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გამოწვევები; 

სასწავლო კურსზე დაშვების 

წინაპირობები  

კურსის შესწავლის წინაპირობას წარმოადგენს სტუდენტების 

მიერ სოციალური მუშაობის გაღრმავებულ პრაქტიკა I 

წარმატებით დასრულება. 

სწავლის შედეგები 

აღწერილი დარგობრივი და 

ზოგადი (ტრანსფერული) 

კომპეტენციებით 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 

1. არგუმენტირებულად იმსჯელოს ბავშვზე მორგებული 

მართლმსაჯულების ძირითად პრინციპებზე, 

საერთაშორისო და ადგილობრივი სტანდარტების 

გათვალისწინებით; 

 

2. სიღრმისეულად აღწეროს სხვადასხვა თეორიული 

პესპექტექტივის/ჩარჩოს კავშირი მართლმსაჯულების 

სფეროსთან, გაიზროს და გამოიყენოს პრაქტიკის 

კონტექსტში; 

 

3. კრიტიკულად გაანალიზოს არასრულწლოვანთა 

დანაშაულის ფსიქო-სოციალურ ფაქტორები და 

დაუკავშიროს მართლმსაჯულების პოლიტიკას; 

 

4. იმსჯელოს და კრიტიკულად გაანალიზოს 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკები; 

 

5. გამოიყენოს პრაქტიკაში სოციალური მუშაობის ძირითადი 

ინსტრუმენტების   პროფესიული სტანდარტის დაცვით; 

 

6. მართლმსაჯულების სისტემაში მოხვედრილი ბავშვების 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

საჭიროებების შეფასება და მათი უფლებების 

ადვოკატირება;  

 

7. გაანალიზოს სისტემაში მულტიდისციპლინური მუშაობის 

როლი და მნიშვნელობა. კოლაბორაციული მიდგომების 

გამოყენებით, იმუშაოს სხვადასხვა პროფესიონალთან 

ბავშვის კეთლდღეობისთვის; 

 

8. გაანალიზოს ინტერსექტორულობის მნიშვნელობა 

ეფექტური ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების 

სისტემისთვის; 

9. გამოიყენოს უფლებებზე და საჭიროებებზე დაფუძნებული 

მოდელები  სოციალური მუშაობის პრაქტიკაში; 

10. იმუშაოს დამოუკიდებლად და ჯგუფურად; აკადემიურ 

სივრცეში მიღებული ცოდნა დაუკავშიროს და გამოიყენოს 

პრაქტიკაში. 

სწავლებისა და სწავლის 

მეთოდები  

კურსის სწავლების დროს გამოყენებული იქნება შემდეგი 

მეთოდები: 

• ლექციები/თეორიული სწავლება 

• დისკუსიები 

• ჯგუფური მუშაობა 

• შემთხვევის ანალიზი/განხილვა 

• პრეზენტაციები 

• ელექტრონული სწავლება 

შეფასების სისტემა და 

კრიტერიუმები  

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

- ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

- ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

- კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

- დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 

ქულა; 

- საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

- (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 

ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად 

მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი 

მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის 

უფლება; 

- (F)  ჩაიჭრა  –  მაქსიმალური შეფასების  40  ქულა და  

ნაკლები,  რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

საგანმანათლებლო   პროგრამის   კომპონენტში,   FX-ის   
მიღების   შემთხვევაში   დამატებითი  გამოცდა  დაინიშნება 
დასკვნითი  გამოცდის  შედეგების გამოცხადებიდან 
არანაკლებ  5  დღეში.   
სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე  მიღებულ  
შეფასებას  არ  ემატება  დასკვნით შეფასებაში მიღებული 
ქულათა რაოდენობა. 
დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი 
შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის 
კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. 
დამატებით  გამოცდაზე  მიღებული  შეფასების  
გათვალისწინებით  საგანმანათლებლო  კომპონენტის  
საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, 
სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა. 
შეფასების ფორმები და ქულები: 

- აქტივობა ლექცია-სემინარზე - 5 ქულა 

- წერითი ნაშრომი  - 30 ქულა 

- სასემინარო მუშაობა/საშინაო დავალება - 10 ქულა 

- ჯგუფური ნაშრომი და პრეზენტაცია მუშაობა  - 25  

ქულა 

- დასკვნითი გამოცდა (ტესტი დახურული და ღია 

კითხვებით)-  30 ქულა 

 

დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა: სტუდენტს 

სემესტრის განმავლობაში დაგროვილი უნდა ჰქონდეს 

არანაკლებ 21 ქულისა. 

 

დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი: 15  

ქულა  

 

შეფასების კრიტერიუმები: 

 

აქტივობა ლექცია-სემინარზე: 5 ქულა (შეფასების 

კრიტერიუმები: მონაწილეობა დისკუსიაში, კითხვებზე 

პასუხი, ჯგუფში მუშაობა, სემინარში ჩართულობა და სხვ.) 

-         0 ქულა:  0-1 ლექცია/სემინარზე 

-         1 ქულა:  2-4 ლექცია/სემინარზე 

-         2 ქულა:  5-7 ლექცია/სემინარზე 

-         3 ქულა:  8-10 ლექცია/სემინარზე 

-         4 ქულა:  11-13 ლექცია/სემინარზე 

-         5 ქულა:  14-15 ლექცია/სემინარზე 

 

წერითი ნაშრომი  - 30 ქულა 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სტუდენტებს მე-6 ლექციაზე მიეწოდებათ სადისკუსიო 

კითხვები განვლილ თეორიულ მასალაზე დაფუძნებით, 

რომლებიც სტუდენტებმა უნდა განიხილონ წერილობით 

კრიტიკული ანალიზის მიდგომის გამოყენებით. თითო 

კითხვის მაქსიმალური ქულაა 10, ჯამში კი - 30.  

 

10-9 ქულა: თემის შინაარსი ზუსტად და ამომწურავად არის 

გადმოცემული; ტერმინოლოგია დაცულია. სტუდენტი 

ზედმიწევნით კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ 

განვლილ თეორიულ მასალას. 

8-7 ქულა: თემის შინაარსი სრულია, მაგარამ შეკვეცილი; 

ტერმინოლოგიურად გამართულია; საკითხი ამომწურავად 

არის გადმოცემული; სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით 

გათვალისწინებულ თეორიულ მასალას;  

6-5 ქულა: თემის შინაარსი  არასრულია; საკითხი 

დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული; ტერმინოლოგია 

ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს პროგრამით 

გათვალისწინებულ თეორიულ მასალას, მაგარამ აღნიშნება 

მცირეოდენი შეცდომები. 

4-3 ქულა: თემის შინაარსი  არასრულია; ტერმინოლოგია 

მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა გადმოცემულია 

ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული 

თეორიული მასალა და ძირითადი ლიტერატურა; აღინიშნება 

რამდენიმე არსებითი შეცდომა.   

2-1 ქულა: თემის შინაარსი  არსებითად მცდარია. 

ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული, ან არ არის 

შესაბამისი;  გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის 

მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები.  

0 ქულა: ნაშრომის შინაარსი  საკითხს არ შეესაბამება, ან 

ნაშრომი საერთოდ არ არის შესრულებული  

სასემინარო მუშაობა/საშინაო დავალება -  10 ქულა  

ლექტორი სხვადასხვა ლექციაზე აძლევს სტუდენტებს 

დავალებას ინდივიდუალური ან ჯგუფური მუშაობისთვის. 

დავალება შეიძლება მოიცავდეს: კონკრეტული შემთხვვის 

განხილვას სხვადასხვა ჭრილში, წერით დავალებას 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში 

სტატისტიკური მონაცემების მოძიების და დამუშავების 

თემაზე, სხვადასხვა პრაქტიკულ და როლურ სავარჯიშოს:   

- დავალების შესრულება ამომწურავად და 

სრულყოფილად  - 10-8 

- დავალების შესრულება  არაარსებითი შეცდომებით  - 

7-5 ქულა;  

- დავალების შესრულება  ფაქტობრივი შეცდომებით, 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თუმცა ნაშრომში გვხვდება მინიმალური 

ანალიტიკური მსჯელობა  - 4-2ქულა; 

- დავალება შესრულებულია  საგრძნობი და არსებითი 

შეცდომებით - 1 ქულა; 

- დავალება არ არის შესრულებული/ საერთოდ არ 

აკმაყოფილება სილაბუსით გათვალისწინებულ 

კრიტერიუმებს - 0 ქულა 

-  

ჯგუფური ნაშრომი და პრეზენტაცია  - 25 ქულა 

სტუდენტებმა ჯგუფური დავალების თემად შეიძლება 

აირჩიონ კურსის განმავლობაში განხილული ნებისმიერი 

საკითხი და მოამზადონ ანალიტიკური წერითი ნაშრომი 

(ნაწილი 1 – 15 ქულა) და პრეზენტაცია (ნაწილი 2 – 10 ქულა).  

 

წერითი დავალება (ნაწილი 1) უნდა მოიცავდეს შემდეგ 

კომპონენტებს (15 ქულა):  

- შესავალს, სადაც მოხდება პრობლემის დასმა; 

- თეორიულ ნაწილს, სადაც მიმოხილული იქნება 

ლიტარატურა; 

- სოციალური მუშაობის პრაქტიკასთან მიმართებაში 

არგუმენტირებულ მსჯელობას, სადაც გაანალიზებული 

იქნება სოციალური მუშაკის როლია; 

- დასკვნას, სადაც წარმოდგენილი იქნება 

შეჯამება/ხედვა/რეკომენდაციები. 

15-14 ქულა -  წერითი ნაშრომი შედგება შესავალი, ძირითადი 

ნაწილისაგან და დასკვნისაგან. თითოეული ნაწილი 

გამოყოფილია აბზაცით;  ყველა მოსაზრება კარგად არის 

არგუმენტირებული; მსჯელობა ლოგიკურია, 

თანამიმდევრული; არგუმენტირებისას ეყრდნობა 

ლიტერატურას, კრიტიკულად  აქვს გაანალიზებული 

ძირითადი /საკვანძო საკითხები. ნაშრომში არ არის არც ერთი 

ფაქტობრივი შეცდომა, ჩანს სტუდენტის დამოუკიდებელი 

აზროვნება (ნაშრომის თმა ორიგინალურია); ნაშრომში ძალიან 

მცირე გრამატიკული შეცდომაა; 

13-12 ქულა -  ერთი  (შესავალი, ძირითადი ნაწილი, დასკვნა) 

არასრული სახითაა წარმოდგენილი. აბზაცები ნაწილობრივ 

არის დაცული. ყველა მოსაზრება არ არის 

არგუმენტირებული/მოსაზრებების დასასაბუთებლად უფრო 

მეტი არგუმენტია საჭირო; ნაშრომის ცალკეულ ნაწილში 

მსჯელობა არ არის ლოგიკური და თანმიმდევრული; 

არგუმენტირებისას ზოგიერთი მოსაზრება არ არის 

გამყარებული ლიტერატურით. კრიტიკულად აქვს 

გაანალიზებული ტექსტის ძირითადი/საკვანძო საკითხები. 

ნაშრომში ნაწილობრივ ჩანს სტუდენტის დამოუკიდებელი 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აზროვნება. ნაშრომში რამდენიმე გრამატიკული შეცდომაა; 

11-10 ქულა - ნაშრომში ერთი ან რამდენიმე ნაწილი (შესავალი, 

ძირითადი ნაწილი, დასკვნა) არასრული სახითაა 

წარმოდგენილი. აბზაცები ნაწილობრივ არის დაცული.  ყველა 

მოსაზრება არ არის არგუმენტირებული/ მოსაზრებების 

დასასაბუთებლად უფრო მეტი არგუმენტია საჭირო; ცალკეულ 

ნაწილში მსჯელობა არ არის ლოგიკური და თანმიმდევრული; 

არგუმენტირებისას ზოგიერთი მოსაზრება არ არის 

გამყარებული ლიტერატურით. ხშირად კრიტიკულად აქვს 

გაანალიზებული ტექსტის ძირითადი/საკვანძო საკითხები.  

თითქმის არ ჩანს  სტუდენტის დამოუკიდებელი აზროვნება. 

ნაშრომში რამდენიმე გრამატიკული შეცდომაა; 

9-8 ქულა - ნაშრომს აკლია ერთი ნაწილი. აბზაცები არის 

დაცული. მოსაზრებები  უმეტესად არგუმენტირებულია, 

მსჯელობა ძირითადად ლოგიკურია, თუმცა 

არათანმიმდევრული, არგუმენტირებისას მოსაზრებების 

ნაწილი არ არის გამყარებული ლიტერატურით, ხშირად არ 

არის კრიტიკულად  გაანალიზებული ტექსტის 

ძირითადი/საკვანძო საკითხები. ნაშრომში ერთი-ორი 

ფაქტობრივი შეცდომაა.  არ ჩანს სტუდენტის 

დამოუკიდებებლი აზროვნება. ესსეში საგრძნობი 

რაოდენობით გრამატიკული შეცდომაა; 

7-6 ქულა - ნაშრომი ნაწილობრივ არის სტრუქტურებული, აქვს 

ბევრი ფოკუსი,მსჯელობა გაფანტულია და ჭირს 

არგუმენტების გააზრება. ნაწილობრივ არის წარმოდგენული 

დამახმარე ლიტერუტურა. ტექსტი სტილისტურად 

ძირითადად გამართულია, თუმცა შეიმჩნევა გრამატიკული 

შეცდომები 

5-4 ქულა -ნაშრომს აკლია ერთზე მეტი ნაწილი. აბზაცები არ 

არის დაცული. მოსაზრებები  ზოგჯერ არ არის 

არგუმენტირებული, მსჯელობა ძირითადად ალოგიკურია, 

არათანმიმდევრული, არგუმენტირებისას მოსაზრებების 

ნაწილი არ არის გამყარებული ლიტერატურით, თითქმის არ 

არის კრიტიკულად გაანალიზებული ძირითადი /საკვანძო 

საკითხები. ესსეში ერთი-ორი ფაქტობრივი შეცდომაა. ესსეში 

არ ჩანს სტუდენტის დამოუკიდებებლი აზროვნება. ესსეში 

ბევრი გრამატიკული შეცდომაა; 

3-2 ქულა - ნაშრომი არასტრუტირებულია, აბზაცები არ არის 

დაცული, მოსაზრებები ზოგჯერ არ არის არგუმენტებული, 

გამოყენებული ლიტერატურა არააკდემიური და კრიტიკულად 

არ არის გააზრებული ძირითადი საკითხები. ნაშრომში ბევრი 

ფაქტობრივი შეცდომაა, სტუნდეტის დამოუკიდებელი და 

ანალიტიკური აზროვნება არ ჩანს და ნაწერი სტიტილურად 

ძირითადად გაუმართავია; 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

0 ქულა - სტუდენტს არ შეუსრულებია ნაშრომი/ან არ 

აკმაყოფილებს სილაბუსით გათვალსწინებულ არცერთ 

კრიტერიუმს.  

 

ნაწილი 2  – პრეზენტაცია  - 10 ქულა: 

 

10-9 ქულა - სტუდენტი საუბრობს და მსჯელობს 

თავისუფლად, ვიდეო/ფოტო მასალა სრულიად 

შესაბამისობაშია წარმოდგენილ თემასთან, ძირითადი და 

დამატებითი მასალა სრულად არის წარმოდგენილი. ყველა 

ტერმინი გასაგებად და ნათლად არის გადმოცემული. 

სტუდენტი არგუმენტირებულად პასუხობს ყველა კითხვას და 

შეუძლია აუდიტორიასთან ინტერაქციული დიალოგის 

გამართვა.  

8-7 ქულა - სტუდენტი ნაწილობრივ დამოკიდებულია 

სლაიდებზე, ვიზუალური მასალა მხოლოდ სლაიდების 

ნაწილზეა წარმოდგენილი, თუმცა შესაბამასიობაშია მთავარ 

თემასთან. დამატებითი მასალა პრეზენტაციის უმეტეს ნაწილს 

შეადგენს. ამომწურავად პასუხობს დასმულ შეკითხვებს. 

6-5 ქულა - სტუდენტი ძირითადად დამოკიდებულია 

სლაიდებზე, ვიზუალური მასალა მხოლოდ სლაიდების 

ნაწილზეა წარმოდგენილი, დამატებითი მასალა საკმარისად 

არის წარმოდგენილი. ნაკლები ადგილი აქვს ვიზუალურ 

მასალას დათმობილი, ძირითადი ნაწილი მხოლოდ სალექციო 

მასალაა წარმოდგენილი/მხოლოდ ფოტოების სახითაა 

წარმოდგენილი. ნაკლებია აუდიტორიასთან ინტერაქცია. 

 

4-3 ქულა - სტუდენტი უმეტესწილად დამოკიდებულია 

სლაიდებზე, სლაიდების დიდი უმეტესობა ტექსტის სახითაა 

წარმოდგენილი, დამატებითი მასალა მცირე დოზითაა 

წარმოდგენილი. ტერმილოგიის დიდი ნაწილის მნიშვნელობა 

არ იცის. ძალიან ნაკლებია აუდიტორიასთან კომუნიკაცია. 

უჭირს აუდიტორიის კითხვებზე პასუხის გაცემა. 

 

2-1 ქულა - სტუდენტი თითქმის სრულიად დამოკიდებულია 

სლაიდებზე, სლაიდების დიდი უმეტესობა ტექსტის 

სახით/მხოლოდ ფოტოებით არის წარმოდგენილი, 

დამატებითი მასალა ფაქტობრივად არ არის წარმოდგენილი. 

ტერმინებს ვერ განმარტავს მკაფიოდ და გასაგებად. 

წარმდგენილი პრეზენტაცია არ არის კავშირში ნაშრომის 

თემასთან. საერთოდ ვერ პასუხობს დასმულ კითხვებს.  

 

0 ქულა - წარმოდგენილი პრეზენტაცია საერთოდ არ 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აკმაყოფილებს სილაბუსით გათვალისწინებულ 

კრიტერიუმებს 

 

საბოლოო გამოცდა  - 30 ქულა 

ტესტი დახურული და ღია კითხვებით. 

- ნაწილი 1 – 20 კითხვა სავარაუდო პასუხებით. თითო 

კითხვის სწორი პასუხი 1 ქულა, ჯამში 20 ქულა  

ნაწილი 2 – 5 ღია კითხვა. თითო კითხვის სწორი პასუხი 2 

ქულა, ჯამში 10 ქულა. 

სავალდებულო/ძირითადი 

ლიტერატურა და სხვა სასწავლო 

მასალა 

აღნიშნული ლიტერატურა ხელმისაწვდომია თსუ-ს 

ბიბლიოთეკებში ელექტრონული სახით. ყველა მასალა 

თავმოყრილია კურსის ელექტრონულ რიდერში, რომელიც 

ორგანიზებულია კვირათა მიხედვით. რიდერი 

მომზადებულია ლექტორის მიერ, 2020 წელი.  
 

- ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება, კანონმდებლობის 

კვლევა. (2017). გაეროს ბავშვთა ფონდი; 

- სტალფორდ, ჰ., ქაირნს, ლ., & მარშალ, კ. (2017).  ბავშვზე 

მორგებული მეთოდები ბავშვზე მორგებული 

მართლმსაჯულების მიღწევისთვის: დავიწყოთ ბავშვის 

უფლებით ინფორმაციაზე  

- ბავშვის უფლებათა კონვენცია. (1991). ნიუ იორკი: 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. 

ბავშვის უფლებების შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი 

შეტყობინებების პროცედურების შესახებ,  2011; 
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მართლმსაჯულებასა და სოციალურ 

მუშაობაში  
 

სავალდებულო ლიტერატურა: 

- ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება, 

კანონმდებლობის კვლევა: ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესის უპირატესობა, ბავშვის მონაწილეობა და 

დისკრიმინაციის დაუშვებლობა (2017). გაეროს ბავშვთა 

ფონდი; 

- ბავშვის უფლებათა კონვენცია. (1991). მუხლი 3, 9, 12, 19, 

22, 37,  39, 40. ნიუ იორკი: გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაცია. 

- გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესები 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

ადმინისტრირების შესახებ (პეკინის  წესები), 1985; 

- არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, 2015 

- ბავშვის უფლებათა კოდექსი, 2019 

დამატებითი ლიტერატურა:  

- Children’s Equitable Access to Justice: Central and Easter 
Europe and Central Asia. (2015). UNICEF 

- Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of 
Europe on child-friendly justice. (2010). The Committee of 
Ministers of the Council of Europe 

- Children’s Rights in Juvenile Justice, General comment No.10. 
(2007). Committee on The rights of the Child, Forty-fourth 
session 
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ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება - 

გაგრძელება  

ბავშვი სამართლის თვალით - 

საერთაშორისო და ადგილობრივი 

პრაქტიკის მიმოხილვა.  

- ბავშვი საერთაშორისო და 

ადგილობრივი სამართლის 

კონტექსტში, არასრულწლოვნობის 

ასაკი, როგორც მართლმსაჯულების 

პოლიტიკის საგანი და სასჯელის 

განსაზღვრის ერთ-ერთი ფაქტორი.  

- ბავშვის განმარტება საერთაშორისო 

სამართალში, ადამიანის უფლებები 

და ბავშვის უფლებები 

სავალდებულო ლიტერატურა: 

- ივანიძე, მ., სასჯელის შეფარდების ზოგადი საწყისები 

საქართველოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

კანონმდებლობის მიხედვით. (2017). სისხლის 

სამართლის აქტუალური საკითხები, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. გვ.5-21 

- ბავშვის უფლებების შესახებ კონვენციის დამატებითი 

ოქმი შეტყობინებების პროცედურების შესახებ,  2011 

- არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. 

(2015). საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე,  თავი I, II 

დამატებითი ლიტერატურა: 

- Justice for Children briefing No.4: The minimum age of criminal 
responsibility. (2013). PRI 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

- არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულება ინსტიტუციური 

ჩარჩო და სოციალური მუშაობის 

როლი არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების სისტემაში 
 

 

- Legal Minimum Ages and The Realization of Adolescents’ 
Rights. (2017). UNICEF 
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ბავშვის წვდომა მართლმსაჯულებაზე და 

არასრულწლოვანთა დანაშაულის 

მონაცემების ანალიზი;  

- ბავშვის წვდომა 

მართლმსაჯულებაზე და 

სამართლებრივი დაცვის 

საშუალებები 

- ადგილობრივი და საერთაშორისო 

სტანდარტები 

- არასრულწლოვანთა დანაშაულის 

სტატისიკა, დანაშაულის რისკ და 

დამცავი ფაქტორების ანალიზი და 

მონაცემები 

 

საშინაო დავალება: სტუდენტებმა უნდა 

მოიძიონ არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების სისტემაში 

მოხვედრილი არასრულწლოვნების 

სტატისტიკა და გამოყონ სხვადასხვა 

ინდიკატორი, რის საფუძველზეც 

შესაძლებელია აღნიშნული სტატისტიკის 

ანალიზი 

სავალდებულო ლიტერატურა: 
 

კურსის საკითხავი მასალა(რიდერი), მომზადებულია 

ლექტორის მიერ, 2020 წელი. ლექცია III. რიდერი შექმნილია 

შემდეგ ლიტერატურაზე დაფუძნებით: 
 

- ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება, 

კანონმდებლობის კვლევა: ინფორმაცია და 

კონსულტაცია; პირადი მონაცემების დაცვა; 

სპეციალიზაცია და მულტიდისციპლინუტი მიდგომა, 

ბავშვზე მორგებული პროცესი. (2017). გაეროს ბავშვთა 

ფონდი; 

- Policy Paper: Brain science and how it affects children 

accused of crime 2021, Tere des hommes; 

- ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება, 

კანონმდებლობის კვლევა: ინფორმაცია და 

კონსულტაცია; ბავშვის უფლება განათლებზე, 

ჯანმთელობის დაცვაზე, ბავშვთა ალტერნატიული 

ზრუნვა, ბავშვა დაცვა ძალადობსგან 

მართლმსაჯულების კონტექსტში (2017). გაეროს 

ბავშვთა ფონდი; 

-  

დამატებითი ლიტერატურა: 

- Piquero, A. (2008). Disprop Minority Contact. The Future of 
Children.  

- Wolff Kevin, T., & Baglivio Michael, T. (2016). Adverse 
Childhood Experiences, Negative Emotionality, and Pathways 
to Juvenile Recidivism, 1-27  

-  
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სოციალური მუშაობა და ბავშვზე 

მორგებული მართლმსაჯულება 
 

- სოციალური მუშაკის კონცეტუალური 

როლი და პოზიციონირება 

მართლმსაჯულების სფეროში 

-  არასრულწლოვანთა მართმსაჯულება 

სავალდებულო ლიტერატურა: 

- საქართველოს კანონი სოციალური მუშაობის 

შესახებ.(2018). საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 

მუხლი 14, 15, 17.  

- Bradt, L., & Bouverne-De Bie, M. (2009). Social Work and the 
Shift from ‘Welfare’ to ‘Justice’. British Journal of Social Work, 
113-127  

- სახელმძღვანელო ნელსონ მანდელას წესების შესახებ 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

და სოციალური მუშაობა - 

კრიტიკული საერთაშორისო 

პერსპექტივა  

- უფლებებზე და საჭიროებებზე 

დაფუძნებული მოდელი სოციალურ 

მუშაობაში და მათი კრიტიკული 

ანალიზი 

- თავისუფლებააღკვეთილ 

არასრულწლოვანთა მიმართ 

მოპყრობის საერთასორისო 

სტანდარტები 
 

პატიმრებთან მოპყრობის შესახებ გაეროს გნაძლებული 

მინიმალური სტანდატული წესების განხორციელება, 

2015 

- ქელბაქიანი, ა., ხაინდავა, ნ., შეყრილაძე, ი., და 

ნამიჭეიშვილი ს. (2015). არასრულწლოვანთა 

დაწესებულების მონიტორინგის სახელმძღვანელო 

ინსტრუმენტი 
 

დამატებითი ლიტერატურა: 

 
- Muncie, J. (2005). The globalization of crime control – the case 

of youth and juvenile justice: Neo-liberalism, policy 
convergence and international conventions. Theoretical 
Criminology, 35–64. 

- Nyamy-Mysembi, C., & Cornwall, A. (2004). What is the “rights-
based approach” all about?  from international development 
agencies, IDS Working Paper 
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სოციალური მუშაობა და ბავშვზე 

მორგებული მართლმსაჯულება: 

კრიტიკული მიმოხილვა 
 

- ურთიერთობის დინამიკა 

ბენეფიციარს, სოციალურ მუშაკსა და 

სისტემებს შორის მართლმსაჯულების 

სფეროში: ლუჰმანის სისტემების 

თეორია 

- ძალაუფლების გადანაწილება და 

მონაწილეობრივი პრინციპი 

მართლმსაჯულების სისტემაში 

კურსის საკითხავი მასალა(რიდერი), მომზადებულია 

ლექტორის მიერ, 2020 წელი. ლექცია V. რიდერი შექმნილია 

შემდეგ ლიტერატურაზე დაფუძნებით: 

- Stark, C (2011). Participation in Social Work: Possibilities 

and Limitationsof Participation of Services Users Usingthe 

Example of Homeless People. Revista de Asistenta Sociala, 

(1), 77-78 

დამატებითი ლიტერატურა: 

- ფუკო, მ. (1975). ზედამედველობა და დასჯა. გიორგი 

ხარიბეგაშვილის თარგმანი (2013); 

- Carroll, J., & Minkler, M. (2000). Freire's message for social 
workers: Looking back, looking ahead. Journal of Community 
Practice, 8(1), 21-36. 

- Chu, W.C., Tsui, M., & Yan, M. (2009). Social work as a moral 
and political practice. International Social Work, 52(3), 287-
298. 

- Foucault, M. (1982). The subject and power. Critical 
inquiry, 8(4), 777-795. 
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სოციალური მუშაობა და ბავშვზე 

მორგებული მართმსაჯულება: 

მტკიცებულებაზე დაფუძნებული 

ინტერვენციები 
 

სავალდებულო ლიტერატურა: 
 

კურსის საკითხავი მასალა(რიდერი), მომზადებულია 

ლექტორის მიერ, 2020 წელი. ლექცია VI. რიდერი შექმნილია 

შემდეგ ლიტერატურაზე დაფუძნებით: 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

- სხვადასხვა პრაქტიკული მოდელი 

არასრულწლოვნებთან მუშაობისას 

- სათემო სოციალური მუშაობა და ძლიერ 

მხარეებზე დაფუძნებული (strength based 

approach) ინტერვენციების ანალიზი და 

მიმოხილვა 

- მტკიცებულებაზე დაფუძნებული 

პრაქტიკა და მისი ალტერნატივები. 

კრიტიკული გააზრება 
 

დავალება/დისკუსია: ზემოთ აღნიშნული 

ინტერვენციების ადგილი სოციალურ 

მუშაობის პრაქტიკაში და მისი 

კრიტიკული ანალიზი 

 

- საძაგლიშვილი შ., და შეყრილაძე ი. (2020) 

კონსულტირება სოციალურ მუშაობაში: საერთაშორისო 

და ადგილობრივი გამოცდილება, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი; 

- რისკის შეფასება და მართვა დანაშაულის განმეორებით 

ჩადენის შესამცირებლად, დანაშაულის პრევენციისა და 

პრობაციის საფუძვლები, პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო სპეციალისტებისა და პროფესიული 

სწავლებისთვის, 2021; 

- რესოციალიზაციის და რეაბილიტაციის 

მომსახურებები, დანაშაულის პრევენციისა და 

პრობაციის საფუძვლები, პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო სპეციალისტებისა და პროფესიული 

სწავლებისთვის, 2021; 

-  

დამატებითი ლიტერატურა: 

- Henggeler, S. & Schoenwald, S. (2012). Evidence based 
interventions for juvenile offenders and juvenile justice 
policies that support them. Social Policy Report, 25. 
Society for Research on Child Development  
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ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება: 

დანასაულის მსხვერპლი და დაზარალის 

პერსპექტივა - მედიაციის როლი ბავშვზე 

მორგებულ მართლმასაჯულებაში 

- განრიდების პროცესში 

სოციალური მუშაკის როლი და 

ფუნქციები 

- მედიაცია არასრულწლოვან 

სამართალდამრღვევსა და 

დაზარალებულს შორის: 

სახელმძღვანელო მითითებები და 

ადგილობრივი პრაქტიკია 
-  

 

მოწვეული სტუმარი: მედიატორი, 

რომელიც უზიარებს სტუდენტებს 

გამოცდილებას და აორგანიზებს როლურ 

სავარჯიშოს. 

სავალდებულო ლიტერატურა: 

- საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება   

№120 არასრულწლოვნის მიმართ 

განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის 

გამოყენების წესისა და მხარეებს შორის 

გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი 

პირობების დამტკიცების შესახე, 2016 

- საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

მინისტრის ერთობლივი ბრძანება №132/№95/ №23  

ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის 

მომზადების მეთოდოლოგიის, წესისა და 

სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ (2016 წ) 
- არასრულოწლვანთა განრიდების და განრიდება-

მედიაციის პროგრამის კვლევა საქართველოში, 2018, 

ანტონ ქელბაქიანი, ნატალია ცაგარელი 
 

დამატებითი ლიტერატურა: 

- International Handbook of Juvenile Justice – Josine 

Junger –Tas & Scott H. Decker – editors (2008) – chapter 

4 (Mainstreaming Restorative Justice For Young 

Offenders Through Youth Conferencing: The Experience 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

if Northern Ireland) chapter 15 (Restorative Approaches 

and Alternative Methods: Juvenile Justice Reform in the 

Czech Republic) 
  

 შუალედური გამოცდა  
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სოციალური მუშაობა 

სასჯელაღსრულების სისტემაში: 

პრაქტიკული ასპექტები 

- სასჯელაღსრულების სისტემაში 

მოხვედრილი არასრულწლოვანთან 

მუშაობა: პირველადი ინტერვიუ, 

სკრინინგი, სასჯელის 

ინდიდივუდალური დაგეგმვა 

- დებულებით დამტკიცებული 

შეფასების ინსტრუმენტების განხილვა 

და ანალიზი 

- სარეაბილიტაციო პროცესი 

სასჯელაღსრულების სისტემაში 

დავალება: კონკრეტული შემთხვევის 

განხილვა  

სავალდებულო ლიტერატურა: 
 

- არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. 

(2015). თავი IX, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე; 

- სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 

მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-

რეაბილიტაციის დეპარტამენტის დებულების 

დამტკიცების შესახებ; 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4584836?publi
cation=0 

- ქელბაქიანი, ა., ცაგარელი, ნ.,  &  ჭყოიძე, დ. (2016). 

მაღალი რისკის პენიტენციური დაწესებულების 

მართვა, გვ. 7-27. 
 

დამატებითი ლიტერატურა: 
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სოციალური მუშაობის როლი 

სასჯელაღსრულების სისტემაში - 

გაგრძელება  
 

- კრიმინალური სუბკულტურა და მისი 

გავლენა სოციალურ მუშაობაზე  

- სოციალური მუშაობის 

განხორციელების შემაფერხებელი 

ფაქტორები სასჯელაღსრულების 

სისტემაში 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სავალდებულო ლიტერატურა: 
 

კურსის საკითხავი მასალა(რიდერი), მომზადებულია 

ლექტორის მიერ, 2020 წელი. ლექცია IX. რიდერი შექმნილია 

შემდეგ ლიტერატურაზე დაფუძნებით: 

- კვლევის ანგარიში, კრიმინალური სუბკულტურის 

გავლენა პენიტენციური დაწესებულების მართვაზე. 
(2020). OSGF.  

- N2, N8, N14 და N15 პენიტენციური 

დაწესებულებების მონიტორინგის ვიზიტის 

შემდგომი ანგარიში. (2019) საქართველოს სახალხო 

დამცველი, პრევენციის ეროვნული მექანიზმი 

- საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 

საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. 

(2020). საქართველოს სახალხო დამცველი, 

- Gatti, U., Haymoz, Sandrine., & Schadee Hans, M.A. (2011). 
Deviant Youth Groups in 30 Countries: Results From the 
Second International Self-Report Delinquency Study, 
International Criminal Justice Review, 208-224 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aizer, A., & Joseph, J. (2013) Juvenile incarceration, human 
capital and future crime: evidence from randomly assigned 
judges, Working Paper, National Bureau of Economic 
Research, Cambridge; 

- Esbensen, F. A., Winfree, L. T., He, N., & Taylor, T. J. (2001). 
Youth gangs and definitional issues: When is a gang a gang, 
and why does it matter? Crime and Delinquency, 105-130.  

- Gordon, R. A., Lahey, B. B., Kawai, E., Loeber, R., 
Stouthamer-Loeber, M., & Farrington, D. P. (2004). 
Antisocial behavior and youth gang membership: Selection 
and socialization. Criminology, 55-88. 
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სოციალური მუშაობის როლი პრობაციის 

სისტემაში : როგორ ვიმუშავოთ 

რეზისტენტულ ბენეფიციარებთან, 

კონკრეტული შემთხვევის განხილვა 

- არასაპატიმრო სასაჯლების 

აღსრულება 

არასრულწლოვნებისთვის: 

ადგილობრივი საკანონმდებლო ჩარჩო 

- ზიანის რისკი და დანაშაულის 

განმეორების ალბათობის 

განსაზღვრის მეთოდოლოგია  

- როგორ ვიმუშაოთ რეზისტენტულ 

ბენეფიციარებთან? 
 
 
 
 
 
 
 

სავალდებულო ლიტერატურა: 

- პირობით მსჯავრდებულთან ურთიერთობის 

მნიშვნელობა დათავისებურებანი, დანაშაულის 

პრევენციისა და პრობაციის საფუძვლები, პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო სპეციალისტებისა და პროფესიული 

სწავლებისთვის, 2021: 

- საძაგლიშვილი შ., შეყრილაძე ი., (თავი 1) ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2020. 
- არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. 

(2015). თავი XI & XII, საქართველოს საკანონმდებლო 

მაცნე; 

- დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა 

აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ. 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/21610?publicat
ion=35 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

- Persson,A., & Svensson, K. (2011). Signs of resistance? 
Swedish probation officers’ attitudes towards risk 
assessments, European Journal of Probation, 95-107 

- Annison, J., Eadie, t., & Knight, C. (2008). People first: 
Probation Officer Perspectives on Probation Work  
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ეთიკური დილემები მართლმსაჯულების 

სისტემაში 

- სოციალური სამუშაოს ეთიკის 

კოდექსი 

- სოციალური სამუშოს პროფესიული 

სტანდარტი მართმსაჯულების 

სფეროში 

- პერსონალის უსაფრთხოება 

მართმსაჯულების სფეროში 

- ეთიკური დილემები: დასჯა vs. 

სავალდებულო ლიტერატურა: 

- სოციალური სამუშაოს ეთიკის კოდექსი. (2018). 

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია; 

- სოციალური სამუშაოს პროფესიული სტანდარტი. 

(2021). საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია; 

- სოციალური მუშაობის უსაფრთხოების სტანდარტი 

(2021). საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია  
 

დამატებით ლიტერატურა: 

- Abramovitz, M. (1998). Social Work and social reform: An 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დახმარება 

- პერსონალის გადაწვა/burn out  

 

დავალება: კონკრეტული ეთიკური 

დილემების განხილვა 

arena of struggle. Social Work, 43(6), 512-526. 

- Dane, B.O., & Simon, B.L. (1991). Resident guests: Social 
workers in host settings. Social Work, 36(3), 208-213. 

- Reamer, F.G. (1998). The evolution of social work ethics. Social 
Work, 43(6), 488-500 
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მულტიდისციპლინურ გუნდში მუშაობის 

პრინციპები მართლმსაჯულების 

სფეროში: 

- პროფესიული საზღვრები 

მულტიდისციპინურ გუნდში 

მომუშავე სპეციალისტებს შორის 

- სხვადასხვა დამხმარე 

პროფესიების როლი ბავშვზე 

მორგებული მართლმსაჯულების 

სფეროში 
 

დავალება: როლური სავარჯიშო 

მულტიდისციპლინური მუშაობის 

თემაზე. სოციალური მუშაკის როლის 

გამოკვეთა. 
 

სავალდებულო ლიტერატურა: 

- Smith, ., & Gibson, S (2009). From Intervention Roles to 

Multidisciplinary Practice 

- ფროსტი, ნ., რობინსონი,  მ., & ანინგი,  ა. (2005). 

სოციალური მუშაკები მულტიდისციპლინურ 

გუნდებში: გამოწვევები და დილემები, Leeds 

University, UK 
 

დამატებით ლიტერატურა: 

- Nash, M., & Bilchik, S. (2009). Child Welfare and Juvenile 
Justice – Two Sides of the Same Coin, Part II. 
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ინტერსექტორულობა და 

ინტერდისიციპლინურობა 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

სფეროში  
 

- ინტერსექტურულობა და ბავშვზე 

მორგებული მართლმსაჯულება 

- სხვადასხვა სისტემების როლი 

არასრულწლოვანთა დანაშაულის 

პრევენციის სფეროში 

- ბავშვზე მორგებული მიდგომები 

განათლების, ბავშვთა დაცვის და 

მართლმსაჯულების სისტემებში 

სავალდებულო ლიტერატურა: 
 

კურსის საკითხავი მასალა(რიდერი), მომზადებულია 

ლექტორის მიერ, 2020 წელი. ლექცია XIII. რიდერი 

შექმნილია შემდეგ ლიტერატურაზე დაფუძნებით: 
 

- Atewologun, D. (2018). Intersectionality Theory and 

Practice. Oxfortd Research Encyclopedia, Business and 

Management.  

- Mounz, S., (2011) Revolving Doors: LGBTQ Youth at the 

Interface of the Child Welfare and Juvenile Justice Systems 

. LGBTQ Policy Journal at the Harvard Kennedy School 
 

დამატებით ლიტერატურა: 

- Ryan, J., Marshall, J., Herz, D., & Hernandez, P. (2008) Juvenile 
Delinquency in Child Welfare: Investigating Group Home 
Effects. Children and Youth Services Review.  
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განსაკუთრებული ჯგუფები 

არასრულწლოვანთა 

სამართლდამრღვევებში:  
 

სავალდებულო ლიტერატურა: 

- უმცირესობების და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების 

უფლებრივი მდგომარეობა პენიტენციურ სისტემაში. 

(2018) EU/PRI/ISC 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

- გოგონა სამართლდამრღვევებთან 

მუშაობის სპეციფიკა 

- ეთნიკური, სექსუალური, რელიგიური 

და სხვა უმცირესობათა უფლებრივი 

მდგომარეობა არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების სფეროში: 

ადგილობრივი და საერთაშორისო 

პერსპექტივა 
 
 
 
 

- აგნიუ, რ., & ბროიდი, ლ. (2007) გენდერი და 

დანაშაული:  დაძაბულობის  თეორიის პერსპექტივა,  
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რეზიუმე 
 

ზოგადი ინფორმაცია 

„ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება“ გულისხმობს მართლმსაჯულების ისეთ 

სისტემას, რომელიც ქმნის ბავშვის უფლებათა ეფექტური განხორციელების გარანტიას 

ბავშვის უფლებათა დაცვის პრინციპების, ბავშვის ინდივიდუალური განვითარების და 

საქმის გარემოებების მხედველობაში მიღებით. ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება 

ნიშნავს მართლმსაჯულებას, რომელიც არის მისაწვდომი, ასაკთან შესაბამისი, სწრაფი, 

თანმიმდევრული, ბავშვის უფლებებსა და საჭიროებებზე მორგებული. ესაა სისტემა, 

რომელიც უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებების დაცვას სამართლიანი სასამართლო 

პროცესის, სასამართლო პროცესში მონაწილეობის და ინფორმირების, პირადი და ოჯახური 

ცხოვრების, პატივისა და ღირსების პატივისცემის შესახებ1.      

საქართველოში ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება დაიწყო 

2009 წელს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის სტრატეგიის 

მიღებით, რომელიც ყოველწლიურად განახლებადი დოკუმენტია. რეფორმის ფარგლებში 

დაინერგა განრიდების და მედიაციის პროგრამა, კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების 

მიმართ შემოღებული იქნა ინდივიდუალური მიდგომა,  დაიწყო პროფესიონალთა 

სპეციალიზაცია. 2015 წელს მიღებული იქნა  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

კოდექსი, რომელმაც დაამკვიდრა სისხლის სამართლის სისტემასთან შეხებაში მყოფი 

არასრულწლოვნების საუკეთესო ინტერესების დაცვის გარანტიები, განრიდების 

პროგრამაში ჩართვის და თავისუფლების აღკვეთის ალტერნატიული ფორმების 

გამოყენების უპირატესობა, პროფესიონალთა სავალდებულო სპეციალიზაცია, 

მულტიდისციპლინური მიდგომა და  ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინება 

გადაწყვეტილების მიღებისას.   

2014 წლიდან სტრატეგიამ მიზნად დაისახა ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების 

სისტემის რეფორმის გაფართოვება ყველა ბავშვის უფლებების რეალიზებისთვის, რომელიც 

შესაძლოა აღმოჩნდეს მართლმსაჯულებასთან კონტაქტში სისხლის, სამოქალაქო თუ  

ადმინისტრაციული კანონმდებლობის სფეროებში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით.  

მიუხედავად ამისა, 2016 წლის ბოლომდე რეფორმის ფარგლებში გაწეული ძალისხმევა 

ძირითადად მიმართული იყო სისხლის სამართლის სისტემაზე,  თუმცა, ბოლო დროს 

ჩატარებულმა კვლევებმა ნათლად დაადასტურა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობის და სისტემების რეფორმის აუცილებლობა.  იუნისეფის მიერ ჩატარებული 

კვლევის მიხედვით „ბავშვები უზარმაზარ სირთულეებს აწყდებიან მართლმსაჯულების 

სისტემასთან შეხებისას. ბავშვები დამოკიდებულნი არიან უფროსებზე, რათა მიიღონ 

ინფორმაცია საკუთარი უფლებების შესახებ; გაერკვნენ და გამოიყენონ არსებული 

სამართლებრივი დაცვის საშუალებები და ჰქონდეთ წვდომა სასამართლოსა და 

მართლმსაჯულების სხვა მექანიზმებზე“2.  

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის სტრატეგიისა და 2017-2021 

წლების სამოქმედო გეგმის თანახმად, იუსტიციის სამინისტროს კოორდინაციით უნდა 

განხორციელდეს ბავშვთა უფლებების თაობაზე სამოქალაქო და ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობის რეფორმა. რეფორმის მხარდაჭერის მიზნით, მტკიცებულებაზე 

დაფუძნებული და მონაწილეობით პროცესის უზრუნველსაყოფად, 2016 წლის ბოლოს 

                                                           
1ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების შესახებ, 

განმარტებები, გვ. 17 
2 UNICEF study on Children’s Equitable Access to Justice in Albania, Georgia, Kyrgyzstan and Montenegro, 2015 
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გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ განხორციელდა წინამდებარე საკანონმდებლო ანალიზი. 

ხოლო 2017 წლის იანვარში იუსტიციის სამინისტროსთან  არსებული კერძო სამართლის 

უწყებათაშორისი საბჭოს ფარგლებში შეიქმნა მულტიდისციპლინური სამუშაო ჯგუფი,3 

რომლის მთავარი ფუნქცია პროცესის კოორდინაცია და ხელმძღვანელობა, ანალიზის 

სრულყოფა, სპეციფიკური რეკომენდაციების შემუშავება და საკანონმდებლო ცვლილებების 

პაკეტის მომზადებაა.  

საკანონმდებლო ანალიზის მეთოდოლოგია 

საკანონმდებლო ანალიზის ანგარიში მომზადდა ეროვნული კანონმდებლობის 30-ზე მეტი 

სამართლებრივი აქტის სამაგიდო კვლევის შედეგად გაეროს ბავშვთა უფლებების 

კონვენციის, გაეროსა და ევროპის საბჭოს სხვა საერთაშორისო კონვენციების და 

სახელმძღვანელო დოკუმენტებთან მიმართებაში. ანალიზის შედეგებში აისახა გაეროს 

ბავშვთა ფონდის და სხვა ორგანიზაციების მიერ შესაბამის სფეროებში ჩატარებული 

კვლევები. საკანონმდებლო ანალიზი წარმოადგენს მონაწილეობითი პროცესის შედეგს და 

სათანადოდ ითვალისწინებს ექსპერტების, სახელმწიფო უწყებების, სასამართლოსა და 

სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მოსაზრებებსა და შენიშვნებს.  

კანონმდებლობის კვლევა ჩატარდა შემდეგი ძირითადი საკითხების გარშემო: ბავშვთა 

უფლებების ძირითადი პრინციპები; ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების ძირითადი 

ელემენტები; ძირითადი მატერიალური უფლებები. დოკუმენტში, აგრეთვე, 

გაანალიზებულია ბავშვზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმის დანერგვის საკითხი, როგორც 

მთავრობის, ასევე, პარლამენტის და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ 

გადაწყვეტილებების მიღებისას.  

ძირითადი მიგნებები 

ბავშვთა დაცვის კონსტიტუციური გარანტიები 

გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, საქართველოს კონსტიტუციის შემდეგ, იერარქიით 

დგას საქართველოს ყველა კანონსა და ორგანულ კანონზე მაღლა. კონსტიტუციის 

დადგენილი ნორმები „ბავშვებისა და ახალგაზრდების ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში 

მათ ჩართვაზე“ და „დედათა და ბავშვთა უფლებები დაცულია კანონით“4  არ ქმნის მყარ 

კონსტიტუციურ გარანტიებს ბავშვის, როგორც უფლებების მატარებელი დამოუკიდებელი 

სუბიექტის, უფლებების დასაცავად. შესაბამისად, რეკომენდებულია საქართველოს 

კონსტიტუციაში განხორციელდეს ცვლილება ბავშვის უფლებებათა დაცვის ძირითადი 

პრინციპების განმტკიცების, სახელმწიფოს ანგარიშვალდებულების გაძლიერების და  

უფლებების ეფექტური დაცვის კონსტიტუციური გარანტიის შექმნისთვის.  

ბავშვთა უფლებების დაცვის პოლიტიკური მექანიზმი 

საქართველოს კანონმდებლობა, რომელიც ეხება პარლამენტის, მთავრობის და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობასა და გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესს, არ ადგენს გარანტიებს ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებული 

საკითხების დროული და ეფექტური გადაწყვეტისთვის.    

                                                           
3 სამუშაო ჯგუფის შემადგებლობაში შევიდნენ პარლამენტის კომიტეტები, შესაბამისი სამინისტროები და სხვა 

სახელმწიფო უწყებები, სასამართლოს, სახალხო დამცველის და სამოქალაქო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლები 
4 ამავე მოსაზრებას განავრცობს ევროპის საბჭოს საკონსულტაციო ორგანო, ვენეციის კომისია 2017 წლის 19 

ივნისს გამოცემულ დასკვნაში საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით  
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გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის რეკომენდაციის მიხედვით5 მნიშვნელოვანია 

შეიქმნას ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმი, რომლის 

მიზანია უზრუნველყოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინება 

კანონმდებლობის შემუშავების, პოლიტიკის განსაზღვრის,  ბიუჯეტირების, პროგრამების 

შემუშავების და განხორციელების პროცესში.  

ბავშვის უფლებათა დაცვის ძირითად პრინციპები 

კანონმდებლობის ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების 

უპირატესობის, ბავშვის მოსმენის და მისი აზრის სათანადოდ გათვალისწინების 

პრინციპები სათანადოდ არაა ასახული და გარანტირებული სამოქალაქო და 

ადმინისტრაციული კანონმდებლობით, მათ შორის, საოჯახო ურთიერთობების, 

განათლების, ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის ხელმისაწვდომობის საკითხებზე. 

კანონმდებლობა არ ქმნის სათანადო გარანტიებს ყველა ბავშვის დასაცავად არათანაბარი 

მოპყრობისა და დისკრიმინაციისგან, განსაკუთრებით აღსანიშნავია შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე, ქუჩაში მცხოვრები ან/და მომუშავე, სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი, 

ეთნიკური/ენობრივი უმცირესობის, მიგრანტი და სხვა მოწყვლად ჯგუფებს მიკუთვნებული 

ბავშვები.  

ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების ძირითად ელემენტები 

საქართველოს კანონმდებლობა არ ასახავს ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების 

ძირითად ელემენტებს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლით რეგულირებულ 

სფეროებში, მათ შორის, საოჯახო დავები მშობლის უფლება-მოვალეობებთან 

დაკავშირებით, ძალადობისგან, ექსპლუატაციისა და შრომის მძიმე ფორმებისგან დაცვა, 

სახელმწიფო ზრუნვა, სოციალური დაცვის და ჯანდაცვის სერვისებზე უარი, ინკლუზიურ 

განათლებაზე და გარემოზე წვდომა, სკოლიდან გარიცხვის და სხვა სახის დისციპლინური 

ღონისძიებების გამოყენების საკითხები. ეს ნიშნავს, რომ კანონმდებლობით არ არის 

გარანტირებული ბავშვთა ეფექტური წვდომა ინფორმაციაზე საკუთარი უფლებებისა და ამ 

უფლებების დაცვის მექანიზმების შესახებ; საპროცესო კანონმდებლობა არ ადგენს ბავშვზე 

მორგებულ სასამართლო პროცედურებს.  

მართალია, კანონით ბავშვს უფლება აქვს 14 წლის ასაკიდან მიმართოს სასამართლოს, თუმცა 

დადგენილი არ არის მის შესაძლებლობებზე მორგებული სასამართლოსადმი მიმართვის, 

საქმის განხილვის და გადაწყვეტილების აღსრულების პროცედურები. უფლების დარღვევის 

შემთხვევაში დაცვის საშუალებების მოძიების და გამოყენების თვალსაზრისით, ბავშვი 

თითქმის სრულად არის დამოკიდებული მის მშობელზე ან მეურვეზე. კანონით 

გარანტირებული არ არის უფასო იურიდიული დახმარება სოციალური სტატუსის 

მიუხედავად ყველა შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი დამოუკიდებლად მიმართავს 

ადმინისტრაციულ ორგანოს ან სასამართლოს ან/და როდესაც ამას მოითხოვს ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესები. კანონმდებლობა ვერ უზრუნველყოფს დაზარალებულ/მსხვერპლ 

ბავშვთა ზიანის ანაზღაურების დროულ და ეფექტურ მექანიზმს (ანაზღაურება 

სახელმწიფოს მიერ, ხოლო შემდეგ ეტაპზე - დამრღვევისგან), კომპენსაციის მოთხოვნის და 

გასაჩივრების ადაპტირებულ პროცედურებს. კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს 

სპეციალურ, ბავშვზე მორგებულ პროცედურებს სასამართლო გადაწყვეტილების შესახებ 

ბავშვის ინფორმირების და ბავშვზე მორგებული ფორმით აღსრულების შესახებ. 

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო თავად ან მის მიერ დანიშნული პირის 

საშუალებით ახორციელებს ბავშვის საპროცესო წარმომადგენლობას სამართალწარმოების 

პროცესში. თუმცა კანონმდებლობა არ ასახავს საპროცესო წარმომადგენლის პროცესში 

                                                           
5 მუხ. 3,4; კომიტეტის ზოგადი კომენტარი 5 (2003) 
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„ჩაბმის“ კონკრეტულ შინაარსს, ფუნქციებსა და მოვალეობებს, ეთიკურ პრინციპებს, 

დამოუკიდებლობის გარანტიებს, სპეციალიზაციას და სხვა; განსაკუთრებით პრობლემურია 

სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფ ბავშვთა უფლება წარმომადგენლობაზე. წარმომადგენლობის 

შინაარსის გარკვევა შეუძლებელია შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულირების არარსებობის 

გამო6.  

კანონმდებლობა ვერ უზრუნველყოფს ბავშვთა პირადი მონაცემების დაცვის გარანტიებს, 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ალტერნატიულ ზრუნვაში 

განთავსება, საოჯახო დავები, თავშესაფრის მაძიებელი და მიგრანტი ბავშვები, 

ჯანმრთელობის დაცვა, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწეველ ბავშვთა 

მიერ ანტისოციალური ქცევის და დაკავშირებული დისციპლინური საკითხები და სხვა. 

კანონმდებლობა არ ადგენს პროფესიონალთა სავალდებულო სპეციალიზაციას სამოქალაქო 

და ადმინისტრაციული მართლმსაჯულების სფეროებში ბავშვის უფლებების, ბავშვთან 

კომუნიკაციის მეთოდების, ასაკობრივი საჭიროებების და ბავშვზე მორგებული პროცესის 

შესახებ.  

ბავშვთა ძირითადი უფლებების ასახვა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად 

კანონმდებლობა, აგრეთვე, გაანალიზდა ძირითად უფლებებთან მიმართებაში, როგორიცაა: 

განათლების უფლება, ჯანდაცვის უფლება, სოციალური დაცვა და ალტერნატიული 

ზრუნვა, საჭიროების შემთხვევაში, ბავშვთა დაცვა ძალადობის, ექსპლუატაციისგან და 

შრომის უკიდურესი ფორმებისგან.  

კანონმდებლობის ანალიზის შედეგად გამოვლინდა, რომ კანონმდებლობა არ მოიცავს 

ნებისმიერი ფიზიკური დასჯის, დამამცირებელი მოპყრობის ან/და სასჯელის უპირობო, 

პირდაპირ აკრძალვას ოჯახში, სკოლაში და სხვა გარემოში; ცალკე დანაშაულებად არაა 

აღიარებული ბავშვით ვაჭრობა და ბავშვთა ექსპლუატაცია ბავშვის უფლებათა კონვენციის 

შინაარსით და განმარტებულია მხოლოდ ტრეფიკინგის დანაშაულის შემადგენლობაში; 

დადგენილი არ არის შრომის უკიდურესი ფორმები, რეგულარული მონიტორინგის და 

გამოვლენის მექანიზმები და შრომის უკიდურესი ფორმისგან ბავშვთა დაცვის სპეციფიკური 

გარანტიები.   

განათლების უფლებასთან დაკავშირებით საჭიროა ინკლუზიური განათლების ცნების 

განმარტების გაუმჯობესება და ხელმისაწვდომობის საკანონმდებლო გარანტიების დადგენა; 

ბავშვის მონაწილეობის უფლების უზრუნველყოფა სასკოლო დისციპლინის საკითხებში 

(სხვა სკოლაში გადაყვანა, რეფერალი „ანტისოციალური ქცევის დროს“, სხვა ღონისძიებების 

განმარტება).  

უფლება ჯანდაცვაზე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ისეთი საკანონმდებლო გარანტიების 

დანერგვით, რომლებიც უზრუნველყოფს სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფ, ძალადობის და სხვა 

დანაშაულების მსხვერპლ ბავშვთა წვდომას ჯანდაცვის და რეაბილიტაციის სერვისზე; 

ბუნებრივი კვების ხელშეწყობის მექანიზმის დანერგვას; მავნე ზეგავლენისგან ბავშვთა 

დაცვის და ფსიქიატრიული მკურნალობის პროცესში ბავშვთა უფლებების დაცვის  

სამართლებრივი გარანტიების შექმნას.  

სოციალური დაცვა და სახელმწიფო ზრუნვის მიმართულებით კანონმდებლობა უნდა 

გაუმჯობესდეს ბავშვთა სოციალური დაცვის/დახმარების, ოჯახის მხარდაჭერის 

სერვისების და მიტოვების პრევენციის ღონისძიებების, განსაკუთრებით მოწყვლადი 

ჯგუფების, როგორიცაა შშმ ბავშვების, მშობლის მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების, 

                                                           
6 ამ მხრივ საკანონმდებლო ხარვეზებზე ყურადღებას ამახვილებს, ასევე, ევროპის სასამართლო 

თავის გაადწყვეტილებაში „ნ.წ. საქართველოს წინააღმდეგ“, თებერვალი, 2016 
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ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების საჭიროებების გათვალისწინებით. ხარვეზები უნდა 

აღმოიფხვრას სახელმწიფო ზრუნვის სტანდარტების, დაწესებულებათა რეგულირების, 

სტანდარტების დაცვის მონიტორინგის გაუმჯობესების მიზნით.  

ძირითადი რეკომენდაციები 

ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებით განხილული კანონებიდან (განათლება, ჯანდაცვა, 

სოციალური დაცვა, სახელმწიფო ზრუნვა, ადმინისტრაციული და სამოქალაქო პროცესი, 

სხვა), ყველა მათგანი საჭიროებს ცვლილებებს ამა თუ იმ ხარისხით. ამავე დროს, გამოიკვეთა 

რიგი საკითხები ბავშვთა დაცვის და მართლმსაჯულებასთან წვდომის კუთხით, რომლებიც 

საერთოდ არ არის სათანადოდ მოცული დღევანდელი კანონმდებლობით.   

რეკომენდებულია არსებული ხარვეზების შესავსებად ცვლილებების პაკეტთან ერთად 

განვიხილოთ ცალკე საკანონმდებლო აქტის შემუშავების საკითხი, რომელიც შეავსებს და 

გააძლიერებს სამართლებრივ ჩარჩოს ბავშვთა დაცვის და მართლმსაჯულებასთან წვდომის 

გარანტიებს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის რეგულირების ქვეშ არსებულ 

სფეროებში, კერძოდ, ისეთ კომპონენტებს, როგორიცაა: ბავშვის უფლებათა ძირითადი 

პრინციპების უზრუნველყოფის ზოგადი საკანონმდებლო გარანტიები ყველა სფეროში, 

ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების ძირითადი საკანონმდებლო გარანტიები და 

აღსრულების მექანიზმები, ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ გადაწყვეტილების 

მიღების ბავშვზე მორგებული პროცედურები, მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული 

ბავშვების დაცვა, ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის გარანტიები, სხვა.  
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ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება 
შესავალი 

 

გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევამ „ბავშვთა თანაბარი წვდომა მართლმსაჯულებაზე 

ალბანეთში, საქართველოში, ყირგიზეთსა და მონტენეგროში“7  გამოავლინა, რომ ბავშვები 

უზარმაზარ სირთულეებს აწყდებიან მართლმსაჯულების სისტემასთან შეხებისას. ბავშვები 

დამოკიდებულნი არიან უფროსებზე, რათა მიიღონ ინფორმაცია საკუთარი უფლებების 

შესახებ; გაერკვნენ და გამოიყენონ არსებული სამართლებრივი დაცვის საშუალებები და 

ჰქონდეთ წვდომა სასამართლოსა და მართლმსაჯულების სხვა მექანიზმებზე. ბავშვზე 

მორგებული პროცედურები მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში გამოიყენება. თითქმის არ 

არსებობს მექანიზმები და რესურსები, რომელიც უზრუნველყოფდა მართლმსაჯულების 

სისტემაში ბავშვთა საჭიროებების გათვალისწინებას და მათი შესაძლებლობების 

განვითარების მხარდაჭერას. 

2015 წლის ივნისში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო „არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების კოდექსი“, რომლითაც განმტკიცდა საერთაშორისო სტანდარტები 

საქართველოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში. რაც შეეხება სამოქალაქო 

და ადმინისტრაციულ საკითხებზე ბავშვთა მართლმსაჯულების საკითხს, სამოქალაქო და 

ადმინისტრაციული კანონმდებლობის გაუმჯობესება წარმოადგენს „არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის“ სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 

ერთ-ერთ პრიორიტეტს 2017 წლისთვის.  

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების კუთხით 

საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებაში საქართველოს სამოქალაქო და 

ადმინისტრაციული კანონმდებლობის ანალიზს. დოკუმენტში საკითხების თემატიკა და 

სტრუქტურა აგებულია „ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების ევროპის საბჭოს 

სახელმძღვანელო პრინციპების“8 თანმიმდევრობით, რომელიც მომზადებულია გაეროსა და 

ევროპის საბჭოს ყველა ძირითადი სამართლებრივი ინსტრუმენტის საფუძველზე.  

 

 

1. საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტები და  

ინსტრუმენტები  
 

   

საქართველოს  არის წევრი სახელმწიფო გაეროს და ევროპის საბჭოს თითქმის ყველა 

საერთაშორისო კონვენციისა და მათი დამატებითი ოქმებისა, რომლებიც პირდაპირ და 

არაპირდაპირ ეხება ბავშვთა უფლებებს. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი სამართლებრივი 

აქტები და ინსტრუმენტები ასახავს მართლმსაჯულებასთან კონტაქტში მყოფი ბავშვის 

უფლებების დაცვის გარანტიებს, რომელთა უზრუნველყოფაც სახელმწიფოს ვალდებულებაა. 

წინამდებარე ანალიზი განხორციელდა იმ საერთაშორისო და რეგიონული ინსტრუმენტების 

მიხედვით, რომლებიც უშუალოდ ეხება ბავშვთა უფლებების და მართლმსაჯულებაზე 

                                                           
7 გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევა “ბავშვთა თანაბარი წვდომა მართლმსაჯულებაზე ალბანეთში, 

საქართველოში, ყირგიზეთსა და მონტენეგროში“ (2015) 
8 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ მიღებულია 2010 წელს 
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წვდომის საკითხებს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სფეროს კანონმდებლობის ჭრილში, 

კერძოდ: 

გაეროს ინსტრუმენტები:  

▪ გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია (1989)9 

▪ ბავშვის უფლებათა კონვენციის დამატებითი ოქმი ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშვთა 

პროსტიტუციის და ბავშვთა პორნოგრაფიის შესახებ (2000)10 

▪ ბავშვის უფლებათა კონვენციის დამატებითი ოქმი შეტყობინების პროცედურების 

შესახებ (2014)11   

▪ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კონვენცია (2008)12 

▪ გაეროს რეზოლუცია (2005) “სახელმძღვანელო მითითებები მართლმსაჯულების 

შესახებ მსხვერპლი და მოწმე ბავშვების მონაწილეობით“ 

გაეროს კომიტეტების ზოგადი კომენტარები (სახელმძღვანელო განმარტებები): 

▪ ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #5 (2003) „ბავშვის უფლებათა 

კონვენციის განხორციელების ზოგადი ღონისძიებები (მუხ. 4, 42 და 44 (6))“ 

▪ ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #12 (2009) „ბავშვის უფლება მისი 

მოსაზრებების მოსმენაზე“ 

▪ ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #14 (2013) „ბავშვის უფლება მისი 

საუკეთესო ინტერესების უპირატესად გათვალისწინების შესახებ“ 

▪ ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #6 (2005) „თანმხლების გარეშე 

მყოფი და ოჯახისგან განცალკევებული ბავშვების მიმართ მოპყრობა წარმოშობის 

ქვეყნის გარეთ“  

▪ ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #8 (2006) „ბავშვის უფლება 

დაცული იყოს ფიზიკური დასჯისა და სხვა სასტიკი ან დამამცირებელი 

სასჯელებისგან“ 

▪ ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #9 (2006) „შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა უფლებები“ 

▪ ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #13 (2011) „ბავშვის უფლება 

ძალადობის ყველა ფორმისგან დაცვის შესახებ“ 

▪ ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #15 (2013) „ბავშვის უფლება 

ჯანდაცვის უმაღლესი სტანდარტით სარგებლობის შესახებ“ 

▪ ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #1 (2001) „მუხ. 29 (1). განათლების 

მიზნები“ 

▪ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #4 (2016) 

„მუხ. 24. უფლება ინკლუზიური განათლების შესახებ“ 

ევროპის საბჭოს ინსტრუმენტები: 

                                                           
9 საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია 1994 წელს 
10 საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია 2005 წელს 
11 საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია 2016 წელს 
12 საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია 2013 წელს 
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▪ ევროპის ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა კონვენცია13 

▪ ევროპის სოციალური ქარტია14 

▪ ევროპის საბჭოს კონვენცია სექსუალური ექსპლუატაციისა და ძალადობისგან 

ბავშვთა დაცვის შესახებ15 

▪ ევროპის კონვენციამ წამების და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან 

სასჯელის პრევენციის შესახებ16 

▪ ევროპის საბჭოს კონვენცია პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას 

ინდივიდთა დაცვის შესახებ17 

ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები პოლიტიკისა და კანონმდებლობის შესახებ: 

▪ ევროპის საბჭოს პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპები ძალადობისგან ბავშვთა 

დაცვის ინტეგრირებული ეროვნული სტრატეგიების შესახებ18  

 

▪ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სახელმძღვანელო მითითებები ბავშვზე 

მორგებული მართლმსაჯულების შესახებ19  

 

 

2. განხილული საკანონმდებლო აქტები 
  

დოკუმენტში განხილულია დაახლოებით 30-მდე კანონი, რომლებიც ეხება: ბავშვის 

სამართლებრივ ქმედუნარიანობას,  სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალწარმოების 

პროცესს, სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულებას, ძალადობისგან დაცვას, განათლებას, 

ჯანმრთელობის დაცვას, სოციალურ დაცვას, უფლებების დარღვევის შემთხვევაში ზიანის 

ანაზღაურების და სხვა საკითხებს. გაანალიზებულია შემდეგი საკანონმდებლო აქტები: 

▪ საქართველოს კონსტიტუცია 

▪ სამოქალაქო კოდექსი 

▪ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი 

▪ კანონი სახალხო დამცველის შესახებ 

▪ კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ 

▪ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 

▪ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი 

▪ ადმინისტრაციული საპროცესი კოდექსი 

▪ კანონი იურიდიული დახმარების შესახებ 

▪ კანონი ბაჟის შესახებ 

▪ კანონი სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ 

▪ კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ 

▪ კანონი ზოგადი განათლების შესახებ 

▪ კანონი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ 

                                                           
13 საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია 20.05.1999 
14 ევროპის სოციალური ქარტია (შესწორებული), მიღებულია 1996წ. 3 მაისს. საქართველოს მიერ 

რატიფიცირებულია 2005 წ. 1 ივლისს  https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/43174  
15 ე.წ. „ლანზაროტის კონვენცია“ ძალაში შევიდა 01/07/2010; რატიფიცირებულია 23.09.2014  
16 მიღებულია 1987 წელს და რატიფიცირებულია საქართველოს მიერ 20.06.2000 
17 ძალაში შევიდა 01.10.1985; საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია 14.12.2005 
18 სახელმძღვანელო პრინციპები შემუშავდა 2008-2009 წლებში 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046d3a0  
19 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა მიიღო 2010 წლის 17 ნოემბერს 
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▪ კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ 

▪ კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ 

▪ კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ 

▪ კანონი სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ 

▪ კანონი ოჯახში ძალადობის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების 

შესახებ 

▪ კანონი სოციალური დახმარების შესახებ 

▪ კანონი შვილად აყვანის და მინდობით აღზრდის შესახებ 

▪ კანონი სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ 

▪ კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ  

▪ კანონი სამოქალაქო აქტების შესახებ 

▪ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

– დევნილთა შესახებ 

▪ კანონი უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი სტატუსის 

შესახებ 

▪ კანონი შრომითი მიგრციის შესახებ 

▪ კანონი გარემოს დაცვის შესახებ 

▪ კანონი ტრანსპორტის შესახებ 

▪ კანონი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ 

წინამდებარე დოკუმენტში კანონმდებლობა გაანალიზებულია ბავშვზე მორგებული 

მართლმსაჯულების ძირითადი ელემენტების მიხედვით, კერძოდ, ესაა: ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესების უპირატესად გათვალისწინება მის უფლებებთან დაკავშირებული საკითხების 

განხილვისას, ბავშვის მონაწილეობა ადმინისტრაციული წარმოების და სასამართლოს მიერ 

საქმის განხილვის პროცესში, დისკრიმინაციისგან ბავშვის დაცვის სამართლებრივი 

გარანტიები, ბავშვის ხელმისაწვდომობა ინფორმაციაზე, იურიდიულ დახმარებასა და 

წარმომადგენლობაზე უფლებების დარღვევის შემთხვევაში ან/და სამართალწარმოების 

პროცესში, ბავშვის პერსონალური მონაცემების დაცვა, ზიანის ანაზღაურება და კომპენსაცია, 

ბავშვთან მომუშავე პროფესიონალთა სპეციალიზაცია. გამომდინარე იქედან, რომ ბავშვთა 

დაცვის თვალსაზრისით ძირითად უფლებათა შორის პრიორიტეტულია ბავშვის უფლება 

განათლებაზე, ჯანდაცვასა და სოციალურ დაცვაზე, ეს დოკუმენტი, აგრეთვე, მოიცავს ამ 

უფლებების უზრუნველყოფის სამართლებრივი გარანტიების ანალიზს ეროვნული 

კანონმდებლობის ჭრილში.   

3. კანონმდებლობის ანალიზი 

 

 

3.1. ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასება 

 

კომიტეტი20 აღნიშნავს, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესად გათვალისწინებამ 

კანონმდებლობაში, პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების დროს 

სახელმწიფოსგან მოითხოვს ბავშვზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმის დანერგვას. ეს 

მექანიზმი გულისხმობს ნებისმიერი კანონის მიღების, პოლიტიკის შემუშავების თუ 

ბიუჯეტირების პროცესში წინასწარ შეფასდეს ბავშვის უფლებებზე მოსალოდნელი 

შედეგები. 

 

                                                           
20 ზოგადი კომენტარი #5, პარა. 45, 27, ასევე, იხილეთ, ზოგადი კომენტარი #14, პარა. 35 



 

12 
 

ამგვარი წინასწარი შეფასების ჩატარება მტკიცებულებაზე დაფუძნებული 

გაადწყვეტილებების მისაღებად აღიარებულია და პრაქტიკაში დანერგილია 

ევროკავშირის, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის 

(OECD), გაეროს ბავშვთა ფონდის და მსოფლიო ბანკის მიერ. ბავშვზე ზეგავლენის 

შეფასების ძირითადი მიზანია დაეხმაროს მთავრობას კონვენციით ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულებაში და უზრუნველყოს ბავშვთა საკითხების 

პრიორიტეტულად განხილვა სხვადასხვა სექტორული პოლიტიკის და პროგრამების 

შემუშავების პროცესში. ეს შეფასება უნდა ჩატარდეს ახალი კანონების, რეგულაციების, 

დადგენილებების მომზადების პროცესში ეროვნულ, რეგიონულ და ადგილობრივ 

დონეებზე21.  

 

საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ განსაზღვრავს ნორმატიული აქტების 

მომზადების და მიღების წესს22. კანონის თანახმად, კანონპროექტს უნდა დაერთოს 

განმარტებითი ბარათი, რომელშიც აისახება, მათ შორის, მისი ფინანსური დასაბუთება, 

მოსალოდნელი საფინანსო-ეკონომიკური შედეგები საერთაშორისო სამართლებრივ 

სტანდარტებთან (მათ შორის, ევროკავშირის დირექტივები, საერთაშორისო 

ხელშეკრულებები) შესაბამისობა, ექსპერტების დასკვნები23.  

საქართველოს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს, პარლამენტის, უფლებამოსილების 

განხორციელების წესსა და პროცედურას, პარლამენტის სტრუქტურას განსაზღვრავს 

„პარლამენტის რეგლამენტი“24, რომელიც არის კანონის ძალის მქონე ნორმატიული აქტი25. 

რეგლამენტი მოითხოვს, რომ საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადების დროს 

კანონპროექტს თან უნდა დაერთოს განმარტებითი ბარათი, რომელში აუცილებელია 

მიეთითოს კანონპროექტის მიზეზი, მიზანი, არსი, ფინანსური დასაბუთება, მიმართება 

საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან და ვალდებულებებთან. კანონპროექტს 

შესაძლოა დაერთოს დამოუკიდებელი ექსპერტის დასკვნა და ასევე ლობისტის დასკვნა, 

ამგვარი დასკვნების არსებობის შემთხვევაში26.   

განხილული კანონებით გათვალისწინებული არ არის კანონპროექტის ინიცირების დროს 

ბავშვთა ჯგუფის ან ზოგადად ბავშვთა უფლებებზე ზეგავლენის შეფასების ვალდებულება. 

რეკომენდირებულია გადაიხედოს ეს კანონები და მათში აისახოს საკანონმდებლო აქტების 

შემუშავების პროცესში ბავშვზე ზეგავლენის შეფასების სავალდებულო მექანიზმები, რათა 

უზრუნველყოფილი იქნას ნებისმიერი კანონის ან საკანონმდებლო ცვლილების 

შესაბამისობა ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის (ჯგუფების) საუკეთესო ინტერესებთან. 

3.2. ბავშვის უფლებათა ძირითადი პრინციპები 
(ბავშვის საუკეთესო ინტერესები, მონაწილეობის უფლება, დისკრიმინაციის 

აკრძალვა) 
 

3.2.1. ბავშვის საუკეთესო ინტერესები   

                                                           
21 EU-UNICEF Child-Rights Toolkit / UNICEF, 2014/ Module 5 
22 მუხ. 1 
23 მუხ. 17 
24 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1691403  
25 საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ, მუხ. 10 (10) 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90052  
26 მუხ. 145 
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ა) ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესად გათვალისწინება სამოქალაქო 

ურთიერთობებში 

ბავშვის უფლებათა კონვენცია მოითხოვს, რომ ბავშვებთან დაკავშირებით ნებისმიერი 

მოქმედების განხორციელებისას საჯარო ან კერძო სოციალური კეთილდღეობის 

დაწესებულებების, სასამართლოების, ადმინისტრაციული თუ საკანონმდებლო 

ორგანოების მიერ, უპირველეს ყოვლისა გათვალისწინებული უნდა იყოს ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესები27. სახელმწიფო ვალდებულია იზრუნოს ბავშვთა 

კეთილდღეობაზე28. ბავშვზე ზრუნვის ყველა საჯარო, კერძო და მოხალისეობრივი 

დაწესებულება და სერვისი უნდა შეესაბამებოდეს კონვენციის შესაბამისად, 

კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებს29. კონვენცია მიუთითებს ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესების უპირატესად გათვალისწინების ვალდებულების შესახებ, 

ასევე, ისეთ საკითხებზე, რომლებიც ეხება მშობლის ვალდებულებებს30, ოჯახის 

გაერთიანებას31, ბავშვის განცალკევებას მშობლებისგან32, ოჯახური გარემოსგან 

მოშორებას და ალტერნატიული ზრუნვას33, შვილად აყვანას34.  

 

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია მოითხოვს, 

რომ მონაწილე სახელმწიფოებმა მიიღონ ყველა საჭირო ზომა შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ბავშვებმა სხვა ბავშვების თანასწორად ისარგებლონ ადამიანის 

უფლებებითა და ძირითადი თავისუფლებებით. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ქმედებაში, უპირველეს ყოვლისა 

გათვალისწინებული უნდა იქნას ბავშვის საუკეთესო ინტერესები35.  

კომიტეტის თანახმად,36 ბავშვის საუკეთესო ინტერესების ცნება სამგანზომილებიანია:  

ა) მატერიალური უფლება: ბავშვის (ბავშვთა ჯგუფის, ზოგადად ბავშვების) უფლება 

მისი საუკეთესო ინტერესები შეფასდეს და დაეთმოს უპირველესი ყურადღება მასთან 

დაკავშირებით ნებისმიერ საკითხზე გადაწყვეტილების მისაღებად. ესაა კონვენციით 

დადგენილი, სახელმწიფოს არსებითი ვალდებულება, რომელიც პირდაპირ უნდა იქნეს 

გამოყენებული და დარღვევის შემთხვევაში, გასაჩივრდეს სასამართლოში.   

ბ) ფუნდამენტური სამართლებრივი პრინციპი: თუ ეროვნულ კანონში სამართლებრივი 

ნორმა იძლევა ერთზე მეტი განმარტების საშუალებას, გამოყენებული უნდა იქნას ის 

განმარტება, რომელიც ყველაზე მეტად ემსახურება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს, 

როგორც მოცემულია კონვენციასა და მის დამატებით ოქმებში. 

გ) საპროცესო ნორმა: ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასება და განსაზღვრა 

მოითხოვს საპროცესო გარანტიებს. უფრო მეტიც, ბავშვთან, ბავშვთა ჯგუფთან ან 

ზოგადად ბავშვებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება უნდა მოიცავდეს ამ 

უფლების უპირატესად გათვალისწინების დასაბუთებას. კერძოდ, დასაბუთებაში უნდა 

იქნას ახსნილი, რა იქნა მიჩნეული ბავშვის საუკეთესო ინტერესებად; რა კრიტერიუმებს 

დაეფუძნა ასეთი მსჯელობა; და როგორ იქნა დადგენილი ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესები სხვა პირთა ინტერესებსა და პოლიტიკურ საკითხებთან მიმართებაში.  

                                                           
27 მუხ. 3.1 
28 მუხ. 3.2 
29 მუხ. 3.3 
30 მუხ. 18.1 
31 მუხ. 10 
32 მუხ. 9 
33 მუხ. 20 
34 მუხ. 21 
35 მუხ. 7 
36 ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #14 „ბავშვის საუკეთესო ინტერესების 

უპირატესი გათვალისწინების შესახებ“, პარა. 6 



 

14 
 

 

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სახელმძღვანელო მითითებები ბავშვზე 

მორგებული მართლმსაჯულების შესახებ მიუთითებს სახელმწიფოს შემდეგ 

ვალდებულებებზე:  

1. ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების უფლების 

კანონმდებლობით უზრუნველყოფა;  

2. ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასებისას: ა) ბავშვის მოსაზრებებს უნდა 

მიენიჭოს სათანადო მნიშვნელობა; ბ) გათვალისწინებული უნდა იქნას ბავშვის ყველა 

სხვა უფლება, მათ შორის, ღირსების, თავისუფლების და თანაბარი მოპყრობის უფლება; 

გ) გამოყენებული უნდა იქნეს მულტიდისციპლინური მიდგომა ყველა უწყების მიერ, 

რომელიც შეისწავლის ყველა ინტერესს, მათ შორის, ბავშვის ფსიქოლოგიურ და 

ფიზიკურ კეთილდღეობას, სამართლებრივ, სოციალურ და ეკონომიკურ ინტერესებს.  

3. სასამართლოებმა ბავშთა მონაწილეობით საქმეთა განხილვისა და გადაწყვეტილების 

მიღებისას უნდა გამოიყენონ მულტიდისციპლინური მიდგომა ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესების დასადგენად37.  

 

სამოქალაქო კოდექსი მიუთითებს, რომ მშობლები უფლებამოსილი და ვალდებულნი 

არიან აღზარდონ თავიანთი შვილები, იზრუნონ მათი ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი 

და სოციალური განვითარებისათვის, აღზარდონ ისინი საზოგადოების ღირსეულ 

წევრებად, მათი „ინტერესების უპირატესი გათვალისწინებით“38. გარდა ამისა, სამოქალაქო 

კოდექსი ადგენს, რომ მშობლებს ევალებათა დაიცვან თავიანთი არასრულწლოვანი 

შვილების უფლებები და ინტერესები, რაც მოიცავს შვილების ქონების მართვასა და 

გამოყენებას39. აღსანიშნავია, რომ „საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების“ 

პრინციპი  აღნიშნულია მხოლოდ მშობელთა მიერ ბავშვის აღზრდის მოვალეობებთან 

მიმართებაში და არა ყველა უფლებასთან დაკავშირებით, როგორიცაა მშობლის მიერ 

ბავშვის წარმომადგენლობა მესამე პირებთან ურთიერთობაში და ბავშვის ქონების მართვა. 

კანონი არ ადგენს ბავშვის ქონებრივი უფლებების დაცვის მყარ სამართლებრივ გარანტიებს  

მშობელთა მიერ მისი ქონების განკარგვის უფლების ბოროტად გამოყენების რისკების 

თავიდან აცილებისთვის40.  

სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, სასამართლო განხილვას ექვემდებარება ბავშვთა 

მონაწილეობით შემდეგი საკითხების განხილვა: ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის 

განსაზღვრა მშობელთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში41; ბავშვის აღზრდის საკითხების 

გადაწყვეტა მშობელთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში42; მშობლის უფლება-

მოვალეობების შეზღუდვა შეიძლება სასამართლოს მიერ, თუმცა მას უნარჩუნდება ბავშვის 

რჩენის ვალდებულება43; მშობლის უფლება-მოვალეობების ჩამორთმევა (მათ შორის, 14 

წელს მიღწეული ბავშვის ინიციატივით)44; მშობლის უფლება-მოვალეობების აღდგენა45; 

საალიმენტო მოვალეობის შესახებ დავას46; შვილად აყვანის შესახებ გადაწყვეტილება47; 

                                                           
              37 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სახელმძღვანელო მითითებები 1-4, გვ.19 

38 მუხ. 1198.1 
39 სამოქალაქო კოდექსი, მუხ. 1198.4 
40 გთხოვთ დამატებით იხილოთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს საოჯახო საქმეთა 

განმხილველი მოსამართლის, ქ-ნ ეკა ზარნაძის მოხსენება ამ საკითხზე 
41 მუხ. 1201.2 
42 მუხ. 1200 
43 მუხ. 1205 
44 მუხ. 1206 
45 მუხ. 1209 
46 მუხ. 1214 
47 მუხ. 1242, 1254 და 1255 
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შვილად აყვანის ბათილობა48. ამ საკითხებთან დაკავშირებით კოდექსი არ ასახავს  

სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებისას ბავშვის საუკეთესო ინტერესების 

უპირველესად გათვალისწინების პრინციპს.  

რეკომენდებულია სამოქალაქო კოდექსმა აღიაროს ბავშვის მატერიალური უფლება მისი 

საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების შესახებ ყველა საკითხთან 

დაკავშირებით, რომელიც მას ეხება, როგორც მშობელთა მიერ აღზრდის მოვალეობის, 

ასევე, მათ მიერ ბავშვის მესამე პირებთან წარმომადგენლობის და ბავშვის ქონების 

განკარგვის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებისას. შესაბამისად, ეს პრინციპი უნდა 

გავრცელდეს სასამართლოს მიერ ბავშვთან დაკავშირებით ნებისმიერი გადაწყვეტილების 

მიღებისას.  საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავებისას გათვალისწინებული უნდა 

იქნეს სამოქალაქო კოდექსით ბავშვის ფუნდამენტური მატერიალური უფლების აღიარება 

მისი საუკეთესო ინტერესების შეფასებასა და უპირატესად გათვალისწინებაზე მასთან 

დაკავშირებით ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას. კანონში ყურადღება უნდა 

გამახვილდეს, რომ ამ უფლების დარღვევა ექვემდებარება სასამართლოში გასაჩივრებას.  

ა.ბ) საუკეთესო ინტერესების უპირატესად გათვალისწინება, როგორც საპროცესო 

ნორმა 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი ადგენს, რომ  7-დან 18 წლამდე არასრულწლოვანთა 

უფლებებსა და კანონით დაცულ ინტერესებს სასამართლოში იცავენ მათი მშობლები ან 

მზრუნველები. ამასთანავე, სასამართლო ვალდებულია ასეთ საქმეებში ჩააბას თვით 

არასრულწლოვნებიც49. მცირეწლოვნის უფლებებსა და კანონით დაცულ ინტერესებს 

სასამართლოში იცავს მისი კანონიერი წარმომადგენელი. სასამართლო უფლებამოსილია 

მცირეწლოვანიც ჩააბას50.  

კოდექსი ადგენს, რომ სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილში 

უნდა აღინიშნოს სამართლებრივი შეფასება და კანონები, რომლებითაც სასამართლო 

ხელმძღვანელობდა51. სასამართლოს შეუძლია მხარეთა შუამდგომლობის საფუძველზე, 

ბავშვთან დაკავშირებით მიიღოს შუალედური გადაწყვეტილება საოჯახო დავების დროს 

მშობელთა მიერ ბავშვზე ზრუნვის, აღსაზრდელად გადაცემის, ბავშვთან ურთიერთობის 

და რჩენის საკითხებზე52.  

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი არ ადგენს სპეციფიკურ საპროცესო გარანტიებს და 

ბავშვთან დაკავშირებით მიღებული სასამართლო გადაწყვეტილების სათანადოდ 

დასაბუთების წესს.  

აქედან გამომდინარე, რეკომენდებულია საკანონმდებლო ცვლილებების 

განხორციელებისას ყურადღება გამახვილდეს ბავშვთა მონაწილეობით სამოქალაქო 

საქმეთა წარმოების დროს ისეთი პროცესუალური გარანტიების დადგენაზე, როგორიცაა: 

მოსამართლის მიერ ბავშვთან დაკავშირებით ფაქტების დადგენა და გაანალიზება მისი 

საუკეთესო ინტერესების დასადგენად მულტიდისციპლინური მიდგომით, 

საჭიროებისამებრ, სხვადასხვა სპეციალისტების მონაწილეობით; გადაწყვეტილებათა 

მიღების დროულობა და მისი გადასინჯვის შესაძლებლობა ბავშვის ზრდადი 

განვითარების გათვალისწინებით; გადაწყვეტილებათა დასაბუთების ვალდებულება 

ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების შესახებ. რაც შეეხება 

                                                           
48 მუხ. 1272 
49 მუხ. 81.3 
50 მუხ. 81.4 
51 სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, მუხ. 249.4 
52 მუხ. 355 
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გადაწყვეტილების დასაბუთებას, მასში უნდა იქნას ახსნილი, რა იქნა მიჩნეული ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესებად; რა კრიტერიუმებს დაეფუძნა ასეთი მსჯელობა; და როგორ იქნა 

დადგენილი ბავშვის საუკეთესო ინტერესები სხვა პირთა ან უწყებათა ინტერესებთან 

მიმართებაში.  

ბ) ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინება 

ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, რომელიც განსაზღვრავს ადმინისტრაციული 

ორგანოების მიერ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის და აღსრულების, 

ადმინისტრაციული საჩივრის და განცხადების განხილვის წესს, მიზნად ისახავს 

უზრუნველყოს ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ ადამიანის უფლებებისა და 

თავისუფლებების დაცვა53. კოდექსის რეგულირების სფეროში ექცევა ადმინისტრაციული 

ორგანოების მიერ ბავშვებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება ისეთ საკითხებზე, 

როგორიცაა: ალტერნატიულ ზრუნვაში განთავსება, ანტისოციალური ქცევის დროს 

გადამისამართების ღონისძიება, ძალადობისგან ბავშვის დაცვა და სხვა საკითხები. თუმცა 

კოდექსი არ ასახავს ბავშვის უფლებას მისი საუკეთესო ინტერესების უპირატესად 

გათვალისწინებაზე ადმინისტრაციულ ორგანოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებისას.  

რეკომენდებულია ზოგადმა ადმინისტრაციულმა კოდექსმა აღიაროს ბავშვის 

ფუნდამენტური უფლება მისი საუკეთესო ინტერესების შეფასებასა და უპირატესად 

გათვალისწინებაზე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მასთან დაკავშირებით ნებისმიერი 

გადაწყვეტილების მიღებისას. კანონში ყურადღება უნდა გამახვილდეს, რომ ამ უფლების 

დარღვევა ექვემდებარება სასამართლოში გასაჩივრებას.  

სოციალური დახმარება და ალტერნატიული ზრუნვა 

გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი მიუთითებს54 „გაეროს ბავშვთა ალტერნატიული 

ზრუნვის სტანდარტებზე“55 მიზნად ისახავს უზრუნველყოს ბავშვთა ალტერნატიულ 

ზრუნვაში განთავსების თავიდან არიდება, გარდა აუცილებელი შემთხვევისა. 

კონკრეტულად, „ფინანსური და მატერიალური სიღარიბე ან სხვა პირობები, რომლებიც 

პირდაპირ ან ერთმნიშვნელოვნად ახასიათებს სიღარიბეს, არავითარ შემთხვევაში არ 

შეიძლება გახდეს ბავშვის ოჯახიდან განცალკევების ერთადერთი საფუძველი... არამედ, ეს 

პირობები უნდა იყოს აღქმული სიგნალად, რომელიც გვანიშნებს ამ ოჯახის მხარდაჭერის 

საჭიროებაზე“.  

კანონი სოციალური დახმარების შესახებ აწესრიგებს საქართველოს ტერიტორიაზე 

სოციალური დახმარების მიღებასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს 

უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოებს, ადგენს სოციალური დახმარების სახეებსა 

და მისი დანიშვნის ძირითად პრინციპებს56. ეს კანონი მხოლოდ ერთგან მოიხსენიებს 

ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს, კერძოდ, რეინტეგრაციის შემწეობის ხელშეკრულების 

პირობების დარღვევისას ბიოლოგიური ოჯახი კარგავს ფულადი დახმარების მიღების 

უფლებას, ხოლო რეინტეგრირებული ბავშვის საკითხი წყდება მისი ინტერესების 

უპირატესი დაცვით57.  

                                                           
53 ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, მუხ. 1 (1,2)  
54 კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #14 ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესობის შესახებ 

(2013), პარა. 62 
55 გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია 64/142, პარა. 15 
56 მუხ. 1.2 
57 მუხ. 21 (3) 
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კანონის თანახმად, სპეციალიზებულ დაწესებულებაში, გარდა პანსიონისა, ბავშვის 

მოთავსების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო58. 

ბავშვის მოთავსება დაწესებულებაში ხდება დაინტერესებული პირის განცხადების 

საფუძველზე, რომელიც შეიძლება იყოს თავად მოთავსების მსურველი ან მისი ოჯახის 

წევრი, მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანო ან სასამართლო59.  

კანონი არ ასახავს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების 

პრინციპს სოციალური დახმარების დანიშვნის და სპეციალიზებულ დაწესებულებაში 

ბავშვის მოთავსების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას.  

კანონი სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ განსაზღვრავს სააღმზრდელო 

საქმიანობის ლიცენზიის გაცემის პირობებს და გაცემაზე უფლებამოსილ ორგანოს. ეს 

კანონი ვრცელდება ყველა სახის სააღმზრდელო საქმიანობაზე, გარდა მინდობით 

აღზრდისა, განათლების სამინისტროს მიერ დაფუძნებული სკოლა-პანსიონისა და ისეთი 

დაწესებულებისა, სადაც ბავშვი იმყოფება წელიწადში არაუმეტეს 3 თვისა60.  ერთ-ერთი 

სალიცენზიო მოთხოვნაა მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების 

დაკმაყოფილება61. ესაა რეგლამენტი რომელიც, თავის მხრივ, ავალდებულებს 

ალტერნატიული ზრუნვის სერვისის მომწოდებელს დაიცვას შემდეგი სტანდარტები: 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა მომსახურების შესახებ, მომსახურების ინკლუზიურობა, 

კონფიდენციალობის დაცვა, ინდივიდუალური მიდგომა, ემოციური და სოციალური 

განვითარება, კვება, დასვენების და გაჯანსაღების შესაძლებლობა, განათლება, ჯანდაცვა, 

უკუკავშირის და გაპროტესტების პროცდურები, ძალადობისგან დაცვა, ზრუნვა და 

მეთვალყურეობა, დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მზადება, გარემო, სანიტარული 

მდგომარეობა, პერსონალის კვალიფიკაცია. 

აღსანიშნავია, რომ ეს კანონი არსად მოიხსენიებს სააღმზრდელო საქმიანობის 

განხორციელების პრინციპებს, მათ შორის, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი 

გათვალისწინების ვალდებულებას. მთავრობის დადგენილება ბავშვზე ზრუნვის 

სტანდარტების შესახებ, ასევე, არ ასახავს ბავშვის უფლებების დაცვის ამ ფუძემდებლურ 

პრინციპს სხვა ისეთ პრინციპებთან ერთად, როგორიცაა მოსმენის და აზრის 

გათვალისწინების უფლება, დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, და სხვა.  

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ცვლილებების 

შემუშავებისას გათვალისწინებული იქნეს შემდეგი საკითხები: განხილული კანონების 

ხარვეზების შევსება ალტერნატიულ ზრუნვაში ბავშვის მოთავსების პრინციპების ასახვით 

(ალტერნატიულ ზრუნვაში განთავსება, როგორც უკიდურესი საშუალება; ბავშვის და 

ოჯახის მდგომარეობის მულტიდისციპლინური შეფასება; ზრუნვის სათანადო ფორმის 

შერჩევა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად; რეგულარული მონიტორინგის 

სისტემას; და სხვა).  

საკანონმდებლო ცვლილებებმა უნდა მოიცვას, აგრეთვე, სააღმზრდელო საქმიანობის 

ლიცენზირების შესახებ კანონში (ან ახალი კანონის მიღება) სკოლა-პანსიონის 

ლიცენზირების რეგულირება (სპეციფიკური საკითხია, რადგან მოიცავს 

საგანამანთლებლო და სააღმზრდელო კომპონენტს), ყველა სააღმზრდელო 

დაწესებულების რეგულარული მონიტორინგი სტანდარტებთან შესაბამისობის, ბავშვთა 

მდგომარეობის შემოწმების და სერვისების გაუმჯობესების მიზნით.  

                                                           
58 მუხ. 14 (1,2) 
59 მუხ. 14 (4) 
60 მუხ. 1 
61 მუხ. 6.3 (ვ) 
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ბ.ა) სასამართლოს მიერ ადმინისტრაციული სამართალწარმოების პროცესში 

ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესით განიხილება ადმინისტრაციული დავები 

ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილებების კანონიერების, ადმინისტრაციული 

ორგანოს მიერ ზიანის ანაზღაურების, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 

გამოცემის ან სხვა ქმედების განხორციელების თაობაზე. ამის გარდა, ადმინისტრაციული 

სამართალწარმოების წესით განიხილება საქმეები, რომლებიც გამომდინარეობს 

ადმინისტრაციული სამართლის კანონმდებლობიდან. ადმინისტრაციული წესით 

განიხილება, აგრეთვე, არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით პირის 

სტაციონარში მოთავსების და ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ კანონის თანახმად, 

პირის ანარებაყოფლობითი იზოლაციის საქმე62. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ 

ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებას ექვემდებარება ისეთი საკითხები, როგორიცაა: 

ძალადობისგან ბავშვის დაცვა, არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარება, 

ანტისოციალური ქცევის მქონე ბავშვის მიმართ გადამისამართების ღონისძიების 

გამოყენება (მათ შორის, სკოლა პანსიონში გაგზავნა), უცხოელის საქართველოდან 

გაძევების საკითხი და სხვა.  

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი მხოლოდ ძალადობისგან ბავშვის დაცვის საქმის 

წარმოებასთან დაკავშირებით მიუთითებს, რომ ძალადობისგან დაცვის ღონისძიებათა 

შესახებ ადმინისტრაციული სამართალწარმოების ყველა ეტაპზე, მათ შორის, 

არასრულწლოვნის დაკითხვისას გათვალისწინებული უნდა იქნებს არასრულწლოვნის 

„საუკეთესო ინტერესები მისი ასაკისა და განვითარების დონის შესაბამისად“63. კოდექსი 

არ მოიცავს სასამართლოს მიერ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასების და 

განსაზღვრის ვალდებულებას ბავშვთან დაკავშირებით ნებისმიერი გადაწყვეტილების 

მიღებისას და გადაწყვეტილებათა სათანადო დასაბუთების საკითხს.  

შესაბამისად, რეკომენდებულია გადაიხედოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი იმ 

მიზნით, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების შეფასების 

და განსაზღვრის ვალდებულება გავრცელდეს ბავშვთან დაკავშირებით არა მხოლოდ 

ცალკეულ, არამედ ნებისმიერ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებისას.     

გ) ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინება სხვა სფეროს 

მარეგულირებელი კანონებით 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ადგენს მუნიციპალიტეტის საკუთარ 

უფლებამოსილებებს, რომელთა ის ახორციელებს დამოუკიდებლად და საკუთარი 

პასუხისმგებლობით64. მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს შორის 

მითითებულია: სათანადო ინფრასტრუქტურის განვითარება, მათ შორის, საჯარო 

თავშეყრის ადგილებისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის სათანადოდ ადაპტირება და 

აღჭურვა ბავშვებისათვის, ასევე, შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება სოციალური 

დახმარების, ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობის, ოჯახში 

ძალადობის პრევენციის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების, 

ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით, ასევე, უფლებამოსილია 

გადაწყვიტოს ნებისმიერი სხვა საკითხი, რაც ხელისუფლების სხვა ორგანოს 

უფლებამოსილება არ არის და აკრძალული არაა კანონით65.  

                                                           
62 ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი  
63 მუხ. 2112 (3) 
64 მუხ. 15.2 
65 მუხ. 16.2 „უ“,3, 4 
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კოდექსი არ მიუთითებს ვალდებულებებზე, როგორიცაა ყველა გადაწყვეტილების 

მიღებისას ბავშვის, ბავშვთა ჯგუფის ან ზოგადად ბავშვთა პოპულაციის საუკეთესო 

ინტერესების უპირატესი გათვალისწინება. გამომდინარე იქედან, რომ ამ პრინციპის 

აღიარება არ წარმოადგენს მხოლოდ ბავშვის უფლებების მიმართ პატივისცემის 

გამოხატვას, არამედ თავისთავში მოიცავს მისი განხორციელების კონკრეტულ 

მექანიზმებს, როგორიცაა ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის ინტერესების შეფასება ყველა სხვა 

უფლებების გათვალისწინებით, ბავშვთა მოსმენა და მათი მოსაზრებების სათანადოდ 

გათვალისწინება და საბოლოოდ მათ საუკეთესო ინტერესებთან ყველაზე შესაბამისი 

გადაწყვეტილების მიღება სათანადო დასაბუთებით. კოდექსი ასევე არ ითვალისწინებს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებისას ბავშვთა მონაწილეობის 

პრინციპს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია განხორციელდეს შესაბამისი 

საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც გააუმჯობესებს ბავშვთა ინტერესების 

გათვალისწინებას და დაცვას ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ.  

კანონი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ მიუთითებს, რომ ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობის არასრულწლოვან წევრთა ინტერესებს წარმოადგენენ მათი კანონიერი 

წარმომადგენლები. ქმედებანი არასრულწლოვანთა სახელით ხორციელდება 

კანონმდებლობის შესაბამისად66. კანონი არ მოიცავს სხვა რაიმე მითითებას ამხანაგობის 

მიერ გადაწყვეტილების მიღებისას ბავშვთა მონაწილეობის, მათი საუკეთესო ინტერესების 

და უფლებების შესახებ. მნიშვნელოვანია ბავშვის აზრის მოსმენის და სერიოზული 

მნიშვნელობის მინიჭების პრინციპი, როგორც საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინების 

შემადგენელი ნაწილი, უზრუნველყოფა მოხდეს ყველა დონეზე, პირველ რიგში, ოჯახსა 

და საცხოვრებელ გარემოში.  

კანონი გარემოს დაცვის შესახებ ძირითად მიზნებს შორის მიუთითებს სახელმწიფოს მიერ 

გარემოს დაცვის და რაციონალური ბუნებათსარგებლობის უზრუნველყოფას „მომავალი 

თაობების ინტერესების“ გათვალისწინებით67. სხვა მხრივ, არცერთი სხვა დებულება არ 

ეხება გარემოს დაცვის საკითხების დაგეგმვის და გადაწყვეტის დროს ბავშვთა უფლებების 

და საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების პრინციპს.  

 

3.2.2. ბავშვის უფლება მონაწილეობაზე 

 
 

ბავშვის უფლებათა კონვენცია მოითხოვს, სახელმწიფომ უზრუნველყოს ბავშვის მიერ, 

მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მოსაზრებების თავისუფლად გამოხატვის უფლება, 

როდესაც ბავშვს შეუძლია ჩამოაყალიბოს საკუთარი მოსაზრებები, რომლებსაც უნდა 

მიენიჭოს სათანადო მნიშვნელობა ბავშვის ასაკისა და განვითარების შესაბამისად. ბავშვს 

უნდა მოუსმინონ მასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ სასამართლო და ადმინისტრაციულ 

პროცესში, პირდაპირ ან წარმომადგენლის ან შესაბამისი დაწესებულების მეშვეობით, 

ეროვნული საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესით68.   

 

კონვენცია სახელმწიფოს აკისრებს ვალდებულებას უზრუნველყოს ბავშვის 

მონაწილეობის უფლების აღსრულება მისი მოსმენით და მისი მოსაზრებებისთვის 

სათანადო მნიშვნელობის მინიჭებით, რაც გარანტირებული უნდა იყოს ეროვნული 

                                                           
66 მუხ. 19.4 
67 მუხ. 3.1 
68 მუხ. 12 
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კანონმდებლობით69. ყველა პროცესი, რომელშიც ბავშვები მონაწილეობენ და ხდება 

მათი მოსმენა, აუცილებლად უნდა იყოს70: ინფორმატიული, ნებაყოფლობითი, 

პატივისცემით განწყობილი, ბავშვზე მორგებული, ინკლუზიური, ბავშვის 

საკითხებზე გადამზადებული პროფესიონალების მიერ, უსაფრთხო, ბავშვისადმი 

ანგარიშვალდებული.  

 

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სახელმძღვანელო პრინციპები71 მიუთითებს 

სახელმწიფოებს: 

▪ მოსამართლეებმა უნდა დაიცვან ბავშვის უფლება მოსმენაზე ყველა საკითხზე, 

რომელიც მას ეხება. მოსმენის დროს გამოყენებული უნდა იქნეს ბავშვის აღქმის 

დონისა და კომუნიკაციის შესაძლებლობებთან შესაბამისი საშუალებები საქმის 

გარემოებების გათვალისწინებით. ბავშვებს უნდა ჰკითხონ, თუ რა ფორმით 

ურჩევნიათ ამ უფლების განხორციელება. ბავშვის მოსაზრებებს და შეხედულებას 

უნდა მიენიჭოს სათანადო მნიშვნელობა მისი ასაკისა და განვითარების დონის 

შესაბამისად; 

▪ მხოლოდ ასაკის გამო ბავშვს არ უნდა წაერთვას შესაძლებლობა მოუსმინონ. 

როდესაც კი ბავშვი გაბოიჩენს ინიციატივას მოუსმინონ მას მასთან დაკავშირებულ 

საქმეზე, მოსამართლემ არ უნდა უარყოს და უნდა მოუსმინოს მის მოსაზრებებს, 

თუ ეს არ ეწინააღმდეგება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს.  

 

 

ა) ბავშვის მონაწილეობის უფლება ოჯახში 
მშობელთა უფლება-მოვალეობების შესახებ, კონვენცია ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ 

სახელმწიფომ უნდა აღიაროს მშობელთა ვალდებულება ბავშვს, მისი განვითარების 

შესაძლებლობების გათვალისწინებით, მიაწოდოს სათანადო მითითებები და რჩევა-

დარიგება საკუთარი უფლებების თავადვე განხორციელების შესახებ. ბავშვის აღზრდა-

განვითარებისას მშობელთა ძირითადი საზრუნავი უნდა იყოს ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესები72. კომიტეტი მიუთითებს, რომ მშობელთა მიერ ბავშვის აღზრდისას მისი 

საუკეთესო ინტერესების განმარტება უნდა შეესაბამებოდეს კონვენციას მთლიანობაში, 

მათ შორის, ძალადობისგან ბავშვის დაცვის და ბავშვის მოსაზრებების მოსმენის კუთხით. 

საუკეთესო ინტერესებით არ შეიძლება გამართლდეს ფიზიკური დასჯის პრაქტიკა ან სხვა 

სახის სასტიკი ან დამამცირებელი სასჯელი, რაც ეწინააღმდეგება ბავშვის ღირსებას და 

ფიზიკურ მთლიანობას. იგივე ითქმის, კონვენციის მე-5 მუხლზეც, რომელიც მოითხოვს, 

რომ მშობლებმა სათანადო მითითებები და რჩევა-დარიგებები მიაწოდონ ბავშვებს. 

ტერმინის „სათანადო“ განმარტება არ ტოვებს არანაირ სივრცეს დისციპლინის 

ძალადობრივი ფორმებისთვის73. 

კომიტეტი მიუთითებს,74 რომ სახელმწიფოს კანონმდებლობა და პოლიტიკის 

დოკუმენტები უნდა ითვალისწინებდეს მშობლების, მეურვეებისა და მზრუნველების მიერ 

ბავშვის მოსმენას და მათი მოსაზრებებისთვის სათანადო მნიშვნელობის მინიჭებას 

ბავშვთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მშობლებს უნდა გაეწიოთ შესაბამისი 

კონსულტაცია, რათა ბავშვებს მხარი დაუჭირონ მოსმენის და მოსაზრებების 

გათვალისწინების უფლების განხორციელებაში. 

                                                           
69 ზოგადი კომენტარი #12, პარა. 15 
70 ზოგადი კომენტარი #12, პარა. 132-134, გვ. 29 
71 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სახელმძღვანელო პრინციპები, 44-47, გვ. 28 
72 მუხ. 5 და მუხ. 18.1 
73 ზოგადი კომენტარი #8, პარა. 26 და 28 
74 ზოგადი კომენტარი #12, პარა. 90-96, გვ. 21 
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საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით რეგულირდება საოჯახო ურთიერთობები.  კოდექსი 

ადგენს, რომ შვილების მიმართ მშობლებს თანაბარი უფლება-მოვალეობები აქვთ. ბავშვს 

აქვს უფლება ცხოვრობდეს და იზრდებოდეს ოჯახში75. დაუშვებელია არასრულწლოვანი 

ბავშვის აღზრდისას მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიერ აღზრდის ისეთი 

მეთოდების გამოყენება, რომლებიც არასრულწლოვნის ფიზიკურ ან/და ფსიქიკურ 

ტანჯვას იწვევს76. 

 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი დებულება  ბავშვის 

მშობელთა თანაბარი მონაწილეობის შესახებ შესაბამისობაშია კონვენციის 

მოთხოვნასთან77, თუმცა არ ასახავს არ მოიცავს მშობელთა პასუხისმგებლობას 

გააძლიერონ ბავშვი, მისი განვითარების შესაძლებლობების შესაბამისად, სათანადო 

მითითებების და რჩევა-დარიგების მიწოდების გზით, რათა ბავშვმა მონაწილეობა მიიღოს 

მასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში და საბოლოოდ თავადვე შეძლოს 

საკუთარი უფლებების განხორციელება. მნიშვნელოვანია, ასევე, აღზრდის მტანჯველი 

მეთოდების გამოყენების აკრძალვა, თუმცა არასაკმარისია დღეს არსებული სოციალურ-

კულტურული კონტექსტის პირობებში ბავშვთა ფიზიკური დასჯის პრაქტიკის 

აღმოსაფხვრელად78.  

 

აქედან გამომდინარე, რეკომენდირებულია სამოქალაქო კოდექსი შესაბამისობაში 

მოვიდეს მშობელთა უფლება-მოვალეობების და ოჯახში ბავშვის უფლებების შესახებ 

ბავშვის უფლებათა კონვენციასთან79 და სამოქალაქო კოდექსში გაფართოვდეს მშობლის 

უფლება-მოვალეობები ბავშვის უფლებრივი გაძლიერების კუთხით. ამავე დროს, 

რეკომენდირებულია პირდაპირ აიკრძალოს ბავშვის მიმართ ფიზიკური დასჯის ან სხვა 

სასტიკი ან/და დამამცირებელი მოპყრობის ან/და სასჯელის გამოყენება.    

 

 

52 ქვეყანაში უკვე კანონით პირდაპირ აკრძალულია ბავშვთა ფიზიკური დასჯა. 

საინტერესოა რამდენიმე ქვეყნის მაგალითი თვალსაჩინოებისთვის80:  
 

ფინეთი81  

„ბავშვი უნდა აღიზარდოს ურთიერთგაგების, უსაფრთხოების და სიყვარულის 
გარემოცვაში. დაუშვებელია მისი დამცირება, ფიზიკურად დასჯა ან სხვაგვარად 
შეურაცხყოფა. მშობლებმა და სხვა მზრუნველებმა უნდა წაახალისონ, მხარი დაუჭირონ 
და ხელი შეუწყონ მის დამოუკიდებელ, პასუხისმგებლობის გრძნობით აღჭურვილ და 
მოწიფულ პიროვნებად განვითარებას“.  
 

შვედეთი82 

„ბავშვებს უფლება აქვთ ზრუნვაზე, უსაფრთხოებასა და კარგ აღზრდაზე. ბავშვის 
მიმართ მოპყრობა უნდა ეფუძნებოდეს მისი პიროვნებისა და ინდივიდუალობის 
პატივისცემას და დაუშვებელია მის მიმართ ფიზიკური დასჯის ან სხვა დამამცირებელი 
სასჯელის გამოყენება“.  

                                                           
75 მუხ. 1197 
76 მუხ, 1198.11 

77 ბავშვის უფლებათა კონვენცია, მუხ. 18.1 
78 იხ. გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლება ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ საქართველოში 

http://unicef.ge/uploads/Unicef_VAC_GEO_Final3_02_09.pdf  
79 კონვენციის მე-5 და მე-19 მუხლები 
80 http://www.endcorporalpunishment.org/  
81 „აქტი ბავშვზე ზრუნვისა და უფლებების შესახებ“ ცვლილება 1983წ; მუხ. 1 (3) 
82 კოდექსი მშობელთა უფლება-მოვალეობებისა და მეურვეობის შესახებ, ცვლილება 1979წ. მუხ. 1  
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კოსტა-რიკა83 

„ბავშვებსა და ახალგაზრდებს უფლება აქვთ მიიღონ რჩევები, განათლება, ზრუნვა და 
დისციპლინური მითითებები თავიანთი დედის, მამის ან მასწავლებლის, ასევე სხვა 
მზრუნველების ან საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის ცენტრების პერსონალის, 
თავშესაფრის, დაკავების დაწესებულების ან სხვა ტიპის დაწესებულების 
პერსონალისგან, რაც არცერთ შემთხვევაში არ მოიცავს ამ პირებისგან ფიზიკური 
დასჯის ან სხვა სახის დამამცირებელი მოპყრობის დაშვებას“.  

 

ბ) ბავშვის მოსმენა და მისი მოსაზრებების სათანადოდ გათვალისწინება 

სამოქალაქო  სამართალწარმოების დროს 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი ადგენს, რომ 7-დან 18 წლამდე არასრულწლოვანთა 

უფლებებსა და კანონით დაცულ ინტერესებს სასამართლოში იცავენ მათი მშობლები ან 

მზრუნველები. ამასთანავე, სასამართლო ვალდებულია ასეთ საქმეებში ჩააბას თვით 

არასრულწლოვნებიც84. მცირეწლოვნის უფლებებსა და კანონით დაცულ ინტერესებს 

სასამართლოში იცავს მისი კანონიერი წარმომადგენელი. სასამართლო უფლებამოსილია 

მცირეწლოვანიც ჩააბას პროცესში85. არამართლზომიერად გადაადგილებული ან 

დაკავებული ბავშვის საქმეზე, სასამართლომ უნდა მოუსმინოს ბავშვს, თუ მისი ასაკი, 

ფიზიკური და ფსიქიკური მდგომარეობა ამის შესაძლებლობას იძლევა. ბავშვის მოსმენა 

უნდა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და მას უნდა 

დაესწროს ექსპერტი ან/და სოციალური მუშაკი86.  

კოდექსი არ გვაწვდის განმარტებას ან სხვა რაიმე მითითებას ბავშვის უფლებაზე მისი 

მოსაზრების მოსმენასა და სათანადოდ გათვალისწინებაზე. ამავე დროს, არცერთ მუხლში 

არაა განმარტებული, თუ რას გულისხმობს „საქმეში ჩაბმა“. შესაბამისად, ამ საკითხის 

განმარტება და გადაწყვეტა პრაქტიკაში დამოკიდებულია ინდივიდუალურ 

მოსამართლეზე, რაც ვერ უზრუნველყოფს ბავშვის უშუალოდ მოსმენის და მისი 

მოსაზრებების სათანადოდ გათვალისწინების უფლებას კონვენციით აღიარებული 

შინაარსით.  

შესაბამისად, რეკომენდირებულია კოდექსმა ასახოს, რომ ყველა ბავშვს აქვს უფლება 

მოსმენასა და მონაწილეობაზე მისი ასაკისა და განვითარების შესაბამისად.  ტერმინი 

„ასაკისა და განვითარების“ შესაბამისად უნდა განიმარტოს, როგორც სახელმწიფოს 

ვალდებულება ნებისმიერ ბავშვს მოუსმინოს და ამისათვის გამოიყენოს ყველა შესაბამისი 

საკომუნიკაციო თუ სხვა დამხმარე საშუალება. ამ ტერმინის განმარტება არასწორია იმ 

გაგებით, თითქოს პატარა ასაკის ბავშვის მოსმენა არაა სავალდებულო, რადგან მას 

ვერბალურად არ შეუძლია გამართულად გადმოსცეს თავისი მოსაზრება. მითითება იმაზე, 

რომ სასამართლო ბავშვს მოუსმენს, „თუ მისი ასაკი, ფიზიკური და ფსიქიკური 

მდგომარეობა ამის საშუალებას იძლევა“ ფაქტობრივად მოსმენის უფლებას უზღუდავს 

მცირეწლოვან და შშმ ბავშვებს, ხოლო სხვა ბავშვებთან მიმართებაშიც არ ქმნის მათი 

მოსმენის გარანტიას. ბავშვს უნდა მოუსმინონ ყოველთვის, როდესაც მას სურს აზრის 

გამოთქმა.  “სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს თუნდაც მცირე ასაკის ბავშვთა 

დამოუკიდებელი წარმომადგენლობა ყველა სამართლებრივ პროცესში და მათი მოსმენა 

                                                           
83 კოდექსი ბავშვებისა და ახალგაზრდების უფლებების შესახებ, ცვლილება 2008წ. მუხ. 24 
84 მუხ. 81.3 
85 მუხ. 81.4 
86 35113 
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ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც მათ ეხებათ”87. ბავშვის უფლება მისი აზრის მოსმენასა და 

სათანადოდ გათვალისწინებაზე მისი ასაკისა და განვითარების შესაბამისი საშუალებებით 

უნდა აისახოს არა მხოლოდ რომელიმე კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, არამედ 

ბავშვთან დაკავშირებით ნებისმიერი საკითხის განხილვისას. ამავე დროს, კოდექსმა უნდა 

დაადგინოს დამატებითი საპროცესო გარანტიები, რათა ბავშვის მოსაზრებების მოსმენა 

იყოს ინფორმატიული, ნებაყოფლობითი, პატივისცემით განწყობილი, ბავშვზე 

მორგებული, ინკლუზიური, ბავშვის საკითხებზე გადამზადებული პროფესიონალების 

მიერ, უსაფრთხო, ბავშვისადმი ანგარიშვალდებული.  

გ) ბავშვის მოსმენა ადმინისტრაციული ორგანოების და სასამართლოს მიერ 

ადმინისტრაციული სამართალწარმოების პროცესში 

როგორც ზემოთ აღინიშნა (იხ. 3.2.1 „ბ“, „ბ.ა“ ) ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ 

განხილვას ექვემდებარება მთელი რიგი მნიშვნელოვანია საკითხებისა ბავშვთა მიმართ, 

მათ შორისაა, ანტისოციალური ქცევის მქონე ბავშვთა გადამისამართების ღონისძიებების, 

ალტერნატიულ ზრუნვაში მოთავსების, არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული 

მკურნალობის, უცხოელის გაძევების და სხვა საკითხებზე. ზოგადი წესით, 

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ექვემდებარება 

ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში და შემდეგ - სასამართლოში გასაჩივრებას88.  

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობისთვის 

იყენებს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილ ნორმებს სამართლებრივი ქმედუნარიანობის 

შესახებ89, რომლის მიხედვითაც 7 წლამდე ბავშვი ქმედუუნაროდ ითვლება, ხოლო 7-18 

წლამდე ბავშვის მესამე პირებთან ურთიერთობაში წარმოადგენს მისი კანონიერი 

წარმომადგენელი. კოდექსი არ მიუთითებს ბავშვის უფლებაზე მისი მოსაზრებების 

მოსმენის და სათანადოდ გათვალისწინების შესახებ, თუ საკითხი ეხება ბავშვის ან ბავშვთა 

ჯგუფის უფლებებს. იგივე ითქმის ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსზეც, რომელიც 

ადგენს ზოგად ნორმებს მონაწილეობის შესახებ, თუმცა არ ადგენს კონკრეტულ ნორმას 

ბავშვის უფლების შესახებ მოუსმინონ მას ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც მის უფლებებს 

ეხება. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადი ნორმები, ამ მხრივ, არ გამორიცხავს ბავშვთა 

მონაწილეობას, პირდაპირი სამართლებრივი ნორმების დადგენის გარეშე ბავშვის ამ 

უფლების რეალიზება პრაქტიკაში ვერ იქნება უზრუნველყოფილი. მით უფრო, როდესაც 

ბავშვის მოსმენისთვის საჭიროა დამატებითი საპროცესო გარანტიები, როგორიცაა 

სათანადო მხარდაჭერა სპეციალურად მომზადებული პროფესიონალების, შესაბამისი 

საკომუნიკაციო საშუალე ბებით და ბავშვზე მორგებული პროცედურების დაცვით. 

რეკომენდირებულია, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით აღიარებული იქნეს ბავშვის 

მატერიალური უფლება მის მოსმენასა და მოსაზრებების სათანადოდ გათვალისწინებაზე, 

ხოლო ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით დადგინდეს საპროცესო გარანტიები ამ 

უფლების განხორციელებისთვის ბავშვის ასაკისა და განვითარების შესაბამისი 

საშუალებებით კონვენციის შესაბამისად.  

3.2.3. დისკრიმინაციის აკრძალვა 

 
 

                                                           
87 ზოგადი კომენტარი #7, პარა. 13. ა) 
88 ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, მუხ. 2 
89 იხ. ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 74-75-ე მუხლები და სამოქალაქო კოდექსის მე-12-16 

მუხლები 
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ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-2 მუხლი ავალდებულებს მონაწილე სახელმწიფოებს 

პატივი სცენ და უზრუნველყონ კონვენციით აღიარებული უფლებები ყოველი 

ბავშვისთვის თავიანთი იურისდიქციის ფარგლებში, ყოველგვარი დისკრიმინაციის 

გარეშე. 

  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენცია90 მოუწოდებს სახელმწიფოებს 

უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი და ეფექტური 

სამართლებრივი დაცვა ნებისმიერი დისკრიმინაციისგან. თანასწორობისა და 

დისკრიმინაციის აღმოფხვრის ხელშეწყობის მიზნით, კონვენცია ავალდებულებს 

სახელმწიფოებს, მიიღონ ყველა შესაბამისი ზომა, რათა უზრუნველყონ გონივრული 

მისადაგების გათვალისწინება.  

ბავშვის უფლებათა კომიტეტი განმარტავს91, რომ დისკრიმინაციის აკრძალვის 

ვალდებულება სახელმწიფოსგან მოითხოვს აქტიურად გამოავლინოს ის ბავშვები და 

ბავშვთა ჯგუფები, რომელთა უფლებების აღიარებისა და რეალიზებისთვის 

განსაკუთრებული ზომების მიღებაა საჭირო. კერძოდ, კომიტეტი ხაზს უსვამს 

მრავალმხრივი (დისაგრეგირებული) მონაცემთა შეგროვების საჭიროებას, რათა 

გამოვლინდეს დისკრიმინაცია ან დისკრიმინაციის რისკები92.   

 

ევრპის საბჭოს ჩარჩო კონვენცია ეროვნული უმცირესობების დაცვის შესახებ93 

მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს ტოლერანტობისა და კულტურათაშორისი დიალოგის 

ხელშეწყობას, განსაკუთრებით, განათლების, კულტურის და მედიის მიმართულებით94. 

სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს კომუნიკაციას მასწავლებელთა და მოსწავლეთა 

შორის, მათ შორის, მასწავლებელთა გადამზადების და საინფორმაციო მასალის 

მიწოდების გზით95.  

 

ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები96 ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მოწყვლად ჯგუფებს, როგორიცაა: 

მიგრანტი, ლტოლვილი და თავშესაფრის მაძიებელი ბავშვები, ბავშვები თანმხლების 

გარეშე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, ქუჩაში მცხოვრები და 

უსახლკარო ბავშვები, ბოშა ბავშვები, ალტერნატიული ზრუნვის დაწესებულებებში 

მცხოვრები ბავშვები.97 განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ  თანმხლების გარეშე მყოფ 

ბავშვებს, რომლებსაც არა აქვს ბინადრობის სტატუსი, არ უნდა აღეკვეთოთ 

თავისუფლება მიუხედავად იმისა, არიან თუ არა ისინი თავშესაფრის მაძიებელნი.    

 

ა) დისკრიმინაციის აკრძალვის საკანონმდებლო გარანტიები 

                                                           
90 მუხ.5 
91 ზოგადი კომენტარი #5 (2003) „ბავშვის უფლებათა კონვენციის აღსრულების ძირითადი 

ზომები“,გვ. 4 
92 Human Rights Committee, general comment No. 18 (1989), HRI/GEN/1/Rev.6, pp. 147 et seq. 
93 მიღებულია 1995 წელს, საქართველო შეუერთდა 22.12.2005 

http://www.coe.int/en/web/minorities/etats-partie  
94 მუხ. 6 
95 მუხ.12 
96 ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების 

შესახებ, პარაგრაფი 78 (22-ე მითითების განმარტება), 2010    
97 ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების 

შესახებ, 2010  
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კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კრძალავს ნებისმიერი სახის 

დისკრიმინაციას და ავალდებულებს ყველა კერძო და საჯარო დაწესებულებას ყველა 

სამართლებრივი აქტი და შიდა რეგულაცია შეუსაბამოს ამ კანონს, მოახდინოს სწრაფი 

რეაგირება სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტზე და მისი დადასტურების შემთხვევაში 

პასუხისმგებლობა დააკისროს დამრღვევს98.   

 

კანონი დისკრიმინაციის აღმოფხვრასა და თანასწორობის უზრუნველყოფაზე 

ზედამხედველობის ანუ მონიტორინგის ფუნქციას აკისრებს სახალხო დამცველს, 

რომელიც უფლებამოსილია განიხილოს ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა საჩივრები 

დისკრიმინაციის შესახებ. დისკრიმინაციის მსხვერპლის უფლებების აღსადგენად 

სახალხო დამცველი შესაბამის დაწესებულებას უგზავნის რეკომენდაციას. თუ 

რეკომენდაცია არ შესრულდა, სახალხო დამცველი უფლებამოსილია დაინტერესებული 

პირის სახით მიმართოს სასამართლოს ადმინისტრაციული ორგანოს წინააღმდეგ და 

მოითხოვოს შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა ან ქმედების 

განხორციელება99. კანონის თანახმად, სახალხო დამცველს ეკისრება დისკრიმინაციის 

საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და სტატისტიკური მონაცემების 

აღრიცხვა და გაანალიზება დისკრიმინაციის ფაქტებზე100. ამ საკითხზე გამოსცემს 

სპეციალურ ანგარიშს101.    

 

კანონი აკისრებს ვალდებულებას ნებისმიერ ადმინისტრაციულ, სახელმწიფო 

ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს სახალხო დამცველს 

მიაწოდონ საქმესთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია და ახსნა განმარტება. 

კერძო პირებს ასეთი ინფორმაცია შეუძლიათ გასცენ ნებაყოფლობით102.  

 

ამასთანავე, კანონი ადგენს, რომ ყველა პირს, რომელიც თავს მიიჩნევს დისკრიმინაციის 

მსხვერპლად, უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით 

დადგენილი წესით და მოითხოვოს მორალური ან/და მატერიალური ზიანის 

ანაზღაურება103. საქმის განხილვაში მესამე პირად შეიძლება ჩაერთოს სახალხო დამცველი 

უფლებადამცველი ორგანიზაციის ან გაერთიანების მოთხოვნით და სავარაუდო 

მსხვერპლის თანხმობით104. 

საქართველოს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა არ მოიცავს “გონივრული 

მისადაგების” პრინციპს, რომელიც CRPD-ის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ინოვაციას 

წარმოადგენს და რომელიც გონივრული მისადაგების გათვალისწინებაზე უარის თქმას 

დისკრიმინაციის სახედ განიხილავს. გონივრული მისადაგება აუცილებელია და 

შესაბამისად ჩასატარებელია სათანადო მოდიფიკაცია და კორექტირება, კონკრეტული 

საჭიროების შემთხვევაში, რომელიც უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირებს მათი უფლებებით თანაბრად სარგებლობის შესაძლებლობით (მაგალითად, 

ფიზიკურ გარემოზე სპეციალურად ადაპტირება, ინფორმაციის, საზოგადოებრივი 

ობიექტების, სკოლების ხელმისაწვდომობა). გონივრული მისადაგებით სარგებლობის 

უფლება, როგორც დისკრიმინაციისგან დაცვის განუყოფელი ნაწილი, ექვემდებარება 

                                                           
98 მუხ. 4 
99 მუხ. 6.1-2 (ა-ზ) 
100 6.2 (თ-ი) 
101 მუხ.7 
102 მუხ. 8.4 
103 მუხ.10 
104 მუხ.11 
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დაუყოვნებლივ ამოქმედებას და არა ეტაპობრივ დანერგვას. შესაბამისად, ეს იმას ნიშნავს, 

რომ სახელმწიფოს არ შეუძლია გონივრულ მისადაგებაზე უარის თქმა არასაკმარისი 

ფინანსური რესურსებით გაამართლოს. 

განხილული ნორმების ანალიზით ჩანს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების გზით უნდა 

გაუმჯობესდეს დისკრიმინაციისგან ბავშვთა დაცვის გარანტიები შემდეგი საკითხების 

გათვალისწინებით:  

▪ კანონმა უნდა დაადგინოს დისკრიმინაციისგან ბავშვთა დაცვის სპეციალური 

ღონისძიებების გატარების ვალდებულება და ბავშვზე მორგებული გასაჩივრების 

პროცედურები. გონივრული მისადაგების პრინციპი უნდა განმტკიცდეს კანონით 

და უზრუნველყოს ყველა უწყებამ, რომელსაც შეხება აქვს ბავშვთა უფლებებთან;  

▪ კანონის თანახმად, სახალხო დამველს უნდა გაეზარდოს მანდატი, რათა გამოსცეს 

სავალდებულო ძალის მქონე გადაწყვეტილება დისკრიმინაციის აღმოფხვრის 

მოთხოვნით და სათანადო სანქციების დაწესებით; 

▪ კანონმა უნდა დაადგინოს დისაგრეგირებულ მონაცემთა (მათ შორის, სქესის, 

ეთნიკური, რელიგიური, შეზღუდული შესაძლებლობის, მოქალაქეობის, 

ალტერნატიულ ზრუნვაში ყოფნის და სხვა მნიშვნელოვანი მახასიათებლების 

მიხედვით) შეგროვებისა და ანალიზის ვალდებულება ადმინისტრაციული, 

სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებისთვის დისკრიმინაციის ფაქტების, გამომწვევი მიზეზებისა და რისკების 

გამოვლენის მიზნით. სახალხო დამცველის ვალდებულება ამ კუთხით 

არასაკმარისია, რადგან მის მიერ შეგროვილი ინფორმაცია იქნება მხოლოდ იმ 

შემთხვევების შემცველი, რომელთა განხილვაც უშუალოდ სახალხო დამცველის 

აპარატს მოუწევს და ვერ ასახავს ერთიან სურათს; 

▪ კანონმა უნდა დააკისროს სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებს დისკრიმინაციის შესახებ შესაბამისი 

საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის, 

ბავშვებისთვის. მხოლოდ სახალხო დამცველის როლი ამ კუთხით საკმარისი ვერ 

იქნება. 

 

 

გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი105 მიესალმა საქართველოს კანონს 

„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“, თუმცა წუხილი გამოთქვა, 

აღსრულების მექანიზმის შესახებ, დამოუკიდებელი ორგანოს არარსებობის ფონზე, 

რომელმაც უნდა უზრუნველყოს შესასრულებლად სავალდებულო გადაწყვეტილებების 

გამოცემა და მოითხოვოს დამრღვევებზე ჯარიმის დაკისრება; დარღვევების 

პრევენციისთვის არასაკმარისი სანქციების შესახებ; და სახალხო დამცველის აპარატის 

მიერ თავისი ახალი ფუნქციების ეფექტურად განსახორციელებლად არასაკმარისი 

რესურსების შესახებ. კომიტეტის რეკომენდაციით, სახალხო დამცველის აპარატი უნდა 

აღიჭურვოს უფლებამოსილებით გასცეს იურიდიულად სავალდებულო დასკვნები და 

მოითხოვოს თავის მანდატის ფარგლებში სამართალწარმოების დაწყება. კომიტეტი 

ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ სახელმწიფომ უნდა გააუმჯობესოს ანტიდისკრიმინაციული 

კანონმდებლობა, მათ შორის, უნდა უზრუნველყოს დამრღვევების სათანადოდ 

სანქცირება და დისკრიმინაციის მსხვერპლთა ეფექტური და სათანადო საშუალებებით 

უზრუნველყოფა. 

                                                           
105 გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი წარმოადგენს დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან 

შემდგარ ორგანოს, რომელიც მონაწილე ქვეყნებში სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო 

პაქტის მონიტორინგს განხორციელების. დასკვნა საქართველოს შესახებ 19 აგვ / 2014 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?TreatyID=8&DocTypeID=5  
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ბ) დისკრიმინაციის დაუშვებლობა განათლების სფეროში 

ზოგადი განათლების შესახებ კანონის თანახმად, სასწავლო გეგმები უნდა იყოს 

ობიექტური და არადისკრიმინაციული106. მოსწავლეს, მშობელს და მასწავლებელს ან მათ 

გაერთიანებებს უფლება აქვთ თანაბარ პირობებში, დისკრიმინაციის გარეშე, კანონით 

დადგენილი  წესით, ისარგებლონ ამ კანონით და სკოლის მიერ აღიარებული უფლებებით 

და თავისუფლებებით, ასევე, სკოლის რესურსებით107. სკოლა თანასწორობის საფუძველზე 

იცავს უმცირესობების წევრების ინდივიდუალურ და კოლექტიურ უფლებას, 

თავისუფლად ისარგებლონ მშობლიური ენით, შეინარჩუნონ და გამოხატონ თავიანთი 

კულტურული კუთვნილება108. 

 

კანონი ვიწროდ განმარტავს დისკრიმინაციას, კერძოდ, მიუთითებს, რომ სკოლა 

ვალდებულია დაიცვას და ხელი შეუწყოს მოსწავლეებს, მშობლებს და მასწავლებლებს 

შორის შემწყნარებლობისა და ურთიერთპატივისცემის დამკვიდრებას, განურჩევლად 

მათი სოციალური, ეთნიკური, რელიგიური, ლინგვისტური და მსოფლმხედველობრივი 

კუთვნილებისა109. ამასთანავე, ჩანაწერი ეროვნული სასწავლო გეგმის 

არადისკრიმინაციულობის შესახებ მნიშვნელოვანია მკაფიოდ ასახავდეს, თუ რომელ 

კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს სასწავლო გეგმა, რომ ის ჩაითვალოს 

არადისკრიმინაციულად. უმცირესობებთან დაკავშირებით, კანონი უშვებს მათ მიერ 

მშობლიური ენით სარგებლობას და კულტურული კუთვნილების გამოხატვას, თუმცა არ 

ადგენს მათი ხელშეწყობის ღონისძიებებს.  

 

კანონი ზოგადი განათლების შესახებ მიუთითებს, რომ ინკლუზიური განათლება არის 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის ჩართვა 

ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში თანატოლებთან ერთად110. სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან დაკავშირებით, კანონი განსაზღვრავს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უფლებამოსილებას შეიმუშავოს 

ინკლუზიური განათლების დანერგვის, განვითარებისა და მონიტორინგის წესები, 

აგრეთვე, იდენტიფიკაციის მექანიზმი111. სამინისტროს ინკლუზიური განათლების 

მულტიდისციპლინური გუნდი ახორციელებს პირის შეფასებას სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების განსაზღვრის მიზნით და მისთვის განათლების 

საუკეთესო ფორმის შერჩევას112.  

 

საყურადღებოა, რომ კანონი სკოლას ანიჭებს უფლებამოსილებას და არ აკისრებს 

ვალდებულებას ინკლუზიური განათლების პირობების შექმნაზე113. ინკლუზიური 

განათლების განმარტება არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტით დადგენილ 

განმარტებას, რისი გამტკიცებაც ეროვნული კანონით ძალიან მნიშვნელოვანია მისი სწორი 

იმპლემენტაციისა და სახელმწიფოს ანგარიშვალდებულებისთვის.  

 

                                                           
106 მუხ.5.6 
107 მუხ. 8.1 
108 მუხ. 13.7 
109 მუხ. 13.6 
110 მუხ. 3 „უ“ 
111 მუხ. 26.1 „მ“ 
112 მუხ. 2 „ჩ3“ 
113 მუხ. 33.2 „ვ“ 



 

28 
 

გაეროს კომიტეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების საკითხებზე  

აღნიშნავს114, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის 

თემატურმა კვლევამ შეზღუდული შესაძლებლოის მქონე პირთა განათლების უფლების 

შესახებ (2013) დაადასტურა, რომ მხოლოდ ინკლუზიურ განათლებას შეუძლია 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ერთდროულად მაღალი ხარისხის 

განათლების მიწოდება და სოციალური განვითარება, და გარანტიის შექმნა განათლების 

უფლების საყოველთაობის და არადისკრიმინაციულობისთვის115.     

 

 

კანონი ადგენს, რომ მოსწავლეს უფლება აქვს თავისი უფლებებისა და თავისუფლებების 

დასაცავად გაასაჩივროს მასწავლებლისა და სკოლის უკანონო და არამართლზომიერი 

ქმედებები, ასევე, მიიღოს ზიანის სრული ანაზღაურება. კანონი ავალდებულებს სკოლას, 

შექმნას საჩივრების დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი განხილვის ეფექტიანი 

საშუალება116. თუმცა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, არც სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი და 

არც ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი არ ადგენს ბავშვზე მორგებულ 

პროცედურებს სასამართლოსადმი მიმართვის და პროცესში მონაწილეობის 

თვალსაზრისით (იხ. 3.2).  ზოგადი განათლების შესახებ კანონიც, თავის მხრივ, არ ადგენს 

ბავშვზე მორგებულ გასაჩივრების მექანიზმთან დაკავშირებით რაიმე კონკრეტულ 

მითითებას და პროცედურებს, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნებოდა მოსაწავლისთვის 

მისი უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევის შემთხვევაში. მნიშვნელოვანია ამ 

კანონმა განსაზღვროს კონკრეტული სამართლებრივი დაცვის საშუალებები და ზიანის 

ანაზღაურების გარანტიები, რათა შემდეგ სკოლამ კანონის თანახმად შეასრულოს 

აღნიშნული ვალდებულება.  

 

გ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები 
კანონი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ 

გვაწვდის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის განმარტებას, კრძალავს 

დისკრიმინაციას, მიუთითებს სახელმწიფოს ვალდებულებაზე სოციალური 

ინფრაქსტრუქტურის და სოციალური დახმარების ხელმისაწვდომობის, სკოლამდელი, 

ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების უზრუნველყოფის შესახებ 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის.  

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი117 ითვალისწინებს ფინანსურ 

სანქციებს დასახლებული პუნქტების დაპროექტებისა და განაშენიანების, საცხოვრებელი 

რაიონების ფორმირების, საპროექტო გადაწყვეტილებების შემუშავების, შენობათა და 

ნაგებობათა მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის დროს შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირის საჭიროებებისა და მოთხოვნილებების გაუთვალისწინებლობისთვის (500-800 

ლარი), ხოლო ჯარიმის გამოწერაზე უფლებამოსილი ორგანო შრომის, ჯანმრთელობის და 

სოციალურ საკითხთა სამინისტრო. სანქციების შესახებ ოქმის გამოწერაზე მითითებულია 

სამინისტრო, თუმცა დადგენილი არაა რომელი კონკრეტული სამსახურია უფლებამოსილი 

აღასრულოს ეს მექანიზმი.  

არც ეს და არც სხვა რომელიმე კანონი არ ადგენს სპეციალურ ნორმებს 

მართლმსაჯულებაზე წვდომის საკითხზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვებისთვის, როგორც სასამართლოსთვის მიმართვის, ასევე, სათანადო დახმარების 

                                                           
114 გაეროს კომიტეტი შშმ პირთა უფლებებზე, ზოგადი კომენტარი #4 ინკლუზიური განათლების შესახებ, 

02.09.2016 
115 A/HRC/25/29 para 3 
116 მუხ. 12.1-2 
117 მუხ. 1782 და 239.45 
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გაწევის თვალსაზრისით (ინფორმაციის მიწოდება, კონსულტაცია, კომუნიკაციის 

საშუალებები და სხვა). შესაბამისად, რეკომენდირებულია საკანონმდებლო ცვლილებები 

განხორციელდეს ამ მიმართულებით, რათა უზრუნველვყოთ შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა წვდომა მართლმსაჯულებაზე დისკრიმინაციის გარეშე.  

დ) მიგრანტი ბავშვების უფლებები 

უცხოელ, მოქალაქეობის არმქონე, თავშესაფრის მაძიებელ ბავშვთა უფლება განათლებაზე  

კანონი უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის 

შესახებ118 ადგენს, რომ საქართველოში მყოფ უცხოელს აქვს უფლება განათლებაზე 

კანონით დადგენილი წესით119.  

ზოგადი განათლების შესახებ კანონის თანახმად, სახელმწიფო უზრუნველყოფს სრული 

ზოგადი განათლების მიწოდებას ყველა ბავშვისთვის, მათ შორის, მოქალაქეობის არმქონე, 

დროებითი ბინადრობის უფლების მქონე, უცხოელი და საერთაშორისო დაცვის ქვეშ 

მყოფი ბავშვებისთვის (ლტოლვილი, თავშესაფრის მაძიებელი, სხვა)120.  

კანონი „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ ადგენს, რომ 

სკოლამდელი განათლება ნებაყოფლობითი, უნივერსალური და ხელმისაწვდომია ყველა 

ბავშვისთვის121, მათ შორის, უცხოელისთვის122.  

მთავრობის დადგენილება „საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის 

ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ზოგადი განათლების მიღების 

ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“123 ადგენს 

ბავშვებისთვის ქართული ენის შემსწავლელ პროგრამაზე ხელმისაწვდომობას, რათა მათ 

იმ დონეზე შეისწავლონ ქართული ენა, რაც საჭიროა საქართველოში ზოგადი სასკოლო 

განათლების მისაღებად. დადგენილება მიუთითებს, რომ განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო უზრუნველყოფს ქართულ ენაში მომზადების საგანამანათლებლო 

პროგრამის დაძლევის შემთხვევაში შესაბამის კლასში სწავლის გაგრძელების 

შესაძლებლობას, კანონით დადგენილი წესით124. სამინისტრო, ასევე, უზრუნველყოფს 

ქართული ენის  შესაბამისი კვალიფიკაციის პირის მეშვეობით სწავლებას125. 

განხილული კანონების ანალიზით ირკვევა, რომ ბავშვის უფლება განათლებაზე 

აღიარებულია ყველა ბავშვისთვის მოქალაქეობის მიუხედავად, თუმცა დადგენილი არ 

არის ამ უფლების განხორციელების გარანტიები. კერძოდ, განხილული კანონები 

აღიარებს ამ უფლებას ზოგადად და განხორციელების შესახებ მიუთითებს 

„კანონმდებლობით დადგენილ წესს“. ასეთი კონკრეტული წესი მოცემულია განხილულ 

მთავრობის დადგენილებაში, რომელიც მიუთითებს ქართული ენის სწავლების 

პროგრამაში უცხოელ ლტოლვილთა და თავშესაფრის მაძიებელ ბავშვთა ჩართვის შესახებ. 

განათლების სამინისტრო უზრუნველყოფს ქართული ენის სწავლებას „შესაბამისი 

კვალიფიკაციის პირის მიერ“ და ბავშვთა ჩართვას ზოგადი განათლების შესაბამის კლასში  

„ქართული ენის პროგრამის დაძლევის შემთხვევაში“. აღნიშნული ჩანაწერით 

გაურკვეველია, თუ რა იგულისხმება კვალიფიკაციის „შესაბამისობაში“ და რა მოხდება, 

                                                           
   118 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2278806  

119 მუხ. 33 
120 მუხ. 22. 1,7 
121 მუხ. 4.2 
122 მუხ. 3 „კ“ 
123 დადგენილება 29.01.2015 / #15 
124 მუხ. 2.5 „ბ“ 
125 მუხ. 2.5 „ე“ 
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თუ ბავშვი პროგრამას ვერ დაძლევს. განხილული კანონები და მთავრობის დადგენილება 

არ მიუთითებს სპეციფიკურ დამხმარე ღონისძიებებზე, რომელიც ხელს შეუწყობდა ბავშვს 

ინდივიდუალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მიხედვით ქართული ენის 

შესწავლის და შემდეგ ზოგადი განათლების მიღებაში.  

ყურადსაღებია, რომ ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს 

განსაკუთრებული განხილვის საპროცესო წესებს უცხოელის საქართველოდან გაძევების, 

გაძევების გადავადების, დროებითი მოთავსების ცენტრში განთავსების და ამასთან 

დაკავშირებით მოსამართლის ბრძანების გასაჩივრების შესახებ126. ეს კოდექსი, ასევე, 

ადგენს საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ან თავშესაფრის მაძიებელთა 

სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებას დაცვის ან თავშესაფრის მოთხოვნის მიზნით, 

რომელსაც სასამართლო განიხილავს 2 თვის ვადაში127. თუმცა, კოდექსი არ ადგენს 

უცხოელი, მოქალაქეობის არმქონე ან/და თავშესაფრის მაძიებელი ბავშვისთვის მისი 

განათლების, ჯანდაცვის და სოციალურ სერვისზე წვდომის უფლებების დარღვევის 

გასაჩივრების განსაკუთრებულ წესს. ასეთ პირობებში, რთული იქნება უცხოელი 

ბავშვისთვის უშუალოდ ან წარმომადგენლის მეშვეობით მართლმსაჯულებასთან 

ეფექტური წვდომა განათლების უფლების დარღვევის შემთხვევაში.  

აქედან გამოდინარე, რეკომენდირებულია ამ საკითხის დამატებით შესწავლა, არსებული 

მდგომარეობის და რესურსების გაანალიზება. საბოლოო ჯამში, კანონმდებლობა ამ 

კუთხით უნდა გაუმჯობესდეს, რათა ყველა ბავშვს, მოქალაქეობის მიუხედავად, ხელი 

მიუწვდებოდეს ინდივიდუალურ, დროულ და ეფექტურ მხარდაჭერაზე ზოგადი 

განათლების მისაღებად.  

დოკუმენტების არმქონე, თანმხლების გარეშე მყოფ ბავშვები საქართველოს ტერიორიაზე 

ბავშვის უფლებათა კომიტეტი განმარტავს128, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების 

პრინციპიდან გამომდინარე, ზოგადი წესით, დაუშვებელია თანმხლების გარეშე მყოფი 

ბავშვების დაპატიმრება. ბავშვის დაპატიმრება არ შეიძლება მხოლოდ თანმხლების გარეშე  

ან ოჯახისგან განცალკევებით ყოფნის ან მისი საემიგრაციო ან საცხოვრებელი სტატუსის 

ან ამგვარი სტატუსის არქონის გამო.  

უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ129 

არეგულირებს უცხოელთა საქართველოში შემოსვლის, ყოფნის, ტრანზიტით გავლისა და 

საქართველოდან გასვლის სამართლებრივ საფუძვლებსა და მექანიზმებს, აგრეთვე 

განსაზღვრავს უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებებსა და 

მოვალეობებს, საქართველოში მყოფ უცხოელთა საქართველოდან გაძევების ფორმებსა და 

პროცედურებს, გაძევების პროცესში მონაწილე სახელმწიფო დაწესებულებათა 

კომპეტენციის ფარგლებსა და პასუხისმგებლობას130. კანონის განხორციელების ზოგად 

პრინციპებს შორისაა დისკრიმინაციის დაუშვებლობის, არგაძევების, ოჯახის 

ერთიანობისა და ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის პრინციპი131. უცხოელის 

საქართველოდან გაძევების გადავადება მოხდება 30 დღით, თუ იქმნება 

არასრულწლოვნის უმეთვალყურეოდ დარჩენის ან/და განათლების გარეშე დარჩენის 

რისკი132.  

                                                           
126 თავი VII10 

127 მუხ. 2124 

128 ზოგადი კომენტარი #6, პარა. 61  

   129 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2278806  
130 მუხ. 1.2 
131 მუხ.3 
132 მუხ. 55.1 „ვ“ 
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კანონი ამკვიდრებს დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის გაცემის შესაძლებლობას 

თავშესაფრის მაძიებელ, საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის 

მაძიებელ, აგრეთვე საქართველოში დროებითი ყოფნის უფლების მქონე პირებზე 

(იდენტიფიცირება შეუძლებელია, არცერთი სახელმწიფო არ იღებს, გაძევება 

დაუშვებელია). ასევე, დროებითი მოწმობა გაიცემა იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით 

განსაზღვრულ შემთხვევებში იმ პირებზე, რომელთა მიმართაც საქართველოს 

კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს პირადობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტის 

გაცემას133. დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა გაიცემა 1 წლის ვადით. საქართველოში 

დროებითი ყოფნის ვადის გაგრძელების შემთხვევაში დროებით საიდენტიფიკაციო 

მოწმობას სააგენტო გასცემს განმეორებით, იმავე ვადით, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მიმართვის საფუძველზე. დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის 

მიღებიდან 5 წლის შემდეგ უცხოელი უფლებამოსილია მიმართოს სააგენტოს სპეციალური 

ბინადრობის ნებართვის მისაღებად134. უმეთვალყურეოდ მყოფი არასრულწლოვნის ან 

ოჯახის დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსება შეიძლება მხოლოდ უკიდურეს 

შემთხვევაში და მაქსიმალურად მოკლე ვადით, მათი საუკეთესო ინტერესების 

გათვალისწინებით. თუ დაკავებული უცხოელი არასრულწლოვანია ან უმწეო 

მდგომარეობაში იმყოფება, მისი დაკავების შესახებ შეტყობინების ვალდებულება ეკისრება 

უფლებამოსილ ორგანოს. არასრულწლოვანი უცხოელის დაკავების შესახებ ეცნობება მის 

კანონიერ წარმომადგენელს. უცხოელის დაკავების შესახებ დაუყოვნებლივ ეცნობება 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და შესაბამისი სახელმწიფოს საკონსულოს135. 

დროებითი განთავსების ცენტრში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს არასრულწლოვნის 

უფლებების დაცვა136.  

ეს კანონი აგრეთვე მიუთითებს, რომ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევისათვის 

უცხოელს დადგენილი წესით ეკისრება სისხლის სამართლის, სამოქალაქო ან 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა137. საქართველოს საზღვრის უკანონო 

გადმოკვეთისთვის სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს ჯარიმას ან 3-დან 5 

წლამდე თავისუფლების აღკვეთას138. თუმცა ამ მუხლთან გაკეთებულია დათქმა, რომ 

სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდებიან ის პირი, რომელიც 

საქართველოში იმ ტერიტორიიდან შემოვიდა, სადაც მის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას 

საფრთხე ემუქრებოდა და რომელიც საქართველოს თავშესაფარს თხოვს მხოლოდ იმ 

პირობით, რომ ის დაუყოვნებლივ გამოცხადდება ხელისუფლების ორგანოში და 

წარადგენს სათანადო განმარტებას საქართველოში უკანონო შემოსვლის ან უნებართვო 

ყოფნის შესახებ, და თუ მის ქმედებაში არ არის სხვა დანაშაულის ნიშნები, აგრეთვე პირი, 

რომელმაც აღნიშნული ქმედება ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლად ყოფნის 

გამო, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის სტატუსის მოპოვებამდე 

ჩაიდინა139.  

ეს შენიშვნა არ მოიცავს მითითებას იმ არასრულწლოვანზე, რომელიც უნებართვოდ 

იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე, რის გამოც უშვებს საქართველოს ტერიტორიაზე 

უნებართვოდ მოხვედრილ არასრულწლოვანთა დაკავების და აღკვეთის ღონისძიების 

                                                           
133 მუხ.2 
134 მუხ.60 
135 მუხ.64 
136 მუხ. 66 
137 მუხ.68 
138 სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხ. 344.1 
139 სისხლის სამართლის კოდექსი, შენიშვნა 344-ე მუხლზე 
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სახით თავისუფლების აღკვეთის შეფარდების შესაძლებლობას140. იმ შემთხვევაში, 

არასრუწლოვანი დაექვემდებარება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას საზღვრის 

უკანონო გადმოკვეთის ან გადაკვეთისთვის, კანონით გათვალისწინებულ დაცვის 

გარანტიებს შინაარსი სრულიად ეკარგება. 

აქედან გამომდინარე, რეკომენდირებულია გადაიხედოს განხილული კანონები და 

შესაბამისობაში მოვიდეს ერთმანეთთან, აგრეთვე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია - 

მიგრანტი ბავშვის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან.  

ე) სამართალწარმოება დისკრიმინაციის საქმეზე  

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი ადგენს, რომ ნებისმიერ პირს, რომელიც თავს 

დისკრიმინაციის მსხვერპლად მიიჩნევს, უფლება აქვს, სასამართლოში შეიტანოს სარჩელი 

იმ პირის/დაწესებულების წინააღმდეგ, რომელმაც, მისი ვარაუდით, მის მიმართ 

დისკრიმინაცია განახორციელა. სარჩელით მიმართვა შესაძლებელია 3 თვის განმავლობაში 

მას შემდეგ, რაც პირმა გაიგო ან უნდა გაეგო იმ გარემოების შესახებ, რაც 

დისკრიმინაციულად მიაჩნია. სარჩელის აღძვირსას პირმა უნდა წარადგინოს ფაქტები და 

შესაბამისი მტკიცებულებები, რის შემდეგაც მოპასუხეს ეკისრება საპირისპიროს 

მტკიცების ტვირთი141. 

 

სარჩელის ფორმის დაუცველად წარდგენის შემთხვევაში, სასამართლო მოსარჩელეს 

უდგენს ხარვეზს და გამოსასწორებლად უნიშნავს გონივრულ ვადას. თუ ხარვეზი არ 

გამოსწორდა, სასამართლო სარჩელს წარმოებაში არ მიიღებს142. სასამართლოს მიერ საქმის 

განხილვის შედეგად, ის იღებს გადაწყვეტილებას დისკრიმინაციის ფაქტის 

დადასტურების და სარჩელის დაკმაყოფილების ან უარის თქმის შესახებ, რაც შეიძლება 

გასაჩივრდეს სააპელაციო წესით მხარეთა მიერ143. 

 

გასაჩივრების აღნიშნული პროცედურა არ მოიცავს რაიმე მითითებას ბავშვზე მორგებულ 

პროცესზე, გასაჩივრების მექანიზმსა და ადაპტირებულ კომუნიკაციის საშუალებებზე. 

არაფერია აღნიშნული დისკრიმინაციის საქმეებზე იურიდიული დახმარების, თარჯიმნის, 

ჟესტური ენის და სხვა სახის მხარდაჭერის სერვისების ხელმისაწვდომობაზე.  

 

3.3. ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება და უფლებათა 

სამართლებრივი დაცვის საშუალებები 
 

გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი განმარტავს144, რომ “უფლებების აღიარებას 

რეალური შინაარსი ვერ ექნება ეფექტური სამართლებრივი დაცვის მექანიზმების 

გარეშე“. ეს მოთხოვნა მკაფიოდ არის ასახული კონვენციასა და დანარჩენ ექვს ძირითად 

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ხელშეკრულებაში. ბავშვების განსაკუთრებული 

და მშობლებზე  დამოკიდებული სტატუსი რეალურ სირთულეებს უქმნის მათ თავიანთი 

                                                           
140 2015 წელს ადგილი ჰქონდა სომალის მოქალაქე 4 ბავშვის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით 

პატიმრობის შეფარდებას. ისინი დაკავებული იყვნენ საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის 

საქართველოდან თურქეთის მიმართულებით არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში მოსახვედრად 
141 მუხ. 3632, 3633 

142 მუხ.3634 

143 მუხ.3635, 3636 

144 ზოგადი კომენტარი #5 (2003), კონვენციის განხორციელების ზოგადი ღონისძიებები (მუხ. 4,42 

და 44, პარა.6) 
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უფლებების დაცვის გზაზე. ამრიგად, სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ ეფექტური, 

ბავშვზე მორგებული პროცედურები ბავშვებისა და მათი კანონიერი 

წარმომადგენლებისთვის. ბავშვზე მორგებული პროცედურები მოიცავს ბავშვისთვის 

გასაგებ ენაზე ინფორმაციის მიწოდებას, კონსულტაციას, ადვოკატირებას. 

ადვოკატირება თავის მხრივ მოიცავს ბავშვის გაძლიერებას საკუთარი უფლებების 

თავადვე დაცვის მიზნით და ხელმისაწვდომობას გასაჩივრების დამოუკიდებელ 

მექანიზმებსა და სასამართლოზე იურიდიული და სხვა სახის დახმარების თანხლებით.  

 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სახელმძღვანელო მითითებაში145 აღნიშნულია, 

რომ ბავშვთა მართლმსაჯულების საკითხები მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული 

ეროვნული კანონმდებლობის გადახედვის, შემუშავების და განხორციელების პროცესში, 

კერძოდ, ბავშვთა საკითხების ინტეგრირება უნდა მოხდეს საკონსტიტუციო რეფორმის 

განხორციელებისას; კანონმდებლობის შემუშავებისას; სამართალდამცავების, 

სასამართლოს წარმომადგენლების, დაკავების ადგილების პერსონალის, იურისტების, 

სოციალური მუშაკების და სხვა პროფესიონალების ეთიკის კოდექსების, სტანდარტების 

და სამსახურში მიღების კრიტერიუმების შედგენისას.  

 

ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები ბავშვზე მორგებული 

მართლმსაჯულების შესახებ განმარტავს, რომ კანონის უზენაესობის პრინციპი, 

გარანტირებული უნდა იყოს ბავშვებისთვის ისევე, როგორც ზრდასრულებისთვის, და 

არ უნდა შემცირდეს ან გაუქმდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების ქვე-ტექსტით. ეს 

ეხება როგორც სასამართლო, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებას146. 

სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან შექმნან დამოუკიდებელი და ეფექტური 

გასაჩივრების მექანიზმები ბავშვის ასაკისა და აღქმის დონის შესაბამისად147.  

 

ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები ბავშვზე მორგებული 

მართლმსაჯულების შესახებ ხაზგასმით აღნიშნავს ბავშვზე მორგებული 

მართლმსაჯულების ძირითად ელემენტებს, კერძოდ: ინფორმაცია და კონსულტაცია; 

პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცვა; უსაფრთხოება; პროფესიონალთა მომზადება; 

მულტიდისციპლინური მიდგომა; თავისუფლების აღკვეთა მხოლოდ უკიდურეს 

შემთხვევაში და ა.შ.148.  

 

3.3.1 ინფორმაცია და კონსულტაცია 

 

„ბავშვის უფლებათა კონვენციის“ მე-13 მუხლი აღიარებს ბავშვის უფლებას ნებისმიერი 

სახის ინფორმაციის ან იდეის ზეპირი, წერილობითი თუ ბეჭდური ფორმით მიღებასა ან 

გავრცელებაზე. 37-ე და მე-40 მუხლებით გარანტირებულია ყველა ბრალდებული 

ბავშვის დაუყოვნებლივი ინფორმირება, ხოლო 42-ე მუხლი ავალდებულებს 

სახელმწიფოებს, ყველა სათანადო და ქმედითი საშუალებებით, სრულყოფილი 

ინფორმაცია მიაწოდონ ბავშვებს კონვენციის პრინციპებისა და დებულებების შესახებ. 

 

                                                           
145 გაეროს გენერალური მდივნის სახელმძღვანელო მითითება „გაეროს მიდგომა ბავშვთა 

მართლმსაჯულების საკითხებზე“, 2008 
146 ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები, 2010, E, გვ 19 
147 ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები, 2010, პარა 48, გვ 56  
148 ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები, პარა. ა. 1-22, გვ. 20-24 
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მშობელთა უფლება-მოვალეობების შესახებ, ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-5 მუხლი 

ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ სახელმწიფომ უნდა აღიაროს მშობელთა ვალდებულება 

ბავშვს, მისი ზრდადი შესაძლებლობების გათვალისწინებით, მიაწოდოს სათანადო 

მითითებები და რჩევა-დარიგება საკუთარი უფლებების თავადვე განხორციელების 

შესახებ. 

 

გაეროს სახელმძღვანელო მითითებების „სამართალწარმოების შესახებ მოწმე და 

მსხვერპლი ბავშვების მონაწილეობით“149 თანახმად, მსხვერპლი და მოწმე ბავშვები, 

მათი მშობლები ან მზრუნველები და სხვა კანონიერი წარმომადგენლები, 

მართლმსაჯულებასთან პირველივე კონტაქტისას უნდა იყვნენ დაუყოვნებლივ და 

სათანადოდ ინფორმირებული მათი უფლებების, სამართალწარმოების პროცესის, 

მხარდაჭერის სერვისების,  გასაჩივრების მექანიზმების შესახებ. 

 

ევროპის საბჭოს კონვენცია ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური 

ძალადობისგან დაცვის შესახებ150 მოითხოვს, სახელმწიფომ გაატაროს საკანონმდებლო 

ზომა, რათა უზრუნველყოს დაწყებით და საშუალო განათლების ეტაპებზე ბავშვებმა 

მიიღონ სათანადო ინფორმაცია სექსუალური ექსპლუატაციის, ძალადობის და  დაცვის 

საშუალებების შესახებ151.   

 

ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები განმარტავს152, მართლმსაჯულების 

სისტემასთან ან ადმინისტრაციულ ორგანოებთან (ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური 

საკითხები, სხვა) პირველივე კონტაქტისას და მთელი პროცესის განმავლობაში, ბავშვები 

და მათი მშობლები დაუყოვნებლივ და სათანადოდ უნდა იყვნენ ინფორმირებული, მათ 

შორის, შემდეგ საკითხებზე: ბავშვის უფლებები და როლი სასამართლო ან 

ადმინისტრაციულ პროცესში; მხარდაჭერის მექანიზმები პროცესში 

მონაწილეობისთვის; პროცესის შესაძლო შედეგები; პროცესის ადგილი და თარიღი, 

როდესაც ბავშვი უშუალო მონაწილეა; გადაწყვეტილების გასაჩივრების მექანიზმები; 

ანაზღაურების მიღების შესაძლებლობა დამღვევი პირისგან ან სახელმწიფოსგან 

სასამართლოს ან სხვა სხვა ალტერნატიული პროცესის გზით; დამხმარე სერვისების 

(ჯანდაცვის, ფსიქო-სოციალური, თარჯიმნის, სხვა) ან სასწრაფო ფინანსური დახმარების 

მიღების შესაძლებლობა; ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის განსაკუთრებული 

ზომები, როდესაც ის სხვა ქვეყნის მოქალაქეა.  

 

ინფორმაცია და კონსულტაცია ადაპტირებული უნდა იყოს გენდერული და 

კულტურული მგრძნობიარობის გათვალისწინებით, ბავშვის ასაკისა და განვითარების 

დონის შესაბამისად იმ ენაზე, რომელიც მას ესმის.  

 
 

ზოგადად საქართველოში ადამიანის უფლებათა შესახებ საგანმანათლებლო-

საინფორმაციო საქმიანობას ახორციელებს სახალხო დამცველი  კანონის საფუძველზე.  

კანონი „სახალხო დამცველის შესახებ“153 სახალხო დამცველის ერთ-ერთ ფუნქციად 

მიუთითებს საგანამანათლებლო საქმიანობის განხორციელებას ადამიანის უფლებათა და 

                                                           
149 გაეროს სახელმძღვანელო მითითებები, ECOSOC Resolution 2005/20 /VII. უფლება ინფორმირებაზე 
150 კონვენცია მიღებულია 25/10/2007. საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია 23/09/2014 
151 კონვენციის მუხ. 6 
152 პარა. 1-5, გვ. 20-21 
153 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33034  
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თავისუფლებათა სფეროში154.  ამასთნავე, სახალხო დამცველის აპარატში ფუნქციონირებს 

ბავშვის უფლებათა ცენტრი, რომლის ერთ-ერთი ამოცანაა ბავშვის ძირითად უფლებათა 

და თავისუფლებათა პოპულარიზაციისა და ამ სფეროში საზოგადოების სამოქალაქო 

ცნობიერების ამაღლების მიზნით, საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება155.  

გარდა ზემოთაღნიშნული ზოგადი ჩანაწერისა, კანონი არ მოიცავს კონკრეტულ 

დებულებებს ბავშვებთა ინფორმირებისა და მხარდაჭერის შესახებ. აქედან გამომდინარე, 

რეკომენდირებულია ამ კანონმა გააძლიეროს სახალხო დამცველის როლი და ფუნქციები 

ბავშვთა უფლებების მიმართულებით, კონკრეტულად ასახოს ბავშვთა ინფორმირების 

საკითხი უფლებების სამართლებრივი დაცვის საშუალებების და მართლმსაჯულებასთან 

წვდომის შესახებ და ასევე, გაიზარდოს სახალხო დამცველის როლი ადმინისტრაციული 

წარმოების და სასამართლო განხილვის პროცესში ბავშვთა უშუალო სამართლებრივი 

მხარდაჭერის შესახებ განსაკუთრებით მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი ბავშვების 

მიმართ (უმცირესობათა ჯგუფები, დევნილი და ლტოლვილი ბავშვები, ალტერნატიულ 

ზრუნვაში მყოფი ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და სხვა).  

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი არ ადგენს დებულებას ბავშვის ინფორმირების შესახებ 

სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით. 

საფრანგეთში ბავშვთა საქმეებზე მომუშავე პროკურორები და მოსამართლეები ბავშვს 

აწვდიანი ინფორმაციას, მათ შორის, სამოქალაქო სამართალწარმოებაში 

მონაწილეობისას პირველივე შეხვედრისთანავე. მოსამართლე კანონით 

უფლებამოსილია, ასევე, მოიწვიოს სხვა სპეციალიზებული პროფესიონალი ბავშვისთვის 

ინფორმაციის/ახსნა-განმარტების მიწოდების მიზნით. ასეთი ვალდებულება, აგრეთვე, 

ეკისრებათ ბავშვთა ადვოკატებს და სხვა პროფესიონალ საპროცესო წარმომადგენლებს.  
 

 

კანონი ზოგადი განათლების შესახებ156 ადგენს, რომ მოსწავლეს, მშობელს და 

მასწავლებელს უფლება აქვთ პირადად ან არჩეული წარმომადგენლის მეშვეობით 

მონაწილეობა მიიღონ სკოლის მართვაში, მიიღონ სკოლაში არსებული ინფორმაცია, გარდა 

პერსონალურისა. მათ აქვთ უფლება მოითხოვონ და მიიღონ სკოლის მიერ მათთან 

დაკავშირებული საკითხის გადაწყვეტისას მათი აზრის მოსმენისა და განხილვაში 

უშუალოდ ან წარმომადგენლის მეშვეობით მონაწილეობის შესაძლებლობა157. 

ამავე კანონის თანახმად, სკოლა ვალდებულია ყოველ ახალ მოსწავლეს, მშობელს და 

მასწავლებელს გააცნოს მათი უფლებები და თავისუფლებები158. მოსწავლეს, მშობელს და 

მასწავლებელს უფლება აქვთ თავიანთ უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად 

გაასაჩივრონ მასწავლებლისა და სკოლის უკანონო და სხვა არამართლზომიერი ქმედებები, 

აგრეთვე მიიღონ მიყენებული ზიანის სრული ანაზღაურება. სკოლა ვალდებულია შექმნას 

საჩივრების დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი განხილვის ეფექტიანი საშუალება159 

კანონი ანიჭებს უფლებას მოსწავლეს მიიღოს „სკოლაში არსებული ინფორმაცია“ და 

სკოლას ავალდებულებს მოსწავლეს სკოლაში მიღებისას გააცნოს მისი უფლებები, ასევე, 

შექმნას დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი განხილვის ეფექტიანი საშუალება. თუმცა 

                                                           
154 მუხ. 3.3 
155http://ombudsman.ge/ge/specializirebuli-centrebi/bavshvis-uflebata-dacvis-centri/bavshvis-uflebebs-centris-

shesaxeb  
156 კანონი ზოგადი განათლების შესახებ, 04.08.2005 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29248   
157 მუხ.11 
158 მუხ.10 
159 მუხ.12 
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ჩანაწერი გასაჩივრების მექანიზმებზე ზოგადია და არ მოიცავს მოსწავლისთვის 

ინფორმაციის მიწოდებას გასაჩივრების პროცედურებზე და სათანადო კონსულტაციის და 

მხარდაჭერის სერვისს, მათ შორის, სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვისთვის, ასაკისა 

და განვითარების შესაბამისი საშუალებებით.  

კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ ადგენს, რომ 16 წლამდე ბავშვის 

ფსიქიატრიული დახმარება, მათ შორის, მკურნალობა, დასაშვებია მისი კანონიერი 

წარმომადგენლის თხოვნის ან/და ინფორმირებული თანხმობის საფუძველზე 

(აუცილებელია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პაციენტის მონაწილეობა მისი 

ასაკისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით)160. აქტიური 

ბიოლოგიური მეთოდებით (შოკური, კრუნჩხვითი და სხვა) მკურნალობა დასაშვებია 

კანონიერი წარმომადგენლის ინფორმირებული თანხმობით, მხოლოდ ექიმ-

ფსიქიატრთა კომისიის გადაწყვეტილებით161.    

 

ეს კანონი ადგენს, რომ 16 წლამდე ბავშვის ნებაყოფლობითი მკურნალობისთვის 

სტაციონარში განთავსება ხდება მისი კანონიერი წარმომადგენლის თხოვნითა და 

ინფორმირებული თანხმობით, ხოლო ბავშვის მონაწილეობა აუცილებელია მისი ასაკისა 

და ფსიქიატრიული მდგომარეობის გათვალისწინებით162.  

„ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით 16 წლამდე ასაკის 

არასრულწლოვანი პაციენტის გამოყენება სწავლების ობიექტად დასაშვებია მხოლოდ 

მისი მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის ინფორმირებული თანხმობით. 

გადაწყვეტილების მიღებისას აუცილებელია პაციენტის მონაწილეობაც ასაკისა და 

გონებრივი განვითარების გათვალისწინებით163.  მიხედვითაც მცირეწლოვანი შეიძლება 

იყოს სამედიცინო-ბიოლოგიური კვლევის ობიექტი, თუ იგი არ გამოხატავს რაიმე 

წინააღმდეგობას და მიღებულია მისი ნათესავის ან კანონიერი წარმომადგენლის 

ინფორმირებული თანხმობა164.  

 

ორივე კანონის განხილული ნორმების თანახმად, ფსიქიატრიული მკურნალობის და 

სწავლების ობიექტად ბავშვის გამოყენების დროს სავალდებულოა კანონიერი 

წარმომადგენლის ინფორმირებული თანხმობა. მითითება არასრულწლოვანი პაციენტის 

მონაწილეობის აუცილებლობაზე მისი ასაკისა და ჯანმრთელობის/გონებრივი 

მდგომარეობის გათვალისწინებით ბუნდოვანია და მკაფიოდ არ ადგენს ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესების შეფასების, მოსაზრებების მოსმენის და მხედველობაში 

მიღების, მისი სათანადოდ ინფორმირების და კონსულტაციის გაწევის ვალდებულებას. 

აქედან გამომდინარე, ამ ნორმების საფუძველზე ბავშვი შესაძლოა დაექვემდებაროს 

ამგვარ მკურნალობას და სწავლების ობიექტად გამოყენებას მისი სურვილის და 

საუკეთესო ინტერესების საწინააღმდეგოდ. რაც შეეხება გასაჩივრებას, ფსიქიატრიული 

მკურნალობის მეთოდების გამოყენების მიზანშეწონილობის სასამართლოში 

გასაჩივრება შეუძლია მხოლოდ კანონიერ წარმომადგენელს ან ნათესავს165 და არ 

აღიარებს ბავშვის ან ბავშვის უფლებების სხვა დამცველთა უფლებას ხელმისაწვდომ და 

მორგებულ გასაჩივრების მექანიზმზე.  ამავე დროს, გაურკვეველია, თუ რომელი უწყება 

ახორციელებს მონიტორინგს კვლევებში მონაწილე ბავშვის მიმართ განხორციელებული 

მეთოდების შესაბამისობაზე ამ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებთან.  

                                                           
160 მუხ. 10 
161 მუხ. 8.2 
162 მუხ. 17.1 „ბ“ 
163 მუხ. 42 
164 მუხ. 110 
165 მუხ. 16.6 
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სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი ადგენს, რომ სასამართლო მედიაციას ექვემდებარება: 

საოჯახო სამართლებრივი დავები, გარდა, შვილად აყვანისა, შვილად აყვანის 

ბათილობისა, მშობლის უფლების შეზღუდვის ან ჩამორთმევისა; სამემკვიდრეო დავა; 

სამეზობლო დავა; ნებისმიერი დავა, თუ მხარეები თანახმა არიან. სარჩელის 

სასამართლოში წარდგენის შემდეგ სასამართლო მედიაციას დაქვემდებარებული საქმე 

შეიძლება გადაეცეს მედიატორს (ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს) დავის მხარეთა 

შეთანხმებით დასრულების მიზნით166. 

სასამართლო განხილვის ალტერნატივა ანუ მედიაცია მორიგების მიზნით არ მიუთითებს 

მონაწილე მხარეთა რაიმე ასაკობრივ შეზღუდვას, თუმცა არ მოიცავს ბავშვზე მორგებული 

მართლმსაჯულების მოთხოვნებს, როგორიცაა: ბავშვისთვის მისთვის გასაგებ ენაზე და 

კომუნიკაციის საშუალებებით ინფორმაციის და კონსულტაციის მიწოდებას, ბავშვის 

მოსმენის და მისი აზრის გათვალისწინების წესს, მედიაციის პროცესში ბავშვის 

მონაწილეობის თავისებურებებს, მის ასაკსა და აღქმის დონესთან მისადაგებულ 

პროცედურებს, ა.შ. საერთოდ, კანონი არ ითვალისწინებს სასამართლოში საქმის 

სასარჩელო წესით წარმოების დაწყებამდე ბავშვის კონსულტირებას და ინფორმაციის 

მიწოდებას სასამართლო განხილვის ალტერნატიული მექანიზმის, მედიაციის 

შესაძლებლობის შესახებ.  

3.3.2. პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცვა  

 

ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-16 მუხლი ადგენს, რომ არცერთი ბავშვი არ უნდა 

დაექვემდებაროს მის პირად და ოჯახურ ცხოვრებაში ან პირად მიმოწერაში 

მიკერძოებულ ან უკანონო ჩარევას, ასევე, მისი ღირსებასა და რეპუტაციაზე უკანონო 

თავდასხმას. ბავშვის უფლებაა კანონით დაიცვას თავი ამგვარი ჩარევის ან 

თავდასხმისგან.   

„ევროპის საბჭოს კონვენცია პირადი მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას 

ინდივიდთა დაცვის შესახებ“167: 

▪ კრძალავს იმ პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, რომელიც ეხება პირის 

წარმოშობას, პოლიტიკურ მოსაზრებებს ან რელიგიურ ან სხვა რწმენას, 

ჯანმრთელობას ან სექსუალურ ცხოვრებას, ასევე ნასამართლობას, თუ კანონი არ 

ადგენს დაცვის სათანადო გარანტიებს168.  

▪ ადგენს, რომ ავტომატური დამუშავების პერსონალური მონაცემები უნდა იყოს: 

მოპოვებული და დამუშავებული სამართლიანად და კანონიერად; ინახებოდეს 

კონკრეტული და ლეგიტიმური მიზნისთვის და არ იქნეს გამოყენებული ამ 

მიზნებთან შეუსაბამოდ; ადეკვატური, რელევანტური და არ აჭარბებდეს მიზანს, 

რომლისთვისაც ინახება; სწორი და საჭიროებისამებრ განახლებული; 

ინახებოდეს მონაცემთა სუბიექტის იდენტიფიცირებადი ფორმით მხოლოდ იმ 

ვადით, რა ვადაც დადგენილია ამ მონაცემის შენახვის მიზნისთვის169.  

▪ კონვენცია მოითხოვს, რომ ეროვნული კანონით ნებისმიერ პირს უნდა შეეძლოს 

დაადგინოს ავტომატურად დამუშავებული პერსონალურ მონაცემთა ფაილის 

არსებობა, მისი მიზანი, ამ ფაილის ადმინისტრატორის ვინაობა და მდებარეობა; 

                                                           
166 სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, მუხ. 1871-1879 
167 ევროპის საბჭოს კონვენცია პერსონალური ინფორმაციის ავტომატური დამუშავების პროცესში 

ინდივიდთა დაცვის შესახებ, 1981/საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია 14/12/2005 
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108  
168 მუხ. 6 
169 მუხ. 5 
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მიიღოს გონივრული პერიოდულობით და დაგვიანების გარეშე, დადასტურება 

მის შესახებ პერსონალური მონაცემები შენახულია თუ არა ავტომატური 

დამუშავებით და დაცული ფორმით; მოითხოვოს მასთან დაკავშირებული 

პერსონალური მონაცემების წაშლა ან შესწორება, თუ დამუშავებულია კანონის 

და კონვენციის საწინააღმდეგოდ; ჰქონდეს წვდომა სამართლებრივი დაცვის 

საშუალებაზე, თუ მისი მოთხოვნები არ შესრულდა170.  

 

კონვენციის დამატებითი ოქმის თანახმად171, სახელმწიფომ უნდა შექმნას უწყება, 

რომელსაც ექნება გამოძიების და ჩარევის უფლებამოსილება, ასევე, სასამართლო 

წარმოების დაწყება დარღვევის შემთხვევაში. უწყებას უნდა ჰქონდეს საჩივრების 

განხილვის უფლებამოსილება172. ამგვარი უწყების ინტერვენციის ფორმა შეიძლება 

ეროვნულ კანონში აისახოს სხვადასხვა ფორმით, როგორიცაა: სავალდებულო ძალის 

მქონე განკარგულება არასწორი ან უკანონოდ შეგროვილი მონაცემის წაშლის, 

განადგურების ან შესწორების შესახებ, მონაცემთა დამუშავებამდე სავალდებულო 

დასკვნის მიწოდების უფლებამოსილება, სხვა173. 

 

ევროპის მინისტრთა კომიტეტის „სახელმძღვანელო პრინციპები ბავშვზე მორგებული 

მართლმსაჯულების თაობაზე“174 განმარტავს, რომ სახელმწიფოს კანონმდებლობით 

უნდა დარეგულირდეს სასამართლო ან სხვა სახის პროცესებში მონაწილე ბავშვთა 

პირადი ცხოვრების და პერსონალური მონაცემების დაცვა. კანონით უნდა იყოს 

გარანტირებული, რომ ბავშვთან დაკავშირებული ინფორმაცია ან პირადი მონაცემები არ 

იქნება ხელმისაწვდომი ან გამოქვეყნებული, განსაკუთრებით მედიით. ამ ინფორმაციაში 

იგულისხმება ისეთი მონაცემი, რომელსაც შეუძლია გაამჟღავნოს ან არაპირდაპირ 

მიუთითოს ბავშვის ვინაობაზე, როგორიცაა გამოსახულება, ბავშვის ან ბავშვის ოჯახის 

დეტალური აღწერა, სახელები ან მისამართები, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები, ა.შ.   

მედიის მიერ ბავშვთა საკითხების გაშუქება უნდა დარეგულირდეს კანონმდებლობით ან 

მედიის თვით-რეგულირების მექანიზმით.  

 

სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ბავშვების პირად მონაცემთა შემცველ 

დოკუმენტებზე ან ჩანაწერებზე დაშვების შეზღუდვა. განსაკუთრებით ისეთი 

მონაცემები, რომლებიც უკავშირდება, მაგალითად, დისციპლინურ ღონისძიებას ანტი-

სოციალური ქცევისთვის, ძალადობის შემთხვევას, სამედიცინო ჩარევას, სპეციალურ 

განათლებას შშმ ბავშვისთვის ან ღარიბ ოჯახთა სოციალური დახმარების პროგრამაში 

მონაწილეობას175.  

 

თუ პირადი და სენსიტიური მონაცემების გადაცემა აუცილებელია, ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესების გათვალისწინებით, ეს უნდა მოხდეს შესაბამისი მონაცემთა დაცვის 

კანონმდებლობის მიხედვით. ბავშვებთან მომუშავე ყველა პროფესიონალი შებოჭილი 

უნდა იყოს კონფიდენციალობის დაცვის მკაცრი წესებით, გარდა ისეთი შემთხვევისა, 

როდესაც ინფორმაციის გაუმჟღავნებლობა ბავშვის დაზიანების რისკს ქმნის 

                                                           
170 მუხ. 8 
171 ევროპის საბჭოს კონვენცია პერსონალური ინფორმაციის ავტომატური დამუშავების პროცესში 

ინდივიდთა დაცვის შესახებ, 28.01.1981/ საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია 14/12/2005  
172 მუხ. 1.2 
173 ევროპის საბჭოს კომენტარი კონვენციის დამატებით ოქმზე, პარა. 13 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800

cce56  
174ევროპის მინისტრთა კომიტეტის „სახელმძღვანელო პრინციპები ბავშვზე მორგებული 

მართლმსაჯულების თაობაზე“, მითითებები 6-10 / განმარტებები, პარა: 57-62 
175 სახელმძღვანელო მითითებები, პარა. 57, გვ. 61 
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(მაგალითად, ესაა ბავშვის მოტაცების შემთხვევა, როდესაც ინფორმაციის გავრცელებამ 

ამ ფაქტზე შეიძლება ხელი შეუწყოს მის პოვნას)176.    
 

ზოგადი საკანონმდებლო გარანტიები 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, ყველას აქვს უფლება, გაეცნოს 

ადმინისტრაციულ ორგანოში არსებულ საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღოს მისი 

ასლები, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას 

ან პერსონალურ მონაცემებს177. კოდექსი ადგენს: 

▪ ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილე საჯარო მოსამსახურეს უფლება არა აქვს 

გაამჟღავნოს ან არასამსახურებრივი მიზნით გამოიყენოს ადმინისტრაციული 

წარმოების დროს მიღებული ან შექმნილი საიდუმლო ინფორმაცია178. 

▪ პერსონალური მონაცემების ცნების განმარტება, დაცვასა და დამუშავებასთან 

დაკავშირებული ურთიერთობები წესრიგდება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

შესახებ“ საქართველოს კანონით179.  

▪ საჯარო დაწესებულება ვალდებულია წერილობითი თხოვნის საფუძველზე 

მიაწოდოს სხვა საჯარო დაწესებულებას მასთან დაცული პერსონალური 

მონაცემები სუბიექტის თანხმობით180. 

▪ ყველას აქვს უფლება იცოდეს: საჯარო მონაცემთა ბაზაში მისი პერსონალური 

მონაცემების არსებობა ან არარსებობა, აგრეთვე მათი გაცნობის წესი; იმ პირთა 

კატეგორია, რომელთაც კანონით უფლება აქვთ გაეცნონ საჯარო მონაცემთა ბაზაში 

არსებულ პერსონალურ მონაცემებს181. 

▪ საჯარო დაწესებულება ვალდებულია არ გაახმაუროს პერსონალური მონაცემები 

თვით ამ პირის თანხმობის ან კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში – 

სასამართლოს დასაბუთებული გადაწყვეტილების გარეშე182. 

▪ ადმინისტრაციული წარმოების პერსონალური მონაცემების შემცველი მასალების 

გაცნობის უფლება პირს ენიჭება სასამართლოს გადაწყვეტილებით183. 

▪ სხდომის თავმჯდომარე უფლებამოსილია ადმინისტრაციული წარმოება ზეპირი 

მოსმენით დახურულად გამოაცხადოს პერსონალური მონაცემების დაცვის 

მიზნით184.  

კოდექსის მოქმედება არ ვრცელდება აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოთა იმ 

საქმიანობაზე,რომელიც დაკავშირებულია: დანაშაულის ჩადენის გამო პირის 

სისხლისსამართლებრივ დევნასთან და სისხლის სამართლის საქმის წარმოებასთან; 

ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობასთან; სასამართლოს მიერ გამოტანილი და კანონიერ 

ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღსრულებასთან185. კოდექსის მე-3 თავი ინფორმაციის 

თავისუფლების შესახებ ვრცელდება, აგრეთვე, სასამართლო ხელისუფლების 

ორგანოებზეც186.  

                                                           
176 იგივე, პარა. 8, გვ. 22 
177 მუხ. 10 
178 მუხ.11 
179 მუხ. 271 

180 მუხ. 371 
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კოდექსის მითითებით „პერსონალურ ინფორმაციად“ მიიჩნევა ფიზიკური პირის 

საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ანუ ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, 

ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური ნიშნის შემცველი ინფორმაცია, როგორც 

განმარტებულია კანონით „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ და არ მოიცავს 

განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებს. კოდექსი გვაწვდის პერსონალური 

ინფორმაციის დაცვის რამდენიმე მნიშვნელოვან გარანტიას, როგორიცაა: საჯარო 

მოსამსახურეთა მიერ საიდუმლო (მათ შორის, პერსონალური) ინფორმაციის გამჟღვანების 

ან არასამსახურებრივი მიზნით გამოყენების აკრძალვა, საჯარო დაწესებულებებს შორის 

პერსონალური ინფორმაციის გაცვლა მხოლოდ წერილობითი ფორმით და სუბიექტის 

თანხმობით, პირის უფლება იცოდეს მის შესახებ არსებული პერსონალური ინფორმაციის 

შესახებ, სხდომის დახურვა პერსონალური მონაცემების დაცვის მიზნით. თუმცა ამ 

დებულებების გარდა ეს საკანონმდებლო აქტი არ მოიცავს ბავშვებთან დაკავშირებული 

პერსონალური ინფორმაციის შექმნის, დამუშავების, შენახვის და მართვის ისეთ 

მნიშვნელოვან პრინციპებს, როგორიცაა: ლეგიტიმური მიზანი, კანონიერება და 

სამართლიანობა, ხანგრძლივობა, შენახვის პირობები და უსაფრთხოება. 

კანონმდებლობით ადმინისტრაციული წარმოებით განიხილება ბავშვებთან 

დაკავშირებული რიგი საკითხები, მათ შორის: განათლების სამინისტროსთან არსებული 

ექსპერტთა ჯგუფის ადმინისტრაციული წარმოება ანტისოციალური ქცევის ბავშვებთან 

დაკავშირებით, სოციალური დახმარების საკითხის განხილვა სახელმწიფო უწყებების ან 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ, ძალადობისგან ბავშვის დაცვის 

ღონისძიებები, როგორიცაა, სოციალური მუშაკის გადაწყვეტილება ბავშვის 

მოძალადისგან განცალკევების შესახებ, სამედიცინო ჩარევის შესახებ გადაწყვეტილების 

მიღებისას (მაგ. ფსიაქიატრიული მკურნალობის და ა.შ.), ასევე, ნებისმიერი სხვა საკითხი, 

რომელიც სახელმწიფო ხელისუფლების ან თვითმმართველი ორგანოების გადასაწყვეტია 

ნებისმიერ სექტორში და პირდაპირ ან არაპირდაპირ ეხება ბავშვის უფლებებს. 

რეკომენდირებულია ამ საკითხებზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბავშვთა პირადი 

მონაცემების დაცვა და კოდექსი უნდა ითვალისწინებდეს ერთიან, მკაფიო და 

აღსრულებად დაცვის საშუალებებს (ინფორმაციაზე წვდომის რეგულირება, ინფორმაციის 

დაცვაზე პასუხისმგებელი პირი, ინფორმაციის კონფიდენციალობის დარღვევის 

შემთხვევაში გასაჩივრების ეფექტური მექანიზმი, სხვა) ადმინისტრაციული ორგანოების 

მიერ ბავშვთა მონაწილეობით ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში.  

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის მიზანია პერსონალური მონაცემების 

დამუშავებისას უზრუნველყოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ შორის, 

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვა187.  კანონის თანახმად, პერსონალური 

მონაცემი არის ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულ ან 

იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია 

მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო ნომრით 

ან პირის მახასიათებელი ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, 

კულტურული ან სოციალური ნიშნებით188. კანონი არ ვრცელდება: სასამართლოში მიერ 

მონაცემთა დამუშავებაზე სამართალწარმოების დაზიანების საფრთხის თავიდან 

აცილების მიზნით189; მედიასაშუალების მიერ მონაცემთა დამუშავებაზე საზოგადოების 

ინფორმირების მიზნით (თუმცა ეკისრება მონაცემთა საიდუმლოების დაცვის 

ვალდებულება)190; დანაშაულის გამოძიების მიზნით მონაცემთა დამუშავებაზე, თუ 
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საკითხი რეგულირდება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით ან ოპერატიული-

სამძებრო საქმიანობის შესახებ ან სხვა სპეციალური კანონით191.  

განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემი არის მონაცემი, რომელიც დაკავშირებულია 

პირის რასობრივ ან ეთნიკურ კუთვნილებასთან, პოლიტიკურ შეხედულებებთან, 

რელიგიურ ან ფილოსოფიურ მრწამსთან, პროფესიულ კავშირში გაწევრებასთან, 

ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან, სქესობრივ ცხოვრებასთან, ნასამართლობასთან, 

ადმინისტრაციულ პატიმრობასთან, პირისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებასთან, 

პირთან საპროცესო შეთანხმების დადებასთან, განრიდებასთან, დანაშაულის მსხვერპლად 

აღიარებასთან ან დაზარალებულად ცნობასთან, აგრეთვე ბიომეტრიული და გენეტიკური 

მონაცემები, რომლებიც ზემოაღნიშნული ნიშნებით ფიზიკური პირის იდენტიფიცირების 

საშუალებას იძლევა192. განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემთა დამუშავება 

აკრძალულია სუბიექტის თანხმობის გარეშე, გარდა შემდეგი გამონაკლისებისა193:  

▪ მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის ან მესამე პირის 

სასიცოცხლო ინტერესების დასაცავად და სუბიექტს ფიზიკურად ან 

სამართლებრივად უნარი არა აქვს, მონაცემთა დამუშავებაზე თანხმობა 

განაცხადოს;  

▪ მონაცემები მუშავდება საზოგადოებრივ ჯანმრთელობის დაცვის, ჯანმრთელობის 

დაცვის ან დაწესებულებების მიერ ფიზიკური პირის ჯანმრთელობის დაცვის 

მიზნით, ასევე ჯანმრთელობის სისტემის მართვის ან ფუნქციონირებისთვის; 

▪ მონაცემები მუშავდება ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა პირადი საქმეებისა და 

რეესტრების წარმოების, მსჯავრდებულის მიმართ მის მიერ სასჯელის მოხდის 

ინდივიდუალური დაგეგმვის ან/და მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან 

პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან და მისთვის სასჯელის მოუხდელი 

ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლასთან დაკავშირებული 

საკითხების განხილვის მიზნით.  

 

აღსანიშნავია, რომ კანონი არ მოიცავს კონკრეტულ დებულებებს ბავშვთა პირადი 

მონაცემების დაცვის შესახებ. რეკომენდირებულია საკანონმდებლო ცვლილებების 

შემუშავებისას გათვალისწინებული იქნეს ამ კანონით ან სხვა შესაბამისი სფეროს 

მარეგულირებელი კანონებით ისეთი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების და 

დაცვის საკითხები, რომელიც ეხება ბავშვთა ალტერნატიულ ზრუნვაში განთავსებას, 

ოჯახურ დავებს, თავშესაფრის მაძიებელ ბავშვებს, განათლების საკითხებს, 

ჯანმრთელობის დაცვას, ადმინისტრაციულ სანქციებს და ასევე, სისხლის სამართლის 

პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწეველ ბავშვთა მიერ სისხლის სამართლის კოდექსით 

გათვალისწინებული ქმედების ჩადენის საქმეს.    

კანონი ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს 

ინფორმაციული უსაფრთხოების დაცვის ქმედით და ეფექტიან განხორციელებას, 

დააწესოს საჯარო და კერძო სექტორების უფლება-მოვალეობები ინფორმაციული 

უსაფრთხოების დაცვის სფეროში, აგრეთვე განსაზღვროს ინფორმაციული უსაფრთხოების 

პოლიტიკის განხორციელების სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმები194. კანონი 

„კრიტიკულ ინფორმაციულ სისტემას“ განმარტავს, როგორც ინფორმაციული სისტემას, 

რომლის უწყვეტი ფუნქციონირება მნიშვნელოვანია ქვეყნის თავდაცვისათვის ან/და 

                                                           
191 მუხ. 3.6 
192 მუხ. 2. „ბ“ 
193 მუხ. 6.2 „ბ“, „გ“, „ვ“ 
194 მუხ. 1 
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ეკონომიკური უსაფრთხოებისათვის, სახელმწიფო ხელისუფლების ან/და საზოგადოების 

ნორმალური ფუნქციონირებისათვის.  

მართალია, გარკვეულწილად ბუნდოვანია, თუ რა იგულისხმება „საზოგადოების 

ნორმალურ ფუნქციონირებაში“, თუმცა არ გამოირიცხება ამ ტერმინის ქვეშ ვიგულისხმოთ 

ბავშვთა პირადი მონაცემების დაცვის საკითხი, რაც საბოლოო ჯამში ბავშვთა, როგორც 

საზოგადოების წევრთა, კეთილდღეობას ემსახურება. რეკომენდირებული 

საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების პროცესში დამატებით მოხდეს ამ 

კანონის გაანალიზება და, შეძლებისდაგვარად, ცალკე თავი მიეძღვნას ბავშვთა 

პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოების სპეციფიკურ გარანტიებს.     

ბავშვთა პირადი მონაცემების დაცვა ევროკავშირის ქვეყნებში195 

ევროკავშირის 26 ქვეყნის კანონმდებლობით გათვალისწინებულია ბავშვთა პირადი 

მონაცემების მკაცრი კონფიდენციალობით დაცვა მესამე პირთაგან. დაცვის სათანადო 

პროცედურები ძირითადად ეხება: ალტერნატიულ ზრუნვაში განთავსებას, საოჯახო 

საკითხებს, თავშესაფრის მაძიებელთა საკითხებს, განათლების საკითხებს, 

ჯანმრთელობის, ადმინისტრაციულ სანქციებს და ასევე, სისხლის სამართლის 

პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწეველ ბავშვთა მიერ სისხლის სამართლის კოდექსით 

გათვალისწინებული ქმედების ჩადენის საქმეს.  

 

ბავშვთა პირადი მონაცემების დაცვა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული 

სამართალწარმოების დროს 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი196 ადგენს სასამართლო მედიაციის პროცესის 

კონფიდენციალურობის შესახებ, რომელიც მედიატორსა და მხარეს უკრძალავს მედიაციის 

პროცესში მოპოვებული ინფორმაციის გამჟღვანებას197. სხვა მხრივ, პროცესის დახურულად 

გამოცხადება შესაძლებელია მხარის მოტივირებული შუამდგომლობით198.   

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი199 ძალადობისგან ბავშვის დაცვის ღონისძიებების 

განხილვის დროს ითვალისწინებს მოსამართლის უფლებამოსილებას მხარის ან საკუთარი 

ინიციატივით საქმე დახურულ სხდომაზე განიხილოს200. მოსამართლე დახურულ 

სხდომაზე განიხილავს საქმეს არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ201. 

სკოლა-პანსიონში გაგზავნის საკითხიც განიხილება დახურულ სხდომაზე202.  

კოდექსებში არ გვხვდება სხვა განსაკუთრებული დაცვის გარანტიები სასამართლო 

წარმოების პროცესში მონაწილე ბავშვთა პირადი მონაცემების კონფიდენციალობის 

შესახებ.  

კანონმდებლობა უნდა ითვალისწინებდეს სათანადო ზომებს და ერთიან სტანდარტს 

ყველა სფეროში ბავშვის პირადი ცხოვრების და რეპუტაციის დასაცავად და ისეთი 

                                                           
195 ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება ევროკავშირის ქვეყნებში, გვ. 36 
196 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962  
197 მუხ. 1878 

198 მუხ. 9.1 
199 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16492  
200 მუხ. 2112.10 
201 მუხ. 2118.2 
202 მუხ. 2137.2 
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ინფორმაციის გავრცელების თავიდან აცილებისთვის, მათ შორის, მედიის მიერ, რაც 

გამოიწვევს პროცესში მონაწილე ბავშვის ინდენტიფიცირებას203.   

ბავშვთა პირადი მონაცემების დაცვა ზოგადი განათლების სისტემაში  

კანონი ზოგადი განათლების შესახებ ადგენს, რომ მოსწავლის პერსონალური მონაცემების 

შეგროვებისას და შენახვისას სკოლა ხელმძღვანელობს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის მოთხოვნებით. სკოლას უფლება აქვს მოსწავლეს მოსთხოვოს სამედიცინო 

შემოწმების გავლა დაავადებებზე, ალკოჰოლზე, ნარკოტიკებზე204. განათლების მართვის 

საინფორმაციო სისტემის ერთ-ერთი ფუნქციაა მოსწავლეთა პერსონალური მონაცემების 

აღრიცხვა205.   

ანტისოციალური ქცევის მქონე არასრულწლოვნის მიმართ გადამისამართების 

ღონისძიებების, მათ შორის, სხვა სკოლაში გადაყვანის, სკოლა-პანსიონში გაგზავნის 

შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ადმინისტრაციული ორგანი, კერძოდ, განათლების და 

მეცნიერების სამინისტროსთან არსებული ექსპერტთა ჯგუფი, ხოლო შემდეგ ეტაპზე - 

სასამართლო ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესით. მართალია, მითითება 

კეთდება სასამართლო სხდომის დახურვაზე, თუმცა არ გვხვდება სხვა ღონისძიებები 

პერსონალური მონაცემების დაცვის და კონფიდენციალობის დაცვის მიზნით არც ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსით და არც ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით.  

განხილული ნორმების შინაარსით ირკვევა, რომ სკოლა მოსწავლის პერსონალური, მათ 

შორის, განსაკუთრებული კატეგორიის (ჯანმრთელობის) მონაცემების დამუშავებისას 

ხელმძღვანელობს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით. თუმცა როგორც ზემოთ 

აღინიშნა, ეს კოდექსი არ მოიცავს პერსონალური მონაცემების შექმნის, დამუშავების, 

შენახვის და მართვის ისეთ მნიშვნელოვან პრინციპებს, როგორიცაა: ლეგიტიმურობა, 

კანონიერება და სამართლიანობა, ხანგრძლივობა, შენახვის პირობები და უსაფრთხოება, 

ინფორმაციაზე წვდომა პასუხისმგებელი საჯარო დაწესებულების შიგნით და ა.შ. 

ამასთანავე, კოდექსი ეხება მხოლოდ პერსონალურ ინფორმაციას და არა განსაკუთრებული 

კატეგორიის მონაცემთა დაცვის საკითხებს.  

რეკომენდებულია შეიქმნას ბავშვის პერსონალური მონაცემების დაცვის საკანონმდებლო 

გარანტიები განათლების სისტემაში, განსაკუთრებით, ბავშვთა მიმართ დისციპლინური 

ღონისძიებების გამოყენების კუთხით, რათა თავიდან ავიცილოთ ბავშვთა სტიგმატიზაცია 

და მათ პირად ცხოვრებაში არასათანადო ჩარევა.  

ბავშვთა პირადი მონაცემების დაცვა ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში 

როგორც ზემოთ განვიხილეთ, კანონი „პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ“ 

უშვებს განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემთა დამუშავებას სუბიექტის თანხმობის 

გარეშე ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებზე. მართალია, იგივე კანონი ადგენს ყველა სახის 

პირადი მონაცემის დამუშავების წესებს და ნებისმიერ პირს ანიჭებს უფლებას მოითხოვოს 

მის შესახებ არაკანონიერად დამუშავებული მონაცემების წაშლა ან განადგურება, თუმცა 

სუბიექტის თანხმობის არასავალდებულო ხასიათი სხვადასხვა უწყებებს უტოვებს 

სივრცეს შეაგროვოს, შეინახოს და გასცეს ამგვარი მონაცემები რეგულირების გარეშე. 

                                                           
203 ამ საკითხზე, დამატებით იხილეთ: იხ. ევროპის საბჭოს კონვენცია ადამიანითა ტრეფიკინგის 

წინააღმდეგ (16.05.2005) /საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია 14.03.2007; გაეროს სახელმძღვანელო 

პრინციპები  მართლმსაჯულების შესახებ მოწმე და მსხვერპლი ბავშვების მონაწილეობით (ECOSOC Res 

2005/20, 22 July 2005) პარა. X.27 
204 მუხ. 17 
205 მუხ. 28.2 „დ“ 
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რაც შეეხება უშუალოდ ჯანმრთელობის სფეროს მარეგულირებელ კანონმდებლობას, 

მოიცავს ზოგად დებულებებს და ვერ უზურნველყოფს პირის ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებული მონაცემების დაცვის გარანტიებს, რაც თავისთავად ცხადია, რომ უფრო 

მეტად დაუცველს ტოვებს ბავშვის პირადი და ოჯახური ცხოვრების კონფიდეციალობის 

დაცვის უფლებას. კერძოდ:  

▪ კანონები ჯანმრთელობის დაცვის, პაციენტის უფლებების და ფსიქიატრიული 

დახმარების შესახებ არ მოიცავს პერსონალური მონაცემების, მათ შორის, 

განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების განმარტებას. კანონი ჯანმრთელობის 

დაცვის შესახებ განმარტავს სამედიცინო საიდუმლოს, როგორც „ექიმის და სხვა 

სამედიცინო პერსონალის მიერ პროფესიული საქმიანობის პროცესში პაციენტის 

ფიზიკური, ფსიქიკური მდგომარეობის, მისი საზოგადოებრივი ან სამსახურებრივი 

საქმიანობის, ოჯახური ან პირადი ცხოვრების შესახებ მიღებული ინფორმაცია; 

ექიმისათვის მიმართვის ფაქტს, აგრეთვე, სიკვდილის გარემოებებს“206. 

განსაკუთრებული კატეგორიის პირადი მონაცემები მოიცავს გაცილებით მეტ 

სენსიტიური კატეგორიის ინფორმაციას, ვიდრე ფიზიკური, ფსიქიკური და პირადი 

ცხოვრების შემცველ დეტალებს207; 

▪ კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ ადგენს, რომ მედიცინის მუშაკი და 

სამედიცინო დაწესებულების ყველა თანამშრომელი ვალდებულია დაიცვას 

სამედიცინო (საექიმო) საიდუმლო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა 

კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნებას მოითხოვს გარდაცვლილის 

ნათესავი ან კანონიერი წარმომადგენელი, სასამართლო, საგამოძიებო ორგანოები, ან 

ეს აუცილებელია საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, სხვათა 

უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად208. ეს ნორმა იძლევა ძალიან ფართო 

ინტერპრეტაციის საშუალებას და სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლებს 

უფლებას ანიჭებს თავიანთი შეხედულებისამებრ გადაწყვიტონ სამედიცინო 

საიდუმლოს გამჟღავნება, თუ ჩათვლიან, რომ ეს აუცილებელია სხვათა უფლებების 

დასაცავად (მაგ. იმ მოტივით, რომ სურს სხვების დაცვა გადამდები დაავადებისგან, 

გაამჟღავნებს კონკრეტული ადამიანის ჯანმრთელობის სტატუსს).  

▪ იგივე დებულებას იმეორებს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ, რომ 

კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნება დასაშვებია პაციენტის თანხმობით 

ან ამ თანხმობის გარეშე, თუ გაუმჟღავნებლობა საფრთხეს უქმნის მესამე პირების 

სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას ან გათვალისწინებულია კანონმდებლობით. ოჯახში 

ძალადობის შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებული ინფორმაცია მიეწოდება მხოლოდ 

შესაბამის სახელმწიფო ორგანოს პაციენტის უფლებებისა და ინტერესების 

დასაცავად209.  ნორმის შინაარსიდან ჩანს, რომ მაშინ, როდესაც ოჯაში ძალადობის 

შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება მხოლოდ კომპეტენტურ ორგანოს, სხვა სახის 

კონფიდენციალური ინფორმაცია შეიძლება მიეწოდოს პაციენტის თანხმობის 

გარეშე არაუფლებამოსილ მესამე პირებსაც, თუ მედიცინის მუშაკი ჩათვლის, რომ 

ეს აუცილებელია მესამე პირთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დასაცავდ.   

▪ კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ ადგენს, რომ ინფორმაციის გაცემა 

მესამე პირზე შესაძლებელია პაციენტის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის 

თანხმობით, ანდა სასამართლოს გადაწყვეტილებით210. თანხმობის გარეშე 

                                                           
206 მუხ. 3. „ჩ“ 
207 მუხ. 2. „ბ“ 
208 მუხ. 42 
209 მუხ. 28.1 
210 მუხ. 26.3 
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შესაძლებელია ამ ინფორმაციის გაცემა თუ საფრთხე ექმნება პაციენტის ან მესამე 

პირის სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას211.  

კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღსანიშნავია, რომ ევროპის საბჭოს სამართლებრივი 

სტანდარტებით ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება  ბავშვთა პირადი მონაცემების დაცვას 

და ამ მონაცემებზე დაშვების შეზღუდვას, განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ეხება 

ჯანმრთელობის და სამედიცინო ჩარევის საკითხებს. ევროპის სასამართლო, ასევე, ძალიან 

მაღალი სტანდარტით განიხილავს სახელმწიფო დაწესებულებების მიერ პირადი 

მონაცემების შენახვის საკითხი.  

რეკომენდებულია გადაიხედოს განხილული კანონები და შეიქმნას სამართლებრივი 

დაცვის გარანტიები ბავშვთა პირადი მონაცემების დაცვისთვის ჯანდაცვის სისტემაში.  

საქმე „ავილკინა და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ212 ეხება ორი წლის გოგონას 

სამედიცინო ისტორიის პროკურორისთვის მიწოდებას მისი მოთხოვნის თანახმად, რათა 

მოეპოვებინა ინფორმაცია „იეჰოვას მოწმეთა“ მიერ სისხლის გადასხმის უარყოფის 

შესახებ. ევროპის სასამართლომ გაითვალისწინა რა, რომ დანაშაულის გამოძიების 

ინტერესებმა შესაძლოა გადაწონოს პაციენტის და თემის ინტერესები სამედიცინო 

ინფორმაციის დაცვასთან დაკავშირებით, თუმცა აღნიშნა, რომ განმცხადებელი არ იყო 

ეჭვმიტანილი ან ბრალდებული რაიმე დანაშაულის ჩადენაში. ამასთანავე, 

განმცხადებლის მკურნალ ექიმებს შეეძლოთ მიემართათ ეროვნული სასამართლოსთვის 

გოგონასთვის სისხლის გადასხმის მოთხოვნით, თუ თვლიდნენ, რომ ამის გარეშე 

გოგონას სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა. აქედან გამომდინარე, ევროპის 

სასამართლომ დაასკვნა, რომ განმცხადებლის სამედიცინო ინფორმაციის გამჟღავნება 

პროკურორისთვის გადაუდებელი სოციალური აუცილებლობის გარეშე, წარმოადგენდა 

კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევას.    

 

3.3.3. პროფესიონალთა სპეციალიზაცია და მულტიდისციპლინური 

მიდგომა 

ევროპის საბჭოს კონვენცია ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური 

ძაალდობისგან დაცვის შესახებ213 მოითხოვს, რომ სახელმწიფომ გაატაროს 

საკანონმდებლო ღონისძიებები იმ პირთა ცნობიერების ასამაღლებლად ბავშვთა დაცვის 

საკითხებზე, რომლებსაც რეგულარული კონტაქტი აქვთ ბავშვებთან საგანმანათლებლო, 

ჯანდაცვის, სოციალური დაცვის, იურიდიულ და სამართალდამცავ, ასევე სპორტის, 

კულტურისა და დასვენების სფეროში. ეს პირები, აგრეთვე, უნდა ფლობდნენ შესაბამის 

ცოდნას ბავშვების სექსუალური ექსპლუატაციისა და მათ მიმართ სექსუალური 

ძალადობის შესახებ214.  

 

კონვენცია, აგრეთვე, მოითხოვს, სახელმწიფომ გატაროს შესაბამისი საკანონმდებლო 

ზომა, რაც უზრუნველყოფს ბავშვებთან სამუშაო პროფესიათა მაძიებელი კანდიდატები 

არ იქნებიან წარსულში ნასამართლევი ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციის და 

ძალადობის დანაშაულებზე215.  

 

                                                           
211 მუხ. 26.4 
212 Case of Avilkina and Others vs. Russia / Application no. 1585/09 / Final Judgement 07/10/2013  
213 კონვენცია მიღებულია 25/10/2007. საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია 23/09/2014 
214 კონვენციის მუხ. 5 
215 მუხ. 5.3 



 

46 
 

ევროპის საბჭოს მითითებები განმარტავს, ბავშვებთან მომუშავე ყველა პროფესიონალმა 

უნდა მიიღოს აუცილებელი ინტერდისციპლინური მომზადება ბავშვის უფლებების, 

სხვადასხვა ასაკობრივი საჭიროებების და ბავშვზე მორგებული პროცესის შესახებ. მათი 

გადამზადება უნდა მოხდეს აგრეთვე ნებისმიერი ასაკის და განვითარების ბავშვთან 

კომუნიკაციის მეთოდებზე, განსაკუთრებით, მოწყვლად სიტუაციაში მყოფ ბავშვებთან 

დაკავშირებით216.  

 

მულტიდისციპლინური მიდგომის განსახორციელებლად უნდა შემუშავდეს ერთიანი 

შეფასების ჩარჩო სხვადასხვა პროფესიონალების მონაწილეობით (როგორიცაა, 

იურისტები, ფსიქოლოგები, ექიმები, სოციალური მუშაკები და მედიატორები, პოლიცია 

და მიგრაციის სამსახური საჭიროებისამებრ), რომელიც უზრუნველყოფს მათ 

ერთობლივ მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესების შესაბამისად. მულტიდისციპლინური მუშაობის დროს მკაცრად უნდა 

იქნეს დაცული კონფიდენციალობის პროფესიული წესები217.  

 

პროფესიონალთა სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა საკითხებზე პირველად დაინერგა  

სისხლის სამართლის სისტემაში. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი218 

მოითხოვს, რომ კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთან, მსხვერპლ და მოწმე 

ბავშვებთან მომუშავე ყველა პროფესიონალი ვალდებულია იყოს სპეციალიზებული 

ბავშვთა საკითხებზე. 

ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია წევრ სახელმწიფოებს219: შექმნან ბავშვთა საქმეებზე 

სპეციალიზებულ მოსამართლეთა და ადვოკატთა სისტემა, და იმგვარად განავითარონ 

სასამართლოები, რომ სამართლებრივი და სოციალური ელემენტების კომბინაცია იქნეს 

გათვალისწინებული ბავშვების და მათი ოჯახების სასარგებლოდ.   
 

 

კანონმდებლობით სავალდებულო არაა იმ პროფესიონალთა სპეციალიზაცია, რომლებიც 

ბავშვებთან მუშაობენ სამოქალაქო და ადმინისტრაციული მართლმსაჯულების 

სფეროებში, რაც საკითხთა ფართო სპექტრს მოიცავს და ფაქტობრივად ფარავს ყველა 

სფეროს/სექტორს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების გარდა. სავალდებულო 

სპეციალიზაცია უნდა დაინერგოს ფართოდ ისე, რომ სისხლის სამართლის სისტემის 

გარდა მოიცვას სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სასამართლო წარმოებასაც, ასევე, 

ადმინისტრაციულ ორგნოებში საქმის წარმოება და ალტერნატიული სასამართლო 

განხილვის მექანიზმი, სასამართლო მედიაცია.  

საერთაშორისო სტანდარტების220 თანახმად, პროფესიონალთა სპეციალიზაციის 

ინსტიტუციურმა სისტემამ უნდა უზრუნველყოს განგრძობადი სწავლება/ტრენინგები 

ბავშვთან კომუნიკაციის უნარებში (ბავშვის ფსიქოლოგია, ბავშვისთვის გასაგები ენა) 

ბავშვებთან მომუშავე ყველა პროფესიონალისთვის (ადვოკატები, მოსამართლეები, 

მედიატორები, სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები და სხვა სპეციალისტები, რომლებმაც 

შეიძლება მონაწილეობა მიიღონ ბავშვის მულტიდისციპლინური შეფასების ან/და ფსიქო-

სოციალური და სამედიცინო დახმარების/რეაბილიტაციის პროცესში). სწავლების მიზანი 

                                                           
216 იგივე, პარა. 14-18 
217 იგივე, 16-18. გვ. 23 
218 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2877281  
219 ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები, V.f. გვ. 33 
220 ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები, 2010; ასევე,  
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უნდა იყოს როგორც ბავშვთან მუშაობის შესახებ ცოდნის მიწოდება, ასევე, უნარ-ჩვევების 

გამომუშავება/გაუმჯობესება და სათანადო მიდგომების და ღირებულებების განვითარება.    

ბელგიის ადვოკატთა ასოციაციას აქვს ბავშვებთა საქმეებზე მომუშავე სპეციალიზებული 

ადვოკატების ცალკე განყოფილება. ასოციაცია სთვაზობს ადვოკატებს ორწლიან კურსს 

ბავშვთა უფლებებზე. კურსის პროგრამა მოიცავს კანონმდებლობას, საბაზისო სწავლებას 

ბავშვთა ფსიქოლოგიისა და განვითარების თემაზე და პრაქტიკულ სწავლებას ბავშვთან 

კომუნიკაციის მეთოდებზე. ესაა სავალდებულო კურსი „ბავშვთა სპეციალიზებული 

ადვოკატის“ სერტიფიკატის მისაღებად.  

 

რაც შეეხება მულტიდისციპლინურ მიდგომას, მოსამართლეებმა და სამართლის სფეროს 

სხვა სპეციალისტებმა ბავშვთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ სხვა 

პროფესიის სპეციალისტებთან კონსულტაციის და ურთიერთმხარდაჭერის გზით, 

განსაკუთრებით ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასება, 

პროცესში მონაწილეობის შესაძლო საზიანო შედეგი ბავშვზე და სხვა.  

სასამართლოს მულტიდისციპლინური მიდგომა  

ევროპის 16 ქვეყნის კანონმდებლობით განმტკიცებულია სამოქალაქო და 

ადმინისტრაციულ სასამართლო პროცესებში მონაწილე ბავშვის მდგომარეობის 

ყოველმხრივი შესწავლის ვალდებულება. ამ მიზნით ტარდება ბავშვის მდგომარეობის 

შეფასება სამართლებრივ, ფსიქოლოგიურ, სოციალურ, ემოციურ, ფიზიკური 

ჯანმრთელობის და კოგნიტიური კუთხით.  ეს მულტიდიციპლინური მიდგომა 

ფუნქციონირებს ფორმალური თანამშრომლობის პროცედურით სასამართლოსა და 

ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების პროფესიონალებს 

შორის.  
 

ავსტრია 

ბავშვის საუკეთესო ინტერესების განსაზღვრის მიზნით, ავსტრიის სამოქალაქო კოდექსი 

ადგენს, რომ „ბავშვის კეთილდღეობა“ უნდა იყოს გადაწყვეტილების გამოტანის წამყვანი 

პრინციპი და ადგენს ძირითად შეფასების კრიტერიუმებს მოსამართლისთვის: 

▪ ბავშვის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დაცვა და უსაფრთხოება; 

▪ მშობლების მიერ ბავშვის მიმართ პატივისცემა და მიმღებლობა; 

▪ ბავშვის ტალანტების, შესაძლებლობების, ინტერესების და განვითარების 

ხელშეწყობა; 

▪ ბავშვის მოსაზრებები; 

▪ ბავშვის ნების წინააღმდეგ გადაწყვეტილების აღსრულების შემთხვევაში ბავშვის 

მიმართ მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება; 
▪ ბავშვის მიმართ ნებისმიერი სახის ძალადობის, შეურაცხყოფის და საფრთხის 

თავიდან აცილება; 
▪ ორივე მშობელთან ბავშვის კონტაქტის შენარჩუნების უზრუნველყოფა; 
▪ თავიდან იქნეს აცილებული ბავშვში ერთგულებისა და დანაშაულის გრძნობას 

შორის კონფლიქტი; 
▪ ბავშვის ინტერესების და უფლებების, მისი მშობელბის და გარემოცვის 

პატივისცემა 
 

მოწმე და მსხვერპლ ბავშვთა მიმართ მულტიდისციპლინური მიდგომა 
ისლანდიაში, ნორვეგიასა და შვედეთში, ფუნქციონირებს „ბავშვთა სახლები“ ბავშვთა 

მიმართ ძალადობის შემთხვევებისთვის. სოციალური მუშაკები, სასამართლო 

სამედიცინო ექსპერტები, პედიატრები, პოლიცია და პროკურორები მუშაობენ 



 

48 
 

ერთობლივად. ისინი ერთმანეთში ინაწილებენ ფუნქციებს. ბავშვთან გასაუბრება 

ტარდება ერთხელ სპეციალისტის მიერ, რომელსაც პროცესის სხვა მონაწილეები ვიდეო 

კავშირის საშუალებით სხვა ოთახში უსმენენ. ამ სახლებში არის, აგრეთვე, სამედიცინო 

ექსპერტიზის ჩატარების საშუალება და ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისიც.  
 

 

შესაბამისად, რეკომენდირებულია საკანონმდებლო ცვლილებები შემუშავდეს, რათა 

საქართველოს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კანონმდებლობით (როგორც 

მატერიალური, ასევე, საპროცესო) სავალდებულო გახდეს ბავშვთან დაკავშირებით 

საქმეთა განხილვის მულტიდისციპლინური წესი, როგორც ადმინისტრაციული 

ორგანოების, ასევე, სასამართლოს მიერ. ამავე დროს, კანონმდებლობით უნდა დადგინდეს 

მსხვერპლ და მოწმე ბავშვთა მიმართ მულტიდისციპლინური მიდგომა როგორც 

გასაუბრების, ასევე, მოკლე და გრძელვადიანი დახმარებისა და რეაბილიტაციის დროს. 

თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ ამ მხრივ, მნიშვნელოვანია, პირველ რიგში, ერთიანი 

სისტემის შემუშავება.  

3.3.4. ბავშვზე მორგებული სასამართლო პროცესი 

 

ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები განმარტავს, რომ ბავშვზე მორგებული 

მართლმსაჯულება სასამართლო წარმოების დროს მოიცავს შემდეგ გარანტიებს: 

▪ ხელმისაწვდომი სასამართლო პროცესი: უფლების დარღვევის შემთხვევაში 

ეროვნული კანონი შესაძლებელობას უნდა აძლევდეს ბავშვს მიმართოს 

სასამართლოს. ამისათვის კანონმა ბავშვი უნდა გაათავისუფლოს ყოველგვარი 

სასამართლო ხარჯისგან და უზრუნველყოს იურიდიული დახმარება221. 

საპროცესო ქმედუნარიანობის ფიქსირებული ასაკის მითითება გამორიცხავს 

ბავშვის ინდვიდუალური შესაძლებლობების და აღქმის უნარის 

გათვალისწინებას და შესაძლოა ზოგჯერ უსამართლო იყოს. ამიტომ ქვეყნის 

კანონმდებლობამ უნდა შექმნას საფუძველი ბავშვმა მიმართოს სასამართლოს, 

როდესაც ის სათანადოდ აცნობიერებს საკუთარ უფლებებს222.  

▪ იურიდიული დახმარება და წარმომადგენლობა: კანონით ბავშვს უნდა ჰქონდეს 

უფლება უფასო იურიდიულ დახმარებასა და საკუთარი სახელით 

წარმომადგენლობაზე. ბავშვთან მომუშავე ადვოკატები უნდა იყვნენ 

სპეციალიზებული ბავშვთა საკითხებზე და პროცესში წარმოადგენდნენ 

უშუალოდ ბავშვის მოსაზრებას, მიაწოდოს მას ყველა საჭირო ინფორმაცია და 

განმარტება. რაც შეეხება წარმომადგენლობას, როდესაც ბავშვსა და მის მშობლებს 

შორის ინტერესთა კონფლიქტია, კომპეტენტურმა ორგანომ უნდა დაუნიშნოს მას 

საპროცესო წარმომადგენელი (guardian ad litem) ან სხვა დამოუკიდებელი 

წარმომადგენელი. კანონით გარანტირებული უნდა იყოს ბავშვის უფლება 

წარმომადგენლობაზე, მშობლებისგან დამოუკიდებლად, განსაკუთრებით ისეთ 

პროცესში, როდესაც მშობლები სავარაუდო დამრღვევები არიან223.  

▪ ბავშვის უფლება აზრის გამოთქმასა და მოსმენაზე: მოსამართლემ უნდა 

მოუსმინოს ბავშვს ყველა მასთან დაკავშირებულ საკითხზე ადაპტირებული 

საშუალებების გამოყენებით და მის მოსაზრებებს სათანადო მნიშვნელობა 

მიანიჭოს ასაკისა და განვითარების დონის შესაბამისად. ბავშვს ეს უფლება არ 

                                                           
221 პარა. 34-36. გვ. 26-27 
222 ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები, 2010, პარა 96 
223 პარა. 37-43. გვ. 27 
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უნდა შეეზღუდოს ასაკის გამო და მას უნდა მოუსმინონ ნებისმიერ შემთხვევაში, 

როდესაც მას სურს აზრის გამოთქმა, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება მის საუკეთესო 

ინტერესებს. ამასთან ერთად ბავშვს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია ამ უფლების 

გამოყენების შესახებ და იქვე უნდა განემარტოთ, რომ მათი აზრი ყველა 

შემთხვევაში ვერ იქნება გათვალისწინებული. სასამართლო გადაწყვეტილება 

უნდა იყოს დასაბუთებული და ბავშვს უნდა განემარტოს მისი შინაარსი გასაგებ 

ენაზე224. 

▪ პროცესის გაჭიანურების თავიდან აცილება: ბავშვთან დაკავშირებულ ყველა 

პროცესი უნდა ჩატარდეს „გადაუდებლობის“ პრინციპით, განსაკუთრებით 

საოჯახო საქმეებზე (მაგ. მშობლის უფლებები, მეურვეობა, მშობლის მიერ ბავშვის 

გატაცება) სარისკო შედეგების თავიდან ასაცილებლად. საჭიროებისამებრ 

განხილული უნდა იქნეს დროებითი განკარგულებების მიღება. კანონის 

თანახმად, უნდა არსებობდეს სასამართლოს გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ 

აღსრულების მექანიზმი225. 

▪ პროცესის ორგანიზება, ბავშვზე მორგებული გარემო და გასაგები ენა: პროცესის 

დაწყებამდე ბავშვს გასაგები ენით უნდა გააცნონ სასამართლოს ან სხვა 

შესაბამისი შენობის მოწყობის გეგმა, ასევე, მონაწილე პირების როლი და ვინაობა. 

ბავშვს უნდა მისცენ ნება თან ახლდეს მშობლები ან, სადაც საჭიროა, მის მიერ 

არჩეული ზრდასრული პირი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დასაბუთებული 

გადაწყვეტილებით დადასტურებული საწინააღმდეგო. დასაშვებ 

მტკიცებულებად უნდა იყოს აღიარებული და გამოყენებული ინტერვიუს 

სხვადასხვა მეთოდები, როგორიცაა ვიდე ან აუდიო-ჩაწერა ან წინასასამართლო 

დახურული მოსმენის ჩანაწერი. დაცული უნდა იყოს კონფიდენციალობა. 

პროცესი უნდა წარიმართოს პერიოდული შესვენებებით. მოსაცდელი და 

ინტერვიუს ოთახები უნდა იყოს მოწყობილი ბავშვზე მორგებული გარემოს 

პრინციპით226. 

▪ ბავშვთან გასაუბრება/ჩვენების მიღება: ბავშვთან გასაუბრება უნდა აწარმოოს 

სპეციალიზებულმა პროფესიონალმა. გასაუბრების რაოდენობა უნდა იყოს 

შეძლებისდაგვარად მცირე და ყოველ ჯერზე ჩაატაროს ერთიდაიგივე პირმა. 

მაქსიმალურად უნდა იქნეს თავიდან აცილებული პირდაპირი კონტაქტი 

მსხვერპლ ან მოწმე ბავშვსა და სავარაუდო მოძალადეს შორის, თუ ამას არ 

მოითხოვს მსხვერპლი ბავშვი. თავიდან უნდა იქნებს აცილებული 

მიმანიშნებელი კითხვები. ბავშვის მიერ გაკეთებული განცხადებები და ჩვენება 

არასდროს უნდა ჩაითვალოს მტკიცებულების ძალის არმქონედ ან 

არასარწმუნოდ მხოლოდ ბავშვის ასაკიდან გამომდინარე227. 

 

 

ა) ბავშვი სამოქალაქო სამართალწარმოების პროცესში 
 

 

ბავშვის სამართლებრივი ქმედუნარიანობა  

სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, ქმედუნარიანობა ანუ ფიზიკური პირის უნარი, თავისი 

ნებითა და მოქმედებით სრული მოცულობით შეიძინოს და განახორციელოს სამოქალაქო 

                                                           
224 პარა. 44-49. გვ. 28 
225 პარა. 50-53 
226 მითითება 54-62, გვ. 29-30 
227 მითითებები 64-74, გვ. 30-31 
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უფლებები და მოვალეობები, წარმოიშობა 18 წლის ასაკიდან. 7 წლამდე ასაკის 

არასრულწლოვანი (მცირეწლოვანი) ქმედუუნაროდ ითვლება228, ხოლო შვიდიდან თვრამეტ 

წლამდე არასრულწლოვანი შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონეა229. ეს ნორმები 

ვრცელდება ბავშვის საპროცესო ქმედუნარიანობაზე როგორც სამოქალაქო, ასევე 

ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებით.  

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ბავშვის მონაწილეობის უფლების შესახებ 

არაერთგვაროვან სტანდარტს ადგენს. ზოგან ითხოვს სავალდებულო თანხმობას 

ასაკობრივი დათქმით, ზოგან მხოლოდ სურვილის გათვალისწინებაზე მიუთითებს და 

მშობელთა უფლების ბოროტად გამოყენებისას, უფლებას აძლევს დამოუკიდებლად 

მიმართოს სასამართლოს. კერძოდ: კოდექსი თანხმობას სავალდებულოდ ადგენს 10 წლის 

ასაკიდან შემდეგ საკითხებზე: გვარის შეცვლისას230; შვილად აყვანის დადგენისას231; 

ნაშვილებისთვის სახელის შეცვლისას232; ნაშვილების მშობლად დაბადების აქტში 

მშვილებლის რეგისტრაციისას233. მშობლის უფლებაჩამორთმეული პირისთვის უფლებების 

აღდგენის დროს ითვალისწინებს ბავშვის სურვილსაც, თუ მას შეუსრულდა 10 წელი234, 

თუმცა იგივე წესი არ მოქმედებს მშობლის უფლების ჩამორთმევის საკითხის განხილვისას235. 

არასრულწლოვანს 14 წლის ასაკიდან შეუძლია დამოუკიდებლად მიმართოს სასამართლოს 

მშობლის მიერ აღზრდა-განათლების მოვალეობების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ 

შესრულების ან მშობლის უფლების ბოროტად გამოყენებისას236.  

სამოქალაქო კოდექსი სათანადო ვერ უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებას მოუსმინონ მასთან 

დაკავშირებული ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვისას, როგორიცაა: ბავშვის 

საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა მშობელთა შეუთანხმებლობისას237; ბავშვის 

ურთიერთობის განსაზღვრა მშობელთან, რომელთანაც არ ცხოვრობს238; ბავშვის 

ურთიერთობა ბებია-პაპასთან239; მშობელთან დაბრუნების საკითხი240.  

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი ადგენს რამდენიმე საპროცესო დაცვის საშუალებას ბავშვის 

მონაწილეობის უფლებასთან დაკავშირებით, კერძოდ:  ბავშვთა უფლებებსა და კანონით 

დაცულ ინტერესებს სასამართლოში იცავენ მათი მშობლები. ამასთანავე, სასამართლო 

ვალდებულია ასეთ საქმეებში ჩააბას თვით 7-18 წლამდე არასრულწლოვანი241, ხოლო 7 

წლამდე ბავშვის შემთხვევაში, სასამართლო უფლებამოსილია კანონიერი წარმომადგენლის 

შუამდგომლობით საქმეში მცირეწლოვანიც ჩააბას242. სასამართლო ხარჯების გადახდისგან 

თავისუფლდებიან მოსარჩელეები არასრულწლოვანთა უფლებების დარღვევასთან 

დაკავშირებულ სარჩელებზე243.  

                                                           
228 მუხ. 12 
229 მუხ. 14 
230 მუხ. 1196.2 
231 მუხ. 1255.1, 1256 
232 მუხ. 1257.2 
233 მუხ. 1258 
234 მუხ. 1209.2 
235 მუხ. 1206 
236 მუხ. 11981, 1206 
237 მუხ. 1201 
238 მუხ. 1198, 1202 
239 მუხ. 1203 
240 მუხ. 1204 
241 მუხ. 81.3 
242 მუხ. 81.5 
243 მუხ. 46.1 „ე“ 
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ბუნდოვანია, რა იგულისხმება „ჩაბმაში“ და რა სამართლებრივი სტატუსით ისარგებლებს ის 

სამართალწარმოების დროს. შესაბამისად, ამ საკითხის განმარტება და გადაწყვეტა 

დამოკიდებულია ინდივიდუალურ მოსამართლეზე, რაც არ ქმნის ბავშვის უშუალოდ 

მოსმენის და მისი მოსაზრებების სათანადოდ გათვალისწინების გარანტიას კონვენციით 

აღიარებული მნიშვნელობით. 

სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობებისას, ბავშვის წვდომა სასამართლოზე 

თითქმის სრულიად არის დამოკიდებული მის მშობლებზე, გარდა თავად მშობელთა მიერ 

უფლებების ბოროტად გამოყენებისას. კოდექსი არ ითვალისწინებს სხვა შემთხვევას, 

როდესაც ბავშვს შეუძლია დამოუკიდებლად მიმართოს სასამართლოს, თუ მასა და მის 

მშობლებს ან სხვა კანონიერ წარმომადგენლებს შორის შეუთანხმებლობა (არა ძალადობის 

გამო) არსებობს მისი უფლების დაცვაზე მესამე პირებთან მიმართებაში.  

მოსამართლის უფლება გაათავისუფლოს ბავშვის ასაკობრივი ბარიერისგან 

ბელგიასა და ჩეხეთში მოსამართლე უფლებამოსილია ნებისმიერი ასაკის ბავშვის 

სარჩელი მიიღოს წარმოებაში ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, თუ დაასკვნის, რომ: 

ბავშვი აცნობიერებს თავის უფლებებს და შეუძლია დამოუკიდებლად დაიწყოს პროცესი, 

ან/და ინტერესთა კონფლიქტია მშობლებთან ან როდესაც სარჩელი აბსოლუტური 

აუცილებლობითაა განპირობებული. იგივე წესია დიდ ბრიტანეთში, მხოლოდ 12 წლის 

ასაკს მიღწეული ბავშვის მიმართ.  
 

ბავშვის მონაწილეობა 

ევროპის 24 ქვეყანაში პროცესში ბავშვის მონაწილეობასთან დაკავშირებით ასაკობრივი 

შეზღუდვას კანონი არ ადგენს. ამასთანავე, ბავშვებს უფლება აქვთ სარჩელით უფლების 

დარღვევაზე/ზიანის ანაზღაურებაზე სასამართლოს მიმართონ სრულწლოვანების 

მიღწევის შემდეგ ანუ ხანდაზმულობის ვადა ასეთ შემთხვევას არ მოქმედებს. 
 

 

არასრულწლოვნის წვდომა სასამართლოზე 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის თანახმად, არასრულწლოვანს 14 წლის ასაკიდან უფლება 

აქვს მიმართოს სასამართლოს თავისი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დასაცავად. 

სასამართლო ნიშნავს საპროცესო წარმომადგენელს. არასრულწლოვანს უფლება აქვს არ 

დაეთანხმოს თავის საპროცესო წარმომადგენელს და თვითონ დაიცვას საკუთარი თავი. 

სასამართლო ვალდებულია ასეთ საქმეებზე ჩააბას მეურვეობისა და მზრუნველობის 

ორგანოები244. კოდექსი ითვალისწინებს კიდევ ერთ შემთხვევას, კერძოდ:  

არასრულწლოვანს უფლება აქვს დამოუკიდებლად მიმართოს სასამართლოს, როგორც 

მოსარჩელემ, ასევე, სასამართლო პროცესში მონაწილეობა მიიღოს, როგორც მოპასუხემ და 

მესამე პირმა.  თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 14 წლის ასაკიდან დამოუკიდებლად მიმართვის 

უფლების განხორციელება თითქმის შეუძლებელია ისეთ პირობებში, როდესაც კანონი არ 

ადგენს ბავშვზე მორგებულ პროცედურებს და სათანადო მხარდაჭერის ღონისძიებებს 

ამგვარი შემთხვევებისთვის.   

კანონი არ ითვალისწინებს სხვა შემთხვევას, როდესაც ბავშვს აქვს უფლება მიმართოს 

სასამართლოს დამოუკიდებლად საკუთარი უფლების დასაცავად არა მშობლის წინააღმდეგ, 

არამედ სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიმართ, როდესაც ის კარგად აცნობიერებს 

თავის უფლებებს და ვერ თანხმდება მშობელთან ამ უფლების დაცვის შესახებ ან სხვა სახის 

ინტერესთა კონფლიქტია. მნიშვნელოვანია, ბავშვს უფლება მიენიჭოს მიმართოს 

სასამართლოს დამოუკიდებლად საკუთარი უფლებების დასაცავად უშუალოდ ან 
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წარმომადგენლის მეშვეობით, ასაკობრივი შეზღუდვის გარეშე, თუ ის აცნობიერებს 

საკუთარ უფლებებს.  

ბ) ბავშვი ადმინისტრაციული სამართალწარმოების პროცესში 
 

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი ადგენს სასამართლოს მიერ ადმინისტრაციული 

სამართალწარმოების წესით საქმეთა განხილვას ბავშვთა მონაწილეობით ძალადობის, 

ანტისოციალური ქცევის ბავშვთა სკოლა-პანსიონში გადამისამართების, 

არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული მკურნალობის საკითხებზე. განვიხილოთ თითეული 

საკითხი: 

ანტისოციალური ქცევის მქონე არასრულწლოვანთა გადამისამართება 
კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ“ ითვალისწინებს 12 წლის ასაკს მიღწეულ 

ანტისოციალური ქცევის მქონე არასრულწლოვანთა გადამისამართებას სხვადასხვა 

კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართვას ან სხვა ღონისძიებებს გამოყენებას, 

ღონისძიებებში ჩართვა, სხვა სკოლაში გადაყვანას ან სკოლა-პანსიონში გაგზავნას245. 

განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ექსპერტთა ჯგუფი საკითხის განხილვისას 

მოუსმენს მიმართვის ავტორს, არასრულწლოვანს, მშობელს და სოციალურ მუშაკს, 

საჭიროებისამებრ, სხვა პირებსაც246. სკოლა-პანსიონში გაგზავნა გამოიყენება, როგორც 

უკიდურესი ღონისძიება ან/და როდესაც 10 წელს მიღწეული ბავშვის მიერ ჩადენილია 

სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედება247. ექსპერტთა ჯგუფის 

გადაწყვეტილება სხვა ღონისძიების გამოყენების, ასევე მშობლების წერილობითი 

თანხმობით სკოლა-პანსიონში გაგზავნის შესახებ, არ ექვემდებარება გასაჩივრებას248.   

 

განხილული ნორმები ადგენს, რომ ადმინისტრაციული ორგანოს (ექსპერტთა ჯგუფის) 

მიერ გადაწყვეტილება მიიღება ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესებიდან გამომდინარე, 

სავალდებულოა ბავშვის მოსმენა და მისი ბიოფსიქოსოციალური შეფასების 

გათვალისწინება. თუმცა კანონი დამატებით არ ადგენს ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ 

ბავშვის მოსმენის და მისი მოსაზრების სათანადოდ გათვალისწინების საპროცესო 

გარანტიებს მისი ასაკისა და განვითარების დონის შესაბამისი საშუალებებით. ამასთანავე, 

აღნიშნული ნორმები ზღუდავს ბავშვის უფლებას ადმინისტრაციული ორგანოს 

გადაწყვეტილების გასაჩივრებაზე. კერძოდ: ა) ბავშვის უფლებას დამოუკიდებლად ან 

წარმომადგენლის მეშვეობით გაასაჩივროს გადამისამართების ღონისძიების შესახებ (მაგ. 

სხვა სკოლაში გადაყვანა) ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილება; ბ) ბავშვის 

უფლებას დამოუკიდებლად გაასაჩივროს ექსპერტთა ჯგუფის გადაწყვეტილება სკოლა-

პანსიონში გაგზავნის შესახებ, თუ არ იზიარებას მშობლის თანხმობას ამ საკითხზე. აქედან 

გამომდინარე, მნიშვნელოვანია გასწორდეს ეს შეუსაბამობა და ბავშვს მიეცეს 

სრულფასოვანი მონაწილეობის და მისი უფლებების დასაცავად გასაჩივრების 

მექანიზმებზე წვდომის უფლება სამართლებრივი დაცვის საშუალებებით.  

 

რაც შეეხება 10 წლის ასაკის მიღწეული ბავშვის სკოლა-პანსიონში გაგზავნას, ეს 

ღონისძიება უკიდურეს შემთხვევაში. თუ არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენელი 

წერილობით თანხმობას არ აცხადებს, ექსპერტთა ჯგუფი შუამდგომლობით მიმართავს 

სასამართლოს გადაწყვეტილების მისაღებად249.  
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ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით, სასამართლო განხილვას 

ექვემდებარება: ა) ექსპერტთა ჯგუფის შუამდგომლობა არასრულწლოვნის სკოლა-

პანსიონში გაგზავნის ან სკოლა-პანსიონში ყოფნის ვადის გაგრძელების შესახებ250; ბ) 

არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის საჩივარი ექსპერტთა ჯგუფის მიერ 

მიღებულ გადაწყვეტილებაზე არასრულწლოვნის სკოლა-პანსიონში გაგზავნის შესახებ, 

როდესაც არასრულწლოვნის მიერ ჩადენილია მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული 

და არ მიუღწევია სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკის251.  

 

სასამართლოში საქმის განხილვის ძირითადი ასპექტებია: 

▪ არასრულწლოვნის სკოლა-პანსიონში გაგზავნის შესახებ ექსპერტთა ჯგუფის მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე სარჩელის წარდგენა არ აჩერებს 

გადაწყვეტილების მოქმედებას252.  

▪ საქმე განიხილება დახურულ სხდომაზე, რომელზე დასწრების უფლება აქვთ: 

შუამდგომლობის/საჩივრის ავტორს, არასრულწლოვანს, არასრულწლოვნის 

მშობელს, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს წარმომადგენელს, ექსპერტთა 

ჯგუფის წევრებს, სოციალურ მუშაკს, არასრულწლოვნის ადვოკატს, აგრეთვე 

სასამართლოს მიერ მოწვეულ სხვა პირებს. მხარეთა გამოუცხადებლობა არ 
აბრკოლებს საქმის განხილვას. არასრულწლოვნის სკოლა-პანსიონში გაგზავნის 

საკითხს, განიხილავს მხოლოდ თბილისის საქალაქო სასამართლო. მისი 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია ერთჯერადად 10 დღის ვადაში 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოში253.   

▪ არასრულწლოვანს უფლება აქვს უარი განაცხადოს სასამართლოში ახსნა-

განმარტების მიცემაზე, აგრეთვე მოითხოვოს სასამართლო პროცესზე ადვოკატის, 

მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის დასწრება254.  

▪ სკოლა-პანსიონში გაგზავნის ღონისძიების შეწყვეტის ან შეცვლის შესახებ 

ექსპერტთა ჯგუფს შეუძლია მიმართოს მხოლოდ სკოლა-პანსიონში მომუშავე 

სპეციალისტმა255.  

 

განხილული ნორმების ანალიზით ჩანს, რომ სასამართლოს მიერ საქმის განხილვისა და 

გადაწყვეტილების მიღებისას, ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი არ ასახავს ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების პრინციპს და გადაწყვეტილების 

სამართლებრივ დასაბუთებას ამ პრინციპთან მიმართებაში; სავალდებულო არ არის 

ბავშვის მოსმენა და მისი მოსაზრებების სათანადოდ გათვალისწინება (მხარეთა 

გამოუცხადებლობა არ აბრკოლებს გადაწყვეტილების მიღებას); წარმოდგენილი ფაქტების 

დამატებით შესწავლას სპეციალისტების მოწვევით; ბავშვს არა აქვს უფლება უშუალოდ ან 

წარმომადგენლის მეშვეობით მიმართოს სასამართლოს (ან/და ექსპერტთა ჯგუფს) სკოლა-

პანსიონში გაგზავნის გადაწყვეტილების გადასინჯვის შესახებ ამ ღონისძიების შეწყვეტის 

ან შეცვლის მიზნით (მხოლოდ სკოლა-პანსიონს შეუძლია მიმართოს ექსპერტთა ჯგუფს). 

 

ევროკავშირის 25 ქვეყანაში არსებობს სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ 

სამართალწარმოებაში მონაწილე ბავშვთა ან/და მათ კანონიერ წარმომადგენელთა 

                                                           
250 მუხ. 2135 

251 იხ. ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 2135.1 („ბ“); ასევე, კანონი ზოგადი განათლების 

შესახებ, მუხ. 487.14 
252 მუხ. 2136 

253 მუხ. 2137 

254 მუხ. 2138 

255 მუხ. 489 
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მხარდაჭერის მექანიზმები, რათა ბავშვებმა შეძლონ თავიანთი უფლებების 

სამართლებრივი დაცვა ან უფლების დარღვევის (მოქმედებით ან უმოქმედობით) 

შემთხვევაში კომპენსაციის მოთხოვნა. ეს მხარდაჭერა მოიცავს: 

▪ სასამართლოს ვალდებულება სამართალწარმოებაში მონაწილე ბავშვს მიაწოდოს 

ინფორმაცია სამართლებრივი დაცვის საშუალებების და კომპენსაციის 

მოთხოვნის უფლების შესახებ; 

▪ იურიდიული დახმარება ბავშვებისთვის; 

▪ გასაჩივრების ხანდაზმულობის ვადის გაგრძელების შესაძლებლობა 

ბავშვებისთვის იმ შემთხვევაში, თუ კანონიერი წარმომადგენელი არ იცავს ამ 

ვადას; 

▪ სპეციალური ინსტიტუციური მხარდაჭერა, როგორიცაა შესაბამისი 

უფლებამოსილი უწყების მიერ ბავშვთა კონსულტირება, ინფორმირება და 

უფლებების დაცვა (ბავშვთა კომისიები, ბავშვთა ომბუდსმენები, ბავშვთა 

სამართლებრივი მრჩევლები, ბავშვთა კეთილდღეობის სამსახურები)  

 

 

ბ.ა) ადმინისტრაციული პროცესი: ბავშვთა დაცვა ძალადობისგან 

კანონი „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და 

დახმარების შესახებ“ ადგენს, რომ ბავშვის მიმართ ძალადობის დროს ბავშვი 

განცალკევდება მოძალადე მშობლის, სხვა კანონიერი წარმომადგენლის ან ნებისმიერი 

სხვა მოძალადისგან პოლიციის შემაკავებელი ორდერის ან სოციალური მუშაკის 

გადაწყვეტილების საფუძველზე256.  

 

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი ადგენს საპროცესო წესებს ბავშვზე ძალადობის 

შემთხვევასთან დაკავშირებით სასამართლოსადმი მიმართვის, მშობლის 

უფლებამოსილების შეზღუდვის და მშობლისგან ბავშვის განცალკევების 

გადაწყვეტილების მიღების და გასაჩივრების შესახებ257. სასამართლოსთვის მიმართვის 

უფლება აქვს მსხვერპლს, ასევე მის ოჯახის წევრს, ხოლო არასრულწლოვნის შემთხვევაში, 

აგრეთვე მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს. კანონის ჩანაწერის მიხედვით, 

ადმინისტრაციული სამართალწარმოების ყველა ეტაპზე, მათ შორის, არასრულწლოვნის 

დაკითხვისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს არასრულწლოვნის „საუკეთესო 

ინტერესები მისი ასაკისა და განვითარების დონის შესაბამისად“258.  

სასამართლო არასრულწლოვნის განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების ან 

მის გაუქმებაზე უარის თქმის თაობაზე დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას იღებს შინაგანი 

რწმენის საფუძველზე. ეს გადაწყვეტილება მიღებიდან 24 საათის განმავლობაში 

გადაეცემა მხარეებს259. მიღებული გადაწყვეტილება მხარისათვის დასაბუთებული 

გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 3 დღის ვადაში ერთჯერადად საჩივრდება სააპელაციო 

სასამართლოში. 

არასრულწლოვნის „საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინება მისი ასაკისა და 

განვითარების დონის შესაბამისად“ არ არის კონვენციის ნორმატიული შინაარსის 

შესაბამისი, რადგან საუკეთესო ინტერესები უნდა შეფასდეს ჰოლისტურად, ბავშვის 

განვითარებისა და საჭიროებების სრულფასოვანი გათვალისწინებით. რაც შეეხება 

                                                           
256 მუხ. 14 (1) 
257 მუხ. 2112 

258 მუხ. 2112 (3) 
259 მუხ. 2112 (13) 
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„ასაკისა და განვითარების დონის“ გათვალისწინებას, ეს არის ბავშვის მოსაზრებების 

მოსმენის უფლების ნორმატიული შინაარსი ანუ ბავშვის მოსმენის დროს სახელმწიფოს 

ეკისრება ვალდებულება გამოიყენოს ბავშვის ასაკის და განვითარების დონის შესაბამისი 

საკომუნიკაციო ან სხვა საშუალებები, რათა შეძლოს ბავშვის მოსაზრების მოსმენა და 

სათანადოდ გათვალისწინება. შესაბამისად, კანონის ეს ჩანაწერი უფრო გარკვევით უნდა 

ჩამოყალიბდეს.  

კანონი მიუთითებს, რომ მოსამართლე გადაწყვეტილებას იღებს შინაგანი რწმენის 

საფუძველზე, რაც ცალკე აღებული, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების განსაზღვრის და 

მისი მოსაზრების მოსმენის გარეშე, არ წარმოადგენს საკმარის საფუძველს ამგვარი 

გადაწყვეტილების მისაღებად. აღსანიშნავია, რომ კანონი საერთო სასამართლოების 

შესახებ მიუთითებს, რომ მოსამართლე თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და 

გადაწყვეტილებას იღებს „მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციის, საერთაშორისო 

სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისა და ნორმების, სხვა კანონების 

შესაბამისად და თავისი შინაგანი რწმენის საფუძველზე“260. თუმცა თუ ადმინისტრაციულ 

საპროცესო კოდექსში აუცილებელია მოსამართლის დამოუკიდებლობაზე აქცენტის 

გაკეთება, ბუნდოვანია რატომ უნდა მივუთითოთ მხოლოდ „შინაგანი რწმენა“ და არა 

საერთაშორისო სამართლით აღიარებული პრინციპები.  

გადაწყვეტილება უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს და სათანადოდ 

ითვალისწინებდეს ბავშვის მოსაზრებებს, როგორც საქმის გარემოებების, ასევე მისი 

მომავლის შესახებ (ალტერნატიული საცხოვრებელი ადგილი, ურთიერთობა 

მშობლებთან/ოჯახთან და ა.შ). თუ გადაუდებელი მდგომარეობის გამო ბავშვის მოსმენა 

ვერ ხერხდება, ეს უნდა მოხდეს პირველივე შესაძლებლობისთანავე.  

  

ბავშვები, მათ შორის, მცირე ასაკის ბავშვებიც, უნდა მონაწილეობდნენ 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი ზრდადი შესაძლებლობების 

გათვალისწინებით. მათ უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია მკურნალობის და 

მოსალოდნელი შედეგების შესახებ, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვებს - მათთვის გასაგები ფორმატით. ექიმებმა და სამედიცინო დაწესებულებებმა 

ბავშვებს უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია მათთვის გასაგები ფორმით პედიატრიული 

კვლევების და კლინიკურ ექსპერიმენტებში მონაწილეობის დროს იმგვარად, რომ 

შესაძლებელი გახდეს ბავშვთა ინფორმირებული თანხმობა სხვა სამართლებრივი 

დაცვის გარანტიების თანხლებით (დამატებით კანონიერი წარმომადგენლის 

თანხმობის აუცილებლობაც, დამატებითი ზედამხედველობის და შემოწმების 

მექანიზმები, თუ რამდენადაა ბავშვის თანხმობა ნებაყოფლობითი და 

ინფორმირებული, და რამდენად უვნებელია ბავშვის მონაწილეობა კვლევაში, სხვა)261.   

 

ბ.ბ) ადმინისტრაციული პროცესი: არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული 

მკურნალობა 

კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ ადგენს, რომ არანებაყოფლობით 
სტაციონარული ფსიქიატრიული დახმარება ტარდება, როდესაც პირს ფსიქიკური 

აშლილობის გამო არ გააჩნია გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი და მისი 

დახმარება შეუძლებელია სტაციონარში განთავსების გარეშე. ასევე იმ შემთხვევებში, თუ 

საფრთხე ექმნება პაციენტის ან სხვის სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას ან პაციენტმა 

                                                           
260 კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, მუხ. 7.1 
261 ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #12, პარა. 100, 103 
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საკუთარი მოქმედებით შეიძლება მიიღოს ან სხვას მიაყენოს მნიშვნელოვანი 

მატერიალური ზარალი262.  

ადმინისტრაციული ორგანო ანუ ექიმ-ფსიქიატრთა კომისია იღებს პირველად 

გადაწყვეტილებას არანებაყოფლობითი მკურნალობის შესახებ, ხოლო შემდგომ ეტაპზე 

საკითხს განიხილავს სასამართლო ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესით, 

კერძოდ263: 

▪ არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების ჩვენების დროს არაა საჭირო 

პაციენტის თანხმობა და გადაწყვეტილებას სტაციონარში მოთავსების შესახებ 

იღებს შესაბამისი სერტიფიკატის მქონე ექიმი.  

▪ სტაციონარში მოთავსებიდან 48 საათში ექიმ-ფსიქიატრთა კომისია შეისწავლის 

საკითხს და იღებს გადაწყვეტილებას ხმათა უმრავლესობით. პაციენტის 
მონაწილეობაზე არაფერია აღნიშნული.  

▪ დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, ფსიქიატრთა კომისია 48 საათში 

მიმართავს სასამართლოს პაციენტის სტაციონარში მოთავსების შესახებ ბრძანების 

გამოსაცემად.  

▪ სასამართლო 24 საათში იღებს გადაწყვეტილებას. განხილვაში პაციენტის 
მონაწილეობა აუცილებელია. პაციენტის ინტერესებს სასამართლოში წარმოადგენს 

მისი კანონიერი წარმომადგენელი, ხოლო ასეთის არაარსებობისას ნათესავი და 
ადვოკატი, რომელიც ენიშნება სახაზინო წესით საჭიროებისამებრ.  

▪ პაციენტს არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარება გაეწევა 6 თვით, თუმცა 

ფსიქიატრთა კომისიას შეუძლია შეუზღუდავად მიმართოს სასამართლოს ამ ვადის 

გასაგრძელებლად საჭიროების ამოწურვამდე.   

▪ სასამართლოს გადაწყვეტილება პაციენტი სტაციონარში მოთავსების ან ვადის 

გაგრძელების შესახებ შეუძლია გაასაჩივროს პაციენტმა, მისმა კანონიერმა 

წარმომადგენელმა, ნათესავმა, ასევე ფსიქიატრიული დაწესებულების 

ადმინისტრაციამ264. 

კანონი არ გვაწვდის სათანადო სამართლებრივი დაცვის გარანტიებს არასრულწლოვნის 

მონაწილეობის და გასაჩივრების მექანიზმებზე წვდომის, ასევე, სასამართლოზე 

ხელმისაწვდომობის შესახებ. კერძოდ: 

▪ ექიმ-ფსიქიატრთა მიერ გადაწყვეტილების მიღებისას პაციენტის სტაციონარში 

განთავსების, ასევე ვადის გაგრძელების შესახებ პაციენტის მონაწილეობა არ არის 

აუცილებელი; 

▪ პაციენტის მონაწილეობა აუცილებელია სასამართლოში საკითხის განხილვის დროს, 

თუმცა ნორმა არ გვაწვდის მისი მონაწილეობის კონკრეტულ გარანტიებს, როგორიცაა 

მისი აზრის მოსმენის და სათანადოდ გათვალისწინების წესი კომუნიკაციისა და 

მხარდაჭერის შესაბამისი საშუალებების გამოყენებით. აგრეთვე, არაფერია ნათქვამი 

სასამართლოს მიერ სხვა ექპერტების და სპეციალისტების ჩართვის შესაძლებლობაზე 

ალტერნატიული მოსაზრების მოსასმენად მულტიდისციპლინური მიდგომის 

გამოყენებით. მართალია, მხარის მოთხოვნით შეიძლება დაინიშნოს ალტერნატიული 

ექსპერტიზა, თუმცა მნიშვნელოვანია, თავად მოსამართლეს ჰქონდეს უფლება თავისი 

ინიციატივით და სახელმწიფო დაფინანსებით დანიშნოს ალტერნატიული ექსპერტიზა, 

როდესაც საქმე ბავშვს ეხება.  

▪ პაციენტის წარმომადგენლობის საკითხი პრობლემურია, რადგან კანონი უშვებს 

„ნათესავის“ თანხმობას, რაც პირთა ძალიან ფართო წრეს მოიცავს და გარანტირებული 
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არ არის ასეთი წარმომადგენლობის განხორციელებისას ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესების გათვალისწინების და მოსმენის უფლების დაცვა; 

▪ პაციენტს დახმარება გაეწევა 6 თვით, თუმცა ფსიქიატრთა კომისიას შეუძლია 

შეუზღუდავად მიმართოს სასამართლოს ამ ვადის გასაგრძელებლად საჭიროების 

ამოწურვამდე. ეს ჩანაწერი პაციენტის არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული 

მკურნალობის საკითხზე გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილებას ანიჭებს 

ფაქტობრივად ფსიქიატრთა კომისიას და არ ასახელებს სხვა დამოუკიდებელ უწყებას, 

რომელიც განახორციელებს ზედამხედველობას და მკურნალობის პერიოდულ 

გადასიჯვას.  

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი ადგენს პაციენტის არანებაყოფლობითი 

იზოლაციის საქმის განხილვის საპროცესო წესებს265: 

▪ მოსამართლე პაციენტის არანებაყოფლობითი იზოლაციის საქმეს განიხილავს და 

გადაწყვეტილებას იღებს მისთვის შესაბამისი მიმართვის წარდგენიდან 48 საათში. 

▪ საქმის განხილვაში პაციენტის მონაწილეობა აუცილებელია, თუ ეს საფრთხეს არ 

შეუქმნის სხვა პირების ჯანმრთელობას.  

▪ არასრულწლოვანი პაციენტის საქმის განხილვისას არასრულწლოვანი პაციენტის 

ინტერესებს წარმოადგენს მისი მშობელი ან სხვა კანონიერი წარმომადგენელი. 

განხილული ნორმებით ჩანს, რომ პაციენტის მონაწილეობის უფლება იზღუდება 

დათქმით, „თუ ეს საფრთხეს არ შეუქმნის სხვა პირების ჯანმრთელობას“. 

არასრულწლოვანი პაციენტის შემთხვევაში მას წარმოადგენს მისი მშობელი ან სხვა 

კანონიერი წარმომადგენელი. ბავშვის უფლება დამოუკიდებლად, თავისი სახელით 

განახორციელოს წარმომადგენლობა და ისარგებლოს სამართლებრივი და სხვა სახის 

მხარდაჭერით, არ არის ასახული.  

ბ.გ) ბავშვის ალტერნატიულ ზრუნვაში განთავსება 
 

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო გადაწყვეტილებას იღებს ბავშვის 

ალტერნატიულ ზრუნვაში განთავსების შესახებ დამოუკიდებლად ან ზოგიერთ 

შემთხვევაში მასთან არსებული რეგიონული საბჭოების მეშვეობით. მეურვეობისა და 

მზრუნველობის ორგანო გადაწყვეტილებას იღებს შემდეგი კანონების თანახმად: 

 

▪ მინდობით აღზრდა: შვილად აყვანის და მინდობით აღზრდის შესახებ კანონის 

თანახმად, ბავშვის მინდობით აღზრდის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს 

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო უფლებამოსილი სოციალური მუშაკის 

მიერ ბავშვის საჭიროებებისა და მინდობით აღზრდის მსურველ პირთა შესახებ 

მომზადებული დასკვნის საფუძველზე, შემდეგი პრინციპების დაცვით: მინდობით 

აღმზრდელის სურვილი ბავშვის ასაკის, სქესის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
შესახებ; ბავშვის გათავსება შეძლებისდაგვარად შესაბამის ეთნიკურ, რელიგიურ და 
კულტურულ გარემოში; მინდობით ოჯახში ბავშვთა რაოდენობა არაუმეტეს 

შვიდისა; 10 წელს მიღწეული ბავშვის თანხმობა; და-ძმების ერთად განთავსება; 

ასაკობრივი სხვაობა 16 წელი266. 

 

კანონი არ მიუთითებს მინდობით აღზრდაში განთავსებისას ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების პრინციპზე, როგორც ბავშვის უფლებასა და 

გადამწყვეტილების მიმღები ორგანოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების საპროცესო წესზე. 

რაც შეეხება ბავშვის მონაწილეობას, კანონი მიუთითებს 10 წლის ბავშვის თანხმობას, 

თუმცა არაფერს ამბობს 10 წლამდე ასაკის ბავშვთა მოსაზრებების მოსმენასა და 
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სათანადოდ გათვალისწინებაზე. ამავე დროს, მითითებული არაა ბავშვის სათანადოდ 

ინფორმირების და კონსულტირების ვალდებულების შესახებ. მხოლოდ ასაკობრივი 

დათქმით თანხმობის აუცილებლობა არ იძლევა გარანტიას, თუ რამდენადა იქნება ეს  

ინფორმირებული თანხმობა. 

 

▪ სპეციალიზებულ დაწესებულებაში მოთავსება: სოციალური დახმარების 

შესახებ კანონის თანახმად, სპეციალიზებული დაწესებულებაში (სადღეღამისო 

ზრუნვა) ბავშვის მოთავსება ხდება დაინტერესებული პირის განცხადების 

საფუძველზე, რომელიც შეიძლება იყოს თავად მოთავსების მსურველი ან მისი 

ოჯახის წევრი, მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანო ან სასამართლო267. ბავშვის 

(მათ შორის, ნაპოვნი ბავშვის) სპეციალიზებულ დაწესებულებაში განთავსების 

შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს რეგიონული საბჭო, ხოლო მიუსაფარი ბავშვის 

განთავსების შესახებ გადაწყვეტილების მიმღებია უფლებამოსილი სოციალური 
მუშაკი268. საბჭოს დებულების269 თანახმად, გადაწყვეტილების მიღებისას, საბჭოს 

წევრები ხელმძღვანელობენ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, 

სოციალური მუშაკის ან/და სხვა უფლებამოსილი პირების (ფსიქოლოგი, იურისტი) 

მიერ წარმოდგენილ შეფასებაში (დასკვნაში) მითითებული ინფორმაციითა და 

რეკომენდაციებით, აგრეთვე, განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით არსებული 

სხვა მონაცემებით (ამ უკანასკნელის არსებობის შემთხვევაში). თუ წარმოდგენილი 

მასალები არ არის საკმარისი, საბჭოს უფლება აქვს, მოითხოვოს დამატებითი 

ინფორმაციის ან/და დოკუმენტების წარმოდგენა270. 

 

კანონი არ ადგენს ბავშვის მონაწილეობის, მისი აზრის მოსმენის და საუკეთესო 

ინტერესების შეფასებას მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ.  კანონი არ ადგენს 

ალტერნატიულ ზრუნვაში ბავშვის მოთავსების პრინციპულ საკითხებს, როგორიცაა: 

ალტერნატიულ ზრუნვის სპეციალიზებულ დაწესებულებაში მოთავსება, როგორც 

უკიდურესი ღონისძიება; ბავშვის და ოჯახის მდგომარეობის მულტიდისციპლინური 

შეფასება; ზრუნვის სათანადო ფორმის შერჩევა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების 

შესაბამისად; რეგულარული მონიტორინგის სისტემა.  

საბჭოს დებულება არ ადგენს ბავშვთან გადაწყვეტილების მიღების პრინციპებს, 

როგორიცაა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინება, ბავშვის 

მოსმენა და მისი აზრის პატივისცემა, ბავშვთან დაკავშირებით პირადი მონაცემების 

კონფიდენციალობის დაცვა საქმის მასალების გაზიარების დროს. 

 

მნიშვნელოვანია, საკანონმდებლო ცვლილებებმა მოიცვას ზემოთაღნიშნული საკითხების 

სათანადო სამართლებრივი რეგულირების საკითხი. ამავე დროს, დეტალური მსჯელობაა 

საჭირო ალტერნატიული ზრუნვის საკითხზე სასამართლო მიერ გადაწყვეტის შესახებ. 

ამჟამად, სასამართლოს გადაწყვეტილებით არ ხდება ბავშვთა განთავსება ალტერნატიული 

ზრუნვის ამა თუ იმ ფორმაში. ეს საკითხი საჭიროებს დამატებით შესწავლას და 

დარეგულირებას. 

 

                                                           
267 მუხ. 14 (4) 
268 მუხ. 4 
269 სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბრძანება მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს 

რეგიონული საბჭოების ტიპიური დებულების და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ, 2013წ.  
270 მუხ. 7.10 
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სასამართლოს მიერ ბავშვთან დაკავშირებულ საქმეთა დროული განხილვა ევროპის 

ქვეყნებში271 

ევროკავშირის 25 ქვეყანაში სასამართლო ვალდებულია უმოკლეს ვადებში განიხილოს 

ბავშვთან დაკავშირებული საქმე. ეს ვალდებულება ეხება განსაკუთრებით ისეთ 

საქმეებს, როგორიცაა: ბავშვთა მოთავსება ალტერნატიულ ზრუნვაში, საოჯახო დავები, 

თავშესაფრის მაძიებელ და მიგრანტ ბავშვთა საქმეები.   

 

ევროკავშირის 6 ქვეყანაში (ბელგია, ჩეხეთი, პოლონეთი, ესტონეთი, პორტუგალია, 

სლოვენია) მოქმედებს სპეციალური მექანიზმი, რომელიც ზედამხედველობს 

„გადაუდებელი განხილვის პრინციპის“ დაცვას ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო  

სასამართლოების მიერ ბავშვთა საქმეების განხილვისას. ბელგიაში ბავშვს შეუძლია 

სასამართლო გადაწყვეტილება გაასაჩივროს სააპელაციო წესით საქმის განხილვის 

დაუსაბუთებელი გაჭიანურების შემთხვევაში.  

 

 

სასამართლოს მონაწილეობა ბავშვის ალტერნატიულ ზრუნვაში მოთავსების საკითხზე 

ევროკავშირის ქვეყნებში272 

ევროკავშირის 22 ქვეყანაში აუცილებელია სასამართლოს განკარგულება ბავშვის 

ალტერნატიულ ზრუნვაში განთავსებისთვის. ბელგიასა და შვედეთში ბავშვის 

მოთავსება ზრუნვაში სასამართლო ბრძანების გარეშე შეიძლება მხოლოდ გადაუდებელ 

შემთხვევაში. ბელგიაში ასეთია დროებითი განთავსების განკარგულება, რომლის ვადის 

გაგრძელებაც ისევ სასამართლო წესით დაიშვება. შვედეთში გადაუდებელი საჭიროების 

დროს გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური სამსახური, რომელიც აღსრულდება 

დაუყოვნებლივ, თუმცა ადმინისტრაციული წესით უნდა დადასტურდეს სასამართლოს 

მიერ 7 დღეში.  
 

 

3.3.5. იურიდიული დახმარება და წარმომადგენლობა 

ა) იურიდიული დახმარება 
კანონი იურიდიული დახმარების შესახებ ადგენს, რომ სისხლის სამართლის საქმის 

წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი ბრალდებული, მსჯავრდებული, 

გამართლებული და დაზარალებული სარგებლობენ იურიდიული უფასო დახმარების 

უფლებით, ხოლო არასრულწლოვან მოწმეს ამ უფლებით სარგებლობა შეუძლია, თუ 

გადახდისუუნაროა273. არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში 

იურიდიული დახმარების სამსახურში მოქმედებს სპეციალიზებულ ადვოკატთა ჯგუფი274.  

სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე სასამართლოში წარმომადგენლობა, აგრეთვე 

ადმინისტრაციულ საქმეზე ადმინისტრაციულ ორგანოში წარმომადგენლობა 

უზრუნველყოფილია, თუ პირი გადახდისუუნაროა და მისთვის იურიდიული დახმარების 

გაწევა მიზანშეწონილია საქმის მნიშვნელობიდან და სირთულიდან გამომდინარე275. 

                                                           
271 ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება ევროკავშირის 28 ქვეყანაში, 2015/ICF Consulting Services 

და Milieu /პარა. 4.5.1 
272 ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება ევროკავშირის 28 ქვეყანაში, 2015/ICF Consulting Services 

და Milieu 
273 მუხ. 41 
274 მუხ. 42 
275 მუხ. 5. 1-2 
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თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ უფასო იურიდიული დახმარება არ მიწოდება ყველა 

გადახდისუუნარო პირს. სახელმწიფოს დაფინანსებით იურიდიული დახმარება 

ხელმისაწვდომია გადახდისუუნარო პირთა გარკვეული კატეგორიისთვის სტატუსისა და 

საქმის სირთულიდან გამომდინარე, კერძოდ276: 

▪ საოჯახო და მემკვიდრეობითი დავები საქმის სირთულისა და მნიშვნელობიდან 

გამომდინარე;  

▪ ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის მხარდამჭერის დანიშვნის 

თაობაზე; 

▪ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის; 

▪ არანებაყოფლობით ფსიქიატრიულ მკურნალობას დაქვემდებარებული პირისთვის; 

▪ პატიმრებისთვის დისციპლინურ საკითხებზე; 

▪ სოციალური დახმარების და პენსიის საკითხებზე; 

▪ ომის ვეტერანთა და მათ ოჯახთა სოციალური დაცვის საკითხებზე; 

▪ პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა სოციალური დაცვის საკითხებზე; 

▪ დევნილებისთვის (გადახდისუუნარობის შემთხვევაში); 

▪ ჯანდაცვის საკითხებზე პაციენტის უფლებების დასაცავად; 

▪ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის საკითხებზე 
 

განხილული ნორმების შინაარსით ჩანს, რომ იურიდიული დახმარების კანონით უფასო 

იურიდიული დახმარება ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ბრალდებული, მსჯავრდებული 

და გამართლებული ბავშვისთვის და ნებისმიერ ბავშვისთვის, რომელიც დანაშაულის 

მსხვერპლი გახდა. ასეთ შემთხვევებში არ მოწმდება გადახდისუნარიანობა, რასაც 

მნიშვნელობა ენიჭება მოწმე ბავშვის შემთხვევაში. სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ 

საქმეებზე კი უფასო იურიდიული დახმარების მიწოდების ძირითადი კრიტერიუმია 

გადახდისუუნარობა და მოწყვლადობის სტატუსი. ბავშვთან დაკავშირებით კანონი სხვა 

დათქმას ამ კუთხით არ აკეთებს, თუმცა არც ასაკობრივ შეზღუდვას მიუთითებს. თუ 

ბავშვი დააკმაყოფილებს რომელიმე კრიტერიუმს, ის ისარგებლებს უფასო დახმარებით. 

მაგალითად, თუ ბავშვი არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, ის ისარგებლებს უფასო 

იურიდიული დახმარებით, თუმცა ჯანდაცვის, შეზღუდული შესაძლებლობის გამო 

სოციალური დაცვის და ოჯახურ დავებში მონაწილეობის დროს, მისთვის უფასო 

დახმარების მიწოდება დამოკიდებული იქნება მის გადახდისუუნარობაზე და საქმის 

სირთულეზე.  

 

ბავშვთა გადახდისუუნარობის საკითხი ძირითადად ავტომატურად მიბმულია მათი 

ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებთან და დგინდება სოციალურად დაუცველ 

ოჯახთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციით. თავად ბავშვს, როგორც უფლებების მატარებელ 

სუბიექტს, ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა ამის გამო რეალური დაბრკოლებები შეექმნას 

საკუთარი უფლებების დამოუკიდებლად დაცვის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, 

მნიშვნელოვანია უფასო იურიდიული დახმარება ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს, 

აგრეთვე, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული მართლმსაჯულების პროცესში, როდესაც ის 

დამოუკიდებლად მიმართავს ადმინისტრაციულ ორგანოს ან სასამართლოს, როგორც 

მოსარჩელე ან პროცესის მონაწილე მხარე და შედეგმა შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა 

იქონიოს მის უფლებებზე. ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი დამოუკიდებლად 

გადაწყვეტს თავისი უფლების დაცვას ან/და მის მშობლებთან ინტერესთა კონფლიქტი 

აქვს, მას უნდა ჰქონდეს წვდომა უფასო იურიდიულ კონსულტაციასა და დახმარებაზე.  

 

იურიდიული დახმარების კანონით აგრეთვე განსაზღვრული უნდა იყოს ბავშვზე 

მორგებული მართლმსაჯულების ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა: 

                                                           
276 კანონი იურიდიული დახმარების შესახებ, მუხ. 231 
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იურიდიული დახმარების სამსახურზე ხელმისაწვდომობის ბავშვზე ადაპტირებული და 

ორიენტირებული სერვისი (სატელეფონო და ონლაინ კონსულტაცია, მათ შორის, 

სპეციალური საჭიროებებზე ადაპტირებით); ბავშვთა წვდომა უფასო იურიდიულ 

დახმარებაზე; ადვოკატთა სპეციალიზაცია სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე 

ბავშვის უფლებების კუთხით.     

 

საფრანგეთის ადვოკატთა ასოციაციამ შექმნა ბავშვთა საკითხების ჯგუფი, რომელიც 

ბავშვებს აწვდის უფასო და კონფიდენციალურ სამართლებრივ კონსულტაციას 

ტელეფონით და პირადად. საფრანგეთში ასევე ფუნქციონირებს ახალგაზრდათა 

სახლები, რომლებიც ბავშვებს აწვდიან სამართლებრივ ინფორმაციას თავიანთ 

უფლებებზე277.   

   

ბ) წარმომადგენლობა 

ადვოკატის როლი განსხვავდება საპროცესო წარმომადგენლის როლისგან (guardian ad 

litem), რომელიც დანიშნულია სასამართლოს მიერ, რათა დაეხმაროს სასამართლოს ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესების განსაზღვრაში. თავიდან უნდა იქნეს აცილებული ადვოკატის და 

საპროცესო წარმომადგენლის ფუნქციების ერთი პირის მიერ შესრულება, რადგან 

არსებობს პოტენციური ინტერესტთა კონფლიქტი. კომპეტენტურმა ორგანომ უნდა 

დანიშნოს საპროცესო წარმომადგენელი ან სხვა დამოუკიდებელი წარმომადგენელი 

ბავშვის მოსაზრებების წარმოსადგენად ბავშვის ან სხვა პირის მოთხოვნით. ბავშვის 

უფლება სათანადო წარმომადგენლობაზე მშობლებისგან დამოუკიდებლად უნდა იყოს 

უზრუნველყოფილი განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც მშობლები, ოჯახის 

წევრები ან სხვა მზრუნველები სავარაუდო მოძალადეები/დამნაშავები არიან278. 

 

სამოქალაქო კოდექსის თანახმად,  ბავშვის წარმომადგენლობას სასამართლოში 

ახორციელებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: 

მშობლებს შორის ბავშვის აღზრდის საკითხებზე დავის დროს279; განქორწინებულ ან ცალ-

ცალკე მცხოვრებ მშობლების შორის შვილის საცხოვრებელ ადგილზე დავის დროს280; 

მშობელთა უფლება-მოვალეობების შეზღუდვის, შეჩერების ან ჩამორთმევის დროს281, 

მშობლების გარდაცვალების, გარდაცვლილად აღიარების, მათი უგზო-უკვლოდ 

დაკარგულად აღიარების ან ბავშვის მიტოვებულად აღიარების გამო282. კოდექსი, ასევე, 

ადგენს, რომ განქორწინების საქმის განხილვისას, როდესაც მშობლები ვერ თანხმდებიან 

შვილების საცხოვრებელ ადგილზე, სასამართლომ საჭიროებისამებრ საქმეში 

მონაწილეობის მისაღებად უნდა ჩააბას მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო283.  

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის თანახმად, ბავშვის მიერ დამოუკიდებლად 

სასამართლოსთვის მიმართვის შემთხვევაში სასამართლო ნიშნავს საპროცესო 

წარმომადგენელს. არასრულწლოვან მოსარჩელეს უფლება აქვს არ დაეთანხმოს თავის 

                                                           
277 „ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების შესახებ“, 2015 
278 „ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების შესახებ“ 37-43, 
101-105 
279 მუხ. 1200 
280 მუხ. 1201.2 
281 მუხ. 1205, 12051.5-6, 1206, 1207 
282 მუხ. 1275 
283 მუხ. 1128 
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საპროცესო წარმომადგენელს და თვითონ დაიცვას საკუთარი თავი. სასამართლო 

ვალდებულია ასეთ საქმეებზე ჩააბას მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოები284.  

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის თანახმად, სასამართლო მხარედ მოიწვევს 

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს საპროცესო წარმომადგენლობის 

განსახორციელებლად: ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის ფაქტზე ადმინისტრაციული 

სამართალწარმოებისას, თუ ორივე მშობლის უფლება წარმომადგენლობაზე 

შეჩერებულია285; არასრულწლოვნის სკოლა-პანსიონში გაგზავნასთან დაკავშირებულ 

საქმეებზე, თუ ბავშვს არ ჰყავს მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი286.   

განხილული ნორმების შინაარსით ირკვევა, რომ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო 

თავად ან მის მიერ დანიშნული პირის საშუალებით ახორციელებს ბავშვის საპროცესო 

წარმომადგენლობას სამართალწარმოების პროცესში, როდესაც ბავშვი დამოუკიდებლად 

მიმართავს სასამართლოს 14 წლის ასაკიდან. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო 

წარმოადგენს აგრეთვე ბავშვს მშობელთა შორის დავის დროს, როდესაც მათი უფლებები 

შეჩერებულია და დავა ეხება ბავშვის საცხოვრებელს, აღზრდას, ძალადობისგან დაცვას ან 

სხვა საკითხს. თუმცა ამ წარმომადგენლობის შინაარსის გარკვევა კონვენციის მიერ 

დადგენილ სტანდარტებთან მიმართებაში შეუძლებელია, რადგან კანონმდებლობა არ 

გვაწვდის სხვა დებულებებს ან მითითებას სხვა რეგულაციაზე მეურვეობისა და 

მზრუნველობის ორგანოს მიერ ბავშვის წარმომადგენლობის შესახებ.  

წარმომადგენლობის უფლების განხორციელება უკავშირდება მთელი რიგ 

უმნიშვნელოვანეს საკითხებს, როგორიცაა: ბავშვის მოსმენა, ბავშვისთვის ინფორმაციის 

მიწოდება მისთვის შესაბამისი კომუნიკაციის ფორმით, ბავშვის ფსიქო-ემოციური 

მხარდაჭერა, ბავშვის მოსაზრებების გაგება, გათვალისწინება და სასამართლოსთვის მისი 

გადაცემა, ამავე დროს მნიშვნელოვანია წარმომადგენელი დაეხმაროს მოსამართლეს 

ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასებას და დადგენაში. წარმომადგენლობის 

სათანადოდ განხორციელება მოითხოვს ბავშვის განვითარების, მისი უფლებების, მასთან 

კომუნიკაციის თავისებურებების შესახებ სპეციალურ ცოდნას და შესაბამისი ეთიკური 

ასპექტების დაცვას. ამავე დროს, საპროცესო კანონმდებლობა არ გვაწვდის მკაფიო ჩანაწერს 

საპროცესო წარმომადგენლის საპროცესო სტატუსზე და ამ ორგანოს პროცესში „ჩაბმაზე“. 

ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლომ თავის გადაწყვეტილებაში „ნ.წ. 

საქართველოს წინააღმდეგ“287 განიხილა ბავშვის წარმომადგენლობის საკითხი. 

გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ    სოციალური მომსახურების სააგენტო დაინიშნა 

ბავშვების ინტერესების წარმომადგენლად სამოქალაქო კოდექსის 1200-ე მუხლის 

მიხედვით და სამოქალაქო საქმის განხილვისას მონაწილეობას იღებდა 

„დაინტერესებული მხარის“ სტატუსით. თუმცა გაურკვეველი რჩება, თუ რას 

გულისხმობს ამგვარი წარმომადგენლობა. არც სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი და არც 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა 

მოიცავს რაიმე ჩანაწერს ამგვარი სააგენტოს ფუნქციებს და უფლებამოსილებებს ამგვარი 

წარმომადგენლობის განხორციელებისას. 

                                                           
284 მუხ. 811 

285 მუხ. 2112 

286 მუხ. 2137.3 
287 გადაწყვეტილება „ნ.წ. საქართველოს წინააღმდეგ“, 16.02.2016 
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ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, ასევე, აღნიშნულია, რომ სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს სხვადასხვა წარმომადგენლები შეხვდნენ ბავშვებს მხოლოდ 

რამდენიმეჯერ და მხოლოდ ერთადერთი მიზნით, როგორიცაა ანგარიშების შედგენა 

ბავშვთა საცხოვრებელი პირობების და ემოციური მდგომარეობის შესახებ. მათ არ 

დაუმყარებიათ ბავშვებთან რეგულარული ან ხშირი კონტაქტი მათი მდგომარეობის 

მონიტორინგის და მათთან ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობის 

ჩამოსაყალიბებლად.  
 

 

ამავე დროს, მნიშვნელოვანია სპეციალიზაციის საკითხიც, რადგან სააგენტოს მიერ 

წარმომადგენლობის განხორციელება უკავშირდება სხვადასხვა სფეროებს, როგორიცაა: 

განათლება, ძალადობისგან დაცვა, ოჯახში ცხოვრების უფლების და საჭიროებისამებრ 

ალტერნატიული ზრუნვის განხორციელება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

ბავშვთა უფლებები და მათი მხარდაჭერა, და ა.შ. აქედან გამომდინარე, სოციალურ 

მუშაკებს, რომლებიც წარმომადგენლობას ახორციელებენ, უნდა ჰქონდეთ გავლილი 

სავალდებულო სწავლება და წარმომადგენლობის განხოციელებისას უნდა 

იხელმძღვანელონ შესაბამისი ინსტრუქციებითა და რეგულაციებით.   

გარდა ზემოთაღნიშნული საკითხებისა, საკანონმდებლო ცვლილებებზე მსჯელობის 

მნიშვნელოვანია განხილული იქნებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს 

წარმომადგენლობის განხორციელებისას პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტი. კერძოდ:  

ბავშვის შეფასება და მისი წარმომადგენლობა 

▪ ბავშვთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე (სკოლა-პანსიონში გაგზავნა, ოჯახში 

ძალადობა, შვილად აყვანა, მხარდაჭერა, სხვა) მის ინდივიდუალურ შეფასებას 

ახორციელებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო. ამასთან ერთად, იგივე 

ორგანო ახორციელებს ბავშვის წარმომადგენლობას სასამართლოში, რაც 

ეწინააღმდეგება ამგვარი წარმომადგენლობის შინაარსს. ბავშვის უფლებათა 

კომიტეტი ხაზგასმით მიუთითებს288, რომ როდესაც ბავშვი ირჩევს საკუთარი აზრი 

გამოხატოს წარმომადგენლის დახმარებით (ანუ საპროცესო წარმომადგენელი 

ყოველთვის არაა აუცილებელი, განსაკუთრებით, როდესაც ბავშვი აცნობიერებს 

თავის უფლებებს და არ სჭირდება დახმარება ამ კუთხით; სხვა საკითხია ადვოკატი, 

რომელიც უშუალოდ სამართლებრივ დახმარებას, რაც განსახვავდება 

წარმომადგენლის როლისგან), ამგვარი წარმომადგენელი უნდა იყოს 

დამოუკიდებელი, გამოხატავდეს უშუალოდ ბავშვის და არა სხვა პირების 

(მშობლები, დაწესებულებები, სახელმწიფო უწყება ან სხვა).  

▪ ამ საკითხზე ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ალტერნატიულ ზრუნვაში მყოფი 

ბავშვების უფლება წარმომადგენლობაზე და ზოგადად მართლმსაჯულებაზე 

წვდომის შესახებ. მინდობით აღზრდაში ან სპეციალიზებულ დაწესებულებაში 

მოთავსებული ბავშვების წარმომადგენლები ძირითადად არიან მეურვეობისა და 

მზრუნველობის ორგანოს წარმომადგენლები და ზრუნვაზე ზედამხედველობასაც 

ის ახორციელებს. ისეთ შემთხვევებში, თუ ბავშვის უფლებების დარღვევა მოხდა 

                                                           
288 ბავშვის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი #12, პარა. 35-37 
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ალტერნატიული ზრუნვის დროს ბავშვის წარმომადგენლის მიერ (პირდაპირ ან 

არასათანადოდ დაიცვა ბავშვი ძალადობისგან), სასამართლოშიც ისევ იგივე უწყება 

წარმოადგენს ბავშვს, რაც ინტერესთა კონფლიქტს წარმოადგენს. აუცილებელია 

სისტემური და საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება, რის შდეგადაც 

მოხდება ამ ფუნქციების გამიჯვნა და განხორციელება სხვადასხვა უწყებების მიერ 

(ამ საკითხის გადაწყვეტა დამატებით შესწავლას და მსჯელობას საჭიროებს).      

შვილად აყვანა   

▪ შვილად აყვანის საკითხზე ბავშვის შეფასებას და გასაშვილებელი ბავშვის 

სტატუსის მინიჭებას, მშვილებლის შეფასებას და მშვილებლად რეგისტრაციას, 

მშვილებლის შერჩევას, თავსებადობის შეფასებას, და ბოლოს სასამართლოში 

ბავშვის წარმომადგენლობას289 ახორციელებს ერთიდაიგივე ორგანო. 

აუცილებელია საკანონმდებლო და სისტემური ცვლილებების განხორციელება, 

რის შედეგადაც მოხდება ამ ფუნქციების გამიჯვნა და განხორციელება სხვადასხვა 

უწყებების მიერ.     

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერა 

▪ მხარდამჭერის საქმიანობაზე ზედამხედველობას ახორციელებს მეურვეობისა და 

მზრუნველობის ორგანო. ზედამხედველობის მიზანია მხარდამჭერის მიერ 

სასამართლოს გადაწყვეტილებითა და საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის 

განსაზღვრული მოვალეობების შესრულების კონტროლი, მხარდაჭერის მიმღების 

უნარების განვითარების შეფასება და შესაბამისი რეაგირება. გეგმიური შემოწმება 

ხორციელდება პერიოდულად, მხარდამჭერის მიერ მისთვის დაკისრებული 

მოვალეობების შეუსრულებლობასთან დაკავშირებით მიღებული ნებისმიერი 

ინფორმაციის შემოწმებით და ფაქტობრივი ზედამხედველობით290. პირს 

მხარდამჭერი ენიშნება ოჯახის ან სანათესავო წრიდან მეურვეობისა და 

მზრუნველობის ორგანოს გადაწყვეტილებით ან ასეთი პირის არარსებობის 

შემთხვევაში - თავად ამ ორგანოს უფლებამოსილი წარმომადგენელი291. 

აღსანიშნავია, რომ მხარდაჭერის მიმღები შეიძლება იყოს არასრულწლოვანიც და 

აგრეთვე, სრულწლოვან პირს მხარდაჭერა შეიძლება დაენიშნოს მშობლის 

უფლებების ნაწილში. ამრიგად, ერთიდაიგივე უწყება ახორციელებს პირის 

მხარდაჭერას და ამავე დროს ამ მხარდაჭერაზე ზედამხედველობას. აუცილებელია 

სისტემური და საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება, რის შდეგადაც 

მოხდება ამ ფუნქციების გამიჯვნა და განხორციელება სხვადასხვა უწყებების მიერ. 

   

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვის წარმომადგენლობის საკითხი მოითხოვს 

დეტალურ განხილვას და სათანადო რეკომენდაციების შემუშავებას მართლმსაჯულების 

ყველა სფეროში ბავშვის წარმომადგენლობის ერთიანი პრინციპების, სტანდარტების და 

რეგულაციების შემუშავებას და კანონმდებლობით განმტკიცებას საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისად.  

                                                           
289 სამოქალაქო კოდექსი, მუხ. 1242, კანონი „შვილდ აყვანის და მინდობით აღზრდის შესახებ“ 
290 სამოქალაქო კოდექსის მუხ. 13051 

291 სამოქალაქო კოდექსის მუხ. 1280 
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3.3.6. ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება სასამართლო პროცესის 

შემდეგ 

ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები მიუთითებს რამდენიმე 

სახელმძღვანელო პირობაზე ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების შესახებ 

სასამართლო პროცესის შემდეგ292: 

▪ პროცესის შემდეგ ადვოკატმა, საპროცესო წარმომადგენელმა ან კანონიერმა 

წარმომადგენელმა ბავშვს მისთვის გასაგებ ენაზე უნდა აუხსნას 

გადაწყვეტილების შინაარსი, ასევე, მიაწოდოს ინფორმაცია გადაწყვეტილების 

გასაჩივრების მექანიზმებზე; 

▪ სასამართლოს გადაწყვეტილება/განკარგულება უნდა აღსრულდეს დაყოვნების 

გარეშე. გადაწყვეტილების იძულებით აღსრულება უნდა მოხდეს უკიდურეს 

შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი მონაწილეობს; 

▪ გადაწყვეტილების გამოტანის შემდეგ, კონფლიქტური პროცესების დროს, 

ბავშვებს და ოჯახებს უნდა გაეწიოთ სპეციალისტის მხარდაჭერა და 

კონსულტაცია. ასევე, მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის და საჭირო სოციალური და 

თერაპიული კურსები ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისთვის.  

▪ ბავშვის ადვოკატს, საპროცესო წარმომადგენელს ან მეურვეს უნდა ჰქონდეს 

უფლება მოითხოვოს მსხვერპლი ბავშვის სახელით მიყენებული ზიანის 

ანაზღაურება. ბავშვზე კომპენსაცია უნდა გაიცეს საჭიროებისამებრ სახელმწიფოს 

მიერ, ხოლო შემდეგ მოხდეს დამრღვევიდან მისი ანაზღაურება 

სახელმწიფოსთვის. 

 

 

ა) ინფორმაცია გადაწყვეტილების შინაარსის და მისი გასაჩივრების შესახებ 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს  მხარეებისთვის გამოტანილი 

გადაწყვეტილების წერილობითი განმარტების შესახებ293, თუმცა არ ადგენს უშუალოდ 

ბავშვის ინფორმირებას, მისი ასაკის და შესაძლებლობების შესაბამისი ენითა და 

კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენებით, გადაწყვეტილების შინაარსის, მისი 

აღსრულების შედეგების და გასაჩივრების მექანიზმების შესახებ.  

ბ) ზიანის ანაზღაურება, კომპენსაცია 

ზიანის ანაზღაურების საკითხზე სამოქალაქო კოდექსი ზოგად დებულებას, რომ ყველა 

პირი, რომელიც სხვა პირს მართლსაწინააღმდეგო, განზრახი ან გაუფრთხილებელი 

მოქმედებით მიაყენებს ზიანს, ვალდებულია აუნაზღაუროს მას ეს ზიანი294.  სამოქალაქო 

საპროცესო კოდექსის თანახმად, ზიანის ანაზღაურების შესახებ სარჩელს უნდა დაერთოს 

კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო განაჩენი ან ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტი, რომლითაც დასტურდება ზიანის მიყენების ფაქტი295. 

 

ზიანის ანაზღაურების თაობაზე, ადმინისტრაციული კოდექსი ადგენს, რომ სახელმწიფო 

ადმინისტრაციული ორგანოს, აგრეთვე მისი თანამდებობის პირის ან საჯარო 

                                                           
292 პარა. 75-83. გვ. 31-32 
293 მუხ. 262 
294 მუხ.992 
295 მუხ. 30917 
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მოსამსახურის, ასევე, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ან მისი 

თანამდებობის პირის ან საჯარო მოსამსახურის მიერ თავისი სამსახურებრივი მოვალეობის 

შესრულებისას პირისთვის მიყენებული ზიანისათვის პასუხისმგებელია სახელმწიფო ან 

შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო296. ასევე, თუ კერძო პირი რაიმე 

საქმიანობას ახორციელებს სახელმწიფო ორგანოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოს მიერ დელეგირების ან დავალების საფუძველზე, ამ საქმიანობის 

განხორციელებისას მიყენებული ზიანისათვის პასუხისმგებელია სახელმწიფო ან 

მუნიციპალიტეტი297. 

განხილული ნორმები საშუალებს აძლევს ყველა პირს (დაზარალებულს/მსხვერპლს) 

სამოქალაქო სარჩელი მიმართოს სასამართლოს სხვა პირის მიერ მართლსაწინააღმდეგო, 

განზრახი ან გაუფრთხილებელი მოქმედებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისთვის. 

ნებისმიერ პირს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს ადმინისტრაციული სარჩელით 

სახელმწიფო უწყების ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ან/და მათ 

წარმომადგენელთა მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურების თაობაზე.  

ეს ნორმები არ აკეთებს განსხვავებულ დათქმას ასაკზე, ამიტომ შესაბამისად გავრცელდება 

სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი ქმედუნარიანობის წესი. აქედან გამომდინარე, 

ზოგადი წესით დაზარალებული/მსხვერპლი ბავშვის სახელით მის კანონიერ 

წარმომადგენელს უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს ზიანის ანაზღაურების 

მოთხოვნით. რაც შეეხება დამოუკიდებლად მიმართვის უფლებას, ზემოთგანხილული 

სამოქალაქო კოდექსის ნორმების თანახმად, 14 წელს მიღწეულ ბავშვს ამის უფლება აქვს 

მხოლოდ მშობელთა მიერ უფლების ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში ან 16 წელს 

მიღწეულ ბავშვს მშობელთა  მიერ გადაცემული ქონების მართვის ფარგლებში. სხვა 

შემთხვევაში, თუ ბავშვსა და მშობელს (ან სხვა კანონიერ წარმომადგენელს) შორის 

შეუთანხმებლობაა ან სხვაგვარი ინტერესთა კონფლიქტია, კანონი არ ითვალისწინებს 

რაიმე განსაკუთრებულ დათქმას ან ბავშვზე მორგებულ მხარდამჭერ პროცედურას ასაკისა 

და შესაძლებლობების შესაბამისი დამოუკიდებელი გასაჩივრების მექანიზმებზე წვდომის 

შესახებ. ამ საკითხზე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს მოწყვლად 

მდგომარეობაში მყოფ ბავშვებზე.  

რაც შეეხება ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადას, ესაა 3 წელი. 

აქედან გამომდინარე, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო ბავშვის წარმომადგენელი ზიანს არ 

მოითხოვს, ხოლო ბავშვის დაუცველი მდგომარეობის შემთხვევაში - ის ვერ მიმართავს 

დამოუკიდებლად სასამართლოს, ვადის გაშვების შემთხვევაში, ზიანის ანაზღაურების 

შესაძლებლობა დაიკარგება. ევროპის საბჭოს რეკომენდაციით298, კონკრეტულ 

დანაშაულებთან მიმართებაში ან სამოქალაქო, მათ შორის, საოჯახო სამართლის 

ასპექტებზე, უფლების დარღვევის შესახებ ბავშვს სასამართლოსადმი მიმართვის უფლება 

უნდა მიეცეს სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ. აქედან გამომდინარე, საკანონმდებლო 

ცვლილებებმა, ზემოთგანხილულ საკითხებთან ერთად, უნდა მოიცვას ხსენებული 

ხანდაზმულობის ვადის გადახედვა და ბავშვებისთვის ამ საკანონმდებლო ბარიერის 

მოხსნა.   

გ) გადაწყვეტილებების აღსრულება 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის თანახმად, დაუყოვნებლივ აღსასრულებელ 

გადაწყვეტილებებს ბავშვთა საქმეებზე მიეკუთვნება მხოლოდ ალიმენტის მიკუთვნების 

საკითხი და დასახიჩრებით ან ჯანმრთელობის დაზიანებით, ასევე მარჩენალის 

                                                           
296 მუხ. 208.1, 2 
297 მუხ. 208.3 
298 ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებები, პარა. 36 



 

67 
 

სიკვდილით გამოწვეული ზიანის ასანაზღაურებლად გადასახადების დაკისრების 

შესახებ299. სასამართლოს შეუძლია გადაწყვეტილებაში მიუთითოს აღსრულების 

განსაზღვრული წესი და ვადა ან გარკვეული ზომები აღსრულების უზრუნველსაყოფად300.  

 

ბავშვებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების აღსრულების თაობაზე საკანონმდებლო 

ცვლილებების განხორციელებისას უნდა იქნეს გათვალისწინებული შემდეგი ძირითადი 

საკითხები (დეტალური მსჯელობის შედეგად მოსალოდნელია სხვა პრობლემური 

საკითხების გამოვლენაც):   

 

▪ ზიანის დროული და ეფექტური ანაზღაურების მექანიზმი: სამოქალაქო კოდექსით 

გათვალისწინებული არ არის დანაშაულის მსხვერპლ ბავშვთა ზიანის 

ანაზღაურების დროულობისა და ეფექტურობის უზრუნველყოფის საკითხი, 

კერძოდ, ამ ზიანის ანაზღაურების გაჭიანურებისას სახელმწიფოს მიერ ზიანის 

ანაზღაურება (შემდეგ უკვე სახელმწიფო უზრუნველყოფს პასუხისმგებელ პირის 

მიერ ანაზღაურებას).  

▪ ინტერესთა კონფლიქტი აღმასრულებელ ორგანთან დაკავშირებით: მეურვეობისა 

და მზრუნველობის ორგანო ახორციელებს სასამართლო გადაწყვეტილებების 

აღსრულებას ბავშვის გადაცემასთან ან/და შვილთან მეორე მშობლის ან სხვა წევრის 

ურთიერთობის უფლების განხორციელებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე301. 

იგივე ორგანო ახორციელებს: ბავშვთა ალტერნატიული ზრუნვის პროცესის 

წარმართვას და კოორდინაციას, შვილად აყვანის  პროცედურების 

განხორციელებას, ბავშვთა და ოჯახთა შეფასებას, ბავშვთა მიმართ ძალადობის 

გამოვლენას და შეტყობინებას302; ბავშვთა წარმომადგენლობას მშობელთა ნაცვლად 

ან/და საპროცესო წარმომადგენლობას303. აუცილებელია საკანონმდებლო და 

სისტემური ცვლილებების განხორციელება, რის შდეგადაც მოხდება ამ ფუნქციების 

გამიჯვნა და განხორციელება სხვადასხვა უწყებების მიერ (ამ საკითხის გადაწყვეტა 

დამატებით შესწავლას და მსჯელობას საჭიროებს).   

▪ ბავშვის კონსულტირება, მხარდაჭერა და მომზადება მასთან დაკავშირებული 

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესში.  

 

 

3.4. ბავშვის ძირითად უფლებათა შესახებ ეროვნული კანონმდებლობის 

ანალიზი (განათლება, ჯანდაცვა, ალტერნატიული ზრუნვა, ბავშვთა შრომა) 
 

 

 

როგორც შესავალში აღინიშნა, წინამდებარე დოკუმენტის ძირითადი მიზანია 

გააანალიზოს საქართველოს კანონმდებლობა ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების 

საკითხებზე, თუმცა მნიშვნელოვანია ამავე დოკუმენტმა მოიცვას ისეთი ძირითადი 

უფლებების ანალიზიც, როგორიცაა: უფლება განათლებაზე და ჯანდაცვაზე, ასევე, 

ალტერნატიული ზრუნვის და ბავშვთა შრომის საკითხებიც. აქვე უნდა აღინიშნოს რომ 

არანაკლები მნიშვნელობისაა ბავშვთა უფლებების კონვენციით აღიარებული სხვა 

                                                           
299 მუხ. 268.1 „ა“, „ბ“ 
300 მუხ. 251 
301 კანონი სააღსრულები წარმოებათა შესახებ, მუხ. 2, 9012;  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-16/ნ / 2011 წლის 18 აპრილი 
302მინისტრის ბრძანება №190/ნ (27.06.2007) სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების 

შესახებ  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/71380#!  

303 იხ. სამოქალაქო კოდექსის ზემოთგანხილული მუხლები 
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უფლებებიც და მათი გაანალიზება აუცილებელია განხორციელდეს შემდგომ ეტაპზე, რათა 

უზრუნველვყოთ საქართველოს კანონმდებლობის სრულფასოვანი შესაბამისობა 

საერთაშორისო სტანდარტებთან ბავშვთა უფლებების ეფექტური განხორციელების 

მიზნით.  

 

 

3.4.1. ბავშვთა დაცვა ექსპლუატაციის, ძალადობისა და შრომის მძიმე 

ფორმებისგან 

 
ბავშვის უფლებათა კონვენცია ავალდებულებს წევრ სახელმწიფოებს მიიღონ სათანადო 

ზომები ნებისმიერი ფორმის ძალადობის, ექსპლუატაციის, ვაჭრობის, ტრეფიკინგის და 

საზიანო შრომის პირობებისგან ბავშვთა დაცვის მიზნით, კერძოდ: 

 

▪ მიიღონ ზომები, რომელებიც მოიცავს ბავშვის და მისი ოჯახის მხარდაჭერის 

პროგრამებს, ასევე, სხვა ფორმის პრევენციის და გამოვლენის, შეტყობინების, 

გადამისამართების, გამოძიების, მკურნალობის და ბავშვისადმი ცუდი 

მოპყრობის შემთხვევებზე სათანადო რეაგირების მექანიზმებს, აგრეთვე, 

სასამართლოს მონაწილეობას (მუხ. 19)  

▪ ვალდებულია დაადგინოს შრომის მინიმალური ასაკი, შრომის ხანგრძლივობა, 

შრომის პირობები, აგრეთვე, შესაბამისი სანქციები ეფექტური აღსრულებისთვის 

(მუხ. 32). 

▪ მიიღონ ზომები შემდეგი დანაშაულების პრევენციისთვის: ბავშვის დაყოლიება 

ან იძულება ნებისმიერ უკანონო სექსუალურ მოქმედებაში ჩასაბმელად; ბავშვთა 

გამოყენება პროსტიტუციასა და სხვა უკანონო სექსუალურ მოქმედებებში; 

ბავშვთა გამოყენება პორნოგრაფიულ საქმიანობასა და მასალებში (მუხ. 34) 

▪ განახორციელონ სათანადო ზომები ნებისმიერი მიზნით ან ფორმით ბავშვთა 

მოტაცების, ყიდვა-გაყიდვის და ტრეფიკინგის პრევენციისთვის (მუხ. 35) 

▪ მიიღონ ყველა შესაბამისი ზომა, რათა ხელი შეუწყონ ნებისმიერი ფორმის 

ძალადობის, ექსპლუატაციის, ცუდი მოპყრობის; წამების ან სხვა სასტიკი, 

არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის ან შეიარაღებული 

კონფლიქტების მსხვერპლი ბავშვის ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ გაჯანსაღებას 

და სოციალურ ინტეგრაციას (მუხ.39).   

 

ბავშვის უფლებათა კონვენციის დამატებითი ოქმი ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშვთა 

პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის შესახებ ადგენს შემდეგ განმარტებებს304:  

 

▪ ბავშვით ვაჭრობა გულისხმობს ბავშვის გადაცემა ერთი ადამიანის ან ადამიანთა 

ჯგუფის მიერ მეორეზე ფულადი ანაზღაურების ან სხვა სახის სარგებლის 

მიღების მიზნით; ბავშვის შეთავაზება, გადაცემა ან მიღება, ნებისმიერი 

საშუალებით, შემდეგი მიზნებით: სექსუალური ექსპლუატაცია, ორგანოების 

გადანერგვა სარგებლის მისაღებად, იძულებით შრომაში ჩაბმა. შუამავლის მიერ 

ანგარებით პირის დაწრმუნება თანხმობა გასცეს ბავშვის გაშვილებაზე შვილად 

აყვანის შესახებ საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების დარღვევით. 

▪ ბავშვთა პროსტიტუცია გულისხმობს ბავშვის გამოყენებას სექსუალურ 

მოქმედებებში ფულადი ანაზღაურების ან სხვა სახის სარგებლის მიღების 

                                                           
304ბავშვის უფლებათა კონვენციის დამატებითი ოქმი ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და 

ბავშვთა პორნოგრაფიის შესახებ, მუხ. 2 (2000 წ. 25 მაისი); საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია 2005 წელს  
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მიზნით. ბავშვის შეთავაზება, მიღება, მოძიება ან გადაცემა პროსტიტუციის 

მიზნით.  

▪ ბავშვთა პორნოგრაფია გულისხმობს ბავშვის ნებისმიერ გამოსახულებას, 

ნებისმიერი საშუალებით, რომელიც ასახავს მის მონაწილეობას რეალურ ან 

იმიტირებულ პირდაპირ სექსუალურ მოქმედებებში ან ბავშვის სასქესო 

ორგანოების ნებისმიერ გამოსახულებას უპირატესად სექსუალური 

მიზნებისთვის. ბავშვთა პორნოგრაფიის წარმოება, გავრცელება, მიწოდება, 

იმპორტი, ექსპორტი, შეთავაზება, გაყიდვა ან ფლობა უპირატესად 

სექსუალური მიზნებისთვის. 

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია: „მონაწილე 

სახელმწიფოები იღებენ ეფექტურ, მათ შორის ქალებსა და ბავშვებზე ორიენტირებულ 

კანონმდებლობასა და სტრატეგიებს, რათა უზრუნველყონ შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა ექსპლუატაციის, ძალადობისა და შეურაცხყოფის 

შემთხვევათა გამოვლენა, გამოძიება და საჭიროების შემთხვევაში კანონით დასჯა“305. 

 

ევროპის საბჭოს კონვენცია ტრეფიკინგის წინააღმდეგ („ვარშავის კონვენცია“)306   

განმარტავს: 

▪ „ტრეფიკინგი“ - „ადამიანის მოძიება, ტრანსპორტირება, გადაცემა, ადგილის 

გადაცემა ან მიღება, მუქარის ან ძალის გამოყენების ან იძულების სხვა 

ფორმების, მოტაცების, გაყალბების, მოტყუების, უფლებამოსილების ბოროტად 

გამოყენების ან მსხვერპლის უმწეობის გამოყენებით, ან ერთი პირის მიერ მისი 

გავლენის ქვეშ მყოფ მეორე პირზე ზეწოლით თანხმობის მისაღებად ფულადი 

ან სხვა სახის სარგებლის გაცემის ან მიღების გზით, ექსპლუატაციის მიზნით“.  

▪ „ექსპლუატაცია“ - მოცავს, როგორც მინიმუმ, სხვა ადამიანის ექსპლუატაციას 

პროსტიტუციისთვის  ან სხვაგვარი ფორმის სექსუალურ ექსპლუატაციას, 

შრომის ან სხვა სერვისების შესრულების იძულებას, მონობის ან მონობის მსგავს 

მდგომარეობაში ჩაყენებას, მომსახურების იძულებას ან ორგანოთა ამოღებას307.  

 

სპეციალური დათქმა ბავშვებთან დაკავშირებით: ბავშვის მოძიება, ტრანსპორტირება, 

გადაცემა, შეფარება ან მიღება ექსპლუატაციის მიზნით ჩაითვლება „ადამიანთა 

ტრეფიკინგად“, თუნდაც არ მოიცავდეს ამავე კონვენციით ტრეფიკინგის განმარტებაში 

აღწერილ საშუალებებს.308 

 

 

▪ ბავშვთა დაცვა ძალადობის “ყველა ფორმისგან”  
 

ძალადობის ნებისმიერი ფორმისგან ბავშვთა დაცვისთვის, პირველ რიგში, 

მნიშვნელოვანია კანონმდებლობამ დაადგინოს ძალადობის ფორმების სწორი 

ფორმულირება და განმარტება. გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი მიუთითებს, რომ 

აუცილებელია კანონით სწორად და ამომწურავად განიმარტოს და აიკრძალოს ძალადობის 

სხვადასხვა ფორმები ნებისმიერ გარემოში. სამართლებრივი განმარტებების შემუშავებისას 

მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული კომიტეტის ზოგად კომენტარში მითითებული 

რეკომენდაციები309.   

 

                                                           
305 მუხ. 16 (5) 
306 საქართველომ რატიფიკაცია მოახდინა 14/03/2007 
307 ევროპის საბჭოს კონვენცია ტრეფიკინგის წინააღმდეგ, მუხ. 4 „ა“ 
308 მუხ. 4 „გ“ 
309 გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი 13 (2011), პარა. 18 
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გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის მიერ ჩამოთვლილია ძალადობის შემდეგი 

ფორმები და მათი განმარტებები: უგულებელყოფა ან დაუდევარი მოპყრობა; 

ფსიქოლოგიური ძალადობა; ფიზიკური ძალადობა; ფიზიკური დასჯა; სექსუალური 

ძალადობა და ექსპლუატაცია; წამება ან არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობა ან 

სასჯელი; ძალადობა ბავშვებს შორის; თვითდაზიანება; ზიანის შემცველი ჩვეულებები; 

ძალადობა მედიაში; ძალადობა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

საშუალებით; ბავშვთა უფლებების ინსტიტუციური და სისტემური დარღვევები310.   

 

საქართველოს კანონი „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა 

დაცვისა და დახმარების შესახებ“ განმარტავს ძალადობის შემდეგ ფორმებს: ფიზიკური,  

ეკონომიკური, ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობა; იძულება; უგულებელყოფა 

(ზუსტად იგივე განმარტებებს იმეორებს მთავრობის დადგენილება „ბავშვთა დაცვის 

მიმართვიანობის პროცედურების შესახებ“).   

 

როგორც ვხედავთ, არსებული ჩამონათვალი არ მოიცავს ან/და არასრულყოფილად 

განმარტავს ისეთ მნიშვნელოვან ფორმებს, როგორიცაა: ექსპლუატაცია; ფიზიკური დასჯა, 

ძალადობა ბავშვებს შორის, მათ შორის, ბულინგი; თვითდაზიანება; ძალადობა 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საშუალებებით; ბავშვთა უფლებების 

სისტემური და ინსტიტუციური დარღვევები. ამავე დროს, არ არსებობს სამართლებრივი 

მექანიზმი ძალადობის შემთხვევებზე მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის შესახებ, რაც 

შესაძლებელს გახდიდა ამ მხრივ სიტუაციის შესწავლას და ანალიზზე დაფუძნებული 

პრევენციისა და რეაგირების პოლიტიკის შემუშავებას.  

 

▪ ფიზიკური ძალადობა 

 
გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის განმარტებით „ფიზიკური ძალადობა“ მოიცავს: 

 

▪ ნებისმიერი სახის ფიზიკურ დასჯას და ნებისმიერი სხვა ფორმის წამებას, სასტიკ, 

არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას ან სასჯელს;  

▪ ფიზიკური „ბულინგი“ ან გარკვეული ქცევის შესრულების იძულება (“hazing”) 

ზრდასრულების ან სხვა ბავშვების მიერ;  

▪ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მიმართ იძულებით 

სტერილიზაცია;  

▪ მკურნალობის მიზნით ძალადობრივი მეთოდების გამოყენება (მაგ.: 

ელექტროკონვულსიური თერაპია და ელექტროშოკის გამოყენება „ავერსიული 

თერაპიისთვის“ ბავშვთა ქცევის კონტროლირებისთვის);  

▪ ბავშვის შესაძლებლობის შეზღუდვის გამოწვევა მისი ექსპლუატაციისთვის 

ქუჩაში ან სხვაგან სამათხოვროდ311.  

 

 
▪ ფიზიკური დასჯის და სხვა ფორმის სასტიკი, არაადამიანური ან 

დამამცირებელი სასჯელის ან მოპყრობის აკრძალვა 

 
კომიტეტის განმარტებით, მნიშვნელოვანია კანონით ცალკე მოხდეს ფიზიკური დასჯის 

აკრძალვა, რისი უპირატესი მიზანიც არის ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრევენცია 

                                                           
310 ზოგადი კომენტარი 13 (2011), პარა. 20-31 
311 ზოგადი კომენტარი 13 (2011), პარა. 22 
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დამოკიდებულებების და პრაქტიკის შეცვლა ბავშვის აღზრდის პოზიტიური, 

არაძალადობრივი და მონაწილეობითი ფორმების დამკვიდრების ხელშეწყობის გზით312.  

 

ამავე დროს, საჭიროა სამოქალაქო და სისხლის სამართლის კანონმდებლობით ზუსტად, 

კონკრეტული ფორმულირებით, აიკრძალოს ფიზიკური ან სხვა სასტიკი ან 

დამამცირებელი სასჯელი, რათა სრულიად ცხადი გახდეს, რომ ისეთივე უკანონოა 

ბავშვის ცემა ან “გარტყმა” ან „მოტყაპუნება“, როგორც ზრდასრულის. ფიზიკური დასჯის 

ტრადიციული მიმღებლობიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ის აიკრძალოს ყველა 

შესაბამისი სექტორული კანონმდებლობით, როგორიცაა, მათ შორის, საოჯახო 

სამართალი, განათლების შესახებ კანონი, კანონი ალტერნატიული ზრუნვის და 

მართლმსაჯულების სისტემების შესახებ. ასევე, მნიშვნელოვანია ფიზიკური დასჯის 

უკანონობა პირდაპირ აისახოს აღმზრდელების, მზრუნველების, მასწავლებლების 

ეთიკის კოდექსებსა და სახელმძღვანელო მითითებებში და დაწესებულებების 

წესდებებსა და დებულებებში313.  

 

 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის თანახმად (საოჯახო სამართლის ნაწილი), 

„დაუშვებელია არასრულწლოვანი ბავშვის აღზრდისას მშობლის/კანონიერი 

წარმომადგენლის მიერ აღზრდის ისეთი მეთოდების გამოყენება, რომლებიც 

არასრულწლოვნის ფიზიკურ ან/და ფსიქიკურ ტანჯვას იწვევს“314.  

 

კანონი ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ კრძალავს ნებისმიერ ძალადობას 

ბავშვის მიმართ315, თუმცა პირდაპირ არ მიუთითებს ფიზიკური დასჯის ან სხვა სახის 

დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვის შესახებ.  

 

კანონი ზოგადი განათლების შესახებ კრძალავს სკოლაში ძალადობას, ფიზიკურ ან/და 

სიტყვიერ შეურაცხყოფას მოსწავლის ან ნებისმიერი სხვა პირის მიმართ316.  

 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით ადგენს ფინანსურ სანქციებს 

მშობლის ან მისი შემცვლელი პირის მიერ არასრულწლოვნის აღზრდისა და სწავლების 

მოვალეობათა შეუსრულებლობისთვის. დარღვევის გამოვლენა და პირის დაჯარიმება 

ევალება პოლიციას317. აგრეთვე, ფინანსური სანქციები დაეკისრებათ პროფესიონალებს, 

რომლებიც არ შეასრულებენ ბავშვზე ძალადობის გამოვლენის და ბავშვზე ძალადობის 

შესახებ ინფორმაციის შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოსთვის მიწოდების 

ვალდებულებას318.  

 

სისხლის სამართლის კოდექსით აკრძალულია ცემა ან სხვაგვარი ძალადობა, რამაც 

დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია319; ძალადობა, სისტემატური 

შეურაცხყოფა, შანტაჟი ან დამცირება, რამაც გამოიწვია ფიზიკური ტკივილი ან ტანჯვა320 

პირის დამცირება ან იძულება, არაადამიანურ, ღირსებისა და პატივის შემლახავ 

                                                           
312 ზოგადი კომენტარი #8 
313 ზოგადი კომენტარი #8 
314 მუხ. 1198. ნაწ. 11 
315 მუხ. 6 „ბავშვთა დაცვა“ 
316 კანონი ზოგადი განათლების შესახებ, მუხ. 20.1 
317 მუხ. 172, 239 (601)  
318 მუხ. 1726 

319 სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხ. 126.2; 1261.2 
320 მუხ. 1261.2 
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მდგომარეობაში ჩაყენება, რაც მას ძლიერ ფიზიკურ, ფსიქიკურ ტკივილს ან მორალურ 

ტანჯვას აყენებს321.  

 

სამოქალაქო კოდექსის დებულება არ წარმოადგენს დისციპლინურ ზომად ფიზიკური 

დასჯის პირდაპირ აკრძალვას, რადგან მიუთითებს დათქმას „ფიზიკურ ან/და ფსიქიკურ 

ტანჯვაზე“ ანუ აღზრდის ძალადობრივი მეთოდი აკრძალულია, თუ ის ამგვარ შედეგს 

იწვევს. ამგვარი დათქმა ასუსტებს აკრძალვის მნიშვნელობას და უქვემდებარებს 

შეფასებით კატეგორიას. შესაბამისად, ოჯახში ბავშვის აღზრდის ძალადობრივი 

მეთოდების გამოყენება322, როგორიცაა დისციპლინის ზომად “გარტყმა” ან „მოტყაპუნება“ 

ან ბავშვის იზოლირება ან/და სხვაგვარი დამცირება პირდაპირ აკრძალული არ არის.  

 

სკოლამდელი და ზოგადი განათლების შესახებ კანონები არ მოიცავს დისციპლინის 

ძალადობრივი მეთოდების, როგორიცაა ფიზიკური დასჯა, სხვა სასტიკი ან 

დამამცირებელი მოპყრობის გამოყენების პირდაპირ აკრძალვას. ეს კანონები არ მოიცავს, 

აგრეთვე, ბავშვთა შორის ძალადობის, მათ შორის, „ბულინგის“ განმარტებას და აკრძალვას. 

 

სისხლის სამართლის კოდექსის ნორმები ვერ უზრუნველყოფს ოჯახურ და სასკოლო 

გარემოში ბავშვთა მიმართ ძალადობრივი დასჯის მეთოდების აღმოფხვრის პრევენციას, 

ხოლო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი ფინანსური 

სანქციები ეხება მხოლოდ მშობელთა მიერ ბავშვის უგულებელყოფის აკრძალვას და 

პროფესიონალთა მიერ ძალადობის შეტყობინების ვალდებულების შეუსრულებლობას და 

არა - უშუალოდ მათ მიერ ძალადობრივი დისციპლინის მეთოდების, მათ შორის, 

ფიზიკური დასჯის ან სხვა სასტიკი ან დამამცირებელი სასჯელის ან მოპყრობის 

დაუშვებლობას.  

 

აქედან გამომდინარე, რეკომენდებულია სამოქალაქო კოდექსით, განათლების შესახებ 

კანონებით,  და როგორც მინიმუმ, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით,  

პირდაპირ (დათქმების გარეშე) აიკრძალოს ბავშვის მიმართ ფიზიკური დასჯის ან სხვა 

ფორმის სასტიკი და დამამცირებელი სასჯელის გამოყენება მშობლების ან სხვა 

პასუხისმგებელი პირების მიერ, როგორც დისციპლინის ზომა.  დამატებით, განათლების 

შესახებ კანონებით უნდა განიმარტოს და აიკრძალოს „ბულინგი“ ბავშვებს შორის.   

 
▪ ბავშვით ვაჭრობის და ექსპლუატაციის აკრძალვა 

 

ბავშვთა ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის საკითხებზე 

გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა საქართველოს შესახებ ანგარიშში მიუთითა 

საქართველოს კანონმდებლობის ხარვეზებზე, კერძოდ, აღნიშნა, რომ „ბავშვით 

ვაჭრობის“ და „ბავშვთა ექსპლუატაციის“ დანაშაულები განმარტებულია მხოლოდ 

ტრეფიკინგის დანაშაულის შემადგენლობაში და არ არის გამოყოფილი ცალკე323.  

 

 
სისხლის სამართლის კოდექსი განმარტავს „ექსპლუატაციას“, როგორც დამნაშავის მიერ 

მატერიალური ან სხვაგვარი სარგებლის მიღების მიზნით: შრომის ან მომსახურების გაწევის 

                                                           
321 მუხ. 1443.2 
322 საქართველოში არსებულ მდგომარეობას ამ მხრივ ცხადყოფს გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ 

ჩატრებული კვლევა ძალადობის შესახებ (2013) 
323 ბავშვთა ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის საკითხებზე გაეროს 

სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში საქართველოში ვიზიტის შესახებ, პარა. 36, 37, 40, 82; თარიღი: 

21.12.2016 
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იძულებას, სექსუალური მომსახურების იძულებას, პირის დანაშაულებრივ საქმიანობაში, 

პროსტიტუციაში, პორნოგრაფიაში ან სხვა ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში ჩაბმას; 

ადამიანის სხეულის ორგანოს, ორგანოს ნაწილის ან ქსოვილის იძულებით ან მოტყუებით 

ამოღება, გადანერგვა ან სხვაგვარად გამოყენება; ადამიანის მონობის მსგავს მდგომარეობაში 

ან მონობის თანამედროვე პირობებში ჩაყენება324. მართალია, ეს განმარტება შეესაბამება 

კონვენციის შინაარსს, თუმცა კოდექსში მოცემულია არა ცალკე დანაშაულის, არამედ 

ტრეფიკინგის დანაშაულის შემადგენლობაში.  

იგივე განმარტებაა მოცემული საქართველოს კანონში ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 

წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ325, ხოლო “სექსუალური ექსპლუატაცია” განიმარტება, 

როგორც პირის ჩაბმა პროსტიტუციაში, სხვა სახის სქესობრივ მომსახურებაში ან 

პორნოგრაფიული მასალის წარმოებაში მის მიმართ მუქარის, ძალადობის, იძულების, 

შანტაჟის ან მისი უმწეო მდგომარეობის გამოყენებით, სამსახურებრივი მდგომარეობის 

გამოყენებით ან სამუშაოს ხასიათისა და პირობების შესახებ ყალბი ინფორმაციის 

მიწოდებით326. თუმცა ეს განმარტებაც მოცემულია ტრეფიკინგის დანაშაულთან 

მიმართებაში, როგორც ტრეფიკინგის მიზანი,327 და არაა დადგენილი ცალკე დანაშაულად.  

კონვენცია მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს დაიცვან ბავშვი ყველა ფორმის სექსუალური 

ექსპლუატაციისა და მიიღონ სათანადო ზომები, რათა თავიდან აიცილონ: ბავშვის 

დაყოლიება ან იძულება ნებისმიერ უკანონო სექსუალურ აქტივობაში ჩაბმისთვის; ბავშვთა 

ექსპლუატაცია პროსტიტუციაში ან სხვა უკანონო სექსუალურ საქმიანობაში ჩართვისთვის; 

ბავშვთა გამოყენება პორნოგრაფიულ საქმიანობასა და მასალების დამზადებაში328.    

 

ტრეფიკინგის დანაშაული მოიცავს მსხვერპლის ექსპლუატაციას, თუმცა ექსპლუატაცია 

ყველა შემთხვევაში არ მოიცავს ტრეფიკინგის დანაშაულის შემადგენლობას. ბავშვთა 

ექსპლუატაციის დანაშაულის პრევენციისა და მასზე სათანადო რეაგირებისთვის, 

მნიშვნელოვანია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ექსპლუატაცია გამოიყოს 

ცალკე მუხლად ბავშვის უფლებათა კონვენციით დადგენილი შინაარსის შესაბამისად.   

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი განმარტავს „არასრულწლოვნით ვაჭრობას 

(ტრეფიკინგს)“, როგორც „ყიდვა ან გაყიდვა, ან მის მიმართ სხვა უკანონო გარიგების 

განხორციელება, აგრეთვე მისი გადაბირება, გადაყვანა, გადამალვა, დაქირავება, 

ტრანსპორტირება, გადაცემა, შეფარება ან/და მიღება ექსპლუატაციის მიზნით“329.  

სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულია დანაშაული „არასრულწლოვნის 

ყიდვა ან მის მიმართ სხვა უკანონო გარიგების განხორციელება შვილად აყვანის მიზნით“ 

და ასევე, „არასრულწლოვნის გაყიდვა ან მის მიმართ სხვა უკანონო გარიგების 

განხორციელება შვილად აყვანის მიზნით“330.  

როგორც ვხედავთ, სისხლის სამართლის კოდექსი ცალკე დანაშაულად არ ადგენს „ბავშვით 

ვაჭრობას“. საქართველოს კანონმდებლობა ბავშვით ვაჭრობას განმარტავს ტრეფიკინგის 

ჭრილში და არ ადგენს, როგორც ცალკე დანაშაულს. ბავშვის უფლებათა კონვენციის 

დამატებითი ოქმი ერთმანეთისგან განასხვავებს ბავშვით ვაჭრობასა და ბავშვთა 

                                                           
324 სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხ. 1431. შენიშვნა (1) 
325 კანონი ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, მუხ. 3 “დ“ 
326 იგივე, მუხ. 3 „ვ“ 
327 სსკ, მუხ. 1431 

328 ბავშვის უფლებათა კონვენცია, მუხ. 34 
329 სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხ. 1432 (1) 
330 სსკ, მუხ. 172 
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ტრეფიკინგს. ტრეფიკინგის დანაშაული მოიცავს ვაჭრობას, თუმცა ბავშვით ვაჭრობა ყველა 

შემთხვევაში არ წარმოადგენს ტრეფიკინგს.  

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია გადაიხედოს სისხლის სამართლის 

კოდექსი და კონვენციის შესაბამისად განიმარტოს „ბავშვით ვაჭრობის“ დანაშაული, რათა 

ყურადღების მიღმა არ დარჩეს ტრეფიკინგის გარდა სხვა დანაშაულებრივი ქმედებები, 

რომლებიც მოიცავს სარგებლის მისაღებად ბავშვის გადაცემას ერთი პირიდან მეორეზე, 

ასევე, შუამავლის მიერ ანგარებით პირის დარწმუნებას თანხმობა გასცეს ბავშვის 

გაშვილებაზე შვილად აყვანის შესახებ საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების 

დარღვევით.  

ბავშვთა დაცვა მავნე ზეგავლენისგან 

კანონი მავნე ზეგავლენისგან არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ მიზნად ისახავს დაცვას 

იმ მავნე ზეგავლენისაგან, რომელიც დაკავშირებულია ალკოჰოლური სასმელების და 

თამბაქოს მოხმარება-გასაღებასა და აზარტულ თამაშობებში მონაწილეობასთან331. ეს 

კანონი კრძალავს: არასრულწლოვნისთვის ალკოჰოლური სასმელების, ლუდის და 

თამბაქოს მიყიდვას; მათ მიერ ამ პროდუქტების რეალიზაციას; ალკოჰოლური სასმელების, 

ლუდისა და თამბაქოს რეალიზაცია საგანმანათლებლო, სასწავლო-აღმზრდელობით 

დაწესებულებებში და მათ ტერიტორიაზე და ავალდებულებს შესაბამის დაწესებულებებს 

აკრძალვის შესახებ მითითებას332; აკრძალულია აზარტულ სათამაშო დაწესებულებებსა და 

აზარტულ სათამაშო ავტომატებთან არასრულწლოვანთა დაშვება333 

კანონი ადგენს, რომ ამ წესების დარღვევისთვის პასუხისმგებლობა გათვალისწინებულია 

სამოქალაქო ან/და ადმინისტრაციული წესით. შემთხვევები განიხილება 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის წესით საქართველოს ახალგაზრდობის საქმეთა 

დეპარტამენტის მიერ334. დეპარტამენტმა ასევე უნდა შეიმუშავოს დებულება 

„არასრულწლოვნებზე მავნე ზეგავლენის მომხდენი ნაბეჭდი პროდუქციის რეესტრის 

წარმოების შესახებ“ და არასრულწლოვნებზე მავნე ზეგავლენის მომხდენი ნაბეჭდი 

პროდუქციის განმსაზღვრელი კრიტერიუმები. მაუწყებელთა მიმართ ამ კანონით 

დადგენილი რეგულირების დარღვევებზე რეაგირება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ 

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტით 

განსაზღვრული თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში335. 

მიუხედავად ამისა, ეს კანონი არ ადგენს ამ წესების აღსრულების მექანიზმს, როგორიცაა: 

ბავშვებისთვის ინფორმაციის მიწოდება მავნე ზეგავლენის შესახებ, დადგენილი წესების 

განხორციელების მონიტორინგი, კონკრეტული სანქციები და აღსრულების პროცედურა. 

მართალია, კანონი მიუთითებს, რომ აღმასრულებელი უწყებაა საქართველოს 

ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტი, თუმცა ამჟამად ასეთი უწყება არ 

არსებობს. 

შესაბამისად, რეკომენდებულია გადაიხედოს არსებული კანონი მავნე ზეგავლენისგან 

არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ და აღმოიფხვრას ყველა გამოვლენილი ხარვეზი და 

შეიქმნას სათანადო საკანონმდებლო გარანტიები ყოველგვარი ტიპის მავნე ზეგავლენისგან 

(მათ შორის, სათანადო საგანმანათლებლო და საინფორმაციო მექანიზმების შექმნის გზით) 

ბავშვთა დაცვის შესახებ.  

                                                           
331 მუხ. 2.1 
332 მუხ. 4 
333 მუხ. 13.1 
334 მუხ. 17.1,2 
335 მუხ. 17.4 
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კომერციული სუროგაცია                     
 

გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტმა ყურადღება გაამახვილა საერთაშორისო 

კომერციული სუროგაციის საკითხზე და აღნიშნა, რომ „გავრცელებულია სუროგაციის 

კომერციული პრაქტიკა, რომელიც არ არის სათანადოდ რეგულირებული, შესაძლოა 

ხელი შეუწყოს ბავშვებით ვაჭრობას და ბავშვის უფლებების სხვა დარღვევებს“336. ჰააგის 

კონფერენციის ექსპერტთა ჯგუფის შეხვედრის შედეგად გაკეთდა დასკვნა, რომ 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს სუროგაციის რეგულირებას337.   

 
ბავშვთა ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის საკითხებზე 

გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოში 

სუროგაციის საკანონმდებლო რეგულირების საკითხზე. საქართველოს 

კანონმდებლობით სათანადოდ არ რეგულირდება კომერციული სუროგაცია. ამგვარ 

შემთხვევებში ირღვევა ბავშვის უფლებები ვინაობაზე, მოქალაქეობასა და 

ჯანმრთელობაზე, ასევე, იზრდება ბავშვის საუკეთესო ინტერესების საწინააღმდეგო 

გადაწყვეტილებებისა და მისი ექსპლუატაციის რისკი338.  

 

საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ ადგენს, რომ ექსტრაკორპორული 

განაყოფიერება (წყვილის ან დონორის სასქესო უჯრედების ან ემბრიონის გამოყენებით 

ან სუროგატული დედის საშვილოსნოში გამოზრდის გზით) ნებადართულია  

უშვილობის  მკურნალობის  მიზნით,  აგრეთვე,  ცოლის  ან  ქმრის  მხრიდან  გენეტიკური  

დაავადების  გადაცემის  რისკის  არსებობისას339. ექსტრაკორპორული განაყოფიერების, 

მათ შორის, „სუროგატი დედის“ საშუალებით, დაბადებული ბავშვის დაბადების 

რეგისტრაციისა და საქართველოდან გაყვანის საკითხები რეგულირდება შესაბამის 

მინისტრთა ბრძანებებით340.  

 

გარდა ამისა, საქართველოს კანონმდებლობით არ რეგულირდება სუროგაციის 

პრაქტიკასთან დაკავშირებული ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა: იმ 

ქალთა უფლებები, რომლებიც „სუროგატი დედის“ მომსახურებას ასრულებენ და 

სუროგაციის გზით დაბადებულ ბავშვთა უფლებები. კანონმდებლობით, ასევე, არ 

რეგულირდება სამედიცინო დაწესებულებების მიერ ექსტრაკორპორული 

განაყოფიერების სერვისის მიწოდება და სხვა ეთიკური საკითხები.  

 

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია საქართველოს კანონმდებლობით მოწესრიგდეს 

კომერციული სუროგაციის საკითხი და დადგინდეს სათანადო გარანტიები ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების, ბავშვით ვაჭრობის, ბავშვისა და 

სუროგატის მომსახურების შემსრულებელ ქალის ექსპლუატაციის და სხვა უფლებების 

დარღვევის თავიდან აცილებისთვის.  

 

ბავშვთა დაცვა შრომის საზიანო ფორმებისგან 
 

 

                                                           
336 ჰააგის კონფერენცია, 2015 https://assets.hcch.net/docs/82d31f31-294f-47fe-9166-4d9315031737.pdf  
337 ჰააგის კონფერენცია, ექსპერტთა ჯგუფის შეხვედრა სუროგაციის შესახებ, თებ. 2016  
338 სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში (2016), პარაგ. 15-18 
339 მუხ. 143 
340იუსტიციის მინისტრის ბრძანება #18 (31/12/2012), მუხ. 16 და 19, აგრეთვე, იუსტიციის მინისტრისა და  

შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანება №133–№144 (05/04/2016)   
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ბავშვის უფლებათა კომიტეტი მოუწოდებს სახელმწიფოს აკრძალოს ბავშვთა შრომის 

უკიდურესი ფორმები, დაარეგულიროს სამუშაო პირობები და გარემო დასაქმებული 

მოზარდებისთვის (138-ე და 182-ე კონვენციების მიხედვით), რათა უზრუნველყოს მათი 

სრულად დაცვა და მათი წვდომა სამართლებრივი დაცვის მექანიზმებზე341.    

 

საერთაშორისო კონვენცია ბავშვთა შრომის უკიდურესი ფორმების შესახებ #182 

(კონვენცია 182) ბავშვთა შორმის უკიდურეს ფორმებში გულისხმობს ყოველგვარი სახის 

მონობას, ბავშვებით ვაჭრობას, ბავშვთა ტრეფიკინგს, იძულებით შრომას, მათ შორის, 

სავალდებულო ან იძულებით დაქირავებას შეიარაღებული კონფლიქტისთვის; ბავშვთა 

პროსტიტუციასა და პორნოგრაფიულ საქმიანობაში, ასევე ნარკოტიკებით ვაჭრობაში 

ჩაბმა; ისეთ შრომაში ჩაბმა, რაც თავისი ბუნებით ან გარემოებებით საზიანოა მისი 

ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების ან მორალისთვის (მუხ. 3). აღნიშნული აკრძალული 

საქმიანობის ფორმები უნდა იყოს განსაზღვრული ეროვნული კანონებით ან 

რეგულაციებით, განსაკუთრებით შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

რეკომენდაციების გათვალისწინებით342. სახელმწიფომ უნდა გამოავლინოს, თუ სად 

ხდება შრომის ამ ფორმების გამოყენება. შრომის უკიდურესი ფორმების ჩამონათვალი 

უნდა გადაიხედოს და განახლდეს პერიოდულად (მუხ. 4).  

 

1999 წლის რეკომენდაციებით ბავშვთა შრომის უკიდურესი ფორმების შესახებ (მე-3 და 

მე-4 პარაგრაფი), სახელმწიფომ, შრომის უკიდურესი ფორმების განსაზღვისას და ამ 

ფორმების გამოყენების ადგილის დადგენისას, მხედველობაში უნდა მიიღოს, მათ შორის:  

- სამუშაო, რომელიც ბავშვს აყენებს ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ან სექსულური 

ძალადობის ქვეშ; 

- მიწისქვეშა, წყალქვეშა, სახიფათო სიმაღლეზე ან დახურულ სივრცეში შრომა 

- სამუშაო, რაც დაკავშირებულია სახიფათო ტექნიკასთან, აღჭურვილობასა და 

იარაღებთან, ან რომელიც მოიცავს მძიმე ტვირთების ხელით გადაზიდვას ან 

ტრანსპორტირებას; 

- სახიფათო ნივთიერებებთან, აგენტებთან ან პროცესებთან, ან ტემპერატურასთან, 

ხმაურის დონესთან, ან ვიბრაციასთან დაკავშირებული სამუშაო, რამაც შეიძლება 

გამოიწვიოს ბავშვის ჯანმრთელობის დაზიანება; 

- ხანგრძლივი ან ღამის საათებში მუშაობა, ასევე როდესაც ბავშვს სამუშაოს 

შესრულებისას უწევს დახურულ სივრცეში ყოფნა 

- 16 წლის ასაკიდან ბავშვისთვის მუშაობის ნებართვა მხოლოდ იმ პირობით, რომ 

ბავშვთა ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და მორალი სრულად იქნება დაცული და 

ბავშვები წინასწარ მიიღებენ სათანადო კონკრეტულ ინსტრუქციებს ან 

პროფესიულ ტრენინგს შესასრულებელ სამუშაოსთან დაკავშირებით.   

 

 

 

საქართველოს შრომის კოდექსი შრომითი ქმედუნარიანობის ასაკად ადგენს 16 წელს. 16 

წლამდე ასაკის არასრულწლოვნის შრომითი ქმედუნარიანობა წარმოიშობა მისი 

კანონიერი წარმომადგენლის ან მზრუნველობის/მეურვეობის ორგანოს თანხმობით, თუ 

შრომითი ურთიერთობა არ ეწინააღმდეგება არასრულწლოვნის ინტერესებს, ზიანს არ 

აყენებს მის ზნეობრივ, ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებას და არ უზღუდავს მას 

სავალდებულო დაწყებითი და საბაზო განათლების მიღების უფლებასა და 

შესაძლებლობას. 14 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანთან შრომითი ხელშეკრულება 

                                                           
341 ზოგადი კომენტარი #4, პარა. 11, გვ. 5-6;  32 (ე), გვ. 11  
342 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 1999 წლის რეკომენდაციები ბავშვთა შრომის 

უკიდურესი ფორმების შესახებ, პარა. 3, 4 
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შეიძლება დაიდოს მხოლოდ სპორტულ, ხელოვნებასთან დაკავშირებულ და კულტურის 

სფეროში საქმიანობაზე, ასევე სარეკლამო სამუშაოს შესასრულებლად (მუხ. 4. 1,2,3). 

 

აკრძალულია არასრულწლოვანთან შრომითი ხელშეკრულების დადება სათამაშო 

ბიზნესთან, ღამის გასართობ დაწესებულებებთან, ეროტიკული და პორნოგრაფიული 

პროდუქციის, ფარმაცევტული და ტოქსიკური ნივთიერებების დამზადებასთან, 

გადაზიდვასთან და რეალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოების შესასრულებლად. 

აკრძალულია, აგრეთვე, არასრულწლოვანთან ხელშეკრულების დადება მძიმე, მავნე და 

საშიშპირობებიანი სამუშაოების შესასრულებლად (მუხ. 4,5). ამავე დროს, აკრძალულია 

ღამის სამუშაოზე (22 საათიდან 6 საათამდე) არასრულწლოვნის დასაქმება.  

 

კანონიერ წარმომადგენელს ან მზრუნველობის/მეურვეობის ორგანოს უფლება აქვს, 

მოითხოვოს არასრულწლოვანთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა, თუ მუშაობის 

გაგრძელება ზიანს მიაყენებს არასრულწლოვნის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან სხვა 

მნიშვნელოვან ინტერესებს (მუხ. 39).  

 

კანონი შრომითი მიგრაციის შესახებ343 ეხება საკითხებს პირის საზღვარგარეთ შრომითი 

მოწყობის და ანაზღაურების შესახებ. ეს კანონი საერთოდ არ მოიხსენიებს უცხოეთში 

შრომითი მიგრაციის დროს არასრულწლოვანთა უფლებებს და რაიმე სახის დაცვის 

ღონისძიებებს.   

სისხლის სამართლის კოდექსით აკრძალულია  არასრულწლოვნით ვაჭრობა344; 

ტრეფიკინგის მსხვერპლის მომსახურებით სარგებლობა345; არასრულწლოვნის ჩაბმა 

ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში346; არასრულწლოვნის ჩაბმა პროსტიტუციაში347; 

არასრულწლოვნის ჩაბმა პორნოგრაფიული ნაწარმოების ან პორნოგრაფიული ხასიათის 

სხვა საგნის უკანონოდ დამზადებასა და გასაღებაში348;  დაქირავებულის მონაწილეობა 

შეიარაღებულ კონფლიქტში ან საომარ მოქმედებაში349.  

 

საქართველოს კანონით ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 

შესახებ „იძულებითი შრომა“ განმარტებულია, როგორც ნებისმიერი სამუშაო ან 

მომსახურება, რომელიც მიიღება პირის ფიზიკური ან ფსიქიკური იძულებით, მის მიმართ 

მუქარის, შანტაჟის ან მისი უმწეო მდგომარეობის გამოყენებით350. 

 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიული პროცედურები ეხება მხოლოდ ტრეფიკინგის 

სავარაუდო მსხვერპლთა გამოვლენის მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

ოპერატიული მუშაკების, მობილური ჯგუფების და გამომძიებლების მიერ 

განსახორციელებელ ღონისძიებებს.   

 

განხილული საერთაშორისო სტანდარტების და საქართველოს კანონმდებლობის 

ანალიზით იკვეთება მნიშვნელოვანი ხარვეზები და შეუსაბამობები საერთაშორისო 

სტანდარტებთან, კერძოდ:  
 

                                                           
343 მიღებულია 2015 წლის 1 აპრილს https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2806732    
344 სისხლის სამართლის კოდექსი, 1432 

345 სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხ. 1433 

346 სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხ. 171 
347 სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხ. 253 
348 სსკ, მუხ. 2551 

349 სსკ, მ. 410 
350 იგივე, მუხ. 3 “ე“ 
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▪ კანონით ან/და კანონქვემდებარე აქტით არ არის განსაზღვრული ბავშვისათვის 

მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი და ზიანისშემცველი შრომის კონკრეტული 

ფორმები და პირობები; 

▪ კანონი არ ადგენს შრომის უკიდურესი ფორმების და პირობების ადგილების 

იდენტიფიცირების წესი, განსახორციელებელ ღონისძიებებს და პასუხისმგებელ 

უწყებას ბავშვთა შრომის საკითხებზე; 

▪ შრომის კოდექსი ადგენს, რომ 16 წლამდე ბავშვის დასაქმებისთვის საჭიროა 

კანონიერი წარმომადგენლის ან მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანოს 

თანხმობა, თუმცა კანონით განსაზღვრული არ არის მეურვეობისა და 

მზრუნველობის, როგორც შრომით საქმიანობაზე თანხმობის გამცემის როლი, 

ფუნქციები და ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასების ფორმალური 

პროცედურები; 

▪ შრომის კოდექსი უშვებს 14 წლამდე ბავშვთა დასაქმებას მხოლოდ სპორტულ, 

კულტურულ, ხელოვნებასთან დაკავშორებულ და სარეკლამო საქმიანობაში, 

თუმცა არ ადგენს არავითარი დაცვის გარანტიებს შრომის სპეციფიკური პირობების 

დაცვის მოთხოვნით.  

 

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, რეკომენდებულია საქართველომ განახორციელოს 

შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები და სხვა ღონისძიებები, რათა გააუმჯობესოს 

ბავშვთა დაცვა შრომის უკიდურეს ფორმებში ჩაბმისგან. თავდაპირველად მნიშვნელოვანი 

იქნება მითითებული საკანონმდებლო შეუსაბამობების აღმოფხვრა, პასუხისმგებელი 

უწყების გამოვლენა, ამ უწყების ფუნქციების განსაზღვრა და შესაძლებლობების 

გაძლიერების სამართლებრივი გარანტიების შექმნა.  

 

3.4.2. ბავშვთა სოციალური დაცვა და ალტერნატიული ზრუნვა  

 
ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-3 მუხლის თანახმად, ბავშვის მიმართ ნებისმიერი 

ქმედების განხორციელებისას, მათ შორის, საჯარო თუ კერძო დაწესებულებების, 

ადმინისტრაციული თუ სასამართლო ორგანოების მიერ, უპირველეს ყოვლისა 

გათვალისწინებული უნდა იყოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესები. ბავშვზე ზრუნვის 

დაწესებულებების საქმიანობა უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ ნორმებს და 

სტანდარტებს უსაფრთოებისა და ჯანდაცვის, პერსონალის რაოდენობისა და 

კვალიფიკაციის, ასევე, ზედამხედველობის კუთხით.  

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის 23-ე მუხლის თანახმად, 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს და მასზე მზრუნველ პირებს 

სახელმწიფომ უნდა მიაწოდოს ბავშვის საჭიროებების და მისი ოჯახის მდგომარეობის 

შესაბამისი დახმარება. გრძელვადიანი მხარდაჭერა უნდა იყოს საჭიროებისამებრ უფასო 

და დაგეგმილი ისე, რომ უზრუნველყოს ბავშვის ეფექტური წვდომა განათლებაზე, 

ტრენინგზე, ჯანდაცვის და რეაბილიტაციის სერვისებზე, მოამზადოს დასაქმებისთვის, 

რათა საბოლოო ჯამში ხელი შეუწყოს ბავშვის სრულყოფილ სოციალურ ინტეგრაციას და 

ინდივიდუალურ განვითარებას. სახელმწიფო ვალდებულია, თუ ოჯახი ვერ ზრუნავს 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვზე, მიიღოს ყველა ზომა, რათა 

უზრუნველყოს ალტერნატიული ზრუნვა უფრო დიდი ოჯახის ფარგლებში, და, თუ ეს 

შეუძლებელია, ალტერნატიულ ოჯახურ გარემოში.  

 

ბავშვის უფლებათა კომიტეტი სახელმწიფოებს მოუწოდებს უზრუნველყონ შემდეგი 

ძირითადი ღონისძიებების და მექანიზმების შექმნა ალტერნატიულ ზრუნვაში მყოფი 

ბავშვებისთვის: კანონმდებლობით დადგენილი გარანტიები ბავშვის მოსმენასა და მისი 
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მოსაზრებების სათანადოდ გათვალისწინების შესახებ ზრუნვაში განთავსების ან/და 

მკურნალობის გეგმის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში; ალტერნატიული 

ზრუნვის სერვისების მონიტორინგი ბავშვთა მიმართ მოპყრობის, დაცვის, ზრუნვის და 

მათი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინების ვალდებულების შემოწმების მიზნით, 

რომელიც ჩატარდება კომპეტენტური ორგანოს მიერ, მათ შორის, ყველა რეზიდენტულ 

დაწესებულებაში შეუფერხებელი წვდომით; ბავშვთა საბჭოების შექმნა რეზიდენტული 

ზრუნვის დაწესებულებებში351. 

 

ბავშვის უფლებათა კომიტეტი განმარტავს, რომ როდესაც აკრძალვის მიუხედავად 

ბავშვთა მიმართ ფიზიკური დასჯა ან სხვა სახის სასტიკი ან დამამცირებელი მოპყრობა 

ხდება ოჯახს გარეთ, სამსახურიდან გათავისუფლება ან/და სხვა დიციპლინური ზომები, 

ასევე, სისხლისსამართლებრივი დევნა გონივრული სანქციაა. გადამწყვეტია ფიზიკური 

დასჯის ან სხვა სასტიკი ან დამამცირებელი სასჯელის აკრძალვის და შესაბამისი 

სანქციების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდოს ბავშვებს და მათთან მომუშავე 

პროფესიონალებს. ყველა დაწესებულების მონიტორინგის სისტემა უნდა მოიცავდეს 

ბავშვთა მიმართ მოპყრობის და დისციპლინური ზომების ზედამხედველობას, ხოლო 

ბავშვებს და მათ მშობლებს ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ კონფიდენციალურ 

კონსულტაციაზე, დაცვასა და გასაჩივრების პროცედურაზე სათანადო სამართლებრივი 

დახმარებით. დაწესებულებას უნდა ევალებოდეს ძალადობის შემთხვევების 

შეტყობინება და განხილვა352.  

 

ბავშვის უფლებათა კომიტეტი მოუწოდებს სახელმწიფოს ეროვნული კანონით 

უზრუნველყოს წარმოშობის ქვეყნის გარეთ, თანმხლების გარეშე მყოფ ბავშვთა 

ალტერნატიული ზრუნვა353.   

 

გაეროს რეზოლუცია ბავშვთა ალტერნატიული ზრუნვის შესახებ354 ადგენს ძირითად 

სახელმძღვანელო პრინციპებს, რომელიც მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს „ბავშვის 

უფლებათა კონვენციის“ და სხვა საერთაშორისო ინსტრუმენტების განხორციელებას 

მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული და ამგვარი რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების 

დაცვისა და კეთილდღეობისთვის355.  

 

ეს რეზოლუცია ადგენს შემდეგ ფუნდამენტურ პრინციპებს, რაც უნდა განმტკიცდეს 

სახელმწიფოს მიერ ეროვნული კანონმდებლობით: 

▪ სააღმზრდელო დაწესებულების რეგისტრაციისა და საქმიანობის 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის დარღვევა უნდა იყოს დასჯადი. 

საქმიანობის ნებართვის გაცემა და რეგულარული შემოწმება უნდა 

განახორციელოს კომპეტენტურმა სახელმწიფო უწყებამ შემდეგი ძირითადი 

კრიტერიუმების მიხედვით: მიზნები, ფუნქციონირება, პერსონალის შერჩევა და 

კვალიფიკაცია, ზრუნვის სტანდარტების დაცვა, ფინანსური რესურსები და 

მენეჯმენტი356; 

▪ კანონით უნდა აიკრძალოს იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ ბავშვთა 

მოძიება და განთავსება ზრუნვის დაწესებულებებში357; 

                                                           
351 ზოგადი კომენტარი #12, პარა. 97, გვ.22 
352 კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #8, პარა. 43 
353 ზოგადი კომენტარი #6, 2005. პარა. 40 
354 გაეროს გენერალური ასამბლეა, სახელმძღვანელო პრინციპები ბავშვთა ალტერნატიული ზრუნვისთვის 

(რეზოლუცია 64/142), 24 თებერვალი 2010 წ.  
355 რეზოლუციის მუხ. 1 (მიზანი) 
356 რეზოლუციის პარა. 105 
357 იგივე, პარა. 127 
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▪ განცალკევებულ ან თანმხლების გარეშე მყოფ ბავშვებს, რომლებიც ქვეყანაში 

შემოვიდნენ ნებართვის გარეშე, არ უნდა აღეკვეთოთ თავისუფლება ქვეყნის 

ტერიტორიაზე შემოსვლის და ყოფნის შესახებ კანონის დარღვევისთვის358; 

▪ კანონმდებლობით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ადეკვატური ზრუნვის 

ფორმები ოჯახური და თემზე დაფუძნებული ზრუნვის უპირატესობის 

მითითებით359; 

▪ კანონმდებლობით გარანტირებული უნდა იყოს მარტოხელა და 

არასრულწლოვანი მშობლების და მათი შვილების მხარდაჭერის და ზრუნვის 

სერვისები. არასრულწლოვან მშობელს უნდა შეუნარჩუნდეს უფლებები, 

როგორც მშობელს და როგორც ბავშვს (განვითარების, განათლების უფლებები; 

სტიგმისგან დაცვა)360; 

▪ ბავშვის მიტოვების შემთხვევაში სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს 

კონფიდენციალობისა და უსაფრთხოების დაცვა, ამავე დროს, პატივი უნდა სცეს 

ბავშვის უფლებას მისი წარმოშობის ინფორმაციის მიღების უფლებაზე კანონით 

დადგენილი სათანადო წესით361; 

▪ ოჯახიდან ბავშვის განცალკევება უნდა მოხდეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ, 

კანონით დადგენილი წესით; მშობლებს უნდა ჰქონდეთ გასაჩივრების და 

სამართლებრივი დახმარების უფლება362; 

▪ ალტერნატიული ზრუნვის სერვისი უნდა განხორციელდეს იმ სტანდარტების 

შესაბამისად, რომელსაც ადგენს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, ეს რეზოლუცია 

და შესაბამისად, ქვეყნის კანონმდებლობა363; 

▪ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ალტერნატიულ ზრუნვაში მყოფი ბავშვების 

დაცვა ძალადობისგან სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნის და 

ზედამხედველობის განხორციელების გზით კომპეტენტური ორგანს მიერ. 

ბავშვის საცხოვრებელი პირობები უნდა იყოს მორგებული მის ასაკს, 

განვითარების დონეს და საჭიროებებს364; 

▪ კანონით მკაცრად უნდა აიკრძალოს ყველა სახის დისციპლინური ზომები და 

ქცევების მართვის მეთოდები, რაც მოიცავს წამებას, სასტიკ, არაადამიანურ ან 

დამამცირებელ მოპყრობას, მათ შორის ჩაკეტილ სივრცეში მოთავსებას ან სხვა 

სახის ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ ძალადობას, მშობელთან ან სხვა ოჯახის 

წევრებთან კონტაქტის შეზღუდვას365; 

▪ დაუშვებელია ბავშვის მიმართ ძალის გამოყენება და ნებისმიერი სახის 

შეზღუდვა, გარდა უკიდურესი აუცილებლობისა ბავშვის ან სხვათა ფიზიკური 

ან ფსიქოლოგიური საფრთხისგან დასაცავად. ამგვარი შეზღუდვა უნდა 

განხორციელდეს გონივრული და პროპორციული მეთოდებით კანონით 

დადგენილი წესის და ბავშვის ფუნდამენტური უფლებების შესაბამისად. 

წამლით ან მედიკამენტოზური მკურნალობით შეზღუდვა უნდა დაეფუძნოს 

თერაპიულ საჭიროებებს და არასდროს უნდა იქნეს გამოყენებული 

სპეციალისტის შეფასების და დანიშვნის გარეშე366.  

 

                                                           
358 იგივე, პარა. 143 
359 იგივე, პარა. 53 
360 პარა. 36 
361 პარა. 42 
362 პარა. 47 
363 პარა. 73 
364 პარა. 92 
365 პარა. 96 
366 პარა. 97 
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▪ ბავშვთა სოციალური დაცვა და მიტოვების პრევენცია  

ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-18 მუხლის თანახმად, სახელმწიფომ სათანადო 

დახმარება უნდა გაუწიოს მშობლებს ბავშვის აღზრდის მოვალეობათა 

განხორციელებისას და განავითაროს შესაბამისი დაწესებულებები და სერვისები ამ 

მიზნით. დასაქმებული მშობლების შვილებისთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ბავშვზე 

ზრუნვის სერვისები. 

 

კონვენციის 26-ე მუხლის თანახმად, ყოველ ბავშვს აქვს უფლება ისარგებლოს 

სოციალური დაცვით, მათ შორის, სოციალური დაზღვევით, რაც გარანტირებული უნდა 

იყოს კანონით. სოციალური დახმარების განსაზღვრისას მხედველობაში უნდა იქნას 

მიღებული: ბავშვის და მასზე მზრუნველი პირების მდგომარეობა და რესურსები, ასევე 

სხვა საკითხები, რაც ამ სარგებლის გამოყენების საჭიროებას ეხება.  

 

კონვენციის 27-ე მუხლის თანახმად, ყოველ ბავშვს აქვს უფლება ცხოვრების ისეთ 

სტანდარტზე, რომელიც შეესაბამება ბავშვის ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი, 

მორალური და სოციალური განვითარების საჭიროებებს. სახელმწიფომ, რესურსების 

ფარგლებში და საჭიროებისამებრ, უნდა მიაწოდოს მშობლებს მატერიალური 

დამხმარება და მხარდაჭერის პროგრამები განსაკუთრებით კვების, თანსაცმლის და 

საცხოვრებელი პირობების კუთხით. 

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის 23-ე მუხლის (3) თანახმად, 

სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების 

უფლება ოჯახში ცხოვრებაზე სხვა ბავშვებთან თანაბრად. ამ უფლების რეალიზების და 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დამალვის, მიტოვების, 

უგულებელყოფის და სეგრეგაციის პრევენციის მიზნით, მონაწილე სახელმწიფოები 

კისრულობენ ვალდებულებას, უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვების და მათ ოჯახების ადრეული და ამომწურავი ინფორმირება, მომსახურება და 

მხარდაჭერა. 

 

გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციის თანახმად, სახელმწიფომ უნდა მიიღოს 

ყველა ზომა ბავშვი დარჩეს ან დაბრუნდეს საკუთარ ოჯახში, მშობლების ზრუნვის ქვეშ. 

ამისათვის სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ოჯახების მხარდაჭერა ბავშვების 

აღზრდის პროცესში367. 

 

ოჯახისგან ბავშვთა განცალკევების პრევენციისთვის, სახელმწიფომ უნდა გატაროს 

შემდეგი ძირითადი ზომები368: 

▪ მხარდაჭერა აღმოუჩინოს იმ ოჯახებს, რომელთა შესაძლებლობებიც 

დასუსტებულია სხვადასხვა ფაქტორებით, როგორიცაა: შეზღუდული 

შესაძლებლობა, ნარკომანია ან ალკოჰოლიზმი, დისკრიმინირებული 

მდგომარეობა უმცირესობს ჯგუფებს მიკუთვნებულობის გამო, შეარაღებული 

კონფლიქტის ზონაში ან უცხო ქვეყნის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 

ცხოვრება369. 

 

▪ სათანადო ზრუნვა და დაცვა მოწყვლადი ბავშვებისთვის, როგორიცაა, 

ძალადობის და ექსპლუატაციის მსხვერპლი ბავშვები, მიტოვებული ბავშვები, 

                                                           
367 რეზოლუცია, პარა. 3 
368 პარა. 9 
369 პარა. 9. „ა“ 
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ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები, განცალკევებული და თანმხლების გარეშე მყოფი 

ბავშვები, დევნილი და ლტოლვილი ბავშვები, მიგრანტი მშრომელების ბავშვები, 

თავშესაფრის მაძიებელთა ბავშვები, აივ/შიდსით ან სხვა მძიმე დაავადების მქონე 

ან ამგვარი დაავადების მქონე ოჯახის წევრთან მცხოვრები ბავშვი370. 

ამრიგად, ალტერნატიული ზრუნვის საჭიროების პრევენციისთვის სახელმწიფომ ორი 

გზით უნდა იზრუნოს, კერძოდ:  

ოჯახური ზრუნვის ხელშეწყობა371:  

▪ ადეკვატური საცხოვრებელი პირობების შექმნა; 

▪ საბაზისო ჯანდაცვის, განათლების და სოციალური სერვისების მიწოდება; 

▪ ასევე, ღონისძიებების გატარება სიღარიბის, დისკრიმინაციის, 

მარგინალიზაციის, სტიგმატიზაციის, ძალადობის, ბავშვისადმი ცუდი 

მოპყრობის, ნივთიერებაზე დამოკიდებულების დასაძლევად; 

ოჯახის მიერ ბავშვის მიტოვების, მასზე უარის თქმის, განცალკევების პრევენცია: 

სოციალური პოლიტიკია და პროგრამები372 (ეს პროგრამები უნდა იყოს 

ინტეგრირებული თემის დონეზე და ოჯახებს რთავდეს პარტნიორებად):  

▪ ოჯახის გაძლიერების სერვისები, როგორიცაა მშობლობის კურსები, პოზიტიური 

მშობლობის ხელშეწყობა, კონფლიქტების მოგვარების უნარები, დასაქმების 

შესაძლებლობები, საჭიროების შემთხვევაში, სოციალური დახმარება;  

▪ დამხმარე სოციალური სერვისები, როგორიცაა, დღის ცენტრი, მედიაცია და 

შერიგების სერვისები, ნივთიერებაზე დამოკიდებულების მკურნალობის კურსი, 

ფინანსური დახმარება; სერვისები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

მშობლებისა და ბავშვებისთვის; 

▪ ახალგაზრდების გაძლიერება ყოველდღიურ სიძნელეებთან პოზიტიური 

გამკლავებისთვის, მათ შორის, როდესაც გადაწყვეტენ მშობლების სახლიდან 

წასვლას დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის, მათი მომზადება ინფორმირებული 

გადაწყვეტილებების მისაღებად რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებით. 

 

 

კანონი სოციალური დახმარების შესახებ განსაზღვრავს, რომ სოციალური დახმარება არის 

საჭიროებაზე დაფუძნებული სახელმწიფო მხარდაჭერა; დახმარების გადანაწილება ხდება 

სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირებზე, ღატაკ ოჯახებზე და 

უსახლკარო პირებზე373. კანონით სპეციალური საჭიროების მქონე პირად ითვლება: ობოლი 

და ოჯახის მზრუნველობამოკლებული ბავშვი, მზრუნველობამოკლებული, 

თვითმომსახურების უნარშეზღუდული სრულწლოვანი, მარჩენალდაკარგული ბავშვი, 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, მიუსაფარი ბავშვი374. 

კანონი ადგენს სოციალური დახმარების შემდეგ სახეებს: საარსებო შემწეობას, 

რეინტეგრაციის შემწეობას, მინდობით აღზრდის ანაზღაურებას, არაფულად სოციალურ 

დახმარებას, სოციალურ პაკეტს375.   

                                                           
370 პარა. 9. „ბ“ 
371 რეზოლუცია, პარა. 32 
372 პარა. 33 
373 მუხ. 5 
374 მუხ. 4 „ო“ 
375 მუხ. 6 
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საარსებო შემწეობა არის ყოველთვიური ფულადი დახმარება, რომელიც განკუთვნილია 

შეფასების სისტემით იდენტიფიცირებული ღატაკი ოჯახისთვის376; სოციალური პაკეტი 

არის ყოველთვიური ფულადი ან ფულადი და არაფულადი სარგებლის ერთობლიობა, 

რომელიც განკუთვნილია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და მარჩენალდაკარგული 

პირებისთვის377; რეინტეგრაციის შემწეობა არის ფულადი სოციალური დახმარება, 

რომელიც სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირის ბიოლოგიურ ოჯახს, 

რომელიც ამ პირს სპეციალიზებული დაწესებულებიდან გაიყვანს ოჯახურ გარემოში 

საცხოვრებლად378; მინდობით აღზრდის ანაზღაურება არის ფულადი სოციალური 

დახმარება, რომელიც მიეცემა დედობილს/მამობილს შვილობილის მოსავლელად379. 

კანონი, ასევე, ადგენს, რომ სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირი 

შეიძლება იყოს პრევენციისა და რეინტეგრაციის მიზნით არაფულადი სოციალურ 

დახმარების მიმღები, როდესაც ოჯახში არსებული მდგომარეობა ბავშვის 

მზრუველობამოკლებულად ცნობის დასაბუთებული წინაპირობაა. არაფულად 

სოციალური მომსახურების სახეები და მდგომარეობის შეფასების კრიტერიუმები 

განისაზღვრება მინისტრის ბრძანებით380.   

განხილული ნორმების ანალიზით ჩანს, რომ კანონმდებლობით გათვალისწინებულია 

ძირითადად  ფულადი შემწეობა ღატაკი ოჯახების, შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე და მარჩენალდაკარგული პირებისთვის, ასევე, ოჯახისთვის, რომელიც ბავშვს 

დაიბრუნებს დაწესებულებიდან. მართალია კანონში მითითებულია, აგრეთვე, 

არაფულადი სოციალური მომსახურება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, 

მარჩენალდაკარგული და ასევე, მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვებისა და მათი 

ოჯახებისთვის, თუმცა არაფერია აღნიშნული ამგვარი დახმარების კონკრეტული 

ფორმების, დანიშვნის საფუძვლების და ხელმისაწვდომობის შესახებ. კანონი არ 

მიუთითებს ოჯახების გაძლიერების სერვისებზე, როგორიცაა: კვების, ტანსაცმლის და 

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მხარდაჭერა, კურსები მშობლებისთვის, 

სარეაბილიტაციო კურსები, საკონსულტაციო და საინფორმაციო სერვისები და სხვა.  

სპეციალური საჭიროების ბავშვებს შორის არაა მითითებული ძალადობის ან/და 

ექსპლუატაციის მსხვერპლი ბავშვი. დახმარების საჭიროების მქონე ოჯახებთან 

დაკავშირებით კანონი მიუთითებს მხოლოდ ღატაკ ოჯახებს და არაფერს ამბობს სხვა 

ოჯახებზე, როგორიცაა, მათ შორის, მარტოხელა მშობლები, არასრულწლოვანი 

მშობლები, აივ/შიდსით ან სხვა მძიმე დაავადებების მქონე მშობლები, რომელთაც 

განსაკუთრებული მხარდაჭერა სჭირდებათ ბავშვის აღზრდის პროცესში. 

რაც შეეხება იმ ოჯახების მხარდაჭერას, რომელთა შესაძლებლობებიც შესუსტებულია 

ალკოლიზმით ან ნარკომანიით, ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფომ უზრუნველყოს მათი 

წვდომა სარეაბილიტაციო კურსებსა და სხვა სახის დახმარებაზე, სამოქალაქო კოდექსის381 

თანახმად შესაძლოა მშობლის უფლება-მოვალეობები ჩამოერთვათ, ხოლო მათი ბავშვი 

შვილად აყვანას დაექვემდებაროს. სამოქალაქო კოდექსი, ასევე, ადგენს, რომ მშობლის 

უფლებების ჩამორთმევის საფუძვლის აღმოფხვრის შემდეგ შესაძლებელია ამ უფლებების 

                                                           
376 იგივე კანონი, მუხ. 7 
377 მუხ. 121 

378 მუხ. 9.2 
379 მუხ. 10 
380 მუ. 12 
381 სამოქალაქო კოდექსი, მუხ. 1206 
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აღდგენა, მაგრამ დაუშვებელია იმ ბავშვის მიმართ, რომელიც უკვე გაშვილდა382. 

კანონმდებლობის ეს დებულებები წინააღმდეგობაშია კონვენციასთან და უნდა გაუქმდეს. 

კანონი არ მიუთითებს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მშობელთა ან 

ბავშვთა სოციალური მხარდაჭერა უნდა იყოს გრძელვადიანი და ერთ პაკეტში 

მოიცავდეს განათლების, ჯანდაცვის, რეაბილიტაციის, სოციალური ინტეგრაციის და 

სხვა ინდივიდუალური საჭიროებების მიხედვით განსაზღვრული დახმარების სახეებს.  

ამასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია განვიხილოთ სამოქალქო კოდექსის 

დებულება383, რომელიც ადგენს ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე 

არასრულწლოვანის უფლებას სასამართლო წესით მოითხოვოს მხარდაჭერა იმ 

უფლება-მოვალეობების განხორციელებისას, რომლით სარგებლობაც მას 

დამოუკიდებლად, მშობლების თანხმობის გარეშე შეუძლია.  

იქედან გამომდინარე, რომ სამოქალაქო კოდექსი არ განავრცობს ამ დებულებას, ის 

პრაქტიკაში გამოუყენებელი რჩება. ბავშვის უფლებათა კონვენციის და გაეროს ბავშვზე 

ზრუნვის სტანდარტების თანახმად, ეს მხარდაჭერა უნდა განიმარტოს ბავშვთა 

სოციალური დახმარების პაკეტის ფარგლებში და უნდა მოიცავდეს ისეთ პერსონალურ 

მხარდაჭერას, რომელიც მოიცავს სპეციალიზებული პროფესიონალის დახმარებას 

რჩევების, კონსულტაციის და ინფორმაციის მიწოდების გზით საკუთარი უფლებების 

დამოუკიდებლად რეალიზების შესახებ. ბავშვს უნდა ჰქონდეს ამგვარ მხარდამჭერ 

პირთან დამოუკიდებელი, კონფიდენციალური წვდომის უფლება ნებისმიერ 

საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის, ძალადობისგან დაცვის, რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის, გადაწყვეტილებების მიღებისას მონაწილეობის უფლების და სხვა 

ისეთ საკითხებზე, რითაც მას შეუძლია დამოუკიდებლად ისარგებლოს სხვა 

ბავშვებთან თანაბრად.     

ეს კანონი მხოლოდ ერთგან მოიხსენიებს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს, კერძოდ, 

რეინტეგრაციის შემწეობის ხელშეკრულების პირობების დარღვევისას ბიოლოგიური 

ოჯახი კარგავს ფულადი დახმარების მიღების უფლებას, ხოლო რეინტეგრირებული 

ბავშვის საკითხი წყდება მისი ინტერესების უპირატესი დაცვით384. კანონში არ გვხვდება 

სხვა დებულება, თუ როგორ განისაზღვრება ინდივიდუალური ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესები და როგორ ხდება ამ ინტერესების უპირატესი გათვალისწინება ფულადი და 

არაფულადი სოციალური დახმარების განსაზღვრისას.  

▪ სახელმწიფო ზრუნვაში ბავშვის განთავსება 

 

ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-20 მუხლის თანახმად, ოჯახურ გარემოს დროებით ან 

სამუდამოდ მოკლებული ბავშვი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სახელმწიფოს მიერ 

განსაკუთრებული დაცვითა და დახმარებით. ეროვნული კანონმდებლობით 

გარანტირებული უნდა იყოს ალტერნატიული ზრუნვა ამ ბავშვისთვის. ამგვარი ზრუნვა 

შესაძლოა მოიცავდეს, მათ შორის, მინდობით აღზრდას, შვილად აყვანას ან 

აუცილებლობის შემთხვევაში, შესაბამის სააღმზრდელო დაწესებულებაში განთავსებას. 

ზრუნვის ფორმის შერჩევისას გათვალისწინებული უნდა იყოს: ბავშვის აღზრდის 

უწყვეტობა იმავე გარემოში, ეთნიკური, რელიგიური, კულტურული და ენობრივი 

მახასიათებლები. 

                                                           
382 მუხ. 1209 
383 სამოქალაქო კოდექსი, მუხ. 12.5 
384 მუხ. 21 (3) 
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კონვენციის 21-ე მუხლი მოითხოვს, სახელმწიფომ შექმნას შვილად აყვანის ისეთი 

სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირველს 

ყოვლისა გათვალისწინებას. 

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის 23-ე მუხლის (4) თანახმად, 

ბავშვი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნეს განცალკევებული მშობლებისგან ბავშვის 

ან ერთი ან ორივე მშობლის შეზღუდული შესაძლებლობების საფუძველზე.  

გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციის თანახმად, ეროვნული კანონით უნდა 

აიკრძალოს იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ ბავშვთა მოძიება და განთავსება 

ზრუნვის დაწესებულებებში385. კანონმდებლობით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 

ადეკვატური ზრუნვის ფორმები ოჯახური და თემზე დაფუძნებული ზრუნვის 

უპირატესობის მითითებით386; ბავშვის მიტოვების შემთხვევაში სახელმწიფომ უნდა 

უზრუნველყოს კონფიდენციალობისა და უსაფრთხოების დაცვა, ამავე დროს, პატივი 

უნდა სცეს ბავშვის უფლებას მისი წარმოშობის ინფორმაციის მიღების უფლებაზე 

კანონით დადგენილი სათანადო წესით387; ოჯახიდან ბავშვის განცალკევება უნდა 

მოხდეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ, კანონით დადგენილი წესით; მშობლებს უნდა 

ჰქონდეთ გასაჩივრების და სამართლებრივი დახმარების უფლება388.  

 

 

▪ სპეციალიზებულ დაწესებულებაში მოთავსება 

სოციალური დახმარების შესახებ კანონის თანახმად, სპეციალიზებული დაწესებულება 

არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს სპეციალური 

მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირების სოციალურ მომსახურებას მთელი დღე-ღამის 

განმავლობაში ან/და დღე-ღამის განსაზღვრულ პერიოდში, გარდა პანსიონური 

მომსახურების მქონე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებისა389.  

ამ კანონის თანახმად, სპეციალიზებულ დაწესებულებაში, გარდა პანსიონისა, ბავშვის 

მოთავსების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო390. 
ბავშვის მოთავსება დაწესებულებაში ხდება დაინტერესებული პირის განცხადების 

საფუძველზე, რომელიც შეიძლება იყოს თავად მოთავსების მსურველი ან მისი ოჯახის 

წევრი, მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანო ან სასამართლო391.  

აღსანიშნავია, რომ კანონი არ ითვალისწინებს პრინციპს ბავშვის ალტერნატიულ 

ზრუნვაში განთავსების, როგორც უკიდურესი ღონისძიების შესახებ, რათა ბავშვი 

მხოლოდ მაშინ მოთავსდეს ალტერნატიულ ზრუნვაში, როდესაც ეს აუცილებელია და 

არცერთმა სხვა ღონისძიებამ ოჯახის გაძლიერებისა და რეინტეგრაციის მიზნით შედეგი 

არ გამოიღო.  

საქართველოს სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიში, გამოთქმულია შეშფოთება, 

რომ დაბადებისას არასწორი დიაგნოსტიკა და სტატუსის მინიჭების მოქმედი წესები 

                                                           
385 იგივე, პარა. 127 
386 იგივე, პარა. 53 
387 პარა. 42 
388 პარა. 47 
389 კანონი სოციალური დახმარების შესახებ, მუხ. 13 
390 მუხ. 14 (1,2) 
391 მუხ. 14 (4) 
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კვლავაც აფერხებენ დროული და ადეკვატური ზრუნვის უზრუნველყოფას. არსებული 

სისტემა არ იძლევა 0-3 წლის ჩვილისთვის სტატუსის მინიჭების შესაძლებლობას. ეს 

მნიშვნელოვანი გამოწვევაა პოლიტიკასა და პრაქტიკაში და ხელს უშლის ბავშვებს (და 

მათ მომვლელებს) ამ ასაკობრივ ჯგუფში ისარგებლონ სტატუსთან დაკავშირებული 

სახელმწიფო დაფინანსებით. ადრეული დიაგნოსტიკის და სტატუსის განსაზღვრის 

საკითხი აუტისტური დარღვევების და დაუნის სინდრომის შემთხვევაში, დღემდე 

გაურკვეველი რჩება. 

 

 

სპეციალიზებულ დაწესებულებაში ბავშვის განთავსების წესი დადგენილია მინისტრის 

ბრძანებით392, რომელიც ადგენს:  

▪ ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულება არის სააღმზრდელო დაწესებულება 

(მათ შორის, მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფარი), დღის ცენტრი და დედათა და 

ბავშვთა თავშესაფარი, ასევე, სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული 

ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების ფონდის ფილიალები, მათ 

შორის, ბავშვთა სახლი393; 

▪ ბავშვის (მათ შორის, ნაპოვნი ბავშვის) სპეციალიზებულ დაწესებულებაში 

განთავსების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს რეგიონული საბჭო, ხოლო 

მიუსაფარი ბავშვის განთავსების შესახებ გადაწყვეტილების მიმღებია 

უფლებამოსილი სოციალური მუშაკი394.  

▪ ბავშვის უშუალო შეფასებას ახდენს სოციალური მუშაკი შეგროვილი 

დოკუმენტების შესახებ (პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, 
ჯანმრთელობის ცნობა/ფორმა 100 (ზოგადი), სამედიცინო-სოციალური 
ექსპერტიზის დასკვნა შშმ პირის/ბავშვის შემთხვევაში)395. 

▪ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატში ან სათემო 

ორგანიზაციაში მოთავსებას ექვემდებარებებიან: შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე სრულწლოვანი პირები, ასევე, ამ პირის 18 წლამდე ასაკის შვილები, თუ ეს არ 
ეწინააღმდეგება ბავშვის ჭეშმარიტ ინტერესებს396;  

▪ დღის ცენტრში განთავსებას ექვემდებარება 6-18 წლამდე ბავშვები397;  

▪ დღის ცენტრში ან მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფარში მოთავსებას ექვემდებარება 

მიუსაფარი ბავშვი398; 

▪ დედათა და ბავშვთა თავშესაფარში მოთავსებას ექვემდებარება სხვადასხვა 
პრობლემების მქონე დედა, ასევე სხვადასხვა პრობლემების მქონე ქალი, რომელიც 

ორსულობის არანაკლებ 26-ე კვირაში იმყოფება (მათ შორის 10 წლამდე ასაკის 
შვილ(ებ)თან ერთად, თუ ეს უკანასკნელ(ნ)ი მიტოვების ან ინსტიტუციაში 

მოხვედრის რისკის წინაშე იმყოფებიან)399; 

                                                           
392 სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის 

წესისას და პირობების შესახებ/ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა მინისტრის 

ბრძანება 52/ნ/26.02.2010 
393 მუხ. 51 

394 მუხ. 4 
395 მუხ. 6 
396 ბრძანების მუხ. 3.3 
397 მუხ. 3.4 
398 მუხ. 3.5 
399 მუხ. 3.6 
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▪ სააღმზრდელო დაწესებულებაში განთავსებას ექვემდებარება 18 წლამდე ასაკის 
მზრუნველობამოკლებული ბავშვი400. ასეთად ბრძანება განმარტავს ბავშვებს: 

რომელთა მშობლებიც უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან გარდაცვლილად არიან 

აღიარებული ან მხარდამჭერის მიმღებია და სასამართლომ მშობლის უფლებების 

ნაწილში მხარდამჭერად დაუნიშნა მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანოს 
უფლებამოსილი პირი; ობოლია; მშობლებს შეეზღუდათ, შეუჩერდათ ან 

ჩამოერთვათ მშობლის უფლება-მოვალეობები; მიტოვებულადაა აღიარებული; 

მისი დატოვება მშობელთან საზიანოა ბავშვისთვის მისგან დამოუკიდებელი 
მიზეზებით401.   

არსად არ კეთდება მითითება ბავშვის მონაწილეობის, მისი აზრის მოსმენის და საუკეთესო 

ინტერესების შეფასების შესახებ მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ.  კანონი არ ადგენს 

ალტერნატიულ ზრუნვაში ბავშვის მოთავსების პრინციპულ საკითხებს, როგორიცაა: 

ალტერნატიულ ზრუნვის სპეციალიზებულ დაწესებულებაში მოთავსება, როგორც 

უკიდურესი ღონისძიება; ბავშვის და ოჯახის მდგომარეობის მულტიდისციპლინური 

შეფასება; ზრუნვის სათანადო ფორმის შერჩევა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების 

შესაბამისად; დამოუკიდებელი რეგულარული სუპერვიზიისა და მონიტორინგის სისტემა; 

და სხვა. კანონით ასევე არაა მოწესრიგებული ბუნებრივი და სხვა სახის კატასტროფების 

დროს ბავშვთა უფლებების, მათ შორის, დროებითი და გრძელვადიანი ზრუნვის 

საკითხები.  

მნიშვნელოვანია განვიხილოთ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოსთან არსებული 

რეგიონული საბჭოების მიზანი და ფუნქციები, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებას 

სპეციალიზებულ ზრუნვაში მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა განთავსების შესახებ. 

საბჭოს ტიპური დებულების402 თანახმად, საბჭოს შემადგენლობაში შედიან სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს, განათლების და მეცნიერების სამინისტროს შესაბამისი 

საგანამანთლებლო რესურს-ცენტრის, ადგილობრივი თვითმმართველობის, 

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის ან/და პროფესიული გაერთიანების 

წარმომადგენლები. საბჭოში ასევე შესაძლებელია შედიოდნენ: შრომის, ჯანმრთელობის 

და სოციალურ საკითხთა სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების ფონდის წარმომადგენელი, ადგილობრივი 

სამედიცინო დაწესებულების ექიმი ან სადაზღვევო კომპანიის ექიმი, სხვა 

დაინტერესებული პირი403.  

დებულების თანახმად, საბჭოს მიზანი მეურვეობა/მზრუნველობის და სოციალურ 

საკითხებთან დაკავშირებით, პირის ჭეშმარიტი ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფა 

სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის თანამშრომლობოთ და 

მულტიდისციპლინური მიდგომის გამოყენებით404.  

საბჭოს წევრებს სხდომის დაწყებამდე მინიმუმ 5 სამუშაო დღით ადრე ეგზავნებათ 

(ეცნობებათ) სხდომის დაწყების დრო და ადგილი, დღის წესრიგი, განსახილველ 

შემთხვევათა აღწერილობა და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი დოკუმენტაცია. 

აუცილებლობის შემთხვევაში, დასაშვებია საბჭოს წევრებისათვის დამატებით, საქმის 

მასალების გადაგზავნა, სხდომამდე არაუგვიანეს ერთი დღისა405. 

 
                                                           
400 მუხ. 3.7 
401 მუხ. 2.7 
402 სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბრძანება მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს 

რეგიონული საბჭოების ტიპიური დებულების და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ, 2013წ.  
403 დებულების მუხ. 2 
404 მუხ. 3.1 „ბ“ 
405 მუხ.7.7 
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გადაწყვეტილების მიღებისას, საბჭოს წევრები ხელმძღვანელობენ საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლობით, სოციალური მუშაკის ან/და სხვა უფლებამოსილი პირების 

(ფსიქოლოგი, იურისტი) მიერ წარმოდგენილ შეფასებაში (დასკვნაში) მითითებული 

ინფორმაციითა და რეკომენდაციებით, აგრეთვე, განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით 

არსებული სხვა მონაცემებით (ამ უკანასკნელის არსებობის შემთხვევაში). თუ 

წარმოდგენილი მასალები არ არის საკმარისი, საბჭოს უფლება აქვს, მოითხოვოს 

დამატებითი ინფორმაციის ან/და დოკუმენტების წარმოდგენა406. 

 

საბჭოს დებულება არ ადგენს ბავშვთან გადაწყვეტილების მიღების პრინციპებს, 

როგორიცაა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინება, ბავშვის 

მოსმენა და მისი აზრის პატივისცემა, ბავშვთან დაკავშირებით პირადი მონაცემების 

კონფიდენციალობის დაცვა საქმის მასალების გაზიარების დროს. რაც შეეხება 

მულტიდისციპლინურ შეფასებას, როგორც ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დადგენის 

გზას, საბჭო ახდენს მხოლოდ წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე. რეალურად 

ბავშვის შეფასებას, დოკუმენტების მოძიებას და დასკვნის შედგენას ახდენს მხოლოდ 

სოციალური მუშაკი. დოკუმენტების სავალდებულო ნუსხაში მითითებული არაა 

ფსიქოლოგის, განათლების სპეციალისტის, ექიმის და სხვა დასკვნები ბავშვის 

მდგომარეობის და საჭიროებების სრულფასოვანი შეფასებისთვის. უფრო მეტიც, საბჭოს 

შემადგენლობაში ჯანდაცვის სპეციალისტთა მონაწილეობა „შესაძლებელია“ და არა 

სავალდებულო, რაც იწვევს კითხვის ნიშნის ქვეშ ტოვებს ბავშვის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის სრულყოფილ გამოკვლევას და ეს საკითხი ამოიწურება მხოლოდ საბაზისო 

სამედიცინო ცნობის (ფორმა 100) წარდგენით.  

აქედან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ, რომ განხილული კანონებსა და 

კანონქვემდებარე აქტებს შორის არცერთი მათგანი არ მიუთითებს ისეთი მნიშვნელოვანი 

ელემენტების და გარემოებების შესწავლას, როგორიცაა: ბავშვის ჯანმრთელობის და 

განათლების საჭიროებები, ძალადობის გამოცდილება, მკურნალობის და სხვა სერვისების 

საჭიროება, ოჯახთან ურთიერთობა, მისი მოსაზრებების მოსმენა და სურვილების 

მხედველობაში მიღება ასაკის და განვითარების დონის შესაბამისად. ამავე დროს, 

ნათელია, რომ ბავშვის საჭიროებების და თავსებადობის შეფასებას უშუალოდ 

ახორციელებს სოციალური მუშაკი, რომლის დასკვნის საფუძველზეც მეურვეობისა და 

მზრუნველობის ორგანოსთან არსებული რეგიონული საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას. 

მართალია, რეგიონული საბჭოების შემადგენლობაში სხვადასხვა სპეციალისტები შედიან, 

თუმცა მათი მონაწილეობა უშუალოდ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების ყოველმხრივი 

შეფასების და დადგენის პროცესში უმნიშვნელოა. შესაბამისად, მულტიდისციპლინური 

გუნდის მიერ შეფასების განხორციელება არც კანონით და არც პრაქტიკით სათანადოდ 

არაა გარანტირებული. 

ჩატარებულმა კვლევამ407 გამოავლინა სისტემური პრობლემა: მულტიდისციპლინური 

და მულტიუწყებრივი მიდგომა გამოიყენება მაშინ, როდესაც საქმე კრიზისულია ანუ, 

ასეთ მიდგომას აქვს რეაქციული და არა პრევენციული დატვირთვა. პრევენციის დონეზე 

ასეთი მიდგომა საერთოდ არ არსებობს მოწყვლად ჯგუფებზე ზრუნვის სისტემაში. 

ასევე, მულტიდისციპლინური მუშაობა ქეისის მომზადების დროს უნდა 

მიმდინარეობდეს, რათა ეს ქეისები პროფესიულად დამუშავდეს და წარედგინოს საბჭოს. 

 

 

                                                           
406 მუხ. 7.10 
407 ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული 

საბჭოების მუშაობის ეფექტიანობის კვლევა, 2016 
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▪ ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულების ლიცენზირება 

 

კონვენცია408 მოითხოვს იმ საკანონმდებლო ჩარჩოს გადასინჯვას, რომელიც ეხება ყველა 

სახელმწიფო, კერძო და მოხალისეობრივ საწყისებზე მომუშავე დაწესებულებას და 

სერვისს. კანონმდებლობის განხილვა უნდა მოიცავდეს ყველა ყველა ზრუნვის სერვისს 

მინდობით აღზრდის და დღის ცენტრების, ჯანმდაცვის, განათლების, 

სასჯელაღსრულების და სხვა სერვისებს. სტანდარტები უნდა მოქმედებდეს ყველგან 

შესაბამისი ინსპექციისა და მონიტორინგის მექანიზმებით409.  

 

გაეროს რეზოლუცია ბავშვთა ალტერნატიული ზრუნვის შესახებ ადგენს სააღმზრდელო 

დაწესებულების რეგისტრაციისა და საქმიანობის კანონმდებლობით დადგენილი წესის 

დარღვევა უნდა იყოს დასჯადი. საქმიანობის ნებართვის გაცემა და რეგულარული 

შემოწმება უნდა განახორციელოს კომპეტენტურმა სახელმწიფო უწყებამ შემდეგი 

ძირითადი კრიტერიუმების მიხედვით: მიზნები, ფუნქციონირება, პერსონალის შერჩევა 

და კვალიფიკაცია, ზრუნვის სტანდარტების დაცვა, ფინანსური რესურსები და 

მენეჯმენტი410.   

 

კონვენციის 25-ე მუხლის თანახმად, სახელმწიფომ უნდა აღიაროს ბავშვის უფლება მისი 

მკურნალობის და ზრუნვაში განთავსების გარემოებების პერიოდულ გადახედვაზე.   

 

 

კანონი „სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ“411 ადგენს შემდეგს:  

▪ კანონი ვრცელდება ნებისმიერი  ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმით 

დაფუძნებულ სააღმზრდელო დაწესებულებებზე, გარდა მინდობით აღზრდისა, 
სამედიცინო სტაციონარული დაწესებულებისა, საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს მიერ დაფუძნებული სკოლა-პანსიონისა, აგრეთვე 

ისეთი დაწესებულებისა, რომელშიც ბავშვი იმყოფება წელიწადში არაუმეტეს 3 

თვისა412.  

▪ სამინისტრო განსაზღვრავს სააღმზრდელო საქმიანობის განხორციელების 

ტერიტორიას და რაოდენობას, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში სააღმზრდელო 
საქმიანობის განმახორციელებელი პირის შერჩევის წესსა და პირობებს. 
აკრძალულია სხვა ტერიტორიაზე და სხვა რაოდენობის სააღმზრდელო 

საქმიანობის განხორციელება413. 

▪ სააღმზრდელო საქმიანობის საჭიროა ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტებთან 

შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა; ინფორმაცია პერსონალის რაოდენობის, 

კვალიფიკაციის შესახებ;  მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის და შენობა-

ნაგებობების შესახებ ინფორმაცია; საქმიანობა უნდა შეესაბამებოდეს მთავრობის 

დადგენილებით დამტკიცებულ „ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტებს“414.  

▪ ლიცენზიის გამცემი უფლებამოსილია შეამოწმოს ლიცენზიის მფლობელი 

ლიცენზიის პირობებთან შესაბამისობის დასადგენად, ასევე ისეთ შემთხვევაშიც, 

                                                           
408 მუხ. 3 (3) 
409 Implementation Handbook for UN CRC, UNICEF, 2007 / არაოფიციალური თარგმანი, გვ. 41 
410 რეზოლუციის პარა. 105 
411 კანონი სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ / მიღებულია 08.06.2016 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3307127  
412 მუხ. 1 
413 მუხ. 3. 1,2 
414 მუხ. 6 
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თუ არსებობს დასაბუთებული ინფორმაცია ლიცენზიის მფლობელის მიერ 

სალიცენზიო პირობების დარღვევის შესახებ. სალიცენზიო პირობების დარღვევა 

გამოიწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით415. 

 

ამავე დროს, კანონი ლიცენზირებულად თვლის იმ სააღმზრდელო დაწესებულებებს, მათ 

შორის საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, რომლებსაც ლიცენზია მიღებული ჰქონდათ 

სააღმზრდელო საქმიანობის შესახებ წინა კანონით416. აღსანიშნავია, რომ წინა კანონით ეს 

დაწესებულებები ლიცენზირებულად ჩაითვალნენ ლიცენზიის მისაღებად დადგენილი 

პროცედურების დაკმაყოფილების გარეშე. არცერთი კანონი არ მიუთითებს ამ 

დაწესებულებებისთვის რაიმე სავალდებულოდ შესასრულებელ პირობას გარდამავალ 

ეტაპზე სტანდარტებთან შესაბამისობის და შემდგომში მცირე ზომის საოჯახო ზრუნვის 

ფორმად ჩამოყალიბების შესახებ. ჩანაწერი არსებობს მხოლოდ კანონქვემდებარე აქტში, 

მთავრობის დადგენილებაში ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების შესახებ, რომელიც 

საგამონაკლისო პირობებს უწესებს 24-საათიან დიდი ზომის ინსტიტუციებს და 

სტანდარტებთან შესაბამისობისთვის უდგეს ვადას 2020 წლის 1 იანვრამდე417. თუმცა არც 

ეს კანონქვემდებარე აქტი მიუთითებს ეტაპობრივი განხორციელების შესახებ.  აქედან 

გამომდინარე, დიდი ზომის ინსტიტუციებში მყოფი ბავშვები კიდევ რამდენიმე წელი 

რჩებიან ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო სისტემის გარეთ და წინარე გამოცდილების 

მიხედვით (2009 წლის მარტიდან წლიდან ეს დაწესებულებები კანონით ითვლებიან 

ლიცენზირებულად სტანდარტების დაკმაყოფილების გარეშე418) კვლავ ბუნდოვანი რჩება 

ამ პრობლემის გადაჭრის გზები.  

 

გაეროს სპეციალური მომხსენებელი ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და 

ბავშვთა ტრეფიკინგის საკითხებზე აღნიშნავს, რომ საქართველოში „ბავშვზე ზრუნვის 

არა-სახელმწიფო დაწესებულებების კრიტიკა გამოწვეულია იმით, რომ ისინი თავს 

არიდებენ სახელმწიფოს მიერ რეგულირებას, მონიტორინგს და კონტროლს“419. 

მომხსენებელი მოუწოდებს საქართველოს: 

 

▪ შეიმუშავოს და განახორციელოს ახალი სამოქმედო გეგმა ბავშვზე ზრუნვის 

სისტემის რეფორმისთვის დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის 

დასრულებისთვის, რაც მოიცავს არა-სახელმწიფო ბავშვზე ზრუნვის 

დაწესებულებების რეგულირებას, მონიტორინგს და ხედამხედველობას იმ 

საბოლოო მიზნით, რომ ისინი დაიხურება და მიიღება ბავშვზე ზრუნვის 

ალტერნატიული ზომები420. 

 

▪ უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა 

დეინსტიტუციონალიზაცია მათი ოჯახების მხარდაჭერის და ზრუნვის 

ალტერნატიული ფორმების ხელშეწყობით421.  
 

                                                           
415 მუხ. 8 
416 კანონი სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ / მიღებულია 11.03.2005 / ძალადაკარგულია 

17/06/2016  
417მთავრობის დადგენილება ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების შესახებ, მუხ. 1 (4)  
418 იხ. 2009 წლის 24 მარტის ცვლილება https://matsne.gov.ge/ka/document/view/17950  
419 გაეროს სპეციალური მომხსენებელი ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა 

ტრეფიკინგის საკითხებზე. ანგარიში, 2016 წ. 21 დეკემბერი. პარა. 70 
420 იგივე, პარა. 86. „ბ“ 
421 იგივე, პარა. 86. „გ“ 
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აღსანიშნავია, რომ ეს კანონი არ აწესრიგებს სკოლა-პანსიონის ლიცენზირების საკითხს, 

რომელიც მოიცავს როგორც საგანამანთლებლო, ასევე სააღმზრდელო კომპონენტს. არც ამ 

და არც სხვა კანონით არ წესრიგდება სამედიცინო სტაციონარულ დაწესებულებებში 

მოთავსებულ ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტები (მაგალითად, კანონი ფსიქიატრიული 

დახმარების შესახებ ადგენს, რომ პაციენტის განთავსების ვადა არანებაყოფლობით 

მკურნალობის დროს შესაძლოა იყოს 6 თვე და მეტი422).  ამრიგად, საქართველოში მოქმედი 

სკოლა-პანსიონური დაწესებულებების სააღმზრდელო საქმიანობა, ასევე, სტაციონარული 

სამედიცინო დაწესებულებებში მოთავსებულ ბავშვზე ზრუნვის პირობები რჩება 

სავალდებულო სტანდარტების და რეგულირების გარეშე.  

 

რაც შეეხება მონიტორინგს, კანონი მიუთითებს, რომ ლიცენზიის გამცემი 

უფლებამოსილია შეამოწმოს ლიცენზიის პირობების შესრულება ზოგადად ან დარღვევის 

შესახებ დასაბუთებული ინფორმაციის არსებობისას. კანონი არ მიუთითებს 

მონიტორინგის (ინსპექცია, ზედამხედველობა) რეგულარულობაზე, წესსა და 

ინსტრუმენტებზე. ამავე დროს, კანონი არ ადგენს, თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს 

„დასაბუთებულ ინფორმაციად“ დაწესებულების შესამოწმებლად და არც ბავშვისთვის 

ხელმისაწვდომ გასაჩივრების პროცედურებს მიუთითებს. აღსანიშნავია ასევე, რომ კანონი 

სააღმზრდელო საქმიანობის შესახებ არ მიუთითებს სააღმზრდელო საქმიანობის 

განხორციელებაზე ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინებით. ეს და 

სხვა ფუნდამენტური პრინციპები ასახული არაა არც მთავრობის დადგენილებაში ბავშვზე 

ზრუნვის სტანდარტების შესახებ. ეს კანონი არ აწესრიგებს არც მინდობით აღზრდის, 

როგორც სააღმზრდელო საქმიანობის საკითხს და მინიმალური მოთხოვნების გარდა423 

მინდობით აღზრდაც რჩება სტანდარტების გარეშე.   

 

3.4.3. ბავშვის უფლება განათლებაზე  

 
ბავშვის უფლებათა კონვენცია424 მოუწოდებს სახელმწიფოს უზრუნველყოს ბავშვის 

უფლება განათლებაზე, მათ შორის, განათლების შესახებ ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის, სკოლაში დასწრების ხელშეწყობის და სკოლიდან გარიცხვის 

შემცირების გზით. სახელმწიფომ, აგრეთვე, უნდა მიიღოს ყველა სათანადო ზომა, რათა 

სასკოლო დისციპლინა განხორციელდეს ბავშვის ღირსებისა და კონვენციასთან 

შესაბამისობით. კომიტეტის განმარტებით425, დაუშვებელია დისციპლინის ზომად 

ფიზიკური დასჯის ან სხვა სასტიკი ან დამამცირებელი სასჯელი ან მოპყრობა.  

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების გაეროს კომიტეტი განმარტავს, 

რომ ინკლუზიური განათლება არის თითოეული მოსწავლის ფუნდამენტური უფლება, 

პრინციპი, რომელიც აფასებს მოსწავლეთა კეთილდღეობას, ღირსებას და ავტონომიას 

და აღიარებს ინდივიდუალურ მოთხოვნილებებს და შესაძლებლობას ეფექტურად 

მონაწილეობდეს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ინკლუზიური განათლება არის 

ადამიანის უფლებათა განხორციელების საშუალება, რისი მეშვეობითაც შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებს შეუძლიათ თავი დააღწიონ სიღარიბეს, აღიჭურვონ 

თემში სრულფასოვანი მონაწილეობის საშუალებებით და დაცულნი იყვნენ 

ექსპლუატაციისგან. ინკლუზიური განათლება არის განათლების უფლების 

                                                           
422 კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ, მუხ. 18.1-13 
423 კანონი შვილად აყვანის და მინდობით აღზრდის შესახებ 
424 მუხ. 28 
425 ზოგადი კომენტარი #1, პარა. 8; ზოგადი კომენტარი # 8, პარა. 32 
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დამაბრკოლებელი ბარიერების აღმოფხვრის პროცესის შედეგი, რომელიც მოიცავს 

კულტურულ, პოლიტიკურ და სასკოლო პრაქტიკის ცვლილებებს განათლების 

პროცესში მოსწავლეთა ეფექტური ჩართვისთვის426.   

 

კომიტეტი ხაზგასმით აღნიშნავს ტერმინებს შორის განსხვავების სწორად აღქმის 

მნიშვნელობას. კერძოდ, ექსკლუზია ნიშნავს მოსწავლეებისთვის განათლების 

ხელმისაწვდომობაზე პირდაპირ ან არაპირდაპირ უარყოფას427.  სეგრეგაცია ხდება, 

როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის განათლების მიწოდება 

ხდება სპეციალურად მათთვის შექმნილ განცალკევებულ გარემოში. ინტეგრაცია არის 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განთავსების პროცესი სტანდარტული 

განათლების დაწესებულებებში. ინკლუზია მოიცავს სისტემური რეფორმის პროცესს, 

რომელიც მოიცავს განათლების სფეროში მასალის შინაარსის, სასწავლო მეთოდების, 

მიდგომების, სტრუქტურების და სტრატეგიების ცვლილებებსა და მოდიფიკაციებს 

ბარიერების დასაძლევად იმ მიზნით, რომ ყველა მოსწავლეს მიეწოდოს ასაკთან 

შესაბამისი თანასწორი, მონაწილეობითი სასწავლო გარემო, რომელიც ყველაზე უკეთ 

პასუხობს მათ მოთხოვნილებებსა და არჩევანს.  

 

მოსწავლეთა განთავსება ჩვეულებრივ სკოლაში შესაბამისი სტრუქტურული 

ცვლილებების გარეშე (გაკვეთილების ორგანიზება, სასწავლო გეგმის და სწავლებისა და 

შესწავლის სტრატეგიები) არ ნიშნავს ინკლუზიას. უფრო მეტიც, ინტეგრაცია 

ავტომატურად ვერ უზრუნველყოფს სეგრეგაციიდან ინკლუზიაზე გადასვლას.  

 

ინკლუზიური განათლების ძირითადი მახასიათებლებია: სისტემური მიდგომა, 

რომელიც მოიცავს აუცილებელ ცვლილებებს ინსტიტუციური კულტურის, პოლიტიკის 

და პრაქტიკის კუთხით; მთლიანი საგანმანათლებლო გარემოს ცვლილება სწავლების 

მეთოდების, საბჭოს შეხვედრების, მასწავლებელთა სუპერვიზიის, საკონსულტაციო 

სერვისების და სამედიცინო ზრუნვის, სასკოლო ტურების, ბიუჯეტირების, მშობლებთან 

კომუნიკაციას ადგილობრივ თემში თუ უფრო ფართო მასშტაბით; სრულფასოვანი 

პიროვნული მიდგომა, რაც ნიშნავს პერსონალიზებული განათლების მიწოდებას 

ნაცვლად იმისა, რომ მოსწავლისგან მოითხოვოს სისტემაზე მორგება; მასწავლებელთა 

მხარდაჭერა გადამზადებით მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

მასწავლებელთა ჩართვით; მრავალფეროვნების პატივისცემა დისკრიმინაციის გარეშე 

ნებისმიერი ნიშნით; მოსწავლისადმი მეგობრულად განწყობილი გარემო; სკოლის 

მიტოვების რისკისა და სავალდებულო განათლების მიღმა მყოფი ბავშვების 

მონიტორინგი და მათ შესახებ  მონაცემთა ბაზების ხელმისაწვდომობა, სასწავლო-

საგანმანათლებლო მასალების ხელმისაწვდომობა და გამოყენება ფორმალური და 

არაფორმალური განათლების დაწესებულებებში სავალდებულო განათლების მიღმა 

დარჩენილი და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვებისათვის 

მათ შორის, სკოლიდან განთესვის რისკის ქვეშ მყოფი მოსწავლეებისათვის, ეფექტური 

მომზადება გარდამავალი ეტაპებისთვის, რაც ნიშნავს მოსწავლეთა შესაძლებლობების 

განვითარებას განათლების შემდგომ საფეხურებზე გადასვლისთვის; პარტნიორობა, რაც 

მოიცავს მასწავლებელთა, მოსწავლეთა და სხვა ასოციაციების თუ არაფორმალური 

ჯგუფების ცოდნის გაღრმავება შეზღუდული შესაძლებლობის შესახებ; მონიტორინგი, 

როგორც განგრძობადი პროცესი, რადგან მნიშვნელოვანია მოხდეს ინკლუზიური 

                                                           
426 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #4 

„ინკლუზიური განათლების შესახებ“, პარა. 10 
427 პარა. 11 
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განათლების რეგულარული მონიტორინგი და შეფასება ფორმალური ან არაფორმალური 

სეგრეგაციის ან ინტეგრაციის აღმოფხვრისთვის428. 

 

▪ განათლების მიზნები 

ბავშვის უფლებათა კონვენციის თანახმად, ბავშვის განათლების მიზნებია429: ბავშვის 

პიროვნების, ტალანტების, გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარება მისი 

სრული პოტენციალით; ადამიანის უფლებების და ძირითადი თავისუფლებებისადმი 

პატივისცემის ჩამოყალიბება; ბავშვის პატივისცემის განვითარება მისი მშობლებისადმი, 

კულტურული, ენობრივი და იმ ქვეყნის ეროვნული ღირებულებებისადმი, რომელშიც 

წარმოიშვა ან ცხოვრობს, და ასევე, მისგან განსხვავებული ცივილიზაციებისადმი; ბავშვის 

მომზადება ცხოვრებისეული პასუხისმგებლობისთვის თავისუფალ საზოგადოებაში, 

ურთიერთგაგების, მშვიდობის, ტოლერანტობის, სქესთა თანასწორობის, ყველა ადამიანს, 

ეთნიკურ, ეროვნულ და რელიგიურ დაჯგუფებას შორის მეგობრობის სულისკვეთებით; 

ბუნებრივი გარემოს მიმართ პატივისცემის განვითარება.   

კომიტეტი განმარტავს430, რომ კონვენციის მიერ აღიარებული, განათლების მიზნების 

ზოგადი და ძალიან ფართო მნიშვნელობის გამო ზოგიერთი სახელმწიფო მათ ასახვას შიდა 

კანონმდებლობაში საჭიროდ არ თვლის. თუმცა, კომიტეტი თვლის, რომ 

კანონმდებლობაში ამ მიზნების ასახვის გარეშე ამ პრინციპების განხორციელება 

სათანადოდ ვერ მიიღწევა. აქედან გამომდინარე, კომიტეტი მოუწოდებს სახელმწიფოს 

უზრუნველყოს ამ პრინციპების განმტკიცება შესაბამისი კანონებით. კანონმდებლობით 

უნდა განმტკიცდეს, რომ დაუშვებელია დისციპლინის ზომად ფიზიკური დასჯის ან სხვა 

სასტიკი ან დამამცირებელი სასჯელი ან მოპყრობა431. 

კანონი ზოგადი განათლების შესახებ ადგენს432 ზოგადი განათლების სფეროში 

სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითად მიზნებს, კერძოდ: ა) მოსწავლის ეროვნული და 

ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მქონე, თავისუფალ პიროვნებად ჩამოყალიბებისთვის 

საჭირო პირობების შექმნა; ბ) მოსწავლის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების 

განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

დამკვიდრება, ლიბერალურ-დემოკრატიულ ღრებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო 

ცნობიერების ჩამოყალიბება, მოსწავლის მიერ კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა, 

ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოსა და გარემოს წინაშე უფლება-მოვალეობების 

გაცნობიერებაში ხელშეწყობა.  

 

ზოგადი განათლების შესახებ კანონის მიერ აღიარებული განათლების მიზნები 

სრულყოფილად არ ასახავს კონვენციით აღიარებულ მიზნებს, კერძოდ, მასში 

გამოტოვებულია ისეთი მნიშვნელოვანი მიზნები, როგორიცაა: ადამიანის უფლებათა 

პატივისცემის ჩამოყალიბება; ტოლერანტობის, თანასწორობის, მშვიდობისა და 

განსხვავებულისადმი პატივისცემის ჩამოყალიბება და ა.შ. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია 

კანონი გადაიხედოს ამ მიმართულებით.  

 

კანონი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ არ მოიცავს 

ჩანაწერს განათლების მიზნების შესახებ. მნიშვნელოვანია გადაიხედოს ეს კანონი და 

                                                           
428 პარა. 12 
429 მუხ. 29 
430 ზოგადი კომენტარი #1, განათლების მიზნები: პარა. 17 
431 ზოგადი კომენტარი #1, პარა. 8; ზოგადი კომენტარი # 8, პარა. 32 
432 კანონი ზოგადი განათლების შესახებ, მიღებულია 04.08.2005/ მუხ. 3 (1) 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29248   
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აისახოს მასში სკოლამდელი განათლების მიზნები კონვენციის შესაბამისად. 

საკანონმდებლო ცვლილებებმა მნიშვნელოვანია ასახოს შემდეგი საკითხები: 

▪ ადრეული და სკოლამდელი დაწესებულებების აღმზრდელ-პედაგოგებისა და სხვა 

ძირითადი პერსონალის პროფესიული განვითარების ეროვნული სისტემა, რაც 

აუცილებელი წინაპირობაა ხარისხიანი განათლების უფლების რეალიზებისთვის; 

▪ კანონით შეზღუდულია ალტერნატიულ და მრავალფეროვან სერვისებზე 

ხელმისაწვდომობა (რადგან დადგენილია სავალდებულო საათების რაოდენობა და 

ბაღების მხოლოდ საჯარო და კერძო ორგანიზაციული ფორმა), რაც ნიშნავს რომ 

იზღუდება კონკრეტული თემის საჭიროებებზე მორგებული (საზოგადოებრივი და 

საჯარო) საგანმანათლებლო სერვისების შექმნის შესაძლებლობა433); 

▪ კანონი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ არ მოიცავს 

არცერთ ჩანაწერს თამაშისა და მონაწილეობითი უფლებების შესახებ, რომლებიც 

წარმოადგენს ძირითად ქვაკუთხედს ხარისხიანი, ბავშვზე ორიენტირებული 

განათლების უზრუნველყოფისთვის ადრეულ ასაკში434  

 

კანონი არაფერს ამბობს სახელმწიფოს ვალდებულებებზე განსაკუთრებით მოწყვლადი 

ბავშვების ხარისხიანი და ხელმისაწდვომი განათლებით უზრუნველყოფის შესახებ. 

 

▪ ინკლუზიური განათლება 

კომიტეტი მოითხოვს სახელმწიფომ შექმნას ყოვლისმომცველი და კოორდინირებული 

საკანონმდებლო და პოლიტიკის ჩარჩო შესაბამისი სანქციებით. ძირითადი 

ელემენტებია435:  

▪ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა; 

▪ ინკლუზიის და მისი მიზნების მკაფიო განმარტება, რომელიც იქნება რეფორმის 

ნაწილი და არა - დანამატი;  

▪ ინკლუზიური განათლების მატერიალური უფლება, როგორც საკანონმდებლო 

ჩარჩოს ერთ-ერთი ელემენტი, რაც გულისხმობს შეუსაბამო ტერმინების ამოღებას 

კანონებიდან; გარანტია ყველა მოსწავლისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობით 

და მის გარეშე, ისარგებლონ თანაბარი უფლებით სწავლის ინკლუზიური 

შესაძლებლობებით, ზოგადი განათლების სისტემაში, ხოლო ინდივიდუალურ 

მოსწავლეს მიეწოდოს სპეციალური მხარდაჭერის სერვისები;  

▪ განათლების შესახებ კანონებში ინკლუზია უნდა აისახოს, როგორც კონკრეტული 

მიზანი;  

▪ სკოლების დიზაინი „უნივერსალური დიზაინის“ პრინციპით და ამავე დროს, 

უკვე არსებული სკოლების ადაპტაციის გეგმის და დროის გრაფიკის 

შემუშავება436; 

▪ ინკლუზიური განათლების ხარისხობრივი სტანდარტების და მონიტორინგის 

მექანიზმების შემუშავება; გონივრული მისადაგების აღიარება და შესაბამისი 

სანქციების დაწესება შეუსრულებლობისთვის;  

▪ ადრეული გამოვლენის, შეფასების და მხარდაჭერის ჩარჩო მექანიზმის შექმნა;  

▪ ადგილობრივი თვითმმართველობის ვალდებულება დაგეგმონ და 

უზრუნველყონ ყველა მოსწავლისთვის, ამით შორის შეზღუდული 

                                                           
433 ამაზე საუბარი არის კონვეცნიის ზოგად კომენტარში #7, მუხლი 31 

(http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment7Rev1.pdf 
434 (მუხლი 31 და მუხლები 12-17, აგრეთვე ზოგადი კომენტარი 7) 
435 პარა. 62 
436 კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #2 
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შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ინკლუზიური საგანმანათლებლო გარემო, 

შესაბამისი ენები, კომუნიკაციის შესაბამისი საშულებები;  

▪ საკანონმდებლო გარანტიების შექმნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვთა უფლების რეალიზებისთვის მოსმენაზე და მათი მოსაზრებების 

სათანადოდ გათვალისწინებაზე განათლების სისტემაში, მათ შორის, სკოლის 

საბჭოების, სახელმწიფო და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების 

მეშვეობით, ასევე, გადაწყვეტილებების გასაჩივრების კუთხით; პარტნიორული 

კოორდინაცია ყველა სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ 

შორის, შშმ პირთა და მშობელთა მონაწილეობით. ასევე, სკოლის მიტოვების 

რისკისა და სავალდებულო განათლების მიღმა მყოფი ბავშვების მონიტორინგისა 

და ამ ბავშვების შესახებ  მონაცემთა ბაზების შექმნისა და ხელმისაწვდომობის 

შესახებ. 

 

 

 
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ437 განმარტავს 

ინკლუზიური განათლებას, როგორც საგანმანათლებლო მიდგომა, რომლის ფარგლებშიც 

განათლების სისტემა უზრუნველყოფს დაწესებულებაში ყველა ბავშვისთვის ხარისხიანი 

განათლების მიწოდებას მათი ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით, 

მიუხედავად ბავშვების ფიზიკური, შემეცნებითი, სენსორული, სოციალური, ემოციური, 

ლინგვისტური, ეთნიკური, რასობრივი, რელიგიური, გენდერული თუ სხვა 

მახასიათებლებისა438.  

 

ეს კანონი, აგრეთვე, ადგენს სხვადასხვა უწყებების ვალდებულებებს ინკლუზიური 

განათლების კუთხით: 

▪ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს უფლებამოსილებებს და 

ვალდებულებებს, რომლის ფარგლებშიც სამინისტრო ინკლუზიური განათლების 

პრინციპების გათვალისწინებით ამზადებს საგანმანათლებლო რესურსების სიასა 

და მეთოდოლოგიურ რესურსებს და უზრუნველყოფს ამ რესურსების 

მუნიციპალიტეტებისათვის ხელმისაწვდომობას439; 

▪ მუნიციპალიტეტების უფლებამოსილებებსა და ვალდებულებებს სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების სფეროში, რომელის ფარგლებშიც იზრუნველყოფენ 

თანაბრად ხელმისაწვდომ და ინკლუზიურ სკოლამდელ აღზრდასა და განათლების 

მიწოდებას440; 

▪ დაწესებულებების უფლებებსა და ვალდებულებებს ბავშვებთან და მათ 

მშობლებთან მიმართებაში: ინკლუზიურ განათლებასთან, ძალადობისგან ბავშვის 

დაცვასთან, უსაფრთხოებასთან, სანიტარიასა და ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

სტანდარტების შესაბამისად დაწესებულების სტრატეგიის შემუშავებას441; 

▪ დაწესებულება უზრუნველყოფს ინკლუზიური განათლების მიწოდებას 

ბავშვებისთვის, მიუხედავად მათი ფიზიკური, შემეცნებითი, სენსორული, 

სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური, ეთნიკური, რასობრივი, რელიგიური, 

გენდერული თუ სხვა მახასიათებლებისა442. 

 

                                                           
437 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3310237  
438 მუხ. 3 „ლ“ 
439 მუხ. 8 „დ“ 
440 მუხ. 10 „ბ“ 
441 მუხ. 17.2 „გ“ 
442 მუხ. 23.1 
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განხილული ნორმების ანალიზით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ინკლუზიური 

განათლების განმარტება შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან, თუმცა 

ნორმები გარკვეულო ბუნდობანებას შეიცავს უწყებების უფლებამოსილებასა და 

ვალდებულებებთან დაკავშირებით. აუცილებელია კანონმა დაადგინოს კოორდინაციის 

ვალდებულება სკოლამდელ დაწესებულებასა და სხვადასხვა სექტორულ უწყებებს შორის, 

რაც უზრუნველყოფს ინფორმაციის გაცვლასა და თანამშრომლობას ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესებიდან გამომდინარე, რათა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ მაქსიმალურად 

შეძლოს ბავშვის საჭიროებებზე, შესაძლებლობებსა და ინტერესებზე მორგებული 

მომსახურების უზრუნველყოფა. კანონმა, აგრეთვე, უნდა ასახოს: ახალი დაწესებულების 

მშენებლობა განხორციელდეს უნივერსალური დიზაინის პრინციპით; ყველა არსებულმა 

დაწესებულებამ განახორციელოს გონივრული მისადაგების ვალდებულება; განათლების 

ხარისხის მონიტორინგის ჩარჩომ გაითვალისწინოს ინკლუზიურობის პრინციპის 

განხორციელების მონიტორინგი.  

 

კანონი ზოგადი განათლების შესახებ აღიარებს ინკლუზიური განათლების პრინციპს და 

ინკლუზიურ განათლებას განმარტავს, როგორც სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე მოსწავლის ჩართვას ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში 

თანატოლებთან ერთად. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე კი 

არის პირი, რომელსაც თანატოლებთან შედარებით აქვს სიძნელე სწავლაში და 

რომლისთვისაც საჭიროა ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიცირება ან/და სასწავლო 

გარემოსთან ადაპტაცია ან/და ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის და პროგრამების 

შედგენა ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისობაში და განხორციელება. ინკლუზიური 

განათლების მულტიდისციპლინური გუნდი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 

განსაზღვრის მიზნით ახორციელებს პირის შეფასებას და მისთვის განათლების საუკეთესო 

ფორმის შერჩევას443.  

 

აღნიშნული განმარტება არ შეესაბამება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების კონვენციას, რადგან ინკლუზიური განათლების პრინციპს განმარტავს 

ვიწროდ, მხოლოდ სწავლასთან დაკავშირებული სიძნელის ჭრილში („პირი, რომელსაც 

თანატოლებთან შედარებით აქვს სიძნელე სწავლაში“444) და არა როგორც თითოეული 

მოსწავლის ფუნდამენტურ უფლებას მიიღოს მაღალი ხარისხის, მის ასაკთან, 

ინდივიდუალურ მოთხოვნილებებთან შესაბამისი განათლება. ინკლუზიური განათლება 

არის განათლების უფლების დამაბრკოლებელი ბარიერების აღმოფხვრის პროცესის 

შედეგი, რომელიც მოიცავს კულტურულ, პოლიტიკურ და სასკოლო პრაქტიკის 

ცვლილებებს განათლების პროცესში მოსწავლეთა ეფექტური ჩართვისთვის. აქედან 

გამომდინარე, მნიშვნელოვანია გადაიხედოს ზოგადი კანონში არსებული განმარტება და 

შესაბამისობაში მოვიდეს ბავშვის უფლებათა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა უფლებების კონვენციებთან და შესაბამის საერთაშორისო სტანდარტებთან.  

განხორციელება; 

 

კანონი პროფესიული განათლების შესახებ445 და კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ446 

საერთოდ არ მოიცავს ჩანაწერს ინკლუზიური განათლების შესახებ.  

 

კანონმდებლობით განათლების ყველა საფეხურზე და ეტაპზე უზრუნველყოფილი უნდა 

იყოს ინკლუზიურობის პრინციპი. ეს კანონები შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს 

                                                           
443 მუხ. 2 
444 ზოგადი განათლების შესახებ კანონი, მუხ. 2 „ჩ2“, „უ“ 
445 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/23608  
446 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32830  
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საერთაშორისო სტანდარტებთან, რათა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებმა და 

ახალგაზრდებმა სხვებთან თანაბარ პირობებში შეძლონ განათლების მიღება. 
 

1.1. უნივერსალური დიზაინი და გონივრული მისადაგება 

 
კომიტეტი განმარტავს447, რომ სახელმწიფომ დაუყოვნებლივ უნდა განახორციელოს ისეთი 

ვალდებულებები, როგორიცაა: დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, რისთვისაც 

აღმოფხვრილი უნდა იყოს ყველა სამართლებრივი და სხვა ბარიერები, რაც ხელს უშლის 

ინკლუზიურ განათლების უფლებას; გონივრული მისადაგების უზრუნველყოფა, რისი 

შეუსრულებლობაც წარმოადგენს დისკრიმინაციას შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით; 

სავალდებულო, უფასო ზოგადი ინკლუზიური განათლების უზრუნველყოფა  

ყველასთვის, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის. 

კანონი ზოგადი განათლების შესახებ ადგენს, რომ სკოლა ვალდებულია შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებისთვის დააწესოს შეღავათები მათი სწავლისა და 

აღზრდისათვის აუცილებელი პირობების შესაქმნელად448 და უფლებამოსილია შექმნას 

პირობები ინკლუზიური სწავლებისათვის449.  ეს ნიშნავს, რომ კანონი სკოლას არ 

ავალდებულებს შექმნას ინკლუზიური გარემო „გონივრული მისადაგების“ 

უზრუნველყოფით.  

 

კანონი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ450 არ 

ითვალისწინებს ინკლუზიურობის პრინციპს და უფლებას. ეს კანონი მიუთითებს, რომ: 

  

▪ განათლების ორგანოები ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური 

უზრუნველყოფის ორგანოებთან ერთად ვალდებული არიან, უზრუნველყონ 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ადრეული და სკოლამდელი 

აღზრდა და განათლება და სკოლისგარეშე აღზრდა მათთვის ჯეროვანი 

სარეაბილიტაციო დახმარების გაწევის ხელსაყრელი შესაძლებლობების შექმნის 

მიზნით, აგრეთვე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიერ საშუალო-

სპეციალური და უმაღლესი განათლების მიღება ინდივიდუალური გეგმის 

შესაბამისად451.  

 

ეს დებულება უნდა ამოქმედდეს 2017 წლის 1 აპრილიდან, თუმცა შეუსაბამოა 

კონვენციასთან და საჭიროებს გადახედვას. 

 

▪ ამავე დროს, ეს კანონი უშვებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიერ 

განათლების მიღებას სპეციალურ სასწავლო დაწესებულებებში452.  

 

სპეციალური დაწესებულებების არსებობა უშვებს სეგრეგაციად და ეწინააღმდეგება 

ინკლუზიის პრინციპს. 

 

                                                           
447 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #4, 

პარა. 40 
448 მუხ. 33.1 „ზ“ 
449 მუხ. 33.2 „გ“ 
450 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30316  
451 მუხ. 17.2: დებულება ამოქმედდება 2017 წლის 1 აპრილიდან 
452 მუხ. 18.1 
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▪ კანონი ადგენს, რომ „თუ შეუძლებელია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვების ზოგად ან სპეციალურ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების დაწესებულებებში აღზრდა და სწავლება, მშობლების/კანონიერი 

წარმომადგენლების სურვილის შესაბამისად, მათი აღზრდა და სწავლება ხდება 

ოჯახში“453.  

 

ეს დებულებაც უნდა ამოქმედდეს 2017 წლის 1 აპრილიდან, თუმცა ეწინააღმდეგება 

ინდივიდის ფუნდამენტურ უფლებას ინკლუზიურ განათლებაზე. ესაა 

ინდივიდუალურად ბავშვის უფლება და არა მისი მშობლის ან მზრუნველის და 

სახელმწიფომ ყველა სათანადო ზომა უნდა მიიღოს ამ უფლების განსახორციელებლად და 

დაუშვებელია ამ ვალდებულებისგან თავის არიდება რესურსების სიმწირის გამო.  

 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი454 ითვალისწინებს ფინანსურ 

სანქციებს დასახლებული პუნქტების დაპროექტებისა და განაშენიანების, საცხოვრებელი 

რაიონების ფორმირების, საპროექტო გადაწყვეტილებების შემუშავების, შენობათა და 

ნაგებობათა მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის დროს შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირის საჭიროებებისა და მოთხოვნილებების გაუთვალისწინებლობისთვის (500-800 

ლარი), ხოლო ჯარიმის გამოწერაზე უფლებამოსილი ორგანო შრომის, ჯანმრთელობის და 

სოციალურ საკითხთა სამინისტრო. ეს სანქციები მხოლოდ დეკლარაციული ხასიათისაა, 

რადგან მითითებულია სამინისტრო, თუმცა დადგენილი არაა რომელი კონკრეტული 

სამსახურია უფლებამოსილი აღასრულოს ეს მექანიზმი. 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი455 არ მოიცავს ინკლუზიურობის პრინციპს 

და მასთან დაკავშირებულ არცერთ ვალდებულებას არ აკისრებს თვითმმართველობის 

ორგანოებს. მნიშვნელოვანია ეს ჩანაწერი გაკეთდეს როგორც სკოლამდელ განათლებასთან, 

ასევე, სკოლისგარეშე დაწესებულებებთან მიმართებით (ეს უკანასკნელიც 

თვითმმართველობის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას წარმოადგენს).  

 

▪ დისციპლინური ღონისძიებების გამოყენება 

კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ“ მიუთითებს, რომ მოსწავლის მიმართ 

დისციპლინური ღონისძიებების საკითხზე, სკოლის შინაგანაწესის დარღვევის 

შემთხვევაში, არასრულწლოვნის მიერ ჩადენილი დისციპლინური გადაცდომის 

გამოვლენის ან მის მიმართ დისციპლინური სახდელის საკითხის გადაწყვეტისას 

„მოსწავლეს უფლება აქვს მშობელთან ერთად წარდგეს“456.  

 

ეს ნორმა ბავშვს უფლებას აძლევს მშობელთან ერთად წარდგეს, თუმცა არ უთითებს 

საკითხის განხილვის პროცესში დამოუკიდებლად მონაწილეობის შესახებ. შესაბამისად, 

მნიშვნელოვანია ამ კანონში მკაფიოდ აისახოს ბავშვის პირდაპირი   მონაწილეობის და 

მისი აზრის მოსმენის შესახებ.   

 

▪ „ანტისოციალური ქცევის მქონე“ არასრულწლოვანთა 

გადამისამართება 
 

                                                           
453 მუხ. 18.3 
454 მუხ. 1782 და 239.45 
455 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429  
456 მუხ. 19.6 



 

99 
 

კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ“ ითვალისწინებს 12 წლის ასაკს მიღწეულ 

ანტისოციალური ქცევის მქონე არასრულწლოვანთა გადამისამართებას სხვადასხვა 

კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართვას ან სხვა ღონისძიებებს გამოყენებას, 

სხვა სკოლაში გადაყვანას ან სკოლა-პანსიონში გაგზავნას. გადამისამართება 

ხორციელდება გარკვეული ვადით არასრულწლოვნის ჭეშმარიტი ინტერესებიდან 
გამომდინარე457.   სკოლა-პანსიონში გადამისამართების მიზეზი შეიძლება გახდეს 10 წლის 

ასაკს მიღწეული არასრულწლოვნის ისეთი ქმედება, რომელიც გათვალისწინებულია 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით და სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობისათვის განსაზღვრულ ასაკს მიღწეული პირის მიერ ჩადენის 

შემთხვევაში დადგებოდა ამ პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის 

საკითხი458.   

 

გადაწყვეტილებას იღებს განათლების სამინისტროსთან არსებული ექსპერტთა ჯგუფი 

ადმინისტრაციული წარმოების წესით. კანონის თანახმად, სკოლა, მანდატური, 

არასრულწლოვნის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი, პროკურორი, უბნის 

ინსპექტორი, სოციალური მუშაკი უფლებამოსილია ექსპერტთა ჯგუფს წარუდგინოს 

მიმართვა არასრულწლოვნის მიმართ გადამისამართების ღონისძიების გამოყენების 

შესახებ. მიმართვაში აღწერილი უნდა იყოს არასრულწლოვნის ქცევა და მას უნდა 

დაერთოს შესაბამისი ქცევის დამადასტურებელი დოკუმენტები (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში)459. 

 
სკოლა-პანსიონში გაგზავნა გამოიყენება, თუ სხვა ღონისძიება საკმარისი არ იქნება 

არასრულწლოვნის რესოციალიზაციისთვის. თუ ამის შესახებ არასრულწლოვნის 

კანონიერი წარმომადგენელი წერილობით თანხმობას არ აცხადებს, ექსპერტთა ჯგუფი 

შუამდგომლობით მიმართავს სასამართლოს გადაწყვეტილების მისაღებად460. ექსპერტთა 

ჯგუფის გადაწყვეტილება სხვა ღონისძიების გამოყენების, ასევე მშობლების წერილობითი 

თანხმობით სკოლა-პანსიონში გაგზავნის შესახებ, არ ექვემდებარება გასაჩივრებას461.  

გასათვალისწინებელია, რომ სხვა ღონისძიებები მოიცავს სხვადასხვა კულტურულ-

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართვას ან სხვა სკოლაში გადაყვანას462. თუმცა ასეთი 

ღონისძიებების მიწოდების მექანიზმი არ არსებობს ანუ კონკრეტულად არცერთი უწყება 

არ არის პასუხისმგებელი ამგვარი ღონისძიებების ორგანიზებულად, დადგენილი წესით 

და სტანდარტით მიწოდებაზე.   

 

განხილული ნორმები მიუთითებს, რომ გადამისამართება ხორციელდება 

„არასრულწლოვნის ჭეშმარიტი ინტერესებიდან გამომდინარე“, ხოლო ექსპერტთა ჯგუფი 

„არასრულწლოვანს მოუსმენს მისი ინტერესებიდან გამომდინარე“, თუმცა თუმცა 

ბუნდოვანს ტოვებს ბავშვის მოსმენის საკითხს და მისთვის ინფორმაციის გასაგებ ენაზე 

მიწოდების საკითხს. ამავე დროს, კანონი არ მოიცავს გადაწყვეტილებაში საუკეთესო 

ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების დასაბუთების ვალდებულებას.  

ბუნდოვანია, აგრეთვე, კანონის დებულება იმის შესახებ, რომ მიმართვის განცხადება უნდა 

შეიცავდეს ბავშვის „ანტისოციალური ქცევის“ დამადასტურებელ დოკუმენტებს, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში. შესაბამისად, გაურკვეველია, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამგვარი 

                                                           
457 მუხ. 487.1 
458 მუხ. 487.5 
459 მუხ. 487.6 
460 მუხ. 487.13 
461 მუხ. 487.15 
462 მუხ. 487.1 
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ქცევის დოკუმენტირება და იმ ბავშვთა იდენტიფიცირება, რომელთა გადამისამართებაც 

მნიშვნელოვანია.   

მიუხედავად იმისა, რომ კანონი მიუთითებს, პირველ რიგში, კულტურულ-

საგანამანათლებლო ღონისძიებების გამოყენებაზე, ასეთი ღონისძიებების მიწოდების 

მექანიზმი არ არსებობს ანუ კონკრეტულად არცერთი უწყება არ არის პასუხისმგებელი 

ამგვარი ღონისძიებების ორგანიზებულად, დადგენილი წესით და სტანდარტით 

მიწოდებაზე.    

ამავე დროს, კანონი დამატებით არ ადგენს ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ბავშვის 

მოსმენის საპროცესო გარანტიებს მისი ასაკისა და განვითარების დონის შესაბამისი 

საშუალებებით. ამასთანავე, აღნიშნული ნორმები ზღუდავს ბავშვის უფლებას 

ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებაზე. კერძოდ: ა) ბავშვის 

უფლებას დამოუკიდებლად ან წარმომადგენლის მეშვეობით გაასაჩივროს 

გადამისამართების ღონისძიების შესახებ (მაგ. სხვა სკოლაში გადაყვანა) 

ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილება; ბ) ბავშვის უფლებას დამოუკიდებლად 

გაასაჩივროს ექსპერტთა ჯგუფის გადაწყვეტილება სკოლა-პანსიონში გაგზავნის შესახებ, 

თუ არ იზიარებას მშობლის თანხმობას ამ საკითხზე.  

ასევე, უნდა აღნიშნოს, ადმინისტრაციული სამართალწარმოების დროს ექსპერტთა 

ჯგუფის მიერ საკითხი განიხილება თბილისში, ხოლო სასამართლო წესით ამ საკითხის 

განმხილველი სასამართლოა თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოები, რაც 

ქმნის ბარიერს სასამართლოზე ხლმისაწვდომობის თვალსაზრისით თბილისიდან 

მოშორებით მცხოვრები ბავშვებისთვის. 

რეკომენდებულია საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავებისას, მხედველობაში იქნას 

მიღებული ყველა გამოვლენილი ხარვეზი და შეიქმნას სათანადო სამართლებრივი დაცვის 

გარანტიები  და ბავშვთა მიმართ ადრეული ჩარევის ისეთი მექანიზმები, რომელიც 

უზრუნველყოფს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესად გათვალისწინებას და 

ბავშვის უფლებების დაცვას პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებისას. 

3.4.4. ბავშვის უფლება ჯანმრთელობის დაცვაზე 

 
 

ბავშვის უფლებათა კონვენცია მოითხოვს, რომ სახელმწიფომ აღიაროს და 

უზრუნველყოს ბავშვის უფლება ჯანდაცვის მაღალი სტანდარტით სარგებლობაზე, 

კერძოდ, მიიღოს სათანადო ზომები, რათა უზრუნველყოს: ბავშვთა სიკვდილიანობის 

შემცირება; აუცილებელი სამედიცინო დახმარება ყველა ბავშვისთვის; მშობიარობამდე 

და მშობიარობის შემდგომი სამედიცინო ზრუნვა დედებისთვის; აღმოფხვრას 

ავადმყოფობის და ცუდი კვება; წვდომა საკვებსა და წყალზე; ხელმისაწვდომობა 

განათლებაზე ბავშვთა ჯანმრთელობის, ძუძუთი კვების უპირატესობის, ჰიგიენის და 

სანიტარიის, უბედური შემთხვევების თავიდან აცილების შესახებ; პრევენციული 

ჯანდაცვის, ოჯახის დაგეგმარების და სერვისების განვითარება.  

 

ბავშვის უფლებათა კომიტეტი აღნიშნავს, რომ ძუძუთი კვების ხელშეწყობა ჩვილთა 

სიკვდილიანობის შემცირების ერთ-ერთი ღონისძიებაა463, ასევე, მოუწოდებს 

სახელმწიფოებს ჯანმრთელობის დაცვის სერვისის დანერგვას სკოლებში და სათანადო 

                                                           
463 ზოგადი კომენტარი #15, 2013, პარა. 35 და 44   
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ღონისძიებების გატარებას ბავშვებს შორის ფსიქო-სოციალური, ემოციური და 

ფსიქოლოგიური პრობლემების ადრეული გამოვლენისა და მკურნალობისთვის.464 

 

ბავშვის უფლებათა კონვენციის თანახმად:  

▪ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ჯანმრთელობის დაცვის რეაბილიტაციის 

სერვისების ხელმისაწვდომობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვებისთვის465;  

▪ სამკურნალო დაწესებულებებში მოთავსებულ ბავშვებს უფლება აქვთ მათი 

მკურნალობის პერიოდულ გადახედვაზე466;  

▪ სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ყველა ზომა, მათ შორის საკანონმდებლო, 

ნარკოტიკების და ფსიქოტროპული ნივითიერებების გამოყენებისგან ბავშვთა 

დასაცავად467; 

▪ უგულებელყოფის, ექსპლუატაციის, ძალადობის, წამების ან სხვა ცუდი 

მოპყრობის მსხვერპლ ბავშვებს აქვთ უფლება მიიღონ დახმარება ფიზიკური და 

ფსიქო-სოციალური ინტეგრაციის მიზნით, და აკონკრეტებს, რომ ასეთი 

დახმარება მათ უნდა მიეწოდოთ ბავშვის ღირსების შესაბამის ჯანსაღ 

გარემოში468.  

 

 
საქართველოს კანონმდებლობა ჯანმრთელობის სფეროსთან დაკავშირებით შედგება 

შემდეგი კანონებისგან: კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ469, კანონი პაციენტის 

უფლებების შესახებ470, კანონი ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის შესახებ471, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის შესახებ, და სხვა კანონები. ქვემოთ მოცემულია კანონების ანალიზი 

ჯანმრთელობის უფლების თაობაზე კონვენციით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

კუთხით.  

ბავშვის უფლებათა კონვენციით დადგენილი სტანდარტის თანახმად, სახელმწიფომ თავისი 

ვალდებულებები უნდა შეასრულოს შემდეგი პროცესის გავლით: დაგეგმვა, განხორციელება, 

მონიტორინგი და შეფასება472. მონიტორინგისთვის მნიშვნელოვანია კარგად 

სტრუქტურირებული და დისაგრეგირებული ინდიკატორები. საინფორმაციო სისტემის 

საშუალებით უნდა მოხდეს საიმედო, გამჭვირვალე და სათანადო მონაცემების შეგროვება 

კონფიდენციალობის დაცვით. მონაცემების ანალიზის შედეგად მიღებულ მიგნებებს უნდა 

დაეყრდნოს სახელმწიფოს ანგარიშვალდებულების მექანიზმები473.  

კომიტეტი მიუთითებს474 ეროვნული კანონმდებლობით დასადგენ შემდეგ დამატებით 

ვალდებულებებზე: ჯანდაცვაზე ბავშვის უფლების შინაარსის განმარტება, პასუხისმგებელ 

პირთა და უწყებათა კოკნრეტული როლი და ფუნქციები; კონკრეტული მითითება, თუ 

რომელი სერვისებით შეუძლიათ ისარგებლონ ბავშვებმა, დედებმა და ორსულმა ქალებმა; 

სერვისებისა და მედიკამენტების ხარისხის რეგულირება.   

                                                           
464 იგივე, პარა. 36 და 38 
465 მუხ. 23 
466 მუხ. 25 
467 მუხ. 33 
468 მუხ. 39 
469 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29980  
470 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16978  
471 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/24178  
472 ზოგადი კომენტარი 15, პარა. 108.2 
473 იგივე, პარა. 108.3 
474 პაარ. 95 
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პირველადი ჯანდაცვა 
 

კონვენცია მოითხოვს475, სახელმწიფომ მიიღოს, მათ შორის, საკანონმდებლო ზომები 

ბავშვის ჯანმრთელობის უფლების დისკრიმინაციის გარეშე განხორციელებისთვის. 

ეროვნულმა კანონმა უნდა დაადგინოს ბავშვის უფლება ჯანდაცვაზე შესაბამისი 

სერვისების, პროგრამების, ადამიანური რესურსის და ინფრასტრუქტურის 

საშუალებით. კანონმა უნდა დაადგინოს ბავშზე მორგებული, მაღალი ხარისხის 

ჯანდაცვის სერვისები ორსული ქალებისა და ბავშვებისთვის მათი 

გადახდისუნარიანობის შემოწმების გარეშე. კანონები უნდა გადაიხედოს 

დისკრიმინაციული ჩანაწერების გასაუქმებლად. კომიტეტი მოუწოდებს476 

სახელმწიფოებს, ჯანდაცვის სექტორში მონაწილე სახელმწიფო უწყებების დიდი 

რაოდენობის გათვალისწინებით, კანონმდებლობით კონკრეტულად განსაზღვრონ 

მათი როლი და პასუხისმგებლობები.  

 

საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ477 მიზნად ისახავს 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვირების ხელშეწყობას; 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხელშეწყობა; დაავადებების გავრცელების თავიდან 

აცილება478.   კანონი ავალდებულებს სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებს 

მიაწოდონ ინფორმაცია საქართველოში მცხოვრებ ყველა პირს პროფილაქტიკური აცრის 

არსის, აუცილებლობის, მოსალოდნელი კლინიკური გამოსავლის, აცრასთან 

დაკავშირებული რისკის და უარის თქმის შესაძლო შედეგების შესახებ. 

არასრულწლოვნების შემთხვევაში ეს ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს მის კანონიერ 

წარმომადგენელს479. 

 

 

კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ აწესრიგებს ურთიერთობებს სახელმწიფო 

ხელისუფლების ორგანოებს და ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შორის მოქალაქეთა 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში480.  

 

კანონის თანახმად481, პირველადი ჯანდაცვა არის ჯანმრთელობის დაცვის სისტემასთან 

ცალკეული პირისა და ოჯახის პირველი შეხება; უწყვეტი, ყოვლისმომცველი და 

კოორდინირებული, უპირველესად საოჯახო მედიცინის სისტემაზე დაფუძნებული, 

საზოგადოების თითოეული წევრისათვის ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება, 

რომელიც მოიცავს ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, დაავადებების პრევენციის, ფართოდ 

გავრცელებული დაავადებების სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს, მათ 

შორის, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვას, ოჯახის დაგეგმვას, პალიატიურ 

მზრუნველობას, აუცილებელი მედიკამენტებით ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას.  

 

პირველადი ჯანდაცვის სფეროში, ეს კანონი ადგენს482, რომ: 

 

                                                           
475 იგივე, პარა. 94 
476 პარა. 97 
477 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/21784  
478 მუხ. 1 

479 მუხ. 8.1 
480 მუხ. 1 
481 მუხ. 3 „ტ“ 
482 თავი XIII 



 

103 
 

▪ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო ვალდებულებები აისახება 

შესაბამის სახელმწიფო და ადგილობრივ პროგრამებში483; 

▪ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებათა განხორცილებისათვის 

იქმნება ქალაქებისა და რაიონების საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 

სამსახურები, რომელთა მეთოდურ ხელმძღვანელობას ახორციელებს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო484; 

მოქალაქესა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირს უფლება აქვთ: 

▪ დისკრიმინაციის გარეშე ისარგებლონ დადგენილი წესით დამტკიცებული 

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით გათვალისწინებული 

სამედიცინო დახმარებით. დაუშვებელია პენიტენციურ დაწესებულებაში 

მოთავსებული პაციენტის დისკრიმინაცია სამედიცინო დახმარების გაწევისას;485 

▪ საქართველოს ყველა მოქალაქეს უფლება აქვს მისთვის გასაგები ფორმით მიიღოს 

ამომწურავი და ობიექტური ინფორმაცია, აგრეთვე, მოიძიოს მეორე აზრი საკუთარი 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ486. 

უსაფრთხო დედობის და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის თაობაზე, კანონი ადგენს487 : 

▪ სახელმწიფო უზრუნველყოფს უსაფრთხო დედობას, საწარმოებსა და 

დაწესებულებებში ბავშვთა მოვლისათვის საჭირო პირობების შექმნის და 

დაფინანსების საკანონმდებლო უზრუნველყოფას, დედათა და ბავშვთა უფლებების 

დაცვის აუცილებლობის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას488; 

▪ სახელმწიფო უზრუნველყოფს სამედიცინო დახმარებას ობოლი და მშობლების 

ზრუნვას მოკლებული, ფიზიკური და ფსიქიკური დეფექტების მქონე 

ბავშვებისათვის განკუთვნილ დაწესებულებებში489 (ტერმინი „დეფექტების მქონე“ 

უნდა შეიცვალოს ტერმინით „ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე“);  

▪ სახელმწიფო ხელს უწყობს ახალშობილების, ჩვილი და სხვა ასაკის ბავშვების 

უსაფრთხო და ადეკვატური საკვებით უზრუველყოფას, ბუნებრივი კვების 

მხარდაჭერას და ქალის რძის შემცვლელების მარკეტინგის საერთაშორისო 

კოდექსის დაცვას490. 

 

კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ ამ კანონის მიზანია მოქალაქის უფლებების დაცვა 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში, აგრეთვე მისი პატივისა და ღირსების 

ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა491. ამ კანონით აღიარებულია, რომ თითოეულ 

მოქალაქეს აქვს უფლება მიიღოს ქვეყანაში აღიარებული და დანერგილი სტანდარტების 

შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება492 დისკრიმინაციის გარეშე493. ეს კანონი, ასევე, 

აღიარებს, უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ან მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებას 

                                                           
483 მუხ. 851 

484 მუხ. 852 

485 მუხ. 5, 6 
486 მუხ. 7 
487 თავი XXII 
488 მუხ. 132 (1) 
489 მუხ. 135 
490 მუხ. 133.2 
491 მუხ. 1 
492 მუხ. 5 
493 მუხ. 6 



 

104 
 

ჯანდაცვაზე საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფნისას, საერთაშორისო ხელშეკრულებების 

თანახმად494.  

პაციენტს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს495: კომპენსაცია მიყენებული 

ზიანისთვის; სამედიცინო პერსონალის საქმიანობის ლიცენზიის შეჩერება ან გაუქმება; 

სახელმწიფო სამედიცინო და სანიტარული სტანდარტების შეცვლა.   

კანონის თანახმად, არასრულწლოვნის ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე 

ხროციელდება სამედიცინო პროგრამების საშუალებით496; არასრულწლოვან პაციენტს 

უფლება აქვს მიიღოს ინფორმაცია საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის და 

მკურნალობის შესახებ497; მელოგინე ქალს უფლება აქვს გვერდით ყავდეს ახალშობილი და 

კვებოს საკუთარი შეხედულებისამებრ498.  

განხილული კანონმდებლობის ნორმები პირველად ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის 

შესახებ ძირითადად ზოგადი ხასიათისაა და არ მოიცავს მკაფიო, კონკრეტულ 

დებულებებს. განხილული კანონმდებლობის ძირითადი შეუსაბამობები კონვენციასთან 

მიმართებაში, შემდეგია:  

▪ კანონი არ მოიცავს პირდაპირ და მკაფიო ჩანაწერს ბავშვის და ორსული ქალის 

უფლებაზე პირველადი ჯანდაცვის სერვისების უზრუნველყოფის შესახებ 

შესაბამისი სერვისების, პროგრამების, ხარისხის კრიტერიუმების მითითებით 

კონვენციის თანახმად, სახელმწიფოს ვალდებულებები ამ სფეროში უნდა აისახოს 

კანონმდებლობით და საკმარისი არაა პროგრამებზე მითითება; 

▪ კანონი არ მოიცავს პირდაპირ და მკაფიო ჩანაწერს მშობლის მზრუნველობას 

მოკლებული და ალტერნატიულ ზრუნვაში განთავსებული ბავშვების 

ჯანმრთელობის უფლების უზრუნველყოფის შესახებ, კერძოდ, თუ რა 

იგულისხმება სამედიცინო დახმარებაში (მხოლოდ გადაუდებელი თუ უწყვეტი) 

და კონკრეტულად რომელი უწყებაა პასუხისმგებელი; 

▪ კანონი არ მოიცავს ჩანაწერს სახელმწიფომ უზრუნველყოს ექსპლუატაციის, 

ძალადობის, წამების ან სხვა ცუდი მოპყრობის მსხვერპლ ბავშვებთა უფლება  

სათანადო სამედიცინო და ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სერვისებზე; 

▪ კანონი არ ადგენს სახელმწიფოს ვალდებულებას დანერგოს ჯანმრთელობის 

დაცვის სერვისი სკოლებში ბავშვებში ფსიქო-სოციალური, ემოციური და 

ფსიქოლოგიური პრობლემების ადრეული გამოვლენისა და მკურნალობისთვის.  

მშობიარობამდე და მშობიარობის შემდგომი ჯანდაცვა და ბავშვთა სიკვდილიანობა 

 

კომიტეტი მოუწოდებს499 სახელმწიფო აღიაროს და უზრუნველყოს მშობიარობამდე და 

მშობიარობის შემდგომი სამედიცინო ზრუნვა დედებისთვის; სოციალური დაცვის 

სისტემის მიერ გაითვალისწინების, საყოველთაო დაფარვის ან ფინანსური დახმარების 

საშუალებით, წვდომა ზრუნვაზე, ანაზღაურებად დეკრეტზე და სხვა სოციალურ 

შეღავათებზე. კანონმდებლობამ უნდა აკრძალოს დედის რძის შემცვლელი 

პროდუქტების არასათანადო მარკეტინგი და რეკლამირება.  

 

 
                                                           
494 მუხ. 9 
495 მუხ. 10 
496 მუხ. 39 
497 მუხ. 43 
498 მუხ. 38 
499 ზოგადი კომენტარი 15. პარა. 55 
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▪ ორსულ და მეძუძურ ქალთა სამედიცინო დახმარება 
 

კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ ადგენს: 

▪ ორსულს და მეძუძურ დედას უფლება აქვთ სამედიცინო მომსახურების გამწევისაგან 

მიიღონ სრული, ობიექტური, დროული და გასაგები ინფორმაცია ორსულობის, 

მშობიარობის ან ლოგინობის პერიოდში დაგეგმილი ნებისმიერი სამედიცინო 

ჩარევის შემთხვევაში ნაყოფზე ან ახალშობილზე შესაძლო პირდაპირი ან ირიბი 

მავნე ზემოქმედების შესახებ500; 

▪ მშობიარეს უფლება აქვს მიიღოს გადაწყვეტილება მისთვის და ნაყოფისთვის 

სამედიცინო მომსახურების გაწევის შესახებ501; 

▪ მელოგინე ქალს უფლება აქვს გვერდით იყოლიოს ახალშობილი, თუ სამედიცინო 

მომსახურების გამწევი, ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით 

მის სხვაგან გადაყვანას არ გადაწყვეტს, აგრეთვე საკუთარი შეხედულებისამებრ 

კვებოს ახალშობილი502.  

კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ ადგენს: 

▪ სახელმწიფო ხელს უწყობს უსაფრთხო დედობას, საწარმოებსა და 

დაწესებულებებში ბავშვთა მოვლისათვის საჭირო პირობების შექმნის და 

დაფინანსების საკანონმდებლო უზრუნველყოფას, დედათა და ბავშვთა უფლებების 

დაცვის აუცილებლობის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას503; 

▪ ორსული ქალის სამედიცინო მეთვალყურეობა, მშობიარობისა და 

მშობიარობისშემდგომი სამედიცინო დახმარება უზრუნველყოფილია 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად504. 

 

განხილული კანონები ორსულ და მეძუძურ ქალთა უფლებების კუთხით აღიარებს 

მხოლოდ უფლებას ინფორმაციაზე, სამედიცინო მომსახურების შესახებ გადაწყვეტილების 

მიღებაზე და ახალშობილის კვებაზე. რაც შეეხება მშობიარობამდე და მშობიარობის 

შემდგომ სამედიცინო დახმარებას, კანონი ადგენს, რომ ეს „უზრუნველყოფილია 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად“, თუმცა არ მიუთითებს რომელიმე კანონზე.  

აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია გადაიხედოს განხილული კანონები კონვენციის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით.   

შრომითი უფლებები და დაცვის გარანტიები 

კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ ადგენს: 

▪ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

განსაზღვრავს შრომითი საქმიანობის იმ სახეების ჩამონათვალს, რომლითაც არ 

შეიძლება იყოს დაკავებული ორსული ქალი და მეძუძური დედა, აგრეთვე 

შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის ვადებს მშობიარობამდე და მშობიარობის 

შემდეგ505. 

 

შრომის კოდექსი506 ადგენს: 
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▪ აკრძალულია ორსული ან ახალნამშობიარები ქალის, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირის, არასრულწლოვნის ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე 

დასაქმება მისი თანხმობის გარეშე507; 

▪ აკრძალულია ღამის სამუშაოზე (22 საათიდან 6 საათამდე) 

არასრულწლოვნის, ორსული, ახალნამშობიარები ან მეძუძური ქალის 

დასაქმება, ხოლო 3 წლამდე ასაკის ბავშვის მომვლელის ან შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირის დასაქმება – მისი თანხმობის გარეშე508; 

▪ ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებიდან 

ანაზღაურებადია 183 კალენდარული დღე, ხოლო მშობიარობის 

გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში – 200 კალენდარული დღე509; 

▪ ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულება და 

ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულება ანაზღაურდება 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ორსულობის, მშობიარობისა და 

ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულების, აგრეთვე ახალშობილის 

შვილად აყვანის გამო ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდზე გასაცემი 

ფულადი დახმარების ოდენობაა არაუმეტეს 1000 ლარისა510; 

▪ აკრძალულია არასრულწლოვანთან, ასევე ორსულ ან მეძუძურ ქალთან 

შრომითი ხელშეკრულების დადება მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი 

სამუშაოების შესასრულებლად511; 

▪ დამსაქმებელს არა აქვს უფლება სამსახურიდან გაათავისუფლოს ორსული 

ქალი შვებულების პერიოდში ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის 

მოვლის გამო, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც: შრომის ხელშეკრულების 

ვადის გასვლა; ხელშეკრულებით დაკისრებული სამუშაოს შესრულება, 

მხარეთა შეთანხმება; დასაქმებულის მიერ ინდივიდუალური ან 

კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შინაგანაწესით დაკისრებული 

ვალდებულების უხეში დარღვევა; დისციპლინური დარღვევის განმეორებით 

ჩადენა ბოლო 1 წლის პერიოდში; სასამართლო გაადწყვეტილება, 

დამსაქმებელი ფიზიკური პირის გადაცვალება512.    

 

განხილული კანონები გვთავაზობს ორსულ და მეძუძურ ქალთა შრომითი უფლებების 

დაცვის გარკვეულ გარანტიებს, როგორიცაა: აკრძალვა ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე 

დასაქმება თანხმობის გარეშე; ღამის საათებში, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან 

სამუშაოზე დასაქმების აკრძალვა; ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულება 183 დღით; 

ერთჯერადად 1000 ლარის დახმარება.  

 

კანონი, ასევე, კრძალავს სამსახურიდან განთავისუფლებას ორსულობის, მშობიარობის და 

ბავშვის მოვლის გამო შვებულების პერიოდში, თუმცა უშვებს გამონაკლისებს, როდესაც ეს 

აკრძალვა არ მოქმედებს. ეს გამონაკლისები მოიცავს დეკრეტული შვებულების პერიოდში 

ისეთი მიზეზებით სამსახურიდან გათავისუფლების დაშვებას, როგორიცაა:  

ხელშეკრულებით ან/და შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების უხეში დარღვევა, 

შრომის ხელშეკრულების ვადის გასვლა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

სამუშაოს შესრულება. აღნიშნული გამონაკლისები ძალიან ფართო სივრცეს ტოვებს 

ორსული და მეძუძური ქალების შრომითი უფლებების დარღვევისთვის, მით უფრო იმ 

                                                           
507 მუხ. 17.2 
508 მუხ.18 
509 მუხ. 27.2 
510 მუხ. 29 
511 მუხ.4.5 
512 მუხ. 37. 2 „გ“ 
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პირობებში, როდესაც კანონმდებლობით გათვალისწინებული არ არის ბავშვთა და ორსულ 

ან მეძუძურ ქალთა შრომითი უფლებების დაცვის და უსაფრთხო შრომის პირობების 

მონიტორინგის მექანიზმი.   

 

ასევე ბუნდოვანია მითითება უსაფრთხო დედობის და შრომის ადგილებში ბავშვთა 

მოვლისთვის საჭირო პირობების შექმნის საკანონმდებლო უზრუნველყოფის შესახებ, 

რადგან არც აქ კეთდება მითითება რაიმე კონკრეტულ საკანომდებლო აქტზე. 

 

ოჯახის დაგეგმვა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა 

საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ513 მიზნად ისახავს 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვირების ხელშეწყობას; 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხელშეწყობა; დაავადებების გავრცელების თავიდან 

აცილება514.    

 

კანონი ადგენს, რომ შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალურ საკითხთა სამინისტრო 

განსაზღვრავს დედათა, ბავშვთა და მოზარდთა ჯანმრთელობის პოლიტიკას, 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პოლიტიკას და სხვა სამინისტროებთან ერთად 

უზრუნველყოფს ბავშვთა ოპტიმალური განვითარებისთვის ხელისშემწყობ გარემოს515.   

 

კანონმდებლობა არ მოიცავს სხვა რაიმე კონკრეტულ ღონისძიებებს ოჯახის დაგეგმვისა და 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხელშეწყობის შესახებ. მითითებულია 

ჯანმრთელობის და სოციალური საკითხთა სამინისტროს როლი პოლიტიკის 

შემუშავებისთვის, თუმცა დადგენილი არ არის კონკრეტული უწყება და მიმართულებები 

ამ კუთხით. მნიშვნელოვანია კანონმდებლობამ მოაწესრიგოს ეს საკითხი.  

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა წვდომა ჯანდაცვაზე 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის 26-ე მუხლის თანახმად, 

სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ ყოვლისმომცველი სააბილიტაციო და 

სარეაბილიტაციო მომსახურების და პროგრამების ორგანიზება, განმტკიცება და 

გაფართოება, მათ შორის, ჯანდაცვის სერვისები. ეს პროგრამები უნდა დაიწყოს რაც 

შეიძლება ადრეულ ეტაპზე და უნდა ეფუძნებოდეს ინდივიდუალური საჭიროებებისა 

და ძლიერი მხარეების მულტიდისციპლინარულ შეფასებას.  

ბავშვის უფლებათა კომიტეტის თანახმად516, ჯანდაცვის პოლიტიკა უნდა იყოს 

ყოვლისმომცველი და უზრუნველყოფდეს შეზღუდული შესაძლებლობის ადრეულ 

გამოვლენას, ადრეულ ინტერვენციას, მათ შორის ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ 

მკურნალობას, რეაბილიტაციას, ფიზიკური დამხმარე საშუალებების, მაგალითად 

კიდურის პროთეზის, მობილობის მოწყობილობების, სმენის და მხედველობის 

აპარატების მიწოდების ჩათვლით. მომსახურება უნდა მიეწოდებოდეს, როგორც 

თემში, ასევე სახლში და ადვილად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. გარდა ამისა, 

კავშირები უნდა დამყარდეს ადრეული ინტერვენციის სამსახურებს, სკოლამდელ 

                                                           
513 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/21784  
514 მუხ. 1 
515 მუხ. 28 
516 ბავშვთა უფლებების კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი 9 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

ბავშვებთან მიმართებაში, 27.02.2007 
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დაწესებულებებსა და სკოლებს შორის, რათა ხელი შეეწყოს ბავშვის შეუფერხებელ 

განვითარებას. 

 
 

კანონი „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ“517  განმარტავს, რომ 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არის პირი მყარი ფიზიკური, ფსიქიკური, 

ინტელექტუალური ან სენსორული დარღვევებით, რომელთა სხვადასხვა 

დაბრკოლებასთან ურთიერთქმედებამ შესაძლოა ხელი შეუშალოს საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში ამ პირის სრულ და ეფექტიან მონაწილეობას სხვებთან თანაბარ 

პირობებში518. კანონი ადგენს, რომ 18 წლის ასაკის მიღწევამდე შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირს უდგინდება კატეგორია – „შეზღუდული შესაძლებლობის 

სტატუსის მქონე ბავშვი“შესაბამისი წესით519.  

ეს კანონი ადგენს, რომ სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა არის 

დისციპლინათაშორისი საქმიანობის სფერო და მოიცავს სამედიცინო–ბიოლოგიურ, 

სოციოლოგიურ, სოციალურ, ფსიქოლოგიურ, ეკონომიკურ და სხვა ასპექტებს. მისი 

ძირითადი ამოცანაა ადამიანის ქმედობაუნარიანობის შეზღუდვის ხარისხის განსაზღვრა 

და აქედან გამომდინარე შესაძლებლობის შეზღუდვის გამომწვევი მიზეზის, 

გადამოწმების ვადისა და მომდინარეობის დროის დადგენა, აგრეთვე საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

სოციალური დაცვის სხვადასხვა სახის განსაზღვრა520. 

კანონი ფსიქოსოციალური საჭიროებიდან გამომდინარე ექსპერტიზის ჩატარების 

შესახებ521 ადგენს, რომ ფსიქოსოციალური საჭიროებიდან გამომდინარე ექსპერტიზა 

არის დისციპლინათაშორისი საქმიანობა, რომელიც მოიცავს სამედიცინო-

ფსიქიატრიული, ფუნქციური, ფსიქოლოგიური, სოციალური ადაპტაციის და სხვა 

ასპექტების შეფასებას. მისი ძირითადი ამოცანაა პირის გონებრივი/ინტელექტუალური 

დარღვევის ხარისხის დადგენა, მისი სოციალური ადაპტაციის შეფასება და, აქედან 

გამომდინარე, პირის მხარდაჭერის თავისებურებების განსაზღვრა522.  

სამოქალაქო კოდექსი განმარტავს, რომ ქმედუნარიანად ითვლება 18 წელს მიღწეული 

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირი (იგივე მხარდაჭერის მიმღები) ანუ პირი, 

რომელსაც აქვს მყარი ფსიქიკური, გონებრივი/ინტელექტუალური დარღვევები, 

რომელთა სხვადასხვა დაბრკოლებასთან ურთიერთქმედებამ შესაძლოა ხელი შეუშალოს 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მის სრულ და ეფექტიან მონაწილეობას სხვებთან თანაბარ 

პირობებში, ამასთანავე, აღნიშნული დაბრკოლებები სათანადო რჩევისა და დახმარების 

გარეშე მნიშვნელოვნად ართულებს პირის მიერ საკუთარი ნების თავისუფლად 

გამოხატვას და ინფორმირებული და გააზრებული არჩევანის გაკეთებას სასამართლოს 

მიერ განსაზღვრულ სფეროში523.  

                                                           
517 კანონი სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ, მიღებულია 07/12/2001, ბოლო 

ცვლილება 13.03.2014 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/15772  
518 მუხ. 3 „ბ“ 
519 მუხ. 10 
520 მუხ. 4 
521 კანონი ფსიქოსოციალური საჭიროებიდან გამომდინარე ექსპერტიზის ჩატარების შესახებ, 

მიღებულია 20/03/2015, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2788241  
522 მუხ.4 
523 მუხ. 12.4 
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კოდექსის თანახმად, მხარდაჭერის მიმღებად სასამართლომ შეიძლება ცნოს აგრეთვე 

არასრულწლოვანი იმ ფარგლებში, რომლებშიც, საქართველოს კანონმდებლობის 

თანახმად, მას თავისი უფლება-მოვალეობების განხორციელებისას კანონიერი 

წარმომადგენლის თანხმობა არ სჭირდება524 (მონაწილეობის უფლება, ჯანმრთელობის 

საკითხებზე მშობლის ინფორმირების გარეშე კონსულტაციისა და სამედიცინო 

მომსახურების მიღება, ინკლუზიური განათლების უფლება, უფლებების დასაცავად 

სამართლებრივი დაცვის საშუალებებით სარგებლობა, ა.შ). 

კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის შესახებ ადგენს, 

რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

სოციალურ დაცვას და უქმნის მათ საჭირო პირობებს ინდივიდუალური განვითარების, 

შემოქმედებითი და საწარმოო შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის. სახელმწიფო ამ 

კატეგორიის ბავშვებს უწესებს უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების რეალიზაციის 

დამატებით გარანტიებს525.  

კანონები ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, პაციენტის უფლებების შესახებ,  

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ არ ითვალისწინებს რაიმე დებულებას 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ჯანმრთელობის უფლების და 

განსაკუთრებული საჭიროებების შესაბამისი სერვისების შესახებ (ჯანდაცვის 

სპეციალური ღონისძიებები, ადრეული იდენტიფიკაცია, აბილიტაცია, რეაბილიტაცია).  

როგორც ვხედავთ, მითითებული კანონების თანახმად, ბავშვის შეფასებისას უნდა იქნეს 

გათვალისწინებული არა მხოლოდ სამედიცინო დიაგნოზი, არამედ ფსიქო-სოციალური 

ფაქტორები, რაც ძირითადად შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან. 

მიუხედავად ამისა, კანონები ძირითადად ატარებს დეკლარაციულ ხასიათს და არ 

მოიცავს კონკრეტულ ღონისძიებებს ბავშვის მულტიდისციპლინური შეფასების და 

მისთვის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული მხარდაჭერის ფორმების 

შერჩევის მიზნით.   

ჯანდაცვის სისტემა მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ოჯახების 

მიერ წარმოდგენილ ინდივიდუალურ განაცხადზე რეაგირების რეჟიმში და გამოყოფს 

ფინანსურ ან სხვა სახის დახმარებას შეზღუდული სახელმწიფო რესურსების 

ფარგლებში. სისტემა არ ითვალისწინებს საიდენტიფიკაციო და ადრეული 

ინტერვენციის ზომებს, რომ ადრეულ ასაკში დაეხმაროს შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს და მათ ოჯახებს გაუმკლავდნენ სტრესს და 

უზრუნველყონ მათი შვილების სათანადო, ინფორმირებული მოვლა526.  

როგორც ანალიზიდან ჩანს, კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს შეზღუდული 

შესაძლებლობის ადრეულ გამოვლენას, ადრეულ ინტერვენციას, მათ შორის 

ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ მკურნალობას, რეაბილიტაციას, ასევე, მომსახურებაზე 

ხელმისაწვდომობას თემში, სახლში და კოორდინირებულ თანამშრომლობას ადრეული 

ინტერვენციის სამსახურებს, სკოლამდელ დაწესებულებებსა და სკოლებს შორის.  

შესაბამისად, რეკომენდებულია განხილული კანონების გადასინჯვა მოხდეს ამ 

ხარვეზების აღმოფხვრის და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის 

მიზნით.  

კვება 

                                                           
524 მუხ. 12.5 
525 მუხ. 3 
526 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები საქართველოში, გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2015 
http://unicef.ge/uploads/UNICEF_CRPD_GEO_edit.pdf  
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ბავშვის უფლებათა კონვენციის 24-ე მუხლის თანახმად, თანახმად, სახელმწიფომ 

უნდა უზრუნველყოს საზოგადოების ყველა სეგმენტის, განსაკუთრებით, მშობლებისა 

და ბავშვების, მხარდაჭერა, რათა მათ მიიღონ შესაბამისი ცოდნა ბავშვის 

ჯანმრთელობის, ჯანსაღი კვების და ძუძუთი კვების უპირატესობის შესახებ. 

 

ბავშვის უფლებათა კომიტეტი აღნიშნავს, რომ ძუძუთი კვების ხელშეწყობა ჩვილთა 

სიკვდილიანობის შემცირების ერთ-ერთი ღონისძიებაა527. 

 

კვლევები528 ცხადყოფს, რომ ბავშვებში, რომლებიც იკვებებიან დედის რძით, ნაკლებია 

ინფექციური დაავადებები, სიკვდილიანობა, სტომატოლოგიური პრობლემები და 

ხასიათდებიან უფრო მაღალი ინტელექტით იმ ბავშვებთან შედარებით, რომლებიც 

მცირე ხნით ან საერთოდ არ იკვებებოდნენ დედის რძით. მშობლებსა და სხვა 

მზრუნველებს, ყოველგვარი კომერციული გავლენების გარეშე, უნდა მიუწვდებოდეთ 

ხელი ობიექტურ, სრულყოფილ და თანმიმდევრულ ინფორმაციაზე ბავშვთა ჯანსაღი 

კვების შესახებ529.   

 

     

საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ530 მიზნად ისახავს 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვირების ხელშეწყობას; 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხელშეწყობა; დაავადებების გავრცელების თავიდან 

აცილება531.  კანონი მიუთითებს, რომ სამინისტრო ადგენს ბავშვთა (მათ შორის, ჩვილ 

ბავშვთა), ფორტიფიცირებული და სპეციალური მოხმარების (დიეტური, დიაბეტური) 

საკვები პროდუქტების უსაფრთხოების ნორმებს532.  

საქართველოს კანონი „ბავშვთა ბუნებრივი კვების დაცვისა და ხელშეწყობის, 

ხელოვნური საკვების მოხმარების შესახებ“  მიზნად ისახავს ბავშვთა ჯანმრთელობის 

დაცვას ბუნებრივი კვების პრაქტიკის ხელშეწყობის, დაცვისა და წახალისების, აგრეთვე, 

ჩვილ ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტების, საწოვრიანი ბოთლების, საწოვრებისა 

და სატყუარების გავრცელების რეგულირების გზით. კანონი კრძალავს ხელოვნური 

კვების პროდუქტების უფასოდ ან ფასდაკლებით მიწოდებას სამედიცინო 

დაწესებულებების, ორსული ქალების და ჩვილ ბავშვთა დედების და მათი 

ოჯახებისთვის. 

კანონის თანახმად533, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალურ საკითხთა სამინისტრომ 

უნდა შექმნას ბავშვთა ბუნებრივი კვების დაცვისა და ხელშეწყობის, ბავშვთა 

ხელოვნური კვების პროდუქტების კონტროლის ეროვნული სამეთვალყურეო საბჭო. 

საბჭომ უნდა მოამზადოს რეკომენდაციები ბუნებრივი კვების დაცვისა სახელმწიფო 

პოლიტიკის განსახორციელებლად, უზრუნველყოს მოსახლეობისთვის ინფორმაციის 

მიწოდება. ამასთანავე, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსი 

ითვალისწინებს ჯარიმას ამ კანონის მოთხოვნების დარღვევისთვის.  

                                                           
527 ზოგადი კომენტარი #15, 2013, პარა. 35 და 44   
528 The Lancet “ბუნებრივი კვება 21-ე საუკუნეში: ეპიდემიოლოგია, მექანიზმები და გამოწვევები”, 28/01/2016  
529 გაეროს რეზოლუცია ჩვილ ბავშვთა და მოზრდილ ბავშვთა კვება, რომელიც მოიცავს მსოფლიო ჯანდაცვის 

ორგანიზაციისა და იუნისეფის გლობალურ სტრატეგიას ბავშვთა კვების შესახებ / 2003 წ.   
530 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/21784  
531 მუხ. 1 
532 მუხ. 27.4 

533 თავი III 
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თუმცა, მიუხედავად კანონის არსებობისა, დღემდე არ ფუნქციონირებს მისი 

აღსრულების მონიტორინგის და კანონის დარღვევის შემთხვევაში საჯარიმო სანქციების 

ამოქმედებაზე უფლებამოსილი ორგანო. კანონები არ ითვალისწინებს ინფორმაციის 

ეფექტური გავრცელების მექანიზმებს ბავშვთა ჯანმრთელობის, ჯანსაღი კვების და 

ძუძუთი კვების უპირატესობის შესახებ. 

▪ განათლება ჯანმრთელობის შესახებ 

კომიტეტი მოუწოდებს534 სახელმწიფოს გაატაროს შეიმუშავოს შესაბამისი სტრატეგია 

და ზომები, მათ შორის, საკანონმდებლო ღონისძიებები ბავშვების საფრთხისგან 

დასაცავად, როგორიცაა დახრჩობა, დამწვრობა და სხვა უბედური შემთხვევები.   

 

 
კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ ადგენს535, რომ მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

დაცვის მიზნით სახელმწიფო მხარს უჭერს თამბაქოს წევის და ალკოჰოლის ნაწარმის 

ჭარბი გამოყენების საპროფილაქტიკო ღონისძიებებს და ქმნის მათი განხორციელების 

მექანიზმებს. საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოწევა და 

მცირეწლოვანთათვის თამბაქოსა და ალკოჰოლური ნაწარმის მიყიდვა წესრიგდება 

საქართველოს კანონმდებლობით. 

▪ ფსიქიატრიული ჯანმრთელობა 

 

ბავშვის უფლებათა კონვენციის თანახმად:  

▪ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ჯანმრთელობის დაცვის რეაბილიტაციის 

სერვისების ხელმისაწვდომობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვებისთვის536;  

▪ სამკურნალო დაწესებულებებში მოთავსებულ ბავშვებს უფლება აქვთ მათი 

მკურნალობის პერიოდულ გადახედვაზე537  

 

 
კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ დადგენილი შემდეგი ნორმები ეხება 

ბავშვებს: 

▪ 16 წლამდე ბავშვის ფსიქიატრიული დახმარება, მათ შორის, მკურნალობა, დასაშვებია 
მისი კანონიერი წარმომადგენლის თხოვნის ან/და ინფორმირებული თანხმობის 

საფუძველზე (აუცილებელია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პაციენტის 

მონაწილეობა მისი ასაკისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გათვალისწინებით)538.  

▪ აქტიური ბიოლოგიური მეთოდებით (შოკური, კრუნჩხვითი და სხვა) მკურნალობა 

დასაშვებია კანონიერი წარმომადგენლის ინფორმირებული თანხმობით, მხოლოდ 

ექიმ-ფსიქიატრთა კომისიის გადაწყვეტილებით539. 

▪ ექიმ-ფსიქიატრს უფლება აქვს სტაციონარში მყოფი პაციენტის მიმართ გამოიყენოს 
ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდები, თუ არსებობს პაციენტის მიერ საკუთარი თავს ან 

                                                           
534 ზოგადი კომენტარი #15, პარა. 63 
535 მუხ. 86 
536 მუხ. 23 
537 მუხ. 25 
538 მუხ. 10 
539 მუხ. 8.2 
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სხვისი დაზიანების საფრთხე და ამ საფრთხის აცილება სხვაგვარად შეუძლებელია. 

ფიზიკური შეზღუდვა მოიცავს სპეციალიზებულ პალატაში იზოლაციას ან/და 

ფიზიკურ შებოჭვას540; 

▪ აკრძალულია პაციენტის დასჯის ან დაშინების მიზნით ფიზიკური შეზღუდვის 

მეთოდების ან მედიკამენტების გამოყენება. ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდების 

გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მკურნალი ექიმი ან სტაციონარის 
მორიგე ექიმი, რომლის დასაბუთებაც ფიქსირდება სამედიცინო დოკუმენტაციაში541. 

▪ ამ მეთოდების გამოყენების მიზანშეწონილობის სასამართლოში გასაჩივრება 

შეუძლია კანონიერ წარმომადგენელს ან ნათესავს542. 

 
კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ 

არანებაყოფლობით სტაციონარული ფსიქიატრიული დახმარება ტარდება, როდესაც პირს 

ფსიქიკური აშლილობის გამო არ გააჩნია გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღების 

უნარი და მისი დახმარება შეუძლებელია სტაციონარში განთავსების გარეშე. ასევე იმ 

შემთხვევებში, თუ საფრთხე ექმნება პაციენტის ან სხვის სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას 

ან პაციენტმა საკუთარი მოქმედებით შეიძლება მიიღოს ან სხვას მიაყენოს მნიშვნელოვანი 

მატერიალური ზარალი543.  

ასეთი დახმარების ჩვენების დროს არაა საჭირო პაციენტის თანხმობა და გადაწყვეტილებას 

სტაციონარში მოთავსების შესახებ იღებს შესაბამისი სერტიფიკატის მქონე ექიმი. 

სტაციონარში მოთავსებიდან 48 საათში ექიმ-ფსიქიატრთა კომისია შეისწავლის საკითხს 

და იღებს გადაწყვეტილებას ხმათა უმრავლესობით. პაციენტის მონაწილეობაზე არაფერია 

აღნიშნული. დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, ფსიქიატრთა კომისია 48 საათში 

მიმართავს სასამართლოს პაციენტის სტაციონარში მოთავსების შესახებ ბრძანების 

გამოსაცემად. სასამართლო 24 საათში იღებს გადაწყვეტილებას. განხილვაში პაციენტის 

მონაწილეობა აუცილებელია. პაციენტის ინტერესებს სასამართლოში წარმოადგენს მისი 

კანონიერი წარმომადგენელი, ხოლო ასეთის არაარსებობისას ნათესავი და ადვოკატი, 

რომელიც ენიშნება სახაზინო წესით საჭიროებისამებრ. პაციენტს დახმარება გაეწევა 6 

თვით, თუმცა ფსიქიატრთა კომისიას შეუძლია შეუზღუდავად მიმართოს სასამართლოს ამ 

ვადის გასაგრძელებლად საჭიროების ამოწურვამდე544.  

სასამართლოს გადაწყვეტილება პაციენტი სტაციონარში მოთავსების ან ვადის 

გაგრძელების შესახებ შეუძლია გაასაჩივროს პაციენტმა, მისმა კანონიერმა 

წარმომადგენელმა, ნათესავმა, ასევე ფსიქიატრიული დაწესებულების ადმინისტრაციამ545. 

     ეს კანონი შეიცავს ისეთ პრობლემატურ ხარვეზებს, რომლებიც ქმნის სივრცეს 

არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული კურნალობის დროს ბავშვის უფლებების დარღვევის 

რისკებს, კერძოდ: 

▪ ექიმ-ფსიაიატრთა მიერ გადაწყვეტილების მიღებისას პაციენტის სტაციონარში 

განთავსების, ასევე ვადის გაგრძელების შესახებ პაციენტის მონაწილეობა არ არის 

აუცილებელი; 

▪ პაციენტის მონაწილეობა აუცილებელია სასამართლოში საკითხის განხილვის დროს, 

თუმცა ნორმა არ გვაწვდის მისი მონაწილეობის კონკრეტულ გარანტიებს, როგორიცაა 

                                                           
540 მუხ. 16.1-2 
541 მუხ. 16.5 
542 მუხ. 16.6 
543 მუხ. 18.1 
544მუხ. 18. 1-13 
545 მუხ. 18 (14) 
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მისი აზრის მოსმენის და სათანადოდ გათვალისწინების წესი კომუნიკაციისა და 

მხარდაჭერის შესაბამისი საშუალებების გამოყენებით. აგრეთვე, არაფერია ნათქვამი 

სასამართლოს მიერ სხვა ექპერტების და სპეციალისტების ჩართვის შესაძლებლობაზე 

ალტერნატიული მოსაზრების მოსასმენად მულტიდისციპლინური მიდგომის 

გამოყენებით; 

▪ პაციენტის წარმომადგენლობის საკითხი პრობლემურია, რადგან კანონი უშვებს 

„ნათესავის“ თანხმობას, რაც პირთა ძალიან ფართო წრეს მოიცავს და გარანტირებული 

არ არის ასეთი წარმომადგენლობის განხორციელებისას ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესების გათვალისწინების და მოსმენის უფლების დაცვა; 

▪ პაციენტს დახმარება გაეწევა 6 თვით, თუმცა ფსიქიატრთა კომისიას შეუძლია 

შეუზღუდავად მიმართოს სასამართლოს ამ ვადის გასაგრძელებლად საჭიროების 

ამოწურვამდე. ეს ჩანაწერი პაციენტის არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული 

მკურნალობის საკითხზე გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილებას ანიჭებს 

ფაქტობრივად ფსიქიატრთა კომისიას და არ ასახელებს სხვა დამოუკიდებელ უწყებას, 

რომელიც განახორციელებს ზედამხედველობას და მკურნალობის პერიოდულ 

გადასიჯვას.  

  

   თანხმობა და კონფიდენციალობა 

 

კომიტეტი მოუწოდებს სახელმწიფოს შექმნას შესაბამისი კანონმდებლობა ან 

რეგულაცია, რათა უზრუნველყოს ბავშვთა ხელმისაწვდომობა კონფიდენციალურ 

სამედიცინო კონსულტაციაზე მშობლის თანხმობის გარეშე, ასაკის მიუხედავად, 

როდესაც ეს საჭიროა მისი უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობისათვის. ბავშვებს ასეთი 

შეუზღუდავი ხელმისაწდომობა შესაძლოა დასჭირდეთ, მაგალითად, ოჯახში 

ძალადობის დროს ან რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის ან 

სერვისის საჭიროებისას, ან ბავშვსა და მის მშობელს შორის სამედიცინო სერვისზე 

შეუთანხმებლობის დროს. სამედიცინო კონსულტაციის მიღების უფლება განსხვავდება 

სამედიცინო თანხმობის მიცემის უფლებისგან და არ უნდა ექვემდებარებოდეს ასაკობრივ 

შეზღუდვას. რაც შეეხება სამედიცინო თანხმობის მიცემის უფლებას, კომიტეტი 

მიესალმება კონკრეტული ასაკის დადგენას, როდესაც ბავშვს შეუძლია ასეთი თანხმობა 

დამოუკიდებლად გასცეს, თუმცა კომიტეტი მოუწოდებს სახელმწიფოებს უზრუნველყონ 

უფრო დაბალი ასაკის ბავშვისთვის ამ უფლების რეალიზება, როდესაც მას აქვს უნარი 

გამოხატოს საკუთარი ინფორმირებული მოსაზრება მისი მკურნალობის შესახებ, რასაც 

სათანადო მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს. ექიმებმა და სამედიცინო დაწესებულებებმა 

ბავშვებს უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია თავიანთი უფლებების შესახებ პედიატრიულ 

კვლევებსა და კლინიკური ექსპერიმენტებში მონაწილეობის შესახებ. ბავშვის უნდა იყოს 

ინფორმირებული, რათა მისგან შესაძლებელი გახდეს ინფორმირებული თანხმობის 

მიღება ყველა უფლების დაცვით546.  

 

კვლევები ბავშვთა მონაწილეობით 

 

მართალია, ბავშვის უფლებათა კონვენცია პირდაპირ ჩანაწერს არ მოიცავს კვლევებში 

ბავშვთა მონაწილეობის შესახებ, თუმცა კომიტეტი ზოგად კომენტარში547 მიუთითებს, 

რომ „კვლევის ჩატარებისას დაცული უნდა იყოს ბავშვის უფლებათა კონვენციის და 

„ადამიანთა მონაწილეობით ჩატარებული ბიო-სამედიცინო კველევის საერთაშორისო 

სტანდარტების“ პრინციპები და მოთხოვნები“.  

                                                           
546 ზოგადი კომენტარი #12, პარა. 98-104, 23 

547 კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #15, პარა. 85 
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„ადამიანთა მონაწილეობით ჩატარებული ბიო-სამედიცინო კველევის საერთაშორისო 

სტანდარტები“  ბავშვთა მონაწილეობით კვლევების შესახებ ადგენს548, რომ ბავშვის 

მონაწილეობით კვლევის დაწყებამდე, შესაბამისი პასუხისმგებელი პირი (სპეციალური 

ეთიკის კომისიის წარმომადგენელი) უნდა დარწმუნდეს, რომ: 

▪ კვლევის მიზანია ცოდნის გაღრმავება ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის 

საკითხებზე; 

▪ ბავშვის მშობელი ან სხვა კანონიერი წარმომადგენელი თანახმაა; 

▪ ბავშვის აზრი მოსმენილია მისი შესაძლებლობების მიხედვით და მისი ტანხმობა 

მიღებულია; 

▪ ბავშვს შეუძლია უარი თქვას კვლევაში მონაწილეობის ან კვლევის გაგრძელების 

შესახებ, რაც სავალდებულოდ უნდა იქნას გათვალისწინებული.  

 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს კვლევაში იმ ბავშვთა მონაწილეობის 

საკითხს, რომლებიც სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ არიან. მათი მონაწილეობა კვლევაში 

მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაშია დასაშვები. ამგვარ შემთხვევაში, ბავშვის 

მონაწილეობის საკითხი უნდა გადაწყდეს არა მხოლოდ ეთიკის კომისიის მიერ, არამედ 

დამატებითი დამოუკიდებელი ექსპერტების მონაწილეობით, რომლებიც ბავშვის 

ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებენ.   

 

 

კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ მოიცავს ცალკე თავს არასრულწლოვნის 

უფლებებთან დაკავშირებით, რომელშიც მოცემულია დებულებები ჯანმრთელობის შესახებ 

ინფორმაციის და სამედიცინო მომსახურების მიღების უფლების და ასაკობრივი დათქმების 

შესახებ, კერძოდ: 

▪ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოქალაქის უფლებებსა და კეთილდღეობას 

მედიცინისა და სამედიცინო მეცნიერების ინტერესებთან შედარებით უპირატესი 

მნიშვნელობა აქვს549; 

▪ 14-18 წლამდე ბავშვს უფლება აქვს მშობლისგან დამოუკიდებლად, 
კონფიდენციალურად მიმართოს ექიმს აივ ინფექცია/შიდსის დიაგნოსტიკის მიზნით, 

ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტის ან კონსულტაციისთვის სქესობრივად 

გადამდები დაავადების ან ნარკომანიის მკურნალობის, კონტრაცეფციის 

არაქირურგიული მეთოდების შესახებ550; 

▪ გარდა ზემოთაღნიშნული შემთხვევებისა, 16 წლამდე ბავშვს სამედიცინო 

მომსახურება გაეწევა მხოლოდ მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის 
თანხმობით551. არასრულწლოვან პაციენტს აქვს საკუთარი ჯანმრთელობის 

მდგომარეობისა და მკურნალობის შესახებ ინფორმაციის მიღების უფლება. 

მიწოდებული ინფორმაცია უნდა შეესაბამებოდეს მის ასაკსა და გონებრივი 
განვითარების დონეს552; 

▪ 16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი პაციენტის გამოყენება სწავლების ობიექტად 

დასაშვებია მხოლოდ მისი მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის 
ინფორმირებული თანხმობით. გადაწყვეტილების მიღებისას აუცილებელია 

                                                           
548 სახელმძღვანელო წესი #14 

549 მუხ. 2 
550 მუხ. 40.2, „ბ“, „გ“ 
551 მუხ. 41.2 
552 მუხ. 43 
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პაციენტის მონაწილეობაც ასაკისა და გონებრივი განვითარების 

გათვალისწინებით553; 

▪ თუ მცირეწლოვანი ან გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღების უნარის 

არმქონე პაციენტის ნათესავის ან კანონიერი წარმომადგენლის გადაწყვეტილება 

ეწინააღმდეგება პაციენტის ჯანმრთელობის ინტერესებს, სამედიცინო მომსახურების 
გამწევს უფლება აქვს, ეს გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივროს554.  

 

განხილული ნორმების ანალიზით ჩანს, რომ კანონით არ არის გარატირებული ბავშვის 

უფლება ასაკის მიუხედავად, დამოუკიდებლად და კონფიდენციალურად მიიღოს 

სამედიცინო კონსულტაცია (მითითებულია მხოლოდ ინფორმაცია მისი მკურნალობის და 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ). კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ არ 

ასახავს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების პრინციპს. კანონი 

მიუთითებს მხოლოდ მოქალაქის უფლებებისა და კეთილდღეობის უპირატესობას 

მედიცინის და მეცნიერების ინტერესებთან შედარებით. მნიშვნელოვანია კანონმა 

დააკონკრეტოს ბავშვის უფლება მისი ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების და მისი 

მონაწილეობის შესახებ.  

 

„ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით მხარდაჭერის მიმღების და 

მცირეწლოვანი პაციენტების სწავლების ობიექტად გამოყენება დასაშვებია კანონიერი 

წარმომაგენლის თანხმობით, თუ თავად მხარდაჭერის მიმღები და მცირეწლოვანი 

წინააღმდეგობას არ გამოხატავენ555.   

16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი პაციენტის გამოყენება სწავლების ობიექტად დასაშვებია 

მხოლოდ მისი მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის ინფორმირებული თანხმობით. 

გადაწყვეტილების მიღებისას აუცილებელია პაციენტის მონაწილეობაც ასაკისა და გონებრივი 

განვითარების გათვალისწინებით556.  პრობლემურია, აგრეთვე, სამართლებრივი ნორმა 

ბავშვთა სამედიცინო კვლევის ობიექტად გამოყენების შესახებ, რომლის მიხედვითაც 

მცირეწლოვანი შეიძლება იყოს სამედიცინო-ბიოლოგიური კვლევის ობიექტი, თუ იგი არ 
გამოხატავს რაიმე წინააღმდეგობას და მიღებულია მისი ნათესავის ან კანონიერი 
წარმომადგენლის ინფორმირებული თანხმობა557.  

მცირეწლოვანი შეიძლება იყოს კვლევის ობიექტი, თუ მოსალოდნელია, რომ მისთვის ან ამავე 

კატეგორიის სხვა პირებისთვის პირდაპირი და მნიშვნელოვანი სარგებლობის მომტანი 

იქნება558. ამავე დროს, დაკონკრეტებული არაა, თუ რა ტიპის კვლევა იგულისხმება და არაა 

განსაზღვრული ბავშვთა დაცვის გარანტიები ისეთ კველევბში მათი ჩართვისგან, რომელიც 

საფრთხეს უქმნის მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ან/და სხვა უფლებებს. 

ამ ჩანაწერის ნორმატიული შინაარსი ეწინააღმდეგება მცირეწლოვანი ბავშვის მოსმენის და 

მისი საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების პრინციპს. ამავე დროს 

გასათვალისწინებელია, თუ რამდენად დასაშვებია, თუნდაც ბავშვის თანხმობით, მისი ჩაბმა 

იმგვარ სამედიცინო ან სხვა სახის კველევებში, რომელთა შინაარსიც და შედეგებიც შესაძლოა 

მისთვის რაიმე სახით სარისკო იყოს.  

ნორმა ბუნდოვანია და ტოვებს სივრცეს ბავშვის ინტერესებისთვის საზიანო 

გადაწყვეტილებებისთვის, განსაკუთრებით, როდესაც დაშვებულია „ნათესავის“ თანხმობა, 

                                                           
553 მუხ. 42.1 
554 მუხ. 25.1 
555 მუხ. 26 
556 მუხ. 42 
557 მუხ. 110 
558 მუხ. 111 
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რაც პირთა ძალიან ფართო წრეს მოიცავს. ამავე დროს, გაურკვეველი რჩება, თუ რომელ 

ორგანოს ეკისრება ბავშვთა კვლევის ობიექტად გამოყენების საკითხების ზედამხედველობა, 

ეთიკური სტანდარტების დაცვის ვალდებულება და მცირეწლოვან ბავშვთა უფლებების დაცვა 

ბავშვსა და მის კანონიერ წარმომადგენლებს შორის ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევაში. ეს 

სფერო არცერთი კანონით ან რეგულაციით არ არის მოწესრიგებული. 

რეკომენდებულია საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავებისას გათვალისწინებული იქნას 

აღნიშნული ხარვეზები და შეიქმნას სამართლებრივი დაცვის გარანტიები ჯანდაცვის 

საკითხებზე ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესობის, კონფიდენციალური 

სამედიცინო კონსულტაციის მიღების უფლების რეალიზების და სამედიცინო კვლევებში 

ბავშვის მონაწილეობის საკითხის რეგულირების თაობაზე. 
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Abstract
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exactly, ‘child friendly’ information means in practice. In doing so, we argue that attempts to develop child friendly infor-
mation have yet to progress beyond adult-driven, largely tokenistic and superficial re-branding exercises. As such, efforts
to develop child friendly resources are often of limited value in empowering young people to develop their legal literacy
and realise their rights in practice. We reflect on our attempt to develop an explicitly children’s rights-based approach to
the development of child friendly resources with a view to enhancing their purchase. This took place in the context of a
pilot project, commissioned by the Council of Europe in June 2014, to create a child friendly version of their Child Friendly
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1. Introduction: The Right to Information as a Central
Tenet of Child Friendly Justice

‘Child friendly justice’ has become a familiar refrain ac-
companying developments in international and domes-
tic justice processes involving children and young peo-
ple. Virtually every provision of the UN Convention on
the Rights of the Child 1989 (UNCRC; United Nations,
1989) includes at least one reference to children’s rights
in the context of justice proceedings, including children’s

right to appropriate (legal) assistance and direction (e.g.,
Arts. 5, 14, 22 and 37) to participate in the decision-
making process (Arts. 9 and 12), to the avoidance of un-
due delay (Arts. 10 and 37), and to be protected before,
during and after justice proceedings (Arts. 16, 19, 20 and
21). The UN Committee on the Rights of the Child has
fleshed out what these obligations entail through a se-
ries of General Comments (detailed guidance on how to
interpret and apply the substantive provisions of the UN-
CRC) including: General Comment 12 on the right of the
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child to be heard (UN Committee on the Rights of the
Child, 2009);1 General Comment No. 10 on Children’s
rights in juvenile justice (UN Committee on the Rights of
the Child, 2007); and General Comment No. 5 on General
measures of implementation for the Convention on the
Rights of the Child (UN Committee on the Rights of the
Child, 2003).

International support for the development of child
sensitive justice processes has been further reinforced
by the introduction, in 2010, of the Council of Europe
Guidelines (the Guidelines) on Child Friendly Justice, de-
veloped as part of the Council of Europe’s (CoE) com-
prehensive children’s rights strategy (Council of Europe,
2016, pp. 18–19). These Guidelines were developed to
enhance children’s access to and treatment in the justice
process. They apply to a range of justice contexts, includ-
ing family, immigration, criminal justice, public adminis-
tration and civil proceedings. They explain precisely how
children’s rights should be upheld before, during and after
justice proceedings, and define child friendly justice as:

Justice systems which guarantee the respect and the
effective implementation of all children’s rights at the
highest attainable level….It is, in particular, justice
that is accessible, age appropriate, speedy, diligent,
adapted to and focused on the needs and rights of
the child, respecting the rights of the child including
the rights to due process, to participate in and to un-
derstand the proceedings, to respect for private and
family life and to integrity and dignity. (Council of Eu-
rope, 2010, para. IIc)

While it remains open to debate the extent to which
these ideals have been successfully transposed into jus-
tice processes at national level, there is certainly evi-
dence of a concerted effort in jurisdictions across the
globe to accommodate more sensitively the interests
and needs of children (African Child Policy Forum & De-
fence for Children International, 2012; Grandjean, 2009;
O’Donnell, 2009).

A central component and, one might argue, the criti-
cal starting point of child friendly justice is the provision
of information. The UN Committee states as such in its
General Comment 12 on the right to be heard: “Particu-
lar attention needs to be paid to the provision and deliv-
ery of child-friendly information” (UN Committee on the
Rights of the Child, 2009, para. 34). Children and their
representatives cannot realise their rights without reli-
able and accurate information not only about the con-
tent and scope of their entitlement in any given context,
but about how to enforce those rights. In the same vein,
the CoE Guidelines on Child friendly justice state that,

From their first involvementwith the justice systemor
other competent authorities (such as the police, im-

migration, educational, social or health care services),
children and their parents should be promptly and ad-
equately informed of their rights…and of what to ex-
pect fromeach stage of the proceedings. (Guideline 1)

To achieve this, the Guidelines prescribe that,

Child-friendly materials containing relevant legal in-
formation should be made available and widely dis-
tributed, and special information services for chil-
dren such as specialised websites and helplines estab-
lished” (Guideline 4).

Despite unequivocal acknowledgement that the avail-
ability and accessibility of information is the crucial start-
ing point in any child rights based approach to dispens-
ing justice, there has been surprisingly little attempt to
scrutinise the availability, quality, accessibility and value
of information about laws and policies affecting children.
Rather, most attempts to critically engage with justice
processes, even those that purport to be from a chil-
dren’s rights perspective, have focused on procedural
and environmental factors: the conditions under and ex-
tent to which children’s views are heard and taken into
account by professionals/practitioners and parents (Birn-
baum, Bala, & Cyr, 2011; Brighouse, 2003; Cashmore &
Parkinson, 2008, 2009; Daly, 2017; Fortin, 2004; Leviner,
2015; Nolan, 2010); the methods by which children’s
best interests are assessed (Eekelaar, 2015; Mnookin,
1985; Parker, 1994; Piper, 2001); or the amenability of
the physical (court) environment to children’s specific in-
terests and vulnerabilities (EU Agency for Fundamental
Rights, 2017, p. 13). There has been a surprising lack of
critical engagement with the actual ‘triggers’ of or ‘gate-
ways’ to child friendly justice. By this we mean the na-
ture, quality and relevance of information to which chil-
dren have access that enables them to understand and
assert their rights at various stages of the justice process.
We regard this as the crucial starting point in any child
rights-based approach to dispensing justice and refer to
it as children’s legal literacy (see alsoWatkins, Lai-Chong,
Barwick, & Kirk, in press). Literacy, in the conventional
sense, denotes the ability to read andwrite. Children’s ex-
perience of education, in the conventional sense, implies
a heavy reliance on the acquisition of literacy skills since,
without them, a child’s progress within and experience
of education will be limited. In the same token, a child’s
access to, progress within and experience of the justice
process will be limited, damaging even, if they have in-
accurate or insufficient knowledge and understanding of
what their rights mean in practice.

With this in mind, this article takes a closer look at
what, exactly, ‘child friendly’ information means in prac-
tice. Specifically, it will critically evaluate examples of
so-called ‘child friendly’ versions of the law in terms of

1 “Article 12…specifies that opportunities to be heard have to be provided in particular in any judicial and administrative proceedings affecting the
child....A child cannot be heard effectively where the environment is intimidating, hostile, insensitive or inappropriate for her or his age. Proceedings
must be both accessible and child-appropriate.” (paras. 32 and 34).
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how they are developed, how they are made available
to children, and how they are used by children and their
advocates. In doing so, we argue that attempts to de-
velop child friendly information have yet to progress be-
yond largely tokenistic and superficial re-branding ex-
ercises. Rather, insofar as such attempts are routinely
driven by adults and fail to engage with how children see
and experience the justice process, the resulting outputs
might make adults feel that they are discharging their
duties but are of limited value in empowering young
people to realise their rights in practice. We reflect crit-
ically on our efforts to develop an explicitly child rights-
based approach to the development of child friendly re-
sources which started with a pilot project, funded by the
CoE, to create a child friendly version of their Guidelines.
The CoE were rightfully concerned that in the years fol-
lowing their adoption the Guidelines remain largely un-
known to both professionals and children in the justice
system. Inevitably, therefore, it has been difficult to dis-
cern whether they had had any positive impact at all on
how justice professionals engagewith children or on how
children themselves experience such processes. This is
perhaps not surprising; the Guidelines run to 15 pages
and just under 6,000 words, including a preamble, six
main sections and 83 sub-sections.With this inmind, the
authors were commissioned by the CoE in 2014 to run a
modest pilot project aimed at demonstrating how a child
friendly version of the Guidelines could be developed in
partnership with children and young people.

2. Methodological Overview

Our researchmethodology was designed with the aim of
reliably gathering young people’s views on all aspects of
the Guidelines including their form, accessibility, clarity,
meaning, and potential impact on real lives. To achieve
this, the pilot was undertaken in three stages. First, we
conducted a desk-based mapping and review of exist-
ing information tools relating to children’s rights. Sec-
ond, two groups involving a total of 11 young people
between the ages of 14–18 years were recruited to act
as a Reference Group in both Ireland and England, all of
whom had experience of the justice process in a range
of contexts (including criminal justice, child protection,
education and community care, and private family pro-
ceedings). It should be noted that our hope was to de-
velop tools that could be used by children of different
ages, but particularly those who would be implicated di-
rectly in justice proceedings (typically those of aged 12
and above).

This part of the process was coordinated by Invest-
ing in Children (IiC), a children’s rights agency base in the
northeast of England and a regular collaborator with the
European Children’s Rights Unit (ECRU) at the University

of Liverpool. IiC has a track record of successfully creating
innovative ways in which children and young people, par-
ticularly those living inmarginalised communities, can be
supported to participate in dialogue about issues that af-
fect them. The Youth Advocacy Project (YAP) Ireland is
an IiC partner. Both IiC and YAP have a database of chil-
dren and young people with whom they have worked
and members of the Reference Group were recruited by
advertising the opportunity to become involved (mainly
through social media).

The Reference Group provided feedback on our
methodological tools and findings as the project pro-
gressed. We were particularly keen to evaluate the clar-
ity and accessibility of some of the existing information
tools we had identified in phase 1, as well as their rele-
vance and use by young people to support their rights.
To enable the Reference Groups to fully understand the
context and aims of this project and, indeed, of the CoE
Guidelines, the authors provided face-to-face and online
briefings. A four-minute animation was produced to sup-
port this processwhichwasmade available online so that
all project participants in Ireland and the UK could refer
to it at any time.2

Most importantly, the Reference Groups were tasked
with recruiting other young people in their respective
countries (through their existing social networks) to as-
sist with the second aspect of the project which involved
consultation with other young people about the rele-
vance and value of the Guidelines in light of their experi-
ences of the justice process. Mindful of the broad scope
of the Guidelines, in terms of the range of judicial and
administrative contexts and the range of children’s rights
principles reflected, we selected one specific justice con-
text in which to locate children and young people’s eval-
uation: the family justice process. This enabled us to in-
volve children and young people who had been through
family proceedings, i.e. either public child protection pro-
ceedings (care, fostering and adoption) or civil proceed-
ings (divorce, custody and access), to share real life expe-
riences and insights. We also ensured that young people
whomight be described as living inmarginalised commu-
nities were included, notably young people in the care
system, young people in trouble with police, or young
people living in deprived areas.3 The Reference Group re-
cruited a total of 58 other young people with experience
of the justice systemwho participated bymeans of three
‘Agenda Days’ (two in the UK and one in Ireland).

An Agenda Day is a unique technique developed by
IiC to create an adult-free opportunity for children and
young people to consider specific issues or concerns and
identify priorities and proposals for improvement. 15 to
20 young people attended each Agenda Day and discus-
sion was facilitated by members of the Reference Group.
Adults did not attend. They were asked to consider how

2 The online project briefing is available on YouTube at the following link: https://www.youtube.com/watch?v=DuOV83fTf3k&index=2&list=PLXz7NWZi5S
dKcqu4DE6m4MOEL3DqWMl9C

3 We did not aim specifically to recruit children and young people with disabilities to the project; some of those who participated may well have had
special educational needs, but we did not ask them to disclose such issues. The only pre-condition for their participation was that they had some
experience of the family justice process.
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accessible the Guidelines are and tomake suggestions as
to how they could be made more so. They were asked to
reflect specifically on how useful and relevant the Guide-
lines are in assisting young people who are living through
justice proceedings and to make suggestions about what
might need to be done to make more effective use of
the Guidelines in practice. The young facilitators from
the Reference Group drafted reports of the discussions
at the ‘Agenda Day’ summarising their key findings and
identifying priority areas and suggestions as to how to
make the Guidelines more child-friendly. These reports
were sent to the other participants for their endorse-
ment before being made available to the researchers.

A video conference was then held to link representa-
tives from the Reference Group and project team in Eng-
land with representatives from the Reference Group and
project partners in Ireland. This enabled us to exchange
experiences of the Agenda Days, to tease out differences
and commonalities in experiences, and to consider how
the findings could be used to inform the development of
some universally applicable child friendly alternatives.

The following discussion sets out the findings of this
pilot which sought not only to develop a more accessi-
ble version of the Guidelines but, more broadly, to ar-
rive at a meaningful and useful methodology for devel-
oping child friendly information in any context. Whilst
the findings are of relevance to a pan-European audi-
ence, they respond very directly to cuts in legal aid in
the UK4 which have impacted profoundly on the avail-
ability of legal and financial support to enable children
to enforce their rights (Law Society, 2017; Office of the
Children’s Commissioner, 2014; UK Children’s Commis-
sioners, 2015). The increasing paucity of affordable face-
to-face legal advice and support for children renders re-
liable, accessible and adapted information all the more
essential. It also reinforces the potential value of new
media—particularly the online environment—as a plat-
form for more creative engagement with children and
young people on their own terms and for the develop-
ment and dissemination of legal information in genuine
partnership with them.

With this in mind, the remaining discussion explores
in more depth the meaning and scope of children’s
right to information, not only as a central tenet of child
friendly justice, but as a central tenet of their right to par-
ticipate in decisions that affect them. We consider how
‘child friendly’ information is commonly understood and
packaged by reference to prominent ‘child friendly’ ver-
sions of law and policy. We then present our attempt to
apply a children’s rights-based approach to the develop-
ment of child friendly information and critically consider
the difference thismightmake to the relevance and value
of those materials. The analysis points, albeit cautiously,
to the role of onlinemedia, not simply as a vehicle for de-
veloping appealing resources and facilitating dissemina-

tion, but as ameans of shifting power dynamics in the jus-
tice process and positively exploiting children’s natural
capabilities to engage with and respond to digital media
in a way that may far exceed normal adult capabilities.

3. The Meaning, Scope and Importance of Children’s
Right to Information

While it is somewhat pedestrian to note that information
plays a central role in rendering justice processes child
friendly, it is worth rehearsing precisely why this is the
case. Perhaps most importantly information is an essen-
tial starting point for stimulating meaningful participa-
tion. Analysing the accessibility, quality, relevance and
use of the information that children receive is a useful
indicator of the participatory currency of a process. It
is unsurprising, therefore, that the right to information
is heavily endorsed by the CRC as one of a suite of par-
ticipation rights. The freedom to “seek, receive and im-
part information” is an explicit component of the right
to freedom of expression contained in Art. 13 UNCRC;
and Art. 17 recognises the important function performed
by the mass media to ensure that children have access
to information and material from a diversity of national
and international sources, especially those aimed at the
promotion of their social, spiritual and moral well-being
and physical and mental health. The availability of ap-
propriate information is also at the heart of a range of
substantive rights covered by theUNCRC, including adop-
tion (Art. 21(a)); immigration and asylum (Art. 22(2)),
health care for disabled children (Art. 23(4)); and edu-
cational and vocational training (Art. 28(d)). Without ac-
cess to reliable, relevant information, children cannot
meaningfully engage in any decision-making process. In
the context of justice proceedings, this implies that chil-
dren should have access to clear information about the
nature, scope and purpose of each stage of the justice
process, including how long it will take, where it will take
place, why it is taking place at all, and who will be in-
volved in the decision-making.

Unsurprisingly, the right to information headlines the
‘General Elements of Child Friendly Justice’ set out at the
beginning of the CoE Guidelines and features heavily in
the substantive provisions thereafter (no less than 23
times, in fact). Thus, we are advised that children should
receive information in a manner adapted to their age
and maturity, in a language that they can understand, in
a gender- and culture-sensitive form (Guideline 2) and
that it should be given directly to children as well as their
parents and/or legal representatives (Guideline 3). Infor-
mation rights also encompass the right to be protected
against information or images that might be harmful to
the child’s welfare (Guideline 60).

Information that is designed to both equip children
and young people with what they need to understand

4 The Legal Aid changes came into force on 1 April 2013 by virtue of the Legal Aid Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012, removing from the
scope of legal aid funding a range of civil and administrative issues of relevance to children, including private family law (custody and maintenance),
personal injury, education, a significant proportion of immigration cases, housing and welfare benefits.
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the workings of the justice system and to provide them
with the confidence to assert their rights will go some of
the way to making their participation in justice proceed-
ings meaningful. But the right to information demands a
more nuanced understanding of the scope of the right to
information and about how information should be con-
veyed, particularly in the context of justice proceedings.

4. Three Distinct Layers of Information

Child Friendly Justice means better support from
adults so that young people understand different laws
and how to challenge them if they are not happy with
how they are treated. (Bransford, Walker, O’Connor,
& Redding, 2014, p. 6)

In terms of the scope of the right to information, the find-
ings of this project point to three layers of information
that support a genuinely participatory process, but we
suggest that justice professionals’ interpretations of the
right to information rarely incorporates all three. We de-
fine the first layer of information as ‘practical and proce-
dural information’. The experiences discussed during the
Agenda Days confirmed that, to stand any chance ofmak-
ing a meaningful contribution, children and young peo-
ple who are involved in justice proceedings need practi-
cal information about how the legal process works, when
and where it will take place, and the roles and responsi-
bilities of the various actors, in order to understandwhat
is happening. There are many examples of child friendly
resources to explain different aspects of the justice pro-
cess, many of which have been produced by specialist
children’s legal services.5 And yet, some of the young
people involved in our project alluded to the lack of in-
formation they had received about even the most basic
aspects of their case, including the time and location of
hearings and the names and roles of the various adults
appearing in court hearings.6

But practical information on its own is unlikely to
be enough to enable children and young people to con-
tribute meaningfully to decision-making. For children
to achieve that transformational redefinition of them-
selves as ‘competent beings’ with an active stake in the
justice process, it is necessary to consider information
from a slightly more nuanced position. It involves a sec-
ond (commonly overlooked) layer of information: what
we call ‘foundational rights-based information’. Children
and young people need to be informed not only about
what is likely to happen, but also about what should hap-
pen. For instance, children cannot object to a failure on
the part of justice and welfare professionals to hear their
views (for example regarding their adoption or foster
placement) if they do not know that such a right exists
in the first place. They need to know that they have the

right to be heard in such proceedings and that what they
say should be given due weight.

Acknowledging the importance of foundational
rights information to children’s active and meaningful
participation, children’s rights advocates have made
some steps towards reproducing child friendly versions
of existing laws, policies and guidance, particularly the
UNCRC, through a variety of media. Whilst a compre-
hensive review of them all is beyond the scope of this
paper, they generally share two key features: they re-
package the text of the original document in simpler lan-
guage; and they present it in a more visually appealing
format (shorter, bigger text, more colourful, and often
with animation).

Recognising the appeal of these types of resources,
the young people involved in our project recommended
that the Guidelines needed to be online and in a for-
mat young people understand, suggesting cartoons and
animation, along with young people talking about the
key components of child friendly justice. Some attempts
have been made to achieve this already, but none of
the young people we spoke to were aware of or had
used them. For example, the European Union Agency for
Fundamental Rights (FRA) has produced a brochure for
children explaining the features of child friendly justice
(EU Agency for Fundamental Rights, 2014). Published
in nine languages with some illustrations, this brochure
sets out key principles and procedural issues in simple
terms and highlights their practical application by ref-
erence to some concrete examples. For example, it ex-
plains the ‘best interests’ principle as follows:

When adults make decisions about you, they should
think if this decision is best for you. For example,when
parents are divorcing, the decision where and who
the child should live with, should be taken thinking
about what is best for the child, not what is best for
the mother or the father.

While the FRA’s attempts to present justice concepts to
children in a way that can be understood are welcome,
this resource is not particularly accessible (it is buried in
the FRA webpages) such that the likelihood of it being
widely used by children and young people, or by profes-
sionals working with them in the justice system, is rela-
tively slim. Indeed, not a single young person involved in
our study had ever heard of the Guidelines, let alone the
‘child friendly’ resources aimed at explaining them, and
they suspected that the justice professionals represent-
ing their interests had not heard of them either. As such,
none had had the opportunity or, indeed, inclination to
evaluate their experiences or assert their rights by refer-
ence to the Guidelines. Unsurprisingly, therefore, some
of the young people in the project revealed alarming defi-

5 See notably the ‘Lawstuff’ resource developed by CORAM children’s legal centre (http://lawstuff.org.uk)
6 This omission is reinforced by subsequent research, funded by the European Commission in which the authors are involved, aimed at developing (in
collaboration with young people) training for legal practitioners on how to adopt a child friendly approach to legal case work involving children (Training
and Assistance for Legal Experts [TALE], 2015–2017).
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ciencies in information and knowledge about their funda-
mental rights in a justice context. The young participants
who were in care had no idea whether they could access
their own case files, or whether they had a right to main-
tain contact or reside with their siblings. Others ques-
tioned whether they had a right to legal aid or whether
they could have a say in who they lived with following
their parents’ separation. Most conveyed a sense of be-
ing subjected to the justice process rather than subjects
party to the process, and much of their feelings of isola-
tion and subjugation seemed to result from a basic lack
of information.

The young people thus recognised the value of and
need for more guidance on the nature and scope of their
rights in the context of justice proceedings and agreed
that, had they been informed of the full extent of their
rights as detailed in the Guidelines, their experiences
of the justice process might have been more positive.
Specifically, some young people involved in child pro-
tection proceedings felt that more explicit allegiance to
the Guidelines might have reinforced their right to be
heard in relation to decisions about their care and con-
tact with siblings. Additionally, it would have rendered
decision-makers more transparent in explaining the fac-
tors they had taken into account in determiningwhatwas
in their best interests. The young people also agreed that
the obligation to provide them with foundational rights-
based information is incumbent on all adults involved in
the justice process, including familymembers, the police,
social workers, lawyers and judges.

5. Beyond Knowledge towards Understanding: Agency
Asserting Information

Despite the proliferation of online and printed resources
that present children’s rights in a supposedly ‘child
friendly’ way, it remains the case that children and young
people remain largely unaware of the true nature and
extent of their rights. Even those children who routinely
access this type of information still raise significant ques-
tions and barriers relating to their actual enforcement in
practice. We think the problem partly lies in the fact that
some basic messages underpinning children’s rights in-
formation are commonly overlooked and even obscured:
specifically, how they can and should be used to protect
and enhance children’s lives in real life situations. Cer-
tainly the young people involved in our study bemoaned
the presentation of foundational rights-related informa-
tion (including material relating to child friendly justice
in a supposedly child friendly format) in largely abstract
terms, detached from the specific realities of the pro-
cesses and decisions confronting them. Our review of
the materials supported this criticism: while many of
the existing child friendly versions are appealing visually,
they still present rights in relatively abstract terms. In
other words, they focus largely on providing children and
young people with information about their rights, but
they stop short of really enabling children (and, indeed

their adult representatives) to understand how these
rights might be applied to their specific situation. With
this in mind, while we acknowledge that translating chil-
dren’s rights into simple language andpresenting them in
an appealing format are important, they are just two (rel-
atively superficial components) that need to be present
if abstract principles are to be made more relevant to
children. Beyond this, the challenge, is to provide in-
formation (and support) that will provide children and
young people with the reassurance they need in order
to be able to insist that their voices are heard. It is at
this point that the right to information is understood not
merely as conveying facts to the child, but as a process
of contextualising that information, presenting genuine
choices, defining what support is available to enable the
child to exercise those choices, calibrating expectations
in the light of other factors that influence decisions about
the child, and presenting realistic and clear projections
as to what outcomes might arise from different courses
of action.

This defines what we see as a vital third layer of in-
formation rights: what we call ‘agency asserting informa-
tion’. This is where the process of providing information
transmutes into a space and opportunity for the child to
use that information in a way that enables them to as-
sert their rights or, as Roger Smith puts is, to become
“necessary and active agents in making justice, regard-
less of whether they are offenders, victims, both or nei-
ther” (Smith, 2011, p. 252). It is at this stage that we
start to value and use information as a critical gateway
to participation and as an essential ingredient in cre-
ating a child friendly justice system; participation both
depends upon and facilitates children’s understanding
of the information they receive and the processes they
are going through and, in turn, enables them to have
a meaningful stake in any decisions involved. However,
this is not straightforward. Evidence from other areas
of practice such as medicine, social work and education
would indicate that, even when the legislative and pol-
icy requirements to listen to and take into account chil-
dren’s views are clear, efforts to achieve this are often to-
kenistic, largely because of the type of information given
to children and the lazy methods and belated points at
which it is provided. Indeed, a number of commentators
in the UK and Europe have suggested that the priority
is to be seen to be promoting participation rather than
promoting participation per se (Cairns, 2006; Crimmens,
2005; Henricson & Bainham, 2005; Mori, 2005). As far as
the vital ingredient of information is concerned, this can
becomeamechanistic, largely unilateral processwith the
adult passing information onto the child about particu-
lar aspects of their case (perhaps in the form of a leaflet,
but more commonly in a letter, a text message, phone
call, or a face-to-face meeting), and the child passively
receiving that information, but with limited opportunity
to clarify how they go about actually using that informa-
tion in a way that might respond to their specific needs
and desires.
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This perpetuates what has become an established
default position within many of the institutions (justice-
related and otherwise) concerned with children and
young people: that decisions—particularly those of a
complex or sensitive nature—are best left to the adults.
In other words, adults are presumed to be ‘better in-
formed’. This neglects to consider that, in the absence
of regular knowledge (or information) exchange with the
child, adults may be as ill-informed as the child insofar
as they are likely to have limited information as to what
the child actually knows and understands, what they re-
ally need, and what they really want. Orama, for exam-
ple, observes that “adult professionals tend to take for
granted that they knowwhat is in the best interest of chil-
dren, often without even asking the children concerned”
(Orama, 2009). This is supported by the burgeoning con-
temporary research on the justice process which points
to a stubborn tendency on the part of adults (particularly
justice professionals) to “make decisions on behalf of
children without any reference to children’s knowledge,
experience or preferences” (Lansdown & O’Kane, 2014;
Daly, 2017; Emerson, Lloyd, Lundy, Orr, & Weaver, 2014).

6. Towards a Child Rights-Based Approach to
Developing Child Friendly Resources: Five Key
Components

Informed by the findings of the project and the feed-
back from the young people, we identified five compo-
nents that should be present if an information resource
is to be genuinely child friendly. We attempted to test
these by developing our own a child friendly version
of the Guidelines. Ultimately, we wanted to move be-
yond merely re-branding content defined by adults or
simply re-presenting the text in simpler language or in a
more colourful format. The five suggested components
are as follows:

First, children and young people’s views and lived
experiences should be the starting point for develop-
ing the resource. This ensures that the child friendly re-
source responds to children’s perspectives and experi-
ences in a meaningful way, and maximises the likelihood
of children engaging with them. One of the fundamen-
tal limitations that we identified in existing models of
child friendly information is that they were developed al-
most exclusively by adults for children; there is very lit-
tle evidence of any attempts to engage with children di-
rectly in the process of developing the resources. The ex-
tension of participation debates beyond the actual sub-
stance and process of decision-making to actual research
methodologies is nothing new; there is a wealth of lit-
erature exploring the ideological, ethical and practical
aspects of participatory methods as a means of achiev-
ing participatory outcomes, including in a justice context.
This intelligence, however, has yet to permeate efforts

to develop child friendly versions of law and policy.7 This
omission is significant for two reasons: first of all, it be-
lies the wisdom that direct engagement with children in
all aspects of research and human rights education gen-
erates more relevant, accurate and meaningful outputs;
and secondly, it creates an artificial and unhelpful dis-
tance or distinction between the delivery of information
about children’s rights on the one hand, and the process
of enforcing those rights on the other. In reality, both are
inextricably linked. The chances of enabling children to
understand the substance and scope of their rights are
much greater if that information is framed in a way that
responds very directly and deliberately to children’s lived
experiences and desired modes of communication.

Second, the resource should be easy to follow. The
young people identified as a priority the use of language
and terminology that they can understand, ideally sup-
ported by images that correspond closely with the text.
The child friendly resource should not try to capture all
of the detail of the original text; instead it has to high-
light the key points that will be most relevant and useful
to children and young people. Many of the young peo-
ple with whomwe have engaged in more recent work on
child friendly justice (Stalford et al. (TALE), 2015–2017)
reinforce the point that they, like adults, will rarely ab-
sorb or even read or listen to long-winded information
resources, no matter how appealing their presentation.
The young people engaged in our study mined from the
83 Guidelines just three issues that they felt were instru-
mental to achieving child friendly justice: the provision of
clear, reliable and useful information at all stages of the
process; specialist training and awareness-raising among
justice professionals as to the mechanisms that need to
be put in place to achieve child friendly justice; and the
right to have a say in decisions that affect them.

Third, the resource should focus on facilitating under-
standing, rather than just conveying information. In addi-
tion to using simpler language, a child friendly resource
needs to be designed in a way that not only informs chil-
dren and young people about their rights (foundational
rights information), but that enables them to appreciate
and reflect upon how and when they apply in practice
(agency asserting information). This points to the need to
use child friendly resources not simply as an end in them-
selves (job done!) but as a tool for use by practitioners
and other adults in face-to-face meetings with children
and young people, accompanied by ongoing sign-posting
to other relevant services and information, depending
on the nature of the child’s legal query. In other words,
to achieve true understanding and to support agency, a
child friendly resource has to be relevant to children and
young people’s lives and to respond to the reality of chil-
dren’s everyday experiences of the justice process if it is
to move beyond abstract information. The best way of
achieving this is to illustrate specific points by reference

7 At the time of writing, the authors are aware of the development of a (as yet unpublished) child friendly version of the Council of Europe’s Convention
on Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse by the Centre for Children’s Rights, Queen’s University Belfast, in partnership
with children and young people (Council of Europe, 2007).
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to concrete examples, drawing on children’s real life ex-
periences of the issues covered by the law, policy or guid-
ance. For instance, a resource telling children that they
have a right to have a say in decisions that affect them in
relation to contact or residence with their parents who
are separating should be accompanied by specific exam-
ples as to how a child goes about asserting this in prac-
tice: who they should speak to and when; how much in-
fluence that may have on the decision ultimately made;
and whether/how they go about complaining if they feel
their views have not been heard or taken into account.

Fourth, a child friendly resource has to be appeal-
ing, requiring presentation in a format or range of for-
mats that children will want to use. They should not be
too lengthy or complicated and the amount of text used
should be kept to a minimum (we have heard anecdo-
tally that the average attention span of an online viewer
is about 90–120 seconds!). Key points orwords should be
emphasised through repetition and, in an online context,
supported by voice-over, images, animations or sound ef-
fects, whilst avoiding the temptation to over-clutter re-
sources with too many gimmicks. We would therefore
recommend that an online child friendly resource should
last no more than 60–90 seconds and that any printed
versions should be equally succinct.

Fifth, to ensure that the resource reaches the great-
est number of children across the greatest range of con-
texts (age, region, culture etc.), it should be immediately
available, preferably online, but supported by other me-
dia (ex. printed leaflets and posters etc). It should ide-
ally be accessible through online sites visited routinely
by children and young people (such as YouTube, Face-
book or other social networking media), and integrated
into practitioners’ training programmes and everyday
practice resources. Of course, in a rapidly changing and
competitive technological environment, children are ac-
customed to engaging with graphically sophisticated re-
sources. As such, there is a danger that any online mod-
els (including our own, developed on a shoe-string bud-
get) become quickly dated and, consequently, have only
a short-lived appeal to young people. Notwithstanding
such constraints, we end our discussion with a note
on the value of online media in achieving child friendly
justice, since this was highlighted by the young people
as a particularly familiar means of receiving and shar-
ing information.

7. An Attempt to Develop a Child Friendly Version of
the Child Friendly Justice Guidelines Using Online
Media

One of the key findings of our research is that young
people are heavily inclined towards using the internet
to search for advice on legal questions and that they en-
dorse the use of the internet to promote access to that

information amongst their peers. As such, the final stage
of our project involved the development of some pilot,
child friendly alternatives of the Child Friendly Justice
Guidelines, using basic animation technology and the on-
line platform, YouTube. We developed three animations,
narrated by members of our Reference Group, that re-
sponded to each of the priorities noted earlier that the
children teased out of their reading of the Child Friendly
Justice Guidelines: the right to information; the right to
participate in decisions; and the importance of practi-
tioner training.8

We emphasise the participatory currency of social
media and online technology in the context of develop-
ing child friendly justice information for a number of rea-
sons. First, it has a cultural appeal: the internet is now
embedded in our culture and is the key way in which we
access information, including information about our le-
gal rights. This is becoming particularly important in legal
areas (such as private family law) that have been subject
to significant cuts in legal aid provision such that face-to-
face legal advice and representation is gradually being
replaced by online self-help guides (Rodgers, Trinder, &
Williams, 2015). The practical appeal is also evident, in-
sofar as costs (particularly relating to dissemination) can
be contained, whilst also wide and rapid. Perhaps most
importantly for our purposes, however, is the fact that
online information resources have an ideological appeal,
potentially advancing children’s participation above and
beyondmany othermethods of engaging children. This is
because children, as natives of this environment, can be
engaged in a more creative and intensive way, not sim-
ply as recipients of the information it hosts, but as active
co-creators. In that sense, developing online information
resources flips the power dynamic, with children leading
the way in supporting adults (more likely to be internet
‘immigrants’ than natives) to convey information rather
than the other way round (Prensky, 2001). While the no-
tion that the digital native generation are digitally literate
is highly contested (Livingstone& Brake, 2010) there is at
least strong evidence that the internet generation has a
preference and desire to communicate and locate infor-
mation on the web.9 For commentators like Prensky, ef-
forts to provide information through thismedia demands
two things: an acknowledgement that we, as adults, do
not know everything (or, indeed, that we may know very
little), particularly when it comes to online engagement;
and an openness to recruiting the views and experience
of young people from the outset.

While the dissemination of legal advice and other in-
formation via the web is taken for granted by many or-
ganisations, the observations of the young people in our
project highlighted the nuanced differences between
young people’s and adults’ perceptions of the best ap-
proach to online information dissemination. Key points
raised by the Reference Groups included: a desire for on-

8 The animations and project documentary can be viewed at: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXz7NWZi5SdKcqu4DE6m4MOEL3DqWMl9C
9 There is insufficient scope in this paper to explore the risks associated with young people’s use of online media but we suggest that supported use of
reliable online information materials that have been developed through rigorous, participatory methods should be encouraged.
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line advice in a format that was engaging, easy to un-
derstand, and relevant to the young people’s needs; en-
dorsement of social media platforms as effective mecha-
nisms for both locating and for actively sharing relevant
legal advice; a desire for online resources that could be
accessed by social workers and other justice profession-
als acting in the role of advisors as well as by children
themselves in order to provide a quality control mecha-
nism for those types of advisors; the value of comment-
ing and discussion tools within some social media plat-
forms to provide users with a Q&A mechanism; and the
importance of maintaining avenues through which legal
advice could be obtained other than online, for example,
through lawyers, social workers and police who have re-
ceived training in child friendly justice.

Participants did not, therefore, anticipate that so-
cial media and the web would fulfil all of their legal ad-
vice needs, or that social media would be a reliable op-
tion for all young people. Indeed, for information to be
truly ‘agency asserting’, it has to be adaptable to the
specific context and concerns of individual children or
communities rather than represent or reinforce partic-
ular stereotypes. Face-to-face support and ongoing in-
formation provided (by text, phone or other digital me-
dia) in a more responsive way by practitioners or their
peers as concerns and opportunities arise remain criti-
cal, therefore. Work by Roe and Livingstone further sup-
ports the need for this more nuanced understanding of
how, why and, indeed, whether children and young peo-
ple access information online. What emerges from Roe’s
work is the distinct difference in media consumption be-
tween young people based on gender, education, socio-
economic status, family and country of residence (Roe,
2000).10 Moreover, Livingstone’s research argues that
the notion of young people as simple consumers of on-
line media is too simplistic (Livingstone, 1998). Online
media consumption, she argues, has to be understood
as part of young people’s active participationwithin their
peer culture and not as a result of their passive absorp-
tion of broadcasting.

These same points were echoed by the young people
involved in our pilot and, indeed, in our subsequent work
(Stalford et al, (TALE) 2015–17). They were keenly aware
of the viral marketing potential of social media, a charac-
teristic which has been acknowledged by policy makers
in different sectors. This, in turn, reinforces the need to
focus more strategically, not just on the content and for-
mat of online legal information, but on how young peo-
ple can be instrumental in its dissemination:

Many public sector and non-governmental organisa-
tions, from educators to child welfare workers to ac-
tivist movements hope that through social network-
ing services they can address young people on their
own terms, putting the potential of viral marketing to
positive use.” (Livingstone & Brake, 2010, p. 75)

In the same token, the young people supported ap-
proaches to social media use that are more sophisti-
cated, more diverse, and more central to their legal ad-
vice needs than we currently see used in practice. But
the fact that such information is developed by adults, in
response to adult-determined preconceptions and prior-
ities, fundamentally limits the potential appeal and im-
pact of the information. Donnelly and Kilkelly (2011) dis-
cuss this problem in the context of information avail-
able to young people about healthcare. Specifically, they
contend that by excluding young people from the very
process of developing healthcare information, it effec-
tively polices young people’s access to the full range of
information that they need. This, they argue, inevitably
limits young people’s ability to participate meaningfully
in health care decision making because the information
they receive is only partially relevant and useful to them.
The problem of gatekeepers frustrating effective partici-
pation by limiting information in this way applies equally
to decision making in a justice context.

Social media offers a positive (albeit partial) solu-
tion to those issues due to its power to present infor-
mation in ways that support searching and sharing and
which usually positively promote comment, correction
and criticism. But this is a double-edged sword: whilst so-
cial media sites like Facebook, YouTube and Twitter may
present information for public view and public scrutiny,
in the context of legal advice provision (as well as many
other areas such as health advice) the public scrutiny of
these sites may not be adequate to ensure that content
presents a true and reliable picture of the law. Indeed,
the commenting and discussion function within social
media sites may play a more valuable role in developing
an authentic discourse between users that reinforces the
law’s relevance to young people’s lives rather than its le-
gal accuracy.

8. Conclusion

Efforts to highlight the value of achieving children’s
meaningful participation in decision-making continue
to dovetail with efforts to render the justice process
more child friendly. But both campaigns, we argue, have
largely failed to scrutinise the currency of children’s right
to information as an instrumental component. Informa-
tion is the life-blood of participation, but we need to sub-
stantially shift the way in which we think about and deal
with it. Fulfilling the right to information has to progress
beyond merely providing young people with practical
and procedural facts (the first layer), and even beyond
informing them about the nature and scope of their fun-
damental rights in relation to particular aspects of the
justice process (the second layer). Information has to
be reinforced, repeated and refined as the process un-
folds so that young people know exactly how they can
implement their rights. They need to know who has the
authority, experience and knowledge to address their

10 There was insufficient scope to explore these issues in our pilot.
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concerns appropriately and how to access them. Impor-
tantly, the information they receive should be provided
in a way that gives them confidence that their contribu-
tion will be welcomed and valued by a child friendly jus-
tice system and that any failure to do so is an injustice
that should be contested. In short, the information has
to have the potential to lead to a truly transformative
change in theway children and young people experience
the justice process.

The project described above represents an attempt
to develop some tools in partnership with children that
will assist in achieving this, although we acknowledge its
limitations. Our animations are the product of a mod-
est pilot; rather than promoting these as by any means
a definitive model, the aim of our study and this paper
has been to highlight the value of online technology and
participatory methods as a vehicle for achieving child
friendly information. We did not consciously recruit chil-
dren with disabilities or children from minority ethnic or
non-English speaking backgrounds. As such, our project
does not interrogate how legal information should be
adapted or presented to render it accessible to children
with different impairments or levels of linguistic ability.
Nor did we have the scope to explore fully how to en-
gage children in disseminating child friendly information.
That said, as the appetite for online legal advice and in-
formation grows, and as cuts in legal aid for children per-
sists, there has never been a better time for innovation
in this regard.
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კონვენცია
ბავშვის უფლებების შესახებ

(1989 წლის 20 ნოემბერი)

პრეამბულა
წინამდებარე კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოები,
მიაჩნიათ რა, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდებით გამოცხადებული პრინციპების შეს

საზოგადოების ყველა წევრის ღირსების, თანასწორი და განუყოფელი უფლებების აღიარება ქვეყნად თავისუ
სამართლიანობისა და მშვიდობის უზრუნველყოფის საფუძველია,

ითვალისწინებენ, რომ გაერთიანებული ერების ხალხებმა წესდებაში დაადასტურეს თავიანთი რწმენა ადამიანის ძი
უფლებებისადმი, ადამიანის პიროვნების ღირსებისა და ფასეულობებისადმი, და მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი ხელი 
სოციალურ პროგრესსა და ცხოვრების დონის ამაღლებას მეტი თავისუფლების პირობებში,

აღიარებენ, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებათა საყოფელთაო დეკლარაციაში და ად
უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტებში გამოაცხადა და დაეთანხმა იმას, რომ ყოველ ადამიანს უნდა ჰქო
დოკუმენტებში მითითებული ყველა უფლება და თავისუფლება რა განსხვავებაც უნდა იყოს ისეთი ნიშნების მი
როგორიცაა რასა, კანის ფერი, სქესი, ენა, რელიგია, პოლიტიკური თუ სხვა შეხედულებანი, ეროვნული თუ სოც
წარმომავლობა, ქონებრივი მდგომარეობა, დაბადება თუ სხვა გარემოებანი,

აღნიშნავე, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაში გამოაცხა
ბავშვებს აქვთ განსაკუთრებული ზრუნვისა და დახმარების უფლება.

დარწმუნებული არიან, რომ ოჯახი, როგორც საზოგადოების ძირითადი უჯრედი, და ბუნებრივი გარემოცვა ყვე
წევრისა და განსაკუთრებით ბავშვების აღზრდისა და კეთილდღეობისათვის უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ 
დაცვითა და ხელშეწყობით, რათა შეეძლოთ მთლიანად იკისრონ ვალდებულებანი საზოგადოების ფარგლებში,

აღიარებენ, რომ ბავშვი, მისი პიროვნების სრული და ჰარმონიული განვითარებისათვის, უნდა იზრდებოდეს 
გარემოცვაში, ბედნიერების, სიყვარულისა და გაგების ატმოსფეროში,

მიაჩნიათ, რომ ბავშვი მთლიანად მომზადებული უნდა იყოს საზოგადოებაში დამოუკიდებელი ცხოვრებისათ
აღიზარდოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდებით გამოცხადებულ იდეალებზე, და, განსაკუთრებით მშვ
ღირსების, შემწყნარებლობის, თავისუფლების, თანასწორობისა და სოლიდარობის სულისკვეთებით,

მხედველობაში იღებენ, რომ ბავშვის ასეთი განსაკუთრებული დაცვის აუცილებლობვა გათვალისწინებულია
უფლებათა ჟენევის 1924 წლის დეკარაციით და გენერალური ასამებლეის მიერ 1959 წლის 20 ნოემბერს მიღებული
უფლებათა დეკლარაციით და აღიარებულია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით, სამოქალ
პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტით (კერძოდ, 23 და 24 მუხლებით), ეკონომიკური, სოციალ
კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტით (კერძოდ, 10 მუხლით), აგრეთვე იმ სპეციალი
დაწესებულებების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წესდებებითა და შესაბამისი დოკუმენტებით, რომლებიც 
კეთილდღეობის საკითხებზე მუშობენ,

ითვალისწინებენ, რომ, როგორც ადამიანის უფლებათა დეკლარაციაშია აღნიშნული, „ბავშვი, მისი ფიზიკური და გო
სიმწიფის გამო საჭიროებს სპეციალურ დაცვას და ზრუნვას, მათ შორის სათანადო სამართლებრივ დაცვას, 
დაბადებამდე, ისე დაბადების შემდეგ“,

ეფუძნებიან სოციალური და სამართლებრივი პრინციპების შესახებ დეკლარაციის დებულებებს, რომლებიც ეხება 
დაცვას და კეთილდღეობას, განსაკუთრებით ბავშვების აღსაზრდელად გადაცემისას და მათი შვილად აყვანისას ეროვ
საერთაშორისო დონეებზე, არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების აღსრულებასთან დაკავშ
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მინიმალურ სტანდარტულ წესებს („პეგინის წესები“) და დეკლარაციას სა
ვითარებაში და შეიარაღებული კონფლიქტების პერიოდში ქალებისა და ბავშვების დაცვის შესახებ,

აღიარებენ, რომ მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში არიან უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მცხოვრები ბავშვები და რო
ბავშვები განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებენ,

სათანადოდ ითვალისწინებენ ყველა ხალხის ტრადიციებისა და კულტურული ღირებულებების მნიშვნელობას
დაცვისა და ჰარმონიული განვითარებისათვის,

აღიარებენ საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობას ყოველ ქვეყანაში, კერძოდ განვითარებად ქვეყნებში
ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისათვის,

შეთანხმდნენ შემდეგზე:
ნაწილი I

    მუხლი 1
წინამდებარე კონვენციის მიზნებისათვის ბავშვად ითვლება ყოველი ადამიანი სანამ 18 წლის ასაკს მიაღწევდეს, თუ კ

რომელიც ამ ბავშვისადმი გამოიყენება, ის უფრო ადრე არ აღწევს სრულწლოვანებას.

    მუხლი 2
1. მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ და უზრუნველყოფენ მათი იურისდიქციის ფარგლებში მყოფი ყველა

წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ ყველა უფლებას, რაიმე დისკრიმინაციის გარეშე, რასის, კანის ფერის, სქე
რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა სხედულებების, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური წარმომავლობის, ქო
მდგომარეობის, ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და დაბადების, მისი მშობლების ან კანონიერი მეურვეების ანდ
სხვა გარემოებების მიუხედავად.
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2. მონაწილე სახელმწიფოები ყველა ზომას მიმართავენ ბავშვის, ბავშვის მშობლების, კანონიერი მეურვეების ან ოჯ
წევრების სტატუსის, საქმიანობის, გამოთქმული შეხედულებების ან მრწამსის საფუძველზე ყველა ფორმის დისკრიმინ
დასჯისაგან ბავშვის დაცვის უზრუნველსაყოფად.

    მუხლი 3
1. ბავშვების მიმართ ყველა მოქმედებაში იმის მიუხედავად, მიმართავენ მას სოციალური უზრუნველყოფის საკ

მომუშავე სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებები, სასამართლოები, ადმინისტრაციული თუ საკანონმდებლო ორ
უპურველესი ყურადღება ეთმობა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უზრუნველყოფას.

2. მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ, უზრუნველყონ ბავშვი ისეთი დაცვითა და ზრუნვით, რ
საჭიროა მისი კეთილდღეობისათვის, ამასთან ითვალისწინებენ მისი მშობლების, მეურვეების ან კანონით 
პასუხისმგებელი სხვა პირების უფლებებსა და მოვალეობებს, და ამ მიზნით მიმართავენ ყველა შესაბამის საკანონმდე
ადმინისტრაციულ ზომებს.

3. მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ, რომ ბავშვებზე ზრუნვისათვის ან მათი დაცვისათვის პასუხის
დაწესებულებები, სამსახურები და ორგანოები შეესაბამებოდნენ კომპეტენტური ორგანოების მიერ დადგენილ 
კერძოდ, უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში, და მათი პერსონალის რიცხვისა და ვარგისიანობის, 
კომპეტენტური ზედამხედველობის თვალსაზრისით.

    მუხლი 4
მონაწილე სახელმწიფოები მიმართავენ ყველა საჭირო საკანონმდებლო, ადმინისტრაციულ და სხვა ზომებ

განახორციელონ წინამდებარე კონვენციით აღიარებული უფლებები, ეკონომიკური, სოციალური და კულტ
უფლებების მიმართ მონაწილე სახელმწიფოები ასეთ ზოემბს მიმართავენ მათ ხელთ არსებული რესურსების მაქს
ფარგლებსი და, აუცილებლობის შემთხვევაში, საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში.

    მუხლი 5
მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ მშობლების და, შესაბამის შემთხვევებში, გაფართოებული ოჯახის ა

წევრების, როგორც ეს გათვალისწინებულია ადგილობრივი წეს–ჩვეულებებით, მეურვეების ან კანონით ბავშვ
პასუხიხმგებელი სხვა პირების პასუხისმგებლობას, უფლებებსა და მოვალეობებს, რომ სათანადოდ მართავდ
ხელმძღვანელობდნენ ბავშვს მის მიერ წინამდებარე კონვენციით აღიარებული უფლებების განხორციელებაში 
აკეთებდნენ ბავშვის განვითარებადი უნარების შესაბამისად.

    მუხლი 6
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ, რომ ყოველ ბავშვს აქვს სიცოცხლის ხელშეუვალი უფლება.
2. მონაწილე სახელმწიფოები მაქსიმალურად შესაძლო დონეზე უზრუნველყოფენ ბავშვის გადარჩენასა და ჯა

განვითარებას.

    მუხლი 7
1. ბავშვი რეგისტრირდება დაბადებისთანავე და დაბადების მომენტიდან აქვს სახელისა და მოქალაქეობის მო

უფლება, აგრეთვე, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, უფლება, იცნობდეს თავის მშობლებს, და მათი მხრიდან ზრუნვის უფ
2. მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ ამ უფლებების განოხრიციელებას თავიანთი ეროვნული კანონმდე

შესაბამისად და თავიანთი ვალდებულებების შესრულებას ამ სფეროში შესაბამისი საერთაშორისო დოკუმენტების თ
კერძოდ იმ შემთხვევაში, თუ სხვაგვარად ბავშვს არ ექნებოდა მოქალაქეობა.

    მუხლი 8
1. მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ პატივი სცენ ბავშვის უფლებას შეინარჩუნოს 

ინდივიდუალობა, მათ შორის მოქალაქეობა, სახელი და ოჯახური ურთიერთობა, როგორც გათვალისწინებულია კ
ამასთან არ დაუშვან კანონსაწინააღმდეგო ჩარევა.

2. თუ ბავშვი უკანონოდ კარგავს თვისი ინდივიდუალობის ნაწილს ან ყველა ელემენტს, მონაწილე სახელმ
უზრუნველყოფენ მას საჭირო დახმარებით და დაცვით მისი ინდივიდუალობის რაც შეიძლება სწრაფად აღდგენისათვი

    მუხლი 9
1. მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ, რომ ბავშვი არ განშორდეს თავის მშობლებს მათი სუ

საწინააღმდეგოდ, იმ შემთხვევების გარდა, როცა კომპეტენტური ორგანოები, სასამართლო გადაწყვეტილების თ
განსაზღვრავენ სათანადო კანონისა და პროცედურების შესაბამისად, რომ ასეთი განშორება საჭიროა ბავშვის საუ
ინტერესებისათვის. ასეთი განსაზღვრა შეიძლება საჭირო გახდეს ამა თუ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგალითა
მშობლები სასტიკად ექცევიან ბავშვს ან არ ზრუნავენ მასზე, ანდა, როცა მშობლები ცალ–ცალკე ცხოვრობენ და 
გადაწყვეტილების მიღება ბავშვის საცხოვრებელ ადგილთან დაკავშირებით.

2. ამ მუხლის 1 პუნქტის შესაბამისად ყველა დაინტერესებულ მხარეს ეძლევა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს გ
და გამოთქვას თავისი თვალსაზრისით.

3. მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ ერთ ან ორივე მშობელთა განშორებული ბავშვის უფლებას, რეგუ
საფუძველზე პირადი ურტიერთობა და პირდაპირი კონტაქტები იქონიოს ორივე მშობელთან, გარდა ისეთი შემთხ
როცა ეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს ეწინააღმდეგება.

4. იმ შემთხვევაში, როცა ასეთი განშორება გამომდინარეობს მონაწილე სახელმწიფოს მიერ მიღებულ
გადაწყვეტილებიდან, მაგალითად, ერთი ან ორივე მშობლის ან ბავშვის დაპატიმრების, დატუსაღბის, გასა
დეპორტაციის ან სიკვდილის (მათ შორის სიკვიდილისა, რომელიც დადგა ნებისმიერი მიზეზით სახელმწიფოს გამგებლ
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პირის ყოფნის დროს) შემთხვევაში, ასეთი მონაწილე სახელმწიფო მშობლებს, ბავშვს ან, თუ ეს აუცილებელია, ოჯახის სხ
მათი თხოვნით გადასცენ საჭირო ინფორმაცია ოჯახის შესაბამისი წევრის (წევრების) ადგილსამყოფელის თაობაზე
ინფორმაციის გადაცემა ზიანს არ აყენებს ბავშვის კეთილდღეობას. მონაწილე სახელმწიფოები შემდგომში უზრუნვე
რომ ასეთი თხოვნის წარდგენა თავისთავად არ იწვევდეს შესაბამისი პირისათვის (პირებისათვის) საზიანო შედეგებს.

    მუხლი 10
1. 9 მუხლის 1 პუნქტის თანახმად მონაწილე სახელმწიფოების ვალდებულებათა შესაბამისად ბავშვის ან მისი მშო

განცხადება ოჯახის შეერთების მიზნით მონაწილე სახელმწიფოში შესვლის ან იქიდან გამოსვლის თაობაზე მო
სახელმწიფოებმა უნდა განიხილონ პოზიტიურად, ჰუმანურად ა ოპერატიულად. შემდეგ მონაწილე სახელმ
უზრუნველყოფენ, რომ ასეთი თხოვნის წარდგენა არ იწვევდეს განმცხადებლისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის 
შედეგებს.

2. ბავშვს, რომლის მშობლები სხვადასხვა სახელმწიფოში ცხოვრობენ, უფლება აქვს, რეგულარულ საფუძველზე 
პირადი ურთიერთობა და პირდაპირი კონტაქტები ორივე მშობელთან. ამ მიზნით და 9 მუხლის 2 პუნქტის თანახმად მო
სახელმწიფოთა ვალდებულების შესაბამისად მონაწილე სახელმწიფოები პატვის სცემენ ბავშვისა და მისი მშობლების უ
დატოვონ ნებისმიერი ქვეყანა, მათ შორის საკუთარიც, და დაბრუნდნენ თავიანთ ქვეყანაში. ნებისმიერი ქვეყნის და
უფლების მიმართ მოქმედებს მხოლოდ ისეთი შეზღუდვები, როგორიც კანონითაა დაწესებული და საჭიროა სახე
უშიშროების, საზოგადოებრივი წესრიგის (ordre public), მოსახლეობის ჯანმრთელობის ან ზნეობის, ანდა სხვა პირთა უფლ
და თავისუფლებების დაცვისათვის და შეთავსებადია წინამდებარე კონვენციის აღიარებულ სხვა უფლებებთან.

    მუხლი 11
1. მონაწილე სახელმწიფოები მიმართავენ ზომებს ბავშვების უკანონო გადაადგილებისა და საზღვარგარეთი

არდაბრუნების წინააღმდეგ ბრძოლისათვის.
2. ამ მიზნით მონაწილე სახელმწიფოები ხელს უწყობენ ორმხრივი ან მრავალმხრივი შეთანხმებების დადებას ან

შეთანხმებებთან მიერთებას.

    მუხლი 12
1. მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ საკუთარი შეხედუელბების ჩამოყალიბების უნარის მქონე ბავშვის უ

თავისუფლად გამოხატოს ეს შეხედუელბანი ბავშვთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე, ამასთან ბავშვის შეხედუ
სათანადო ყურადღება ეთმობა ბავშვის ასაკისა და მოწიფულობის შესაბამისად.

2. ამ მიზნით ბავშვს, კერძოდ, ეძლევა შესაძლებლობა მოსმენილი იქნეს ბავშვთან დაკავშირებული ნებისმ
წარმომადგენლის ან შესაბამისი ორგანოს მეშვეობით იმ წესით, რომელიც გათვალისწინებულია ეროვნული კანონმდე
პროცესუალური ნორმებით.

    მუხლი 13
1. ბავშვს უფლება აქვს თავისუფლად გამოხატოს თავისი აზრი; ეს უფლება შეიცავს ნებისმიერი სახის ინფორმაციისა დ

მოძიების, მიღების და გადაცემის თავისუფლებას საზღვრების მიუხედავად, ზეპირი, წერილობითი ან ბეჭდვითი ფ
ხელოვნების ნაწარმოების ფორმით ან ბავშვის არჩევანის შესაბამისად სხვა საშუალებების დახმარებით.

2. ამ უფლების განხორციელებას შეიძლება შეეხოს ზოგიერთი შეზღუდვა, მაგრამ ასეთი შეზღუდვები შეიძლე
მხოლოდ ის შეზღუდვები, რომლებიც გათვალისწინებულია კანონით და რომლებიც აუცილებელია:

ა) სხვა პირთა უფლებებისა და რეპტუაციის პატივისცემისათვის; ან
ბ) სახლმწიფო უშიშროების, ან საზოგადოებრივი წესრიგის (ordre public), ან მოსახლეობის ჯანმრთელობის ან 

დაცვისათვის.

    მუხლი 14
1. მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ ბავშვის თავისუფელბის, აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლებას
2. მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ მშობლების და შესაბამის შემთხვევაში კანონიერი მეურვეების უფლე

მოვალეობებს, უხელმძღვანელონ ბავშვს მისი უფლების განხორციელებაში მეთოდით, რომელიც შეესაბამება 
განვითარებად უნარებს.

3. რელიგიის ან რწმენის თავისუფლებას შეიძლება შეეხოს მხოლოდ ისეთი შეზღუდვები, რომლებიც დადგენილია 
და აუცილებელია სახელმწიფო უშიშროების, საზოგადოებრივი წესრიგის, მოსახლეობის ზნეობის და ჯანმრთელობი
პირთა ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისათვის.

    მუხლი 15
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ბავშვის ასოციაციის თავისუფლებისა და მშვიდობიანი კრებების თავისფ

უფლებას.
2. ამ უფლების განხორციელების მიმართ არ შეიძლება რაიმე შეზღუდვების გამოყენება, გარდა იმ შეზღუდვებისა, რო

გამოიყენება კანონის შესაბამისად და რომლებიც აუცილებელია დემოკრატიულ სახელმწიფოში სახელმწიფო უშისრ
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების, საზოგადოებრივი წესრიგის (ordre public) ინტერესებისათვის, მოსახლეობის ზნე
ჯანმრთელობის ან სხვა პირთა ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისათვის.

    მუხლი 16
1. არც ერთი ბავშვი არ შეიძლება იყოს მისი პირადი ცხოვრების, ოჯახური ცხოვრების, საცხოვრებლის ხელშეუხებლ

კორესპონდენციის საიდუმლოების უფლების განხორციელებაში ნებისმიერი ან უკანონო ჩარევის ან მისი ღირსე
რეპუტაციის შელახვის ობიექტი.
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2. ბავშვს უბლება აქვს კანონით იყოს დაცული ასეთი ჩარევისაგან ან ხელყოფისაგან.

    მუხლი 17
მონაწილე სხელმწიფოები აღიარებენ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა მნიშვნელოვან როლს და უზრუნვე

რომ ბავშვს ხელი მიუწვდებოდეს სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო წყაროების ინფორმაციასა და მას
განსაკუთრებით ისეთი ინფორმაციასა და მასალებზე, რომლებიც მოწოდებულია ხელს უწყობდეს ბავშვის სოციალურ, 
და მორალურ კეთილდღეობას, აგრეთვე ჯანსაღ ფიზიკურ და ფიზიკურ განვითარებას. ამ მიზნით მონაწილე სახელმწი

ა) ხელს უწყობენ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს გაავრცელონ ინფორმაცია და მასალები, რომლებიც ბავშვე
სასარგებლოა სოციალური და კუილტურული თვალსაზრისით და შეესაბამება 29 მუხლი სულისკვეთებას;

ბ) ხელს უწყობენ საერთაშორისო თანამშრომლობას ასეთი ინფორმაციისა და მასალების მომზადების, გაცვლ
სხვადასხვა კულტურული, ეროვნული და საერთაშორისო წყაროებიდან გავრცელების სფეროში;

გ) ხელს უწყობენ საბავშვო ლიტერატურის გამოშვებასა და გავრცელებას;
დ) ხელს უწყობენ მასობრივ ინფორმაციას, რომ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს იმ ბავშვის 

მოთხოვნილებებს, რომელიც უმიცრესობათა რომელიმე ჯგუფს ამ ძირეულ მოსახლეობას განეკუთვნება;
ე) ხელს უწყობს ისეთი ინფორმაციისა და მასალებისაგან ბავშვის დაცვის სათანადო პრინციპების შემუშავებას, რო

ზიანს აყენებს მის კეთილდღეობას, 13 და 18 მუხლების გათვალისწინებით.

    მუხლი 18
1. მონაწილე სახელმწიფოები ყოველ ღონეს ხმარობენ, რათა უზრუნველყონ ბავშვის აღზრდისა და განვითარებ

ორივე მშობლის საერთო და თანაბარი პასუხისმგებლობის პრინციპის აღიარება. მშობლებს ან შესაბამის შემთხვევებში კ
მეურვეებს აკისრიათ ძირითადი პასუხისმგებლობა ბავშვის აღზრდისა და განვითარებისათვის. ბავშვის საუკეთესო ინტ
მათი ძირითადი ზრუნვის საგანია.

2. წინამდებარე კონვენციაში ჩამოყალიბებული უფლებების განხორციელების უზრუნველყოფისა და ხელშეწყობის
მონაწილე სახელმწიფოები მშობლებსა და კანონიერ მეურვეებს სათანადო დახმარებას უწევენ, რათა მათ შეასრულონ თ
მოვალეობანი ბავშვების აღზრდაში, და უზრუნველყოფენ საბავშვო დაწესებულებების ქსელის განვითარებას.

3. მონაწილე სახელმწიფოები ყოველ ღონეს ხმარობენ, რათა უზრუნველყონ, რომ ბავშვებს, რომელთა მშობლები მუ
უფლება ჰქონდეთ ისარგებლონ მათთვის განკუთვნილი სამსახურებით და ბავშვთა მოვლის დაწესებულებებით.

    მუხლი 19
1. მონაწილე სახელმწიფოები ყველა საჭირო საკანონმდებლო, ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათ

ღონისძიებებს მიმართავენ, რათა ბავშვი დაიცვან მშობლების, კანონიერი მეურვეების ან ბავშვზე მზრუნველი ნებისმი
პირის მხრიდან ყველა ფორმის ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ძალადობისაგან, შეურაცხყოფისა თუ ბოროტმოქმედ
იმისაგან, რომ ბავშვი მოკლებული იყო ზრუნვას ან დაუდევრად ექცეოდნენ, უხეშად ებყრობოდნენ ან ექსპლუ
უწევდნენ, აგრეთვე სექსუალურ ძალადობას იჩენდნენ.

2. დაცვის ასეთი ზომები, აუცილებლობის შემთხვევაში, მოცავს ეფექტიან პროცედურებს სოციალური პრო
შესამუშავებლად იმ მიზნით, რომ მხარდაჭერა გაუწიონ ბავშვს და მასზე მზრუნვლე პირებს, აგრეთვე განახორ
გაფრთხილებისა და გამოვლენის, შეტყობინების, განსახილველად გადაცემის, გამოძიების, მკურნალობის სხვა ფორ
შემდგომი ღონისძიებანი ბავშვისადმი სასტიკი მოპყრობის ზემოთ ნახსენებ შემთხვევებთან დაკავშირებით, ა
აუცილებლობის შემთხვევაში, სასამართლო პროცედურის აღძვრისათვის.

    მუხლი 20
1. ბავშვი, რომელიც დროებით ან მუდმივად მოკლებულია თავის ოჯახურ გარემოცვას ან რომელსაც საკუთარი საუ

ინტერესებისათვის არ შეუძლია ასეთ გარმოცვაში დარჩეს, სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებული დაცვისა და და
უფლება აქვს.

2. მონაწილე სახელმწიფოები თავიანთი ეროვნული კანონების შესაბამისად უზრუნველყოფენ ასეთი ბავშვის 
შეცვლას.

3. ასეთი მოვლა შეიძლება შეიცავდე,ს კერზოდ, აღსაზრდელად გადაცემას, ისლამური სამართლით „კაფალას“, 
აყვანას ან, აუცილებლობის შემთხვევაში, ბავშვთა მოვლის შესაბამის დაწესებულებებში მოთავსებას. შეცვლის ვარ
განხილვისას სათანადოდ უნდა იქნეს გათვალისწინებული ბავშვის აღზრდის მემკვიდრეობითობა და მისი ეთ
წარმომავლობა, რელიგიური და კუილტურული კუთვნილება და მშობლიური ენა.

    მუხლი 21
მონაწილე სახელმწიფოები, რომლებიც აღიარებენ და/ან ეთანხმებიან შვილად აყვანის სისტემის არსებობას, უზრუვნელ

რომ პირველ რიგში გათვალისწინებული იყოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესები, და ისინი:
ა) უზრუნველყოფენ, რომ შვილად აყვანის ნებას რთავდნენ მხოლოდ კომპეტენტური ხელისუფალნი, რომლებიც შე

კანონისა და პროცედურების საფუძველზე და საქმესთან დაკავშირებული და უტყუარი მტელი ინფორმაციის საფუ
ადგენენ, რომ შვილად აყვანა დასაშვებია მშობლების, ნათესავების და კანონიერი მეურვეების მიმართ ბავშვის ს
თანახმად და რომ თუ საჭიროა, დაინტერესებულმა პირებმა შვილად აყვანაზე გაცნობეირებული თანხმობა განაცხადო
კონსულტაციის საფუძველზე, რომელიც შეიძლება საჭირო გახდეს;

ბ) აღიარებენ, რომ სხვა ქვეყანაში გაშვილება შეიძლება გახდეს ბავშვის მოვლის ალტერნატიული საშუალება, თუ
აღსაზრდელად ვერ გადაეცემა ან ვერ მიებარება ოჯახს, რომელიც უზრუნველყოფდა მის აღზრდას ან შვილად აყვანას
ბავშვის წარმოშობის ქვეყანაში რაიმე შესაფერისი მოვლის უზრუნველყოფა შეუძლებალია;
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გ) უზრუნველყოფენ, რომ სხვა ქვეყანაში გაშვილების შემთხვევაში გამოიყენებოდეს ისეთივე გარანტიები და ნ
რომლებიც შვილად აყვანის მიმართ გამოიყენება ქვეყნის შიგნით;

დ) ყველა საჭირო ღონეს ხმარობენ, რათა უზრუნველყონ, რომ, სხვა ქვეყანაში გაშვილების შემთხვევაში ბავშვის მიბა
მოჰყვეს ამასთანდ აკავშირებული პირების მიერ გაუმართლებელი ფინანსური სარგებლის მიღება;

ე) ხელს უწყობენ საჭიროების შემთხვევაში ამ მუხლის მიზნების მიღწევას ორმხრივი და მრავალმხრივი მორიგებ
შეთანხმებების დადების გზით და ესწრაფვიან ამ საფუძველზე უზრუნველყოფნ, რომ ბავშვის სხვა ქვეყანაში დაშ
კომპეტენტური ხელისუფალნი ან ორგანოები ახორციელებდნენ.

    მუხლი 22
1. მონაწილე სახელმწიფოები ყოველ ღონეს ხმარობენ, რათა უზრუნველყონ ბავშვი, რომელსაც ლტოლვილის ს

მიღება უნდა ან მიჩნეულია ლტოლვილად საერთაშორისო ან შიდა სამართლის და პროცედურების შესასბამისად, ახლ
ახლავს მშობლები ან ნებისმიერი სხვა პირი, სათანადო დაცვით და ჰუმანიტარული დახმარებით იმ უფლებათა გამო
რომლებიც ჩამოყალიბებულია წინამდებარე კონვენციაში და ადამიანის უფლებათა შესახებ სხვა საერთაშორისო დოკუ
ან ჰუმანიტარულ დოკუმენტებში, რომელთა მონაწილენიც არიან აღნიშნული სახელმწიფოები.

2. ამ მიზნით მონაწილე სახელმწიფოები, იმ შემთხვევაში, როცა ამას საჭიროდ მიიჩნევენ, ხელს უწყობენ გაერთია
ერების ორგანიზაციისა და სხვა კომპეტენტურ სამთავრობათაშორისო ორგანიზაციებს ან არასამთავრობათა
ორგანიზაციებს, რომლებიც გაერთაინებული ერების ორგანიზაციასთან თანამშრომლობენ, ასეთი ბავშვის დაცვაში და
დახმარების გაწევაში და ნებისმიერი ლტოლვილი ბავშვის მშობლების ან ოჯახის სხვა წევრების მოძებნაში, რათა მიიღ
ოჯახში დაბრუნებისათვის საჭირო ინფორმაცია. იმ შემთხვევაში, როცა მშობლები ან ოჯახის სხვა წევრები ვე მოიძებნ
ბავშვს ისეთივე დაცვას უწევენ, როგორც ნებისმიერ სხვა ბავსს, რომელიც რაღაც მიზეზის გამო მუდმივად ან დ
მოწყვეტილია თავის ოჯახურ გარემოცვას, როგორც ეს გათვალისწინებულია წინამდებარე კონვენციით.

    მუხლი 23
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ, რომ გონებრივი თუ ფიზიკური თვალსაზრისით არასრულფასოვან

სრულფასოვან და ღირსეულ ცხოვრებას უნდა ეწეოდეს პირობებში, რომელბიც უზრუნველყოფს მის ღირსებას, 
საკუთარი თავის რწმენის ჩანერგვაში და უადვილებს აქტიურ მონაწილეობას საზოგადოების ცხოვრებაში.

2. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ არასრულფასოვანი ბავშვის უფლებას განსაკუთრებულ ზრუნვაზე და ხელს
და უზრუნველყოფენ, რესურსების არსებობის შემთხვევაში, ამის უფლების მქონე ბავშვს და მასზე ზრუნვ
პასუხისმგებელ პრის იმ დახმარებით, რომლის თაობაზეც შეტანილია თხოვნა და რომელიც შეესაბამება ბავშვის 
მშობლების ან ისეთი სხვა პირების მდგომარეობას, რომლებიც ბავშვზე ზრუნვას უზრუნველყოფენ.

3. არასრულფასოვანი ბავშვის განსაკუთრებული საჭიროებების აღიარებით დახმარების აღმოჩენა, ამ მუხლის 2 
შესაბამისად, შეძლებისდაგვარად, უსასყიდლოდ ხდება, მშობლების ან ბავშვზე ზრუნვის უზრუნველმყოფი სხვა 
ფინანსური რესურსების გათვალისწინებით და მიზნად ისახავს არასრულფასოვანი ბავში უზრუნველყოფილი იქნეს იმ
მისთვის ეფექტიანად ხელმისაწვდომი იყოს განათლების, პროფესიული მომზადების, სამედიცინო მომსახ
ჯანმრთელობის აღდგენის, შრომითი საქმიანობისათვის მომზადების სფერო და დასვენების საშუალებები იმგვარ
მოხდეს ბავშვის რაც შეიძლება სრულად ჩაბმა სოციალურ ცხოვრებაში და მიღწეულ იქნეს მისი პიროვნების განვითარ
შორის ბავშვის კულტურული და სულიერი განვითარება.

4. მონაწილე სახელმწიფოები საერთაშორისო თანამშრომლობის სულისკვეთებით ხელს უწყობენ შესაბამისი ინფო
გაცვლას პროფილაქტიკური ჯანმრთელობის დაცვის და არასრულფასოვანი ბავშვების სამედიცინო, ფსიქოლოგი
ფუნქციური მკურნალობის სფეროში, მათ შორის რეაბილიტაციის, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული მომ
მეთოდების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას, აგრეთვე იმ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, რათა მონაწილე სახლე
გააუმჯობესონ თავიანთი შესაძლებლობანი და ცოდნა და გააფართოონ თავიანთი გამოცდიელბა ამ სფეროში. 
დაკავშირებით განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს განვითარებადი ქვეყნების მოტხოვნილებებს.

    მუხლი 24
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ბავშვის უფლებას ისარგებლოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის 

სრულყოფილი მომსახურებით და ავადმყოფობათა მკურნალობისა და ჯანმრთელობის აღდგენის საშუალებებით. მო
სახელმწიფოები ესწრაფვიან უზრუნველყოფნ, რომ არც ერთ ბავშვს არ შეელახოს უფლება, ხელი მიუწვდ
ჯანრმთელობის დაცვის სისტემის ამგვარ მომსახურებაზე.

2. მონაწილე სახელმწიფოები ცდილობენ სრულად განახორციელონ ეს უფლება და, კერძოდ, მიმართავენ 
ღონისძიებებს, რათა:

ა) შემაცირონ ახლაშობილთა სიკვდილიანობისა და ბავშვთა სიკვდილიანობის დონეები;
ბ) ყველა ბავშვი უზრუნველყონ საჭირო სამედიცინო დახმარებით და ჯანმრთელობის დაცვით, ამასთან უპირ

ყურადღება დაუთმონ პირველადი სამედიცინო–სანიტარიული დახმარების განვითარებას;
გ) ებრძოლონ დაავადებებსა და საკვების ნაკლებობას, მათ შორის პირველადი სამედიცინო–სანიტარიულიდ ა

ფარგლებში, სხვა საშუალებებთან ერთად იმ გზით, რომ გამოიყენონ ადვილად ხელმისაწვდომი ტექნოლოგ
უზრუნველყონ საკმარისი უათიანი სურსათითა და სუფთა სასმელი წყლით, გარემოს დაბინძურების საფრთხისა დ
გათვალისწინებით;

დ) დედებს სათანადო მომსახურება გაუწიონ ჯანმრთელობის დასაცავად მშობიარობამდე და მშობიარობის 
პერიოდებში;
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ე) უზრუნველყონ, რომ საზოგადოების ყველა ფენა, კერძოდ მშობლები და ბავშვები სათანადოდ იყვნენ ინფორმი
ბავშვთა ჯანმრთელობისა და კვების, ძუძუტი კვების უპირატესობის, ბავშვის საცხოვრებელ გარემოში ჰიგიენის, სანიტა
უბედური შემთხვევების თავიდან აცილების შესახებ, აგრეთვე, რომ მათთვის ხელმისაწვდომი იყოს განათლება და დ
ეწეოდეთ ასეთი ცოდნის გამოყენებაში;

ვ) განავითარონ საგანმანათლებლო მუშაობა და მომსახურება პროფილაქტიკური სამედიცინო დახმარების და
სიდიდის დაგეგმვის სფეროში.

3. მონაწილე სახელმწიფოები ყველა ეფექტიან და საჭირო ზომას მიმართავენ, რათა აღმოფხვრან ტრადიციული პ
რომელიც უარყოფითად მოქმედებს ბავშვების ჯანმრთელობაზე.

4. მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ, ხელი შეუწყონ საერთაშორისო თანამშრომლო
განავითასრონ იგი, რათა თანდათან მიაღწიონ ამ მუხლით აღიარებული უფლების სრულად განხორციელებას.
დაკავშირებით განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს განვითარებადი ქვეყნების მოთხოვნილებებს.

    მუხლი 25
მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ კომპეტენტური ორგანოების მიერ მოვლის მიზნით მზრუნველობ

გადაცემული ბავშვის უფლებას დაცვაზე ან ფიზიკურ, ანდა ფსიქიკურ მკურნალობაზე, ბავშვის მკურნალობის პერ
შეფასებაზე და ბავშვისადმი ასეთ ზრუნვასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა პირობაზე.

    მუხლი 26
1. მონაწილე სხელმწიფოები აღიარებენ ყველა ბავშვის უფლებას ისარგებლოს სოციალური უზრუნველყოფის სიკე

მათ შორის სოციალური დაზღვევით, და საჭირო ღონისძიებებს ახორციელებენ ამ უფლების სრული განხორც
მისაღწევად თავიანთი ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად.

2. ეს სიკეთეები ეძლევათ არსებული რესურსებისა და ბავშვისა და მისი მოვლისათვის პასუხისმგებელი 
შესაძლებლობათა გათვალისწინებით, აგრეთვე ნებისმიერი მოსაზრებით, რომლებიც უკავშირდება მისი სახელით ბავშ
სიკეთის მიღებასთან.

    მუხლი 27
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ყოველი ბავშვის უფლებას მისი ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი, ზნეობ

სოციალური განვითარებისათვის საჭირო ცხოვრების დონეზე.
2. მშობელს (მშობლებს) ან ბავშვის აღმზრდელ სხვა პირებს აკისრიათ ძირითადი პასუხისმგებლობა იმისათვ

თავიანთი შესაძლებლობებისა და ფინანსური საშუალებების ფარგლებში უზრუნველყოფნ ბავშვის განვითარებისათვის
ცხოვრების პირობები.

3. მონაწილე სახელმწიფოები ეროვნული პირობების შესაბამისად და თავიანთი შესაძლებლობები ფარგლებში მიმ
საჭირო ზომებს, რათა დახმარება გაუწიონ მშობლებს და ბავშვის აღმზრდელ სხვა პირებს ამ უფლების განხორციელე
აუცილებლობის შემთხვევაში, მატერიალურ დახმარებას უწევენ და ხელს უწყობენ პროგრამებს, განსაკუთრებით
ტანსაცმლითა და საცხოვრებლით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ პროგრამებს.

4. მონაწილე სახელმწიფოები ყოველ ღონეს ხმარობენ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ბავშვი მოსავლელად დაუბრ
მშობლებს ან ბავშვისათვის ფინანსურად პასუხისმგებელ სხვა პირებს როგორც მონაწილე სახელმწიფოში, ისე საზღვა
კერძოდ, თუ ბავშვისათვის ფინანსურად პასუხისმგებელი პირი და ბავშვი სხვადასხვა სახელმწიფოში ცხოვრობენ, მო
სახელმწიფო ხელს უწყობს საერთაშორისო შეთანხმებებთან მიერთებას ან ასეთ შეთანხმებათა ადებას, აგრეთვე სხვა შ
მორიგებათა დადებას.

    მუხლი 28
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ბავშვის განათლების უფლებას და თანაბარი შესაძელბლობების საფუძვ

უფლების განხორციელების თანდათანობით მიღწევის მიზნით, კერძოდ:
ა) აწესებენ უფასო და სავალდებულო დაწყებით განათლებას;
ბ) ხელს უწყობენ საშუალო განათლების, როგორც ზოგადის, ისე პროფესიულის, სხვადასხვა ფორმების განვი

უზრუნველყოფენ მის ხელმისაწვდომობისა ყველა ბავშვისათვის და აგრეთვე მიმართავენ ისეთ საჭირო ღონი
როგორიცაა უფასო განათელბის შემოღება და, აუცილებლობის შემთხვევაში ფინანსური დახმარების გაწევა;

გ) უზრუნველყოფენ ყველასთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობას თითოეულის უნარის საფუძველზ
საჭირო საშუალების დახმარებით;

დ) უზრუნველყოფენ ყველა ბავშვისათვის განათლებისა და პროფესიული მომზადების სფეროში ინფორმაც
მასალების ხელმისაწვდომობას;

ე) მიმართავენ ხელშეწყობის ღონისძიებებს, რომ რეგულარულად დადიოდნენ სკოლაში და შემცირდეს იმ მოსწ
რიცხვი, რომლებმაც მიატოვეს სკოლა.

2. მონაწილე სახელმწიფოები ყოველ ღონეს ხმარობენ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სასკოლო დისციპლინას ი
ბავშვის ადამიანური ღირსების პატივისცემის გამომხატველი მეთოდების დახმარებით და წინამდებარე კონვენციის შესაბ

3. მონაწილე სახელმწიფოები ხელს უწყობენ და განავითარებენ საერთაშორისო თანამშრომლობას განათლ
დაკავშირებულ საკითხებზე, კერძოდ, მთელ მსოფლიოში უმეცრებისა და უწიგნურობის ლიკვიდაციის ხელშეწყო
სამეცნიერო–ტექნიკური ცოდნისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების ხელმისაწვდომობის გაადვილების მიზნით
დაკავშირებით განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს განვითარებადი ქვეყნების მოთხოვნილებებს.

    მუხლი 29
1. მონაწილე სახელმწიფოები თანხმდებიან იმაზე, რომ ბავშვის განათლება გამიზნული უნდა იყოს იმისათვის, რათა:
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ა) ბავშვის პიროვნება, ნიჭი და გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობები რაც შეიძლება სრული მოცუ
განვითარდეს;

ბ) აღიზარდოს ადამიანის ულფებებისა და ძირითადი თავისუფლებების, აგრეთვე გაერთიანებული ერების ორგა
წესდებით გამოცხადებული პრინციპების პატივისცემა;

გ) აღიზარდოს ბავშვში მშობლების, მისი კულტურული თავისთავადობის, ენისა და ღირებულებების, თავის საცხოვ
ქვეყნის, თავისი წარმომავლობის ქვეყნის და მისი საკუთრებისგან განსხვავებული ცივილიზაციების ღირებუ
პატივისცემა;

დ) ბავშვი მომზადდეს თავისუფალ საზოგადოებაში სეგნებული ცხოვრებისათვის გაგების, მშვიდობის, შემწყნარე
მამაკაცებისა და ქალების თანასწორობის, ყველა ხალხს, ეთნიკურ, ეროვნულ და რელიგიურ ჯგუფებს, აგრეთვე 
მოსახლეობის წარმომადგენელთა შორის მეგობრობის სულისკვეთებით;

ე) აღიზარდოს გარემოსადმი პატივისცემის გრძნობა.
2. ამ მუხლის ან 28 მუხლის არც ერთი ნაწილი არ უნდა იყოს გაგებული როგორც ცალკეული პირებისა და ორგ

შემზღუდველი იმაში, რომ შექმნან სასწავლო დაწესებულებები და უხელმძღვანელონ მათ ამ მუხლის 1 
ჩამოყალიბებული პრინციპების განუხრელი დაცვის პირობით და შეასრულონ ის მოთხოვნები, რომ ასეთი სასწავლ
მიცემული განათლება შეესაბამებოდეს მინიმალურ ნორმებს, რომლებიც სახელმწიფომ შეიძლება დაადგინოს.

    მუხლი 30
იმ სახელმწიფოებში, სადაც არსებობენ ეთნიკური, რელიგიური ან ენობრივი ჯგუფები ან მკვიდრი მოსახ

წარმომადგენელი პირები, ბავშვს, რომელიც ასეთ უმცირესობებს ან მკვიდრ მოსახლეობას ეკუთვნის, ურაი არ უნდ
უფლებაზე, თავისი ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად ისარგებლოს თავისი კულტურით, თავისი რელიგიით და აღას
მისი რიტუალები, აგრეთვე ისარგებლოს მშობლიური ენით.

    მუხლი 31
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ბავშვის დასვენების უფლებას, იმ უფლებას, რომ მონაწილეობდეს თამა

გასართობ ღონისძიებებში, რომლებიც შეესაბამება მის ასაკს, და თავისუფლად მონაწილეობდეს კულტურულ ცხოვრ
ხელოვნებაში.

2. მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ და ხელს უწყობენ ბავშვის უფლებას, ყოველმხრივ მონაწილეობდეს კულ
და შემოქმედებით ცხოვრებაში და ხელს უწყობენ, რომ შესაბამისი და თანასწორი შესაძლებლობანი მიეცეთ კულტურ
შემოქმედებითი საქმიანობისა და დასავენებისათვის.

    მუხლი 32
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებეინ ბავშვის უფლებას, დაცული იყოს ეკონომიკური ექსპლუატაციისაგან და ნებ

ისეთი სამუშაოსგან, რომელიც შეიძლება საშიში იყოს მისი ჯანმრთელობისათვის ან დაბრკოლებას უქმნიდეს მას განა
მიღებაში, ანდა ზიანს აყენებდეს მის ჯანმრთელობას და ფიზიკურ, გონებრივ, სულიერ, მორალურ და სო
განვითარებას.

2. მონაწილე სახელმწიფოები ახორციელებენ საკანონმდებლო და სოციალურ ღონისძიებებს, აგრეთვე ღონი
განათლების სფეროში, რათა უზრუნველყონ ამ მუხლის შესრულება. ამ მიზნით, ხელმძღვანელობენ რა სხვა საერთა
დოკუმენტების შესაბამისი დებულებებით, მონაწილე სახელმწიფოები, კერძოდ:

ა) ადგენენ მინიმალურ ასაკს ან მინიმალურ ასაკებს სამუშაოზე მიღბისათვის;
ბ) ადგენენ საჭირო მოთხოვნებს სამუშაო დღის ხანგრძლივობისა და შრომის პირობების შესახებ;
გ) ითვალისწინებენ შესაბამისი სახის სასჯელს ან სხვა სანქციებს ამ მუხლის ეფექტიანი განხორციელების უზრუნველსა

    მუხლი 33
მონაწილე სახელმწიფოები ახორციელებენ ყველა საჭირო ღონისძიებას, მათ შორის საკანონმდებლო, ადმინისტრაც

სოციალურ ღონისძიებებს, აგრეთვე ღონისძიებებს განათლების სფეროში, რათა დაიცვან ბავშვები ნარკო
საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო მოხმარებისაგან, როგორც ისინი განსაზღვრულია შ
საერთაშორისო ხელშეკრულებაში, და არ დაუშვან ბავშვების გამოყენება ასეთი ნივთიერებების უკანონო წარმო
ვაჭრობაში.

    მუხლი 34
მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ დაიცვან ბავშვი ყველა ფორმის სექსუალური ექსპლუატა

და სექსუალური ცდუნებისაგან. ამ მიზნით მონაწილე სახელმწიფოები, კერძოდ, ეროვნულ, ორმხრივ და მრავა
დონეებზე ახორციელებენ ყველა საჭირო ღონისძიებას, რათა აღკვეთონ:

ა) ბავშვის დაყოლიება ან იძულება ნებისმიერ უკანონო სექსუალურ საქმიანობაზე;
ბ) ბავშვების გამოყენება ექსპლუატაციის მიზნით პროსტიტუციაში ან სხვა უკანონო სექსუალურ პრაქტიკაში;
გ) ბავსების გამოყენება ექსპლუატაციის მიზნით პორნოგრაფიაში და პორნოგრაფიულ მასალებში.

    მუხლი 35
მონაწილე სახელმწიფოები ეროვნულ, ორმხრივ და მრავალმხრივ დონეებზე ახორციელებენ ყველა საჭირო ღონ

რათა აღკვეთონ ბავშვების მოტაცება, ბავშვებით ვაჭრობა ან მათი კონტრაბანდა ნებისმიერი მიზნით და ნებისმიერი ფორ

    მუხლი 36
მონაწილე სახელმწიფოები ბავშვს იცავენ ყველა სხვა ფორმის ექსპლუატაციისაგან, რომელიც ზიანს აყენებს

კეთილდღეობის ნებისმიერ ასპექტს.
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    მუხლი 37
მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ, რომ:
ა) არც ერთმა ბავშვმა არ განიცადოს წამება ან სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობა ან და

სიკვდილით დასჯა, არც სამუდამო პატიმრობა, რაც გათავისუფლების შესაძლებლობას არ ითვალისწინებს, არ მი
დანაშაულისათვის 18 წლამდე ასაკის პირებს;

ბ) არც ერთ ბავშვს არ აღეკვეთოს თვისუფლება უკანონო ან ნებისმიერი სახით. დაპატიმრება, დაკავება ან დატ
ხორციელდება კანონის თანახმად და გამოიყენება მხოლოდ უკიდურეს ზომად და დროის რაც შეიძლება შესაბამისი
პერიოდის განმავლობაში;

გ) ყოველი თავისუფლებააღკვეთილი ბავშვი უნდა სარგებლობდეს ჰუმანური მოპყრობით და მისი პირ
განუყოფელი ღირსების პატივსიცემით მისი ასაკის პირთა მოთხოვნილებების გათვალისწინებით. კერძოდ, 
თავისუფლებააღკვეთილი ბავშვი განცალკევებული უნდა იყოს უფროსებისგან, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მიჩნეულ
ამის გაკეთება არ ღირს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისათვის, და ჰქონდეს უფლება კავშირი იქონიოს თვის 
მიმოწერის და პაემნის მეშვეობით, გარდა განსაკუთრებული გარემოებებისა;

დ) ყოველ თავისუფლებააღკვეთი ბავშვს ჰქონდეს უფლება, დაუყოვნებლივ ისარგებლოს სამართლებრივი 
შესაბამისი დახმარებით, აგრეთვე უფლება, გაასაჩივროს თავისი თავისუფლების აღკვეთის კანონიერება სასამართლო
კომპეტენტური, დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ორგანოს წინაშე და უფლება, რომ დაუყოვნებლივ მიიღ
გადაწყვეტილება ნებისმიერი ასეთი პროცესუალური მოქმედების მიმართ.

    მუხლი 38
1. მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ პატივი სცენ საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამა

რომელიც მათ მიმართ გამოიყნება შეიარაღებული კონფლიქტის შემთხვევაში და უკავშირდება ბავშვებს, და უზრუნ
მათი დაცვა.

2. მონაწილე სახელმწიფოები ყოველ შესაძლო ზომას მიმართავენ, რათა უზრუნველყონ, რომ 15 წლამდე ასაკის
უშაულო მონაწილეობას არ მიიღებდნენ საომარ მოქმედებებში.

3. მონაწილე სახელმწიფოები თავს იკავებენ თავიანთ შეიარაღბულ ძალებში სამსახურისათვის 15 წლამდე ასაკის ნებ
პირის გაწვევისაგან. იმ პირების გაწვევისას, რომლებმაც 15 წლის ასაკს მიაღწიეს, მაგრამ ჯერ 18 წელი არ შესრუ
მონაწილე სახელმწიფოები ცდილობენუპირატესობა უფროსი ასაკის პირებს მიანიჭონ.

4. საერთაშორისო ჰუმანიტარულის სამართლის მიხედვით თავიანთ მოვალეობათა თანახმად, რომლებიც უკავ
სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვას შიარაღებულიკონფლიქტების დროს, მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებ
კისრულობენ ყველა შესაძლო ღონეს მიმართონ, რათა უზრუნველყონ შეიარაღებულ კონფლიქტში მოქცეულ ბავშვთ
და მათი მოვლა.

    მუხლი 39
მონაწილე სახელმწიფოები ყველა საჭირო ზომას მიმართავენ, რათა ხელი შეუწყონ იმ ბავშვის ფიზიკურ და ფსიქოლ

აღდგენას და სოციალურ რეინტეგრაციას, რომელიც არის ყველა სახის უგულებელყოფის, ექსპლუატაცი
ბოროტმოქმედების, წამების ან ნებისმიერი სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შმლახველი მოპყრობის, დ
შეიარაღებული კონფლიქტის მსხვერპლი. ასეთი აღდგენა და რეინტეგრაცია უნდა ხორციელდებოდეს ბავშვის ჯანმრთ
საკუთარი თავის პატივისცემის და ღირსების უზრუნველმყოფ პირობებში.

    მუხლი 40
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ყოველი იმ ბავშვის უფლებას, რომელმაც, როგორც მიჩნეულია, დაარღვია 

სამართლის კოდექსი, ბრალად ედება მისი დარღვევა ან ბრალეულადაა მიჩნეული მის დარღვევაში, ისეთ მოპყ
რომელიც ხელს უწყობს ბავშვში ღირსების და პიროვნული მნიშვნელობის გრძნობის განვითარებას, განუმტკიცებს ად
უფლებებისადმი და სხვათა ძირითადი თავისუფლებებისადმი პატივისცემას და რომლის დროსაც გათვალისწინ
ბავშვის ასაკი და სასურველია ხელი შეუწყონ მის რეინტეგრაციას და მის მიერ საზოგადოებაში სასარგებლო 
შესრულებას.

2. ამ მიზნებით და საერთაშორისო დოკუმენტების შესაბამისი დებულებების გათვალისწინებით, მონაწილე სახელმწ
კერძოდ, უზრუნველყოფენ, რომ:

ა) არც ერთი ბავშვი არ ჩაითვალოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის დამრღვევად, არ ედებოდეს ბრალ
აღიარონ ბრალეულად მის დარღვევაში მოქმედების ან უმოქმედობის მიზეზით, რომლებიც არ იყო აკრძალული ეროვ
საერთაშორისო სამართლით მისი ჩადენის დროს;

ბ) ყოველ ბავშვს, რომელმაც, როგორც მიჩნეულია, დაარღვია სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ან ბრალად ედ
დარღვევა, ჰქონდეს, სულ ცოტა, შემდეგი გარანტიები:

i) უდანაშაულობის პრეზუმპცია, სანამ მისი ბრალი კანონის თანახმად არ დამტკიცდება;
ii) დაუყოვნებლივ და უშუალოდ იყოს ინფორმირებული მის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებების შეს

აუცილებლობის შემთხვევაში, მშობლების ან კანონიერი მეურვეების მეშვეობით და მიიღოს სამართლებრივი ან სხვა
დახმარება თავისი დაცვის მომზადებისას და განხორციელებისას;

iii) განსახილველ საკითხზე დაუყოვნებლივ მიიღოს გადაწყვეტილება კომპეტენტურმა, დამოუკიდებელ
მიუკერძოებელმა ორგანომ ან სასამართლო ორგანომ კანონის შესაბამისად სასამართლო მოსმენის დროს ადვოკატი
შესაბამისი პირის თანდასწრებით და, თუ ეს არ მიიჩნევა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების საწინააღმდეგოდ, კერძო
ასაკისა და მისი მშობლების ან კანონიერი მეურვეების მდგომარეობის გათვალისწინებით;
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iv) არ განიცადოს იძულება, რომ მისცეს მოწმის ჩვენება ან აღიაროს ბრალეულობა; შეისწავლოს ბრალდების 
ჩვენებები ან დამოუკიდებლად, ან სხვა პირების დახმარებით და უზრუნველყოფილი იქნეს დაცვის მოწმეთა თა
მონაწილეობა და მათი ჩვენებების შესწავლა;

v) თუ მიჩნეულია, რომ ბავშვმა დაარღვია სისხლის სამართლის კანონმდებლობა, ზემმდგომმა კომპეტე
დამოუკიდებელმა და მიუკერძოებელმა ორგანომ კანონის თანახმად ხელახლა განიხილოს შესაბამისი გადაწყვეტილ
ამასთან დაკავშირებით მიღებული ნებისმიერი ზომები;

vi) თარჯიმნის უფასო დახმარება, თუ ბავშვს არ ესმის გამოყენებული ენა ან არ ლაპარაკობს ამ ენაზე;
vii) მისი პირადი ცხოვრების სრული პატივისცემა გარჩევის ყველა სტადიაში.
3. მონაწილე სახელმწიფოები ესწრაფვიან, ხელი შეუწყონ ისეთ ბავშვებთან უშუალოდ დაკავშირებული კა

პროცედურების, ორგანოებისა და დაწესებულებების დადგენას, რომლებმაც, როგორც მიჩნეულია, დაარღვიეს 
სამართლის კოდექსი, ბრალად ედებათ მისი დარღვევა ან ბრალეულად არიან მიჩნეული მის დარღვევაში, და კერძოდ:

ა) მინიმალური ასაკის დადგენას, რომლის ქვემოთაც მიჩნეულია, რომ ბავშვებს არ შეუძლიათ სისხლის სამ
კანონმდებლობის დარღვევა;

ბ) თუ აუცილებელია და სასურველი, ასეთი ბავშვებისადმი მიიღონ ზომები სასამართლო გარჩევის გამოუყე
ადამიანის უფლებების და სამართლებრივი გარანტიების სრული დაცვის პირობით.

4. საჭიროა ისეთი სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორიცაა მოვლა, ზრუნვისა და ზედამხედველობის შესახებ დე
საკონსულტაციო მომსახურება, გამოსაცდელი ვადის დანიშვნა, აღზრდა, სწავლებისა და პროფესიუილი მომ
პროგრამები და მოვლის სხვა ფორმები, რომლებიც დაწესებულებებში მოვლის მაგივრობას გასწევს, იმ მიზნი
უზრუნველყოფილი იყოს ბავშვისადმი ისეთი მოპყრობა, რომელიც შეესაბამება მის კეთილდღეობას, აგრე
მდგომარეობას და დანაშაულის ხარისხს.

    მუხლი 41
ამ კონვენციაში არაფერი არ არღვევს ნებისმიერ დებულებას, რომელიც უმეტესწილად უწყობს ხელს ბავშვის უფ

განხორციელებას და რომელსაც შეიძლება შეიცავდეს:
ა) მონაწილე სახელმწიფოს კანონი: ან
ბ) მოცემული სახელმწიფოს მიმართ მოქმედი საერთაშორისო სამართლის ნორმები.

ნაწილი II

    მუხლი 42
მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ, სათანადო სა ქმედითი საშუალებების გამოყენებით, კო

პრინციპები და დებულებები ფართოდ გააცნონ როგორც უფროსებს, ასევე ბავშვებს.

    მუხლი 43
1. მონაწილე სახელმწიფოთა მიერ წინამდებარე კონვენციის შესაბამისად ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში მი

პროგრესის განხილვის მიზნით არსდება ბავშვის ულფებათა კომიტეტი, რომელიც ქვემოთ გათვალისწინებულ ფუ
ასრულებს.

2. კომიტეტი შედგება ათი ექსპერტისაგან, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი ზნეობრივი თვისებებით და აღია
კომპეტენციით სფეროში, რომელსაც წინამდებარე კონვენცია მოიცავს. კომიტეტის წევრებს ირჩევენ მონაწილე სახელმ
თავიანთ მოქალაქეთა წრიდან და ისინი თავიანთი სახელით მოქმედებენ, ამასთან ყურადღება ეპყრობა სამა
გეოგრაფიულ განაწილებას, აგრეთვე მთავარ სამართლებრივ სისტემებს.

3. კომიტეტის წევრებს მონაწილე სახელმწიფოთა მიერ დასახელებული პირების სიიდან ფარული კენჭისყრით 
ყოფელ მონაწილე სახელმწიფოს შეუძლია თავის მოქალაქეთა წრიდან ერთი პირი დაასახელოს.

4. კომიტეტში თავდაპირველი არჩევნები იმართება არაუგვიანეს ექვსი თვის შემდეგ წინამდებარე კონვენციის ძალაში 
დღიდან, შემდგომში – ორ წელიწადში ერთხელ. ყოველი არჩევნების გამართვის დღემდე სულ ცოტა ოთხი თვი
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი მონაწილე სახელმწიფოებს მიმართავს წერილით, რო
სთავაზობს მათ ორი თვის განმავლობაში წამოაყენონ თავიანთი კანდიდატურები. შემდეგ გენერალური მდივანი
მიხედვით ადგენს ამგვარად დასახელებული პირების სიას მონაწილე სახელმწიფოების მითითებით, რომლებმაც ეს
დაასახელეს, და ამ სიას წარუდგენს წინამდებარე კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოებს.

5. არჩევნები იმართება მონაწილე სახელმწიფოების თათბირზე, რომლებსაც გენერალური მდივანი გაერთიანებულ
ორგანიზაციის ცენტრალურ დაწესებულებებში იწვევს. ამ თათბირებზე, რომლებზეც მონაწილე სახელმწიფოების ორი 
შეადგენს კვორუმს, კომიტეტის შემადგენლობაში არჩეულად ითვლებიან კანდიდატები, რომლებმაც მო
სახელმწიფოების კენჭისყრის დამსწრე და მოანწილე წარმომადგენლების ხმების უმეტესი რაოდენობა და ხმების აბსოლ
უმრავლესობა მოიპოვეს.

6. კომიტეტის წევრებს ოთხი წლის ვადით ირჩევენ. მათ უფლება აქვთ ხელახლა იყვნენ არჩეული მათი კანდიდატ
განმეორებით დასახელების შემთხვევაში. პირველ არჩევნებში არჩეული ხუთი წევრის უფლებამოსილების ვადა ორ
პერიოდის დამლევს იწურება; პირველი არჩევნების შემდეგ ამ ხუთი წევრის სახელებს დაუყოვნებლივ ადგენს წილ
თათბირის თავმჯდომარე.

7. კომიტეტის რომელიმე წევრის სიკვდილის ან გადადგომის შემთხვევაში ან თუ მას რაიმე მიზეზით აღარ შ
კომიტეტის წევრის მოვალეობის შესრულება, მონაწილე სახელმწიფო, რომელმაც კომიტეტის ეს წევრი წამოაყენა, დარ
ვადისთვის ნიშნავს სხვა ექსპერტს თავის მოქალაქეთა წრიდან კომიტეტის მიერ მოწონების პირობით.

8. კომიტეტი პროცედურის საკუთარ წესებს ადგენს.
9. კომიტეტი ორი წლის ვადით ირჩევს თვის თანამდებობის პირებს.
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10. კომიტეტის სესიები, როგორც წესი, იმართება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ცენტრალურ დაწესებულე
კომიტეტის მიერ განსაზღვრულ ნებისმიერ სხვა შესაფერის ადგილას. კომიტეტი, როგორც წესი თავის სესიებს ყოველწლ
მართავს. კომიტეტის სესიის ხანგრძლივობა განისაზღვრება ან საჭიროების შემთხვევაში გადაისინჯება წინამდებარე კო
მონაწილე სახელმწიფოების თათბირზე გენერალური ასამბლეის მოწონების პირობით.

11. გაერთაინებულიე რების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი გამოჰყოფს საჭირო პერსონალს და მატერიალურ 
კომიტეტის მიერ წინამდებარე კონვენციის შესაბამისად თავისი ფუნქციების ეფექტიანი განხორციელებისათვის.

12. წინამდებარე კონვენციის შესაბამისად დაარსებული კომიტეტის წევრები იღებენ გენერალური ასამბლეის მიერ დაწ
გასამრჯელოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სახსრებიდან და გენერალური ასამბლეის მიერ დადგენილი პირ

    მუხლი 44
1. მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური

მეშვეობით კომიტეტს წარუდგინონ მოხსენებები კონვენციით აღიარებული უფლებების დამკვიდრებისათვის მა
გატარებული ღონისძიებების შესახებ და ამ უფლებათა განხორციელებაში მიღწეული პროგრესის შესახებ:

ა) ორი წლის განმავლობაში შესაბამისი მონაწილე სახელმწიფოსათვის კონვენციის ძალაში შესვლიდან;
ბ) შემდგომში ყოველ ხუთ წელიწადში.
2. ამ მუხლის შესაბამისად წარდგენილ მოხსენებებში მითითებულია ფაქტორები და სირთულეები, თუკი ასეთები არ

რომლებიც გავლენას ახდენს წინამდებარე კონვენციით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულების ხარისხზე. მოხსენებები
აგრეთვე საკმარის ინფორმაციას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კომიტეტმა სრულად შეიტყოს კონვენციის მოქმედება მ
ქვეყანაში.

3. არ არის აუცილებელი, რომ მონაწილე სახელმწიფომ, რომელმაც კომიტეტს წარუდგინა ყოველმხრივი თავდაპ
მოხსენება, ამ მუხლის „ბ“ პუნქტის შესაბამისად წარსადგენ შემდგომ მოხსენებებში გაიმეოროს ადრე ჩამოყალი
ძირითადი ინფორმაცია.

4. კომიტეტს შეუძლია მონაწილე სახელმწიფოსაგან მოითხოვოს წინამდებარე კონვენციის განხორციელ
დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია.

5. კომიტეტის საქმიანობის შესახებ მოხსენებები გენერალურ ასამბლეას ორ წელიწადში ერთხელ უნდა წარ
ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს მეშვეობით.

6. მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ საკუთარი მოხსენებების ფართო საჯაროობას თავიანთ ქვეყნებში.

    მუხლი 45
კონვენციის ეფექტიანი განხორციელების ხელშეწყობისა და წინამდებარე კონვენციის მოქმედების სფეროში საერთა

თანამშრომლობის წახალისების მიზნით:
ა) გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალიზებულ დაწესებულებებს, ბავშვთა ფონდს და გაერთიანებულ

ორგანიზაციის სხვა ორგანოებს უფლება აქვთ წარმოდგენილი იყვნენ წინამდებარე კონვენციის ისეთ დებუ
განხორციელების შესახებ საკითხთა განხილვისას, რომლებიც მათი უფლებამოსილების სფეროში შედის. კომიტეტს შ
გაერთაინებული ერების ორგანიზაციის სპეციალიზებულ დაწესებულებებს, ბავშვთა ფონდებს და გაერთაინებული
ორგანიზაციის სხვა კომპეტენტურ ორგანოებს, როცა ამას მიზანშეწონილად მიიჩნევს, წარუდგინოს ექსპერტთა და
დარგებში კონვენციის განხორციელების თაობაზე, რომლებიც მათი შესაბამისი უფლებამოსილების სფეროში შედის. კ
შეუძლია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალიზებულ დაწესებულებებს, ბავშვთა ფონდს და გაერთია
ერების ორგანიზაციის სხვა ორგანოებს შესთვაზოს, წარმოადგინონ მოხსენებები მათი საქმიანობის სფეროში შმავალ დ
კონვენციის განხორციელების შესახებ;

ბ) კომიტეტი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალიზებულ დაწესებულებებში, ბავშვთა ფონ
გაერთიანებულიე რების ორგანიზაციის სხვა კომპეტენტურ ორგანოებშში გზავნის, როცა ამას მიზანშეწონილად 
მონაწილე სახელმწიფოების ნებისმიერ მოხსენებებს, რომლებიც შეიცავს ტექნიკური კონსულტაციის ან დახმარების
თხოვნას ან რომლებშიც აღნიშნულია ამის საჭიროება, აგრეთვე კომიტეტის შენიშვნებსა და წინადადებებს, თუკი 
არსებობს, ასეთი თხოვნების ან მითითებების თაობაზე;

გ) კომიტეტს შეუძლია გენერალურ ასამბლეას რეკომენდაცია მისცეს, რომ შესთავაზოს გენერალურ მდივანს თავისი ს
მოაწყოს გამოკვლევები ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ ცალკეულ საკიტხებზე;

დ) კომიტეტს შუძლია შეიტანოს იმ ინფორმაციაზე დაფუძნებული ზოგადი ხასიათის წინადადებები და რეკომენ
რომელიც მიღებულია წინამდებარე კონვენციის 44 და 45 მუხლების შესაბამისად. ასეთი ზოგადი ხასიათის წინადადე
რეკომენდაციებს უგზავნიან ნებისმიერ დაინტერესებულ მონაწილე სახელმწიფოს და აცნობებენ გენერალურ ას
მონაწილე სახელმწიფოების შნიშვნებთან ერთად, თუკი ასეთები არსებობს.

ნაწილი III

    მუხლი 46
წინამდებარე კონვენცია ხელმოსაწერად გახსნილია ყველა სახელმწიფოსათვის.

    მუხლი 47
წინამდებარე კონვენცია ექვემდებარება რატიფიკაციას. სარატიფიკაციო სიგელები შესანახად ბარდება გაერთია

ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს.

    მუხლი 48
წინამდებარე კონვენცია მიერთებისათვის გახსნილია ნებისმიერი სახელმწიფოსათვის. მიერთების შესახებ დოკუ

შესანახად ბარდება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს.
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    მუხლი 49
1. წინამდებარე კონვენცია ძალაში შედის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მიდვნისათვი

სარატიფიკაციო სიგელის ან მიერთების შესახებ დოკუმენტის შესანახად ჩაბარების თარიღის შემდეგ ოცდამეაეთა დღეს.
2. ყოველი სახელმწიფოსათვის, რომელიც მოახდენს წინამდებარე კონვენციის რატიფიკაციას ან მიუერთდება მ

სარატიფიკაციო სიგელის ან მიერთების შესახებ დოკუმენტის შესანახად ჩაბარების შემდეგ, წინამდებარე კონვენცია ძალა
ამ სახელმწიფოს მიერ თავისი სარატიფიკაციო სიგელის ან მიერთების შესახებ დოკუმენტის ჩაბარებიდან ოცდამეათე დღ

    მუხლი 50
1. ნებისმიერ მონაწილე სახელმწიფოს შეუძლია შესთავაზოს შესწორება და წარუდგინოს იგი გაერთიანებული

ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს. შემდეგ გენერალური მდივანი შეთავაზებულ შესწორებას უგზავნის მო
სახელმწიფოებს თხოვნით, მიუთითონ, უჭერენ თუ არა მხარს მონაწილე სახელმწიფოთა კონფერენციის მოწ
წინადადებათა განხილვისა და მათ თაობაზე კენჭისყრის გამართვის მიზნით. თუ ოთხი თვის განმავლობაში, ამ შეტყო
თარიღიდან მოყოლებული, მონაწილე სახელმწიფოთა სულ ცოტა ერთი მესამედი მხარს დაუჭერს ასეთი კონფე
მოწვევას, გენერალური მდივანი იწვევს ამ კონფერენციას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეგიდით. ამ კონფ
დამსწრე და კენჭისყრის მონაწილე სახელმწიფოთა უმრავლესობით მიღებულ ასეთ შესწორებას დასამტკიცებლად გენე
ასამბლეას წარუდგენენ.

2. ამ მუხლის 1 პუნქტის შესაბამისად მიღებული შესწორება ძალაში შედის გაერთიანებული ერების ორგა
გენერალური ასამბლეის მიერ მისი დამტკიცებისა და მონაწილე სახელმწიფოების ორი მესამედის უმრავლესობის მიერ
შემდეგ.

3. როცა შესწორება ძალაში შედის, ისი სავალდებულო ხდება იმ მონაწილე სახელმწიფოებისათვის, რომლებმაც იგი
ხოლო სხვა მონაწილე სახელმწიფოებისათვის სავალდებულოდ რჩება წინამდებარე კონვენციის დებულებები და მ
მიღებული ნებისმიერი წინა შესწორებანი.

    მუხლი 51
1. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი იღებს და ყველა სახელმწიფოს უგზავნის იმ პი

ტექსტს, რომლებიც სახელმწიფოებმა დათქვეს რატიფიკაციის ან მიერთების მომენტში.
2. წინამდებარე კონვენციის მიზნებთან და ამოცანებთან შეუთავსებელი პირობების დათქმა დაუშვებელია.
3. დათქმული პირობა შეიძლება გაუქმდეს ნებისმიერ დროს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერ

მდივნისათვის შესაბამისი შეტყობინების გაგზავნის გზნით, რომელიც შემდეგ ამის შესახებ ყველა სახელმწიფოს ატყ
ასეთი შეტყობინება ძალაში რჩება გენერალური მდივნის მიერ მისი მიღების დღიდან.

    მუხლი 52
ნებისმიერ მონაწილე სახელმწიფოს შეუძლია წინამდებარე კონვენციის დენონსირება გაერთიანებული ერების ორგა

გენერალური მდივნისათვის წერილობითი შეტყობინების გზით. დენონსაცია ძალაში შედის გენერალური მდივნ
შეტყობინების მიღებიდან ერთი წლის გასვლის შემდეგ.

    მუხლი 53
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი წინამდებარე კონვენციის დეპოზიტარად ინიშნება.

    მუხლი 54
წინამდებარე კონვენციის ორიგინალი, რომლის ინგლისური, არაბული, ესპანური, რუსული და ფრანგული ტ

თანაბრად ავთენტიკურია, შესანახად ბარდება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს.
რის დასტურადაც თავიანთი შესაბამისი მთავრობების მიერ სათანადოდ უფლებამოსილმა ქვემორე ხელმ

სრულუფელბიანმა წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს წინამდებარე კონვენციას.
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ბავშვის უფლებების შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი
შეტყობინებების პროცედურების შესახებ

წინამდებარე ოქმის მონაწილე სახელმწიფოები,
 

ითვალისწინებენ რა, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდებაში გაცხადებული პრინციპების
შესაბამისად, ადამიანთა ოჯახის ყველა წევრის თანდაყოლილი ღირსებისა და თანასწორი და განუყოფელი
უფლებების აღიარება წარმოადგენს თავისუფლების, სამართლიანობისა და მშვიდობის საფუძველს მსოფლიოში,

აღნიშნავენ რა, რომ „ბავშვის უფლებების შესახებ“ კონვენცის (შემდგომში – კონვენცია) მხარე სახელმწიფოები
აღიარებენ კონვენციით გათვალისწინებულ უფლებებს მათი იურისდიქცის ქვეშ მყოფი თითოეული ბავშვისთვის,
ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციის გარეშე, ბავშვის, მისი მშობლისა თუ კანონიერი მეურვის რასის, კანის ფერის,
სქესის, ენის, რელიგის, პოლიტიკური თუ სხვა შეხედულების, ეროვნული, ეთნიკური თუ სოციალური
წარმოშობის, ქონებრივი მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, დაბადების ან სხვა სტატუსის
მიუხედავად,

კვლავ ადასტურებენ რა ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების უნივერსალურობას,
განუყოფლობას, ურთიერთდამოკიდებულებას და ურთიერთკავშირს,

კვლავ ადასტურებენ რა აგრეთვე ბავშვის, როგორც უფლებების სუბიექტისა და ღირსებისა და განვითარებადი
შესაძლებლობები მქონე ადამიანის სტატუსს, 

აღიარებენ რა, რომ ბავშვთა განსაკუთრებულმა და დამოკიდებულმა მდგომარეობამ შესაძლოა, მათ შეუქმნას
რეალური სირთულეები მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში სამართლებრივი საშუალებების გამოყენების
მხრივ,

ითვალისწინებენ რა, რომ წინამდებარე ოქმი გააძლიერებს და შეავსებს ეროვნულ და რეგიონულ მექანიზმებს,
რომლებიც საშუალებას აძლევს ბავშვებს, წარადგინონ საჩივრები მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში,

აღიარებენ რა, რომ ბავშვთა საუკეთესო ინტერესების დაცვა უნდა წარმოადგენდეს უპირველესი ყურადღების
საგანს ბავშვის უფლებების დარღვევის შემთხვევაში სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებისას, და რომ დაცვის
ამგვარი საშუალებები უნდა ითვალისწინებდეს ყველა დონეზე ისეთი პროცედურების გამოყენებას, რომლებიც
პასუხობს ბავშვის მოთხოვნილებებს,

მოუწოდებენ რა მონაწილე სახელმწიფოებს, შეიმუშავონ სათანადო ეროვნული მექანიზმები, რომლებიც
საშუალებას მისცემს ბავშვს, ვისი უფლებებიც დაირღვა, რომ შიდა დონეზე ჰქონდეს ქმედითი საშუალებების
წვდომა,  

ეხმიანებიან რა იმ მნიშვნელოვან როლს, რომელიც, ამ თვალსაზრისით, შეიძლება შეასრულონ ადამიანის
უფლებათა დაცვის ეროვნულმა ინსტიტუტებმა და სხვა შესაბამისმა სპეციალიზებულმა ინსტიტუტებმა, რომლებსაც
ევალებათ ბავშვთა უფლებების ხელშეწყობა და დაცვა,

ითვალისწინებენ რა, რომ, ამგვარი ეროვნული მექანიზმების გაძლიერებისა და შევსებისთვის და კონვენციის და,
შესაბამის შემთხვევებში, მისი დამატებითი ოქმების, რომლებიც ეხება ბავშვებით ვაჭრობას, ბავშვთა პროსტიტუციას
და ბავშვთა პორნოგრაფიას და ბავშვების შეიარაღებულ კონფლიქტებში ჩართვას, განხორციელების შემდგომი
სრულყოფისთვის, მიზანშეწონილი იქნებოდა ბავშვის უფლებათა კომიტეტისთვის (შემდგომში – კომიტეტი)
შესაძლებლობის მინიჭება, განახორციელოს წინამდებარე ოქმით გათვალისწინებული ფუნქციები,

 

შეთანხმდნენ შემდეგზე:

ნაწილი I
ზოგადი დებულებები

მუხლი 1

ბავშვის უფლებათა კომიტეტის კომპეტენცია

1. წინამდებარე ოქმის მხარე სახელმწიფო აღიარებს კომიტეტის წინამდებარე ოქმით გათვალისწინებულ
კომპეტენციას.

2. კომიტეტი არ გამოიყენებს თავის კომპეტენციას წინამდებარე ოქმის მხარე სახელმწიფოს მიმართ იმ საკითხებთან
დაკავშირებით, რომლებიც ეხება იმ დოკუმენტით გათვალისწინებულ უფლებათა დარღვევას, რომლის მხარესაც
ეს სახელმწიფო არ წარმოადგენს.
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3. კომიტეტი არ მიიღებს შეტყობინებებს, თუ ისინი ეხება სახელმწიფოს, რომელიც არ წარმოადგენს წინამდებარე
ოქმის მხარეს.

 

მუხლი 2

კომიტეტის ფუნქციების განმსაზღვრელი ზოგადი პრინციპები

წინამდებარე ოქმით მინიჭებული ფუნქციების შესრულებისას, კომიტეტმა უნდა იხელმძღვანელოს ბავშვთა
საუკეთესო ინტერესების დაცვის პრინციპით. იგი ასევე გაითვალისწინებს ბავშვის უფლებებსა და შეხედულებებს,
ბავშვის შეხედულებებისთვის სათანადო ყურადღების დათმობით, ბავშვის ასაკისა და სიმწიფის გათვალისწინებით.

 

მუხლი 3

საპროცედურო წესები

1. კომიტეტი მიიღებს საპროცედურო წესებს, რომლითაც იხელმძღვანელებს მისთვის წინამდებარე ოქმით
მინიჭებული ფუნქციების შესრულებისას. ამასთან, კომიტეტმა, კერძოდ, უნდა გაითვალისწინოს წინამდებარე ოქმის
მე-2 მუხლი იმგვარი პროცედურების გამოყენების უზრუნველსაყოფად, რაც პასუხობს ბავშვის მოთხოვნილებებს.

2. კომიტეტი თავის საპროცედურო წესებში გაითვალისწინებს ბავშვის სახელით მოქმედი პირების მიერ ბავშვით
მანიპულირების თავიდან აცილების გარანტიებს და შეუძლია, უარი თქვას ნებისმიერი შეტყობინების განხილვაზე,
რომელიც, მისი აზრით, არ პასუხობს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უზრუნველყოფას.

 

მუხლი 4

დაცვის ზომები

1. მხარე სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ყველა სათანადო ზომა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მის იურისდიქციაში
მყოფი კერძო პირები არ ექვემდებარებოდნენ ადამიანის უფლებების რაიმე დარღვევას, სასტიკ მოპყრობას ან
დაშინებას წინამდებარე ოქმის შესაბამისად შეტყობინების ან კომიტეტთან თანამშრომლობის შედეგად.

2. დაუშვებელია ნებისმიერი დაინტერესებული პირის ან პირთა ჯგუფის პიროვნების გასაჯაროება მათი
პირდაპირი თანხმობის გარეშე.

 

ნაწილი I

შეტყობინებების პროცედურა

მუხლი 5

ინდივიდუალური შეტყობინებები

1. შეტყობინებები შეიძლება წარდგენილ იქნეს მხარე სახელმწიფოს იურისდიქციის ფარგლებში მყოფი პირის ან
პირთა ჯგუფის მიერ ან მათი სახელით, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ წარმოადგენენ მხარე სახელმწიფოს მიერ
ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი დოკუმენტით, რომლის მხარესაც წარმოადგენს ეს მონაწილე სახელმწიფო,
გათვალისწინებული ნებისმიერი უფლების დარღვევის მსხვერპლს:

(ა) კონვენცია;

(ბ) კონვენცის დამატებითი ოქმი, რომელიც ეხება ბავშვებით ვაჭრობას, ბავშვთა პროსტიტუციას და ბავშვთა
პორნოგრაფიას;

(გ) კონვენცის დამატებითი ოქმი, რომელიც ეხება ბავშვთა ჩართვას შეიარაღებულ კონფლიქტში.

2. როდესაც შეტყობინების წარდგენა ხდება პირის ან პირთა ჯგუფის სახელით, ეს უნდა მოხდეს მათი თანხმობით,
გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც შეტყობინების წარმდგენს შეუძლია თავისი ქმედებების დასაბუთება მათი
სახელით ასეთი თანხმობის გარეშე.

 

მუხლი 6

დროებითი ზომები

1. ნებისმიერ დროს შეტყობინების მიღების შემდეგ და საქმის არსებით მხარესთან დაკავშირებული
გადაწყვეტილების მიღწევამდე, კომიტეტს შეუძლია შესაბამის მხარე სახელმწიფოს დაუყოვნებლივ გადასცეს
განსახილველად თხოვნა ამ მხარე სახელმწიფოს მიერ ისეთი დროებითი ზომების მიღების შესახებ, რომლებიც
შეიძლება საჭირო გახდეს საგანგებო გარემოებებში, სავარაუდო დარღვევის მსხვერპლის ან მსხვერპლთა მიმართ
შესაძლო გამოუსწორებელი ზიანის თავიდან ასაცილებლად.
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2. იმ შემთხვევაში, თუ კომიტეტი ახორციელებს თავის უფლებამოსილებას წინამდებარე მუხლის 1-ლი პუნქტის
თანახმად, ეს არ ნიშნავს შეტყობინების დასაშვებობისა ან არსის განსაზღვრას.

 

მუხლი 7

დასაშვებობა

კომიტეტი შეტყობინებას დაუშვებლად მიიჩნევს, როდესაც:

(ა) შეტყობინება ანონიმურია;

(ბ) შეტყობინება არ არის შესრულებული წერილობითი ფორმით;

(გ) შეტყობინება წარმოადგენს ასეთი შეტყობინებების წარდგენის უფლების ბოროტად გამოყენებას ან
შეუთავსებელია კონვენცის დებულებებთან და/ან მის დამატებით ოქმებთან;

(დ) იგივე საკითხი უკვე იყო განხილული კომიტეტის მიერ ან იყო განხილული ან განიხილება საერთაშორისო
გამოძიების ან მოგვარების სხვა პროცედურის ფარგლებში;

(ე) ყველა შესაძლო შიდა საშუალება არ ამოწურულა. ანალოგიური წესი არ ვრცელდება იმ შემთხვევაში, როდესაც
შესაბამისი სამართლებრივი საშუალებების განხორციელება დაუსაბუთებლად ხანგრძლივია და ნაკლებად
სავარაუდოა, რომ ქმედით შედეგს გამოიღებს;

(ვ) შეტყობინება აშკარად უსაფუძვლოა ან არასაკმარისად დასაბუთებული;

(ზ) ფაქტებს, რომლებიც წარმოადგენს შეტყობინების საგანს, ადგილი ჰქონდა წინამდებარე ოქმის ძალაში
შესვლამდე შესაბამისი მხარე სახელმწიფოსთვის, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც ეს ფაქტები გრძელდებოდა ამ
თარიღის შემდგომაც;

(თ) შეტყობინება არ არის წარდგენილი ერთი წლის განმავლობაში შიდა საშუალებების ამოწურვის შემდეგ, გარდა
იმ შემთხვევებისა, როდესაც შეტყობინების წარმდგენს შეუძლია დაამტკიცოს, რომ შეუძლებელი იყო შეტყობინების
წარდგენა აღნიშნული ვადის ფარგლებში.

 

მუხლი 8

შეტყობინების გადაცემა

1. იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც კომიტეტი მიიჩნევს, რომ შეტყობინება დაუშვებელია მხარე სახელმწიფოს
მითითების გარეშე, კომიტეტმა, რაც შეიძლება სწრაფად, კონფიდენციალურად უნდა აცნობოს მხარე სახელმწიფოს
მის მიმართ წინამდებარე ოქმის შესაბამისად წარდგენილი ნებისმიერი შეტყობინების თაობაზე.  

2. მხარე სახელმწიფო კომიტეტს შეძლებისდაგვარად წარუდგენს წერილობით განმარტებებს ან განცხადებებს
საკითხის გასარკვევად და დაცვის საშუალებებთან დაკავშირებით, ამგვარის არსებობის შემთხვევაში. მხარე
სახელმწიფო პასუხს წარადგენს, რაც შეიძლება სწრაფად და ექვსი თვის განმავლობაში.

 

მუხლი 9

მეგობრული მორიგება

1. კომიტეტი ხელმისაწვდომს გახდის თავის კეთილ სამსახურს შესაბამისი მხარეებისთვის, საკითხის მეგობრული
მორიგების მიზნით კონვენცით და/ან მისი დამატებითი ოქმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების
პატივისცემის საფუძველზე.

2. მორიგების თაობაზე კომიტეტის ეგიდით მიღწეული შეთანხმებით სრულდება შეტყობინების განხილვა
წინამდებარე ოქმის თანახმად.

 

მუხლი 10

შეტყობინებების განხილვა

1. კომიტეტი შეძლებისდაგვარად სწრაფად განიხილავს წინამდებარე ოქმის შესაბამისად მიღებულ შეტყობინებებს
მის მიმართ წარდგენილი მთელი დოკუმენტაციის ფონზე იმ პირობით, რომ ეს დოკუმენტაცია გადაეცემა შესაბამის
მხარებს.  

2. წინამდებარე ოქმის შესაბამისად მიღებული შეტყობინებების განსახილველად კომიტეტი ჩაატარებს დახურულ
შეხვედრებს.   

3. იმ შემთხვევებში, როდესაც კომიტეტი ითხოვს დროებითი ზომების გამოყენებას, იგი დააჩქარებს შეტყობინების
განხილვას.
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4. ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების სავარაუდო დარღვევის შესახებ შეტყობინებების
განხილვისას, კომიტეტმა უნდა განიხილოს მონაწილე სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯების
დასაბუთებულობა კონვენციის მე-4 მუხლის შესაბამისად. ამგვარად, კომიტეტმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ
სახელმწიფოს შეუძლია მიიღოს მთელი რიგი შესაძლებელი პოლიტიკური ზომები კონვენციით
გათვალისწინებული ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების განსახორციელებლად.

5. შეტყობინების განხილვის შემდეგ, კომიტეტი დაუყოვნებლივ წარუდგენს თავის შეხედულებებს შესაბამის
მხარეებს მოცემული შეტყობინების მიხედვით თავის რეკომენდაციებთან ერთად, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

 

მუხლი 1

შემდგომი ზომები

1. მხარე სახელმწიფო სათანადოდ განიხილავს კომიტეტის შეხედულებებს მის რეკომენდაციებთან ერთად, ამგვარის
არსებობის შემთხვევაში, და წარუდგენს კომიტეტს წერილობით პასუხს, მათ შორის, ინფორმაციას ნებისმიერი
ქმედებების შესახებ, რომლებიც განხორციელდა, ან რომელთა განხორციელება ნავარაუდევია კომიტეტის
მოსაზრებების და რეკომენდაციების ფონზე. მხარე სახელმწიფო თავის პასუხს წარადგენს რაც შეიძლება სწრაფად,
და ექვსი თვის განმავლობაში.

2. კომიტეტს შეუძლია შესთავაზოს მხარე სახელმწიფოს, გარემოებებიდან გამომდინარე, წარადგინოს დამატებითი
ინფორმაცია ნებისმიერი ზომის შესახებ, რომელიც მხარე სახელმწიფომ მიიღო მისი შეხედულებების ან
რეკომენდაციების საპასუხოდ ან მეგობრული მორიგების შეთანხმების განხორციელების შესახებ, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში, მათ შორის, თუ კომიტეტი შესაბამისად ჩათვლის, მხარე სახელმწიფოს შემდგომ ანგარიშებში
ჩართვით, კონვენციის 44-ე მუხლის თანახმად, ”ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა
პორნოგრაფიის თაობაზე” კონვენცის დამატებითი ოქმის მე-12 მუხლის ან ”შეიარაღებულ კონფლიქტებში ბავშვთა
მონაწილეობის შესახებ” კონვენციის დამატებითი ოქმის მე-8 მუხლის თანახმად, საჭიროების შემთხვევაში.

 

მუხლი 12

სახელმწიფოთაშორისი შეტყობინებები

1. წინამდებარე ოქმის მხარე სახელმწიფოს  ნებისმიერ დროს შეუძლია განაცხადოს, რომ იგი აღიარებს კომიტეტის
კომპეტენციას მიიღოს და განიხილოს შეტყობინებები, რომლებშიც მხარე სახელმწიფო აცხადებს, რომ სხვა მხარე
სახელმწიფო არ ასრულებს ვალდებულებებს ნებისმიერი შემდეგი დოკუმენტის მიხედვით, რომელთა მხარეს
წარმოადგენს ეს სახელმწიფო:

(ა) კონვენცია;

(ბ) კონვენცის დამატებითი ოქმი, რომელიც ეხება ბავშვებით ვაჭრობას, ბავშვთა პროსტიტუციას და ბავშვთა
პორნოგრაფიას;

(გ) კონვენცის დამატებითი ოქმი, რომელიც ეხება ბავშვთა ჩართვას შეიარაღებულ კონფლიქტში.

2. კომიტეტმა არ უნდა მიღოს შეტყობინებები, რომლებიც ეხება მხარე სახელმწიფოს, რომელსაც არ გაუკეთებია
ასეთი განცხადება, ან შეტყობინებები მხარე სახელმწიფოსგან, რომელსაც არ გაუკეთებია ასეთი განცხადება.

3. კომიტეტმა ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს თავისი კეთილი სამსახური მხარე სახელმწიფოებისთვის, საკითხის
მეგობრული მორიგების მიზნით კონვენციით და/ან მისი ფაკულტატური ოქმებით გათვალისწინებული
ვალდებულებების პატივისცემის საფუძველზე.

4. მხარე სახელმწიფოები, წინამდებარე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად გაკეთებულ განცხადებას შესანახად
აბარებენ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს, რომელიც გადაუგზავნის მის ასლებს სხვა
მხარე სახელმწიფოებს. განცხადების უკან გამოთხოვა შეიძლება ნებისმიერ დროს, გენერალური მდივნისთვის
შეტყობინების მეშვეობით. ასეთი გამოთხოვა ხელს არ შეუშლის ნებისმიერი საკითხის განხილვას, რომელიც
წარმოადგენს წინამდებარე მუხლის შესაბამისად უკვე გადაცემული შეტყობინების საგანს; არც ერთი მხარე
სახელმწიფოსგან არც ერთი შემდგომი შეტყობინების მიღება არ მოხდება წინამდებარე მუხლის შესაბამისად
განცხადების გამოთხოვის შესახებ შეტყობინების გენერალური მდივნის მიერ მიღების შემდეგ, იმ შემთხვევის გარდა,
თუ მხარე სახელმწიფომ ხელახლა გაკეთა ამგვარი განცხადება.

 

ნაწილი II

გამოძიების პროცედურა

მუხლი 13

გამოძიები პროცედურა უხეშ ან სისტემატურ დარღვევებთან დაკავშირებით
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1. იმ შემთხვევაში, თუ კომიტეტი მიიღებს სარწმუნო ინფორმაციას, რომელიც მიუთითებს მხარე სახელმწიფოს მიერ
კონვენციით ან მისი დამატებითი ოქმებით გათვალისწინებული უფლებების უხეშ ან სისტემატურ დარღვევებზე,
რომლებიც ეხება ბავშვებით ვაჭრობას, ბავშვთა პროსტიტუციას და ბავშვთა პორნოგრაფიას ან ბავშვების ჩართვას
შეიარაღებულ კონფლიქტში, კომიტეტი სთავაზობს მხარე სახელმწიფოს ასეთი ინფორმაცის შესწავლაში
თანამშრომლობას და, ამ მიზნით, შესაბამის ინფორმაციასთან დაკავშირებით შენიშვნების დაუყოვნებლივ
წარდგენას.

2. ნებისმიერი შენიშვნის, რომელიც შეიძლება წარმოადგინოს მხარე სახელმწიფომ და, აგრეთვე, მის ხელთ
არსებული ნებისმიერი სარწმუნო ინფორმაციის გათვალისწინებით, კომიტეტს შეუძლია დანიშნოს ერთი ან მეტი
თავისი წევრი გამოძიების ჩასატარებლად და კომიტეტისთვის ანგარიშის წარსადგენად. იმ შემთხვევებში, როდესაც
ეს გამართლებულია, და მხარე სახელმწიფოს თანხმობით, გამოძიება შეიძლება შეიცავდეს ვიზიტს მის
ტერიტორიაზე.

3. ამგვარი გამოძიება ტარდება კონფიდენციალურად და მხარე სახელმწიფოს თანამშრომლობა მოპოვებული უნდა
იქნეს საქმის წარმოების ყველა ეტაპზე.

4. ასეთი გამოძიების დასკვნების შესწავლის შემდეგ, კომიტეტი დაუყოვნებლივ გადაუგზავნის დასკვნებს მხარე
სახელმწიფოს ყველა შენიშვნასა და რეკომენდაციასთან ერთად.

5. მხარე სახელმწიფომ, რაც შეიძლება სწრაფად, და ექვსი თვის განმავლობაში კომიტეტისგან დასკვნების,
შენიშვნების და რეკომენდაციების მიღების შემდეგ, წარუდგინოს კომიტეტს თავისი შენიშვნები.

6. აღნიშნული პროცედურების დასრულების შემდეგ წინამდებარე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად ჩატარებულ
გამოძიებასთან მიმართებაში, კომიტეტს შეუძლია, მხარე სახელმწიფოსთან კონსულტაციის შემდეგ, მიიღოს
გადაწყვეტილება, წარმოების შედეგების შესახებ მოკლე ანგარიშის წინამდებარე ოქმის მე-16 მუხლით
გათვალისწინებულ თავის მოხსენებაში ჩართვასთან დაკავშირებით.

7. თითოეულ მხარე სახელმწიფოს შეუძლია, წინამდებარე ოქმის ხელმოწერის ან რატიფიცირებისას ან მასთან
შეერთებისას, განაცხადოს, რომ იგი არ აღიარებს კომიტეტის წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებულ
კომპეტენციას პირველ პუნქტში ჩამოთვლილი ზოგიერთი ან ყველა დოკუმენტით გათვალისწინებულ
უფლებებთან დაკავშირებით.

8. ნებისმიერ მხარე სახელმწიფოს, რომელმაც გაკეთა განცხადება წინამდებარე მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად,
შეუძლია, ნებისმიერ დროს გამოითხოვოს ეს განცხადება გაერთიანებული ერების ორგანიზაცის გენერალური
მდივნისთვის შეტყობინების გაგზავნის მეშვეობით.

 

მუხლი 14

გამოძიების პროცედურის შემდგომი ზომები

1. ექვსთვიანი პერიოდის დასრულების შემდეგ, რომელიც მოხსენიებულია მე-13 მუხლის მე-5 პუნქტში, კომიტეტს
შეუძლია, საჭიროების შემთხვევაში, მოიწვიოს მხარე სახელმწიფო მისი ინფორმირებისთვის მიღებული და
გათვალისწინებული ზომების შესახებ წინამდებარე ოქმის მე-13   მუხლის შესაბამისად ჩატარებული გამოძიების
საპასუხოდ.

2. კომიტეტს შეუძლია შესთავაზოს მხარე სახელმწიფოს, წარმოადგინოს დამატებითი ინფორმაცია ყველა ზომის
შესახებ, რომელიც მხარე სახელმწიფომ მიიღო მე-13 მუხლის შესაბამისად ჩატარებული გამოძიების საპასუხოდ, მათ
შორის, თუ კომიტეტი მიზანშეწონილად მიიჩნევს, მხარე სახელმწიფოს შემდგომ ანგარიშებში კონვენცის 44-ე
მუხლის თანახმად, „ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის თაობაზე“
კონვენცის დამატებითი ოქმის მე-12 მუხლის ან „შეიარაღებულ კონფლიქტებში ბავშვთა მონაწილეობის შესახებ“
კონვენციის დამატებითი ოქმის მე-8 მუხლის თანახმად, საჭიროების შემთხვევაში.

 

ნაწილი IV

დასკვნითი დებულებები

მუხლი 15

საერთაშორისო დახმარება და თანამშრომლობა

1. შესაბამისი მხარე სახელმწიფოს თანხმობით, კომიტეტს შეუძლია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის
სპეციალიზებულ სააგენტოებს, ფონდებს და პროგრამებს და სხვა კომპეტენტურ ორგანოებს წარუდგინოს
საკუთარი შეხედულებები ან რეკომენდაციები, რომლებიც შეეხება შეტყობინებებს და გამოძიებებს და მიუთითებს
ტექნიკური საკონსულტაციო დახმარების და მხარდაჭერის აუცილებლობაზე, ამ მოსაზრებებთან და
რეკომენდაციებთან დაკავშირებით მონაწილე სახელმწიფოს შენიშვნებთან და წინადადებებთან ერთად, ასეთების
არსებობის შემთხვევაში.
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2. შესაბამისი მხარე სახელმწიფოს თანხმობით, კომიტეტს შეუძლია აგრეთვე ასეთი ორგანოების ყურადღება
მიიპყროს წინამდებარე ოქმის შესაბამისად განხილული შეტყობინებებიდან გამომდინარე ნებისმიერ საკითხზე,
რომელიც შეიძლება დაეხმაროს მათ, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, თითოეული მათგანის მიერ
გადაწყვეტილების მიღებაში საერთაშორისო ზომების მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით, რომლებიც,
სავარაუდოდ, ხელს შეუწყობს მხარე სახელმწიფოებს კონვენცით და მისი დამატებითი ოქმებით აღიარებული
უფლებების განხორციელებასთან დაკავშირებით პროგრესის მიღწევაში.

 

მუხლი 16

ანგარიში გენერალური ასამბლეის მიმართ

კომიტეტმა თავის ანგარიშში, რომელსაც ორ წელიწადში ერთხელ წარუდგენს გენერალურ ასამბლეას კონვენცის
მე-4 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, უნდა გაითვალისწინოს თავისი საქმიანობის მოკლე აღწერა წინამდებარე
ოქმის მიხედვით.

 

მუხლი 17

დამატებითი ოქმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება

ყოველი მხარე სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას ფართოდ გააშუქოს და გაავრცელოს წინამდებარე ოქმი და
ხელი შეუწყოს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას კომიტეტის მოსაზრებების და რეკომენდაციების შესახებ, კერძოდ,
იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც ეხება ამ მხარე სახელმწიფოს, სათანადო და ქმედითი საშუალებების
გამოყენებით და ხელმისაწვდომ ფორმატში როგორც მოზრდილების, ისევე ბავშვებისთვის, შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა ჩათვლით.

 

მუხლი 18

ხელმოწერა, რატიფიკაცია და შეერთება

1. წინამდებარე ოქმი ღიაა ხელმოსაწერად ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის, რომელმაც ხელი მოაწერა,
რატიფიცირება მოახდინა ან მიუერთდა კონვენციას ან მისი პირველი ორი დამატებითი ოქმიდან ერთ-ერთს.

2. წინამდებარე ოქმი ექვემდებარება რატიფიკაციას ნებისმიერი სახელმწიფოს მიერ, რომელმაც რატიფიკაცია
მოახდინა ან მიუერთდა კონვენციას, ან მისი პირველი ორი დამატებითი ოქმიდან ერთ-ერთს. სარატიფიკაციო
სიგელები შესანახად გადაეცემა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს.

3. წინამდებარე ოქმი ღიაა მისაერთებლად ნებისმიერი სახელმწიფოსათვის, რომელმაც რატიფიკაცია მოახდინა ან
მიუერთდა კონვენციას, ან მისი პირველი ორი დამატებითი ოქმიდან ერთ-ერთს.

4. შეერთება ძალაში შედის გენერალური მდივნისათვის შეერთების შესახებ დოკუმენტის დეპონირების გზით.

 

მუხლი 19

ძალაში შესვლა

1. წინამდებარე ოქმი ძალაში შედის მეათე სარატიფიკაციო სიგელის ან შეერთების შესახებ მეათე დოკუმენტის
დეპონირებიდან სამი თვის შემდეგ.

2. ყოველი სახელმწიფოსთვის, რომელიც მოახდენს წინამდებარე ოქმის რატიფიკაციას ან მიუერთდება მას მეათე
სარატიფიკაციო სიგელის ან შეერთების შესახებ მეათე დოკუმენტის დეპონირების შემდეგ, წინამდებარე ოქმი
ძალაში შედის მისი საკუთარი სარატიფიკაციო სიგელის ან შეერთების შესახებ დოკუმენტის დეპონირების
თარიღიდან სამი თვის შემდეგ.

 

მუხლი 20

ძალაში შესვლის შემდგომ მომხდარი დარღვევები

1. კომიტეტის კომპეტენცია ვრცელდება მხოლოდ მხარე სახელმწიფოს მიერ კონვენციით და/ან მისი პირველი ორი
დამატებითი ოქმით გათვალისწინებული ნებისმიერი უფლების დარღვევაზე, რასაც ადგილი აქვს წინამდებარე
ოქმის ძალაში შესვლის შემდეგ.

2. თუ რომელიმე სახელმწიფო ხდება წინამდებარე ოქმის მხარე მისი ძალაში შესვლის შემდეგ, ამ სახელმწიფოს
ვალდებულებები კომიტეტის წინაშე უნდა ეხებოდეს მხოლოდ კონვენციით და/ან მისი პირველი ორი დამატებითი
ოქმით გათვალისწინებულ უფლებათა დარღვევებს, რასაც ადგილი აქვს შესაბამისი სახელმწიფოსთვის
წინამდებარე ოქმის ძალაში შესვლის შემდეგ.
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მუხლი 21

შესწორებები

1. ნებისმიერი მხარე სახელმწიფოს შეუძლია წამოაყენოს შეთავაზება წინამდებარე ოქმის შესწორების თაობაზე და
წარუდგინოს ის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს. გენერალური მდივანი გადასცემს
ნებისმიერ შემოთავაზებულ შესწორებას მხარე სახელმწიფოებს თხოვნით, შეატყობინონ, მხარს უჭერენ თუ არა
ისინი მხარე სახელმწიფოთა თათბირის მოწვევას ამ წინადადებების განხილვისა და მათთან დაკავშირებით
გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი შეტყობინების თარიღიდან ოთხი თვის
განმავლობაში, ასეთი თათბირის მოწვევას მხარს დაუჭერს მხარე სახელმწიფოთა არანაკლებ ერთი მესამედისა,
გენერალური მდივანი მოიწვევს ამ თათბირს გაერთიანებული ერების ორგანიზაცის ეგიდით. ნებისმიერ
შესწორებას, რომელიც მიღებულია დამსწრე და კენჭისყრაში მონაწილე მხარე სახელმწიფოების ხმათა ორი
მესამედის უმრავლესობით, გენერალური მდივანი წარუდგენს გენერალურ ასამბლეას დასამტკიცებლად, ხოლო
ამის შემდეგ – ყველა მხარე სახელმწიფოს მისაღებად.

2. შესწორება, რომელიც მიღებული და დამტკიცებულია წინამდებარე მუხლის 1-ლი პუნქტის შესაბამისად, ძალაში
შევა ოცდამეათე დღეს მას შემდეგ, რაც შესწორების მიღების თარიღისთვის მიღების შესახებ დეპონირებული
დოკუმენტების რაოდენობა მიაღწევს მხარე სახელმწიფოების რაოდენობის ორ მესამედს. ამის შემდეგ, შესწორება
შედის ძალაში ნებისმიერი მხარე სახელმწიფოსთვის მიღების შესახებ მისი საკუთარი დოკუმენტის დეპონირებიდან
ოცდამეათე დღეს. შესწორება სავალდებულოა მხოლოდ იმ მხარე სახელმწიფოებისთვის, რომლებმაც იგი მიიღეს.

 

მუხლი 22

დენონსაცია

1. ნებისმიერი მხარე სახელმწიფოს შეუძლია მოახდინოს წინამდებარე ოქმის დენონსაცია ნებისმიერ დროს,
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნის წერილობით შეტყობინების მეშვეობით. დენონსაცია
ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ შეტყობინების მიღების თარიღიდან ერთი წლის შემდეგ.

2. დენონსაცია არ უნდა ზღუდავდეს წინამდებარე ოქმის დებულებების გამოყენების გაგრძელებას ნებისმიერი
შეტყობინების მიმართ, რომელიც წარმოდგენილია მე-5 ან მე-12 მუხლების შესაბამისად ან ნებისმიერი გამოძიების
მიმართ, რომელიც დაწყებულია მე-13 მუხლის შესაბამისად, დენონსაციის ძალაში შესვლის თარიღამდე.

 

მუხლი 23

დეპოზიტარი და შეტყობინება გენერალური მდივნის მიერ

1. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცის გენერალური მდივანი წარმოადგენს წინამდებარე ოქმის დეპოზიტარს.  

2. გენერალური მდივანი აცნობებს ყველა სახელმწიფოს:

(ა) ხელმოწერების, რატიფიკაციებისა და შეერთების თაობაზე წინამდებარე ოქმის შესაბამისად;

(ბ) წინამდებარე ოქმის და მისი ნებისმიერი შესწორების ძალაში შესვლის თარიღის შესახებ 21-ე მუხლის შესაბამისად;

(გ) ნებისმიერი დენონსაციის თაობაზე წინამდებარე ოქმის 22-ე მუხლის შესაბამისად.

 

მუხლი 24

ენები

1. წინამდებარე ოქმი, რომლის არაბული, ჩინური, ინგლისური, ფრანგული, რუსული და ესპანური ტექსტები
თანაბრად ავთენტურია, შესანახად გადაეცემა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის არქივს.

2. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცის გენერალური მდივანი წინამდებარე ოქმის დამოწმებულ ასლებს
გადასცემს ყველა სახელმწიფოს.
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კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)
 

საქართველოს კანონი
 
 

ბავშვის უფლებათა კოდექსი

წიგნი I
კოდექსის ზოგადი დებულებები

თავი I
შესავალი დებულებები

მუხლი 1. კოდექსის მიზანი
1. ამ კოდექსის მიზანია ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის

უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სხვა საერთაშორისო
სამართლებრივი აქტების ეფექტიანი იმპლემენტაციის ხელშეწყობით.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მიზნის განხორციელებამ ხელი უნდა შეუწყოს სხვადასხვა
საკითხის გადაწყვეტას, მათ შორის:

ა) ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზებას;

ბ) ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატეს გათვალისწინებას, მისი ღირსების დაცვას, კეთილდღეობის,
უსაფრთხოების, სიცოცხლის, ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, განვითარებისა და სხვა ინტერესების
რეალიზებასა და დაცვას ბავშვებისადმი უთანასწორო მოპყრობის გარეშე;

გ) ბავშვის მონაწილეობის უზრუნველყოფას, მის საზოგადოებაში დამოუკიდებლად ცხოვრებისთვის მომზადებას,
ბავშვის მაღალი ზნეობრივი ღირებულებებით, განსაკუთრებით − მშვიდობის, ღირსების პატივისცემის,
შემწყნარებლობის, თავისუფლების, თანასწორობისა და სოლიდარობის სულისკვეთებით აღზრდას;

დ) ბავშვის სამშობლოს, მშობლიური ენის, მშობლიური ქვეყნის ტრადიციული კულტურული ღირებულებების
პატივისცემაზე ორიენტირებას;

ე) ოჯახის, როგორც საზოგადოების ძირითადი უჯრედის, განსაკუთრებით − ბავშვის აღზრდისა და
კეთილდღეობისთვის მნიშვნელოვანი გარემოცვის, დაცვასა და მხარდაჭერას;

ვ) ბავშვის შრომასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესზე, როგორც საზოგადოების განვითარების აუცილებელ
წინაპირობაზე, ორიენტირებას;

ზ) ბავშვის მოხალისეობაზე, როგორც სამოქალაქო აქტივობისა და სოლიდარული საზოგადოების განვითარების
აუცილებელ ელემენტზე, ორიენტირებას.

 

მუხლი 2. კოდექსის რეგულირების სფერო
1. ეს კოდექსი განსაზღვრავს ბავშვის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს, ქმნის ბავშვის ძირითადი

უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემის ფუნქციონირების სამართლებრივ
საფუძვლებს.
2. ეს კოდექსი არ აუქმებს ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებით მოქმედ სხვა საკანონმდებლო რეგულაციებს,
ამასთანავე, განამტკიცებს საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების
საქართველოს კონსტიტუციასთან, ბავშვის უფლებათა კონვენციასთან, მის დამატებით ოქმებსა და საქართველოს
სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან შესაბამისობის, მათ მიხედვით განმარტებისა და აღსრულების
ვალდებულებას.

3. ეს კოდექსი არის საკანონმდებლო აქტი, რომლითაც ხელმძღვანელობენ საქართველოს სახელმწიფო
ხელისუფლების ორგანოები, მუნიციპალიტეტის ორგანოები, სხვა ადმინისტრაციული ორგანოები, საერთო
სასამართლოები, საჯარო და კერძო სამართლის სუბიექტები და ფიზიკური პირები ბავშვებთან და ბავშვის
საკითხებთან დაკავშირებული საქმიანობის განხორციელებისა და გადაწყვეტილების მიღების დროს.

მუხლი 3. კოდექსში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება
ამ კოდექსის მიზნებისთვის მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) ბავშვი − 18 წლამდე არასრულწლოვანი;

ბ) მოზარდი − ბავშვი 10 წლიდან 18 წლის მიღწევამდე;

გ) ოჯახი − საზოგადოების ძირითადი ჯგუფი და ბავშვის აღზრდისთვის, კეთილდღეობისა და დაცვისთვის
ბუნებრივი გარემო, რომელიც ძირითადად შედგება ბავშვისგან, მისი მშობლისგან, მეურვისგან, მზრუნველისგან,
დისგან, ძმისგან ან/და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირისგან;

დ) მშობელი − ბავშვის დედა ან/და მამა;

ე) მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი ბავშვი − ბავშვი, რომელზედაც ნებისმიერი მიზეზის ან გარემოების გამო
მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი სადღეღამისო ზრუნვას არ ახორციელებს;

ვ) ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემა − ბავშვის დაცვის
ეროვნული სისტემისა და ბავშვის მხარდაჭერის ეროვნული სისტემის ერთობლიობა:
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ვ.ა) ბავშვის დაცვის ეროვნული სისტემა − სოციალური კეთილდღეობის, განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის,
უსაფრთხოებისა და მართლმსაჯულების სისტემებში არსებული საქართველოს კანონმდებლობა, სხვა
მარეგულირებელი ნორმები, პოლიტიკა და მომსახურებები, რომლებიც ემსახურება ბავშვის დაცვასთან
დაკავშირებული რისკების პრევენციასა და აღმოფხვრას. ბავშვის დაცვის ეროვნული სისტემა მხარს უჭერს და
აძლიერებს ბავშვს და მისი აღზრდისთვის პასუხისმგებელ პირებს სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობისა და
ბავშვის ოჯახისგან განცალკევების რისკის მაქსიმალურად შემცირების მიზნით. ბავშვის დაცვის ეროვნული სისტემა
ემსახურება განათლების, ჯანმრთელობის დაცვისა და მართლმსაჯულების სისტემებში, ოჯახში და ნებისმიერ სხვა
ადგილზე ბავშვის მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის, მათ შორის, ბავშვის ფიზიკური დასჯის, მისდამი სასტიკი,
არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის, მისი ექსპლუატაციის, არასრულწლოვნით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის), ბავშვისთვის ზიანის მომტანი ტრადიციების პრევენციასა და აღმოფხვრას;

ვ.ბ) ბავშვის მხარდაჭერის ეროვნული სისტემა − სახელმწიფოს მიერ მიღებული საკანონმდებლო, სოციალური,
საგანმანათლებლო და სხვა ზომების ერთობლიობა, რომლებიც ემსახურება ბავშვის მიერ ყველა უფლებისა და
თავისუფლების დამოუკიდებლად რეალიზების შესაძლებლობის გაძლიერებას ბავშვის საუკეთესო ინტერესების
უპირატესი გათვალისწინებით, მისი ჰარმონიული განვითარების ხელშეწყობით, ბავშვის აზრის მოსმენითა და
მონაწილეობის უზრუნველყოფით, უთანასწორო მოპყრობის გარეშე; 

ზ) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამები − ბავშვის დაცვის ეროვნული სისტემისა და ბავშვის
მხარდაჭერის ეროვნული სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად საქართველოს სახელმწიფო
ხელისუფლების ორგანოების, მუნიციპალიტეტის ორგანოების, კერძო სამართლის სამეწარმეო და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ განხორციელებული პროგრამები, რომლებიც ემსახურება ბავშვთა,
მათ შორის, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე, დანაშაულის მსხვერპლი ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან
კონფლიქტში მყოფი ბავშვების, გაძლიერებისა და დაცვის მიზნით პრევენციული და რეაგირების ღონისძიებების
განხორციელებას მათი საუკეთესო ინტერესების, მონაწილეობის, სიცოცხლის, ფიზიკური და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის, განვითარების, განათლების, სათანადო საცხოვრებელი პირობების, სოციალური დაცვისა და
მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით, უთანასწორო მოპყრობის გარეშე;

თ) ბავშვის საუკეთესო ინტერესები − ბავშვის კეთილდღეობის, უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის დაცვის,
განათლების, განვითარების, საზოგადოებრივი, ზნეობრივი და სხვა ინტერესები, რომლებსაც პრიორიტეტულად
განსაზღვრავს მშობელი ამ კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი
დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და ბავშვის ინდივიდუალური
მახასიათებლების შესაბამისად, მისი მონაწილეობით და მისი მოსაზრების გათვალისწინებით;

ი) ალტერნატიული ზრუნვა − სახელმწიფოს მიერ მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი ბავშვის ოჯახური
ზრუნვის ისეთი მომსახურებით უზრუნველყოფა, რომელიც შეესაბამება ბავშვის ინდივიდუალურ საჭიროებებს და
უპირატესად ითვალისწინებს მის საუკეთესო ინტერესებს, ბავშვის სიცოცხლის, ჯანმრთელი განვითარების, აზრის
მოსმენისა და მონაწილეობის და სხვა უფლებებსა და თავისუფლებებს;

კ) რეზიდენტული ზრუნვა − ალტერნატიული ზრუნვის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც გამოიყენება
შეძლებისდაგვარად უმოკლესი ვადით უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც ბავშვის მინდობით აღზრდის მიზნით
განთავსება ან შვილად აყვანა შეუძლებელია;

ლ) განათლების ინკლუზიური სისტემა − განათლების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის
ადრეული, სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ყველა ბავშვისთვის თანაბრად
მიწოდებას, მათი ინდივიდუალური საჭიროებებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით, გონივრული
მისადაგების ან/და უნივერსალური დიზაინის გამოყენებით;

მ) ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება − მართლმსაჯულების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ბავშვის
ყველა უფლების პატივისცემასა და ეფექტიან რეალიზებას ბავშვის მონაწილეობის, მისი საუკეთესო
ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების, ბავშვის ღირსების პატივისცემის, უთანასწორო მოპყრობის
დაუშვებლობისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების საფუძველზე, რომელსაც ახორციელებენ
სპეციალიზებული პროფესიონალები და რომელიც არის ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი, მისი ასაკის შესაბამისი,
ბავშვისთვის ადვილად აღსაქმელი, სწრაფი, სამართლიანი, თანამიმდევრული, მისი უფლებებისა და
საჭიროებებისთვის მორგებული;

ნ) გონივრული მისადაგება − ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში იმ აუცილებელი და შესაბამისი ცვლილებების
განხორციელება, რომლებიც არ იწვევს არათანაზომიერი ვალდებულების წარმოშობას და უზრუნველყოფს ყველა
ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების თანაბრად რეალიზებას;

ო) უნივერსალური დიზაინი − პროდუქტის, გარემოს, სწავლების, პროგრამის, მომსახურების ისეთი დიზაინი,
რომელიც მას ყველა ბავშვისთვის ხელმისაწვდომს ხდის ისე, რომ ადაპტირება და სპეციალური დიზაინის
გამოყენება აუცილებელი არ არის. უნივერსალური დიზაინი არ გამორიცხავს საჭიროების შემთხვევაში ბავშვის
ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შესაბამისად მისთვის დამხმარე საშუალებების მიწოდებას
ან/და სხვაგვარად ხელის შეწყობას;

პ) ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაცია − ძალადობის ან დანაშაულის წახალისებისკენ მიმართული
ინფორმაცია, სექსუალური შინაარსის ინფორმაცია, აგრეთვე ინფორმაცია, რომელიც ეწევა ალკოჰოლიანი სასმლის,
თამბაქოს, ნარკოტიკული საშუალების ან აზარტული თამაშობის პროპაგანდას ან რომელშიც ძალადობის,
მკვლელობის ან სასტიკი, არაადამიანური მოპყრობის სცენები დეტალურადაა წარმოდგენილი;

ჟ) სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვი – ბავშვი, რომელზედაც გავლენას ახდენს ისეთი ფაქტორები,
რომლებიც აფერხებს მის შესაძლებლობას, სათანადო მხარდაჭერის გარეშე გაიაზროს სხვადასხვა გამოწვევა,
წინააღმდეგობა გაუწიოს და გაუმკლავდეს მათ და აღიდგინოს რესურსები, მათ შორის, ნარკოტიკზე, ალკოჰოლზე
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ან/და აზარტულ თამაშობაზე დამოკიდებულება, ბავშვობისას მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენა, კანონთან
კონფლიქტში ყოფნა, ძალადობა და მსგავსი ფაქტობრივი გარემოებები.

თავი II
ბავშვის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

მუხლი 4. ბავშვის ღირსება
1. ბავშვის ღირსება ხელშეუვალია.
2. დაუშვებელია ბავშვის წამება, მისდამი სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობა ან

არაადამიანური ან დამამცირებელი სასჯელის გამოყენება. 
  

 .

მუხლი 5. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭება
1. ბავშვს უფლება აქვს, მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას უპირატესობა მიენიჭოს

მის საუკეთესო ინტერესებს, რომლებიც ბავშვისთვის ინდივიდუალურად, ამ კოდექსის, საქართველოს
კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო
ხელშეკრულებების შესაბამისად განისაზღვრება.  

   
   

  
 

 
2. ბავშვის საუკეთესო ინტერესების განსაზღვრისას გაითვალისწინება მისი ოჯახურ გარემოში პიროვნული

განვითარების უფლება, ბავშვის სოციალური და კულტურული მახასიათებლები, მის მიერ საკუთარი უფლებებისა
და თავისუფლებების დამოუკიდებლად რეალიზების შესაძლებლობა და ბავშვის მოსაზრებები. 

  
 ;

3. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭება (მათი უპირატესი გათვალისწინება)
სავალდებულოა საქართველოს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლებების
ორგანოების, საჯარო დაწესებულების, ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ ბავშვთან დაკავშირებული
ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას ან/და ქმედების განხორციელებისას.

4. სამართლის ნორმის განმარტებისას გამოყენებული უნდა იქნეს ის განმარტება, რომელიც ბავშვის საუკეთესო
ინტერესებს ყველაზე მეტად შეესაბამება, ამ კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა
კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად.

5. სახელმწიფო იღებს ყველა საჭირო ზომას, რათა საქართველოს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და
სასამართლო ხელისუფლებების ორგანოებმა, ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა ბავშვის საუკეთესო
ინტერესები განსაზღვრონ და მათი სავალდებულო შეფასება განახორციელონ შემდეგი ძირითადი კრიტერიუმების
მიხედვით:
ა) ბავშვის აზრის მოსმენა და სათანადოდ გათვალისწინება;

ბ) ბავშვის ყველა სხვა უფლების დაცვა, მათ შორის, ღირსების დაცვის, თავისუფალი განვითარების, განათლების,
ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური დაცვის, ყველა ფორმის ძალადობისგან დაცვისა და ბავშვებისადმი
თანასწორი მოპყრობის უზრუნველყოფა;

გ) მულტიდისციპლინური მიდგომით, სპეციალიზებული პირების მიერ ბავშვის ფსიქოლოგიური და ფიზიკური
კეთილდღეობის, მისი სამართლებრივი, სოციალური და ეკონომიკური ინტერესების შეფასება და გათვალისწინება.

6. ბავშვის უფლებებზე გავლენის მომხდენი გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნეს, ხოლო ქმედება უნდა
განხორციელდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასების საფუძველზე.

7. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამები ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების პრინციპის დაცვით უნდა განხორციელდეს.

მუხლი 6. ბავშვის სიცოცხლისა და პიროვნული განვითარების უფლება
1. ბავშვს აქვს სიცოცხლისა და პიროვნული განვითარების უფლება.

2. სახელმწიფო იღებს ბავშვის სიცოცხლის დასაცავად საჭირო ყველა ზომას და ქმნის მისი ჰარმონიული
განვითარებისთვის საჭირო ყველა პირობას ამ კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა
კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმების, საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა
სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

მუხლი 7. ბავშვთა თანასწორობის უფლება
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1. ბავშვთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას ან/და ქმედების განხორციელებისას
საჯარო დაწესებულება, ფიზიკური და იურიდიული პირები ვალდებული არიან პატივი სცენ თითოეულ ბავშვს,
დაიცვან იგი და თანასწორად მოეპყრონ ბავშვებს, მათი რასის, კანის ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური
ან სხვა შეხედულების, ეროვნული, ეთნიკური თუ სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი მდგომარეობის, ბავშვის,
მისი ოჯახის წევრის ან კანონიერი წარმომადგენლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული
შესაძლებლობის, საქმიანობის ან სხვა ნიშნის მიუხედავად.
2. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ყველა ბავშვისთვის თანაბარ უფლებებსა და შესაძლებლობებს და იღებს
განსაკუთრებულ ზომებს ნებისმიერი სახის უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად.

3. სახელმწიფო ქმნის შესაბამის პირობებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისა და სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვის უფლებებისა და ინტერესების რეალიზებისთვის, მათ შორის,
გონივრული მისადაგებისა და უნივერსალური დიზაინის პრინციპების დანერგვით.

4. სახელმწიფო ახორციელებს ბავშვის უთანასწორო მოპყრობისგან დასაცავად, მათ შორის, სოციალური საფრთხის
წინაშე მყოფი ბავშვის დისკრიმინაციისგან, სტიგმისა და გარიყვისგან დასაცავად, საჭირო ყველა ადმინისტრაციულ,
სოციალურ, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებას.  

  
  

 

მუხლი 8. ბავშვის უფლება მისი აზრის მოსმენასა და მონაწილეობაზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, მოუსმინონ ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტისას, რომელიც მის რომელიმე უფლებას

ეხება ან გავლენას მოახდენს მის რომელიმე უფლებაზე, და გაითვალისწინონ ბავშვის მოსაზრება მისი საუკეთესო
ინტერესების შესაბამისად.
2. ბავშვს უფლება აქვს, მოუსმინონ ყოველთვის, როდესაც მას აზრის გამოთქმის სურვილი აქვს, უშუალოდ, მისი
ინდივიდუალური საჭიროების შესაბამისი მხარდაჭერით, მისთვის სასურველი და შესაძლებელი კომუნიკაციის
ფორმითა და საშუალებით.

3. დაუშვებელია ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული უფლების ასაკის, შეზღუდული
შესაძლებლობის ან სხვა გარემოების საფუძველზე შეზღუდვა.

4. ბავშვთან გასაუბრებისა და მისი აზრის მოსმენის პროცესი უნდა იყოს ინფორმაციული, ნებაყოფლობითი,
ბავშვისადმი პატივისცემისა და ანგარიშვალდებულების გამომხატველი, ბავშვისთვის მორგებული, ინკლუზიური,
უსაფრთხო, ბავშვის საკითხებზე სათანადოდ მომზადებული სპეციალისტების მიერ წარმართული. 

  
 

 

 
  

 

მუხლი 9. ბავშვის პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, რეგისტრირებულ იქნეს დაბადებისთანავე, მოიპოვოს მოქალაქეობა, იცნობდეს თავის

მშობლებს და ცხოვრობდეს მათთან, ოჯახში, სადაც მისი ჰარმონიული აღზრდისა და განვითარებისთვის და
კეთილდღეობისთვის ყველა პირობაა შექმნილი.  

   
2. ბავშვს უფლება აქვს, ჰქონდეს პირადი სივრცე, აწარმოოს პირადი მიმოწერა.
3. დაუშვებელია ბავშვის პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლების უკანონო შეზღუდვა, მათ შორის, მის პირად

სივრცეში, ოჯახურ ცხოვრებაში ან პირად მიმოწერაში დაუსაბუთებელი და არაკანონიერი ჩარევა.
4. სახელმწიფო უზრუნველყოფს დროებით ან სამუდამოდ მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი ბავშვის,

აგრეთვე იმ ბავშვის განსაკუთრებულ მხარდაჭერასა და დაცვას, რომლის ოჯახში დარჩენა ბავშვის საუკეთესო
ინტერესებს ეწინააღმდეგება.  

 

მუხლი 10. ბავშვის განათლების უფლება
1. ყველა ბავშვს აქვს ხარისხიანი და ინკლუზიური განათლების მიღებისა და თანაბარი ხელმისაწვდომობის

უფლება.
2. სახელმწიფო უზრუნველყოფს განათლების ინკლუზიური სისტემის ყველა ბავშვისთვის თანაბარ
ხელმისაწვდომობას.  

 

  
 

 
 

 

მუხლი 11. ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის უფლება
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1. ბავშვს აქვს უფლება, მისი ჯანმრთელობა უმაღლესი სტანდარტით იყოს დაცული. 
  

 
 

2. სახელმწიფო ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის უფლების რეალიზებასა და დაცვას ახორციელებს ბავშვისთვის ფიზიკურ
სერვისებისა და დაწესებულებების ხელმისაწვდომობის, აგრეთვე უვნებელი გარემოს უზრუნველყოფით.

მუხლი 12. ბავშვის უვნებელ გარემოში ცხოვრების, განვითარებისა და სოციალური დაცვის უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, ცხოვრობდეს უვნებელ გარემოში, სადაც მისი ჰარმონიული განვითარებისა და

კეთილდღეობისთვის ყველა პირობაა შექმნილი.
2. ბავშვს უფლება აქვს, ისარგებლოს სოციალური დაცვითა და მხარდაჭერით მისი და მასზე მზრუნველი

პირების ინდივიდუალური საჭიროებებისა და მდგომარეობის შესაბამისად.
3. ბავშვს უფლება აქვს, ისარგებლოს მისი ჯანმრთელობისთვის უვნებელი ბუნებრივი გარემოთი და საჯარო

სივრცით, მიიღოს ინფორმაცია გარემოს მდგომარეობის შესახებ და მონაწილეობა მიიღოს გარემოს დაცვასთან
დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებაში.  .

მუხლი 13. ბავშვის უფლება მართლმსაჯულებაზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, საკუთარი უფლებების დასაცავად მიმართოს სასამართლოს ან/და შესაბამის

ადმინისტრაციულ ორგანოს და ისარგებლოს მართლმსაჯულების ისეთი სისტემით, რომელიც არის ბავშვისთვის
ხელმისაწვდომი, მისი ასაკის შესაბამისი, ბავშვისთვის ადვილად აღსაქმელი, სწრაფი, სამართლიანი,
თანამიმდევრული, მისი უფლებებისა და საჭიროებებისთვის მორგებული, ბავშვის ღირსებისა და პირადი
ცხოვრების მიმართ პატივისცემის გამომხატველი. 

 ;
2. ბავშვს უფლება აქვს, კანონით დადგენილი წესით გაეცნოს საჯარო დაწესებულებაში მასზე არსებულ ან სხვა

ინფორმაციას ან/და ოფიციალურ დოკუმენტს.  
 

მუხლი 14. ბავშვის აზრის, ინფორმაციის, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებითა და ინტერნეტით
სარგებლობის თავისუფლების უფლებები

1. ბავშვს უფლება აქვს, თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი. ბავშვს ასევე უფლება აქვს, მოუსმინონ მასთან
დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებისას და გაითვალისწინონ ბავშვის მოსაზრება მისი ასაკისა და გონებრივი
და ფიზიკური განვითარების შესაბამისად. 

 
 

 
2. ბავშვს უფლება აქვს, თავისუფლად მოიძიოს, მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია სხვადასხვა საშუალებითა და
ფორმით.

3. ბავშვს აქვს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისა და ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის და ინტერნეტით
თავისუფლად სარგებლობის უფლება.

მუხლი 15. ბავშვის მიერ ინფორმაციის მიღების უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, მიიღოს საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებების, აგრეთვე სხვა თემების შესახებ

ინფორმაცია, რომელიც სასარგებლოა მისი ფიზიკური, გონებრივი, ინტელექტუალური, ფსიქოსოციალური და
კულტურული განვითარებისა და კეთილდღეობისთვის. 

 
 

2. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებმა
უნდა უზრუნველყონ ბავშვისთვის საკუთარი უფლებებისა და დაცვის მექანიზმების შესახებ ინფორმაციის მისი
ასაკისა და ინდივიდუალური შესაძლებლობების შესაბამისად, ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი კომუნიკაციის
საშუალებებით მიწოდება.

3. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვისთვის მასობრივი ინფორმაციის ეროვნული და საერთაშორისო
წყაროებით გავრცელებული ინფორმაციისა და საგანმანათლებლო-შემეცნებითი მასალების ხელმისაწვდომობას,
რომლებიც მის ფსიქოსოციალურ კეთილდღეობას, ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას ეხება.

4. მასობრივი ინფორმაციის საშუალების მიერ ბავშვის კეთილდღეობის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სხვა
უფლებების სათანადოდ გაშუქების მიზნით სახელმწიფო ხელს უწყობს:
ა) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებას ისეთი ინფორმაციისა და მასალების გავრცელებაში, რომლებიც შეიცავს
ბავშვის კულტურული და სოციალური განვითარებისთვის სასარგებლო ინფორმაციას, ბავშვის განათლების
მიზნების შესაბამისად, ბავშვთა სხვადასხვა ენობრივი საჭიროების გათვალისწინებით;

ბ) საერთაშორისო თანამშრომლობას ბავშვის განვითარებისთვის სასარგებლო ინფორმაციის მრავალფეროვანი
ეროვნული და საერთაშორისო წყაროებიდან გაცვლის, გავრცელებისა და მომზადების სფეროში;

გ) საბავშვო ლიტერატურის განვითარებასა და გავრცელებას;

დ) ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციისა და მასალებისგან ბავშვის დაცვის სახელმძღვანელო წესების
შემუშავებასა და გავრცელებას.
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5. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებებისა და მათი დაცვის გარანტიების შესახებ ინფორმაციის
პასუხისმგებელი უწყებების მეშვეობით, ბავშვისთვის გასაგები ენით და მისთვის ხელმისაწვდომი კომუნიკაციის
საშუალებებით გავრცელებას.

მუხლი 16. ბავშვის რწმენის, აღმსარებლობისა და სინდისის თავისუფლებები
1. ბავშვს აქვს რწმენის, აღმსარებლობისა და სინდისის თავისუფლება.  

  
 

2. მშობელს უფლება აქვს, ბავშვი საკუთარი მორალური და რელიგიური შეხედულებების მიხედვით აღზარდოს.
ბავშვისთვის ხელმძღვანელობის გაწევისას და მიმართულების მიცემისას აუცილებელია, უპირატესად
გათვალისწინებულ იქნეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესები და ბავშვის მოსაზრებები მისი ასაკისა და გონებრივი და
ფიზიკური განვითარების შესაბამისად.

მუხლი 17. ბავშვის გაერთიანებისა და მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებები
ყველა ბავშვს აქვს უფლება, ისარგებლოს გაერთიანებისა და მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებებით. 

მუხლი 18. ბავშვის თამაშისა და დასვენების უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლასა და თავისუფალ დროს შორის ბალანსის დაცვა, ხოლო მშობელი,

ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია სათანადო ყურადღება დაუთმოს ბავშვის
შესაბამის მოსაზრებებსა და საჭიროებებს.  

 
2. ბავშვს უფლება აქვს, დაისვენოს, ჰქონდეს თავისუფალი დრო, ითამაშოს და მონაწილეობა მიიღოს რეკრეაციულ
ღონისძიებებში თავისი ინტერესებისა და ინდივიდუალური საჭიროებების შესაბამისად.

3. ბავშვს უფლება აქვს, მონაწილეობა მიიღოს კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებასა და ხელოვნების სხვადასხვა
სფეროში.

4. სახელმწიფო ხელს უწყობს ბავშვის მიერ თამაშისა და დასვენების უფლების რეალიზებისთვის სათანადო
შესაძლებლობის შექმნას, მისი ინდივიდუალური საჭიროებებისა და ინტერესების გათვალისწინებით.

მუხლი 19. ბავშვის საკუთრებისა და მემკვიდრეობის უფლება
1. ბავშვს აქვს საკუთრებისა და მემკვიდრეობის უფლება.  ;
2. ბავშვს უფლება აქვს, თავისი ასაკისა და განვითარების დონის შესაბამისად, მისი კანონიერი წარმომადგენლის

მეშვეობით დადოს გარიგება და ისარგებლოს საკუთრებასთან დაკავშირებული სხვა უფლებებით საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად.

3. ბავშვს უფლება აქვს, მშობლისგან მიიღოს ნაღდი ფული ან პლასტიკური ბარათი ლიმიტის შესაბამისი თანხით
სარგებლობისთვის, მისი თავისუფალი დროისა და კერძო ინტერესების გათვალისწინებით, ყოველდღიური
გამოყენებისთვის. თანხის ოდენობა ინდივიდუალურად, ბავშვის ასაკის შესაბამისად, მშობლების კეთილი ნების
საფუძველზე განისაზღვრება.

4. ბავშვის ქონების განკარგვა დასაშვებია ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად, საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

 .

მუხლი 20. ბავშვის ინტელექტუალური შემოქმედების უფლება
1. ბავშვს აქვს ინტელექტუალური შემოქმედების უფლება.

2. ბავშვს აქვს საკუთარ შემოქმედებასა და გამოგონებაზე საავტორო უფლება და პატენტზე უფლება.

მუხლი 21. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებაში
ბავშვის მონაწილეობის უფლება

1. ბავშვს უფლება აქვს, თავისი ასაკისა და განვითარების დონის შესაბამისად მონაწილეობა მიიღოს ბავშვის
უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებაში.
2. სახელმწიფო ახორციელებს ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების შემუშავებასა და
განხორციელებაში ბავშვის მონაწილეობის უფლების ყველა სფეროში სრულფასოვნად რეალიზებისთვის საჭირო
ყველა ადმინისტრაციულ, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებას.

მუხლი 22. ბავშვის სხვა უფლებები
ეს კოდექსი არ უარყოფს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებითა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებულ ბავშვის
სხვა უფლებებს.

მუხლი 23. ბავშვის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის პრინციპები
1. ბავშვის უფლებები და თავისუფლებები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და ერთობლივად, ბავშვის

სრულფასოვანი, ჰარმონიული განვითარების ჭრილში უნდა იქნეს განხილული.
2. ბავშვის ყველა უფლებისა და თავისუფლების აღიარება, დაცვა და უზრუნველყოფა გარანტირებულია ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების, ბავშვის მონაწილეობის, მისი სიცოცხლისა და
განვითარების უფლებების რეალიზებისა და ბავშვთა თანასწორობის პრინციპების საფუძველზე.

3. ამ თავით გათვალისწინებული ბავშვის უფლებები ექვემდებარება საქართველოს კონსტიტუციითა და
საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებით დადგენილ შეზღუდვებს.
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წიგნი II
ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემა

თავი III
ბავშვის უფლება ოჯახზე

მუხლი 24. ბავშვის ოჯახში ცხოვრებისა და პიროვნული განვითარების უფლება
1. ბავშვს უფლება აქვს, ცხოვრობდეს და იზრდებოდეს ოჯახში, სადაც შექმნილია პირობები მისი ჰარმონიული

აღზრდისა და განვითარებისთვის და კეთილდღეობისთვის.
2. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია პატივი სცეს ბავშვის პიროვნებას,
აღზარდოს ბავშვი მშვიდობის, ადამიანის უფლებების პატივისცემის, შემწყნარებლობის, თანასწორობისა და
სოლიდარობის პრინციპებით, იზრუნოს მისი ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი და სოციალური
განვითარებისთვის, მოამზადოს ბავშვი საზოგადოებაში დამოუკიდებლად ცხოვრებისთვის, ბავშვის საუკეთესო
ინტერესების უპირატესი გათვალისწინებით.

3. მშობელი არის ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი და განსაკუთრებული რწმუნებულების გარეშე გამოდის
მისი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად მესამე პირებთან ურთიერთობაში, მათ შორის, სასამართლოში.

4. დაუშვებელია მშობლის მიერ მშობლის უფლებების ისე განხორციელება, მათ შორის, ბავშვის ქონების იმგვარად
მართვა, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს ზიანი მიადგეს.

5. დაუშვებელია ბავშვის აღზრდისას მშობლის ან ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის მიერ
აღზრდის ისეთი მეთოდების გამოყენება, რომლებიც ითვალისწინებს ბავშვის ფიზიკურ დასჯას ან მისდამი სხვა
სასტიკ, არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას ან/და სასჯელის გამოყენებას.

მუხლი 25. მშობლისა და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის მოვალეობები ბავშვის აღზრდის
სფეროში

1. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია აღზარდოს ბავშვი, იზრუნოს მისი
ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი და სოციალური განვითარებისთვის, აღზარდოს ის საზოგადოების ღირსეულ
წევრად, მაღალი ზნეობრივი ღირებულებების მქონე პიროვნებად.
2. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია ბავშვი ისე აღზარდოს, რომ ბავშვი
თავისი ასაკისა და შესაძლებლობების შესაბამისად:

ა) აცნობიერებდეს საკუთარ უფლებებსა და თავისუფლებებს და შეეძლოს მათი დამოუკიდებლად რეალიზება;

ბ) პატივისცემით ეპყრობოდეს მშობელს, ოჯახის სხვა წევრებს, მეურვეს, მინდობით აღმზრდელს, ბავშვის
აღზრდისთვის პასუხისმგებელ სხვა პირს;

გ) პატივს სცემდეს სახელმწიფოს და მის სიმბოლოებს, იცავდეს საქართველოს კანონმდებლობას;

დ) აცნობიერებდეს თავის მოვალეობას, საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზებისას პატივი სცეს
სხვათა უფლებებსა და თავისუფლებებს;

ე) აცნობიერებდეს საკუთარ უფლებას, მიიღოს დაწყებითი და საბაზო განათლება თავისი ფიზიკური და გონებრივი
განვითარებისა და შესაძლებლობების შესაბამისად;

ვ) აცნობიერებდეს თავის მოვალეობას, გაუფრთხილდეს ბუნებრივ გარემოს და დაიცვას ის.

3. მშობლის ან ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის მიერ ბავშვის მონაწილეობით განსაზღვრული
დღის წესრიგი, რომელიც ადგენს ბავშვის სასწავლო და სხვა პროცესებში მონაწილეობისა და მის მიერ თავისუფალი
დროის გამოყენების თანამიმდევრობას, ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს უნდა შეესაბამებოდეს.

4. მშობელი და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ბავშვის მიმართ იყენებენ აღმზრდელობით
ღონისძიებებს, მათ შორის, არიდებენ მას ბავშვისთვის საფრთხის შემცველ ინფორმაციას.

5. მშობლისა და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის მიერ ბავშვის მიმართ გამოყენებული
აღმზრდელობითი ღონისძიებები ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს უნდა შეესაბამებოდეს. ბავშვის ფიზიკური დასჯა
დაუშვებელია.

6. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია მესამე პირის მიერ ბავშვის მიმართ ამ
კოდექსით გათვალისწინებული მხარდაჭერის ღონისძიების განმახორციელებელი პირის მოთხოვნის საფუძველზე,
საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში აქტიური მონაწილეობა მიიღოს ამ ღონისძიებაში.

მუხლი 26. ბავშვის მშობლისგან განცალკევების დაუშვებლობა
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1. ბავშვი მისი ნების საწინააღმდეგოდ არ უნდა განცალკევდეს მშობლისგან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
მათი დაშორება აუცილებელია ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, უფლებამოსილი ორგანოს მიერ
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე.
2. ბავშვის მშობლისგან განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური მუშაკი. იგი შუამდგომლობას
წარუდგენს ბავშვის ადგილსამყოფლის მიხედვით რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლეს.
მოსამართლე სოციალური მუშაკის შუამდგომლობას ერთპიროვნულად, ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილავს და
24 საათის განმავლობაში იღებს გადაწყვეტილებას ბავშვის მშობლისგან განცალკევების შესახებ ან ბავშვის
მშობლისგან განცალკევებაზე უარის თქმის შესახებ.

3. იმ შემთხვევაში, როდესაც შესაძლებელია ბავშვის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან უსაფრთხოებას მეყსეული და
უშუალო საფრთხე შეექმნას, სოციალური მუშაკი უფლებამოსილია დაუყოვნებლივ მიიღოს ბავშვის მშობლისგან
განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილება და 24 საათის განმავლობაში წარუდგინოს შესაბამისი შუამდგომლობა
სასამართლოს თანხმობის მისაღებად. სოციალური მუშაკის შუამდგომლობა უნდა შეიცავდეს ბავშვის მშობლისგან
განცალკევების გადაუდებელი აუცილებლობის დასაბუთებას. აღნიშნული საფრთხის შეფასებაში უნდა
მონაწილეობდეს პოლიციის თანამშრომელი. მისი დადებითი ან უარყოფითი დასკვნა შეიტანება შესაბამის ოქმში.

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მოსამართლე სოციალური მუშაკის შუამდგომლობას
ერთპიროვნულად, ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილავს და 24 საათის განმავლობაში იღებს გადაწყვეტილებას
ბავშვის მშობლისგან განცალკევებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ ან ბავშვის მშობლისგან განცალკევებაზე
თანხმობის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ.

5. ბავშვი მშობლისგან არ უნდა განცალკევდეს მხოლოდ იმის გამო, რომ მშობელს არ აქვს სათანადო
საცხოვრებელი პირობები ან ფინანსური სახსრები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ოჯახის მხარდაჭერის
ღონისძიების განხორციელება სასურველ შედეგს არ იძლევა ან არსებობს საკმარისი საფუძველი დასკვნისთვის, რომ
ამ ღონისძიების განხორციელებას სასურველი შედეგი არ ექნება.

6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს აქვს ოჯახში ცხოვრების ისეთივე უფლება, როგორიც სხვა ბავშვს.
დაუშვებელია ბავშვის მშობლისგან განცალკევება იმის გამო, რომ ბავშვი ან მშობელი შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირია.

7. ბავშვის მშობლისგან განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილება ექვემდებარება პერიოდულ გადასინჯვას. ბავშვის
მშობლისგან განცალკევების მიზეზების აღმოფხვრის შემდეგ ბავშვის ოჯახში დაბრუნება ბავშვის საუკეთესო
ინტერესებს უნდა შეესაბამებოდეს.

8. დაუშვებელია მშობლისგან განცალკევებული ან კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე დარჩენილი ბავშვის
სისხლის სამართლის წესით დაკავება, დაპატიმრება ან მის მიმართ სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის
გამოყენება ქვეყნის ტერიტორიაზე უკანონოდ შემოსვლის გამო, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შემთხვევისა. ასეთ შემთხვევაში ბავშვისთვის უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს სათანადო
დროებითი ალტერნატიული ზრუნვა, მხარდაჭერა მისი ოჯახთან გაერთიანების მიზნით და დაცვა მისი საუკეთესო
ინტერესების შესაბამისად.

მუხლი 27. ბავშვის მხარდაჭერა მისი მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენციის მიზნით
1. სახელმწიფო ვალდებულია ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების პრევენციის მიზნით მიიღოს

სათანადო ზომები, რათა უზრუნველყოს ადეკვატური საცხოვრებელი პირობების, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სერვისების, ინკლუზიური განათლების, უთანასწორო მოპყრობისა და ძალადობისგან დაცვის
ეფექტიანი მექანიზმებისა და ყველა სხვა უფლების დაცვის გარანტიების ყველა ბავშვისთვის თანაბარი
ხელმისაწვდომობა.
2. ამ მუხლით გათვალისწინებული პრევენციის მიზნით განხორციელებული პროგრამები ინტეგრირებული უნდა
იყოს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საჭიროებების გათვალისწინებით. პროგრამაში ოჯახი ჩართული უნდა იქნეს
ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინებით.

3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისა და მისი ოჯახის მხარდაჭერის განხორციელებისას
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ბავშვისთვის განათლების, მათ შორის, პროფესიული განათლების,
ჯანმრთელობის დაცვისა და რეაბილიტაციის სერვისების უწყვეტ და ეფექტიან ხელმისაწვდომობას, რათა ხელი
შეეწყოს ბავშვის სრულყოფილ ინდივიდუალურ განვითარებას და სოციალურ ინკლუზიას.

4. ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის განხორციელებისას განსაკუთრებით უნდა გამახვილდეს ყურადღება სოციალური
საფრთხის წინაშე მყოფ ბავშვზე.

მუხლი 28. ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამა
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1. უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანო ქმნის ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი პირის მხარდაჭერის
პროგრამებს მატერიალური და არამატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით. პროგრამის შინაარსი, მოცულობა
და ხანგრძლივობა განისაზღვრება ბავშვისა და მისი აღზრდისთვის პასუხისმგებელი პირის ინდივიდუალური
საჭიროებებისა და ფაქტობრივი გარემოებების შესაბამისად. 
2. ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამა ერთჯერადი არ უნდა იყოს. იგი მიზნად უნდა ისახავდეს ბავშვისა და მისი
ოჯახის გაძლიერებას მათი ინდივიდუალური საჭიროებების მდგრადი უზრუნველყოფით.

3. გრძელვადიანი მხარდაჭერის განხორციელების შემთხვევაში ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამაში ოჯახის/ბავშვის
ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილებას ერთობლივად იღებს რამდენიმე სპეციალისტი, რომელთა შორის
აუცილებლად არის სოციალური მუშაკი. მხარდაჭერის განხორციელებას საფუძვლად უნდა დაედოს
ინდივიდუალური პროგრამა, რომლის შედგენაში მონაწილეობა უნდა მიიღონ ბავშვმა და მისი აღზრდის
უფლების მქონე პირებმა.

4. ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამის შემუშავებისას და განხორციელებისას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა
ბავშვის უფლებებს, ადრეულ განვითარებასთან, მოზარდობიდან ზრდასრულობაში გადასვლასთან
დაკავშირებული კომპლექსური გამოწვევების დაძლევას და პოზიტიური სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობას.

5. ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამის შინაარსი, ფორმა და ხანგრძლივობა ინდივიდუალურად, ბავშვის საუკეთესო
ინტერესებისა და მისი ოჯახის მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე განისაზღვრება. პროგრამა შეიძლება
მოიცავდეს ერთ ან რამდენიმე ღონისძიებას, მათ შორის:

ა) ბავშვის აღზრდისა და განვითარების პოზიტიური მეთოდების გამოყენების, ბავშვთან არაძალადობრივი
კომუნიკაციის და ბავშვის უფლებების რეალიზების ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელ საინფორმაციო,
საკონსულტაციო და საგანმანათლებლო ღონისძიებებს;

ბ) მიზნობრივი მატერიალური და არამატერიალური მხარდაჭერის ღონისძიებებს ბავშვის ინდივიდუალური
საჭიროებებისა და გარემოებების გათვალისწინებით;

გ) პოზიტიური მშობლობისა და ბავშვზე ზრუნვის უნარების გაძლიერების კურსების ჩატარებას, ოჯახური
თანაცხოვრების, ოჯახური დავისა და განქორწინების დროს კონსულტაციების გაწევას;

დ) მშობლისთვის პროფესიული განათლების მიღებისა და დასაქმების შესაძლებლობის შეთავაზებას;

ე) დამხმარე სოციალურ სერვისებს (დღის ცენტრი, მედიაციისა და შერიგების სერვისები ოჯახური დავის დროს,
მკურნალობის კურსი ალკოჰოლიზმის, ნარკოტიკზე დამოკიდებულების ან სხვა ფსიქოემოციური საჭიროების
დროს, სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერა დასაქმებული და მარტოხელა მშობლისთვის), მათ შორის, თემზე
დაფუძნებულ სერვისებს;

ვ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის საჭიროებების ადრეული იდენტიფიკაციის, ინდივიდუალური
შეფასებისა და სათანადო მხარდაჭერის პროგრამებს, მათ შორის, ბავშვის უნარების განვითარებაზე
ორიენტირებულ პროგრამებს;

ზ) ადრეული განვითარების და მოზარდობის მხარდაჭერის პროგრამებს მოზარდის მიერ საკუთარი უფლებების
რეალიზების, მისი კრიტიკული აზროვნების განვითარების, დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადების და
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით.

6. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის პროგრამებს შეიმუშავებს და ახორციელებს უწყებათაშორისი
თანამშრომლობით, ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ფარგლებში.

7. მუნიციპალიტეტი ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის პროგრამებს შეიმუშავებს და ახორციელებს საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
მიერ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით
დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

8. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის ღონისძიებებს ახორციელებს სახელმწიფო
პროგრამების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შესაბამის სახელმწიფო ორგანოსთან
დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ან/და საკუთარი ინიციატივითა და ფინანსური რესურსებით,
სახელმწიფოს მიერ დადგენილი მომსახურების სტანდარტების შესაბამისად.

თავი IV
ბავშვის უფლება ალტერნატიულ ზრუნვაზე

მუხლი 29. ალტერნატიული ზრუნვის არსი
1. სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს დროებით ან სამუდამოდ მშობელთა ზრუნვის გარეშე

დარჩენილი ბავშვის, აგრეთვე იმ ბავშვის განსაკუთრებული დაცვა და მხარდაჭერა, რომლის ოჯახში დარჩენა
ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს ეწინააღმდეგება.

2. თუ ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით ბავშვის განთავსება აუცილებელია და ალტერნატიული ზრუნვის
ფორმა სრულად შეესაბამება ბავშვის უფლებათა დაცვისა და ბავშვზე ზრუნვის როგორც საერთაშორისო, ისე
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებს, უფლებამოსილი ორგანო იღებს ალტერნატიული
ზრუნვის მიზნით ბავშვის განთავსების შესახებ გადაწყვეტილებას შესაბამისი პროფესიული კადრებით
დაკომპლექტებული მულტიდისციპლინური ჯგუფის შეფასებისა და რეკომენდაციის საფუძველზე, ბავშვის
მონაწილეობით და ბავშვის ინტერესებისთვის მორგებული პროცედურების დაცვით.
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3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული მულტიდისციპლინური ჯგუფი ამტკიცებს ბავშვის
ინდივიდუალური განვითარების გეგმას, რომლის მიზანია ბავშვის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის
დაცვა, მისი ჰარმონიული განვითარება, სოციალური ინკლუზია და მისი ყველა სხვა უფლებისა და თავისუფლების
ეფექტიანი რეალიზება.

4. უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანო განიხილავს და მონიტორინგს უწევს ალტერნატიული ზრუნვის
მიზნით ბავშვის განთავსების საქმეს. 

5. ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით ბავშვის განთავსება უკიდურესი ზომაა. მისი უმთავრესი მიზანი უნდა იყოს
ბავშვის ოჯახში დაბრუნების ხელშეწყობა, ხოლო დაბრუნების შეუძლებლობის შემთხვევაში − ბავშვზე უწყვეტი
ზრუნვის უზრუნველყოფა, კერძოდ, მისი შვილად აყვანა. თუ ბავშვის შვილად აყვანა არ შეესაბამება ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებს, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს მისი მინდობით აღზრდის მიზნით განთავსება. ბავშვის
შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის წესებსა და პირობებს ადგენს „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის
შესახებ“ საქართველოს კანონი.  

 
6. ბავშვის მინდობით აღზრდის მიზნით განთავსების ან შვილად აყვანის შეუძლებლობის შემთხვევაში

უკიდურესი აუცილებლობის სახით გამოიყენება მცირე ოჯახური ტიპის რეზიდენტული ზრუნვა იმ პირობით, რომ
რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულება სრულად აკმაყოფილებს ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტებს, ხოლო
რეზიდენტული ზრუნვა აუცილებელია და ხელს უწყობს ბავშვის განვითარებას და მისი საუკეთესო ინტერესების
რეალიზებას. რეზიდენტული ზრუნვის წესსა და პირობებს ადგენს ეს კოდექსი და „სააღმზრდელო საქმიანობის
ლიცენზირების შესახებ“ საქართველოს კანონი.

7. ალტერნატიული ზრუნვის ნებისმიერი ფორმის მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვის საუკეთესო
ინტერესებს და ბავშვზე ალტერნატიული ზრუნვის სტანდარტებს, აგრეთვე საქართველოს კონსტიტუციით, ბავშვის
უფლებათა კონვენციით, მისი დამატებითი ოქმებითა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებით
დადგენილ სტანდარტებს და ამ კოდექსის მოთხოვნებს.

8. ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებული ყველა ბავშვი, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ბავშვი, სრულად უნდა იყოს ინტეგრირებული განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
ერთიან სახელმწიფო სისტემებში. მას ისევე უნდა მიუწვდებოდეს ხელი მართლმსაჯულებაზე, როგორც სხვა
ბავშვებს.

9. სახელმწიფო ზრუნავს ალტერნატიული ზრუნვიდან გასულ პირზე, რომელსაც სრულწლოვანების მიღწევის
შემდეგ, გარდამავალ პერიოდში მხარდაჭერა ესაჭიროება.

10. ამ მუხლის მე-9 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო შეიმუშავებს სპეციალურ პროგრამებს.

მუხლი 30. ალტერნატიული ზრუნვის საფუძვლები
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1. სახელმწიფო ადგენს მინდობით აღმზრდელთა რეგისტრაციისა და რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულების
სალიცენზიო პირობებს და ბავშვზე ზრუნვის ერთიან სტანდარტებს.
2. სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ალტერნატიული ზრუნვის ერთიანი სტანდარტები უნდა შეესაბამებოდეს
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ დადგენილ ალტერნატიული ზრუნვის სტანდარტებს და უნდა
ითვალისწინებდეს სხვადასხვა საკითხს, მათ შორის, შემდეგ ძირითად საკითხებს:

ა) ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებელი ფიზიკური და იურიდიული პირების სათანადო პროფესიულ
კვალიფიკაციას, მათი შერჩევის კრიტერიუმებს, მათ პროფესიულ მომზადებას და მათზე ზედამხედველობას;

ბ) ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებელი ფიზიკური და იურიდიული პირების როლისა და ფუნქციების
მკაფიოდ განსაზღვრას და ამის შესახებ ინფორმაციის ბავშვისა და მისი ოჯახისთვის მიწოდებას;

გ) ოჯახის წევრებთან, ნათესავებსა და მეგობრებთან ურთიერთობების შენარჩუნებაში ბავშვის მხარდაჭერას მისი
დაცვისა და საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად, თუ მათი შენარჩუნება არ ეწინააღმდეგება ბავშვის საუკეთესო
ინტერესებს;

დ) ბავშვის კვების სტანდარტების შესაბამისად მისი კვების მაღალი ხარისხის უზუნველყოფას;

ე) განათლების, მათ შორის, ფორმალური ან/და არაფორმალური განათლებისა და პროფესიული განათლების,
ხელმისაწვდომობას;

ვ) ბავშვის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის დაცვის, კვების, ჰარმონიული განვითარებისა და სპეციალური
საჭიროებების უზრუნველყოფას;

ზ) ბავშვის პირადი ცხოვრებისა და პირადი სივრცის პატივისცემას;

თ) ბავშვის ძალადობისგან დაცვას, მათ შორის, ისეთი დისციპლინური მეთოდების აკრძალვას, რომლებიც
ითვალისწინებს ბავშვისთვის ოჯახსა და გარე სამყაროსთან კონტაქტის შეზღუდვას, მის წამებას, იძულებას,
ფიზიკურ დასჯას ან მისდამი სხვა სასტიკ, არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას ან სასჯელის გამოყენებას;

ი) ბავშვის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადებას, სტიგმისგან დაცვას ალტერნატიული ზრუნვის
განხორციელებისას და ალტერნატიული ზრუნვიდან გასვლის შემდეგ;

კ) უფლებამოსილი ორგანოს მიერ ბავშვთან შეთანხმებით დანიშნულ სანდო პირთან ბავშვის დაუბრკოლებელ
ურთიერთობას. ბავშვმა უნდა იცოდეს, რა შემთხვევაში და რომელი სამართლებრივი და ეთიკური სტანდარტების
გამო შეიძლება დაირღვეს მის მიერ სანდო პირისთვის გამჟღავნებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობა;

ლ) ბავშვისთვის იმ ეფექტიანი მექანიზმის ხელმისაწვდომობას, რომლითაც იგი შეძლებს ალტერნატიული ზრუნვის
პირობების ან მისდამი მოპყრობის შესახებ შეტყობინებას ან საჩივრის წარდგენას. ეს მექანიზმი ალტერნატიული
ზრუნვის მიმწოდებლისა და ზედამხედველი სახელმწიფო უწყებისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს, რათა
მიუკერძოებლად შეძლოს ეფექტიანი რეაგირება და ბავშვის ინტერესების დაცვა.

3. აკრძალულია ალტერნატიული ზრუნვის განხორციელებისას ბავშვის მიმართ ისეთი დისციპლინური ზომებისა
და ქცევის მართვის მეთოდების გამოყენება, რომლებიც ითვალისწინებს ბავშვის ფიზიკურ დასჯას, მისდამი სხვა
სასტიკ, არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას, მათ შორის, ჩაკეტილ სივრცეში მოთავსებას, მშობელთან,
ოჯახის სხვა წევრებთან ან გარე სამყაროსთან კონტაქტის შეზღუდვას ან სხვა სახის ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ
ძალადობას.

მუხლი 31. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების სავალდებულოობა
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1. ბავშვს არ შეიძლება მიეწოდოს ალტერნატიული ზრუნვის ისეთი მომსახურება, რომელიც არ შეესაბამება
ბავშვზე ზრუნვის ერთიან სახელმწიფო სტანდარტებს და ლიცენზირებული არ არის კანონის შესაბამისად, გარდა
მინდობით აღზრდისა და შვილად აყვანისა.
2. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტები ადგენს ბავშვზე ზრუნვის იმ სერვისების
ადმინისტრირების, მიწოდების, ხარისხის განსაზღვრისა და მონიტორინგის კრიტერიუმებსა და მექანიზმებს,
რომლებიც ბავშვზე ოჯახური ზრუნვის უზრუნველყოფაზეა ორიენტირებული. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი
სახელმწიფო სტანდარტები ეფუძნება ბავშვის უფლებების რეალიზების პრინციპს, ემსახურება რეზიდენტული
ზრუნვის საჭიროების შემცირებას, ადგენს შემთხვევის მართვის ბავშვზე ორიენტირებულ მიდგომებს და
ითვალისწინებს მაღალი ხარისხის ზრუნვის მომსახურების მიწოდებას.

3. ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებელი პირები უნდა აკმაყოფილებდნენ საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილ პროფესიულ სტანდარტებს, მათ შორის, პროფესიული ეთიკის სტანდარტებს, და საქმიანობას
მულტიდისციპლინური მიდგომით უნდა ახორციელებდნენ.

4. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების შესრულება სავალდებულოა ნებისმიერი ფორმის
ალტერნატიული ზრუნვის მიმწოდებელი საჯარო და კერძო დაწესებულებებისთვის, რომლებიც ახორციელებენ
ბავშვზე ზრუნვის მოკლე- ან გრძელვადიან პროგრამებს, მათ შორის:

ა) სადღეღამისო რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებებისთვის, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის ან
სხვა ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა ცენტრებისთვის;

ბ) რესურსსკოლებისა და სკოლა-პანსიონებისთვის − ზრუნვის მომსახურების ნაწილში.

5. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მინდობით აღზრდის მიზნით გადაცემისთვის სტანდარტების დადგენას „შვილად
აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

6. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების შესრულება სავალდებულოა აგრეთვე ოჯახის
მხარდაჭერის, სამედიცინო, ფსიქოსოციალური დახმარების, საგანმანათლებლო, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და
სხვა კულტურული და რეკრეაციული პროგრამების განხორციელებისას, როდესაც ბავშვზე ზრუნვა ხორციელდება
დროებით − დღის განსაზღვრულ მონაკვეთში, დღის განმავლობაში ან 24 საათის განმავლობაში შემდეგ
დაწესებულებებში:

ა) დღის ცენტრებში;

ბ) არასრულწლოვნით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) ან/და ექსპლუატაციის სხვადასხვა ფორმის მსხვერპლი ბავშვების
თავშესაფრებში, სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებებში − ბავშვთა განყოფილებების ან ბავშვთა
ინდივიდუალური მომსახურების ნაწილში;

გ) ბავშვთა ბანაკებში − ზრუნვის მომსახურების ნაწილში;

დ) სხვა დაწესებულებებში, მათ შორის, მშობლის დასაქმების ადგილზე არსებული ბავშვის მოვლის დამხმარე
სერვისის ნაწილში, რომელიც ბავშვზე ზრუნვის მომსახურების მიწოდებას ითვალისწინებს. 

7. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტები არ ვრცელდება იმ შემთხვევაზე, როდესაც ბავშვი
რეკრეაციული მიზნით, ნებაყოფლობით ატარებს გარკვეულ დროს ნათესავებთან ან მეგობრებთან და ეს არ
უკავშირდება მშობლის მიერ ბავშვზე სათანადო ზრუნვის განხორციელების შესაძლებლობის ან სურვილის
არქონას, აგრეთვე შვილად აყვანის შემთხვევაზე − სასამართლოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანის
მომენტიდან, რადგან ბავშვი უკვე აღარ მიიჩნევა მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილ ბავშვად.

8. ბავშვის მომვლელის (ძიძის) სტატუსი, გარკვეული გასამრჯელოს სანაცვლოდ მოუაროს ერთ ბავშვს ან რამდენიმე
ბავშვს (არაუმეტეს 5 ბავშვისა) მისი/მათი კანონიერი წარმომადგენლის სახლში ან სახლის გარეთ, ექვემდებარება
ნებაყოფლობით სერტიფიცირებას. სერტიფიცირებულ ბავშვის მომვლელს (ძიძას) უფლება აქვს, ბავშვის/ბავშვების
აღზრდასთან დაკავშირებით სოციალური მუშაკისგან შესაბამისი მხარდაჭერა მიიღოს.

9. თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებულ ბავშვზე ზრუნვა და მისი მხარდაჭერა ხორციელდება
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსისა და სხვა შესაბამისი კანონების, აგრეთვე ბავშვის უფლებათა
კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად.

მუხლი 32. რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებისადმი დამატებითი, სპეციფიკური მოთხოვნები
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1. დაუშვებელია ისეთი რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულების შექმნა, რომელიც მცირე ოჯახური ტიპის არ
არის, რომლის აუცილებლობა დასაბუთებული არ არის უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოს შეფასების
საფუძველზე და რომელიც არ აკმაყოფილებს ბავშვზე ზრუნვის ერთიან სახელმწიფო სტანდარტებს.
2. ნებისმიერი საჯარო ან კერძო რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულების მიერ საქმიანობის განხორციელება
დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას ლიცენზია „სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად აქვს მიღებული.

3. რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულების ლიცენზირება და ლიცენზიის პირობების რეგულარული შემოწმება
უფლებამოსილმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ უნდა განახორციელოს. საქართველოს კანონმდებლობით
განსაზღვრული სალიცენზიო პირობებისა და საქმიანობის წესის დარღვევა იწვევს საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

4. არსებული რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებისთვის ლიცენზიის გაგრძელების და ახალი რეზიდენტული
ზრუნვის დაწესებულების შექმნის საკითხები უნდა გადაწყდეს დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესაბამისად.

5. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო და მუნიციპალიტეტი რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულებას ქმნიან არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით ან ბავშვის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამების
განმახორციელებელ კერძო პირს კონკურსის წესით შეარჩევენ.

6. დეინსტიტუციონალიზაციის მიზნით სახელმწიფო ახორციელებს ყველა საჭირო საკანონმდებლო და
ადმინისტრაციულ ღონისძიებას, რომლებიც ითვალისწინებს ბავშვის, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ბავშვის, მიმართ რეზიდენტული ზრუნვის ეტაპობრივ ჩანაცვლებას მინდობით აღზრდისა და სხვა, ოჯახსა და
თემზე დაფუძნებული ზრუნვის სერვისებით. ამ მიზნით საქართველოს მთავრობა შეიმუშავებს და ახორციელებს
დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიან სახელმწიფო სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას დიდი ზომის რეზიდენტული
ზრუნვის დაწესებულებების ეტაპობრივი დახურვის უზრუნველსაყოფად.

მუხლი 33. ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებული ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი
1. უფლებამოსილი ორგანო ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებულ ბავშვს უნიშნავს პირს, რომელიც

იღებს ბავშვის შესახებ გადაწყვეტილებას მისი სრულყოფილი მონაწილეობით, მისი საუკეთესო ინტერესების
შესაბამისად.
2. ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებული ბავშვის კანონიერ წარმომადგენლად დანიშნულ პირს უნდა
ჰქონდეს კარგი რეპუტაცია, ბავშვთან ურთიერთობისთვის საჭირო ცოდნა და უნარ-ჩვევები და გავლილი უნდა
ჰქონდეს სავალდებულო სწავლება.

3. უფლებამოსილი ორგანო ანგარიშვალდებულია ალტერნატიული ზრუნვის მიზნით განთავსებული ბავშვის
კანონიერ წარმომადგენლად დანიშნული პირის საქმიანობისთვის და, შესაბამისად, მას სათანადო პროფესიულ
მხარდაჭერას და ზედამხედველობას უწევს.

მუხლი 34. ალტერნატიული ზრუნვის პერიოდული კონტროლი
1. ბავშვი, რომელიც მასზე ზრუნვის ანდა მისი დაცვის ან მკურნალობის მიზნით მოთავსებულია

დაწესებულებაში, ექვემდებარება მისდამი მოპყრობის, მისი ამ დაწესებულებაში დარჩენის საჭიროების და სხვა
გარემოებების სავალდებულო პერიოდულ კონტროლს, კერძოდ, არანაკლებ 3 თვეში ერთხელ შემოწმების
ჩატარებას.
2. ბავშვის მიმართ ალტერნატიული ზრუნვის გაგრძელების საჭიროებისა და პირობების პერიოდული შემოწმება
და ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების შესრულების მონიტორინგი უნდა განახორციელოს
შესაბამისმა სახელმწიფო ორგანომ ბავშვისა და მისი მეურვის, მზრუნველის ან მხარდამჭერის უშუალო
მონაწილეობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3. აკრძალულია ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ ბავშვის
მოძიება და ალტერნატიული ზრუნვის დაწესებულებაში განთავსება, თუ შესაძლებელია ბავშვის ოჯახში
დაბრუნება ან მისთვის ოჯახზე დაფუძნებული სერვისის მიწოდება. 

4. ბავშვზე ზრუნვის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების შესრულებისა და სერვისის ხარისხის მონიტორინგს
ახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში.

თავი V
ბავშვის მიერ განათლების მიღების უფლება

მუხლი 35. ბავშვის მიერ განათლების მიღების უფლება
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1. ბავშვს აქვს ხარისხიანი განათლების მიღების უფლება.
2. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ხარისხიანი ადრეული, სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი
განათლების ყველა ბავშვისთვის თანაბარ ხელმისაწვდომობას განათლების ინკლუზიური სისტემის დანერგვით და
ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაციით.

3. ბავშვის მიერ განათლების მიღების უფლების სრულფასოვანი რეალიზების მიზნით სახელმწიფომ განათლების
ინკლუზიურობის პრინციპის დაცვით უნდა უზრუნველყოს:

ა) ბავშვისთვის უფასო, ხარისხიანი ადრეული, სკოლამდელი და ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა მისი
ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შესაბამისად;

ბ) ბავშვისთვის პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა მისი ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და
საჭიროებების შესაბამისად, მათ შორის, სათანადო ფინანსური მხარდაჭერით;

გ) განათლების სისტემის, საფეხურების, ფორმებისა და პროცედურების და ბავშვისთვის მნიშვნელოვანი და
სასარგებლო სხვა საკითხების შესახებ ინფორმაციის ბავშვისთვის ხელმისაწვდომობა;

დ) სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვის სკოლაში დაბრუნების ხელშეწყობა და ბავშვის მიერ სკოლის მიტოვების
პრევენციისთვის სათანადო ღონისძიებების განხორციელება;

ე) განათლების ყველა საფეხურზე უახლესი სამეცნიერო და დარგობრივი ცოდნისა და ბავშვზე ორიენტირებული
სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა;

ვ) განათლების ყველა საფეხურზე ბავშვის მონაწილეობის უფლების რეალიზება როგორც უშუალოდ
საგანმანათლებლო პროცესში, ისე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადაწყვეტილების მიღებისას.

მუხლი 36. ბავშვის განათლების მიზნები
1. ბავშვის განათლება ფორმალური განათლების სისტემაში, აგრეთვე მისი არაფორმალური განათლება უნდა

ემსახურებოდეს შემდეგ ძირითად მიზნებს:
ა) ბავშვის პიროვნების, ნიჭის, კრიტიკული აზროვნებისა და შესაძლებლობების სრულფასოვან განვითარებას;

ბ) ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების მიმართ პატივისცემის გრძნობისა და არაძალადობრივი
კომუნიკაციის უნარის განვითარებას;

გ) ბავშვში სამშობლოს, მშობლიური ენის, მშობლიური ქვეყნის ტრადიციული კულტურული ღირებულებების და
განსხვავებული კულტურისა და ცივილიზაციის მიმართ პატივისცემის გრძნობის განვითარებას;

დ) ბავშვის პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარებას და მის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადებას
ურთიერთგაგების, მშვიდობის, შემწყნარებლობის, თანასწორობის, ეთნიკური, ეროვნული, რელიგიური და სხვა
ნიშნებით განსხვავებულ ადამიანებს, ჯგუფებსა და ხალხებს შორის მეგობრობის სულისკვეთებით;

ე) ბუნებრივი გარემოსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პასუხისმგებლობის და მათ მიმართ
პატივისცემის გრძნობის განვითარებას.

2. ეს მუხლი არ კრძალავს ბავშვის მიერ განათლების იმ მიზნებით მიღებას, რომლებიც ამ მუხლის პირველ ნაწილში
პირდაპირ აღნიშნული არ არის, შესაძლებელია განპირობებული იყოს ტექნოლოგიური განვითარების
მიღწევებით, სოციალურ-კულტურული ან სხვა ფაქტორებით და არ ეწინააღმდეგება ამ მუხლით
გათვალისწინებულ მიზნებს.

მუხლი 37. განათლების ინკლუზიური სისტემის მხარდაჭერის პროგრამა
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1. განათლების ინკლუზიური სისტემის მხარდაჭერის პროგრამის დანერგვის მიზანია, ხელი შეუწყოს:
ა) საგანმანათლებლო დაწესებულებაში საგანმანათლებლო პროგრამების, საგანმანათლებლო რესურსების,
მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებისა და ადამიანური რესურსების ბავშვის განათლების მიზნებთან
შესაბამისობის უზრუნველყოფას;

ბ) განათლების ინკლუზიური სისტემის დანერგვას, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა ბავშვისთვის თანაბრად
ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო პროცესის ფარგლებში მათთვის განათლების მათი ინდივიდუალური
საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით მიწოდებას;

გ) ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მასწავლებლებისა და სპეციალური
მასწავლებლების, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული განათლების დაწესებულებების პედაგოგებისა და
სხვა ძირითადი პერსონალის პროფესიული განვითარების ეროვნული სისტემის შექმნას, რაც ხარისხიანი
ინკლუზიური განათლების მიწოდების აუცილებელი წინაპირობაა;

დ) ინკლუზიური განათლების მხარდასაჭერად სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
სტუდენტებისთვის შესაბამისი სერვისებისა და პროგრამების დანერგვას; უმაღლესი განათლების საფეხურზე
საჭირო პროგრამების მოდულების შემუშავებასა და დანერგვას.

2. სახელმწიფო ახორციელებს ყველა აუცილებელ ადმინისტრაციულ, სოციალურ და სხვა ღონისძიებას, რათა
საგანმანათლებლო დაწესებულებების არსებული ინფრასტრუქტურა და პროგრამები გონივრულად მიესადაგოს
თითოეული ბავშვის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს, ხოლო ახალი ინფრასტრუქტურა და
პროგრამები უნივერსალური დიზაინის პრინციპის სავალდებულო გათვალისწინებით შეიქმნას.

3. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო
გეგმის ფარგლებში შეიმუშავებს და ახორციელებს ბავშვის განათლების ხელშემწყობ პროგრამებს
მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.

4. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბუნებრივი გარემოს დაცვისა და
განვითარების, ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფების რისკების შემცირებისა და მართვის საკითხებზე
პოლიტიკის შემუშავებისას და გადაწყვეტილების მიღებისას ახორციელებს სათანადო ღონისძიებებს ბავშვის
საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების, ბავშვისთვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდების და მისი
მონაწილეობის უფლების უზრუნველსაყოფად.

5. მუნიციპალიტეტი ბავშვის განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებებს ახორციელებს საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტროს მიერ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად დელეგირებული უფლებამოსილების
ფარგლებში.

6. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებებს ახორციელებს საკუთარი
პროგრამების ან სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.
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მუხლი 38. განათლების სისტემაში ბავშვის მიმართ ძალადობის დაუშვებლობა
1. ბავშვის განათლების მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელებამ ხელი უნდა შეუწყოს ბავშვის მიმართ და

ბავშვებს შორის ძალადობის, მათ შორის, ბავშვთა შორის ჩაგვრის, და ბავშვის კანონიერი ინტერესების
უგულებელყოფის აღმოფხვრას.
2. დაუშვებელია საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დისციპლინურ ზომად ნებისმიერი ფორმის ძალადობის
გამოყენება, მათ შორის, ფიზიკური დასჯა ან სხვა სასტიკი ან დამამცირებელი მოპყრობა ან სასჯელის გამოყენება.

3. საგანმანათლებლო დაწესებულებაში უნდა დაინერგოს ბავშვის მიმართ და ბავშვებს შორის ძალადობის, მათ
შორის, ბავშვთა შორის ჩაგვრის, პრევენციის და შესაბამის ფაქტებზე სათანადო რეაგირების პროგრამები და
მექანიზმი.

4. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული
განათლების დაწესებულებებში მოქმედებს სატელეფონო ცხელი ხაზი ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტის
შესატყობინებლად.

5. საგანმანათლებლო დაწესებულება განსაზღვრავს ბავშვის მიმართ ძალადობის საკითხზე პასუხისმგებელ პირს −
კოორდინატორს.

6. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ბავშვის მიმართ და
ბავშვებს შორის ძალადობის, მათ შორის, ბავშვთა შორის ჩაგვრის, პრევენციის და შესაბამის ფაქტებზე სათანადო
რეაგირების პროგრამებს შეიმუშავებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საკუთარი
უფლებამოსილების ფარგლებში, ამ კოდექსის გათვალისწინებით.
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მუხლი 39. ბავშვის უფლება დამოუკიდებელ გასაჩივრების მექანიზმებზე



08/12/2021, 03:28 ბავშვის უფლებათა კოდექსი | სსიპ ”საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე”

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4613854?publication=2 16/40

1. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული
განათლების დაწესებულებებში უნდა არსებობდეს ბავშვის საჩივრის განხილვის დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი მექანიზმები. ეს მექანიზმები არ უნდა ახალისებდეს ბავშვის არაკეთილსინდისიერ ქცევას,
მიმართული უნდა იყოს ობიექტური გარემოებების დადგენისკენ და უნდა უზრუნველყოფდეს ბავშვისა და სხვათა
უფლებების პატივისცემასა და დაცვას.
2. ბავშვს უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია მისი საჩივრის განხილვის მექანიზმების შესახებ.

3. ბავშვი მისი საჩივრის განხილვის პროცესში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს მხარდაჭერით, კერძოდ,
კომუნიკაციის, საკუთარი მოსაზრების გამოხატვისა და სათანადოდ გათვალისწინების ინსტრუმენტების
დანერგვით.

4. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ბავშვის საჩივრის განხილვის დამოუკიდებელ მექანიზმებს
შეიმუშავებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.
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მუხლი 40. ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ბავშვისთვის მიწოდების აკრძალვა
1. აკრძალულია ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ბავშვისთვის მიწოდება.

2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობა იწვევს საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

თავი VI
ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის უფლება

მუხლი 41. ბავშვის მიერ ჯანმრთელობის დაცვის უმაღლესი სტანდარტით სარგებლობის უფლება
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1. ყოველ ბავშვს აქვს უფლება, ისარგებლოს ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის უმაღლესი
სტანდარტით, მათ შორის, ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების (მათ შორის, პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის,
სტაციონარული მომსახურების, რეაბილიტაციის) გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობით.
2. სახელმწიფო ახორციელებს ყველა საჭირო ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ღონისძიებას,
რათა არცერთ ბავშვს, მათ შორის, არცერთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს ან/და სოციალური
საფრთხის წინაშე მყოფ ბავშვს, არ შეეზღუდოს ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული უფლება
ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. ეს ღონისძიებები უნდა მოიცავდეს ზომების მიღებას:

ა) ბავშვთა სიკვდილიანობის შესამცირებლად;

ბ) ბავშვის განვითარებაზე ორიენტირებული, პრევენციული, საკონსულტაციო, გადაუდებელი ამბულატორიული
მომსახურებითა და იმუნიზაციის სათანადო პროგრამებით ყველა ბავშვის უზრუნველსაყოფად;

გ) სტანდარტის შესაბამისი საკვებითა და სუფთა წყლით ყველა ბავშვის უზრუნველსაყოფად;

დ) საჭირო მინერალებით გამდიდრებული საკვებით ყველა ბავშვის უზრუნველსაყოფად, რათა შემცირდეს
ბუნებრივი გარემოს დაბინძურების უარყოფითი შედეგები ან/და აღმოიფხვრას ბუნებრივი მინერალების
დეფიციტი;

ე) მშობიარობამდე და მშობიარობის შემდგომ ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ქალთათვის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველსაყოფად;

ვ) საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით − ბავშვებისა და მშობლებისთვის, ბავშვის ჯანმრთელობის, ჯანსაღი
კვების, ძუძუთი კვების უპირატესობის, ჰიგიენის, გარემოს დაცვის, კატასტროფისა და უბედური შემთხვევისგან
დაცვის საკითხებზე ინფორმაციის მისაწოდებლად;

ზ) პრევენციული ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულების განსავითარებლად;

თ) ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის საჭიროებების დროულად გამოვლენისა და ადრეული ინტერვენციის
განხორციელების მიზნით საიდენტიფიკაციო სისტემის შესაქმნელად;

ი) ბავშვის ჯანმრთელობისთვის საზიანო ტრადიციული მიდგომების აღმოსაფხვრელად.

3. ჯანმრთელობის დაცვის განსაკუთრებული ღონისძიებები ხორციელდება სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი
ბავშვის ჯანმრთელობის დასაცავად.

4. ბავშვთა დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვის მიერ ჯანმრთელობის
დაცვის უმაღლესი სტანდარტით სარგებლობის უფლების რეალიზების პოლიტიკის შემუშავებას ამ კოდექსის
საფუძველზე, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო
ხელშეკრულებების შესაბამისად.

5. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო უზრუნველყოფს ბავშვის მიერ ჯანმრთელობის დაცვის უმაღლესი სტანდარტით სარგებლობის
უფლების განხორციელების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებას ბავშვთა დაცვის ერთიანი სისტემის
ფარგლებში, უწყებათაშორისი კოორდინაციითა და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.

6. მუნიციპალიტეტი ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებებს ახორციელებს საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
მიერ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით
დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

7. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებებს ახორციელებს
საკუთარი პროგრამების ან სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად,
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროსთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

მუხლი 42. ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის უფლების მხარდაჭერა საგანმანათლებლო, ალტერნატიული
ზრუნვისა და პენიტენციურ დაწესებულებებში

1. ჯანმრთელობის დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში, საგანმანათლებლო, ალტერნატიული ზრუნვისა და
პენიტენციურ დაწესებულებებში უზრუნველყოფილია ბავშვის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის
მხარდაჭერა, მათ შორის, ფიზიკური აღზრდის ღონისძიებების განხორციელებით, სათანადო ინფრასტრუქტურისა
და ჯანსაღი საკვების უზრუნველყოფით, საინფორმაციო-საკონსულტაციო და რეფერირების სერვისების
დანერგვით.
2. ყველა ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული
განათლების, ალტერნატიული ზრუნვისა და პენიტენციური დაწესებულება ვალდებულია უზრუნველყოს
ფიზიკური აღზრდის, ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფების მართვის, მათ შორის, მომზადებისა და რისკების
შემცირების, მექანიზმების დანერგვა.

მუხლი 43. დანაშაულის შედეგად დაზარალებული, მსხვერპლი და მოწმე ბავშვების ჯანმრთელობის დაცვის
ღონისძიებები
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1. ბავშვთა დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს დანაშაულის შედეგად
დაზარალებული, სხვადასხვა ფორმის ძალადობის მსხვერპლი და მოწმე ბავშვების, მათ შორის, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვის, ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვას და მათ ფსიქოსოციალურ
რეაბილიტაციას ჯანსაღ და ღირსეულ პირობებში. პროგრამის შინაარსი, ფორმა და ხანგრძლივობა ბავშვის
ინდივიდუალური საჭიროებებისა და საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად განისაზღვრება. 
2. ბავშვთა დაცვის ერთიანი სისტემის ფარგლებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს შეიარაღებული კონფლიქტის,
ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფების მსხვერპლი ბავშვების ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის
დაცვას და მათ ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას ჯანსაღ და ღირსეულ პირობებში.

მუხლი 44. ბავშვის მიმართ არანებაყოფლობითი ან იძულებითი სამედიცინო ღონისძიების გამოყენების
დაუშვებლობა

1. დაუშვებელია ბავშვის ფსიქიატრიული მკურნალობა ბავშვის მონაწილეობისა და მისი აზრის მოსმენის გარეშე,
მისი ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.
 

2. ბავშვის არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული სტაციონარული მკურნალობა დასაშვებია მხოლოდ
სასამართლოს გადაწყვეტილებით, უმოკლესი ვადით. ეს გადაწყვეტილება ექვემდებარება პერიოდულ
გადასინჯვას. ბავშვის არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული მკურნალობა გრძელდება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების დაცვით.

3. ბავშვის მიმართ მედიკამენტური ან სხვა სამედიცინო ღონისძიების გამოყენება თერაპიულ საჭიროებებს უნდა
ეფუძნებოდეს. ეს ღონისძიება არ უნდა იქნეს გამოყენებული სპეციალისტის მიერ შეფასებისა და დანიშვნის გარეშე.

4. სასამართლოს მიერ ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისას აუცილებელია
პროცესში ბავშვის უშუალო მონაწილეობა და მისი აზრის სათანადოდ გათვალისწინება, აგრეთვე
დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ორგანოს მონაწილეობა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების განსაზღვრისა და
დაცვის მიზნით.

5. ბავშვს უფლება აქვს, უშუალოდ ან/და თავისი წარმომადგენლის მეშვეობით მიმართოს კონფიდენციალურ და
მიუკერძოებელ ორგანოს შესაბამის დაწესებულებაში ყოფნისას მისი უფლებების დარღვევის შესახებ. აღნიშნული
ორგანო უნდა იყოს ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი და მკურნალობის მიმწოდებელი დაწესებულებისგან ან მისი
ზემდგომი დაწესებულებისგან დამოუკიდებელი.

6. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო ბავშვის არანებაყოფლობით ან იძულებით ფსიქიატრიულ მკურნალობასა და სამედიცინო კვლევას
ახორციელებს ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების
შესაბამისად.

მუხლი 45. ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების სტანდარტებთან შესაბამისობა
ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის ნებისმიერი სერვისის მიმწოდებელი ყველა საჯარო და კერძო დაწესებულება

და ორგანიზაცია ვალდებულია თავისი საქმიანობა, განსაკუთრებით − უსაფრთხოების დაცვის, ჯანმრთელობის
დაცვის სერვისების ხარისხის, პერსონალის პროფესიული კვალიფიკაციისა და ეთიკის და მონიტორინგის
მექანიზმების კუთხით, განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტების
შესაბამისად.

თავი VII
ბავშვის უფლება სოციალურ დაცვაზე, ცხოვრების სათანადო

პირობებსა და განვითარებაზე

მუხლი 46. ბავშვის სოციალური დაცვის უფლება
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1. ბავშვს უფლება აქვს, ისარგებლოს სოციალური დაცვითა და მომსახურებით მისი და მასზე მზრუნველი
პირების მდგომარეობის, ასაკის, ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შესაბამისად.
2. ყოველ ბავშვს აქვს უფლება ცხოვრების ისეთ სტანდარტზე, რომელიც შეესაბამება მისი ფიზიკური, გონებრივი,
სულიერი, მორალური და სოციალური განვითარების საჭიროებებს. საჭიროების შემთხვევაში სახელმწიფომ
რესურსების ფარგლებში უნდა გაუწიოს მშობელს ბავშვის განვითარებაზე ორიენტირებული მიზნობრივი
მატერიალური და არამატერიალური დახმარება და განახორციელოს მხარდაჭერის პროგრამები, განსაკუთრებით −
საკვებით, ტანსაცმლითა და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის მიზნით.

3. სახელმწიფო ახორციელებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დამალვისგან, მიტოვებისგან,
უგულებელყოფისა და სეგრეგაციისგან დასაცავად აუცილებელ ყველა ადმინისტრაციულ, სოციალურ და
საგანმანათლებლო ღონისძიებას.

4. ბავშვის მიზნობრივი სოციალური დახმარების ოდენობა, სახე და ხანგრძლივობა ბავშვისა და მისი ოჯახის
ინდივიდუალური საჭიროებების და შესაბამისი გარემოებების შეფასების საფუძველზე განისაზღვრება.

5. ბავშვის მიზნობრივი სოციალური დახმარება ერთჯერადი არ უნდა იყოს და კომპლექსურად უნდა მოიცავდეს
ბავშვის განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის, რეაბილიტაციის, სოციალური ინტეგრაციისა და სხვა
ინდივიდუალური საჭიროებების მდგრად უზრუნველყოფას.

6. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვის სოციალური დაცვის პოლიტიკის, ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის შემუშავებას ამ კოდექსის საფუძველზე, საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა
კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად.

7. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო ბავშვის სოციალური დაცვის პროგრამებს შეიმუშავებს ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის მიხედვით და ახორციელებს საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლეს
ორგანოებთან უწყებათაშორისი და მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან თანამშრომლობით.

8. მუნიციპალიტეტი ბავშვის სოციალური დაცვის პროგრამებს შეიმუშავებს ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის მიხედვით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად დელეგირებული
უფლებამოსილების ფარგლებში.

9. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის სოციალური დაცვის ღონისძიებებს ახორციელებს სახელმწიფო
პროგრამების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან დადებული
ხელშეკრულების საფუძველზე ან/და საკუთარი ინიციატივითა და ფინანსური რესურსებით, სახელმწიფოს მიერ
დადგენილი მომსახურების სტანდარტების შესაბამისად.

მუხლი 47. ბავშვის უფლება ცხოვრების სათანადო სტანდარტზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, იზრდებოდეს ოჯახურ, მისი პიროვნების პატივისცემის, სიყვარულისა და

ურთიერთგაგების გარემოში. 
2. ბავშვს უფლება აქვს, ჰქონდეს ცხოვრების ისეთი პირობები, რომლებიც ხელს უწყობს მის სრულფასოვან
ფიზიკურ, ინტელექტუალურ, გონებრივ, სოციალურ და მორალურ განვითარებას. 

3. ბავშვის ცხოვრების სათანადო სტანდარტი ითვალისწინებს ბავშვის სულ მცირე საკვებით, სუფთა სასმელი
წყლით, ეკოლოგიურად სუფთა საცხოვრებელი გარემოთი, პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის
ხელმისაწვდომობით, ჯანსაღი ცხოვრების წესის, კატასტროფისა და უბედური შემთხვევისგან დაცვის შესახებ
საბაზისო ინფორმაციითა და შესაბამისი მექანიზმებით უზრუნველყოფას. 

4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს აქვს ისეთივე უფლება ცხოვრების სათანადო სტანდარტზე,
როგორიც სხვა ბავშვს. ეს სტანდარტი უნდა ითვალისწინებდეს გონივრული მისადაგებისა და უნივერსალური
დიზაინის პრინციპებს ბავშვის ინკლუზიური განვითარების ხელშეწყობისთვის. 

5. საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების უფლებამოსილი ორგანო უზრუნველყოფს ბავშვის ცხოვრების
სათანადო პირობების დაცვის სტანდარტების შემუშავებას და უწყებათაშორისი და მუნიციპალიტეტის
ორგანოებთან თანამშრომლობით განხორციელებას.

6. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბავშვისთვის უვნებელი და ჯანსაღი
გარემოს უზრუნველსაყოფად, გარემოს დასაცავად, კატასტროფისა და უბედური შემთხვევისგან ბავშვის დასაცავად
ახორციელებს სათანადო ღონისძიებებს უწყებათაშორისი კოორდინაციითა და მუნიციპალიტეტებთან
თანამშრომლობით.

7. უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოსა და მუნიციპალიტეტისთვის სავალდებულოა ურბანული
დაგეგმარების, განაშენიანების, მშენებლობის ნებართვის გაცემის და რეკონსტრუქციული პროექტის შესახებ
გადაწყვეტილებების მიღების დროს ბავშვის ცხოვრების სათანადო სტანდარტების გათვალისწინება.

8. სახელმწიფო ორგანო და მუნიციპალიტეტი ქმნიან სამართლებრივ მექანიზმებს და იღებენ სათანადო ზომებს
ბავშვის თამაშისა და დასვენების, რეკრეაციულ, კულტურულ და სახელოვნებო ღონისძიებებში მონაწილეობის
უზრუნველსაყოფად.

მუხლი 48. ბავშვის სოციალური განვითარების მხარდაჭერა
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1. ბავშვის სოციალური განვითარების მხარდასაჭერად შემუშავებული შესაბამისი პროგრამა უნდა მოიცავდეს
ბავშვის სოციალური აქტივობის ღონისძიებებს, ბავშვის სოციალური ინკლუზიის ღონისძიებებს და ბავშვის
მოხალისეობის ხელშეწყობის ღონისძიებებს.
2. ბავშვის სოციალური განვითარების პროგრამა თავისი შინაარსითა და მეთოდოლოგიით ბავშვის საუკეთესო
ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს და ბავშვის სრულფასოვანი მონაწილეობით უნდა განხორციელდეს. ის ხელს
უნდა უწყობდეს ბავშვის მიერ საკუთარი უფლებების დამოუკიდებლად რეალიზების უნარისა და სხვათა
უფლებების პატივისცემის ჩამოყალიბებას.

მუხლი 49. სოციალური მუშაობა ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის მიზნით
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის მიზნით სხვადასხვა სფეროში სოციალური მუშაობის ძირითადი

პრინციპები, სოციალური მუშაკის ფუნქციები, უფლებები, მოვალეობები და მის მიერ განსახორციელებელი
ღონისძიებები განისაზღვრება „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონით.

მუხლი 50. ბავშვის სოციალური აქტივობის ხელშეწყობა
1. ბავშვისთვის შეთავაზებული და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მისი განვითარების ხელშემწყობი, აუცილებელი

ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები.
2. ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამა თავისი შინაარსითა და მეთოდოლოგიით ბავშვის საუკეთესო
ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს და ბავშვის სრულფასოვანი მონაწილეობით უნდა განხორციელდეს. ის ხელს
უნდა უწყობდეს ბავშვის მიერ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარისა და საზოგადოების წინაშე
პასუხისმგებლობის გრძნობის ჩამოყალიბებას.

3. ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამა მოიცავს შესაბამის პროცესში ჩართულ ბავშვზე ორიენტირებულ
ინდივიდუალურ, ზოგად (ღია) და ჯგუფურ ღონისძიებებს.

4. ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამის ძირითადი მიმართულებები შეიძლება იყოს:

ა) არაფორმალური განათლება ზოგადი, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული, შემეცნებითი, ტექნიკური,
ეკოლოგიური და ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებებით;

ბ) გონებრივი განვითარებისა და ფიზიკური აქტივობის ხელშემწყობი სპორტული და გასართობი ღონისძიებები;

გ) სასკოლო ან შრომით ვალდებულებებსა და ოჯახურ გარემოსთან დაკავშირებული ღონისძიებები;

დ) საერთაშორისო ახალგაზრდული პროგრამები;

ე) ბავშვთა დასვენების პროგრამები;

ვ) ბავშვთა საკონსულტაციო პროგრამები;

ზ) კულტურული და სახელოვნებო პროგრამები;

თ) წინაპროფესიული უნარ-ჩვევების განმავითარებელი პროგრამები.

5. ბავშვის სოციალური აქტივობის სახელმწიფო პროგრამას შეიმუშავებს და ახორციელებს საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.

6. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში განსახორციელებელი ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამა
განისაზღვრება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით, ამ კოდექსის შესაბამისად.

7. მუნიციპალიტეტი ბავშვის სოციალური აქტივობის ღონისძიებებს ახორციელებს მუნიციპალური პროგრამის
ფარგლებში ან შესაბამისი სამინისტროს მიერ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად დელეგირებული
უფლებამოსილების ფარგლებში.

8. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის სოციალური აქტივობის ღონისძიებებს ახორციელებს საკუთარი
პროგრამის ან ბავშვის სოციალური აქტივობის სახელმწიფო პროგრამის/მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შესაბამის სამინისტროსთან/ მუნიციპალიტეტთან დადებული
ხელშეკრულების საფუძველზე.
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მუხლი 51. ბავშვის სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა
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1. ბავშვის სოციალური ინკლუზიის პროგრამა ითვალისწინებს თანასწორი მოპყრობის საფუძველზე
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ყველა ბავშვის თანაბარი მონაწილეობის მხარდაჭერას, მათ შორის,
საგანმანათლებლო, საინფორმაციო, სპორტული, კულტურული და პროფესიული ორიენტაციის ღონისძიებებით.
სოციალური ინკლუზიის მიზანია, აღიაროს, რომ ყველა ბავშვი ღირებული და მნიშვნელოვანია, ყველა
ბავშვისთვის უზრუნველყოს თანაბარი ხელმისაწვდომობა, შესაძლებლობა და მონაწილეობის უფლება
უთანასწორო მოპყრობისა და ბარიერების გარეშე.
2. ბავშვის სოციალური ინკლუზიის ღონისძიებები უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვის ინდივიდუალურ
შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს, ორიენტირებული უნდა იყოს ბავშვის მონაწილეობის, მრავალფეროვანი
სოციალური ურთიერთობების ჩამოყალიბების, სოციალური უნარ-ჩვევების განვითარების, არჩევანის გაკეთებისა
და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების ხელშეწყობაზე.

3. ბავშვის სოციალური ინკლუზიის სახელმწიფო პროგრამებს შეიმუშავებს და ახორციელებს საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან, სხვა სახელმწიფო უწყებებსა და
მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.

4. მუნიციპალიტეტი ბავშვის სოციალური ინკლუზიის ღონისძიებებს ახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-17 მუხლით დადგენილი
წესისა და პირობების შესაბამისად დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

5. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვის სოციალური ინკლუზიის ღონისძიებებს ახორციელებს საკუთარი
პროგრამის ან სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროსთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.
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მუხლი 52. ბავშვის მოხალისეობის ხელშეწყობა
1. ბავშვის სოციალური აქტივობის მხარდასაჭერად იქმნება ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი პროგრამები.

2. ბავშვის მოხალისეობრივი საქმიანობა გულისხმობს ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული
პროგრამების ფარგლებში ბავშვის მიერ ნებაყოფლობით და უანგაროდ საზოგადოებისთვის სასარგებლო
საქმიანობის განხორციელებას, რაც არ უნდა აფერხებდეს მისი სხვა უფლებების, განსაკუთრებით − განათლების,
ჯანმრთელობის დაცვის, ძალადობისგან დაცვისა და მავნე ზეგავლენისგან დაცვის უფლებების, სრულფასოვან
რეალიზებას.

3. ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობ პროგრამებს შეიმუშავებენ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო და მუნიციპალიტეტები კერძო სექტორსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობით.

4. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ქმნის სამართლებრივ საფუძვლებს, რათა ხელი
შეუწყოს ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობ პროგრამებში მონაწილე ბავშვის წახალისებას
ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული და საუნივერსიტეტო სწავლების ფარგლებში.

საქართველოს 2021 წლის 16 მარტის კანონი №346 – ვებგვერდი, 18.03.2021წ.

თავი VIII
ბავშვის ძალადობისგან დაცვის უფლება

მუხლი 53. ძალადობისგან ბავშვის დაცვა 
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1. ბავშვს უფლება აქვს, დაცული იყოს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობისგან, ჩაგვრისგან,
იძულებისგან, დაზიანებისგან, უგულებელყოფისგან, დაუდევარი მოპყრობისგან, წამებისგან, ექსპლუატაციისგან,
არასრულწლოვნით ვაჭრობისგან (ტრეფიკინგისგან) და ძალადობის ნებისმიერი სხვა ფორმისგან ნებისმიერ ოჯახში,
სკოლაში და სხვა ადგილზე, მათ შორის, ინტერნეტსივრცეში. 

   
  

 
 

 
 

 
2. აკრძალულია ბავშვის ფიზიკური დასჯა, წამება, მისდამი სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი
მოპყრობა ოჯახში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ან ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში,
ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურების მიწოდებისას, სამედიცინო დაწესებულებაში ან/და ფსიქიატრიულ
დაწესებულებაში, პენიტენციურ დაწესებულებაში და ნებისმიერ სხვა ადგილზე. აღნიშნული ქმედება იწვევს
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

 3. აკრძალულია ბავშვის მიმართ ტრადიციული რიტუალის აღსრულების მიზნით ისეთი მეთოდების გამოყენება,
რომლებიც ითვალისწინებს ბავშვის ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ იძულებას, წამებას, მისდამი სხვა სასტიკ,
არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას (მათ შორის, გოგონას სასქესო ორგანოს დასახიჩრება, ოპერაციის ან
მანიპულაციის ჩატარება რეპროდუქციის უნარის მოსაშლელად), მიუხედავად ბავშვის ან/და მისი კანონიერი
წარმომადგენლის თანხმობისა.

4. აკრძალულია ბავშვის მიმართ სამედიცინო დახმარების ან მკურნალობის ისეთი მეთოდების (მათ შორის,
აქტიური ბიოლოგიური (შოკური, კრუნჩხვითი და სხვა) მეთოდების) გამოყენება, რომლებიც ითვალისწინებს
ბავშვის ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ იძულებას და ეწინააღმდეგება მის საუკეთესო ინტერესებს.

5. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ პრაქტიკად არ ითვლება ისეთი ტრადიციული რელიგიური
რიტუალი, როგორიცაა ნათლობა.

6. სახელმწიფო ვალდებულია ნებისმიერი ფორმის ძალადობისგან ბავშვის დასაცავად მიიღოს შესაბამისი
ადმინისტრაციული, სოციალური და საგანმანათლებლო ზომები, მათ შორის, შექმნას ეფექტიანი მექანიზმები
ბავშვისა და მისი ოჯახის მხარდაჭერისთვის, ბავშვის მიმართ ან ბავშვებს შორის ძალადობის ნებისმიერი ფორმის
პრევენციისთვის, გამოვლენისთვის, მის შესახებ შეტყობინებისთვის, გასაჩივრებისთვის, რეფერირებისა და
გამოძიებისთვის, ძალადობის შედეგად დაზარალებული ბავშვის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური
რეაბილიტაციისა და მისი უფლებების აღდგენისთვის საჭირო სხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად.

მუხლი 54. შრომის საზიანო ფორმებისგან ბავშვის დაცვა
1. ბავშვს უფლება აქვს, დაცული იყოს ისეთი სამუშაოს შესრულებისგან, რომელიც მას ხელს უშლის განათლების

მიღებაში ან საზიანოა მისი ჯანმრთელობისთვის ან ფიზიკური, გონებრივი, მორალური, ემოციური და
სოციალური განვითარებისთვის.  

 
 

 
2. ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე ან საშიშპირობებიანი სამუშაოს შესრულებისგან თითოეული
ბავშვის დასაცავად სახელმწიფო იღებს შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომებს,
მათ შორის:

ა) განსაზღვრავს ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე ან საშიშპირობებიანი სამუშაოს კონკრეტული
ფორმებისა და პირობების ჩამონათვალს, რომელიც ექვემდებარება პერიოდულ განახლებას;

ბ) ადგენს ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე ან საშიშპირობებიანი სამუშაოს ფორმებისა და ადგილების
იდენტიფიცირების წესს, განსახორციელებელ ღონისძიებებს და პასუხისმგებელ უწყებას;

გ) ადგენს ბავშვის დასაქმების მინიმალურ ასაკს, სამუშაო საათებს და სამუშაო პირობების სავალდებულო
სტანდარტებს;

დ) ადგენს შრომის ინსპექტირების უფლებამოსილების მქონე უწყებას, რომელსაც შეუძლია მიმართოს ბავშვმა მისი
უფლებების დარღვევის შემთხვევაში.

მუხლი 55. ყველა ფორმის ეკონომიკური ექსპლუატაციისგან ბავშვის დაცვა
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1. დაუშვებელია ბავშვის ეკონომიკური ექსპლუატაცია, ანუ ფულადი ან სხვა სარგებლის მიღების მიზნით ბავშვის
იძულება რაიმე მოქმედების შესასრულებლად ან მომსახურების გასაწევად, მისი მონობის ან მონობის მსგავს
მდგომარეობაში ჩაყენება, ორგანოს ამოღება ან ბავშვის სხვაგვარი გამოყენება იძულებით, შანტაჟით, მოტყუებით,
წაქეზებით, მასზე გავლენის სხვაგვარად მოხდენით ან ნებისმიერი სხვა საშუალებით. 

  
 

2. აკრძალულია მათხოვრობაზე ან სხვა ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაზე ბავშვის დაყოლიება იძულებით,
შანტაჟით, მოტყუებით, წაქეზებით, მისი შეზღუდული შესაძლებლობის გამოყენებით ან ნებისმიერი სხვა
საშუალებით.

3. დაუშვებელია ბავშვის იძულება, წაქეზება, დაყოლიება ან გამოყენება ისეთი სამუშაოს შესასრულებლად ან მისი
ისეთი სამუშაოს შესრულებაში ჩაბმა, რომელიც მას ხელს უშლის განათლების მიღებაში ან საზიანოა მისი
ჯანმრთელობისთვის ან ფიზიკური, გონებრივი, მორალური, ემოციური ან/და სოციალური განვითარებისთვის.

4. სახელმწიფო იღებს შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომებს ყველა ფორმის
ეკონომიკური ექსპლუატაციისგან ბავშვის დასაცავად.

მუხლი 56. ყველა ფორმის სექსუალური ექსპლუატაციისგან ბავშვის დაცვა
1. ბავშვს უფლება აქვს, დაცული იყოს სექსუალური ექსპლუატაციისგან და ნებისმიერი სხვა ფორმის

სექსუალური ძალადობისგან.   
  

 
2. აკრძალულია ბავშვის იძულება, ჩაებას რაიმე სექსუალურ მოქმედებაში. 

3. აკრძალულია პროსტიტუციასა და სხვა სექსუალურ მოქმედებაში ბავშვის ჩაბმა.

4. აკრძალულია პორნოგრაფიულ საქმიანობაში, პორნოგრაფიული ხასიათის მასალების დამზადებაში,
რეკლამირებაში, გავრცელებაში, გადაცემაში, მიღებაში, ექსპორტსა და იმპორტში, ამ მასალებით ვაჭრობაში ბავშვის
ჩაბმა.

5. სახელმწიფო იღებს შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომებს სექსუალური
ექსპლუატაციისგან ან სხვა ფორმის სექსუალური ძალადობისგან ყველა ბავშვის, მათ შორის, გოგონებისა და
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების, დასაცავად.

მუხლი 57. ბავშვით ვაჭრობის აკრძალვა
1. აკრძალულია ბავშვით ვაჭრობა, ანუ ფულადი ანაზღაურების ან ნებისმიერი სხვა სარგებლის მიღების მიზნით პირის

ან პირთა ჯგუფის მიერ ბავშვის სხვა პირისთვის ან პირთა ჯგუფისთვის გადაცემა. 
  

  
 

 
2. აკრძალულია სექსუალური ან შრომითი ექსპლუატაციის, ორგანოს გადანერგვის ან სხვა სარგებლის მიღების მიზნით
ბავშვის ნებისმიერი საშუალებით შეთავაზება, გადაცემა ან მიღება.

3. აკრძალულია ბავშვით ვაჭრობა მისი შვილად აყვანის მიზნით ან შუამავლის მიერ ანგარებით პირის დარწმუნება,
თანხმობა გასცეს ბავშვის გაშვილებაზე „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და
შესაბამისი საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების დარღვევით.

4. სახელმწიფო ახორციელებს ყველა ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ღონისძიებას ბავშვით
ვაჭრობის პრევენციისა და აღმოფხვრის მიზნით.

მუხლი 58. ტრეფიკინგისგან ბავშვის დაცვა
1. აკრძალულია ბავშვის მოძიება, ტრანსპორტირება, გადაცემა, ადგილის გადაცემა ან მიღება მუქარით, ძალის ან

იძულების სხვა ფორმის გამოყენებით, მოტაცებით, გაყალბებით, მოტყუებით, უფლებამოსილების ბოროტად
გამოყენებით, მსხვერპლის უმწეობის გამოყენებით ან პირის მიერ მისი გავლენის ქვეშ მყოფ პირზე ზეწოლით
თანხმობის მისაღებად ფულადი ან სხვა სარგებლის გაცემის ან მიღების გზით, ექსპლუატაციის მიზნით. 

 
  

  
   

   

  
 2. სახელმწიფო იღებს ყველა ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომას ტრეფიკინგისგან ბავშვის
დასაცავად.

მუხლი 59. შეიარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობისგან ბავშვის დაცვა
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1. ბავშვს უფლება აქვს, დაცული იყოს შეიარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობისგან. 

2. სახელმწიფო ახორციელებს შეიარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობისგან ბავშვის დასაცავად საჭირო ყველა
ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ღონისძიებას. 

3. სახელმწიფო იღებს ყველა ზომას შეიარაღებულ კონფლიქტში ჩაბმული ან მონაწილე ბავშვის გათავისუფლების,
მისი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციისა და სოციალური რეინტეგრაციის მიზნით.

მუხლი 60. ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენცია
1. სახელმწიფო იღებს შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ზომებს ბავშვის

ექსპლუატაციის, არასრულწლოვნით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ბავშვთა პროსტიტუციის, ბავშვთა პორნოგრაფიის,
ბავშვის ჰარმონიული განვითარებისთვის საზიანო ძალადობის ყველა ფორმის ეფექტიანი პრევენციისთვის. 

2. სახელმწიფო იღებს ბავშვის ფიზიკური დასჯის, მისდამი სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი
მოპყრობის ან სასჯელის გამოყენების პრაქტიკის აღმოფხვრისთვის საჭირო ყველა ადმინისტრაციულ, სოციალურ
და საგანმანათლებლო ზომას.

3. ბავშვის მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის პრევენციისა და აღმოფხვრის მიზნით ხორციელდება სხვადასხვა
ღონისძიება, მათ შორის:

ა) საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება ბავშვის მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის აკრძალვის, მავნე
ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვისა და სხვა კონკრეტული სამართლებრივი გარანტიების შექმნით;

ბ) მშობლისა და ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირის მხარდაჭერა აღზრდის პოზიტიური,
არაძალადობრივი მეთოდებისა და უნარების განვითარებით, სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების,
კონსულტაციის გაწევით და ინფორმაციის მიწოდებით;

გ) განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, სპორტის, კულტურისა და მართლმსაჯულების
სფეროებში ბავშვთან და ბავშვის საკითხებზე მომუშავე პირების სპეციალიზებული სწავლება და ინფორმირება, მათ
შორის, ბავშვისთვის უსაფრთხო და ძალადობისგან თავისუფალი გარემოს შექმნისა და ძალადობის შემცველი
სოციალური ნორმების შეცვლის მიზნით;

დ) ბავშვის მიმართ ძალადობის რისკების, ბავშვთან არაძალადობრივი კომუნიკაციის, კონფლიქტის მშვიდობიანი
მოგვარებისა და ბავშვის ძალადობისგან დაცვის მექანიზმების საკითხებზე საგანმანათლებლო ღონისძიებების
განხორციელება, მათ შორის, ინტერნეტსივრცეში;

ე) სხვადასხვა ფორმის ძალადობის აღმოფხვრის მიზნით პოლიტიკის დოკუმენტების, პროგრამებისა და
ინიციატივების შემუშავებასა და განხორციელებაში ბავშვის მონაწილეობის ხელშეწყობა;

ვ) ბავშვის ექსპლუატაციისა და ძალადობის სხვა ფორმის პრევენციის პოლიტიკის შემუშავებასა და
განხორციელებაში კერძო სექტორის, მათ შორის, ტურიზმის, საბანკო და საფინანსო ორგანიზაციების,
მონაწილეობის ხელშეწყობა;

ზ) ბავშვის ექსპლუატაციისა და ძალადობის სხვა ფორმის ყველა ასპექტის გაშუქებასა და შესაბამისი ინფორმაციის
გავრცელებაში მედიის აქტიური მონაწილეობის ხელშეწყობა ბავშვის პირადი ცხოვრების, კონფიდენციალურობის
პრინციპისა და სხვა ეთიკური სტანდარტების დაცვით;

თ) სახელმწიფოს მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა, მათ შორის, ფინანსური სახსრებით, ამ
ორგანიზაციების მიერ ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენციისა და ბავშვის უფლებების დაცვის პროგრამების
განხორციელების მიზნით.

4. სახელმწიფო ახორციელებს სათანადო ღონისძიებებს ბავშვის ძალადობის ხელშემწყობი ფაქტორების, მათ შორის,
სხვადასხვა სახის სოციალური საფრთხის, სიღარიბის, ბავშვებისადმი უთანასწორო მოპყრობის აღმოსაფხვრელად. 

5. სახელმწიფო შეიმუშავებს და ახორციელებს ძალადობის პრევენციისკენ, მოძალადის ძალადობრივი
დამოკიდებულების შეცვლისა და ძალადობრივი ქცევის მიზეზის აღმოფხვრისკენ მიმართულ სამედიცინო და
ფსიქოსოციალური თერაპიისა და კონსულტაციის პროგრამებს.

მუხლი 61. დანაშაულის შედეგად დაზარალებულის, ძალადობის მსხვერპლისა და მოწმის დაცვა, მხარდაჭერა
და რეაბილიტაცია

1. სახელმწიფო ქმნის დანაშაულის შედეგად დაზარალებული ან/და ძალადობის მსხვერპლი ან/და მოწმე
ბავშვისთვის ხელმისაწვდომ მხარდაჭერის, ფიზიკური და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის მოკლე- და
გრძელვადიან პროგრამებსა და სერვისებს, დამცირებისგან, ხელახალი ტრავმირებისა და ზიანისგან ბავშვის დაცვის,
მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის, გასაჩივრებისა და ზიანის ანაზღაურების მექანიზმებს.
2. დანაშაულის შედეგად დაზარალებულ ან/და ძალადობის მსხვერპლ ან/და სავარაუდო მსხვერპლ ბავშვს უფლება
აქვს, სახელმწიფოსგან მიიღოს კომპენსაცია, მათ შორის, ფინანსური ზარალის ანაზღაურება სწრაფი
პროცედურებით, როდესაც დამნაშავისგან ამგვარი ანაზღაურების სწრაფად მიღება შეუძლებელია.

3. სახელმწიფო უზრუნველყოფს დანაშაულის შედეგად დაზარალებული და დანაშაულის მოწმე ბავშვების
უფლებების დაცვას და მათი მეორეული ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილებას, აგრეთვე დანაშაულის შედეგად
დაზარალებული ბავშვის ხელახალი ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილებას მართლმსაჯულების განხორციელების
ყველა სტადიაზე, საქართველოს კანონმდებლობის, მათ შორის, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
კოდექსის, შესაბამისად.

4. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ძალადობის მსხვერპლ ან/და მოწმე ბავშვთან საჯარო დაწესებულებაში მომუშავე
ყველა პირის სავალდებულო სწავლებას/სპეციალიზაციას დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად.
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თავი IX
ბავშვის მავნე ზეგავლენისგან დაცვის უფლება

მუხლი 62. მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვის უფლების არსი
მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვა გულისხმობს ბავშვის სოციალური გარემოს უარყოფითი ფაქტორებისა და

ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციისგან დაცვას შესაბამისი სამართლებრივი საფუძვლების შექმნისა და
სახელმწიფო და მუნიციპალური პროგრამებისა და ღონისძიებების განხორციელების საფუძველზე.

მუხლი 63. ბავშვის ალკოჰოლური საშუალებისგან, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ტოქსიკური და სხვა მავნე
ნივთიერებებისგან დაცვა

1. აკრძალულია ბავშვისთვის ალკოჰოლური, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ტოქსიკური და თრობის სხვა
საშუალებების, ალკოჰოლიანი სასმლის, თამბაქოსა და ნიკოტინის შემცველი ნაწარმის ან კაფსულის უსასყიდლო ან
სასყიდლიანი მიწოდება, გარდა ბავშვის მიერ ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებების ექიმის
დანიშნულებით მიღების შემთხვევებისა.
2. აკრძალულია ბავშვის მიერ შრომითი საქმიანობის ისეთ დაწესებულებაში განხორციელება, სადაც ხდება
ალკოჰოლიანი სასმლის, ეროტიკული პროდუქციის, ტოქსიკური ნივთიერების, სამედიცინო მიზნით
გამოყენებისთვის ნებადართული ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული სამკურნალო საშუალებების ან/და თამბაქოს
ნაწარმის წარმოება, დასაწყობება, ტრანსპორტირება ან რეალიზაცია ან რომელიც ფუნქციონირებს, როგორც
სათამაშო ბიზნესის განმახორციელებელი დაწესებულება ან ღამის გასართობი დაწესებულება.

3. დაწესებულების მიერ ამ მუხლის მოთხოვნების დარღვევა იწვევს მისთვის საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

4. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მავნე ნივთიერებების ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვის
მიზნით პრევენციულ ღონისძიებებს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს ბავშვის დაცვისა და
მხარდაჭერის შესაბამისი მუნიციპალური სამსახური. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული
ვალდებულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს შრომის კანონმდებლობისა და პირობების
ზედამხედველობის განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო.

მუხლი 64. აზარტული თამაშობის მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვა
ბავშვის სამორინეში ან/და აზარტულ კლუბში ან/და სათამაშო აპარატების სალონში სათამაშოდ დაშვების ან/და

ბავშვის მოგებიან თამაშობაში ან/და სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ აზარტულ თამაშობაში
მონაწილეობის საკითხი წესრიგდება „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“
საქართველოს კანონით.

მუხლი 65. ბავშვის მასობრივ გასართობ საცეკვაო ცენტრში (ღამის კლუბში) დაშვება
1. ბავშვი მასობრივ გასართობ საცეკვაო ცენტრში (ღამის კლუბში) არ დაიშვება.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი შეზღუდვა არ ვრცელდება იმ შემთხვევაზე, როდესაც საცეკვაო
ღონისძიებას კულტურული შინაარსი აქვს და იგი საგანმანათლებლო დაწესებულებასთანაა შეთანხმებული.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით პრევენციულ ღონისძიებებს და
შესაბამის სამართალდარღვევაზე რეაგირების ღონისძიებებს ახორციელებს ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის
მუნიციპალური სამსახური.

4. ამ მუხლის მოთხოვნების დარღვევა იწვევს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით
დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

მუხლი 66. ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციისგან ბავშვის დაცვა
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1. მაუწყებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის გავლენისგან
ბავშვის დაცვა. მაუწყებელი ასევე ვალდებულია გამოიყენოს სამაუწყებლო პროგრამათა კლასიფიკაციის
კრიტერიუმები ამ პროგრამების კატეგორიების დადგენის მიზნით და განათავსოს ეს პროგრამები სამაუწყებლო
ბადეში „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესების დაცვით.
2. საჯარო კინოჩვენებაზე ბავშვი დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამის პროდუქტს აქვს ნიშანდება
„საინფორმაციო“, „საგანმანათლებლო“ ან მასზე მითითებულია შესაბამისი ასაკობრივი ზღვარი ამ მუხლის
პირველი ნაწილის მოთხოვნების დაცვით.

3. დაუშვებელია იმ ჟურნალ-გაზეთებისა და სხვა სახის ბეჭდური მედიის პუბლიკაციების ბავშვისთვის მიყიდვა,
ჩუქება ან სხვა ფორმით ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რომლებიც ბავშვისთვის საფრთხის შემცველ
ინფორმაციას შეიცავს.

4. დაუშვებელია იმ ფილმის, კომპიუტერული თამაშის ან სხვა აუდიოვიზუალური პროდუქტის ბავშვისთვის
მიყიდვა, ჩუქება ან სხვა ფორმით ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რომელიც ბავშვისთვის საფრთხის შემცველ
ინფორმაციას შეიცავს.

5. იმ ჩაწერილი ფილმის ან თამაშის ინფორმაციის პროგრამირებული მატარებელი ან ფოტოფირი, რომლის ჩვენება,
გადაცემა და გამრავლება შესაძლებელია, ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი შეიძლება იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში,
თუ მას აქვს ნიშანდება „საბავშვო“.

6. ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული ნიშანდება თვალსაჩინოდ უნდა იყოს წარმოდგენილი
ინფორმაციის მატარებლის ფრონტალური ეტიკეტის მარცხენა ქვედა კუთხეში 1200 მმ   ფართობზე, ხოლო
ფოტოფირის შემთხვევაში − 250 მმ   ფართობზე. უფლებამოსილმა ორგანომ შეიძლება განსაზღვროს ნიშანდების
შინაარსის, სიდიდის, ფორმისა და ფერის მარეგულირებელი ნორმები და დააწესოს ამ ნორმებიდან გამონაკლისები.

7. აკრძალულია ბავშვის მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე ყოფნა ინტერნეტსალონში ან კაფეში
ღამის 22 საათიდან დილის 8 საათამდე. სრული შეზღუდვა მოქმედებს იმ შემთხვევაში, როდესაც აღნიშნულ
სივრცეში არ არის უზრუნველყოფილი ბავშვისთვის პორნოგრაფიული ან სხვა მავნე ზეგავლენის მქონე
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა.

8. ინფორმაცია ინტერნეტგვერდზე უნდა განთავსდეს სამაუწყებლო პროგრამათა კლასიფიკაციის კრიტერიუმებისა
და ამ პროგრამების სამაუწყებლო ბადეში განთავსების წესების დაცვით.

9. ინტერნეტმიმწოდებელი (ინტერნეტპროვაიდერი) ვალდებულია შეიმუშაოს ისეთი მექანიზმები, რომლებიც მას
შესაძლებლობას მისცემს, მომხმარებლის მოთხოვნით დაბლოკოს ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის
ბავშვისთვის ხელმისაწვდომობა.

10. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ბიბლიოთეკაში ან ბავშვთა სპეციალიზებულ დაწესებულებაში
ინტერნეტქსელი ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი შეიძლება იყოს იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულ დაწესებულებაში
დანერგილია ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ბლოკირების შესაბამისი ტექნიკური საშუალებები
(ფილტრები).

11. მაუწყებლობის საშუალებით გავრცელებული ინფორმაციის კონტროლს, აგრეთვე ინტერნეტსივრცეში და
ჩაწერილი ფილმისა და თამაშის ინფორმაციის პროგრამირებულ ქსელურ მატარებლებზე (ინტერნეტში)
ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის გავრცელების კონტროლს ახორციელებს საქართველოს
კომუნიკაციების ეროვნული კომისია.

12. ინტერნეტსალონში, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ბიბლიოთეკასა და ბავშვთა სპეციალიზებულ
დაწესებულებაში ინტერნეტქსელის ბავშვისთვის ხელმისაწვდომობის, ჟურნალ-გაზეთებისა და სხვა სახის ბეჭდური
მედიის, საჯარო კინოჩვენების, ჩაწერილი ფილმისა და თამაშის ინფორმაციის პროგრამირებული მატარებლებისა
და არამოგებიანი სათამაშო ელექტრომოწყობილობის ბავშვისთვის ხელმისაწვდომობის წესების დაცვის მიზნით
პრევენციულ ღონისძიებებს და შესაბამის სამართალდარღვევაზე რეაგირების ღონისძიებებს ახორციელებს ბავშვის
დაცვისა და მხარდაჭერის შესაბამისი მუნიციპალური სამსახური.

13. ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ინტერნეტში განთავსება წესრიგდება საქართველოს
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გამოცემული კანონქვემდებარე აქტით.

მუხლი 67. საჯარო ღონისძიებაში მონაწილეობისას ბავშვის უსაფრთხოების დაცვა
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1. საჯარო ღონისძიებაში ბავშვის მონაწილეობის ორგანიზატორი ვალდებულია ბავშვსა და მის კანონიერ
წარმომადგენელს მიაწოდოს სრულყოფილი ინფორმაცია ამ ღონისძიების მიზნების, დაგეგმილი აქტივობებისა და
მხარეთა უფლება-მოვალეობების შესახებ.
2. საჯარო ღონისძიებაში ბავშვის მონაწილეობის ორგანიზატორს უნდა ჰქონდეს სრულყოფილი ინფორმაცია ამ
ღონისძიების მონაწილეთა შესახებ, მათ შორის, ინფორმაცია ბავშვის სპეციალური საჭიროებების, ღონისძიების
ინსტრუქტორის, ბავშვზე მეთვალყურეობის განმახორციელებელი პირის და გადამზიდველის კვალიფიკაციის,
სატრანსპორტო საშუალების გამართულობისა და ბავშვის განთავსების ადგილის საევაკუაციო გეგმის შესახებ.

3. თუ ბავშვთა ჯგუფური ტრანსპორტირებისას დროებითი განთავსების ადგილებზე და ორგანიზებულ ჯგუფებში
ღონისძიების ორგანიზატორმა არ უზრუნველყო ექიმის ან ექთნის 24-საათიანი მომსახურება, იმ პირთა შორის,
რომლებიც ბავშვების უსაფრთხოებაზე მეთვალყურეობის პასუხისმგებლობას იღებენ, უნდა იყოს სულ მცირე 1
სრულწლოვანი, ქმედუნარიანი პირი, რომელსაც გავლილი აქვს პირველადი სამედიცინო დახმარების კურსი.

4. სატრანსპორტო საშუალების მძღოლმა ბავშვთა ტრანსპორტირებისას მათი კვების მიზნით საკვები პროდუქტების
ტრანსპორტირება სანიტარიული პირობების დაცვით უნდა განახორციელოს. საკვები პროდუქტების
ტრანსპორტირებისას სანიტარიული წესების დაცვის კონტროლის განხორციელების წესი და მათი დამრღვევის
პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.

5. საჯარო ღონისძიების ფარგლებში გამოყენებულ კვების ობიექტზე დაცული უნდა იყოს სანიტარიულ-ჰიგიენური
ნორმები. საკვები პროდუქტები უნდა იყოს უსაფრთხო და აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილ საკვები პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების ჰიგიენურ ნორმატივებს. კვების ობიექტზე
სანიტარიული წესების დაცვის კონტროლის განხორციელების წესი და მათი დამრღვევის პასუხისმგებლობა
განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.

6. საჯარო ღონისძიებაში ბავშვის მონაწილეობის ორგანიზატორის მიერ ამ მუხლით გათვალისწინებული
ვალდებულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური
სამსახური. საჯარო ღონისძიებაში ბავშვის მონაწილეობის ორგანიზატორის მიერ ამ მუხლის მოთხოვნების
დარღვევა იწვევს მისთვის საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი
პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

7. სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია დაიცვას „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს
კანონის მოთხოვნები. საგზაო მოძრაობისა და საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სფეროში საქართველოს
კანონმდებლობის დარღვევა იწვევს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამოქალაქო, სისხლის
სამართლისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობების დაკისრებას.

მუხლი 68. მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვის გარანტიები
1. სახელმწიფო და მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკა მიმართული უნდა იყოს ბავშვის აღზრდისთვის

შესაფერისი კულტურული გარემოს შექმნისა და ბავშვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისკენ.
2. სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს საზოგადოებრივი ტელე- და რადიომაუწყებლების მიერ გონივრული
პერიოდულობით ისეთი გადაცემების მომზადებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ბავშვებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის
პოპულარიზაციას.

3. ალკოჰოლური, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ტოქსიკური და სხვა მავნე ნივთიერებებისგან, აზარტული
თამაშობისგან, ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციისგან ბავშვის დაცვის, აგრეთვე საჯარო სივრცესა და
მედიასივრცეში ბავშვის დაცვის საკითხები წესრიგდება ამ კოდექსითა და სხვა შესაბამისი საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე აქტებით.

თავი X
ბავშვის უფლება მართლმსაჯულებაზე

მუხლი 69. ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების ძირითადი პრინციპები
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1. ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება უზრუნველყოფს ბავშვის ყველა უფლების პატივისცემასა და
ეფექტიან რეალიზებას ბავშვის მონაწილეობის, მისი საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების,
ბავშვის ღირსების პატივისცემის, უთანასწორო მოპყრობის დაუშვებლობისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების
საფუძველზე.  

  
2. ბავშვს უფლება აქვს, ისარგებლოს მართლმსაჯულების ისეთი სისტემით, რომელსაც ახორციელებენ
სპეციალიზებული პროფესიონალები და რომელიც არის ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი, მისი ასაკის შესაბამისი,
ბავშვისთვის ადვილად აღსაქმელი, სწრაფი, სამართლიანი, თანამიმდევრული, მისი უფლებებისა და
საჭიროებებისთვის მორგებული, ბავშვის ღირსებისა და პირადი ცხოვრების მიმართ პატივისცემის გამომხატველი.

3. სახელმწიფო იღებს ყველა აუცილებელ ადმინისტრაციულ და სხვა ზომას ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების უფლების რეალიზებისთვის ამ კოდექსის, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი
ოქმებისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად.

4. მართლმსაჯულებაზე ბავშვის უფლების რეალიზებისთვის სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს შემდეგი
ძირითადი გარანტიები:

ა) ბავშვისთვის ინფორმაციის, კონსულტაციისა და იურიდიული დახმარების ადაპტირებული ფორმით
ხელმისაწვდომობა, მათ შორის, სატელეფონო ცხელი ხაზის, ინტერნეტგვერდებისა და სოციალური მედიის სხვა
საშუალებების გამოყენებით;

ბ) ბავშვზე მორგებული პროცედურები და მექანიზმები, მათ შორის, საქართველოს სახალხო დამცველისადმი
მიმართვის, ადმინისტრაციული საჩივრისა და განცხადების, ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო დავებზე
სასამართლოსთვის წარსადგენი სარჩელისა და განცხადების ადაპტირებული ფორმები და კომუნიკაციის
საშუალებები;

გ) ბავშვის უფლება, ადმინისტრაციულ წარმოებასა და სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის პროცესში
მონაწილეობა მიიღოს უშუალოდ ან/და მის მიერ არჩეული წარმომადგენლის მეშვეობით, საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

დ) ბავშვთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს გადაწყვეტილების ბავშვზე
მორგებული პროცედურით აღსრულება;

ე) ნებისმიერი საჯარო ან კერძო სამართლის იურიდიული პირის ან ფიზიკური პირის ქმედების ან
გადაწყვეტილების ადმინისტრაციული წესით ან/და სასამართლო წესით გასაჩივრებისა და ზიანის ანაზღაურების
მოთხოვნის ადაპტირებული მექანიზმები და პროცედურები;

ვ) ბავშვის პერსონალური მონაცემებისა და ოჯახური ცხოვრების დაცვა ადმინისტრაციული წარმოებისა და
სასამართლოს მიერ მართლმსაჯულების განხორციელების ყველა სტადიაზე.

5. ამ თავის დებულებები ვრცელდება ბავშვთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ წარმოებაზე, სასამართლოში
მიმდინარე ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართალწარმოებებზე, მათ შორის, საოჯახო დავებზე. სისხლის
სამართლის დანაშაულისა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეთა წარმოება წესრიგდება
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით.

მუხლი 70. ინფორმაცია და კონსულტაცია
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1. სახელმწიფო ახორციელებს ყველა შესაბამის ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო
ღონისძიებას საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით − ბავშვისა და მისი ოჯახისთვის, ბავშვის უფლებებისა და ამ
უფლებების დაცვის მექანიზმების შესახებ ინფორმაციის მისაწოდებლად ამ კოდექსის, საქართველოს
კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და სხვა საერთაშორისო
სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.
2. მშობელი, ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირი ვალდებულია ბავშვს მისი განვითარების
შესაძლებლობის გათვალისწინებით მიაწოდოს ინფორმაცია და რჩევა-დარიგებები ბავშვის უფლებების, ამ
უფლებების დარღვევის შემთხვევაში დაცვის საშუალებებისა და სხვათა უფლებების პატივისცემის შესახებ.

3. სკოლამდელი, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული განათლების სისტემებში და ალტერნატიული
ზრუნვის ყველა მომსახურების მიწოდებისას ბავშვმა უნდა მიიღოს ინფორმაცია საკუთარი უფლებების, ამ
უფლებების დარღვევის შემთხვევაში არსებული კონფიდენციალური კონსულტაციის, მხარდაჭერისა და
გასაჩივრების პროცედურებისა და მექანიზმების და სხვათა უფლებების პატივისცემის შესახებ.

4. სისხლის, ადმინისტრაციული ან სამოქალაქო სამართლის საკითხებზე მართლმსაჯულების სისტემასთან ბავშვის
პირველივე კონტაქტისას უფლებამოსილი ორგანო ვალდებულია ბავშვს მიაწოდოს ინფორმაცია
მართლმსაჯულების პროცესის, მასში ბავშვის მონაწილეობის, მხარდაჭერისა და გასაჩივრების მექანიზმების შესახებ,
მათ შორის, ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე:

ა) ბავშვის უფლებები და როლი სასამართლო ან ადმინისტრაციულ პროცესში;

ბ) მხარდაჭერის მექანიზმები პროცესში მონაწილეობისთვის;

გ) პროცესის შესაძლო შედეგები;

დ) პროცესის ადგილი და თარიღი − როდესაც ბავშვი პროცესის უშუალო მონაწილეა;

ე) გადაწყვეტილების გასაჩივრების მექანიზმები;

ვ) დამრღვევისგან ან სახელმწიფოსგან სასამართლოს მეშვეობით ან სხვა, ალტერნატიული გზით ანაზღაურების
მიღების შესაძლებლობა;

ზ) დამხმარე სერვისების (ჯანმრთელობის დაცვის სერვისი, ფსიქოსოციალური დახმარების სერვისი, თარჯიმნის
მომსახურება და სხვა) ან სასწრაფო ფინანსური დახმარების მიღების შესაძლებლობა.

5. ბავშვს ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს და კონსულტაცია უნდა გაეწიოს კულტურული მგრძნობიარობის
გათვალისწინებით, მისი ასაკის, სქესისა და ინდივიდუალური შესაძლებლობების შესაბამისად, მისთვის გასაგები
ენით ან/და კომუნიკაციის სხვა, დამხმარე საშუალებებით.

6. საქართველოს სახალხო დამცველი ახორციელებს საინფორმაციო და საგანმანათლებლო ღონისძიებებს ბავშვის,
განსაკუთრებით − სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის, უფლებათა და თავისუფლებათა სფეროში
„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად.

მუხლი 71. ბავშვის პერსონალური მონაცემების დაცვა
1. დაუშვებელია, რაიმე ფორმით, მათ შორის, მედიის საშუალებით, საჯარო გახდეს ადმინისტრაციულ

წარმოებაში ან სასამართლო პროცესში მონაწილე ბავშვის პერსონალური მონაცემები, რომლებითაც შეიძლება
გამჟღავნდეს ან არაპირდაპირ მიეთითოს ბავშვის ვინაობა (გამოსახულება, ბავშვის ან მისი ოჯახის წევრების
დეტალური აღწერა, სახელები, მისამართები, აუდიო- და ვიდეოჩანაწერები და მსგავსი ინფორმაცია).
2. დაუშვებელია, რაიმე ფორმით, მათ შორის, მედიის საშუალებით, საჯარო გახდეს ბავშვის პერსონალურ
მონაცემთა შემცველი ისეთი დოკუმენტი ან ჩანაწერი, რომელიც უკავშირდება ბავშვის მიმართ დისციპლინური
ზომის გამოყენებას, ბავშვის მიმართ ან მის მიერ ჩადენილი ძალადობის შემთხვევას, ბავშვის ჯანმრთელობის
მდგომარეობას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ან ღარიბი ოჯახის სოციალური დახმარების ან
საქველმოქმედო პროგრამაში ბავშვის მონაწილეობას და ბავშვთან დაკავშირებულ სხვა, მსგავსი შინაარსის
ინფორმაციას.

3. ბავშვის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად.

4. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ბავშვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკანონმდებლო მოწესრიგებას და
განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, მართლმსაჯულებისა და სხვა სფეროებში ადგენს ერთიან
სტანდარტებს ბავშვის უფლებათა საკითხებზე საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების, საქართველოს
კონსტიტუციის, ამ კოდექსისა და „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

მუხლი 72. მულტიდისციპლინური მიდგომა
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1. ადმინისტრაციული წარმოება და სასამართლო პროცესი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის
საქმეებზე ბავშვის მონაწილეობით ან/და ბავშვთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე უნდა განხორციელდეს
მულტიდისციპლინური მიდგომით, ბავშვის ფსიქოლოგიური, სოციალური, ემოციური და ფიზიკური
ჯანმრთელობის შეფასებისა და მისი საუკეთესო ინტერესების დადგენის მიზნით.
2. შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანო და სასამართლო მულტიდისციპლინურ მიდგომას ახორციელებენ
ბავშვის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო უწყებების სპეციალისტებს, მოწვეულ ექსპერტებს ან/და ორგანიზაციებს
შორის ფორმალური თანამშრომლობის პროცედურით.

3. დანაშაულის შედეგად დაზარალებული, დანაშაულის მოწმე და დანაშაულის მსხვერპლი ბავშვების მიმართ
მულტიდისციპლინური მიდგომა ხორციელდება ერთ სივრცეში, სოციალური მუშაკების, სასამართლო
ექსპერტების, სამედიცინო ექსპერტების, ფსიქოლოგების, პედიატრების, პოლიციელების, პროკურორებისა და
ადვოკატების ერთობლივი მონაწილეობით, ამ ბავშვთა განმეორებითი გამოკითხვისა და ხელახალი
ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილების მიზნით.

მუხლი 73. პროფესიონალთა სპეციალიზაცია
1. სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს ღონისძიებები განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,

იურიდიულ, სამართალდაცვით, სპორტის, კულტურისა და დასვენების სფეროებში ბავშვთან მომუშავე პირების
(პროფესიონალების) პიროვნული და პროფესიული შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, რათა თავიდან იქნეს
აცილებული შესაბამის სფეროში ბავშვის მიმართ ძალადობის ნებისმიერი ფორმის რისკები და საფრთხეები. 
2. ბავშვთან მომუშავე პირმა (პროფესიონალმა) უნდა გაიაროს აუცილებელი ინტერდისციპლინური მომზადება
ბავშვის უფლებების, სხვადასხვა ასაკის ბავშვთა საჭიროებებისა და ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების
საკითხებზე. ამასთანავე, ბავშვთან მომუშავე პირი (პროფესიონალი) უნდა გადამზადდეს ნებისმიერი ასაკისა და
განვითარების დონის ბავშვთან, განსაკუთრებით − სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფ ბავშვთან, კომუნიკაციის
მეთოდებთან დაკავშირებით.

3. ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ადმინისტრაციულ წარმოებაში, სასამართლოში სამოქალაქო და
ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა წარმოებაში მონაწილე ყველა პირი უნდა იყოს სპეციალიზებული
კანონით დადგენილი სპეციალიზაციის სტანდარტების შესაბამისად.

4. პროფესიონალთა სპეციალიზაციის ინსტიტუციური სისტემა მოიცავს ბავშვთან მომუშავე და ბავშვის საკითხებზე
მომუშავე ადვოკატების, პროკურორების, პოლიციელების, მოსამართლეების, მედიატორების, სოციალური
მუშაკების, ფსიქოლოგებისა და სხვა სპეციალისტების შერჩევის, მოსამზადებელი და განგრძობადი სწავლების,
პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის, საქმიანობის ხარისხის კონტროლისა და ეთიკური
სტანდარტების უზრუნველყოფას.

მუხლი 74. ბავშვზე მორგებული პროცესი
1. ყველა ბავშვს აქვს თანაბარი უფლება, მისი საქმე განხილულ იქნეს სამართლიანად და ამ უფლების

შემადგენელი ყველა პრინციპის (მათ შორის, კანონიერების, თანაზომიერების, უდანაშაულობის პრეზუმფციის
პრინციპების) მიხედვით, აგრეთვე აქვს სასამართლოსთვის მიმართვისა და გასაჩივრების უფლება, იურიდიული
დახმარებისა და იურიდიული კონსულტაციის მიღების უფლება.
2. საქმის სამართლიან განხილვაზე ბავშვის უფლება ვრცელდება როგორც დისციპლინურ წარმოებაზე ან/და
ადმინისტრაციულ წარმოებაზე, ისე სასამართლოში სისხლის, ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის
საქმეებზე მიმდინარე სამართალწარმოებაზე. დაუშვებელია ამ უფლების ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვაზე
მითითებით შეზღუდვა.

3. ბავშვს აქვს ადვოკატის მოწვევის უფლება. სახელმწიფო ბავშვისთვის უზრუნველყოფს უფასო იურიდიულ
დახმარებას, როდესაც მას მოწვეული ადვოკატი არ ჰყავს.

მუხლი 75. ბავშვის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსთვის ან სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება და
ძირითადი საპროცესო გარანტიები

1. ბავშვს უფლება აქვს, მიმართოს ადმინისტრაციულ ორგანოს ან სასამართლოს უშუალოდ ან თავისი
წარმომადგენლის მეშვეობით, საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის ან/და მასთან დაკავშირებული
ნებისმიერი გადაწყვეტილების ან ქმედების გასაჩივრების მიზნით.
2. ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება უნდა განხორციელდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი
გათვალისწინებით, რაც გულისხმობს მართლმსაჯულების განხორციელების ყველა სტადიაზე ბავშვისთვის
ხელმისაწვდომ და აღქმად პროცედურებს.

3. სარჩელის აღძვრამდე ან მისი აღძვრის შემდეგ სასამართლო უფლებამოსილია მხარეთა შუამდგომლობის
საფუძველზე მიიღოს გადაწყვეტილება მოპასუხის მიმართ უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესახებ,
რათა თავიდან იქნეს აცილებული მოსარჩელისთვის შესაძლო გამოუსწორებელი ზიანის მიყენება. 

4. სრულწლოვანი პირის მიერ ბავშვის მიმართ ჩადენილი არცერთი ფორმის ძალადობის საქმე არ ექვემდებარება
სასამართლო მედიაციას და მორიგებას.

მუხლი 76. ბავშვის საქმის პრიორიტეტული განხილვა
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1. ადმინისტრაციულმა ორგანომ და სასამართლომ ბავშვთან დაკავშირებული შუამდგომლობის, საჩივრისა და
სარჩელის განხილვას პრიორიტეტი უნდა მიანიჭონ.
2. ბავშვის უფლებებისა და ინტერესების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ საკითხებს სასამართლო განიხილავს
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და ვადების დაცვით.

3. კანონით დადგენილია ბავშვთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს
გადაწყვეტილების პრიორიტეტული აღსრულების მექანიზმი იმ შემთხვევისთვის, როდესაც ამას ბავშვის საუკეთესო
ინტერესები მოითხოვს.

მუხლი 77. ხანდაზმულობის ვადა
ბავშვის მიმართ სექსუალური, ეკონომიკური, ოჯახში ძალადობის ან სხვა ფორმის ძალადობის შემთხვევაში

ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების ხანდაზმულობის ვადა ჩერდება
ბავშვის მიერ სრულწლოვანების მიღწევამდე ან არასრულწლოვანების პერიოდში სასამართლოსთვის
მიმართვამდე.

მუხლი 78. ბავშვის უფლება საკუთარი მოსაზრების გამოხატვაზე და მის სათანადოდ გათვალისწინებაზე
1. ბავშვთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ წარმოებასა და სასამართლოში მიმდინარე სამართალწარმოებაში

ბავშვს გარანტირებული აქვს შესაძლებლობა, საქმის განხილვის ნებისმიერ სტადიაზე გამოხატოს საკუთარი
მოსაზრება ამ საქმესთან დაკავშირებით.
2. ბავშვის უფლება, მოუსმინონ, არ შეიძლება შეიზღუდოს მის ასაკზე ან სხვა გარემოებაზე მითითებით. ბავშვს
უნდა მიეცეს საკუთარი მოსაზრების მისთვის სასურველი ფორმით გამოხატვის შესაძლებლობა.

3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს უნდა შეექმნას შესაბამისი პირობები, რომლებიც აუცილებელია მის
მიერ მოსაზრების გამოსახატავად.

4. ბავშვმა მოსაზრება ადმინისტრაციული ორგანოს ან სხვა მესამე პირის გავლენის გარეშე უნდა გამოხატოს.

5. ბავშვის მიერ მოსაზრების გამოხატვის პროცესს დაკითხვის ფორმა არ უნდა ჰქონდეს. ის მეგობრულ გარემოში
თავისუფალი დიალოგის სახით უნდა განხორციელდეს. დიალოგს უნდა ჰქონდეს არა ბავშვთან პაექრობის,
არამედ მისი მხარდაჭერის ხასიათი.

მუხლი 79. ბავშვის უფლება იურიდიულ დახმარებაზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, ამ კოდექსით დადგენილი წესით მიიღოს თანამიმდევრული და კვალიფიციური

იურიდიული კონსულტაცია ან/და იურიდიული დახმარება სახელმწიფოს ხარჯზე, მისი ასაკის, ინდივიდუალური
შესაძლებლობებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით, მისთვის გასაგები ენით, სათანადო კომუნიკაციის
საშუალებებით.
2. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ბავშვისთვის ან/და მშობლისთვის ან ბავშვის აღზრდისთვის
პასუხისმგებელი სხვა პირისთვის უფასო იურიდიული კონსულტაციის ან/და იურიდიული დახმარების გაწევას
ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს ბავშვისთვის
იურიდიული კონსულტაციის ან/და იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობას ტელეფონით, ადაპტირებული
ინტერნეტგვერდებით, ბეჭდური და სხვა საშუალებებით.

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს
ინფრასტრუქტურის, მიმართვის ფორმებისა და ყველა სხვა მომსახურების ხელმისაწვდომობას ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების სტანდარტების თანახმად.

მუხლი 80. ბავშვის უფლება მის წარმომადგენლობაზე
1. ბავშვს უფლება აქვს, ადმინისტრაციულ წარმოებაში ან სასამართლო პროცესში მონაწილეობა მიიღოს

უშუალოდ ან/და თავისი წარმომადგენლის მეშვეობით, რომელიც შეიძლება იყოს ბავშვის კანონიერი
წარმომადგენელი ან მის მიერ არჩეული სხვა საპროცესო წარმომადგენელი.
2. ბავშვის მიერ წარმომადგენლის არჩევისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთ შემთხვევას,
როდესაც ბავშვის მშობელი, ოჯახის სხვა წევრი ან ალტერნატიული ზრუნვის განხორციელებისთვის
პასუხისმგებელი პირი სავარაუდო მოძალადეა.

მუხლი 81. გადაწყვეტილების დასაბუთების საფუძვლები
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1. ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ საქმეზე გადაწყვეტილების მიღებისას და დასაბუთებისას
ადმინისტრაციულმა ორგანომ უპირატესობა უნდა მიანიჭოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს.
2. ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ საქმეზე გადაწყვეტილების მიღებისას და დასაბუთებისას სასამართლომ
უპირატესობა უნდა მიანიჭოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს.

3. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების (მათი უპირატესი გათვალისწინების) მიზნით
ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება დასაბუთებული უნდა იყოს
შემდეგი საბაზისო კრიტერიუმების მიხედვით: 

ა) ბავშვის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დაცვა და უსაფრთხოება;

ბ) ბავშვისთვის განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ფსიქოსოციალური მხარდაჭერისა და
რეაბილიტაციის შეუფერხებელი ხელმისაწვდომობა;

გ) ბავშვის მიმართ ძალადობის ნებისმიერი ფორმის, მისი შეურაცხყოფისა და საფრთხის თავიდან აცილება;

დ) ბავშვის ჰარმონიული განვითარების ხელშეწყობა, მისი პიროვნების, ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და
ინტერესების პატივისცემა;

ე) ბავშვის მოსაზრებები;

ვ) ბავშვსა და მის მშობელს ან ბავშვის აღზრდისთვის პასუხისმგებელ სხვა პირს შორის ურთიერთობა;

ზ) ორივე მშობელთან ბავშვის ურთიერთობის შენარჩუნების ან აღდგენის შესაძლებლობა;

თ) ბავშვის მოსაზრების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მისი აღსრულების ეტაპზე
ბავშვისთვის შესაძლო ზიანის მიყენების თავიდან აცილების კონკრეტული ღონისძიებები;

ი) სხვა საკითხები, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად გავლენას ახდენს ბავშვის უფლებებზე და საქმის სამართლიანი
პროცესის პრინციპების დაცვით გადაწყვეტაზე.

წიგნი III
ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ინსტიტუციური გარანტიები

თავი XI
ზოგადი საფუძვლები

მუხლი 82. ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმი
  1. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭების პრინციპის დაცვით სახელმწიფო

უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმის დანერგვას სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავების, კანონის მიღების, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაგეგმვის, სახელმწიფო და
მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების დროს.
2. ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმი გულისხმობს გადაწყვეტილების
მიღებამდე ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის უფლებებზე ამ გადაწყვეტილების ზეგავლენის მოსალოდნელი შედეგების
წინასწარ შეფასებას და გადაწყვეტილების აღსრულების შემდეგ მონიტორინგის რეგულარულად განხორციელებას.

3. სახელმწიფო ვალდებულია ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების მექანიზმის დასანერგად
განახორციელოს ყველა საჭირო ადმინისტრაციული და სხვა ღონისძიება:

ა) საქართველოს პარლამენტის მიერ ახალი კანონის მიღების ან/და საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელების
დროს და საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაგეგმვისას ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც
პირდაპირ ან ირიბად გავლენას მოახდენს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის უფლებებზე;

ბ) საქართველოს მთავრობის მიერ კანონის ან კანონქვემდებარე აქტის პროექტის შემუშავებისას, რომელიც
პირდაპირ ან ირიბად გავლენას მოახდენს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის უფლებებზე;

გ) მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ ადგილობრივი მნიშვნელობის ნორმატიული სამართლებრივი აქტის
შემუშავებისას, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად გავლენას მოახდენს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის უფლებებზე.

მუხლი 83. ანგარიშვალდებულება, კოორდინაცია და მონიტორინგი
1. სახელმწიფო პოლიტიკა და პროგრამები უნდა შემუშავდეს და განხორციელდეს განათლების,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის და მართლმსაჯულების სფეროებს შორის კოორდინაციითა და
უწყებათაშორისი თანამშრომლობით, ბავშვების, აკადემიური წრეების, სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და მედიის
წარმომადგენელთა მონაწილეობით.
2. საქართველოს ტერიტორიაზე ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის მონიტორინგსა და შეფასებას
ახორციელებენ: საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი შესაბამისი
უწყებათაშორისი თანამშრომლობის კომისიები, მუნიციპალიტეტები, საქართველოს სახალხო დამცველი,
ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები.

მუხლი 84. მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი
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1. სახელმწიფო ქმნის მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის ერთიან ელექტრონულ სისტემას, რომელიც
ითვალისწინებს სხვადასხვა სფეროში ბავშვის უფლებების რეალიზების ამსახველი სტატისტიკური მონაცემების, მათ
შორის, ბავშვებისადმი უთანასწორო მოპყრობის, ბავშვის მიმართ ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების,
შემთხვევებისა და მსჯავრდების რაოდენობების, შესაბამისი პრევენციული და რეაგირების ღონისძიებების
ეფექტიანობის შესახებ მონაცემების, შეგროვებასა და ანალიზს.
2. სახელმწიფო მონაცემებს აგროვებს ბავშვის ყველა უფლებასთან დაკავშირებით შემუშავებული ინდიკატორების
მიხედვით და მონაცემთა ანალიზის შედეგების გათვალისწინებით შეიმუშავებს ინფორმირებულ ბავშვის
უფლებათა დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკას.

3. სახელმწიფო უზრუნველყოფს საზოგადოებისთვის სტატისტიკური მაჩვენებლებისა და კვლევის შედეგების
შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას.

4. სახელმწიფო ახორციელებს სათანადო ღონისძიებებს, მათ შორის, ექსპერტთა ჯგუფის მონაწილეობით, ბავშვის
მიმართ ძალადობის პრევენციისა და აღმოფხვრის საკითხების საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში
განსახილველად.

5. ამ მუხლით განსაზღვრულ უფლებამოსილებას ახორციელებს საქართველოს მთავრობა.

მუხლი 85. ბავშვის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა
1. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ბავშვის უფლებების ეფექტიანი დაცვისა და მხარდაჭერის

უზრუნველსაყოფად უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანო შეიმუშავებს ბავშვის უფლებების დაცვისა და
მხარდაჭერის პროგრამებს.
2. ამ კოდექსის საფუძველზე შესაბამისი სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ ბავშვის უფლებების
დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების მიზნებია:

ა) ბავშვის სოციალური განვითარების ხელშეწყობა;

ბ) ბავშვის განათლების ხელშეწყობა;

გ) ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

დ) ბავშვზე ზრუნვის ხელშეწყობა;

ე) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;

ვ) ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

3. ბავშვის მხარდაჭერის პროგრამას ახორციელებს უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანო. ამასთანავე, ეს პროგრამა
შეიძლება განახორციელონ მუნიციპალიტეტმა და კერძო სამართლის სამეწარმეო და არასამეწარმეო
(არაკომერციულმა) იურიდიულმა პირებმა უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოს მიერ შემუშავებული
პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. კერძო სამართლის იურიდიული პირის მიერ ბავშვის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელება დასაშვებია
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებს და ითვალისწინებს
ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს.

5. კერძო სამართლის იურიდიული პირის მიერ ბავშვის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელება
კოორდინირებული უნდა იყოს საჯარო დაწესებულების შესაბამის ღონისძიებასთან.

6. ბავშვის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამას შეიმუშავებს უფლებამოსილი სამინისტრო და ამტკიცებს
საქართველოს მთავრობა.

მუხლი 86. ბავშვის მხარდაჭერის ორგანიზაციის ხელშეწყობა
1. სახელმწიფო ორგანომ და მუნიციპალიტეტის ორგანოებმა ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო

ორგანიზაციის საქმიანობას ხელი უნდა შეუწყონ და ამ ორგანიზაციამ ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა უნდა
განახორციელოს აღნიშნული ორგანიზაციის წესდებით გათვალისწინებული დამოუკიდებლობის პრინციპისა და
საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვით.
2. ბავშვთა დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაცია, შესაბამისი პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით, ბავშვთა
მხარდაჭერის პროგრამას შეიმუშავებს და ახორციელებს დამოუკიდებლად ან ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით და სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან
კოორდინაციით.

3. ბავშვთა დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობა უნდა ეფუძნებოდეს ამ კოდექსით დადგენილ
პრინციპებსა და მოთხოვნებს; ამასთანავე, მათი დაცვა და პატივისცემა გამოხატული უნდა იყოს საჯაროდ, მათ
შორის, ამ ორგანიზაციის წესდებით.

მუხლი 87. ბავშვის მხარდაჭერის ორგანიზაციული მოწყობის ფორმები
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1. ბავშვის მხარდაჭერის განმახორციელებელი ორგანოები იქმნება სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის
ორგანოების მიერ ან ფუნქციონირებს ბავშვის დახმარების სფეროში მომუშავე კერძო სამართლის სამეწარმეო და
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფორმით.
2. სახელმწიფო ორგანო და მუნიციპალიტეტი ამ კოდექსით გათვალისწინებულ ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის
დაწესებულებას ქმნიან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით ან ბავშვის დაცვისა და
მხარდაჭერის სახელმწიფო და მუნიციპალური პროგრამების განმახორციელებელ კერძო პირებს კონკურსის წესით
შეარჩევენ.

3. მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის ფარგლებში ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და
მხარდაჭერის სისტემის მართვის მიზნით მუნიციპალიტეტმა უნდა განსაზღვროს შესაბამისი პასუხისმგებელი
სამსახური (სტრუქტურული ერთეული), რომელიც შეიმუშავებს ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის
პროგრამებს და უზრუნველყოფს მათ მართვას და მათი განხორციელების კონტროლს საკუთარი ან
დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

4. ბავშვის მხარდაჭერის განმახორციელებელი კერძო სამართლის იურიდიული პირების სამართლებრივი
ფორმები განისაზღვრება მათი სადამფუძნებლო შეთანხმებებით.

5. სახელმწიფო ორგანომ ბავშვის მხარდაჭერის პოლიტიკის განსაზღვრისას უპირატესობა უნდა მიანიჭოს ბავშვის
მხარდაჭერის პროგრამის ბავშვის მხარდაჭერის განმახორციელებელი კერძო დაწესებულების კონკურსის წესით
შერჩევის საფუძველზე განხორციელებას.

მუხლი 88. ბავშვის მხარდაჭერის განმახორციელებელი პირების პროფესიული განვითარების სტანდარტები
1. ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის სფეროში დასაქმებული პირების პროფესიული განვითარების

სტანდარტები, აგრეთვე ბავშვის მომვლელის (ძიძის) ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების წესი და მისი საქმიანობის
სამართლებრივი საფუძვლები განისაზღვრება „ბავშვის დაცვისა და დახმარების სფეროში დასაქმებული პირების
პროფესიული განვითარების სტანდარტების შესახებ“ დებულებით, რომელსაც შეიმუშავებს და ამტკიცებს
საქართველოს მთავრობა.
2. ბავშვის მომვლელის (ძიძის) ნებაყოფლობით სერტიფიცირებას ორგანიზებას უწევს და სერტიფიცირებული
ბავშვის მომვლელების (ძიძების) რეესტრს აწარმოებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.
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თავი XII
უფლებამოსილებანი ბავშვის უფლებების დაცვისა და

მხარდაჭერის სფეროებში

მუხლი 89. საქართველოს პარლამენტის უფლებამოსილება
1. საქართველოს პარლამენტი ამ კოდექსის, საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებათა კონვენციის, მისი

დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების
შესაბამისად განსაზღვრავს ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითად
მიმართულებებს, უზრუნველყოფს სათანადო საკანონმდებლო ბაზის შექმნასა და განვითარებას, განიხილავს და
ამტკიცებს შესაბამის სახელმწიფო სტრატეგიებს, აკონტროლებს ბავშვის უფლებათა რეალიზებისა და დაცვის
კუთხით საქართველოს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების საქმიანობას.
2. საქართველოს პარლამენტი უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებებისა და საუკეთესო ინტერესების უპირატეს
გათვალისწინებას საკანონმდებლო საქმიანობის, საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წინაშე
ანგარიშვალდებული სხვა ორგანოების საქმიანობის კონტროლის, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მიღებისა
და შესრულების კონტროლის განხორციელებისას, ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების
მექანიზმის დანერგვით.

3. ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრის, შესაბამისი კანონმდებლობის
განვითარების, ბიუჯეტირების და საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების დროს სისტემური და
კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველსაყოფად საქართველოს პარლამენტში იქმნება ბავშვის უფლებათა
დაცვის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო. ამ საბჭოს შექმნის წესი, შემადგენლობა, ფუნქციები და
უფლებამოსილებანი განისაზღვრება საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტითა და საბჭოს დებულებით.

მუხლი 90. საქართველოს მთავრობის უფლებამოსილება
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1. ბავშვის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისა და ამ კოდექსის აღსრულების
მიზნით საქართველოს მთავრობა ახორციელებს სამართლებრივ, ადმინისტრაციულ, სოციალურ,
საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებებს, მათ შორის:
ა) უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებათა აღიარების, რეალიზებისა და დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის
განხორციელებას შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავებითა და განხორციელებით;

ბ) ახორციელებს საკანონმდებლო ინიციატივებს და შეიმუშავებს კანონქვემდებარე აქტებს;

გ) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში შეიმუშავებს და ამტკიცებს ბავშვის უფლებათა განხორციელების,
დაცვისა და მხარდაჭერის სახელმწიფო მიზნობრივ პროგრამებს;

დ) იღებს ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად საჭირო სხვა ზომებს.

2. ამ მუხლით გათვალისწინებული და ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა გადაწყვეტილების
მიღებისას ან/და ქმედების განხორციელებისას საქართველოს მთავრობა ხელმძღვანელობს ბავშვის ან ბავშვთა
ჯგუფის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების პრინციპით, რისთვისაც ამ კოდექსის შესაბამისად
ქმნის ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების ფორმალურ მექანიზმს.

3. ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, მათ შორის, ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში, საქართველოს
მთავრობის ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების მიზნით იქმნება ადამიანის
უფლებათა უწყებათაშორისი საბჭო.

4. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვის უფლებათა კონვენციის განხორციელებისა და ბავშვთა
უფლებების საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია კოორდინაციას უწევს საქართველოს მიერ ნაკისრი
ბავშვის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას და ამ კოდექსის აღსრულებას,
შესაბამისი სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავებასა და განხორციელებას.

მუხლი 91. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს უფლებამოსილება
1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო

პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს სამართალშემოქმედებით საქმიანობას და უზრუნველყოფს ნორმატიული
აქტების პროექტების სამართლებრივ ექსპერტიზას ბავშვის უფლებათა საკითხებზე საერთაშორისო
სამართლებრივი აქტების, საქართველოს კონსტიტუციისა და ამ კოდექსის შესაბამისად.
2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო უზრუნველყოფს ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების
დანერგვას ამ სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ განხორციელებული
ადმინისტრაციული წარმოებისა და სამართალწარმოების პროცესებში.

3. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებს საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული
სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ბავშვის უფლებების დაცვის ღონისძიებებს, ბავშვის
მიმართ და ბავშვთა შორის დანაშაულის პრევენციის, ბავშვის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის და სხვა
ღონისძიებებს.

მუხლი 92. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს უფლებამოსილება

1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად
ახორციელებს სათანადო პროგრამებსა და ღონისძიებებს ბავშვის კეთილდღეობის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის, ძალადობისგან ბავშვის დაცვის და სხვა მიზნებით, ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა
სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.
2. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად
ახორციელებს ამ კოდექსით განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და
მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან თანამშრომლობით და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისა და
სპეციალისტების მონაწილეობით.

3. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო უზრუნველყოფს ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვას ამ
სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ განხორციელებული
ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში.

მუხლი 93. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უფლებამოსილება
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1. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში,
ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს სათანადო პროგრამებსა და ღონისძიებებს
განათლების ინკლუზიური სისტემის განვითარების, ინკლუზიური განათლების ყველა ბავშვისთვის თანაბარი
ხელმისაწვდომობის, განათლების სისტემაში ძალადობისგან ბავშვის დაცვის, სოციალური მუშაობის გაძლიერების
მიზნით, საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით − ბავშვის
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, მოზარდის მხარდაჭერისა და ახალგაზრდის განვითარების, კულტურისა
და სპორტის სფეროებში ბავშვის სრულყოფილი მონაწილეობის და ბავშვის სხვა უფლებების რეალიზების მიზნით,
ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად.
2. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, ერთიანი
სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს ამ კოდექსით განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს
სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან თანამშრომლობით და კერძო
სამართლის იურიდიული პირებისა და სპეციალისტების მონაწილეობით.

3. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო უზრუნველყოფს ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვას ამ სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული ადმინისტრაციული
ორგანოების მიერ განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში.

საქართველოს 2021 წლის 16 მარტის კანონი №346 – ვებგვერდი, 18.03.2021წ.

მუხლი 94. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უფლებამოსილება
1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების

ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს სათანადო ღონისძიებებს
გარემოსდაცვითი პოლიტიკის, კანონმდებლობის, სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავებისა და
განხორციელების პროცესში ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინების, ბავშვის
მონაწილეობის, მისთვის ინფორმაციის მიწოდებისა და კონსულტაციის გაწევის მიზნით, ამ კოდექსისა და
საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად.
2. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს სათანადო ღონისძიებებს
ბავშვისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის, ბავშვის გარემოსდაცვითი
განათლების დონისა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით.

3. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საკუთარი უფლებამოსილების
ფარგლებში, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად ახორციელებს ამ კოდექსით განსაზღვრულ
უფლებამოსილებებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან
თანამშრომლობით და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისა და სპეციალისტების მონაწილეობით. 

4. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უზრუნველყოფს ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვას ამ სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული ადმინისტრაციული
ორგანოების მიერ განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში.

მუხლი 95. საქართველოს საერთო სასამართლოების უფლებამოსილება
1. ბავშვის უფლებათა საკითხებზე საქართველოს საერთო სასამართლოები უზრუნველყოფენ სისხლის,

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალწარმოებების განხორციელებას ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების პრინციპების გათვალისწინებით, რომლებიც აღიარებულია ბავშვის უფლებათა შესახებ
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით და დადგენილია ამ კოდექსით.
2. საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემაში ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების დანერგვის
პროცესის კოორდინაციის მიზნით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ახორციელებს სხვადასხვა
ღონისძიებას, მათ შორის:

ა) შეიმუშავებს შესაბამის წინადადებებს;

ბ) უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში მოსამართლეთა პროფესიულ გადამზადებას და ადგენს
მოსამართლეთა სპეციალიზაციის სტანდარტს;

გ) ხელმძღვანელობს საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემის ყველა დონეზე ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის შექმნას;

დ) ხელმძღვანელობს საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემის ყველა დონეზე ბავშვზე მორგებული
მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის აუცილებელი სასამართლო ფორმების, სასამართლოსთვის მიმართვის
პროცედურების და სამართალწარმოების წესის ადაპტირებას;

ე) კოორდინაციას უწევს საქართველოს საერთო სასამართლოებში ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ საქმეში
ბავშვის სრულფასოვანი მონაწილეობის მხარდამჭერი საინფორმაციო-საკონსულტაციო სერვისების დანერგვას და
სხვა ღონისძიებების განხორციელებას.

3. საქართველოს უზენაესი სასამართლო ხელს უწყობს ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების
დანერგვას საქართველოს საერთო სასამართლოებში ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის
სამართლებრივი შეფასებით, ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობით და
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა აუცილებელი ღონისძიებების განხორციელებით.

4. საქართველოს საერთო სასამართლოები უზრუნველყოფენ ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ საქმეში
ბავშვის სრულფასოვანი მონაწილეობის მხარდამჭერი საინფორმაციო-საკონსულტაციო სერვისების დანერგვას და
სხვა ღონისძიებების განხორციელებას კანონის შესაბამისად.

მუხლი 96. მუნიციპალიტეტის ორგანოების უფლებამოსილება
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1. მუნიციპალიტეტის ორგანოები იღებენ ყველა საჭირო სამართლებრივ, ადმინისტრაციულ და სხვა ზომას
ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების დასანერგად მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ
ადგილობრივი მნიშვნელობის სამართლებრივი აქტის შემუშავებისას ან/და გადაწყვეტილების მიღებისას ნებისმიერ
საკითხზე, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად გავლენას მოახდენს ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფის უფლებებზე.
2. მუნიციპალიტეტის ორგანოები ხელს უწყობენ მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში ბავშვთა თანაბარ და ეფექტიან
მონაწილეობას და უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ განხორციელებული
ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების დანერგვას. 

3. მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის ფარგლებში ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და
მხარდაჭერის სისტემის მართვის მიზნით მუნიციპალიტეტმა უნდა განსაზღვროს შესაბამისი სამსახური
(სტრუქტურული ერთეული), რომელიც შეიმუშავებს ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამებს
და უზრუნველყოფს მათ მართვას და მათი განხორციელების კონტროლს საკუთარი ან დელეგირებული
უფლებამოსილების ფარგლებში.

4. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის (სტრუქტურული ერთეულის) საქმიანობა მოიცავს ბავშვის უფლებების
დაცვისა და მხარდაჭერის მომსახურების სფეროებს. ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის მომსახურების სფეროებში
მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის ამოცანები და ფუნქციებია:

ა) ბავშვის უფლებების დაცვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება, მათი განხორციელების კოორდინაცია,
განხორციელების პროცესის მონიტორინგი და შეფასება;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის განმახორციელებელი სოციალური
მუშაკების ქსელის შექმნა და მათი სამოქმედო უბნების განსაზღვრა;

გ) ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამების განსახორციელებლად შესაბამის
დაწესებულებებთან კოორდინირებული მუშაობა;

დ) არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის
პროგრამების განხორციელების კოორდინაცია;

ე) სახელმწიფო დაწესებულებებთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, იურიდიულ და
ფიზიკურ პირებთან ურთიერთობა როგორც ქვეყანაში, ისე მისი ფარგლების გარეთ;

ვ) ბავშვის უფლებების დაცვის მუნიციპალური პროგრამების განსახორციელებლად შესაბამისი კერძო სამართლის
იურიდიული პირების შერჩევა, რეგისტრაცია და შესაბამისი სახელშეკრულებო პირობების განსაზღვრა;

ზ) დამტკიცებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების შესაბამისად სტატისტიკის წარმოება;
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის შესახებ მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა;

თ) საქართველოს კანონმდებლობითა და საკუთარი დებულებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებების
განხორციელება.

5. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური ბავშვის საჯარო სივრცეში დაცვის, საჯარო ღონისძიებაში
მონაწილეობის მიზნით ბავშვთა ჯგუფური ტრანსპორტირების წესების დაცვის და ბავშვზე მეთვალყურეობის
განმახორციელებელი პირის (ღონისძიების ორგანიზატორის) მიერ ვალდებულებების შესრულების, ბავშვის
ბეჭდურ მედიასთან, საჯარო კინოჩვენებაზე და მასობრივ გასართობ საცეკვაო ცენტრში (ღამის კლუბში) დაშვებისა
და ბავშვისთვის ჩაწერილი ფილმის ხელმისაწვდომობის სამართლებრივი შეზღუდვების დაცვის, ბავშვისთვის
ალკოჰოლური, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ტოქსიკური და თრობის სხვა საშუალებების, ალკოჰოლიანი
სასმლის, თამბაქოსა და ნიკოტინის შემცველი ნაწარმისა და კაფსულის უსასყიდლო და სასყიდლიანი მიწოდების
აკრძალვის წესების დაცვის მიზნით პრევენციულ და შესაბამისი რეაგირების ღონისძიებებს ახორციელებს ბავშვის
დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის საფუძველზე, რომელსაც საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-18 მუხლის საფუძველზე შეიმუშავებს და ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.

6. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილებების
განსახორციელებლად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სათანადო კვალიფიკაციის მქონე პერსონალით.
მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურში დასაქმებული უნდა იყვნენ სულ მცირე ბავშვისა და ოჯახის სოციალური
მუშაკი, ბავშვის ფსიქოლოგი, ბავშვის ჯანმრთელობის მართვის სპეციალისტი და ბავშვის სამართლებრივი
დახმარების სპეციალისტი.

7. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური ფინანსდება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში განხორციელებული ბავშვის მხარდაჭერის პროგრამა
ფინანსდება შესაბამისი პროგრამის ბიუჯეტიდან ან საერთაშორისო გრანტებითა და საქართველოს
კანონმდებლობით დაშვებული სხვა ფინანსური საშუალებებით.

მუხლი 97. საქართველოს სახალხო დამცველის უფლებამოსილებანი
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1. საქართველოს სახალხო დამცველი საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელებისას ხელმძღვანელობს
საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს შესაბამისი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, „საქართველოს
სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის
დებულებით, ამ კოდექსითა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებით.
2. საქართველოს სახალხო დამცველი მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებებს ახორციელებს მისდამი
დაქვემდებარებული ბავშვის უფლებათა დაცვისთვის პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის მეშვეობით.

3. საქართველოს სახალხო დამცველის უფლებამოსილებებია:

ა) ამ კოდექსისა და ბავშვის უფლებების დაცვის სფეროში არსებული საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტების,
ბავშვის უფლებათა კონვენციისა და სხვა საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების აღსრულების მონიტორინგი;

ბ) ბავშვის უფლებების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, შესწავლა და მათზე სათანადო რეაგირება ამ კოდექსისა და
საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად;

გ) ბავშვის უფლებების სავარაუდო დარღვევის შესახებ მოქალაქეთა განცხადებებისა და საჩივრების განხილვა და
მათზე სათანადო რეაგირება ამ კოდექსისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების შესაბამისად;

დ) ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების პოპულარიზაციის და შესაბამის სფეროში საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლების მიზნით საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება;

ე) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულებებისა
და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისგან დოკუმენტებისა და ინფორმაციის გამოთხოვა.

4. საქართველოს სახალხო დამცველი საკუთარი ინიციატივით ან სხვა პირის მიმართვის საფუძველზე
აკონტროლებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების, მუნიციპალიტეტების, საჯარო და კერძო სამართლის
იურიდიული პირების მიერ ამ კოდექსის შესრულებას.

5. საქართველოს სახალხო დამცველი ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში გასცემს
რეკომენდაციებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების, მუნიციპალიტეტების, საჯარო და კერძო სამართლის
იურიდიული პირების მიმართ.

6. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სპეციალური სატელეფონო მომსახურების ცხელი ხაზის მეშვეობით,
უწყვეტად − ყოველდღე, 24 საათის განმავლობაში (24/7) იღებს ზარებს ბავშვის უფლებების დარღვევასთან
დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე, აღრიცხავს ამ დარღვევებს და აღნიშნულ ინფორმაციას შემდგომი
რეაგირებისთვის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს აწვდის.

7. საქართველოს სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა იწვევს საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

მუხლი 98. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − იურიდიული დახმარების სამსახურის უფლებამოსილება
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს იურიდიული

კონსულტაციისა და იურიდიული დახმარების ყველა ბავშვისთვის თანაბარ ხელმისაწვდომობას ბავშვის
უფლებათა კონვენციის, მისი დამატებითი ოქმებისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების,
აგრეთვე ამ კოდექსით გათვალისწინებული ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების საშუალებით.

წიგნი IV
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები

თავი XIII
გარდამავალი დებულებები

მუხლი 99. კოდექსის ამოქმედებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებები
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1. საქართველოს პარლამენტმა უზრუნველყოს:
ა) 2019 წლის 1 ნოემბრამდე − ამ კოდექსის იმპლემენტაციის გეგმის შემუშავება;

ბ) 2020 წლის 1 იანვრამდე − საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის ამ კოდექსის
შესაბამისად განახლება.

2. 2020 წლის 1 მარტამდე საქართველოს მთავრობამ:

ა) შეიმუშაოს და დაამტკიცოს:

ა.ა) „ბავშვის დაცვისა და დახმარების სფეროში დასაქმებული პირების პროფესიული განვითარების სტანდარტების
შესახებ“ დებულება;

ა.ბ) ბავშვის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტი;

ა.გ) დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;

ბ) შეიმუშაოს და საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგინოს ბავშვის მიმართ და ბავშვთა შორის
ძალადობის პრევენციისა და ძალადობაზე ეფექტიანი რეაგირების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;

გ) შექმნას მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის ერთიანი ელექტრონული სისტემა.

3. 2020 წლის 1 მარტამდე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტრომ შეიმუშაოს და საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგინოს:

ა) ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები;

ბ) ბავშვის სოციალური განვითარების პროგრამები;

გ) ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი პროგრამები;

დ) ბავშვის დაცვის აღმზრდელობითი პროგრამები;

ე) ბავშვის ჯანმრთელობის მხარდაჭერის პროგრამები;

ვ) ბავშვის ოჯახში მხარდაჭერის პროგრამები;

ზ) ალტერნატიული ზრუნვიდან გასული პირის მხარდაჭერის პროგრამა.

4. 2020 წლის 1 მარტამდე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ
შეიმუშაოს და საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგინოს:

ა) ბავშვის განათლების ხელშემწყობი პროგრამები;

ბ) ბავშვის სოციალური აქტივობის პროგრამები;

გ) ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი პროგრამები;

დ) ბავშვის ფიზიკური აქტივობისა და სპორტის ხელშემწყობი პროგრამები;

ე) სამინისტროსადმი დაქვემდებარებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ბავშვის მიმართ ძალადობის
პრევენციისა და ძალადობაზე რეაგირების პროგრამები.

5. 2020 წლის 1 მარტამდე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შეიმუშაოს და დაამტკიცოს
„ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ინტერნეტში განთავსების მოწესრიგების შესახებ“ დებულება.

6. 2020 წლის 1 მარტამდე მუნიციპალიტეტის ორგანოებმა უზრუნველყონ ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის
მუნიციპალური სამსახურების განსაზღვრა.

7. 2020 წლის 1 ივნისამდე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ განახორციელოს საქართველოს საერთო
სასამართლოებში ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების დასანერგად საჭირო ყველა ღონისძიება.

8. 2020 წლის 1 ივნისამდე საქართველოს სახალხო დამცველმა განახორციელოს ამ კოდექსით გათვალისწინებული
ვალდებულებების შესასრულებლად საჭირო ყველა ღონისძიება.

9. 2020 წლის 1 ივნისამდე საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა − იურიდიული დახმარების სამსახურმა
განახორციელოს მის მიერ მომსახურების გაწევისას ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების მიდგომების
დასანერგად საჭირო ყველა ღონისძიება.

თავი XIV
დასკვნითი დებულებები

მუხლი 100. ძალადაკარგული ნორმატიული აქტი
2020 წლის 1 სექტემბრიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მავნე ზეგავლენისაგან არასრულწლოვანთა

დაცვის შესახებ“ საქართველოს 2001 წლის 28 სექტემბრის კანონი (/ka/document/view/15652#) (საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნე, №28, 15.10.2001, მუხ. 113).
საქართველოს 2020 წლის 21 მაისის კანონი №5904 – ვებგვერდი, 25.05.2020 წ. (/ka/document/view/4873784#DOCUMENT:1;)

მუხლი 101. კოდექსის ამოქმედება
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1. ეს კოდექსი, გარდა ამ კოდექსის პირველი−98-ე მუხლებისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
2. ამ კოდექსის 89-ე მუხლის მე-3 ნაწილი ამოქმედდეს 2019 წლის 1 ნოემბრიდან.

3. ამ კოდექსის პირველი−მე-60 და 62-ე−88-ე მუხლები, 89-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილები და       90-ე−98-ე
მუხლები ამოქმედდეს 2020 წლის 1 სექტემბრიდან.

საქართველოს 2020 წლის 21 მაისის კანონი №5904 – ვებგვერდი, 25.05.2020 წ. (/ka/document/view/4873784#DOCUMENT:1;)

 4. ამ კოდექსის 61-ე მუხლი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი

 

 

თბილისი,

20 სექტემბერი 2019 წ.

N5004-Iს

2. 16/03/2021 - საქართველოს კანონი - 346-IVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 18/03/2021 (/ka/document/view/5120599)

1. 21/05/2020 - საქართველოს კანონი - 5904-სს - ვებგვერდი, 25/05/2020 (/ka/document/view/4873784)



1 
 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები 

არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის ადმინისტრაციის შესახებ  

("პეკინის წესები") 

გენერალური ასამბლეა, ითვალისწინებს რა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციას, 

სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებების  საერთაშორისო პაქტს, ეკონომიკური, სოციალური 

და კულტურული უფლებების საერთაშორისო პაქტს, აგრეთვე ადამიანის უფლებათა სხვა 

საერთაშორისო დოკუმენტებს, რომლებიც ახალგაზრდათა უფლებებს ეხება, ითვალისწინებს 

რა აგრეთვე, რომ 1985 წელი გამოცხადებულია ახალგაზრდობის საერთაშორისო წლად: 

მონაწილეობა, განვითარება, მშვიდობა და რომ საერთაშორისო საზოგადოება მნიშვნელოვან 

ყურადღებას უთმობს ახალგაზრდობის უფლებათა განხორციელების დაცვასა და 

მხარდაჭერას, რაზედაც მოწმობს ის მნიშვნელობა, რომელიც ენიჭება ბავშვის უფლებათა 

დეკლარაციას   ეყრდნობა რა, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მეექვსე კონგრესის მიერ 

მიღებულ მეოთხე რეზოლუციას დამნაშავეობის აცილებისა და სამართალდამრღვევებთან 

მოპყრობის შესახებ, რომელშიც მოცემულია მოწოდება, შემუშავებულ იქნას 

არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის ადმინისტრაციისა და მათ მიმართ მზრუნველობის 

გამოჩენის მინიმალური სტანდატული წესები, რაც შესაძლოა მიჩნეულ იქნას სამოდელოდ 

წევრ-სახელმწიფოებისათვის, ეყრდნობა რა, აგრეთვე ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს 

1984 წლის 25 მაისის #1984/153 გადაწყვეტილებას, რომლის შესაბამისადაც წესების პროექტი 

1984 წლის 14-18 მაისს პეკინში გამართულ რეგიონთაშორის მოსამზადებელ თათბირზე 

განხილვის შედეგად წარედგინა 1985 წლის 26 აგვისტო - 6 სექტემბერს მილანში, იტალია, 

მიმდინარე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მეექვსე კონგრესს დამნაშავეობის 

აცილებისა და სამართალდამრღვევებთან მოპყრობის შესახებ ,    აღიარებს რა, რომ 

ახალგაზრდობა, იმყოფება რა პიროვნული განვითარების ადრეულ ეტაპზე, საჭიროებს 

განსაკუთრებულ ზრუნვასა და დახმარებას ფიზიკური, სულიერი და სოციალური 

განვითარების სფეროში, ასევე სამართლებრივ დაცვას მშვიდობის, თავისუფლების, ღირსებისა 

და უსაფრთხოების პირობებში. მიიჩნევს რა, რომ არსებული ეროვნული კანონმდებლობა, 

პოლიტიკა და პრაქტიკა, შესაძლოა, საჭიროებდნენ გადასინჯვასა და შეცვლას წინამდებარე 

წესებში მოცემული ნორმების გათვალისწინებით,   

ასევე მიიჩნევს რა, რომ შესაძლოა, ამგვარი ნორმები, შესაძლებელია, ისახებოდეს 

დღესდღეობით ძნელად განსახორციელებლად,  არსებული სოციალური, ეკონომიკური, 

კულტურული, პოლიტიკური და სამართლებრივი პირობების გათვალისწინებით, ისინი, 

მიუხედავად ამისა, შესაძლებელია რეალიზებულ იქნან პროგრამული მინიმუმის სახით, 1. 

მადლიერებით აღნიშნავს დამნაშავეობის აცილებისა და მასთან ბრძოლის კომიტეტის, 

გენერალური მდივნის, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამნაშავეობის აცილებისა და 

დამნაშავეებთან მოპყრობის აზიური და შორეული  

აღმოსავლეთის ინსტიტუტებისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სხვა 

ინსტიტუტების მიერ გაწეულ მუშაობას არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის 

ადმინისტრაციის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური 

წესების მომზადებაში;  
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2. მადლიერებით მხედველობაში იღებს გენერალური მდივნის მოხსენებას გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციის არასრულწლოვანთა მიმართ სამართლის ადმინისტრაციის წარმოების 

შესახებ პროექტის შესახებ;  

3. იწონებს რეგიონათშორისი მოსამზადებელი პეკინის თათბირის შედეგებს, რომელშიც 

დასრულებულ იქნა წესების ტექსტის შემუშავება განხილვისა და საბოლოო გადაწყვეტილების 

მიღებისათვის;  

4. ამტკიცებს მეშვიდე კონგრესის მიერ მიერ რეკომენდირებულ გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის არასრულწლოვანთა სამართლის ადმინისტრაციის მინიმალურ სტანდარტულ 

წესებს და წინამდებარე რეზოლუციის დანართში მოცემულ წესებს, და იწონებს მეშვიდე 

კონგრესის რეკომენდაციას, რათა ეს წესები იწოდებოდეს "პეკინის წესებად";  

5. სთავაზობს წევრ-სახელმწიფოებს აუცილებლობის შემთხვევაში მოიყვანოს პეკინის 

წესებთან შესაბამისობაში შიდაეროვნული კანონმდებლობა, პოლიტიკა და პრაქტიკა, 

განსაკუთრებით არასრულწლოვანთა მიმართ სამართალწარმოების გამტარებელი 

პერსონალის მომზადების სფეროში, და მიიღოს ზომები, რათა გააცნოს წესები შესაბამის 

ორგანოებსა და ფართო საზოგადოებას;  

6. მოუწოდებს დამნაშავეობის აცილებისა და დანაშაულობასთან ბრძოლის კომიტეტს 

დანაშაულობასთან ბრძოლისა და სამართალდამრღვევებთან მოპყრობის გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციის ინსტიტუტების ხელშეწყობით შეიმუშავოს ზომები პეკინის წესების 

ეფექტური განხორციელებისათვის.   

7. სთავაზობს წევრ-სახელმწიფოებს აცნობონ გენერალურ მდივანს პეკინის წესების 

განხორციელების შესახებ და რეგულარულად მიაწოდონ მოხსენებები დამნაშავეობის 

აცილებისა და დანაშაულობასთან ბრძოლის კომიტეტს მიღწეული შედეგების შესახებ.  

8. სთხოვს წევრ-სახელმწიფოებსა და გენერალურ მდივანს ჩაატაროს გამოკვლევები და 

შეიმუშავოს მონაცემთა ბაზა არასრულლწლოვანთა მიმართ სამართლის ადმინისტრაციის 

წარმოების ეფექტური პოლიტიკისა და პრაქტიკის გატარების შესახებ;  

9. სთხოვს გენერალურ მდივანს და სთავაზობს წევრ-სახელმწიფოებს უზრუნველყონ პეკინის 

წესების ტექსტის რაც შეიძლება ფართო გავრცელება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

ყველა ოფიციალურ ენაზე, არასრულწლოვანთა მიმართ სამართალწალრმოების სფეროში 

ინფორაციული საქმიანობის აქტივიზაციის ჩათვლით;  

10. სთხოვს გენერალურ მდივანს შეიმუშავოს ექსპერიმენტული პროექტები პეკინის წესების 

განხორციელების მიზნით;  

11. სთხოვს გენერალურ მდივანსა და წევრ-სახელმწიფოებს მიაწოდონ  აუცილებელი 

საშუალებები პეკინის წესების წარმატებული განხორციელებისათვის, კერძოდ, კადრების 

მიღებისა და მომზადების, თანამშრომლებით გაცვლის, გამოკვლევების ჩატარებისა და 

შეფასებების, აგრეთვე გამასწორებელ დაწესებულებებში მოთავსებისათვის ახალი 

ალტერნატიული ზომების შემუშავების საკითხებში;  



3 
 

12. სთხოვს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამნაშავეობასთან ბრძოლისა და 

სამართალდამრღვევებთან ურთიერთობის მერვე კონგრესს ჩაატაროს წინამდებარე 

რეზოლიციაში მოცემული პეკინის წესებისა და რეკომენდაციების განხორციელებისას 

მიღწერული შედეგების მიმოხილვა არასრულწლოვანთა მიმართ სამართლის 

ადმინისტრაციის წარმოებას მიძღვნილ დღის წესრიგის ცალკეული პუნქტის ფარგლებში.       

13. დაჟინებით მოუწოდებს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სისტემის შესაბამის 

ორგანოებს, კერძოდ რეგიონალურ კომისიებსა და სპეციალიზირებულ დაწესებულებებს, 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამნაშავეობასთან ბრძოლისა და 

სამართალდამრღვევებთან მოპყრობის ინსტიტუტებს, სხვა მთავრობათაშორის და 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს ითანამშრომლონ სამდივნოსთან და მიიღონ აუცილებელი 

შეთანხმებული და მუდმივი ზომები, თავისი სპეციალური კომპეტენციის ფარგლებში, პეკინის 

წესებში მოცემული პრინციპების განხორციელების მიზნით.    

დანართი   

არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის ადმინისტრაციის გაერო-ს სტანდარტული 

მინიმალური წესები ("პეკინის წესები") 

პირველი ნაწილი. საერთო პრინციპები   

1. ძირითადი მიზნები   

1.1. მონაწილე სახელმწიფოები უნდა ისწრაფოდნენ, თავისი ზოგადი ინტერესების 

შესაბამისად, ხელი შეუწყონ არასრულწლოვანთა და მათ ოჯახთა კეთილდღეობას. 

1.2. წევრი-სახელმწიფოები უნდა ისწრაფოდნენ ისეთი პირობების შექმნისაკენ, რომლებიც 

საშუალებას მისცემენ უზრუნველყონ მოზარდთა შინაარსიანი ცხოვრება საზოგადოებაში, 

რომელიც, მოზარდის სიცოცხლის იმ პერიოდში, როდესაც ის ყველაზე მეტად არის 

მიდრეკილი არასწორი საქციელისაკენ, ხელს შეუწყობს პიროვნების განვითარებისა და 

განათლების მიღების პროცესს, მაქსიმალურად თავისუფალს დამნაშავეობისა და 

სამართალდარღვევის ჩადენის შესაძლებლობისაგან.  

1.3. საკმარისი ყურადღება უნდა მიექცეს პოზიტიური ზომების განხორციელებას, რომელნიც 

ითვალისწინებს ყველა შესაძლებელი რესურსების მობილიზაციას, ოჯახის, მოხალისეების და 

საზოგადოების სხვა ჯგუფების, აგრეთვე სკოლების და სხვა საზოგადოებრივი ინსტიტუტების 

ჩართვას, კანონის მხრიდან ჩარევის აუცილებლობის შემცირებისა და კანონთან კონფლიქტში 

მყოფი მოზარდისადმი ეფექტური, სამართლიანი და ჰუმანური დამოკიდებულების მიზნით. 

1.4. არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულება უნდა გახდეს ყოველი ქვეყნის ეროვნული 

განვითარების პროცესის შემადგენელი ნაწილი თითოეული არასრულწლოვანის მიმართ 

სოციალური სამართლიანობის ყოველმხრივი უზრუნველყოფის ფარგლებში, იმავდროულად, 

მან ხელი უნდა შეუწყოს ახალგაზრდობის დაცვისა და საზოგადოებაში მშვიდობიანი წესის 

შენარჩუნების უზრუნველყოფას.   
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1.5. წინამდებარე წესები განხორციელდება თითოეულ წევრ-სახელმწიფოში არსებული 

ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული პირობების კონტექსტში.  

1.6. აუცილებელია არასრულწლოვანთა მიმართ სამართალის ადმინისტრაციის სამსახურების 

სისტემატურად განვითარება და კოორდინირება ამ სამსახურების პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლებისა და მათი შესაბამის დონეზე შენარჩუნების მიზნით, მათი 

მეთოდების, მიდგომებისა და დამოკიდებულების ჩათვლით.   

ეს ძირითადი მიზნები ეხება ყოვლისმომცველ სოციალურ პოლიტიკას მთლიანობაში და 

მიმართულია არასრულწლოვნთა კეთილდღეობის უზრუნველყოფის მაქსიმალური 

ცელშწყობისაკენ, რაც მინიმუმამდე დაიყვანს მართლმსაჯულების სისტემის მხრიდან 

არასრულწლოვანთა საქმეებში ჩარევის აუცილებლობას.   

1.1.-1.3. წესებში ხაზგასმულია ის მნიშვნელოვანი როლი, რომელიც უნდა შეასრულოს 

კონსტრუქციულმა სოციალურმა პოლიტიკამ არასრულწლოვანთა მიმართ. კერძოდ 

არასრულწლოვანთა მიერ დანაშაულისა და სამართალდარღვევების აცილებაში.   

2. წესების გამოყენების სფერო და გამოყენებული ცნებები   

2.1. წინამდებარე მინიმალური სტანდარტული წესები გამოიყენება არასრულწლოვან 

სამართალდამრღვევთა მიმართ მიუკერძოებლად, რასის, კანის ფერის, ენის, აღმსარებლობის, 

პოლიტიკური თუ სხვა მრწამსის, ეროვნული თუ სოციალური წარმომავლობის, ქონებრივი, 

წოდებრივი თუ სხვა მდგომარეობის მიუხედავად.  

2.2. მოცემული წესების მიზნებისათვის წევრი-სახელმწიფოები იყენებენ შემდეგ ცნებებს 

იმგვარად, რომ ისინი პასუხობდნენ შესაბამის სამართლებრივ სისტემებსა და კონცეფციებს:  

ა) არასრულწლოვანია ბავშვი ან ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც არსებული სამართლებრივი 

სისტემის ჩარჩოებში შეიძლება სამართალდარღვევისათვის მიეცეს პასუხისგებაში იმ ფორმით, 

რომელიც განსხვავდება სრულწლოვანისადმი გამოყენებული პასუხისგების ფორმისაგან;  

ბ) სამართალდარღვევაა ნებისმიერი გადაცდომა (ქმედება ან უმოქმედობა), რომელიც კანონით 

ექვემდებარება დასჯას არსებული სამართლებრივი სისტემის ჩარჩოებში.  

გ) არასრულწლოვანი სამართალდამრღვევია ბავშვი ან ახალგაზრდა, რომელიც ეჭვმიტანილია 

დანაშაულის ჩადენაში, ან, რომელმაც, როგორც დადასტურებულია, ჩაიდინა დანაშაული.  

2.3. ყოველი ეროვნული იურისიდქციის ჩარჩოებში უნდა მიღებულ იქნას ძალისხმევა 

კანონების, წესებისა და დებულებების კომპლექსის მისაღებად, რომელიც უშუალოდ ეხება 

არასრულწლოვან სამართალდამრღვევებს და დაწესებულებებსა და ორგანოებს, რომელთა 

ფუნქციაშიც შედის არასრულწლოვანთა მიმართ სამართლის ადმინისტრაციის გატარება და 

რომელნიც მოწოდებულნი არიან:  

ა) დააკმაყოფილონ არასრულწლოვან სამართალდამრღვევთა სხვადასხვა მოთხოვნები, მათი 

ძირითადი უფლებების დაცვით;  

ბ) დააკმაყოფილონ საზოგადოების მოთხოვნები;  
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გ) მოცემული წესები ცხოვრებაში გაატარონ განუხრელად და მიუკერძოებლად.   

3. წესების გამოყენების სფეროს გაფართოება   

3.1. წესების შესაბამისი დებულებები გამოიყენება არა მარტო სამართალდამრღვევ 

არასრულწლოვანთA მიმართ, არამედ იმ არასრულწლოვანთა მიმართ, რომელნიც შეიძლება 

პასუხისგებაში იყვნენ მიცემულნი ნებისმიერი კონკრეტული ქმედებისათვის, რომელიც არ 

იწვევს სისხლის ან ადმინისტრაციულ სამართლის პასუხისგებას მათი სრულწლოვანთა მიერ 

ჩადენის შემთხვევაში.  

3.2. აუცილებელია ძალისხმევის მიმართვა იმისკენ, რათა წესებში მოცემული პრინციპების 

ქმედებანი გავრცელებულ იქნას ყველა იმ არასრულწლოვნის მიმართ, რომელთა მიმართაც 

გამოყენებულია სოციალური უზრუნველყოფისა და მეურვეობის ზომები.    

3.3. აგრეთვე ძალისხმევა უნდა იქნას მიმართული იმისკენ, რათა შეძლებისდაგვარად მოხდეს 

წესებში მოცემული პრინციპების გავრცელება ახალგაზრდა სრულწლოვან დამნაშავეთა 

მიმართ.   

4. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკი.   

4.1 სამართლებრივ სისტემებში, რომლებშიც მიღებულია არასრულწლოვანთათვის სისხლის 

სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკის ცნება, ქვედა ზღვარი ამ ასაკისა არ უნდა იქნეს 

დადგენილი ძალზედ ადრეულ ასაკზე, ემოციური, სულიერი და ინტელექტუალური 

განვითარების ასპექტებიდან გამომდინარე.   

5. არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების მიზნები.   

მართლმსაჯულების სისტემა არასრულწლოვანთა მიმართ უნდა იქნას მიმართული პირველ 

რიგში არასრულწლოვნის კეთილდღეობის უზრუნველყოფისაკენ და იმის 

უზრუნველყოფისაკენ, რათა არასრულწლოვან სამართალდამრღვევზე ზემოქმედების ზომები 

იყოს ყოველთვის თანაზომადი როგორც სამართალდამრღვევის პიროვნების, ასევე 

სამართალდარღვევის ჩადენის გარემოებებთან.   

6. დისკრეციულ უფლებამოსილებათა მოცულობა.   

6.1. არასრულწლოვანთა განსხვავებული განსაკუთრებული მოთხოვნილებების 

გათვალისწინებით, აგრეთვე არსებული ზომების მრავალფეროვნების გათვალისწინებით, 

აუცილებელია დისკრეციული უფლებამოსილების შესაბამისი მოცულობის გათვალისწინება 

არასრულწლოვანთა მიმართ სასამართლო წარმოების ყველა ეტაპზე, მათ შორის გამოძიების, 

საქმის სასამართლოში განხილვის, სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების და სასამართლოს 

გადაწყვეტილების აღსრულებაზე კონტროლის განხორციელებისას.  

 6.2. ამასთანავე, ძალისხმევა მიმართულ უნდა იქნას დისკრეციული უფლებამოსილების 

ყველა ეტაპსა და დონეზე განხორციელების შესაბამისი ანგარიშგების უზრუნველყოფისაკენ.  
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6.3. დისკრეციულ უფლებამოსილებათა განმხორციელებელ პირებს უნდა გააჩნდეთ 

შესაბამისი კვალიფიკაცია ან მომზადება მათი კეთილგონივრულად გამოყენებისათვის 

თავისი ფუნქციებისა და უფლებამოსილების შესაბამისად.   

7. არასრულწლოვანთა უფლებები   

სასამართლო წარმოების ყველა ეტაპზე გარანტირებული უნდა იყოს ძირითადი 

პროცესუალური გარანტიები, ისეთი, როგორიცაა უდანაშაულობის პრეზუმფცია, უფლება,  

გაეცნოს წაყენებულ ბრალდებას, უფლება, არ მისცეს ჩვენება, უფლება, იყოლიოს ადვოკატი, 

უფლება მშობელთა ან მეურვეთა დასწრებაზე, მოწმესთან პირდაპირი დაპირისპირებისა და 

ჯვარედინი დაკითხვის უფლება და ზემდგომ ინსტანციებში აპელაციის უფლება.     

8. კონფიდეციალურობის უზრუნველყოფა   

8.1. ყველა ეტაპზე პატივი უნდა ეცეს არასრულწლოვანის უფლებას კონფიდეციალურობაზე, 

რათა თავიდან აცილებულ იქნას ზიანის მიყენება უსარგებლო გახმაურებისაგან ან 

რეპუტაციისათვის ზიანის მიყენებისაგან.  

8.2. პრინციპულად არ უნდა იქნას გამოქვეყნებული არავითარი ინფორმაცია, რომელიც 

მიუთითებს არასრულწლოვან სამართალდარღვევის პიროვნებაზე.   

9. დაცვითი დათქმა   

არაფერი მოცემულ წესებში არ უნდა იქნას გაგებული როგორც გამომრიცხავი გაერო-ს 

პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესებისა, ადამიანის უფლებათა სხვა 

დოკუმენტებისა და სტანდარტების, რომელნიც მიღებულია საერთაშორისო საზოგადოების 

მიერ და ეხება ახალგაზრდა პირთა დაცვასა და მათზე ზრუნვას.    

მეორე ნაწილი. გამოძიება და სასამართლო განხილვა 

10. პირველადი კონტაქტი   

10.1. არასრულწლოვნის დაკავებისას მისი მშობლები ან მეურვე დაუყოვნებლივ უნდა იქნენ 

ინფორმირებული დაკავების შესახებ, ხოლო დაუყოვნებლივ ინფორმირების შეუძლებლობის 

შემთხვევაში, მშობლები და მეურვე ინფორმირებული უნდა იყონ მოგვიანებით 

მაქსიმალურად შეზღუდულ დროის განმავლობაში.  

10.2. მოსამართლე ან სხვა კომპეტენტური თანამდებობის პირი ან სხვა ორგანო დაუყოვნებლივ 

განიხილავს საკითხს არასრულწლოვნის განთავისუფლების შესახებ.  1 

10.3. მართლწესრიგის განმახორციელებელ ორგანოებსა და არასრულწლოვან 

სამართალდამრღვევთა შორის კონტაქტი ხორციელდება იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილი 

იქნეს არასრულწლოვნის სამართლებრივი სტატუსის პატივისცემა, ხელი შეეწყოს 

არასრულწლოვნის კეთილდღეობას და აცილებულ იქნას მისთვის ზიანის მიყენება, საქმის 

გარემოებების სათანადო გათვალისწინებით.   
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11. საქმის შეწყვეტა   

11.1. არასრულწლოვან სამართალდამრღვევთა საქმეთა განხილვისას შეძლებისდაგვარად არ 

უნდა იქნას გამოყენებული 14.1. წესში მითითებული მთავრობის კომპეტენტური ორგანოს 

მიერ საქმის ოფიციალური განხილვა.  

11.2. პოლიციას, პროკურატურას და სხვა ორგანოებს, რომელნიც აწარმოებენ 

არასრულწლოვანთა საქმეებს, უნდა მიეცეს უფლებამოსილება მიიღოს გადაწყვეტილება 

თავისი შეხედულებისამებრ საქმის ოფიციალური მოსმენის გარეშე, შესაბამის სამართლებრივ 

სისტემაში ამ მიზნისათვის დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით, აგრეთვე წინამდებარე 

წესებში მოცემული პრინციპების შესაბამისად.  

11.3. საქმის ნებისმიერი შეწყვეტა, დაკავშირებული საქმის შესაბამის საზოგადოებრივ ან სხვა 

სამსახურში გადაცემასთან, მოითხოვს არასრულწლოვნის ან მისი მშობლის ან მეურვის 

თანხმობას, იმ პირობით, რომ ასეთი გადაწყვეტილება გადაცემის შესახებ ექვემდებარება 

გადახედვას ხელისუფლების კომპეტენტური ორგანოების მიერ განცხადების საფუძველზე.  

11.4. არასრულწლოვანთა საქმეების განხილვისას დისკრეციულობის უზრუნველყოფის 

მიზნით აუცილებელია საზოგადოების ჩარჩოში ისეთი პროგრამების გათვალისწინება, 

როგორც დროებითი ზედამხედველობისა და ხელმძღვანელობის განხორციელება, 

დაზარალებულთა სასარგებლოდ რესტიტუცია და კომპენსაცია.   

12. პოლიციის სპეციალიზაცია   

თავისი ფუნქციების საუკეთესოდ განხორციელების მიზნით პოლიციის თანამშრომლები, 

რომლებიც ხშირად ან განსაკუთრებულად არიან დაკავებულნი არასრულწლოვანთა 

საქმეებით ან რომლებიც ძირითადად  დაკავებულნი არიან არასრულწლოვანთა შორის 

დანაშაულობის პროფილაქტიკით, უნდა გაიარონ სპეციალური ინსტრუქტაჟი და მომზადება. 

ამ მიზნით მსხვილ ქალაქებში უნდა შეიქმნას პოლიციის სპეციალური ქვეგანყოფილებანი.   

13. სასამართლომდე თავისუფლების აღკვეთა   

13.1. წინასწარი პატიმრობა გამოიყენება მხოლოდ როგორც განსაკუთრებული ზომა და დროის 

უმოკლესი პერიოდის განმავლობაში.  

13.2. წინასწარი პატიმრობა სასამართლომდე შეძლებისდაგვარად უნდა შეიცვალოს სხვა 

ალტერნატიული ზომებით, ისეთი, როგორც მუდმივი ზედამხედველობა, აქტიური 

აღმზრდელობითი სამუშაოები ანდა ოჯახში ან აღმზრდლობით დაწესებულებაში მოთავსება.  

13.3. არასრულწლოვნები, რომელნიც მოთავსებულნი არიან წინასწარი პატიმრობის 

ადგილებში, სარგებლობენ გაერო-ს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული 

წესებით გათვალისწინებული ყველა უფლებითა და გარანტიებით.  

13.4. არასრულწლოვნები, რომელნიც მოთავსებულნი არიან წინასწარი პატიმრობის 

ადგილებში, უნდა მოათავსონ სრულწლოვანი პატიმრებისაგან განცალკევებით, აგრეთვე იმ 

დაწესებულების, სადაც იმყოფებიან სრულწლოვანი პატიმრები, სპეციალურ განყოფილებაში. 
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13.5. წინასწარი პატიმრობის მთელ პერიოდში არასრულწლოვანი უზრუნველყოფილი უნდა 

იყოს მოვლით, დაცვით და აუცილებელი ინდივიდუალური დახმარებით - სოციალური, 

ფსიქოლოგიური, სამედიცინო, ფიზიკური, აგრეთვე დახმარებით განათლებისა და 

პროფესიული მომზადების სფეროში, - რომლებიც მათ შეიძლება დასჭირდეთ მათი ასაკის, 

სქესისა და პიროვნების გათვალისწინებით.   

ნაწილი მესამე. სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანა და ზემოქმედების ზომების შერჩევა   

14. სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანის კომპეტენტური ორგანო   

14.1. თუ არასრულწლოვანი სამართალდამრღვევის საქმე არ იყო შეწყვეტილი (მე-11 წესის 

შესაბამისად), მის საქმეს განიხილავს ხელისუფლების კომპეტენტური ორგანო (სასამართლო, 

ტრიბუნალი, საბჭო, კომისია და ა.შ.) სამართლიანი და მიუკერძოებელი სასამართლოს 

პრინციპების შესაბამისად.  

14.2. სასამართლო განხილვა უნდა პასუხობდეს არასრულწლოვნის ინტერესებს და 

განხორციელდეს გაგების ატმოსფეროში, რაც საშუალებას მისცემს არასრულწლოვანს მიიღოს 

მასში მონაწილეობა და თავისუფლად გამოთქვას თავისი თვალსზირისი.   

15. ადვოკატი, მშობლები და მეურვეები   

15.1 სასამართლო განხილვის მსვლელობისას არასრულწლოვანს აქვს უფლება წარმოდგენილ 

იქნას ადვოკატით ან მიმართოს უფასო სამართლებრივი დახმარებისათვის, თუ ასეთი 

დახმარების გაწევა გათვალისწინებულია ამ ქვეყნის კანონმდებლობით.  

15.2. მშობლებს ან მეურვეს აქვთ უფლება მიიღონ მონაწილეობა სასამართლო განხილვაში, და 

ხელისუფლების კომპეტენტურ ორგანოს შეუძლია მოითხოვოს მათი დასწრება 

არასრულწლოვნის ინტერესების გათვალისწინებით. ამასთანავე ხელისუფლების 

კომპეტენტურ ორგანოს შეუძლია უარი უთხრას მათ ასეთ მონაწილეობაზე, თუ არის 

საფუძველი ვარაუდისა, რომ ეს აუცილებელია ასრულწლოვანის ინტერესებიდან 

გამომდინარე.   

16. მოხსენებები (ანგარიშები) სოციალური გამოკვლევების შედეგების შესახებ   

16.1. ყველა შემთხვევაში, ნაკლებად მძიმე სამართალდარღვევების გამოკლებით, 

ხელისუფლების კომპეტენტური ორგანოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, 

რომელიც წინ უსწრებს განაჩენის გამოტანას, აუცილებელია გულდასმით იქნას შესწავლილი 

გარემო და პირობები, რომლებშიც ცხოვრობს არასრულწლოვანი, ან გარემოებები, რომლებშიც 

იყო ჩადენილი სამართალდარღვევა, იმ მიზნით, რომ ხელი შეეწყოს გონიერ სასამართლო 

გადაწყვეტილების მიღებას.   

17. სახელმძღვანელო პრინციპები სასამართლო გადაწყვეტილების მიღებისას და ზემოქმედების 

ზომების შერჩევა   

17.1. ზემოქმედების ზომის შერჩევისას კომპეტენტური ორგანო უნდა ხელმძღვანელობდეს 

შემდეგი პრინციპებით:  
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ა) ზემოქმედების ზომები ყოველთვის უნდა იყოს თანაზომადი არა მარტო 

სამართალდარღვევის გარემოებებსა და სიმძიმესთან, არამედ არასრულწლოვნის 

მდგომარეობასა და მოთხოვნილებებთან, აგრეთვე საზოგადოების მოთხოვნილებებთან.  

ბ) გადაწყვეტილება პირადი თავისუფლების შეზღუდვის შესახებ უნდა მიღებულ იქნეს 

მხოლოდ საკითხის გულმოდგინედ განხილვის შემდეგ და შეზღუდვები შეძლებისდაგვარდ 

უნდა იქნას დაყვანილი მინიმუმამდე.  

გ) არასრულწლოვან სამართალდამრღვევს არ უნდა წაერთვას თავისუფლება, თუ ის არ არის 

ცნობილი დამნაშავედ სერიოზული ქმედების ჩადენაში სხვა პირის მიმართ ძალადობის 

გამოყენებით ან სხვა სერიოზულ სამართალდარღვევების არაერთჯერად ჩადენაში, აგრეთვე 

იმ შემთხვევაში, როდესაც არ არსებობს სხვა შესაბამისი ზემოქმედების ზომა.  

დ) არასრულწლოვნის საქმის განხილვისას საკითხი მისი კეთილდღეობის შესახებ უნდა 

მიჩნეულ იქნას გადამწყვეტ ფაქტორად.  

17.2. არანაირი სამართალდარღვევისათვის არასრულწლოვნის მიმართ არ შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას სიკვდილით დასჯა.  

17.3. არასრულწლოვნის მიერ არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფიზიკური დასჯა.  

17.4. ხელისუფლების კომპეტენტურ ორგანოს უნდა  ჰქონდეს უფლება ნებისმიერ მომენტში 

შეწყვიტოს სასამართლო განხილვა.    

18. ზემოქმედების სხვადასხვა ზომები   

18.1 მეტი მოქნილობის უზრუნველყოფის მიზნით და გამოსასწორებელ დაწესებულებაში 

მოთავსებისაგან შეძლებისდაგვარად თავიდან ასაცილებლად ხელისუფლების კომპეტენტურ 

ორგანოს უნდა გააჩნდეს საქმის გადაწყვეტისას ზემოქმედების ზომების ფართო კომპლექსი. 

ასეთ ზომებს, რომლებიც შეიძლება განხორციელდეს ერთმანეთთან შეთავსებით, 

განეკუთვნება: 

ა) დადგენილება მეურვეობის, ხელმძღვანელობისა და ზედამხედველობის შესახებ;  

ბ) პრობაცია;  

გ) დადგენილება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის შესახებ;  

დ)ფინანსური დასჯა, კომპენსაცია და რესტიტუცია;  

ვ) დადგენილება შუალედური და სხვა ზომების შესახებ;  

ზ) დადგენილება ჯგუფურ ფსიქოთერაპიასა და სხვა მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობის 

შესახებ;  

თ) დადგენილება, რომელიც ეხება აღსაზრდელად გადაცემას, საცხოვრებელ ადგილსა ან სხვა 

აღსაზრდელ ზომებს; I)   სხვა შესაბამისი ზომები.   
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18.2. არც ერთი არასრულწლოვანი არ უნდა იქნეს მოწყვეტილი   მშობელთა მზრუნველობას, 

ნაწილობრივ ან მთლიანად, თუ ეს არ არის გამართლებული მისი საქმის გარემოებით.   

19. მინიმალური გამოყენება იმ ზომებისა, რომლებიც ითვალისწინებს გამასწორებელ 

დაწესებულებებში მოთავსებას. 

19.1. არასრულწლოვნის მოთავსება რომელიმე გამასწორებელ დაწესებულებაში ყოველთვის 

უნდა იყოს უკიდურესი ზომა, რომელიც გამოიყენება მინიმალურად აუცილებელი დროის 

განმავლობაში.   

20. უსარგებლო დაყოვნების აცილება   

20.1. არასრულწლოვნის ნებისმიერი საქმე უნდა განიხილებოდეს სწრაფად, ნებისმიერი 

უსარგებლო დაყოვნების დაუშვებლად.   

21. ოქმები.   

21.1. არასრულწლოვან სამართალდამრღვევთა საქმეების მასალები უნდა ინახებოდეს მკაცრად 

კონფიდენციალურად და არ უნდა გადაეცეს მესამე პირებს. მასალების ხელმისაწვდომობა 

უნდა შემოიფარგლოს იმ პირთა წრით, რომლებიც უშუალოდ არიან დაკავებულნი მოცემული 

საქმის განხილვით, ან სხვა პირთა წრით, რომელთაც გააჩნიათ შესაბამისი უფლებამოსილება.  

21.2. არასრულწლოვან სამართალდამრღვევთა საქმეების მასალები არ უნდა იქნას 

გამოყენებული ამ საქმესთან დაკავშირებულ სრულწლოვან სამართალდამრღვევთა საქმეების 

შემდგომ განხილვისას.     

22. პროფესიონალიზმისა და მომზადების აუცილებლობა   

22.1. არასრულწლოვანთა საქმეებით დაკავებული მთელი კონტინგენტის აუცილებელი 

პროფესიონალური კომპეტენტურობის უზრუნველყოფისა და შენარჩუნებისათვის 

აუცილებელია  პროფესიული მომზადების, მუშაობის პროცესში სწავლების, გადამზადების 

კურსებისა და სწავლების სხვა შესაბამისი სახეების გამოყენება.  

22.2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ორგანოების პერსონალი უნდა შერჩეულ იქნას 

არასრულწლოვანთა სხვადასხვა კატეგორიების გათვალისწინებით, რომლებიც შედიან 

მართლმსაჯულების სისტემასთან კონტაქტში. ძალისხმევა უნდა იქნეს მიმართული იმისკენ, 

რომ უზრუნველყოფილ იქნეს ქალთა და ეროვნულ უმცირესობათა სამართლიანი 

წარმომადგენლობა არასრულწლოვანთა საქმეების მართლმსაჯულების ოგანოებში.   

  

ნაწილი მეოთხე. გამასწორებელ დაწესებულებათა ფარგლებს გარეთ დარჩენილ 

არასრულწლოვან სამართალდამრღვევებთან მოპყრობა 

23. გადაწყვეტილების ეფექტური აღსრულება   
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23.1. აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნას შესაბამისი დებულებანი 14.1. წესში 

მითითებული კომპეტენტური ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების 

შესახებ თვით ამ ორგანოს მიერ ან რომელიმე სხვა ორგანოს მიერ, გარემოების შესაბამისად.  

23.2. ასეთი დებულებანი უნდა შეიცავდნენ კომპეტენტური ორგანოს უფლებას პერიოდულად, 

აუცილებლობისდამიხედვით, შეიტანოს ცვლილებები დადგენილებაში იმ პირობით, რომ ამ 

ცვლილებების ხასიათი განისაზღვრება ამ წესებში მოცემულ პრინციპებთან შესაბამისად.    

24. აუცილებელი დახმარების მიწოდება   

24.1. აუცილებელია ძალისხმევის მიმართვა არასრულწლოვანთათვის სასამართლო 

განხილვის ყველა ეტაპზე აუცილებელი დახმარების მიწოდების მიზნით, ისეთის როგორც 

საცხოვრებელით უზრუნველყოფა, განათლების ან პროფესიული მომზადების მიღება, 

შრომითი მოწყობა ან სხვა ნებისმიერი დახმარება, რომელიც შეიძლება სასარგებლო და 

პრაქტიკული გამოდგეს ხელახალი აღზრდის პროცესისათვის ხელის შეწყობის მიზნით.   

25. მოხალისეებისა და სხვა საზოგადოებრივი სამსახურების მობილიზაცია.   

25.1. აუცილებელია მოხალისეების, მოხალისე ორგანიზაციების, ადგილობრივი 

დაწესებულებებისა და სხვა საზოგადოებრივი სამსახურების მოზიდვა, რათა მათ შეიტანონ 

თავისი ქმედითი წვლილი არასრულწლოვანთა ხელახალ აღზრდაში საზოგადოების 

ფარგლებში, და რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ოჯახის ფარგლებში.   

ნაწილი მეხუთე. გამასწორებელ დაწესებულებებში მოთავსებულ სამართალდამრღვევებთან 

მოპყრობა 

26. გამასწორებელ დაწესებულებებში სამართალდამრღვევებთან მოპყრობის მიზნები.   

26.1. გამასწორებელ დაწესებულებებში მოთავსებულ არასრულწლოვნებთან 

აღმზრდელობითი სამუშაოების მიზანია მეურვეობის, დაცვის, განათლებისა და პროფესიული 

მომზადების უზრუნველყოფა, მათთვის საზოგადოებაში სოციალურად სასარგებლო და 

ნაყოფიერი როლის შესრულებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით.  

26.2. გამასწორებელ დაწესებულებებში მოთავსებული არასრულწლოვნები 

უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ მოვლით, დაცვით და ყველა აუცილებელი დახმარებით - 

სოციალური, ფსიქოლოგიური, სამედიცინო, ფიზიკური, აგრეთვე განათლებისა და 

პროფესიული მომზადების სფეროში, - რომლებიც მათ შეიძლება დასჭირდეთ მათი ასაკის, 

სქესის და პიროვნების გათვალისწინებით, აგრეთვე მათი სრულყოფილი განვითარების 

ინტერესების გათვალისწინებით.  

26.3. არასრულწლოვნები გამასწორებელ დაწესებულებებში უნდა მოთავსდნენ 

სრულწლოვანთაგან გაცალკევებით, აგრეთვე სპეციალურ გამასწორებელ დაწესებულებაში ან 

გამასწორებელი დაწესებულების, რომელშიც აგრეთვე მოთავსებულები არიან 

სრულწლოვნები, სპეციალურ განყოფილებაში.  
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26.4. ახალგაზრდა სამართალდამრღვევ ქალებს, რომელნიც მოთავსებულნი არიან 

გამასწორებელ დაწესებულებაში, უნდა მიექცეს განსაკუთრებული ყურადღება მათი პირადი 

მოთხოვნილებებისა და პრობლემების გათვალისწინებით. ისინი  უზრუნველყოფილი უნდა 

იყონ ისეთივე მოვლით, დაცვით, დახმარებით, მოპყრობით და პროფესიული მომზადებით, 

როგორც ახალგაზრდა სამართალდამრღვევი ვაჟები. აუცილებელია მათთან სამართლიანი 

მოპყრობის უზრუნველყოფა.  

26.5. გამასწორებელ დაწესებულებაში მოთავსებულ არასრულწლოვანთა კეთილდღეობის 

ინტერესების გათვალისწინებით, მათ მშობლებს და მეურვეებს უნდა მიეცეთ მათი ნახვის 

უფლება.  

26.6. აუცილებელია უწყებათაშორისი თანამშრომლობის წახალისება გამასწორებელ 

დაწესებულებაში მოთავსებულ არასრულწლოვანთა შესაბამისი აკადემიური, ან 

შეძლებისდაგვარად, პროფესიული მომზადების უზრუნველყოფის მიზნით, რათა 

გამასწორებელი დაწესებულებიდან გასვლის შემდგომ მათ ჰქონდეთ სრულფასოვანი 

განათლება.   

27. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ მიღებული პატიმრებთან მოპყრობის 

მინიმალური სტანდარტული წესების გამოყენება   

27.1. პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესებისა და შესაბამისი 

რეკომენდაციები გამოიყენება მათი გამოყენების მიზანშეწონილებისდამიხადვით 

გამასწორებელ დაწესებულებაში მოთავსებულ არასრულწლოვან სამართალდამრღვევთა 

მიმართ, აგრეთვე იმ სამართალდამრღვევთა მიმართ, რომელნიც იმყოფებიან წინასწარ 

პატიმრობაში.  

27.2.  აუცილებელია ძალისხმევის მიმართვა პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალურ 

სტანდარტულ წესებში მოცემული შესაბამის პრინციპების რაც შეიძლება სრული 

გამოყენებისათვის არასრულწლოვანთა სხვადსხვა მოთხოვნილებების უზრუნველყოფის 

მიზნით, მათი ასაკის, სქესის და პიროვნების გათვალისწინებით.   

28. ადრეულ ეტაპზე პირობითი გათავისუფლების რეგულარული გამოყენება.   

28.1. გამასწორებელი დაწესებულებიდან რეგულალური გათავისუფლება გამოიყენება 

შესაბამისი ორგანოების მიერ შეძლებისდაგვარად ფართო მასშტაბითა დ 

შესაძლებისდაგვარად ადრეულ ვადებში. 28.2. გამასწორებელ დაწესებულებებიდან 

პირობითად გათავისუფლებული არასრულწლოვნები იღებენ დახმარებას და იმყოფებიან 

შესაბამისი ორგანოს ზედამხედველობის ქვეშ და უნდა მიიღონ მხარდაჭერა საზოგადოების 

მხრდიდან.   

29. მუშაობის შუალედური ფორმები   

უნდა იქნას მიმართული ძალისხმევა მუშაობის შუალედური ფორმების გამოყენების მიზნით, 

ისეთის, როგორიცაა ნაკლებად მკაცრი რეჟიმის გამასწორებელი დაწესებულებები, 

აღმზრდელობითი სახლები, დღის მომზადების ცენტრები და სხვა ანალოგიური შესაბამისი 
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ფორმები, რომელთაც შეუძლიათ ხელი შეუწყონ არასრულწლოვნის საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში მართებულ ინტეგრაციას.   

მეექვსე ნაწილი. პოლიტიკის გამოკვლევები, დაგეგმარება, შემუშავება და შეფასება 

30. გამოკვლევები, როგორც პოლიტიკის დაგეგმარების, შემუშავებისა და შეფასების 

საფუძველი   

30.1. ძალისხმევა უნდა იქნას მიმართული პოლიტიკის ეფექტური დაგეგმარებისა და 

შემუშავებისათვის აუცილებელი კვლევითი სამუშაოების ორგანიზაციისა და 

წახალისებისაკენ.  

30.2. ძალისხმევა უნდა იქნას მიმართული არასრულწლოვანთა სამართალდარღვევებისა და 

დამნაშავეობის პრობლემებისა და მიზეზების, აგრეთვე თავისუფლებააღკვეთილ 

არასრულწლოვანთა სხვადასხვა კონკრეტულ მოთხოვნილებათა პერიოდულ გამოკვლევასა 

და შეფასებისათვის.  

30.3. ძალისხმევა უნდა იქნას მიმართული არასრულწლოვანთა მიმართ სამართალწარმოების 

სისტემის ჩარჩოებში რეგულარული შეფასებითი გამოკვლევების მექანიზმის შექმნისათვის და 

შესაბამისი მონაცემებისა და ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზისათვის 

მართლმსაჯულების წარმოების სისტემის სათანადო შეფასებისა და შემდგომი სრულყოფისა 

და რეფორმისათვის.  

30.4. აუცილებელია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების აღსრულებისას მომსახურეობის 

გაწევის  სისტემატური დაგეგმვა და განხორციელება ეროვნული განვითარების 

ღონისძიებების განუყოფელი ნაწილის სახით.     



saerTaSoriso 
standartebi 

arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis 

sferoSi





saerTaSoriso 
standartebi 

arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis 

sferoSi

2011



winamdebare dokumentSi gamoyenebuli terminebi da warmodgenili masala  ar aris gamiznuli 
gamoxatavdes gaeros bavSvTa fondis oficialur Tvalsazriss.

madlobas vuxdiT gaeros adamianis uflebaTa umaRlesi komisris ofiss Semdegi dokumentebis 
qarTuli Targmanis mowodebisaaTvis: gaero-s saxelmZRvanelo principebi arasrulwlovanTa 
mier Cadenil danaSaulTan dakavSirebiT (riadis saxelmZRvanelo principebi), gaero-s mi ni-
ma lu ri stan dar tu li we se bi ar asrul wlo van Ta mi marT mar Tlmsa ju le bis gan xor ci e le bis 
Sesaxeb (`pekinuri wesebi~), gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa dasacavad. 

© gaeros bavSvTa fondi,  2011 weli

gaeros bavSvTa fondis saqarTvelos warmomadgenloba

misamarTi: erisTavis q. 9
tel: 995 32 – 25 11 30, 23 23 88
el-fosta: tbilisi@unicef.org 
www.unicef.org/georgia

daibeWda evrokavSiris mier dafinansebuli proeqtis farglebSi.



Sinaarsi

gaeros bavSvis uflebaTa konvencia  ..............................................................................................5

gaero-s saxelmZRvanelo principebi arasrulwlovanTa mier Cadenil 
danaSaulTan dakavSirebiT (riadis saxelmZRvanelo principebi)  ............................23

gaero-s mi ni ma lu ri stan dar tu li we se bi ar asrul wlo van Ta mi marT 
mar Tlmsa ju le bis gan xor ci e le bis Sesaxeb (`pekinuri wesebi~)  ..................................32

gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa dasacavad (1990, JDL)  ......................................................................................51

gaeros bavSvis uflebaTa komitetis zogadi komentari #10 
marTlmsajulebis sistemaSi bavSvis uflebebis Sesaxeb  ................................................63

gaerTianebuli erebis saxlemZRvanelo principebi marTlmsajulebis 
sistemaSi bavSvTa mimarT gansaxorcielebeli RonisZiebebis Sesaxeb (1997) 
(venis debulebebi)   .................................................................................................................................84





saerTaSoriso standartebi arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTebaSi

5

bavSvis uflebaTa konvencia

preambula

winamdebare konvenciis monawile saxelmwifoebi

miiCneven ra, rom gaerTianebuli erebis organizaciis mier deklarirebuli principebis Ses-
abamisad sazogadoebis yvela wevris Rirsebis, Tanaswori da xelSeuvali uflebebis aRiareba 
aris dedamiwaze Tavisuflebis, samarTlianobisa da mSvidobis uzrunvelyofis safuZveli,

mxedvelobaSi iReben ra, rom gaerTianebuli erebis organizaciis xalxebma wesdebaSi cxady-
ves TavianTi erTguleba adamianis ZiriTadi uflebebis, adamianis pirovnebis Rirsebisa da 
Rirebulebisadmi da mtkiced aqvT gadawyvetili meti Tavisuflebis pirobebSi xeli Seuwyon 
socialur progressa da cxovrebis pirobebis gaumjobesebas,

aRiareben ra, rom gaerTianebuli erebis organizaciam adamianis uflebaTa sayovelTao 
deklaraciaSi da adamianis uflebaTa Sesaxeb saerTaSoriso paqtebSi gamoacxada, rom yo-
vel adamians unda hqondes am dokumentebSi miTiTebuli yvela ufleba da Tavisufleba ga-
nurCevlad iseTi niSnebisa, rogoricaa rasa, kanis feri, sqesi, ena, religia, politikuri Tu 
sxva mrwamsi, erovnuli Tu socialuri warmoSoba, qonebrivi mdgomareoba, dabadeba Tu sxva 
viTarebani,

iTvaliswineben ra, rom adamianis uflebaTa sayovelTao deklaraciaSi gaerTianebuli ere-
bis organizaciam gamoacxada bavSvTa ufleba, gansakuTrebuli mzrunvelobiT iyvnen gare-
mosilni,

darwmunebuli arian ra, rom ojaxi, rogorc sazogadoebis ZiriTadi ujredi da misi wevre-
bis, gansakuTrebiT ki bavSvebis, zrdisa da keTildReobis bunebrivi garemo, aucilebelad 
unda iyos daculi da mas aucileblad unda gaewios Tanadgoma, raTa man Tavis Tavze srulad 
aiRos sazogadoebrivi valdebulebani,

aRiareben ra, rom bavSvis pirovnebis sruli da harmoniuli ganviTarebisaTvis aucilebelia 
igi izrdebodes ojaxur garemoSi, bednierebis, siyvarulis da urTierTgagebis atmosfer-
oSi,

miaCniaT ra, rom bavSvi srulyofilad unda iyos momzadebuli sazogadoebaSi damoukide-
beli cxovrebisaTvis da aRizardos gaerTianebuli erebis organizaciis wesdebaSi gacxade-
buli idealebis, gansakuTrebiT ki mSvidobis, adamianis Rirsebis pativiscemis, Semwynare-
blobis, Tavisuflebis, Tanasworobisa da solidarobis suliskveTebiT,

mxedvelobaSi iReben ra, rom bavSvis aseTi gansakuTrebuli dacvis aucilebloba gaTval-
iswinebulia bavSvis uflebaTa Jenevis 1924 wlis deklaraciiT, 1959 wlis 20 noembers gener-
aluri asambleis mier miRebuli bavSvis uflebaTa deklaraciiT da aRiarebulia adamianis 
uflebaTa sayovelTao deklaraciiT, moqalaqeobrivi da politikuri uflebebis saerTaSo-
riso paqtiT (kerZod, misi 23-e da 24-e muxlebiT), ekonomikuri, socialuri da kulturuli 
uflebebis saerTaSoriso paqtiT (kerZod,  me-10 muxliT), agreTve bavSvTa keTildReobis 
sakiTxebze momuSave specializebuli dawesebulebebisa da saerTaSoriso organizaciebis 
Sesabamisi dokumentebiT,

mxedvelobaSi iReben ra bavSvis uflebaTa deklaraciis miTiTebas, rom `bavSvs, misi fiziku-
ri da gonebrivi moumwifeblobis gamo, esaWiroeba specialuri dacva da zrunva, Sesatyvisi 
samarTlebrivi dacvis CaTvliT, rogorc dabadebamde, ise dabadebis Semdeg~,

eyrdnobian ra deklaraciis debulebebs im socialuri da samarTlebrivi principebis Ses-
axeb, romlebic moicavs bavSvebis dacvasa da keTildReobas, gansakuTrebiT erovnul da 
saerTaSoriso doneze bavSvTa aRsazrdelad gadacemisa da Svilad ayvanisas, arasrulwlov-



saerTaSoriso standartebi arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTebaSi

6

anTa mimarT marTlmsajulebis aRsrulebis gaerTianebuli erebis organizaciiseul  min-
imalur standartul wesebs (“pekinis wesebi”), gansakuTrebul viTarebaSi da SeiaraRebuli 
konfliqtebis dros qalTa da bavSvTa dacvis Sesaxeb deklaracias,

aRiareben ra, rom msoflios yvela qveyanaSi arian bavSvebi, romlebic cxovroben gan-
sakuTrebiT rTul pirobebSi da rom aseTi bavSvebi saWiroeben gansakuTrebul yuradRebas,

saTanadod iTvaliswineben ra bavSvis dacvisa da harmoniuli ganviTarebisaTvis yoveli 
xalxis tradiciebisa da kulturuli faseulobebis mniSvnelobas,

aRiareben ra yvela qveyanaSi, kerZod, ganviTarebad qveynebSi bavSvTa cxovrebis gaumjobese-
bisaTvis saerTaSoriso TanamSromlobis mniSvnelobas,

SeTanxmdnen Semdegze:

nawili I

muxli 1

winamdebare konvenciis miznebisaTvis bavSvad iTvleba 18 wlamde asakis yoveli adamiani, 
Tuki romelime qveynis kanonmdeblobis mixedviT bavSvi ufro adre ar aRwevs srulwlovane-
bas.

muxli 2

1. monawile saxelmwifoebi pativs scemen da uzrunvelyofen maTi iurisdiqciis fargleb-
Si myofi TiToeuli bavSvis yvela uflebas, romelic winamdebare konveciiTaa gaTval-
iswinebuli,  nebismieri saxis diskriminaciis gareSe, rasis, kanis feris, sqesis, enis, re-
ligiis, politikuri Tu sxva mrwamsis, erovnuli, eTnikuri Tu socialuri warmoSobis, 
qonebrivi mdgomareobis, bavSvis, misi mSoblebisa da kanonieri meurveebis janmrTelo-
bisa da dabadebis mdgomareobis an sxva ram viTarebis ganurCevlad.

2. monawile saxelmwifoebi yovelgvar aucilebel zomas Rebuloben diskriminaciis yvela 
im formisa da sasjelisagan bavSvis dacvis uzrunvelsayofad, romlebic ukavSirdeba 
bavSvis, bavSvis mSoblebis, kanonieri meurveebis an ojaxis sxva wevrTa statuss, saqmi-
anobas, maT mier gamoTqmul Sexedulebebs da maT gamJRavnebul mrwamss.

muxli 3

1. bavSvis mimarT nebismier qmedebaTa ganxorcielebisas, miuxedavad imisa, Tu vin aris maTi 
ganmaxorcielebeli, - saxelmwifo Tu kerZo dawesebulebebi, romlebic muSaoben so-
cialuri uzrunvelyofis sakiTxebze, sasamarTloebi, administraciuli Tu sakanonmde-
blo organoebi - upirvelesi yuradReba eTmoba bavSvis interesebis dacvis ukeT uzrun-
velyofas.

2. monawile saxelmwifoebi, iTvaliswineben ra bavSvis mSoblis, bavSvis mimarT pasuxismge-
blobis mtvirTveli kanonieri meurveebisa da sxva pirebis uflebebsa da movaleobebs, 
valdebulebas iReben uzrunvelyon bavSvi iseTi dacviTa da mzrunvelobiT, romelic 
aucilebelia misi keTildReobisaTvis da amisaTvis iReben yvela sakanonmdeblo da ad-
ministraciul zomas.

3. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom bavSvisaTvis zrunvaze an mis dacvaze pa-
suxismgebeli dawesebulebebi, samsaxurebi an organoebi Seesabamebodnen kompetenturi 
organoebis mier dawesebul normebs, kerZod, usafrTxoebisa da janmrTelobis dac-
vis sferoSi maTi personalis ricxobriobisa da vargisianobis, agreTve kompetenturi 
zedamxedvelobis TvalsazrisiT.
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muxli 4

monawile saxelmwifoebi Rebuloben yvela aucilebel sakanonmdeblo, administraciul da 
sxvagvar zomas winamdebare konvenciiT aRiarebul uflebaTa gansaxorcieleblad. monawile 
saxelmwifoebi ekonomikur, socialur da kulturul uflebaTa realizaciisaTvis aseT 
zomebs Rebuloben maT xelT arsebuli resursebis maqsimaluri gamoyenebiT, aucileblobis 
SemTxvevaSi ki - saerTaSoriso TanamSromlobis farglebSi.

muxli 5

monawile saxelmwifoebi pativs miageben mSoblebisa da Sesabamis SemTxvevebSi adgilobri-
vi adaT-wesebis Sesatyvisad farTod gagebuli ojaxis wevrebis an Temis, meurveebisa da 
sxva pirebis uflebebsa da movaleobebs, romlebic kanonis mixedviT pasuxismgebelni arian 
bavSvze, imaze, rom saTanadod xelmZRvanelobdnen bavSvs winamdebare konvenciiT aRiare-
bul uflebaTa ganxorcielebaSi da akeTebdnen amas bavSvis unarTa  ganviTarebis gaTval-
iswinebiT.

muxli 6

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom yovel bavSvs aqvs sicocxlis xelSeuxebeli 
ufleba.

2. monawile saxelmwifoebi SesaZleblobisamebr maqsimalurad uzrunvelyofen bavSvis si-
cocxlis SenarCunebasa da jansaR ganviTarebas.

muxli 7

1. bavSvi registracias gadis dabadebisTanave da mas dabadebidanve gaaCnia ufleba, hqondes 
saxeli da SeiZinos moqalaqeoba, agreTve, ramdenadac es SesaZlebelia, uflebamosilia 
icnobdes Tavis mSoblebs da garemosili iyos maTi mzrunvelobiT.

2. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen am uflebaTa ganxorcielebas sakuTari erovnu-
li kanonmdeblobis Sesatyvisad da Tavisi movaleobebis Sesrulebas am sferoSi Sesabami-
si saerTaSoriso dokumentebis Tanaxmad, kerZod, im SemTxvevaSi, Tuki sxvagvarad bavSvs 
ar eqneba moqalaqeoba.

muxli 8

1. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben pativi scen bavSvis uflebas, SeinarCunos 
Tavisi individualoba, moqalaqeobis, saxelisa da ojaxuri kavSirebis CaTvliT, rogorc 
es gaTvaliswinebulia kanoniT da ar dauSvan amaSi kanonsawinaamRdego Careva.

2. Tu bavSvi ukanonod kargavs Tavisi individualobis nawils an mis yvela elements, 
monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen mas aucilebeli mfarvelobiT da daxmarebas 
aRmouCenen misi individualobis uswrafesi aRdgenisaTvis.

muxli 9

1. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom bavSvi ar daSordes Tavis mSoblebs maTi 
survilis sawinaaRmdegod, im SemTxvevaTa gamoklebiT, roca kompetenturi organoebi, 
sasamarTlo gadawyvetilebis Tanaxmad, saTanado kanonisa da proceduris Sesabamisad 
gansazRvraven, rom aseTi daSoreba aucilebelia da ukeT emsaxureba bavSvis interesebs. 
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es SeiZleba aucilebeli gaxdes ama Tu im konkretul SemTxvevaSi, magaliTad, roca mSo-
blebi sastikad eqcevian bavSvs da ar zrunaven masze, an roca mSoblebi cxovroben cal-
calke da aucilebelia bavSvis sacxovrebeli adgilis Taobaze gadawyvetilebis miReba.

2. am muxlis pirveli punqtis Sesabamisad, nebismieri ganxilvis dros yvela dainteresebul 
mxares SesaZlebloba eZleva, monawileoba miiRos saqmis ganxilvaSi da gamoTqvas saku-
Tari mosazrebebi.

3. monawile saxelmwifoebi pativs scemen erT an orive mSobels dacilebuli bavSvis ufle-
bas, regularuli piradi urTierTobebi da pirdapiri kontaqtebi hqondes orive mSo-
belTan, im SemTxvevis garda, roca es ewinaamRdegeba bavSvis yvelaze WeSmarit interesebs.

4. im SemTxvevaSi, roca aseTi daSoreba gamomdinareobs monawile saxelmwifoTa romelime 
gadawyvetilebidan, anu roca saqme exeba, magaliTad, erTi an orive mSoblis an bavSvis 
dapatimrebas, gasaxlebas, deportacias an sikvdils (mocemuli piris saxelmwifo gamge-
blobaSi yofnisas nebismieri mizeziT gamowveuli sikvdilis CaTvliT), monawile saxelm-
wifo aseT mSoblebs, bavSvs an, Tu es aucilebelia, ojaxis sxva wevrs maTi TxovniT aZlevs 
aucilebel informacias ojaxidan wasuli wevris/wevrebis adgilsamyofelis Sesaxeb, Tu 
am informaciis micema zians ar ayenebs bavSvis keTildReobas. monawile saxelmwifoebi 
SemdgomSi uzrunvelyofen, rom aseTi Txovna TavisTavad ar iwvevdes Sesabamisi pirisaT-
vis (pirTaTvis) arasasurvel Sedegebs.   

muxli 10

1. monawile saxelmwifoTa mier me-9 muxlis 1-li punqtiT Tavis Tavze aRebuli valde-
bulebis Sesabamisad, bavSvis an misi mSoblis gancxadeba ojaxis gamTlianebis mizniT 
monawile saxelmwifoSi Sesvlis an iqidan gasvlis Taobaze monawile saxelmwifoebma 
unda ganixilon pozitiurad, humanurad da operatiulad. monawile saxelmwifoebi Sem-
dgomSi uzrunvelyofen, rom aseTi Txovnis wardgenas ar mohyves arasasurveli Sedegebi 
ganmcxadeblis an maTi ojaxis wevrebisaTvis.

2. bavSvs, romlis mSoblebic sxvadasxva saxelmwifoSi cxovroben, ufleba gaaCnia, gan-
sakuTrebuli viTarebis garda, regularuli piradi urTierTobebi da pirdapiri kon-
taqtebi hqondes orive mSobelTan. am mizniT monawile saxelmwifoebi, me-9 muxlis 1-li 
punqtis Sesabamisad, pativs scemen bavSvisa da misi mSoblebis uflebas datovon nebism-
ieri qveyana, sakuTari qveynis  CaTvliT, da dabrundnen Tavis qveyanaSi. nebismieri qvey-
nis datovebis uflebis mimarT moqmedebs mxolod iseTi SezRudvebi, romlebic dadge-
nilia kanoniT da aucilebelia saxelmwifo uSiSroebis, sazogadoebrivi wesrigis (ordre 
public), mosaxleobis janmrTelobis an zneobis, an sxva pirTa uflebebisa da Tavisuflebis 
dacvisaTvis da SeTavsebadia winamdebare konvenciaSi aRiarebul sxva uflebebTan.  

muxli 11

1. monawile saxelmwifoebi Rebuloben zomebs bavSvTa ukanonod gadaadgilebis an sazR-
vargareT maTi ukanonod datovebis winaaRmdeg sabrZolvelad.

2. am mizniT monawile saxelmwifoebi xels uwyoben ormxrivi an mravalmxrivi SeTanxmebebis 
dadebas an moqmed SeTanxmebebTan SeerTebas. 

muxli 12

1. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen sakuTari Sexedulebebis Camoyalibebis unaris 
mqone bavSvis uflebas, Tavisuflad gamoTqvas Tavisi Sexedulebebi nebismier sakiTxze, 
romelic mas exeba, amasTan, bavSvis Sexedulebebs saTanado yuradReba eTmoba misi asaki-
sa da simwifis Sesabamisad.
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2. am mizniT bavSvs, kerZod, eZleva SesaZlebloba, mousminon mas sasamarTlo Tu adminis-
traciuli wesiT nebismieri saqmis ganxilvisas, romelic bavSvs exeba, rogorc uSualod, 
aseve warmomadgenlis an Sesabamisi organos meSveobiT, erovnuli kanonmdeblobis pro-
cesualuri normebiT gaTvaliswinebuli wesiT.

muxli 13

1. bavSvs ufleba aqvs Tavisuflad gamoTqvas Tavisi azri; es ufleba moicavs Tavisufle-
bas, sazRvrebis arsebobis miuxedavad moiZios, miiRos an gadasces nebismieri saxis in-
formacia an idea zepiri, werilobiTi Tu beWduri formiT, bavSvis arCevanisamebr.

2. am uflebis ganxorcieleba, SesaZloa, erTgvarad SeizRudos, magram es SezRudva ka-
noniT gaTvaliswinebuli da aucilebeli unda iyos:

a) sxva pirTa uflebebisa da reputaciis pativiscemisaTvis;

b) saxelmwifo uSiSroebis an sazogadoebrivi wesrigis (ordre public), an mosaxleobis janmrT-
elobis an zneobis dacvisaTvis.

muxli 14

1. monawile saxelmwifoebi pativs scemen bavSvis azris, sindisis da religiuri rwmenis Ta-
visuflebas.

2. monawile saxelmwifoebi pativs scemen mSobelTa da Sesabamis SemTxvevaSi kanonier meur-
veTa uflebebsa da movaleobebs, uxelmZRvanelon bavSvs misi uflebebis im meTodiT 
ganxorcielebaSi, romelic Seesatyviseba bavSvis ganviTarebad unarebs.

3. religiuri aRmsareblobis an rwmenis Tavisufleba SeiZleba daeqvemdebaros mxolod 
im SezRudvebs, romlebic dadgenilia kanoniT da aucilebelia saxelmwifo uSiSroebis, 
sazogadoebrivi wesrigis, mosaxleobis zneobisa da janmrTelobis an sxva pirTa ZiriTa-
di uflebebisa da Tavisuflebis dacvisaTvis.

muxli 15

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben bavSvis uflebas, sargeblobdes  asociaciebisa da mS-
vidobiani Sekrebebis TavisuflebiT.

2. mocemuli uflebis ganxorcielebis mimarT ar SeiZleba dawesdes  raime SezRudva, garda 
SezRudvebisa, romlebic dawesdeba kanonis Sesabamisad da aucilebelia demokratiul 
sazogadoebaSi saxelmwifo uSiSroebis an sazogadoebrivi usafrTxoebis, sazogadoe-
brivi wesrigis (ordre public) interesebisaTvis, an mosaxleobis janmrTelobis an zneobis, 
an sxva pirTa uflebebisa da Tavisuflebis dacvisaTvis.

muxli 16

1. arc erTi bavSvi ar SeiZleba iyos piradi da ojaxuri cxovrebis, sacxovrebeli binis 
xelSeuxeblobis an korespondenciis saidumloebis uflebaTa mis mier ganxorcielebaSi 
TviTneburi an ukanono Carevis, an misi Rirsebisa da reputaciis ukanono xelyofis obi-
eqti.

2. bavSvs ufleba aqvs, kanoniT iyos daculi msgavsi Carevis an xelyofisagan.
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muxli 17

monawile saxelmwifoebi aRiareben masobrivi informaciis saSualebaTa mniSvnelovan 
rols da uzrunvelyofen bavSvisaTvis sxvadasxva erovnuli da saerTaSoriso wyaroebiT 
gavrcelebuli informaciisa da masalebis misawvdomobas, gansakuTrebiT iseTi infor-
maciisa da masalebisa, romlebic mimarTulia bavSvis socialuri, sulieri da moraluri 
keTildReobisaken, agreTve jansaRi fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis xelSewyobisaken. 
am mizniT monawile saxelmwifoebi - 

a) axdenen masobrivi informaciis saSualebebiT im informaciisa da masalebis gavrcelebis 
waxalisebas, romelic sasargebloa bavSvis socialuri da kulturuli ganviTarebis 
TvalsazrisiT da gamoxatavs 29-e muxlis suliskveTebas;

b) axdenen saerTaSoriso TanamSromlobis waxalisebas sxvadasxva kulturuli, erovnuli 
da saerTaSoriso wyaroebidan mopovebuli  amgvari informaciisa da masalebis momza-
debis, gacvlisa da gavrcelebis mizniT;

g) axdenen sabavSvo literaturis gamocemisa da gavrcelebis waxalisebas.

d) axdenen masobrivi informaciis saSualebebis waxalisebas, raTa maT  gansakuTrebuli yu-
radReba dauTmon im bavSvis enobriv moTxovnilebebs,   romelic miekuTvneba romelime 
umciresobis jgufs an mkvidr    mosaxleobas;

e) axdenen im saxis informaciisa da masalebisagan bavSvis dacvis saTanado principebis Se-
muSavebis waxalisebas, romelic sazianoa misi keTildReobisaTvis, me-13 da me-18 muxle-
bis debulebaTa gaTvaliswinebiT.  

    

muxli 18

1. monawile saxelmwifoebi yvelafers akeTeben, raTa uzrunvelyon bavSvis aRzrdasa da 
ganviTarebaze orive mSoblis saerTo da Tanabari pasuxismgeblobis principis aRiareba. 
mSoblebs an Sesabamis SemTxvevebSi kanonier meurveebs ekisrebaT ZiriTadi pasuxismge-
bloba bavSvis aRzrdasa da ganviTarebaze, bavSvis yvelaze WeSmariti interesebi war-
moadgens maTi zrunvis mTavar sagans.

2. winamdebare konvenciaSi gamokveTil uflebaTa ganxorcielebis garantiis Seqmnisa da 
xelSewyobis mizniT monawile saxelmwifoebi saTanado daxmarebas uweven mSoblebsa da 
kanonier meurveebs maTi movaleobis SesrulebaSi, aRzardon bavSvi da uzrunvelyofen 
sabavSvo dawesebulebaTa qselis ganviTarebas.

3. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel zomas Rebuloben imis uzrunvelsayofad, 
rom bavSvebs, romelTa mSoblebic muSaoben, ufleba hqondeT isargeblon maTTvis gan-
kuTvnili samsaxurebiTa da dawesebulebebiT, romelTac bavSvTa movla-patronoba ekis-
rebaT.

muxli 19

1. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel sakanonmdeblo, administraciul, socialur 
da saganmanaTleblo zomas Rebuloben im mizniT, raTa bavSvi daicvan mSoblebis, kanon-
ieri meurveebis an bavSvze mzrunveli nebismieri sxva piris mxridan yvelanairi formis 
fizikuri Tu fsiqologiuri Zaladobisagan, Seuracxyofisa Tu borotad gamoyenebisa-
gan, mzrunvelobis moklebisa Tu daudevari mopyrobisagan, uxeSi moqcevisa Tu eqsplua-
taciisagan, seqsualuri borotebis CaTvliT.

2. dacvis aseTi RonisZiebebi aucileblobis SemTxvevaSi moicavs efeqtur procedurebs 
socialuri programebis SemuSavebisaTvis im mizniT, raTa aucilebeli mxardaWera aR-
mouCinon bavSvs da im pirebs, vinc masze zrunavs, agreTve xeli Seuwyon bavSvTa mimarT 
sastiki damokidebulebis zemoTaRniSnuli gamovlinebebis Tavidan acilebis, winaswari 
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gamomJRavnebis, Setyobinebis, gansaxilvelad gadacemis, gamoZiebis, mkurnalobis da 
sxva RonisZiebebis ganxorcielebas,  aucileblobis SemTxvevaSi ki - sasamarTlo proce-
duris aRZvras.  

muxli 20

1. bavSvs, romelic droebiT an mudmivad moklebulia ojaxur garemos, anda, misive yvelaze 
WeSmariti interesebidan gamomdinare, ar SeiZleba darCes aseT garemoSi, ufleba aqvs 
saxelmwifos gansakuTrebuli mfarvelobiTa da daxmarebiT sargeblobdes.

2. monawile saxelmwifoebi TavianTi erovnuli kanonmdeblobis Sesabamisad uzrunve-
lyofen aseTi bavSvis mimarT mzrunvelobis formis Secvlas.

3. aseTi mzrunveloba SeiZleba moicavdes, kerZod, bavSvis aRsazrdelad gadacemas, mus-
limanuri samarTlis “kafalas”,  Svilad ayvanas an aucileblobis SemTxvevaSi bavSvTa 
movla-patronobisaTvis mowodebul  Sesabamis dawesebulebaSi mis moTavsebas. mzrunv-
elobis formis Secvlis variantebis ganxilvisas aucilebelia saTanadod iqnes gaTval-
iswinebuli bavSvis aRzrdis memkvidreobiTobis sasurveloba da misi eTnikuri warmoma-
vloba, religiuri da kulturuli kuTvnileba da mSobliuri ena.

muxli 21

monawile saxelmwifoebi, romlebic aRiareben an Tanxmdebian Svilad ayvanis sistemis arse-
bobas, uzrunvelyofen, rom bavSvis yvelaze WeSmariti interesebi gaTvaliswinebuli iqnes 
uwinares yovlisa, da isini:

a) uzrunvelyofen, rom bavSvis Svilad ayvanis nebarTvas iZleodes mxolod kompeten-
turi xelisufleba, romelic saTanado kanonebisa da procedurebis Sesabamisad da 
saqmesTan dakavSirebuli sarwmuno informaciis safuZvelze gansazRvravs, rom Svilad 
ayvana dasaSvebia mSoblebTan, naTesavebTan da kanonier meurveebTan mimarTebaSi bavS-
vis statusis gaTvaliswinebiT da rom, Tu es saWiroa, dainteresebuli pirebi Segnebu-
lad daTanxmdnen Svilad ayvanas iseTi konsultaciis safuZvelze, rogoric SeiZleba 
aucilebeli iyos;

b) aRiareben, rom Svilad ayvana sxva qveyanaSi SeiZleba ganxiluli iqnes, rogorc bavS-
vis movlis alternatiuli saSualeba, Tu bavSvi ar SeiZleba aRsazrdelad gadaeces an 
SeuerTdes ojaxs, romelic SeZlebda uzrunveleyo misi aRzrda an Svilad ayvana da Tu im 
qveyanaSi, sadac bavSvi daibada, SeuZlebelia misi Sesaferisi ramenairi movla-patrono-
bis uzrunvelyofa;

g) uzrunvelyofen, rom sxva qveyanaSi bavSvis Svilad ayvanis SemTxvevaSi arsebobdes ise-
Tive garantiebi da normebi, rogoric arsebobs qveynis SigniT Svilad ayvanis dros;

d) iReben yvela aucilebel zomas imis uzrunvelsayofad, rom sxva qveyanaSi Svilad ayva-
nis dros am saqmesTan dakavSirebul pirebs ar mieceT gaumarTlebeli finansuri mogebis 
miRebis saSualeba;

e) aucilebel SemTxvevaSi xels uwyoben winamdebare muxlis miznebis miRwevas ormxrivi da 
mravalmxrivi xelSekrulebebisa da SeTanxmebebis dadebis gziT da cdiloben am safuZ-
velze uzrunvelyon, rom bavSvis mowyoba sxva qveyanaSi xorcieldebodes kompetenturi 
xelisuflebis an organoebis mier.

muxli 22

1. monawile saxelmwifoebi aucilebel zomebs iReben, raTa uzrunvelyon, rom bavSvma, 
romelsac surs miiRos ltolvilis statusi an romelic Sesatyvisi saerTaSoriso an 
saSinao samarTlisa da procedurebis ZaliT iTvleba ltolvilad da romelsac Tan ax-
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lavs an ar axlavs mSoblebi an nebismieri sxva piri, isargeblos saTanado dacviTa da hu-
manitaruli daxmarebiT winamdebare konveciaSi da adamianis uflebebisadmi miZRvnil im 
sxva saerTaSoriso an humanitarul dokumentebSi aRiarebuli uflebebis gamoyenebisas, 
romelTa monawileni arian aRniSnuli saxelmwifoebi.

2. am mizniT monawile saxelmwifoebi, roca amas aucileblad miiCneven, xels uwyoben gaer-
Tianebuli erebis organizaciisa da im sxva kompetenturi samTavrobaTaSoriso an arasam-
Tavrobo organizaciebis mcdelobas, romlebic TanamSromloben gaerTianebuli erebis 
organizaciasTan, daicvan aseTi bavSvi, daexmaron mas da moZebnon nebismieri ltolvi-
li bavSvis mSoblebi Tu ojaxis sxva wevrebi, raTa miiRon misi ojaxTan SeerTebisaTvis 
aucilebeli informacia. im SemTxvevaSi, roca ar xerxdeba mSoblebis an ojaxis sxva 
wevrebis moZebna, maSin bavSvi, rogorc amas iTvaliswinebs winamdebare konvencia, uzrun-
velyofilia iseTive dacviT, rogoriTac sxva nebismieri bavSvi, romelic raime mizezis 
gamo mudmivad an droebiT moklebulia ojaxur garemos.

muxli 23

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom gonebrivad an fizikurad SezRuduli SesaZle-
blobebis mqone bavSvi srulfasovnad da Rirseulad unda cxovrobdes imgvar pirobeb-
Si, romlebic uZlierebs mas Rirsebis grZnobas, sakuTari Tavis rwmenas da uadvilebs 
sazogadoebis cxovrebaSi aqtiur monawileobas.

2. monawile saxelmwifoebi aRiareben SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvis uflebas, 
sargeblobdes gansakuTrebuli mzrunvelobiT da saTanado resursebis arsebobis piro-
bebSi, axaliseben da uzrunvelyofen am uflebis mqone bavSvisaTvis da mis mimarT mzrun-
velobaze pasuxismgebeli pirebisaTvis iseTi daxmarebis gawevas, rogorsac iTxovdnen 
da romelic Seesabameba bavSvisa da misi mSoblebis, an im sxva pirTa mdgomareobas, rom-
lebic uzrunvelyofen bavSvze mzrunvelobas.

3. SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvis gansakuTrebul saWiroebaTa aRiarebis niS-
nad, winamdebare muxlis me-2 punqtis Sesabamisad, daxmareba, mSoblebisa da bavSvze mz-
runvelobis uzrunvelmyofi sxva pirebis finansuri resursebis gaTvaliswinebiT Se-
Zlebisdagvarad ufasoa, da miznad isaxavs SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvs 
misces imis  efeqturi SesaZlebloba, rom man isargeblos saganmanaTleblo, samedicino, 
janmrTelobis aRmdgeni, profesiuli da SromiTi saqmianobisaTvis  saWiro momsaxure-
biT da dasvenebis saSualebebiT, rac bavSvs maqsimalurad srulad CarTavs socialur 
cxovrebaSi da xels Seuwyobs misi pirovnebis ganviTarebas, rac kulturuli da sulieri 
TvalsazrisiT mis zrdasac moicavs.

4. monawile saxelmwifoebi saerTaSoriso TanamSromlobis suliskveTebiT xels uwyoben 
informaciis gavrcelebas SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebis profilaqti-
kuri jandacvisa da samedicino, fsiqologiuri da funqcionaluri mkurnalobis dargSi, 
saTanado reabilitaciis, zogadsaganmanaTleblo da profesiuli momzadebis meTode-
bze informaciis gavrcelebis CaTvliT, agreTve am informaciis xelmisawvdomobas imi-
saTvis, rom monawile saxelmwifoebma gaifarTovon am dargSi TavianTi SesaZleblobebi, 
codna da gamocdileba. amasTan dakavSirebiT gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos 
ganviTarebadi qveynebis saWiroebebs.

muxli 24

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben bavSvis uflebas, isargeblos janmrTelobis dacvis 
sistemis yvelaze ufro srulyofili momsaxurebiT da daavadebaTa mkurnalobisa da 
janmrTelobis aRdgenis saukeTeso saSualebebiT. monawile saxelmwifoebi cdiloben 
uzrunvelyon, rom arc erT bavSvs ar CamoerTvas ufleba, isargeblos janmrTelobis 
dacvis sistemis aseTi momsaxurebiT.
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2. monawile saxelmwifoebi cdiloben miaRwion mocemuli uflebis srul ganxorcielebas 
da, kerZod, aucilebel zomebs iReben:

a) CvilTa sikvdilianobis donisa da bavSvTa sikvdilianobis SemcirebisaTvis;  

b) yvela bavSvisaTvis aucilebeli samedicino daxmarebisa da janmrTelobis dacvis uz-
runvelyofisaTvis, imisaTvis, rom upiratesi yuradReba daeTmos pirveladi samedicino 
sanitaruli daxmarebis gawevas;

g) daavadebebTan da SimSilobasTan brZolisaTvis, maT Soris pirveladi samedicino-sani-
taruli daxmarebis farglebSi, advilad xelmisawvdomi teqnologiisa da sakmao sursa-
TiTa da sasmeli wyliT momaragebis gziT, garemos dabinZurebis saSiSroebisa da riskis 
gaTvaliswinebiT;

d) dedebisaTvis mSobiarobamde da mSobiarobis Semdgom periodSi janmrTelobis dacvis 
saTanado momsaxurebis gawevisaTvis;

e) sazogadoebis yvela fenis, kerZod, mSoblebisa da bavSvebisaTvis bavSvTa janmrTelobi-
sa da kvebis Sesaxeb informaciis miwodebis, ZuZuTi kvebis upiratesobebis gacnobis uz-
runvelyofisaTvis, higienis, bavSvis sacxovrebeli garemos sanitariis dacvisa da ube-
duri SemTxvevebis Tavidan acilebis, agreTve maTTvis ganaTlebis xelmisawvdomobisa da 
codnis gamoyenebaSi daxmarebis gawevisaTvis;

v) profilaqtikuri samedicino daxmarebis da ojaxis dagegmvis sferoSi saganmanaTleblo 
muSaobis gaSlisa da momsaxurebis ganviTarebisaTvis.

3. monawile saxelmwifoebi atareben yovelgvar efeqtur da aucilebel zomebs im tradici-
uli praqtikis aRmofxvrisaTvis, romelic uaryofiTad moqmedebs bavSvTa janmrTelo-
baze.

4. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben waaxalison saerTaSoriso TanamSromlo-
ba da ganaviTaron igi mocemul muxlSi aRiarebuli uflebis sruli ganxorcielebis Tan-
daTanobiT miRwevisaTvis. amasTan dakavSirebiT gansakuTrebuli yuradReba unda daeT-
mos ganviTarebadi qveynebis saWiroebebs.

muxli 25

monawile saxelmwifoebi aRiareben kompetenturi organoebis mier movlis mizniT sameur-
veod gamwesebuli bavSvis uflebas, iyos daculi da isargeblos fizikuri Tu fsiqikuri 
mkurnalobiT; aRiareben bavSvis uflebas, periodulad xdebodes misTvis gaweuli mkurnalo-
bis da mis mimarT aseT meurveobasTan dakavSirebuli sxva pirobebis Sefaseba.

muxli 26

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben yoveli bavSvis uflebas, isargeblos socialuri 
uzrunvelyofis yvela sikeTiT, socialuri dazRvevis CaTvliT, da aucilebel zomebs 
iReben am uflebis sruli ganxorcielebisaTvis TavianTi erovnuli kanonmdeblobis Se-
sabamisad.

2. es SeRavaTebi  bavSvs eZleva aucileblobisamebr, misi da mis rCenaze pasuxismgebel pir-
Ta resursebisa da SesaZleblobebis, agreTve bavSvis mier an misi saxeliT am SeRavaTebis 
miRebasTan dakavSirebuli nebismieri sxva mosazrebis gaTvaliswinebiT.

muxli 27

1. monawile saxelmwifoebi cnoben yoveli bavSvis uflebas, uzrunvelyofili iyos 
cxovrebis iseTi doniT, romelic aucilebelia misi fizikuri, gonebrivi, sulieri, zneo-
brivi da socialuri ganviTarebisaTvis.
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2. mSobels (mSoblebs) an bavSvis sxva aRmzrdelebs ekisrebaT ZiriTadi pasuxismgebloba, 
Tavisi unarisa da finansuri SesaZleblobebis farglebSi uzrunvelyon bavSvis ganviTa-
rebisaTvis saWiro cxovrebis pirobebi.

3. monawile saxelmwifoebi, erovnuli pirobebis Sesabamisad da TavianTi SesaZleblobebis 
farglebSi, aucilebel zomebs iReben imisaTvis, raTa daxmareba gauwion mSoblebsa da 
bavSvTa aRmzrdel sxva pirebs am uflebis ganxorcielebaSi, aucileblobis SemTxveva-
Si materialurad exmarebian da Tanadgomas uweven programebs, uwinaresad sakvebiT, 
tansacmliTa da sacxovrebliT uzrunvelyofis TvalsazrisiT.

4. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel zomas axorcieleben imisaTvis, raTa uzrun-
velyon mSoblebis, an bavSvze finansurad pasuxismgebel sxva pirTa mier bavSvis rCenis 
aRdgena, rogorc monawile saxelmwifos SigniT, ise mis sazRvrebs gareT. kerZod, Tu 
bavSvze finansurad pasuxismgebeli piri da bavSvi cxovroben sxvadasxva saxelmwifoSi, 
monawile saxelmwifoebi xels uwyoben saerTaSoriso xelSekrulebebTan SeerTebas an 
aseTi xelSekrulebebis dadebas, agreTve sxva Sesabamisi SeTanxmebebis miRwevas.

muxli 28

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom bavSvs aqvs ganaTlebis ufleba da Tanabari Ses-
aZleblobebis safuZvelze am uflebis TandaTanobiT ganxorcielebis mizniT isini, ker-
Zod:

a) aweseben ufaso da savaldebulo dawyebiT ganaTlebas;

b) xels uwyoben rogorc zogadi, ise profesiuli saSualo ganaTlebis sxvadasxva formebis 
ganviTarebas, uzrunvelyofen yvela bavSvisaTvis maT xelmisawvdomobas da Rebuloben 
iseT aucilebel zomebs, rogoricaa ufaso ganaTlebis SemoReba da aucileblobis Sem-
TxvevaSi finansuri daxmarebis gaweva;

g) yvela aucilebeli saSualebis gamoyenebiT uzrunvelyofen umaRlesi ganaTlebis xelmi-
sawvdomobas yvelasaTvis TiToeulis unaris Sesatyvisad;

d) uzrunvelyofen ganaTlebisa da profesiuli momzadebis sferoSi informaciisa da masa-
lebis xelmisawvdomobas yvela bavSvisaTvis;

e) Rebuloben zomebs skolebSi regularuli daswrebis xelSesawyobad da skolidan ganTe-
sil moswavleTa ricxvis Sesamcireblad.

2. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel zomas mimarTaven, raTa uzrunvelyon sas-
kolo disciplinis dacva im meTodebiT, romlebic bavSvis adamianuri Rirsebis pativis-
cemasa da winamdebare konvencias efuZneba.

3. monawile saxelmwifoebi axaliseben da aviTareben saerTaSoriso TanamSromlobas im 
sakiTxebSi, romlebic exeba ganaTlebas, kerZod, mTel msoflioSi umecrebisa da wera-
kiTxvis ucodinarobis likvidaciisa da samecniero-teqnikuri codnisa da swavlebis 
Tanamedrove meTodebis misawvdomobis xelSewyobis mizniT. amasTan dakavSirebiT gansa-
kuTrebuli yuradReba unda daeTmos ganviTarebadi qveynebis saWiroebebs.

muxli 29

1. monawile saxelmwifoebi eTanaxmebian imas, rom bavSvis ganaTleba mimarTuli unda iyos:

a) bavSvis pirovnebis, niWis, gonebrivi da fizikuri unarebis sruli ganviTarebisaken;

b) bavSvisaTvis adamianis uflebebisa da ZiriTadi Tavisuflebebisadmi, agreTve gaer-
Tianebuli erebis organizaciis wesdebaSi gancxadebuli principebisadmi pativiscemis 
gaRvivebisaken;

g) bavSvisaTvis Tavisi mSoblebisadmi, Tavisi kulturuli TviTmyofadobis, enis da faseu-



saerTaSoriso standartebi arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTebaSi

15

lobebis pativiscemis Canergvisaken; bavSvis aRzrdisaken im qveynis erovnuli faseulo-
bebisadmi pativiscemis suliskveTebiT, romelSic is cxovrobs, aseve im qveynisa, said-
anac igi aris warmoSobiT; bavSvis pativiscemis gaRvivebisaken misi sakuTari civiliza-
ciisagan gansxvavebuli civilizaciisadmi;

d) Tavisufal sazogadoebaSi urTierTgagebis, mSvidobis, Semwynareblobis, qalisa da ma-
makacis, yvela xalxis, eTnikuri, erovnuli da religiuri jgufebis, maT Soris mkvidri 
mosaxleobis warmomadgenelTa mimarT Tanasworobisa da megobrobis suliskveTebiT 
bavSvis Segnebuli cxovrebisaTvis momzadebisaken;

e)  garemosadmi pativiscemis suliskveTebiT bavSvis aRzrdisaken.

2. winamdebare an 28-e muxlis arc erTi nawili ar zRudavs calkeuli pirebisa da organoe-
bis Tavisuflebas, Seqmnan saswavlo dawesebulebebi da uxelmZRvanelon maT winamdebare 
muxlis pirvel punqtSi mocemuli principebis mudmivi dacvisa da im moTxovnis gaTval-
iswinebiT, rom aseT saswavlo dawesebulebebSi miRebuli ganaTleba Seesabamebodes sax-
elmwifos mier dadgenil minimalur normebs.

muxli 30

im saxelmwifoebSi, sadac arseboben eTnikuri, religiuri an enobrivi umciresobebi an 
pirebi, romlebic mkvidr mosaxleobas miekuTvnebian, bavSvs, romelic aseT umciresobas an 
mkvidr mosaxleobas miekuTvneba, ar SeiZleba uari eTqvas uflebaze, rom Tavisi jgufis sxva 
wevrebTan erTad eziaros sakuTar kulturas, aRiaros Tavisi religia da Seasrulos misi 
wes-Cveulebebi, agreTve gamoiyenos mSobliuri ena.

muxli 31

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom bavSvs gaaCnia dasvenebisa da Tavisufali drois 
qonis ufleba, misi asakisaTvis Sesaferis TamaSobebsa da gasarTob RonisZiebebSi monaw-
ileobis ufleba, agreTve ufleba, Tavisuflad monawileobdes kulturul cxovrebaSi, 
eziaros xelovnebas.

2. monawile saxelmwifoebi pativs scemen da axaliseben bavSvis uflebas, yovelmxrivi 
monawileoba miiRos kulturul da SemoqmedebiT cxovrebaSi, xels uwyoben misTvis sa-
Tanado da Tanaswori SesaZleblobebis Seqmnas kulturuli da SemoqmedebiTi saqmiano-
bisaTvis, Tavisufali droiT sargeblobisa da dasvenebisaTvis.

muxli 32

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben bavSvis uflebas, daculi iyos ekonomikuri eqsplua-
taciisa da nebismieri iseTi samuSaos Sesrulebisagan, romelic SeiZleba emuqrebodes 
mis janmrTelobas da xels uSlides ganaTlebis miRebaSi, an zians ayenebdes mis janmrT-
elobas, fizikur, gonebriv, sulier, moralur da socialur ganviTarebas.

2. monawile saxelmwifoebi Rebuloben sakanonmdeblo, administraciul da socialur 
zomebs, atareben RonisZiebebs ganaTlebis sferoSi, raTa ganxorcieldes winamdebare 
muxli. am mizniT, xelmZRvaneloben ra sxva saerTaSoriso dokumentebis Sesabamisi deb-
ulebebiT, monawile saxelmwifoebi, kerZod:

a) adgenen samuSaoze miRebis minimalur asaks an minimalur asakebs;

b) gansazRvraven samuSao dRis xangrZlivobasa da Sromis pirobebTan dakavSirebul 
aucilebel moTxovnebs;

g) iTvaliswineben sasjelis Sesabamis saxeobebs an sxva sanqciebs winamdebare muxlis efeq-
turi ganxorcielebis uzrunvelsayofad.
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muxli 33

monawile saxelmwifoebi Rebuloben yvela aucilebel zomas, sakanonmdeblo, administraci-
uli da socialuri zomebis CaTvliT, agreTve RonisZiebebs ganaTlebis sferoSi, raTa da-
icvan bavSvebi Sesabamisi saerTaSoriso xelSekrulebebiT gansazRvruli narkotikuli sa-
Sualebebisa da fsiqotropuli nivTierebebis ukanono xmarebisagan da ar dauSvan bavSvebis 
gamoyeneba am nivTierebaTa kanonsawinaamRdego warmoebaSi an vaWrobaSi.

muxli 34

monawile saxelmwifoebi valdebulebas kisruloben, daicvan bavSvi seqsualuri eqspluata-
ciis da seqsualuri cdunebis yvela formisagan. am mizniT monawile saxelmwifoebi, kerZod, 
ormxriv da mravalmxriv erovnul doneebze Rebuloben yvela aucilebel zomas, raTa Tavi-
dan aicilon:

a) bavSvis dayolieba nebismier ukanono seqsualur qmedebaze an bavSvis iZuleba, monawil-
eobdes aseT qmedebaSi;

b) eqspluataciis mizniT bavSvis gamoyeneba prostituciaSi an sxva ukanono seqsualur 
praqtikaSi;

g) eqspluataciis mizniT bavSvis gamoyeneba pornografiasa da pornografiul masalebSi.

muxli 35

monawile saxelmwifoebi erovnul, ormxriv da mravalmxriv doneebze Rebuloben yvela 
aucilebel zomas, raTa Tavidan aicilon bavSvTa motaceba, bavSvebiT vaWroba an maTi kon-
trabanda nebismieri miznebiT da nebismieri formiT.

muxli 36

monawile saxelmwifoebi bavSvs icaven eqspluataciis yvela sxva formisagan, romelic zians 
ayenebs bavSvis keTildReobis nebismier aspeqts.

muxli 37

monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom:

a) arc erTi bavSvi ar iyos wamebis, saerTod, sastiki, araadamianuri an Rirsebis Semlaxveli 
mopyrobis an sasjelis msxverpli. arc sikvdiliT dasja, arc mudmivi patimroba, romel-
ic ar iTvaliswinebs ganTavisuflebis SesaZleblobas, ar SeiZleba Seefardos 18 wlamde 
asakis pirTa mier Cadenil danaSaulebebs;

b) arc erT bavSvs ar unda aRekveTos Tavisufleba ukanonod an TviTneburad. bavSvis da-
patimreba, dakaveba an cixeSi moTavseba xorcieldeba kanonis Tanaxmad da ganixileba, 
rogorc mxolod ukiduresi zoma rac SeiZleba naklebi periodis ganmavlobaSi.

g) yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs epyrobodnen humanurad da pirovnebis ganuyreli 
Rirsebis pativiscemiT, ise, rom gaTvaliswinebuli iyos misi asakis pirTa moTxovnile-
bebi. kerZod, yoveli TavisuflebaaRkveTili bavSvi unda gancalkevdes ufrosebisagan, 
Tu ar miiCneva, rom bavSvis yvelaze WeSmariti interesebisaTvis amis gakeTeba ar aris 
saWiro; bavSvs hqondes ufleba, kavSiri iqonios Tavis ojaxTan mimoweris an Sexvedrebis 
formiT, gansakuTrebul garemoebaTa gamoklebiT;

d) yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs hqondes ufleba, dauyonebliv miiRos samarTle-
brivi da sxva Sesabamisi daxmareba, agreTve ufleba, gaaprotestos misi Tavisuflebis 
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aRkveTis kanoniereba sasamarTlos an sxva kompetenturi damoukidebeli da miukerZoe-
beli organos winaSe da rom maT dauyonebliv gamoitanon gadawyvetileba nebismieri 
aseTi procesualuri qmedebis Taobaze.

 muxli 38

1. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben, pativi scen SeiaraRebuli konfliqtebis 
dros maT mimarT Zalis mqone saerTaSoriso humanitaruli samarTlis bavSvebTan dakav-
Sirebul normebs da uzrunvelyon maTi dacva.

2. monawile saxelmwifoebi iReben yvela SesaZlo zomas, raTa uzrunvelyon, rom 15 wels 
miuRweveli pirebi pirdapir ar monawileobdnen samxedro moqmedebebSi.

3. monawile saxelmwifoebi Tavs ikaveben TavianT SeiaraRebul ZalebSi yvela im piris 
gawvevisagan, romelTac ar miuRweviaT 15 wlis asakisaTvis. 15 wels gadacilebul im pir-
Ta gawvevisas, romelTac jer ar SesrulebiaT 18 weli, monawile saxelmwifoebi cdilo-
ben SearCion ufro asakovani pirebi.

4. SeiaraRebuli konfliqtebis dros samoqalaqo mosaxleobis dacvasTan dakavSirebuli 
saerTaSoriso humanitaruli samarTlis winaSe Tavisi valdebulebebis Sesabamisad, 
monawile saxelmwifoebi movaleni arian miiRon yvela aucilebeli zoma SeiaraRebul 
konfliqtebSi moxvedril bavSvTa dacvisa da movla-patronobis uzrunvelsayofad.

muxli 39

monawile saxelmwifoebi yvela zomas iReben, raTa xeli Seuwyon im bavSvis fizikur da 
fsiqologiur gajansaRebas da socialur reintegracias, romelic nebismieri saxis ugule-
belyofis, eqspluataciis an borotad gamoyenebis, wamebis, sastiki, araadamianuri da 
Rirsebis Semlaxveli mopyrobis, sasjelis an SeiaraRebuli konfliqtis msxverplia. aseTi 
gajansaReba da reintegracia unda xorcieldebodes bavSvis janmrTelobis, sakuTari Tavis 
pativiscemisa da Rirsebis grZnobis SenarCunebis uzrunvelmyof pirobebSi.

muxli 40

1. monawile saxelmwifoebi cnoben yoveli bavSvis uflebas, romelmac, rogorc Tvlian, 
daarRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edeba misi darRveva an aRiarebulia 
mis damrRvevad, rom misdami mopyroba xels uwyobdes misi Rirsebisa da sakuTari mniS-
vnelovnebis grZnobis ganviTarebas, ganumtkicebdes mas adamianis uflebebisadmi da sx-
vaTa ZiriTadi Tavisuflebebisadmi pativiscemas, iTvaliswinebdes bavSvis asaks da misi 
reintegraciis, sazogadoebaSi mis mier sasargeblo rolis SesrulebisaTvis xelSewyo-
bis sasurvelobas.

2. am mizniT da saerTaSoriso dokumentebis Sesabamisi debulebebis gaTvaliswinebiT 
monawile saxelmwifoebi, kerZod, uzrunvelyofen, rom:

a) arc erTi bavSvi ar iTvlebodes sisxlis samarTlis kanonmdeblobis damrRvevad, mas 
bralad ar daedos misi darRveva da is ar iqnes aRiarebuli damnaSaved im qmedebis an ar-
qmedebis mizeziT, romlebic maTi Cadenis dros ar iyo akrZaluli erovnuli an saerTa-
Soriso samarTliT;

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

I) udanaSaulobis prezumpcia, sanam misi danaSauli ar iqneba damtkicebuli kanonis Ses-
abamisad;
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II) misi dauyovnebeli da uSualo informireba - aucileblobis SemTxvevaSi ki informireba 
mSoblebis an kanonieri meurveebis meSveobiT - misTvis wayenebuli braldebis Sesaxeb da 
samarTlebrivi an sxva aucilebeli daxmarebis miReba Tavisi dacvis momzadebisa da ganx-
orcielebisaTvis;

III) kompetenturi, damoukidebeli an miukerZoebuli organos an sasamarTlo organos mier 
samarTliani ganxilvis Sedegad gansaxilvel sakiTxze dauyovnebeli gadawyvetilebis 
miReba kanonis Tanaxmad, advokatis an sxva Sesabamisi piris TandaswrebiT da, Tuki es 
ar ewinaamRdegeba bavSvis yvelaze WeSmarit interesebs, misi asakis an misi mSoblebis an 
kanonieri meurveebis mdgomareobis gaTvaliswinebiT;

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

V) Tu iTvleba, rom bavSvma daarRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, zemdgomi kompe-
tenturi, damoukidebeli da miukerZoebuli organos an sasamarTlo organos mier kan-
onis Tanaxmad Sesabamisi gadawyvetilebis da masTan dakavSirebiT miRebuli nebismieri 
RonisZiebis xelaxali ganxilva;

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

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

3. monawile saxelmwifoebi cdiloben xeli Seuwyon im bavSvebTan uSualo damokidebule-
bis mqone kanonebis, procedurebis, organoebisa da dawesebulebebis Camoyalibebas, rom-
lebmac, rogorc iTvleba, daarRvies sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edebaT 
misi darRveva an aRiarebuli arian  mis damrRvevebad da,  kerZod:

a) minimaluri asakis dadgenas, romlis miRwevamdec, rogorc iTvleba, bavSvebs ara aqvT si-
sxlis samarTlis kanonmdeblobis darRvevis unari;

b) roca es aucilebeli da sasurvelia, aseTi  bavSvebis mimarT zomebis miRebas sasamarTlo 
ganxilvis gareSe, adamianis uflebaTa da samarTlebrivi garantiebis sruli dacviT;

4. aucilebelia iseTi  sxvadasxvagvari RonisZiebebi, rogoricaa movla, meurveobisa da 
meTvalyureobis debuleba, sakonsultacio momsaxureba, gamosacdeli vadis daniSvna, 
aRzrda, swavlebisa da profesiuli momzadebis programebi da movlis iseTi formebi, 
romlebic dawesebulebebSi movlas SeiZleba Seenacvlos. Aam RonisZiebaTa mizania bav-
Svisadmi imgvari mopyrobis uzrunvelyofa, rogoric Seesabameba bavSvis keTildReobis 
interesebs, agreTve mis mdgomareobas da danaSaulis xasiaTs.

muxli 41

winamdebare konvencia ar abrkolebs imgvar debulebaTa ganxorcielebas, romlebic yvela-
ze metad uwyobs xels bavSvis uflebaTa realizacias da SeiZleba dafiqsirebuli iyos:

a) monawile saxelmwifos kanonSi;

an

b) mocemuli saxelmwifos mimarT moqmedi saerTaSoriso samarTlis normebSi.
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nawili II

muxli 42

monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben, saTanado da qmediTi saSualebebis gamoy-
enebiT farTo informacia miawodon rogorc mozrdilebs, aseve bavSvebs konvenciis princi-
pebisa da debulebebis Taobaze.

muxli 43

1. monawile saxelmwifoebis mier winamdebare konvenciis Sesabamisad aRebuli valdebule-
bebis SesrulebaSi miRweuli progresis ganxilvis mizniT fuZndeba bavSvis uflebebis 
komiteti, romelic asrulebs qvemoT miTiTebul funqciebs.

2. komiteti Sedgeba Tvrameti eqspertisagan, romlebsac aqvT maRali zneobrivi Tvisebebi 
da kompetenturad arian aRiarebulni winamdebare konvenciiT mocul sferoSi. komite-
tis wevrebs irCeven monawile saxelmwifoebi TavianT moqalaqeTa Soris da isini war-
modgenilni arian damoukidebel pirovnebaTa statusiT, amasTan, yuradReba maxvildeba 
samarTlian geografiul ganawilebaze, agreTve ZiriTad samarTlebriv sistemebze.

3. komitetis wevrebi airCevian monawile saxelmwifoebis mier wamoyenebul, siaSi Setanil 
pirTagan faruli kenWisyriT. yovel monawile saxelmwifos SeuZlia wamoayenos erTi 
piri Tavisi moqalaqeebidan.

4. komitetSi pirveli arCevnebi tardeba winamdebare konvenciis ZalaSi Sesvlidan araugvi-
anes eqvsi Tvisa, Semdgom ki - or weliwadSi erTxel. yovel arCevnebamde oTxi TviT adre 
mainc gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri mdivani monawile saxelmwifoebs 
mimarTavs weriliT da sTavazobs maT wamoayenon TavianTi kandidaturebi ori Tvis vada-
Si. Semdeg generaluri mdivani anbanis rigis mixedviT adgens amgvarad  dasaxelebuli 
yvela kandidatis sias, miuTiTebs ra monawile saxelmwifoebs, romlebmac wamoayenes es 
pirebi, da am sias warudgens winamdebare konvenciis monawile saxelmwifoebs.

5. arCevnebi tardeba monawile saxelmwifoTa TaTbirze, romelic moiwveva generaluri 
mdivnis mier gaerTianebuli erebis organizaciis centralur dawesebulebebSi. am TaT-
birze, sadac monawile saxelmwifoTa ori mesamedi qmnis qvorums, komitetis Semadgen-
lobaSi arCeulad CaiTvlebian is kandidatebi, romlebic miiReben damswre da xmis mice-
maSi monawile saxelmwifoTa warmomadgenlebis xmaTa absolutur umravlesobas.

6. komitetis wevrebi airCevian oTxwliani vadiT. maT aqvT ufleba, xelaxla iqnen arCeuli 
maTi kandidaturebis ganmeorebiT dasaxelebis SemTxvevaSi. pirvel arCevnebSi arCeuli 
xuTi wevris uflebamosilebis vada mTavrdeba orwliani periodis bolos; pirveli ar-
CevnebisTanave am xuT wevrs wilisyriT gansazRvravs TaTbiris Tavmjdomare.

7. komitetis romelime wevris sikvdilis an gadadgomis SemTxvevaSi, an Tu mas raime mizez-
iT aRar SeuZlia Seasrulos komitetis wevris movaleobebi, am wevris wamomyenebeli 
monawile saxelmwifo Tavis moqalaqeTagan darCenili vadisaTvis niSnavs sxva eqsperts, 
komitetis mier misi mowonebis SemTxvevaSi.

8. komiteti adgens proceduris sakuTar wesebs.

9. komiteti Tavis Tanamdebobis pirebs irCevs ori wlis vadiT.

10. komitetis sesiebi, rogorc wesi, tardeba gaerTianebuli erebis organizaciis cen-
tralur dawesebulebebSi an komitetis mier gansazRvrul nebismier sxva Sesaferis  ad-
gilas. komiteti, rogorc wesi, Tavis sesiebs atarebs yovelwliurad. komitetis sesiebis 
xangrZlivoba ganisazRvreba da aucileblobis SemTxvevaSi icvleba winamdebare kon-
venciis monawile saxelmwifoTa TaTbirze generaluri asambleis TanxmobiT.
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11. gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri mdivani gamoyofs aucilebel perso-
nalsa da materialur saSualebebs, raTa komitetma, winamdebare konvenciis Sesabamisad, 
efeqturad ganaxorcielos Tavisi funqciebi.

12. winamdebare konvenciis Sesabamisad dafuZnebuli komitetis wevrebi gaerTianebuli 
erebis organizaciis saxsrebidan Rebuloben generaluri asambleis mier dawesebul 
anazRaurebas generaluri asambleis mier dadgenili wesiTa da pirobebiT.

muxli 44

1. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben, gaerTianebuli erebis organizaciis gen-
eraluri mdivnis meSveobiT komitets warudginon moxsenebebi maT mier miRebuli zomebis 
Sesaxeb konvenciiT ganmtkicebul uflebaTa damkvidrebisa da am sferoSi miRweul pro-
gresTan dakavSirebiT:

a) monawile saxelmwifosaTvis konvenciis ZalaSi Sesvlidan ori wlis vadaSi;

b) yovel momdevno xuT weliwadSi;

2. winamdebare muxlis mixedviT wardgenil moxsenebebSi miTiTebulia faqtorebi da sir-
Tuleebi, Tuki aseTi arsebobs, romlebic zemoqmedebs am konvenciis valdebulebaTa 
Sesrulebis xarisxze. moxsenebebi agreTve Seicavs sakmaris informacias imisaTvis, raTa 
komitetisaTvis sruliad  gasagebi iyos, rogor moqmedebs konvencia mocemul qveyanaSi.

3.  monawile saxelmwifos, romelic komitets warudgens yovlismomcvel pirvelad mox-
senebas, ar sWirdeba winamdebare muxlis 1b punqtis mixedviT wardgenil Semdgom mox-
senebebSi gaimeoros adre gadmocemuli ZiriTadi informacia.      

4. komitets SeuZlia monawile saxelmwifos mosTxovos damatebiTi informacia, romelic 
exeba winamdebare konvenciis ganxorcielebas.

5. moxsenebebi komitetis saqmianobis Sesaxeb ekonomikuri da socialuri sabWos meSveobiT 
or weliwadSi erTxel waredgineba generalur asambleas.

6. monawile saxelmwifoebi sakuTar qveynebSi uzrunvelyofen TavianTi moxsenebebis far-
To sajaroobas.

muxli 45

konvenciis ganxorcielebisaTvis efeqturi xelSewyobisa da winamdebare konvenciiT mocul 
sferoSi saerTaSoriso TanamSromlobis waxalisebis mizniT:

a) specializebul dawesebulebebs, gaerTianebuli erebis  organizaciis bavSvTa fonds, 
gaerTianebuli erebis organizaciis sxva organoebs ufleba aqvT warmodgenilni iyvnen 
winamdebare konvenciis iseTi debulebebis ganxorcielebis Sesaxeb sakiTxTa ganxilvaSi, 
romlebic maT uflebamosilebaSi Sedis. mizanSewonilad miCnevis SemTxvevaSi komitets 
SeuZlia specializebul dawesebulebebs, gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa 
fondsa da sxva kompetentur organoebs SesTavazos, warmoadginon eqspertTa daskv-
na konvenciis ganxorcielebis Taobaze im sferoebSi, romlebic Sedis maTi Sesabamisi 
uflebamosilebis farglebSi. komitets SeuZlia specializebul dawesebulebebs, gaer-
Tianebuli erebis  organizaciis bavSvTa fondsa da  gaerTianebuli erebis  organizaciis  
sxva organoebs sTxovos, warmoadginon moxsenebebi konvenciis ganxorcielebis Sesaxeb 
im dargebSi, romlebic maTi saqmianobis sferoSi Sedis;

b) mizanSewonilad miCnevis SemTxvevaSi komiteti specializebul dawesebulebebSi,  gaer-
Tianebuli erebis  organizaciis bavSvTa fondsa da sxva kompetentur organoebSi gadag-
zavnis monawile saxelmwifoebis nebismier moxsenebas, romelic Seicavs Txovnas teqni-
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kuri konsultaciis an daxmarebis Sesaxeb, an miuTiTebs mis saWiroebaze, agreTve komite-
tis SeniSvnebsa da winadadebebs msgavsi Txovnisa da miTiTebebis Taobaze.

g)  komitets SeuZlia rekomendacia gauwios generalur asambleas, winadadeba misces gener-
alur mdivans, raTa man asambleis saxeliT Caataros kvleva calkuli sakiTxebis Sesas-
wavlad, romlebic bavSvTa uflebebs exeba.

d) komitets SeuZlia waradginos winamdebare konvenciis 44-e da 45-e muxlebis Sesabamisad 
miRebul informaciaze dayrdnobili zogadi xasiaTis winadadebebi da rekomendaciebi. 
aseTi zogadi xasiaTis winadadebebi da rekomendaciebi egzavneba nebismier dainterese-
bul monawile saxelmwifos da ecnobeba generalur asambleas monawile saxelmwifoTa 
SeniSvnebTan erTad, Tuki aseTi ram arsebobs.

nawili III.

muxli 46.

winamdebare konvencia Riaa yvela saxelmwifos mier xelmosawerad.

muxli 47

winamdebare konvencia eqvemdebareba ratifikacias. saratifikacio sigelebi Sesanaxad 
bardeba gaerTianebuli erebis  organizaciis generalur mdivans.

muxli 48.

winamdebare konvencia Riaa masTan nebismieri saxelmwifos SeerTebisaTvis. dokumentebi 
SeerTebis Sesaxeb bardeba gaerTianebuli erebis  organizaciis generalur mdivans.

muxli 49.

1. winamdebare konvencia ZalaSi Sedis gaerTianebuli erebis  organizaciis generaluri 
mdivnisaTvis meoce saratifikacio sigelis an SeerTebis Sesaxeb dokumentis Sesanaxad 
Cabarebidan ocdameaTe dRes.

2. yoveli saxelmwifosaTvis, romelic winamdebare konvenciis ratificirebas moaxdens 
an mas SeuerTdeba meoce saratifikacio sigelis an SeerTebis Sesaxeb dokumentis Ses-
anaxad Cabarebis Semdeg, winamdebare konvencia ZalaSi Sedis aseTi saxelmwifos mier misi 
saratifikacio sigelis an SeerTebis Sesaxeb dokumentis Sesanaxad Cabarebidan ocdame-
aTe dRes.

muxli 50.

1. nebismier monawile saxelmwifos SeuZlia Sesworebis SeTavazeba da wardgena gaerTianeb-
uli erebis  organizaciis generaluri mdivnisaTvis. amis Semdeg generaluri mdivani Ses-
worebas warudgens monawile saxelmwifoebs TxovniT - miuTiTon, mxars uWeren Tu ara am 
winadadebis gansaxilvelad da kenWis sayrelad monawile saxelmwifoebis konferenciis 
mowvevas. Tu aseTi Setyobinebis miRebidan oTxi Tvis ganmavlobaSi monawile saxelmwi-
foebis Tundac erTi mesamedi mainc mxars dauWers aseT konferencias, generaluri mdi-
vani iwvevs am konferencias gaerTianebuli erebis  organizaciis egidiT. am konferen-
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ciaze damswre da kenWisyraSi monawile saxelmwifoTa umravlesobis mier miRebuli Ses-
woreba dasamtkiceblad waredgineba generalur asambleas.

2. winamdebare muxlis pirveli punqtis Sesabamisad miRebuli Sesworeba ZalaSi Sedis 
gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri asambleis mier misi damtkicebisa da 
monawile saxelmwifoTa ori mesamedis momcveli umravlesobis mier misi miRebis Semdeg.

3. Sesworeba ZalaSi SesvlisTanave xdeba savaldebulo im monawile saxelmwifoebisaTvis, 
romlebmac igi miiRes, sxva monawile saxelmwifoebisaTvis ki savaldebulo rCeba wi-
namdebare konvenciis debulebebi da nebismieri wina Sesworeba, romelic maT mier aris 
miRebuli.

muxli 51.

1. gaerTianebuli erebis  organizaciis generaluri mdivani Rebulobs da yvela saxelmwi-
fos ugzavnis ratifikaciis an SeerTebis momentSi saxelmwifos mier gakeTebuli SeniS-
vnebis teqsts.

2. ar daiSveba SeniSvna, romelic SeuTavsebelia winamdebare konvenciis miznebTan da amo-
canebTan.

3. SeniSvnebis moxsna SesaZlebelia nebismier dros gaerTianebuli erebis  organizaciis 
generaluri mdivnisaTvis Sesabamisi Setyobinebis gagzavnis gziT, romelic Semdeg amis 
Taobaze acnobebs yvela saxelmwifos. aseTi Setyobineba ZalaSi Sedis generaluri mdiv-
nis mier misi miRebis dRidan.

muxli 52.

nebismier monawile saxelmwifos SeuZlia winamdebare konvenciis denonsireba gaerTianeb-
uli erebis  organizaciis generaluri mdivnisaTvis werilobiTi Setyobinebis gagzavnis 
gziT. denonsireba ZalaSi Sedis generaluri mdivnis mier Setyobinebis miRebidan erTi wlis 
gasvlis Semdeg.

muxli 53.

gaerTianebuli erebis  organizaciis generaluri mdivani iniSneba winamdebare konvenciis 
depozitarad.

muxli 54.

winamdebare konvenciis dedani, romlis inglisuri, arabuli, espanuri, Cinuri, rusuli da 
franguli teqstebi Tanabrad avTentikuria, Sesanaxad bardeba gaerTianebuli erebis  orga-
nizaciis generalur mdivans.

ris dasamowmebladac qvemore xelismomwerni, TavianTi Sesabamisi mTavrobebis mier saTa-
nado rwmunebiT aRWurvili sruluflebiani warmomadgenlebi, xels aweren winamdebare kon-
vencias.
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gaero-s saxelmZRvanelo principebi 
arasrulwlovanTa mier Cadenil 

danaSaulTan dakavSirebiT 
(riadis saxelmZRvanelo principebi)*

I. ZiriTadi principebi

1. arasrulwlovanTa danaSaulis aRkveTa warmoadgens sazogadoebaSi danaSaulis aRkveTis 
mniSvnelovan nawils. kanonier, socialurad sasargeblo saqmianobaSi CabmiT da sazoga-
doebisadmi, iseve rogorc cxovrebisadmi humanuri orientaciiT gamsWvalviT, axal-
gazrda pirebs SeuZliaT ganiviTaron aradanaSaulebrivi midgomebi.

2. arasrulwlovanTa danaSaulis warmatebiT aRkveTa moiTxovs mcdelobebis ganxorciele-
bas mTlianad sazogadoebisagan, raTa uzrunvelyofil iqnes mozardTa harmoniuli gan-
viTareba, bavSvobidanve maTSi pirovnebis Camoyalibebis xelSewyobis gziT.

3. winamdebare saxelmZRvanelo principebis ganmartebis mizniT, bavSvobaze fokusirebuli 
midgoma unda ganxorcieldes. axalgazrda pirebma unda iTamaSon aqtiuri roli da gaxd-
nen partniorebi sazogadoebaSi da ara miCneul iqnen mxolod socializaciis da kontro-
lis obieqtebad. 

4. erovnuli kanonmdeblobis Sesabamisad winamdebare saxelmZRvanelo principebis ganxor-
cielebisas nebismieri aRmkveTi programis fokusireba unda moxdes axalgazrda pirebis 
keTildReobaze bavSvobidanve.

5. danaSaulis progresulad prevenciis politikisa da Sesabamisi RonisZiebebis sistemis 
SemuSavebis saWiroeba da mniSvneloba unda iqnes aRiarebuli. xsenebulis dros acile-
bul unda iqnes Tavidan bavSvis winaaRmdeg sisxlis samarTlis saqmis aRZvra da misi dasja 
im saqcielisaTvis, romelic ar ayenebs seriozul zians bavSvis ganviTarebas an sxvebs. 
aseTi politikis warmarTva da RonisZiebebi unda moicavdes Semdegs:

a) iseTi SesaZleblobebis uzrunvelyofa, kerZod ki saganmanaTleblo SesaZleblobebi, 
romlebic mimarTulia iqiTken, rom dakmayofilebul iqnes axalgazrda pirebis gan-
sxvavebuli saWiroebebi da gamoyenebul iqnes rogorc mxardasaWeri instrumenti ax-
algazrda pirebis piradi ganviTarebisaTvis, gansakuTrebiT ki im axalgazrda pire-
bis, romlebic aSkarad safrTxeSi arian an emuqrebaT socialuri safrTxe da esaWi-
roebaT specialuri zrunva an dacva;

b) specialuri doqtrina da midgomebi unda iqnes SemuSavebuli danaSaulis aRsakveTad, 
rac unda ganxorcieldes kanonmdeblobis, procesebis, dawesebulebebis, Sesabamisi 
saSualebebisa da momsaxurebis sistemis safuZvelze da yovelive zemoxsenebulis 
mizans unda warmoadgendes motivaciis Sesusteba, saWiroeba da SesaZlebloba, an 
pirobebi, romlebic biZgs aZlevs samarTaldarRvevis Cadenas;

g) oficialuri Careva unda ganxorcieldes uwinaresad axalgazrda piris saerTo in-
teresebidan gamomdinare da warimarTos samarTlianad da Tanaswor pirobebSi;

d) axalgazrda pirebis keTildReobis, ganviTarebis, uflebebisa da interesebis dacva;

e) imis gaTvaliswineba, rom axalgazrduli qmedebebi an saqcieli, romlebic ar 
Seesabameba yvela socialur normas da Rirebulebas, xSirad warmoadgens ganviTare-
bisa da zrdis procesis nawils da spontanurad uCinardeba umetes pirebSi zrdasru-
li asakis miRwevisas;

*   miRebulia generaluri asambleis 1990 wlis 14 dekembrisN45/112 rezoluciiT.
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v) cnobierebis amaRleba imasTan dakavSirebiT, rom eqspertebis mosazrebiT, axalgazr-
da pirisaTvis iseTi damRis mikereba, rogorebicaa `normebis damrRvevi~, `damnaSave~ 
an `potenciuri damnaSave~, xSirad xels uwyobs axalgazrda pirebis mier arasasurve-
li saqcielis ganmeorebas. 

6. sazogadoebrivi samsaxurebi da programebi unda iqnes ganviTarebuli arasrulwlovanTa 
danaSaulis aRkveTis mizniT, gansakuTrebiT maSin, rodesac specialuri saagentoebi da 
organoebi ar yofila Seqmnili. socialuri kontrolis formaluri saagentoebi gamoy-
enebul unda iqnes mxolod, rogorc mimarTvis saboloo saSualeba.

II. saxelmZRvanelo principebis moqmedebis sfero

7. winamdebare saxelmZRvanelo principebi ganmartebul da ganxorcielebul unda iqnes 
adamianis uflebaTa sayovelTao deklaraciis, ekonomikur, socialur da kulturul 
uflebaTa saerTaSoriso paqtis, samoqalaqo da politikur uflebaTa saerTaSoriso 
paqtis, bavSvis uflebaTa deklaraciisa da bavSvis uflebaTa konvenciis farTo CarCoeb-
Si da gaeros standartuli minimaluri wesebis konteqstSi, romelic exeba arasrulw-
lovanTa marTlmsajulebis ganxorcielebas (pekinis wesebi), iseve rogorc sxva samarT-
lebrivi aqtebisa da normebis gaTvaliswinebiT, romlebic exeba bavSvebisa da axalgazr-
da pirebis uflebebs, interesebsa da keTildReobas.

8. winamdebare saxelmZRvanelo principebi ganxorcielebul unda iqnes TiToeul saxelmwi-
foSi arsebuli ekonomikuri, socialuri da kulturuli pirobebis konteqstSi.

III. zogadi aRkveTa

9. aRkveTis amomwuravi gegmebi unda iqnes SemuSavebuli mTavrobis yvela doneze da isini 
unda moicavdes:

a) problemis siRrmiseul analizsa da xelmisawvdomi programebis, samsaxurebis, saSu-
alebebisa da resursebis CamonaTvals;

b) kargad gaweril pasuxismgeblobebs kompetenturi saagentoebis, dawesebulebebisa 
da personalisaTvis, romlebic Cabmuli arian aRkveTasTan dakavSirebul saqmianoba-
Si;

g) meqanizmebs aRkveTasTan dakavSirebuli saqmianobebis koordinaciasTan mimarTebiT 
samTavrobo da arasamTavrobo saagentoebs Soris;

d) politikas, programebsa da strategiebs, romlebic dafuZnebuli iqneba prognozul 
kvlevaze da mudmivad moxdeba maTi monitoringi da jerovani Sefaseba ganxorciele-
bis procesSi;

e) danaSaulebrivi aqtebis Cadenis SesaZleblobis efeqtiani Semcirebis meTodebi;

v) sazogadoebis CarTuloba mravalmxrivi samsaxurebisa da programebis meSveobiT;

z) centralur da saxelmwifo mTavrobebTan, adgilobriv TviTmmarTvelobebsa da ad-
gilobriv mTavrobebTan mWidro disciplinaTaSorisi TanamSromloba, romelSic mo-
nawileobas aseve miiRebs kerZo seqtori, sazogadoebis warmomadgeneli moqalaqee-
bi, romlebTan mimarTebiTac unda ganxorcieldes momsaxureba, SromiTi, bavSvebze 
mzrunveli, janmrTelobasTan dakavSirebuli ganaTlebis, socialuri, samarTaldam-
cavi da marTlmsajulebis organoebi, romelTa mizanic iqneba koncentrirebuli saq-
mianobis ganxorcieleba arasrulwlovanTa danaSaulis aRkveTasa da axalgazrdebis 
mier danaSaulis Cadenis aRmofxvrasTan dakavSirebiT;
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T) axalgazrdebis monawileoba danaSaulis aRkveTis politikis SemuSavebasa da pro-
cesSi, maT Soris, sazogadoebrivi Tanxebis xarjvaSi, axalgazrdebis mier sakuTari 
problemebis gadaWrasa da msxverplTaTvis anazRaurebis gacemaSi, iseve rogorc 
daxmarebis programebSi;

i) kompetenturi personali yvela doneze.

IV. socializaciis procesi

10. xazgasmiT unda aRiniSnos aRmkveTi RonisZiebebi, romlebic aadvilebs yvela bavSvisa 
da axalgazrda piris warmatebul socializaciasa da integracias, kerZod, ojaxebis, 
sazogadoebis, Tanatolebis jgufis, skolebis, profesiuli treningebisa da samuSaoSi 
Cabmis TvalsazrisiT, iseve rogorc moxalise organizaciebis saSualebiT. Sesabamisi 
yuradReba unda gamaxvildes bavSvebisa da axalgazrdebis Sesaferis pirovnul ganvi-
Tarebaze da isini miCneul unda iqnen srulyofil da Tanaswor partniorebad social-
izaciisa da integraciis procesSi. 

a. ojaxi

11. yovelma sazogadoebam didi yuradReba unda dauTmos  ojaxebisa da maTi wevrebis saWi-
roebebsa da keTildReobas.

12. gamomdinare iqidan, rom ojaxi TamaSobs mTavar rols bavSvebis socializaciis procesSi, 
mTavrobisa da sazogadoebis mcdeloba ojaxis, maT Soris, ojaxis ufrosi Taobebis, Sen-
arCunebasTan dakavSirebiT unda ganxorcieldes. sazogadoebas akisria pasuxismgebloba 
daxmareba gauwios ojaxs bavSvis movlasa da dacvaSi, iseve rogorc bavSvis fizikuri da 
sulieri keTildReobis uzrunvelyofaSi. Sesabamisi RonisZiebebi unda iqnes ganxor-
cielebuli, maT Soris, dRis ganmavlobaSi bavSvis movlasTan dakavSirebiT. 

13. mTavrobebma unda ganaxorcielon iseTi politika, romelic xels uwyobs bavSvis aRzr-
das stabilur da wynar ojaxur garemoSi. ojaxebs, romlebic saWiroeben daxmarebas ar-
astabiluri an konfliqturi pirobebis gadaWraSi, unda gaewioT Sesabamisi daxmareba.

14. rodesac ar arsebobs stabiluri an wynari ojaxuri garemo da sazogadoebis mcdeloba, 
daxmareba gauwios ojaxs xsenebulTan dakavSirebiT, warumatebeli aRmoCndeba, xolo 
ojaxis ufrosi Taobis wevrebs ar SeuZliaT Seasrulon xsenebuli roli, alternatiu-
li samyofeli, maT Soris, gaSvileba da bavSvze mzrunvelobis ganxorcielebis SesaZle-
bloba unda iqnes ganxiluli. xsenebuli maqsimalurad unda uqmnides bavSvs stabilur 
da wynar ojaxur garemos da amave dros bavSis mier SeCvevasTan dakavSirebuli grZnobis 
mxedvelobaSi miRebiT, Tavidan unda iqnes acilebuli `gaSvilebasTan~ dakavSirebuli 
problemebi.

15. gansakuTrebuli yuradReba unda gamaxvildes im ojaxebis bavSvebze, romlebsac SeeqmnaT 
problemebi swrafi da moulodneli ekonomikuri, socialuri da kulturuli cvlilebe-
bis gamo, kerZod ki, adgilobriv, migrant da ltolvil ojaxebs. gamomdinare iqedan, rom 
aseT cvlilebebs SeuZlia daarRvios ojaxis unari ganaxorcielos bavSvis tradiciuli 
aRzrda da movla-patronoba, rac xSirad xdeba kulturuli konfliqtis Sedegad, ganx-
orcielebul unda iqnes inovaciuri da socialurad konstruqciuli meTodebi bavSvebis 
socializaciisaTvis.    

16. unda ganxorcieldes RonisZiebebi da unda ganviTardes programebi, raTa ojaxebs mieceT 
SesaZlebloba aRiqvan bavSvebis ganviTarebasa da movlasTan, Svilebsa da mSoblebs So-
ris dadebiTi urTierTobebis CamoyalibebasTan, mSoblebis mier bavSvebisa da mozarde-
bis problemebze yuradRebis gamaxvilebasTan, maTi ojaxur da sazogadoebriv saqmiano-
baSi Cabmis waxalisebasTan dakavSirebiT mSoblis rolisa da valdebulebebis Sesaxeb.
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17. mTavrobebma unda gadadgan nabijebi, raTa xeli Seuwyon ojaxis erTianobasa da harmo-
nias da amave dros winaRobebi Seuqmnan mSoblebisagan bavSvebis gancalkevebas, garda 
iseTi SemTxvevebisa, rodesac Seqmnili pirobebi zegavlenas axdens bavSvis keTildReo-
basa da momavlaze da sxvagvar SesaZlo gamosavals ar iZleva. 

18. mniSvnelovani xazgasmiT unda aRiniSnos ojaxisa da ojaxis didi wevrebis socializaci-
is funqcia; aseve Tanabrad mniSvnelovania momavali rolis, pasuxismgeblobebis, sazoga-
doebaSi axalgazrda pirebis monawileoba da partnioroba.

19. jerovani socializaciisas bavSvis uflebebis dacvis uzrunvelsayofad, mTavrobebi da 
sxva Sesabamisi organoebi unda daeyrdnon arsebul socialur da samarTlebriv orga-
noebze, magram,  maSin rodesac tradiciuli institutebi da Cveulebebi aRar aris efeq-
tiani, maT aseve unda uzrunvelyon da neba darTon inovaciuri RonisZiebebis ganxor-
cieleba. 

b. ganaTleba

20. mTavrobebs akisriaT valdebuleba yvela axalgazrdasaTvis xelmisawvdomi gaxadon 
sajaro ganaTleba.

21. saganmanaTleblo sistemebi akademiuri da profesiuli ganaTlebis RonisZiebebis garda, 
gansakuTrebul yuradRebas unda uTmobdnen Semdeg sakiTxebs:

a) ZiriTadi faseulobebis swavlebasa da bavSvis kulturuli TviTmyofadobisa da saxe-
obis ganviTarebasa da pativiscemas im qveynis socialuri faseulobebis Sesabamisad, 
romelSic bavSvi cxovrobs, aseve im civilizaciebis gaTvaliswinebiT, romlebic 
bavSvis civilizaciisagan gansxvavdeba da aseve adamianis uflebebisa da ZiriTadi 
Tavisuflebebis mxedvelobaSi miRebiT;

b) pirovnebis ganviTareba da pirovnebad CamoyalibebisaTvis xelSewyoba, axalgazrda 
pirebis talantebis, sulieri da fizikuri SesaZleblobebis maqsimalurad gamovle-
nas;

g) saganmanaTleblo procesSi axalgazrda pirebis aqtiurad da efeqtianad, da ara 
rogorc mxolod obieqtis, CarTva;

d) RonisZiebebis ganxorcieleba, romlebic aRvivebs TviTmyofadobis grZnobas skolis 
Tu sazogadoebisadmi kuTvnilebasTan dakavSirebiT;

e) axalgazrda pirebis waxaliseba, raTa maT Seignon da pativi scen gansxvavebul 
mosazrebebsa da Sexedulebebs, iseve rogorc kulturul da sxvagvar gansxvavebebs;

v) informaciisa da miTiTebebis uzrunvelyofa profesiul treningebTan, samuSaoebisa 
da karieris ganviTarebis SesaZleblobebTan dakavSirebiT;

z) pozitiuri emociuri mxardaWeris aRmoCena axalgazrda pirebisaTvis da araswori 
fsiqologiuri mopyrobis Tavidan acileba;

T) mkacri disciplinuri RonisZiebebis, kerZod ki, sxeulebrivi sasjelis Tavidan ac-
ileba;

22. saganmanaTleblo sistemebi mimarTuli unda iyos iqiTken, rom TanamSromloba ganxor-
cieldes mSoblebTan, sazogadoebriv organizaciebTan da organoebTan erTad, rom-
lebic dakavebuli arian axalgazrda pirebiT.

23. axalgazrda pirebi da maTi ojaxebi informirebul unda iqnen arsebuli kanonmdeblobi-
sa da maTi uflebebisa da pasuxismgeblobebis Sesaxeb, iseve rogorc zogadi faseulobe-
bis, maT Soris gaerTianebuli erebis organizaciis farglebSi SemuSavebuli saerTaSo-
risosamarTlebrivi aqtebis Sesaxeb.



saerTaSoriso standartebi arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTebaSi

27

24. saganmanaTleblo sistemebma gansakuTrebuli movla unda ganaxorcielon da yuradReba 
gaamaxvilon, im axalgazrda pirebTan mimarTebiT, romlebic socialuri safrTxis winaSe 
imyofebian. specialuri aRmkveTi programebi da saganmanaTleblo masalebi, ganawesi, 
midgomebi da saSualebebi unda iqnes ganviTarebuli da srulad ganxorcielebuli.

25. gansakuTrebuli yuradReba unda gamaxvildes amomwuravi politikisa da strategiis Se-
muSavebaze axalgazrdebis mier alkoholis, narkotikebisa da sxva mavne nivTierebebis 
gamoyenebasTan dakavSirebiT. maswavleblebi da sxva Sesabamisi pirebi unda saTanadod 
gaiwvrTnan, raTa aRkveTon da gaumklavdnen xsenebul problemebs. informacia narko-
tikebis gamoyenebasa da borotad moxmarebasTan dakavSirebiT, maT Soris, alkoholis 
CaTvliT, unda miewodos studentur organos. 

26. skolebi gamoyenebul unda iqnes rogorc Sesabamisi saSualeba da centrebi axalgazr-
da pirebisaTvis samedicino, rCeva darigebebisa da sxva saxis daxmarebis gawevisaTvis. 
xsenebuli gansakuTrebiT exebaT im axalgazrdebs, romlebsac specialuri saWiroebebi 
gaaCniaT da ganicdian Seuracxmyofas, uyuradRebobas, Cagvrasa da eqspluatacias.

27. sxvadasxva saganmanaTleblo programebis, maswavleblebisa da sxva srulwlovani pireb-
isa da studenturi organoebis daxmarebiT, gulisyuriT mopyroba unda ganxorcieldes 
axalgazrda pirebis problemebTan, saWiroebebsa da SexedulebebTan dakavSirebiT. 
xsenebuli exeba gansakuTrebiT im axalgazrdebs, romlebic miekuTvnebian araprivi-
legirebul, daCagrul mdgomareobaSi myofT, miekuTvnebian eTnikur an sxva saxis um-
ciresobebs, iseve rogorc dabal Semosavlian jgufebs.

28. saskolo sistemebi unda ecadon daakmayofilon da xeli Seuwyon umaRlesi profesiuli 
da saganmanaTleblo standartebis arsebobas, romlebic unda ganxorcieldes arsebuli 
ganawesis, swavlebisa da swavlis meTodebisa da midgomebis Sesabamisad, iseve rogorc 
kvalificirebuli maswavleblebis mowvevisa da maTi treningis safuZvelze. uzrunvely-
ofil unda iqnes axalgazrdebis moswrebis regularuli monitoringi da Sefaseba Sesa-
bamisi organizaciebisa da xelisuflebis organoebis mier.

29. skolebma, sazogadoebriv jgufebTan erTad, unda dagegmon, ganaviTaron da ganaxor-
cielon axalgazrdebisaTvis saintereso ganawesis gareT arsebuli RonisZiebebi.

30. specialuri daxmareba unda gaewioT bavSvebsa da axalgazrda pirebs, romlebic awyde-
bian siZneleebs daswrebasTan an gacdenebTan dakavSirebiT.

31. skolebma unda waaxalison iseTi politikisa da wesebis ganxorcieleba, romlebic sa-
marTliani da jerovania; studentebi warmodgenil unda iqnen organoebSi, romlebic ay-
alibeben skolis politikas, maT Soris disciplinasTan da gadawyvetilebis miRebasTan 
dakavSirebul politikas. 

g. sazogadoeba

32. unda ganviTardes an sadac arsebobs unda gaZlierdes sazogadoebaze dafuZnebuli sam-
saxurebi da programebi, romlebic pasuxobs specialur saWiroebebs, problemebs, inter-
esebsa da axalgazrda pirebis guliswuxils da, romlebic sTavazobs axalgazrda pirebsa 
da maT ojaxebs Sesaferis samarTlebriv daxmarebasa da miTiTebebis micemas.

33. sazogadoebam unda uzrunvelyos, xolo iq sadac arsebobs, gaaZlieros sazogadoebrivi 
mxardaWera da RonisZiebebi axalgazrda pirebisaTvis, maT Soris, sazogadoebrivi gan-
viTarebis centrebi, gamajansaRebeli dawesebulebebisa da momsaxurebis arseboba, raTa 
gadaWril iqnes im bavSvebis specialuri problemebi, romlebsac emuqrebaT socialuri 
safrTxe. xsenebuli RonisZiebebis ganxorcielebisas uzrunvelyofil unda iqnes indi-
videbis pativiscema.

34. specialuri dawesebulebebi unda iqnes Seqmnili adekvaturi TavSesafaris uzrunvely-
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ofis mizniT im axalgazrdebisaTvis, romlebsac aRar SeuZliaT icxovron saxlSi an ar 
aqvT sacxovrebeli saxli.

35. momsaxurebisa da daxmarebis RonisZiebebis garkveuli saxeobebi unda iqnes uzrunvely-
ofili, raTa gadaWril iqnes is siZneleebi, romlebsac ganicdian axalgazrda pirebi siy-
mawvileSi. aseTi saxis samsaxurebi unda moicavdes specialur programebs axalgazrda 
narkomanebisaTvis, romlebic saWiroeben mzrunvelobas, samarTlebriv daxmarebas, Tan-
adgomasa da Terapiul Carevas. 

36. voluntaruli organizaciebi, romlebic axorcieleben axalgazrda pirebis momsaxure-
bas, unda sargeblobdnen finansuri da sxva saxis mxardaWeriT mTavrobebis an sxva dawe-
sebulebebis mxridan.

37. axalgazrduli organizaciebi unda iqnen Seqmnili an gaZlierebuli adgilobriv doneze 
da maT unda mieceT srulfasovani monawileobis statusi sazogadoebrivi saqmianobis 
menejmentSi. xsenebulma organizaciebma xeli unda Seuwyon axalgazrdobas ganaxor-
cielon da moaxdinon koleqtiuri da voluntaruli proeqtebis organizeba, kerZod ki, 
im proeqtebis, romelTa mizanic aris im pirTa daxmareba, romlebic amas saWiroeben. 

38. samTavrobo uwyebebma unda ganaxorcielon specialuri pasuxismgebloba da uzrunvely-
on aucilebeli momsaxureba usaxlkaro an quCis bavSvebTan mimarTebiT; uzrunvelyo-
fil unda iqnes informaciis gacema adgilobriv dawesebulebebTan, sacxovrebelTan, 
dasaqmebasTan da daxmarebis sxva wyaroebTan dakavSirebiT axalgazrda pirebisaTvis da 
isini xelmisawvdomi unda iyos maTTvis.

39. Seqmnili unda iqnes mravali gamajansaRebeli dawesebuleba da samsaxuri, romelTa in-
teresic mimarTuli unda iyos axalgazrda pirebze da isini advilad unda iyos xelmi-
sawvdomi.

d. masmedia

40. masmedia unda iqnes waxalisebuli, raTa moxdes imis uzrunvelyofa, rom axalgazrda 
pirebs hqodeT informaciasa da masalebis xelmisawvdomoba mravalmxrivi erovnuli da 
saerTaSoriso wyaroebidan. 

41. masmedia unda iqnes waxalisebuli, raTa aRweron axalgazrda pirebis mier sazogadoebi-
saTvis gaweuli sasikeTo saqmianoba.

42. masmedia unda iqnes waxalisebuli, rom gaavrcelos informacia sazogadoebaSi axal-
gazrda pirebisaTvis samsaxurebis, dawesebulebebisa da saSualebebis arsebobis Sesaxeb.

43. zogadad masmedia, televizia da gansakuTrebiT kinomedia, unda iqnes waxalisebuli, rom 
Seamciron pornografiis, narkotikebisa da Zaladobis Cveneba da Zaladoba warmoaCinon 
uaryofiTad, iseve rogorc Tavidan iqnes acilebuli damamcirebeli da Rirsebis Sem-
laxveli prezentacia, gansakuTrebiT bavSvebTan, qalebTan da pirTa Soris urTierTo-
basTan mimarTebiT, da Tanasworobis principebTan da rolTan dakavSirebiT.

44. masmediam unda icodes misi mniSvnelovani socialuri rolisa da pasuxismgeblobebis Ses-
axeb, iseve rogorc misi zegavlenis Sesaxeb im urTierTobebTan dakavSirebiT, romlebic 
exeba axalgazrdebis mier narkotikebisa da alkoholis borotad gamoyenebas. masmediam 
unda gamoiyenos Tavisi Zala narkotikebis aRkveTasTan dakavSirebiT sando mesijebze 
dayrdnobiTa da dabalansebuli midgomiT. narkotikebTan dakavSirebiT saganmanaTle-
blo programebi yvela doneze unda iqnes waxalisebuli. 
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V. socialuri politika

45. samTavrobo saagentoebma maRali prioriteti unda mianiWon axalgazrda pirebisaTvis 
gankuTvnil gegmebsa da programebs da unda uzrunvelyon sakmarisi Tanxebi da sxva 
resursebi, raTa efeqtianad ganxorcieldes momsaxureba, ifunqcioniron dawesebule-
bebma da samedicino personali kompetenturad iyos momzadebuli samedicino da suli-
eri mkurnalobis gawevisaTvis, uzrunvelyofil iqnes Sesabamisi kaloriulobis sakvebi, 
sacxovrebeli da sxva Sesabamisi momsaxureba, maT Soris, narkotikebisa da alkoholis 
borotad gamoyenebis aRkveTa da mkurnalobis ganxorcieleba, imis uzrunvelyofa, rom 
aseTma saSualebebma miaRwios axalgazrdebamde da sargebloba moutanos maT. 

46. axalgazrda pirebis institucionalizacia unda warmoadgendes mimarTvis saboloo 
saSualebas da isic minimaluri aucilebeli periodiT da axalgazrda piris interesebi 
unda warmoadgendes umaRles Rirebulebas. kriteriumebi, romlebic iZleva am saxis 
formaluri Carevis nebarTvas, mkacrad unda iqnes gansazRvruli da SezRuduli Sem-
deg situaciebTan mimarTebiT: a) rodesac bavSvi an axalgazrda piri ganicdis zians, 
romelic mas miayenes mSoblebma an mzrunvelebma; b) rodesac bavSvis an axalgazrda 
piris mimarT ganxorcielda seqsualuri, fizikuri an emociuri Zaladoba mSoblebis 
an mzrunvelebis mxridan; g) rodesac bavSvi an axalgazrda piri ugulebelyofil, mi-
tovebul an eqsploatirebul iqna mSoblebis an meurveebis mier; d) rodesac bavSvs, an 
axalgazrda pirs emuqreba fizikuri an sulieri zianis miyeneba maTi mSoblebis an meur-
veebis saqcielis gamo; daße) rodesac gamovlindeba seriozuli fizikuri an fsiqolo-
giuri safrTxe bavSvisaTvis an axalgazrda pirisaTvis TviT missave saqcielSi da arc 
mSoblebs, meurveebs, an arasrulwlovans Tavad da arc arasacxovrebeli tipis sazoga-
doebriv samsaxurebs SeuZliaT Tavidan airidon safrTxe garda institucionalizaci-
is saSualebisa.

47. samTavrobo uwyebebma unda uzrunvelyon axalgazrda pirebi umaRles saswavleblebSi 
ufaso swavlis gagrZelebis SesaZleblobiT, maSin rodesac mSoblebs an meurveebs ar 
SeuZliaT daxmareba gauwion maT, da aseve samuSao gamocdilebis miRebiT.

48. dagegmil da ganxorcielebul unda iqnes danaSaulis aRkveTasTan dakavSirebuli 
programebi sando, samecniero kvlevebis Sedegebisa da perioduli monitoringis, 
Sefasebisa da Sesabamisad Sesworebis safuZvelze.

49.  samecniero informacia unda miewodos profesiul sazogadoebasa da farTo sazogadoebas 
im situaciis Sesaxeb, romelic mianiSnebs an SeiZleba dasruldes axalgazrda pirebis 
fizikur an fsiqologiur msxverplad CamoyalibebiT, zianiT an ZaladobiT, iseve rogorc 
eqspluataciiT. 

50. zogadad dagegmvasa da programebSi monawileoba unda iyos nebis gamovlinebis 
safuZvelze. axalgazrda pirebi, Tavad unda iyvnen Cabmulni maT SemuSavebaSi, 
ganviTarebasa da ganxorcielebaSi.

51. mTavrobebma unda daiwyon an gaagrZelon midgomebis kvleva, ganviTareba da 
ganxorcieleba im RonisZiebebTan da strategiebTan dakavSirebiT, romlebic sisxlis 
samarTalwarmoebas miekuTvneba, iseve rogorc scdeba mis sazRvrebs da miznad 
isaxavs ojaxuri Zaladobis aRkveTas, rac zegavlenas axdens axalgazrda pirebze da 
uzrunvelyofs samarTlian mopyrobas ojaxuri Zaladobis msxverplebTan mimarTebiT.

VI. kanonmdebloba da arasrulwlovnebTan dakavSirebuli marTlmsajulebis 
ganxorcieleba

52. mTavrobebma unda miiRon da ganaxorcielon konkretuli kanonebi da procedurebi, raTa 
xeli Seuwyon da daicvan yvela axalgazrda piris adamianis uflebebi da keTildReoba.

53. miRebul da cxovrebaSi gatarebul unda iqnes kanonmdebloba, romelic krZalavs 
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bavSvebisa da axalgazrda pirebis Cagvras, Zaladobas, eqsploataciasa da kriminalur 
saqmianobas.

54. arcerTi bavSvi an axalgazrda piri ar SeiZleba daeqvemdebaros uxeS an Rirsebis Semlaxvel 
gamasworebel mopyrobas an dasjas saxlSi, skolaSi an sxva romelime dawesebulebaSi. 

55. ganxorcielebul da dacul unda iqnes kanonmdebloba, romlis mizanic aris bavSvebisa 
da axalgazrda pirebisaTvis iaraRze xelmisawvdomobis SezRudva;

56. imisaTvis, rom aRvkveToT axlagazrda pirebis Semdgomi stigmatizacia, viqtimizacia 
da kriminalizacia, ganxorcielebul unda iqnes kanonmdebloba, raTa uzrunvelyofil 
iqnes, rom nebismieri saqmianoba, romelic ar iTvleba danaSaulad an ar isjeba mozardis 
mier Cadenis SemTxvevaSi, ar iTvlebodes danaSaulad da ar isjebodes im SemTxvevaSi, 
Tuki igi Cadenil iqneba axalgazrda piris mier.

57. mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli ombudsmenis ofisis an analogiuri damoukidebeli 
organos Seqmnis SesaZlebloba, romelic uzrunvelyofs, rom axalgazrda pirebis 
statusi, uflebebi da interesebi daculi iqneba da Sesaferisi xelmisawvdomoba 
xelTarsebul samsaxurebze ganxorcieldeba. ombudsmeni an Sesabamisad daniSnuli 
sxva organo, aseve zedamxedvelobas gauwevda riadis saxelmZRvanelo principebis, 
pekinis wesebisa da TavisuflebaaRkveTil arasrulwovnebTan dakavSirebuli wesebis 
ganxorcielebas. ombudsmeni an sxva organo regularul intervalebSi gamoaqveynebda 
moxsenebas im progresis da siZneleebis Sesaxeb, romlebic warmoCindeboda aqtis 
ganxorcielebis procesSi. aseve Seqmnil unda iqnes bavSvTa dacvis samsaxurebi.

58. samarTaldamcavi da sxva Sesabamisi orive sqesis personali unda iqnes gawvrTnili, raTa 
adekvaturad daakmayofilon yvela is saWiroeba, romlebic gaaCnia axalgazrda pirebs 
da isini aseve gaTviTcnobierebuli unda iyvnen programebsa da Sesabamis saSualebebTan 
dakavSirebiT, romlebic gamoiyeneba axalgazrda pirebis mier samarTlis sistemidan 
gadaxvevis SemTxvevaSi.

59. ganxorcielebul da mkacrad unda iqnes daculi kanonmdebloba, raTa dacul 
iqnen bavSvebi da axlagazrda pirebi narkotikebis borotad gamoyenebisa da narko-
vaWrebisagan.

VII. kvleva, politikis ganviTareba da koordinacia

60. mcdelobebi unda iqnes ganxorcielebuli da Sesabamisi meqanizmebi unda Seiqmnas, raTa 
mraval disciplinur da Sida disciplinur safuZvelze, urTierToba da koordinacia 
ganxorcieldes ekonomikur, socialur, saganmanaTleblo da janmrTelobasTan 
dakavSirebul saagentoebsa da samsaxurebs, marTlmsajulebis sistemas, axalgazrdebs, 
sazogadoebasa da ganviTarebis saagentoebsa da sxva dawesebulebebs Soris.

61. informaciis gacvla, gamocdileba da eqspertiza, romelic miiRweva proeqtebis, 
programebis, praqtikisa da im iniciativebis safuZvelze, romlebic exeba 
arasrulwlovanTa danaSauls, danaSaulis aRkveTasa da arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebas, unda gaZlierdes erovnul, regionalur da saerTaSoriso doneze. 

62. unda ganviTardes da gaZlierdes regionaluri da saerTaSoriso TanamSromloba 
axalgazrdebis danaSaulebTan, danaSaulis aRkveTisa da arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebasTan dakavSirebiT, sadac CarTuli iqnebian praqtikosebi, eqspertebi 
da gadawyvetilebis mimRebi pirebi.

63. yvela mTavrobam, gaerTianebuli erebis organizaciam da sxva Sesabamisma organizaciebma 
Zlieri mxardaWera unda aRmouCinon teqnikur da mecnierul TanamSromlobas praqtikul 
da Sesabamis politikasTan dakavSirebul sakiTxebze, kerZod, treningebTan, pilotur da 
sademonstracio proeqtebTan da konkretul sakiTxebTan mimarTebiT, romlebic exeba 
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axalgazrda pirebis mier Cadenili danaSaulebisa da arasrulwlovanTa danaSaulis 
aRkveTas.

64. TanamSromloba unda iqnes waxalisebuli mecnieruli kvlevis warmoebasTan mimarTebiT, 
romelic ukavSirdeba axalgazrdebis mier danaSaulis Cadenisa da arasrulwovnebis 
danaSaulis aRkveTis Sesaxeb efeqtiani midgomebis SemuSavebas, da aseTi kvlevis Sedegebi 
farTod unda iqnes gavrcelebuli da Sefasebuli.

65. gaeros Sesabamisma organoebma, institutebma, saagentoebma da ofisebma mWidrod 
unda iTanamSromlon da koordinacia gauwion bavSvebTan, arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebasTan, axalgazrda pirebis danaSaulsa da arasrulwlovnebis danaSaulis 
aRkveTasTan dakavSirebul sxvadasxva sakiTxebze.

66. winamdebare saxelmZRvanelo principebis safuZvelze, gaeros samdivnom, dainteresebul 
institutebTan erTad, unda iTamaSon aqtiuri roli kvlevis warmoebaSi, mecnierul 
TanamSromlobaSi, politikasTan dakavSirebuli SesaZleblobebis formulirebaSi da 
maT gadasinjvasa da ganxorcielebis monitoringSi. xsenebuli unda warmoadgendes 
informaciis sando wyaros danaSaulis aRkveTasTan dakavSirebul efeqtian midgomebTan 
mimarTebiT. 
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gaero-s mi ni ma lu ri stan dar tu li we se bi
ar asrul wlo van Ta mi marT mar Tlmsa ju le bis 

gan xor ci e le bis Sesaxeb*

(`pekinuri wesebi~)

nawili pirveli 

zogadi principebi 

1. ZiriTadi miznebi 

1.1 wevri saxelmwifoebi Seecdebian saTanado zogadi interesis Sesabamisad, xeli Seuwyon 
arasrulwlovanisa da misi ojaxis keTildReobas. 

1.2  wevri saxelmwifoebi Zalisxmevas ar daiSureben, raTa ganaviTaron pirobebi, romlebic 
uzrunvelyofs arasrulwlovanis Sinaarsian arsebobas sazogadoebaSi; aseve cxovrebis 
im periodSi, rodesac igi [arasrulwlovani] yvelaze metadaa mgrZnobiare devianturi 
qmedebis mimarT, xels Seuwyobs pirad ganviTarebas da ganaTlebas, romelic SeZlebis-
dagvarad damoukidebelia danaSaulisa  da saarTaldarRvevisagan. 

1.3  saTanado yuradReba unda daeTmos konkretul RonisZiebebs, rac aseve moicavs yvela 
SesaZlo resursis, maT Soris ojaxis, moxaliseebisa da sxva sazogadoebrivi jgufebis, 
aseve skolebisa da sxva sazogadoebrivi institutebis mobilizacias arasrulwlovan-
Ta keTildReobis xelSewyobis mizniT, raTa Semcirdes kanonis gamoyeebis aucilebloba 
da samarTaldamrRvevi arasrulwlovanis mimarT mopyroba iyos efeqturi, samarTliani 
da humanuri. 

1.4  arasrulwlovanTa marTlmsajuleba unda iTvlebodes TiToeuli saxelmwifos  erov-
nuli ganviTarebis ganuyofel nawilad da iyos yvela arasrulwlovanisaTvis socialu-
ri marTlmsajulebis yovlismomcvel CarCoSi, rac erTdroulad xels Seuwyobs axal-
gazrdebis dacvas da sazogadoebaSi marTlwesrigis SenarCunebas. 

1.5  es wesebi ganxorcieldeba TiToeul wevr saxelmwifoSi arsebuli ekonomikuri, so-
cialuri da kulturuli pirobebis konteqtsis Sesabamisad.

1.6  arasrulwlovanTa marTlmsajuleba unda viTardebodes sistematurad da moxdes ko-
ordinireba saTanado samsaxurebSi CarTuli personalis kompetenciis, maTi meTodebis, 
midgomisa da mosazrebis gaumjobesebisa da SenarCunebis mizniT. 

komentari 

farTo ZiriTadi miznebi Seexeba mTlian socialur politikas da mimarTulia arasrulwo-
vanTa keTildReobis maqsimalurad xelSewyobisaken, rac Seamcirebs arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis gamoyenebis aucileblobas da Sesabamisad Seamcirebs zians, rac SeiZ-
leba gamoiwvios [marTlmsajulebis] gamoyenebam. axalgazrdebis mimarT mzrunvelobiTi 
RonisZiebebi sanam samarTaldarRveva daiwyeba aris [am] wesebis gamoyenebis Tavidan acile-

*  miRebulia generaluri asambleis 1985 wlis 29 noembris 40/33 rezoluciiT.
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bisaTvis aucilebeli wina piroba politikis doneze. 1.1-dan 1.3-mde wesebi miuTiTebs, Tu 
ra mniSvnelovan rols asrulebs arasrulwlovanebze mimarTuli qmediTi socialuri po-
litika, inter alia, arasrulwlovanTa danaSaulisa da samarTaldarRvevebis Tavidan acilebaSi. 
wesi 1.4 gansazRvravs, rom arasrulwlovanTa marTlmsajuleba aris arasrulwlovanTaTvis 
socialuri samarTlianobis ganuyofeli nawili, xolo wesi 1.6 miuTiTebs arasrulwlovan-
Ta marTlmsajulebis mudmivi gaumjobesebis aucileblobaze, rac ar unda CamorCebodes 
arasrulwlovanTaTvis progresuli socialuri politikis ganviTarebas da yovelTvis iT-
valiswinebdes  momsaxure personalis mudmivi gaumjobesebis aucileblobas. 1.5 wesi iTva-
liswinebs wevr saxelmwifoebSi arsebul mdgomareobas, risi Sedegic aris konkretuli wesis 
gansxvavebuli implementacia sxvadasxva saxelmwifoSi. 

2. wesebisa da gamoyenebuli ganmartebebis farglebi

2.1  Semdegi minimluri wesebi gamoiyeneba arasrulwlovani samarTaldamrRvevebis mimarT 
miukerZoeblad, rime gansxvavebis gareSe, magaliTad rasis, feris, sqesis, enis, religi-
is, politikuri an sxva Sexedulebebis, erovnuli an socialuri warmoSobis, qonebis, da-
badebiTi an sxva statusis niSniT. 

2.2  am wesebis miznebisaTvis wevri saxelmwifoebi gamoiyeneben Semdeg ganmartebebs imgva-
rad, rom Seesabamebodes maT samarTlebriv sistemebsa da koncefciebs: 

(a)  arasrulwlovani aris bavSvi an axalgazrda adamaini, romlis mimarT arsebul 
saarTlebriv sistemaSi SeiZleba gamoiyenebodes srulwlovanisagan gansxvavebuli 
wesebi danaSaulis Cadenis dros;

(b)  samarTaldarRveva aris nebismieri qmedeba (moqmedeba an umoqmedoba), romelic 
dasjadia arsebul samarTlebriv sistemaSi. 

(g)  arasrulwlovani samarTaldamrRvevi aris bavSvi an axalgazrda adamiani, romelic 
eWvmitanilia samarTaldarRvevis CadenaSi an romelmac, rogorc dadasturda, Cai-
dina samarTaldarRveva. 

2.3  yoveli erovnuli iurisdiqciis farglebSi unda moaxmaron saTanado Zalisxmeva, raTa 
miRebul iqnes kanonebis, wesebisa da debulebebis paketi, romlebic exeba arasrul-
wlovan samarTaldamrRvevebs, agreTve im institutebsa da organoebs, visac akisriaT 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganxorcieleba, da miznad isaxavs:

(a)  daakmayofilos arasrulwlovan samaRTaldamrRvevTa sxvadasxva moTxovna maTi Zi-
riTadi uflebebis dacvisas;

(b)  daakmayofilos sazogadoebis moTxovnebi;

(g)  moaxdinos am wesebis ganxorcieleba ganuxrelad da samarTlianad. 

komentari 

standartuli minimaluri wesebi mizanmimarTuladaa (ganzrax) formulirebuli imgvarad, 
rom SeiZlebodes misi gamoyeneba gansxvavebul samarTlebriv sistemebSi da amasTanave Ca-
moayalibos minimaluri standartebi arasrulwlovani samarTaldarRvevebis mopyrobis 
Sesaxeb arasrulwlovanis nebismieri ganmartebisa da arasrulwlovani samarTaldamrR-
vevebis Sesaxeb arsebuli nebismieri samarTlebrivi sistemis pirobebSi. wesebi yovelTvis 
unda gamoiyenebodes miukerZoeblad da raime gansxvavebis gareSe. swored amitom wesi 2.1. 
yuradRebas amaxvilebs imis saWiroebaze, rom wesebi yovlTvis gamoiyenebodes miukerZoe-
blad da yovelgvari gansxvavebis gareSe. es wesi imeorebs bavSvTa uflebebis Sesaxeb de-
klaraciis me-2 princips. wesi 2.2 ganmartavs “arasrulwlovansa” da “samarTaldarRvevas”, 
rogorc “arasrulwlovani samarTaldamrRvevis” cnebis Semadgenel nawilebs, romlebic 
[arasrulwlovani samarTaldamrRvevebi] arian am wesebis ZiriTadi subieqti (Tumca aseve 
ixileT wesebi 3 da 4). unda aRiniSnos, rom asakobrivi zRvari damokidebulia, rac aSkaradaa 
miTiTebuli, TiToeul samarTlebriv sistemaze, rac srulad iTvaliswinebs wevri saxelmwi-
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foebis ekonomikur, socialur, politikur, kulturul da samarTlebriv sistemebs. amis Se-
degad, “arasrulwovanis” cneba moicavs farTo asakobriv speqtrs 7-dan 18 wlamde an zemoT. 
aseTi mravalerovneba gansxvavebuli samarTlebrivi sistemebis ganuyofeli nawilia da ar 
amcirebs stanartuli minimaluri wesebis gavlenas. wesi 2.3 Seexeba specifiuri erovnuli 
kanondeblobis arsebobis aucileblobas, raTa moxdes standartuli minimaluri wesebis op-
tmaluri gamoyeneba rogorc samarTlebrivad, ise pratikulad.

3. wesebis gamoyenebis sferos gafarToeba

3.1  wesebis saTanado debulebebi gamoiyeneba ara mxolod arsrulwlovani saarTaldamrR-
vevebis mimarT, aramed im arasrulwlovanTa mimarTac, romelTa winaaRmdeg SeiZleba 
aRiZras sisxlis samarTlebrivi devna konkretuli qmedebisaTvis, Tu es ukanaskneli ar 
iqneboda dasjadi srulwlovanis mier Cadenis SemTxvevaSi.

3.2  Zalisxmeva unda iyos mimarTuli imisken, rom wesebSi Camoyalibebeuli pricnipebi 
gavrceldes yvela arasrulwlovanze, romelTa mimarT mimdinareobs socialuri uz-
runvelyofisa da meurveobis sakiTxebze procesi. 

3.3  Zalisxmeva aseve mimarTuli unda iyos imisken, rom wesebSi Camoyalibebuli principebi 
gamoiyenebodes axalgazrda srulwlovani damnaSaveebis mimarT. 

komentari

me-3 wesis Tanaxmad, standartuli minimaluri wesebiT gaTvaliswinebuli dacva vrceldeba 
aarasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebazec, raTa moicvas:

(a)  e.w. “statusidan gamomdinare samarTaldarRvevebs”, romelTac iTvaliswinebs sx-
vadasxva erovnuli samarTlebrivi sistema, sadac samarTaldarRvevad miCneuli 
qmedebaTa raodenoba ufro maRalia arasrulwovanebisaTvis, vidre srulwlovan-
TaTvis (magaliTad, skolis gacdena, skolisa da ojaxisaTvis daumorCilebloba, sa-
jarod daTrba da a.S.) (wesi 3.1); 

(b) arasrulwovanis mimarT socialuri uzrunvelyofisa da meurveobis process 
(wesi3.2); 

(g)  process, romelSic CarTulia axalgazrda srulwlovani samarTaldamrRvevi, rac 
ra Tqma unda, damokidebulia asakobriv zRvarze (wesi 3.3). 

wesebis gamoyenebis sferos gafarToeba am sam sferoSi gamarTlebuli unda iyos. wesi 3.1. 
iTvaliswinebs minimalur garantias am sferoebSi, xolo wesi 3.2. CaiTvleba sasurvel nabi-
jad, romelic mimarTuli iqneba ufro samarTliani, Tanaswori da humanuri marTlmsaju-
lebisaken yvela arasrulwlovanisaTvis, romlis qmedeba winaaRmdegobaSi modis kanonTan. 

4. sisxlis samarTlebrivi pasuxismgeblobis asaki

4.1  im samarTlebriv sistemebSi, romlebic aRiarebs arasrulwlovanTa sisxlis samarT-
lebrivi pasuxismgeblobis asakis cnebas, aseTi asakis qveda zRvari ar unda dadgindes 
Zalian adreul asakSi emociuri, gonebrivi da inteleqtualuri mowifulobis faqtis 
gaTvaliswinebiT

.

komentari 

sisxlis samarTlebrivi pasuxismgeblobis qeda zRvari Zalian gansxvavdeba istoriisa da 
kulturis gaTvaliswinebiT. Tanamedrove midgoma iqneba, bavSvi moqmedebs Tu ara sisxlis 
samarTlebrivi pasuxismgeblobis moraluri da fsiqologiuri komponentebis Sesabamisad; 
anu, bavSvi piradi Semecnebisa da aRqmis gaTvaliswinebiT SeiZleba Tu ara miviCnioT pasu-
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xismgeblad arsebiTad anti-socialuri qmedebisaTvis. Tu sisxlis samarTlebrivi pasuxism-
geblobis asaki Zalian dabal zRvarzea dadgenili an Tu saerTod ar arsebobs qveda zRvari, 
maSin pasuxismgeblobis cneba mniSvnelobas kargavs. zogadad, arsebobs axlo kavSiri  deli-
qventur an sisxlis samarTlebriv qmedebaze pasuxismgeblobis cnebasa da sxva socialur 
uflebebsa da pasuxismgeblobas (rogoricaa ojaxuri mdgomareoba, samoqalaqo umravleso-
ba da a.S.) Soris. amitom,  unda moxdes SeTanxmeba keTilgonivrul asakobriv qveda zRvarze, 
romelic gamoiyeneba saerTaSoriso donezec.

5. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis miznebi

5.1  arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistema gansakuTrebul yuradRebas unda ani-
Webdes arasrulwlovanTa keTildReobas da unda uzrunvelyos, rom arasrulwlovani 
samarTaldamrRvevis mimarT gamoyenebuli nebismeri RonisZieba yovelTvis iyos sa-
marTaldamrRvevisa da samarTaldarRvevis Tanazomieri. 

komentari

me-5 wesi Seexeba arasrulwlovanTa maTlmsajulebis or yvelaze mnivnelovan mizans. pir-
veli mizani aris arasrulwlovanTa keTildReobis xelSewyoba. es aris im samarTlebrivi 
sistemebis ZiriTadi mizani, romelSic arasrulwlovan damnaSaveebis saqmeebs ganixilavs 
saojaxo sasamarTloebi an administraciuli organoebi, magram arasrulwlovanTa keTild-
Reobas gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos aseve im samarTlebriv sistemebSic, rom-
lebSic danergilia sisxlis samarTlis sasamarTloebis modeli, rac xels Seuwyobs mxolod 
damsjeli sanqciebis gamoyenebas (aseve ixileT wesi 14). meore mizani aris “proporciulo-
bis (Tanazomierebis) principi”. es principi sayovelTaod cnobilia, rogorc damsjelobi-
Ti sanqciebis Semakavebeli saSualeba, romelic ZiriTad gamoixateba samarTlian midgomaSi 
samarTaldarRvevis simZimis gavaliswinebiT. axalgazrda samarTaldamrRvevTa qmedebaze 
pasuxi unda emyarebodes ara marto danaSaulis simZimes, aramed aseve piradi mdgomareobas. 
samarTaldamrRvevis piradma garemoebebma (magaliTad, socialuri statusi, ojaxuri md-
gomareoba, danaSauliT gamowveuli ziani an sxva faqtorebi, rac zegavlenas axdens pirad 
gareomebebze) unda moaxdinos gavlena sapasuxo RoniZiebis proporciulobaze (magaliTad, 
mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli samarTaldamrRvevis survili kompensacia misces msxver-
pls, an sakuTari surviliT daubrundes Sinaarsian da sasargeblo cxovrebas. ar aris saWiro 
imis mtkiceba, rom sapasuxo RonisZieba, romlis mizania axalgazrda samarTaldamrRvevis 
keTildReoba, SeiZleba gascdes aucileblobis zRvars da amis Sedegad daarRvios axal-
gazrda piris ZiriTadi uflebebi, rogorc es xdeba zogierT arasrulwlovanTa marTlm-
sajulebis sistemebSi. am dros niSvnelovania, dacul iqnes sapasuxo RonisZiebis Tanazo-
miereba (proporciuloba) rogorc samarTaldamrRvevisa da samarTaldarRvevis, aseve msx-
verplis mimarT. faqtiurad wesi 5 moiTxovs arc meti da arc naklebi samarTlian sapasuxo 
reaqcias  arasrulwlovanis mier gadacdomis an danaSaulis Cadenis yoveli SeTxvevisaTvis. 
am wesSi gaTvaliswinebulma sakiTxebma SeiZleba xeli Seuwyos orive mimaTulebis ganviTa-
rebas: axali da inovaciuri tipis sanqciebi aris iseTive sasurveli, rogorc sifrTxilis 
RonisZiebebi, raTa metismetad ar gafarTovdes arasrulwlovanTa mimarT formaluri so-
cialuri kontroli. 

6. diskreciuli uflebamosilebis moculoba

6.1  arasrulwlovanTa gansxvavebuli moTxovnebis, agreTve xelmisawvdomi RonisZiebebis 
mravalferovnebis gaTvaliswinebiT, nebadarTuli unda iyos saTanado diskreciuli 
qmedeba procesis yvela etapze da arasrulwlovanTa maTlmsajulebis administrire-
bis sxvadasxva doneze, maT Soris gamoZiebisas, mokvlevisas, sasamarTlo ganxilvisas da 
gadawyvetilebis gamotanis Semdeg etapze. 
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6.2  amasTan, unda uzrunvelyofil iqnes saTanado angariSgeba aseTi diskreciuli ufleba-
mosilebis ganxorcielebis yvela etapsa da doneze. 

6.3  diskreciuli uflebamosilebis ganmaxorcielebel pirebs unda hqondeT Sesabamisi kva-
lifikacia an unda moxdes maTi momzadeba, raTa maT gamoiyenon diskreciuli uflebamo-
sileba keTilgonivrulad maTi funqciebisa da mandatis gaTvaliswinebiT. 

komentari 

wesebi 6.1, 6.2 da 6.3 aerTianeben arasrulwlovanTa marTlmsajulebis efeqturi, samarTliani 
da humanuri administrirebis ramdenime ZiriTad mniSvnelovan niSans: prcesis warmoeis 
yvela mniSvnelovan etapze diskreciuli uflebamosilebis ganxorcielebis aucilebloba, 
raTa maT, vinc iRebs gadawyvetilebebs, SeeZloT im RonisZiebebis gatareba, romlebic 
yvelaze metad miesadageba mocemul saqmes; da Semowmebisa da blansirebis sistemis auci-
lebloba, raTa Tavidan iqnes acilebuli diskreciuli uflebamosilebiT borotad sarge-
bloba da dacul iqnes axalgazrda samarTaldamrRvevis uflebebi. angariSvaldebuleba da 
profesionalizmi aris farTo diskreciis Sekavebis saukeTeso saSualeba. amgvarad, pro-
fesiuli kvalifikaciis amaRlebasa da saeqsperto momzadebas gansakuTrebuli roli eni-
Weba arasrulwlovanTa saqmeebze diskreciuli uflebamosilebis keTilgonivrulad gamoy-
enebis uzrunvelyofisas (agreTve ixileT wesebi 1.6 da 2.2). am konteqstSi gansakuTrebuli 
yuradReba unda gamaxvildes diskreciuli uflebamosilebis gamoyenebis Sesaxeb ZiriTadi 
debulebis formulirebaze, aseve im debulebebze romlebic aregulirebs gadasinjvas da 
gasaCivrebas. am wesSi ar aris miTiTeba aseT meqanizmebze, vinaidan maTi inkorporireba saer-
TaSoriso minimalur standartebSi Zalian Znelia, radgan es ukanaskneli ver moicavs samar-
lebrivi sistemebis yvela gansxvavebas. 

7. arasrulwlovanTa uflebebi

7.1  samarTalwarmoebis yvela etpze garantirebuli unda iyos ZiriTadi procesualuri ga-
rantiebi, rogoricaa, udanaSaulobis prezumfcia, ufleba gaecnos wayenebul bralde-
bas, dumilis ufleba, dacviT sargeblobis ufleba, mSoblis an meurvis daswrebis uf-
leba, mowmeTa dapirispirebisa da jvaredini dakiTxvis ufleba da ufro maRal instan-
ciaSi gasaCivrebis ufleba. 

komentari 

wesSi 7.1 yuradReba gamaxvilebulia ramdenime mniSvnelovan sakiTxze, rolebic warmoadgens 
miukerZoebeli da samarTliani sasamarTlos ganuyofel nawils da aRiarebuliebul adami-
anis uflebebis Sesaxeb dokumentebSi (agreTve ixileT wesi 14). magaliTad, udanaSaulobis 
prezumfcia aseve ganmtkicebulia adamianis uflebebis sayovelTao deklaraciis me-11 mux-
liT da samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis me-14 muxlis 
me-2 punqtiT. amasTan minimaluri standartuli wesebis wesi 14 akonkretebs im sakiTxebs, 
romlebic aucilebelia arasrulwlovanTa saqmeebze samarTalwarmoebisas maSin, rodesac 
wesi 7.1 ganamtkicebulia mxolod yvelaze ZiriTad saproceso garantiebs. 

8. piradi cxovrebis dacva

8.1  yvela etapze dacul unda iqnes arasrulwlovanis ufleba pirad cxovrebaze, raTa Ta-
vidan iqnes acilebuli arasaTanado sajaroobiT an reputaciis SelaxviT gamowveuli 
ziani. 

8.2  zogadad, ar SeiZleba gamoqveyndes informacia, romelic xels Seuwyobs arasrulwova-
nis pirovnebis dadgenas. 
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komentari 

wesi 8 xazgasmiT aRniSnavs arasrulwlovanis piradi cxovrebis uflebis mniSvnelobas. ax-
algazrda adamianebi gansakuTrebiT eqvemdebarebian stigmatzacias. reputaciis Selaxvis 
(labelling) Sesaxeb kriminologiurma kvlevam daadastura, rom arasrulwlovanis mudmiv iden-
tifikacias “samarTaldamrRvevad” an “damnaSaved” mosdevs damRupveli Sedegebi (sxvadasx-
va xasiaTis). wesi 8 xazgasmiT aRniSnavs arasrulwlovnebis dacvis aucileblobas saqmesTan 
dakavSirebiT masobrivi informaciis saSualebebSi informaciis (magaliTad, eWvmitanili 
an msjavrdebuli axalgazrda samarTaldamrRvevTa saxelebis) gamoqveynebis Sedegebisagan. 
zogadad, individis interesi dacul unda iqnes. (me-8 wesis zogadi Sinaarsi dakonkrete-
bulia wesSi 21). 

9. gamomricxavi daTqma 

9.1  araferi am wesebSi imgvarad ar unda iqnes ganmartebuli, rac gamoricxavs gaeros mier 
miRebuli patimaTa mopyrobis Sesaxeb standartuli minimaluri wesebis an axalgazrde-
bis dacvisa da mzrunvelobis Taobaze sxva adamianis uflebebis Sesaxeb dokumentis da 
saerTaSoriso sazogadoebis mier aRiarebuli standartebis gamoyenebas. 

komentari

me-9 wesis mizania, Tavidan iqnes acilebuli am wesebis ganmartebisas an gamoyenebisas gauge-
broba da moxdes misi gamoyeneba arsebuli an momavalSi SemuSavebuli adamianis uflebebis 
Sesaxeb saerTaSoriso dokumentebis principebis Sesabamisad, magaliTad, adamianis ufle-
baTa sayovelTao deklaracia; ekonomikuri, socialuri da kulturuli uflebebis Sesaxeb 
saerTaSoriso paqti da saoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqti, 
deklaracia bavSvTa uflebebis Sesaxeb da bavSvebis uflebebis Sesaxeb konvenciis proeq-
ti. aRaniSnavia, rom am wesebis gamoyeneba unda moxdes imgvarad, rom ziani ar miadges iseTi 
saerTaSoriso standartebis gamoyenebas, romlebic Seicavs ufro farTo gamoyenebis de-
bulebebs (aseve ixileT wesi 27). 

nawili ori

gamoZieba da sisxlissamarTlebrivi devna

10. pirveladi kontaqti

10.1 arasrulwlovanis dakavebisas mis mSoblebs an meurves amis Taobaze dauyovnebli unda 
ecnoboT, xolo Tu dauyovnebeli informireba SeuZlebelia, mSoblebs an mzrunvels 
unda ecnobos mogvianebiT SeZlebisdagvarad mokle droSi. 

10.2 mosamarTle and sxva uflebamosili piri an organo dayovnebis gareSe ganixilavs gaTa-
visuflebis sakiTxs. 

10.3 urTierToba samarTaldamcav organoebsa da arasrulwlovan samarTaldamrRvevs So-
ris unda ganxorcieldes imgvarad, rom pativi miagon arasrulwlovanis samarTlebriv 
statuss, xeli Seewyos arasrulwlovanis keTildReobas da Tavidan iqnes acilebuli 
ziani saqmis garemoebebis gaTvaliswinebiT. 
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komentari 

10.1 wesi faqtiurad Seesabameba patimarTa mopyrobis Sesaxeb standartuli minimaluri wese-
bis 92-e wess. gaTavisuflebis sakiTxs (punqti 10.2) dauyovnebliv ganixilavs mosamarTle an 
sxva uflebamosili piri. es ukanasneli moicavs nebismier pirs an instituts yvelaze farTo 
gagebiT, sazogadoebrivi sabWoebis an dakavebuli piris gaTavisuflebis uflebamosilebis 
policiis oficris CaTvliT. (aseve ixileT samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb 
saerTaSoriso paqtis me-9 muxlis me-3 punqti.) wesi 10.3 Seexeba arasrulwlovanis mier dana-
Sauls Cadenisas policielebisa da sxva samarTaldamcavi organoebis qmedebisa da proce-
durebis ZiriTad aspeqtebs. “zianis acileba” aSkarad moqnili formulirebaa da moicavs 
SesaZlo urTierTobis bevr aspeqts (magaliTad, uxeSi leqsikis gamoyeneba, fizikuri Zal-
adoba an gaSiSvleba). arasrulwlovanis marTlmsajulebis procesSi Cabma SeiZlba TavisTa-
vad warmoadgendes “zians” arasrulwlovanisaTvis; termini “Tavidan iqnes acilebuli ziani” 
ganimarteba farTod, anu pirvel rigSi arasrulwlovanisaTvis SeZlebisdagvarad naklebi 
zianis miyeneba, agreTve raime damatebiTi an arasaTanado zianis miyenebis Tavidan acile-
ba. es gansakuTrebiT niSvnelovania samarTaldamcav organoebTan Tavdapirveli kontaqtis 
dros, ramac SeiZleba Zireulad Secvalos arsrulwlovanis damokidebuleba saxelmwifosa 
da sazogadoebis mimarT. ufro metic, Semdgomi Carevis warmateba didadaa damokidebuli 
pirvelad kontaqtze. TanagrZnoba da keTili simtkice Zalian mniSvnelovania aseT situa-
ciebSi. 

11. sisxlis samarTlebrivi  pasuxismgeblobis Secvla alternatiuli gamasworebeli 
RonisZiebebiT

11.1 mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli is, rom, sadac SesaZlebelia, arasrulwlovanTa sa-
qmeebis ganxilva moxdes qvemoT 14.1 wesiT gavaliswinebuli uflebamosili pirisaTvis 
formalurad gansaxilvelad saqmis gadacemis gareSe. 

11.2 policias, prokuraturas da sxva organoebs, romlebic ixilaven arasrulwlovanTa sa-
qmeebs, unda hqondeT uflebamosileba, sakuTari diskreciis farglebSi miiRon gadawy-
vetileba formaluri ganxilvis gareSe Sesabamis samarTlebriv sistemaSi Camoyalibe-
buli kriteriumebisa da am wesebiT gaTvaliswinebuli principebis Sesabamisad. 

11.3 sisxlis samarTlebrivi  pasuxismgeblobis Secvla alternatiuli gamasworebeli Ro-
nisZiebebiT, rac moicavs saqmis gadacemas Sesabamis sazogadoebriv an sxva samsaxuri-
saTvis, moiTxovs arasrulwlovanis an misi mSoblis an meurvis Tanxmobas, Tu aseTi ga-
dawyvetileba saqmis gadacemis Sesaxeb, SeiZleba ganixilos kompetenturma organom, 
gasaCivebis SemTxvevaSi. 

11.4 raTa ganviTardes arasrulwlovanTa saqmeebze diskreciulad sisxlis samarTlebrivi 
pasuxismgeblobis Secvla alternatiuli gamosasworebeli RonisZiebebiT, unda xeli 
Seewyos sazogadoebrivi programebis SemuSavebas, rogoricaa droebiTi zeamxedveloba 
da meurveoba, msxverplTa sasargeblod restitucia da kompensacia. 

komentari 

sisxlis samarTlebrivi  pasuxismgeblobis Secvla alternatiuli gamasworebeli RonisZie-
bebiT, romelic moicavs sisxlis samarTlebrivi saqmis warmoebis Sewyvetas da xSirad 
gulisxmobs sazogadoebrivi samsaxurebis CarTvas, gamoiyeneba formaluri da arafor-
maluri safuZvliT bevr samarTlebriv sistemaSi. es praqtika Tavidan gvacilebs arasrul-
wlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi gamarTuli procesis uaryofiTi Sedegebs (magali-
Tad, braldebiTa da sasjeliT gamowveuli sircxvili). bevr SemTxvevaSi saqmeSi Caurevloba 
iqneba saukeTeso pasuxi. amrigad, sisxlis samarTlebrivi pasuxismgeblobis Sewyveta Tavda-
pirvel etapze alternatiuli (socialuri) samsaxurebisaTvis saqmis gadacemis  gareSe Sei-
Zleba optimaluri pasuxi iyos. es gansakuTrebiT exeba im SemTxvevebs, rodesac danaSauli 
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umniSvnelo xasiaTisaa da rodesac ojaxma, skolam an sxv araformalurma socialuri kon-
trolis institutebma moaxdines saTanado da konstruqciuli reagireba, an aSkaraa, rom 
moaxdenen aseT reagirebas. rogorc 11.2 wesi iTvaliswinebs, sisxlis samarTlebrivi pasux-
ismgeblobisagan gaTavisufleba SeiZleba moxdes gadawyvetilebis miRebis nebismier etapze 
- policiis, prokuraturis an sxva organos mier, rogoricaa, sasamarTlo, tribunali, sabWo 
an kolegia. es ufleba SeiZleba ganaxorcielos mxolod erTma an yvela organom Sesabamisi 
samarTlebrivi sistemis wesebisa da politikis, aseve am wesebis Sesabamisad. ar aris auci-
lebeli, aseTi SemTxvevebi Semoifarglebodes wvrilmani danaSaulebiT, rac sisxlissa-
marTlebrivi pasuxismgeblobisagan gaTavisuflbas mniSvnelovan instrumentad gadaaqcevs. 
wesi 11.3 iTvaliswinebs, rom mniSvnelovania arasrulwlovani samarTaldamrRvevis (an misi 
mSoblis an meurvis) Tanxmoba, Tu [saTanado organo] rekomendacias uwevs sisxlis samarT-
lebrivi pasuxismgeblobis Sewyvetas da alternatiuli RonisZiebebis gamoyenebas. (sisxlis 
samarTlebrivi pasuxismgeblobis formis Secvla sazogadoebrivad sasargeblo SromiT sa-
marTaldamrRvevis Tanxmobis gareSe ewinaaRmdegeba iZulebiTi Sromis gauqmebis Sesaxeb 
konvencias). Tumca aseTi Tanxmoba SeiZleba gasaCivrdes, vinaidan SeiZleba igi gamowveuli 
iyos arasrulwlovanis sruli uimedobiT. wesis Tanaxmad, yuradReba unda mieqces am proce-
sis nebismier etapze daSinebisa da iZulebis SesaZleblobis Semcirebas. arasrulwlovani ar 
unda grZnobdes zewolas (magaliTad, raTa Tavidan aicilos sasamarTloSi gamosvla) an ar 
unda iyos zewolis qveS, rom Tanxmoba misces alternatiuli iZulebiTi RonisZiebebiT sisx-
lissamarTlebrivi pasuxismgeblobis Secvlaze. amrigad, aucilebelia, arsebobdes debule-
ba, romliTac SeiZleba pasuxismgeblobis Secvlis zomis Sesaxeb gadawyvetilebis obieqtu-
ri Sefaseba “kompetenturi organos mier, gasaCivrebis SemTxvevaSi”. (“kompetenturi orga-
no” SeiZleba gansxvavdebodes me-14 wesSi miTiTebuli kompetenturi organosagan). wesi 11.4 
rekomendacias uwevs Camoyalibdes arasrulwlovanTa marTlmsajulebis qmediTi alterna-
tiva sazogadoebaze orientirebuli sanqciebis saxiT. programebi, romlebic iTvaliswinebs 
situacis mogvarebas msxverplis sasargeblod restituciiT, aseve romlebic cdilobs 
momavalSi kanonsawinaaRmdego qmedebis Tavidan acilebas droebiTi zedamxedvelobiT an 
xelmZRvanelobiT, gansakuTrebiT rekomendirebulia. saqmis arsebiTi mxare SeiZleba am-
arTlebdess sisxlis samarTlebrivi pasuxismgeblobis Secvlas alternatiuli iZulebiTi 
RonisZiebebiT maSinac ki, rodesac Cadenilia SedarebiT seriozuli danaSauli (magaliTad 
pirveli danaSauli, iZulebiT Cadenili danaSauli da a.S.). 

12. policiis specializacia 

12.1 policiis oficrebi, romlebic xSirad an eqskluziurad arian dakavebulni ararsul-
wlovnebiT an ZiriTdad CarTulni arian arasrulwlovanTa mier Cadenili danaSaulebis 
aRkveTaSi, unda gaiaron specialuri instruqtaJi da mosamzadebeli kursebi maTi fun-
qciebis ukeT Sesasruleblad. did qalaqebSi unda Seiqmnas specialuri policiis dana-
yofebi am mizniT. 

komentari 

wesi 12 yuradRebas amaxvilebs, rom aucilebelia specialuri momzadeba yvela samarTaldam-
cavi Tanamdebobis pirisaTvis, romlebic CarTuli arian arasrulwlovanTa marTlmsaju-
lebis administrirebaSi. vinaidan policia aris arasrulwlovanTa marTlmsajulebis siste-
maSi pirvelad kontaqtSi arasrulwlovanTan, Zalian mniSvnelovania, rom maTi qmdeba iyos 
saTanado. maSin, rodesac urbanizaciisa da danaSaulis urTierTmimarTeba aSkarad rTulia, 
arasrulwlovanTa danaSaulis zrda asocirdeba didi qalaqebis zrdasTan, gansakuTrebiT 
ki daCqarebul da daugegmav zrdasTan. Sesabamisad, specializebuli policiis danayofebis 
arseboba aucilebelia ara marto am dokumentiT gaTvaliswinebuli prinicpebis dasacavad 
(rogoricaa wesi 1.6), aramed arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis gasaumjobeseblad 
da arasrulwlovan samarTaldamrRvevTa samarTavad (handling).



saerTaSoriso standartebi arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTebaSi

40

13. winaswari patimroba

13.1 winaswari patimroba gamoiyeneba, rogorc ukiduresi zoma da SeZlebisadgvarad mokle 
droiT. 

13.2 rodesac SesaZlebelia, winaswari patimroba Seicvleba alternatiuli RonisZiebiT, 
rogoricaa mudmivi zedamxedveloba, intensiuri meurveoba an, ojaxSi an saswavlo da-
wesebulebaSi ganTavseba. 

13.3 winaswar patimrobaSi myof arasrulwlovans SeuZlia isargeblos gaeros mier miRebuli 
patimarTa mopyrobis minimaluri standatruli wesebiT dadgenili uflebebiTa da ga-
rantiebiT. 

13.4 winaswar patimrobaSi myofi pirebi unda gancalkevdnen srulwlovanebisagan da unda 
imyofebodnen calke SenobaSi an im Senobis gamoyofil nawilSi, sadac srulwlovani in-
dividebic arian ganTavsebulni. 

13.5 winaswari patimrobis ganmavlobaSi arasrulwlovanebze unda zrunavdnen, isini unda 
iyvnen daculni da miiRon saTanado individualuri daxmareba - socialuri, saganmanaT-
leblo, profesiuli, fsiqologiuri, samedicino da fizikuri - rac SeiZleba aucilebe-
li iyos maTi asakis, sqesisa da pirovnebis gaTvaliswinebiT. 

komentari 

winaswari patimobisas arasrulwlovanis “damnaSaveobiT dasnebovnebis” saSiSroeba saTana-
dod unda iqnes Sefasebuli. swored amitomaa aucilebeli gansakuTrebiT aRiniSnos alter-
natiuli RonisZiebebis aucilebloba. punqti 13.1 aRniSnavs ra am aucileblobas, mouwodebs 
axali da inovaciuri RonisZiebebis Seqmnisaken, raTa Tavidan iqnes acilebuli winaswari 
patimroba arasrulwlovanis keTildReobis interesis gaTvaliswinebiT. winaswar patim-
robaSi myofi arasrulwlovnebi sargebloben yvela uflebiTa da garantiiT, romlebic 
gaTvaliswinebulia patimarTa mopyrobis Sesaxeb minimaluri standartuli wesebiT, aseve 
samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtiT, gansakuTrebiT misi 
me-9 muxliT da me-10 muxlis 2(b)  da 3 punqtebiT. wesi 13.4 ar gamoricxavs, rom saxelmwifoe-
bma gamoiyenon sxva RonisZiebebi srulwlovani samarTaldamrRvevebis gavlenis winaaRmdeg, 
romlebic aranakleb efeqturia, vidre am wesebiT gaTvaliswinebuli RonisZiebebi. daxmare-
bis sxvadasxva fomrmebi CamoTvlilia, raTa yuradReba gamaxvildes winaswar patimrobaSi my-
ofi axalgazrdebis gansakuTrebuli moTxovnebis mravalferovnebaze (magaliTad qalebi an 
kacebi, narkomanebi, alkoholikebi, sulierad avadmyofi arasrulwlovanebi, axalgazrdebi, 
romlebsac aqvT travma da a.S.). winaswar patimrobaSi myofi axalgazrdebis gansxvavebuli 
fsiqikuri da fsiqologiuri Tvisebebis gaTvaliswinebiT zogierT maTgans aTavseben gan-
calkevebiT winaswari patimrobis ganmavlobaSi, rac xels uwyobs maT msxverplad gadaqce-
vis Tavidan acilebas da saTanado daxmarebis gawevas. gaeros meeqvse kongresma danaSaulis 
Tavidan acilebisa da samarTaldamrRvevTa mopyrobis Sesaxeb me-4 rezoluciaSi, romelic 
Seexeboda arasrulwlovanTa marTlmsajulebis standartebs, ganacxada, rom winaswari 
dakaveba unda gamoiyenebodes, rogorc ukanasknli saSualeba da mcirewlovanebi unda gan-
Tavsdnen iseT SenobaSi, sadac isini ar daeqvemdebarebian srulwlovani samarTaldamr-
Rvevebis uaryofiT gavlenas; amasTan, yovelTvis unda iqnes mxedvelobaSi miRebuli ganvi-
Tarebis konkretuli etapi. 
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nawili sami 

sasamarTlo ganxilva da saqmis gadawyveta 

14. sasamarTlo ganxilvis kompetenturi organo 

14.1 rodesac arasrulwlovani samarTaldamrRvevis saqme ar Sewyda (wesi 11), mis saqmes ga-
nixilavs kompetenturi organo (sasamarTlo, tribunali, kolegia, sabWo da a.S) miuker-
Zoebeli da samarTliani sasamarTlos principebis Sesabamisad. 

14.2 sasamarTlo ganxilva xelsayreli unda iyos arasrulwlovanis interesebisaTvis da Ca-
tardes iseT atmosferoSi, rom arasrulwlovanma Tavisufad SesZlos monawileobis mi-
Reba da azris gamoxatva. 

komentari 

rTulia kompetenturi organos an piris ganmartebis formulireba imgvarad, rom univer-
salurad ganmartos sasamarTlo ganxilvis ganmaxorcielebeli organoebi. “kompetenturi 
organo” moicavs imaTac, vinc Tavmjdomareobs sasamarTloebSi an tribunalebSi (rmelic Sei-
Zleba Sdgebodes 1 an ramdenime mosamarTlisagan), profesionali da momrigebeli magistranti 
mosamarTleebis, agreTve administraciuli sabWoebis (magaliTad Sotlandiui da skandinavi-
uri sistemebi) CaTvliT an sxva araformaluri sazogadoebrivi da davebis mogvarebis saagen-
toebi, romelTa mizania sasamarTlo ganxilva. arasrulwlovanTa saqmeebis sasamarTlo wesiT 
ganxilva yvela SemTxvevaSi unda mimdinareobdes im minimaluri wesebis Sesabamisad, romlebic 
universalurad gamoiyeneba sisxlis samarTaldamrRvevis mimarT da cnobilia, rogorc “sa-
marTliani sasamarTlo”. am ukanasknelis Tanaxmad, miukerZoebeli da samarTliani sasamarT-
lo moicavs iseT ZiriTad garantiebs, rogoricaa udanaSaulobis prezumfcia, mowmeebis gamo-
Zaxeba da dakiTxva, zogadi samarTlebrivi dacva, dumilis ufleba, sasaarTlo ganxilvisas 
bolo sityvis Tqmis ufleba, gasaCivrebis ufleba da a.S. (aseve ixileT wesi 7.1). 

15. advokati, mSoblebi da meurveebi 

15.1 procesis msvlelobisas arasrulwlovans ufleba aqvs, warmoadginos advokatma an mi-
marTos ufaso iuridiul daxarebas, Tu daxmarebis gaweva gaTvaliswinebulia qveyanaSi. 

15.2 mSoblebs an meurves ufleba aqvT monawileoba miRon procesis msvlelobisas da kope-
tentur organos SeuZlia moiTxovos maTi daswreba arasrulwlovanis interesebis gaT-
valiswinebiT. Tumca, kompetenturma organom SeiZleba uari uTxras maT monawileoba-
ze, Tu arsebobs safuZveli varaudisaTvis, rom es aucilebelia arasrulwlovanis inte-
resebisaTvis.

komentari 

15.1 wesis terminologia emTxveva patimarTa mopyrobis Sesaxeb minimaluri standartuli 
wesebis 93-e wess. advokati da ufaso iuridiuli damxareba aucilebelia arasrulwlovanisa-
Tvis iuridiuli daxarebis gasawevad, xolo 15.2 punqtis Tanaxmad mSoblebisa da meurveebis 
monawilobis ufleba ganixileba arasrulwlovanisaTvis fsiqologiur da emociur daxare-
bad - funqciad, romelic vrceldeba mTeli saarTalwarmoebis ganmavlobaSi. kompetenturi 
organos mcdeloba, saTanadod gadawyvitos saqe, warmatebiT dagvirgvindeba ararsrulw-
lovanis advokatTan (an sxva pirad damxmaresTan, romelsac arasrulwlovani endoba) Tan-
amSromlobiT. aseTi mosazrebis gaqarwyleba SesaZlebelia, Tu mSoblis an meurvis daswreba 
sasamarTlo procesze uaryofiT rols asrulebs, magaliTad, isini mtrulad arian ganwyo-
bilni arasrulwlovanis mimarT; Sesabamisad, unda arsebobdes maTTvis daswrebis uflebis 
SezRuvis SesaZlebloba. 
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16. socialuri mokvlevis Sesaxeb angariSebi 

16.1 yvela SemTxvevaSi, umniSvnelo danaSaulebis gamoklebiT, kompetenturi organos 
mier ganaCenis gamotanis winsmwrebi saboloo gadawyvetilebis miRebamde, guldasmiT 
unda iqnes Seswavlili arasrulwlovanis cxovrebis pirobebi, romelSic Caidina sa-
marTaldarRveva, raTa xeli Seewyos kompetenturi organos mier gonivruli gadawyve-
tilebis miRebas. 

komentari 

socialuri mokvlevis Sesaxeb angariSebi (socialuri angariSebi an sasjelis gamotanamde 
angariSebi) warmoadgens savaldebulo daxmarebis formas arasrulwlovanebTan dakavSire-
bul TiTqmis yvela saqmeze. kompetentr organos unda acnobon arasrulwlovanis Sesaxeb 
saTanado faqtebi, rogoricaa socialuri da ojaxuri mdgomareoba, kariera skolaSi, sa-
ganmanaTleblo gamocdileba da a.S. am miznisaTvis, zogierT iurisidiqciaSi iyeneben spe-
cialur socialur serviss an sasamarTlosTan an kolegiasTan arsebul personals. sxva per-
sonalma, probaciis oficrebis CaTvliT, SeiZleba Seasrulos igive funqcia. Sesabamisad, 
wesi moiTxovs, rom arsebobdes saTanado socialuri samsaxuri kvalificiuri socialuri 
angariSebis mosamsadeblad.

17. saxelmZRvanelo principebi sasamarTlo ganxilvisas da gadawyvetilebis 
gamotanisas

17.1 kompetenturi organos gadawyvtileba unda emyarebodes Semdeg principebs:

(a) zemoqmedebis zoma yovelTvis unda iyos ar marto samarTaldarRvevis simZimisa da 
garemoebebis proporciuli, aramed aseve arasrulwlovanis mdgomareobisa da moT-
xovnebis, aseve szogadoebis moTxovnebis proporculi;

(b) arasrulwlovanis piradi Tavisuflebis SezRudva SeiZleba gamoyenebul iqnes mxo-
lod dawvrilebiT ganxilvis Sedeg da unda Semoifarglos SesaZlo minimumiT;

(g) piradi Tavisuflebis SezRudva ar gamoiyeneba, Tu arasrulwlovans ar asamarTle-
ben seriozuli qmedebisaTvis sxva piris mimarT ZaladobiT an sxva seriozuli sa-
marTaldarRvevebis araerTjeradi CadenisaTvis da Tu ar arsebobs sxva Sesabamisi 
zemoqmdebis RonisZieba. 

(d) arasrulwovanis keTildReoba aris gadamwyveti faqtori misi saqmis ganxilvisas. 

17.2  sikvdiliT dasja ar gamoiyeneba arasrulwlovanis mier nebismiri danaSaulis Cadeni-
sas.

17.3  arasrulwlovanis mimarT ar SeiZleba fizikuri dasjis gamoyeneba. 

17.4  kompetentur organos unda hqondes ufleba nebismier dros Sewyvitos sasamarTlo gan-
xilva. 

komentari 

arasrulwlovanis saqmis sasamarTlo wesiT ganxilvis saxelmZRvanelo principebis Se-
muSavebisas ZiriTadi problema aris is, rom arsebobs filosofiuri xasiaTis gadauWreli 
winaRmdegobebi, rogoricaa: 

(a) reabilitacia samarTliani midgomis winaaRmdeg;

(b) daxmareba represiebisa da dasjis winaRmdeg;
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(g) reagirebis moxdena konkretuli saqmis arsebiTi mxaris gaTvaliswinebiT vs.  reagirebisa, 
romlis mizania mTlianad sazogadoebis dacva; 

(d) zogadi Sekaveba piradi Sekavebis winaaRdeg. 

konfliqti am midgomebs Soris ufro mniSvnelovania arasrulwlovanis saqmeebze, vidre 
srulwlovanTa saqmeebze. arasrulwlovanTa saqmeebis damaxasiaTebeli uamravi mzezisa 
da reagirebis gaTvaliswinebiT es alternativebi erTmaneTSi metad Zlieraa gadaxlarTu-
li. arasrulwlovanTa marTlmsajulebi ganxorcielebis minimaluri standartuli wesebis 
funqcia ar aris imis gansazRvra, Tu romeli midgoma unda iqnes gamoyenebuli, aramed misi 
funqciaa daaadginos erT-erTi maTgani, romelic yvelaze metad Seesabameba saerTaSoriso 
doneze aRiarebul principebs. Sesabamisad 17.1 wesSi Camoyalibebuli ZiriTadi elementebi, 
gansakuTrebiT (a) da (g) qvepunqtebSi Camoyalibebuli principebi unda ganimartos, rogorc 
ZiriTadi sawyisi wertili; Tu kompetenturi organoebi saTanado yuradRebas dauTmoben 
(aseve ixileT wesi 5), isini mniSvnelovnad uzrunvelyofen arasrulwlovani samarTaldarR-
vevebis uflebebis dacvas, gansakuTrebiT piradi ganviTarebisa da ganaTlebis ZiriTad 
uflebas. wesi 17.1(b) gulisxmobs, rom ganxurelad damsjelobiTi xasiaTis midgoma ar aris 
gamarTlebuli. srulwlovanTa saqmeebze, aseve arasrulwlovanTa mier seriozuli sa-
marTaldarRvevis Cadenisas samarTliani midgomas da damsjelobiTi sanqciebis gamoyenebas 
aqvs garkveuli mniSvneloba, xolo arasrulwlovanTa saqmeebze aseTi mosazrebas yovelT-
vis gadawonis axalgazrda adamianis keTildReobisa da momavlis uzunvelyofis interesi. 
gaeros meeqvse kongresis me-8 rezoluciis msgavsad, wesi 17.1(b) waaxalisebs patimrobis 
alternatiuli RonisZiebebis gamoyenebas SeZlebisdagvarad bevr saqmeze axalgazrdebis 
specifikuri moTxovnebis gaTvaliswinebiT. amrigad srulad unda gamoiyenebodes arsebu-
li alternatiuli sanqciebi da unda Seiqmnas axali sanqciebi sazogadoebis usafrTxoebis 
gaTvaliswinebiT. probacia unda gamoiyenebodes SeZlebisdagvarad xSirad, kerZod pirobi-
Ti msjavri, kolegiis brZanebebi da sxva gadawyvetilebebi. wesi 17.1(g) Seesabameba meeqvse 
kongresis me-4 rezoluciis ZiriTad principebs, romlis mizania arasrulwlovanTa cixeSi 
Casmis Tavidan acileba garda im SemTxvevebisa, Tu ar arsebobs reagirebis sxva forma sa-
zogadoebis usafrTxoebis dasacavad. 17.2 wesis debuleba arasrulwlovanTa mimarT sikv-
dilis dasjis gauqmebis Sesaxeb Seesabameba samoqlaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb 
saerTaSoriso paqtis me-6 muxlis me-5 punqts. fizikuri dasjis akrZalvis Sesaxeb debuleba 
Seesabameba samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis me-7 muxls 
da wamebisagan da sxva sastiki, arahumanuri an damamcirebeli mopyrobisagan yvela adamianis 
dacvis Sesaxeb deklaracias, aseve wamebisa da sxva sastiki, araadamianuri an damamcirebeli 
mopyrobis winaaRmdeg konvencias da bavSvebis uflebebis Sesaxeb konvenciis proeqts. nebis-
mier etapze saqmis warmoebis Sewyvetis uflebamosileba (wesi 17.4) damaxasiaTebelia aras-
rulwlovanTa saqmeebisaTvis srulwlovanTa saqmeebisagan gansxvavebiT. nebismier dros 
kompetenturma organom SeiZleba moipovos informacia iseTi garemoebis Sesaxeb, romlis 
safuZvelzec Carevis Sewyveta saqmis yvelaze marTebuli mogvareba iqneba. 

18. gadawyvetilebis sxvadasxva RonisZieba

18.1 meti moqnilobisa da gamosasworebel dawesebulebaSi ganTavsebis SeZlebisdagvarad 
Tavidan acilebis mizniT kompetentur organos unda gaaCndes sxvadasxva RonisZiebis 
gamoyenebis SesaZlebloba. aseTi RonisZiebebi, romelTagan zogierTi SeiZleba erTad 
iqnes gamoenebuli, moicavs: 

(a) brZaneba meurveobis, xelmZRvanelobisa da zedamxedvelbis Sesaxeb;

(b) probacia;

(g) brZaneba sazogadoebrivad sasargeblo Sromis Sesaxeb;

(d) finansuri sasjelebi, kompensacia da restitucia;

(e) Sualeduri an sxvagvari mkurnalobis Sesaxeb brZaneba;
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(v) jgufuri fsiqoTeapiisa da msgavs RonisZiebebSi monawileobis Sesaxeb brZaneba;

(z) brZaneba sameurveod gadacemis, sacxovrebeli garemosa da sxva saganmanaTleblo 
RonisZiebebis Sesaxeb;

(T) sxva saTanado brZanebebi.

18.2 arc erTi arasrulwlovani ar SeiZleba moacilon mSoblebis nawilobriv an srul mzrun-
velobas, Tu es ar aris aucilebeli konkretuli saqmis garemoebebiT. 

komentari 

wesi 18.1 CamoTvlis zogierT mniSvnelovan iZulebis formas da sanqcias, romlebic war-
matebiT gamoiyeneba sxvadasxva samarTlebriv sistemaSi. mTlianobaSi isini warmoadenen mo-
sazrebebs, romlebic saWiroebs Semdgom komentirebasa da ganviTarebas. wesi ar CamoTvlis 
kadrebiT dakompleqtebis moTxovnebs, vinaidan zogierT regionSi arsebobs kadrebis sim-
cire. aseT regionebSi kadrebis simciresTan dakavSirebuli RonisZiebebi unda gadaixedos 
da ganviTardes. 18.1 wesSi mocemul magaliTebs saerTo aqvT is, rom isini yvela damokide-
bulia sazogadoebaze alternatiuli gadawyvetilebebis efeqturad gansaxorcieleblad. 
sazogadoebaze damyarebuli gamosaworeba tradiciuli RonisZiebaa, romelic gamoiyeneba 
bevr aspeqtSi. amis gamo, kompetenturma organoebma unda gamoiyenon sazogadoebaze orien-
tirebuli RonisZiebebi. wesi 18.2 aRniSnavs ojaxis mniSvnelobas, romelic ekonomikuri, so-
cialuri da kulturuli uflebebis Sesaxeb saerTSoriso paqtis me-10 muxlis Tanaxmad aris 
“sazogadoebis bunebrivi da ZiriTadi jgufuri erTeuli”. ojaxSi mSoblebs aqvT ara marto 
uflebebi, aramed movaleobac, izrunon da zedamxedveloba gauwion bavSvebs. amitomac wesi 
18.2 adgens, rom mSoblebisagan gancalkeveba aris ukiduresi zoma. igi SeiZleba gamoyenebul 
iqnes mxolod maSin, rodesac saqmis garemoebebi moiTxovs am mZime nabijis gadadgmas (maga-
liTad bavSvis aramarTlzomierd mopyroba). 

19. daxuruli tipis dawesebulebaSi ganTavsebis SeZlebisdagvarad iSviTi gamoyeneba

19.1 arasrulwlovanis moTavseba daxuruli tipis dawesebulebaSi unda iyos ukiduresi Ro-
nisZieba da minimaluri aucilebeli drois ganmavlobaSi. 

komentari 

progresuli kriminologia mxars uWers arainstitucionalur mopyrobas institucio-
nalurTan SedarebiT. daxuruli tipis dawesebulebaSi ganTavsebisas warateba an ar aris an 
Zalian umniSvneloa gansakuTrebiT arainstitucionalizaciasTan SedarebiT. institucio-
nalizebul dawesebulebaSi ganTavsebul pirze arapirdapiri uaryofiTi gavlena, romlis 
Tavidan acileba SeiZlebelia, ver gamoswordeba mkurnalobis saSualebiT. es gansakuTre-
biT Seexeba arasrulwlovanebs, romlebic uaryofiTi gavlenis mimarT mowyvladebi arian. 
ufro metic, ara marto Tavisuflebis SezRudva, aramed Cveuli socialuri garemosgan 
gancalkeveba ufro mwvavea arasrulwlovanTaTvis vidre srulwlovanTaTvis, vinaidan isi-
ni ganviTarebis adreul etapze arian. me-19 wesis mizania institucionalizaciis SezRudva 
ori mimarTulebiT: raodenobrivad (“ukiduresi zoma) da droSi (“minimalurad aucilebe-
li dro”). me-19 wesi asaxavs meeqvse gaeros kongresis me-4 rezoluciis erT-erT ZiriTad 
saxelmZRvanelo princips: ar SeiZleba arasrulwlovani samarTaldamrRvevis dapatimreba 
garda im SemTxvevebisa, rodesac ar arsebobs sxva Sesabamisi RonisZieba. amitomac wesi akon-
kretebs, rom Tu arasrulwlovani dapatimrebulia, Tavisuflebis dakargva unda SeizRu-
dos SeZlebisdagvarad naklebad specialur Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi, sadac mxed-
velobaSia miRebuli samarTaldamrRvevis, samarTaldarRvevisa da dawesebulebis gansxva-
vebani. faqtiurad upiratesoba unda mieniWos “Ria tipis” dawesebulebebs “daxuruli tipis” 
dawesebulebebTan SedarebiT. ufro metic, TiToeuli maTgani unda iyos gamasworebeli an 
saganmanaTleblo xasiaTis da ara cixis tipis. 
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20. gaumarTlebeli dayovnebis Tavidan acileba

20.1 yvela saqme dasawyisidanve unda ganixilebodes daCqarebulad yovelgvari gaumarTle-
beli dayovnebis gareSe

komentari 

arasrulwlovanTa saqmeebis daCqarebuli ganxilva mniSvnelovani sakiTxia. sxvagvarad pro-
cesis dadebiTi Sedegebi da gadawyvetileba riskis qveS dgeba. drois gasvlasTan erTad 
arasrulwlovanisaTvis ufro da ufro Zneli xdeba, Tu mTlad SeuZlebeli ara procesisa 
da gadawyvetilebis dakavSireba samarTaldarRvevasTan rogorc inteleqtualur, ise fsi-
qologiur doneze. 

21. dosie (oqmebi)

21.1 arasrulwlovan samarTaldamrRvevTa dosie unda inaxebodes sruliad saidumlod da 
daxuruli iyos mesame mxareebisaTvis. masalebis xelmisawvdomoba unda Semoifarglos 
im pirebiT, romelTac pirdapir exebaT saqmeze gadawyvetileba an saTanadod ufleba-
mosil pirebs.

21.2 arasrulwlovan samarTaldamrRvevebis Sesaxeb arsebuli masalebi ar gamoiyeneba 
srulwlovanTa saqmeebis, an Tavad am samarTaldamrRvevebTan dakavSirebuli saqmeebis 
ganxilvisas. 

komentari 

wesi cdilobs daadginos balansi CanawerTan an dosiesTan dakavSirebul winaaRmdegobriv 
interesebs Soris: policiis, prokuraturis an sxva organoebis interesi kontrolis gaZ-
lierebasTan dakavSirebiT arasrulwlovani samarTaldamrRvevis interesis winaaRmdeg. 
(aseve ixile wesi 8.) “sxva uflbamosili pirebi” aseve moicavs mkvlevarebs. 

22. profesionalizmisa da momzadebis (treiningis) aucilebloba

22.1 profesiuli ganaTleba, muSaobis procesSi swavleba, kvalifikaciis amaRleva  da in-
struqtaJis sxva satanado modelebi gamoiyeneba arasrulwlovanTa saqmeebis ganmxil-
veli mTeli personalis saTanadi profesiuli kompetenturobis uzrunvelyofisa da 
SenarCunebisaTvis. 

22.2 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis personali unda airCes im arasrulwlovanTa mra-
valferovnebis gaTvaliswinebiT, romlebic uSualo kontaqtSi arian arasrulwlovan-
Ta marTlmsajulebis sistemasTan. Zalisxmeva unda iyos mimarTuli imisken, rom qalebi 
da umciresobebi samarTlianad iyvnen warmodgenilni arasrulwlovanTa marTlmsaju-
lebis organoebSi.

komentari 

saqmis gadawyvetis uflebamosilebis mqone pirebs SeiZleba gaaCndes gansxvavebuli warsuli 
(gaerTianebul samefosa da CrdiloeT irlandiaSi da regionebSi magistrati mosamarTlee-
bi arian saerTo samarTlis gavlenis qveS; romanuli samarTlis qveynebSi iuridiuli ganaT-
lebis mqone mosamarTleebi; an  arCeuli an daniSnuli momrigebeli an nafici msajuli, sa-
zogadoebrivi sabWoebis wevrebi da a.S.). yvela am pirisaTvis aucilebelia minialuri momz-
adeba samarTalSi, sociologiaSi, fsiqologiaSi, kriminologiasa da qmedebis mecnierebaSi. 
es iTvleba iseve mniSvnelovnad, rogorc kompetenturi organos organizaciuli speciali-
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zacia da daoukidebloba. ar aris gamarTlebuli, rom socialur muSakebisa da probaciis 
oficrebisaTvis aucilebeli moTxovna iyos profesiuli specializacia, rogorc arasrl-
wlovanTa saqmeebis gaZRolis winapiroba. amrigad, profesiuli momzadeba samsaxurSi aris 
minimaluri moTxovna. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis miukerZoebeli da efeqturi 
administrirebis aucilebeli elementia profesiuli kvalifikacia. Sesabamisad, aucilebe-
lia personalis arCevis, dawinaurebisa da profesiuli momzadebis gaumjobeseba da maTTvis 
yvela saSualebis gadacema, raTa SesZlon dakisrebuli funqciebis saTanadod Sesruleba. 
politikuri, socialuri, seqsualuri, rasobrivi, religiuri, kulturuli an sxva saxis dis-
kriinacia arasrulwlovanTa marTlmsajulebis personalis arCevis, daniSvnis da dawinau-
rebisas Tavidan unda iqnes acilebuli, raTa arasrulwlovanTa marTlmsajulebis admini-
strireba ganxorcieldes miukerZoeblad. meeqvse kongresmac gaswia rekomendacia aRniS-
nulis Sesaxeb. garda amisa, meeqvse kongresma mouwoda wevs saxelmwifoebs, uzrunvelyon 
samarTliani da Tanabari mopyroba qalebis mimarT, rogorc sisxlis samarTalwarmoebis 
monawileebis imarT, da rekomendacia gasca, rom specialuri zomebi unda iqnes miRebuli 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebaSi qalebiT dasaqmebis, momzadebisa da 
dawinaurebis xelSesawyobad. 

nawili oTxi 

arainstitucionaluri mopyroba 

23. gadawyvetilebis efeqturi Sesruleba 

23.1 saTanado debulebebi unda SemuSavdes, kompetenturi organos an sxva organos mier   14.1 
wesSi miTiTebuli brZanebebis Sesasruleblad garemoebebis Sesabamisad. 

23.2 aseTi debulebebi unda iTvaliswinebdes brZanebis Secvlis uflebas, Tu kompetenturi 
organo aucileblad miiCnevs, Tu aseTi cvlileba ganxorcieldeba am wesebSi ganmtkice-
buli principebis Sesabamisad.

komentari

arasrulwlovanTa saqmeebze gadawyvetilebebi ufro mniSvnelovan gavlenas axdens sa-
marTaldamrRvevis sicocxlis xangrZliv periodze, vidre srulwlovanTa saqmeebze. am-
rigad, mniSvnelovania rom gadawyvetilebis aRsrulebaze zedamxedvelobas axorcieleb-
des kompetenturi organo an damoukidebeli organo (Sewyalebis komisia, probaciis ofi-
si, axalgazrdebis keTildReobis institutebi da sxva), romelTa kvalifikacia utoldeba 
gadawyvetilebis gamomtani kompetenturi organos momzadebas. zogierT qveyanaSi juge de 
l’exécution des peines iqna SemoRebuli am mizniT. organos Semadgenloba, uflebamosile-
ba da funqciebi unda iyos moqnili, rac zogadad aRwerilia 23-e wesSi farTo mxardaweris 
mosapoveblad. 

24. aucilebeli mxardaWeris miwodeba (uzrunvelyofa)

24.1 saqmis warmoebis yvela etapze arasrulwlovanebs unda gaewioT aucilebeli daxmareba, 
rogoricaa sacxovrebeli farTi, saganmanaTleblo an profesiuli momzadeba, dasaqme-
ba an sxvagvari praqtikuli da sasargeblo daxmareba rabilitaciis procesis xelSesaw-
yobad. 
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komentari 

arasrulwlovanis keTildReobis xelSewyobas gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba. amri-
gad, 24-e wesi moiTxovs aucilebeli nagebobebis arsebobas, momsaxurebisa da sxva saWiro 
daxmarebis gawevas, rac SeiZleba yvelaze ukeT Seesabamebodes arasrulwlovanis interesebs 
mTlianad reabilitaciis procesis ganmavlobaSi

25. moxaliseebisa da sxva sazogadoebrivi samsaxurebis mobilizacia 

25.1 unda moxdes moxaliseebis, moxalise organizaciebis, adgilobrivi institutebis an sxva 
sazogadoebrivi resursebis mobilizacia, raTa xeli Seuwyon arasrulwlovanis reabi-
litacias sazogadoebaSi da Tu SesaZlebelia ojaxSi. 

komentari 

es wesi asaxavs, rom arasrulwlovanTan gaweuli yvela samuSao misi reabilitaciisaken unda 
iyos mimarTuli. kompetenturi organos direqtivebis efeqturad gansaxorcieleblad sa-
zogadoebasTan TanamSromloba aucilebelia. moxaliseebi da moxalise samsaxurebi war-
modgens mniSvnelovan resurss, Tumca maTi gamoyeneba iSviaTad xdeba. zogierT SemTxvevaSi 
TanamSromloba yofil samarTaldamrRvevebTan (yofili narkomanebis CaTvliT) SeiZle-
ba mniSvnelovani daxmareba iyos. wesi 25 gamomdinareobs 1.1 da 1.6 wesebSi Camoyalibebuli 
principebidan da imeorebs samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso 
paqtis Sesabamis debulebebs. 

nawili xuTi  

institucionaluri mopyroba

26. institucionaluri mopyrobis miznebi 

26.1 dawesebulebaSi ganTavsebuli arasrulwlovanis momzadebisa da mopyrobis mizania 
meurveobis, dacvis, ganaTlebisa da profesiuli unarebis uzrunvelyofa maTTvis sa-
zogadoebaSi socialurad sasargeblo da nayofieri rolis SesrulebaSi daxmarebis ga-
wevis mizniT. 

26.2 dawesebulebaSi ganTavsebuli arasrulwlovanebi miiReben mzrunvelobas, dacvasa da 
saWiro daxmarebas - socialurs, saganmanaTleblo, profesiul, fsiqologiur, samedi-
cino da fizikurs - rac SeiZleba aucilebeli iyos maTi asakis, sqesisa da pirovnebis 
gaTvaliswinebiT, agreTve maTi srulyofili ganviTarebis interesebis Sesabamisad. 

26.3. arasrulwlovanebi institutSi unda gamocalkevdnen srulwlovanTagan da ganTavsd-
nen calke dawesebulebaSi an im dawesebulebis gamoyofil nawilSi, sadac srulwlova-
nebic arian. 

26.4 institutSi ganTavsebuli axalgazrda samarTaldamrRvev qalebs unda mieqceT gansa-
kuTrebuli yuradReba maTi piradi saWiroebebisa da problemebis gaTvaliswinebiT. maT 
ar unda miiRon imaze naklebi mzrunveloba, dacva, daxmareba, mkurnaloba da momzadeba, 
vidre axalgazrda samarTaldamrRvevma kacebma. samarTliani mopyroba maT mimarT iqne-
ba uzrunvelyofili. 
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26.5 dawesebulebaSi ganTavsebuli arasrulwlovanis interesebisa da keTildReobis gaTva-
liswinebiT mSoblebsa da meurveebs unda hqondeT naxvis ufleba. 

26.6 saministroTaSorisi da uwyebaTaSorisi TanamSromloba unda ganviTardes, raTa xeli 
Seuwyos dakavebuli arasrulwlovanis saTanado akademiuri an sadac SesaZlebelia 
profesiul momzadebas, raTa dakavebis adgilis datovebisas maT ar hqondeT ganaTle-
basTan dakavSirebuli problemebi. 

komentari 

institucionaluri mopyrobis miznebi, romlebic CamoTvlilia 26.1 da 26.2 wesebSi misa-
Rebia nebismieri sistemisa da kulturisaTvis. Tumca es miznebi ar aris ganxorcielebuli 
yvelgan da ufro meti unda gakeTdes maT misaRwevad. samedicino da fsiqologiuri daxma-
reba gansakuTrebiT niSvnelovania dawesebulebaSi ganTavsebuli narkomanebisaTvis, moZa-
lade da fsiqikurad daavadebuli adamianebisaTvis. srulwlovani samarTaldamrRvevebis 
uaryofiTi gavlenis Tavidan acileba da arasrulwlovanTa keTildReobis dacva dawe-
sebulebis pirobebSi, romelsac iTvaliswinebs wesi 26.3, srulad Seesabameba meeqvse kon-
gresis me-4 rezoluciis erT-erT ZiriTad saxelmZRvanelo princips. wesebi ar ukrZalavs 
saxelmwifoebs, gamoiyenon srulwlovan samarTaldamrRvevTa gavlenis Tavidan asacileb-
lad sxva RonisZiebebi, romlebic iseTive efeqturia, rogorc wesebiT gaTvaliswinebuli 
RonisZiebebi. (aseve ixileT wesi 13.4). wesi 26.4 Seexeba im faqts, rom qali samarTaldam-
rRvevebis mimarT iCenen nakleb yuradRebas vidre mamakaci samarTaldamrRvevebis mimarT, 
rogorc aRniSna meeqvse kongresma. kerZod meeqvse kongersis me-9 rezolucia iTvalis-
winebs samarTaldamrRvevi qalebisaTvis samarTlian mopyrobas sisxlis samarTalwarmo-
ebis yvela etapze da mouwodebs, gansakuTrebuli yuradReba mieqces maT moTxovnebsa da 
problemebs Tavisuflebis aRkveTis periodSi. ufro metic, es wesi unda ganixilebodes 
meeqvse kongresis karakasis xelSekrulebasTan erTad, romelic inter alia, iTvaliswinebs si-
sxlis samarTalwarmoebisas Tanabar mopyrobas; aseve qalebis winaaRmdeg diskriminaciis 
yvela formis aRmofxvris Sesaxeb deklaraciisa da qalebis winaaRmdeg diskriminaciis 
yvela formis aRmofxvris Sesaxeb konvenciasTan erTad. naxvis ufleba (wesi 26.5) gamomdi-
nareobs 7.1, 10.1, 15.2 da 18.2 wesebidan. uwyebaTaSorisi TanamSromlobas gansakuTrebuli 
mniSvneloba aqvs institucionaluri mopyrobisa da momzadebis xarisxis gasaumjobeseb-
lad. 

27.  gaeros mier miRebuli patimrebis mopyrobis minimaluri standartuli wesebis 
gamoyeneba  

27.1 patimrebis mopyrobis standartuli minimaluri wesebi da masTan dakavSirebuli reko-
mendaciebi mizanSewonilobidan gamomdinare gamoiyeneba dawesebulebaSi ganTavsebuli 
arasrulwlovani samarTaldamrRvevebis, maT Soris winaswar patimrobaSi myofTa mi-
marT. 

27.2 Zalisxmeva mimarTuli unda iyos imisken, rom patimrebis mopyrobis standartul mini-
malur wesebSi Camoyalibebuli principebis gamoyeneba moxdes imgvarad, rom pasuxob-
des arasrulwlovanTa gansxvavebul moTxovnebs, rac damaxasiaTebelia maTi asakisaT-
vis, sqesisaTvis da pirovnebisaTvis. 

komentari 

patimrebis mopyrobis standartuli minimaluri wesebi erT-erTi pirveli dokumentia, ro-
melic gaerom am sferoSi miiRo. sayovelTaod aRiarebulia, rom misi gavlena msoflio do-
nisaa. marTalia kidev arseboben saxelmwifoebi, sadac am wesebis Sesruleba ufro metad 
miswrafebaa, vidre faqti, miuxedavad amisa standartuli minimaluri wesebi kvlav axdens 
mniSvnelovan gavlenas gamosasworebeli dawesebulebebis humanuri da samarTlian admini-
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strirebaze. dawesebulebaSi myofi arasrulwlovanis dacvis meqanizmebi ganmtkicebulia 
patimrebis mopyrobis standartul minimalur wesebSi (sacxovrebeli, arqiteqtura, logini, 
Cacma, saCivrebi da Txovnebi, kontaqti garesamyarosTan, sakvebi, samedicino momsaxureba, 
RvTismsaxureba, asakobrivi dayofa, personalis dakompleqteba, muSaoba da a.S), romelSic 
aseve aris debulebebi dasjisa da disciplinis Sesaxeb da SezRudvebi saSiS samarTaldam-
rRvevebze. ar aris mizanSewonili moxdes am standartuli minimaluri wesebis Secvla aras-
rulwlovan samarTaldamrRvevTa dawesebulebebis Taviseburebebis gaTValiswinebiT aras-
rulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebis standartul minimalur wesebSi. wesi 27 
yuradRebas amaxvilebs arasrulwlovanTa dawesebulebebisaTvis aucilebel moTxovnebze 
(wesi 27.1), aseve maTi asakidan, sqesidan da pirovnebidan gamomdinare gansxvavebul moTxov-
nebze (27.2). amrigad, wesis mizani da Sinaarsi dakavSirebulia patimrebis mopyrobis stan-
dartul minimalur wesebTan. 

28. pirobiT ganTavisuflebis xSiri da adreul etapze gamoyeneba

28.1 xelisuflebis organo SeZlebisdagvarad xSirad Seufardebs dawesebulebidan pirobiT 
gaTavisufleba, romelic gamoiyeneba aseve SeZlebisdagvarad adreul etapze. 

28.2 saTanado xelisuflebis organo daxmarebasa da zedamxedvelobas gauwevs dawesebule-
bidan pirobiT ganTavisuflebul arasrulwlovans, romelmac unda miiRos sazogadoe-
bis sruli mxardaWerac. 

komentari 

pirobiT ganTavisuflebis uflebamosileba SeiZleba gaaCndes 14.1 wesSi miTiTebul kompe-
tentur organos an romelime sxva organos. swored amitom, marTebulia miTiTeba moxdes 
“saTanado” da ara “kompetentur” organoze. Tu garemoebebi amis saSualebas iZleva, pirobiT 
gaTavisuflebas upiratesoba unda mieniWos sasjelis srul moxdasTan SedarebiT. Tu ar-
sebobs reabilitaciis damakmayofilebeli progresis mtkicebuleba, TviT is samarTaldam-
rRvevbic ki, romlebic saSiSad iqnen miCneulni dawesebulebaSi ganTavsebis dros, SeiZleba 
ganTavisufldnen. probaciis msgavsad, aseT ganTavisuflebas pirobad SeiZleba daedos sa-
Tanado orgaos mier gansazRvruli pirobebis damakmayofilebeli Sesruleba gadawyveti-
lebaSi gansazRvruli drois ganmavlobaSi, magaliTad samarTaldamrRvevis “kargad moqce-
vasTan” dakavSirebiT, sazogadoebrivi programebis daswreba, “Sua gzaze mdebare saxlebSi”** 
cxovreb da a.S. dawesebulebidan samarTaldamrRvevis pirobiT ganTavisuflebis SemTxveva-
Si probaciis an sxva (gansakuTrebiT iq, sadac probaciis samsaxuri ar aris SemoRebuli) 
oficerma unda gauwios daxmareba da zedamxedveloba da unda moxdes sazogadoebrivi mxar-
daWeris xelSewyoba. 

29. Sereuli tipis dawesebulebebi

29.1 Zalisxmeva unda iyos mimarTuli imisaken, rom Seiqmnas Sereuli tipis dawesebulebebi, 
rogoricaa droebiTi TavSesafrebi, saganmanaTleblo saxlebi, dRis momzadebis cen-
trebi da sxva msgavsi saTanado dawesebulebebi, romlebmac SeiZleba arasrulwlova-
nebs xeli Seuwyos sazogadoebaSi srulyofil integraciaSi. 

komentari 

saTanadod unda iqnes Sefasebuli dawesebulebidan gaTavisuflebis Semdgomi zrunvis mniS-
vneloba. es wesi aRniSnavs Sereuli tipis dawesebulebebis Seqmnis aucileblobas. es wesi 

**   sasjelis moxdis Semdeg msjavrdebulTa reabilitaciis dawesebuleba.
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aseve aRniSnavs, rom aucilebelia dawesebulebaTa da momsaxurebis sxvadasxva saxeoba, raTa 
Seesabamebodes arasrulwlovanTa mravalferovan moTxovnebs da gauwios xelmZRvaneloba 
da daxmareba sazogadoebaSi waratebuli reintegraciis procesSi. 

nawili eqvsi 

kvleva, dagegmva, politikis formulireba da Sefaseba 

30. gamokvleva, rogorc dagegmvis, politikis formirebisa da Sefasebis safuZvli

30.1 Zalisxmeva unda daeTmos aucilebeli gamokvlevis organizebasa da xelSewyobas, rome-
lic warmoadgens efeqturi dagegmvisa da politikis formulirebis safuZvels. 

30.2 Zalisxmeva unda daeTmos arasrulwlovanTa gadacdomebisa da danaSaulis mimarTu-
lebebis, problemebisa da mizezebis, aseve TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebis 
gansxvavebuli moTxovnebis periodul Seswavlasa da Sefasebas. 

30.3 Zalisxmeva unda iqnes mimarTuli, rom arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis 
administrirebis farglebSi Seiqmna mudmivi SefasebiTi gamokvlevis meqanizmi da Se-
grovdes da gaanalizdes saTanado monacemebi da informacia administrirebis Sefase-
bis, momavalSi gaumjobesebisa da reformirebis mizniT. 

30.4 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebisas momsaxurebis gaweva unda mud-
mivad daigegmos da ganxorcieldes, rogorc erovnuli ganviTarebis RonisZiebebis ga-
nuyofeli nawili. 

komentari 

gamokvlevis gamoyeneba arasrulwlovanTa marTlmsajulebis politikis safuZvlad sayo-
velTaod aRiarebulia mniSvnelovan meqanizmad, raTa praqtika Seesabamebodes TeoriaSi 
arsebil miRwevebs da moxdes arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis ganviTareba 
da gaumjobeseba. mudmivi kavSiri gamokvlevasa da politikas Soris gansakuTrebiT mniS-
vnelovania arasrulwlovanTa marTlmsajulebisaTvis. axalgazrdebis cxovrebis stilisa 
da arasrulwlovanTa danaSaulebis formisa da speqtris swrafi da xSirad seriozuli cv-
lilebebis fonze sazogadoebisa da marTlmsajulebis pasuxi arasrulwlvanTa danaSaul-
sa da gadacdomebze male moZveldeba da xdeba Seusabamo. wesi 30 adgens standarts, raTa 
moxdes gamokvlevis CarTva politikis formulirebis processa da arasrulwlovanTa mar-
Tlmsajulebis administrirebaSi. wesi gansakuTrebul yuradRebas uTmobs arsebuli pro-
gramebisa da RonisZiebebis mudmiv gadaxedvasa da Sefasebas da dagegmarebas saerTo ganvi-
Tarebis ufro farTo aspeqtSi. arasrulwlovanTa moTxovnebis, aseve samarTaldarRvevebis 
mimarTulebebisa da problemebis mudmivi Sefaseba aris saTanado politikis formulire-
bisa da Carevis formebis gaumjobesebis winapiroba rogorc formalur, isearaformalur 
doneze. am konteqstSi pasuxismgebelma dawesebulebebma xeli unda Suwyon damoukidebeli 
pirebisa da organoebis mier kvlevis Catarebas; SeiZleba Rirebuli iyos Tavad arasrulw-
lovanTa mosazrebis gageba da mxedvelobaSi miReba; amasTan mniSvnelovania ara marto imaTi 
azri, visac Tavad mouwia marTlmsajulebis sistemis monawiled gadaqceva. dagegmarebisas 
gansakuTrebuli yuradReba unda gamaxvildes ufo efeqtur da samarTlian sistemaze. am 
mizniT unda Catardes yovlismomcveli da mudmivi Sefaseba arasrulwlovanTa moTxovnebisa 
da problemebisa da airCes konkretuli prioritetebi. amasTan dakavSirebiT unda moxdess 
arsebuli resursebis gamoyenebis koordinireba, alternatiuli RonisZiebebisa da sazoga-
doebis mxardaWeris CaTvliT, rac sakmarisi iqneba arsebuli programebis ganxorcielebisa 
da monitoringis specialuri programebis Sesaqmnelad.
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gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi
TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa 

dasacavad

I. arsebiTi perspeqtivebi

1. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis Sesaxeb samarTlebrivi sistema unda moicavdes 
arasrulwlovanTa fizikuri da gonebrivi mdgomareobis wamaxalisebel uflebebsa da 
garantiebs. patimroba gamoyenebul unda iqnes rogorc ukanaskneli RonisZieba.

2. arasrulwlovanTaTvis Tavisuflebis aRkveTa SesaZlebelia mxolod winamdebare 
wesebsa da gaeros arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebis Sesaxeb (pekinis 
wesebi) minimalur standartul wesebSi dadgenili principebisa da procedurebis 
Sesabamisad. arasrulwlovanTaTvis Tavisuflebis aRkveTa unda warmoadgendes 
ukanasknel RonisZiebas da gamoyenebul unda iqnes maqsimalurad mcire droiTa da 
mxolod gamonaklis SemTxvevebSi. sanqciis vada unda ganisazRvros sasamarTlos mier, 
arasrulwlovanis vadamde gaTavisuflebis SesaZleblobis gaTvaliswinebiT.

3. winamdebare wesebi, miRebulia ra gaerTianebuli erebis organizaciis mier, iqmneba 
minimaluri standartis dasadgenad TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebis yvela 
formiT dasacavad, rac srul harmoniaSi iqneba adamianis uflebebsa da ZiriTad 
TavisuflebebTan, dakavebis nebismieri formis savalalo Sedegis ganeitralebis mizniT 
da sazogadoebaSi am arasrulwlovanTa integraciis dasaCqareblad.

4. winamdebare wesebi gamoyenebul unda iqnes moukerZoeblad, mouxedavad rasisa, kanis 
ferisa, sqesisa, asakisa, enisa, religiisa, erovnebisa, politikuri an sxva Sexedulebisa, 
kulturuli rwmenisa Tu Cveulebisa, sakuTrebisa, dabadebisa Tu ojaxuri statusisa, 
eTnikuri Tu socialuri warmomavlobisa da unarSezRudulobisa. pativi unda scen 
arasrulwlovanTa religiur da kulturul Rirebulebebs, Cveulebebsa da moralur 
koncefciebs.

5. winamdebare wesebis Seqmna miznad isaxavs gamosayeneblad ufro mosaxerxebeli 
standartebis Seqmnasa da arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis marTvaSi 
monawile profesionalTaTvis  saxelmZRvanelo principebis miwodebasa da maT 
gamxnevebas.

6. wesebi xelmisawvdomi unda gaxdes arasrulwlovanTa samarTlebriv sferoSi momuSave 
personalisaTvis maT erovnul enaze. arasrulwlovnebs, romelnic Tavisuflad ar floben 
im sapatimro dawesebulebis mosamsaxureTa enas, romelSic isini imyofebian, saWiroebis 
SemTxvevaSi, ufleba unda hqondeT ufasod isargeblon Tarjimnis momsaxurebiT, 
gansakuTrebiT ki, samedicino Semowmebisa da disciplinuri samarTalwarmoebis dros.

7. sadac es saWiroa, saxelmwifoebma unda moaxdinon winamdebare wesebis inkorporireba 
maT Sida kanonmdeblobaSi an kanonmdeblobaSi Sesabamisi cvlilebebis Setana da 
uzrunvelyon, rom kanonmdeblobaSi gaTvaliswinebul iqnes efeqtiani RonisZibebi am 
wesebis darRvevisaTvis, kompensaciis gacemis CaTvliT, arasrulwlovanTaTvis zianis 
miyenebis SemTxvevaSi. saxelmwifoebma aseve zedamxedveloba unda daaweson winamdebare 
wesebis gamoyenebaze.  

8. Sesabamisi organoebi mudmivad unda ecadon, aamaRlon sazogadoebis informirebuloba 
imis Sesaxeb, rom dakavebul arasrulwlovanTa patronoba da maTi sazogadoebaSi 
xelaxali integrirebis mzadeba Zalzed didi mniSvnelobis socialuri samsaxuria da am 
miznisaTvis aqtiurad unda iqnes gadadgmuli nabijebi arasrulwlovanTa da adgilobriv 
sazogadoebas Soris Ria kontaqtebis wasaxaliseblad.

9. winamdebare wesebidan araferi unda iqnes intepretirebuli ise, rom xeli SeuSalos gae-
rosa da saerTaSoriso Tanamegobrobis mier aRiarebuli adamianis uflebaTa Sesabamisi 
instrumentebisa da standartebis gamoyenebas, romlebic mouwodebs uzrunvelyofil 
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iqnes  arasrulwlovnebis, bavSvebisa da yvela axalgazrdis uflebebi, maTi mzrunveloba 
da dacva.

10. im SemTxvevaSi Tu winamdebare wesebis II-V nawilebSi Camoyalibebuli konkretuli wesebis 
praqtikuli gamoyeneba konfliqtSi modis am nawilis wesebTan, am ukanasknelis dacvas 
unda mieniWos upiratesoba. 

II. wesebis gamoyeneba da farglebi

11. am wesebis miznebisaTvis, gamoyenebul unda iqnas Semdegi definiciebi:

a) arasrulwlovani aris 18 wlamde asakis adamiani. asakobrivi zRvari, romlis qvemo-
Tac dauSvebelia bavSvisaTvis Tavisuflebis aRkveTa, dgindeba kanoniT;

b) Tavisuflebis aRkveTa niSnavs dakavebis an dapatimrebis nebismier formas an sasa-
marTlo, administraciuli an sxva sajaro organos brZanebis safuZvelze, piris mo-
Tavsebas kerZo an sajaro sapatimro dawesebulebaSi, romlis sakuTari surviliT da-
tovebis uflebac pirs ar gaaCnia.

12. Tavisuflebis aRkveTa unda ganxorcieldes iseT pirobebsa da garemoebebSi, sadac 
uzrunvelyofil iqneba arasrulwlovanTa adamianis uflebebis pativiscema. dapatimre-
buli arasrulwlovnebisaTvis garantirebul unda iqnes Sinaarsobrivi qmedebebiTa da 
programebiT sargebloba, romelTa mizanic iqneba maTi janmrTelobisa da TviT pativis-
cemis gaumjobeseba da SenarCuneba, maTi pasuxismgeblobis grZnobis gazrda da im damok-
idebulebebisa da SesaZleblobebis gaumjobeseba, rac maT daexmarebaT sazogadoebis 
wevrad CamoyalibebaSi.

13. TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebs maT statusTan dakavSirebuli aranairi 
safuZvliT ar SeiZleba uari eTqvaT samoqalaqo, ekonomikur, politikur, socialur an 
kulturul uflebebze, romeli uflebebic maT ekuTvniT erovnuli da saerTaSoriso 
kanonmdeblobebiTa da romeli uflebebiT sargeblobac srul SesabamisobaSia Tavisuf-
lebis aRkveTasTan.

14. arasrulwlovanTa individualuri uflebebis dacva, aRkveTis RonisZiebis aRsrulebis 
kanonierebaze gansakuTrebuli aqcentis gakeTebiT,  garantirebul unda iqnes ufleba-
mosili organos mier, maSin roca socialuri integraciis sakiTxebi mogvarebul unda 
iqnes regularuli inspeqciebisa da kontrolis sxva meqanizmebis SesrulebiT, saerTa-
Soriso standartebis, erovnuli kanonmdeblobisa da wesebis Sesabamisad, am mizniT Se-
qmnili organos mier, romelic uflebamosili iqneba moinaxulos arasrulwlovnebi. es 
organo ar unda iyos sapatimro dawesebulebis nawili.

15. winamdebare wesebi gamoiyeneba yvela tipisa da formis sapatimro dawesebulebebis mi-
marT, romlebSic TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebi imyofebian. wesebis I, II, IV da 
V nawilebi gamoiyeneba im sapatimro dawesebulebebis mimarT, sadac moTavsebuli arian 
dakavebuli arasrulwlovnebi, xolo III nawili ki _ konkretulad patimrobaSi an winas-
war patimrobaSi myofi arasrulwlovnebis mimarT.

16. winamdebare wesebi aRsrulebul unda iqnes konkretul wevr saxelmwifoSi arsebuli 
ekonomikuri, socialuri da kulturuli pirobebis gaTvaliswinebiT.

III. patimrobaSi an winaswar patimrobaSi myofi arasrulwlovnebi

17. patimrobaSi an winaswar patimrobaSi myofi („jer gausamarTlebeli“) arasrulwlovnebi 
iTvlebian udanaSauloebad da maT arasrulwlovanis dakaveba sasamarTlomde 
maqsimalurad unda iqnes Tavidan aridebuli da gamoyenebul unda iqnes mxolod 
gamonaklis SemTxvevebSi. Sesabamisad, maqsimaluri Zalisxmeva unda iqnes gamoyenebuli 
raTa Sefardebul iqnes alternatiuli RonisZieba. rodesac aRkveTis RonisZiebis 
saxiT mainc gamoiyeneba patimroba, arasrulwlovanTa sasamarTloebma da sagamoZiebo 
organoebma prioritetulad maqsimalurad swrafad unda ganixlon msgavsi saqmeebi, 
raTa arasrulwlovnebi sapatimroSi maqsimalurad mokle droiT imyofebodnen. winaswar 
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patimrobaSi myofni gancalkevebiT unda imyofebodnen msjavrdebulebisagan.

18. pirobebi, romelSic winaswar patimrobaSi myofi arasrulwlovnebi arian moTavsebuli, 
SesabamisobaSi unda iyos qveviT miTiTebul wesebTan, damatebiT konkretul debule-
bebTan erTad, romlebic, udanaSaulobis prezumfciis, dakavebis xangrZlivobisa da ar-
asrulwlovanTa samarTlebrivi statusisa da mdgomareobis gaTvaliswinebiT saWiro da 
saTanadoa. es debulebebi unda moicavdes Semdegs, magram amiT aucileblad ar unda Se-
moifarglebodes:

a) arasrulwlovnebs unda hqondeT samarTlebrivi damcvelis yolisa da ufaso iurid-
iuli daxmarebiT sargeblobis ufleba, rodesac amgvari ufaso daxmarebis miReba 
SesaZlebelia, aseve unda gaaCndeT ufleba mudmivad ekontaqton TavianT samarTle-
briv damcvelebs. amgvari komunikaciebis dros dacul unda iqnes piraduloba da kon-
fidencialuroba;

b) arasrulwlovnebi, SeZlebisdagvarad, uzrunvelyofil unda iqnen SesaZleblobiT 
imuSavon anazRaurebiT da gaagrZelon swavlis miReba an treningebi, magram maT es ar 
unda moeTxovebodeT. samsaxuri, ganaTlebis miReba an treningi ar SeiZleba gaxdes 
patimrobis gagrZelebis mizezi;

g) arasrulwlovnebma unda miiRon saSualebebi Tavisufali droisa da gamajansaRebeli 
saqmianobis kuTxiT, rac SesabamisobaSi iqneba marTlmsajulebis ganxorcielebis 
miznebTan.

IV. arasrulwlovanTa sapatimro dawesebulebebis menejmenti

a. Canawerebi

19. angariSebi, samarTlebrivi da samedicino Canawerebisa da disciplinuri 
samarTalwarmoebis Canawerebis CaTvliT, aseve mopyrobis formis, Sinaarsisa da 
detalebis Sesaxeb dokumentebi, moTavsebul unda iqnes konfidencialur individualur 
failad, romelic iqneba mudmivad ganaxlebuli da xelmisawvdomi mxolod amaze 
uflebamosili pirebisaTvis, klasificirebuli imgvarad, rom iolad iqnes aRqmuli. 
SesaZleblobis SemTxvevaSi, yvela arasrulwlovans ufleba unda hqondes gaaprotestos 
mis failSi arsebuli nebismieri faqti Tu mosazreba, raTa SesaZlebeli gaxdes araswori, 
usafuZvlo an arasamarTliani gancxadebebis gasworeba. am uflebiT sargeblobis mizniT, 
unda arsebobdes procedura, romlis mixedviTac, mesame mxares SeeZleba moTxovnis 
safuZvelze naxos da ganixilos failebi. arasrulwlovanTa gaTavisuflebis Semdeg, 
Canawerebi unda dailuqos da garkveuli drois Semdeg, unda ganadgurdes.

20. dauSvebelia arasrulwlovanis miReba sapatimro dawesebulebaSi sasamarTlo, 
administraciuli an sxva sajaro dawesebulebis mier gacemuli kanonieri brZanebis 
gareSe. am brZanebis yvela detali dauyovnebliv unda iqnes Setanili reestrSi. 
dauSvebelia arasrulwlovnis moTavseba iseT sapatimro dawesebulebaSi, romelic 
amgvar reestrs ar awarmoebs.

b. miReba, registracia, gadaadgileba da gadayvana

21.  yvela sapatimro dawesebulebaSi, sadac xdeba arasrulwlovanTa moTavseba, TiToeuli 
arasrulwlovnis Sesaxeb unda inaxebodes Semdegi informaciis sruli da daculi 
Canaweri:

a) informacia arasrulwlovanis vinaobis Sesaxeb;

b) danaSaulis Cadenis mizezebi da faqtebi;

g) misi dawesebulebaSi miRebis, gadayvanisa da gaTavisuflebis dRe da zusti dro;

d) detalebi mSoblebisa da meurveebisaTvis dauyovnebliv Setyobinebis gagzavnis 
Sesaxeb, maTi mzrunvelobis qveS myofi arasrulwlovnebis miRebis, gadayvanis an 
gaTavisuflebis Sesaxeb;
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e) detalebi arasrulwlovanTa fizikuri da sulieri problemebis Sesaxeb, narkotike-
bisa da alkoholisadmi mijaWvulobis CaTvliT.

22. informacia sapatimro dawesebulebaSi arasrulwlovnis miRebis, moTavsebis, gadayvanisa 
da gaTavisuflebis Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnoboT mis mSoblebs, meurveebs an axlo 
naTesavebs.

23. arasrulwlovanis miRebidan rac SeiZleba male unda Sedges arasrulwlovanTa piradi 
mdgomareobisa da garemoebebis Sesaxeb Sesabamisi informacia da sruli moxseneba da igi  
unda gadaegzavnos administracias.

24. miRebisas, yvela arasrulwlovans unda gadaeces sapatimro dawesebulebis Sesaxeb 
wesebis asli da maTi uflebebisa da valdebulebebis Sesaxeb werilobiTi ganmarteba 
maTTvis gasageb enaze, iseve rogorc saCivris miRebaze uflebamosili organoebis 
misamarTi da im kerZo Tu sajaro organoebisa da organizaciebis  misamarTebi, romlebic 
gascemen iuridiul daxmarebas. im arasrulwlovanebs, romelTac wera-kiTxva ar ician 
an dawerili saxiT enis aRqma ar SeuZliaT, informacia unda miewodoT maTTvis gasagebi 
formiT, raTa SeZlon miRebuli informaciis srulad aRqma.

25. yvela arasrulwlovans unda ganemartos dawesebulebis Sida organizaciuli wesebi, 
maTTan urTierTobis miznebi da meTodebi, disciplinuri moTxovnebi da procedurebi, 
informaciis mopovebisa da saCivrebis Sedgenis sxva nebadarTuli meTodebi da sxva 
iseTi sakiTxebi, romelTa codnac saWiroa, raTa arasrulwlovanma SeZlos patimrobis 
periodSi  misi uflebebisa da valdebulebebis srulad gaazreba.

26. arasrulwlovanTa transportireba unda moxdes administraciis xarjebiT adekvaturi 
ventilaciisa da ganaTebis pirobebSi, rac maT ar daamcirebs an rTul mdgomareobaSi 
ar Caagdebs. dauSvebelia arasrulwlovanTa ukanonod gadayvana erTi sapatimro 
dawesebulebidan meoreSi.

g. klasifikacia da patimrebis moTavseba

27. arasrulwlovanis miRebis momentidan rac SeiZleba swrafad, TiToeul arasrulwlovans 
unda daesvas kiTxvebi da unda Sedges socialuri da fsiqologiuri Canaweri, sadac 
aisaxeba konkretuli tipisa da donis mopyrobis Sesaxeb nebismieri faqtori da 
arasrulwlovanTa mier moTxovnili programa. es moxseneba, samedicino eqspertis 
mier momzadebul moxsenebasTan erTad, romelmac arasrulwlovani miRebisTanave 
gasinja, unda gadaigzavnos dawesebulebis direqtorTan, raTa man gansazRvros 
arasrulwlovnisaTvis dawesebulebaSi yvelaze saTanado adgili mosaTavseblad da 
mopyrobis konkretuli tipi, done da programa, romelic mis mimarT unda ganxorcieldes. 
rodesac saWiroa sareabilitacio mkurnalobis daweseba da piris iq yofnis vada 
amis saSualebas iZleva, dawesebulebis TanamSromlebma werilobiT unda moamzadon 
mkurnalobis individualuri gegma, romelSic ganisazRvreba mkurnalobis miznebi, 
dro da saSualebebi, etapebi da dagvianebebi, romlebSic dasaxuli miznebi unda iqnes 
miRweuli.

28.  arasrulwlovanTa dapatimrebas adgili unda hqondes mxolod im pirobebSi, roca srulad 
iqneba mxedvelobaSi miRebuli maTi konkretuli moTxovnebi, statusi da specialuri 
moTxovnilebebi maTi asakis, pirovnulobis, sqesisa da danaSaulis tipis, iseve 
rogorc gonebrivi da fizikuri janmrTelobis gaTvaliswinebiT, rac uzrunvelyofs 
maT dacvas mavne zegavlenisa da sarisko situaciebisagan. principuli kriteriumi 
TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa sxvadasxva kategoriebad dasayofad, unda 
iyos maTi konkretuli moTxovnebisaTvis Sesabamisi mopyrobis tipis uzrunvelyofa da 
maTi fizikuri, gonebrivi da moraluri mTlianobisa da keTildReobis dacva.

29. arasrulwlovnebi ar unda iqnen moTavsebuli igive sapatimro dawesebulebaSi, sadac 
imyofebian zrdasrulni, Tu isini ar arian erTi ojaxis wevrebi. zedamxedvelobis 
pirobebSi, SesaZlebelia arasrulwlovnebi moTavsebul iqnen frTxilad SerCeul 
zrdasrul adamianebTan erTad, specialuri programis farglebSi, rac sasargeblod 
iqneba aRiarebuli Sesabamisi arasrulwlovnisaTvis.
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30. unda Seiqmnas Ria tipis sapatimroebi arasrulwlovanTaTvis. Ria sapatimro 
dawesebuleba ewodeba iseTi dawesebulebas, romelSic ar arsebobs an minimumamdea 
dasuli usafrTxoebis RonisZiebebi. amgvar sapatimroTa mosaxleoba unda iyos rac 
SeiZleba mcire odenobis. dakavebul arasrulwlovanTa raodenoba daxurul sapatimro 
dawesebulebaSi unda iyos imdenad mcire, rom SesaZlebeli iyos individualuri 
mkurnaloba. arasrulwlovanTa sapatimro dawesebuleba unda iyos decentralizebuli 
da im zomis, rom xelSewyobil iqnes iq Sesvla da kontaqtis damyareba arasrulwlovnebsa 
da maTi ojaxis wevrebs Soris. unda Seiqmnas da sazogadoebis socialur, ekonomikur da 
kulturul garemoSi integrirebul iqnes mcire sapatimro dawesebulebebi.

d. fizikuri garemocva da moTavsebis adgili

31. TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebs ufleba aqvT imyofebodnen iseT dawesebule-
bebSi da hqondeT iseTi momsaxureba, rac Seesabameba maTi janmrTelobisa da piradi 
Rirsebis moTxovnebs.

32. arasrulwlovanTa sapatimro dawesebulebebis dizaini da fizikuri garemo unda 
Seesabamebodes saxlSi mkurnalobis sareabilitacio mizans. mxedvelobaSi unda iqnes 
miRebuli arasrulwlovnis piradulobis, mgrZnobeloba (sensory stimuli), mewyvilesTan 
gaerTianebis SesaZleblobebi da sportSi, fizikur savarjiSoebsa da Tavisufal dros 
sxvadasxva saqmianobebSi monawileobis SesaZlebloba. arasrulwlovanTa sapatimro 
dawesebulebebis dizaini da struqtura unda iyos imgvari, rom maqsimalurad Semcirdes 
xanZris gaCenis safrTxe da uzrunvelyofil iqnes Senobidan xalxis usafrTxo 
evakuacia. xanZris gaCenis SemTxvevaSi, unda arsebobdes efeqtiani sagangaSo sistema, 
iseve rogorc formaluri da naTeli procedurebi arasrulwlovanTa usafrTxoebis 
uzrunvelsayofad. sapatimro dawesebulebebi ar unda mdebareobdes iseT adgilas, 
romlebSic cnobilia, rom arsebobs janmrTelobis an sxva saSiSroebis riskis albaToba. 

33. saZinebeli adgili unda warmoadgendes palata saZineblebisa Tu individualuri 
saZinebeli oTaxebis erTobliobas, adgilobrivi standartebis gaTvaliswinebiT. Zilis 
dros mudmivi, mokrZalebuli zedamxedveloba unda arsebobdes mTels teritoriaze, 
sadac arasrulwlovnebs sZinavT, individualuri da jgufuri saZineblebis CaTvliT, 
TiToeuli arasrulwlovanis dacvis mizniT. yvela arasrulwlovani, adgilobrivi da 
erovnuli standartebis Sesabamisad,  uzrunvelyofil unda iqnes sakuTari da sakmarisi 
TeTreuliT, romelic unda iyos sufTa, mowesrigebuli da xSirad icvlebodes, raTa 
SenarCundes sisufTave.

34. sanitaruli mowyobilobebi ise unda iyos ganlagebuli da imgvarad sakmarisi 
standartebiT, rom  yvela arasrulwlovanma SeZlos, saWiroebisamebr, sakuTari 
fizikuri moTxovnilebebis dakmayofileba  gancalkevebiTa da sufTa da saTanado 
formiT.

35. piradi nivTebis qona piradi cxovrebis uflebis arsebiTi nawilia da mniSvnelovania 
arasrulwlovanis fsiqologiuri keTildReobisaTvis. TiToeuli arasrulwlovanis 
ufleba, hqondes piradi nivTebi da maT Sesanaxad hqondes saSualebebi, unda iqnes 
aRiarebuli da pativi scen mas.  piradi nivTebi, romelTa flobazec arasrulwlovani 
uars ambobs an romelic mas CamoarTves, unda iqnes moTavsebuli usafrTxo adgilas. 
nivTebis amsaxveli oqmi xelmoweril unda iqnes arasrulwlovnis mier. unda gadaidgas 
nabijebi, raTa moxdes maTi karg mdgomareobaSi SenarCuneba. yvela amgvari sagani Tu 
fuli arasrulwlovans unda daubrundes gaTavisuflebisas, Tu mas ar hqonda ufleba 
fuli daexarja an Tavisi piradi qoneba sapatimros gareT gaegzavna. Tu arasrulwlovani 
iRebs an mas aRmouCines raime saxis wamali, samedicino personali wyvets mis Semdgom 
gagrZelebas.

36. SesaZleblobis farglebSi, arasrulwlovnebs unda hqondeT ufleba gaaCndeT TavianTi 
piradi tansacmeli. sapatimro dawesebulebam unda uzrunvelyos, rom TiToeul 
arasrulwlovans hqondes amindis Sesabamisi da misi janmrTelobisaTvis saWiro piradi 
tansacmeli, romelic aranairad ar iqneba misTvis damamcirebeli an Seuracxmyofeli.  
arasrulwlovanebs, romlebmac raRac mizniT datoves dawesebuleba, ufleba unda 
mieceT Caicvan TavianTi sakuTari tansacmeli. 
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37. yvela sapatimro dawesebulebam unda uzrunvelyos, rom TiToeulma arasrulwlovanma 
miiRos saTanadod momzadebuli saWmeli, saTanado dros, im raodenobiTa da xarisxiT, 
rac akmayofilebs dietur, higienur da janmrTel standartebsa da, SeZlebisdagvarad, 
religiur da kulturul moTxovnilebebs. yvela arasrulwlovanisaTvis nebismier dros 
xelmisawvdomi unda iyos sufTa sasmeli wyali.

e. ganaTleba, profesiuli treningebi da samsaxuri

38. yvela savaldebulo skolis asakis arasrulwlovans ufleba aqvs miiRos misi 
moTxovnebisaTvis da SesaZleblobebisaTvis saTanado ganaTleba, rac mas moamzadebs 
sazogadoebaSi dasabruneblad. amgvari ganaTleba uzrunvelyofil unda iqnes sapatimro 
dawesebulebis gareT, SeZlebisdagvarad, sazogadoebriv skolebSi, nebismier SemTxvevaSi, 
kvalificiuri maswavleblis mier qveynis saganmanaTleblo sistemaSi integrirebuli 
programebis saSualebiT imgvarad, rom gaTavisuflebis Semdgom, arasrulwlovanma 
daubrkoleblad SeZlos swavlis gagrZeleba. sapatimro dawesebulebis administraciis 
mier gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos ucxoeli an gansakuTrebuli 
kulturuli an eTnikuri moTxovnebis mqone arasrulwlovanisaTvis ganaTlebis micemas. 
arasrulwlovnebs, romelTac ar ician wera-kiTxva an aqvT dagvianebuli azrovneba 
an swavlasTan dakavSirebuli problemebi, ufleba unda hqondeT miiRon specialuri 
ganaTleba.

39. savaldebulo saskolo asaks gadacilebuli arasrulwlovnebs, romelTac surT 
ganaTlebis gagrZeleba, neba unda mieceT da waxalisebul unda iqnan gaagrZelon igi, 
da maqsimaluri mcdelobaa saWiro, rom maTTvis uzrunvelyofil iqnas Sesabamisi 
saganmanaTleblo programebisadmi xelmisawvdomoba.

40. diplomebi an ganaTlebasTan dakavSirebuli serTifikatebi, romlebic arasrulwlovnebs 
gadaecemaT patimrobaSi yofnisas, ar unda mianiSnebdes raime saxiT, rom arasrulwlovanis 
mimarT ganxorcielda institucionalizacia.

41. yovel sapatimro dawesebulebaSi unda iyos biblioTeka, romelic adeqvaturad iqneba 
aRWurvili rogorc saganmanaTleblo aseve gasarTobi wignebiTa da JurnalebiT, 
romlebic Sesaferisi iqneba arasrulwlovnebisaTvis, romlebic waxalisebul unda iqnen 
da maT hqondeT saSualeba srulad isargeblon biblioTekiT.

42. TiToeul arasrulwlovans unda hqondes ufleba isargeblos profesiuli treningebiT 
iseT garemoSi, romelic moamzadebs mas samomavlo dasaqmebisaTvis.

43. jerovani profesionalebis SerCevis moTxovnis dacviTa da instituciuri administraciis 
moTxovnebis gaTvaliswinebiT, arasrulwlovanebs unda hqondeT ufleba, airCion 
maTTvis sasurveli samuSaos saxeoba.

44. dacvasTan dakavSirebuli yvela erovnuli da saerTaSoriso standarti, romlebic 
gamoiyeneba bavSvisa da axalgazrda pirebis SromasTan dakavSirebiT, unda gamoiyenebodes 
TavisuflebaSezRudul arasrulwlovnebTan mimarTebiT. 

45. rodesac es SesaZlebelia, arasrulwlovnebi uzrunvelyofili unda iqnen imis 
SesaZleblobiT, rom ganaxorcielon anazRaurebadi saqmianoba, Tuki es SesaZlebelia 
adgilobriv sazogadoebasTan erTad, rogorc damxmare im profesiuli ganaTlebisa, 
romelic maTTan mimarTebiT mimdinareobs da romlis mizania SesaZleblobis 
gazrda, raTa maT ipovon Sesaferisi samuSao, rodesac dabrundebian sazogadoebaSi. 
samuSaos tipi imgvari unda iyos, rom moicavdes Sesabamis trenings, rac waadgebaT 
arasrulwlovnebs maTi gaTavisuflebis Semdgom. sapatimro dawesebulebaSi samuSaos 
organizeba da meTodebi unda asaxavdes sazogadoebaSi gansaxorcielebel maqsimalurad 
analogiur samuSaos, imgvarad, rom moamzados arasrulwlovani normaluri cxovrebis 
pirobebisaTvis.

46. yovel arasrulwlovans, romelic axorcielebs samuSaos, unda hqondes ufleba 
Sesaferis anazRaurebaze. arasrulwlovanTa interesebi da maTi profesiuli treningebi 
ar unda iyos motivirebuli imiT, rom sapatimro dawesebulebam an mesame mxarem miiRos 
garkveuli mogeba. arasrulwlovanis mier gamomuSavebuli Tanxebis nawili gadanaxul 
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unda iqnes, raTa gadaeces arasrulwlovans gaTavisuflebisas. arasrulwlovans unda 
hqondes ufleba gamomuSavebuli Tanxebis darCenili nawili gamoiyenos, raTa SeiZinos 
piradi moxmarebis nivTebi, aunazRauros msxverpls Tavisi danaSauliT miyenebuli ziani 
an gaugzavnos Tavisi ojaxis wevrebs an sxva pirebs sapatimro dawesebulebis gareT.

v. dasveneba

47. yovel arasrulwlovans unda hqondes ufleba gaaCndes Sesabamisi dro yoveldRiuri 
Tavisufali varjiSisaTvis sufTa haerze, rodesac amis saSualebas iZleva amindi. 
xsenebulis dros uzrunvelyofil unda iqnes rekriaciuli da fizikuri varjiSi. 
uzrunvelyofil unda iqnes adekvaturi farTi, mowyobilobebi da aRWurviloba. 
yovel arasrulwlovans unda gaaCndes damatebiTi dro yoveldRiuri dasvenebisaTvis. 
xsenebuli drois nawili, arasrulwlovanis survilis SemTxvevaSi, unda daeTmos 
xelovnebasa da xelobis ganviTarebasTan dakavSirebuli unarebis ganviTarebas. 
sapatimro dawesebulebam unda uzrunvelyos, rom TiToeul arasrulwlovans fizikurad 
SeeZlos monawileoba miiRos fizikuri ganaTlebis arsebul programebSi. samkurnalo 
fizikuri ganaTleba da Terapia unda ganxorcieldes samedicino meTvalyureobis qveS 
im arasrulwlovnebTan mimarTebiT, romlebsac es esaWiroebaT.

z. religia

48. yovel arasrulwlovans unda gaaCndes nebarTva daikmayofilos Tavisi saWiroebebi 
religiasa da sulier cxovrebasTan dakavSirebiT, kerZod, im msaxurebaze an Sexvedrebze 
daswrebis gziT, rac uzrunvelyofili iqneba sapatimro dawesebulebaSi, da aseve 
msaxurebis warmarTviT da uflebiT, rom iqonios religiuri msaxurebisaTvis saWiro 
wignebi da sagnebi da misdios sakuTar rwmenas. im SemTxvevaSi, Tuki sapatimro dawesebuleba 
moicavs konkretuli religiis mimdevar arasrulwlovanTa sakmaris odenobas, daniSnul 
an damtkicebul unda iqnes am religiis kompetenturi warmomadgeneli da mas ufleba 
unda hqondes gamarTos regularuli msaxureba da ganaxorcielos aRsarebis Cabareba 
arasrulwlovanTagan, maTi Txovnis SemTxvevaSi, konfidencialur garemoSi. nebismier 
arasrulwlovans ufleba hqondes, rom igi moinaxulos mis mier arCeuli nebismieri 
religiis kvalificiurma warmomadgenelma, iseve rogorc ufleba, rom monawileoba ar 
miiRos religiur msaxurebaSi da Tavisuflad ganacxados uari religiur swavlebaze, 
ganxilvebsa Tu STagonebaze.

T. samedicino momsaxureba

49. yovel arasrulwlovans ufleba unda hqondes isargeblos samedicino mkurnalobiT 
rogorc saswrafo, aseve Terapili mkurnalobiT, maT Soris, stomatologis, 
ofTalmologisa da fsiqiatris mier gaweuli daxmarebiT, iseve rogorc farmacevtuli 
produqtebiTa da specialuri dietebiT, romlebic gansazRvrulia mkurnalobiT. 
yoveli aseTi samedicino mkurnaloba, SeZlebisdagvarad, uzrunvelyofil unda iyos 
patimrobaSi myofi arasrulwlovanisaTvis Sesabamis sapatimro dawesebulebaSi arsebul 
samedicino dawesebulebaSi da amave dawesebulebaSi arsebuli samedicino momsaxurebiT, 
raTa Tavidan iqnes aridebuli arasrulwlovanis stigmatizacia, rac xels Seuwyobs 
sakuTari Tavis pativiscemis amaRlebasa da mis sazogadoebaSi integracias. 

50. yovel arasrulwlovans ufleba aqvs gasinjul iqnes eqimis mier sapatimro dawesebulebaSi 
misi moTavsebisTanave, raTa gamovlindes nebismieri mtkicebuleba arasaTanado 
mopyrobasTan dakavSirebiT da im mizniT, rom eqimma gamoavlinos fizikuri an sulieri 
mdgomareoba, romlebic moiTxovs samedicino Carevas. 

51. arasrulwlovanTaTvis gaweuli samedicino momsaxureba miznad unda isaxavdes 
fizikuri an sulieri avadmyofobis aRmoCenasa da mis dadgenasa da mkurnalobas, 
preparatebis borotad gamoyenebas an sxva garemoebebs, romlebsac SeuZlia xeli 
SeuSalos arasrulwlovnis sazogadoebaSi integracias. arasrulwlovanTa yovel 
sapatimro dawesebulebaSi unda moipovebodes adekvatur samedicino dawesebulebasa 
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da aRWurvilobaze dauyovnebeli xelmisawvdomoba, rac sakmarisi iqneba Sesaxlebuli 
patimrebisaTvis da aseve saxeze unda iyos kvalificiuri personali saswrafo samedicino 
daxmarebis aRmoCenis sferoSi. yoveli arasrulwlovani, romelic avad aris da Civis, rom 
avad aris an warmoaCens fizikuri an sulieri avadmyofobis niSnebs, gasinjul unda iqnes 
dauyovnebliv samedicino muSakis mier. 

52. nebismierma samedicino muSakma, romelsac gaaCnia safuZveli, raTa ifiqros, rom 
arasrulwlovnis fizikur da sulier janmrTelobas seriozuli ziani miadgeba 
gangrZobadi patimrobiT, SimSilobiT an patimrobis nebismieri pirobebiT, 
dauyovnebliv unda moaxsenos xsenebulis Sesaxeb sapatimro dawesebulebis direqtorsa 
da damoukidebel organos, romelic pasuxismgebelia arasrulwlovanTa keTildReobis 
uzrunvelyofaze.

53. arasrulwlovani, romelic daavadebulia sulieri daavadebiT unda mkurnalobdes 
specialur dawesebulebaSi, romelsac damoukidebeli samedicino personali marTavs. 
gadadgmul unda iqnes nabijebi, raTa Sesabamis saagentoebTan erTad gaTavisuflebis 
Semdgom gagrZeldes sulieri avadmyofobis mkurnaloba.

54. arasrulwlovanTa sapatimro dawesebulebebma unda SeimuSaon narkotikebis akrZalvasa 
da reabilitaciasTan dakavSirebuli programebi, romlebic warimarTeba kvalificiuri 
personalis mier. xsenebuli programebi ganxorcielebul unda iqnes asakis, sqesisa 
da arasrulwlovanTa sxva moTxovnilebebis gaTvaliswinebiT, iseve rogorc 
detoqsifikaciis dawesebulebebi, da momsaxure personali unda iyos kompetenturi da 
xelmisawvdomi narkotikebisa da alkoholis momxmarebeli arasrulwlovnebisaTvis. 

i. avadmyofobis, dazianebebis an gardacvalebis Sesaxeb Setyobineba

56. arasrulwlovanis ojaxs an mis meurves, aseve arasrulwlovnis mier dasaxelebul nebismier 
pirovnebas, ufleba aqvs, moTxovnisamebr, informirebul iqnes arasrulwlovanis 
janmrTelobis mdgomareobis Sesaxeb  da arasrulwlovnis janmrTelobis mdgomareobaSi 
mniSvnelovani cvlilebebis Sesaxeb. sapatimro  dawesebulebis direqtorma dauyovnebliv 
unda acnobos Sesabamisi arasrulwlovnis ojaxsa da meurves an sxva dasaxelebul 
pirs, arasrulwlovnis gardacvalebis an avadlyofobis Sesaxeb, romelic moiTxovs 
arasrulwlovnis saswrafo transportirebas romelime sazogadoebriv samedicino 
dawesebulebaSi, an mdgomareobis Sesaxeb, romelic klinikur zedamxedvelobas 
saWiroebs sapatimro dawesebulebaSi minimum 48 saaTis ganmavlobaSi. Setyobineba aseve 
unda gadaegzavnoT im qveynis sakonsulos, romeli qveynis moqalaqecaa aRniSnuli 
arasrulwlovani.

57. Tavisuflebis aRkveTis periodSi arasrulwlovnis gardacvalebisas, uaxloes 
naTesavs ufleba aqvs Seiswavlos gardacvalebis damadasturebeli dokumenti, naxos 
gardacvlilis sxeuli da gadawyvitos sxeulis bedi. patimrobaSi myofi arasrulwlovnis 
gardacvalebisas, unda Catardes damoukidebeli mokvleva sikvdilis mizezebis 
dasadgenad, romlis daskvnac xelmisawvdomi unda gaxdes uaxloesi naTesavebisaTivs. 
amgvari mokvleva aseve unda Catardes, arasrulwlovanis patimrobidan gaTavisuflebidan 
eqvsi Tvis vadaSi gardacvalebis SemTxvevaSic, rodesac arsebobs safuZvliani eWvi imisa, 
rom gardacvaleba kavSirSia misi patimrobis periodTan.

58. arasrulwlovani maqsimalurad male unda iqnas informirebuli misi pirdapiri xazis 
ojaxis wevris gardacvalebis, seriozuli avadmyofobis an dazianebebis Sesaxeb da unda 
mieces saSualeba daeswros gardacvlilis dakrZalvas an mivides umZimes mdgomareobaSi 
myofis sasTumalTan.

k. kontaqti garesamyarosTan

59. yvela saSualebiT unda iqnes uzrunvelyofili is, rom arasrulwlovani saTanado 
kontaqtSi iyos garesamyarosTan, rac samarTliani da humanuri mopyrobis arsebiT 
nawils Seadgens da mniSvnelovania arasrulwlovanis sazogadoebisaken mosabruneblad. 
arasrulwlovanebs ufleba unda hqondeT ikontaqton TavianT ojaxTan, megobrebTan 
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da sxva pirebTan Tu reputaciis mqone organizaciebis warmomadgenlebTan, datovon 
sapatimro dawesebuleba saxlisa da ojaxis mosanaxuleblad da miiRon specialuri 
nebarTva datovon sapatimro dawesebuleba saganmanaTleblo, profesiuli Tu 
sxva mniSvnelovani mizeziT. rodesac arasrulwlovani sasjels ixdis, sapatimro 
dawesebulebis gareT gatarebuli dro mas sasjelis vadaSi unda CaeTvalos.

60. yvela arasrulwlovans ufleba unda hqondes periodulad da xSirad, principSi kviraSi 
erTxel, magram aranakleb erTxel TveSi, miiRos mnaxvelebi, im pirobebSi, romel 
pirobebSic daculi iqneba arasrulwlovnis piradi cxovrebis, kontaqtebis, ojaxTan da 
advokatTan SeuzRudavi komunikaciis moTxovnebi.

61.  yvela arasrulwlovans ufleba unda hqondes werilobiT an telefoniT, aranakleb 
kviraSi orjer, ekontaqtos mis mier sasurvel adamians, Tu es mas kanoniT ar ekrZaleba. 
arasrulwlovans saWiroebis SemTxvevaSi, administracia unda daexmaros am uflebiT 
efeqtianad sargeblobis mizniT. yvela arasrulwlovans unda hqondes ufleba miiRos 
korespondencia. 

62. arasrulwlovanebs SesaZlebloba unda hqondeT mudmivad informirebuli iyvnen 
siaxleebis Sesaxeb gazeTebis, Jurnalebisa da sxva publikaciebis kiTxviT, radios 
mosmeniTa da satelevizio gadacemebis yurebiT, aseve kanonieri klubebisa da 
organizaciebis, romelTa saqminobiTac arasrulwlovania dainteresebuli, 
warmomadgenlebis vizitebiT.

l. fizikuri SezRudvebisa da Zalis gamoyenebis SezRudva

63. dauSvebelia SezRudvis saSualebebisa da Zalisadmi mimarTva nebismieri mizniT, qvemore 
64-e wesSi miTiTebuli pirobebis garda.

64. SezRudvis saSualebebisa da Zalis gamoyeneba mxolod im gamonaklis SemTxvevebSia 
nebadarTuli, rodesac amowurulia yvela sxva kontrolis meTodi da maT ver gaamarTles 
da Tu maTi gamoyeneba naTladaa nebadarTuli da dakonkretebuli Sesabamisi kanoniTa 
da maregilirebeli wesebiT. am saSualebebis gamoyenebam ar unda gamoiwvios damcireba 
da Seuracxmyofa, unda iqnes Zalian SezRudulad gamoyenebuli da maqsimalurad 
mcire vadiT. administraciis direqtoris brZanebiT, amgvar RonisZiebas SesaZloa 
mimarTon arasrulwlovnis mier TviT-dazianebebis miyenebis, sxvebis dazianebis an 
qonebis seriozulad ganadgurebis prevenciis mizniT. am SemTxvevebSi, direqtori unda 
moeTaTbiros samedicino da sxva Sesabamis personals da amis Sesaxeb moaxsenos zemdgom 
administraciul organos.

65. personalis mier iaraRis tareba da gamoyeneba akrZalulia nebismier sapatimro 
dawesebulebaSi, sadac imyofebian arasrulwlovnebi.

m. disciplinuri procedurebi

66. nebismieri disciplinuri procedura unda emsaxurebodes usafrTxoebisa da 
normaluri sazogadoebrivi cxovrebis interesebs da SesabamisobaSi unda iyos rogorc 
arasrulwlovnis Sinagan pativmoyvareobasTan, aseve instituciuri mzrunvelobis 
obieqtebTan, saxeldobr, samarTlianobis grZnobis, sakuTari Tavis pativiscemisa da 
yoveli piris ZiriTadi uflebebis gaRvivebasTan.

67. yoveli disciplinuri RonisZieba, romelic warmoadgens saSinel araadamianur an 
Rirsebis Semlaxvel mopyrobas, sastikad unda iqnes akrZaluli, maT Soris, sxeulebrivi 
sasjelebi, bnel sakanSi moTavseba, karceri an ganmartoebiTi patimroba an sxva saxis 
sasjeli, romelmac SeiZleba daazianos Sesabamisi arasrulwlovanis fizikuri an 
sulieri janmrTeloba. dietis Semcireba an arasrulwlovanisaTvis ojaxis wevrebTan 
Sexvedraze uaris Tqma, ra mizansac ar unda emsaxurebodes xsenebuli, akrZaluli 
unda iyos. Sroma mudam unda ganixilebodes, rogorc saganmanaTleblo saSualeba da 
arasrulwlovanisaTvis TviT pativiscemis waxaliseba, raTa es ukanaskneli moemzados 
sazogadoebaSi dabrunebisaTvis. xsenebuli ar unda iyos dakisrebuli disciplinuri 
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sasjelis saxiT. erTi da igive disciplinuri gadacdomisaTvis ar SeiZleba 
arasrulwlovanis orjer dasja. akrZaluli unda iyos koleqtiuri sanqciebi.

68. kanonmdebloba an normebi, romlebic miRebulia kompetenturi administraciuli 
organos mier, unda adgendes normebs, romlebic, fundamenturi maxasiaTeblebis 
mxedvelobaSi miRebiT, exeba arasrulwlovanTa Semdeg saWiroebebsa da sakiTxebs:

a) qmedeba, romelic warmoadgens disciplinur gadacdomas;

b) disciplinuri sanqciebis tipi da xangrZlivoba, romlebic SesaZloa dakisrebul 
iqnes;

g) xelisuflebis kompetenturi organos, romelsac aqvs ufleba daakisros aseTi 
sanqciebi;

d) xelisuflebis kompetenturi organos, romelic ganixilavs saCivrebs.

69. wesrigis darRvevasTan dakavSirebuli moxseneba dauyovnebliv unda iqnes warmodgenili 
xelisuflebis kompetenturi organos winaSe, romelmac unda miiRos gadawyvetileba 
arajerovani gaWianurebis gareSe. xelisuflebis kompetenturma organom unda 
warmarTos saqmis jerovani ganxilva.

70. arasrulwlovans disciplinuri sanqcia unda daekisros kanonmdeblobiT dadgenili 
pirobebis mkacri dacviT. arcerT arasrulwlovans ar unda daekisros sasjeli manam, 
sanam mas ar ecnobeba savaraudo samarTaldarRvevis Sesaxeb iseTi formiT, rom man SeZlos 
srulad gaigos arsi, da mas mieces Sesabamisi Sansi daicvas sakuTari Tavi, maT Soris, 
mimarTos saCivriT xelisuflebis kompetentur miukerZoebel organos. disciplinur 
samarTalwarmoebasTan dakavSirebuli sruli saqmeebi Senaxul unda iqnes.

71. arcerTi arasrulwlovani ar unda iyos pasuxismgebeli disciplinuri funqciebis 
ganxorcielebisaTvis, garda konkretuli socialuri, saganmanaTleblo an sportuli 
saqmianobis zedamxedvelobaze an TviTmmarTvelobis programebSi. 

n. inspeqcia da saCivrebi

72. kvalificiur inspeqtorebs an eqvivalenturad Sesabamisad Seqmnil xelisuflebis 
organos, romelic ar ekuTvnis dawesebulebis administracias, ufleba unda hqondes 
warmarTos Semowmeba regularulad da ganaxorcielos uecari Semowmebi sakuTari 
iniciativiT, aseve unda sargeblobdes damoukideblobis garantiebiT xsenebuli 
funqciis ganxorcielebisas. inspeqtorebs SeuzRudavi xelmisawvdomoba unda hqondeT 
yvela pirTan mimarTebiT, romlebic dasaqmebuli arian an muSaoben dawesebulebaSi, 
sadac arasrulwlovanebs SesaZloa SeezRudoT Tavisufleba. xelmisawvdomobis 
moTxovna exeba aseve yvela arasrulwlovans da dawesebulebaSi arsebul yvela saqmes.

73. inspeqciis ganmaxorcielebel xelisuflebis organoze mimagrebul unda iqnes samedicino 
personali, romlebmac monawileoba unda miiRon inspeqciebis ganxorcielebaSi, maT 
unda Seafason fizikur garemosTan dakavSirebul normebTan Sesabamisoba, higiena, 
sacxovrebeli, saWmeli, varjiSi da samedicino momsaxureba, iseve rogorc sxvadasxva 
aspeqtebi an pirobebi dawesebulebis cxovrebaSi, romlebic zegavlenas axdens 
arasrulwlovanTa fizikur da sulier janmrTelobaze. yovel arasrulwlovans ufleba 
unda hqondes konfidencialurad esaubros inspeqtors.

74. Semowmebis dasrulebis Semdgom, inspeqtorebma unda warmoadginon TavianTi daskvnebis 
Sesaxeb angariSebi. angariSSi asaxuli unda iyos sapatimro dawesebulebebis winamdebare 
wesebTan da erovnuli kanonmdeblobis Sesabamis debulebebTan Sesabamisobis 
Sefaseba da rekomendaciebi nebismieri nabijis Sesaxeb, romelTa gadadgmac saWiroa 
aRniSnuli Sesabamisobis uzrunvelsayofad. inspeqtoris mier aRmoCenili nebismieri 
faqti, romelic mianiSnebs, rom adgili hqonda arasrulwlovanTa uflebebis Sesaxeb 
samarTlebrivi debulebis darRvevas an darRvevebs arasrulwlovanTa sapatimro 
dawesebulebis funqcionirebisas, unda ecnoboT sagamoZiebo da prokuraturis Sesabamis 
organoebs.
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75. yvela arasrulwlovans unda hqondes SesaZlebloba moTxovnebiTa Tu saCivriT mimarTos 
sapatimro dawesebulebis direqtorsa da mis kanonier warmomadgenels.

76. yvela arasrulwlovans unda hqondes ufleba moTxovniTa Tu saCivriT mimarTos 
centralur administracias, sasamarTlo organosa Tu sxva Sesabamis organoebs sando 
gzebiT Sinaarsis cenzuris gareSe da dagvianebis gareSe informirebul iqnes Sesabamisi 
pasuxis Sesaxeb.

77. Zalisxmeva unda Caidos, rom Seiqmnas damoukidebeli organo (ombudsmeni), romelic 
miiRebs da gamoiZiebs TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa saCivrebs da daexmareba 
maT Tanasworobis principze ganxorcielebuli morigebis miRwevaSi. 

78. yvela arasrulwlovans ufleba unda hqondes, SesaZleblobis farglebSi, saCivris 
Sedgenisas daxmarebis TxovniT mimarTos Tavis ojaxis wevrs, advokats, humanitarul 
jgufebs an sxvebs. wera-kiTxvis armcodne arasrulwlovnebs unda aRmoeCinoT daxmareba, 
Tundac maT dasWirdeT iseTi sajaro an kerZo saagentoebisa Tu organizaciebis 
momsaxureba, romlebic gascemen iuridiul daxmarebas an uflebamosili arian miiRon 
saCivrebi.

o. sazogadoebaSi dabruneba

79. yvela arasrulwlovanma unda isargeblos im saSualebebiT, rac maT daexmarebaT 
gaTavisuflebis Semdgom sazogadoebisken, ojaxuri cxovrebisken, ganaTlebisken an 
samsaxurisken mobrunebaSi. am mizniT Camoyalibebul unda iqnes specialuri kursebi da 
procedurebi, vadamde adre gaTavisuflebis CaTvliT.

80. kompetenturma organoebma unda uzrunvelyon Sesabamisi momsaxureba arasrulwlovanTa 
dasaxmareblad Tavi daimkvidron sazogadoebaSi da amgvarad Sesustdes aseT 
arasrulwlovanTa mimarT Camoyalibebuli sawinaaRmdego azri. es momsaxureba 
unda uzrunvelyofdes, SesaZleblobis farglebSi, rom arasrulwlovnebma miiRon 
saTanado sacxovrebeli, samsaxuri, tansacmeli da sakmarisi saxsrebi gaTavisuflebis 
Semdgom Tavis gasatanad, warmatebuli reintegraciis xelSewyobis mizniT. amgvari 
momsaxurebis mimwodebeli saagentoebis warmomadgenlebs urTierToba unda hqondeT 
arasrulwlovnebTan, sanam isini sapatimroSi imyofebian, unda moeTaTbiron maT, raTa 
daexmaron maT sazogadoebaSi dasabruneblad.

V. personali

81. personali unda ikos kvalificirebuli da unda moicavdes iseT specialistTa sakmaris 
raodenobas, rogorebicaa maswavleblebi, profesiuli instruqtorebi, advokatebi, 
socialuri muSakebi, fsiqiatrebi da fsiqologebi. am da sxva tipis specialistebi 
mudmivi StatiT unda iqnen daqiravebuli. Tumca, es xels ar unda uSlides muSakTa 
naxevar ganakveTze an anazRaurebis gareSe daqiravebas, rodesac maT mier gaweuli 
daxmarebisa da mowodebuli treningis xarisxi saTanado da saWiroa. sapatimro 
dawesebulebebma unda gamoiyenon yvela damcavi, saganmanaTleblo, moraluri, sulieri 
da sxva saSualebebi da daxmarebis formebi, romlebic saTanado da xelmisawvdomia 
sazogadoebaSi, individualuri moTxovnebisa da dakavebuli arasrulwlovnebis 
problemebis Sesabamisad.

82. administraciam unda uzrunvelyos yvela donisa da tipis personalis frTxili SerCeva da 
daqiraveba, radgan sapatimro dawesebulebebis saTanado menejmenti damokidebulia maT 
erTianobaze, humanurobaze, SesaZleblobebsa da profesiul unarebze _ urTierToba 
daamyaron arasrulwlovnebTan, iseve rogorc samsaxurTan Tvisobriv Sesabamisobaze.

83. dasaxuli miznebis misaRwevad, daniSnul unda iqnen profesionali oficrebi, romlebsc 
adekvaturi anazRaureba eqnebaT da mimzidveli iqneba rogorc qalebisaTvis, aseve 
mamakacebisaTvis. arasrulwlovanTa sapatimro dawesebulebebis personali mudmivad 
waxalisebuli unda iyos, raTa maT Seasrulon TavianTi movaleobebi da valdebulebebi 
adamianurad, Tavdadebulad, profesionalurad, samarTlianad da efeqtinad, mudmivad 
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imoqmedon imgvarad, rom daimsaxuron da moipovon arasrulwlovanTa pativiscema da 
uzrunvelyon arasrulwlovnebi pozitiuri modelebiTa da perspeqtivebiT.

84. administraciam unda SemoiRos organizaciisa da menejmentis iseTi forma, romelic 
aadvilebs komunikacias TanamSromelTa sxvadasxva kategoriebs Soris sapatimro 
dawesebulebebSi imgvarad, rom gaizardos TanamSromloba arasrulwlovanTa movlaSi 
Cabmul samsaxurebs Soris, iseve rogorc TanamSromlebsa da administracias Soris, im 
mizniT, raTa uzrunvelyofil iqnes, rom TanamSromlebma arasrulwlovnebTan pirdapir 
kontaqtiT SeZlon ifunqcioniron iseT pirobebSi, romlebic xels uwyobs maTze 
dakisrebuli valdebulebebis efeqtianad Sesrulebas.

85. personals unda Cautardes iseTi treningi, romelic miscems mas SesaZleblobas, rom 
efeqtinad ganaxorcielos dakisrebuli pasuxismgeblobebi, kerZod, treningebi bavSvis 
fsiqologiaSi, bavSvis keTildReobasa da adamianis uflebaTa da bavSvis uflebaTa 
saerTaSoriso standartebsa da normebSi, maT Soris winamdebare wesebSi. personalma 
unda SeinarCunos da gaaumjobesos codna da unarebi treningebze daswrebiT, romlebic 
organizebul unda iqnes karieris manZilze Sesaferis intervalebSi.

86. dawesebulebis direqtori unda flobdes masze dakisrebuli amocanebis 
ganxorcielebisaTvis Sesaferis adekvatur kvalifikacias, rac gulisxmobs 
administraciul SesaZleblobas da Sesabamis treningebsa da gamocdilebas. direqtorma 
masze dakisrebuli valdebulebebi unda ganaxorcielos mudmivad.

87. movaleobebis ganxorcielebisas sapatimro dawesebulebaTa personalma pativi unda 
sces da daicvas arasrulwlovanTa adamianuri Rirseba da fundamenturi uflebebi, 
kerZod ki, Semdegi uflebebi:

a) dawesebulebis arcerT wevrs ar aqvs ufleba ganaxorcielos, waaqezos an Seiwynaros 
nebismieri qmedeba, romelic warmoadgens wamebas an nebismieri saxis uxeSi, sastiki, 
araadamianuri an Rirsebis Semlaxveli mopyroba, dasja, disciplinis Secvla, rac ar 
unda iyos pirobebi da qveteqstebi.

b) personalis yvela wevri mkacrad unda ebrZodes da aRmofxvras korufciis nebismieri 
aqti, dayovnebis gareSe kompetenturi xelisuflebis organoebis winaSe moxsenebis 
wardgenis gziT;

g) personalis yvela wevrma unda daicvas winamdebare wesebi. personals, romelsac 
aqvs mizezi, raTa sjerodes, rom winamdebare wesebis seriozul darRvevas hqonda 
adgili an unda unda ganxorcieldes axlo momavalSi, unda Seatyobinos xsenebuli 
zemdgom organoebs an iseT organoebs, romlebsac gaaCniaT zedamxedvelobisa da 
samarTlebrivi dacvis uflebamosileba. 

d) personalis yvela wevrma unda uzrunvelyos arasrulwlovanTa fizikuri da sulieri 
janmrTelobis sruli dacva, maT Soris, dacva fizikuri, seqsualuri da emociuri 
Zaladobisa da esploataciisagan da unda ganaxorcielon dauyovnebeli qmedebebi 
samedicino yuradRebis uzrunvelsayofad, rodesac es moTxovnilia;

e) personalis yvela wevrma pativi unda sces arasrulwlovnis piradi cxovrebis 
uflebas da kerZod, unda daicvas yvela konfidencialuri sakiTxi, romlebic exeba 
arasrulwlovanebs an maT ojaxebs da, romlebic personalisaTvis cnobili gaxda 
maTi Tanamdebobis gamo;

v) personalis yvela wevri unda ecados minimumamde daiyvanos nebismieri sxvaoba, 
rac arsebobs sapatimros SigniT da gareT. aRniSnul sxvaobas SeuZlia daakninos 
arasrulwlovnebis, rogorc adamianebis Rirsebisadmi pativiscema.
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gaeros bavSvis uflebaTa komitetis zogadi 
komentari #10 marTlmsajulebis sistemaSi 

bavSvis uflebebis Sesaxeb

I. Sesavali

1.   bavSvis uflebaTa komitetisaTvis (SemdgomSi “komiteti”) angariSis wardgenisas,  
monawile saxelmwifoebi, xSirad gansakuTrebul yuradRebas uTmoben im bavSvebis ufle-
bebs, romlebmac, savaraudod, daarRvies sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad 
edebaT misi darRveva an aRiarebuli arian mis damrRvevebad da romlebsac, aseve, “kanon-
Tan konfliqtSi myof bavSvebs” uwodeben. Kkomitetis saxelmZRvanelo principebis Tan-
axmad, periodulad wardgenili angariSebis ZiriTadi Temaa, monawile saxelmwifoebis 
mier, gaerTianebuli erebis bavSvis uflebaTa konvenciis (SemdgomSi “konvencia”) 37-e 
da 40-e muxlebis Sesruleba. komiteti miesalmeba arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 
administrirebisaken gadadgmul yovel nabijs. Tumca, amave dros, naTelia, rom saxelm-
wifoebis nawils kidev didi gza aqvT gasavleli, konvenciiT gaTvaliswinebuli yvela 
pirobis Sesasruleblad. gansakuTrebiT ki iseT sakiTxebSi, romelic exeba procesu-
alur uflebebs, samarTlebrivi procedurebis gareSe, kanonTan konfliqtSi myof bavS-
vebTan mopyrobis zomebis SemuSavebasa da gatarebas, agreTve, Tavisuflebis aRkveTis, 
rogorc ukiduresi zomis gamoyenebas. 

2.  komiteti aranakleb SeSfoTebulia im informaciis naklebobiT, romelic exeba wevr sax-
elmwifoTa  mier, arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciisaTvis gatarebul zomebs. es 
SeiZleba, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi farTo politikis ararsebobiT 
iyos gamowveuli, rac Tavis mxriv, xsnis kanonTan konfliqtSi myof bavSvebTan mopyro-
bis Sesaxeb, mravali monawile saxelmwifos, sakmaod mwir statistikur monacemebs. 

3. winamdebare, zogadi komentaris mizani, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi 
monawile saxelmwifoebis angariSebis ganxilva da maTi saqmianobis Sefaseba gaxda. am 
gziT, komiteti monawile saxelmwifoebs, ufro detalur saxelmZRvanelo principebsa 
da rekomendaciebs gaacnobs, romlebic daexmareba maT arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis bavSvis uflebaTa konvenciis Sesabamisad aRsrulebaSi. arasrulwlovanTa 
marTlmsajuleba, romelic sxvaTa Soris, gulisxmobs kanonTan konfliqtSi myofi bavS-
vebis mimarT, iseTi alternatiuli zomebis gamoyenebas,  rogoricaa marTlmsajulebis 
sistemisagan ganrideba da aRdgeniTi marTlmsajuleba, saSualebas miscems monawile 
saxelmwifoebs, upasuxon kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis saWiroebebs. am gziT, 
isini SeZleben ara mxolod bavSvis WeSmariti interesis, aramed sazogadoebis mokle da 
grZelvadiani interesebis dacvasac. 

II. zogadi komentaris amocanebi  

4. dasawyisisTvis, saWiroa xazgasmiT aRiniSnos, rom konvencia monawile saxelmwifoebs 
avaldebulebs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo politikis SemuSavebas, rac 
ar gulisxmobs mxolod konvenciis 37-e da me-40-e muxlebiT gaTvaliswinebuli debule-
bebis Sesrulebas. am muxlebis garda, saWiroa agreTve, konvenciis me-2, me-3, me-6 da me-12 
muxlebiTa da sxva Sesabamisi muxlebiT (me-4 da 39-e) gaTvaliswinebuli, saerTo saxelmZ-
Rvanelo principebis danergva. aqedan gamomdinare, komentari miznad isaxavs: 

•	 xeli Seuwyos monawile saxelmwifoebs, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo 
politikis SemuSavebasa da gatarebaSi, imisaTvis, rom  konvenciiT gaTvaliswinebu-
li valdebulebebis Tanaxmad, ganxorcieldes arasrulwlovnebs Soris danaSaulis 
prevencia. garda amisa, monawile saxelmwifoebi, SeZleben rCevisa da daxmarebisaT-
vis mimarTon gaerTianebuli erebis ekonomikuri da socialuri sabWos 1997/30 re-
zoluciis safuZvelze Seqmnil, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis uwyebaTaSo-
ris jgufs, romlis SemadgenlobaSi Sedian gaerTianebuli erebis adamianis ufle-
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baTa dacvis umaRlesi komisariatis (OHCHR), gaerTianebuli erebis bavSvTa fondis 
(UNICEF), gaerTianebuli erebis narkotikebisa da danaSaulis winaaRmdeg brZolis 
samsaxurisa (UNODC) da arasamTavrobo organizaciebis warmomadgenlebi. 

•	 uzrunvelyos monawile saxelmwifoebi, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 
zemoxsenebuli farTo politikis elementebis Sesaxeb rekomendaciebiT, sadac gan-
sakuTrebuli yuradReba daeTmoba arasrulwlovanTa mier danaSaulis Cadenis pre-
vencias, alternatiuli zomebis SemoRebas, raTa Tavidan iqnes acilebuli samarT-
lebrivi procedurebi. rekomendaciebi aseve daeTmoba, konvenciis 37-e da 40-e mux-
lebiT gaTvaliswinebuli sxva debulebebis interpretaciasa da Sesrulebas. 

•	 daexmaros monawile saxelmwifoebs, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo 
politikis farglebSi, iseTi saerTaSoriso standartebis gaerTianebaSi, rogoricaa, 
magaliTad, gaeros araswrulwlovanTa administrirebis minimaluri standartuli 
wesebi (“pekinuri wesebi”), gaeros wesebi TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovanTa 
dasacavad (“havanuri wesebi”) da gaeros, arasrulwlovanTa Soris danaSaulis pre-
venciis saxelmZRvanelo principebi (“riadis saxelmZRvanelo principebi”). 

III. arasrulwlovanTa  marTlmsajuleba: farTo politikis ZiriTadi 
principebi

5. konvenciis moTxovnebis detalur ganxilvamde, komiteti, Tavdapirvelad xazs gausvams 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo politikis ZiriTad principebs. arasrul-
wlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebisas, monawile saxelmwifoebi valdebulni arian 
sistematurad daicvan is zogadi principebi, romlebic gaTvaliwinebulia konvenciis 
me-2, me-3, me-12 muxlebiT, xolo arasrulwlovanTa marTlmsajulebis fundamenturi 
principebi, konvenciis 37-e da 40-e muxlebSia mocemuli. 

diskriminaciis dauSvebloba (muxli 2) 

6.   monawile saxelmwifoebi valdebulni arian, daicvan kanonTan konfliqtSi myofi bavS-
vebis Tanabari mopyrobis ufleba. gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces de-faqto 
diskriminacias da uTanasworobas, romelic SeiZleba araTanmimdevruli politikidan 
gamomdinareobdes da gansakuTrebiT Seexos bavSvebis iseT daucvel jgufebs, rogore-
bic arian, magaliTad, quCis bavSvebi, bavSvebi, romlebic miekuTvnebian rasobriv, eTni-
kur, religiur an lingvistur umciresobebs, gogonebi, SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone bavSvebi da agreTve is bavSvebi, romlebic xSirad arRveven kanons (recidiviste-
bi). am kuTxiT, mniSvelovania arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebaSi 
monawile yvela specialistis momzadeba (ix. paragrafi 9). garda amisa saWiroa SemuSave-
buli da daculi iqnes wesebi da regulaciebi, romlebic uzrunvelyofs kanondamrRvevi 
bavSvis mimarT Tanaswor mopyrobas da aseve uzrunvelyofs gamosworebisa da kompen-
saciis meqanizmebs. 

7.  kanonTan konfliqtSi myofi mravali bavSvi xdeba diskriminaciis msxverpli, magaliTad, 
maSin, rodesac cdilobs miiRos ganaTleba an Tavi daimkvidros Sromis bazarze. saWiroa 
Sesabamisi zomebis miReba, raTa ar moxdes amgvari diskriminacia. aq igulisxmeba, sxva-
Ta Soris, arasrulwlovani yofili kanondamrRvevebisTvis daxmarebis gaweva, sazoga-
doebaSi reintegraciis procesSi, sazogadoebis cnobierebis amaRlebisken mimarTuli 
aqtivobebi, raTa sazogadoebam aRiaros amgvari bavSvebis sasargeblo roli (muxli 40(1)). 

8.  xSiria SemTxvevebi, rodesac sisxlis samarTlis kodeqsebi Seicavs debulebebs, rom-
lebic axdenen bavSvebis iseTi qceviTi problemebis kriminalizacias, rogoricaa saxlis 
mitoveba, gaqceva, mawanwaloba, skolis gacdenebi da sxva. amgvari problemebi xSirad 
fsiqologiur an socio-ekonomikur xasiaTs atarebs. gansakuTrebul SeSfoTebas iwvevs 
is faqti, rom yvelaze xSirad, amgvari kriminalizaciis msxverplebi, gogonebi da qu-
Cis bavSvebi xdebian. amgvari qmedebebi, romlebsac sxvagvarad statusuri  danaSauli 
ewodeba, danaSaulad ar iTvleba, Tu maTi Camdeni zrdasruli piria. komiteti rekomen-
daciiT mimarTavs monawile saxelmwifoebs, gaauqmon amgvari danaSaulis debulebebi, 
raTa uzrunvelyon bavSvebisa da mozrdilebis kanonis winaSe Tanasworoba. am sakiTxTan 
dakavSirebiT, komiteti asaxelebs riadis saxelmZRvanelo principebis 56-e muxls, rom-
lis mixedviTac, “axalgazrdebis stigmatizaciis, viqtimizaciisa da kriminalizaciis 
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Tavidan acilebis mizniT, saWiroa kanonmdeblobam uzrunelyos, rom nebismieri qmedeba, 
romelic danaSaulad ar eTvlebaT mozrdilebs, arasrulwlovnebzec ar gavrceldes”.  

9.  amas garda, iseT qcevebze reagireba, rogoricaa sacxovreblis mitoveba da gaqceva, saWi-
roa moxdes bavSvis dacvis iseTi zomebis gatarebiT, rogoricaa magaliTad, mSoblebis 
da/an mzrunvelebis qmediTi mxardaWera da aseve iseTi midgoma, romelic orientirebu-
lia amgvari qcevis gamomwvev mizezebze. 

bavSvis WeSmariti interesi (muxli 3) 

10. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebis procesSi, nebismieri gadawyvetileba 
unda iTvaliswinebdes bavSvis WeSmarit interess. ufrosebisgan bavSvebs fizikuri da 
fsiqologiuri ganviTareba, agreTve emociuri da saganmanaTleblo saWiroebebi ganasx-
vavebs. swored es gansxvavebebia, kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebisaTvis SedarebiT 
msubuqi pasuxismgeblobis dakisrebis safuZveli. es gansxvavebebi warmoSobs arasrulw-
lovanTa marTlmsajulebis sistemis gancalkevebasa da bavSvebis mimarT gansxvavebuli 
mopyrobis saWiroebas. bavSvis WeSmariti interesebis dacva, kanondamrRvevi bavSvebis 
mimarT gulismobs, sisxlis samarTlis iseTi tradiciuli amocanebis Canacvlebas, ro-
goricaa represia/dasja  _ reabilitaciiTa da aRdgeniTi marTlmsajulebiT, rac auci-
lebelia ganxorcieldes, sazogadoebis usafrTxoebis sakiTxis gaTvaliswinebiT.        

sicocxlis xelSeuxeblobis da ganviTarebis ufleba  (muxli 6)

11. sicocxlis xelSeuxeblobis da ganviTarebis fundamentur uflebas unda efuZnebodes 
monawile saxelmwifoebis mier, arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis saxelmwifo 
politikisa da programebis warmoeba, radgan, danaSauli ukidursad uaryofiT gavlenas 
axdens bavSvebis ganviTarebaze. garda amisa ZiriTadi uflebis dacvam, Sedegad unda moi-
tanos arasrulwovanTa marTlmsajulebis iseTi politikis amoqmedeba, romelic pir-
dapir ukavSirdeba bavSvis ganviTarebis  sakiTxebs. sikvdiliT dasja an samudamo patim-
roba vadamdeli gaTavisuflebis pirobis gareSe, mkacrad ikrZaleba konvenciis 37-e(a) 
muxliT (ixileT qvemoT paragrafebi 75-77). Tavisuflebis aRkveTa Zalze uaryofiTad 
aisaxeba bavSvis harmoniul ganivTarebaze da mniSvnelovnad aferxebs mis sazogadoebaSi 
reintegracias. am sakiTxs uSualod ukavSirdeba konvenciis 37-e(b) muxli, romelis Tan-
axmad, Tavisuflebis aRkveTa dapatimrebis, dakavebis an sapyrobileSi moTavsebis CaT-
vliT, bavSvis ganviTarebis uflebis srulad dacvis mizniT (ixileT paragrafebi 78-88 
qvemoT)*, ganixileba ukidures zomad da gamoiyeneba rac SeiZleba mcire periodiT. 

mosmenis ufleba (muxli 12)

12. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebis nebismier etapze, srulad unda iqnes 
daculi bavSvis mier sakuTari mosazrebebis Tavisuflad gamoTqmis ufleba im sakiTx-
ebTan dakavSirebiT, romelic uSualod exeba bavSvs (ixileT paragrafebi 43-45 qvemoT). 
komitetis azriT, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi moxvedril bavSveb-
is mier gamoTqmuli mosazrebebi da SeniSvnebi, sul ufro xSirad edeba safuZvlad re-
formebs, procesebis gaumjobesebas da maTi uflebebis dacvas. 

Rirseba  (muxli me-40 (1))

13. konvencia gansazRvravs Semdeg fundamentur principebs, romlebic exeba kanonTan kon-
fliqtSi myof bavSvebs: 

•	 bavSvTan  mopyroba xels unda uwyobdes misi Rirsebisa da sakuTari mniSvnelovneb-
is grZnobis ganviTarebas. es principi exmaureba adamianis uflebebis sayovelTao 
deklaraciis pirvel muxls, romlis mixedviT, yvela adamiani ibadeba Tavisufali da 
Tanabari uflebebiTa da RirsebiT. Rirsebisa da adamianis mniSvnelovnebis es fun-
damenturi ufleba, xazgasmiTaa moxseniebuli konvenciis preambulaSi. misi dacva 
aucilebelia bavSvTan dakavSirebuli procesis mimdinareobisas, dawyebuli samar-

* SeniSvna: konvenciis mier aRiarebuli TavisuflebaaRkveTili bavSvis uflebebi exeba kanonTan konfliqtSi 
myof bavSvebs, agreTve instituciebSi sxvadasxva mizniT ganTavsebul bavSvebs, rodesac ganTavseba 
miznad isaxavs zrunvas, dacvas an mkurnalobas. aq agreTve igulisxmeba iseTi miznebi, rac ukavSirdeba 
gonebriv janrmTelobas, ganaTlebas, narotikuli nivTierebebis moxmarebas, bavSvis dacvas da saimigracio 
institutebSi ganTavsebas.  
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Taldamcav organoebTan misi pirveli kontaqtiT da damTavrebuli, bavSvTan dakavS-
irebuli nebismieri zomis  gatarebiT. 

•	 bavSvis pativiscemis ganmtkiceba adamianis uflebebisa da sxva ZiriTadi Tavisufle-
bebisadmi. es principi gulisxmobs, rom bavSvi unda aRizardos gaerTianebuli ereb-
is wesdebiT gaTvaliswinebuli idealebisadmi pativiscemiT. garda amisa, es principi 
aseve gulisxmobs, rom bavSvisadmi mopyroba da ganaTleba, romelsac is marTlmsa-
julebis sistemaSi yofnisas iRebs, mas unda ganumtkicebdes adamianis uflebebisa 
da Tavisuflebebisadmi pativiscemas (konvenciis 29-e muxlis (1)(b) qvepunqti da 
komitetis #1 komentari ganaTlebis miznebis Sesaxeb). cxadia, rom arasrulwlovan-
Ta marTlmsajulebis es principi, moiTxovs konvenciis me-40 muxlis meore pun-
qtiT gaTvaliswinebuli uflebis srul dacvas, romelic gulisxmobs samarTliani 
sasamarTlos garantiis uflebas (ixileT paragrafebi 40-67 qvemoT). Tu arasrulw-
lovanTa marTlmsajulebis sistemaSi momuSave pirebi: policiis oficrebi, proku-
rorebi, mosamarTleebi da probaciis oficrebi ar scemen pativs am garantiebs da ar 
icaven maT, maSin, azrsmoklebulia movTxovoT bavSvs, adamianis uflebebisa da Ziri-
Tadi Tavisuflebebisadmi pativiscema.  

•	 bavSvis asakisa da misi reintegraciis, sazogadoebaSi mis mier sasargeblo rolis 
SesrulebisaTvis xelSewyobis gaTvaliswineba. es principi daculi unda iqnes bavS-
vTan dakavSirebuli procesis mimdinareobisas, dawyebuli misi pirveli kontaqtiT 
samarTaldamcav organoebTan da damTavrebuli bavSvTan dakavSirebuli nebismieri 
zomis  gatarebiT. principi imasac iTvaliswinebs, rom arasrulwlovanTa marTlm-
sajulebis sistemaSi momuSave yvela specialisti, safuZvlianad unda erkveodes 
bavSvis ganviTarebasa da zrdasTan dakavSirebul sakiTxebSi, icodes, ra aris marTe-
buli misi keTildReobisaTvis da icnobdes bavSvis mimarT Zaladobis gavrcelebul 
formebs.  

•	 bavSvis Rirsebisa da pativiscemis uflebis dacva, monawile   saxelmwifoebisagan 
moiTxovs ar dauSvan da aRkveTon  kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis mimarT 
Zaladobrivi mopyroba. komitetisaTvis wardgenili angariSebidan irkveva, rom 
Zaladobas adgili aqvs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebis yvela 
etapze, dawyebuli policiasTan pirveli kontaqtiT, damTavrebuli winaswari pa-
timrobiT, agreTve Tavisufleba aRkveTili arasrulwlovnebis SemTxvevaSi, in-
stituciis SigniT yofnis mTeli periodis ganmavlobaSi. komiteti,  monawile sax-
elmwifoebisagan moiTxovs, yvela qmediTi zomis gatarebas amgvari Zaladobis 
Tavidan asacileblad da damnaSaveTa marTlmsajulebis winaSe warsadgenad. garda 
amisa, saxelmwifoebma kontroli unda gauwion gaerTianebuli erebis generaluri 
asambleisTvis  2006 wlis oqtomberSi (A/61/299) wardginil, bavSvTa mimarT Zalado-
bis Sesaxeb angariSiT gaTvaliswinebuli rekomendaciebis Sesrulebas. 

•	 14. komiteti aRiarebs, rom sazogadoebis usafrTxoebis SenarCuneba marTlmsaju-
lebis sistemis legitimuri mizania. Tumca, agreTve fiqrobs, rom am miznis srulad 
miRweva SesaZlebelia, konvenciiT gaTvaliswinebuli arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis saxelmZRvanelo principebis gatarebiTa da ganxorcielebiT. 

IV. arasrulwlovanTa marTlmsajuleba: farTo politikis ZiriTadi 
elementebi

15. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo politika, unda Seicavdes Semdeg Ziri-
Tad elementebs: arasrulwlovanTa Soris danaSaulis prevencia; intervencia samarT-
lebrivi procedurebis konteqstSi da mis gareSe; sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-
blobis minimaluri asaki da arasrulwlovanTa marTlmsajulebis zRvruli asaki; gar-
antiebi samarTliani sasamarTlosTvis da Tavisuflebis aRkveTa winaswari dakavebisa da 
sasamarTlos Semdegomi dapatimrebis CaTvliT. 

a.  arasrulwlovanTa Soris danaSaulis prevencia

16. konvenciis erT-erTi umnivSvnelovanesi mizania bavSvis pirovnulobis, niWis, gonebrivi 
da fizikuri SesaZleblobebis sruli da harmoniuli ganviTarebis xelSewyoba (muxlebi 
me-6 da 29-e). bavSvi momzadebuli unda iyos  damoukideblad cxovrebisaTvis da Tavisu-
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fal sazogadoebaSi pasuxismgeblobebis gaziarebisaTvis (preambula da 29-e muxli), sad-
ac mas SesaZlebloba miecema sasargeblo roli iTamaSos adamianis uflebebisa da ZiriTa-
di Tavisuflebebis dacvis kuTxiT (muxlebi 29-e da me-40). mSoblebis pasuxismgeblobaa, 
bavSvs, SesaZleblobis Sesabamisad, gaacnon konvenciiT gaTvaliswinebuli uflebebi da 
uxelmZRvanelon maT ganxorcielebas. konvenciis am da sxva debulebebis gaTvaliswine-
biT, cxadia, rom Tu bavSvi, iseT garemoSi izrdeba, romelic warmoSobs misi danaSau-
lebriv qmedebebSi monawileobis risks, es ar Seesabameba mis WeSmarit interesebs. saWi-
roa sxvadasxva zomis miReba, raTa srulad da Tanabrad iqnes daculi  cxovrebis saTan-
ado pirobebis ufleba (muxli 27-e), janmrTelobis dacvis sistemis yvelaze ufro sru-
lyofili momsaxurebis miRebis ufleba (muxli 24-e), ganaTlebis ufleba (muxlebi 28-e 
da 29-e), yvela saxis fizikuri Tu fsiqologiuri Zaladobis da Seuracyofisagan  dacvis 
ufleba (muxli me-19), ekonomikuri da sqesobrivi eqspluataciisgan dacvis ufleba da 
bavSvebis dacvisa da zrunvis sxva servisebis miRebis ufleba. 

17. rogorc zemoT aRvniSneT, arasrulwlovanTa Soris danaSaulis prevenciis zomebis ara-
rseboba, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis politikis seriozuli xarvezia. saWiroa, 
rom monawile saxelmwifoebma arasrulwlovanTa marTlmsajulebis erovnul politika-
Si, srulad moaxdinon gaerTianebuli erebis arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis 
saxelmZRvanelo (riadis saxelmZRvanelo principebi) principebis integrireba (miRebu-
lia 1990 wels generaluri asambleis 45/112 rezoluciiT). 

18. komiteti srulad eTanxmeba riadis saxelmZRvanelo principebs da acxadebs, rom saWiroa 
gansakuTrebuli aqcentis gakeTeba prevenciis iseT politikaze, romelic xels uwyobs bavS-
vebis warmatebul socializaciasa da integracias, gansakuTrebiT ojaxis, sazogadoebis, 
TanatolTa jgufebis, skolis, profesiuli treningebisa da muSaobis, agreTve moxalise 
organizaciebis meSveobiTa da daxmarebiT. prevenciis programebis ZiriTadi mimarTuleba 
unda iyos, gansakuTrebiT daucveli ojaxebis daxmareba, ZiriTadi faseulobebis swavlebis 
procesSi skolebis CarTuloba (bavSvebisa da mSoblebis kanoniT gaTvaliswinebuli ufle-
bebisa da movaloebebis CaTvliT), rikis qveS myofi axalgazrdebisadmi specialuri zrunvisa 
da yuradRebis mimarTva. am kuTxiT, gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos im bavSvebs, 
romlebmac miatoves skola an sxva raime mizezis gamo, ver daasrules ganaTlebis miReba. 
rekomendebulia TanatolTa jgufebis mxardaWerisa da mSoblebis CarTulobis mobilize-
ba. monawile saxelmwifoebma aseve unda ganaviTaron Temze dafuZnebuli servisebi da pro-
gramebi, raTa SeZlon reagireba moaxdinon bavSvebis, gansakuTrebiT ki kanonTan konfliqtSi 
myofi bavSvebis specialur saWiroebebze, problemebsa da interesebze. aq aseve igulisxmeba, 
maTi ojaxebisaTvis konsultaciebis uzrunvelyofa.   

19. konvenciis 18-e da 27-e muxlebi, adasturebs mSoblebis mniSvnelobas bavSvebis aRzrda-
Si, magram, amave dros, pasuxismgeblobas akisrebs monawile saxelmwifoebs, aRmouCinon 
mSoblebs (da sxva mzrunvelebs) aucilebeli daxmareba sakuTari movaleobis Sesruleba-
Si. daxmarebis zomebSi ar unda igulisxmebodes mxolod uaryofiTi situaciebis preven-
cia, isini, ZiriTadad mimarTuli unda iyos mSoblebis socialuri potenciis maqsimali-
zaciisken. arsebobs uamravi, ojaxze da saxlze dafuZnebuli, prevenciuli xasiaTis pro-
grama, rogoricaa, magaliTad, mSoblebis treningi, mSoblebisa da bavSvis urTierTobis 
gaumjobesebisaken mimarTuli programebi, sacxovrebel adgilze vizitis programebi, 
romlebic bavSvis dabadebidan, mokle periodSi iwyeba. garda amisa, dadasturebulia, 
rom adreuli asakis bavSvTa ganaTleba, dadebiTad aisaxeba Zaladobisa da danaSaulis 
maCvenebelze. Temis doneze, dadebiTi Sedegebi moaqvs iseTi programebis ganxorciele-
bas, rogoricaa, magaliTad, mzrunveli Temi (Communities that Care), romlis umTavresi 
strategia, riskis prevenciaa. 

20. monawile saxelmwifoebi valdebulebi arian, mxari dauWiron bavSvebis monawileobas, ro-
gorc es, konvenciis me-12  muxliT aris gaTvaliswinebuli, agreTve mSoblebis, Temis li-
derebis da sxva mniSvnelovani moTamaSeebis (magaliTad, arasamTavrobo organizaciebis 
warmomadgenlebi, probaciis samsaxuris TanamSromlebi da socialuri muSakebi), aqtiur 
CarTulobas, prvenciis programebis SemuSavebasa da ganxorcielebaSi, romelTa war-
matebis ganmapirobebeli erT-erTi mniSvnelovani faqtori, swored am pirebis monawile-
obis xarisxia. 

21. prevenciis efeqturi programebis ganxorcielebisaTvis, komiteti, monawile qveynebs, 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis uwyebaTaSoris jgufTan aqtiuri TanamSromlobis 
rekomendacias uwevs.
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b. intervencia/marTlmsajulebis sistemisagan ganrideba   (ixileT e nawili qvemoT)

22. im bavSvebTan dakavSirebiT, romlebmac, savaraudod, daarRvies sisxlis samarTlis 
kanonmdebloba, bralad edebaT misi darRveva an aRiarebulebi arian mis damrRvevebad, 
monawile saxelmwifoebs SeuZliaT, gamoiyenon ori saxis intervencia: zomebi, romlebic 
ar gulisxmobs formalur samarTlebriv procedurebis gavlas da zomebi, romlebic 
SeiZleba miRebul iqnes  samarTlebrivi procedurebis konteqstSi. komiteti xazs usvams, 
rom ukiduresad mniSvnelovania bavSvis uflebebisa da samarTlebrivi garantiebis 
sruli dacva da pativiscema. 

23. kanonTan konfliqtSi myof baSvebs, arasrulwlovani recidivistebis CaTvliT, ufleba 
aqvT, rom maTdami mopyroba, xels uwyobdes maTi reintegraciisa da sazogadoebaSi 
maT mier sasargeblo rolis Sesrulebis  survils (konvenciis me-40 muxlis pirveli 
puntqi). bavSvis dakaveba,  dapatimreba, an Tavisuflebis aRkveTa ukidures zomad unda 
ganixilebodes (konvenciis 37-e muxlis b qvepuntqi). aqedan gamomdinare, arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis farTo politikis farglebSi, aucilebelia mTeli rigi zomebis 
SemuSaveba, romelic uzrunvelyofs bavSebisadmi Sesabamis midgomas maTi keTildReobis, 
garemoebebisa da maT mier Cadenili danaSaulis gaTvaliswinebiT. mopyrobaSi, 
igulisxmeba zrunva, xelmZRvaneloba da supervizia. agreTve, konsultaciebi, probacia, 
mzrunvelobaSi ganTavseba, ganaTlebisa da treningis programebi da instituciuri 
zrunvis sxva alternativebi. 

intervenciebi samarTalwarmoebis gareSe

24. konvenciis meormoce muxlis, mesame punqtis Tanaxmad, monawile saxelmwifoebi 
valdebulebi arian, im bavSvebis mimarT, romlebmac, savaraudod daarRvies sisxlis 
samarTlis kanonmdebloba, bralad edebaT misi darRveva an aRiarebulebi arian mis 
damrRvevebad, mxari dauWiron iseTi zomebis gatarebas, romlebic ar iTvaliswinebs 
formalur samarTalwarmoebas. gamomdinare im faqtidan, rom arasrulwlovani 
kanondamrRvevebis umetesoba, ZiriTadad msubuq danaSauls sCadis, maT mimarT iseTi 
zomebis gatareba, romlebic gamijnulia sisxlis samarTlis/arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis aRsrulebisgan da romlebic gulisxmobs alternatiuli (socialuri) 
servisebis gamoyenebas, (magaliTad, ganrideba), unda iyos rac SeiZleba farTod 
danergili da gavrceldes saqmeebis umetesobaze.

25. komitetis azriT, monawile saxelmwifoebis valdebuleba, kanonTan konfliqtSi 
myofi bavSvebis mimarT imgvari zomebis miRebis Taobaze,  romlebic ar iTvaliswinebs 
samarTlebriv procedurebs, exeba (magram ar Semoifargleba) bavSvebs, romlebmac 
Caidines msubuqi danaSauli. magaliTad, maRaziaSi qurdoba an qonebasTan dakavSirebuli 
msubuqi danaSauli. es exeba agreTve, im bavSvebs, romlebmac pirvelad Caidines danaSauli. 
monawile saxelmwifoebis statistikuri monacemebis mixedviT, bavSvebis mier Cadenili 
danaSaulis umetesoba, xSirad ki absoluturi umetesoba, swored am kategoriebs 
ganekuTvneba. amgvar SemTxvevebze formaluri samarTalwarmoebis gareSe reagireba, 
Seesabameba konvenciis meormoce muxlis, pirveli punqtiT gaTvaliswinebul principebs. 
garda imisa, rom amgvari midgoma stigmatizacias uSlis xels, igi gansakuTrebiT 
dadebiTad moqmedebs sazogadoebriv usafrTxoebaze da rogorc gamocdilebam 
daadastura, xarjefeqturicaa. 

26. kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis mimarT, monawile saxelmwifoebis mier miRebuli 
zomebi, rogorc arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo politikis nawili, 
samarTlebrivi procedurebis gareSe unda ganixilebodes da unda uzrunvelyofdes 
bavSvis uflebebisa da samarTlebrivi garantiebis srul dacvasa da pativiscemas (muxli 
40 (3)(b)). 

27. monawile saxelmwifoebma, Tavad unda gadawyviton im RonisZiebebis zusti xasiaTi da 
Sinaarsi, romlebic samarTlebrivi procedurebis gverdis avliT, kanonTan konfliqtSi 
myofi bavSvebis sakiTxis mogvarebas exeba. maT gansaxorcieleblad, monawile 
saxelmwifoebi Tavad adgenen yvela sakanonmdeblo Tu sxva saxis zomebs. Tumca, 
komitetisaTvis, monawile saxelmwifoebis mier wardgenil angariSebze dayrdnobiT 
naTelia, rom SemuSavda Temze dafuZnebuli mravalferovani programebi. magaliTad, 
saTemo servisebi, supervizia da monitoringi, romelsac socialuri muSakebi da 
probaciis samsaxuris TanamSromlebi axorcieleben, saojaxo konferencia da aRdgeniTi 
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marTlmsajulebis sxva formebi, kompensaciisa da restituciis CaTvliT. sxva wevrma 
saxelmwifoebma unda isargeblon am gamocdilebiT. adamianis uflebaTa pativiscemisa 
da samarTlebrivi garantiebis dacvis mizniT komiteti miuTiTebs konvenciis me-40 
muxlze da aRniSnavs Semdegs:  

•	 ganrideba (anu im bavSvebisaTvis samarTlebrivi procedurebis gverdis avla, rom-
lebmac, savaraudod daarRvies sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edebaT 
misi darRveva an aRiarebulni arian mis damrRvevebad) dasaSvebia mxolod im SemTx-
vevaSi, rodesac arsebobs imis utyuari mtkicebuleba, rom bavSvma namdvilad Caid-
ina danaSauli, is srulad da Zaldatanebis gareSe aRiarebs pausixmgeblobas Caden-
lTan mimarTebiT, aRiarebas safuZvlad ar udevs zewola an iZuleba, da bolos, im 
SemTxvevaSi, Tu es aRiareba ar gamoiyeneba mis winaaRmdeg, saqmesTan dakavSirebuli 
nebismieri samarTlebrivi ganxilvisas. 

•	 bavSvma, ganridebaze Tanxmoba unda gamoxatos werlobiTi formiT da nebayoflo-
biT. Tanxmoba unda efuZnebodes RonisZiebis bunebis, Sinaarsisa da xangrZlivo-
bis Sesaxeb zust informacias. masSi naTlad unda iyos gamoxatuli is, Tu ra Sede-
gebi SeiZleba moyves TanamSromlobaze uaris Tqmas da pirobebis Seusruleblobas. 
mSoblebis CarTulobis gaaqtiuriebis mizniT, monawile saxelmwifoebma, SeiZleba 
aseve saWirod cnon mSoblebis Tanxmobac, gansakuTrebiT im SemTxvevebSi, rodesac 
bavSvs jer ar Sesrulebia Teqvsmeti weli. 

•	 saWiroa kanonSi Setanil iqnes specialuri debulebebi, romlebic gansazRvraven, 
Tu ra SemTxvevebSia SesaZlebeli ganrideba. garda amisa, bavSvis diskriminaciisagan 
dacvis mizniT, saWiroa policiis, prokuraturisa da/an sxva uwyebebis rolisa da 
kompentenciis gadaxedva da daregulireba.  

•	 bavSvs unda mieces SesaZlebloba, Sesabamisi uwyebebidan miiRos iuridiuli an sxva 
saxis daxmareba,  SeTavazebuli ganridebis Sesabamisobasa da marTebulobasTan 
dakavSirebiT. agreTve misi gadaxedvis SesaZleblobasTan dakavSirebiT.

•	 ganridebiT  gaTvaliswinebuli RonisZiebebis ganxorcielebas bavSvis mier, saqmis 
saboloo daxurva unda moyves. miuxedavad imisa, rom SesaZlebelia saqmis Senaxva ad-
ministraciuli an gadasinjvis miznebisTvis, amgvari saqme ar unda ganixilebodes, 
rogorc nasamarTlobis damamtkicebeli dokumenti. xolo bavSvi, romelic daeqvem-
debara ganridebas, ar unda ganixilebodes rogorc nasamarTlobis mqone. Tu saqme 
registrirebulia, mxolod Sesabamisi nebarTvis mqone da kanonTan konfliqtSi myof 
bavSvebTan momuSave pirs unda qondes misi gamoyenebis ufleba, isic SezRuduli pe-
riodis, magaliTad, erTi wlis ganmavlobaSi.   

intervenciebi samarTalwarmoebis konteqstSi

28. rodesac kompententuri organos mier dawyebulia samarTlebrivi moqmedebebi 
(organoebSi ZiriTadad igulisxmeba prokuratura), aucilebelia daculi iqnes 
samarTlianobis principi (ixileT d nawili qvemoT). amave dros, arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis sistemaSi, saWiroa arsebobdes mravali iseTi alternativa, 
romelic kanonTan konfliqtSi myof bavSvebTan dakavSirebiT iZleva socialuri da/
an saganmanaTleblo RonisZiebebis gamoyenebis saSualebas. rac Seexeba Tavisuflebis 
aRkveTas, gansakuTrebiT ki winaswar patimrobas, es gamoyenebuli unda iqnes ukidures 
SemTxvevaSi. saqmis ganxilvis bolo stadiaSi, Tavisuflebis aRkveTa unda iyos 
mxolod ukiduresi zoma da mxolod umoklesi periodis ganmavlobaSi (konvenciis 
ocdameCvidmete muxlis b qvepunqti). es imas niSnavs, rom monawile saxelmwifoebSi, unda 
arsebobdes kargad momzadebuli probaciis samsaxuri, romelic uzrunvelyofs iseTi 
zomebis maqsimalur gamoyenebas, rogoricaa supervizia, xelmZRvaneloba, probacia, 
Temis monitoringi an yoveldRiuri angariSgebis centrebi da vadamde gaTavisuflebis 
SesaZlebloba. 

29. komiteti monawile saxelmwifoebs Seaxsenebs, rom konvenciis meormoce muxlis, pirveli 
punqtis Tanaxmad, reintegraciis mizniT dauSvebelia bavSvis mimarT iseTi qmedebebis 
ganxorcieleba, romelic Seaferxebs sazogadoebriv procesebSi mis srul monawileobas. 
dauSvebelia stigmatizeba, socialuri izolireba an farTo sazogadoebisTvis bavSvis 
vinaobis gamxela. kanonTan konfliqtSi myofi bavSvis reintegraciisaTvis, aucilebelia 
misi mxardaWera, raTa igi, sakuTari Temis srulyofili da sasargeblo wevri gaxdes. 
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g. asaki da kanonTan konfliktSi myofi bavSvi 

sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis minimaluri asaki 

30. monawile saxelmwifoebis mier, komitetisaTvis wardgenili angariSebidan Cans, rom sisx-
lis samarTlis pasuxismgeblobis minimaluri asaki gansxvavdeba qveynebis mixedviT, daw-
yebuli Zalian dabali - Svidi an rva wlis asakidan, damTavrebuli rekomendebuli asakiT 
– 14 an 16 wliT. sakmaod mravladaa iseTi qveynebi, sadac sisxlis samarTlis pasuxismge-
blobis ori minimaluri asaki moqmedebs. kanonTan konfliqtSi myofi bavSvi, danaSaulis 
Cadenis momentSi Tu qveda minimalur asaks zemoT aris, magram zeda minimaluri asakis 
qvemoT, mas daekisreba pasuxismgebloba mxolod im SemTxvevaSi, Tu igi Sesabamisad mom-
wifebulad CaiTvleba. simwifis dadgena sasamarTlos/mosamarTles gadawyvetilebiT, 
xSirad eqsperti fsiqologis monawileobis gareSe xdeba. amis Sedegad, praqtikaSi qveda 
minimaluri zRvari, mxolod mZime danaSaulTan mimarTebaSi gamoiyeneba. sisxlis samarT-
lis pasuxismgeblobis ormagi asakis sistema ara mxolod damabnevelia, aramed, xSirad 
mTel uflebamosilebas sasamarTlos/mosamarTles akisrebs, ramac SeiZleba diskrimi-
naciuli praqtika daamkvidros. sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis sxvadasxva mini-
maluri asakis arsebobis fonze, komiteti miiCnevvs, rom minimalur asakTan dakavSire-
biT, saWiroa monawile saxelmwifoebis naTlad Camoyalibebuli rekomendaciebiT uz-
runvelyofa. 

31. konvenciis meormoce muxlis mesame punqti monawile saxelmwifoebisgan, sxvaTa Soris, 
iTxovs im minimaluri asakis dadgenas, romlis miRwevamdec, rogorc iTvleba, bavSvebs ar 
aqvT sisxlis samarTlis kanonmdeblobis darRvevis unari, Tumca, muxli konkretulad 
ar miuTiTebs minimalur asaks. komiteti miiCnevs, rom winamdebare debuleba monawile 
saxelmwifoebs avaldebulebs, daadginon sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis 
minimaluri asaki,  rac gulisxmobs Semdegs: 

•	 bavSvebi, romlebsac danaSaulis Cadenis momentSi, ar miuRweviaT minimalur asakam-
de, ver gasamarTldebian sisxlis samarTlis kanonmdeblobiT. Zalze mcirewlovan 
bavSvebsac ki, SeuZliaT daarRvion kanoni, magram Tu maTi asaki CamorCeba pasux-
ismgeblobis minimalur asaks, isini ver gasamarTldebian sisxlis samarTlis kanonm-
deblobiT. amgvari bavSvebisaTvis SesaZlebelia specialuri damcavi zomebis miReba, 
rac maT WeSmarit interesebs unda pasuxobdes. 

•	 bavSvebs, romlebic gadacilebulebi arian pasuxismgeblobis minimalur asaks, ma-
gram jer ar SesrulebiaT Tvrameti weli danaSaulis Cadenis momentSi (ixileT par-
agrafebi 35-38 qvemoT), oficialurad SeiZleba brali SeeracxoT sisxlis samarT-
lis kanonmdeblobis mixedviT. magram, am kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli pro-
cedurebi, saboloo ganaCenis CaTvliT, srulad unda Seesabamebodes konvneciis 
principebsa da debulebebs, romlebsac mocemuli komentari ganixilavs. 

32. pekinuri wesebis meoTxe wesis mixedviT, rekomendebuli ar aris pasuxismgeblobis asakis 
qveda zRvari  dadgindes Zalian adreul asakSi emociuri, gonebrivi da inteleqtualuri 
mowifulobis faqtis gaTvaliswinebiT

. 
am wesisSesabamisad, komiteti rekomendacias 

uwevs monawile saxelmwifoebs, ar gansazRvron minimaluri asaki mcire asakiT, aramed 
aswion is, saerTaSorisod aRiarebul qveda zRvramde. am rekomendaciidan gamomdinare, 
SeiZleba davaskvnaT, rom sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis minimaluri asaki, Tormet 
wels qvemoT, ar aris misaRebi asaki. monawile saxelmwifoebma sasurvelia, gazardon 
pasuxismgeblobis absoluturad minimaluri asaki Tormet wlamde da gaagrZelon 
muSaoba asakis kidev ufro gasazrdelad. 

33. amave dros, komiteti monawile qveynebs urCevs, ar daiyvanon minimaluri asaki Tormet 
wlamde. pasuxismgeblobis maRali asaki, rogoricaa 14- 16 weli, xels uwyobs sasamarT-
lo procedurebis gareSe arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebas da bavSvis 
uflebebisa da samarTlebrivi garantiebis dacvas, rogorc es konvenciis meormoce 
muxlis, mesame punqtis b qvepunqtiT aris gaTvaliswinebuli. monawile saxelmwifoebma 
komitetisaTvis wardgenil angariSSi, detalurad unda aRweron, Tu rogor epyrobian im 
bavSvebs, romelTac ar miuRweviaT Sida kanonmdeblobiT dadgenil sisxlis samarTlis 
pasuxismgeblobis minimaluri asakisaTvis, im SemTxvevaSi, rodesac isini aRiarebulebi 
arian sisxlis samarTlis kanonmdeblobis damrRvevebad, an savaraudod daarRvies kano-
ni an bralad edebaT misi darRveva. angariSSi, aseve miTiTebuli unda iyos, Tu ra saxis 
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samarTlebrivi garantiebi arsebobs imisaTvis, rom maT mimarT mopyroba samarTliania, 
sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis minimalur asaks miRweuli bavSvebis msgavsad. 

34. komiteti  SeSfoTebas gamoTqvams minimalur asakTan dakavSirebuli gamonaklisebis Tao-
baze, romelic iZleva ufro dabali minimaluri asakis gamoyenebis saSualebas im SemTx-
vevebSi, rodesac arasrulwlovans Cadenili aqvs mZime danaSauli, an sisxlis samarTlis 
pasuxismgeblobis dakisrebisaTvis sakmarisad mowifulad iTvleba. komiteti xazgas-
miT sTxovs monawile saxelmwifoebs, raTa maT pasuxismgeblobis iseTi asaki daaweson, 
romelic ar iTvaliswinebs gamonaklisebis saxiT, ufro dabali asakobrivi zRvaris 
gamoyenebas. 

35. im SemTxvevaSi, rodesac ver dgindeba, miaRwia Tu ara bavSvma sixlis samarTlis pasux-
ismgeblobis minimalur asaks, mas ar unda daekisros sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-
bloba (amasTan dakavSirebiT ixileT paragrafi 39 qvemoT). 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis zemo asakobrivi limiti 

36. komitets aseve surs, monawile saxelmwifoebis yuradReba im zemo asakobriv zRvars 
miapyros, romelzec arasrulwlovanTa marTlmsajulebis wesebi vrceldeba. es gansa-
kuTrebuli wesebi  - igulisxmeba rogorc specialuri saproceso, ise ganridebisa da 
specialuri zomebis wesebi (sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis minimaluri asakis 
dadgenis CaTvliT), unda Seexos yvla im bavSvs, romelmac, rogorc fiqroben, daarRvia 
kanoni (an Caidina nebismieri iseTi qmedeba, rac isjeba sisxlis samarTlis kanonmdeblo-
biT) da romelic danaSaulis Cadenis momentSi ar iyo 18 wlis. 

37. komiteti Seaxsenebs monawile saxelmwifoebs, rom isini aRiareben yvela im bavSvis ufle-
bas, romelmac, savaraudod daarRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edeba 
misi darRveva an aRiarebulia mis damrRvevad, moepyran konvenciis me-40 muxliT gaT-
valiswinebuli debulebebis Tanaxmad. es ki niSnavs, rom savaraudo danaSaulis Cadenis 
dros, 18 wlis asakis qvemoT myofi nebismieri piri, daeqvemdebareba arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis wesebs. 

38. aqedan gamomdinare, komiteti urCevs im monawile saxelmwifoebs, sadac arasrulw-
lovanTa marTlmsajuleba vrceldeba mxolod 16 wlis, an 16 wlamde pirebze, an sadac 
vrceldeba gamonaklisi, romlis mixedviTac, 16 an 17 wlis bavSvebi miCneulni arian moz-
rdilebad, Secvalon kanonmdebloba, raTa Tvramet wlamde asakis yvela pirs Seexos, ar-
asrulwlovnaTa marTlmsajulebis aradiskriminaciuli wesebi. komiteti kmayofilebiT 
aRniSnavs, rom zog wevr saxelmwifoSi, arasrulwlovanTa marTlmsajuleba kanonis an 
gamonaklisis wesiT, vrceldeba 18 wlis an 18 wlamde asakis pirebze, xSirad 21 wlamde, 

39. bolos, komiteti, bavSvis asakis dadgenis mizniT, xazs usvams dabadebis dauyovnebeli 
registraciis aucileblobas da mis mniSvnelobas, konvenciis me-7 muxlis Sesrulebi-
saTvis, rac yvela wevr saxelmwifos exeba. bavSvi, romelsac ar gaaCnia dabadebis dama-
dasturebeli mowmoba, gansakuTrebiT daucvelia, radgan mas emuqreba Zaladobis yvela 
gamovlineba - iqneba es ojaxSi, samsaxurSi, ganaTlebis sistemaSi, dasaqmebis adgilas, 
gansakuTrebiT ki, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi. sakuTari asakis dasa-
dastureblad, yvela bavSvi uzrunvelyofili unda iqnes ufaso dabadebis mowmobiT. Tu 
ar arsebobs asakis damadasturebeli sabuTi, bavSvs unda Cautardes sarwmuno samedi-
cino an socialuri Semowmeba, romelmac SeiZleba daadginos misi asaki. im SemTxvevaSi 
Tu arsebobs sxvadasxva urTierTswainaaRmdego informaciis Semcveli sabuTi, an amg-
vari sabuTis mixedviT, gadaWriT ver dgindeba bavSvis asaki, is iyenebs arsebul eWvs mis 
sasargeblod. 

 d. samarTliani sasamarTlos garantiebi

40. konvenciis 40 (2) muxli, gansazRvravs yvela im uflebebsa da garantiebs, romelic, 
samarTlian sasamarTlos yvela im bavSvisTvis uzrunvelyofs, vinc, savaraudod daar-
Rvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edeba misi darRveva, an aRiarebulia mis 
damrRvevad. zemoxsenebuli garantiebi, gansazRvrulia agreTve, samoqalaqo da politi-
kur uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtiT, romelic adamianis uflebaTa komitetma 
SeimuSava. am SeTanxmebas mieZRvna, amave komitetis #13 komentari (1984 weli) (marTlmsa-
julebis administrireba), rac amJamad gadasinjvis procesSia. Tumca, bavSvebTan dakav-
SirebiT, es garantiebi, winamdebare nawilSi ganxilul specifikur aspeqtebs iZens. sanam 
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uSualod ganxilvaze gadavidodes, komiteti kidev erTxel usvams xazs, rom am uflebeb-
isa da garantiebis dacvaSi, gansakuTrebuli roli eniWeba, arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis administrirebaSi  CarTul specialistebsa da moxeleebs. policiis oficrebis, 
prokurorebis, bavSvis kanonieri da sxva warmomadgenlebis, mosamarTleebis, probaciis 
oficrebis, socialuri muSakebisa da sxva specialistebis treningebi, unda mimdinare-
obdes sistematurad da uwyevetad. es adamianebi zedmiwevniT kargad unda erkveodnen 
bavSvis, gansakuTrebiT ki mozardis fizikuri, fsiqologiuri, gonebrivi da social-
uri ganviTarebis sakiTxebSi. agreTve im bavSvebis specialur saWiroebebSi, romlebic, 
qvemoT CamoTvlil kategoriebs miekuTvnebian: unarSezRuduli, adgilnacvali, quCis, 
devnili da TavSesafris maZiebeli bavSvebi. aseve bavSvebi, romlebic  rasobriv, eTni-
kur, religiur, lingvistur an sxva umciresobebs miekuTvnebian (ixileT paragrafi 6-9 
zemoT). gamomdinare iqidan, rom mcirericxovnobis gamo, arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis sistemaSi moxvedrili gogonebi, yuradRebis miRma rCebian, gansakuTrebuli 
yuradReba unda mieqces, swored maT specifikur saWiroebebs, romelTa Sorisaa ganx-
orcielebuli SesaZlo Zaladoba an janmrTelobasTan dakavSirebuli specialuri saWi-
roebebi. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi momuSave specialistebisa da 
am sistemis TanamSromlebis bavSvebTan mopyroba, nebismier SemTxvevaSi, xels unda uw-
yobdes bavSvebis Rirsebisa da sakuTari mniSvnelobis grZnobis ganviTarebas. unda ga-
numtkicos maT, adamianis uflebebisa da ZiriTadi Tavisuflebebisadmi pativiscema, rac 
Tavis mxriv, ganapirobebs bavSvebis reintegraciisa da maT mier sazogadoebaSi dadebiTi 
rolis Sesrulebis SesaZleblobas.  

arasrulwlovanTa mimarT retroaqtiuli marTlmsajulebis dauSvebloba (muxli 40(2)(a))

41. konvenciis me-40 muxlis, 2 puntqis (a) qvepuntqti adasturebs, rom nebismieri adamianis 
uflebaa, ar iTvlebodes sisxlis samarTlis kanonmdeblobis damrRvevad, bralad ar 
daedos misi darRveva da ar iqnes aRiarebuli damnaSaved, im moqmedebis an umoqmedobis 
gamo, romelic misi Cadenis momentisaTvis ar iyo akrZaluli erovnuli an saerTaSoriso 
samarTliT. aRniSnuli Tanabrad vrceldeba bavSvebzec (ixileT aseve, samoqalaqo da 
politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqti, muxli 15). es ufleba gulisxmobs, 
rom arc erT bavSvs, bralad ar unda daedos iseTi moqmedeba an umoqmedoba, romelic 
misi Cadenis dros, ar ikrZaleboda moqmedi erovnuli sisxlis samarTlis an saerTaSor-
iso kanonmdeblobiT. bolo periodSi, bevrma wevrma saxelmwifom Secvala an gaafarTova 
sisxlis samarTlis kanonmdebloba, terorizmis prevenciis an masTan brZolis mizniT. 
aqedan gamomidnare, komiteti urCevs am saxelmwifoebs, gamoiCinon sifrTxile, raTa 
amgvarma cvlilebebma ar gamoiwvios bavSvebis ukuqceviTi an aramizanmimarTuli dasja. 
komitets aseve surs Seaxsenos monawile saxelmwifoebs, rom samoqalaqo da politikuri 
uflebebis Sesaxeb paqtis me-15 muxliT gaTvaliswinebuli wesi, romlis mixedviTac, ar 
SeiZleba adamianis mimarT ufro mZime sasjelis gamoyeneba, vidre amas, danaSaulis Ca-
denis dros moqmedi kanonmdebloba iTvaliswinebda, konvenciis 41-e muxlis mixedviT, 
vrceldeba am SeTanxmebis monawile saxelmwifoebSi mcxovreb bavSvebzec. arc erT bavS-
vs, ar unda miesajos ufro mZime sasjeli, vidre amas iTvaliswinebda sisxlis samarTlis 
kanonmdebloba, mis mier kanonis darRvevis dros. magram, Tu kanonSi Setanili cvlile-
bebi, ufro msubuqi ganaCenis gamotanis saSualebas iZleva, bavSvs ufleba aqvs isargeb-
los am SeRavaTiT. 

udanaSaulobis prezumfcia (muxli 40 (2) (b) (i))

42. udanaSaulobis prezumfcias udidesi mniSvneloba eniWeba kanonTan konfliqtSi my-
ofi bavSvbis uflebebis dacvis TvalsazrisiT. mis mixedviT, bavSvis mimarT wayenebuli 
braldebebis damtkicebis pausxismgebloba, mTlianad braldebis mxares akisria. bavSvs, 
romelmac, savaraudod daaRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba an brali edeba mis 
darRvevaSi, aqvs sakiTxis eWvqveS dayenebis ufleba da wayenebul braldebebSi misi dam-
naSaved cnoba, SesaZlebelia mxolod im SemTxvevaSi, Tu braldebebis damtkiceba xdeba 
gonivruli eWvis farglebs miRma. bavSvs aqvs ufleba, moepyran prezumciis Sesabamisad, 
xolo saqmeSi monawile yvela sajaro piri, valdebulia saqmis sabolood dasrulebamde, 
ar gaakeTos winaswari daskvnebi Sedegebis Sesaxeb. monawile saxelmwifoebma, unda uz-
runvelyon informacia bavSvis ganviTarebis Sesaxeb, raTa maTi udanaSaulobis prezum-
fciis ufleba daculi iyos. xSirad SiSis, moumwifeblobis, gaugebrobis an sxva mizezeb-
is gamo, bavSvebi saeWvod iqcevian, magram Sesabamisma organoebma ar unda cnon bavSvis 
braleuloba, Tu mis mimarT wayenebuli braldebebi dadasturebuli ar aris gonivruli 
eWvs miRma.
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mosmenis ufleba (muxli 12) 

43. konvenciis me-12 muxlis mixedviT, bavSvs aqvs ufleba, erovnuli kanonmdeblobis proce-
sualuri normebiT gaTvaliswinebuli wesiT, rogorc uSualod, ise warmomadgenlis an 
Sesabamisi organos meSveobiT, mousminon sasamarTlo Tu administraciuli wesiT nebi-
smieri saqmis ganxilvisas, romelic mas exeba. 

44. naTelia, rom yvela im bavSvisaTvis, romelmac, savaraudod daarRvia sisxlis samarT-
lis kanonmdebloba, bralad edeba misi darRveva an aRiarebulia mis damrRvevad, mos-
menis ufleba udides mniSvnelobas iZens, misi sxva uflebis – samarTliani sasamarTlos 
– dacvis TvalsazrisiT. aseve cxadia, rom bavSvs, Tu ki es emsaxureba mis WeSmarit in-
teresebs, aqvs ufleba mousminon uSualod da ara mxolod kanonieri warmomadgenlis 
an Sesabamisi organos meSveobiT. aucilebelia am uflebis sruli dacva procesis nebi-
smier etapze, dawyebuli winaswari gamoZiebiT, rodesac bavSvs aqvs dumilis ufleba, 
damTavrebuli policiis oficrebis, porkurorebisa da mosamarTleebis pasuxismgeblo-
biT mousminon bavSvs. garda amisa, es ufleba vrceldeba gasamarTlebasa da sasjelis aR-
srulebazec. sxva sityvebiT rom vTqvaT, bavSvs unda mieces SesaZlebloba, Tavisuflad 
gamoTqvas Sexedulebebi masTan dakavSirebul nebismier sakiTxze. amasTan, bavSvis Sexed-
ulebebs saTanado yuradReba eTmoba, misi asakisa da simwifis Sesabamisad. 

45. bavSvs unda mieces ufleba, Tavisuflad gamoTqvas sakuTari Sexedulebebi masze dakis-
rebul (alternatiul) zomebTan dakavSirebiT. aseve, saTanadod gaTvaliswinebuli unda 
iqnes misi survilebi an arCevani. im faqtis daSveba, rom bavSvs SeiZleba daekisros sisx-
slis samarTlis pasuxismgebloba, gulisxmobs imasac, rom igi sakmarisad kompetentu-
ria da unari Seswevs miiRos sruli moanwileoba im gadawyvetilebis miRebis procesSi, 
romelic exeba mis mimarT, sisxlis samarTlis kanonmdeblobis daRvevis Sedagad wayen-
ebul braldebaze yvelaze marTebuli zomebis miRebas (ixileT agreTve 46-e paragrafi 
qvemoT). cxadia, mosamarTleebs akisriaT gadawyvetilebis miRebis pasuxismgebloba. ma-
gram, bavSvTan, rogorc pasiur obieqtTan mopyroba, ar aRiarebs mis uflebebs da afer-
xebs mis qcevaze efeqtur reagirebas. es exeba agreTve,  bavSvTan dakavSirebiT misaReb 
zomebsac. kvlevebis Sedegad dadasturda, rom bavSvis efeqtur monawileobas, umetes 
SemTxvevebSi dadebiTi Sedegi moaqvs. 

procesSi efeqturi monawileobis ufleba (muxli 40 (2) (b) (IV))

46. samarTliani sasamarTlos principi gulisxmobs, rom bavSvma, romelmac, savaraudod 
daaRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edeba misi darRveva an aRiarebu-
lia mis damRvevad, unda SeZlos samarTlo procesSi aqtiuri monawileoba. amisTvis ki, 
mas kargad unda esmodes misTvis wayenebuli braldebis Sinaarsi. agreTve unda esmodes 
mosalodneli Sedegebi da sasjelis zoma, raTa SeZlos kanonieri warmomadgenlis meS-
veobiT, eWvqveS daayenos mowmeTa Cvenebebi, gadmosces saqmis arsi da miiRos Sesabamisi 
gadawyvetileba mtkicebulebebis, Cvenebebisa da mis mimarT gasatarebeli zomis (zome-
bis) Sesaxeb. pekinuri wesebis me-14 muxlis mixedviT, sasamarTlo sxdomebi unda tarde-
bodes iseT garemoSi, romelic saSualebas aZlevs bavSvs, miiRos monawileoba da Riad 
gamoTqvas sakuTari mosazrebebi. bavSvis asakisa da simwifis gaTvaliswinebiT, SesaZle-
belia aseve, saWiro gaxdes sxdomis Catareba Sesabamisad modificrebuli mosmenis pro-
cedurebisa da praqtikis mixedviT.  

dauyovenebeli da uSualo informireba wayenebuli braldebis (braldebebis) Sesaxeb 
(muxli 40 (2) (b) (II))

47. yvela bavSvs, romelmac, savaraudod, daarRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, 
an bralad edeba misi darReveva, aqvs ufleba dauyovnebliv da uSualod miiRos in-
formacia, mis mimarT wayenebuli braldebebis Sesaxeb. “dauyovnebliv” da “uSualod”, 
gulisxmobs informaciis miwodebas rac SeiZleba swrafad, rogorc ki prokurori an 
mosamarTle daiwyebs saproceso moqmedebebs bavSvis winaaRmdeg. Tumca, maSinac ki, 
rodesac Sesabamisi organoebi gadawyveten samarTlebrivi procedurebis gverdis av-
liT SemTxvevaze reagirebas, aucilebelia bavSvis informireba braldebis Sesaxeb, ra-
mac SeiZleba daasabuTos es midgoma. es aris konvenciis me-40 muxlis, mesame puntqis b 
qvepunqtiT gawerili erT-erTi moTxovna, romlis Tanaxmadac, srulad unda iyos dac-
uli samarTlebrivi garantiebi. bavSvis informireba unda moxdes misTvis gasageb enaze, 
rac gulisxmobs informaciis miwodebas ucxo enaze, agreTve specifikuri iuridiuli 
terminebidan@”gadaTargmnas”,  bavSvisaTvis gasageb enaze. 
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48. bavSvisaTvis oficialuri dokumentis wardgena ar aris sakmarisi da xSirad, saWiroa 
zepiri ganmartebebis gakeTeba. Sesabamisma organoebma ar unda miandon es saqme 
mSoblebs, an  meurveebs, an bavSvis iuridiul Tu sxva damxmareebs. bavSvisaTvis mis 
mimarT wayenebuli braldebebis ganmarteba, Sesabamisi organoebis (magaliTad, 
policiis, porkuraturis, sasamarTlos) pasuxismgeblobaa. komitetis azriT, amgvari 
informaciis miwodeba mSoblebisa da kanonieri meurveebisaTvis, ar unda iyos bavSvis 
uSualo informirebis alternativa. optimalur SemTxvevaSi, informacia bavSvis mimarT 
wayenebuli braldebebisa da maTi Sedegebis Sesaxeb, unda miewodos rogorc bavSvs, aseve 
mis mSoblebs an meurveebs, maTTvis gasageb enaze. 

iuridiuli an sxva Sesabamisi daxmareba (muxli 40 (2) (b) (II)) 

49. dacvis momzadebis procesSi, bavSvs ufleba aqvs gamoiyenos iuridiuli an sxva 
Sesabamisi daxmareba, rac mkacradaa gansazRvruli konvenciiT. Tumca es ar gulisxmobs 
mxolod aucilebel iuridiul daxmarebas. Tumca, bavSvisaTvis gaweuli nebismieri 
saxis daxmareba, yovelTvis unda iyos adekvaturi. monawile saxelmwifoebi Tavad 
wyveten, Tu rogor unda uzrunvelyon bavSvi Sesabamisi daxmarebiT. Tumca damxareba 
aucileblad ufaso unda iyos. sasurvelia, rom monawile saxelmwifoebma, yvela zoma 
miiRon imisaTvis, raTa bavSvma isargeblos rogorc kvalificiuri profesionali 
iuristis, aseve, Sesabamisad momzadebuli TanaSemweebis daxmarebiT. SesaZlebelia 
agreTve, bavSvs gaewios sxva saxis daxmareba (magaliTad, socialuri muSakis daxmareba), 
magram am SemTxvevaSi daxmarebis aRmomCen pirebs, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 
sferoSi mimdinare procesebTan da sxvadasxva iuridul aspeqtebTan dakavSirebiT, unda 
gaaCndeT sakmarisi codna. garda amisa, maT unda qondeT kanonTan konfliqtSi myof 
bavSvebTan muSaobis gamocdileba. 

50. samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis me-14 muxlis, mesame 
puntqis b qvepunqtis mixedviT, bavSvs da mis damxmares, dacvis mosamzadeblad unda mieceT 
sakmarisi dro da SesaZlebloba. nebismieri saxis komunikacia bavSvsa da mis damxares 
Soris,  iqneba es werilobiTi Tu zepiri, unda xorcieldebodes iseT garemoSi, romelic 
uzrunvelyofs maTi konfidencialobis srul dacvas, rogorc amas iTvaliswinebs 
konvenciis me-40 muxlis, meore puntqis b qvepuntqis VII nawili da konvenciis me-16 muxli, 
romelTa mixedviTac, yvela bavSvs aqvs piradi cxovrebis xelSeuxeblobis ufleba. 

zogma wevrma saxelmwifom gaakeTa daTqma am garantiasTan dakavSirebiT (bavSvis uflebaTa 
konvencia muxli 40 (2)(b)(II)). savaraudod igulisxmeboda is, rom  es ufleba, gulisxmobs 
mxolod da mxolod iuridul daxmarebas, rac mxolod iuridiuli asistentis, ese igi 
iuristis meSveobiTaa SesaZlebeli. es ar aris marTebuli da saWiroa amis uaryofa. 

gadawyvetilebis dauyovnebiliv miReba da mSoblebis monawileoba (muxli 40 (2) (b) (III))

51. arsebobs sayovelTao konsensusi imis Sesaxeb, rom dro, bavSvis  mier danaSaulis Cadenasa 
da masze saboloo pasuxs Soris, unda iyos maqsimalurad mokle. rac ufro didia periodi, 
miT ufro imatebs imis saSiSroeba, rom gamoyenebuli zoma dakargavs efeqts, xolo bavSvis 
stigmatizacia kidev ufro gamZafrdeba. am sakiTxTan dakavSirebiT, komitets mohyavs 
konvenciis 37-e muxlis ,,d” puntqi, romlis mixedviTac, TavisuflebaaRkveTil bavSvs 
aqvs ufleba dauyovnebliv miiRos pasuxi mis mier gasaCivrebul Tavisuflebis aRkveTis 
kanonierebsTan dakavSirebiT.  am SemTxvevaSi termini “dauyovnebliv”, kidev ufro 
mkacri xasiaTisaa, vidre termini “dayovnebis gareSe” (konvenciis muxli 40 (2) (b) (III)), rac 
Tavis mxriv ufro mkacria, vidre termini “arasaWiro dayovnebis gareSe” (samoqalaqo da 
politikuri uflebebis Sesaxeb paqtis muxli 14 (3)(g)), rac gamarTlebulia, Tavisuflebis 
aRkveTis seriozulobis gaviTvaliswinebT (konvenciis muxli 40 (2) (b) (III)).  

52. komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs, daaweson drois limiti bavSvis 
mier Cadenil danaSaulsa da policiis gamoZiebas, bavSvis mimarT braldebis wayenebis 
Sesaxeb prokuroraturis (an sxva kompententuri organos) gadawyvetilebasa da 
sasamarTlos (an sxva kompetenturi organos) mier saboloo gadawyvetilebis miRebas 
Soris. drois limiti bavSvebTan mimarTebaSi, gacilebiT ufro mokle unda iyos, vidre es 
mozrdilebis SemTxvevaSi xdeba. magram amave dros, dayovnebis gareSe gadawyeetilebis 
miRebisas, daculi unda iyos bavSvis adamianis uflebebi da samarTlebrivi garantiebi. 
gadawyevetilebis miRebis procesSi, bavSvi uzrunvelyofili unda iyos iuridiuli 
an sxva Sesabamisi daxmarebiT. daxmarebis gamoyeneba, bavSvs unda SeeZlos ara mxolod 
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sasamarTloSi an sxva Sesabamis iuridiul organoSi warmarTuli procesis dros, aramed 
yvela stadiaze, dawyebuli policiis mier Catarebuli gamoZiebis (dakiTxvis) etapidan. 

53. sasurvelia mSoblebis an kanonieri warmomadgenlebis sasamarTlo procesze daswreba, 
radgan isini fsiqologiur da moralur mxardaWeras uweven bavSvs. mSoblebis daswreba 
ar gulisxmobs, rom maT unda imoqmedon bavSvis dasacavad, an monawileoba miiRon 
gadawyvetilebis miRebis procesSi. Tumca, mosamarTles an kompetentur pirs SeuZlia, 
bavSvis an misi kanonieri an sxva damxmaris Txovnis safuZvelze Seamciros an SezRudos 
mSoblebis monawileoba an saerTod aukrZalos maT monawileoba, im SemTxvevaSi, Tu es 
bavSvis WeSmarit interesebSia. 

54. komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs, kanoniT konkretulad 
gansazRvron mSoblebis an kanonieri warmomadgenlis procesSi monawileobis 
xangrZlivobis maqsimumi. monawileoba unda emsaxurebodes, bavSvis mier sisxlis 
samarTlis kanonmdeblobis darRvevaze efeqtur reagirebas. mSoblebis monawileobis 
mxardaWeris mizniT, maT rac SeiZleba adre unda miewodoT informacia situaciis Sesaxeb.  

55. amave dros, komiteti sinanuliT aRniSnavs zog wevr saxelmwifoSi gavrcelebul 
praqtikis Sesaxeb, romlis mixedviT, mSoblebi isjebian sakuTari Svilebis mier 
Cadenili danaSaulisaTvis. samoqalaqo pasuxismgebloba zaralisaTvis, romelic 
gamowveulia bavSvis (gansakuTrebiT umcrosi asakis bavSvebis SemTxvevaSi, romlebsac 
jer ar miuRweviaT 16 wlis asakamde) qmedebis Sedegad, zogjer upriania. magram kanonTan 
konfliqtSi myofi bavSvebis mSoblebis kriminalizacia, savaraudod xels SeuSlis maT, 
dadebiTi roli Seasrulon bavSvis socialur reintegraciaSi. 

iZulebiTi aRiarebisgan gaTavisufleba (muxli 40 (2) (b) (III))

56. samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis me-14 (3) (z) muxlis 
gaTvaliswinebiT, konvencia ganmartavs, rom dauSvebelia bavSvze ganxorcieldes 
zewola bralis aRiarebis mizniT. es upirveles yovlisa imas niSnavs, rom bavSvis wameba, 
sastiki da araadamianuri, Rirsebis Semlaxveli moproba aRiarebis mopovebis mizniT, 
warmoadgens konvenciis 37-e (a) muxliT gaTvaliswinebuli uflebebis uxeS darRvevas 
da sruliad miuRebelia. amgvari saSualebebiT miRebuli informacia an aRiareba, ar 
CaiTvleba mtkicebulebad (konvencia wamebisa da araadamianuri an damamcirebeli 
mopyrobis an dasjis winaaRmdeg, muxli 15). 

57. arsebobs uamravi, naklebad Zaladobrivi saSualeba bavSvisgan aRiarebis misaRebad. 
termins “iZuleba”, aqvs farTo mniSvneloba da is ar unda iqnes ganmartebuli, mxolod 
rogorc fizikuri zewola an adamianis uflebebis uxeSi darRveva. bavSvis asaki, misi 
ganviTarebis done, dakiTxvis xangrZlivoba, aRqmis unari, gaurkveveli Sedegebis SiSi 
an dapatimrebis SesaZlo safrTxe, xSirad aiZulebs mas aRiaros is, rac ar Caudenia. es 
saSiSroeba kidev ufro realuria, Tu mas pirdebian, magaliTad - “rogorc ki simarTles 
gvetyvi, saxlSi gagiSvebT”-o, an rodesac mas aimedeben Semsubuqebuli sasjeliT an 
gaTavisuflebiT. 

58. dakiTxvaze myof bavSvs unda SeeZlos, iuridiuli an sxva saxis Sesabamisi daxmarebis 
gamoyeneba. mas agreTve ufleba aqvs, mis dakiTxvas daeswros erTerTi an orive mSobeli. 
saWiroa damoukidebeli gamoZieba dakiTxvis meTodis Sesaxeb, raTa dadgines, rom adgili 
ar qonia zewolas da Cveneba, garemoebebidan gamomdinare, sandoa. sasamarTlo an sxva 
Sesabamisi iuridiuli organo, bavSvis mier micemuli Cvenebis an aRiarebis nebayoflobis 
sakiTxis ganxilvisas, valdebulia mxedvelobaSi miiRos Semdegi faqtorebi: bavSvis asaki, 
patimrobaSi yofnis periodi da dakiTxvis xangrZlivoba, eswreboda Tu ara dakiTxvas 
bavSvis iuridiuli an sxva mrCeveli, mSoblebi an bavSvis damoukidebeli warmomadgeneli. 
policiis oficrebi an sxva pirebi, romlebic dakiTxvas awarmoeben, Sesabamisad unda 
iyvnen momzadebulebi, raTa Tavidan iqnes acilebuli iseTi teqnikisa da praqtikis 
gamoyeneba, rac bavSvs, arasando Cvenebisa an aRiarebis micemas aiZulebs.

mowmeTa daswreba da dakiTxva (muxli 40 (2)(b)(IV))

59. konvenciis me-40 (2)(b)(IV) muxli, xazgasmiT aRniSnavs, rom arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis administrirebisas, daculi unda iyos mxareTa Tanasworobis principi (Tanas-
wori pirobebi an dacvisa da braldebis mxareebis Tanasworoba). terminebis “dakiTxon” 
an “dakiTxul iqnen” ganmarteba damokidebulia im garemoebaze, rom arsebobs gansxvaveba 
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sxvadasxva samarTlebriv sistemebs Soris, gansakuTrebiT ki akuzaciur da inkvizciur 
procesebs Soris. ukanasknel SemTxvevaSi, braldebuls xSirad ufleba aqvs Tavad dak-
iTxos mowmeebi, Tumca am uflebis gamoyeneba iSviaTad xdeba da ZiriTadad mowmeebis 
dakiTxva advokatebs aqvT mindobili an bavSvebis SemTxvevaSi, sxva Sesabamis pirebs. Tum-
ca, mniSvnelovania, rom advokatma an sxva warmomadgenelma acnobos bavSvs misi uflebis 
Sesaxeb, Tavad dakiTxos mowmeebi da gamoTqvas sakuTari Sexeduleba, romelsac saTana-
do yuradReba unda daeTmos bavSvis asakisa da simwifis Sesabamisad (konvencia muxli 12).  

gasaCivrebis ufleba (muxli 40(2)(b)(V))

60. bavSvs aqvs ufleba, moiTxovos im gadawyvetilebis da masTan dakavSirebuli nebismieri 
RonisZiebis xelaxali ganxilvis ufleba, romlis mixedvidac, igi cnes damnaSaved mis 
mimarT wayenebul braldebaSi (braldebebSi). xelaxali ganxilva unda awarmoos zem-
dgomma, kompetenturma, damoukidebelma da miukerZoebelma organom. sxva sityvebiT 
rom vTqvaT, organom, romelic pasuxobs yvela im standartsa da moTxovnilebas, romel-
sac pasuxobda gadawyvetilebis gamomtani pirveli organo. es garantia Seesabameba samo-
qalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis 15(4) muxls da ar Semoi-
fargleba mxolod mZime braldebebiT. 

61. savaraudod, araswori interpretacia unda iyos mizezi, zogi saxelmwifos mier daTqmis 
gamoyenebisa,  romlis mixedviTac, bavSvis mier gasaCivrebis uflebis gamoyeneba mxolod 
mZime braldebis  da/an Tavisuflebis aRkveTis SemTxvevebSi xdeba.  komiteti Seaxsen-
ebs samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis wevr saxelmwi-
foebs, rom es ufleba gaTvaliswinebulia zemoxsenebuli dokumentis 14(5) muxliTac. Dda 
Tu am sakiTxs gavnixilavT bavSvis uflebaTa konvenciis 41-e muxlis WrilSi, es ufleba 
yvela gasamarTlebul bavSvs unda gavrceldes. komiteti rekomendacias uwevs monawile 
qveynebs, Secvalon gadawyvetileba 40(2)(b)(V) muxlis debulebebTan dakavSirebiT. 

Tarjimnis ufaso daxmareba (muxli 40(2)(VI))

62. Tu bavSvs ar esmis arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi gamoyenebuli ena, 
mas aqvs Tarjimnis ufaso daxmarebis ufleba. Tarjimnis daxmareba ar Semoifargleba 
mxolod sasamarTlo procesebiT – is aseve gulisxmobs, daxmarebas arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis aRsrulebis nebismier etapze. saWiroa Tarjimani specialurad iyos 
momzadebuli bavSebTan samuSaod, radgan maTi ena da aRqmis unari, gansxvavdeba ufroseb-
is metyvelebisagan. codnis da/an gamocdilebis naklebobam, SeiZleba gamoiwvios is, rom 
bavSvma ver gaiazros dasmuli kiTxva, rac aferxebs samarTlian sasamarTlo warmoebas 
da efeqtur moanwileobasTan dakavSirebul uflebaTa ganxorcielebas. pirobiT damok-
idebuli winadadeba, magaliTad  ~Tu bavSvs ar esmis da ver metyvelebs im enaze, romelic 
gamoiyeneba” niSnavs, rom Tu mag. gansxvavebuli eTnikuri warmomavlobis bavSvi, mSobli-
uri enis garda metyvelebs oficialur enaze, ar saWiroebs Tarjimnis ufaso daxmarebas. 

63. komitets aseve surs, monawile saxelmwifoebis yuradReba im bavSvebis specialuri saWi-
roebebisken miapyros, romlebsac metyvelebis defeqti an sxva saxis unarSezRuduloba 
aReniSnebaT. xelmZRvanelobs ra konvenciis 40(2)(VI) da 23-e muxlebiT (romelic konkre-
tulad exeba metyvelebis defeqtisa da sxva unarSezRudulobis mqone bavSvebis dacvis 
specialur zomebs), komiteti mouwodebs monawile saxelmwifoebs, arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis sistemaSi moxvedrili aseTi bavSvebi, momzadebuli specialistebis 
meSveobiT, uzrunvelyon Sesabamisi da efeqturi daxmarebiT. magaliTad, surdo Targ-
manis specialistebi (amasTan dakavSirebiT aseve ixileT bavSvis uflebaTa komitetis 
zogadi komentari 9 (SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebis uflebebi). 

piradi cxovrebis sruli pativiscemis ufleba (muxlebi 16 da 40 (2)(b)(VII))

64. bavSvis piradi cxovrebis sruli pativiscemis ufleba  procesis yvela etapze, asaxavs 
konvenciis me-16 muxliT gansazRvrul piradi cxovrebis dacvis uflebas. “procesis 
yvela stadia” gulisxmobs ara mxolod bavSvis pirvel kontaqts samarTaldamcav orga-
noebTan (magaliTad, informaciis moTxovna da piradobis dadgena), aramed sasamarTlos 
an sxva kompetenturi organos mier miRebul saboloo gadawyvetilebas, an meTvalyure-
obidan an patimrobidan gaTavisuflebas. am konkretul konteqstSi, es principi gulisx-
mobs bavSvis dacvas gaxmaurebisa da stigmatizaciisgan (iarliyis miwebeba). dauSvebe-
lia imgvari informaciis gamoqveyneba, rac mianiSnebs damnaSave bavSvis vinaobaze, raTa 
Tavidan iqnes acilebuli stigmatizaciis Sedegebi da misi SesaZlo gavlena ganaTlebis 



saerTaSoriso standartebi arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTebaSi

77

miRebisa da muSaobis SesaZleblobaze, agreTve dabinavebasa da usafrTxoebaze. am prin-
cipis dacva imas gulisxmos, rom sajaro organoebma Tavi unda Seikavon mediasTan urTi-
eroTobisas im sakiTxebTan dakavSirebiT, romelic exeba bavSvis SesaZlo braleulobas, 
Zalzed iSviaTi gamonaklisebis garda. maT yvela zoma unda miiRon imisaTvis, raTa kanon-
Tan konfliqtSi myofi bavSvebis vinaoba ar gamJRavdes pres relizebis meSveobiT, xolo 
Jurnalistma, romelic gaamJRavnebs bavSvis vinaobas pasuxi unda agos disciplinaruli, 
xolo ganmeorebis SemTxvevaSi - sisxlis samarTlis kanonmdeblobis mixedviTac ki. 

65.  bavSvis piradi cxovrebis dacvis mizniT, wevri saxelmwifoebis umetesobaSi – zog SemTx-
vevaSi gamonaklisebis CaTvliT – arsebobs kanondamrRvevi arasrulwlovnebis sasamarT-
lo procesis daxurul kars miRma Catarebis praqtika, romlis mixedviT sasamarTloze 
daswrebis ufleba aqvT eqspertebsa da sxva specialistebs mxolod sasamarTlos nebar-
TviT. sazogadoebis daswreba arasrulwlovanTa saqmebis gaxinvalze unda Semoifargle-
bodes mxolod da mxolod winaswar gansazRvruli SemTxvevebiT sasamarTlos werilo-
biTi gadawyvetilebis safuZvelze. bavSvs ufleba aqvs gaaprotestos sasamarTlos mier 
miRebuli amgvari gadawyvetileba. 

66. komiteti rekomendacias uwevs yvela monawile saxelmwifos SemoiRos wesi, romlis 
mixedviTac kanonTan konfliqtSi myofi bavSvis saqmis ganxilva iwarmoebs daxurul kars 
miRma. gamonaklisebi unda iyos ukiduresad iSviaTi da mxolod kanonis mier konkretu-
lad gansazRrul SemTxvevebSi. ganaCani imgvarad unda gaecnos sazogadoebas sasamarT-
lo sxdomaze, rom bavSvis vinaoba ar gamJRavndes. bavSvis piradi cxovrebis pativisce-
mis ufleba (muxli 16) avaldebulebs sasamarTlos an sxva kompetenturi organos mier 
gadawyvetili RonisZiebebis ganxorcielebaSi monawile yvela pirs ar gaamxilon gareSe 
pirebTan iseTi informacia, ramac SeiZleba gamoiwvios kanondamrRvevi baSvebis vinao-
bis gamJRavneba. ufro metic, piradi cxovrebis pativiscemis ufleba aseve gulisxmobs 
kanondamrRvevi bavSvebis Sesaxeb dokumentaciis konfidencialurad Senaxvas da mesame 
mxarisgan dacvas, garda im SemTxvevebisa, rodesac mesame mxare uSualod aris CarTuli 
gamoZiebis an aRsrulebis procesSi. stigmatizaciis Tavidan acilebis mizniT, samarT-
aldamRvevi bavSvebis saqmeebi ar unda iqnes gamoyenebuli mozrdilebis sasamarTlo 
ganxilvebis dros, romelSic igive braldebuli figurirebs (ixileT pekinuri wesebi 21.1 
da 21.2).  

67. komieteti aseve rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs SemoiRon wesi, romlis 
mixedvidac moxdeba bavSvis saxelis avtomaturad amoReba sisxlis samarTlis saqmeTa 
Canawerebidan, Tu bavSvi danaSaulis Cadenis momentSi 18 wlis asakze qvemoT iyo. Sesa-
Zlebelia garkveuli SezRudvebi dawesdes gansakuTrebiT seriozul danaSaulze, sadac 
bavSvis vinaobis amoReba moxdeba bavSvisave TxovniT, mxolod konkretuli pirobebis 
dacviT (magaliTad, Tu danaSaulis Cadenidan ori wlis ganmavlobaSi mas aRar Caudenia 
kanonsawinaaRmdego qmedeba). 

e. zomebi (ixileT agreTve Tavi IV, nawili b)

alternativebi winaswari gamoZiebis procesSi

68. gadawyvetileba winaswari gamoZiebis dawyebis Sesaxeb yovelTvis ar miuTiTebs imaze, 
rom es procesi aucileblad sasamarTlos mier formaluri gadawyvetilebis gamotaniT 
unda dasruldes. b nawilSi mocemul dakvirvebebTan dakavSirebiT, komitets surs xazi 
gausvas, rom kompetenturi organo – saxelmwifoebis umetesobaSi es aris prokuratura 
– valdebulia mudmivad moiZios sasamarTlos mier braldebis gamotanis alternativebi. 
sxva sityvebiT rom vTqvaT, saWiroa gagrZeldes mcdelobebi saqmis ise dasrulebisTvis, 
rogorc es b nawilSi miTiTebuli zomebis ganxorcilebiTaa SesaZlebeli. prokuraturis 
mier SemoTavazebuli amgvari zomebis buneba  da xangrZlivoba SeiZleba mkacri iyos da 
am SemTxvevaSi bavSvs SeiZleba Sesabamisi daxmareba dasWirdes. am zomebis gacnoba bavS-
visTvis unda gulisxmobdes, rom isini Seayovneben sisxlis samarTlis/arasrulwlovanTa 
Sesaxeb kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli procdurebs, romelTa sruli Sewyveta Sesa-
Zlebelia mxolod im SemTxvevaSi, rodesac es zomebi dadebiTi SedegiT ganxorcieldeba.  

69. sasamarTlo braldebis alternatiuli zomebis SeTavazebis procesSi, srulad unda iyos 
daculi bavSvis uflebebi da samarTlebrivi garantiebi, rasac srulad exeba 27-e para-
grafSi ganxiluli rekomendaciebi. 
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arasrulwlovanTa sasamarTlos/mosamarTlis mier miRebuli gadawyvetilebebi

70. samarTliani sasamarTlo procesis dasrulebis Semdeg, romelic Catardeba konvenciis 
me-40 muxliT gaTvaliswinebuli principebis dacviT (ixileT IV Tavis d nawili), xdeba 
gadawyvetilebis miReba im zomebis mixedviT, romelic unda ganxorcieldes bavSvis mima-
rT, Tu mas daumtkicda wayenebuli braldeba. kanonma unda uzrunvelyos sasamarTlo/
mosamarTle an sxva kompetenturi, daumoukidebeli da miukerZoebeli organo im alter-
nativebis farTo CamonaTvaliT, romelic unda Caenacvlos zrunvis instituciur for-
mas, raTa Tavisuflebis aRkveTa gamoyenebul iqnas rogorc mxolod ukiduresi zoma da 
rac SeiZleba mokle periodis ganmavlobaSi. alternatiuli zomebis arasruli CamonaT-
vali mocemulia konvenciis 40(4) muxlSi.  

71. komitets surs xazi gausvas, rom reagireba Cadenil danaSaulze unda iyos ara mxolod 
danaSaulis garemoebebisa da simZimis proporciuli, aramed bavSvis asakis, SezRuduli 
SesaZleblobebis, masTan dakavSirebuli garemoebebisa da saWiroebis proporciuli. 
is aseve unda iTvaliswinebdes sazogadoebis sxvadasxva da gansakuTrebiT xangrZliv-
vadian saWiroebebs. mkacrad sadamjelo midgoma ar Seesabameba konvenciis 40(1) muxliT 
gansazRvrul arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ZiriTad principebs (ixileT para-
grafebi 5-14 zemoT). komiteti kidev erTxel xazs usvams, rom fizikuri dasja, rogorc 
sasjeli aris am principebis daRveva. garda amisa, is ewinaaRmdegeba 37-e muxls, romlic 
krZalavs sastik, araadamianur da Rirsebis Semlaxvel mopyrobisa da dasjis nebismier 
formas (amasTan dakavSirebiT ixileT bavSvis uflebaTa komitetis #8 komentari (2006) 
(bavSvis fizikuri dasjisa da sastiki, araadamianuri da Rirsebis Semlaxveli mopyrobis-
gan dacvis ufleba)). bavSvebis mier gansakuTrebiT mZime danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi, 
miRebuli zoma unda iyos danaSaulis garemoebebisa da simZimis proporciuli da aseve 
iTvaliswinebdes sazogadoebrivi usafrTxoebis saWiroebas. bavSvebis SemTxvevaSi, maTi 
keTilReobis,  maTi WeSmariti interesebis dacvisa da reintegraciis xelSewyobis saWi-
roebas upiratesoba unda mieniWos amgvari faqtorebis gaTvaliswinebiT. 

72. komiteti aRniSnavs, rom Tu sisxlis samarTlis sasamarTlos gadawyvetileba dakavSire-
bulia bavSvis asakTan, da arsebobs urTierTsawinaaRmdego da arasakmarisi samxili bavS-
vis asakTan dakavSirebiT, bavSvs aqvs eWviT sargeblobis ufleba. 

73. rac Seexeba Tavisuflebis aRkveTisa da insitutciuri zrunvis alternativebs, am sakiTx-
Tan dakavSirebiT arsebobs sakmaod didi gamocdileba. monawile saxelmwifoebma unda 
isargeblon arsebuli gamocdilebiT, SeimuSaon da danergon isini sakuTari qveynebis 
kulturasa da tradiciebze dayrdnobiT. cxadia, mkacrad unda aRikveTos iZulebiTi 
Sroma, wameba, araadamianuri an Rirsebis Semlaxav mopyroba, xolo amgvari qmedebebis 
Camdeni  pirebi unda wardgnen marTlmsajulebis winaSe. 

74. zemoT moyvanili zogadi SeniSvnebis Semdeg, komitets surs monawile saxelmwifoeb-
is yuradReba miapyros im zomebze, romlebic akrZalulia konvenciis 37-e muxliT da 
agreTve Tavisuflebis aRkveTis sakiTxebze. 

sikvdiliT dasjis akrZalva

75. konvenciis 37-e (a) muxli xazs usvams sayovelTaod aRiarebul standarts (magaliTisTvis 
ixileT samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis me-6(5) mux-
li), romlis mixedviTac, sikvdiliT daja ar SeiZleba Seexos pirs, romelic danaSaulis 
Cadenis momentSi iyo 18 welze qvemo asakis. miuxedavad mkafio teqstisa, zogi monawile 
saxelmwifo askvnis, rom wesi krZalavs mxolod 18 wels qvemoT asakis pirebis sikvidiliT 
dasjas. Tumca, am wesis mixedviT, gadamwyveti kriteriumi aris asaki danaSaulis Cadenis 
momentSi, rac imas gulisxmobs, rom sasikvdilo ganaCeni ver Seexeba pirs, romelic da-
naSaulis Cadenis momentSi iyo 18 wlis qvemoT miuxedavad misi asakisa gasamarTlebis, an 
sasjelis aRsrulebis momentSi. 

77. komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebis im mcirericxovan jgufs, sadac 
jer kidev moqmedebs sikvdiliT dasja, gaauqmon es zoma im pirebTan mimarTebaSi, rom-
lebsac danaSaulis Cadenis momentSi ar iyvnen 18 wlis, da agreTve SeaCeron sasikvidilo 
ganaCenis aRsruleba am pirebisTvis, sanam srulad ar Seva ZalaSi bavSvebis mimarT sa-
kanonmdeblo cvlileba sasikvdilo ganaCenis gauqmebis Sesaxeb. 
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vadamde gaTavisulfebis pirobis gareSe Tavisuflebis uvado aRkveTis dauSvebloba

77. arc erT bavSvs, romelic danaSaulis Cadenis momentSi iyo 18 wlis qvemoT, ar unda miesa-
jos uvado Tavisuflebis aRkveTa gaTavisuflebis an vadamde gaTavisuflebis SesaZle-
blobis gareSe. bavSvis mimarT gamotanil yvela ganaCenTan dakavSirebiT, gaTavisufleb-
is SesaZlebloba unda iyos realuri da regularulad gaTvaliswinebuli. am sakiTxTan 
dakavSirebiT, komiteti ganmartavs, rom kovenciis 25-e muxlis mixedviT, yvela bavSvs, 
romelic zrunvis, mkurnalobis an dacvis mizniT ganTavsebuli aris instituciaSi,  aqvs 
ufleba periodulad xdebodes misi saqmis gadasinjva. komiteti Seaxsenebs im wevr sax-
elmwifoebs, romelTa kanonmdeblobac ar krZalavs bavSvisTvis uvado Tavisuflebis 
aRkveTis Sefardebas vadamde gaTavisuflebis an Sewyalebis SesaZleblobiT, rom amgvari 
zoma srul SesabamisobaSi unda iyos konvenciis me-40 (1) muxliT gacxadebul arasrulw-
lovanTa marTlmsajulebis ZiriTad principebTan. es principebi, sxvaTa Soris, gulisx-
mobs, patimrobis ganmavlobaSi bavSvisTvis ganaTlebisa da mkurnalobis uzrunvelyo-
fas, masze zrunvas, rac mimarTuli unda iyos gaTavisfulebis Semdgom mis sazogadoe-
baSi reintegraciasa da mis mimarT dadebiTi rolis Sesrulebis SesaZleblobis xelSew-
yobisken. garda amisa, principi aseve iTvaliswinebs bavSvis ganviTarebisa da progresis 
regularul gadasinjvas, raTa moxdes misi vadamde gaTavisuflebis SesaZleblobis 
Sefaseba. gamomdinare im faqtidan, rom bavSvebisTvis uvado patimrobis misja Tundac 
gaTavisfulebis SesaZleblobiT mniSvnelovnad aferxebs konvenciiT gaTvaliswinebuli 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ZiriTadi principebis danergvas, komiteti xazs 
usvams uvado patimrobis yvela formis gauqmebis sasurvelobas im pirebTan mimarTebaSi, 
romelTa asaki danaSaulis Cadenis momentSi 18 welze qvemoT iyo. 

v. Tavisuflebis aRkveTa winaswari da sasamarTlos Semdgomi patimrobis CaTvliT

78. konvenciis 37-e muxli gansazRvravs Tavisuflebis aRkveTis zomis gamoyenebis princi-
pebs, TavisuflebaaRkveTili yvela bavSvis procesualur uflebebsa da im debulebebs, 
romlebic exeba TavisuflebaaRkveTili bavSvis pirobebsa da misadmi mopyrobas. 

ZiriTadi principebi

79. qvemoT moyvanilia is ZiriTadi principebi, romelic exeba Tavisuflebis aRkveTas bavS-
vebTan mimarTebaSi: (a) dakaveba, dapatimreba an Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi moT-
avseba  unda moxdes kanonis Sesabamisad, unda iqnes gamoyenebuli mxolod rogorc uki-
duresi zoma da rac SeiZleba naklebi periodis ganmavlobaSi (b) arc erT bavSvs ar unda 
aRekeTos Tavisufleba ukanonod da TviTneburad. 

80. komiteti aRniSnavs, rom bevr qveyanaSi, bavSvebi xSirad xvdebian winaswar patimrobis 
adgilebSi da es Tveebis, xandaxan ki wlebis ganmavlobaSic grZldeba, rac konvenciis 
37-e (b) muxlis uxeSi darRvevaa. 

81. komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs gaataron Sesabamisi zomebi, raTa 
uzrunvelyon bavSvebis rac SeiZleba drouli gaTavisufleba winaswari patimrobidan da 
Tu saWiro gaxda amisTvis specialuri pirobebic ki daaweson. gadawyevetileba winaswari 
patimrobis Sesaxeb misi vadis gansazRvris CaTvliT unda miiRos Sesabamisma kompeten-
turma, damoukidebelma da miukerZoebelma organom an samarTlebrivma organom, xolo 
bavSvi uzrunvelyofili unda iqnes iuridiuli an sxva daxmarebiT. 

procesualuri uflebebi (muxli 37 (d))

82.  yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs aqvs ufleba dauyovnebliv miiRos samarTlebrivi 
da sxva Sesabamisi daxmareba, agreTve ufleba gaaprotestos misi Tavisuflebis aRkveTis 
kanoniereba sasamarTlos an sxva kompetenturi, damoukidebeli da miukerZoebeli orga-
nos winaSe da rom maT dauyovnebliv gamoitanon gadawyvetileba nebismieri aseTi proce-
sualuri qmedebis Taobaze. 

83. yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs aqvs ufleba wardges kompetenturi organos winaSe, 
raTa dadgindes misi dakavebis kanoniereba (da patimrobis xangrZlivoba) Tavisuflebis 
aRkveTidan 24 saaTis ganmavlobaSi. komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwi-
foebs, gaataron mkacri samarTlebrivi zomebi, raTa regularulad, sasurvelia or kvi-
raSi erTxel, gadaisinjos winaswari patimrobis kanoniereba. im SemTxvevaSi, Tu SeuZle-
belia bavSvis pirobiT gaTavisufleba alternatiuli zomebis gamoyenebis meSveobiT, mas 
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oficialurad unda waeyenos brali im danaSaulisTvis, romelic, rogorc fiqroben, man 
Caidina da wardgenil iqnas kompetenturi, damoukidebeli da  miukerZoebeli organos 
winaSe dakavebis momentidan ara ugvianes 30 dRis ganmavlobaSi. komiteti, iTvaliswinebs 
ra sasamarTlo procesebTan dakavSirebul dayovnebebs, mouwodebs monawile saxelmwi-
foebs miiRon samarTlebrivi zomebi, romlis mixedviTac sasamarTlos/arasrulwlovan-
Ta mosamarTle an sxva kompetenturi organo valdebuli iqneba miiRos saboloo gadawy-
vetileba bavSvisTvis wayenebuli braldebis Sesaxeb saqmis wardgenidan ara ugvianes 6 
Tvis ganmavlobaSi. 

84. Tavisuflebis aRkveTis kanonierebis eWvqveS dayenebis ufleba ar gulisxmobs mxolod xe-
laxali ganxilvis uflebas. am principis mixedviT bavSvs ufleba aqvs mimarTos sasamarT-
los an sxva kompetentur, damoukidebel da miukerZoebel organos im SemTxvevaSi, Tu 
misi Tavisuflebis aRkveTa administraciul gadawyvetilebas warmoadgens (miRebulia 
magaliTad, policiis, prokuroris an sxva kompetenturi organos mier). dauyovnebeli 
gadawyvetilebis ufleba gulisxmobs, rom gadawyvetileba miRebul unda iqnes rac Sei-
Zleba swrafad, magaliTad, maqsimum ori kviris ganmavlobaSi, bavSvis mimarTvidan.  

mopryoba da pirobebi (muxli 37 (g))

85. yvela TavisuflebaaRkveTili bavSvi unda moTavsdes mozrdilebisgan gancalkevebiT. 
dauSvebelia TavisuflebaaRkveTili bavSvebis moTavseba mozrdilTa sapyrobileSi. 
arsebobs sakmarisze meti damadaturebeli informacia, rom bavSvebis mozridlebisaT-
vis gankuTvnil Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi ganTavseba riskqveS aqenebs maT usa-
frTxoebas, keTildReobas, maT gamijvnas danaSaulisgan da reintegraciis SesaZle-
blobas. konvenciis 37-e (g) muxliT daSvebuli gamonaklisi (“Tu ar miiCneva, rom bavSvis 
yvelaze WeSmariti interesebisaTvis amis gakeTeba saWiro ar aris”) ar unda iqnes far-
Tod gagebuli. bavSvis WeSmariti interesebis dacva ar gulisxmobs imis ganxorcielebas,  
rac ufro mosaxerxebelia monawile saxelmwifoebisTvis.  saxelmwifoebi valdebulebi 
arian gamoyon specialuri Senoba-nagebobebi TavisuflebaaRkveTili bavSvebisTvis, 
romlebsac eqnebaT bavSvebze orientirebuli samuSao mimarTuleba da praqtika da sadac 
imuSavebs kvalificiuri personali. 

86. es wesi ar gulisxmobs bavSvebis gadayvanas arasrulwlovanTa instituciebidan moz-
rdilTaTvis gankuTvnil insitituciebSi, rogorc ki maT 18 weli SeusruldebaT. bavS-
vebis unda mieceT arasrulwlovanTa dawesebulebaSi darCenis SesaZlebloba, Tu es ar 
ewinaaRmdegeba ara mxolod maT, aramed dawesebulebaSi myofi  bavSvebis WeSmarit inter-
esebs. 

87. yvela TavisuflebaaRkveTil bavSvs aqvs ufleba SeinarCunos kontaqti ojaxTan kore-
spondenciis an vizitebis meSveobiT. vizitebis xelSewyobis mizniT, saWiroa bavSvis mo-
Tavseba im dawesebulebaSi, romelic yvelaze axlos mdebareobs ojaxis sacxovrebelTan. 
SemzRudveli garemoebebi unda mkacrad iyos gansazRvruli kanonSi – is ar unda iyos 
kompetenturi organoebis gadasawyveti. 

88. komitets surs monawile saxelmwifoebis yuradReba miapyros gaeros wesebisadmi Tavisu-
flebaaRkveTil arasrulwlovanTa dasacavad, romelic miRebulia generaluri asam-
bleis mier 45/113 rezuluciiT 1990 wlis dekemberSi. komiteti mouwodebs wevr saxelm-
wifoebs srulad ganaxorcielon es wesebi da mxedvelobaSi miiRon aseve patimarTa  mopy-
robis standartuli minimaluri wesebi (ixileT agreTve pekinuri wesebis mecxre wesi). 
am sakiTxebTan dakavSirebiT, komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs 
gaaerTianon es wesebi erovnul kanonmdeblobaSi da uzrunvelyon maTdami xelmisawv-
domoba saxelmwifo an regionalur enaze yvela im specialistis, arasamTavrobo organi-
zaciisa da moxaliseebisTvis, romlebic CarTulni arian arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis aRsrulebaSi. 

89. komitets surs xazi gausvas Semdegi principebisa da wesebis dacvis aucileblobas 
Tavisuflebis aRkveTis yvela SemTxvevisas: 

•	 bavSvebis fizikuri da sacxovrebeli garemo instituciaSi unda emsaxurebodes 
reabilitaciis miznebs. Sesabamisi yuradReba unda daeTmos piradi cxovrebis, sen-
soruli stimulaciis, TanatolebTan urTierTobis, sportul da gamajansaRebel 
savarjiSoebSi monawileobis, agreTve xelovnebas da Tavisufali drois aqtivobebis 
saWiroebas. 
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•	 saskolo asakis yvela bavSvs aqvs ufleba miiRos is ganaTleba, rac Seesabameba mis 
saWiroebebs da SesaZleblobebs da romlis mizania moamzados is sazogadoebaSi dab-
runebisTvis. garda amisa, yvela bavSvma, unda gaiaros profesiuli momzadebis tren-
ingi, romelic savarudod xels Seuwyobs mas samomavlo dasaqmebaSi. 

•	 yvela bavSvi institutciaSi miRebisas unda Semowmdes eqimis mier. mas ufleba aqvs 
miiRos adekvaturi samedicino daxmareba da zrunva misi instituciaSi yofnis mTe-
li periodis ganmavlobaSi, romelic uzrunvelyofili unda iqnes, SesaZleblobis 
SemTxvevaSi, saTemo samedicino dawesebulebis an servisebis mier. 

•	 instituciis TanamSromlebma xeli unda Seuwyon bavSvis xSir kontaqts farTo sa-
zogadoebasTan. aq igulisxmeba komunikacia ojaxTan, megobrebTan da maRali repu-
taciis mqone organizaciebis warmomadgenlebTan. bavSvs unda mieces SesaZlebloba 
saxlSi moinaxulos ojaxi. 

•	 SezRudvisa da Zalis gamoyeneba dasaSvebia mxolod im SemTxvevaSi, rodesac bavSvi 
fizikuri dazianebis safrTxis qveS ayenebs sakuTar Tavs an sxvebs da rodesac amgvar 
situaciaze kontrolis sxva yvela meqanizmis gamoyeneba uSedegod dasrulda. 

•	 nebismieri disciplinaruli zomis gamoyeneba ar unda ewinaaRmdegebodes bavS-
vis Rirsebis grZnobis SenarCunebas da instituciuri zrunvis ZiriTad amocanebs. 
mkacrad unda aikrZalos konvenciis 37-e muxliT gansazRvurli iseTi discipli-
naruli zomebi, rogoricaa fizikuri dasja, bnel sakanSi moTavseba, daxurul da 
SemosazRvrul sivrceSi marto moTavseba. aseve unda aikrZalos dasjis yvela is 
forma, ramac SeiZleba safrTxe Seuqmnas bavSvis gonebriv janmrTelobas da keTil-
dReobas. 

•	 bavSvs aqvs ufleba saCivriT, cenzuris gareSe, mimarTos centralur administracias, 
samarTlebriv an sxva Sesabamis damoukidebel organos da dayovnebis gareSe miiRos 
pasuxi. bavSvebs unda qondeT informacia, rom maT SeuZliaT amgvari meqaniznebis 
gamoyeneba. 

•	 damoukidebel da kvalificiur inspeqtorebs ufleba unda qondeT regularulad 
awarmoon Semowmeba, maT Soris winaswari gafrTxilebis gareSe sakuTari iniciativ-
iT. Semowmebis dros gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces bavSvebTan saubars 
konfidencialur garemoSi. 

V. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis organizeba

90. wina paragrafebSi ganxiluli principebisa da uflebebis srulad dacvis mizniT, saWi-
roa arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebis efeqturi organizeba da ar-
asrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo sistemis Seqmna. rogorc es mocemulia 
konvenciis me-40 (3) muxlSi, monawile saxelmwifoebi valdebulni arian xeli Seuwyon 
sisxlis samarTlis kanonmdeblobasTan konfliqtSi myof bavSvebTan uSualo damok-
idebulebaSi myofi kanonebis, procedurebis, organoebisa da dawesebulebebis Camoya-
libebas. 

91. am kanonebisa da procedurebis savaldebulo ZiriTadi debulebebi, winamdebare zogad 
komentariSia ganmartebuli, Tumca wevr saxelmwifoebis prerogativaSi ufro meti de-
bulebebis dadgena rCeba, rac agreTve exeba amgvari kanonebisa da procedurebis formas. 
isini SeiZleba Seadgendnen saerTo sisxlis samarTlis da saproceso kodeqsis special-
ur Tavs, an SeiZleba gaerTiandes arasrulwlovanTa marTlmsajulebis Sesaxeb calke 
kanonSi. 

92. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo sistema aseve moiTxovs specializebuli 
erTeulebis Seqmnas policiis, samarTaldamcavi organoebis, sasamarTlos, prokura-
turis, iuridiuli daxmarebis, an msgavs sistemebSi,  romlebic iuridiul an sxva saxis 
daxmarebas uweven bavSvs

93. komiteti rekomendacias uwevs monawile qveynebs Seqmnan arasrulwlovanTa sasamarT-
loebi, rogorc calke mdgomi erTeulebi an regionaluri/raionuli sasamarTlos erT-
erTi Semadgeneli nawilis statusiT. Tuki es praqtikuli TvalsazrisiT jer –jero-
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biT SesaZlebeli ar aris, monawile saxelmwifoebi valdebulebi arian daniSnon mosa-
marTleebi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis viwro specializaciiT. 

94. garda amisa, iseTi specializebuli servisebi, rogoricaa probacia, konsultacia an su-
pervizia, unda ganxorcieldes specializebul dawesebulebebSi, romlebsac, magaliTad, 
eqnebaT dRis centris funqcia, an Tu saWiro iqneba daarsdes instituciebi damnaSave 
bavSvebze instituciuri zrunvis mizniT. 

95. mravali wevri saxelmwifos angariSidan Cans, rom arasamTavrobo organizaciebs SeswevT 
unari Seasrulon mniSvnelovani roli ara mxolod arasrulwlovanTa danaSaulis pre-
venciaSi, aramed arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebaSic. aqedan gamom-
dinare, komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs aqtiurad CarTon amg-
vari organizaciebi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo politikis SemuSaveb-
isa da ganxorcielebis procesSi da uzrunvelyon isini maTi monawileobisTvis saWiro 
yvela resursiT. 

VI. cnobierebis amaRleba da treningi

96. bavSvebi, romlebic danaSauls Cadian, xSirad xdebian xolme mediis yuradRebis sagani, 
rac iwvevs uaryofiTi sazogadoebrivi azris Seqmnas maT garSemo da xels uwyobs maT da 
saerTod bavSvebis Sesaxeb stereotipebis damkvidrebas. 

97. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebis xarisxisTvis aucilebelia, rom am 
procesSi CarTuli yvela specialists, maT Soris, samarTaldamcavi da iuridiuli sam-
saxurebis TanamSromlebi  treningebis saSualebiT gaecnon zogadad konvenciis, konk-
retulad ki, misi im nawilis Sinaarssa da debulebebis mniSvnelobas, rac uSualod aris 
dakavSirebuli maT yoveldRiur praqtikasTan. treningebi unda momzaddes sitematurad 
da uwyvetad, xolo informacia ar unda Semoifarglebodes mxolod Sesabamisi erovnuli 
da saerTaSoriso samarTlebrivi debulebebiT. treningebis dros monawileebs unda mie-
wodoT informacia, sxvaTa Soris, araswrulwlovanTa danaSaulis socialur da sxva miz-
ezebze, xolo gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos im gogonebsa da bavSvebs, rom-
lebic miekuTvnebian umciresobebs an umravlesobas, kulturas da tendenciebs axalgaz-
rdebis samyaroSi, jgufuri aqtivobebis dinamiurobas da sisxlis samarTlis kanonTan 
konfliqtSi myof bavSvebTan muSaobisTvis saWiro alternatiul zomebs, gansakuTrebiT 
ki imgvar zomebs, romelic gverds uvlis samarTlebriv procedurebs (ixileT IV Tavi, b 
nawili) 

VII.   monacemebis Segroveba, Sefaseba da kvleva

98. komiteti SeSfoTebas gamoTqvams im ZiriTadi monacemebis Sesaxeb, romelic, sxvaTa So-
ris exeba, bavSvebis mier Cadenili danaSaulis ricxvsa da bunebas, winaswari patimrobis 
sixSiresa da saSualo xangrZlivobas, bavSvebis ricxvs, romelTa mimarTac ganxorciele-
buli iqna marTlmsajulebis sistemisagan ganrideba da masTan dakavSirebuli RonisZie-
bebi, msjavrdebuli bavSvebis raodenobasa da maT mimarT gamotanili ganaCenis bunebas. 
komiteti mouwodebs wevr saxelmwifoebs sistematurad Seagrovon calkeuli monace-
mebi, romelic dakavSirebulia arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebasTan 
da romlebic saWiroa arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciisa da reagirebisken mima-
rTuli politikisa da programebis SesamuSaveblad konvenciis principebisa da debule-
bebis mixedviT. 

99. komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs regularulad Seafason arasru-
wlovanTa marTlmsajulebis praqtikuli ganxorcieleba, gansakuTrebiT ki, gatarebuli 
RonisZiebebis efeqturoba diskriminaciis,  reintegraciisa da recidivizmTan mimarTe-
baSi. sasurvelia, Tu amgvar Sefasebas Caatareben damoukidebeli akademiuri institute-
bi. kvlevebi, romlebic, magaliTad, Seiswavlis arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 
administrirebaSi arsebul uTanasworobebs, rac SesaZlo diskriminaciaze miuTiTebs, 
an kvlevebi romlebic exeba arasruwlovanTa marTlmsajulebis sferos ganviTarebas 
ganridebis programebis an mozardTa danaSaulebriv aqtvobebis kuTxiT, miuTiTebs war-
matebul da warumatebel aspeqtebze. mniSvnelovania bavSvebis moanwileoba Sefasebisa 
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da kvlevis procesSi, gansakuTrebiT ki im bavSvebisa, romlebsac Sexeba qondaT arasrul-
wlovanTa marTlmsajulebis sistemis sxvadasxva nawilTan. srulad unda iqnes daculi 
am bavSvebis vanaoba da informacia maTi TanamSromlobis Sesaxeb. kvlevebSi bavSvebis 
monawileobis sakiTxTan dakavSirebiT komiteti monawile saxelmwifoebs urCevs mimar-
Ton arsebul saerTaSoriso saxelmZRvanelo principebs. 
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gaerTianebuli erebis saxlemZRvanelo principebi 
marTlmsajulebis sistemaSi bavSvTa mimarT 

gansaxorcielebeli RonisZiebebis Sesaxeb (1997) 
(venis debulebebi)

rekomendebulia ekonomikuri da socialuri sabWos 1997/30 rezoluciiT, 
21 ivlisi, 1997 w.*

1. ekonomikuri da socialuri sabWos 1996 wlis 23 ivlisis 1996/13 rezoluciis Sesabamisad, 
avstriis mTavrobis finansuri daxmarebiT venaSi 1997 wlis 23-25 Tebervals gamarTul 
eqspertTa jgufis Sexverdaze winamdebare saxelmZRvanelo principebi SemuSavda bavS-
vebis mimarT qmedebis ganxorcielebis Taobaze sisxlis samarTlis marTlmsajulebis 
sistemaSi. saxelmZRvanelo principebis SemuSavebisas eqspertebma mTavrobebis mier 
gamoxatuli Sexedulebebi da maT mier wardgenili informaciebi gaiTvaliswines.

2. SexvedraSi monawileobas iRebdnen sxvadasxva regionebis TerTmeti saxelmwifos oc-
dacxra eqsperti, samdivnos adamianis uflebebis centris, gaerTianebuli erebis bavSv-
Ta fondis da bavSvis uflebebis komitetis warmomadgenlebi, aseve damkvirveblebi aras-
rulwlovanTa maTlmsajulebis sakiTxebze momuSave arasamTavrobo organizaciebidan.

3. ganxorcielebis kuTxiT, saxelmZRvanelo principebis adresatia generaluri mdivani 
da gaerTianebuli erebis organizaciis Sesabamisi saagentoebi da programebi, bavSvis 
uflebaTa konvenciis monawile saxelmwifoebi, aseve wevri qveynebi, `arasrulwlovanTa 
sisxlis samarTlis administrirebis Sesaxeb gaerTianebuli erebis organizaciis stand-
artuli minimaluri wesebis~ (`pekinis wesebi~), `arasrulwlovanTa danaSaulobis preven-
ciis Sesaxeb gaerTianebuli erebis saxelmZRvanelo principebis~ (`er-riadis wesebi~) da 
`TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacvisTvis gaerTianebuli erebis wesebis~ 
gamoyenebisa da amoqmedebis kuTxiT, romlebic SemdgomSi erToblivad moxseniebulia 
rogorc gaerTianebuli erebis standartebi da normebi arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebaSi.

I. miznebi, amocanebi da ZiriTadi sakiTxebi

4. saxelmZRvanelo principebi mizania uzrunvelyos erTgvari CarCo Semdegi amocanebis 
misaRwevad:

(a) bavSvis uflebaTa konvenciis ganxorcieleba da konvenciaSi dasaxuli miznebis miR-
weva, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebis konteqstSi, aseve aras-
rulwlovanTa marTlmsajulebaSi gaerTianebuli erebis organizaciis standarte-
bis da normebis, aseve sxva iseTi Sesabamisi instrumentebis gamoyeneba da amoqmedeba, 
rogoricaa danaSaulisa da xelisuflebis borotad gamoyenebis msxverplTa mimarT 
marTlmsajulebis ganxorcielebis ZiriTadi principebis deklaracia;

(b) monawile saxelmwifoebisTvis daxmarebis uzrunvelyofis xelSewyoba bavSvis ufle-
bebis konvenciisa da sxva dakavSirebuli instrumentebis efeqturi ganxorcielebi-
sTvis.

5. saxelmZRvanelo principebis efeqturi gamoyenebis uzrunvelsayofad aucilebelia 
TanamSromlobis gaumjobeseba mTavrobebs, gaerTianebuli erebis organizaciis sis-
temis Sesabamis uwyebebs, arasamTavrobo organizaciebs, profesionalTa jgufebs, medi-
as, akademiur instituciebs, bavSvebsa da samoqalaqo sazogadoebis sxva wevrebs Soris.

6. gaidlainebi im princips unda efuZnebodes, rom konvenciis ganxorcielebis pasuxismge-
bloba aSkarad ekisrebaT aRniSnul monawile mxareebs.

*   1997/30 rezoluciis pirvel punqtSi, ekonomikuri da socialuri sabWo miesalmeba samoqmedo 
gaidlainebs sisxlis samarTLis marTlmsajulebaSi myofi bavSvebis mimarT, rac danarTis saxiT axlavs 
rezolucias da, amasTan, mouwoda yvela dainteresebul monawile mxares, rom gamoiyenon gaidlainebi 
bavSvis uflebebis konvenciis ganxorcielebis dros arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebisas.
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7. saxelmZRvanelo principebis gamoyenebis safuZvels bavSvis uflebaTa komitetis reko-
mendaciebi unda warmoadgendes.

8. rogorc saerTaSoriso, aseve erovnul doneze saxelmZRvanelo principebis gamoyenebi-
sas yuradReba Semdeg sakiTxebze unda gamaxvildes: 

(a) adamianis Rirsebis pativiscema, romelic konvenciis oTx ZiriTad zogad princips 
Seesabameba, rogoricaa: diskriminaciis dauSvebloba, rac moicavs genderuli kuTx-
iT mgrZnobiare sakiTxebs; bavSvis WeSmariti interesebis gaTvaliswineba, sicocxlis 
ufleba, gadarCenis da ganviTarebis ufleba; bavSvis Sexedulebebis pativiscema; 

(b) uflebebze damyarebuli orientacia;

(g)  ganxorcielebisadmi mravalmxrivi da yovlismomcveli midgoma, resursebis da Zal-
isxmevis maqsimumamde gazrdiT;

(d)  momsaxurebebis integracia interdisciplinarul safuZvelze;

(e)  bavSvebis da sazogadoebis dainteresebuli seqtorebis monawileoba;

(v)  partniorebis gaZliereba ganviTarebaze momarTuli procesis meSveobiT;

(z) sicocxlisunarianoba, gare organoebze uwyveti damokidebulebis gareSe;

(T)  Tanabari mocva da xelmisawvdomoba yvelaze metad gaWirvebilisaTvis;

(i) qmedebebis angariSvaldebuleba da gamWvirvaloba;

(k) proaqtiuli reagireba, efeqturi prevenciuli da gamosasworebeli zomebis safuZvelze.

9. adekvaturi resursebi (adamianuri, organizaciuli, teqnologiuri, finansuri da sain-
formacio) unda iqnas gamoyofili da efeqturad gamoyenebuli yvela doneze (saerTaSo-
riso, regionuli, erovnuli, raionuli da adgilobrivi), aseve Sesabamis partniorebTan 
TanamSromlobiT, romelic moicavs mTavrobebs, gaerTianebuli erebis organizaciis 
uwyebebs, arasamTavrobo organizaciebs, profesionalTa jgufebs, medias, akademiur in-
stitebs, bavSvebs da samoqalaqo sazogadoebis sxva wevrebs, aseve sxva partniorebs.

II. bavSvis uflebaTa konvenciis ganxorcielebis gegmebi, misi miznebis ganxorcieleba, 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi saerTaSoriso standartebis da normebis 
gamoyeneba da amoqmedeba.

a. zogadi amoqmedebis RonisZiebebi

10. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi erTiani da Tanmimdevruli erovnuli 
midgomis mniSvneloba unda iqnas aRiarebuli, bavSvis yvela uflebis urTierTdamokide-
bulebis da ganuyoflobis gaTvaliswinebiT.

11. miRebuli unda iqnas zomebi politikasTan, gadawyvetilebis miRebasTan, liderobasa da 
reformebTan dakavSirebiT, risi mizanic iqneba uzrunvelyos:

(a) bavSvis uflebaTa konvenciis principebis da debulebebis, aseve arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebaSi gaerTianebuli erebis organizaciis standartebis da normebis 
srulad asaxva erovnul da adgilobriv sakanonmdeblo politikasa da praqtikaSi, 
gansakuTrebiT ki bavSvze orientirebuli arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 
sistemis CamoyalibebiT, romelic bavSvis uflebebis dacvis garantias iZleva da 
bavSvis uflebebis darRvevis prevencias axdens, mxars uWers bavSvebis Rirsebis da 
Rirebulebis grZnobis ganmtkicebas, aseve srulad scems pativs maT asaks, ganviTare-
bis etaps da maT uflebas, rom Sinaarsiani monawileoba miiRon da wvlili Seitanon 
sazogadoebaSi;

(b) zemoxsenebuli instrumentebis Sesabamisi Sinaarsis srulad gacnoba bavSvisTvis 
gasageb enaze. amas garda, Tu aucilebelia, unda Camoyalibdes procedurebi, rom-
lebic uzrunvelyofs, rom yovel da TiToeul bavSvs Sesabamis informacias miawode-
ben aRniSnul instrumentebSi  mocemuli Tavisi uflebebis Sesaxeb, sul mcire, misi 
pirveli kontaqtidan sisxlis samarTlis marTlmsajulebasTan da Seaxseneben, rom 
maT kanonis dacvis valdebuleba ekisrebaT;
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(g) sazogadoebis da mediis mxridan bavSvze orientirebuli marTlmsajulebis 
suliskveTebis, miznebis da principebis gagebis mxardaWera arasrulwlovanTa mar-
TlmsajulebaSi gaerTianebuli erebis organizaciis standartebis da normebis Se-
sabamisad.

b. konkretuli samizneebi

12. mxareebma TavianTi dabadebis registraciis programebis efeqturoba unda uzrunvely-
on. im SemTxvevebSi, roca marTlmsajulebis sistemaSi monawile bavSvis asaki ucnobia, 
unda iqnas miRebuli zomebi imis uzrunvelsayofad, rom damoukidebeli da obieqturi 
SefasebiT bavSvis namdvili asaki dadgindes.

13. sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis, samoqalaqo srulwlovanebis da Tanxmobis asakis 
miuxedavad, rogorc es erovnuli kanonmdeblobiT aris gansazRvruli, saxelmwifoeb-
ma unda uzrunvelyon, rom bavSvebma TavianTi yvela uflebiT isargeblon, rac maTTvis 
saerTaSoriso samarTliTaa garantirebuli, gansakuTrebiT ki am konteqstSi, rac kon-
venciis me-3, 37-e da me-40 muxlebSia gaTvaliswinebuli.

14. gansakuTrebuli yuradReba Semdeg sakiTxebs unda mieqces:

(a) unda arsebobdes arasrulwlovanTa marTlmsajulebis erTiani procesi, romlis 
centrSic bavSvi imyofeba;

(b) damoukidebelma eqspertma, an sxva tipis sabWoebma unda ganixilon arasrulwlovan-
Ta marTlmsajulebis arsebuli da SemoTavazebuli kanonebi, aseve maTi zegavlena 
bavSvebze;

(g) sisxlis samarTlis pasuxismgebloba ar unda aRiZras im bavSvis winaaRmdeg, romelsac 
sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis samarTlebrivi asaki jer ar Sesrulebia;

(d) mxareebma unda Camoayalibon arasrulwlovanTa sasamarTlebi, romelTa upirvele-
si gansjadobis sagani is arasrulwlovnebi iqnebian, vinc danaSaulebriv qmedebas 
Caidenen da specialuri procedurebi unda dadgindes bavSvTa gansakuTrebuli saWi-
roebebis gasaTvaliswineblad. alternativis saxiT, Sesaferis SemTxvevebSi amgvari 
procedurebi Cveulebrivma sasamarTloebmac SeiZleba SeiTavson. aucileblobidan 
gamomdinare, erovnuli sakanonmdeblo da sxva zomebi unda iqnas ganxiluli, raTa 
eTanxmebodes bavSvis yvela uflebas da maT dacvas, sadac ki bavSvi warsdgeba ara ar-
asrulwlovanTa sasamarTlos, aramed Cveulebrivi sasamarTlos winaSe, konvenciis 
me-3, 37-e da me-40 muxlebis Sesabamisad.

15. unda gadaisinjos arsebuli procedurebi da, sadac SesaZlebelia, SemuSavdes sasjelis 
Semcvleli an sxva alternatiuli iniciativebi klasikuri sisxlis samarTlebrivi mar-
Tlmsajulebis sistemebis nacvlad, raTa Tavidan iqnas acilebuli sisxlis samarTlis 
marTlmsajulebis sistemaSi monawileoba danaSaulSi braldebuli axalgazrda pire-
bisTvis. Sesaferisi nabijebi unda gadaidgas imisaTvis, rom saxelmwifos masStabiT 
xelmisawvdomi iyos mTeli rigi alternatiuli da aRmzrdelobiTi zomebi dapatimre-
bamde, winaswari patimrobis, sasamarTlo procesis da sasamarTlo procesis Semdgom 
etapebze, raTa Tavidan iqnas acilebuli recidivi da mxari daeWiros damnaSave bavSve-
bis socialur reabilitacias. Sesaferis SemTxvevebSi gamoyenebuli unda iqnas davis 
araformaluri mogvarebis meqaniznebi im saqmeebSi, romlebSic damnaSave bavSvi monaw-
ileobs, mediaciis da aRdgeniTi marTlmsajulebis praqtikebis, gansakuTrebiT ki im 
procesebis gamoyenebiT, romlebSic dazaralebulebi monawileoben. sxvadasxva ganxor-
cielebul RonisZiebebSi ojaxic unda CaerTos, Tu es damnaSave bavSvis sakeTildReod 
xdeba. saxelmwifoebma unda uzrunvelyon, rom alternatiuli zomebi Seesabamebodes 
konvencias, arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi gaerTianebuli erebis organizaciis 
standartebs da normebs, aseve sxva stanartebsa da normebs, rac danaSaulis prevenciasa 
da sisxlis samarTlis marTlmsajulebaSi arsebobs, rogoricaa gaerTianebuli erebis 
standartuli minimaluri wesebi arasapatimro RonisZiebebisTvis (`tokios wesebi~), sa-
dac gansakuTrebuli yuradReba amgvari zomebis gamoyenebisas saTanado procesis wese-
bis pativiscemas, aseve minimaluri intervenciis princips eqceva.

16. prioriteti unda mieiniWos saagentoebis da programebis Camoyalibebas, raTa uzrun-
velyofili iqnas samarTlebrivi da sxva daxmareba bavSvebisTvis, saWiroebis SemTxvevaSi 
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ufasod, rogoricaa Tarjimnis momsaxureba da, kerZod, imis uzrunvelyofa, rom praq-
tikulad daculi iqnas yvela bavSvis ufleba, rom bavSvis dakavebis momentidanve am saxis 
daxmareba yvela bavSvisaTvis xelmisawvdomi iyos.

17. Sesabamisi qmedeba unda iqnas uzrunvelyofili im bavSvebis problemis Semsubuqebis 
uzrunvelsayofad, visac gansakuTrebuli dacvis zomebi sWirdeba, rogoricaa quCaSi 
momuSave da mcxovrebi bavSvebi, an is bavSvebi, romelTac ojaxuri garemo mudmivad ak-
liaT, SezRuduli SesaZleblobebis bavSvebi, umciresobebis warmomadgeneli bavSvebi, 
emigranti da adgilobrivi mosaxleobis Svilebi, aseve bavSvebis sxva daucveli jgufebi.

18. bavSvebis daxurul dawesebulebaSi ganTavseba unda SeizRudos. bavSvTa amgvari gan-
Tavseba mxolod kovenciis 37-e (b) muxlis debulebebis Sesabamisad unda moxdes da es 
unda ganixilebodes rogorc ukiduresi zoma, rac SeiZleba umoklesi vadiT. fizikuri 
dasja bavSvis marTlmsajulebis da keTildReobis sistemaSi unda aikrZalos.

19. TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacvisTvis gaerTianebuli erebis wesebi da 
konvenciis 37-e `d~ muxli aseve miesadageba nebismier sajaro an kerZo garemos, saidanac 
gasvla bavSvs Tavisi nebiT ar SeuZlia, nebismieri sasamarTlo, administraciuli an sxva 
sajaro uwyebis brZanebis safuZvelze. 

20. dakavebul bavSvsa da mis ojaxTan, aseve sazogadoebasTan kavSiris SenarCunebisTvis, 
aseve misi socialuri reintegraciis xelSewyobisTvis, mniSvnelovania uzrunvelyofi-
li iqnas martivi xelmisawvdomoba naTesavebis da im pirebis mxridan, romelTac bavSvis 
mimarT legitimuri interesi gaaCniaT, im dawesebulebebSi, sadac TavisuflebaaRkveTi-
li bavSvebi imyofebian, Tu bavSvis WeSmariti interesebidan gamomdinare sxva mosazreba 
ar arsebobs.

21. aucileblobis SemTxvevaSi damoukidebeli organo unda Camoyalibdes, romelic sapa-
timro dawesebulebebSi arsebul pirobebs monitorings gauwevs da angariSebs regu-
larulad moamzadebs. monitoringi arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi gaerTianeb-
uli erebis organizaciis standartebis da normebis, gansakuTrebiT ki Tavisufle-
baaRkveTil arasrulwlovanTa dacvisTvis gaerTianebuli erebis wesebis farglebSi 
unda ganxorcieldes. saxelmwifoebma bavSvebs neba unda darTon Tavisuflad da konfi-
dencialurad daamyaron komunikacia monitoringis organoebTan. 

22. saxelmwifoebma dadebiTad unda ganixilon Sesabamisi humanitaruli, adamianis uflebe-
bis dacvis da sxva organizaciebis moTxovnebi sapatimro dawesebulebebis SefasebasTan 
dakavSirebiT, sadac ki es Sesaferisia.

23. sisxlis samarTlis marTlmsajulebis sistemaSi myof bavSvebTan dakavSirebiT, saTana-
do yuradReba unda mieqces mTavrobaTaSorisi da arasamTavrobo organizaciebis, aseve 
sxva dainteresebuli mxareebis mier wamoWril mosazrebebs, gansakuTrebiT ki sistemur 
sakiTxebs, romelic sistemaSi bavSvis arasaTanado miRebas da xangrZliv gaWianurebas 
moicavs, rac TavisuflebaaRkveTil bavSvebze zegavlenas axdens. 

24. yvela pirma, visac sisxlis samarTlis marTlmsajulebaSi moxvedril bavSvTan kontaqti 
aqvs, an mis mimarT pasuxismgebelia, unda miiRos ganaTleba da gaiaros treningi Semdeg 
sakiTxebSi: adamianis uflebebi, konvenciis principebi da debulebebi, gaerTianebuli 
erebis organizaciis sxva standartebi da normebi arasrulwlovanTa marTlmsajule-
baSi, rogorc TavianTi trening programebis ganuyofeli nawili. maT Sorisaa policia 
da sxva samarTaldamcavi organoebis warmomadgeneli pirebi, mosamarTleebi da mag-
istratebi, prokurorebi, advokatebi da administratorebi; sapyrobilis oficrebi 
da sxva profesionalebi, romlebic im dawesebulebebSi muSaoben, sadac Tavisufle-
baaRkveTili bavSvebi arian ganTavsebulni; aseve jandacvis personali, socialuri mu-
Saki, samSvidoboebi da sxva, arasrulwlovanTa marTlmsajulebasTan dakavSirebuli 
profesionalebi.   

25. arsebuli saerTaSoriso standartebis WrilSi, saxelmwifoebma meqanizmebi unda Se-
imuSaon, raTa yvela braldebis myisieri, gulmodgine da miukerZoebeli gamoZieba 
uzrunvelyon oficialuri pirebis mimarT, romelTac bavSvebis ZiriTadi uflebebi da 
Tavisuflebebi ganzrax daarRvies. saxelmwifoebma Tanabrad unda uzrunvelyon, rom sa-
Tanado sanqciebi gaices maT mimarT, vinc amazea pasuxismgebeli.  
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g. saerTaSoriso doneze gansaxorcielebeli RonisZiebebi 

26. arasrulwlovanTa marTlmsajulebas saTanado yuradReba unda daeTmos rogorc saer-
TaSoriso, aseve regionul da erovnul  doneze, gaerTianebuli erebis organizaciis sis-
temebis farglebSi ganxorcielebuli RonisZiebebis CaTvliT. 

27. am sferoSi arsebuli yvela organos mWidro TanamSromlobis gadaudebeli saWiroeba 
arsebobs, romelTa Soris gansakuTrebiT gamoiyofa: danaSaulis prevenciis da sisxlis 
samarTlis marTlmsajulebis ganyofileba samdivnoSi, gaerTianebuli erebis organ-
izaciis adamianis uflebaTa umaRlesi komisariati / adamianis uflebebis centri, gaer-
Tianebuli erebis organizaciis ltolvilTa umaRlesi komisariati, gaerTianebuli ere-
bis organizaciis bavSvTa fondi da gaerTianebuli erebis organizaciis ganviTarebis 
programa, bavSvis uflebaTa komiteti, Sromis saerTaSoris organizacia, gaerTianebuli 
erebis organizaciis ganaTlebis, samecniero da kulturis organizacia da janmrTelo-
bis msoflio organizacia. amas garda, msoflio banks da sxva saerTaSoriso da regionul 
safinanso institutebsa da organizaciebs, aseve arasamTavrobo organizaciebsa da 
akademiur dawesebulebs mouwodeben, rom mxari dauWiron mrCevelTa samsaxurebis da 
teqnikuri daxmarebis uzrunvelyofas arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi. 
Sesabamisad, unda gaZlierdes TanamSromloba, gansakuTrebiT ki kvlevis, informaciis 
gavrcelebis, treningis, bavSvis uflebaTa konvenciis monitoringis ganxorcielebiT, 
aseve arsebuli strandartebis gamoyenebiT da amoqmedebiT; garda amisa, teqnikuri kon-
sultaciis da daxmarebis programebis mimarT, magaliTad, arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis sferoSi arsebuli saerTaSoriso qselebis gamoyeneba. 

28. uzrunvelyofili unda iqnas bavSvis uflebaTa konvenciis, aseve saerTaSoriso stand-
artebis efeqturi gamoyeneba da amoqmedeba teqnikuri TanamSromlobisa da sakon-
sultacio momsaxurebis programebiT, sadac gansakuTrebuli yuradReba im aspeqtebs 
daeTmoba, romlebic dakavebuli bavSvebis adamianis uflebebis dacvas da mxardaWeras, 
kanonis uzenaesobis ganmtkicebas da arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis ad-
ministrirebis gaumjobesebas ukavSirdeba:
(a)  samarTlebriv reformebSi daxmareba;

(b)  erovnuli potencialis da infrastruqturebis gaZliereba;

(g)  treningis programebi qvemoT mocemuli pirebisTvis: policia da sxva samarTaldam-
cavi pirebi, mosamarTleebi da magistratebi, prokurorebi, advokatebi, administra-
torebi, sapyrobileebis oficrebi da TavisuflebaaRkveTili bavSvebis dawesebule-
bebSi momuSave sxva profesionalebi, jandacvis personali, socialuri muSakebi, sam-
Svidoboebi da sxva profesionalebi, romlebsac Sexeba aqvT arasrulwlovanTa mar-
TlmsajulebasTan;

(d)  treningis saxelmZRvanelos momzadeba;

(e)  araformaluri da saganmanaTleblo masalebis momzadeba, raTa moxdes bavSvebis in-
formireba TavianTi uflebebis Sesaxeb arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi;

(v)  daxmareba informaciis da menejeruli sisstemebis ganviTarebaSi.

29. unda SenarCundes mWidro TanamSromloba danaSaulis prevenciis da sisxlis samarTlis 
ganyofilebasa da samdivnos samSvidobo operaciebis ganyofilebas Soris, bavSvis ufle-
bebis dacvis Sesabamisobis TvalsazrisiT samSvidobo operaciebis dros, raSic Sedis im 
bavSvebis da axalgazrdebis problemebi, romlebic dazaralebulebi da danaSaulis Cam-
denebi arian samSvidobo da konfliqtisSemdgom, an sxva msgavs situaciebSi.

d. teqnikuri konsultaciis da daxmarebis proeqtebis ganxorcielebis meqanizmebi

30. konvenciis 43-e, 44-e da 45-e muxlebis Sesabamisad, bavSvis uflebaTa komisia ganixilavs 
saxelmwifoebis mier wardgenil angariSebs konvenciis ganxorcielebasTan dakavSire-
biT. konvenciis 44-e muxlis Sesabamisad, aRniSnul angariSebSi miTiTebuli unda iyos 
faqtorebi da sirTuleebi, Tu aseTi ram arsebobs, romlebic konvenciiT gaTvaliswineb-
uli valdebulebebis Sesrulebis xarisxze zegavlenas axdens.

31. konvenciis monawile saxelmwifoebs mouwodeben, rom TavianT sawyis da periodul angar-
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iSebSi yovlismomcveli inforamcia, monacemebi da indikatorebi gadmoscen konvenciis 
debulebis ganxorcielebis, aseve arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi gaerTianebuli 
erebis organizaciis standartebis da normebis gamoyenebis da amoqmedebis Sesaxeb. 

32. monawile saxelmwifoebis mier konvenciiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis Ses-
rulebis progresis Semowmebis procesis Sedegad, komitetma SesaZloa SeTavazebebi da 
zogadi rekomendaciebi warudginos monawile saxelmwifos, raTa konvenciasTan sruli 
Sesabamisoba uzrunvelyos (konvenciis 45 (d) muxlis Sesabamisad). konvenciis efeqturi 
ganxorcielebis gaZlierebisTvis, aseve saerTaSoriso TanamSromlobis mxardasaWerad 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi, komiteti, Tavisi Sexedulebisamebr, spe-
cializebul saagentoebs, gaerTianebuli erebis bavSvTa fonds da sxva kompetentur 
uwyebebs gadascems monawile saxelmwifoebisgan miRebul nebismier angariSs, romelSic 
mocemulia moTxovna, an miTiTebulia saWiroeba sakonsultacio momsaxurebebis da te-
qnikuri daxmarebis mimarT, amgvar moTxovnebsa da miTiTebebze komitetis mier gakeT-
ebul dakvirvebebsa da winadadebebTan erTad, Tu aseTi ram arsebobs (konvenciis 45 (b) 
muxlis Sesabamisad).   

33. Sesabamisad, Tu konvenciis mier monawile saxelmwifos angariSi an ganxilvis procesi 
raime saWiroebas gamoavlens arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi reformebis 
dawyebis aucileblobis kuTxiT, sadac igulisxmeba gaerTianebuli erebis organizaci-
is, an sxva specializebuli saagentoebis teqnikuri sakonsultacio da daxmarebis pro-
gramebi, monawile saxelmwifos SeuZlia amgvari daxmareba moiTxovos, raSic SeiZleba 
aseve Sevides danaSaulis prevenciis da sisxlis samarTlis marTlmsajulebis ganyo-
fileba, adamianis uflebebis centris da gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa 
fondis CaTvliT. 

34. aRniSnul moTxovnebze adekvaturi daxmarebis uzrunvelsayofad teqnikuri kon-
sultaciis da daxmarebis sakoordinacio sabWo unda Camoyalibdes arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis sakiTxebSi, romelic, sul mcire, yovelwliurad Seikribeba gener-
aluri mdivnis mier. aRniSnuli sabWo dakompleqtdeba ganyofilebis, gaerTianebuli 
erebis organizaciis adamianis uflebebis umaRlesi komisariatis / adamianis uflebaTa 
centris, gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa fondis, gaerTianebuli erebis 
organizaciis ganviTarebis programis, bavSvis uflebebis komitetis da im instituci-
ebis warmomadgenlebiT, romlebic gaerTianebuli erebis organizaciis danaSaulis 
prevenciis da sisxlis damarTlis programebis qsels qmnian, aseve warmomadgenlebiT 
gaerTianebuli erebis organizaciis sxvadasxva uwyebebidan, dainteresebuli mTavro-
baTaSorisi, regionuli da arasamTavrobo organizaciebidan, arasrulwlovanTa mar-
Tlmsajulebis saerTaSoriso qselis da akademiuri instituciebis CaTvliT, romlebic 
teqnikuri konsultaciis da daxmarebis miwodebaSi monawileoben qvemoT mocemuli 39-e 
punqtis Sesabamisad. 

35. sakoordinacio sabWos pirveli Sexvedris gamarTvamde strategia unda SemuSavdes im 
sakiTxis gadasaWrelad, Tu rogor unda moxdes samomavlo saerTaSoriso TanamSromlo-
bis amoqmedeba arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi. sakoordinacio sabWom 
aseve xeli unda Seuwyos saerTo problemebis gamovlenas, kargi praqtikis magaliTebis 
Segrovebas, gaziarebuli gamocdilebis da saWiroebebis analizs, rac Tavis mxriv ufro 
strategiul midgomas gamoiwvevs saWiroebebis Sefasebisa da efeqturi winadadebebi-
sadmi qmedebis uzrunvelsayofad. amgvari midgoma erToblivi sakonsultacio samsaxu-
rebis da arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi teqnikuri daxmarebis SeTanxmebul mo-
qmedebas uzrunvelyofs, rac adre arsebul SeTanxmebas moicavs aseTi daxmarebis momTx-
ovn mTavrobasa da yvela sxva partniorebTan, visac qveyanaSi proeqtis sxvadasxva seg-
mentis ganxorcielebis SesaZlebloba da kompetencia gaaCnia, rac yvelaze efeqtur da 
problemaze orientirebul qmedebas uzrunvelyofs. aRniSnuli erToblioba mudmivad 
unda SemuSavdes yvela monawile mxaresTan mWidro TanamSromlobiT. is gaiTvaliswinebs 
alternatiuli programebis da iseTi zomebis SesaZlo danergvas, rac arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis administrirebis gaumjobesebazea gaTvlili, raTa Semcirdes aras-
rulwlovani damnaSaveebis winaswari dakavebis dawesebulebebis da saerTod winaswari 
dakavebis gamoyeneba, gaumjobesdes TavisuflebaaRkveTili bavSvebis mopyroba da re-
integraciis Tu aRdgenis efeqturi programebi Seiqmnas.

36. gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces erTiani prevenciuli gegmis fomulirebas, 
razec saubrobs arasrulwlovanTa danaSaulobis prevenciis Sesaxeb gaerTianebuli 
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erebis organizaciis saxelmZRvanelo principebi (riadis gaidlainebi). proeqtma foku-
sireba unda moaxdinos strategiebze yvela bavSvis da axalgazrdis warmatebuli so-
cializaciis da integrirebis strategiebze, kerZod ki ojaxebis, sazogadoebis, Tanas-
worTa jgufebis, skolebis, profesiuli gadamzadebis da samuSao garemos meSveobiT. aR-
niSnulma proeqtebma gansakuTrebuli yuradReba unda dauTmos gansakuTrebuli dacvis 
saWiroebis mqone bavSvebs, rogoricaa quCaSi mcxovrebi da momuSave bavSvebi, an ojaxur 
garemos mudmivad moklebuli bavSvebi, SezRuduli SesaZleblobis da umciresobis war-
momadgeneli bavSvebi, emigranti da aborigeni mosaxleobis Svilebi da bavSvTa sxva mowy-
vladi jgufebi. gansakuTrebiT ki, SesaZleblobebis farglebSi, unda aikrZalos aRniS-
nuli bavSvebis ganTavseba instituciebSi. saWiroa SemuSavdes socialuri dacvis zomebi, 
raTa aRniSnuli bavSvebis kriminalizaciis riskebi SeizRudos.

37. strategiaSi aseve mocemuli unda iyos koordinirebuli procesi saerTaSoriso sakon-
sultacio momsaxurebebis da teqnikuri daxmarebis miwodebisTvis konvenciis monawile 
saxelmwifoebisTvis, iseTi erToblivi misiebis safuZvelze, rac Sesaferis dros unda 
ganxorcieldes sxvadasxva monawile organizaciebis da saagentoebis personalis mier, 
ufro grZelvadiani daxmarebis proeqtebis SemuSavebis gaTvaliswinebiT.

38. qveynis doneze sakonsultacio momsaxurebebis da teqnikuri daxmarebis programebis 
ganxorcielebaSi mniSvnelovan moqmed mxarebs gaerTianebuli erebis mudmivi koordi-
natorebi warmoadgenen, raSic mniSvnelovani rolebi Semdegma uwyebebma unda iTamaSon: 
gaerTianebuli erebis organizaciis adamianis uflebebis umaRlesi komisariatis / ada-
mianis uflebaTa centris adgilobrivi ofisebi, gaerTianebuli erebis organizaciis 
bavSvTa fondi da gaerTianebuli erebis organizaciis ganviTarebis programa. qveynis 
doneze dagegmvasa da programirebaSi xazgasmulia arasrulwlovanTa marTlmsajuleb-
is teqnikur TanamSromlobaSi integrirebis sasicocxlo mniSvnelobis xasiaTi, gaer-
Tianebuli erebis organizaciis qveynebis doneze arsebuli strategiis dokumentis 
CaTvliT. 

39. unda moxdes resursebis mobilizeba rogorc sakoordinacio sabWos koodrinaciis 
meqanizmisTvis, aseve regionuli da qveynis doneze ganxorcielebuli proeqtebisTvis, 
romelTa SemuSavebis mizanic konvenciasTan Sesabamisobis gaumjobesebaa. am miznisTvis 
ki resursebi (ixileT punqtebi 34 da 38 zemoT) gamoyofili iqneba an regularuli biu-
jetebidan, an arasabiujeto resursebidan. konkretuli proeqtebisTvis resursebis um-
etesoba gare wyaroebidan iqneba mobilizebuli. 

40. sakoordinacio sabWos mizani iqneba mxari dauWiros am sferoSi resursebis mobilizaci-
is koordinirebul midgomas, faqtobrivad ki amis mamoZravebeli Zala gaxdes. resurse-
bis amgvari mobilizacia zogad strategias unda emyarebodes, rogorc es am sferoSi 
globaluri programis mxardasaWerad SemuSavebul programul dokumentSia mocemuli. 
am procesSi monawileobis misaRebad mowveuli unda iyos gaerTianebuli erebis organ-
izaciis yvela dainteresebuli organo da saagento, aseve arasamTavrobo organizaciebi, 
roemlTac am sferoSi teqnikuri TanamSromlobis samsaxuris miwodebis demonstrire-
buli potenciali gaaCniaT.

e. Semdgomi mosazrebebi qveyanaSi proeqtebis ganxorcielebasTan dakavSirebiT

41. arasrulwlovanTa danaSaulobis prevenciis da arasrulwlovanTa marTlmsajuleb-
is erT-erTi aSkara principia is, rom grZelvadiani cvlileba xdeba ara mxolod maSin, 
roca simptomebze axdenen reagirebas, aramed maSinac, roca Zireul gamomwvev mizezebze 
muSaoben. magaliTad, arasrulwlovanTa dakavebis zedmetad gamoyeneba adekvaturad 
gadaiWreba mxolod erTiani midgomis gamoyenebis gziT, romelic moicavs rogorc or-
ganizaciul, aseve menejerul struqturebs gamoZiebis yvela doneze, prokuraturasa da 
sasamarTlos, aseve penitencialur sistemas. es, sxvaTa Soris, Sida da gare komunikacias 
moiTxovs policiasTan, prokurorebTan, mosamarTleebsa da magistratebTan, adgilo-
briv xelisuflebasTan, samTavrobo uwyebebsa da dakavebis centrebis Sesabamis saagen-
toebTan. amas garda, es erTmaneTTan mWidrod TanamSromlobis nebasa da SesaZleblobas 
moiTxovs. 

42. bavSvebis qcevasTan dakavSirebuli sakiTxebis gadaWrisas sisxlis samarTlis marTlm-
sajulebis zomebze zedmetad damokidebulebis Semdgomi prevenciisTvis, saWiroa Zal-
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isxmeva iseTi programebis SemuSavebisa da gamoyenebisTvis, romelTa mizania socialuri 
daxmarebis gaZliereba. amis meSveobiT SesaZlebeli iqneba alternatiuli programebis 
ganxorcieleba marTlmsajulebis sistemis gverdis avliT, Sesaferis situaciebSi, aseve 
arasapatimro zomebis da reintegraciis programebis gamoyenebis gaumjobeseba. amgvari 
programebis SemuSavebisa da ganxorcielebisTvis aucilebelia mWidro TanamSromlobis 
gaZliereba bavSvTa marTlmsajulebis seqtorebs, sxvadasxva samarTaldamcav samsaxu-
rebs, socialuri keTildReobis da saganmanaTleblo seqtorebs Soris.

III. dazaralebul da mowme bavSvebTan dakavSirebuli gegmebi

43. danaSaulisa da xelisuflebis borotad gamoyenebis msxverplTa mimarT marTlmsaju-
lebis ganxorcielebis ZiriTadi principebis deklaraciis Sesabamisad, saxelmwifoebma 
unda aiRon valdebuleba, raTa uzrunvelyon, rom dazaralebuli da mowme bavSvebs xeli 
saTanadod miuwvdebaT marTlmsajulebasa da samarTlian mopyrobaze, zianis anazRau-
rebaze, kompensaciasa da socialur daxmarebaze. Sesabamis SemTxvevebSi, saWiroa zome-
bis miReba, raTa Tavidan iqnas acilebuli sisxlis samarTlis saqmeebis mogvareba kom-
pensaciis meSveobiT marTlmsajulebis sistemis gverdis avliT, roca amgvari qmedeba 
bavSvis WeSmarit interesebs ar Seesabameba.

44. policiam, advokatebma, samarTlebriv sferoSi momuSave da sasamarTlos personalma 
treningi unda gaiaron im saqmeebis ganxilvis Temaze, sadac dazaralebulad bavSvebi 
gvevlinebian. saxelmwifoebma specializebuli ofisebis da ganyofilebebis Camoyal-
ibeba unda ganixilon, Tu es maT jer ar gaukeTebiaT, im saqmeebis ganxilvisTvis, sadac 
danaSauli bavSvebis winaaRmdeg iqna Cadenili. saxelmwifoebma, Sesabamis SemTxvevebSi, 
im saqmeebis saTanado marTvis praqtikis kodeqsi unda SeimuSaon, sadac dazaralebuli 
bavSvia.

45. dazaralebul bavSvebs TanagrZnobiT da maTi Rirsebis pativiscemiT unda moeqcnen. maT 
ufleba aqvT xeli miuwvdebodeT marTlmsajulebis meqanizmebze, aseve maT mier gancdi-
li zianis dauyovnebliv gamosworebaze, rogorc es erovnuli kanonmdeblobiT aris 
gaTvaliswinebuli.

46. dazaralebul bavSvebs xeli unda miuwvdebodeT daxmarebaze, rac maT saWiroebebs ak-
mayofilebs, rogoricaa advokatireba, dacva, ekonomikuri daxmareba, konsultacia, 
janmrTeloba da socialuri samsaxurebi, socialuri reintegracia, aseve fizikuri da 
fsiqologiuri aRdgeniTi samsaxurebi. gansakuTrebuli daxmareba unda iqnas uzrun-
velyofili im bavSvebisTvis, romlebic avad arian, an SezRuduli SesaZlebloba aqvT. 
specialuri yuradReba unda daeTmos ufro metad ojaxsa da sazogadoebaze damyarebul 
reabilitacias, vidre institucionalizacias. 

47. saWiroa Camoyalibdes da, sadac aucilebelia, gaZlierdes sasamarTlo da adminis-
traciuli meqanizmebi, raTa dazaralebulma bavSvebma kompensacia miiRon dauyovnebeli, 
samarTliani da xelmisawvdomi formaluri an araformaluri procedurebis meSveobiT. 
dazaralebuli bavSvebis an/da maTi kanonieri warmomadgenlis Setyobinebac Sesabamisad 
unda moxdes.

48. saWiroa samarTlian da adekvatur kompensaciaze xelmisawvdomobis uzrunvelyofa yve-
la dazaralebuli bavSvisTvis, visi adamianis uflebebic Seilaxa, gansakuTrebiT maSin, 
Tu am bavSvebma ganicades wameba da sxva boroti, araadamianuri an Rirsebis Semlaxavi 
mopyroba an dasja, gaupatiurebis da seqsualuri Seviwroebis, Tavisuflebis arasamarT-
lebrivad an TviTneburad aRkveTis, gaumarTlebeli dakavebis da marTlmsajulebis 
Secdomis CaTvliT. xelmisawvdomi unda iyos aucilebeli samarTlebrivi warmomadgen-
loba, raTa saqme ganxilul iqnas Sesabamis sasamarTloSi an tribunalSi, aseve moxdes 
misi Targmna bavSvis mSobliur enaze, saWiroebis SemTxvevaSi.

49. mowme bavSvebs sasamarTlo da administraciuli procesebis ganmavlobaSi daxmareba 
sWirdebaT. saxelmwifoebma, saWiroebis SemTxvevaSi, TavianT mtkicebiT da saproceso sa-
marTalSi unda ganixilon, Seafason da gamoasworon mdgomareoba im bavSvebisTvis, rom-
lebic danaSaulis mowmeebi arian, raTa bavSvis uflebebis srulad dacva uzrunvelyon. 
sxvadasxva samarTlebrivi tradiciebis, praqtikebis da samarTlebrivi farglebis Se-
sabamisad, Tavidan unda iqnas acilebuli pirdapiri kontaqti dazaralebul bavSvsa da 
damnaSaves Soris gamoZiebis da devnis procesis, aseve saqmis sasamarTloSi ganxilvis 
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procesis ganxilvis ganmavlobaSi, ramdenadac es SesasZlebelia. unda aikrZalos daza-
ralebuli bavSvis identifikacia mediaSi da, sadac saWiroa, daculi unda iqnas bavSvis 
piradi cxovreba. sadac akrZalva wevri qveynebis fundamentur samarTlebriv principebs 
ewinaaRmdegeba, amgvari identifikacia ukugdebuli unda iqnas.

50. aucileblobis SemTxvevaSi saxelmwifoebma unda ganixilon cvlilebebis Setana TavianT 
sisxlis samarTlis saproceso kodeqsebSi, raTa, sxvaTa Soris, SesaZlebeli gaxdes bavS-
vis Cvenebis videoCanaweris gakeTeba da am Canaweris wardgena sasamarTloSi oficial-
uri mtkicebulebis saxiT. kerZod. policiam, prokurorebma, mosamarTleebma da magis-
tratebma ufro bavSvisadmi keTilganwyobili praqtikebi unda gamoiyenon, magaliTad, 
policiis operaciebis dros da mowme bavSvebis dakiTxvisas. 

51. dazaralebuli da mowme bavSvis saWiroebebis mimarT sasamarTlo da administraciuli 
procesebis reagirebaze xelSewyoba Semdegnairad unda ganxorcieldes:

(a) dazaralebuli bavSvebis informireba Tavisi rolis, aseve saqmis warmoebis da ganx-
ilvis masStabis, xangrZlivobis da progresis Sesaxeb, gansakuTrebiT mZime danaSau-
lis SemTxvevaSi;

(b) mowme bavSvis momzadebis sqemebis SemuSavebis mxardaWera, raTa bavSvi sisxlis sa-
marTlis process mtkicebulebis gadacemamde gaecnos. dazaralebuli da mowme bavS-
vebisTvis uzrunvelyofili unda iqnas saTanado daxmareba mTeli samarTlebrivi 
procesis ganmavlobaSi; 

(g) dazaralebuli bavSvebis Sexedulebebis da mosazrebebis wardgenis da ganxilvis 
uzrunvelyofa saqmis warmoebis saTanado etapebze, sadac maTi piradi interesebis 
sakiTxi dgas, braldebulis mimarT arsebuli winaswari ganwyobis gaTvaliswinebis 
gareSe da Sesabamisi erovnuli sisxlis samarTlis marTlmsajulebis sistemis Sesa-
bamisad;

(d) zomebis miReba, raTa minimumamde iqnas dayvanili sisxlis samarTlis marTlmsa-
julebis procesis gaWianureba, moxdes dazaralebuli da mowme bavSvebis piradi 
cxovrebis dacva, aseve, sadac saWiroa, ganxorieldes maTi dacva daSinebisa da Su-
risZiebisgan.

52. sazRvrebs gareT aralegalurad gadayvanili an aramarTlzomierad datovebuli bavS-
vebi, zogadi principis Tanaxmad, warmoSobis qveyanaSi unda daabrunon. saTanado 
yuradReba unda mieqces maT usafrTxoebas; maT adamianurad unda moeqcnen da aucile-
beli daxmareba gauwion dabrunebamde. isini dauyovnebliv unda daabrunon, raTa uzrun-
velyofili iqnas Sesabamisoba bavSvis uflebebis konvenciasTan. iq, sadac gamoiyeneba 
haagis 1980 wlis konvencia bavSvTa saerTaSoriso motacebis samoqalaqo aspeqtebis Ses-
axeb, an haagis 1993 wlis konvencia bavSvTa dacvis da TanamSromlobis Sesaxeb saerTaSo-
riso gaSvilebis SemTxvevebSi, romelic haagis saerTaSoriso kerZo samarTlis koncer-
enciam daamtkica, aseve, sadac gamoiyeneba konvencia iurisdiqciis, Sesabamisi kanonis, 
aRiarebis, aRsrulebis da TanamSromlobis Sesaxeb mSoblebis pasuxismgeblobis da bavS-
vis dacvis mimarT, dauyovnebliv unda iqnas gamoyenebuli aRniSnuli konvenciebis de-
bulebebi bavSvis dabrunebisTvis. bavSvis dabrunebis Semdeg mSobliuri qveyana bavSvs 
pativiscemiT unda moeqces, adamianis uflebaTa saerTaSoriso principebis Sesabamisad 
da mas adekvaturi ojaxuri sareabilitacio saSualebebi unda SesTavazos. 

53. gaerTianebuli erebis organizaciis danaSaulis prevenciis da sisxlis samarTlis mar-
Tlmsajulebis programa, im institutebis CaTvliT, rogoricaa programis qseli, gaer-
Tianebuli erebis organizaciis adamianis uflebebis umaRlesi komisariati / adamianis 
uflebebis centri, gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa fondi, gaerTianebuli 
erebis organizaciis ganviTarebis programa, bavSvis uflebaTa komiteti, gaerTianebu-
li erebis organizaciis ganaTlebis, samecniero da kulturuli organizacia, msoflio 
banki da dainteresebuli arasamTavrobo organizaciebi, unda daexmaron wevr qveynebs, 
maTi moTxovnis safuZvelze, gaerTianebuli erebis organizaciis biujetebis an arasa-
biujeto resursebis saerTo apropriaciis farglebSi, raTa SemuSavdes multidisci-
plinuri treningi, saganmanaTleblo da sainformacio RonisZiebebi samarTaldamcavi da 
sxva sisxlis samarTlis marTlmsajulebis personalisTvis, policielebis, prokurore-
bis, mosamarTleebisa da magistratebis CaTvliT.
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„მინიმალური სტანდარტული წესები პატიმრებთან მოპყრობის შესახებ“ (SMR) პირველად 
მიღებულ იქნა 1955 წელს და დამტკიცდა გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს მიერ 
1957 წელს. 

მისი მიღების დღიდან, წესები გახდა პატიმრებთან მოპყრობის მარეგულირებელი ძირითადი 
საერთაშორისო სტანდარტი და შეფასებაში ჩართული მონიტორინგისა და ინსპექტირების 
მექანიზმების საქმიანობის ძირითადი საბაზისო დოკუმენტი. ბევრ ქვეყანაში, მინიმალური 
სტანდარტული წესები გამოიყენება როგორც ე.წ. „ნიმუში“ ციხეებთან დაკავშირებული 
ეროვნული კანონმდებლობისთვის, სხვაგან, ისინი წარმოადგენს ერთადერთ დოკუმენტს, 
რომელიც პირდაპირ არეგულირებს პატიმართა მოპყრობის საკითხს. 

თუმცა, მინიმალური სტანდარტული წესების მიღებიდან 60 წლის შემდეგ 
სასჯელაღსრულების მეცნიერება მნიშვნელოვნად განვითარდა და წესები მოძველდა, რაც 
გასაკვირი არ არის. მისი ზოგიერთი ნაწილი შეუთავსებელიც კი გახდა 1955 წლის შემდგომ 
შემუშავებულ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალთან. 

აღნიშნული მოვლენების აღსანიშნავად, გაერო ჩაერთო წესების გადახედვის ოთხწლიან 
პროცესში და 2015 წლის 17 დეკემბერს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ერთხმად მიიღო 
„განახლებული მინიმალური სტანდარტული წესები პატიმრებთან მოპყრობის შესახებ“ 
(„ნელსონ მანდელას წესები“).1 „განახლებული სტანდარტული მინიმალური წესები, 
შემდგომში „მანდელას წესები“, იწოდა სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტის, ნელსონ მანდელას 
მემკვიდრეობისთვის პატივის მისაგებად, რომელმაც 27 წელი გაატარა ციხეში. 

საერთაშორისო საზოგადოებამ გადაწყვიტა არ შეეცვალა სტანდარტული მინიმალური წესები 
სრულად, არამედ არჩია ტერმინოლოგიისა და რვა კონკრეტული სფეროს „მიზნობრივი 
გადასინჯვის“ განხორციელება, რაც SMR-ში ყველაზე მოძველებული იყო.2 ესენია: 

 — პატიმართა თანდაყოლილი ღირსების პატივისცემა;

 — სამედიცინო სერვისები და ჯანდაცვა;

 — დისციპლინური ღონისძიებები და სანქციები;

 — ციხეში სიკვდილისა და წამების შემთხვევების გამოძიება; 

 — მოწყვლადი ჯგუფების დაცვა;

 — კანონიერ წარმომადგენლთან ხელმისაწვდომობა;

 — საჩივრები და დამოუკიდებელი ინსპექტირება; და

 — თანამშრომლების გადამზადება. 

გადახედვისას SMR-ის მოქმედების ფარგლები არ შეცვლილა და ის კვლავ მოიცავს 
„დაწესებულებათა ზოგად მართვას და გამოიყენება ყველა კატეგორიის პატიმართა 
მიმართ, მიუხედავად იმისა, ეს უკანასკნელი პატიმრობაში იმყოფება, სისხლის სამართლის 
დანაშაულის თუ სამოქალაქო სამართალდარღვევის გამო, ბრალდებულია იგი თუ 
მსჯავრდებული. წესი ეხება ისეთ პატიმრებსაც, რომლებიც ექვემდებარებიან მოსამართლის 
მიერ დანიშნულ „უსაფრთხოების ზომებს“ ან „გამოსასწორებელ ღონისძიებებს“. (წინასწარი 
შენიშვნა 3(1)), ასევე „დაპატიმრებულ ან ბრალდების წაუყენებლად ციხეში მოთავსებულ 
პირებს“ (წესი 122).

1. გაეროს გენერალური ასამბლეა, რეზოლუცია 70/175, „გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესები პატიმრებთან მოპყრობის შესახებ“ 
(„ნელსონ მანდელას წესები“), მიღებულია 2015 წლის 17 დეკემბერს. აღნიშნულ დოკუმენტში „მანდელას წესები“ მუდმივად მოიხსენიება 
და ხდება მათი ციტირება. წესის ნებისმიერი მოხსენიება გულისხმობს კონკრეტულად განსახილველ ინდივიდუალურ წესს. თუ სხვაგვარად 
არ არის განსაზღვრული, დოკუმენტში წესის ან წესების მოხსენიება ყოველთვის გულისხმობს „ნელსონ მანდელას“ წესებს. ამგვარად, ამ 
დოკუმენტში „ნელსონ მანდელას წესებზე“ ნებისმიერი მითითება ან მათი ციტირება შეიძლება დაკავშირდეს ამ ბიბლიოგრაფიულ ბმულთან 
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf.

2. განხილვა ინიცირებული იყო გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 2010 წლის 21 დეკემბრის 65/230 რეზოლუციით, „დანაშაულის 
პრევენციისა და სისხლის სამართლის გაეროს მეთორმეტე კონგრესზე”, რომელმაც სხვა საკითხებთან ერთად მოითხოვა დანაშაულის 
პრევენციისა და სისხლის სამართლის კომისიის შექმნა, ... ღია მთავრობათაშორისი საექსპერტო ჯგუფი (...) საუკეთესო პრაქტიკის, 
ასევე ეროვნული კანონმდებლობისა და არსებული საერთაშორისო სამართლის შესახებ ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის, და პატიმართა 
მოპყრობის შესახებ გაეროს არსებული სტანდარტული მინიმალური წესების გადახედვა მათში სასჯელაღსრულების მეცნიერების 
უკანანსკნელი მიღწევების და საუკეთესო პრაქტიკის ასახვის მიზნით, კომისიისთვის სამომავლო ნაბიჯების შესახებ რეკომენდაციების 
შემუშავების ხედვით.“ A/RES/65/230, პარ. 10, გვ. 3, ხელმისაწვდომია: www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/230.
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პატიმრობაში მყოფი პირებისადმი ადამიანური მოპყრობის და მათი თანდაყოლილი 
ღირსების პატივისცემის ვალდებულების ნაწილში ეუთოს წევრმა სახელმწიფოებმა აიღეს 
ვალდებულება მოეხდინათ ადამიანის უფლებებთან და მართლმსაჯულების მართვასთან 
დაკავშირებული საერთაშორისო სტანდარტების, მათ შორის „სტანდარტული მინიმალური 
წესების“, განხილვა.3 

აღნიშნული სახელმძღვანელო დოკუმენტი მიზნად ისახავს წარმოადგინოს საფუძვლიანი 
და პრაქტიკული მითითებები „განახლებული სტანდარტული მინიმალური წესების“ 
განხორციელების შესახებ. სახელმძღვანელოს სამიზნე აუდიტორია, უპირატესად, 
ციხის თანამშრომლები, ადმინისტრაცია და ციხეში მყოფი სხვა პრაქტიკოსებია და 
ის შემუშავდა „მანდელას წესების“ უკეთ გაცნობის და პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით. 
იმის გათვალისწინებით, რომ რიგი წესები მოითხოვს კანონმდებლობასა და პოლიტიკურ 
კურსში ცვლილებების განხორციელებას, რაც სცილდება ციხის ადმინისტრაციის 
უფლებამოსილებას, სახელმძღვანელოში ასევე ასახულია კანონმდებლებისთვის 
გასათვალისწინებელი რეკომენდაციები. წესების განხორციელების შესაძლო მიდგომების 
საილუსტრაციოდ ეუთოს წევრი სახელმწიფოებიდან წარმოდგენილი იქნა პრაქტიკული 
მაგალითები. ზოგიერთ ნაწილში ამ მაგალითებს დაერთო მსოფლიოს საუკეთესო პრაქტიკა. 

წესები დალაგებულია არა ქრონოლოგიურად, არამედ შვიდ თემატურ თავად, რაც ახდენს 
ურთიერთდაკავშირებული დებულებების დაჯგუფებას და მათ სრულყოფილ ასახვას. 

აღიარებულია რა წინა სტანდარტული მინიმალური წესების შესახებ არსებული 
სახელმძღვანელო პრინციპების მნიშვნელობა, აღნიშნული დოკუმენტი ასახავს მხოლოდ 
წესებში განხორციელებულ ცვლილებებს და არ ეხება იმ თემატურ სფეროებსა და წესებს, 
რომელიც არ იყო შეცვლილი გადახედვის პროცესში. 

ეს დოკუმენტი მხოლოდ წარმოადგენს სახელმძღვანელო პრინციპებს პატიმართა 
მოპყრობის მინიმალური სტანდარტების იმპლემენტაციის შესახებ. იგი აერთიანებს 
არსებულ საერთაშორისო და პრაქტიკულ ინსტრუმენტებს, ე.წ. „რბილი სამართლის“ 
პრინციპებსა და ავტორიტეტული ორგანოების შეხედულებებს, ასევე შეიცავს ადგილობრივი 
საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითებს, რაც წესების ინტერპრეტირებისა და ეფექტიანი 
განხორციელების შესახებ საჭირო სახელმძღვანელო მითითებებს წარმოადგენს. მან, 
არავითარ შემთხვევაში, არ უნდა შეუშალოს ხელი ციხის მართვის, პატიმართა მოპყრობის 
ან ციხის პირობების უფრო მაღალი სტანდარტების განხორციელებასა და განვითარებას. 

უაღრესად აუცილებელია გენდერული თავისებურებების გათვალისწინება ციხის 
მართვის ნებისმიერ ასპექტთან მიმართებაში, რათა დაცული იყოს ადამიანის უფლებები 
თავისუფლებაღკვეთილ პირებთან დაკავშირებით. აღნიშნული დოკუმენტი გამოჰყოფს 
იმ დებულებებსა და საკითხებს, სადაც გენდერული ხედვა განსაკუთრებით აქტუალურია. 
საკითხები, რომელიც კონკრეტულად დაკავშირებულია ქალ პატიმრებთან ხაზგასმულია 
დოკუმენტში „ქალ პატიმართა მოპყრობისა და მსჯავრდებულ ქალთა არასაპატიმრო 
ღონისძიებების შესახებ გაეროს წესების“ („ბანგკოკის წესები“) მიხედვით შემუშავებულ 
სახელმძღვანელო პრინციპებზე მითითებით. აღნიშნულმა არ უნდა გადაიტანოს 
ყურადღება იმ ფაქტიდან, რომ იმ ციხეებში, სადაც ტიპიურად დომინირებს მამრობითი 
სქესის პატიმრები, ის კაცები და ბიჭები, ვინც არ შეესაბამებიან დომინანტ გენდერულ 
წარმოდგენებს, ასევე წარმოადგენენ რისკ ჯგუფს. სპეციფიური რისკები და საჭიროებები 
ასოცირდება ასევე ლესბოსელ, გეი, ბისექსუალ, ტრანსგენდერ და/ან ინტერსექსუალ 
(ლგბტი) პატიმრებთან. უსაფრთხო და ჰუმანური დაწესებულების შექმნის მიზნით, ციხის 
ადმინისტრაციამ უნდა მიიღოს მხედველობაში ციხის მართვისა და პატიმრობის პირობების 
დიფერენცირებული ზეგავლენა კაცებსა და ქალებზე, ბიჭებსა და გოგონებზე, ასევე 
ლგბტი პირებზე. 

„ნელსონ მანდელას წესების“ შესახებ ეს სახელმძღვანელო დოკუმენტი შეიქმნა 
დეტალური სამაგიდო კვლევების და პრაქტიკოსებთან კონსულტაციების შედეგად. 
სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებმა, როგორიცაა სამთავრობო დაწესებულებების, 
ციხის ექსპერტების და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე სამოქალაქო საზოგადოების 
წარმომადგენლები, თავაზიანად დაგვითმეს თავიანთი დრო და ცოდნა, და ეუთოს 
დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისს (OSCE/ODIHR) და 
„ციხის საერთაშორისო რეფორმას“ (PRI) სურთ მადლობა გადაუხადონ მათ მნიშვნელოვანი 
წვლილისა და კონტრიბუციისთვის. დოკუმენტი ასევე ეყრდნობა „ესექსის  დოკუმენტს“, 
რომელმაც წარმოადგინა ექსპერტების შეხვედრის, არაფორმალურად ცნობილი როგორც 
„ესექსის ექსპერტთა ჯგუფი“, შედეგად 2016 წლის აპრილში შემუშავებული პირვანდელი 
სახელმძღვანელო პრინციპები.4

3. „ეუთოს მონაწილე სახელმწიფოები განიხილავენ გაეროს სტანდარტული მინიმალურ წესებს პატიმრებტან მოპყრობის სესახებ და გაეროს 
ქცევის კოდექს ოფიციალური სამართალდამცავი პირებისთვის“. (კითხვარი ევროპაში უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით: 
პრინციპები (23.2)), ვენა 1989.

4. „ესექსის დოკუმენტი 3: გაეროს “ნელსონ მანდელას“ წესების ინტერპრეტაციისა და იმპლემენტაციის პირველადი სახელმძღვანელო“. 
„ციხის საერთაშორისო რეფორმა“/ესექსის უნივერსიტეტი. ხელმისაწვდომია: www.penalreform.org/resource/guidance-on-implementation-the-
nelson-mandela-rules.
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ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ „ნელსონ მანდელას წესების“ სახელმღვანელო დოკუმენტი 
წარმოადგენს საჭირო ინფორმაციას ციხის ადმინისტრაციის, თანამშრომლების, პოლიტიკის 
განმსაზღვრელ პირებისა და სხვა პრაქტიკოსებისთვის „განახლებული სტანდარტული 
მინიმალური წესების“ განხორციელების კუთხით. 

„ნელსონ მანდელას წესების“ სრული იმპლემენტაცია უზრუნველყოფს პატიმართა ადამიანის 
უფლებების სრულად დაცულობას და მათთან ღირსეულად მოპყრობას. აღნიშნული ხელს 
უწყობს უსაფრთხო გარემოს შექმნას ციხის თანამშრომლებისთვის, მათი უფლებამოსილების 
ეფექტიანი განხორციელებისათვის. ეს ასევე ნიშნავს, რომ ციხის ხელმძღვანელ პირებს 
შესაძლებლობა აქვთ წვლილი შეიტანონ სისხლის სამართლის სისტემის მთავარი მიზნის 
მიღწევაში, რაც საბოლოო ჯამში, საზოგადოების სასარგებლოდ პატიმართა რეაბილიტაციას 
და რეინტეგრაციას გულისხმობს.

  აკრონიმები და აბრივიატურა 

აკრონიმები

ACLU სამოქალაქო თავისუფლებების დაცვის ამერიკული კავშირი

APT წამების პრევენციის ასოციაცია

BPUFF  გაეროს ძირითადი პრინციპები მართლწესრიგის დამცველ თანამდებობის პირთა 
მიერ ძალისა და და ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების შესახებ 

CAT  გაეროს კონვენცია წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 
შემლახავი მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ

CoE ევროპის საბჭო

CRC გაეროს ბავშვთა დაცვის კონვენცია

CPT  წამების და სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის 
საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტი 

CRPD გაეროს კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ

ECHR ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია

ECtHR ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლო 

EPR „ევროპული ციხის წესები“

EU ევროპის კავშირი 

EuroPris ციხისა და სასჯელაღსრულების სერვისების ევროპული ორგანიზაცია

IACHR ადამიანის უფლებათა ინტერ-ამერიკული სასამართლო 

ICCPR საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ 

ICPA საერთაშორისო სასჯელაღსრულებისა და ციხის ასოციაცია 

ICPS ციხის კვლევათა საერთაშორისო ცენტრი 

ILO შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია 

LGBTI ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანს და/ან ინტერსექსი 

NGO არასამთავრობო ორგანიზაცია 

NPM პრევენციის ეროვნული მექანიზმი

ODIHR დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისი (ODIHR) 

OHCHR გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისრის ოფისი 

OPCAT  წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის 
და დასჯის წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატიური ოქმი 

OSCE ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია 

PRI „ციხის საერთაშორისო რეფორმა“ 
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SMR  „სტანდარტული მინიმალური წესები პატიმრებთან მოპყრობის შესახებ“ (1955); 
მთელ დოკუმენტში „განახლებული სტანდარტული მინიმალური წესები“ გულისხმობს 
განახლებულ ვერსიას (2015), როგორც „ნელსონ მანდელას წესების“ ან „მანდელას 
წესების“ სინონიმს.

SPT  გაეროს წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი 
მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის ქვეკომიტეტი

TIJ მართლმსაჯულების ტაილანდის ინსტიტუტი

UDHR ადამიანის უფლებათა უნივერსალური დეკლარაცია

UN გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია

UNAIDS გაერთიანებული ერების აივ/შიდსის ერთობლივი პროგრამა 

UNCAT  გაეროს წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი 
მოპყრობის ან დასჯის საწინააღმდეგო კომიტეტი 

UNCRC გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი

UNHCR გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისი

UNODC გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისი 

UNOPS გაეროს საჯარო სერვისების ოფისი 

WHO ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია 

WMA მედიკოსთა მსოფლიო ასოციაცია 

აბრევიატურა

„ბანგკოკის წესები“ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესები ქალ პატიმართა 
მოპყრობისა და მსჯავრდებულ ქალთა არასაპატიმრო 
ღონისძიებების შესახებ

„პეკინური წესები“ გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესები არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების ადმინისტრირების შესახებ

„ესექსის დოკუმენტი“ ესექსის დოკუმენტი 3: გაეროს „ნელსონ მანდელას წესების“ 
ინტერპრეტაციისა და იმპლემენტაციის პირველადი 
სახელმძღვანელო

„ჰავანას წესები“ თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დაცვის 
გაეროს წესები

„სტამბოლის ოქმი“ წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 
შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის ეფექტიანი გამოძიებისა 
და დოკუმენტირების სახელმძღვანელო

„სტამბოლის განაცხადი“ სტამბოლის განაცხადი სამარტოო საკნის გამოყენების და 
ეფექტების შესახებ

„მანდელას წესები“ განახლებული მინიმალური სტანდარტული წესები პატიმრებთან 
მოპყრობის შესახებ 

გაეროს პრინციპების 
კრებული

გაეროს პრინციპების კრებული ნებისმიერი ფორმით დაკავებული 
ან დაპატიმრებული პირების დაცვის შესახებ

გაეროს იურიდიული 
დახმარების პრინციპები და 
რეკომენდაციები

გაეროს პრინციპები და რეკომენდაციები სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემაში იურიდიული დახმარების 
ხელმისაწვდომობის შესახებ 

გაეროს სპეციალური 
მომხსენებელი წამების 
საკითხებზე

გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების და სხვა სასტიკი, 
არადაამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის 
საკითხებზე
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  შენიშვნა დოკუმენტში გამოყენებულ 
ტერმინოლოგიასთან დაკავშირებით 
დოკუმენტში „მანდელას წესები“ გულისხმობს „განახლებულ სტანდარტულ მინიმალურ წესებს 
პატიმრებთან მოპყრობის შესახებ“ („ნელსონ მანდელას წესები“), რაც შეესაბამება მსგავსი 
სტანდარტების ფართოდ გამოყენებად პრაქტიკას (ე.წ. „ბანგკოკის წესები“, „პეკინის წესები“). 
თუმცაღა, ODIHR და PRI ასევე მხარს უჭერს განახლებული სტანდარტული მინიმალური წესები 
პატიმრებთან მოპყრობის შესახებ (SMR/მანდელას წესები) სათაურის გამოყენებას, რათა 
უზრუნველყოს 1955 წლის წესების ორიგინალი ვერსიის აღიარება. 

ტერმინები „არასათანადო მოპყრობა“ და „წამება და სხვა არასათანადო მოპყრობა“ გამოიყენება 
„წამების და სხვა სასტიკი, არადაამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის“ 
აღსანიშნავად, როგორც ეს განსაზღვრულია გაეროს კონვენციაში „წამების და სხვა სასტიკი, 
არადაამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის“ წინააღმდეგ (CAT). 

სიტყვა „პატიმარი“ გამოიყენება დაპატიმრებული პირის აღსანიშნავად, მიუხედავად 
მისი სამართლებრივი სტატუსისა. სპეციფიურ შემთხვევებში, როდესაც საჭიროა პირის 
წინასასამართლო სტატუსის დაკონკრეტება, გამოიყენება ტერმინი „დაკავებული“ ან „წინასწარ 
პატიმრობაში მყოფი“.

ტერმინი „ბავშვები ციხეში“, „ბავშვი პატიმარი“ ან „არასრულწლოვანი“ ნიშნავს ბავშვებს, 
რომელნიც მოთავსებულნი არიან ციხეში, ვინაიდან მათ წაეყენათ ბრალი ან დაედოთ მსჯავრი 
სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენაში. ზრდასრულებთან ერთად ციხეში მყოფი ბავშვები 
ასევე მოიხსენიებიან ამ ტერმინით. 

ტერმინი „გენდერი“ გამოხატავს იმ როლს, ქცევას, აქტივობებს და ატრიბუტიკას, 
რომელსაც მოცემული საზოგადოება მოცემულ დროში მისაღებად მიიჩნევს კაცებისთვის და 
ქალებისთვის. მამაკაცად ან ქალად ყოფნასთან ასოცირებულ სოციალურ ატრიბუტიკასთან 
და შესაძლებლობებთან, ასევე ქალსა და მამაკაცს, გოგოსა და ბიჭს შორის ურთიერთობებთან 
ერთად, გენდერი ასევე ეხება ურთიერთობებს ქალებს ან მამაკაცებს შორის. ეს ატრიბუტები, 
შესაძლებლობები და ურთიერთობები სოციალურად კონსტრუირებულია და შესწავლილი 
სოციალიზაციის პროცესის მეშვეობით.5

ტერმინი „დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპი“ ან დისკრიმინაციაზე ნებისმიერი სხვა 
მითითება ეხება როგორც „მანდელას წესების“ მე-2 წესს, ასევე 2-ე წესის მე -2 პუნქტს. ICCPR-ის 
1-ელ და 26-ე მუხლებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ „არ უნდა არსებობდეს დისკრიმინაცია 
რასის, კანის ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა აზრის, ეროვნული ან 
სოციალური წარმოშობის, ქონებრივი, დაბადებისა ან სხვა სტატუსის საფუძველზე” და შემდგომ 
ინტერპრეტირებად ინსტრუმენტებს.

  ძირითადი პრინციპები
მანდელას წესები შეიცავს ხუთ ძირითად პრინციპს, რომელიც საფუძვლად უდევს წესების მთელ 
კრებულს, ესენია:

წესი 1 
ყველა პატიმრის მოპყრობა უნდა ეფუძნებოდეს მათი, როგორც ადამიანის, თანდაყოლილი 
ღირსებისა და ფასეულობის პატივისცემას. დაუშვებელია, რომელიმე პატიმარი 
დაექვემდებაროს და ნებისმიერი პატიმარი უნდა იყოს დაცული წამებისა და სხვა სასტიკი, 
არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობისა ან დასჯისაგან, რომელსაც არ შეიძლება 
ქონდეს გამართლება არცერთ შემთხვევაში. აუცილებელია, პატიმრების, დაწესებულების 
თანამშრომლების, სერვისის მიმწოდებლებისა და სტუმრების უსაფრთხოებისა და დაცულობის 
მუდმივად უზრუნველყოფა.

წესი 2 
1. აუცილებელია, მოცემული 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.

5. იხ. მაგ.: „გენდერული თანასწორობის ლექსიკონი“, UN Women. ხელმისაწვდომია: trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.
php?id=36&mode=letter&hook=G. 
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2. დისკრიმინაციის დაუშვებლობის პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით, აუცილებელია, ციხის 
ადმინისტრაციებმა მხედველობაში მიიღონ პატიმართა, განსაკუთრებით კი ციხეებში მყოფი 
ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების, ინდივიდუალური საჭიროებები. სპეციალური საჭიროებების 
მქონე პატიმართა უფლებების დაცვისა და ხელშეწყობის მიზნით მიღებული ზომები არ უნდა 
ჩაითვალოს დისკრიმინაციულად. 

წესი 3 
პატიმრობა და სხვა ღონისძიებები, რომლებიც სამართალდამრღვევს გარე სამყაროსაგან 
იზოლირებულ პირობებში აქცევს, მტკივნეულია თუნდაც იმიტომ, რომ მას ართმევს 
თვითგამორკვევის უფლებას თავისუფლების აღკვეთის ფორმით. ამიტომ, ციხის სისტემამ 
არ უნდა გაამწვავოს აღნიშნული მდგომარეობიდან გამომდინარე სატანჯველი, გარდა იმ 
ცალკეული შემთხვევებისა, როდესაც განცალკევება გამართლებულია, ან, როდესაც ამას 
მოითხოვს დისციპლინის დაცვის აუცილებლობა.

წესი 4 
1. სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის, ან ნებისმიერი მსგავსი ღონისძიების დანიშვნის 
მიზანი, საბოლოო ჯამში, არის საზოგადოების დაცვა დანაშაულისაგან და რეციდივის 
შემცირება. ამ მიზნის მიღწევა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ ციხეში 
გატარებული პერიოდი შეძლებისდაგვარად, უზრუნველყოფს გათავისუფლების შემდეგ 
ამ პირთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციას, ისე რომ მათ შეძლონ კანონმორჩილი ცხოვრება 
და საკუთარი არსებობის უზრუნველყოფა. 

2. ამისათვის დაწესებულებამ და სხვა უფლებამოსილმა ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ 
განათლება, პროფესიული სწავლება და მუშაობა, სხვა ხელმისაწვდომი სათანადო სახის 
აღმზრდელობითი, მორალური, სულიერი, სოციალური და ჯანდაცვასთან დაკავშირებული 
და სპორტული ხასიათის დახმარების სახეები. აუცილებელია, რომ ყველა მსგავსი 
პროგრამა, აქტივობა და მომსახურება პატიმარს მიეწოდოს მისი ინდივიდუალური 
საჭიროებების გათვალისწინებით. 

წესი 5 
1. საპატიმრო დაწესებულებაში დადგენილმა რეჟიმმა მინიმუმამდე უნდა დაიყვანოს ის 
განსხვავება თავისუფალ და პატიმრობის პირობებში ცხოვრებას შორის, რომელიც თრგუნავს 
პატიმარში პასუხისმგებლობის გრძნობას და ადამიანურ ღირსებას.

2. ციხის ადმინისტრაცია ვალდებულია საყოფაცხოვრებო პირობები და სხვა ასპექტები 
მოარგოს ფიზიკური, ფსიქიკური ან სხვა სახის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა საჭიროებებს, რათა უზრუნველყოს მათი სრული, ეფექტური და თანაბარი წვდომა 
ციხის ცხოვრებაზე.
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ციხის მართვა
1.1 პატიმართა პირადი საქმის წარმოება
1.2 კლასიფიკაცია, რისკებისა და საჭიროებების შეფასებები
1.3 განთავსება
1.4 წვდომა ინფორმაციაზე
1.5 განცხადებები და საჩივრები
1.6 გადაყვანა
1.7 პერსონალის დაქირავება და მომზადება
1.8 შიდა ინსპექცია 



 1.1. პატიმართა პირადი საქმის 
წარმოება 

01 „მანდელას წესები“ ასახავს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში პატიმართა პირადი 
საქმის წარმოების გამართული სისტემების გდამწყვეტ მნიშვნელობას, უზრუნველყოფს 
ციხის კარგ მართვასა და სტრატეგიულ დაგეგმვას და ციხის სისტემისადმი საზოგადოების 
ნდობის განმტკიცებას. განახლებული SMR შეიცვალა არსებითად პატიმართა პირადი საქმის 
წარმოებასთან დაკავშირებით და აწვდის ციხის ადმინისტრაციას პატიმართა პირადი საქმის 
წარმოების და მასში შესატანი მონაცემების, მათ შორის პატიმრობის ვადის განმავლობაში 
აღსარიცხი ინფორმაციის შესახებ დეტალურ მითითებებს. პატიმრის პირადი საქმის 
შექმნა და მართვა უნდა იყოს რეგულირებული კანონით, სპეციფიკურ რეგულაციებთან 
ან სახელმძღვანელო პრინციპებთან ერთად. 

შესაბამისი წესები: პატიმრების შესახებ მონაცემების აღრიცხვის მართვის სისტემა [1.1]

წესი 6: აუცილებელია, ყველა დაწესებულებაში, სადაც 
იმყოფებიან პატიმრები, არსებობდეს პატიმრების 
შესახებ მონაცემების მართვის სტანდარტული სისტემა. 
ეს შესაძლოა წარმოადგენდეს ელექტრონულ მონაცემთა 
ბაზას ან რეესტრს აკინძული ჟურნალის სახით, 
რომელშიც გვერდები დანომრილი და ხელმოწერილია. 
უსაფრთხო აუდიტისა და არასანქცირებული წვდომისა, 
ასევე სისტემაში არსებული ნებისმიერი სახის 
ინფორმაციის მოდიფიცირების თავიდან აცილების 
უზრუნველსაყოფად საჭიროა, არსებობდეს გაწერილი 
პროცედურები.

წესი 7: პატიმრის ციხეში მიღება დაუშვებელია 
პატიმრობის შესახებ მოქმედი ბრძანების გარეშე. 
თითოეული პატიმრის მიღებისას სისტემაში შეტანილ 
უნდა იქნას შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

(ა) ზუსტი ინფორმაცია, რომელიც საშუალებას 
იძლევა დადგინდეს მისი უნიკალური იდენტობა, მისი 
თვით-აღქმული გენდერის პატივისცემით;

(ბ) თავისუფლების აღკვეთის მიზეზები და აღკვეთის 
შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე პასუხისმგებელი 
ორგანო. ასევე დაპატიმრების თარიღი, დრო და ადგილი; 

(გ) მისი მიღების, გათავისუფლების და ნებისმიერი 
გადაყვანის თარიღი და დრო; 

(დ) სხეულის ნებისმიერი სახის ხილული დაზიანება 
ან საჩივარი არასათანადო მოპყრობის შესახებ; 

(ე) მის პირად სარგებლობაში არსებული ნივთების 
ინვენტარიზაცია; 

(ვ) ოჯახის წევრების, მათ შორის შვილების, ვინაობა; 
შვილების ასაკი, ადგილსამყოფელი და მეურვეობის 
ან მზრუნველობის სტატუსი; 

(ზ) დეტალები და ინფორმაცია საგანგებო სიტუაციების 
დროს საკონტაქტო ახლობლის შესახებ.

წესი 8: საჭიროების შემთხვევაში, პატიმრობის 
მიმდინარეობისას, პატიმრის პირადი მონაცემების 
აღრიცხვის სისტემაში უნდა მოხდეს შემდეგი სახის 
ინფორმაციის შეტანა: 

(ა) ინფორმაცია სასამართლო პროცესის შესახებ, მათ 
შორის სასამართლო მოსმენებისა და სამართლებრივი 
წარმომადგენლობის თარიღები;

(ბ) პირველადი შეფასებისა და კლასიფიკაციის შესახებ 
ანგარიშები;

(გ) ქცევისა და დისციპლინის შესახებ ინფორმაცია; 

(დ) განცხადებები და საჩივრები, მათ შორის სავარაუდო 
წამებისა და სხვა სახის სასტიკი, არაადამიანური ან 
ღირსების შემლახავი მოპყრობის და დასჯის შესახებ, 
გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს კონფიდენციალურ 
ხასიათს ატარებს; 

(ე) ინფორმაცია დისციპლინური სანქციების შესახებ; 

(ვ) ინფორმაცია ნებისმიერი სახის დაზიანების ან 
სიკვდილის გარემოებებისა და მიზეზების შესახებ, 
ხოლო ამ უკანასკნელის შემთხვევაში, ცხედარის 
ადგილმდებარეობის შესახებ. 

წესი 9: მე-7 და მე-8 წესებში აღნიშნული ყველა 
ჩანაწერის შენახვა უნდა ხდებოდეს კონფიდენციალურად 
და მასზე წვდომა უნდა ჰქონდეთ მხოლოდ შესაბამისი 
პროფესიული პასუხისმგებლობის მქონე პირებს. 
თითოეულ პატიმარს უნდა მიენიჭოს წვდომა 
საკუთარი თავის შესახებ ჩანაწერებზე, ადგილობრივი 
კანონმდებლობის შესაბამისად რედაქტირების 
გათვალისწინებით. პატიმარს ასევე აქვს უფლება, 
გათავისუფლების დროს მიიღოს ნებისმიერი მსგავსი 
ჩანაწერის ოფიციალური ასლი.

წესი 10: პატიმრების შესახებ მონაცემების აღრიცხვის 
მართვის სისტემა ასევე გამოიყენება ციხის პოპულაციის 
მახასიათებლების, მათი განთავსების დატვირთულობის 
ტენდენციების შესახებ სანდო მონაცემების მისაღებად 
და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების 
მისაღებად.

1.ციხის მართვა

 10 სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნელსონ მანდელას წესების შესახებ
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რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

ციხის ეფექტიანი მართვა
02 ციხის უფლებამოსილ პირებს უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია მათ შესახებ, ვინც იმყოფება 

პენიტენციურ დაწესებულებაში რათა დაგეგმონ და უზრუნველყონ მათი ზოგადი საცხოვრებელი 
პირობები, დაწესებულების ფარგლებში დაგეგმონ და მიაწოდონ მათ სარეაბილიტაციო 
პროგრამები და დაგეგმონ და გადაანაწილონ ხელთ არსებული რესურსები, მათ შორის 
საბიუჯეტო და ადამიანური რესურსები. ამგვარი ინფორმაციის ცოდნა ასევე სასარგებლოა 
თანამშრომლების ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის დაგეგმვის, თანამშრომელთა 
შერჩევის პრიორიტეტების განსაზღვრის და პერსონალის გადამზადების საჭიროებების 
შეფასების კუთხით. 

03 პატიმრების სათანადო კლასიფიკაციისა და განთავსების, ასევე მათი ინდივიდუალური 
საჭიროებების და რისკების შეფასების აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს პატიმართა 
პირადი საქმეების ეფექტიანი მართვა, რაც ხელს უწყობს პატიმართა რეაბილიტაციას, 
რეინტეგრაციასა და რეციდივიზმის შემცირებას. დანაშაულის ხასიათის, დანიშნული 
სასჯელის ხანგრძლივობის და ციხეში ყოფნის განმავლობაში პირის ქცევის შესახებ არსებული 
ინფორმაცია უნდა იყოს მიღებული მხედველობაში პატიმრებისთვის მხარდაჭერის და 
სარეაბილიტაციო პროგრამების მიწოდების და ფსიქიკურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებულ საჭიროებებზე უკუკავშირის განსაზღვრის დროს. 

04 უფრო ფართო გაგებით, ასეთი ინფორმაცია შესაძლოა იყოს სასარგებლო ციხის საბიუჯეტო 
მაშტაბების, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვასთან დაკავშირებული მოსაზრებების 
და პროფესიული, საგანმანათლებლო და სარეაბილიტაციო პროგრამების მიწოდების 
დასადგენად. პატიმრის პირადი საქმის წარმოების სისტემას ასევე შეუძლია დახმარების 
გაწევა სადღეღამისო ღონისძიებების დაგეგმვის, საკვების განაწილების და სატრანსპორტო 
საჭიროებების, მათ შორის სასამართლოში ან საავადმყოფოში პატიმრის გამოცხადების, 
საკითხის განსაზღვრის პროცესში.

05 ეროვნულ დონეზე, პატიმრების პირადი საქმიდან მიღებულ მონაცემებს შეუძლია ხელი 
შეუწყოს ციხის მმართველ და პოლიტიკის განმსაზღვრელ პირებს მოახდინონ ტენდენციების 
იდენტიფიცირება, მათ შორის ქვეყნის მაშტაბით არსებული პრობლემები და სქესის, ასაკისა და 
სხვა იმ მახასიათებლების, რაც საჭიროებს ყურადღებას, დესეგრეგაციის პროცესს. ეს შეიძლება 
მოიცავდეს მაგალითად, ციხის მოსახლეობის ტენდენციებს, მათ შორის გადატვირთულობას, 
კონკრეტული სახის სასჯელის გამოყენებას, სუიციდის შემთხვევების, თვითდაზიანების და 
პატიმართა შორის ძალადობის შემთხვევების ზრდას ან მოთხოვნის ან საჩივრის რაოდენობის 
გაზრდას კონკრეტულ შემთხვევებთან დაკავშირებით.

სამართლიანობა და სამართლიანი პროცესი
06 თუკი პატიმრის პირადი საქმე არაზუსტია, ან არ ხდება მისი მუდმივი განახლება და შეფასება, 

პატიმარმა შესაძლოა გააცდინოს სასამართლო მოსმენა, საჩივრის შეტანის ვადები და სხვა 
საკითხები, რომელიც შემხებლობაშია მისი სისხლის სამართლის საქმესთან. პატიმრის პირადი 
საქმის მართვას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმ ხარვეზების აღმოფხრაში, რამაც შეიძლება 
გამოიწვიოს სათანადო სამართლებრივი პროცესის წარმოებისა და სამართლიანი სასამართლოს 
უფლების დარღვევა.

07 გაეროს წამების საწინააღმდეგო ქვეკომიტეტი (SPT) აღნიშნავს, რომ პატიმრობაში მყოფი 
პირების პირადი საქმის სრული და სანდო წარმოება ეს არის „აუცილებელი პირობა ისეთი 
სამართლებრივი პროცედურების ეფექტიანი წარმოების უზრუნველყოფისთვის, როგორიცაა 
დაკავების კანონიერების გასაჩივრება (habeas corpus) და სასამართლოს წინაშე დაკავებული 
პირის დაუყოვნებლივ წარდგენის უფლება“.6 

08 მოწესრიგებული პირადი საქმის წარმოების პროცედურების და კანონიერ ძალაში შესული 
ბრძანების არარსებობამ შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი მდგომარეობა, როდესაც პირები 
პატიმრობაში იმყოფებიან წინასწარი პატიმრობისთვის კანონით განსაზღვრულ ვადაზე 
ხანგძლივი დროით, არ თავისუფლდებიან დადგენილ დროს ან არ ეძლევათ საშუალება 
დადგენილ ვადებში წარადგინოს შეწყალების ან სასჯელის შემცირების მოთხოვნა. 

09 პირადი საქმის სწორ მართვას აქვს უმნიშვნელოვანესი როლი იმის უზრუნველსაყოფად, 
რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმრები იმყოფებიან კანონიერად, არ ხდება პირის 
სისხლის სამართლის პასუხისგებაში განმეორებით მიცემა ერთი და იმავე დანაშაულისათვის 

6. „წამების და სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის საწინააღმდეგო ქვეკომიტეტის უკრაინაში ვიზიტის 
ანგარიში“, OHCHR, 2016 წლის 16 მარტი, CAT/OP/UKR/1, პარ. 50 ხელმისაწვდომია: documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/052/36/PDF/
G1605236.pdf?OpenElement.
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(double jeopardy) და პირს არ ეკისრება განმეორებითი სახდელი ერთი და იმავე დისციპლინური 
გადაცდომისთვის. დისციპლინური პროცედურების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის 
იხილეთ თავი 4, პუნქტები 01-41.

10 სასამართლო პროცესთან დაკავშირებული ინფორმაცია, მათ შორის დეტალები სამართლებრივი 
წარმომადგენლის შესახებ, შეიძლება დაეხმაროს ციხის ხელმძღვანელ პირებს მოახდინონ იმ 
პატიმრების იდენტიფიცირება, ვისაც ესაჭიროებათ იურიდიული დახმარება და უზრუნველყონ 
პატიმრისთვის აღნიშნული დახმარების ხელმისაწვდომობა.

ადამიანის უფლებათა დარღვევისგან დაცვა 
11 როგორც უკანონო და თვითნებური დასჯის საკითხებზე გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა 

განაცხადა, „არ არის იმაზე უფრო მეტად უტყუარი გზა ხელი შეუწყო წამებას, გაუჩინარებას 
ან სიცოცხლის უკანონო მოსპობას, ვიდრე პატიმრების პირადი საქმეების არასათანადო 
წარმოება“.7 როდესაც ციხის ჩანაწერები არ არსებობს ან არაზუსტია, პატიმრები შეიძლება 
ადვილად დაიკარგნონ „სისტემაში“ უნებლიედ ან განზრახ, სხვების ცოდნისა და ჩარევის გარეშე 
მათთვის ზიანის მიყენების მიზნით. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ზუსტი ჩანაწერების 
წარმოება, როდესაც ხდება პატიმართა გადაყვანა ერთი დაწესებულებიდან მეორეში.

12 გაეროს კომიტეტმა წამების და სხვა სასტიკი, არადაამიანური ან ღირსების შემლახავი 
მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ (UNCAT) ხაზგასმით აღნიშნა, რომ პატიმრების ოფიციალური 
რეესტრის წარმება მიეკუთვნება იმ ძირითად გარანტიებს, რომლებიც მიმართულია 
თავისუფლებააღკვეთილი ყველა პირის მიმართ და ქმნის წამების პრევენციის ღონისძიებების 
გატარების ვალდებულების ნაწილს.8 საერთაშორისო კონვენცია იძულებითი გაუჩინარებისგან 
ყველა პირის დაცვის შესახებ აღიარებს, რომ პატიმართა პირადი საქმის მართვა არის 
იძულებითი გაუჩინარებისაგან დაცვის მთავარი ფაქტორი, რომელიც ავალდებულებს მხარე 
სახელმწიფოს მოახდინოს თავისუფლებააღკვეთილი ნებისმიერი პირის აღრიცხვა.9 წამების 
საკითხებზე გაეროს სპეციალური მომხსენებელი ასევე ხაზგასმით გამოჰყობს პატიმართა 
აღრიცხვიანობის გადამწყვეტ მნიშვნელობას წამების პრევენციის კუთხით „ვინაიდან წამება 
ხშირ შემთხვევაში წარმოებს ინკომუნიკადო დაკავების პირობებში, პატიმართა სათანადო 
რეესტრის არსებობა წარმოადგენს ძალიან ეფექტიან ინსტრუმენტს ინკომუნიკადო დაკავების 
და მაშასადამე, წამების პრევენციის კუთხით“.10

13 ადამიანის უფლებათა დარღვევა ნაკლებად ხდება იმ შემთხვევაში, თუ დამნაშავეებმა იციან, 
რომ ნებისმიერი დაზიანებები იქნება აღრიცხული, რომ პატიმრების ადგილმდებარეობა 
ოფიციალურად არის რეგისტრირებული და რომ ნებისმიერი პატიმრის სიკვდილი ან 
გაუჩინარება იქნება დადგენილი და განხილული. ამ თვალსაზრისით, ზუსტი ჩანაწერების 
არსებობა მნიშვნელოვანია არა მარტო ადამიანის უფლებათა დარღვევების თავიდან 
ასაცილებლად, არამედ შემთხევევებზე სათანადო რეაგირების, გამოძიებისა და სისხლის 
სამართლებრივი დევნის ხელშეწყობის მიზნით.

კონტაქტი გარე სამყაროსთან
14 როგორც ეს უფრო დეტალურად განხილულია ამ სახელმძღვანელო დოკუმენტის მე-5 თავის 

01-89 პარაგრაფებში, გარე სამყაროსთან სისტემატიური კონტაქტი მნიშვნელოვან როლს 
თამაშობს პატიმრის რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროცესში. შესაბამისად, 
ხელმძღვანელმა პირებმა შეძლებისდაგვარად ხელი უნდა შეუწყონ ამგვარ კონტაქტს. 
კონფიდენციალურობის პრინციპის შენარჩუნებით, ციხის მართვისთვის ბევრად უფრო 
ადვილი იქნება თუ პატიმრის პირად საქმეში იქნება ასახული პატიმრების ოჯახის წევრების 
სახელებისა და ადგილმდებარეობის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია. საკონტაქტო პირების შესახებ 
არსებული ინფორმაციის სიზუსტე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პატიმრის გარდაცვალების, 
დაზიანების, ავადმყოფობის ან გადაყვანის შემთხვევაში.

ციხის სისტემის გამჭვირვალობა და ნდობის ჩამოყალიბება 
15 როგორც გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო 

(UNODC) აღნიშნავს „პატიმრის პირადი საქმის შექმნის და შენარჩუნების ეფექტიანი და 
ფუნქციონირებადი სისტემის არსებობა განსაზღვრავს საზოგადოების ნდობას სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემისადმი. იგი აგზავნის მნიშვნელოვან შეტყობინებებს 

7. „პატიმრის პირადი საქმის მართვის სახელმძღვანელო“, UNODC, 2008, გვ. 8 ხელმისაწვდომია: www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/Prison_management_handbook.pdf.

8. „გაეროს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი“, ზოგადი კომენტარი No.2, მხარე სახელმწიფოების მიერ მე-2 მუხლის შესრულება”, 
UNCAT, 2008 წლის 24 იანვარი, CAT/C/GC/2, პარ. 13 ხელმისაწვდომია: tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC%2f2&Lang=en.

9. „კონვენცია იძულებითი გაუჩინარებისგან ყველა პირის დაცვის შესახებ“ (2006), UN, მუხლი 17(3) ხელმისაწვდომია: treaties.un.org/doc/
Publication/CTC/Ch_IV_16.pdf.

10. „პატიმრის პირადი საქმის მართვის სახელმძღვანელო“, UNODC, op. cit., შენიშვნა 7, გვ. 10, ციტირება, inter alia, გაეროს 
სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე. იხ. ასევე: “გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი No. 
20: კონვენცია წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ (მუხლი 
7 ICCPR)” 1992 წლის 10 მარტი, პარ. 11 ხელმისაწვდომია: www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/a)
GeneralCommentNo20Prohibitionoftortureorothercruel,inhumanordegradingtreatmentorpunishment(article7)(1992).aspx. 
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გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესების მიზნით პენიტენციური 
სისტემის მიერ აღებულ ვალდებულებებთან დაკავშირებით და თავის მხრივ, მხარს უჭერს 
მართლმსაჯულების სამართლიან და მიუკერძოებელ განხორციელებას. ის ასევე აღნიშნავს 
საზოგადოების ვალდებულებას მოახდინოს თავისუფლებისაღკვეთის ადგილებში ადამიანის 
უფლებების დარღვევების მონიტორინგი და აღკვეთა.“11 

16 პატიმართა პირადი საქმის სწორი წარმოება ახდენს ადამიანის უფლებათა დარღვევის 
პრევენციისა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლის მიმართულებით აღებული ვალდებულებების 
დემონსტრირებას. პირადმა საქმეს შეუძლია აჩვენოს, რომ პატიმარს ექცევიან კანონის 
შესაბამისად, რომ არასათანადო მოპყრობის ნიშნების აღმოჩენისთანავე განხორციელდა 
სათანადო რეაგირება და ხელმძღვანელი პირები ახდენენ დისციპლინური სასჯელების და 
შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების და პატიმრობაში გარდაცვალების ნებისმიერი 
შემთხვევების მონიტორინგს. მნიშვნელოვანია, რომ მონაცემებს შეუძლიათ დახმარება 
ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებთან 
შესაბამისობის მონიტორინგის საკითხში.

17 ზუსტ მონაცემებს შეუძლია მიაწოდოს მედიას და საზოგადოებას სრული სურათი ციხის 
ცხოვრების შესახებ, მათ შორის ის გამოწვევები, რის წინაშეც დგას ციხის ადმინისტრაცია. 
ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ბევრი ადამიანი არასწორადაა ინფორმირებული ციხეში არსებული 
სიტუაციის შესახებ და საზოგადოებასა და პოლიტიკოსებს შორის დებატები ციხეში არსებული 
გარემოებების შესახებ ხშირად ეფუძნება შიშს, სტერეოტიპებსა და უფრო ფართო პოლიტიკურ 
დღის წესრიგს. საქმის წარმოების სწორმა წარმოებამ შეიძლება გაზარდოს საზოგადოების 
ცნობიერება ციხეში არსებული პრობლემების შესახებ და გამოიწვიოს ცვლილებები 
მტკიცებულებებზე დაყრდნობით გადაწყვეტილების მიღების კუთხით.

18 ინდივიდუალურ მონაცემებში და საქმისწარმოების სისტემაში აკუმულირებული ინფორმაცია 
მნიშვნელოვანია შიდა ინსპექციის და გარე მონიტორინგის ორგანოების მხრიდან მათი 
ფუნქციების ეფექტიანი განხორციელების თვალსაზრისით. როგორც საერთაშორისო 
ორგანოებმა აღნიშნეს „სარეგისტრაციო ჟურნალებში არსებულმა ხარვეზებმა და უზუსტობებმა 
შესაძლოა გააფრთხილოს მონიტორინგის მექანიზმები წამების და არასათანადო მოპყრობის 
შესაძლო შემთხვევების არსებობის შესაძლებლობაზე“.12

პრაქტიკაში განხორციელება

19 ციხეებში აუცილებელია სხვადასხვა ტიპის აღრიცხვის სისტემების არსებობა. უნდა 
არსებობდეს როგორც ციხის საერთო სარეგისტრაციო ჟურნალი, რომელიც „მანდელას წესებში“ 
მოხსენიებულია, როგორც „სარეგისტრაციო ჟურნალი”, ასევე პატიმრების პირადი საქმე და 
ცალკე სამედიცინო მონაცემთა ერთობლიობა, რომელსაც უნდა აწარმოებდეს, ინახავდეს და 
საიმედოდ იცავდეს ციხის სამედიცინო პერსონალი. ასევე ცალკე უნდა არსებობდეს ციხეში 
შესახლების დროისთვის პატიმრის პირად საკუთრებაში არსებული ნივთების ჩამონათვალი, 
რომელსაც ხელს უნდა აწერდეს პატიმარი და შენახული იქნას ციხის ხელმძღვანელობის მიერ.

20 როგორც არნიშნავს გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო 
(UNODC) „პატიმართა სრული, ზუსტი და ხელმისაწვდომი პირადი საქმის არსებობა“ არის „ციხის 
ეფექტიანი მართვის და სტრატეგიული დაგეგმარების აუცილებელი პირობა“ და აღნიშნა, რომ 
მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ ციხის სისტემას აქვს შეზღუდული რესურსები „პატიმრის პირადის 
საქმის ეფექტიანი მართვა არ არის სრულად დამოკიდებული ფინანსურ ინვესტიციებზე; 
არამედ ის უფრო მეტად დაკავშირებულია ინფორმაციის აღწერის ნათელი და შრომისუნარიანი 
სისტემის არსებობაზე, რომელსაც თან ახლავს პროცედურები, რომელსაც იცავს და პატივს 
სცემს ციხის თანამშრომლები“.13 

კანონიერ ძალაში შესული ბრძანებები 
21 მანდელას წესების მე-7 წესი ადგენს, რომ პატიმრის ციხეში მიღებისთანავე უნდა იქნეს 

მოთხოვნილი კანონიერ ძალაში შესული ბრძანება პატიმრობის შეფარდების შესახებ. კანონიერ 
ძალაში შესული ბრძანება, როგორც მინიმუმ, უნდა შეიცავდეს დაკავების თარიღს, დროსა 
და ადგილს და ბრძანების გამცემი პირის ან ორგანოს დასახელებას. ბრძანება უნდა გაიცეს 
და ხელმოწერილ იქნას სასამართლო უწყების ან სხვა კომპეტენტური ორგანოს მიერ და 
ნებისმიერი ის ბრძანება, რომელიც არ შეიცავს საჭირო ინფორმაციას, უნდა ჩაითვალოს 
ძალადაკარგულად.14 

11. „პატიმრის პირადი საქმის მართვის სახელმძღვანელო“, UNODC, op. cit., შენიშვნა 7, გვ .4. 
12. „წამების პრევენცია: ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული ინსტიტუტების სამოქმედო სახელმძღანელო“, აზია-წყნარი ოკეანის ადამიანის 

უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების ფორუმი /წამების პრევენციის ასოციაცია/OHCHR ეროვნული ინსტიტუტების და რეგიონალური 
მექანიზმების განყოფილება, მაისი 2010, გვ.33 ხელმისაწვდომია: www.ohchr.org/Documents/Publications/PreventingTorture.pdf. 

13. „პატიმრის პირადი საქმის მართვის სახელმძღვანელო“, UNODC, op. cit., შენიშვნა 7, გვ .1.
14. „ესექსის დოკუმენტი 3“; op. cit., შენიშვნა 4, გვ. 27.
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22 იმის გათვალისწინებით, რომ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ კანონიერ 
ძალაში შესული ბრძანების არარსებობა არაკანონიერს ხდის თავისუფლების აღკვეთას, 
ციხის ადმინისტრაციამ, როგორც მინიმუმ, დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს სასამართლოს 
ან სხვა კომპეტენტურ ორგანოს თუკი არსებობს რაიმე სახის ეჭვი ბრძანების არსებობის ან 
ნამდვილობის შესახებ. აღნიშნულის მსგავსად, ციხის ადმინისტრაციამ დაუყოვნებლივ უნდა 
აცნობოს სასამართლო ხელისუფლებას თუ პატიმრობის შესახებ ბრძანების ვადის ამოწურვის 
შემდეგ რომელიმე პირი რჩება მათ დაწესებულებაში.

რა სახის ინფორმაცია უნდა აღიწეროს?
23 წესი 7 განსაზღვრავს თუ რა სახის ინფორმაცია უნდა იქნეს შეტანილი სისტემაში თითოეული 

პატიმრის დაწესებულებაში მიღებისას და წესი 8 ადგენს იმ ინფორმაციის ჩამონათვალს, 
რომელიც უნდა იქნეს შეტანილი პატიმრის პირადი მონაცემების აღრიცხვის სისტემაში 
პატიმრობის მიმდინარეობისას, საჭიროების შემთხვევაში. 51-ე წესის შესაბამისად ციხის 
ადმინისტრაციამ ასევე უნდა აწარმოოს შესაბამისი ჟურნალი ჩატარებული ჩხრეკების 
აღრიცხვის შესახებ.

24 მაშინ როდესაც, პირადი ინფორმაციის აღრიცხვა უნდა ხდებოდეს პატიმრის მიღებისთანავე, 
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ამის განხორციელება ყოველთვის არ არის შესაძლებელია, 
განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც თანამშრომლებს უწევს ბევრი პატიმრის ერთდროულად 
მიღება. აღნიშნულ შემთხვევაში, ინფორმაცია მაინც უნდა აღიწეროს უმოკლეს ვადებში. 

25 მიმღებმა პერსონალმა ნათლად და გარკვევით უნდა აუხსნას პატიმრებს, მათთვის გასაგებ 
ენაზე, თუ რატომ თუ რატომ არის საჭირო მათ მიერ ინფორმაციის აღრიცხვა. თუ პატიმრები 
უარს ამბობენ გარკვეული ინფორმაციის გაცემაზე, ეს ფაქტი უნდა დაფიქსირდეს საქმეში. 
ზოგიერთი ინფორმაცია, შესაძლოა, უკვე ხელმისაწვდომი იყოს უფლებამოსილი პირებისთვის 
იმ დოკუმენტებიდან, რომელიც შემხებლობაშია პირის სისხლს სამართლის საქმესთან.

26 პატიმრობის განმავლობაში პირის შესახებ არსებული ინფორმაცია რეგულარულად უნდა 
გადაიხედოს და განახლდეს, მათ შორის, მაგალითად პატიმრის შვილების ადგილმდებარეობა 
და საგანგებო სიტუაციების დროს მათი საკონტაქტო პირის მონაცემები. ეს განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ოჯახის წევრებს, განსაკუთრებით კი შვილებს, ხშირად 
უწევთ საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა მათი ოჯახის წევრის დაპატიმრების შემთხვევაში. 
პატიმრობის განმავლობაში, როგორც ეს მითითებულია მე-8 წესში, განხორციელებული 
ჩანაწერებიც გამუდმებით უნდა განახლდეს შესაბამისი ცვლილებების და განვითარების 
ასახვის მიზნით. 

27 პატიმრის ქცევის და დისციპლინის შესახებ არსებული ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს 
დეტალებს უსაფრთხოების განხორციელებული ზომების შესახებ, კერძოდ ჩანაწერებს ჩხრეკის, 
განსაკუთრებით გაშიშვლებით შემოწმების და სხეულის სიღრმისეული შემოწმების შესახებ. 
ყველა შემთხვევა, სადაც ხდება ძალის, იარაღის ან სპეციალური შემაკავებელი საშუალებების 
გამოყენება, უნდა ჩაიწეროს და ჩანაწერი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პატიმრისთვის.15

28 მონაცემების შენახვა არ უნდა იქნეს გაგებული როგორც ინფორმაციის ინტრუზიული 
შეგროვება და უნდა იყოს გათვალისწინებული მონაცემთა შემხებლობა და აუცილებლობა 
ციხის მართვის მიზნებთან. მონაცემთა სიდიდე დამოკიდებულია შეფასების და კლასიფიკაციის 
ანგარიშთა კომპლექსურობაზე, რაც უფრო დეტალურად განხილულია მომდევნო თავებში. 

29 უნდა არსებობდეს გარანტიები, რომ ინფორმაცია არ არის უგულვებელყოფილი ან მცდარი. 
ერთ-ერთ ასეთ გარანტიად შესაძლოა წარმოადგენდეს მაგალითად, მონაცემთა სისწორის 
შერჩევითი შემოწმების სისტემის არსებობა. 

30 წესი 67(1) ადგენს, რომ ცალკე ფაილად არსებობდეს და ციხის ადმინისტრაციის მიერ 
ინახებოდეს პატიმართა საკუთრების ამსახველი საინვენტარიზაციო უწყისი, რაზეც ასევე 
საუბარია მე-7(ე) წესში. აღნიშნული ფაილი შეიცავს ინფორმაციას პატიმრის იმ საკუთრების 
შესახებ, რომელის გადაცემულია შესანახად ციხის უფლებამოსილი პირების მიერ, მათ შორის 
ფული ან სარგებელი, რომელიც მიღებული აქვს პატიმარს ციხეში მიღებისას. მნიშვნელოვანია 
უზრუნველყოფილი იყოს ქონების დაბრუნება გათავისუფლებისთანავე, რაც შეიძლება 
განხორციელდეს ციხეში მოთავსებიდან თვეების ან წლების შემდეგ. წესი 67 მოთხოვნის 
თანახმად ციხის ადმინისტრაციამ კარგ პირობებში უნდა შეინახოს ყველა პირადი ნივთი 
და დაუბრონოს ისინი პირს გათავისუფლებისთანავე. 

15. მაგ. იხ. წამების და სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტი (CPT) 
ზრდასრულებისთვის ფსიქიატრიული დაწესებულეების კონტექსტში „CPT სტანდარტები/Inf(2017)6“ (2017 წლის 21 მარტი), პარ. 11 
ხელმისაწვდომია: hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-standards-inf-2017-6-en-1 და CPT/Inf/E(2002)1 – მიმოხილვა 2011, პარ. 53 ხელმისაწვდომია: 
www.refworld.org/docid/4d7882092.html.
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კონტექსტი: სხვა საჭირო ინფორმაციის აღრიცხვა [1.2]

მანდელას წესების მე-7 და მე-8 წესში მითითებულ ინფორმაციასთან დამატებით, პატიმრის პირად საქმეში 
ციხის ადმინისტრაციისთვის სასარგებლო იქნება სხვა რელევანტური ინფორმაციის აღრიცხვაც, მათ შორის:

–  კანონიერი წარმომადგენლის ვიზიტები

–  საელჩოს ან საკონსულოს წარმომადგენლის ვიზიტები

–  განათლების დონე 

–  ენები, რომელსაც ფლობს პატიმარი

–  დიეტური მოთხოვნები

–  პატიმრის მონაწილეობა დასაქმების, საგანმანათლებლო და პროფესიული გადამზადების პროგრამებში 

–  შესამჩნევად კარგი ქცევა

როგორ უნდა აღირიცხოს აღნიშნული ინფორმაცია?
31 პატიმრების შესახებ მონაცემების აღრიცხვის მართვის სისტემა შესაძლებელია იყოს 

ელექტორნული ან ხელით შევსებული რეესტრი აკინძული ჟურნალის სახით. მონაცემთა 
აღრიცხვის სისტემა უნდა იყოს კომპლექსური, მაგრამ არა ზედმეტად ბიუროკრატიული.

32 ინფორმაციის ხელით შეყვანა უნდა განხორციელდეს კალმით და არა ფანქრით, რათა 
პატიმართა შესახებ არსებული ჩანაწერები დაცული იყოს არასანქცირებული ცვლილებისგან. 
ჩაწერილი ინფორმაცია უნდა იყოს სანდო და ნებისმიერი ცვლილება უნდა იყოს 
დადასტურებული, დათარიღებული და ხელმოწერილი ცვლილების განმახორციელებელი პირის 
მიერ. ელექტრონული სისტემა უნდა იყოს შექმნილი იმგვარად, რომ შეუძლებელი იყოს მასში 
არსებული მონაცემების ცვლილება არაუფლებამოსილი პირის მიერ.

33 როგორც ელექტრონული, ასევე ხელით შეყვანილი მონაცემთა ერთობლიობა უნდა იყოს 
დაცული წაშლის, დაზიანების ან განადგურებისაგან.

კონტექსტი: ციხის სამსახურებს შორის არსებული  
ტექნიკური უთანასწორობის გაგება [1.3]

საერთაშორისო სასჯელაღსრულების და ციხის ასოციაციის (ICPA) და ციხის და სასჯელაღსრულების 
სერვისების ევროპული ორგანიზაციის (EuroPris) მიერ 2016 წელს გამოქვეყნდა ერთობლივი საინიციატივო 
კვლევა პატიმრების შესახებ მონაცემების აღრიცხვის მართვის ციხის სისტემებს შორის ტექნოლოგიური 
უთანასწორობის საკითხებზე მსოფლიო მაშტაბით 36 პენიტენციურ სისტემასა და 33 ქვეყანაში.16 

კვლევის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა „მსოფლიო მაშტაბით ციხის სამსახურებში ტექნოლოგიური 
ინოვაციების განსხვავებული ეტაპების დადგენა, ხარვეზების აღმოჩენა და საბოლოო ჯამში საერთაშორისო 
სასჯელაღსრულების და ციხის ასოციაციისა (ICPA) და ციხის და სასჯელაღსრულების სერვისების ევროპული 
ორგანიზაციის ქსელის ფარგლებში ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ექსპერტებისთვის [ICT] შესაძლებლობის 
მიცემა განსაზღვრონ თუ სად არის შესაძლებელი სამომავლოდ ძალისხმევის მიმართვა იმათ მხარდასაჭერად, 
ვინც დახმარებასა და რჩევას საჭიროებს“.17

შესწავლილი ციხის სამსახურების უმრავლესობა იყენებს პატიმრების შესახებ მონაცემების აღრიცხვის 
მართვის ელექტრონული სისტემის ზოგიერთ ფორმას, ზოგჯერ ქაღალდზე დაფუძნებულ სისტემასთან 
ერთობლიობაში. სისტემების უმრავლესობას აქვს შესაძლებლობა მოახდინოს ინფორმაციის 
ურთიერთგაცვლა და შეგროვება ადგილობრივ, რეგიონალურ და საერთაშორისო დონეზე. გამოკითხვაში 
მონაწილე ციხეთა უმრავლესობამ ასევე აღნიშნა, რომ ისინი ახორციელებენ მათ ხელთ არსებული 
ინფორმაციის ურთიერთგაცვლას მესამე პირებთან, უმრავლესად სამართალდამცავ, სასამართლო და 
პრობაციის სამსახურებთან. ზოგიერთ სისტემაში იყო ისეთი ხარვეზები, რაც იწვევდა სისტემაში მონაცემთა 
გაორებულ ასახვას. ბევრგან საჭირო იყო ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სისტემების 
გაფართოვება ქვეყანაში პატიმართა სტატისტიკურ მონაცემებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მართვის 
ცენტრალიზების და ავტომატიზირების მიზნით. სერიოზული შეშფოთება გამოითქვა მსოფლიო მაშტაბით ბევრ 
პენიტენციურ დაწესებულებაში კომპიუტერული სისტემების სიძველესთან დაკავშირებით.

16. უფრო მეტი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, იხ. ტონი მოლლემანი და რიან ვონ ოსი, „ტექნოლოგიური უთანასწორობა ციხის სამსახურებში“, 
საერთაშორისო სასჯელები და ციხის ასოციაცია/ევროპის ციხეები, ოქტომბერი 2016 ხელმისაწვდომია: www.europris.org/news/technology-
disparity-across-prison-services/; ასევე იხ.: „პატიმრის პირადი საქმის მართვის სახელმძღვანელო“, UNODC, op. cit., შენიშვნა 7, გვ. 58.

17. „ტექნოლოგიური უთანასწორობა ციხის სამსახურებში“, op. cit., შენიშვნა 16, გვ. 3.
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მონაცემთა უსაფრთხოება და კონფიდენციალობა 
34 პატიმართა შესახებ მონაცემთა სისტემაში არსებული ინფორმაცია უნდა იყოს დაცული 

არამხოლოდ არაავტორიზებული თანამშრომლებისაგან, არამედ ციხეში მყოფი სხვა 
პატიმრებისგან და მნახველებისაგან, მათ შორის სერვისის მიმწოდებელი სუბიექტებისგან. 
პატიმრებს არასოდეს არ უნდა მიეცეთ უფლება იმუშავონ მონაცემთა აღრიცხვის ციხის 
სამსახურში, ვინაიდან ეს მნიშვნელოვან საფრთხეს შეუქმნის ციხის ფაილების დაცვასა 
და კონფიდენციალურობას. მონაცემთა დაცვის და კონფიდენციალურობის მოთხოვნა 
თანაბარმნიშვნელოვნად ეხება შემთხვევებს, როდესაც საქმე გადაეცემა სხვა დაწესებულებას 
პატიმრის გადაყვანასთან ერთად, როგორც ეს განხილულია აღნიშნული სახელმძღვანელო 
დოკუმენტის თავი 1-ლი, 166-186-ე პარაგრაფებში.

35 უსაფრთხო აუდიტის ჟურნალი გულისხმობს სიფრთხილით აღრიცხულ მონაცემებს იმ 
თანამშრომელთა შესახებ, რომელნიც ახორციელებენ სისტემაში ინფორმაციის შეყვანას ან 
მოდიფიცირებას, მათ შორის მონაცემებში ნებისმიერი დამატების და გადასინჯვის თარიღისა 
და დროის მითითებით. აუდიტი უნდა განხორციელდეს პერიოდულად განსაზღვრული 
საზედამხედველო ორგანოს მიერ.

36 პატიმრის შესახებ არსებული ინფორმაცია უსაფრთხოდ უნდა იყოს ჩაკეტილი დაცულ ადგილას 
და თუკი ის ინახება ელექტრონულად, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მისი დაცულობა. 
უნდა არსებობდეს მკაფიო სისტემები და პროცედურები იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება 
ინფორმაციის გაცნობა და გაზიარება, ვის აქვს წვდომა, გასაღებები ან პაროლი. UNODC 
აღნიშნავს, რომ პატიმრის შესახებ არსებული ინფორმაცია უნდა ინახებოდეს „ჩაკეტვად, 
ცეცხლგამძლე, წყალგაუმტარ და ჰერმეტულად დაცულ კარადებში“.18 

37 პატიმრების პირად საქმეში არსებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობა 
მნიშვნელოვანია პატიმრის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვისთვის, მაგრამ ასევე 
მნიშვნელოვანია მათი პირადი უსაფრთხოების და ზოგიერთ შემთხვევაში, მათი ოჯახის 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
პატიმრის პირად საქმეში ბავშვების შესახებ არსებული დეტალების აღრიცხვისას, მათი 
ადგილმდებარეობის ჩათვლით. 

38 პატიმრის ან მათი ოჯახის წევრების მიმართ ზიანის მიყენების რისკი შეიძლება განსაკუთრებით 
მწვავე იყოს დანაშაულებრივ ბანდასთან დაკავშირებულ და გახმაურებულ საქმეებში ან 
როდესაც პატიმარს ბრალად ედება ან მსჯავრი დაედო განსაკუთრებული სისასტიკით 
ჩადენილი დანაშაულისათვის. რისკები განსაკუთრებით მაღალია იმ პატიმრებთან 
მიმართებაში, რომლებიც ადრე იყვნენ არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლნი, სექსუალური 
ძალადობის ჩათვლით.

39 ძალადობის და შურისძიების რისკის გარდა, თუ პატიმარის შესახებ არსებული 
კონფიდენციალური ინფორმაცია ცნობილი გახდება არასანქცირებული პირებისათვის არსებობს 
საფრთხე იმისა, რომ პატიმარი შეიძლება გახდეს სტიგმის ან გარიყულობის მსხვერპლი. ასეთი 
დამოკიდებულება შეიძლება მომდინარეობდეს როგორც ციხის თანამშრომლებისგან, ასევე სხვა 
პატიმრებისგან და შეიძლება ეფუძნებოდეს არა მარტო პირის მიერ ჩადენილ დანაშაულს ან 
ბრალად შერაცხულ ქმედებას, არამედ ინდივიდის პირად წარსულს ან სოციალურ სტატუსს.

40 ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
ქცევასთან და დისციპლინასთან მიმართებაში, განცხადების და საჩივრის მიმართ, სადაც 
პატიმრები აცხადებენ, რომ ისინი გახდნენ შევიწროვების მსხვერპლი სხვა პატიმრების ან 
თანამშრომლების მხრიდან, ან სადაც ჩანაწერები ახდენენ მათ იდენტიფიცირებას ამგვარი 
შევიწროვების მოწმეებად. 

პოზიტიური პრაქტიკა: კანადაში პატიმართა შესახებ არსებული ინფორმაციის 
დაცულობა [1.4]

კანადაში მსჯავრდებულთა აღრიცხვის მართვის 
ონ-ლაინ სისტემა ახდენს ინფორმაციის ჩაკეტვას 
მისი შეყვანისთანავე, არასანქცირებული წვდომისგან 
დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით. თუკი პატიმარს 
მიაჩნია, რომ შეგროვებულ ინფორმაციაში 
ხარვეზია ან გაპარულია შეცდომა, მას შეუძლია 
მოითხოვოს ინფორმაციის შესწორება. თუკი 
დადასტურდება უზუსტობა, ხარვეზი ან ინფორმაციის 
უგულვებელყოფა, თანამშრომელს შეჰყავს ახალი 
მონაცემები და ანგარიშის დასაწყვისშივე უთითებს 

ინფორმაციის შეცვლის თარიღს, პირვანდელი 
ანგარიშის თარიღს, რა შეიცვალა, შეცვლის მიზეზი, ვის 
მიერ განხორციელდა ცვლილება და ზედამხედველის 
სახელს, ვინც დაადასტურა ცვლილება. პირვანდელი 
ინფორმაცია არ იცვლება, არამედ შესწორებული 
ინფორმაცია მიეთითება დიდი ასოებით პირვანდელი 
ინფორმაციის ქვეშ. ინფორმაციის ნაბეჭდი ასლი 
იცვლება შესწორებული ან განახლებული ვერსიით და 
შეცვლილი ვერსიის ასლი გადაეცემა მსჯავრდებულს.

18  19

18. „პატიმრის პირადი საქმის მართვის სახელმძღვანელო“, UNODC, op. cit., შენიშვნა 7, გვ .1. 58.
19. იხ.: „დანართი B: კომისრის დირექტივები ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის შესახებ“, კანადის სასჯელაღსრულების სისტემა, 2016 წლის 

26 მაისი. ხელმისაწვდომია: www.csc-scc.gc.ca/politiques-et-lois/701-cd-eng.shtml#s4. 
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ვინ უნდა აღრიცხოს, მიიღოს წვდომა და გამოიყენოს მონაცემები
41 ხელმძღვანელ პირებს და თანამშრომლებს გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეთ პატიმართა პირადი 

საქმის წარმოების სისტემის გამართული მართვის მნიშვნელობა და შესაბამისი პერსონალი 
სწორად უნდა გადამზადდეს ინფორმაციის აღრიცხვის, მათ შორის კონფიდენციალობის 
საკითხებში. აღრიცხვის სისტემაში ნებისმიერი ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში 
თანამშრომლები უნდა გადამზადდენ.

42 მხოლოდ იმ თანამშრომლებს, რომელთაც აქვთ დაშვება პატიმრის საქმესთან, უნდა მიეცეთ 
საქმეში ასახული მონაცემების წვდომის და გამოყენების უფლება. ბევრ დაწესებულებაში არიან 
თანამშრომლები, რომელნიც უშუალოდ არიან პასუხისმგებელნი შეადგინონ და აწარმოონ 
ჟურნალები და მონაცემთა ერთობლიობა. 

43 პატიმრის საქმეში არსებულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს მკაცრად „საჭიროა 
ვიცოდე“ პრინციპის საფუძველზე. ეს ნიშნავს, რომ მხოლოდ საამისოდ უფლებამოსილ 
პერსონალს შეუძლია მიიღოს მონაცემების სრული ან ნაწილობრივი წვდომის უფლება. 

44 გადაწყვეტილებები იმის თაობაზე, თუ ვინ და რა ტიპის ინფორმაცია უნდა მიიღოს პატიმრის 
შესახებ განსხვავდება იურისდიქციის მიხედვით. ზოგ ქვეყანაში ციხის თანამშრომლები არ 
ფლობენ ინფორმაციას პატიმრების მიერ ჩადენილი დანაშაულის შესახებ, მაშინ როდესაც სხვა 
ქვეყნებში მნიშვნელოვანია, რომ ციხის თანამშრომლებს ჰქონდეთ ეს ინფორმაცია დინამიური 
უსაფრთხოების მიდგომების გასაუმჯობესებლად. ნებისმიერ შემთხვევაში, ადამიანის 
უსაფრთხოება და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა საჭიროებს პატივისცემას.

45 პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა მოითხოვონ მათ საქმეში არსებული ინფორმაციის 
განახლება და ცრუ ინფორმაციის შესწორება. 

46 პატიმრებს შეუძლიათ მოითხოვონ მათი საქმის გაცნობა სხვადასხვა მიზეზთა გამო, მათ 
შორის მასში არსებული ინფორმაციის სისწორის და მათი სამართლებრივი სტატუსის 
შესამოწმებლად; დანიშნული სასამართლო სხდომის თარიღების, სასჯელის ხანგრძლივობისა და 
გათავისუფლების თარიღის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად ან მათი ადვოკატისა და ოჯახის 
წევრების საკონტაქტო ინფორმაციის მოსაპოვებლად. მათ ასევე შესაძლოა სურდეთ თავიანთი 
პირადი საქმის მიღება განცხადებების ან საჩივრების შედგენის მიზნით ან სხვა პირადი 
საფუძვლით. სურვილის შემთხვევაში პატიმრებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა სასამართლო 
პროცესზე დასწრებისას თან იქონიონ მათთან დაკავშირებული მონაცემების ამსახველი 
დოკუმენტების ასლები (იხ. წესი 53). 
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47 პატიმრებს უნდა ეცნობოს, რომ მათ აქვთ პატიმრობისა და გათავისუფლების დროს 
მათთან დაკავშირებული მონაცემების ხელმისაწვდომობის უფლება. დაშვება უნდა 
განხორციელდეს დისკრიმინაციის გარეშე, იმათი ჩათვლით, ვისაც არ აქვს მიღებული 
განათლება ან ვინც არ იცის საქმისწარმოების ენა ან სხვაგვარად ვერ ახერხებს წაიკითხოს 
და გაიგოს მონაცემები. მონაცემებთან წვდომა ასევე შეიძლება განხორციელდეს კანონიერი 
წარმომადგენლის მეშვეობით.

48 პატიმრებისთვის მათთან დაკავშირებულ ჩანაწერებთან წვდომის მხარდაჭერის მიზნით ყველა 
ციხე აღჭურვილი უნდა იყოს ასლის გადამღები აპარატებით. 

49 სხვა პირთა დაცვის მიზნით, რომელნიც შესაძლოა მოხსენიებულნი იყვნენ პატიმრის პირად 
საქმეში არსებულ მონაცემებში, მაგალითად სხვა პატიმრებისგან მიღებულ სადაზვერვო ან 
ინციდენტის ამსახველ ანგარიშებში, დასაშვებია ინფორმაციის რედაქტირება პატიმრისთვის 
ინფორმაციაზე წვდომის მინიჭებისას. მონაცემების რედაქტირება ან შეცვლა დასაშვებია ასევე 
ობიქტის დაცვის ან გამოძიების განხორციელების უზრუნველსაყოფად.

50 პატიმრებს აქვთ უფლება მიიღონ მათი საქმის ასლი პენიტენციური დაწესებულებიდან 
გათავისუფლებისას. ეს შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს მიმდინარე სამართალწარმოების, 
მკურნალობის უწყვეტობის ან იმის საჩვენებლად, რომ მათ გაიარეს საგანმანათლებლო ან 
პროფესიული სასწავლო კურსი. ზოგი პატიმრისთვის მნიშვნელოვანია მათი საქმის მასალების 
ასლების მიღება მათი ოჯახის წევრების ადგილმდებარეობის დასადგენად. 

51 პატიმრებს გათავისუფლებისას შეუძლიათ მოითხოვონ მათი საქმის მასალების ასლები 
მიმდინარე მოთხოვნების და საჩივრების, მათ შორის წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის 
თაობაზე შეტანილი საჩივრების განხილვის მიმდინარეობის თვალყურის სადევნებლად. ასეთ 
შემთხვევებში, ყოფილ პატიმრებს ასევე შეუძლიათ მოითხოვონ მათი ჯანმრთელობის ამსახველი 
სამედიცინო დოკუმენტაცია. 

52 შიდა ინსპექციის და გარე მონიტორინგის ორგანოებს უნდა ჰქონდეთ წვდომა პატიმართა პირად 
საქმესთან, მაგრამ ისინი ვალდებულნი არიან დაიცვან მონაცემთა კონფიდენციალურობა.20 

პოზიტიური პრაქტიკა: დამნაშავეთა მართვის საინფორმაციო სისტემა [1.5]

ნამიბიის სასჯელაღსრულების სისტემის (NCS) 
დამნაშავეთა მართვის საინფორმაციო სისტემა 
(OMIS) აღწერილია როგორც სისტემა, რომელსაც 
„აქვს განვითარებადი ქვეყნების ნებისმიერი 
სასჯელაღსრულების და პენიტენციური 
სამსახურისთვის პოტენციურად და რეალურად 
გამოყენებადი ხასიათი... მარტივი მართვის მიზნით 
ის იქნა შექმნილი მოდულარული ფორმატის სახით, 
წარმოადგენს ნებისმიერი განვითარებადი ქვეყნის 
სასჯელაღსრულების და პენიტენციური სისტემის 
საინფორმაციო საჭიროებების გადაწყვეტის 
ხელმისაწვდომ საშუალებას“.21 

OMIS არის ვებ-გვერდზე დაფუძნებული 
ელექტრონული მონაცემების მართვის სისტემა, 
რომელიც საშუალებას მისცემს ციხის პერსონალს 
ელექტრონული ფორმით მოახდინოს პატიმრობის 
მთელი ვადის განმავლობაში პატიმართა შესახებ 
არსებული მონაცემების შენახვა და დამუშავება. 

ნამიბიის სასჯელაღსრულების სისტემის მიერ მართვის 
სისტემა შექმნილი იქნა შეზღუდული რესურსების 
გამოყენებით. სისტემის შესახებ დაწერილ სტატიაში 
გამოითქვა ვარაუდი, რომ „როგორც აფრიკის, ასევე 
მსოფლიოს სხვა განვითარებად ქვეყნებს, ადვილად 
შეუძლიათ მიბაძონ ნამიბიის სასჯელაღსრულების 
სამსახურის გამოცდილებას“.22 

სტატია აღიარებს, რომ ბევრ იურისდიქციაში, 
პატიმრების შესახებ ინფორმაცია კვლავ შეჰყავთ 
ხელით ქაღალდის ფურცლებზე ან ჟურნალებში 
და აღნიშნავს, რომ ყველაზე განვითარებულ 
სასჯელაღსრულების სისტემებსაც კი ურთულდებათ 
რეფორმების განხორციელება, რადგან ვერ 
ახერხებენ ციხის ტენდენციების ოპერატიულ და 
სტრატეგიულ ანალიზს იმ სფეროთა გამოსავლენად, 
რომელნიც გაუმჯობესებას საჭიროებენ. ნამიბიის 
შემთხვევაში, OMIS-ის მოქმედებაში ჩაშვებამდე, 
ციხის ადმინისტრაციას უჭირდა თითოეული პატიმრის 
მონაცემების საიმედოობის ან სიზუსტის გადამოწმება 
ან პატიმრობის დროს მათი ქცევის მონიტორინგი. 

20 21 22  

20. ეროვნული პრევენციული მექანიზმებისთვის იხ.: „წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის და დასჯის 
წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატიური ოქმი (OPCAT)“, მუხლი 20 (ბ), რომელიც მოითხოვს, რომ ისინი უზრუნველყოფილნი იყვნენ „იმ 
ინფორმაციით სარგებლობის უფლებით, რომელიც შეეხება ამ პირთა მიმართ მოპყრობის და ასევე მათი დაკავების პირობებს“ და მუხლი 
21(2 ) რომელიც ეხება პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ შეგროვებულ კონფიდენციალურ ინფორმაციას („პირადი მონაცემები არ 
გამოქვეყნდება დაინტერესებული მხარის მკაფიოდ ფორმულირებული თანხმობის გარეშე“), UNGA რეზოლუცია A/RES/57/199, 22 ივნისი 2006. 
ხელმისაწვდომია: www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx. 

21. კატურია პორპორონი, “აფრიკის სასჯელაღსრულების ცვლილება: დაპატიმრებიდან რეინტეგრაციისკენ, აფრიკის სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებებში საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა: ნამიბიური სასჯელაღსრულების სამსახურის მსჯავრდებულთა მართვის 
ავტომატური საინფორმაციო სისტემის მაგალითი, Acta Criminalogica: სამხრეთ აფრიკის კრიმინოლოგიის ჟურნალი, სპეციალური გამოშვება 
2, 2015, გვ. 1-21.

22. იქვე.

1. ციხის მართვა

 18 სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნელსონ მანდელას წესების შესახებ
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ამგვარად, დამნაშავეთა მართვის საინფორმაციო 
სისტემის (OMIS) უპირატესობა გამოიხატება შემდეგში: 

–  ამცირებს ზედმეტი და შეუსაბამო ინფორმაციის 
რაოდენობას;

–  ზრდის ინფორმაციის სიზუსტის ხარისხს;

–  ამცირებს მონაცემთა დაკარგვის შესაძლებლობას;

–  უზრუნველყობს, რომ სისტემაში შეყვანილი ყველა 
მონაცემი აღირიცხება და მოწმდება;

–  თავიდან იცილებს პატიმრების დუბლირებისა და 
არასწორი იდენტიფიცირების შესაძლებლობას;

–  უზრუნველყობს ინფორმაციაზე კონტროლირებად 
ან შეზღუდულ დაშვებას;

–  იძლევა მონიტორინგის ანგარიშების სისტემატური 
წარმოების საშუალებას;

–  ააქტიურებს ავტომატურ შეტყობინებებს, 
მაგალითად სასამართლო ვადების და სამედიცინო 
დაწესებულებაში ვიზიტების თაობაზე;

–  დახმარებას უწევს სარეაბილიტაციო საქმიანობაში, 
მაგალითად სასწავლო პროგრამებში 
მონაწილეობის აღრიცხვის თვალსაზრისით; და

–  უზრუნველყობს ნებისმიერ დროს კრიტიკულ 
ინფორმაციასთან წვდომის შესაძლებლობას, მათ 
შორის ჭკვიანი მოწყობილობების საშუალებით.23 

OMIS პირველად გამოყენებულ იქნა 2013 წელს და ის 
ფუნქციონირებს ნამიბიის 13-ვე სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებაში, რაც დაახლოებით 4,500 პატიმარს 
მოიცავს. სისტემა შემუშავდა ნამიბიის მთავრობის 
მიერ დამტკიცებული სასჯელაღსრულების სისტემის 
ფართომაშტაბიანი რეფორმის ფარგლებში, 
რომელშიც ხაზგასმულია რისკებისა და საჭიროებების 
სათანადო შეფასების და მსჯავრდებულთა 
რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის მნიშვნელობაზე.

OMIS შედგება ძირითადი მოდულებისგან, როგორიცაა 
მაგალითად, პატიმართა მიღება და შეფასება, 
ჯანდაცვის მართვა, საქმისწარმოება, სარეაბილიტაციო 
საქმიანობა, ინსტიტუციური შემთხვევები, ვიზიტები, 
გადაყვანა, გათავისუფლებისთვის მზადება, სასჯელის 
შეცვლა და გათავისუფლება. აღიარეს რა, რომ 
სასჯელაღსრულების სისტემის ყველა თანამშრომელს 
არ ჰქონდა კომპიუტერთან მუშაობის უნარები, 
განხორციელდა შესაბამისი კადრების სრულფასოვანი 
გადამზადება სისტემის მოხმარების საკითხებში.

23

ციხის ტენდენციების შესახებ მონაცემთა შეგროვება და გამოქვეყნება
53 იმისათვის, რომ მონაცემები იყოს გამოსადეგი სისხის სამართლის მართლმსაჯულების 

პოლიტიკის ინფორმირებისა და ადამიანის უფლებათა დარღვევების თავიდან აცილების მიზნით, 
ისინი უნდა შეიცავდნენ სანდო მონაცემებს ისეთი ტენდენციების ფართო სპექტრის შესახებ, 
როგორიცაა სიკვდილიანობის და სერიოზული ტრავმების შემთხვევების რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი, მონაცემები ციხის მოსახლეობის პროფილის შესახებ, მათ შორის მაგალითად: 
ციხის მოსახლეობის ასაკობრივი სხვაობის პროფილი და გადატვირთულობის დონე.24

54 კარგი პრაქტიკაა უსაფრთხოების მიზნით პატიმრების მიმართ გამოყენებული შემაკავებელი 
საშუალებების ერთიანი რეესტრის წარმოება, კერძოდ, სამარტოო საკანში მოთავსება და ციხის 
დანარჩენი მოსახლეობისგან იძულებითი გამოცალკავების სხვა ფორმები.25

55 თითოეულმა ციხემ სისტემატიურად უნდა წარუდგინოს ინფორმაცია ტენდენციების შესახებ 
ცენტრალურ პენიტენციურ დეპარტამენტს. ციხეებს შესაბამისად ადგილზე უნდა ჰქონდეს 
საამისო ადამიანური და ტექნიკური რესურსი. სასჯელაღსრულების საკითხზე მომუშავე 
შესაბამისი სამთავრობო დეპარტამენტიც უნდა ახდენდეს მონაცემთა ანალიზისთვის 
საკმარისი რესურსის გამოყოფას და რეკომენდაციების შემუშავებას შემდგომი ქმედების 
განხორციელების მიზნით. 

56 გამჭვირვალობის და საზოგადოებრივი ზედამხედველობის უზრუნველყოფის მიზნით ციხის 
ტენდენციების შესახებ მონაცემები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი საზოგადოებისათვის. 
გამოქვეყნებული ინფორმაცია ციხის ტენდენციების შესახებ არ უნდა შეიცავდეს რაიმე 
მონაცემს კონკრეტული პატიმრების შესახებ. ნებისმიერი მონაცემი, რომელმაც შეიძლება 
გამოავლინოს კონკრეტული შემთხვევები ან პიროვნებები, უნდა გამოირიცხოს. 

23. ე.წ. „ჭკვიანი“ მოწყობილობა არის ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც დაკავშირებულია სხვა მოწყობილობებთან ან ქსელებთან სხვადასხვა 
უკაბელო დაშვების პროტოკოლის მეშვეობით, რომლებსაც შეუძლიათ გარკვეულწილად ურთიერთქმედება ოპერატიულად და ავტონომიურად. 
ჭკვიანი მოწყობილობების რამდენიმე მაგალითია: სმარტფონები და ტაბლეტები, სმარტსაათები, ჭკვიანი დამაკავშირებლები და ჭკვიანი 
გასაღებების ჯაჭვი.

24. „ესექსის დოკუმენტი 3,“ ციხის საერთაშორისო რეფორმა, op. cit., შენიშვნა 4, გვ. 34. 
25. მაგალითისთვის იხ. „ანგარიში თურქეთის მთავრობას წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის აღკვეთის 

ევროპული კომიტეტის (CPT) მიერ თურქეთში ვიზიტის შესახებ“, 8 დეკემბერი 2005,CPT/Inf (2005) 18, პარ. 89. ხელმისაწვდომია: 
rm.coe.int/1680698246.
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პოზიტიური პრაქტიკა: ციხეში სიკვდილის ფაქტების დოკუმენტირება – ტეხასის 
მართლმსაჯულების ინიციატივა [1.6]

ტეხასის მართლმსაჯულების ინიციატივა „მიზნად 
ისახავს მოგვითხროს მათ შესახებ, ვინც გარდაიცვალა 
ტეხასის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სისტემაში, ყურადღება გაამახვილოს დაკარგულ 
სიცოცხლეზე და საფუძველი ჩაუყაროს იმ მოგვარების 
გზების კვლევას, რაც გადაარჩეს სიცოცხლეს“.26 

ტეხასში სამართალდამცავი ორგანოები, 
ადგილობრივი ციხეები და ტეხასის სისხლის 
სამართლის დეპარტამენტი ვალდებულია აცნობოს 
მთავარი პროკურორის ადმინისტრაციას პატიმრობაში 
ყოფნის დროს ნებისმიერი გარდაცვალების 
შემთხვევების შესახებ, თუნდაც გარდაცვალება 
გამოწვეული იყოს ბუნებრივი მიზეზით, სუიციდით ან 
დაკავების დროს პოლიციის მიერ ცეცხლსასროლი 
იარაღის გამოყენების შედეგად. 

იმისათვის, რომ ეს ინფორმაცია იყოს ხელმისაწვდომი 
საზოგადოებისთვის, ტეხასის მართლმსაჯულების 
ინიციატივამ საზოგადოების მოთხოვნით გამოითხოვა 
გარდაცვალების შემთხვევების შესახებ მონაცემები 
2005 წლიდან 2015 წლამდე შუალედში. ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომია ონ-ლაინ და მასში მითითებულია 
თითოეული მსხვერპლის სახელი, გარდაცვალების 
დრო და ადგილი, მიზეზი, პატიმრობაში ყოფნის 
დრო და გარდაცვალებასთან დაკავშირებული 
გარემოებების აღწერილობა. მონაცემები გამოიყენება 
ტენდენციების შესასწავლად, მათ შორის ციხეში 
სიკვდილიანობასთან მიმართებაში რასობრივი 
განსხვავებულობა. 
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ბავშვები ციხეში 
57 რაც შეეხება პატიმართა პირად საქმესთან წვდომის პრინციპს „საჭიროა ვიცოდე“, 

გაეროს მინიმალურ სტანდარტულ წესებში, რომელიც ეხება არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების ადმინისტრირების საკითხებს (პეკინის წესები), 21(1) წესში ნათქვამია, 
რომ არასრულწლოვნებთან მიმართებაში მონაცემები „უნდა იყოს მკაცრად კონფიდენციალური 
და დახურული მესამე პირების წვდომისგან. ამგვარ მონაცემებთან წვდომა შემოიფარგლება 
უშუალოდ განსახილველ საქმესთან დაკავშირებული პირებით ან სათანადო წესით 
უფლებამოსილი სხვა პირებით“.

58 თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დაცვის გაეროს წესების (ჰავანას წესები) 21 (დ) 
წესი აზუსტებს, რომ პატიმრობაში მყოფი არასრულწლოვნის მონაცემები უნდა შეიცავდეს 
დეტალებს „ციხეში არასრუწლოვნის ნებისმიერი მიღების, გადაყვანის ან გათავისუფლების 
შესახებ მშობლების და კანონიერი წარმომადგენლის ინფორმირების შესახებ“.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეები/ეროვნული უმცირესობები 
59 იმ შემთხვევაში თუკი პატიმარს სურს გაეცნოს მის პირად საქმეში არსებულ მონაცემებს, 

მაგრამ არ ფლობს საქმისწარმოების ენას, ის შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოფილი უნდა 
იყოს თარჯიმნის მომსახურეობა. უცრო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის აღნიშნული შეიძლება 
ორგანზიებული იყოს მათი ქვეყნის საკონსულო წარმომადგენლობების მეშვეობით. პატიმრის 
ნებართვით საკონსულო წარმომადგენლობამ შეიძლება ხელი შეუწყოს უცხო ქვეყნის 
მოქალაქეებს საქმეში არსებულ ინფორმაციაზე წვდომა.

გენდერთან დაკავშირებული საკითხები 
60 მა-7(ა) წესის მოთხოვნა პატიმრის ფაილში მითითებული იყოს „ზუსტი ინფორმაცია, რომელიც 

საშუალებას იძლევა მოხდეს მისი ინდივიდუალური იდენტობის, მისი თვითაღიარებული 
სტატუსის პატივისცემა“ ვრცელდება ლესბოსელ, გეი, ბისექსუალ და ტრანს და/ან ინტერსექს 
(ლგბტი) პატიმრებზე, განსაკუთრებით ტრანს და ინტერსექს პირებზე. თუმცა, ეს მითითება 
წარმოადგენს დაცვის საშუალებას და შესაბამისად, პატიმრის გენდერულ იდენტობასთან 
დაკავშირებული ინფორმაცია უნდა იყოს მითითებული საქმეში ნათლად გამოხატული 
თანხმობის საფუძველზე. 

61 მიუხედავად იმისა, რომ წესი 7 (ა) აღიარებს პატიმრების უფლებას მოახდინონ საკუთარი 
სქესის თვითიდენტიფიცირება, ცალკეული პატიმრები შეიძლება შიშობდნენ, რომ თუ ისინი 
მოახდენენ მათ მიკუთვნებული მამრობითი ან მდედრობითი სქესისგან განსხვავებული 
სქესის იდენტიფიცირებას, ამან შეიძლება გამოიწვიოს არასათანადო მოპყრობა პერსონალის, 
სხვა პატიმრების ან ორივეს მხრიდან. ეს წესი არ უნდა იქნეს გაგებული, როგორც ციხის 
თანამშრომლების მხრიდან პატიმრის იძულება მოახდინოს საკუთარი სქესის რაიმე ფორმით 
ან საერთოდ თვითიდენტიფიცირება.27

26. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, იხ. texasjusticeinitiative.org.
27. ლგბტი პატიმრების შესახებ უფრო მეტი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, იხ. „თავისუფლებაშეზღუდული ლგბტი პირები: პრევენციული 

მონიტორინგის ჩარჩო“, ციხის საერთაშორისო რეფორმა/წამების პრევენციის ასოციაცია, მეორე გამოცემა 2015, ხელმისაწვდომია: www.penalreform.org/
wp-content/uploads/2016/01/lgbti-framework-2nd-ed-v7-web.pdf; „წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან 
სასჯელის პრევენციის ქვეკომიტეტის მეცხრე წლიური ანგარიში (SPT)“, 22 მარტი 2016, CAT/C/57/4, ნაწილი V, ხელმისაწვდომია: documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/059/73/PDF/G1605973.pdf?OpenElement; და გაეროს (UN) სპეციალური მომხსენებელი წამების და სხვა სასტიკი, 
არადაამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან სასჯელის საკითხებზე, ხუან მენდესი, ანგარიში ადამიანის უფლებათა საბჭოსადმი, 
A/HRC/31/57, 5 იანვარი 2016, ხელმისაწვდომია: documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/000/97/PDF/G1600097.pdf?OpenElement. 
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62 თვითიდენტიფიცირებული სქესის შესახებ ინფორმაცია მნიშვნელოვანია პატიმრების საკნებში 
გადანაწილების, რისკისა და საჭიროებების შეფასების, სხეულის ჩხრეკის და ჯანმრთელობის 
შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას. თუმცა, ჩანაწერების არსებობა არ ცვლის ციხის 
თანამშრომელთა ვალდებულებას მოახდინონ პატიმრებთან სისტემატიური კონსულტირება მათი 
საკნებში გადანაწილების, მათ წინაშე არსებული რისკების შესახებ და ასევე, დააზუსტონ თუ 
რომელი სქესის თანამშრომელს ანიჭებენ ისინი უპირატესობას მათი გაჩხრეკის შემთხვევაში.

63 მონაცემთა შეგროვება და სხვა კვლევა უნდა განხორციელდეს ქალ, მამაკაც, ორივე სქესის 
არასრუწლოვან და ლგბტი პატიმრების გენდერ-სპეციფიკური ფონის, მახასიათებლების და 
საჭიროებების იდენტიფიცირების მიზნით.28 

 1.2 კლასიფიკაცია, რისკისა  
და საჭიროებების შეფასება 

64 მინიმალური სტანდარტული წესების განახლების დროს წესები, რომელიც უშუალოდ ეხება 
მსჯავრდებულთა კლასიფიკაციას და რისკისა და საჭიროებების შეფასებას არ შეცვლილა. 
თუმცაღა, ამ წესების დებულებები პირდაპირ არის დაკავშირებული მინიმალური სტანდატრული 
წესების განახლებულ ნაწილთან.

მაგალითად, წესი 2 აღნიშნავს, რომ ციხის ადმინისტრაციამ უნდა გაითვალისწინოს პატიმრების 
ინდივიდუალური საჭიროებები. ანალოგიურად, წესი 4(2) ადგენს, რომ პროგრამები, საქმიანობა 
და სერვისი უნდა მიეწოდოს პატიმარს მისი საჭიროებების მოგვარებასთან ერთდროულად. 

წესი 11 უშუალოდ ეხება პატიმრების განცალკევებულ განაწილებას სქესის, ასაკის, 
დანაშაულისა და დაპატიმრების სამართლებრივი მიზეზების გათვალისწინებით. წესი 
ასევე მოითხოვს, რომ სხვადასხვა კატეგორიები მოთავსებულ იქნან განცალკევებულ 
დაწესებულებებში „მათთან მოპყრობის საჭიროებების გათვალისწინებით“ მანდელას წესების 
სხვა პრინციპებიც ასევე დამოკიდებულია კლასიფიკაციისა და შეფასების პროცედურების 
სარგებლიანობაზე, მათ შორის პატიმრების ჩხრეკის, განაწილების, დისციპლინური ზომების 
გამოყენების და ოჯახის ვიზიტების დროს საზედამხედველო მოთხოვნების დაწესებაზე.

შესაბამისი წესები: კლასიფიკაცია, რისკებისა და საჭიროებების შეფასება

წესი 89:
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 93: 
1. 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.

2. შესაძლებლობების ფარგლებში, პატიმრების 
სხვადასხვა კატეგორიებთან მუშაობა უნდა 
მიმდინარეობდეს განცალკევებულად – სხვადასხვა 
დაწესებულებებში.

წესი 94 : ყოველი პატიმრის მიღების შემდეგ, მისი 
ხასიათის შესწავლის საფუძველზე, უმოკლეს ვადაში უნდა 
შემუშავდეს მასთან მუშაობის პროგრამა, გამომდინარე 
მისი ინდივიდუალური მოთხოვნილებებიდან, 
შესაძლებლობებიდან და მიდრეკილებებიდან. 
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28. „გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესები ქალ პატიმართა მოპყრობისა და მსჯავრდებულ ქალთა არასაპატიმრო ღონისძიებების 
შესახებ“, წესი 67-70, შედეგზე ორიენტირებული კვლევის ხელშეწყობა ქალი დამნაშავეების და პატიმრებისთვის შედგენილი პროგრამების 
ინფორმირებულობის მიზნით, მათ შორის, მაგალითად, ქალთა მიერ ჩადენილი დანაშაულები, მიზეზები, სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემასთან ქალების დაპირისპირების გამომწვევი მიზეზები, ქალების განმეორებითი ვიკტიმიზაცია და ქალი 
დამნაშავეების მახასიათებლები; იხ. გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია 65/229 (2010) დანართი, მიღებულია 2010 წლის 20 
დეკემბერს. სხვადასხვა ენაზე თარგმნილი წესების ასლი ხელმისაწვდომია: www.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/07/BangkokRules-
Updated-2016-with-renumbering-SMR.pdf.

1. ციხის მართვა

სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნელსონ მანდელას წესების შესახებ 21 
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რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

დაცულობა და უსაფრთხოება
65 რისკების შეფასება მნიშვნელოვანია ციხის პერსონალის, პატიმრების და ციხის 

მნახველების უსაფრთხოებისთვის. თუ შეფასების შემდეგ, პატიმრები სათანადოდ იქნებიან 
კლასიფიცირებულნი სხვადასხვა უსაფრთხოების დონეებზე (როგორც წესი, უსაფრთხოების 
მაღალი, საშუალო ან დაბალი რისკი), ისინი შეიძლება განთავსდნენ შესაბამის პენიტენციურ 
დაწესებულებებში. პატიმართა სათანადო კლასიფიკაცია და განაწილება ეს არის პატიმრებს 
შორის უთანხმოების პრევენციის და ციხის და საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისგან სხვა 
საფრთხეების თავიდან აცილების მთავარი ფაქტორი. 

66 უსაფრთხოების ეფექტიანი კლასიფიკაცია უადვილებს ციხის ადმინისტრაციას 
თანამშრომლებისთვის მოვალეობების განსაზღვრის, მორიგეობის განრიგის დაგეგმვის და 
სხვა რესურსების მართვის პროცესს. ის ასევე საშუალებას აძლევს მათ უკეთესად მართონ 
ყოველდღიური ციხის ცხოვრება, მათ შორის პატიმართა საკნის გარეთ ყოფნის დრო, 
რეკრიაციული და პროფესიული საქმიანობა.

67 პირიქით, თუ პატიმრები არ არიან სათანადოდ კლასიფიცირებულნი, ისინი შეიძლება 
განთავსდეს ციხეებში, რომლებიც არ არიან აღჭურვილნი მათთან ასოცირებული რისკების 
შესასიტყვი სათანადო აღჭურვილობით, ან ისინი შეიძლება დაჯგუფდნენ სხვა პატიმრებთან, 
რამაც შესაძლოა მავნე ზეგავლენა იქონიოს მათზე. 

68 თუ პატიმრები სათანადოდ კლასიფიცირებულია, ციხის რესურსები ეფექტიანად გამოიყენება. 
ციხის კვლევების საერთაშორისო ცენტრმა (ICPS) აღნიშნა, რომ „უსაფრთხოება ძვირია და 
რაც უფრო მაღალია მისი დონე, მით უფრო მეტია დანახარჯი. ფინანსურად მომგებიანია 
უსაფრთხოების მაღალი დონის დაწესებულებებში არ იყოს იმაზე მეტი პატიმარი, ვიდრე 
ეს საჭიროა“.29 პატიმრების ზედმეტად მაღალი უსაფრთხოების დონის დაწესებულებაში 
განთავსებამ შესაძლოა შეამციროს სარეაბილიტაციო სამუშაოს სამომავლო გეგმები, რადგან 
„კლასიფიკაციის გადამეტება“, როგორც წესი, გავლენას ახდენს პატიმრების ოჯახების 
წევრებთან კონტაქტზე, სარეაბილიტაციო პროგრამებში მონაწილეობაზე, საკნის გარეთ 
გატარებულ დროზე და ა.შ.30

პატიმრების ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინება
69 პატიმრების ინდივიდუალური შეფასება საჭიროა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ პატიმრები 

განთავსებულნი არიან იმ დაწესებულებებში, ან დაწესებულების შესაბამის ნაწილში, სადაც 
ხდება მათი საჭიროებების, მათ შორის სოციალური, სამართლებრივი, ჯანდაცვისა და 
რეაბილიტაციის საჭიროებების, გათვალისწინება. პატიმრების ინდივიდუალური საჭიროებების 
უგულვებელყოფამ ან არაიდენტიფიცირებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს პატიმრების მიმართ 
არასათანადო მოპყობას.31

70 რისკისა და საჭიროებების ეფექტიანი შეფასებები მნიშვნელოვანია პატიმართა პირადი 
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და კონკრეტული პირებისთვის საჭირო უსაფრთხოების 
დონის დასადგენად. დაუშვებელია პატიმრები, რომლებიც შესაძლოა აღმოჩნდნენ დაშინების, 
ძალადობის ან ექსპლუატაციის რისკის ქვეშ, მოთავსდნენ ამგვარი ქცევის განმახორციელებელ 
მოძალადეებთან ერთად. სათანადო შეფასებები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სუიციდის ან 
თვითდაზიანების რისკის ქვეშ მყოფი პირების დასადგენად.

პრაქტიკაში განხორციელება

71 პატიმრის შეფასება უნდა განხორციელდეს სამი განსხვავებული მოსაზრებით: პატიმრის 
რისკის განსაზღვრა, პატიმრის ინდივიდუალური საჭიროებების შეფასება და როგორც ამას 
ხშირად უწოდებენ „სასჯელის დაგეგმა“, რომელიც მოიცავს იმგვარ აქტივობებს, როგორიცაა იმ 
სარეაბილიტაციო პროგრამების განსაზღვრა, რომელშიც უნდა მიიღოს მონაწილეობა პატიმარმა 
სასჯელის მოხდის განმავლობაში. თითოეული ამ მოსაზრების მიზანი განსხვავებულია და უნდა 

29. „პენიტენციური სისტემის მართვა ადამიანის უფლებათა პოზიციიდან“, ციხის კვლევათა საერთაშორისო ცენტრი (ICPS), 2009, გვ.62 
ხელმისაწვდომია: www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/handbook_2nd_ed_eng_8.pdf. 

30. ოლივია როპი, „ მწირი რესურსების გამოყენებით ნელსონ მანდელას წესების განხორციელება: დისკუსიები სამხრეთ აღმოსავლეთი აზიიდან 
მოწვეული ციხის ხელმძღვანელი პირების შეკრებიდან“ციხის საერთაშორისო რეფორმის ბლოგი, 17 აგვისტო 2016 ხელმისაწვდომია: 
www.penalreform.org/blog/implementing-mandela-rules-scarce-resources-discussions-gathering-prison.

31. „ციხეში არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლა – ციხის თანამშრომლების სახელმძღვანელო ციხეებში არასათანადო მოპყრობის 
თავიდან აცილების საკითხებზე“, ჯიმ მერდოკი და ვაკლავ ჯირიკი, ევროპის საბჭო, 2016 წლის აპრილი, გვ. 32 ხელმისაწვდომია: 
rm.coe.int/combating-ill-treatment-in-prison-2-web-en/16806ab9a7.

1. ციხის მართვა

 22 სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნელსონ მანდელას წესების შესახებ

1



შეფასდეს ინდივიდუალურად შესაბამისი საშუალებების გამოყენებით. თითოეული პატიმრის 
შეფასება რეგულარულად უნდა გადაიხედოს და განახლდეს როგორც მიმდინარე პროცესის 
ნაწილი. შეფასების გადახედვა საშუალებას იძლევა თანაბარი შუალედებით მოხდეს პატიმართა 
რისკების, საჭიროებების, სასჯელის დაგეგმვისა და კლასიფიკაციის გადაფასება. 

პატიმრების კლასიფიკაცია უნდა განხორციელდეს მათი შეფასების შედეგების მიხედვით. 
უსაფრთხოების ზომები, რომლებსაც ისინი ექვემდებარებიან, უნდა იყოს მინიმალური მათი 
უსაფრთხო პატიმრობის უზრუნველყოფის აუცილებლობიდან გამომდინარე. შეფასებები, 
როგორც წესი, ორმხრივი პროცესია: პირველ რიგში, უზრუნველყოფილია პატიმრების 
განთავსება იმ პენიტენციურ დაწესებულებაში, რომელსაც აქვს შესაბამისი უსაფრთხოების 
დონე (კლასიფიკაცია); და მეორე, ისინი განსაზღვრავენ პატიმრის განაწილებას კონკრეტული 
დაწესებულების ფარგლებში (რისკისა და საჭიროებების შეფასება და სასჯელის დაგეგმვა). 

კონტექსტი: უსაფრთხოების მოთხოვნების განსაზღვრის პასუხისმგებლობა [1.7]

ციხის კვლევების საინფორმაციო ცენტრმა (ICPS) აღნიშნა, რომ „ზოგ ქვეყნებში მოსამართლეები, რომლებიც 
ადგენენ განაჩენს, განსაზღვრავენ თუ რომელი რეჟიმის ციხეში უნდა მოიხადოს სასჯელი ამა თუ იმ 
მსჯავრდებულმა. სხვა ქვეყნებში მსჯავრდებულები, ვისაც მისჯილი აქვთ სამუდამო პატიმრობა ან მსჯავრი 
დაედოთ კონკრეტული კანონის შესაბამისად, ავტომატურ რეჟიმში თავსდებიან განსაკუთრებით მაღალი 
უსაფრთხოების ზომების მქონე დაწესებულებაში, მიუხედავად რისკის ინდივიდუალური შეფასებისა. ეს 
არ არის უსაფრთხოების დონის განსაზღვრის საუკეთესო გზა. მოსამართლის პრეროგატივა უნდა იყოს 
კონკრეტული დანაშაულისთვის მსაჯვრდებული პირისთვის სასჯელის ხანგძლივობის განსაზღვრა, მაგრამ 
უსაფრთხოების ღონისძიების განსაზღვრა უნდა იყოს პროფესიულ დონეზე შეთანხმებული კრიტერიუმების 
მიხედვით ციხის ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობა“.32

კლასიფიკაცია არ უნდა იყოს დამყარებული მხოლოდ ჩადენილი დანაშაულის ხასიათზე ან გამოყენებულ 
სასჯელზე (მაგ. სამუდამო პატიმრობა).

რისკების შეფასება 
72 რისკების შეფასებამ ეფექტიანად უნდა განსაზღვროს პატიმრის რისკები, მათ შორის სხვისადმი 

ან ციხის ზოგადი დაცულობის და უსაფრთხოებისადმი ზიანის მიყენების, ძალადობის და 
ციხიდან გაქცევის რისკები. რისკების შეფასებამ ასევე უნდა გამოავლინოს პატიმრის მიერ 
საკუთარი თავისადმი ზიანის მიყენების რისკი.

73 შეფასების ინსტრუმენტები მოიცავს ინტერესთა ოთხ ძირითად სფეროს: დანაშაულებრივი 
კარიერა/ქცევა, საცხოვრებელი პირობები, პიროვნება და დამოკიდებულებები (ნარკოტიკი 
და ალკოჰოლი). თუმცა, ყურადღება უნდა მიექცეს იმ ფაქტს, რომ მსჯავრდებულის 
საჭიროებები არ უნდა იყოს გაგებული როგორც რისკფაქტორები. ასე მაგალითად, ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის საჭიროებები ხშირად არასწორად არის განმარტებული, როგორც რისკ 
ფაქტორები, რასაც თან სდევს იმაზე მარალი უსაფრთხოების კლასიფიკაცია, ვიდრე ეს 
აუცილებელია. შეფასებას შეიძლება დაემატოს დამატებითი ფაქტორები პატიმრის მიერ 
ჩადენილი დანაშაულის ხასიათის გათვალისწინებით, მაგალითად თუ ჩადენილია დანაშაული 
სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ ან ოჯახური ძალადობა. 

74 რისკის შეფასების ელემენტები მოიცავს „დანაშაულის ხასიათს; პატიმრის ციხიდან გაქცევის ან 
გაქცევის მცდელობის რისკს; განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის და საზოგადოებაზე ზეგავლენის 
რისკს; ნებისმიერი რისკს, რომელსაც პატიმარი გამოავლენს ციხის მართვის, უსაფრთხოების და 
წესრიგის მიმართ; ნებისმიერი რისკი, რომლთაც პატიმარი საფრთხეს უქმნის საკუთარი თავის და 
ნებისმიერი სხვა პირის კეთილდღეობას; მსჯავრდებულის სასჯელის ხანგრძლივობას ან მაქსიმალურ 
სასჯელს, რომელიც გათვალისწინებულია იმ დანაშაულისათვის, რომლის ჩადენაც ბრალად 
ედება პატიმარს; და ნებისმიერი სხვა საკითხს, რომელიც ეხება ციხის მართვას, უსაფრთხოებას, 
წესრიგს, უსაფრთხო პატიმრობასა და პატიმრის კეთილდღეობას“. რისკის შეფასების პროცესში 
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს პატიმრის რეჟიმის წესებთან ადაპტირების უნარს, 
მის პიროვნებას (ძალადობის ისტორია, თვითმკვლელობის მცდელობა, ნივთიერების ბოროტად 
მოხმარება, შემეცნებითი უნარები და ა.შ.) და სოციალურ კონტაქტებს.33 რისკის შეფასების 
პროცესში ყურადღება უნდა მიექცეს მსჯავრდებულის შესაძლებლობას ადაპტირება მოახდინოს 
ციხის წესებთან, მათ პიროვნებას (ძალადობის ისტორია, სუიციდის მცდელობები, ნივთიერებებზე 
დამოკიდებულება, კოგნიტური უნარები და სხვა) და სოციალურ ურთიერთობებს.34

32. „ციხეების მართვისას ადამიანის უფლებათა გათვალისწინება“, ICPS, op. cit., შენიშვნა 29, გვ.63.
33. ჯიმ მერდოკი და ვაკლავ ჯირიკა, op. cit., შენიშვნა 31, გვ. 34.
34. იქვე.
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75 რისკის შეფასება უნდა ეფუძნებოდეს პატიმრის შესახებ ყველა არსებულ ინფორმაციას, მათ 
შორის პატიმრებთან ინტერვიუს. რისკ-ფაქტორების შესახებ გადაწყვეტილებები, მათ შორის 
გენდერთან დაკავშირებული, არ უნდა დაექვემდებაროს ცრურწმენებს ან სტერეოტიპებს. 
შეფასებები უნდა ითვალისწინებდეს, რომ საზოგადოებაში მამაკაცების / ქალების მიმართ 
“შესაბამისი” ქცევის აღქმა ციხის კედლებში არ წყვეტს არსებობას და შესაძლოა გამოიწვიოს 
ქალი ან მამაკაცი პატიმრების გარკვეული საჭიროებები და დაუქვემდებაროს ისინი სპეციფიკურ 
რისკებს. ეს განსაკუთრებით ეხება ლგბტი პატიმრებს, რომლებიც განიცდიან ძალადობის, 
შევიწროების ან დაშინების მზარდ რისკს.

76 ევროპის საბჭოს პუბლიკაცია ციხის თანამშრომლების სახელმძღვანელო აქცენტით ციხეებში 
არასათანადო მოპყრობის პრევენციაზე იძლევა რეკომენდაციას, რომ რისკების პირვანდელი 
შეფასება განხორციელდეს რაც შეიძლება მალე პატიმრის დაწესებულებაში განთავსების 
შემდეგ. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წინასწარი დაკავების იზოლატორებში მყოფ 
პირებთან დაკავშირებით, რადგან პატიმრობის პირველი 48 საათი მაღალია სუიციდური ქცევის, 
ციხის გარემოში რთული ადაპტაციის ან უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვა რისკების 
თვალსაზრისით. კერძოდ, რისკი მაღალია მოწყვლად ჯგუფებს მიკუთვნებულ პატიმრებთან 
მიმართებაში, როგორიცაა არასრულწლოვნები და ახალგაზრდა პატიმრები, ხანდაზმული, 
ფსიქიკური აშლილობის მქონე პატიმრები ან პატიმრები ნარკოტიკული ნივთიერებების 
მოხმარების ისტორიით.35

საჭიროებების შეფასება
77 შეფასების მიზანი არ არის მხოლოდ პატიმრის არსებული რისკების იდენტიფიცირება 

და აღმოფხვრა, არამედ ასევე მათი სპეციფიკური საჭიროებების და მოწყვლადობის 
იდენტიფიცირება და გათვალისწინება, მათ შორის, მაგალითად, ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის, დაზარალებულად ყოფნის წარსული გამოცდილების, ძალადობისგან 
დაცვის და სუიციდის პრევენცია. რისკის შეფასების მსგავსად ეს საჭიროებები უნდა 
იყოს ინდივიდუალური, რეგულარულად განხილული და განახლებული და ამ პროცესში 
უზრუნველყოფილი უნდა იქნას პატიმრის ჩართულობა.

სასჯელის დაგეგმვა
78 სასჯელის გეგმა მიზნად ისახავს პატიმრის რეაბილიტაციას საზოგადოებაში მისი ხელახალი 

ინტეგრაციის მიზნით, რაც ხორციელდება დანაშაულებრივი ქცევის გამომწვევი ძირეული 
მიზეზების აღმოფხვრის გზით. გეგმები ძირითადად შემუშავებულია მსჯავრდებულთა 
სარეაბილიტაციო და რეინტეგრაციის პროგრამების ხელშეწყობისთვის. ისინი შესაძლოა 
შეიცავდნენ, მაგალითად საგანმანათლებლო და სასწავლო, ასევე ნარკოტიკული საშუალებებზე 
ან ალკოჰოლზე დამოკიდებულების პროგრამებს. მათ ასევე შეუძლიათ ყურადღება 
გაამახვილონ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა პირადი ურთიერთობები, ოჯახის გაერთიანება და 
ბრაზის მართვა. სასჯელის გეგმები რეგულარულად უნდა გადაიხედოს. 94-ე წესის თანახმად, 
სასჯელის გეგმა უნდა შედგეს „რაც შეიძლება მალე“ პატიმრის პენიტენციურ დაწესებულებაში 
მიღების შემდეგ. 

სხვა მოსაზრებები
79 პატიმრის შეფასება და კლასიფიკაცია არ უნდა ეფუძნებოდეს მხოლოდ იმ დანაშაულს, რომლის 

ჩადენაც ბრალად ედება ან შეერაცხა მას ან სასჯელის ხანგრძლივობას. პატიმრები, რომელთაც 
სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრათ უვადო თავისუფლების აღკვეთა ან სიკვდილით 
დასჯა „არ უნდა დაექვემდებარონ მაღალი უსაფრთხოების ზომებს მხოლოდ მათი განაჩენის 
საფუძველზე“.36

80 შეფასების მექანიზმების უმრავლესობა შემუშავებულ იქნა მამაკაცთა მიერ ანტისოციალური 
ქცევის პროგნოზირების მიზნით და, შესაბამისად, არ ითვალისწინებს ქალთა მიერ 
განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის განმსაზღვრელ სპეციფიკურ რისკ-ფაქტორებს.37 
ბანგკოკის წესების 40-ე და 41-ე წესები მოითხოვს, რომ ციხის ადმინისტრაციამ შეიმუშაოს 
და გამოიყენოს კლასიფიკაციის მეთოდები, რომლებიც მიმართული იქნება ქალ პატიმართა 
გენდერ-სპეციფიკურ საჭიროებებსა და გარემოებზე, რათა უზრუნველყოფილი იქნას სასჯელის 
შესაბამისი და ინდივიდუალური დაგეგმვა ადრეული რეაბილიტაცის, განკურნების და 
საზოგადოებაში რეინტეგრაციის მიმართულებით. 

81 ციხის ადმინისტრაციას სჭირდებათ სპეციალური საშუალებები რისკისა და საჭიროებების 
შეფასების განხორციელებისთვის და ისინი უნდა იყენებდნენ თანმიმდევრულ და შეთანხმებულ 
კრიტერიუმებს, რომელიც ითვალისწინებს დინამიურ ფაქტორებს, რომელიც არსებობს აწმყოში 
და შესაძლებელია მათზე ზემოქმედება და სტატიკურ ფაქტორებს, რომელიც ეფუძნება 

35. იქვე, გვ. 35.
36. „ესექსის დოკუმენტი 3:“, ციხი საერთაშორისო რეფორმა, op. cit., შენიშვნა 4, გვ. 24.
37. მაგალითისთვის იხ. ბრენა ბოპრე&ემილი სალისბური „ქალთა რისკებში საჭიროებების შეფასება: გენდერის წამოწევა წინა პლანზე აქტუარული 

რისკის შეფასების დროს“, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, 2016 წლის 12 აპრილი ხელმსიაწვდომია: www.penalreform.org/blog/womens-risk-
needs-assessment-putting-gender-forefront-actuarial.
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წარსულს და რომლის შეცვლა არ არის შესაძლებელი.38 შეფასების განმახორციელებელი პირები 
სათანადოდ უნდა გადამზადდენ, რათა თავიდან იყოს აცილებული კლასიფიკაცია, რომელიც 
დამყარებულია ცრურწმენებზე, სტერეოტიპებზე და პატიმრის პიროვნების შესახებ სუბიექტურ 
შეხედულებებზე.39 

82 რისკების შეფასება რეგულარულად უნდა გადაიხედოს, რათა პატიმრები ყოველთვის 
იმყოფებოდნენ სათანადოდ დაცულ გარემოში. შეფასების რეგულარული გადახედვა 
საშუალებას იძლევა საჭიროებისამებრ მოხდეს პატიმართა გადაყვანა მაღალი ან დაბალი 
უსაფრთხოების მქონე დაწესებულებაში. გადახედვის ამგვარი მიდგომა შესაძლოა მოქმედებდეს 
როგორც კარგი ქცევის წამახალისებელი სტიმულატორი. 

83 პატიმრის კლასიფიკაცია არასდროს არ უნდა იქნეს გამოყენებული ინდივიდუალური 
პატიმრების ან ჯგუფების დისკრიმინაციის ან მათ მიმართ მკაცრი ან უფრო ნაკლებად 
ადეკვატური პირობების გამოყენების მიზნით. შესაბამისად, ციხის ადმინისტრაციის და 
პოლიტიკის შემმუშავებლების მხრიდან უნდა განხორციელდეს შეფასების და კლასიფიკაციის 
საშუალებების გამოყენების სათანადო შესწავლა და გადახედვა.

84 პატიმრებს უნდა შეეძლოთ შეფასებებიდან და კლასიფიკაციიდან გამომდინარე არსებულ 
გამოწვევებთან მუშაობა შეთანხმებული პროცედურების მიხედვით. ასეთი პროცედურა 
განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია იმ შემთხვევებში, როდესაც კლასიფიკაციიდან 
გამომდინარე დადგენილი უსაფრთხოების დონე წინაღობას უქმნის პატიმარს შეიტანოს 
განაცხადი ვადაზე ადრე გათავისუფლების ან სასჯელის შემცირების მოთხოვნით.

85 წამების და სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის 
საწინააღმდეგო ევროპულმა კომიტეტმა (CPT) განაცხადა, რომ დიდი, საერთო საცხოვრებლის 
ტიპის დაწესებულებების არსებობა შეუძლებელს ხდის საჭიროებების და რისკების 
ინდივიდუალურ შეფასებაზე დაყრდნობით ცალკეული პატიმრების სათანადო გადანაწილებას. 
მსგავს გარემოში დაშინების და ძალადობის რისკი მაღალია და სავარაუდოა კრიმინალური 
სუბკულტურის განვითარება.40 

86 მიუხედავად იმისა, რომ მანდელას წესების 89-ე, 93-ე და 94-ე წესები თავმოყრილია მანდელას 
წესების იმ თავში, რომელიც ეხება მსჯავრდებულ პირებს, წინასწარ პატიმრობაში მყოფი 
პირებიც ასევე უნდა ექვემდებარებოდნენ შეფასებებისა და კლასიფიკაციის ზუსტ და 
თანმიმდევრულ პროცესს. წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირების შეფასების და კლასიფიკაციის 
პროცესი გარკვეულწილად განსხვავებულია, ვინაიდან დაცული უნდა იყოს პირის 
უდანაშაულობის პრეზუმფცია. თუნდაც მას დაედოს მსჯავრი, საბოლოო სანქციის განჭვრეტა 
წინასწარ შეუძლებელია. თუმცა, რისკებისა და საჭიროებების ინდივიდუალური შეფასებება 
აუციელებლია და შესაბამისი ღონისძიებები უნდა განხროციელდეს იმის უზრუნველსაყოფად, 
რომ წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირები არ იყვნენ მოთავსებულნი მსჯავრდებულ 
პირებზე უარეს პირობებში. წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირები არ უნდა გამოაკლდნენ 
საგანმანათლებლო და პროფესიული გადამზადების პროგრამებს, მაგრამ მათ ასევე არ უნდა 
დაეკისროს მათში მონაწილეობის ვალდებულება. 

87 წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებს შეიძლება ჰქონდეთ განსაკუთრებული საჭიროებები 
და კონკრეტული რისკები მათი წინასწარი პატიმრობის სტატუსიდან გამომდინარე. 
მაგალითად, წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებს შესაძლო ახასიათებდეს სუიციდის და 
თვითდაზიანების უფრო მაღალი რისკი, ჰქონდეთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან 
გამომდინარე მეტი საჭიროებები41 და ნარკოტიკული ნივთიერებების დეტოქსით გამოწვეული 
ტანჯვითი სიმპტომები. 

38. ჯიმ მერდოკი და ვაკლავ ჯირიკა, op. ციტირება, შენიშვნა 31, გვ. 36: “სტატიკური ფაქტორების მაგალითები მოიცავს წინა სასჯელის, სქესის, 
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კონტექსტი: პოტენციურად მაღალი რისკის მქონე პატიმართა რისკების შეფასება [1.8]

გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისის (UNODC) სახელმძღვანელო 
მაღალი რისკის მქონე პატიმრების მართვის შესახებ განსაზღვრავს პოტენციურად მაღალი რისკის ქვეშ 
მყოფი პატიმრების შეფასების სახელმძღვანელო პრინციპებს, აღნიშნავს რა, რომ ასეთი შეფასება „უნდა 
იყოს უფრო ღრმა და ყოვლისმომცველი და, შესაბამისად, უფრო ხანგრძლივი, ვიდრე სხვა იმ დამნაშავეთა 
შეფასება, რომელთაც ჩაიდინეს წვრილმანი დანაშაულები ან შეფარდებული აქვთ თავისუფლების აღკვეთა 
ხანმოკლე ვადით“. ეს გამოწვეულია ამ მსჯავრდებულებთან ასოცირებული კომპლექსური რისკებისა და 
საჭიროებების არსებობით და ზოგადად მათ მიმართ სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის ხანგძლივი 
ვადების გამოყენებით.42 

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციები წევრ სახელმწიფოებს საშიშ დამნაშავეებთან 
მიმართებაში უთითებს, რომ სასჯელის აღსრულებისას რისკის შეფასების პრინციპებთან დაკავშირებით უნდა 
განხორციელდეს შემდეგი ნაბიჯები:43 

–   შეფასების სიღრმე უნდა განისაზღვროს რისკის დონის მიხედვით და იყოს პროპორციული პოტენციური 
შედეგის სიმძიმის მიმართ. 

–   რისკის შეფასებებმა უნდა მოიცვას წინა ქცევების დეტალური ანალიზი და წარსული, პირადი და სიტუაციური 
ფაქტორები, რამაც გამოიწვია და ხელი შეუწყო ქცევას. ისინი უნდა ემყარებოდნენ შეძლებისდაგვარად 
სანდო ინფორმაციას. 

–   რისკის შეფასებები უნდა განხორციელდეს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული, თანმიმდევრული წესით, 
შესაბამისად შემოწმებული საშუალებებით და პროფესიული გადაწყვეტილებების მიღებით. რისკის 
შეფასების განმახორციელებელმა პირებმა უნდა იცოდნენ და განაცხადონ ძალადობის რისკის შეფასების 
საზღვრები და სამომავლო ქცევის პროგნოზირება, განსაკუთრებით გრძელვადიან პერსპექტივაში. 

–   ასეთი რისკ-შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებულ უნდა იქნას ზომის ან სანქციის ყველაზე 
კონსტრუქციული და ნაკლებად შემზღუდავი ინტერპრეტაციის განსავითარებლად, ასევე სასჯელის 
ინდივიდუალური დაგეგმისთვის. ისინი არ შეუქმნიათ სასჯელის განსაზღვრისთვის, თუმცა მათმა მიგნებებმა 
შეიძლება მიუთითოს ინტერვენციის საჭიროებაზე. 

–   სასჯელის აღსრულებისას განხორციელებული შეფასებები უნდა იყოს პროგრესული და ხდებოდეს მათი 
სისტემატური გადახედვა დამნაშავის რისკის დინამიური განმეორებითი შეფასებების მისაღწევად: 

ა.  რისკის შეფასება რეგულარულად უნდა განმეორდეს გადამზადებული პერსონალის მიერ, რათა 
მიღწეულ იქნას სასჯელის დაგეგმვის მოთხოვნები ან როდესაც ეს საჭიროა, არსებობდეს შესაძლებლობა 
გადაიხედოს ის გარემოებები, რომელიც შეიცვალა სასჯელის აღსრულების პროცესში. 

ბ.  შეფასების პრაქტიკა უნდა რეაგირებდეს იმ ფაქტზე, რომ პირის დანაშაულებვრივი ქცევით გამოწვეული 
რისკი შეიცვლება დროთა განმავლობაში: ასეთი ცვლილება შეიძლება იყოს თანდათანობითი ან 
მოულოდნელი.

–   შეფასებები უნდა შეესაბამებოდეს დამნაშავეების შესაძლებლობებს გაითვალისწინონ სპეციფიკურ 
რისკებთან დაკავშირებული საჭიროებები და შეცვალონ მათი დამოკიდებულები და ქცევა. 

–   მსჯავრდებული პირები უნდა იყვნენ ჩართულნი შეფასების პროცესში და ჰქონდეთ ინფორმაცია პროცესის 
მიმდინარეობის შესახებ. მათ უნდა ჰქონდეთ წვდომა შეფასების საბოლოო დასკვნაზე. 

–   მკვეთრად უნდა გაიმიჯნოს მსჯავრდებულის ციხის გარეთ და ციხეში ყოფნის დროს არსებული რისკები. 
ეს ორი რისკი უნდ შეფასდეს განცალკევებით.

42. სახელმძღვანელო მაღალი რისკის მქონე პატიმრების მართვის შესახებ, გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისი 
(UNDOC), 2016, გვ. 34

43. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიმართვა წევრ სახელმწიფოებს საშიშ დამნაშავეებთან დაკავშირებით, ევროპის საბჭო, 
2014 წლის 19 თებერვალი, რეკომენდაცია CM/REC (2014) 3 ხელმისაწვდომია: pjp-eu.coe.int/documents/3983922/6970334/
CMRec+%282014%29+3+concerning+dangerous+offenders.pdf/cec8c7c4-9d72-41a7-acf2-ee64d0c960cb.
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 1.3 პატიმრის განთავსება 
შესაბამისი წესები: განთავსება 

წესი 59: პატიმრების განთავსება შეძლებისდაგვარად 
უნდა ხდებოდეს მათ საცხოვრებელთან ან სოციალური 
რეაბილიტაციის ადგილებთან ახლოს.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია
88 პატიმრებს, რომლებიც განთავსებულნი არიან მათ ოჯახთან და მეგობრებთან ახლოს მდებარე 

დაწესებულებაში, აქვთ მათთან რეგულარული კონტაქტის დამყარების და შენარჩუნების 
უკეთესი შანსი. აღნიშნული ხელს უწყობს მათ რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის 
პერსპექტივებს. თუ პატიმარი განთავსებულია მის ოჯახთან ახლოს, ბევრად უფრო მარტივია 
ხანგძლივი საოჯახო პაემნების და სახლში შესაძლო ვიზიტის ორგანიზება. ახალი პენიტენციური 
დაწესებულების მშენებლობის დაგეგმვისას მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს მისი 
ადგილმდებარეობა და ხელმისაწვდომობა, მათ შორის სატრანსპორტო საშუალებებთან წვდომა. 
დამგეგმავებმა ასევე უნდა განიხილონ პენიტენციურ დაწესებულებასთან მიმდებარედ ციხის იმ 
მნახველებისთვის საცხოვრებელი კომპლექსის ხელმისაწვდომობა, რომლებიც ჩამოდიან შორი 
მანძილიდან პატიმრობაში მყოფი ოჯახის წევრების სანახავად. 

89 რეაბილიტაციის მიზნებისთვის სამუშაოს და სასწავლო პროგრამების მიზნობრიობა 
რელევანტური იქნება იმ შემთხვევაში, თუ პატიმრები განთავსებულნი იქნებიან იმ 
ადგილთან ახლოს, სადაც ისინი იცხოვრებენ გათავისუფლების შემდეგ. მაგალითად, სოფლის 
მეურნეობისთვის საჭირო უნარების განვითარებაზე დაფუძნებულ პროგრამებს შეიძლება არ 
ჰქონდეთ გრძელვადიანი სარგებელი მათთვის, ვინც გათავისუფლების შემდეგ საცხოვრებლად 
გაემგზავრება ქალაქში და პირიქით. გარე ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული გადამზადების 
პროგრამები შეიძლება გახდეს დასაქმების წყარო იმ შემთვევაში, თუ პატიმარი განაგრძობს 
ცხოვრებას იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩაუტარდა ტრენინგი.

90 პრაქტიკაში, პატიმრების განთავსება მათ საცხოვრებელ სახლთან ახლოს მდებარე 
პენიტენციურ დაწესებულებებში უადვილებს ციხის ადმინისტრაციას მოამზადოს პატიმრები 
გათავისუფლებისთვის, განსაკუთრებით კი ისინი, ვისაც არ აქვს საკმარისი ფული ან ვისთვისაც 
მიუწვდომელია სატრანსპორტო საშუალებები სახლში დასაბრუნებლად. გათავისუფლებისას 
პატიმრები ხშირად უკიდურესად დეზორიენტირებულნი არიან და მათთვის შეიძლება 
განსაკუთრებით მძიმე იყოს, თუ გათავისუფლების შემდეგ მათთვის უცნობია გარემო და 
არ ჰყავთ მხარდამჭერი ოჯახი ან მეგობრები. 

მხარდამჭერი სერვისები
91 ჰეტეროგენურ საზოგადოებებში, პატიმრის განთავსება მისი საცხოვრებელი სახლის ან ოჯახის 

ახლოს მდებარე ციხეში ამცირებს პატიმრებს და პერსონალს შორის არსებულ შესაძლო 
კულტურულ, რელიგიურ და ლინგვისტიკურ განსხვავებებს. ამან შეიძლება შეამციროს როგორც 
პატიმრის იზოლაცია, ასევე შეამციროს ციხის ხარჯები და დახმარება გაუწიოს დაწესებულების 
შეუფერხებელ ფუნქციონირებას. იმავდროულად, სხვა ადგილას მდებარე ციხეში პატიმრის 
განთავსება უნდა განიხილოს იმ შემთხვევებში, როდესაც მისი სახლის მიმდებარედ 
არსებულ დაწესებულებაში პატიმრის განთავსებამ შეიძლება გაზარდოს ძალადობის 
ან სტიგმატიზაციის რისკი. 

92 პატიმრებს, რომლებიც იღებენ მხარდაჭერას ადგილობრივი არასამთავრობო და 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თუ ფიზიკური პირებისგან, შეუძლიათ მიიღონ სარგებელი 
გათავისუფლების შემგომი მხარდაჭერის და სერვისებისგან, თუ ისინი ცხოვრობენ იმავე 
რეგიონში, სადაც მდებარეობს ციხე. ანალოგიურად, თუ ისინი ადგილობრივი რეგიონიდან 
არიან, მაშინ მათ ან მათი ოჯახის წევრებმა და მეგობრებმა შეიძლება იცოდნენ ადგილობრივი 
სააგენტოები და სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციები, რომელნიც დაეხმარება მათ 
რეაბილიტაციის პროცესში. 

93 ზოგიერთ შემთხვევაში, ექიმებს, ფსიქოლოგებს და ფსიქიატრებს, რომლებიც მუშაობდნენ 
პირთან მის დაპატიმრებამდე, შესაძლოა მიეცეთ უფლება გააგრძელონ პირის მკურნალობა 
ციხეში. ანალოგიურად, პატიმრის გათავისუფლების შემდეგ შესაძლოა მას დასჭირდეს 
დაუყოვნებლივი ან გრძელვადიანი ფიზიკური ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის მკურნალობა 
და სამედიცინო მომსახურეობის მიღება შეიძლება გამარტივდეს, თუ პირისთვის ან 
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მისი ოჯახისთვის ცნობილია ადგილობრივ ტერიტორიაზე მომუშავე სპეციალისტები. 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დაპატიმრების და გათავისუფლების შემდგომ სამედიცინო 
დახმარების უწყვეტად და დაუყოვნებლივ მიწოდება, ფსიქოლოგიური ან ფსიქიატრიული 
დახმარების ჩათვლით, როდესაც პირები საჭიროებენ სპეციფიკურ მედიკამენტოზურ 
მკურნალობას, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ეს მედიკამენტები ადვილად 
ხელმისაწვდომი არ არის.

94 საცხოვრებელთან ახლოს მდებარე პენიტენციურ დაწესებულებაში პირის განთავსება შესაძლოა 
ასევე მნიშვნელოვანი იყოს იურიდიული მომსახურების მიღების თვალსაზრისით, რადგან 
ოჯახს და მეგობრებს ხშირად შეუძლია დახმარეოს პატიმარს ადვოკატის მომსახურების 
ხელმისაწვდომობის საკითხში. ოჯახი და მეგობრები ასევე უფრო სავარაუდოა დაესწრნონ 
სასამართლო სხდომებს და მიიღონ განახლებული ინფორმაცია საქმის განხილვის 
სამართლებრივი მიმდინარეობის შესახებ თუ სამართალწარმოება ხდება მათ საცხოვრებელ 
ადგილთან ახლოს მდებარე სასამართლოში.

პრაქტიკაში განხორციელება

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები 
95 წარმატებული რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროცესი დაწყებულად უნდა 

ჩაითვალოს პირის დაპატიმრებისთანავე და შესაბამისად, მათ შორის უსაფრთხოების და სხვა 
პრაქტიკული მოსაზრებებიდან გამომდინარე, ამან გადამწყვეტი როლი უნდა ითამაშოს მისი 
განთავსების ადგილის განსაზღვრაში. სამწუხაროდ, ზოგიერთ ქვეყანაში ციხეებში განთავსება 
განისაზღვრება გადატვირთულობის დონის და არა ინდივიდუალური საჭიროებების და 
უსაფრთხოების შეფასების მიხედვით. პატიმრების განთავსება მათი სახლიდან და ოჯახიდან 
მოშორებით არასოდეს არ უნდა იქნას გამოყენებული როგორც სასჯელის ფორმა.

96 უსაფრთხოების დონის კლასიფიკაცია და პირადი გარემოებები შეიძლება შეიცვალოს 
პატიმრობის განმავლობაში და აქედან გამომდინარე სასარგებლოა პატიმართა განთავსების 
ადგილის შეცვლა. განთავსების ადგილის შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილება უნდა 
ეფუძნებოდეს მიმდინარე ინდივიდუალურ შეფასებას და კონსულტაციებს შესაბამის 
დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის თავად პატიმართან. მაგალითად, სასჯელის ნაწილი 
პატიმარმა შეიძლება მოიხადოს იმ დაწესებულებაში, რომელიც ყველაზე მეტად ესადაგება 
მის სარეაბილიტაციო საჭიროებებს, მაგრამ სასჯელის ამოწურვის დროისთვის შესაძლოა 
გადაყვანილ იქნას მის სახლთან ან ოჯახთან ახლოს მდებარე პენიტენციურ დაწესებულებაში, 
რაც ხელს შეუწყობს მისი რეინტეგრაციის პროცესს.

97 პატიმრის განთავსების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას უფლებამოსილმა პირებმა უნდა 
გაიარონ კონსულტაციები თავად პატიმართანაც, თუ სად მოიაზრეს ის მისი საცხოვრებელი 
ან სოციალური რეაბილიტაციის ადგილის არსებობას, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, 
რომ საცხოვრებელი პირობები განსხვავებულია. ციხის ევროპული წესები (EPR) 17.3 წესში 
პირდაპირ ითვალისწინებს, რომ „რამდენადაც ეს შესაძლებელია, პატიმრებმა უნდა მიიღონ 
კონსულტაცია მათი პირვანდელი განთავსების და შემდგომში, ერთი ციხიდან მეორეში 
გადაყვანის თაობაზე“. შესაძლოა ზოგიერთისთვის მათი სოციალური რეაბილიტაციის ადგილი 
არ არის მათი საცხოვრებელი სახლი, არამედ სხვა ადგილი, რომელიც უკეთესად დაეხმარება 
მათი რეაბილიტაციის პროცესს. მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული განთავსების საუკეთესო 
შესაძლებლობა მათთვის, ვისაც საერთოდ არ აქვს საცხოვრებელი ადგილი.

98 პატიმრის განთავსების შესახებ გადაწყვეტილება ყოველთვის არ მიიღება ციხის 
ადმინისტრაციის დონეზე. თუმცა, სასამართლო ხელისუფლების ორგანოებთან 
კომუნიკაციისას, ციხის თანამშრომლებმა შეიძლება ხაზგასმით აღნიშნონ საცხოვრებელი 
სახლის ახლოს მდებარე დაწესებულებაში პატიმრის განთავსების მნიშვნელობაზე. პატიმრის 
გადაყვანის დროს მხედველობაში ასევე უნდა იქნას მიღებული ოჯახის ან სხვა საკონტაქტო 
პირების ადგილმდებარეობა.

99 პატიმრების განთავსებისას ასევე უნდა იქნას გათვალისწინებული შესაბამისი სარეაბილიტაციო 
პროგრამებისა და სერვისების ხელმისაწვდომობა. მაგალითად, ის, ვისაც აქვს სპეციფიკური 
სამედიცინო საჭიროებები, ფსიქიკური ჯანმრთელობის საჭიროებების ჩათვლით, უნდა 
განთავსდნენ ციხეებში, სადაც არსებობს საჭირო სამედიცინო დახმარების გაწევის 
შესაძლებლობა, მაშინ როდესაც სპეციფიკური სარეაბილიტაციო საჭიროების მქონე პირები 
უნდა განთავსდნენ ციხეებში, სადაც ასეთი პროგრამებია ხელმისაწვდომი. ანალოგიურად, 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები უნდა იყვნენ მოთავსებულნი იმ ციხეებში, 
რომლებიც ყველაზე მეტად არის ადაპტირებული ამგვარი საჭიროებების მქონე პირების 
მიღებისთვის, ასევე გასათვალისწინებელია ოჯახის და მეგობრების ადგილმდებარეობა. 
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100 თუნდაც პენიტენციური დაწესებულების ხელმძღვანელი პირები არ იყვნენ პასუხისმგებელნი 
პატიმრის განთავსების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე, კონკრეტული პატიმრებისთვის 
ყველაზე შესაფერისი განთავსების ადგილის შერჩევის საკითხში მათ მაინც შეუძლიათ 
მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ სხვა შესაბამის ორგანოებისთვის რჩევის მიცემის სახით.

101 გამონაკლის შემთხვევებში, უსაფრთხოების მოსაზრებებმა შესაძლოა უპირატესი მნიშვნელობა 
იქონიონ ოჯახთან ან სოციალური რეაბილიტაციის ადგილის ახლოს მდებარე დაწესებულებაში 
პატიმრის განთავსებასთან შედარებით. ეს შეიძლება განპირობებული იყოს დანაშაულებრივ 
ჯგუფებთან კუთვნილების ან ციხის თანაშრომლებისთვის ან მათი ოჯახის წევრებისთვის 
საფრთხის მიყენების რისკიდან გამომდინარე.

102 იმისათვის, რომ პატიმრები განთავსებულ იქნან მათი საცხოვრებელი ადგილის ან სოციალური 
რეაბილიტაციის ადგილის მახლობლად, მნიშვნელოვანია პატიმრების პირად საქმეში 
რელევანტური ინფორმაცია ჩაწერა. პატიმრის პირადი საქმისწარმოების მართვის შესახებ 
უფრო მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ სახელმძღვანელოს დოკუმენტის 1-ლი თავის 
01-63 პარაგრაფებში. 

ქალები
103 ბანგკოკის წესების მე-4 წესი განსაკუთრებულად აღნიშნავს, რომ ქალ პატიმართა 

განთავსებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს მათი, როგორც მზრუნველის მოვალეობები, 
ქალის ინდივიდუალური უპირატესობა და შესაბამისი პროგრამების და სერვისების 
ხელმისაწვდომობა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ქალები, როგორც წესი, 
ოჯახში მთავარი მზრუნველები არიან და ვინაიდან ქალთა დაწესებულებების რაოდენობა 
როგორც წესი მცირეა, უფრო დიდია მათი ოჯახიდან მოშორებით განთავსების ალბათობა.

104 იმ შემთხვევებში, როდესაც მამები არიან ბავშვების ძირითადი მომვლელები, ეს პრინციპი 
გამოიყენება „თანაბარმნიშვნელოვნად მამრობითი სქესის პატიმრებისა და მსჯავრდებულების 
მიმართ, ვინც არიან მამები“, როგორც ეს აღნიშნულია ბანგკოკის წესების წინასწარი 
შენიშვნების მე -12 პუნქტში. 

105 განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბავშვთა უფლებებს და მათ საუკეთესო 
ინტერესებს, როდესაც საქმე ეხება მათ მზრუნველთა განთავსებას. როგორც გაეროს ბავშვის 
უფლებათა კომიტეტი (UNCRC) აღნიშნავს, „დაზარალებული ბავშვების უფლებების დაცვა უნდა 
ჩაითვალოს შესაბამის ფაქტორად დაპატიმრებულ მშობლებთან დაკავშირებით უსაფრთხოების 
პოლიტიკის განსაზღვრისას, მათ შორის შესაბამისი ზომების პროპორციულობა ისეთ 
საკითხებში, რომლებიც გავლენას ახდენს დაზარალებულ ბავშვებთან ურთიერთქმედებაზე“.44

ბავშვები ციხეში
106 ციხეში მყოფ ბავშვებს აქვთ განსაკუთრებული საჭიროება განთავსებულ იქნან მათი ოჯახების 

და მეგობრების ახლოს მდებარე დაწესებულებებში, მაგრამ, როგორც ქალი პატიმრები, ისინიც 
შესაძლოა განთავსდნენ ამ კონტაქტებისგან შორს იმ ქვეყნებში, სადაც მცირეა ბავშვების 
საჭიროებებს მორგებული დაწესებულებების რაოდენობა. 

107 ბავშვები ციხეში უნდა განთავსდნენ იმ ობიექტებზე, სადაც მათ შეუძლიათ გააგრძელონ 
განათლება ან შესაძლებლობა ექნებათ გაიარონ სათანადო პროფესიული გადამზადება. 
როგორც აღნიშნულია ბანგკოკის წესების 37-ე წესში, „არასრულწლოვან მდედრობითი სქესის 
პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ მამრობითი სქესის არასრულწლოვან პატიმრებთან თანაბარი 
ხელმისაწვდომობა განათლებასა და პროფესიულ მომზადებაზე“. 

108 ბავშვები ციხეში ასევე უნდა განთავსდნენ იმ ობიექტებზე, სადაც მათ აქვთ „ასაკობრივ და 
გენდერ სპეციფიკურ პროგრამებთან და სერვისებთან, ისეთი როგორიცაა კონსულტაცია 
სექსუალური შევიწროვების ან ძალადობის საკითხებზე, ხელმისაწვდომობა. გოგონებმა უნდა 
მიიღონ განათლება ქალთა ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ და უნდა ჰქონდეთ გინეკოლოგის 
მომსახურეობასთან რეგულარული ხელმისაწვდომობა, ზრდასრული ქალბატონების მსგავსად“.45

109 ჰავანას წესების 30-ე წესის თანახმად „არასრულწლოვანთა დაწესებულებები უნდა იყოს 
დეცენტრალიზებული და ისეთი ზომის, რაც ხელს შეუწყობს არასრულწლოვანებს და 
მათ ოჯახებს შორის კონტაქტს. უნდა შეიქმნას მცირე ზომის დაკავების ობიექტები და 
ინტეგრირებული იყოს საზოგადოების სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ გარემოში”.

44. „პატიმრობაში მყოფი მშობლების შვილების შესახებ ზოგადი განხილვის დღის ანგარიში და რეკომენდაციები“, ბავშვის უფლებათა დაცვის 
კომიტეტი, 30 სექტემბერი 2011, პარ. 14 ხელმისაწვდომია: www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion/2011CRCDGDReport.pdf. 

45. „ბაგკოკის წესები“, op. cit., შენიშვნა 28, წესი 38.
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ლგბტი პატიმრები 
110 ციხის მოსახლეობის ზოგად ნაწილთან შედარებით მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება 

სექსუალური ორიენტაციისა და/ან გენდერული იდენტობის საფუძველზე ლგბტი პატიმრების 
მიმართ სექსუალურ, ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობასთან დაკავშირებით.46 
სავალდებულოა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ლგბტი პატიმრების კონკრეტული 
საჭიროებების ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება.47 სპეციალური მომხსენებელი 
წამების საკითხებზე მოუწოდებს სახელმწიფოებს, მხედველობაში მიიღონ „ინდივიდუალური 
პირების გენდერული იდენტობა და მათი არჩევანი განთავსებამდე და განთავსების შესახებ 
მიღებული გადაწყვტილების გასაჩივრებისას და უზრუნველყონ, რომ ლგბტი პირების 
დამცავი ღონისძიებები არ შეიცავდეს უფრო მეტ შეზღუდვებს, ვიდრე ეს აქვს დაწესების სხვა 
პატიმრებს“.48 

111 სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე აღნიშნავს, რომ „ტრანსგენდერი პირები 
ავტომატურ რეჟიმში თავსდებიან ქალთა ან მამაკაცთა პენიტენციურ დაწესებულებებში მათი 
გენდერული იდენტობის ან თვითგამოხატვის მიუხედავად“.49 

112 SPT- ს შეშფოთებით აღნიშნავს, რომ „იდენტიფიცირების, რეგისტრაციის და დაკავების 
სათანადო საშუალებების არარსებობა გარკვეულ შემთხვევებში იწვევს ტრანსგენდერ 
ქალთა მოთავსებას მამაკაცებისთვის განკუთვნილ ციხეებში, სადაც ისინი ექვემდებარებიან 
გაუპატიურების მაღალ რისკს, ხშირად ციხის თანამშრომლების თანხმობით“.50 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეები
113 ზოგადად, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები უნდა განთავსდნენ იმ ციხეებში, რომელიც ამცირებს 

მათი იზოლაციის ხარისხს. როდესაც ხდება მეზობელი ქვეყნის მოქალაქეების დაკავება, 
ხელისუფლებამ უნდა განიხილოს მათი განთავსება შესაბამის ქვეყანასთან არსებული საზღვრის 
ახლოს მდებარე ციხეში, მაგრამ ეს მომგებინია მხოლოდ იმ შემთხვევებში, თუ პატიმარს 
ექნება შესაძლებლობა შეხვდეს თავისი ოჯახის წევრებსა და მეგობრებს და იმ პირობით, 
რომ დაწესებულება არ იქნება იმგვარად იზოლირებული, რაც შეაფერხებს საკონსულო 
წარმომადგენლების და დახმარების გამწევი სხვა პირების ვიზიტებს.

114 ზოგადად, საკონსულო დაწესებულების წარმომადგენლები უფრო ხშირად სტუმრობენ 
პატიმრებს, თუ ისინი მოთავსებულნი არიან დედაქალაქში ან სხვა დიდ ქალაქში მდებარე 
დაწესებულებებში. ანალოგიურად, ოჯახის წევრები და მეგობრები შეიძლება უფრო ხშირად 
ეწვიონ პატიმრებს, თუკი ისინი განთავსებულნი იქნებიან საერთაშორისო სატრანსპორტო 
საშუალებების ან სხვაგვარად ადვილად ხელმისაწვდომ არეალში.

115 რისკებისა და ინდივიდუალური საჭიროებების შეფასების შედეგად სეგრეგაციისა და 
დისკრიმინაციის თავიდან აცილების მიზნით შესაძლოა სარგებლიანი იყოს უცხო ქვეყნის 
მოქალაქების განთავსება იმ პენიტენციურ დაწესებულებში, სადაც არიან მათ მშობლიურ 
ან მონათესავე ენაზე მოსაუბრე პირები, ან იმავე ეროვნების, კულტურისა და რელიგიის 
წარმომადგენლები. მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ასევე იმ თანამშრომლების, 
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ან სხვა მხარდამჭერი ქსელის არსებობაც, 
რომლებსაც შეუძლიათ ეფექტიანად ეურთიერთონ პატიმრებს და ვისაც აქვს მათი კულტურის 
გარკვეული ცოდნა და გაგება.

46. გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე, A/HRC/31/57 (2016), op. cit. 27, პარ. 34; იხ. ასევე PRI/APT „პატიმრობაში მყოფი 
ლგბტი პირები: პრევენციული მონიტორინგის ჩარჩო“ (მეორე გამოცემა 2015), op. cit. 27.

47. გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე, A/HRC/31/57 (2016), op. cit. შენიშვნა 27 პარ. 13.
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 1.4 ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა 
შესაბამისი წესები: ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

წესი 54: მიღებისას, ნებისმიერ პატიმარს დაუყოვნებლივ 
უნდა მიეწოდოს შემდეგი სახის წერილობითი 
ინფორმაცია: 

(ა) კანონი ციხეების შესახებ და ციხის შინაგანაწესი;

(ბ) მისი უფლებები, ინფორმაციის მოძიების კანონიერი 
გზები, სამართლებრივ დახმარებაზე წვდომა, მათ შორის 
უფასო იურიდიული დახმარების გზით და განცხადების ან 
საჩივრის წარდგენის პროცედურები; 

(გ) მისი ვალდებულებები, მათ შორის მოქმედი 
დისციპლინური სასჯელები; 

(დ) ნებისმიერი სხვა რამ, რაც დაეხმარება პატიმარს 
ციხის ცხოვრებასთან ადაპტაციაში. 

წესი 55: 
1. აუცილებელია, 54-ე წესით გათვალისწინებული 
ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყოს ციხის კონტიგენტს 
შორის ხშირად გამოყენებულ ენებზე. იმ შემთხვევაში, 
თუ პატიმარს არ ესმის არც ერთი ამ ენათაგანი, საჭიროა 
თარჯიმნის მომსახურების უზრუნველყოფა. 

2. წერა-კითხვის უცოდინარი პატიმრის შემთხვევაში, 
მისთვის ინფორმაციის მიწოდება უნდა მოხდეს 
ზეპირსიტყვიერად. სენსორული შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პატიმრებს ინფორმაცია 
მიეწოდებათ მათი საჭიროებების გათვალისწინების გზით. 

3. ციხის ადმინისტრაცია ვალდებულია, ციხის 
თვალსაჩინო ადგილებში გამოაკრას მოკლე 
ინფორმაცია. 

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

116 დაწესებულებაში მიღებიდან რაც შეიძლება მოკლე დროში ყველა მსჯავრდებულს უნდა 
მიეწოდოს ინფორმაცია ციხის წესების, რეგულაციების, პროცედურების და სხვა შესაბამისი 
ინფორმაციის, მათ შორის საჩივრის შეტანის პროცედურების შესახებ. პატიმრებმა თავიდანვე 
უნდა იცოდნენ მათი უფლებების და ვალდებულებების შესახებ და რა მოლოდინები უნდა 
ჰქონდეთ ციხის ხელმძღვანელობის და თანამშრომლების მხრიდან. 

117 ნაკლებად სავარაუდო პატიმრებმა დაარღვიონ ციხის წესები და რეგულაციები, თუ 
გაცნობიერებული აქვთ აღნიშნული ქცევის შედეგები და მათთვის სათანადოდ არის 
ცნობილი მათი უფლებების და ვალდებულებების შესახებ. პატიმრებისთვის ადრეულ ეტაპზე 
ინფორმაციის მიწოდება ახნებეს მათ, რომ მათ ისევ აქვთ უფლებები და ამცირებს უძლურობის 
განცდის, სტრესის, სუიციდის და თვითდაზიანების რისკის დონეს. 

118 ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა პატიმრებს სჭირდებათ საკუთარი უფლებების 
რეალიზებისთვის, იმ შემთხვევაში თუკი მათ უსამართლოდ ექცევიან. იმ ფაქტის ცოდნა, 
რომ მათ შეუძლიათ არასამართლიანი ქცევის საპასუხოდ იმოქმედონ, თავისთავად ეს 
ხელს შეუწყობს მშვიდობიანი ციხის გარემოს და დაწესებულების გამართულად მართვის 
სისტემის ჩამოყალიბებას. 

პრაქტიკაში განხორციელება

რომელი ინფორმაციის მიწოდებაა აუცილებელი?
119 54-ე წესში დეტალურადაა მითითებული იმ ინფორმაციის ჩამონათვალი, რომელიც 

დაუყოვნებლივ უნდა მიეწოდოს ნებისმიერ პატიმარს. წესები ცალსახად აღიარებს 
ნებისმერი პატიმრისთვის დაწესებულებებში მიღებისთანავე რელევანტური ინფორმაციის 
მიწოდების აუცილებლობას, მიუხედავად მათი სამართლებრივი სტატუსისა. შესაბამისად, 
წინასწარ პატიმრობაში მყოფმა პატიმრებმა უნდა მიიღონ იგივე ინფორმაცია, რაც 
მსჯავრდებულმა პატიმრებმა.

120 54-ე წესის თანახმად პატიმრები ასევე ინფორმირებულნი უნდა იყვენენ ე.წ. „ციხის კანონის“ 
და „ციხის შინაგანაწესის“ თაობაზე. ეს მოიცავს ყველა იმ რეგულაციას, რომელიც უკავშირდება 
პატიმართა უფლებებსა და მოვალეობებს, მათ შორის, მაგალითად, ციხის თანამშრომლების 
მიერ ძალის და შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების წესს. 
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121 54(დ) წესის დებულება, რომ ყველა პატიმარს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია, რაც დაეხმარება 
მათ ციხის ცხოვრებასთან ადაპტაციაში, უნდა იყოს გაგებული ფართოთ და ითვალისწინებდეს 
მაგალითად, საგანმანათლებლო და პროფესიული გადამზადების შესაძლებლობებს, 
სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობას, პაემანის უფლებას, ინფორმაციას რელიგიური 
მომსახურების შესახებ, კვების დროს და სხვა განრიგებს, ბიბლიოთეკის და რეკრეაციული 
სივრცეების გამოყენების შესაძლებლობას. 

122 მიწოდებული ინფორმაცია უნდა ითვალისწინებდეს დადებითი ღონისძიებების შესახებ 
პატიმრების ინფორმირებას, რაც მიზნად უნდა ისახავდეს შესაძლო პრობლემების პრევენციას, 
მათ შორის, მაგალითად, ნებისმიერი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი მხარდამჭერი პროგრამების, 
დაშინების და ბულინგის საწინააღმდეგო ინიციატივებისა და სხვა ღონისძიებების შესახებ, 
რომელთა დახმარებით პატიმრებს შეუძლიათ დაიცვან საკუთარი თავი ან სხვა.

როგორ უნდა იქნას მიწოდებული აღნიშნული ინფორმაცია?
123 55-ე წესი აზუსტებს პატიმრებისთვის ინფორმაციის მიწოდების ფორმას. ციხის ხელმძღვანელი 

პირები ვალდებულნი არიან უზრუნველყოს ყველა პატიმრისთვის ინფორმაციის მიწოდება 
მათთვის გასაგებ ენაზე და ფორმატში.

124 პირის ციხეში განთავსება დამაბნეველი და დეზორიენტაციის გამომწვევია, ამიტომ პატიმრებმა 
შესაძლოა ვერ აღიქვან მათთვის ერთბაშად მიწოდებული ინფორმაცია სრულად. ასევე 
შესაძლოა, პატიმრის დაწესებულებაში მიღებისას ციხის თანამშრომლებს არ ჰქონდეთ 
მათთვის შესაბამისი ინფორმაციის დაუყოვნებლივ და სრულად მიწოდების შესაძლებლობა, 
განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მათ დიდი რაოდნეობის პატიმრების მიღებასთან აქვთ 
საქმე. თუკი შეუძლებელია პატიმრისთვის ინფორმაციის დაუყოვნებლივ მიწოდება, ის 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს რაც შეიძლება მალე. 

125 თუ პატიმრებს აქვთ კითხვები და საჭიროებენ განმარტებებს, მათ უნდა შეეძლოთ 
პატიმრობაში ყოფნის მთელი ვადის განმავლობაში ნებისმიერ დროს მოითხოვონ და მიიღონ 
დამატებითი ინფორმაცია.

126 თანამშრომლები უნდა გადამზადდენ პატიმრებისთვის ინფორმაციის მიწოდების საკითხებზე, 
მათ შორის, თუ როგორ გააკეთონ ეს ნათლად და ახალ პატიმრებთან მიმართებაში 
კორექტულად. ინფორმაცია პატიმრებს უნდა მიეწოდოს გასაუბრების ფორმით, საინფორმაციო 
ბროშურების ან ლექციის ჩატარების ნაცვლად.51

127 ინფორმაცია პატიმრებისთვის ასევე უნდა იყოს მიწოდებული წერილობითი ფორმით და 
ხელმისაწვდომი ფორმატით, ყველას უნდა გადაეცეს ასლი. შესაძლებელია აუცილებელი არ 
იყოს პატიმრისთვის პოტენციურად საჭირო ყველა მოქმედი წესისა და რეგულაციის მიწოდება, 
რადგან ზოგიერთვის ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს დამთრგუნველი. თუმცა, მსჯავრდებულებს 
უნდა გადაეცეს ყველა ძირითადი წესისა და რეგულაციის ასლი, ან შემაჯამებელი ვერსია და 
მიეცეთ შესაძლებლობა, მიიღონ სხვა რეგულაციის ასლები მოთხოვნისთანავე.

128 მათ, ვინც საჭიროებს თარჯიმნის მომსახურებას, რომლებსაც არ აქვთ განათლება ან არ 
შეუძლიათ წესების და რეგულაციების გაგება სხვა მიზეზით, უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა 
მიეწოდოთ ინფორმაცია და დასვან შეკითხვები მოგვიანებით, ნებისმიერ დროს. სავსებით 
შესაძლებელია შეუძლებელი გახდეს თარჯიმნის დაუყოვნებლივ მოძიება და გარკვეული დრო 
დასჭირდეს სათანადოდ კვალიფიციური პირის პოვნას. ასეთ ვითარებაში ციხემ უნდა მიაწოდოს 
პატიმარს ყველაზე მნიშვნელოვანი წესი და რეგულაცია, იქნება ეს სხვა პატიმრის მეშვეობით, 
რომელიც საუბროს პატიმრისთვის გასაგებ ენაზე თუ სატელეფონო თარგმანით. თუმცა, ციხის 
ადმინისტრაციას კარგად უნდა ესმოდეს არადამოუკიდებელი და შეუმოწმებელი თარჯიმნის 
მომსახურეობის გამოყენების საფრთხე.

129 ციხის წესებსა და რეგულაციებში, შინაგანაწესში, ასევე პატიმრების უფლებებსა და 
მოვალეობებში განხორციელებული ნებისმიერი ცვლილება ასევე უნდა ეცნობოს თითოეულ 
პატიმარს მათი პატიმრობის სრული ვადის განმავლობაში, მათთვის გასაგებ ენაზე 
და ფორმატში.

51. „ესექსის დოკუმენტი 3“, ციხის საერთაშორისო რეფორმა op. cit., შენიშვნა 4, გვ. 28.
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პოზიტიური პრაქტიკა: სურათი ციხეში – ლექსიკონი უცხო ქვეყნის მოქალაქე 
პატიმრებისთვის [1.9]

ორგანიზაცია ციხის დამცველმა,52 პატიმრების 
და ციხის თანამშრომლების დასახმარებლად 
დასძლიონ საერთო ენობრივი ბარიერები, შეიმუშავა 
უნივერსალური ილუსტრირებული ლექსიკონი უცხო 
ქვეყნის მოქალაქე პატიმრებისთვის, რომლებიც 
არ საუბრობენ იმ ციხის ენაზე, სადაც იმყოფებიან. 
ბუკლეტი, რომელიც ცნობილია წარმოიდგინე 
ეს ციხეში სათაურით აერთიანებს 460 სურათს, 
რომელიც დალაგებულია თემების მიხედვით. 

სამოცი ძირითადი სიტყვა და წინადადება ითარგმნა 
არაბულ, ალბანურ, ჩინურ, ჰოლანდიურ, ინგლისურ, 
ფრანგულ, გერმანულ, ბერძნულ, ჰინდურ, იტალიურ, 
იაპონურ, სპარსულ, პოლონურ, პორტუგალიურ, 
რუმინულ, რუსულ, თურქულ, ესპანურ, სუაჰილურ და 
შვედურ ენებზე. დღეისთვის წარმოიდგინე ეს ციხეში 
გამოიყენება ბელგიის, გერმანიის, ლუქსემბურგის, 
შვედეთისა და გაერთიანებული სამეფოს ციხეებში.53 

კონტექსტი: პატიმართა უფლებათა და მოვალეობათა ანბანი – საბერძნეთის იუსტიციის 
სამინისტროს სახელმძღვანელო პრინციპები [1.10]

საბერძნეთის იუსტიციის სამინისტრომ, გამჭვირვალობა და ადამიანის უფლებებმა დაამზადა 
სახელმძღვანელო, რომელიც აერთიანებს პატიმართა უფლებებსა და მოვალეობებს ადვილად 
ხელმისაწვდომ ფორმატში. 

სახელმძღვანელო შეიცავს ინფორმაციას საკითხთა ფართო ჩამონათვალის შესახებ, მათ შორის 
სამოსის, საჩივრების, ხელფასის, დისციპლინის, განათლების, საკვების, ჯანდაცვის, იურიდიული 
დახმარების და ვიზიტების დროის შესახებ. სახელმძღვანელო ასევე წარმოადგენს საბერძნეთის 
სისხლის სამართლის კოდექსის რელევანტური დებულებების და შიდა რეგულაციების 
ჩამონათვალს მათთვის, ვისაც სურს მეტი ინფორმაციის მიღება აღნიშნულ საკითებთან 
დაკავშირებით.54 

 1.5 განცხადებები და საჩივრები 
შესაბამისი წესები: განცხადებები და საჩივრები

წესი 56 :
1. ნებისმიერ პატიმარს ყოველდღიურად უნდა ჰქონდეს 
ციხის დირექტორისთვის ან მის წარმომადგენლობაზე 
უფლებამოსილი თანამშრომლისთვის განცხადების ან 
საჩივრის წარდგენის შესაძლებლობა.

2. აუცილებელია, პატიმარს საშუალება ჰქონდეს გადასცეს 
განცხადება ან საჩივარი ციხის ინსპექტორს მის მიერ 
ციხეში განხორციელებული ინსპექციის დროს. პატიმარს 
უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, თავისუფლად და სრული 
კონფიდენციალობის დაცვით დაელაპარაკოს ინსპექტორს 
ან ინსპექციის ნებისმიერ ოფიცერს, დირექტორის ან ციხის 
სხვა თანამშრომლების დაუსწრებლად. 

3. ნებისმიერ პატიმარს უნდა ჰქონდეს უფლება 
წარადგინოს განცხადება ან საჩივარი მისდამი მოპყრობის 
შესახებ, შინაარსის ცენზურის გარეშე, ციხის ცენტრალურ 
ადმინისტრაციასა და სამართლებრივ თუ სხვა შესაბამის 
ორგანოებში, მათ შორის დარღვევების განხილვაზე და 
გამოსწორებაზე პასუხისმგებელ ძალებთან. 

4. ამ წესის 1-ელი და მე-3 წესები ასევე ვრცელდება 
პატიმრის კანონიერ წარმომადგენელზე. იმ შემთხვევაში, 
თუ არც პატიმარს და არც მის კანონიერ წარმომადგენელს 
არ აქვს მსგავსი უფლების გამოყენების შესაძლებლობა, 
ეს შესაძლოა გააკეთოს პატიმრის ოჯახის წევრმა ან 
ნებისმიერმა ადამიანმა, რომელმაც იცის არსებული 
საქმის არსი. 

წესი 57:
1. ნებისმიერ განცხადებას ან საჩივარს დაუყოვნებლივ 
უნდა მიექცეს ყურადღება და პასუხი გაეცეს დაგვიანების 
გარეშე. განცხადების ან საჩივრის უარყოფის, ან 
გაუმართლებელი დაყოვნების შემთხვევაში, მომჩივანს 
უფლება აქვს, წარადგინოს იგი სასამართლოში ან სხვა 
ორგანოს წინაშე.

2. უნდა არსებობეს პატიმრის მიერ განცხადების და 
საჩივრების წარდგენის უსაფრთხოების, ხოლო თუ ამას 
მომჩივანი ითხოვს, კონფიდენციალობის გარანტიები. 
დაუშვებელია, პატიმარი, ან 56-ე წესის მე-4 პარაგრაფში 
აღნიშნული ნებისმიერი სხვა პირი, საჩივარის წარდგენის 
გამო, გახდეს შურისძიების, დამცირების ან სხვა სახის 
უარყოფითი გავლენის მსხვერპლი. 

3. აუცილებელია, პატიმრის წამების ან სხვა სახის 
სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის 
ან დასჯის შესახებ საჩივარზე რეაგირება მოხდეს 
დაუყოვნებლივ და დაიწყოს სწრაფი და მიუკერძოებელი 
გამოძიება დამოუკიდებელი ეროვნული ორგანოს მიერ, 
როგორც აღნიშნულია 71-3 წესის 1 და 2-ე პარაგრაფებში.

52 53 54

52. ციხის დამცველი დამოუკიდებელი ორგანიზაციაა, რომელიც აწარმოებს კვლევებს და ახორციელებს სწავლებას ციხესთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე. ციხის დამცველი სპეციალიზირდება ციხეებში უცხო ქვეყნის მოქალაქე პატიმრების და მონიტორინგის საკითხებზე. 
ხელმისაწვდომია: www.prisonwatch.org/about-prison-watch.html.

53. „სურათი ციხეში”, ციხის დამცველი ხელმისაწვდომია: www.prisonwatch.org/picture-it-in-prison.html. 
54. პატიმართა უფლებათა და მოვალეობათა ანბანი, საბერძნეთის იუსტიციის სამინისტრო, 2017 წლის თებერვალი. ხელმისაწვდომია ბერძნულად: 

www.ministryofjustice.gr/site/el/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΓΕΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.aspx.
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რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

130 განცხადებების ან საჩივრების მიღების კარგი სისტემა არის კვალიფიციური ციხის 
ადმინისტრაციის განუყოფელი ნაწილი, რომელიც საშუალებას იძლევა მოხდეს სისტემური 
შეცდომების იდენტიფიცირება და იმ ადამიანთა გამოვლენა, რომელნიც ბოროტად 
იყენებენ ძალაუფლებას.55 საჩივრების სათანადოდ ფუნქციონირებადი სისტემა ასევე 
იცავს თანამშრომლებს არასათანადო ბრალდებებისაგან და უზრუნველყოფს თავად 
დაწესებულების რეპუტაციას. 

131 მოთხოვნების და საჩივრების ეფექტიანი სისტემის არსებობა ასევე სასარგებლოა ციხის 
თანამშრომლებისთვის რიგი მიზეზების გამო. ეს იმიტომ, რომ პრობლემები რომელიც 
ზეგავლენას ახდენს პატიმრებზე აუცილებლად აისახება თანამშრომლებზე უშალოდ ან 
ციხის კონტიგენტში არსებული დაძაბულობის შედეგად. აღნიშნული საკითხების სწრაფად 
და დამაკმაყოფილებლად მოგვარდების შემთხვევაში, თანამშრომლებს და პატიმრებს შორის 
ურთიერთობები სავარაუდოა გაუმჯობესდეს, რაც გულისხმობს ციხის თანამშრომლების უფრო 
უსაფრთხო სამუშაო პირობებს. 

132 განცხადებების ან საჩივრების სისტემა ხელს უწყობენ ციხის ადმინისტრაციას სტრუქტურული 
ან პრაქტიკული პრობლემების იდენტიფიცირებაში, რომელიც შესაძლოა სხვაგვარად არ იყოს 
ხილვადი, მაგრამ პატიმრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს შეიძლება გულისხმობდეს 
მაგალითად, ტელეფონების, საკვები პროდუქტების ან ღამის საათებში ხმაურის დონის 
პრობლემებს. განცხადებების და საჩივრების დაუყოვნებლივი და ეფექტიანი განხილვა 
საშუალებას მისცემს ციხის ადმინისტრაციას თავიდან აიცილოს უმნიშვნელო პრობლემების 
უფრო დიდ პრობლემად გადაქცევის საფრთხე, რაც დაზოგავს დროსა და რესურსებს 
გრძელვადიან პერსპექტივაში. განცხადებების და საჩივრების მიღების ნათელი და მარტივი 
პროცედურა ასევე ნიშნავს, რომ თანამშრომლებს არ მოუწევთ მათი დროის ხარჯვა 
ინდივიდუალურ საჩივრებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

133 განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ პატიმრებს ჰქოდნეთ განცხადებების ან საჩივრების 
წარდგენის მკვეთრად განსაზღვრული პროცედურები, რადგან თემში ყოფნისგან განსხვავებით 
მათ შესაძლოა არ ჰქონდეთ მათ წინაშე მდგომი პრობლემების გადაჭრის ალტერნატიული გზები. 

134 თუ საჩივრების სისტემა ეფექტიანად მუშაობს, მას შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს 
წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის პრევენციის კუთხით. თუ დაზარალებულებს 
შეეძლებათ უსაფრთხოდ განაცხადონ პრობლემების შესახებ და მათი საჩივრები სათანადო 
სერიოზულობით იქნება განხილული, ეს უპირვეეს ყოვლისა შეაჩერებს მოძალადეებს. 

135 საჩივრების მოქმედი სისტემა უზრუნველყოფს წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის 
დამნაშავეთა იდენტიფიცირებას და პასუხისგებაში მიცემას. მას ასევე შეუძლია 
თავიდან აიცილოს ამგვარი საკითხების გამეორება და დაიცვას ციხის თანამშრომლები 
მცდარი ბრალდებებისგან. 

პრაქტიკაში განხორციელება

იმ მიზეზთა იდენტიფიცირება თუ რატომ არ წარადგენს პატიმარი 
განცხადებებსა და საჩივრებს

136 განცხადებების და საჩივრების წარდგენის მექანიზმების ეფექტიანი პრაქტიკის 
შემუშავებისას აუცილებელია ციხის ადმინისტრაცია ითვალისწინებდეს ციხეებში 
განცხადებების ან საჩივრების შეტანის პოტენციურ დაბრკოლებებს. რამდენიმე ყველაზე 
გავრცელებული დაბრკოლებაა: 

 — ეფექტიანი გასაჩივრების სისტემის არარსებობა;
 — გასაჩივრების პროცედურების და უკუკავშირის ნელი და ბიუროკრატიული ბუნება;
 — ციხეში პრობლემების არსებობის გარდაუვალ ფაქტად მიჩნევა;
 — გასაჩივრების პროცესზე ინფორმაციის არ ქონა, მათ შორის პატიმრებმა რიგ შემთხვევაში 

არ იციან, თუ რისი გასაჩივრების უფლება აქვთ;
 — გასაჩივრების ეფექტიანობის და განცხადებებზე უკუკავშირის უნდობლობა;
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 — სირცხვილის, უხერხულობის და დანაშაულის გრძნობა;
 — საჩივრის წარდგენის გამო შურისძიების, დაშინების ან დასჯის შიში;
 — საჩივრის წარმდგენი პირებისთვის ადგილზე დაცვის მექანიზმის არარსებობა;
 — წუხილი, რომ საჩივრის წარდგენა გამოიწვევს სხვა ნეგატიურ შედეგებს (მაგ. სხვა 

დაწესებულებაში გადაყვანა);
 — გარიყვის შიში; და 
 — ინსტიტუციური კულტურა, რომელიც დაფუძნებულია შურისძიებაზე და არა რეაბილიტაციაზე.

137 ასევე შესაძლოა არსებობდეს განცხადებების და საჩივრების წარდგენის დაბრკოლებები, 
რომელიც განსაკუთრებულად აზიანებდეს პატიმართა რომელიმე ჯგუფს, მათ შორის 
მაგალითად ქალებს, ბავშვებს, ლგბტი პირებს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. 

პოზიტიური პრაქტიკა: საჩივრების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება პატიმრებთან 
კონსულტაციის გზით [1.11]

2015 წლის მაისში ინგლისისა და უელსის 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის ომბუდსმენის 
ინსტიტუტმა (PPO) გამოაქვეყნა ანგარიში იმ 
მიზეზების შესახებ, რომელთა გამო პატიმრობაში 
მყოფი ქალების და ბავშვების PPO-სთვის 
საჩივრების მიმართვიანობის მაჩვენებელი, 
მათ მიერ წარმოდგენილი ციხის კონტიგენტის 
პროპორციულობიდან გამომდინარე, არსებულ 
მოლოდინთან შედარებით იყო ნაკლები.56 

იყენებდა რა ფოკუს ჯგუფებს გასაჩივრების 
პროცედურებთან დაკავშირებით პატიმრების 
გამოცდილების შესწავლის მიზნით, PPO-მ აღმოაჩინა, 
რომ შიდა გასაჩივრების პროცესის გამოუყენებლობის 
და PPO-სთან პრობლემების შესახებ ინფორმაციის 
არ მიტანის მთავარ მიზეზს წარმოადგენდა ნდობის 
ნაკლებობა. კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ იყო 
დაბნეულობა ინსტიტუტის მიერ საჩივრების მიღების 
კრიტერიუმებს და იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, 
რომელთა არსებობის დროს შეეძლო პატიმარს 
საჩივრის წარდგენა.

კვლევის შედეგად, სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის ომბუდსმენის ინსტიტუტმა დაიწყო 
ქალებისა და ბავშვებისთვის საჩივრების მექანიზმის 
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, მათ შორის:

ეროვნული ციხის რადიოს (NPR) პირდაპირ ეთერში 
დაიწყო PPO-ისთვის საჩივრით მიმართვიანობის 
შესახებ არსებული მითების და შურისძიების შიშის 
გაქარწყლება. რეკლამაში ნათქვამი იყო, რომ 
პატიმრებს პირველ ეტაპზე უნდა გაევლოთ ციხის 
შიდა გასაჩივრების ეტაპი და რომ PPO იყო ციხის 
სამსახურისგან დამოუკიდებელი ერთეული; 

რადიო რეკლამის შემდეგ ერთი კვირის 
ვადაში პატიმრისთის კვების მიწოდების დროს 
დაიწყო ინსტიტუტისთვის საჩივრით მიმართვის 
პროცედურების შემცველი საინფორმაციო 
ბარათების დარიგება;

პატიმართა გაზეთში Inside Time PPO-ს შესახებ 
რეკლამის განთავსება ე.წ. კედლის 2015 წლის 
დამგეგმავის სახით. პატიმრებს ეძლეოდათ 
შესაძლებლობა მთელი წლის განმავლობაში 
კედელზე ჰქონოდათ ინფორმაცია PPO-ს შესახებ, მათ 
შორის დასაშვებობის და საკონტაქტო ინფორმაციის 
ჩათვლით; და

მონიტორინგის დამოუკიდებელ მექანიზმთან – 
ინგლისის და უელსის ეროვნულ პრევენციულ 
მექანიზმის ნაწილთან ერთად მუშაობა 
პატიმრებისთვის ინსტიტუტისთვის საჩივრით 
მიმართვის წესის შესახებ ინფორმირებულობის 
გაზრდის უზრუნველყოფის მიზნით. 

მისი მიგნების ნაწილში, PPO ასევე გამოავლინა ციხის 
შიდა გასაჩივრების სისტემასთან დაკავშირებული 
ორგანიზაციული სწავლების რიგი საკითხები, მათ 
შორის შემდეგი რეკომენდაციები:

გამარტივდეს ციხის საჩივრის ფორმები პროცესის 
გამარტივების მიზნით და დაემატოს საჩივრის 
წარმოებაში მიღების აღმნიშვნელი ველი; 

ციხის პერსონალის მიერ პრობლემის მოგვარების 
გზებზე მუშაობის დაუყოვნებლივ დაწყების 
უზრუნველყოფა, რითაც მოხდება პრობლემის სწრაფი 
და ეფექტიანი მოგვარება საჩივრის წარდგენის 
თავიდან აცილების მიზნით; 

ყველა პატიმრის და ციხის თანამშრომის 
მიერ გასაჩივრების შიდა მექანიზმის ცოდნის 
უზრუნველყოფა, მათ შორის PPO-სთვის საჩივრით 
მიმართვის შესაძლებლობის და მათგან უკუკავშირის 
მიღების შესახებ; და

ციხის დირექტორების/მმართველების მიერ შიდა 
საჩივრებზე არსებული პასუხების დროულად 
მომზადების და ხარისხის მონიტორინგი.

56

56. „PPO გამოძიების შედეგად გამოცდილების მიღება: რატომ არ წარადგენემ საჩივარს ქალები და ახალგაზრდები?“, ინგლისისა და უელსის ციხის 
და პრობაციის ომბუდსმენი, მარტი 2015 ხელმსიაწვდომია www.ppo.gov.uk/wp-content/uploads/2015/03/Why-do-women-and-young-people-in-
custody-not-make-formal-complaints_final.pdf. 

1. ციხის მართვა

სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნელსონ მანდელას წესების შესახებ 35 

1



რა ქმნის წარმატებულ გასაჩივრების სისტემას?
138 განცხადების და საჩივრის წარდგენის პროცედურა უნდა იყოს შემუშავებული ისე, რომ 

მაქსიმალურად შეარბილოს საჩივრების მიღებისას ყველაზე გავრცელებული დაბრკოლებები. 
აღნიშნულის მიღწევა ყველაზე ეფექტიანად შესაძლებელია მაშინ, როდესაც თავად პატიმრები 
არიან ჩართულნი სისტემის შემუშავებასა და განხორციელებაში.

139 პატიმრებს უნდა შეეძლოთ განცხადებების და საჩივრების წარდგენა კონფიდენციალურად, 
რეპრესიების ან სხვა უარყოფითი შედეგების დადგომის შიშის გარეშე. პროცედურებმა ასევე 
უნდა შეამცირონ საჩივრების გაყალბების ან იგნორირების რისკი.

140 იმისათვის, რომ განცხადებების და საჩივრების წარდგენის მექანიზმი იყოს ეფექტიანი, ის უნდა 
იყოს გამჭვირვალე და არადისკრიმინაციული. 

141 გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე აღნიშნავს, რომ საჩივრის წარდგენის 
მექანიზმები უნდა იყოს მარტივი და ხელმისაწვდომი, მათ შორის სატელეფონო ცხელი ხაზების 
ან კონფიდენციალური საჩივრის ყუთების დამონტაჟების სახით. სპეციალური მომხსენებელი 
ასევე აღნიშნავდა, რომ „საჩივრის ბარიერი უნდა იყოს მაქსიმალურად დაბალი, კერძოდ, 
პატიმრობის კონტექსტიდან გამომდინარე“.57 

142 საჩივრის ფორმა უნდა იყოს ყველასთვის მარტივად გასაგები და ხელმისაწვდომი. ყველა 
პატიმარს უნდა ჰქონდეს სათანადო ნივთები საჩივრის შესადგენად, მათ შორის საწერი 
მოწყობილობები ან კომპიუტერის ხელმისაწვდომობა ელექტრონული საჩივრის სისტემის 
არსებობის შემთხვევაში. მათ, ვისაც არ აქვს საწერი მასალის, საფოსტო მარკების 
ან სატელეფონო ზარების საფასურის გადახდის შესაძლებლობა, აღნიშნული უნდა 
მიეწოდოს უფასოდ.

143 მსჯავრდებულებმა არ უნდა მოითხოვონ საჩივრის ფორმა, არამედ ის უნდა იყოს განთავსებული 
ხელმისაწვდომ ადგილას დაწესებულების საერთო სივრცეში. სადაც საჩივრის წარდგენა 
შესაძლებელია ტელეფონით, ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს სატელეფონო ხაზების 
გამართულად მუშაობა და ყველასთვის ხელმისაწვდომობა. მსჯავრდებულებს ასევე უნდა 
ჰქონდეთ შესაძლებლობა მოითხოვონ მათ მიერ გაკეთებული ნებისმიერი საჩივრის და 
განცხადების განხილვის ეტაპებთან და შედეგთან დაკავშირებული ინფორმაცია.

144 განცხადების და საჩივრის წარდგენის სისტემები ეფექტიანია, თუ ისინი რეალურად 
მიმართულია პრობლემის მოგვარებისკენ. პატიმრები დარწმუნებულნი უნდა იყვნენ, რომ 
მათი პრეტენზიები სამართლიანად და ეფექტიანად იქნება განხილული და კანონის დამრღვევი 
ნებისმიერი პირი პასუხიგებაში იქნება მიცემული. 

პატიმრების ინფორმირება მათი უფლებების თაობაზე
145 განცხადებების და საჩივრების წარდგენის უფლების განსახორციელებლად ყველა პატიმარს 

უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია აღნიშნულთან დაკავშირებით გადასადგამი ნაბიჯების შესახებ. ეს 
ინფორმაცია ყველა პატიმარს უნდა მიეწოდოს 54-ე წესის შესაბამისად. გაეროს სპეციალური 
მომხსენებელი წამების საკითხებზე აღნიშნავს, რომ განცხადებების და საჩივრების შესახებ 
ინფორმაცია უნდა გაკეთდეს „როგორც წერილობითი ისევე ზეპირი ფორმით, ბრაილის 
შრიფტით და ადვილად წასაკითხ ფორმატში, ასევე ჟესტების ენაზე ყრუ ან სმენის შეზღუდვის 
მქონე პირთათვის“, და მოთავსდეს „თავისუფლების შეზღუდვის ნებისმიერ ადგილას“.58 
პატიმრებისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია 
შეგიძლიათ იხილოთ ამ სახელმძღვანელოს 1-ლი თავის 116-129 პარაგრაფებში.

146 განცხადების და საჩივრის შეტანის თაობაზე ინფორმაციის გარდა, პატიმართა ინფორმირება 
უნდა მოხდეს საჩივრის შესაძლო შედეგების და იმ პროცედურების შესახებ, რომელიც 
უნდა განხორციელდეს განცხადების ან საჩივრის წარდგენის შემდეგ, მათ შორის დამცავი 
ღონისძიებები, რეაგირების ვადები და შემდგომი დაკვირვების პროცედურები. პროცედურები 
და ვადები დამოკიდებულია საჩივრის ხასიათზე, მაგრამ ისინი უნდა განიზასღვროს ციხი 
წესებში და გასაგები იყოს პატიმრებისთვის. 

ვის შეუძლია განცხადების ან საჩივრის წარდგენა?
147 მანდელას წესები ძალიან ნათლად განსაზღვრავს, რომ განცხადების და საჩივრის წარდგენის 

უფლება უნდა გააჩნდეს ყველა პატიმარს. შესაბამისად, პროცედურების თანაბარი 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად ხელისუფლებამ ადგილზე პრაქტიკული ღონისძიებების 
განხორციელების გზით უნდა აღმოფხვრას ის ხარვეზები, რაც შესაძლოა ხელს უშლის 
პატიმრების ზოგიერთ ჯგუფს აღნიშნული უფლებით სარგებლობაში, მათ შორის, ეს შეიძლება 
იყოს ის პირები, ვინც არ საუბრობს ციხის ძირითად ენაზე, წერა-კითხვის უცოდინარი და 

57. გაეროს (UN) სპეციალური მომხსენებელი წამების და სხვა სასტიკი, არადაამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან სასჯელის 
საკითხებზე, გენერალური ასამბლეისთვის წარდგენილი შუალედური ანგარიში, 9 აგვისტო 2013, A/68/295, პარ. 80. 

58. იქვე, პარ. 79.

1. ციხის მართვა

 36 სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნელსონ მანდელას წესების შესახებ
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სწავლის შეზღუდული უნარ-ჩვევების მქონე ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე 
პირები. დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპი თანაბრად უნდა გამოიყენებოდეს როგორც შიდა, 
ისე გარე გასაჩივრების მექანიზმებზე.

148 განცხადების და საჩივრის განხილვის პროცედურები არ უნდა შეწყდეს მომჩივანის 
გათავისუფლების შემდეგ, ხოლო პატიმრებს ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ გონივრულ 
ვადაში ასევე უნდა შეეძლოთ განცხადების და საჩივრის წარდგენა.

149 მანდელას წესები ასევე ცხადყოფს, რომ განცხადების და საჩივრის წარდგენის უფლება 
ვრცელდება პატიმრის ოჯახის წევრებზე, იურიდიულ წარმომადგენელზე ან საქმის მცოდნე სხვა 
ნებისმიერ პირზე. უცხო ქვეყნის მოქალაქე პატიმრებისთვის ეს უფლება უნდა გავრცელდეს 
საელჩოსა და საკონსულო წარმომადგენლობებზე. გასაჩივრების პროცესთან დაკავშირებით 
პატიმართა წინაშე მდგარი მრავალი დაბრკოლების გათვალისწინებით სხვა მხარისათვის 
განცხადებების და საჩივრების წარდგენის უფლების მინიჭება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.

150 ჰავანის წესების 78-ე წესი აღნიშნავს, რომ, განცხადების და საჩივრის პირადად წარდგენასთან 
ერთად „ნებისმიერ არასრულწლოვანს უნდა ჰქონდეს უფლება საჩივრის წარდგენის მიზნით 
მოითხოვოს დახმარება ოჯახის წევრების, იურიდიული მრჩევლების, ჰუმანიტარული ჯგუფების 
ან სხვათა მხრიდან. თუ წერა-კითხვის უცოდინარ არასრულწლოვანს ესაჭიროება მხარდაჭერა, 
მან უნდა მიიღონ დახმარება იმ საჯარო ან კერძო დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების 
მხრიდან, რომლებიც უზრუნველყოფენ იურიდიულ კონსუტაციას ან უფლებამოსილნი არიან 
მიიღონ საჩივარი“. 

151 ყველა თანამშრომელი სათანადოდ უნდა გადამზადდეს განცხადებებთან და საჩივრებთან, მათი 
მგრძნობიარე შინაარსის ჩათვლით, მუშაობის საკითხებზე. თუმცა, პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ 
არჩევანის საშუალება თუ ვის წარუდგინონ განცხადება და საჩივარი, რათა უზრუნველყოფილი 
იქნას ინფორმაციის უსაფრთხოება. მაგალითად, ქალები კომფორტულად თავს გძნობენ 
მხოლოდ მაშინ, როდესაც პრობლემის შესახებ აცნობებენ მხოლოდ ქალ თანამშრომლებს. 
ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სექსუალური ძალადობის შემთხვევებში. 

152 განცხადებები და საჩივრები თანაბრად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ნებისსმიერი დისციპლინური 
სახდელის ვეშ მყოფი პატიმრებისთვის, მათ შორის იმათთვის, ვინც იძლებით გამოაცალკევეს 
სხვა პატიმრებისგან ან გადის მკურნალობას, სტაციონარში ყოფნის ჩათვლით. 

153 როგორც აღნიშნა ციხის კვლევების საერთაშორისო ცენტრმა, „ციხეების ადმინისტრაციამ 
ყურადღება უნდა გამოიჩინოს ასევე ნებისმიერი კულტურისა და ტრადიციების მიმართ, სადაც 
პრობლემების წამოჭრა ხდება ჯგუფის ან ოჯახის უფროსის მიერ, და არა ინდივიდუალურად“.59 
განცხადების ან საჩივრის წარდგენის კოლექტიურად ან დელეგირებულად განხორციელების 
შესაძლებლობა ასევე ამცირებს ისეთ გავრცელებულ დაბრკოლებას, როგორიცაა მაგალითად 
შურისძიების შიში. 

პოზიტიური პრაქტიკა: თანასწორ განმანათლებლობა ქალ პატიმართა შორის 
კანადაში [1.12]

პიროვნების ცხოვრებაში ურთიერთობების 
მნიშვნელობის როლის აღიარებით, 
თანასწორ განმანათლებლობა კანადაში არის 
კონფიდენციალური, არაგაკიცხვადი მიდგომა, 
რომელსაც იყენებს კანადის ციხეებში ქალთა 
კონტიგენტი არსებული ვითარების ეფექტიან 
დაძლევაში ერთმანეთის დასახმარებლად. 
თანასწორ განმანათლებლის როლი არ 
მოიცავს კონსულტირებას, რადგან ეს მხოლოდ 
პროფესიონალმა უნდა განახორციელოს. თუმცა, 
ის ითვალისწინებს ქალთა მხარდაჭერას მათი 
მოსმენით, ემპათიით, ქალებისთვის სათანადო 
ინფორმაციის და რესურსების მიწოდებით. 

პატიმართა მხარდაჭერა ასევე გულისხმობს 
თანასწორ განმანათლებელთა მხრიდან ისეთი 
ტრანსფერული უნარების განვითარებას და 
გაძლიერებას, როგორიცაა კომუნიკაციის, პრობლემის 
მოგვარების და გუნდური მუშაობის უნარები. 
ინსტიტუციური მოწყობის ფარგლებში თანატოლთა 
მენტორობის სარგებელიანობა მოიცავს პატიმრების 
შესაძლებლობას, გადაჭრან პრობლემები ყველაზე 
ქვედა დონეზე, ქალი პატიმრების მხარდაჭერას 
სხვადასხვა სიტუაციების მართვის საკითხში 
და იმ პატიმართა პიროვნულ განვითარებას, 
ვინც მონაწილეობს თანატოლი მენტორის 
სასწავლო კურსში.

59

განცხადებების და საჩივრების ხვადასხვა ეტაპები
154 მნიშვნელოვანია, გათვალისწინებულ იქნას განცხადებების და საჩივრების განხილვის 

სხვადასხვა სიმძიმის დონე, რადგან ისინი სავარაუდოდ განიხილება სხვადასხვაგვარად. 
გაეროს წამების საწინააღმდეგო ქვეკომიტეტმა (SPT) მოახდინა ამგვარი პროცედურების 
დოკუმენტალურად ასახვა ვინაიდან სახეზე არ იყო „განსხვავება განცხადებას და საჩივარს 

59. „პენიტენციური სისტემის მართვა ადამიანის უფლებათა პოზიციიდან“, ICPS, op. cit., შენიშვნა 29, გვ.115.
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შორის, ორივე იყო შევსებული და დამუშავებული იდენტური ფორმით“, და აცხადებდა, რომ 
„ამის შედეგად, მარტივ განცხადებებს არ განიხილავენ სწრაფად და სერიოზულმა საჩივრებმა 
შესაძლოა დაკარგოს მნიშვნელობა“.60 

155 განცხადების თუ საჩივრის ტიპის და შინაარსის მიუხედავად, სახელმწიფომ სათანადო 
სერიოზულობით უნდა მიაქციოს მას ყურადღება. ზოგიერთი ადვილად სამართავი იქნება, 
სხვები არ მოითხოვენ რაიმე ქმედებების განხორციელებას და ზოგიერთი კი უარყოფილი იქნება. 
სხვამ შეიძლება გამოიწვიოს ფორმალური გამოძიება და სამართლებრივი დევნა. 

156 ნელსონ მანდელას წესების რეკომენდაციაა სხვადასხვა ეტაპზე განცხადებების და საჩივრების 
მექანიზმების მაშტაბების გაზრდა. თუმცა, ფორმულირება ცხადყოფს, რომ არ არსებობს 
შეზღუდვა ან კონკრეტული შეკვეთა მიმართვიანობის შემდეგი ტიპის მაშტაბების გაზრდისთვის:
1. ციხის დირექტორს (ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის მიერ, ყოველ დღე, წესი 56(1)); 
2. ინსპექტირების განმავლობაში ციხის ინსპექტორს (წესი 56(2));61 
3. ციხის ცენტრალურ ადმინისტრაციას (წესი 56(3)); 
4.  სასამართლო ან სხვა კომპეტენტურ ხელისუფლებას, მათ შორის მათ ვისაც გააჩნია 

სააპელაციო და სამართლებრივი დაცვის უფლებამოსილების ბერკეტი (წესი 56(3)); და 
5.  დამოუკიდებელ ეროვნულ მექანიზმს წამების ან სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან 

დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის თაობაზე არსებულ ბრალდების საქმეებზე 
(წესი 71(1) და (2)). 

გრაფიკი: განცხადებების და საჩივრების ტიპები და გამომწვევი პროცედურები

60. „ქვეკომიტეტის ანგარიში- CAT/OP/NZL/1”, გაეროს წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან 
სასჯელის პრევენციის ქვეკომიტეტი, 10 თებერვალი 2017, პარ.44 ხელმისაწვდომია: tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CAT%2FOP%2FNZL%2F1&Lang=en. 

61. „ციხეების ინსპექტორისთვის” განცხადების და საჩივრის წარდგენის შესაძლებლობა გულისხმობს მიმართვას მონიტორინგის მექანიზმის 
ნებისმიერი წევრისთვის, მათ შორის, შიდა და გარე მონიტორინგის და ასევე ციხის გარე ინსპექტირებისთვის, მათ შორის წერილობით და 
სატელეფონო საშუალებით. თუმცა მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მონიტორინგის ორგანოები არ არიან პასუხისმგებელი განიხილონ 
ინდივიდუალური საჩივრები, რადგან ეს არის ციხის ადმინისტრაციის ფუნქცია. სამაგიეროდ, მონიტორებს შეუძლიათ გამოიყენონ 
ინდივიდუალური განცხადებები სისტემური პრობლემების იდენტიფიცირებისთვის. შიდა ინსპექციის და გარე მონიტორინგის შესახებ უფრო 
დეტალური ინფორმაციის მიღება შესაძლება ამ პუბლიკაციის 1-ელ და მე-7 თავებში. საჩივრთან კავშირში NPM-ის როლის შესახებ დამატებითი 
ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ “წამების პრევენციის ეროვნული მექანიზმის შექმნა და დანიშვნა”, წამების პრევენციის ასოციაცია, 2006, 
გვ. 27-28 ხელმისაწვდომია: www.apt.ch/content/files_res/NPM.Guide.pdf. 

ყოველდღიური 
განცხადებები და 

საჩივრები

არაფორმალური 
გასაჩივრების 

პროცედურა

შესაძლებელია 
მოგვარდეს ფორმალური 

პროცედურების გარეშე

მოგვარების 
შეუძლებლობის 

შემთხვევაში შესაძლოა 
გადაიზარდოს 

ფორმალურ განცხადება/
საჩივარში 

ითხოვს გასაჩივრების 
ფორმალურ 

პროცედურაზე 
გადასვლას

ითხოვს  
ფორმალურ გამოძიებას 

და პასუხს

უარყოფის ან დაყოვნების 
შემთხვევაში გადაეცემა 

სასამართლო ან 
სხვა ოფიციალურ 

ხელისუფლებას

უნდა იყოს გამოძიებული 
იმ შემთვევაშიც კი თ არ 

არის საჩივარი 

უნდა იყოს განხილული 
დაუყოვნებლივ 
და განხილული 

მიუკერძოებლად და 
მყისიერად

ფორმალური გამოძიება 
და სამართლებრივი დევნა. 

უნდა იყოს მიღებული 
ზომები დაზარალებულის 

და მოწმის დაცვის 
უზრუნველსაყოფად

შედარებით 
სერიოზული 

საჩივრები

საჩივრები წამების ან 
სხვა არასათანადო 

მოპყრობის შესახებ

1. ციხის მართვა
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157 პატიმრებს უნდა შეეძლოთ განცხადებების და საჩივრების წარდგენა ზემოთ ჩამოთვლილ 
ნებისმიერ ან ყველა პირზე, ნებისმიერი თანმიმდევრობით. არ უნდა იყოს აუცილებელი 
განცხადების და გასაჩივრების ერთი გზის ამოწურვა მეორესთან წვდომისთვის. აუცილებელია 
პატიმრებისთვის ნათელი ინფორმაციის მიწოდება იმის თაობაზე თუ ვისთან და როგორ 
წარადგინოს განცხადებები და საჩივრები.

ყოველდღიური განცხადებები და საჩივრები
158 საჩივრები ეხება სხვადასხვა სიმძიმის საკითხების ფართო სპექტრს. საჩივრების უმრავლესობა, 

სავარაუდოდ, უკავშირდება ყოველდღიურ საქმიანობას და, თუ საკითხები შეიძლება შედარებით 
უმნიშვნელო იყოს ხელისუფლებისთვის, ისინი უკიდურესად მნიშვნელოვანია პატიმრებისთვის 
და დიდი გავლენა აქვს მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. საჩივრები შეიძლება უკავშირდებოდეს 
მაგალითად, საკვებს, ხმაურის დონეს, ოჯახებთან დაკავშირებულ პრობლემებს და მათი 
ქონების დაკარგვის ან მოპარვის საკითხს. ასეთმა საკითხებმა, სავარაუდოდ, შესაძლოა გავლენა 
იქონიოს პატიმრების დიდ რაოდენობაზე და შეიძლება ხშირად სწრაფად გადაწყდეს რამდენიმე 
რესურსის გამოყენებით. ეფექტიანად განხილვის შემთხვევაში, ასეთი საჩივრის პასუხმა 
შეიძლება მნიშვნელოვნად შეამცირონ ციხეში დაძაბულობის და ბრაზის დონე.

159 გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე აღნიშნავს, რომ ყოველდღიური 
საჩივრების უკეთესი მართვა შესაძლებელია მათი გადამისამართებით დამოუკიდებელი, 
საქმისადმი მიძღვნილი პირებისთვის, რათა მათ მიიღონ და გადაწყვიტონ უმნიშვნელო 
საჩივრები და უზრუნველყონ შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა დადგენილ დროში სათანადო 
რესურსების მოსაძიებლად.62 

კონტექსტი: არაფორმალური საჩივრები [1.13]

გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე და სხვები აღნიშნავენ, რომ პატიმრებს უნდა 
შეეძლოთ ციხის პერსონალისთვის არაფორმალური, სიტყვიერი ფორმით საჩივრების წარდგენა. ამ გზით 
საკითხის წარმოდგენამ შესაძლოა შეარბილოს ზოგიერთი გავრცელებული დაბრკოლება, რაც როგორც 
წესი აბრკოლებს განცხადებების და საჩივრების წარდგენის პროცესს, მათ შორის, პროცედურების ზედმეტად 
ბიუროკრატიული ან ნელი ხასიათი. ასეთი არაფორმალური პროცედურები უფრო ხელმისაწვდომია 
პატიმრების კონკრეტული ჯგუფებისთვის, მათ შორის მათთვის, ვისაც არ აქვს განათლება ან აქვთ სწავლის 
შეზღუდული უნარ-ჩვევები.

ციხეებში, სადაც წარმატებით გამოიყენება დინამიური უსაფრთხოების მიდგომა ციხის მართვის პროცესში, 
პატიმრებს აქვთ მეტი რწმენა იმისა, რომ უშუალოდ ციხის თანამშრომლებისთვის პრობლემების 
გაზიარება არ გამოიწვევს მათ დასჯას ან შურისძიებას და მათი მოთხოვნები და საჩივარი განიხილება 
სრული სერიოზულობით. 

უფრო სერიოზული საჩივრები
160 უფრო სერიოზული საჩივრები უნდა იქნეს განხილული ფორმალური საჩივრების განხილვისთვის 

გათვალისწინებული პროცედურების მეშვეობით. მსგავსი ბრალდებები, სავარაუდოდ, ნაკლებად 
გავრცელებულია, მაგრამ მოითხოვს უფრო კომპლექსურ და გადაუდებელ გამოძიებას 
და რეაგირებას.

განაცხადები წამების ან არასათანადო მოპყრობის შესახებ 
161 სპეციალური პროცედურები უნდა იქნეს გამოყენებული წამების და არასათანადო მოპყრობის 

შესახებ გაკეთებულ განაცხადებთან დაკავშირებით გაეროს წამების და სხვა სასტიკი, 
არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის საწინააღმდეგო კომიტეტის 
(UNCAT) და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის 
ეფექტიანი გამოძიებისა და დოკუმენტირების სახელმძღვანელოს (სტამბოლის ოქმი) 
მმოთხოვნებთან შესაბამისად. 

162 წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის ბრალდებები დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს 
განხილული 71-ე წესის შესაბამისად. როდესაც არსებობს წამების ან სხვა არასათანადო 
მოპყრობის ფაქტის შესაძლო ჩადენის გონივრული ეჭვი, უნდა განხორციელდეს 
დამოუკიდებელი, მყისიერი, მიუკერძოებელი და ეფექტიანი გამოძიება, მიუხედავად იმისა, 
წარდგენილია თუ არა საჩივარი. ასეთ შემთხვევებში დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს მიღებული 
ზომები, რათა თავიდან იქნას აცილებული ნებისმიერი პოტენციურად კავშირში მყოფი პირების 

62. სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე, A/68/295, op. cit. შენიშვნა 57, პარ. 78.

1. ციხის მართვა
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ჩართულობა გამოძიების პროცესში და ყოველგვარი კავშირი მოწმეებთან, დაზარალებულთან 
ან დაზარალებულის ოჯახთან. გამოძიების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ. 
წინამდებარე სახელმძღვანელო დოკუმენტის მე -3 თავი, 68-101 პუნქტები. 

საჩივრის წარდგენის პროცედურათა შედეგი
163 ყველა შემთხვევაში, პატიმარს, რომელმაც დაიწყო საჩივრის წარდგენის პროცედურა ადვილად 

გასაგები ფორმით უნდა ეცნობოს განცხადების ან საჩივრის განხილვის შედეგები და ნებისმიერი 
შემდგომი ქმედება. თუ საჩივრის წარდგენის ინიციატორი პატიმრის ოჯახის წევრი ან სხვა 
წარმომადგენელია, მაშინ პროცესის და შედეგების შესახებ ინფორმაცია ასევე უნდა მიეწოდოთ 
შესაბამის პირებს.

164 განცხადებები და საჩივრები უნდა აღირიცხოს პატიმრის პირად საქმეში მე-8(ვ) წესის 
შესაბამისად. ასევე წარმატებული პრაქტიკაა განცხადებების და საჩივრების ცენტრალიზებული 
რეესტრის წარმოება. ამასთან დაკავშირებით UNCAT-ი მოუწოდებს „საჩივრების 
ცენტრალიზებულ რეესტრის წარმოებისკენ, სადაც მითითებულია ინფორმაცია შესაბამისი 
გამოძიების, სასამართლო განხილვების და სისხლის სამართლის ან / და დისციპლინური 
სანქციების შესახებ“.63

165 57(1) წესი ნათლად აღნიშნავს, რომ თუ განცხადება ან საჩივარი უარყოფილია ან მისი 
განხილვა გაუმართლებლად ყოვნდება, განმცხადებელს უნდა ჰქონდეს უფლება წარადგინოს 
ის სასამართლოში ან სხვა უფლებამოსილ ორგანოში.

კონტექსტი: შურისძიებისგან დაცვა [1.14]

მანდელას წესების 57(2)-ე წესი ადგენს ციხის ადმინისტრაციის ვალდებულებას, მიიღოს ეფექტიანი 
ზომები განმცხადებლების დასაცავად შურისძიების, დაშინების ან სხვა უარყოფითი შედეგისგან. დამცავი 
ღონისძიებების ბენეფიციარები არიან პატიმრები, აგრეთვე მათი ოჯახის წევრები და სხვა პირები, რომელთაც 
აქვთ პატიმრის სახელით საჩივრის წარდგენის უფლება, 56(4) წესის შესაბამისად.

გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ „ამ საკითხთან 
დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებები მათ შორის ითვალისწინებს განმცხადებლის ან 
ნებისმიერი პოტენციურად კავშირში მყოფი პერსონალის გადაყვანას პატიმრობის სხვა დაწესებულებაში 
ან პერსონალის მოვალეობათა შეჩერებას“.64 UNCAT-ი ასევე გასცემს რეკომენდაციას „დამცავი მექანიზმების 
გამოყენებას, გადაყვანის, ადგილზე უსაფრთხოების, სატელეფონო ცხელი ხაზების და სასამართლო 
დამცავი ბრძანებების ჩათვლით, რათა თავიდან იქნას აცილებული განმცხადებლის, მოწმეების ან მათი 
მხარდამჭერების წინააღმდეგ ძალადობა და შევიწროება“.65 

 1.6 გადაყვანა 
166 პატიმართა გადაყვანის და ტრანსპორტირების საკითხი არ არის განხილული როგორც 

სტანდარტული მინიმალური წესების ნაწილი. თუმცა, ის ცვლილებები, რაც განხორციელდა 
ისეთ საკითხებთან მიმართებაში, როგორიცაა უსაფრთხოება და დაცულობა, შემაკავებელი 
საშუალებების გამოყენება და სამედიცინო მომსახურეობის გაწევა, კავშირშია პატიმართა 
გადაყვანის საკითხთან და შესაბამისად განხილულია ამ სახელმძღვანელო დოკუმენტში. 

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

167 მანდელას წესებში მითითებული ყველა ფუნდამენტური დაცვის მექანიზმი გამოიყენება 
პატიმრების მიმართ ნებისმიერ დროს, მათ შორის მათი გადაყვანისა და ტრანსპორტირებისას. 
პატიმრობის ეს პერიოდი ხშირად რჩება ყურადღების მიღმა და არ ხდება საფრთხეების 
სათანადო შეფასება, მიუხედავად იმისა, რომ გადაყვანის პერიოდი წამების ან სხვა 
არასათანადო მოპყრობის თვალსაზრისით მომეტებული რისკის შემცველია. ციხის 

63. გაეროს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის დასკვნები პატიმრებთან მოყრობის შესახებ გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესების 
განახლების თაობაზე, 16 დეკემბერი 2013წ, CAT/C/51/4, პარ. 53. 

64. წამების საკითხებზე სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში, A/68/295, op. cit. შენიშვნა 57, პარ. 77.
65. გაეროს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი, CAT/C/51/4, op. cit. შენიშვნა 63, პარ. 55.

1. ციხის მართვა
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გადაყვანა შეიძლება გამოყენებულ იქნას დისკრიმინაციულად ან პატიმრებისთვის წინასწარი 
განზრახვით ზიანის მიყენების ან დასჯის ან მათი ოჯახის წევრებზე ზემოქმედების 
განხორციელების მიზნით.

168 გადაყვანის დროს არასათანადო მოპყრობის მომატებული რისკი გამომდინარეობს პროცესის 
განმავლობაში დაკავების და პატიმრებთან მოპყრობის პროცესზე სათანადოდ უფლებამოსილი 
პირების, მათ შორის მონიტორინგის მექანიზმის, მხრიდან საზედამხედველო საქმიანობის 
არ არსებობით. დამატებით, გადაყვანის დროს პატიმრებს არ აქვთ გარესამყაროსთან 
ურთიერთობის შესაძლებლობა და სავარაუდოა ასევე არ არსებობდეს ადგილზე არასათანადო 
მოპყრობის მოწმე. საპატიმრო დაწესებულებებში არსებული დამცავი მექანიზმები, 
როგორიცაა მაგალითად პატიმრების განცალკევება სხვადასხვა კატეგორიების მიხედვით, 
შესაძლოა ნაკლებად იქნას გათვალისწინებული პატიმართა გადაყვანის დროს და პატიმრების 
ტრანსპორტირებაზე პასუხისმგებელი პირები არ იყვნენ სათანადოდ შემოწმებულნი და 
გადამზადებულნი იმავე სტანდარტებით, როგორც ციხის პერსონალი.

169 გადაყვანის პერიოდი ასევე შეიძლება იყოს განსაკუთრებით მძიმე პატიმრებისათვის, მათ 
შორის, თუ ისინი გადაყავთ სასამართლოს სხდომებზე დასასწრებად, საავადმყოფოში ან უცნობ 
და პოტენციურად შორს მდებარე საპატიმრო დაწესებულებაში. 

170 მეორეს მხრივ, პატიმართა გადაყვანის დროს ციხის ხელმძღვანელი პირებიც და 
თანამშრომლებიც დგანან მაგალითად, პატიმრის გაქცევის ან სატრანსპორტო საშუალებაზე 
თავდასხმის მაღალი რისკის წინაშე, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ პერსონალის 
რაოდენობრივი მაჩვენებელი ნაკლებია გადასაყვან პატიმრების რაოდენობასთან შედარებით.

პრაქტიკაში განხორციელება

რას წარმოადგენს პატიმრის გადაყვანა?
171 პატიმრის გადაყვანის ვადა მოიცავს ტრანზიტის დროს, ასევე ლოდინის დროს, მაგალითად 

სასამართლო ოთახებში, საავადმყოფოებსა და აეროპორტებში. 

ვინ არის პასუხისმგებელი გადაყვანის დროს უსაფრთხოებასა 
და დაცულობაზე?

172 73(3) წესი ნათლად უთითებს, რომ პატიმრების ტრანსპორტირება „ხორციელდება ციხის 
ადმინისტრაციის ხარჯზე და ყველა მათგანზე ვრცელდება თანაბარი პირობები“. გადაყვანის 
დროს ციხის თანამშრომლების და პატიმრების უსაფრთხოების დაცვაზე ციხის ადმინისტრაციის 
პასუხისმგებლობა ასევე ხაზგასმით აღინიშნება 1-ელ წესში, რაც ცხადყოფს, რომ უსაფრთხოება 
უნდა იყოს უზრუნველყოფილი „ნებისმიერ დროს“.

173 მიუხედავად იმისა თუ ვინ არის პასუხისმგებელი პატიმრების გადაყვანაზე, უპირობოდ 
უნდა იყოს დაცული წესები და უსაფრთხოების გარანტიები. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, 
რომ ზოგიერთ ქვეყანაში პატიმრის გადაყვანას ახორციელებენ სხვა სახელმწიფო უწყებები 
ან კერძო კომპანიებიც კი. მაშინაც კი, თუ სახელმწიფო პატიმართა გადაყვანის ფუნქციას 
გადასცემს გარე რესურს, პირთა უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებათა დაცვაზე 
უპირობო პასუხისმგებლობას იტოვებს მისი ზედამხდველობის ქვეშ. ბიზნესის და ადამიანის 
უფლებათა შესახებ სახელმძღვანელო პრინციპები ნათლად აღნიშნავს რომ „სახელმწიფომ 
უნდა დაიცვას ადამიანის უფლებები მისი ტერიტორიის ფარგლებში ან / და იურისდიქციაზე 
მესამე პირების, მათ შორის ბიზნეს საწარმოების მხრიდან მისი ხელყოფისაგან. ეს მოითხოვს 
შესაბამისი ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას მსგავსი ძალადობის პრევენციის, გამოძიების, 
დასჯის და გამოსწორების მიზნით, რაც მიიღწევა ეფექტიანი პოლიტიკის, კანონმდებლობის, 
რეგულაციების და გადაწყვეტილებების მიღებით“. პრინციპები ასევე მოითხოვს, რომ 
„როდესაც სახელმწიფო ხელშეკრულების ან სამართლებრივი აქტის საფუძველზე ახორციელებს 
კომერციული პირისაგან იმ მომსახურეობის მიღებას, რამაც შეიძლება ზეგავლენა იქონიოს 
პირთა მიერ ადამიანის უფლებათა განხორციელებაზე, სახელმწიფოებმა უნდა განახორციელონ 
სათანადო ზედამხედველობა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ვალდებულებებთან მათი 
საქმიანობის შესაბამისობაზე“.66

66. ბიზნესის და ადამიანის უფლებათა შესახებ სახელმძღვანელო პრინციპები: „დაიცავი, პატივი ეცი და აანაზღაურე“ გაეროს პრინციპების 
იმპლემენტაციის ჩარჩო, გაერო, 2011, ფუნდამენტური პრინციპი 1 და 5 ხელმსიაწვდომია: www.unglobalcompact.org/library/2. 
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დაცვის გარანტიები
174 პატიმრის გადაყვანა სხვა დაწესებულებაში არ უნდა გამოიყენებოდეს სასჯელის სახით.

175 უსაფრთხოების კლასიფიკაციას, რისკისა და საჭიროებების შეფასებას ასევე აქვს კავშირი 
პატიმრის გადაყვანასთან. ეს გულისხმობს პატიმრების გამოყოფას რისკისა და საჭიროების 
შეფასების საფუძველზე და საჭიროების შემთხვევაში, ცალკე ტრანსპორტირებას კი. ეს 
ჩვეულებრივ გულისხმობს სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენებას, მაგრამ 
კონტექსტიდან და საფუძვლიდან გამომდინარე შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ერთი 
სატრანსპორტო საშუალება გამყოფი შუშით/ეკრანით. 

176 სხვა დაწესებულებაში პატიმრის გადაყვანისას გადატანილი უნდა იქნას ასევე მის საკუთრებაში 
არსებული ნივთები და უზრუნველყოფილი იქნას მათი დაცვა დაკარგვისა ან დაზიანებისგან. 
პატიმრის ქონების საკითხი განხილულია 67-ე წესში. 

177 პატიმრების სხვა დაწესებულებაში გადაყვანისას გადატანილი უნდა იქნას მათი პირადი 
საქმეც, სამედიცინო დოკუმენტაციის ჩათვლით. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქმიდან 
გამომდინარე ძირითადი თარიღების დაკარგვის თავიდან აცილებისა და მკურნალობის 
უწყვეტობისთვის. პატიმრის გადაყვანისას დაცული უნდა იყოს პირად საქმესთან 
დაკავშირებული კონფიდენციალურობის დაცვის პრინციპები.

178 პატიმრის გადაყვანის დღე და დრო უნდა იყოს შეტანილი პატიმრის პირადი საქმის მართვის 
სისტემაში, როგორც ეს გათვალისწინებულია მე-7(გ) წესით. ღამის საათებში პატიმრის 
გადაყვანა არ უნდა განხორციელდეს, თუ ეს არ წარმოადგენს უკიდურეს აუცილებლობას.

179 სხვა ციხეებში გადაყვანა არ უნდა იწვევდეს გადამზადების და განათლების შესაძლებლობების 
დაკარგვას და პატიმრის მიერ მოთხოვნილი ნებისმიერი სპეციალიზებული სამედიცინო 
დახმარების ხელმისაწვდომობის გაუარესებას. შესაძლოა პატიმარმა განთავსების ახალ 
ადგილას ვერ გააგრძელოს იდენტური კურსი, მაგრამ შეძლებისდაგვარად პატიმარი უნდა 
განთავსდეს იმ დაწესებულებაში, სადაც იქნება მსგავსი შესაძლებლობები. 

გადაყვანის პირობები
180 წესი 73(2) ადგენს, რომ „აკრძალულია პატიმრების გადაადგილება არასაკმარისი ვენტილაციის 

ან განათების, ან სხვა ნებისმიერ ძალზე რთულ პირობებში“. 

181 მე-11 მულში მითითებული პრინციპი პატიმრების სხვადასხვა კატეგორიების მიხედვით 
განაწილება სქესის, ასაკის, წინა ნასამართლობის, მათი დაპატიმრების სამართლებრივი 
მიზეზებისა და მათთან მოპყრობის საჭიროებების გათვალისწინებით, ასევე ძალაშია 
პატიმართა გადაყვანისას. ქალი თანამშრომლების მიერ ქალი პატიმრების ზედამხდეველობის 
განხორციელების პრინციპის დაცვა ასევე მნიშვნელოვანია პატიმართა გადაყვანისას.

182 გადაყვანის პირობები უნდა შეესაბამებოდეს 42-ე წესს, რომელშიც ნათქვამია, რომ ზოგადი 
საცხოვრებელი პირობები, რომლებიც მითითებულია წესში „გათვალისწინებული უნდა 
იქნას ყველა პატიმრისთვის, გამონაკლისის გარეშე“. ეს გულისხმობს შესაბამის მოთხოვნებს 
განათებასთან, ვენტილაციასთან, ტემპერატურასთან, სანიტარიასთან, კვებასთან, სასმელ 
წყალთან, სუფთა ჰაერსა და ფიზიკურ ვარჯიშთან, პირად ჰიგიენასთან, ჯანდაცვასთან და 
ადეკვატურ პირად სივრცესთან დაკავშირებით.

183 წინამდებარე სახელმძღვანელო დოკუმენტის მე-3 თავის, 02 და 33-34 პარაგრაფებში 
აღნიშნულია, რომ მანდელას წესები პატიმრის გადაყვანისას შემაკავებელი საშუალებების 
გამოყენებას ითვალისწინებს მხოლოდ გაქცევის თავიდან აცილების მიზნით და თუ პატიმარი 
გამოცხადდება სასამართლო ან ადმინისტრაციულ ორგანოში, საშუალებების გამოყენება 
აღარ უნდა მოხდეს. ესექსის ექსპერტთა ჯგუფი იძლევა რეკომენდაციას, რომ შემაკავებელი 
საშუალებები გამოყენებულ იქნას მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში და არა ავტომატურ 
რეჟიმში ყოველი გადაყვანის დროს და რომ „სიფრთხილის ზომები უნდა იქნას მიღებული, 
რათა თავიდან იქნას აცილებული მგზავრების, რომელთა მიმართაც გამოყენებული იქნა 
შემაკავებელი საშუალებები, ფიზიკური დაზიანება დამუხრუჭების ან ავტოავარიის შემთხვევაში, 
რადგან შემაკავებელი საშუალება უზღუდავს პატიმარს შესაძლებლობას დაიცვას საკუთარი 
თავი წინ წაქცევისგან“.67 

184 73(1)-ე მუხლი ხაზს უსვამს, რომ „დაწესებულებიდან ან დაწესებულებაში პირის გადაყვანისგან 
პატიმრები მაქსიმალურად უნდა მოარიდონ საზოგადოებრივ აზრს და სათანადო გარანტიები 
უნდა იქნას მიღებული მათი რაიმე ფორმით შეურაცხყოფის, ცნობისმოყვარეობისა და 
საჯაროობისგან დასაცავად“.

67. „ესექსის დოკუმენტი 3“, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, op. cit., შენიშვნა 4, გვ. 57.
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კონტექსტი: გადაყვანისას გასათვალისწინებელი სხვა გარემოებები [1.15]

სპეციალური მოქმედებების განხორციელება შეიძლება გახდეს საჭირო კონკრეტული კატეგორიის 
პატიმრების, მათ შორის ორსული ქალების, ბავშვების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, 
მოხუცებულთა და განსაკუთრებული ფიზიკური ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე პირთა 
გადაყვანისას. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება საჭირო გახდეს გადაყვანის დროს სამედიცინო პერსონალის 
დასწრება და ასევე მათგან უნდა იყოს მიღებული რეკომენდაციები იმასთან დაკავშირებით, შეუძლია თუ 
არა პატიმარს მგზავრობა ან რა სახის ცვილებებია გასათვალისწინებელი ტრანსპორტირებისას. სხვა 
მოსაზრებები გულისხმობს:

–    სატრანსპორტო საშუალებების შემოწმებას უსაფრთხოების სტანდარტებთან შესაბამისობის კუთხით;

–    სამედიცინო გადაყვანის მიზნებისთვის არსებულ სატრანსპორტო საშუალებებში სათანადო აღჭურვილობის 
შემოწმებას, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ეს შეიძლება გულისხმობდეს 
მაგალითად, პანდუსებს სავარძელ-ეტლებისთვის; 

–    გადაყვანის დროს პატიმრებისთვის სავარაუდოდ საჭირო მედიკამენტების ხელმისაწვდომის შემოწმებას;

–    სატრანსპორტო საშუალების პატიმრების გადაყვანის მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმებას. 
გალიის ტიპის საკნისებრ სატრანსპორო საშუალებების, რომელიც შესაძლოა იყოს მცირე ზომის და ხშირ 
შემთხვევაში არ ჰქონდეს ფანჯრები, გამოყენება არ იქნება მიზანშეწონილი კონკრეტული საჭიროებების 
მქონე, მათ შორის დახურული სივრცის შიშის მქონე ან ტრავმირებული პატიმრების გადაყვანისთვის;

–    შემოწმება იმისა, რომ პატიმრები არ ატარებენ სატრანსპორტო საშუალებებში იმაზე მეტ დროს, ვიდრე 
ეს საჭიროა გადაყვანის მიზნებისთვის;

–    ხანგრძლივი მგზავრობისას ადეკვატური შესვენებების უზრუნველყოფა, მათ შორის საპირფარეშოთი 
სარგებლობის მიზნით;

–    პატიმრების უზრუნველყოფა სათანადო საკვებით და წყლით; ბუნებრივი საგანგებო სიტუაციის დადგომის 
შემთხვევაში, მაგალითად როგორიცაა წყალდიდობები, ხანძარი და ქარიშხალი, სამოქმედო გეგმის 
არსებობის უზრუნველყოფა.

პატიმრებისთვის გათვალისწინებული ინფორმაცია
185 პატიმრებს წინასწარ უნდა ეცნობოს ნებისმიერი გადაყვანის შესახებ, მათ შორის გადაყვანის 

მიზეზების, გადაყვანისთვის დაგეგმილი თარიღის, დროისა და ადგილის გათვალისწინებით. 

186 პატიმრის გადაყვანასთან დაკავშირებით არსებულ ერთ-ერთ დამცავ მექანიზმს წარმოადგენს 
ასევე პატიმრების უფლება აცნობონ მათი ოჯახის წევრებსა და სხვა კონტაქტებს, მათ შორის 
იურიდიულ წარმომადგენლებს, სხვა დაწესებულებაში ან საავადმყოფოში მათი გადაყვანის 
შესახებ. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იძულებითი გაუჩინარებისგან პატიმრების 
დასაცავად. პატიმრებს აღნიშნული უფლება უნდა მიეცეთ მანამ, სანამ გადაყვანა უშუალოდ 
განხორციელდება. შეტყობინებების საკითხი დეტალურადაა განხილულია ამ სახელმძღვანელო 
დოკუმენტის მე-5 თავში, 129-133 პარაგრაფში.

 1.7 ციხის პერსონალის შერჩევა 
და გადამზადება 

187 ისინი, ვინც ციხეებში მუშაობენ, მნიშვნელოვან საჯარო სამსახურს ასრულებენ და ხშირად 
უწევთ დაკისრებული მოვალეობების შესრულება რთულ, სტრესულ და ზოგჯერ სახიფათო 
პირობებში. ისინი მოვალენი არიან იმუშაონ ბევრი საჭიროების, მათ შორის ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის, თვითმკვლელობის ან თვითდაზიანების ტენდენციების და 
ძალადობის, დაკავების და დამოკიდებულებების წარსული გამოცდილების მქონე პირებთან. 
აქედან გამომდინარე, სავარაუდოა, რომ ციხის თანამშრომლები უფლებამოსილების 
განხორციელებისას შეხვდებიან მოძალადე პატიმრებს, რომელთაგან ზოგიერთმა 
მნიშვნელოვანი საფრთხე შეუქმნა საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას წარსულში. ცუდად მართვად 
დაწესებულებაში თავად თანამშრომლებიც შეიძლება დაექვემდებარონ დისკრიმინაციას 
კოლეგების ან ხელმძღვანელი პირების მხრიდან.

ციხის პერსონალის როლი და ფუნქციები ხშირად არასწორად არის გაგებული ან ექცევა 
ნეგატიური სტერეოტიპების ქვეშ. მედია და საზოგადოება რიგ შემთხვეევბში აღიქვამს 
მათ როგორც პირებს, რომლებიც ახდენენ ადამიანების ჩაკეტვას. ფაქტობრივად, ციხის 
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თანამშრომლებს მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება პატიმრების რეაბილიტაციისა და 
რეინტეგრაციის პროცესში და მათი სამუშაო კომპლექსური და მრავალმხრივია, რაც 
მოითხოვს სპეციფიკურ და მრავალფეროვან უნარ-ჩვევების ერთობლიობას, მათ შორის 
კარგ ინტერპერსონალურ უნარ-ჩვევებს და სხვადასხვა რთულ სიტუაციებთან თუ პირებთან 
გამკლავების უნარს. 

SMR-ის განახლებულმა დებულებებმა, რომლებიც დაკავშირებულია ციხის პერსონალის 
შერჩევასა და გადამზადების საკითხთან, მკვეთრად განსაზვრა პერსონალის გადამზადების 
აუცილებლობა მათ მიერ მოვალეობების შესრულების უშუალო დაწყებამდე და შემდგომში 
სისტემატიურად. ეს სწავლება უნდა ეფუძნებოდეს მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ 
საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითებს. განახლებული წესები ასევე განსაზღვრავს სწავლებასთან 
დაკავშირებულ მინიმალურ მოთხოვნებს, მათ შორის დინამიური უსაფრთხოების კონცეფციის, 
ძალადობრივი სიტუაციების თავიდან აცილებისა და განმუხტვის ტექნიკისა და ძალადობრივი 
ქცევის მქონე დამნაშავეებთან მუშაობის კონცეფციას. 

შესაბამისი წესები: ციხის პერსონალის შერჩევა და გადამზადება

წესი 74:
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. 

3. ზემოაღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, პერსონალი 
უნდა დაინიშნოს სრულ სამუშაო განაკვეთზე, როგორც 
პროფესიონალი ციხის თანამშრომლები და მიენიჭოთ 
საჯარო მოხელის სტატუსი, რომლის ვადაც დაცულია 
მხოლოდ კარგი ქცევის, მუშაობის ეფექტურობისა 
და ფიზიკური ჯანმრთელობის შემთხვევაში. 
შესაბამისი მამაკაცებისა და ქალების მისაზოდად და 
შესანარჩუნებლად, ანაზღაურება უნდა იყოს შესაბამისი; 
შრომითი სარგებელი და სამუშაო პირობები უნდა იყოს 
ხელსაყრელი სამუშაოს ზუსტი ბუნების თვალსაზრისით. 

წესი 75: 
1. ციხის ყველა თანამშრომელს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი 
სტანდარტის განათლება და უნდა მიეცეს შესაძლებლობა 
და საშუალება, პროფესიონალურად განახორციელოს 
მასზე დაკისრებული ვალდებულებები. 

2. მოვალეობის შესრულების დაწყებამდე, ციხის 
ნებისმიერმა თანამშრომელმა უნდა გაიაროს მის ზოგად 
და კონკრეტულ მოვალეობებზე მორგებული სწავლება, 
რომელიც ეფუძნება პენოლოგიური მეცნიერების 
თანამედროვე, მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ 
საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითებს. ციხეში მუშაობის 
საშუალება უნდა მიეცეთ მხოლოდ იმ კანდიდატებს, 
რომლებიც, სწავლების ბოლოს, წარმატებით გაივლიან 
თეორიულ და პრაქტიკულ ტესტირებას. 

3. ციხის ადმინისტრაცია ვალდებულია უზრუნველყოს 
შიდა სასწავლო კურსები, რათა შეინარჩუნოს 
და გააუმჯობესოს პერსონალის პროფესიული 
შესაძლებლობები მოვალეობის შესრულების დაწყების 
შემდეგ და მათი კარიერის განმავლობაში. 

წესი 76: 
1. 75-ე წესის მე-2 პარაგრაფში მოხსენიებული სწავლება, 
როგორც მინიმუმ, უნდა მოიცავდეს შემდეგ თემებს: 

(ა) შესაბამისი ადგილობრივი კანონმდებლობა, 
რეგულაციები და პოლიტიკა, ასევე მოქმედი 
საერთაშორისო და რეგიონული ინსტრუმენტები, 
დებულებები, რომელიც გამოიყენება ციხეში მუშაობისა 
და პატიმრებთან ურთიერთობის სახელმძღვანელოდ; 

(ბ) ციხის პერსონალის უფლებები და მოვალეობები 
დაკისრებული მოვალეობების შესრულების პროცესში, 
მათ შორის ნებისმიერი პატიმრის ღირსების პატივისცემა 
და ზოგიერთი ქმედების აკრძალვა, მაგალითად წამების 
ან სხვა სასტიკი, არაადამიანური და დამამცირებელი 
მოპყრობის ან დასჯის; 

(გ) უშიშროება და უსაფრთხოება, მათ შორის, დინამიური 
უსაფრთხოების კონცეფცია, ძალისა და შემაკავებელი 
საშუალებების გამოყენება, ასევე ძალადობრივი 
დამნაშავეების მართვა პრევენციული და განმუხტვის 
ისეთი ტექნიკის საშუალებით, როგორიცაა მოლაპარაკება 
და მედიაცია; 

(დ) პირველადი დახმარება, პატიმრის ფსიქო-
სოციალური საჭიროებები და ციხის შესაბამისი დინამიკა, 
ისევე, როგორც სოციალური ზრუნვა და დახმარება, 
მათ შორის ფსიქიკური ჯანმრელობის პრობლემების 
ადრეული დიაგნოსტიკა. 

2. ციხის თანამშრომლებმა, რომლებიც პასუხისმგებელი 
არიან პატიმართა გარკვეული კატეგორიასთან 
მუშაობაზე, ან დაკისრებული აქვთ სხვა სპეციალიზებული 
ფუნქციები, უნდა გაიარონ სწავლება კონკრეტულ 
საკითხზე.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

ციხის პროფესიული მართვა
188 ციხის ხელმძღვანელობას აქვს ვალდებულება უზრუნველყოს პერსონალის ყურადღებით 

შერჩევის, სწორი გადამზადების და მხარდაჭერის პროცესი. თუ ისინი ვერ შეძლებენ 
პროფესიულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მყოფი პერსონალის შერჩევასა და შენარჩუნებას, 
მათ პასუხი უნდა აგონ მთავრობისა და საზოგადოების წინაშე. 
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189 CPT-მ აღნიშნა, რომ პერსონალის სტრესის მაღალმა დონემ შეიძლება „გააძლიეროს ციხის 
ნებისმიერი გარემოსთვის დამახასიათებელი დაძაბულობა“. 68

ინსტიტუციური კულტურის გავლენა 
190 ციხის თანამშრომლების დამოკიდებულება და ქცევა აყალიბებს და აწესრიგებს დაწესებულების 

კულტურას და განსაზღვრავს პატიმრის საერთო საპატიმრო გამოცდილებას. კვლევებმა აჩვენა, 
რომ ციხის ოფიცრები „რომლებიც თვლიან, რომ სამსახურში მათ აფასებენ, ენდობიან და პატივს 
სცემენ, უფრო მეტად იყენებენ ამ ღირებულებებს პატიმრებთან მოპყრობისას“.69 უფრო მეტად 
სავარაუდოა, რომ ციხის ოფიცრები, რომლებიც ბედნიერები არიან სამსახურში, შეასრულებენ 
თავიანთ ფუნქციებს უფრო მაღალი სტანდარტით, ვიდრე ისინი, ვინც თავს არასათანადოდ 
დაფასებულად თვლის. 

191 ციხის ხელმძღვანელობამ და სათანადო გადამზადებამ უნდა მოახდინოს ციხის ოფიცრებში 
ე.წ. „მუნდირის ღირსების“ იმგვარი სულისკვეთების პრევენცია, რომელიც უთანაგრძნობს 
პატიმრებისადმი რეპრესიულ მიდგომებს და ანგარიშვალდებულებაზე წინ აყენებს კოლეგების 
მხარდაჭერას. ციხის ოფიცრებს შორის შესაძლოა იყოს მნიშვნელოვანი ურთიერთზეწოლა 
პატიმრების „მხარეზე“ არ ყოფნის ან მათთან „რბილად“ მოქცევის თაობაზე.70 ოფიცრები, 
რომლებიც არ იზიარებენ ამ ჯგუფის აზრს, შესაძლოა განიცდიდნენ ზეწოლას, შევიწროებას 
ან გარიყულობას. „უკიდურეს შემთხვევაში, ციხის ოფიცრებმა შეიძლება განიცადონ ძალადობა 
კოლეგების მხრიდან როგორც მათი გადამზადების ან საინიციატივო წესების ნაწილი და რაც 
მიზნად ისახავს სადამსჯელო კულტურასთან მათ „სოციალიზაციას“.71 

192 დაწესებულების საერთო სულისკვეთებამ მნიშვნელოვი ზეგავლენა შეიძლება იქონიოს 
ციხის თანამშრომლების სამუშაო პირობებზე და მათდამი დამოკიდებულებაზე. შესაბამისად, 
შერჩევისა და გადამზადების პროგრამებმა უნდა ასახოს ციხის პერსონალის როლი, 
პატიმრობის მიზანი (იხ. წესები 4 და 5), ეთიკური მოთხოვნები და ინსტიტუციური კლიმატი.72 
ციხეების ჩაკეტილობამ, ფოკუსირებამ უსაფრთხოებასა და კონტროლზე, ხშირ შემთხვევაში 
დაწესებულებები შეიძლება გახადოს ზედმეტად იერარქიული, სადაც პერსონალის აბუჩად 
აგდება ჩვეული მოვლენაა. დაწესებულები ასევე შეიძლება ხასიათდებოდეს შიშით, 
უნდობლობითა და ჩაკეტილობით, რაც ზეგავლენას ახდენს პერსონალის გამოცდილების და 
მოტივაციის დონეზე და უკარგავს კარგ კანდიდატებს ვაკანტურ თანამდებობაზე განაცხადის 
შეტანის სურვილს. ზოგადად, ცუდად მართვად დაწესებულებებში სავარაუდოა კარგი კადრების 
მოზიდვის და შენარჩუნების შესაძლებლობები, მაშინ როდესაც მოძალადე და კორუმპირებული 
პერსონალი ასეთ პირობებში იფურჩქნება.

პრაქტიკაში განხორციელება

ციხის პერსონალის მართვა 
193 დაწესებულების შესაფერისი პერსონალის შერჩევა და შენარჩუნება ციხის ხელმძღვანელობის 

პასუხისმგებლობაა. შერჩევის შემდგომ, მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების 
მიზნით, პერსონალს ესაჭიროება ეფექტიანი ხელმძღვანელობა, სათანადო მხარდაჭერა და 
ზედამხედველობა. 79-ე წესი ადგენს, რომ ციხის დირექტორებად უნდა შეირჩნენ „პირები, 
რომლებიც საკმაოდ კვალიფიციურნი არიან მათი ხასიათის, ადმინისტრაციული უნარის, 
მომზადებისა და გამოცდილების მიხედვით“.

194 ციხის ხელმძღვანელობა პატივიცემით უნდა მოეპყრას თანამშრომლებს და შეახსენოს 
მათ, რომ მათ მიერ შესრულებული საუშაო დაფასებულია. წესების 74(2)-ე წესის 
მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით, რას გულისხმობს ციხის სამუშაოს უდიდესი 
სოციალური მნიშვნელობის უზრუნველყოფა, ციხის ხელმძღვანელმა პირებმა მჭიდროდ 
უნდა ითანამშრომლონ პოლიტის განმსაზღვრელ პირებთან და შესაბამის სამთავრობო 
უწყებებთან ერთიანი სტრატეგიის შემუშავებაზე ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, 
როგორიცაა მედიის და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ციხის თანამშრომლების 
მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. 

68. წამების და სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტი (CPT), 
„CPT-ს აქტივობების შესახებ მე-11 ზოგადი ანგარიში“, 2001 წლის 3 სექტემბერი, პარ. 26 ხელმისაწვდომია: rm.coe.int/1680696a75.

69. ალისონ ლიბლინგი, „ციხეები და მათი მორალური საქმიანობა“, ოქსფორდის უნივერსიტეტის პრესა, 28 ივლისი 2005, გვ. 375-430; აგრეთვე 
იხილეთ: მანდელას წესები, op. cit., შენიშვნა 1, წესი 38(1), ციხის ადმინისტრაციების წახალისება „გამოიყენოს, შეძლებისდაგვარად, 
კონფლიქტების პრევენცია, მედიაცია ან დავის გადაწყვეტის სხვა ალტერნატიული დისციპლინური გადაცდომის თავიდან ასაცილებლად 
ან კონფლიქტების მოგვარების მიზნით.“

70. ციხის ოფიცერი, ალისონ ლიბლინგი, დევიდ პრაისი და გაი შეფერი, ვილანის გამომცემლობა, 20 თებერვალი 2011, გვ. 163.
71. „დაკავების მონიტორინგის ინსტრუმენტი: პერსონალის სამუშაო პირობები – წამების და არასათანადო მოპყრობის თავიდან აცილების მიზნით 

რისკ-ფაქტორების გამოსწორება“, PRI/APT (მეორე გამოცემა 2013), გვ. 3 ხელმისაწვდომია: www.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/01/
factsheet-3-working-conditions-2nd-v5.pdf.

72. მეტი ინფორმაციისთვის იხ. „თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებების ინსტიტუციური კულტურა: სახელმძღვანელო პრევენციული 
მონიტორინგისათვის“, PRI/APT, მეორე გამოცემა, 2015, ხელმისაწვდომია: www.penalreform.org/resource/institutional-culture-detention-framework-
preventive-monitoring-3.
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195 როგორც UNODC აღნიშნავს „თანამშრომლების შენარჩუნების საუკეთესო საშუალებაა, 
მათი უფლებებისა და შესაძლებლობების გამდიდრება და გაძლიერება. თუ თანამშრომელი 
დგას გამოწვევების წინაშე და კმაყოფილია მისი პოზიციით, უფრო დიდია ალბათობაა, რომ 
ისინი საკუთარი შესაძლებლობებს გამოყენებენ და მიმართავენ ორგანიზაციული მიზნების 
მიღწევაზე. რეკომენდებულია კონკურენტული სახელფასო განაკვეთის, ავტონომიის, საკმარისი 
გადამზადების, განვითარებისა და წინსვლის შესაძლებლობების შეთავაზება“.73 

196 ბანგკოკის წესების 30-ე წესის თანახმად, უნდა არსებობდეს „მკაცრი და მდგრადი მიდგომები 
ციხის ადმინისტრაციის დონეზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული და სათანადო ყურადღება 
გამახვილებული ქალ თანამშრომლებთან მიმართებაში გენდერული დისკრიმინაციის 
აღმოსაფხვრელად“. ბანგკოკის წესების 32-ე წესი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ უნდა შემუშავდეს 
და განხორციელდეს „მკაფიო პოლიტიკა და რეგულაციები ციხის თანამშრომლების ქცევასთან 
დაკავშირებით, რაც მიზნად ისახავს მათ მიერ ქალ პატიმართა მაქსიმალურ დაცვას გენდერული 
ნიშნით რაიმე სახის ფიზიკური თუ სიტყვიერი ძალადობის და სექსუალური ძალადობის თუ 
შევიწროვებისგან“. ბანგკოკის წესების 29-ე წესი ასევე აღნიშნავს, რომ “ქალ თანამშრომლების 
შესაძლებლობების ზრდის ღონისძიებები ასევე უნდა ითვალისწინებდეს საჭიროების 
შემთხვევაში იმ მაღალი თანამდებობის პირებთან კომუნიკაციის ხელმისაწვდომობას, ვინც 
ძირითადადაა პასუხისმგებელი ქალ პატიმრებთან მოპყრობისა და ზრუნვის საკითხებზე 
პოლიტიკის და სტრატეგიების შემუშავებაში“.

197 იმ შემთხვევაში, როდესაც ციხის პერსონალი დაქირავებულია კერძო კომპანიების მიერ, 
მათზე უნდა გავრცელდეს შერჩევის და გადამზადების იგივე სტანდარტები, როგორც ეს ციხის 
პერსონალთან მიმართებაშია და უნდა იყოს განსაზღვრული ქცევის და სხვა პროცედურების 
მარეგულირებელი თანაბრად მკაცრი მოთხოვნები.

თანამშრომელთა შერჩევა 
198 როგორც კვალიფიციური კადრების შერჩევის ნებისმიერი სხვა პროცესი, ამ შემთხვევშიც 

უნდა არსებობდეს სამუშაოს მკაფიო აღწერილობა, მათ შორის სპეციფიკური მოვალეობების 
და თანამდებობის დასაკავებლად საჭირო განათლების და კომპეტენციის განსაზღვრა. 
მონაცემები სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო უნარ-ჩვევების შესახებ სათანადოდ უნდა 
იქნეს მიწოდებული პოტენციური კანდიდატისთვის. ხელმძღანელობამ „განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა უნდა მიანიჭოს ერთიანობის, ჰუმანურობის, პროფესიული განვითარებისა და 
პიროვნული უნარების შესაბამისობას იმ კომპლექსური სამუშაოს შესრულებასთან, რაც მათ 
მოეთხოვებათ“.74

199 UNODC ვარაუდობს, რომ პერსონალის დაქირავება უნდა განხორციელდეს „განაცხადების 
წარდგენის, გასაუბრების და ტესტირების ეტაპობრივი სისტემის გამოყენებით, რათა 
უზრუნველყოფილი იქნას თანამდებობის დაკავება საუკეთესო კანდიდატის მიერ. პენიტენციურ 
სისტემაში რეკომენდირებული იქნება სიტუაციების მართვისა და პირადი ეთიკის საკითხებზე 
ტესტირების შემოღება“.75

200 შერჩევა უნდა ითვალისწინებდეს ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა მოტივაცია და 
ინტერპერსონალური უნარი, ასევე სიმშვიდის შენარჩუნების უნარი.76 

201 პერსონალის შერჩევა უნდა განხორციელდეს არადისკრიმინაციის პრინციპის დაცვით. შერჩევის 
პროცედურები უნდა იყოს სამართლიანი და გამჭვირვალე. პერსონალის სამსახურში აყვანა 
უნდა მოხდეს თანამდებობასთან შესაბამისობის კრიტერიუმზე დაყრდნობით მათი რასის, კანის 
ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა აზრის, ეროვნული ან სოციალური 
წარმოშობის, ქონებრივი მდგომარეობის, დაბადების ან სხვა სტატუსის მიუხედავად. 

202 UNCAT-მა აღნიშნა, რომ სათანადო პროფესიული უნარების მქონე პერსონალის მისაღებად, 
ხელისუფლებას „უნდა ჰქონდეს მზაობა მოახდინოს ადეკვატური რესურსების ინვესტირება 
შერჩევისა და გადამზადების პროცესში და უზრუნველყოს ადეკვატური ხელფასის 
შეთავაზება“.77

203 პერსონალი „როგორც წესი უნდა დაინიშნოს უვადოთ და ჰქონდეს საჯარო მოხელის 
სამართლებრივი სტატუსი დასაქმების უზრუნველყოფის გარანტიით, რომელიც უნდა 
ექვემდებარებოდეს მხოლოდ კარგი ქცევის, ეფექტიანობის, კარგი ფიზიკური და ფსიქიკური 
მომზადებისა და ადეკვატური განათლების სტანდარტს“. ხელფასები უნდა იყოს ადეკვატური 

73. „ცნობარი ციხის ხელმძღვანელებისთვის – ციხის მენეჯერებისთვის საერთაშორისო სტანდარტებთან და ნორმებთან შესაბამისობაში არსებული 
საბაზისო მომზადების ინსტრუმენტი და სასწავლო გეგმა“, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების შესახებ პუბლიკაციების სერია, გაეროს 
ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისი (UNODC), 2010, გვ. 56 ხელმისაწვდომია: www.unodc.org/documents/justice-and-
prison-reform/UNODC_Handbook_for_Prison_Leaders.pdf. 

74. „ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია Rec(2006)2 წევრ სახელმწიფოებს ევროპული ციხის წესებზე“, ევროპის საბჭოს 
მინისტრთა კომიტეტი, 2006 წლის 11 იანვარი, წესი 76, ხელმისაწვდომია: www.refworld.org/docid/43f3134810.html. 

75. იქვე, გვ. 55.
76. ჯიმ მერდოკი და ვაკლავ ჯირიკა, op. cit., შენიშვნა 31, გვ. 75.
77. “CAT/C/51/4”, გაეროს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი, op. cit., შენიშვნა 66, პარ. 63.

1. ციხის მართვა

 46 სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნელსონ მანდელას წესების შესახებ
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შესაბამისი პერსონალის მოძიებისა და შენარჩუნების მიზნით და დასაქმების სარგებელი და 
პირობები უნდა ასახავდეს „სამართალდამცავი ორგანოების სისტემაში არსებული მოთხოვნის 
ხასიათს“.78

204 უნდა ხდებოდეს მხოლოდ შესაბამისი კვალიფიკაციის და უნარების მქონე 
კანდიდატების შერჩევა. 

უნარები და კომპეტენცია
205 მანდელას წესების მოთხოვნის თანახმად „ადეკვატური განათლების სტანდარტი“ 

დამოკიდებულია კონკრეტულ პოზიციაზე, რისთვისაც ხდება კადრების შერჩევა და შეიძლება 
განსხვავდებოდეს ქვეყნების და რეგიონების მიხედვით. თუმცა, ციხის პერსონალისთვის 
გათვალისწინებული ძირითადი კომპეტენცია მოიცავს ინტერპერსონალურ და 
კომუნიკაციის უნარებს. 

206 წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი უთითებს ციხის თანამშრომლების კარგი 
ინტერპერსონალური უნარ-ჩვევების მნიშვნელობაზე და ამბობს, რომ „ადამიანებს შორის 
ეფექტიანი კომუნიკაციის უნარის არსებობა უნდა იყოს ძირითადი გადამწყვეტი ფაქტორი 
სამართალდამცავი ორგანოების პერსონალის შერჩევის პროცესში“. წამების საწინააღმდეგო 
კომიტეტი დამატებით დასძენს, რომ „გადამზადების დროს მნიშვნელოვანი ყურადღება 
უნდა მიექცეს ადამიანებს შორის ღირსების პატივისცემაზე დაფუძნებული კომუნიკაციის 
უნარ-ჩვევების განვითარებას. პოლიციის ან ციხის ოფიცერს ამგვარი უნარ-ჩვევები ხშირად 
საშუალებას მისცემს განმუხტოს ისეთი სიტუაცია, რაც სხვაგვარად შეიძლება გადაზრდილიყო 
ძალადობაში და, უფრო მეტიც, ხელს შეუწყობს დაძაბულობის შემცირებას და პოლიციის ან 
საპატიმრო დაწესებულებაში ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას, ყველა დაინტერესებული მხარის 
სასარგებლოდ“.79 

207 UNODC-მ აღნიშნა, რომ ციხის სისტემებში “პერსონალის თვისებები ორ ძირითად კატეგორიას 
წარმოადგენს, ესენია შესაძლებლობა და კეთილსინდისიერება. შესაძლებლობა ეხება თვისებებს, 
რომლის საშუალებით პირი ასრულებს სამსახურეობრივი მანდატის ფარგლებში არსებულ 
ტექნიკურ დავალებებს. კეთილსინდისიერება ეხება თვისებას, რომებლიც მას საშუალებას 
მისცემს, შეასრულოს ეს მანდატი ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების, პროფესიული და 
კანონის უზენაესობის სტანდარტების შესაბამისად“.80

კონტექსტი: პერსონალის ანგარიშვალდებულება [1.16]

ციხის ყველა თანამშრომელს უნდა ჰქონდეს აღებული პასუხისმგებლობა მათ მიერ განხორციელებულ 
ქმედებებზე. მათ, ვინც დადგენილია რომ დაარღვია კანონები ან შინაგანაწესი, უნდა დაეკისროს 
დისციპლინური ან სადაც ეს მიზანშეწონილია, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა.

პოლიტიკის შემმუშავებლებმა უნდა შეიმუშავონ პერსონალის ქცევის კოდექსი და სხვა სამოქმედო პრინციპები 
და მექანიზმები პერსონალის ქცევის დასარეგულირებლად და ძალადობრივი ან დისკრიმინაციული ქცევის 
თავიდან ასაცილებლად. ასეთი მექანიზმების გამოყენება უნდა მოხდეს სამართლიანად და გამჭვირვალედ და 
უზრუნველყოფდეს მათ დაქვემდებარებული ციხის თანამშრომლებისთვის პროცედურული დაცვის გარანტიებს. 

დისციპლინური და ან თუნდაც სისხლის სამართლებრივი საქმისწარმოება უნდა განხორციელდეს იმ 
თანამშრომლების მიმართ, რომლებმაც:*

–    დააკისრეს პატიმარს აკრძალული ან იმგვარი დისციპლინური სახდელი, რომლის გამოყენება არ დაიშვება;

–    გამოიყენეს შემაკავებელი, ძალის და იარაღის აკრძალული საშუალებები, ან გამოიყენეს ნებადართული 
საშუალებები არასაჭიროებისამებრ და არაპროპორციულად; 

–    არ განახორციელეს გარდაცვალების, გაუჩინარების და სერიოზული დაზიანებების შეტყობინება გამოძიების 
დასაწყებად; 

–    არ ან ვერ განახორციელეს წამების ან არასათანადო მოპყრობის ფაქტების დოკუმენტირება და გაკიცხვა; 81

–    მოითხოვეს ან მიიღეს ფული ან სხვა ნივთი პატიმრებისგან (კორუფცია);

–    შეიტანეს ციხეში აღურიცხავი საქონელი;

–    კანონთან და პროცედურებთან შესაბამისად ვერ ახორციელებენ პატიმრების პირადი საქმის მართვას, 
მათ შორის კონფიდენციალობასთან დაკავშირებით;

78. ჯიმ მერდოკი და ვაკლავ ჯირიკა, op. cit., შენიშვნა 31, გვ. 75 „ევროპული ციხის წესებზე“ მითითებით, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი, 
op. cit, შენიშვნა 77, წესები 76-79.

79. წამების და სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტი (CPT), „CPT-ს 
აქტივობების შესახებ მე-2 ზოგადი ანგარიში“, 1992 წლის 13 აპრილი, პარ. 60 ხელმისაწვდომია: rm.coe.int/1680696a3f. 

80. “ციხის ხელმღვანელების ცნობარი”, UNODC, op. cit., შენიშვნა 76, გვ.54.
81. მსოფლიო სამედიცინო ასოციაციამ (WMA) აღნიშნა, რომ “წამების აქტების დოკუმენტირებისა და გაკიცხვის არარსებობა შეიძლება 

განიხილებოდეს როგორც ტოლერანტობის ფორმა და მსხვერპლთა მხარდაჭერის არარსებობა.“
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–    მხილებულნი იქნენ პატიმართა სექსუალურ შევიწროვებაში, ძალადობასა ან ექსპლუატაციაში, დაუშვეს 
ან ხელს უწყობდნენ ამგვარ ძალადობას; და

–    ჩაერივნენ იურიდიული დახმარების განმახორციელებელი პირების საქმიანობაში ან ხელი შეუშალეს 
იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობას.

*გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს არის მხოლოდ საილუსტრაციო ჩამონათვალი, რომელიც არ ფარავს 
ყველა იმ შემთხვევას, რა დროსაც ციხის თანამშრომელს შესაძლებელია დაეკისროს დისციპლინური ან 
სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა.

კონტექსტი: ციხის თანამშრომლების ეთიკის ევროპული კოდექსი82 [1.17]

ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა (CoE) მიიღო ციხის თანამშრომლების ეთიკის ევროპული კოდექსი, 
რომელის პროექტი შემუშავებული და განხილული იქნა ციხის ექსპერტების მიერ პენოლოგიის საბჭოს 
(PC-CP) ფარგლებში და რომელიც ეხება სასჯელაღსრულების სისტემის ყველა იერარქიული დონის 
თანამშრომელს. მინისტრთა კომიტეტმა ურჩია წევრი სახელმწიფოების მთავრობებს მოეხდინათ ტექსტისა 
და მასზე დაყრდნობით, ეროვნული კოდების უფრო ფართო გავრცელება და შესაბამისი ორგანოების მიერ 
მის შესრულებაზე ზედამხედველობა. ეთიკის კოდექსში ასახული ციხის პერსონალის ქცევის წესები:

ა. ანგარიშვალდებულება 

–    ყველა დონის ციხის თანამშრომელი პირადად უნდა იყოს პასუხისმგებელი, და ითვალისწინებდეს მისი 
ქმედებების, გულგრილობის ან მის დაქვემდებარებაში არსებული პირებისთვის გაცემული ბრძანებების 
შედეგებს; მათ ყოველთვის უნდა გადაამოწმონ განხორცილებამდე მათი ქმედებების კანონიერება. 

ბ. კეთილსინდისიერება 

–    ციხის პერსონალმა უნდა შეინარჩუნოს და ხელი შეუწყოს პიროვნული კეთილსინდისიერების და 
პატიოსნების მაღალი სტანდარტების განვითარებას. ციხის თანამშრომლები უნდა შეეცადონ პატიმრებთან 
და მათი ოჯახის წევრებთან პოზიტიური პროფესიული ურთიერთობების შენარჩუნება. 

–    ციხის პერსონალმა არ უნდა დაუშვას მათი პირადი, ფინანსური ან სხვა ინტერესების კონფლიქტი მათ 
პოზიციასთან. ყველა ციხის თანამშრომლის პასუხისმგებლობაა ამგვარი ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან 
აცილება და ეჭვის არსებობის შემთხვევაში განმარტების მიღების მოთხოვნა. 

–    ციხის თანამშრომლებმა არ უნდა დაუშვან კორუფციის ნებისმიერი ფორმით არსებობა. მათ უნდა 
შეატყობინონ ზემდგომ ხელმძღვანელ პირებს და სხვა შესაბამის ორგანოებს ციხის სამსახურში ნებისმიერი 
კორუფციული შემთხვევის არსებობის შესახებ. 

–    ციხის თანამშრომლები ახორციელებენ ზემდგომი ხელმძღანელი პირების მიერ გაცემული ყველა 
სამართლებრივი მითითების შესრულებას, მაგრამ მათ აქვთ ვალდებულება, თავი შეიკავონ იმ მითითებების 
შესრულებაზე, რომლებიც სერიოზულად და აშკარად არღვევს კანონს და აცნობონ ამის შესახებ 
უფლებამოსილ პირებს სანქციების მიღების შიშის გარეშე. 

გ. ადამიანის ღირსების დაცვა და პატივისცემა 

–    ციხის პერსონალმა ნებისმიერ დროს უნდა დაიცვას ყველას სიცოცხლის უფლება. 

–    ყოველდღიური უფლებანოსილების განხრციელების პროცესში ციხის პერსონალმა პატივი უნდა სცეს და 
დაიცვას ადამიანის ღირსება და შეინარჩუნოს და დაიცვას ყველა პირის ძირითადი უფლებები. 

–    ციხის თანამშრომლებმა ყოველი მიზეზის გარეშე, მათ შორის ზემდგომი პირის მითითების მიღების 
შემთხვევაშიც კი, არ უნდა ჩაიდინონ, წააქეზონ ან ითმინონ წამების ან სხვა არაადამიანური ან ღირსების 
შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის ნებისმიერი ნიშნები. 

–    ციხის თანამშრომელმა პატივი უნდა სცეს და დაიცვას ნებისმიერი პატიმრის ფიზიკური, სექსუალური 
და ფსიქოლოგიური ხელშეუხებლობა, მათ შორის, პატიმრების ან სხვა პირის მიერ განხორციელებული 
თავდასხმისგან. 

–    ციხის თანამშრომლები ნებისმიერ დროს პატივისცემითა და ზრდილობით უნდა მოეპყრან ციხეში შესულ 
პატიმრებს, კოლეგებს და ყველა სხვა პირს. 

–    ციხის პერსონალი მხოლოდ მკაცრად განსაზღვრულ შემთხვევაში ახდენს პირადი ცხოვრების 
ხელშეუხებლობის უფლებაში ჩარევას და ისიც მხოლოდ მაშინ, როდესაც საჭიროა ლეგიტიმური 
მიზნის მიღწევა. 

82. „მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2012)5 წევრი სახელმწიფოებისთვის ციხის თანამშრომლების ეთიკის ევროპული კოდექსის 
შესახებ“, ევროპის საბჭო, 12 აპრილი 2012 წლის. ევროპის საბჭო ასევე მუშაობს ციხის თანამშრომელთა ქცევის კოდექსის შემუშავებაზე.
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–    ციხის თანამშრომლებმა არ უნდა გამოიყენონ ძალა პატირების წინააღმდეგ გარდა თავდაცვის, გაქცევის 
მცდელობის ან კანონიერი ბრძანებისთვის პასიური ან აქტიური ფიზიკური წინააღმდეგობის გაწევის 
აღსაკვეთად, და ისიც მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობისას. 

–    ციხის თანამშრომლებმა უნდა განახორციელონ პატიმრების ჩხრეკა მხოლოდ მკაცრად განსაზღვრულ 
შემთხვევებში და პროცესის განმავლობაში არ უნდა შეურაცხყონ პატიმრები.

–    ციხის პერსონალმა უნდა გამოიყენოს შემაკავებელი საშუალებები მხოლოდ ევროპული ციხის წესების 
68-ე წესში გათვალისწინებული შემთხვევების დროს. კერძოდ, მათ არასოდეს არ უნდა გამოიყენონ ისინი 
ქალების მიმართ მუშაობის, მშობიარობის და უმალვე მშობიარობის შემდეგ. 

დ. ზრუნვა და მხარდაჭერა 

–    ციხის პერსონალი უნდა იყოს მგრძნობიარე ისეთი პირების, როგორიცაა არასრულწლოვნები, ქალები, 
უმცირესობები, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, მოხუცები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პატიმრები, 
და ნებისმიერი სხვა პატიმრები, რომლებიც შეიძლება მოწყვლადნი იყვნენ სხვა მიზეზთა გამო, სპეციალური 
საჭიროებების მიმართ და არ დაიშურონ ძალისხმევა შესაბამისი საჭიროებების უზრუნველსაყოფად. 

–    ციხის პერსონალი ვალდებულია უზრუნველყონ პატიმრობაში მყოფი პირების ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის სრული დაცვა, კერძოდ, მოთხოვნის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უზრუნველყონ შესაბამისი 
სამედიცინო დახმარების მიწოდება. 

–    ციხის პერსონალმა უნდა უზრუნველყოს პატიმრობასი მყოფი პირების უსაფრთხოება, ჰიგიენა და სათანადო 
კვება. მათ უნდა უზრუნველყონ ციხის პირობების შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან, კერძოდ, 
ევროპული ციხის წესებთან. 

–    ციხის პერსონალმა უნდა იმუშაოს სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიმართულებით 
კონსტრუქციული აქტივობების, ინდივიდუალური ურთიერთობის და მხარდაჭერის მეშვეობით. 

ე. სამართლიანობა, მიუკერძოებლობა და არადისკრიმინაცია 

–    ციხის პერსონალმა პატივი უნდა სცემდეს პატიმართა მრავალფეროვნებას და განსხვავებულობას და არ 
დაუშვას პატიმართა დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა 
შეხედულებების, ეროვნული ან სოციალური წარმოშობის, ქონებრივი მდგომარეობის, დაბადების ან სხვა 
სტატუსის ან იმ დანაშაულის საფუძველზე, რომელის ჩადენაც მსჯავრად ან ბრალად შეერაცხა პატიმარს. 
ციხის თანამშრომლებმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმონ ევროპული ციხის წესების 29-ე 
წესის დებულებებს. 

–    ციხის თანამშრომლები სრულად უნდა ითვალისწინებდნენ რასიზმთან და ქსენოფობიასთან ბრძოლის 
აუცილებლობას, ასევე გენდერული მგრძნობელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობას 
და აღკვეთონ ყველა ფორმის სექსუალური შევიწროვება და ძალადობა როგორც პატიმრების, ასევე ციხის 
თანამშრომლების მიმართ. 

–    ციხის თანამშრომლებმა უნდა შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობები სამართლიანად, 
ობიექტურად და თანმიმდევრულად. 

–    ციხის თანამშრომლები პატივს უნდა სცემდნენ იმ პატიმრების უდანაშაულობის პრეზუმფციას, ვისაც ჯერ 
არ დასდებია მსჯავრი და არ შეეფარდა სასჯელი სასამართლოს მიერ. 

–    ციხის თანამშრომლებმა უნდა გამოიყენონ ევროპული ციხის წესებით გათვალისწინებული ობიექტური 
და სამართლიანი დისციპლინური პროცედურები. უფრო მეტიც, მათ პატივი უნდა სცენ პრინციპს, რომლის 
მიხედვით პატიმარი, რომლის მიმართ წარმოებს დისციპლინური საქმისწარმოება ითვლება უდანაშაულოდ 
მანამ, სანამ მისი ბრალი არ დამტკიცდება შესაბამისად დადგენილი წესით. 

ვ. თანამშრომლობა 

–    ციხის თანამშრომლებმა უნდა უზრუნველყოფენ პატიმრების უფლება შეხვდნენ თავიანთ ადვოკატებს 
და ოჯახს რეგულარულად პატიმრობის მთელი პერიოდის განმავლობაში. 

–    ციხის თანამშრომლებმა ხელი უნდა შეუწყონ პატიმრების კეთილდღეობის საკითხებზე მომუშავე 
სამთავრობო და არასამთავრბო ორგანიზაციებთან და სათემო ჯგუფებთან თანამშრომლობას. 

–    ციხის პერსონალმა ხელი უნდა შეუწყოს კოლეგებს შორის თანამშრომლობის, მხარდაჭერის, 
ურთიერთნდობისა და ურთიერთგაგების სულისკვეთებას. 

1. ციხის მართვა
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ზ. კონფიდენციალურობა და მონაცემთა დაცვა 

–    ციხის პერსონალის ხელთ არსებული კონფიდენციალური ხასიათის მონაცემები უნდა ინახებოდეს 
კონფიდენციალურად, თუ მოვალეობების შესრულება ან მართლმსაჯულების განხორციელების საჭიროება 
მკაცრად არ მოითხოვს სხვაგვარად მოქმედებას. 

–    განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს სამედიცინო მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვის 
პრინციპების პატივისცემის ვალდებულებას. 

–    ციხის პერსონალის მიერ პერსონალური მონაცემების შეგროვება, შენახვა და გამოყენება უნდა 
განხორციელდეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პრინციპების შესაბამისად, კერძოდ, მონაცემები უნდა 
შეგროვდეს მხოლოდ კანონიერი, ლეგიტიმური და კონკრეტული მიზნით. 

თ. ზოგადი მოთხოვნები

–    ციხის თანამშრომლები პატივს უნდა სცემდნენ წინამდებარე კოდექს. მათ საკუთარი შესაძლებლობების 
მაქსიმალურად გამოყენებით თავიდან უნდა აიცილონ და მკაცრად შეეწინააღმდეგონ მისი დებულებების 
დარღვევას. 

–    ციხის თანამშრომლებს, რომლებსაც მიიჩნიათ, რომ დაიღრვა წინამდებარე კოდექსის მოთხოვნები, უნდა 
შეატყობინონ ამის შესახებ მათ ზემდგომ პირებს და, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა შესაბამის ორგანოებს

ციხის პერსონალის შემადგენლობა
208 ციხის თანამშრომლების შერჩევისას ციხის ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს პატიმართა 

და თანამშრომელთა ადეკვატური თანაფარდობა, უზრუნველყოს დაწესებულებაში მყოფი ყველა 
პირის უსაფრთხოება. 

209 უნდა არსებობდეს ქმედითი პოლიტიკური ნება მრავალფეროვან თანამშრომელთა შერჩევის 
კუთხით, მათ შორის რასობრივი ან ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფების წარმომადგენლებისაგან 
და სადაც ეს შესაძლებელია, თავად ციხის კონტიგენტის მრავალფეროვნების ასახვის მიზნით. 

210 უფლებამოსილმა პირებმა უნდა გაატარონ ქმედითი ღონისძიებები ქალი თანამშრომლების 
შერჩევის მიზნით, რასაც ითვალისწინებს 81(3) წესის მოთხოვნა, და რომელშიც აღნიშნულია, 
რომ ქალი პატიმრების საკნებში მონახულება და ზედამხედველობა უნდა განახორციელოს 
მხოლოდ ქალმა თანამშრომელმა.

211 სამედიცინო პერსონალთან, რომელიც უნდა იყოს ციხის თანამშრომლებისგან დამოუკიდებლად, 
დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია, იხილეთ წესი 25(2).

თანამშრომლების დაქირავების წესი და პირობები 
212 UNODC რეკომენდაციის შესაბამისად ციხის პერსონალის კომპენსაცია „უნდა შეესაბამებოდეს 

ადგილობრივ სტანდარტებსა და საბაზრო ფაქტორებს და შეესაბამებოდეს პირის მიერ 
განსახორციელებელი ფუნქციების სირთულეს, დაკისრებულ პასუხისმგებლობას და 
ინდივიდის გამოცდილებასა და უნარებს“. UNODC-ი ასევე აღნიშნავს დაწინაურების სისტემის 
მნიშვნელობას დასაქმებულის განვითარების წახალისების და თანამდებობრივი ზრდის 
შესაძლებლობების ურუნველყოფის მიზნით.83

213 გაეროს საჯარო სერვისების ოფისი (UNOPS) ხაზს უსვამს თანამშრომელთა მხარდაჭერის 
აუცილებლობაზე მათ მიერ მათზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულების პროცესში, 
მათ შორის ციხის თანამშრომლების სამუშაო სივრცის მთლიანი გამოყოფის აუცილებლობაზე 
პატიმრების მიერ გამოყენებული ტერიტორიებიდან. UNOPS ასევე აღნიშნავს, რომ 
თანამშრომლების განთავსების ადგილებში უნდა არსებობდეს საკმარისი გამოსაცვლელი 
ოთახები ქალი და მამაკაცი ციხის თანამშრომლებისათვის და რომ ობიექტები აღჭურვილი უნდა 
იყოს ნიჟარებით, ტუალეტებით და საშხაპეებით.84 

გადამზადების შესაძლებლობა და მეთოდოლოგია 
214 სამსახურეობრივი მოვალეობების განხორციელების დაწყებამდე თანამშრომელთა 

გადამზადებასთან ერთად მნიშვნელოვანია მათი არსებული ცოდნის შენარჩუნება და 
გაუმჯობესება, და ასევე პოლიტიკისა და პრაქტიკის ნებისმიერი ცვლილების, მათ შორის 
წარმატებული პრაქტიკის შესახებ მათთვის ინფორმაციის მიწოდება. ამის გათვალისწინებით, 
სასწავლო კურიკულუმი რეგულარულად უნდა განახლდეს, მათ შორის მანდელას წესების ახალი 
დებულებების გათვალისწინებით. ასევე მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველყოფა, რომ ახალი და 
განახლებული სასწავლო პროგრამები ხელმისაწვდომი იყოს როგორც ძველი, ასევე სამსახურში 
ახლად დანიშნული თანამშრომლებისთვის.

83. „ციხის ხელმძღვანელების ცნობარი“, UNODC, op. cit., შენიშვნა 76, გვ. 56.
84. „ციხის დაგეგმვის ტექნიკური სახელმძღვანელო პრინციპები“, UNOPS, 2016, გვ. 203. ხელმისაწვდომია: www.unops.org/SiteCollectionDocuments/

Publications/TechnicalGuidance_PrisonPlanning.pdf. 
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215 თანამშრომელთა გადამზადების და დაწინაურების შესაძლებლობები ხელმისაწვდომი 
უნდა იყოს ყველა თანამშრომლისთვის თანაბარ საფუძველზე, დისკრიმინაციის გარეშე 
და მათი კონკრეტული როლებისა და ფუნქციების შესაბამისად. ბანგკოკის წესების 32-ე 
წესი ადგენს, რომ ციხის ქალმა თანამშრომლებმა მამაკაცებთან თანაბარ პირობებში უნდა 
მიიღონ გადამზადების შესაძლებლობა. UNODC-ს პოლიტიკის მენეჯერების და პოლიტიკის 
შემმუშავებელი პირების ცნობარი: ქალების და პატიმრობის საკითხებზე85 ასევე განსაზღვრავს 
ციხის ქალი თანამშრომლების გაძლიერებას სასჯელაღსრულების სისტემაში და წარმოადგენს 
შემდგომ წინადადებებს იმ კონკრეტული სასწავლო პროგრამების შესახებ, რომელიც საჭიროა 
იმ ქალი თანამშრომლების და სხვათა გადასამზადებლად, ვინც მუშაობს ქალ პატიმრებთან.

216 ეფექტიანი გადამზადების კურსის ჩატარების მიზნით ფრთხილად უნდა იქნას შერჩეული თავად 
გადამზადების მომწოდებელი პირები. მათ კარგად უნდა იცოდნენ როგორც განსახილველი 
საკითხები, ასევე ციხის გარემო და იცნობდნენ ციხის თანამშრომლებისა და პატიმრების წინაშე 
არსებულ გამოწვევებს. 

217 ინტერნეტ სასწავლო კურსების ხელმისაწვდომობა საკმაოდ პოზიტიური მოვლენაა, მაგრამ 
ის ვერ შეცვლის პირისპირ განათლებას. სასწავლო პროგრამები შეიძლება განხორციელდეს 
ერთობლივად სპეციალიზებული სათემო ორგანიზაციები მიერ. 

გადამზადების შინაარსი 
218 სასწავლო პროგრამები უნდა შეიცავდეს საკითხებს ადამიანის უფლებების და, როგორც 

მინიმუმ, 76-ე მუხლით გათვალისწინებული ყველა სფეროს თაობაზე. ეს გულისხმობს ეროვნულ 
კანონმდებლობას, რეგულაციებსა და პოლიტიკას, შესაბამის საერთაშორისო და რეგიონულ 
ინსტრუმენტებს, ციხის პერსონალის უფლებებსა და მოვალეობებს (მათ შორის, პატიმრის 
ღირსების პატივისცემა), უსაფრთხოება (მათ შორის დინამიური უსაფრთხოება) და პირველადი 
სამედიცინო დახმარება (მათ შორის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების გამოვლენის 
ჩათვლით). 

219 გადამზადება ძალის გამოყენების და შემაკავებელი საშუალებების შესახებ უნდა 
ითვალისწინებდეს ისეთი საკითხების განხილვას, როგორიცაა დეესკალაციის ტექნიკა, 
კონფლიქტების პრევენცია და მედიაცია, ასევე სწავლებას კონტროლის მეთოდების 
გამოყენების შესახებ, რაც გამორიცხავს შემაკავებელი საშუალებების გამოყენებას ან ამცირებს 
საშუალებების ინტრუზიულ ბუნებას, როგორც ეს მითითდებულია 49-ე წესში.

220 სწავლება არ უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ კანონებისა და რეგულაციების თეორიული 
პრეზენტაციით, არამედ უნდა იყოს პრაქტიკული და სიტუაციების აღწერით მოცემული 
სავარჯიშოებით გაჯერებული.86 ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მაგალითად, 
როდესაც საქმე ეხება ძალის გამოყენების, შემაკავებელი საშუალებების და ძალადობრივი 
დამნაშავეების მართვას.

კონტექსტი: სპეციალური სწავლება პატიმრების სპეციფიკურ ჯგუფებთან მომუშავე 
თანამშრომლებისთვის [1.18]

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ მანდელას წესების 76-ე წესის შესაბამისად განსახორციელებელი 
სწავლება მინიმალურ დონედ უნდა მივიჩნიოთ და უნდა იყოს გათვალისწინებული სწავლების შესახებ 
დამატებითი რეკომენდაციების მქონე სხვა საერთაშორისო სახელმძღვანელო პრინციპები. ციხის 
თანამშრომლებისთვის სპეციალური მომზადების ჩატარების მოთხოვნა შეესაბამება ციხის ადმინისტრაციის 
ვალდებულებას გაითვალისწინონ პატიმართა ინდივიდუალური საჭიროებები და დაიცვან და უზრუნველყონ 
სპეციალური საჭიროებების მქონე პირთა უფლებები, როგორც ეს განსაზღვრულია მე-2(2) წესში. თუ 
თანამშრომელი იცვლის საქმიანობის სფეოს, ის უნდა გადამზადდეს შესაბამის საკითხებში. 

UNODC ცნობარი სპეციალური საჭიროებების მქონე პატიმრების შესახებ87 წარმოადგენს სახელმძღვანელო 
პრინციპებს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების, ეთნიკური და რასობრივი უმცირესობების, მკვიდრი 
მოსახლეობის, უცხო ქვეყნის მოქალაქეების, ლგბტი პატიმრების, ხანდაზმული პატიმრების, ტერმინალურ 
მდგომარეობაში მყოფი პირების და სიკვდილით დასჯის მომლოდინე პატიმრებთან მუშაობის შესახებ. 
სახელმძღვანელო განსაზღვრავს გადამზადების კურსებს, რომლებიც საჭიროა ამ ჯგუფებთან მუშაობისთვის 
და წარმოადგენს მათი განხორციელებისთვის საჭირო ძირითად რეკომენდაციებს. გადამზადების კურსი 
ასევე უნდა ითვალისწინებს ციხეებში სექსუალური და გენდერული ძალადობის ნიშნებს და აღნიშნულთან 
დაკავშირებით წარდგენილ ბრალდებებზე რეაგირებას.

85. „პოლიტიკის მენეჯერების და პოლიტიკის შემმუშავებელი პირების ცნობარი: ქალების და პატიმრობის საკითხებზე, UNODC, სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების შესახებ პუბლიკაციების სერია, 2008 ხელმისაწვდომია: www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/
women-and-imprisonment.pdf.

86. „ესექსის დოკუმენტი 3“, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, op. cit., შენიშვნა 4, გვ. 38.
87. „ცნობარი სპეციალური საჭიროებების მქონე პატიმრების შესახებ”, (UNODC), გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 

ოფისი 2009 ხელმისაწვდომია: www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_Needs.pdf.
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ბანგკოკის წესები ითხოვს თანამშრომლებმა გაიარონ სპეციალური სწავლება ქალ პატიმართა წარსული 
ცხოვრების და საჭიროებების საკითხებზე (იხ. წესი 33). მაგალითად, 32-ე წესი ითვალისწინებს ქალთა ციხეების 
მართვაში ჩართული ყველა თანამშრომლისთვის სწავლების აუცილებლობას გენდერულ მგრძნობელობაზე 
და დისკრიმინაციისა და სექსუალური შევიწროვების აკრძალვის საკითხებზე. ბანგკოკის წესების 29-ე 
წესი აღნიშნავს, ქალთა ციხის თანამშრომლების გადამზადებამ „საშუალება უნდა მისცეს მათ უპასუხონ 
პატიმარი ქალების განსაკუთრებულ სოციალური რეინტეგრაციის საჭიროებებს და მართონ უსაფრთხო და 
რეაბილიტაციაზე ორიენტირებული დაწესებულებები“.

ბანგკოკის წესების 34-ე წესი ასევე განსაზღვრავს აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციის, მკურნალობის, მოვლისა 
და მხარდაჭერის შესაძლებლობების განვითარების პროგრამების აუცილებლობას და „ისეთი საკითხები, 
როგორიცაა გენდერი და ადამიანის უფლებები, განსაკუთრებით კი მათი კავშირი აივ ინფექციასთან, სტიგმასა 
და დისკრიმინაციასთან“. 

სპეციალური მომზადება ესაჭიროებათ ასევე ბავშვებთან და არასრულწლოვნებთან მომუშავე ციხის 
თანამშრომლებს. ჰავანის წესების 85-ე წესი მოითხოვს, რომ არასრულწლოვანთა სპეციალურ 
დაწესებულებებში მომუშავე პერსონალმა „მიიღოს ისეთი გადამზადება, რაც მათ საშუალებას მისცემს 
განახორციელონ თავიანთი მოვალეობები ეფექტიანად, კერძოდ კი გადამზადდენ ბავშვთა ფსიქოლოგიაში, 
ბავშვთა კეთილდღეობის, საერთაშორისო სტანდარტებისა და ადამიანის უფლებათა ნორმებისა და 
უფლებების საკითხებზე“. 

ბანგკოკის წესების 33-ე წესი ადგენს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვები დედებთან ერთად იმყოფებიან 
პატიმრობაში, ციხის თანამშრომლები უნდა გადამზადნენ „ბავშვის განვითარების“ საკითხებზე ცნობიერების 
ასამაღლებლად და „იმისათვის, რომ მათ სათანადო რეაგირება მოახდინონ საჭიროებებისა და საგანგებო 
სიტუაციების შემთხვევებში“.

 1.8 შიდა ინსპექცია
221 83, 84 და 85-ე წესები განიხილავს ზედამხედველობის სხვადასხვა სახეებს, მათ შორის შიდა 

ინსპექციას და გარე მონიტორინგს.88 როგორც შიდა, ასევე გარე ზედამხედველობის მექანიზმები 
წარმოადგენს ციხის მართვის პროფესიონალურ მექანიზმებს და ემსახურება „უზრუნველყოს 
ციხის მართვის შესაბამისობა არსებულ კანონმდებლობასთან, რეგულაციებთან, პოლიტიკასა 
და პროცედურებთან, სასჯელაღსრულების და გამასწორებელი სამსახურების მიზნების 
განხორციელებასა და პატიმართა უფლებების დაცვასთან“.89 შიდა და გარე ზედამხედველობის 
მექანიზმები ავსებენ ერთმანეთს. 

შიდა ინსპექტირების მექანიზმები ეხება ინსპექციას, რომელსაც ახორციელებს ციხის 
ცენტრალური ადმინისტრაცია ციხის წესებთან შესაბამისობის მონიტორინგის მიზნით. ისინი 
არ ითვალისწინებენ ან არ იზღუდებიან ადამიანის უფლებათა დაცვის შეფასების ან წამების 
ან არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმების პრევენციით, მაგრამ ფარავენ ისეთი საკითხთა 
საკმაოდ ფართე სპექტრს, როგორიცაა უსაფრთხოება, ფინანსები ან თანამშრომელთა 
გადამზადება 

გარე მონიტორინგის მექანიზმები,90 შიდა ინსპექტირებასთან შედარებით, უნდა იყოს 
დამოუკიდებელი ციხის ადმინისტრაციისაგან, თუმცა მათმა მანდატმა შეიძლება გადაფაროს 
შიდა ინსპექტირების ნაწილი. გარე მონიტორინგი განხილულია ამ სახელმძღვანელო 
დოკუმენტის მე -7 თავში. 

88. წესი 83 (1)(ბ), 84 (2) და 85 (2) ეხება მხოლოდ გარე მონიტორინგის მექანიზმებს, მაშინ როდესაც წესი 83 1(ა) განიხილავს მხოლოდ 
შიდა ინსპექციას.

89. „მანდელას წესები“, UNGA, op. cit., შენიშვნა 1, წესი 83 (2).
90. „ესექსის დოკუმენტი 3“, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, შენიშვნა 4, გვ. 38 აღნიშნავსმ რომ: „რომ არ არსებობს მკაფიო განსხვავება ტერმინებს 

შორის „ინსპექტირება“ და „მონიტორინგი“. „ინსპექტირება“, ალბათ, უფრო ხშირად შეიძლება გამოყენებულ იქნას სისხლის სამართლის 
აქტორების მიერ შიდა ინსპექტირების აღწერისას, ხოლო ტერმინი „მონიტორინგი“ – ადამიანის უფლებათა დაცვის საზოგადოების მიერ, გარე, 
დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ განხორციელებულ საქმიანობასთან მიმართებაში.“ 

1. ციხის მართვა

 52 სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნელსონ მანდელას წესების შესახებ

1



რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

222 დამოუკიდებლობის ხარისხის წყალობით გარე მონიტორინგის მექანიზმი საკმაოდ ეფექტიანი 
აღმოჩნდა საპატიმრო ადგილებში სისტემური ხარვეზების იდენტიფიცირებასა და შეფასებაში, 
განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება წამების ან სხვა სახის სასტიკი, არაადამიანური ან 
დამამცირებელი მოპყრობის თავიდან აცილებას, ხელმძღვანელობა ვალდებულია უფრო 
ფართო მასშტაბით შეამოწმოს ციხეების საქმიანობა ეროვნულ კანონებსა და რეგულაციებთან 
შესაბამისობაში. აქედან გამომდინარე, ბევრ ქვეყანაში ადგილზე არსებობს ცალკე შიდა ან 
ადმინისტრაციული ინსპექტირების მექანიზმი. 

223 მანდელას წესების 83-ე წესი თვლის, რომ შიდა ინსპექციის და გარე მონიტორინგის მექანიზმი 
აუცილებელია ციხის პროფესიული მართვისათვის. 

პრაქტიკაში განხორციელება

ინსპექციის ფარგლები 
224 ICPS- მა აღნიშნა, რომ შიდა ინსპექცია „არის ინსპექტირების უფრო ფორმალური ტიპი, 

რომელიც ციხის ცენტრალური ადმინისტრაციის თანამშრომლების მიერ ცალკეულ ციხეებში 
ხორციელდება. ამ ტიპის შემოწმება ხშირად იღებს პროცედურების აუდიტის ფორმას. მას 
შეუძლია დაფაროს საკითხების ფართო სპექტრი, როგორიცაა უსაფრთხოება, ფინანსები, 
აქტივობები პატიმრებისთვის, თანამშრომლების გადამზადება ან დისკრიმინაცია. ბევრ 
ადმინისტრაციაში ეს პროცედურა შეფასდება იმ სტანდარტებით, რომლებიც შემუშავებულია 
ცენტრალურ დონეზე, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ციხეების სისტემის ერთიანობა. 
ზოგიერთი ადმინისტრაცია განსაზღვრავს ზედამხედველებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი 
არიან განახორციელონ დადგენილ რეგულაციებთან შესაბამისად ციხის საქმიანობის 
მონიტორინგი. ეს შემოწმება ხშირად კონცენტრაციას ახდენს ადმინისტრაციულ პროცესებზე. 
შემოწმების ან აუდიტის ეს ფორმა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თავისთავად არ არის 
საკმარისი“.91

225 შიდა ინსპექციის ფარგლები განსხვავდება იურისდიქციის მიხედვით, მაგრამ მაშინ 
როდესაც გარე მონიტორინგი უფრო მეტ ყურადღებას ამახვილებს პატიმრების უფლებებზე 
და არასათანადო მოპყრობის თავიდან აცილებაზე, შიდა ინსპექცია უფრო ფართოდ 
აფასებს ეროვნულ კანონებსა და რეგულაციებთან შესაბამისობის საკითხს. ეს შეიძლება 
მოიცავდეს ციხის მართვის ტექნიკურ ასპექტებს, თანამშრომლებისთვის განსაზღვრულ 
წესებს და პროცედურებს, ციხის თანამშრომლების სამუშაო პირობების შესაბამისობას 
ეროვნულ პოლიტიკასთან, ციხის ადმინისტრაციის მიერ ანტიკორუფციული პოლიტიკისა 
და საზოგადოებრივი ფინანსების მართვას. თუმცა, როგორც 83(2) წესი ცხადყოფს, შიდა 
ინსპექციის ფარგლები ასევე მოიცავს პატიმრების უფლებების დაცვას. 

ვინ ახორციელებს შიდა ინსპექციას?
226 „შიდა ინსპექცია ზოგადად ხორციელდება სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ იმ 

ადმინისტრაციის ან სამინისტროს ზედამხედველობით, რომელიც პასუხისმეგებლია დაკავების 
ეროვნული დაწესებულებების საქმიანობაზე. თუმცა, როგორც EPR-ის განმარტავს, ციხეების 
შემოწმებაზე პასუხისმგებელი სამთავრობო ორგანო „შეიძლება იყოს ერთი სამინისტროს 
ნაწილი, მაგალითად, იუსტიციის სამინისტრო ან შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ან შეიძლება 
იყოს რამდენიმე სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული სააგენტო. მთავარია, რომ ასეთი 
სააგენტო ან ინსპექტორი დაინიშნოს და იყოს ანგარიშვალდებული ხელისუფლების უმაღლეს 
ორგანოებთან“.92 

227 EPR-ის განცხადებით, „ციხეები უნდა შემოწმდეს სამთავრობო სააგენტოების მიერ 
რეგულარულად“.93 

91. „პენიტენციური სისტემის მართვა ადამიანის უფლებათა პოზიციიდან“ ICPS, op. cit., შენიშვნა 29, გვ.122.
92. „კომენტარი ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია Rec(2006)2-ზე წევრი სახელმწიფოებისთვის ევროპული ციხის წესების 

თაობაზე“, ევროპის საბჭოს გამოცემა, 2006 წლის ივნისი. 
93. იქვე , გვ. 32.
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ინსპექციის მეთოდოლოგია 
228 გარე მონიტორინგის მექანიზმების მსგავსად, შიდა ინსპექციას უნდა ჰქონდეს წვდომა ყველა 

შესაბამის ინფორმაციასთან ციხის ინფრასტრუქტურის, მათ შორის პატიმრების საერთო 
რაონდეობის და ციხისა და დაკავების ადგილებში არსებული ლოკაციების შესახებ (წესი 84 (1)). 
მათ თავისუფლად უნდა შეეძლოთ იმ ციხის ან პატიმრის არჩევა, რომლის მონახულება ან 
ვისთან გასაუბრებაც სურთ. მათ უნდა შეეძლოთ პირადი და სრულად კონფიდენციალური 
ინტერვიუების ჩატარება და უნდა ჰქონდეთ ვიზიტების განხორციელების შესაძლებლობა 
წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ინსპექტორების უფლებამოსილება დეტალურადაა აღწერილი 
84-ე წესში.

229 EPR- ის კომენტარში განმარტავს, რომ „ინსპექციის განხორციელების გზები იცვლება 
იმის გათვალისწინებით ამოწმებს თუ არა ინსპექტორი მხოლოდ რეგიტრაციის ჟურნალში 
ჩანაწერების განხორციელების სისწორეს თუ ახორციელებს სიღრმისეულ და თანმიმდევრულ 
შემოწმებას, რომელიც ითვალისწინებს ციხის მართვის და პატიმრებთან მოპყრობის ყველა 
ასპექტს. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ამ ინსპექციის შედეგები ეცნობება ხელისუფლების 
კომპეტენტურ ორგანოებს და დაყოვნების გარეშე ხელმისაწვდომია ნებისმიერი სხვა 
დაინტერესებული პირისთვის“.94

230 შიდა ინსპექციის და გარე მონიტორინგის ვიზიტები უნდა განხორციელდეს იმდენჯერ, 
რომ მოხდეს პირობების და ციხის სისტემის ცვლილებების და განვითარების ეფექტიანი 
მონიტორინგი საკმარისი მოქნილობის პირობებში, რაც საშუალებას მისცემს შესაბამის 
უწყებებს განსაზღვრონ პრობლემური ციხეების მონიტორინგის პრიორიტეტულობა.95

231 წესი 85 მოითხოვს, რომ ყველა ინსპექტირებას მოჰყვეს წერილობითი ანგარიში, რომელიც უნდა 
წარედგინოს კომპეტენტურ ორგანოს. თუმცა შიდა ინსპექტირების შედეგები როგორც წესი არ 
არის საჯარო.96

232 UNODC-მა გამოაქვეყნა შიდა ინსპექციის მექანიზმების ჩამონათვალი და წარმოადგინა 
ინსტრუმენტები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მანდელას წესებთან შესაბამისობაში 
ეროვნულ დონეზე შიდა ინსპექტირების სისტემების ეფექტიანობის და შედეგიანობის გაზრდის 
მიზნით. ჩამონათვალი შედგება შვიდი თავისაგან 36 მოსალოდნელი შედეგის შესახებ, რომლის 
მიღწევას ციხეები უნდა ეცადნონ, ასევე მოცემულია 241 ინდიკატორი, იმის განსაზღვრის 
ხელშესაწყობად, მიღწეული იქნა თუ არა მოსალოდნელი შედეგები, ან მიმდინარეობს თუ არა 
პროგრესი მათ მისაღწევად.97 

94. იქვე, გვ. 92-93.
95. „ესექსის დოკუმენტი 3“, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, op. cit., შენიშვნა 4, გვ. 39.
96. „მანდელას წესები“ UNGA, op. cit., შენიშვნა 1, წესი 85(1): აზუსტებს, რომ სათანადო მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს გარე მონიტორინგის 

ანგარიშის საჯარო ხელმისაწვდომობას.
97. „ნელსონ მანდელას წესებთან შესაბამისობის შეფასება: შიდა ინსპექციის მექანიზმების ჩამონათვალი“, UNDOC, 2017 წლის აგვისტო 

ხელმისაწვდომია: www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/17-04946_E_ebook_rev.pdf (ესპანურ, არაბულ, ფრანგულ, რუსულ და 
გერმანულ ენებზე გთხოვთ იხ. www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html) 
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დაცვა, უსაფრთხოება და 
ღირსების შენარჩუნება 
ყველასთვის
2.1 პატიმრების შემოწმება და საკნების ჩხრეკა
2.2 მნახველების ჩხრეკის და ციხეში შესვლის პროცედურები
2.3 ციხეში მშობლებთან ერთად მცხოვრები ბავშვები
2.4 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პატიმრები
2.5 გარდაცვლილი პატიმრის ცხედართან მოპყრობა
2.6 მონობა



01 მანდელას წესების 1-ლი წესი ცხადყოფს, რომ „ყველა პატიმრის მოპყრობა უნდა ეფუძნებოდეს 
მათი, როგორც ადამიანის, თანდაყოლილი ღირსებისა და ფასეულობის პატივისცემას“. 
აღნიშნული წესი ასევე განსაზღვრავს, რომ ციხის ადმინისტრაცია პასუხისმგებელია არა 
მხოლოდ პატიმრების, არამედ ციხის მთელი პერსონალის, მომსახურების მიმწოდებლებისა და 
ყველა მნახველის დაცვის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე. ყველა შემთხვევაში, დაცვის 
და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საჭიროება უნდა იყოს დაბალანსებული კანონიერების, 
სამართლიანობისა და ჰუმანიზმის პრინციპებით.

მანდელას წესების შესაბამისად პატიმრების ღირსების დასაცავად ციხემ უნდა უზრუნველყოს 
პატიმრობის მინიმალური პირობები, რაც გულისხმობს პატიმრებისთვის განთავსების ადგილის 
განსაზღვრას, ტანსაცმლის მიწოდებას და ჰიგიენის საშუალებებით უზრუნველყოფას.98 თუმცა, 
ვინაიდან ამ საკითხების მარეგულირებელი წესები არ განახლებულა, ეს თავი ყურადღებას 
ამახვილებს მანდელას წესების მხოლოდ ახალ დებულებებს.

უსაფრთხოებისა და დაცვის საკითხები ითვალისწინებს როგორც სტატიკურ საკითხებს, 
როგორიცაა პატიმრობის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა, ასევე დინამიურ საკითხებს, 
რაც გულისხმობს კონკრეტულ დაწესებულებაში არსებული პირების ურთიერთქმედებას. 
სტატიკური და დინამიური უსაფრთხოების კონცეფციები უფრო დეტალურად აღწერილია 
ამ სახელმძღვანელო დოკუმენტის თავი 3, პარაგრაფი 1. 

 2.1 პატიმრების და საკნების ჩხრეკა
02 მანდელას წესები გასცემს სახელმძღვანელო მითითებებს იმასთან დაკავშირებით, თუ 

როგორ უნდა განხორციელდეს პატიმრების და საკნების ჩხრეკა და შემოწმება იმგვარად, 
რომ უზრუნველყოფილი იყოს ციხის დაწესებულების სათანადო წესრიგი და ამავდროულად 
დაცული იქნას ამ პირების ღირსება და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებები. 
წესები ასევე განმარტავს სამედიცინო პერსონალის როლს სხეულის სიღრმისეული შემოწმების 
განხორციელების პროცესში. 

ჩხრეკა და შემოწმება ჩვეულებრივ ტარდება მაშინ, როდესაც პატიმრები პირველად შედიან 
ციხეში, ბრუნდებიან სასამართლო სხდომებიდან, საავადმყოფოს ვიზიტებიდან ან ციხის გარეთ 
არსებული სამუშაო ადგილებიდან. ჩხრეკა შეიძლება ჩატარდეს აგრეთვე იმ შემთხვევაში, 
თუ ციხის თანამშრომელს აქვს ეჭვი პატიმრის ფლობელობაში აკრძალული ნივთის 
არსებობის თაობაზე. 

პატიმრებისა და საკნების ჩხრეკის განმსაზღვრელი ეროვნული კანონები და წესები უნდა 
შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს. უნდა არსებობდეს მკაფიო რეგულაციები 
ეროვნულ დონეზე, რომელიც განსაზღვრავს სხვადასხვა ტიპის ჩხრეკის დასაშვებობას, 
განსაკუთრებით სხეულის გაშიშვლებით და ინვაზიური შემოწმების განხორციელებას. ეს 
წესები უნდა შეიცავდეს დეტალებს იმასთან დაკავშირებით თუ ვინ არის უფლებამოსილი 
განახორციელოს ასეთი შემოწმება და მისი განხორციელების მეთოდები. სხეულის გაშიშვლებით 
და ინვაზიური შემოწმების პროცედურები მკაცრად უნდა იყოს რეგულირებული კანონით. ქალი 
და ბავშვი პატიმრების ჩხრეკისა და შემოწმებისას უნდა არსებობდეს კონკრეტული მითითებები. 
(ციხის მნახველების ჩხრეკა, იხ. სახელმძღვანელო დოკუმენტის თავი 2, პუნქტები 54-72).

ციხის ბევრ დაწესებულებაში ხშირია თავად ციხის თანამშრომლების ჩხრეკის და შემოწმების 
შემთხვევები, რადგან არსებობს გარედან მათ მიერ ციხეში აკრძალული ნივთების 
შემოტანის რისკი. მანდელას წესები არ შეიცავს ციხის თანამშრომლების და მომსახურების 
მიმწოდებელი პირების ჩხრეკის და შემოწმების განმსაზღვრელ დებულებებს, თუმცა წესებით 
გათვალისწინებული შემოწმების აუცილებლობისა და პროპორციულობის უზრუნველყოფის 
გარანტიები თანაბრად გამოიყენება ასევე თანამშრომლების მიმართ და იგი უნდა იყოს რაც 
შეიძლება ნაკლებად შემაწუხებელი.

98. „მანდელას წესები“, UNGA, op. cit., შენიშვნა 1, წესები 12-23. აღნიშNულიწ ესები ეხება პატიმართა განთავსებას, პირად ჰიგიენას, თეთრეულსა 
და თანსაცმელს, საკვებს, ფიზიკურ მომზადებას და სპორტს.

2.დაცვა, უსაფრთხოება 
და ღირსების შენარჩუნება 
ყველასთვის
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შესაბამისი წესები: პატიმრების და საკნების ჩხრეკა 

წესი 50: პატიმრებისა და საკნების ჩხრეკის 
მარეგულირებელი კანონები და დებულებები უნდა 
შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სამართლებრივ 
ვალდებულებებს და ითვალისწინებდეს საერთაშორისო 
სტანდარტებსა და ნორმებს, ციხეებში უსაფრთხოების 
შენარჩუნების საჭიროების გათვალისწინებით. ჩხრეკა 
უნდა ტარდებოდეს ჩხრეკის ობიექტის ადამიანური 
ხელშეუვალი ღირსებისა და პირადი ცხოვრების 
პატივისცემით, თანაზომიერების, კანონიერებისა და 
აუცილებლობის პრინციპების დაცვით. 

წესი 51: დაუშვებელია, ჩხრეკის გამოყენება პატიმრის 
შევიწროების, დაშინების ან მის პირად ცხოვრებაში 
არააუცილებელი შეჭრის მიზნით. ანგარიშვალდებულების 
მიზნით, ციხის ადმინისტრაცია ვალდებულია, აწარმოოს 
შესაბამისი ჟურნალი ჩატარებული ჩხრეკების, 
კონკრეტულად კი – გაშიშვლებით შემოწმების, სხეულის 
სიღრმისეული შემოწმების და საკნების ჩხრეკის შესახებ 
და მიუთითოს ჩხრეკის მიზეზი, განმახორციელებელი 
პირების ვინაობა და შედეგი. 

წესი 52:
1. ინტრუზიული სახის ჩხრეკის, მათ შორის შემოწმება 
გაშიშვლებით და სხეულის სიღრმისეული შემოწმება, 
ჩატარება დაშვებულია მხოლოდ აბსოლუტური 
აუცილებლობის შემთხვევაში. საჭიროა ციხის 
ადმინისტრაციის წახალისება, მათ მიერ ინტრუზიული 
სახის ჩხრეკის შესაბამისი ალტერნატივის 
შემუშავებისთვის. ინტრუზიული სახის ჩხრეკა უნდა 
ტარდებოდეს კონფიდენციალურად, სპეციალურად 
მომზადებული და ჩხრეკის ობიექტი პატიმრის სქესის 
წარმომადგენელი პირის მიერ. 

2. აუცილებელია, სხეულის სიღრმისეულ ჩხრეკას 
ატარებდეს მხოლოდ კვალიფიციური სამედიცინო 
პროფესიონალი, პატიმარზე ზრუნვაზე პასუხისმგებელი 
პირი ან, მინიმუმ, სამედიცინო პროფესიონალის 
მიერ ჰიგიენის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 
სტანდარტებში შესაბამისად მომზადებული 
თანამშრომელი.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

უსაფრთხოების და დაცულობის უზრუნველყოფა
03 ციხის ოფიციალური პირები პატიმრების და მათი საკნების ჩხრეკას და შემოწმებას 

ახორციელებენ ციხის უსაფრთხოების დაცვის და დაწესებულებაში მყოფი ნებისმიერი 
პირის, მათ შორის თანამშრომლების, უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფის მიზნით. ჩხრეკა და 
შემოწმება ასევე აუცილებელია ციხეში ისეთი აკრძალული ნივთების უკანონო გზით შეტანის 
აღსაკვეთად, როგორიცაა მაგალითად ნარკოტიკები, იარაღი ან სხვა საგნები და რომლებიც 
შესაძლოა საზიანო იყოს პატიმრისთვის ან რომელთა დახმარებითაც მას მიეცემა ციხიდან 
გაქცევის შესაძლებლობა. 

04 თუ ჩხრეკის პროცედურები და გარანტიები კარგად არის დარეგულირებული და იგი პირის 
ღირსებისა და პირადი ხელშეუხებლობის პატივისცემის დაცვით ხორციელდება, მაშინ 
თანამშრომლები უკეთ იქნებიან აღჭურვილნი მათი ფუნქციების სათანადო განხორციელების 
თვალსაზრისით და შეძლებენ პატიმრებთან და ციხის სხვა თანამშრომლებთან კარგი 
ურთიერთობის შენარჩუნებას.

05 ჩხრეკის დროს ციხეში უკანონო გზით შეტანილი საქონელის აღმოჩენით ხელისუფლებამ ასევე 
შეიძლება შეამციროს ციხეებში საქონლით უკანონო ვაჭრობის შემთხვევები. დამატებით, 
ჩხრეკას შეიძლება ჰქონდეს მნიშვნელოვანი ფუნქცია ციხეში აღურიცხავი საქონლის უკანონო 
შეტანის პრევენციის კუთხით. 

პირის ღირსებისა და პირადი ცხოვრების პატივისცემა 
06 ჩხრეკის პროცესი სათანანდოდ უნდა იყოს დარეგულირებული, რადგან ზოგჯერ ის 

გამოიყენება, როგორც პატიმართა შევიწროვების, დაშინების ან დასჯის იარაღად. შესაბამისად, 
მანდელას წესები განსაზღვრავს ჩხრეკის და შემოწმების ჩატარების სხვადასხვა მეთოდებს 
და მათი განხორციელების მარეგულირებულ წესებს. ჩხრეკა და შემოწმება შესაძლოა იყოს 
დამამცირებელი, დამთრგუნველი და ტრავმატული ყველა პატიმრისათვის და ის ხშირად 
ხორციელდება მაშინ, როდესაც პატიმრები თავს ყველაზე დაუცველად გრძნობენ, ასე 
მაგალითად, როდესაც პირი პირველად შედის დაწესებულებაში.

07 ჩხრეკა და შემოწმება შეიძლება განსაკუთრებით დამამცირებელი იყოს ქალებისთვის, 
განსაკუთრებით მაშინ, თუ მათ წარსულში განუცდიათ სექსუალური ან გენდერული ძალადობა. 
სხეულის შემოწმება ასევე შეიძლება განსაკუთრებით დამთრგუნველი იყოს კონკრეტული 
რელიგიური ან კულტურული ფონის მქონე პატიმრებისთვის. 
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2. დაცვა, უსაფრთხოება და ღირსების შენარჩუნება ყველასთვის
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პოზიტიური პრაქტიკა: ქალების სხეულის გაშიშვლებით რუტინული ჩხრეკის 
დასასრული ინგლისსა და უელსში [2.1]

ინგლისის და უელსის სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემაში მყოფი ქალების 
მოწყვლადობის შესახებ 2006 წლის ანგარიშში, 
სახელწოდებით Corston Report, აღინიშნა, რომ 
„სხეულის გაშიშვლებით განხორციელებული 
სისტემატიური, განმეორებითი და გაუფრთხილებელი 
შემოწმება დამამცირებელი, ღირსების შემლახავი, 
გაუმართლებელი გამოცდილებაა ქალებისთვის 
და წარმოადგენს მათ პირად ცხოვრების 
ხელშეუხებლობის უხეშ დარღვევას. ქალებისთვის, 
რომლებმაც წარსულში განიცადეს ძალადობა, 
განსაკუთრებით სექსუალური ძალადობა, სხეულის 
შემოწმება წარმოდგენს ციხის ცხოვრების გაცნობის 
შემაძრწუნებელ დასაწყისს და ახსენებს მათ 
მსხვერპლად ყოფნის არასასურველ გამოცდილებას. 
აღნიშნული ხელს უშლის თანამშრომლებსა 
და პატიმრებს, განსაკუთრებით ციხეში ახლად 
შესახლებულ პატიმრებს შორის სათანადო 
ურთიერთობის ჩამოყალიბებას.“99 

Corston Report-მა გააერთიანა იმ ქალი პატიმრების 
გამოკითხვები, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ 
სხეულის გაშიშვლებით ჩხრეკამ გამოიწვია მათში 
„უხერხულობის, სხეულში შეჭრის, ღირსების 
შელახვის, დაუცველობის, დამცირების, სირცხვილის, 
შეურაცხყოფის და სიბინძურის“ გრძნობები“.100 

ანგარიშმა ასევე გამოავლინა, რომ ძალიან იშვიათია 
ქალების სხეულის გაშიშვლებით განხორციელებული 
შემოწმებების შედეგად რაიმე 

ნივთის პოვნის შემთხვევები და აღნიშნა, რომ „ეს არის 
თანამშრომლების დროის ფუჭი ხარჯვა. სხვა ადგილის 
გადაყვანის ან სასამართლოდან დაბრუნების 
შემდეგ ჩხრეკის განხორციელების რუტინული 
განხორციელება მოკლებულია აზრს და შეუძლებელია 
მისი გამართლება, რადგან პატიმრები ასეთ დროს 
იმყოფებიან მათი თანმხლები ციხის თანამშრომლების 
მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ. ისეთ დროს, 
როდესაც ქალი ბრუნდება ციხის გარეთ არსებული 
სამუშაო ადგილიდან, გათვალისწინებული უნდა იყოს 
საღი აზრი.“ 

Corston-ის ანგარიშში რეკომენდირებულია, რომ 
ქალთა ციხეებში მაქსიმალურად შემცირდეს 
უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე სხეულის 
გაშიშვლებით განხორციელებული შემოწმებები 
და ციხის თანამშრომლებმა დაიწყონ სკანირების 
აპარატების გამოყენება.“101 სკანირების აპარატებმა 
უნდა ჩაანაცვლოს სხეულის გაშიშვლებით შემოწმება.

ინგლისსა და უელსში ქალთა სხეულის გაშიშვლებით 
ჩხრეკის რუტინული პრაქტიკა დასრულდა 2009 
წელს Corston Report-ის გამოქვეყნების შემდეგ. 
სხეულის გაშიშვლებით ჩხრეკა, რომელიც უნდა 
ხორციელდებოდეს „ოპერატიულ მონაცემებზე 
და ინფორმაციაზე დაყრდნობით“102 ნიშნავს, რომ 
მისი განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ 
დასაბუთებული ეჭვის საფუძველზე.103 

99 100 101 102 103

პრაქტიკაში განხორციელება

08 ჩხრეკის და შემოწმების განხორციელების დროს საჭირო უსაფრთხოების გარანტიების 
განხილვისას, მნიშვნელოვანია მოხდეს ჩხრეკის და შემოწმების სახეებს შორის განსხვავების 
დადგენა. ტერმინოლოგია შეიძლება განსხვავდებოდეს ქვეყნების მიხედვით. თუმცა, 
არსებობს რამდენიმე ძირითადი პრინციპი, რომლებიც გამოიყენება ყველა სახის ჩხრეკის 
და შემოწმებისთვის:

 — ყველა ჩხრეკა და შემოწმება უნდა ჩატარდეს ადამიანის განუყოფელი ღირსების, პატივისა 
და პირადი ცხოვრების დაცვით;

 — ყველა ჩხრეკა და შემოწმება უნდა ჩატარდეს კანონიერების, აუცილებლობისა და 
პროპორციულობის პრინციპების შესაბამისად;

 — ჩხრეკა და შემოწმება არ უნდა იქნას გამოყენებული პირის შევიწროვების, დაშინების, 
ან პატიმრის პირად სივრცეში ზედმეტად შეჭრის მიზნით;

 — ციხის ადმინისტრაციამ უნდა შეინახოს სათანადო ჩანაწერები განხორციელებული ნებისმიერი 
ჩხრეკის და შემოწმების შესახებ ჩხრეკის და შემოწმების მიზეზების, განმახორციელებელი 
პირების და ჩხრეკის და შემოწმების შედეგების მითითებით;

99. „კორსტონის მოხსენება”, ბარონესა ჯინ კორსტონის ანგარიში სისხლის სამართლის სისტემაში განსაკუთრებული მოწყვლადობის მქონე 
ქალთა მდგომარეობის მომიხილვის შესახებ, სათაო ოფისი, 2007, გვ. 31. ხელმისაწვდომია: www.justice.gov.uk/publications/docs/corston-report-
march-2007.pdf.

100. იქვე, გვ. 31.
101. Ion Mobility Spectrometry (IMS) მოწყობილობები ასევე ცნობილია, როგორც იონის სკანერები. IMS-ს ერთეული არის კვალის აღმომჩენი 

მოწყობილობა, რომელიც ზომავს ნაწილაკების გადახრის დონეს მათი ელექტრულ ველზე ზემოქმედების შემდეგ. ნაწილაკების გადაადგილების 
სიძქარე გამოიყენება ნივთიერების წარმოშობის დასადგენად.

102. Corston +10, The Corston Report 10 years on: How far have we come on the road to reform for women affected by the criminal justice system? ქალები 
ციხეში, 2017, გვ. 7 ხელმისაწვდომია: www.womeninprison.org.uk/perch/resources/corston-report-10-years-on.pdf.

103. იხ. აგრეთვე „სხეულის შემოწმება“, APT ფოკუსი დაკავებაზე ხელმისაწვდომია: www.apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/6. 
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 — უნდა იქნას მიღებული უსაფრთხოების ზომები იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული 
ყველა სახის ჩხრეკის და შემოწმების ზედმეტად ან დისკრიმინაციული მიზნით გამოყენება; და

 — ყველა ჩხრეკა და შემოწმება უნდა ჩატარდეს მხოლოდ სათანადოდ გადამზადებული 
თანამშრომლის მიერ. 

09 ზოგადად, არსებობს სხეულის შემოწმების სამი ძირითადი სახე: პირადი არასრული შემოწმება, 
სხეულის გაშიშვლებით და სხეულის სიღრმისეული შემოწმება.104 სხვა ტიპის შემოწმება მოიცავს 
საკნის ჩხრეკას და პატიმრის ნივთების ჩხრეკას. ძაღლების დახმარებით განხორციელებულმა 
ჩხრეკამ შეიძლება შეამციროს ინტრუზიული სახის ჩხრეკის გამოყენება, მაგრამ სოციალური 
და კულტურული კონტექსტის გათვალისწინებით შეიძლება უფრო დამამცირებელი და მუქარის 
შემცველი იყოს. ძაღლები არასოდეს არ უნდა იყვნენ წარმოდგენილნი სხეულის გაშიშვლებით 
ან სიღრმისეული შემოწმების დროს.

 — პირადი არასრული შემოწმება (Pat down searches), ზოგჯერ ცნობილი frisk ჩხრეკის 
სახელწოდებით, ხოცრიელდება პირის გაშიშვლების გარეშე, მოითხოვს ფიზიკურ კონტაქტს, 
მაგრამ არა სიშიშვლეს. მისი გამოყენება ზოგჯერ შეიძლება სასარგებლო იყოს აღურიცხავი 
საქონლის გადატანის პრევენციის მიზნით და ასევე იცავს შემოწმების განმახორციელებელ 
პირს მის წინააღმდეგ წარგენილი ნებისმიერი საჩივრისგან, რომ შემოწმება ხორციელდება 
დისკრიმინაციული ნიშნით და მიზნად ისახავს მხოლოდ ცალკეული პირების ან პატიმრების 
კონკრეტულ ჯგუფების შემოწმებას. 

 — სხეულის გაშიშვლებით შემოწმება მოითხოვს ტანსაცმლის სრულ ან ნაწილობრივ მოშორებას. 
სხეულის გაშიშვლებით შემოწმება ჩვეულებრივ არ მოითხოვს ფიზიკურ კონტაქტს, მაგრამ 
ამ დროს შეიძლება შემოწმდეს სხეულის ყველა ნაწილი, მათ შორის პირის ღრუ და სასქესო 
ორგანოები, სადაც შესაძლებელია იყოს დამალული აღურიცხავი საგანი. უნდა აღინიშნოს, რომ 
სხეულის სიღრმისეული შემოწმების პროცესი ხშირად უფრო მკაცრად რეგულირდება, ვიდრე 
სხეულის გაშიშვლებით შემოწმება, თუმცა ეს უკანასკნელიც შეიძლება იყოს ინტრუზიული და 
დამამცირებელი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ხდება სხეულის ხვრელების დათვალიერება.

პირის დამცირების თავიდან ასაცილებლად სხეულის გაშიშვლებით შემოწმებისას 
დაუშვებელია მოთხოვნილი იქნას სხეულის ერთდროული სრული გაშიშვლება. მაგალითად, 
ამგვარი ჩხრეკა შესაძლებელია ჩატარდეს ორ ეტაპად: სხეულის ზედა და ქვედა ნაწილის 
არათანმიმდევრული გაშიშვლება, რა დროსაც პატიმარი არ იქნება სრულიად შიშველი ციხის 
თანამშრომლების წინაშე. 

 — სხეულის სიღრმისეული შემოწმება ყველაზე ინტრუზიული მეთოდია და ითვალისწინებს 
სხეულის ისეთი ხვრელების შემოწმებას, როგორიცაა საშო და ანუსი. სიღრმისეული 
შემოწმება ხშირად მოიხსენიება როგორც ინვაზიური ან ინტიმური შემოწმება.105 თავად ციხის 
თანამშრომლებიც ხშირად ამგვარ შემოწმებას თვლიან საკმაოდ უსიამოვნო პროცესად.

სხეულის სიღრმისეული შემოწმების შემდეგ პატიმარი უნდა ნახოს სამედიცინო პერსონალმა, 
რა დროს ყურადღება უნდა მიექცეს მსხგავსი პროცედურების ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ 
შესაძლო გართულებებს.

 — საკნის ჩხრეკა ხორციელდება აღურიცხავი ნივთების აღმოსაჩენად. საკნის ჩხრეკისას როგორც 
წესი ხდება პატიმრების პირად სივრცეში შეჭრა და არსებობს პატიმრების ნივთების დაზიანების 
რისკი. ერთი თანამშრომლის მიერ ჩხრეკის ჩატარების შემთხვევაში არსებობს არასათანადო 
მოპყრობის შესაძლო რისკი. 

პატიმრის საკნის ან ნივთების ჩხრეკისას თანამშრომლებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ 
საკანი არის პატიმრების სახლი და მათთვის ნივთებს შეიძლება ჰქონდეთ განსაკუთრებული 
დატვირთვა. აქედან გამომდინარე, პატიმრის სივრცესა და ქონებას ისინი უნდა მოეპყრან 
სიფრთხილითა და პატივისცემით. 81(2)-ე წესის შესაბამისად ქალთა ციხეებში ქალი 
პატიმრის საკანში შესვლისას მამრობითი სქესის ზედამხედველებს თან უნდა ახლდნენ 
ქალი ზედამხდეველები. 

104. სხეულის შემოწმების თაობაზე დამატებითი დეტალები იხილეთ – საინფორმაციო დოკუმენტში „სხეულის შემოწმება: რისკ ფაქტორების 
აღმოფხვრა წამების და არასათანადო მოპყრობის პრევენციისთვის”, PRI/APT, “ციხის საერთაშორისო რეფორმა”, “წამების პრევენციის 
ასოციაცია”, მეორე გამოცემა, 2015წ. ხელმისაწვდომია: www.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/01/factsheet-4-searches-2nd-v5.pdf. 

105. იქვე, გვ.1. 
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პოზიტიური პრაქტიკა: რელიგიური და კულტურულ თვალსაზრისით მისაღები 
ჩხრეკა [2.2]

ინგლისისა და უელსში ციხის სამსახურის 
ინსტრუქციები შეიცავს სპეციალურ დებულებებს, 
რომლებიც ეხება რელიგიური და კულტურული 
თავისებურებებს გათვალისწინებას პატიმართა 
ჩხრეკისას. აღნიშნული ითვალისწინებს მუსულმანი 
პატიმრების სხეულის გაშიშვლებით შემოწმებას და 
იმ პატიმრების შემოწმების პროცედურებს, რომელნიც 
ატარებენ რელიგიური ან კულტურული დატვირთვის 
მქონე თავსაბურავებს.106 

კანადაში, თუ ციხის ადმინისტრაციამ უნდა გაჩხრიკოს 
აბორიგენების პირველადი სამედიცინო დახმარების 
ჩანთა და რელიგიური და სულიერი ან სხვა წმინდა 
ნივთები, მფლობელს უფლება აქვს ეკავოს ნივთი 
მანამ, სანამ ხორციელდება არასრული შემოწმება. 
თუ მფლობელი არ არის წარმოდგენილი, მაშინ 
შემოწმება შეუძლია განახორციელოს უხუცესს, ან 
უხუცესის წარმომადგენელს ან შემოწმება შეიძლება 
განხორციელდეს მისი მეთველყურეობით. ეს 
პროცედურები დეტალურად განხილულია კომისრის 
დირექტივებში მსჯავრდებულების ჩხრეკის თაობაზე.107 

106 107

სპეციფიკური დაცვის მოთხოვნები სხეულის გაშიშვლებით 
და სიღრმისეული შემოწმებისას

10 მანდელას წესები იყენებს ტერმინს „ინტრუზიული ჩხრეკა“, რომელშიც აერთიანებს როგორც 
სხეულის გაშიშვლებით, ისე სხეულის სიღრმისეულ შემოწმებას, და აღნიშნავს, რომ ამგვარი 
ჩხრეკა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ აბსოლუტური აუცილებლობიდან გამომდინარე. აქ 
ტერმინი „აბსოლუტური აუცილებლობა” გამოიყენება ისეთი შემთხვევების აღსანიშნავად, 
როდესაც არსებობს პატიმრის მიერ აკრძალული ნივთის ფლობის კონკრეტული რისკი. 
მსოფლიო სამედიცინო ასოციაციის (WMA) მიერ რეკომენდირებულია, რომ სხეულის 
სიღრმისეული შემოწმება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ როგორც უკანასკნელი ღონისძიება.108

11 მანდელას წესები ითვალისწინებს ინტრუზიული ჩხრეკის ჩატარებას კონფიდენციალურად, 
სპეციალურად მომზადებული და ჩხრეკის ობიექტი პატიმრის სქესის წარმომადგენელი 
პირის მიერ. 

12 CPT ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ „სხეულის გაშიშვლებით შემოწმება ძალიან ინვაზიური 
და პოტენციურად დამამცირებელი ღონისძიებაა. აქედან გამომდინარე, გაშიშვლებასთან 
დაკავშირებული შემოწმება უნდა ეფუძნებოდეს რისკის ინდივიდუალურ შეფასებას და 
ხორციელდებოდეს მკაცრად განსაზღვრული კრიტერიუმებისა და ზედამხედველობის 
მოთხოვნების შესაბამისად. ძალისხმევა უნდა მიემართოს იმისათვის, რომ მინიმუმამდე იქნას 
დაყვანილი უხერხულობა; შემოწმების ობიექტ დაკავებულ პირებს ჩვეულებრივ არ უნდა 
მოეთხოვოს ტანსაცმლის ერთდროულად სრული მოშორება, მაგ. პირს უნდა მიეცეს უფლება 
გაშიშვლდეს ჯერ წელს ზემოთ და კვლავ შეიმოსოს წელსქვემოთ გაშიშვლებამდე“.109 

13 ჩხრეკა ან შემოწმება უნდა განხორციელდეს ჩხრეკის ობიექტი პატიმრის სქესის 
წარმომადგენელი პირის მიერ. შესაძლებელია ლგბტი პატიმრებისთვის შეურაცხმყოფელი და 
დამამცირებელი იყოს იმავე სქესის პერსონალის მიერ შემოწმების განხორციელება. მას, ვინც 
იდენტიფიცირდება ლგბტი პირად, უნდა მიეცეს არჩევანის უფლება თუ რომელი სქესის ციხის 
თანამშრომელი უნდა ახორციელებდეს მის შემოწმებას.110

14 მანდელას წესების თანახმად მიუხედავად იმისა, რომ ინტრუზიული ჩხრეკა ხორციელება 
კონკრეტული გარემოებების საფუძველზე, 52-ე წესი ცხადყოფს, რომ ციხეების ადმინისტრაციამ 
უნდა მოახდინოს პატიმრების ინტრუზიული ჩხრეკის შესაბამისი ალტერნატივების შემუშავება 
და გამოყენება.

106. მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ: www.justice.gov.uk/offenders/psis. 
107. მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ: www.csc-scc.gc.ca/politiques-et-lois/566-7-cd-eng.shtml.
108. განცხადება პატიმართა სხეულის შემოწმების თაობაზე, მსოფლიო სამედიცინო ასოციაცია,1993 წლის ოქტომბერი (განახლდა 2005 წლის მაისსა 

და 2016 წლის ოქტომბერში) ხელმისაწვდომია: www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-body-searches-of-prisoners. 
109. „წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის ანგარიში ნიდერლანდების მთავრობას ნიდერლანდებში განხორციელებული ვიზიტის თაობაზე 

(CPT/Inf (2012) 21)”, ევროპის საბჭო, 2012, პარ. 32 ხელმისაწვდომია: rm.coe.int/1680697829. 
110. „თავისუფლებააღკვეთილი ლგბტი პირები: პრევენციული მონიტორინგის ჩარჩო“ (PRI/APT მეორე გამოცემა 2015), op. cit. 27, გვ. 10.
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პოზიტიური პრაქტიკა: სხეულის სიღრმისეული შემოწმება საბერძნეთში – 
უსაფრთხოების მოთხოვნები [2.3]

საბერძნეთის სასჯელაღსრულების კოდექსის 
მიხედვით, სხეულის ნებისმიერი შემოწმება უნდა 
ჩატარდეს ცალკე ოთახში და პატიმრის სქესის ორი 
ოფიცრის მიერ. თუ არსებობს სხეულის სიღრმისეული 
შემოწმების ან სხეულის ნაწილის რენდგენის სხივებით 
გადაღების გამართლების გონივრული მიზეზი, მაშინ 
ჩხრეკა შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ 

ექიმის მიერ პროკურორის ბრძანების შესაბამისად. 
ნებისმიერი ვაგინალური დათვალიერება 
უნდა აღიწეროს სპეციალურ რეესტრში, სადაც 
მიეთითება ინციდენტის დეტალები, შემოწმების 
განმახორციელებლი ექიმის სახელი, შემოწმების 
დასაბუთება, თარიღი და დრო, პროკურორის 
ბრძანების ჩათვლით.

სხეულის სიღრმისეული შემოწმება – სამედიცინო პერსონალის როლი 
და მნიშვნელობა

15 52(2)-ე წესი კონკრეტულად ეხება სხეულის სიღრმისეულ შემოწმებას და შემოწმების 
განმახორციელებელი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის როლს. რაც მთავარია, წესი 
ადგენს, რომ სხეულის სიღრმისეული შემოწმება უნდა ჩაატაროს კვალიფიციურმა სამედიცინო 
პერსონალმა, და არა იმ პირებმა, ვინც პირველ რიგში, პასუხისმგებელია პატიმრის მოვლაზე 
– თანამდებობა, რომელსაც ასევე უკავიათ WMA და CPT წარმომადგენლებს.111 ამ პოზიციას 
ასაბუთებს ის, რომ ამგვარი შემოწმება ეწინააღმდეგება ექიმების მიერ პაციენტის მოვლის 
ვალდებულებას და შეუძლია საფრთხე შეუქმნას პაციენტთან დამყარებულ ნდობას. აქედან 
გამომდინარე, სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ახორციელებს პატიმრის მკურნალობას ან 
შესაძლოა სამომავლოდ მონაწილეობდეს მათი მკურნალობის პროცესში, არ უნდა იღებდნენ 
მონაწილეობას ამგვარ შემოწმებაში. 

16 იმის გათვალისწინებით, რომ ყოველთვის შესაძლებელი არ არის ჩხრეკის ჩასატარებლად 
შესაფერისი სამედიცინო პერსონალის მოძიება, მანდელას წესები გასცემს მითითებას, რომ 
ასეთ შემთხვევებში სხეულის სიღრმისეული შემოწმება ჩაატაროს „როგორც მინიმუმ იმ 
პერსონალმა, რომელიც სათანადოდაა გადამზადებული სამედიცინო ჰიგიენის, ჯანმრთელობისა 
და უსაფრთხოების სტანდარტებში“.112

17 WMA ასევე განმარტავს, რომ სხეულის სიღრმისეული შემოწმება უნდა განახორციელოს 
კვალიფიციურმა ექიმმა, რათა არასამედიცინო პერსონალის მიერ სხეულის შემოწმების 
დროს არ მოხდეს პირის დაზიანება. პოტენციურად დამაზიანებელი შემოწმება შეიძლება 
განხორციელდეს მაშინ, როდესაც ხდება ორსული ქალის ან იმ პირის სიღრმისეული შემოწმება, 
ვისაც აქვს ჰემოროიდული კვანძების მწვავე ანთება.113 ანალოგიურად, CoE განაცხადა, რომ 
„(…) პატიმრის სამედიცინო შემოწმება უნდა განახორციელოს ექიმმა იმ შემთხვევაში, როდესაც 
არსებობს ობიექტური სამედიცინო მიზეზი მისი ჩართულობისთვის“.114

18 როდესაც სამედიცინო პერსონალი ახორციელებს სხეულის სიღრმისეულ შემოწმებას, მათ 
გარკვევით უნდა აუხსნან პატომარს, რომ ეს შემოწმება არასამედიცინო შემოწმებაა და 
სამედიცინო კონფიდენციალურობის ჩვეული ნორმები ამ შემთხვევაში არ გამოიყენება, 
ვინაიდან შედეგები უნდა ეცნობოს სახელმწიფო ხელისუფლების შესაბამის წარომადგენლებს. 

19 შესაძლებელია წარმოიშვას გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევები, როდესაც ციხის 
სამედიცინო პერსონალმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა სხეულის სიღრმისეული შემოწმების 
განხორციელების პოროცესში. ეს ხდება მაშინ, როდესაც სხეულში დამალულმა საგნებმა 
მაღალი ალბათობით შესაძლოა დაზიანება მიაყენოს პატიმარს. 

20 სამედიცინო პერსონალი ასევე შესაძლოა მოწვეულ იქნას იმ შემთხვევაში, თუკი სიღრმისეული 
შემოწმება დასრულდა პატიმრის დაზიანებით.

კონტექსტი: შემთხვევა როდესაც სხეულის სიღრმისეული შემოწმება იწვევს წამების 
ან სხვა არასათანადო მოპყრობას [2.4]

სხეულის შემოწმებამ შეიძლება გამოიწვიოს პირის წამება, როდესაც ის ხორციელდება მძიმე ფსიქიკური 
ან ფიზიკური ტკივილის ან ტანჯვის მიყენების განზრახვით. წამების და სხვა არასათანადო მოპყრობის რისკი 
განსაკუთრებულად მაღალია მაშინ, როდესაც შემოწმება ტარდება სისტემატიურად, მისი განხორციელების 
აუცილებლობა მკაცრად არ არის განსაზღვრული და ის არაპროპორციულად გამოიყენება პატიმრების 
კონკრეტული ჯგუფების და საპირისპირო სქესის პირების მიმართ.

111. “Statement on Body Searches of Prisoners”, მსოფლიო სამედიცინო ასოციაცია, op. cit., შენიშვნა108, პარ. 9; და „ესტონეთში ვიზიტის შესახებ 
წამების საწინააღმდეგო ევროპის კომიტეტის ანგარიში ესტონეთის მთავრობას“, 21 იანვარი 2014, CPT/Inf(2014) 1, პარ. 83.

112. “Statement on Body Searches of Prisoners”, მსოფლიო სამედიცინო ასოციაცია, op. cit., შენიშვნა 111, პარ. 12. 
113. იქვე, პარ. 8.
114. „ციხეში ჯანდაცვის ეთიკურ და ორგანიზაციულ ასპექტებთან დაკავშირებული რეკომენდაციები No. R (98) 7“ ევროპის საბჭო, 8 აპრილი 1998, 

პარ. 72 ხელმსიაწვდომია: bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/zalecenia/987.pdf.
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ძალის გამოყენებით განხორციელებული ჩხრეკა და შემოწმება არღვევს წამებისა და სხვა არასათანადო 
მოპყრობის აკრძალვის მოთხოვნებს. მას ასევე შეუძლია გამოიწვიოს ფიზიკური დაზიანებები, განსაკუთრებით 
კი, თუ მას ახორციელებს შესაბამისი მომზადების არ მქონე თანამშრომელი.

საერთაშორისო და რეგიონალური ორგანოების წამებად ან სხვა არასათანდო მოპყრობად კვალიფიცირდება 
შემდეგი სახის შემოწმება:

–  SPT განაცხადა, რომ ინტრუზიული ვაგინალური და ანალური შემოწმება აკრძალულია.115

–   ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ (ECtHR) დაადგინა, რომ სიღრმისეული შემოწმება 
შეიძლება იყოს დამამცირებელი, როდესაც არ არის გამართლებული უსაფრთხოების მიზნებიდან და/ან 
მათი განხორციელების ხასიათიდან გამომდინარე.116 სასამართლომ ასევე აღიარა, რომ დამამცირებელი 
და შეურაცხმყოფელია შემოწმება, როდესაც „დაზარალებულს თავი მიაჩნია დაზარალებულად საკუთარ 
თვალში, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი ამგვარ მდგომარეობაში სხვების წინაშე“.117

–   ადამიანის უფლებათა ინტერ-ამერიკულმა სასამართლომ (IACHR) მიიჩნია, რომ საშოს თითით ძალიან უხეში 
ფორმით შემოწმებამ თავზე კაპიუშონიან ფორმაში მყოფი ერთდროულად რამდენიმე თანამშრომლის მიერ 
„შეადგინა გაუპატიურება, რამაც გამოიწვია მიის წამების ეფექტი“.118 

–   გაეროს სპეციალურ მომხსენებელმა წამების საკითხებზე აღმოაჩინა, რომ სხეულის შემოწმება, კერძოდ 
გაშიშვლებით და ინვაზიური სხეულის ჩხრეკა შეიძლება ჩაითვალოს არასათანადო მოპყრობად როდესაც 
განხორციელებულია არაპროპორციული, დამამცირებელი ან დისკრიმინაციული ფორმით. სპეციალური 
მომხსენებელი ასევე განსაზღვრავს სხვა აკრძალულ პრაქტიკას, როგორიცაა: არასათანადო შეხება, 
სექსუალურ შევიწროვებასთან გათანაბრებული ხელით შემოწმება ან ნარკოტიკულ დანაშაულში 
ბრალდებულ ქალთა რუტინული ვაგინალური შემოწმება. ამ პრაქტიკას აქვს არაპროპორციულად 
დამაზიანებელი გავლენა ქალებზე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ხორციელდება მამაკაცი 
ზედამხედველების მიერ. სხეულის გაშიშვლებით ან სიღრმისეული შემოწმება იწვევს წამებას თუ ის ტარდება 
რაიმე მიზნის მისაღწევად, დისკრიმინაციული ნიშნით ან მძიმე ტკივილის ან ტანჯვის მიყენების მიზნით.119 

–   WMA-ს განმარტა ინვაზიური ჩხრეკა, როგორც „სერიოზული თავდასხმა პიროვნების პირად ცხოვრებასა და 
ღირსებაზე” და აღნიშნა, რომ ის ასევე შეიცავს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზიანის მიყენების რისკს.120 
WMA-მ გასცა რეკომენდაცია, რომლის თანახმად „ბუქნების გაკეთების და სარკის წინ ჭინთვის პრაქტიკა 
პატიმრის ანუსის შესამოწმებლად წარმოადგენს დამამცირებელ პროცედურას და უნდა აიკრძალოს“.121

კონტექსტი: ინტრუზიული ჩხრეკის ალტერნატივები [2.5]

52-ე მუხლი ცხადყოფს, რომ ციხების ადმინისტრაციამ უნდა წაახალისოს პატიმრების ინტრუზიული ჩხრეკის 
შესაბამისი ალტერნატივების შემუშავება და გამოყენება. მათ უფრო ფართოდ უნდა განიხილონ მათ მიერ 
გამოყენებული ჩხრეკის მეთოდები და დაუშვან ციხეში საქონლის ფარული შეტანის სხვა საშუალებების 
არსებობა, ისეთის როგორიცაა მაგალითად თანამშრომლების ან უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენება.

ლაქსატივების გამოყენება არ წარმოადგენს სხეულის სიღრმისეული ჩხრეკის სათანადო ალტერნატივას. CPT 
-მ გამოთქვა შეშფოთება ლაქსატივების გამოყენების თაობაზე და აღნიშნა, რომ მათმა გამოყენებამ შეიძლება 
გამოიწვიოს გადაყლაპული ნარკოტიკული საშუალებების შეფუთვის სარჩულის გახეთქვა და ზედოზირებით 
პირის გარდაცვალება. CPT-მ გამოთქვა მოსაზრება და აღნიშნა, რომ „ის პატიმარი, რომლის მიმართ არსებობს 
საფუძვლიანი ეჭვი მის მიერ დაწესებულებაში ნარკოტიკული ნივთიერებების ფარულად შეტანის თაობაზე, 
უნდა მოთავსდეს ცალკე საკანში 48-დან 72 საათამდე, რაც საკმარისი დროა იმისათვის, რომ ნებისმიერი უცხო 
სხეული ბუნებრივი გზით უსაფრთხოდ გამოვიდეს სხეულიდან“.122

115. იხილეთ წამების საწინააღმდეგო გაეროს ქვეკომიტეტის ანგარიშები არგენტინაში, 27 ნოემბერი 2013წ, (CAT/OP/ARG/1) პარ. 72; და 
ბრაზილიაში, 5 ივლისი 2012 წ, CAT/OP/BRA/1, პარ. 119, ვიზიტების შესახებ. 

116. „ივანჩუკი პოლონეთის წინააღმდეგ”, განაცხადის N25196/94”, 15 ნოემბერი 2001 წ.; „შენავეი საფრანგეთის წინააღმდეგ, განაცხადი N51246/08, 
20 იანვარი 2011 წ.; „ვალასინა ლიეტუვას წინააღმდეგ, განაცხადი N44558/98”, 24 ივლისი 2001წ.; “ფრერო საფრანგეთის წინააღმდეგ, განაცხადი 
N70204/01”, 12 ივნისი 2007 წ. 

117. ტირერი დიდი ბრიტანეთის წინააღმდეგ (“Tyrer v. Uk”), განაცხადი ნომერი N5856/72, 25 აპრილი 1978 წ., პარ. 32. 
118. „მიგელ კასტრო-კასტროს ციხე პერუს წინააღმდეგ“, ადამიანის უფლებატა ინტერ-ამერიკული სასამართლო, 25 ნოემბერი 2006, პარ. 312 

ხელმისაწვდომია www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_ing.pdf. იხ. აგრეთვე პარ. 309 – 312. 310-ე პარაგრაფში, სასამართლო 
ადგენს, რომ „გაპატიურება აუცილებლად არ ნიშნავს ნების საწინააღმდეგო ვაგინალურ სექსუალურ კავშირს, როგორც ეს მიჩნეულია 
ტრადიციულად. გაუპატიურებად შეიძლება ჩაითვალოს ვაგინალური ან ანალური შეღწევა, მსხვერპლის ნების საწინააღმდეგოდ, აგრესორის 
სხეულის სხვა ნაწილების ან საგნის ზემოქმედებით“. 

119. წამების საკითხებზე წამების სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში, A/HRC/31/57”, 5 იანვარი 2016, op. cit. 27, პარ. 23.
120. განცხადება პატიმართა პირადი შემოწმების თაობაზე, მსოფლიო სამედიცინო ასოციაცია, op. cit., შენიშვნა 108.
121. იქვე.
122. „წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის ანგარიში საბერძნეთის მთავრობას საბერძნეთში განხორციელებული ვიზიტის თაობაზე 

(CPT/Inf (2012) 1)”, ევროპის საბჭო, 10 იანვარი 2012, პარ. 51 ხელმისაწვდომია: rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680696605.
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ნივთის ფარული გადატანის პრობლემა: ციხის უფლებამოსილმა პირებმა უნდა განიხილონ ციხეში 
საქონლის ფარულად შეტანის პრაქტიკა და მოახდინონ პრობლემის წარმომშობი მიზეზების აღმოფხვრა. ხშირ 
შემთხვევბში დაწესებულებაში საგნის შეტანა ხორციელდება სისხლის სამართლის დანაშაულის მიზნებიდან 
გამომდინარე, თუმცაღა ეს ყოველთვის ასე არ არის. მაგალითად, ზოგ ციხეში მობილური ტელეფონების 
ფარულად შეტანა განპირობებული იყო იმით, რომ პატიმრებს არ ეძლეოდათ მათი ოჯახის წევრებთან 
ურთიერთობის სათანადო შესაძლებლობა. ზოგიერთი პატიმარი შეიძლება იძულებით დათანხმდეს ნივთების 
ფარულ გადატანს მასზე განხორციელებული ზეწოლის შედეგად, რაც აუცილებლად უნდა იყოს აღმოფხვრილი.

არასაჭირო ჩხრეკების დასრულება: ციხის უფლებამოსილმა პირებმა უნდა გადახედონ რისკების 
შეფასების მათთან არსებულ პროცედურებს სხეულის შემოწმებასთან კავშირში, გამოარკვიონ არის თუ 
არა გაუმჯობესების და საჭიროებას მოკლებული ჩხრეკისა და შემოწმების შემთხვევების შემცირების 
შესაძლებლობა. საჭიროებას მოკლებული ჩხრეკის და შემოწმების შემცირება შესაძლებელია მათი 
დეტალური აღრიცხვის და დოკუმენტირების გზით, რაც საშუალებას იძლევა თავიდან იქნას აცილებული 
პროცესის დუბლირება სხვა თანამშრომლების მიერ და ჩხრეკისა და შემოწმების პროცედურების გამოყენება 
დისკრიმინაციული მიზნებით.

ბუნებრივის საშუალებები: მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანზიაციამ (WHO) აღნიშნა რომ პატიმრის მიერ 
სხეულში რაიმე საგნის დამალვისას „უმეტეს შემთხვევაში საკმარისი იქნება პატიმრის მოთავსება მუდმივი 
მეთვალყურეობის ქვეშ მანამ, სანამ საგანი ბუნებრივი გზით არ გამოვა სხეულიდან“.123 ამ მიზნებისთვის 
ზოგ ციხეებში არსებობს ე.წ. „მშრალი საკნები“, სადაც სველი წერტილების ნაცვლად მოთავსებულია ღამის 
ქოთნები ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების მიზნით. 

საკნის ჩხრეკა: მაშინ, როდესაც საკნის ჩხრეკამაც შეიძლება დაარღვიოს პატიმრების უფლებები, ზოგიერთ 
შემთხვევაში ის ბევრად უფრო ეფექტიანია დაწესებულებაში ფარულად შემოტანილი აღურიცხავი საგნების 
აღმოსაჩენად, ვიდრე სხეულის შემოწმება.

სხეულის სკანერები და მეტალო დეტექტორები: სხეულის სკანერები და მეტალის დეტექტორები, 
მათ შორის ხელის პორტატული ხელსაწყოები, სხეულის შემოწმების მისაღები ალტერნატივაა.

ულტრაბგერითი მოწყობილობები: WMA-ის მიერ ულტრაბგერითი და სხვა სკანერები დასახელდა 
როგორც სხეულის სიღრმისეული ჩხრეკის შესაძლო ალტერნატივად.124 ეს მოწყობილობები შესაძლებელია 
გამოყენებული იქნას ქალი მსჯავრდებულების ვაგინალური შემოწმების ნაცვლად იმ წესის გათვალისწინებით, 
რომელიც ითვალისწინებს იმ სამედიცინო პერსონალის ციხის მართვის პროცესში მონაწილეობის 
დაუშვებლობას, რომელიც ახორციელებს ამ მოწყობილობების საშუალებით პატიმრების შემოწმებას. 

ანოსკოპი, ოტოსკოპი და ვაგინალური სარკეები: ბაგკოკის წესების მე-19 წესის კომენტარი 
აღნიშნავს, რომ „სხეულის სიღრმისეული შემოწმებისას უნდა გამკაცრდეს ციფრული ჩარევების და ისეთი 
მოწყობილობების გამოყენება, როგორიცაა ანოსკოპი (მაგ. სწორი ნაწლავის გამოკვლევის მიზნით), 
გინეკოლოგიური სარკეები (საშოს და საშოს ყელის გამოკვლევის მიზნით) ოტოსკოპი (ყურის სარკე), ენის 
სუპრესორები (შპადელი) და მარტივი მაშები“. სხვა მოწყობილობებთან დაკავშირებით, თუკი სამედიცინო 
პერსონალი ჩართულია პატიმრებთან დაკავშირებული ამ საკითხების მართვის პროცესში, ისინი არ უნდა 
აწვდიდნენ პატიმრებს სამედიცინო მომსახურეობას. 

ოპერატიულ მონაცემებზე დ ინფორმაციაზე დაფუძნებული ჩხრეკა 
და შემოწმება 

21 ჩრეკა და შემოწმება უნდა ეფუძნებოდეს კანონიერების, აუცლებლობის და პროპორციულობის 
პრინციპებს. ინტრუზიული ჩხრეკის ჩატარების შესახებ მიღებული გადაწყვტილება 
უნდა იყოს დაფუძნებული ინდივიდულურ შეფასებაზე და/ან სპეციფიკურ და სანდო 
ოპერატიულ მონაცემებზე. აღნიშნულ პროცესს ხელს შეუწყობს დინამიური უსაფრთხოების 
მიდგომების გათვალისწინება. 

22 ციხის ადმინისტრაციამ კონკრეტული შემთხვევისთვის ყველაზე შესაფერისი ჩხრეკის 
ან შემოწმების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება უნდა დააფუძნოს მუდმივად 
განახლებულ გამჭვირვალე კრიტერიუმებს. ადგილზე უნდა ხორციელდებოდეს შეთანხმებულ 
კრიტერიუმებბთან ჩხრეკის ან შემოწმების შესაბამისობის მუდმივი მონიტორინგი.

23 ციხის ადმინისტრაციამ უნდა განსაზღვროს თუ რა სპეციფიკურ მიზანს ემსახურება თითოეული 
ჩხრეკა და რომელი მეთოდის გამოყენება იქნება ყველაზე ნაკლებად ინტრუზიული ამ მიზნის 
მისაღწევად. პასუხი უნდა გაეცეს შეკითხვას იყენებს თუ არა ციხის ადმინისტრაცია ჩხრეკას 
სპეციფიკური რისკების საფუძველზე თუ ის განპირობებულია პატიმართა გარკვეული ჯგუფის 
მიმართ არსებული სტერეოტიპებით. 

123. ჯანდაცვა ციხეებში: WHO-ს სახელმძღვანელო მითითებები პატიმრების ჯანმრთელობის ძირითადი საკითხების შესახებ“, WHO ევროპა, 2007, 
გვ. 36 ხელმისაწვდომია: www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/99018/E90174.pdf.

124. განცხადება პატიმართა პირადი შემოწმების შესახებ, მსოფლიო სამედიცინო ასოციაცია, op. cit., შენიშვნა 111.
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დაცვის გარანტიების შემოღება
24 ციხის ყველა თანამშრომელი, რომელიც ატარებს ჩხრეკას ან შემოწმებას, უნდა იყოს 

სათანადოდ შერჩეული და გადამზადებული. ჩხრეკის ან შემოწმების ეფექტიანი მონიტორინგი 
უზრუნველყობს ჩხრეკის მარეგულირებელი კანონების და წესების სამართლიან და მუდმივ 
გამოყენებას და არასათანადო მოპყრობისგან და დისკრიმანიიცისგან პირების დაცვას.

25 წარმატებულ პრაქტიკად მიიჩნევა ჩხრეკისას ორი თანამშრომლის დასწრება პატიმრის და 
თანამშრომლის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით. CPT-მ მხარი დაუჭირა ამ პრაქტიკას, დასძინა 
რა, რომ „პატიმრის ან თანაშრომლის უსაფრთხოების მიზნით როგორც წესი, დამატებით 
ერთზე მეტი ოფიცერი უნდა ესწრებოდეს სხეულის გაშიშვლებით პირის შემოწმებას“.125 
სათანადო ღონისძიებებია გასატარებელი იმისათვის, რომ აღნიშნული არ გახდეს სამომავლო 
ჩხრეკას ან შემოწმებას დაქვემდებარებული პირის დამცირების საფუძველი. როდესაც ჩხრეკას 
ესწრება ორი თანამშრომელი, მათგან ერთი უნდა ახორციელებდეს შემოწმებას, ხოლო მეორე 
აკვირდებოდეს პროცესს. 

26 წარმატებული პრაქტიკაა ჩხრეკის/შემოწმების ჩატარებამდე პატიმრის ინფორმირება 
შემოწმების მიზეზების და განხორციელების მეთოდების შესახებ. თანამშრომლები 
ასევე ყურადღებით უნდა იყვნენ ჩხრეკისა და შემოწმების განხორციელების პროცესში 
გამოსაყენებელი სიტყვების და სხეულის ენის სწორად შერჩევის კუთხით, რადგან ამ 
ფაქტორებს მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ ჩხრეკასთან და შემოწმებასთან დაკავშირებულ 
პატიმრის გამოცდილებაზე. პატივისცემითა და პროფესიონალ დონეზე ჩატარებული 
ჩხრეკა და შესაბამისად შერჩეული საურთიერთო ენა განარიდებს პატიმრებისგან და 
თანამშრომლებისგან ზედმეტ უსიამოვნებას.

27 ჩხრეკის და შემოწმების დაწყებამდე პატიმრებს ყოველთვის უნდა მიეცეს საშუალება თავად 
ჩააბარონ ან გასცენ დამალული საგნები და ამ შესაძლებლობის შესახებ მათ გარკვევით 
უნდა ეცნობოს. თუკი პატიმარი უარს განაცხადებს სხეულის შემოწმებაზე, ამ შემთხვევაში 
კანონიერების, აუცილებლობისა და პროპორციულობის პრინციპების შესაბამისად ძალის 
გამოყენება უნდა იყო უკანასკნელი საშუალება და უნდა განხორციელდეს მხოლოდ მას 
შემდეგ, რა ყველა სხვა ალტერნატიული გზა ამოწურულია. სხვა ინტერვენცია გულისხმობს 
დეესკალაციის ისეთ ტექნიკებს, როგორიცაა პატიმრისთვის დამატებითი დროის მიცემა 
მის წინაშე არსებული შესაძლებლობების შესაფასებლად ან მოლაპარაკებების წარმოებას 
შემოწმების ჩატარებაზე თანხმობის მისაღებად. ძალის გამოყენების შემთხვევაში 
ინფორმირებული უნდა იქნას ციხის დირექტორი ან მის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირი 
და ეს აუცილებლად უნდა მიეთითოს პატიმრის პირად საქმეში. ძალის გამოყენების შემთხვევები 
უფრო დეტალურად განხილულია სახელმძღვანელო დოკუმენტის თავი 3, პარაგრაფები 41-67.

28 ყველა პატიმარს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა გაასაჩივროს მათი აზრით ჩხრეკის და 
შემოწმების დროს მათი პირადი ცხოვრების, ღირსების და ადამიანის უფლებების დარღვევის 
ფაქტები. გასაჩივრების მექანიზმებთან დაკავშრიებით უფრო დეტალურად გთხოვთ, იხილოთ 
სახელმძღვანელო დოკუმენტის თავი 1, პარაგრაფები130-165.

29 ციხის ადმინისტრაციამ არასოდეს არ უნდა დაუშვას პატიმრების გამოყენება სხვა პატიმრების 
საკნის ან სხეულის შესამოწმებლად ან გასაჩხრეკად. 

ჩხრეკის და შემოწმების ჩატარების ადგილი
30 სხეულის გაშიშვლებით და სიღრმისეული შემოწმება უნდა განხორციელდეს სანიტარულად 

დაცულ ადგილებში კონფიდენციალურობის დაცვით, ისეთ ადგილას, რომლის ხილვადობა 
დაცულია სხვა პატიმრებისა და ციხის თანამშრომლებისგან, მაგრამ ამავდროულად არ არის 
იზოლირებული. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების კვალიფიციური მგეგმავები და 
დიზაინერები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ჩხრეკის და შემოწმების ადგილი „უნდა აბალანსებდეს 
მხედველობითი კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს ვიკტიმიზაციის 
და ჩაკეტილობის გრძნობების აღძვრის გარეშე“.126 ამის გათვალისიწინებით, ფარდების ან 
სკრინინგის სხვა საშულებების გამოყენება ბევრად უფრო მისაღებია, ვიდრე ჩაკეტილი ან 
დახურული კარების. ჩხრეკის და შემოწმების ადგილი ან ფართობი არ უნდა მდებარეობდეს 
ციხიდან იზოლირებულ ნაწილში. 

31 ციხეში, სადაც მამაკაცები და ქალები იმყოფებიან განსხვავებულ ნაწილში, ჩხრეკის და 
შემოწმების ოთახებიც უნდა მდებარეობდეს განცალკევებულად. როგორც მინიმუმ, ქალები 
და მამაკაცები არასოდეს არ უნდა იმყოფებოდნენ ერთდროულად ჩხრეკის და შემოწმების 
ადგილას. იგივე პრინციპი ვრცელდება ციხეში მყოფ სრულწლოვანებსა და ბავშვებზე. 

125.  ანგარიში კოსოვოში გაეროს დროებით ადმინისტრაციას ევროსაბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტის მიერ კოსოვოში განხორციელებული 
ვიზიტის თაობაზე, CPT/Inf (2011)26, ევროპის საბჭო, 2011 წლის 6 ოქტომბერი, პარ. 29. 

126. ლაურა მაიელო და სტეფან კარტერი, „პისუარების გარეშე და ვარდისფრად შეღებილი?” როგორი უნდა იყოს ქალების ციხე?, ორგანიზაცია 
„ციხის საერთაშორისო რეფორმის” ბლოგი, 9 დეკემბერი 2015 წ. ხელმისაწვდომია: www.penalreform.org/blog/10020.
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თანამშრომელთა სწავლება და ზედამხედველობა 
32 უსაფრთხოების პროცედურებში ჩართული ყველა თანამშრომელი სრულფასოვნად უნდა 

გადამზადდეს სხეულის და საკნის ჩხრეკის საკითხებზე. მათ უნდა იცოდნენ თუ ჩხრეკის 
რომელი სახეა დასაშვები მოცემულ შემთხვევაში, როგორ უნდა იყოს მიღწეული ჩხრეკის 
აუცილებლობა და პროპორციულობა, როგორ განისაზღვროს ჩხრეკის ყველაზე შესაბამისი 
ფორმა თითოეულ შემთხვევაში, როგორ უნდა მიეწოდოს პატიმარს ინფორმაცია ჩხრეკის 
პროცედურების შესახებ და როგორ უნდა განხორციელდეს ჩხრეკა პირის პატივისა და პირადი 
ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვით.

33 შესაბამისი პერსონალი ასევე უნდა მომზადდეს ჩხრეკის და შემოწმებისადმი კონკრეტული 
ჯგუფების მომეტებული მოწყვლადობის საკითხებზე. სწავლება უნდა მოიცავდეს გენდერულ, 
კულტურულ და რელიგიურ საკითხებს და სხვადასხვა ჯგუფების ჩხრეკასთან და შემოწმებასთან 
დაკავშირებული კონკრეტული წესების ერთობლიობას. აღნიშნული გულისხმობს, მაგრამ 
არ შემოიფარგლება ციხეში ქალთა, ბავშვების, ლგბტი პირებისა და მკვიდრი მოსახლეობის 
მდგომარეობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. შეიძლება ასევე ითვალისწინებდეს პატიმრების 
შემოწმების რელიგიურ და კულტურულ თავისებურებებს.

34 PRI-მ და წამების პრევენციის ასოციაციამ (APT) აღნიშნა, რომ „სხეულის გაშიშვლებით 
პირის შემოწმების ვედეოგადაღება, როგორც დაცვის და ანგარიშვალდებულების საშუალება, 
განხილვის საგანია, რადგან თუ მას აქვს ძალადობის პრევენციის პოტენციალი, ამავე დროს ის 
არღვევს პიროვნების პირადი ხელშეუხებლობისა და ღირსების უფლებას“.127 თუ ხორციელდება 
ვიდეოგადაღება, შესაბამისი გარანტიები უნდა არსებობდეს პატიმრის პირადი ხელშეუხებლობის 
და ღირსების დასაცავად. 

პოზიტიური პრაქტიკა: ვიდეო ჩაწერასთან დაკავშირებით კანადაში არსებული დაცვის 
გარანტიები [2.6]

კანადაში, პიროვნების პირადი ხელშეუხებლობისა 
და ღირსების დაცვის მიზნით ადგილზე ვიდეოჩაწერა 
ხორციელდება შემდეგი დაცვის გარანტიების 
არსებობით:

–  ჩხრეკას და შემოწმებას ახორციელებს ორი 
თანაშრომელი (ოპერატორი არ მოიაზრება მათ 
რიცხვში);

–  პატიმრის სასქესო ორგანოების გადაღების თავიდან 
ასაცილებლად გამოიყენება დამცავი ფარდა, 
ნახევრად გადატიხრული კედელი ან გადასატანი 
ბარიერი;

–  ჩხრეკას ან შემოწმებას და პატიმრისთვის 
ინსტრუქციების გაცემას ახორციელებს 
სასჯელაღსრულების მხოლოდ ერთი 
თანამშრომელი;

–  ყველა თანაშრომელი, მათ შორის ოპერატორი არის 
იმავე სქესის, რაც პატიმარი;

–  თანაშრომლებმა უნდა უზრუნველყონ გენდერული 
დისფობიის მქონე პატიმრების განთავსება მათი 
უსაფრთხოებისა და პირადი ხელშეუხებლობის 
საჭიროებების გათვალისწინებით; და

–  ოპერატორი სხეულის გაშიშვლებით შემოწმების 
ვიდეოგადაღებას ახორციელებს იმგვარად, რომ 
შემოწმების განმახორციელებელი თანამშრომლები 
და პატიმარი კადრში ექცევიან ერთდროულად, 
პატიმრის ღირსებისა და პირადი ხელშეუხებლობის 
გათვალისწინებით. იმ შემთხვევაში თუკი ეს 
შეუძლებელია, ოპერატორს აქვს მიღებული 
ინსტრუქცია მთლიანად გადაიღოს ჩხრეკის 
განმახორციელებელი ოპერატორები. 
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ვიდეოჩანაწერის შენახვა
35 51-ე წესი ადგენს, რომ პატიმრის პირად საქმეში არსებული ჩხრეკის ვიდეოჩანაწერი, მათ 

შორის ინფორმაცია ჩხრეკის განხორციელების მიზეზებისა და განმახორციელებელი პირების, 
ასევე ნებისმიერი შედეგის შესახებ უმნიშვნელოვანესია დადგენილ ნორმებთან და წესებთან 
ჩხრეკის პროცედურების შესაბამისობის შემფასებელი პირებისთვის და შესაძლებელია 
გამოყენებულ იქნას იმის შესამოწმებლად, რომ არ განხორციელებულა ჩხრეკა და შემოწმება 
დისკრიმინაციული წესით. ჩანაწერების შენახვა შესაძლოა იყოს ციხეში ნივთების უკანონო 
შემოტანაში თანამშრომელთა თანამონაწილეობის თავიდან აცილების გარანტი, ყველა პატიმრის 
და მნახველის ჩხრეკას და შემოწმებას დაქვემდებარების უზრუნველყოფით.

36 51-ე წესის მოთხოვნა ჩანაწერების შენახვასთან დაკავშირებით კავშირშია მე-8 წესთან, 
რომელშიც მითითებულია პატიმრის პირადი საქმის მართვის სისტემაში შესატანი ინფორმაციის 
ჩამონათვალი, მათ შორის ქცევასა და დისციპლინასთან დაკავშირებული მონაცემები. 
ეფექტიანი ანგარიშვალდებულების და მონიტორინგის მიზნებისთვის, მნიშვნელოვანია ჩხრეკის 
შესახებ, განსაკუთრებით სხეულის გაშიშვლებით და სიღრმისეული შემოწმების შესახებ 
მონაცემები, რეგისტრირებული იქნას არამხოლოდ პატიმრის პირად საქმეში, არამედ ჩხრეკის 
აღრიცხვის ცენტრალიზებულ ჟურნალში.

127. იხილეთ „ვიდეოგადაღება საპოლიციო დაკავების დროს: წამების და არასათანადო მოპყრობის რისკ ფაქტორების აღმოფხვრა“, PRI/APT მეორე 
გამოცემა, საინფორმაციო ფურცელი, 2015. ხელმისაწვდომია: www.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/01/factsheet-2-cctv-2nd-ed-v4.pdf. 
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2. დაცვა, უსაფრთხოება და ღირსების შენარჩუნება ყველასთვის
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37 მე-9 წესის მოთხოვნის თანახმად ყველა პატიმრის პირადი საქმის ჩანაწერი უნფა ინახებოდეს 
კონფიდენციალურობის დაცვით და „უნდა იყოს ხილვადი მხოლოდ მათთვის, რომელთა 
პროფესიული ვალდებულებაა მსგავსი ჩანაწერების ხელმისაწვდომობა“. 

ქალი პატიმრების ჩხრეკა და შემოწმება 
38 სხეულის შემოწმება, განსაკუთრებით გაშიშვლებით ან ინვაზიური შემოწმების სახეები, 

შეიძლება იყოს დამამცირებელი და შეურაცხმყოფელი როგორც მამაკაცი, ასევე ქალი 
პატიმრებისთვის. თუმცა, ქალთა ანატომიის, მათი სოციალური მოწყობის, ურთიერთობათა 
ბუნებიდან და ქალი პატიმრების ძალადობრივი წარსული გამოცდილების სტატისტიკურად 
მაღალი მაჩვენებლის გათვალისწინებით, მსგავსი შემოწმების ზეგავლენა ქალ პატიმრებზე 
მამაკაცებთან შედარებით არაპროპორციულად მეტია. შესაბამისად, ჩხრეკის და შემოწმების 
დროს ქალი პატიმრები არასათანადო მოპყრობის განსაკუთრებული რისკის ქვეშ ექცევიან.128 
ქალთა შემოწმების ან ჩხრეკის განხორციელების მეთოდების მიხედვით შესაძლოა გაიზარდოს 
დამამცირებელი გამოცდილება, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ მათ უნდა აიწიონ მკერდი, 
გადაიხარონ და გაშალონ დუნდულები ან თუ მათ აქვთ მენსტრუაცია ჩხრეკის და შემოწმების 
განხორციელების მომენტისთვის.

39 შესაბამისად, ადგილზე უნდა არსებობდეს ჩხრეკის და შემოწმების სპეციფიკური, გენდერ 
მგრძნობიარე სახელმძღვანელო პრინციპები. ბანგკოკის წესების მე-19 წესი განსაზღვრავს, 
რომ ქალთა და გოგონათა „ჩხრეკა უნდა ჩატარდეს მხოლოდ ქალი თანამშრომლის მიერ, 
რომელიც სათანადოდ იქნება მომზადებული ჩხრეკის შესაბამის მეთოდებში და დადგენილი 
პროცედურების მიხედვით განახორციელებს მას.“129 

40 ბანგკოკის წესები მოუწოდებს მხარე სახელმწიფოებს უზრუნველყონ ჩხრეკის ან შემოწმების 
ალტერნატიური სკრინინგის მეთოდები, როგორიცაა სკანერები სხეულს გაშიშვლებით და 
ინვაზიური შემოწმების ნაცვლად, რათა თავიდან იქნას აცილებული ქალებზე ინვაზიური 
ჩხრეკის ფსიქოლოგიური და შესაძლო ფიზიკური დამაზიანებელი ზეგავლენა.130 

41 მამაკაცი თანამშრომლებს განსაკუთრებით უნდა აეკრძალოს ქალი და გოგო პატიმრების 
ნებისმიერ სახის ჩხრეკა ან შემოწმება, მათ შორის პირადი არასრული, გაშიშვლებით და 
სიღრმისეული შემოწმება. ქალთა შემოწმება უნდა განხორციელდეს მკაცრად მამაკაცების 
თვალთახედვის და დასწრების მიღმა.

42 ორსული ქალი და გოგო პატიმრები არასოდეს არ უნდა დაექვემდებარონ აგინალურ შემოწმებას. 

43 ქალი პატიმრების ჩხრეკის განსახორციელებლად ციხის ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს 
სათანადო რაოდენობის გადამზადებული ქალი თანამშრომლების შერჩევა. 

ბავშვების ჩხრეკა და შემოწმება
44 ზოგადად, ზემოაღნიშნული ყველა მინიმალრი სტანდარტი თანაბარმნიშვნელოვნად გამოიყენება 

ციხეში ბავშვების ჩრეკის და შემოწმების განხორციელების მიმართ. 

45 თუმცა, ბავშვების უნიკალური მოწყვლადობის გათვალისწინებით, ამგვარი ჩხრეკის ან 
შემოწმების მიმართ შესაძლოა გამოყენებულ იქნას დამატებითი ღონისძიებები მათი ასაკის, 
სქესის და პიროვნების გათვალისწინებით. მაგალითად, თანამშრომლები, რომელნიც 
ახორციელებენ ამგვარ შემოწმებას, გასაკუთრებული სიფრთხილით უნდა შეირჩეს და 
სპეციალურად გადამზადდეს ბავშვებთან მოპყრობის საკითხებზე. 

46 ინვაზიური ჩხრეკა არ უნდა განხორციელდეს ბავშვების მიმართ გარდა განსაკუთრებულად 
გამონაკლის შემთხვევებში და აუცილებელია ბავშვის და კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა 
ნებისმიერი ინვაზიური ჩხრეკის ჩატარების განსახორციელებლად.131

47 გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე მოუწოდებს სახელმწიფოებს 
არ დაუქვემდებარონ დაკავების ადგილებში ბავშვები გაშიშვლებით შემოწმებას გარდა 
იმ შემთხვევისა, როცა არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ ამგვარი ჩხრეკის ჩატარება 
უკიდურესად აუცილებელია.132 

128. მაგალითისთვის იხილეთ ანდრეა ჰუბერის ავტორობით “ქალები და ბავშვები როგორც მსხვერპლები და დამნაშავეები: წარსული, პრევენცია, 
რეინტეგრაცია: წინადადებები წარმატებული მომავლისთვის“, (ტომი 2), ქალები სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში და გაეროს 
ბანგკოკის წესების დამატება, Springer International Publishing, 2016, პარ. 5.9.

129. 129 ბანგკოკის წესები, op. cit., შენიშვნა 28, წესი 19.
130. იქვე, წესი 20.
131. „მართლწესრიგის დამცველი პირების მიერ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების რესურსების წიგნი“, UNHCR და UNODC, 2017, გვ. 141, 

მითითებით შემდეგ წყაროზე „აფრიკაში დაკავების, საპოლიციო პატიმრობის და წინასწარი პატიმრობის მდგომარეობის სახელმძღვანელო 
მითითებები“, ადამიანის და ხალთა უფლებების აფრიკის კომისია (ACHPR), მაისი 2014 ხელმისაწვდომია: www.ohchr.org/Documents/
ProfessionalInterest/UseOfForceAndFirearms.pdf; იცილეთ ასევე „დაკავებაში მყოფი ბავშვების წამებისგან დაცვა: გლობალური პრობლემების 
გლობალური მოგვარება“, American University Washington College of Law’s Center for Human Rights & Humanitarian Law, Anti-Torture Initiative, 
2017, გვ. 51.

132. გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან სასჯელის საკითხებზე, 
ხუან ე. მენდესი, ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის საბჭოს, A/HRC/28/68, 5 მარტი 2015, პარ. 86 (f) ხელმისაწვდომია: www.ohchr.org/EN/
HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Pages/ListReports.aspx. 
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48 ციხეში მშობლებთან მცხოვრებ ბავშვებს არასოდეს არ უნდა მოექცნენ როგორც პატიმრებს 
(წესი 29(2))) და მათი ჩხრეკა ან შემოწმება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ განსაკუთრებული 
აუცილებლობის პირობებში. ბავშვების ჩხრეკის ან შემოწმების ნებისმიერი მიზეზი გასაგებად 
უნდა აუხსნან როგორც ბავშვს, ასევე მშობელს. მშობელი უნდა დაესწროს ჩხრეკას ან 
შემოწმებას და შესაძლებლობა უნდა მიეცეს სრულად დააკვირდეს პროცესს. 

49 გოგონები არასოდეს არ უნდა შემოწმდნენ მამაკაცი თანამშრომლების მიერ. 

50 ბანგკოკის წესების 21-ე წესი განსაზღვრავს, რომ ციხის თანამშრომლებმა „უნდა გამოავლინონ 
კომპეტენცია, პროფესიონალიზმი და თანაგრძნობა და უნდა შეინარჩუნონ პატივისცემა და 
ღირსება იმ ბავშვების ჩხრეკის ან შემოწმების დროს, რომელიც დედასთან ერთად იმყოფება 
ციხეში და ასევე პატიმართან პაემანზე მისულ ბავშვს“.

ლგბტი პატიმრების სხეულის შემოწმება
51 სხეულის შემოწმება განსაკუთრებულად დამამცირებელი შეიძლება იყოს ლგბტი 

პატიმრებისთვის და მათ მიმართ შესაძლოა არსებობდეს არასათანადო მოპყრობის 
მომეტებული რისკი მათი გენდერული იდენტობის ან სექსუალური ორიენტაციის გამო. 
ციხის ადმინისტრაციამ შესაბამისად უნდა შეიმუშავოს ლგბტი პატიმრების ჩხრეკის 
სპეციფიკური სახელმძღვანელო პრინციპები, განსაკუთრებით ტრანსგენდერი და ინტერსექსი 
პირების მიმართ. 

52 ლგბტი პატიმრებთან მიმართებაში იმავე სქესის თანამშრომელის მიერ ჩხრეკის ჩატარების 
პრინციპის გამოყენება, შესაძლოა სათანადოდ ვერ უზრუნველყობს სათანადო დაცვის 
გარანტიებს, რადგან ქალი ან მამაკაცი თანამშრომელის მიერ ზიანის მიყენების ალბათობა 
ამ შემთხვევაში თანაბარია. ტრანსგენდერ პატიმარს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა თავად 
განსაზღვროს ქალი თუ მამაკაცი თანამშრომელის მიერ მისი ჩხრეკის შესაძლებლობა.133 

53 ტრანსგენდერი და ინტერსექსი პატიმრების მიერ საკუთარი სქესის განსაზღვრა არ უნდა 
იყოს დამოკიდებული ოფიციალურ დოკუმენტებში მითითებულ სქესთან, არამედ ჩხრეკის 
განხორციელების მომენტისთვის მათ პირად თვითაღიარებულ სქესთან (იხ. წესი 7 (ა)).

პოზიტიური პრაქტიკა: ტრანსგენდერი პატიმრების ჩხრეკა – შოტლანდიის ციხის 
სამსახურის მიერ განხორციელებული ვიდეო [2.7]

შოტლანდიის ციხის სამსახურმა გამოსცა 
მოკლემტრაჟიანი ფილმების სერია ციხის 
თანამშრომლების მიერ ტრანსგენდერი პატიმრების 
ჩხრეკის განხორციელების სახელმძღვანელო 
პრინციპების შესახებ. ფილმი დემონსტრირებას 
უკეთებს დამაიმედებელ პრაქტიკას და მკაფიოდ 
განიხილავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა 
ტრანსგენდერი პატიმრის ციხეში შესახლება და 
გენდერსენსიტიური მიდგომების მნიშვნელობა. სერია 
შედგება დამოუკიდებელი ხანმოკლე ფილმებისგან 
ტრანს ქალი და მამაკაცი პატიმრების ჩხრეკის და 
შემოწმების სადემონსტრაციოდ, რომელიც გამოიცა 
შოტლანდიის ტრანსალიანსის (scottishtrans.org) და 
თანასწორობის კავშირთან (www.equality-network.org) 
ერთობლივად.134 

შოტლანდიის ციხის სამსახურის გენდერული 
იდენტობის და გენდერული გადანაწილების პოლიტიკა 
განსაზღვრავს, რომ თავისუფლებააღკვეთილი 
პირების სხეულის შემოწმება უნდა განხორციელდეს 
მათი სურვილის მიხედვით. დაკავებაში მყოფ 
პირს უნდა დაესვას შეკითხვა თუ რომელი სქესის 
თანამშრომლის მიერ უნდა მას იყოს შემოწმებული. 
მათი პასუხი იწერება და შესაბამისად ხორციელდება 
სხეულის შემოწმება.135 

133 134 135

133. „თავისუფლებაღკვეთილი ლგბტი პატიმრები: პევენციის მონიტორინგის სამოქმედო ჩარჩო“ (მეორე გამოცემა 2015), op. cit. 27.
134. ამონარიდი სერიიდან ხელმისაწვდომია: vimeo.com/99916554.
135. „გენდერული იდენტობა და გენდერული გადანაწილების პოლიტიკა“, შოტლანდიის ციხის სისტემა, 12 მარტი 2014 ხელმისაწვდომია: 

www.sps.gov.uk/Corporate/Publications/Publication-2561.aspx.
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 2.2 მნახველების ჩხრეკის და ციხეში 
შესვლის პროცედურები
შესაბამისი წესები: მნახველების ჩხრეკის და ციხეში შესვლის პროცედურები

წესი 60: 
1. ციხის ტერიტორიაზე მნახველთა დაშვება 
დამოკიდებულია ჩხრეკის გავლასთან დაკავშირებით 
მათ თანხმობაზე. მნახველს შეუძლია ნებისმიერ 
მომენტში შეცვალოს გადაწყვეტილება და უარი 
თქვას შემოწმების გავლაზე. ასეთ შემთხვევაში, ციხის 
ადმინისტრაცია უფლებამოსილია, უარი უთხრას მას 
ციხის ტერიტორიაზე დაშვებაზე. 

2. მნახველთა დაშვების პროცედურები და ჩხრეკა არ 
უნდა იყოს დამამცირებელი და უნდა რეგულირდებოდეს 
მინიმუმ ისეთი დამცავი პრონციპებით, როგორიც 
გათვალისწინებულია 50-52-ე წესებში. მაქსიმალურად 
უნდა იქნეს არიდებული სხეულის სიღრმისეული ჩხრეკა 
და არ უნდა გამოიყენებოდეს ბავშვების მიმართ.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

54 დაწესებულების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით შესაძლოა საჭირო იყოს ციხეში 
შესვლისას პატიმრების მნახველების შემოწმება. მნახველები შეიძლება შემოწმდნენ აკრძალული 
ნივთების ციხეში უკანონოდ შეტანის აღსაკვეთად. 

55 მნახველები არ არიან პატიმრები და შესაბამისად არ ექვემდებარებიან ციხის წესებს. ეს 
გულისხმობს, რომ დაუშვებელია იძულებითი წესით მათი დაქვემდებარება შემოწმების 
პროცესისადი, მიუხედავად იმისა, რომ ციხის ხელმძღვანელობამ შეიძლება დაუშვას ციხის 
ნივთებზე წვდომა გარკვეული წესების შესაბამისად. მნახველების ჩხრეკის მარეგულირებელი 
წესების ერთობლიობა მინიმუმ ისეთივე მკაცრად რეგულირებული უნდა იყოს, როგორც 
პატიმრების მიმართ. 

56 სავარაუდოდ, ციხის მნახველებმა შეიძლება იგრძნონ დამცირება და შიში, განსაკუთრებით 
თუ ეს მათი პირველი ვიზიტია ციხეში და შესაძლოა ციხის თანამშრომლებთან მათი პირველი 
ურთიერთობაც სწორედ პირადი შემოწმების კონტექსტში განხორციელდეს. მნახველები 
ჩხრეკის პროცედურებს სავარაუდოდ ჩათვლიან ინტრუზიულს და დამამცირებელს და 
დათანხმდებიან მის გავლას მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ეს არის ციხეში შესვლის წინაპირობა. 

57 პატიმრების რეაბილიტაციის და კეთილდღეობის მიზნებიდან გამომდინარე მათთან მნახველების 
დაშვების მნიშვნელობის გათვალისწინებით ციხის თანამშრომლებს გაცნობიერებული უნდა 
ჰქონდეთ, რომ შემოწმების უარყოფითმა გამოცდილებამ შესაძლოა შეაჩეროს მნახველები ციხის 
სამომავლო მონახულებისგან. 

58 თუკი მნახველებს აქვს ციხის თანამშრომლებთან პოზიტიური ურთიერქმედების გამოცდილება, 
მათ შორის შემოწმების პროცედურების ჩათვლით, პატიმართა და თანამშრომელთა ზოგადი 
ურთიერთობაც გაუმჯობესდება. მეორეს მხრივ, თუკი მნახველები უზიარებენ პატიმრებს 
შემოწმების დამამცირებელ გამოცდილებას, პატიმართა ნდობა ციხის თანამშრომლების 
მიმართ უარესდება.

პრაქტიკაში განხორციელება

დაცვის გარანტიები
59 წესი 60(2) აღნიშნავს, რომ მნახველთა ციხეში შესვლის პრცედურები უნდა ითვალისწინებდეს 

როგორც მინიმუმ ისეთივე დაცულობის ხარისხს, როგორც ეს პატიმრებთან მიმართებაშია 
(წესები 50-52). მნახველებს არასოდეს არ უნდა მოექცნენ პატიმრების მსგავსად და ციხის 
თანამშრომლები განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოექცნენ ბავშვებს. ჩხრეკის ან 
შემოწმების პროცედურების მიმართ უნდა განხორციელდეს სათანადო ზედამხედველობა, რათა 
შემოწმდეს მათი გამოყენების სამართლიანობა და თანმიმდევრულობა.

60 ჩხრეკა ან შემოწმება უნდა განხორციელდეს კანონიერების, აუცილებლობისა და 
პროპორციულობის პრინციპებზე დაყრდნობით. სადაც აუცილებელია, ჩხრეკა ან შემოწმება 
უნდა განხორციელდეს პირის თანდაყოლილი ღირსების და პირადი ხელშეუხებლობის სათანადო 
პატივისცემის დაცვით. 

 70 სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნელსონ მანდელას წესების შესახებ
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61 მნახველები არასოდეს არ უნდა დაექვემდებარონ ჩხრეკის ან შემოწმების იძულებას და მათ აქვთ 
უფლება ნებისმიერ დროს გადათქვან გაცემული თანხმობა ჩხრეკის ან შემოწმების ჩატარებაზე, 
როგორც ამას ცხადყოფს მე-60(1) წესი. ჩხრეკის ან შემოწმების პროცედურაში მონაწილეობის 
მიღებაზე მნახველის მიერ გაცხადებული უარის ერთადერთი ნებადართული უკუკავშირი არის 
მისთვის ციხეში შესვლაზე უარის თქმა. თუმცა, ჩხრეკაზე უარი აუცილებლად არ გულისხმობს 
შესვლაზე საბოლოო უარის მიღებას. ამის სანაცვლოდ, შესაძლებელია მოხდეს მონახულების 
ფორმის შეცვლა და მაგალითად, დაშვებულ იქნას უკონტაქტო მონახულება, რაც სავსებით 
გამორიცხავს პატიმრისთვის აკრძალული რაიმე ნივთის გადაცემას. 

62 განსაკუთრებული ჯგუფების მიმართ, როგორიცაა ქალები, ბავშვები, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები, არსებული დაცვის გარანტიები და წესთან ერთობლიობა ასევე 
გათვალისწინებული უნა იყოს მნახველთა მიმართაც. წესი 60(2) ადასტურებს სიღრმისეული 
შემოწმებისგან თავის შეკავების აუცილებლობაზე და რომ ის არ უნდა განხორციელდეს 
ბავშვების მიმართ. 

არასაჭირო ჩხრეკის და შემოწმების თავიდან აცილება 
63 თუ მნახველებს შეახსენებენ მათ წინაშე არსებული შესაძლო სანქციებისა და შეზღუდვების 

შესახებ, ამან შეიძლება შეაჩეროს მათ მიერ ციხეში აკრძალული ნივთების უკანონოდ შეტანის 
მცდელობა. ციხის ადმინისტრაციამ ნათლად უნდა ახსნას, თუ რა საგნები შეიძლება ჰქონდეს 
მნახველს თან და რომელი ნივთების მიცემა ეკრძალება პატიმრისთვის. მკაფიოდ უნდა 
განიმარტოს ასევე აკრძალული ნივთების შემოტანისთვის გათვალისწინებული სანქციები. 
აღნიშნული შესაძლებელია განხორციელდეს ციხის შესასვლელში, საჯაროდ ხელმისაწვდომ 
ადგილას ხილვადი ნიშნის დამაგრებით ან ჩხრეკის დაწყებამდე მნახველისთვის მკაფიო 
ახსნა-განმარტების მიცემით. ყველა მნახველს უნდა მიეცეს საშუალება, ჩხრეკის დაწყებამდე 
პირადად ჩააბარონ აკრძალული ნივთები.

64 როგორც პატიმრების გაჩხრეკის და შემოწმების შემთხვევაში, ასევე მნახველებთან 
მიმართებაშიც ციხის თანამშრომლებმა ყურადღებით უნდა განიხილონ ჩხრეკის 
განხორციელების სამართლებრივი საფუძვლები, მისი აუცილებლობა და პროპორციულობა. 
მაგალითად, თუკი პატიმრის მონახულება გამორიცხავს მასთან კონტაქტს და მნახველისთვის 
შეუძლებელი იქნება მისთვის რაიმე აღურიცხავი ნივთის გადაცემა, ამ შემთხვევაში ჩხრეკის 
ჩატარება არ არის საჭირო. ამის მსგავსად, თუკი გარე ვიზიტების შემდეგ პატიმრების 
დაბრუნებისას ხდება მათი რუტინული შემოწმება, პატიმრების და მნახველების შემოწმების 
საფუძვლიანობა ეჭვის ქვეშ დგება. 

ჩხრეკის და შემოწმების განხორციელება 
65 ციხის ადმინისტრაციამ ნათლად უნდა აუხსნას ციხის მნახველებს ჩხრეკის ჩატარების 

აუცილებლობის მიზეზები, როგორ იქნება ჩატარებული ჩხრეკა და რა შედეგები მოყვება 
მნახველის მიერ ჩხრეკაზე ან შემოწმებაზე უარის თქმას. ციხის ადმინისტრაციას უნდა ჰქონდეს 
მეგობრული, მხარდამჭერი დამოკიდებულება და ფრთხილად უნდა შეარჩიოს სასაუბრო 
სიტყვები და სხეულის ენა.

66 თანამშრომლები უნდა გადამზადდენ მნახველებთან სათანადოდ მოპყრობის საკითხებზე 
და უნდა ახსოვდეთ, რომ მნახველი შეიძლება იყოს შეშფოთებული, დადარდიანებული 
ან შეშინებული. კერძოდ, მათ უნდა გაიარონ გადამზადება ბავშვ მნახველებთან 
მოპყრობის საკითხებზე. 

67 ბავშვის უფლებების დაცვის გაეროს კომიტეტი (UNCRC) გასცემს რეკომენდაციას ადგილზე 
გატარებული იყოს შესაბამისი ღონისძიებები „მონახულების კონტექტსის შესაბამისობის 
უზრუნვესაყოფად ბავშვის ღირსებისა და პირად ხელშეუხებლობის უფლებასთან“ და მოუწოდა 
მხარეებს „თავისუფლებააღკვეთილ მშობლებთან მიმართებაში არსებული უსაფრთხოების 
ღონისძიებები და პოლიტიკა ითვალისწინებდეს დაზარალებული ბავშვების უფლებებს.“136

მნახველების შემოწმების ადგილი
68 მნახველების შემოწმების და ჩხრეკის და შემოწმების ადგილი უნდა მდებარეობდეს და იყოს 

მოწყობილი იმგვარად, რომ მან უზრუნველყოს გასაჩხრეკი პირის ღირსების და პირადი 
ხელშეუხებლობის უსაფრთხოება და თანამშრომლების მხრიდან არასათანადო მოპყრობის 
შემთხვევების თავიდან აცილება. 

მნახველი სპეციალისტების ჩხრეკა და შემოწმება 
69 შეიძლება აუცილებელი იყოს არამხოლოდ ციხეში მყოფი ოჯახის წევრების ან მეგობრებს 

მნახველი პირების ჩხრეკა და შემოწმება, არამედ ციხეში სერვისის მიმწოდებელი 
პირების და სპეციალისტების, მათ შორის ადვოკატების შემოწმება. ჩხრეკა და შემოწმება 
განსაკუთრებით აუცილებლია, თუ არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი სპეციალისტების 

136. „პატიმარი მშობლების ბავშვები“, ბავშვის უფლებების დაცვის კომიტეტი, op. cit., შენიშვნა 44, პარ. 38 და 39.
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ან სერვისის მიმწოდებლების მიერ ციხეში უკანონოდ აკრძალული ნივთების სავარაუდო შეტანის 
ან გაქცევაში პატიმრის დახმარების შესახებ, რამაც შესაძლოა საფრხის წინაშე დააყენოს 
ციხის უსაფრთხოება.

70 ციხის მონიტორები და ინსპექტორებიც შესაძლოა დაექცემდებარონ ჩხრეკას, მაგრამ 
მათი სპეციფიკური მანდატიდან და როლიდან გამომდინარე, ამგვარი ჩხრეკა უნდა იყოს 
მინიმალური და მათი დოკუმენტების შინაარსის კონფიდენციალურობა დაცული. საუკეთესო 
შემთხვევაში მათი როლიდან გამომდინარე და შესაბამისად მონიტორები წინასწარ უნდა იყვნენ 
შემოწმებულნი სანდოობის კუთხით, რაც საშუალებას იძლევა თავიდან იქნას აცილებულიდ 
დეტალური შემოწმების აუცილებლობა.

71 თუკი არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ იურიდიული წარმომადგენელი ჩართულია 
პატიმრისთვის აღურიცხავი ნივთის მიწოდებაში, ციხის ადმინისტრაციას ეძლევა უფლება 
განახორციელოს მისი გაჩხრეკა კანონიერების, აუცილებლობისა და პროპორციულობის 
პრინციპების დაცვით. თუმცაღა, პატიმარს თავისუფლად უნდა შეეძლოს თავის ადვოკატთან 
საუბარი ჩარევისა და ცენზურის გარეშე. პატიმრის და ადვოკატის საუბარი, მათ შორის 
სამართლებრივი დოკუმენტაცია, უნდა იყოს კონფიდენციალური. კონფიდენციალური 
ინფორმაციის შემცველი კონვერტი შესაძლებელია გაიხსნას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 
თუკი არსებობს ვარაუდი, რომ მასთან ერთად დალუქულია უკანონო ან საფრთხის 
შემცველი საგნები. ციხის უფლებამოსილი პირები არასოდეს არ უნდა გაეცნონ ამგვარი 
კორესპონდენციის შინაარსს.

72 UNODC-მა აღნიშნა, რომ „პატიმრებს და მათ იურიდიულ კონსულტანტებს შორის არსებული 
კომუნიკაცია უნდა იყოს კონფიდენციალური და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ხდებოდეს 
მისი შემოწმება. მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში, მაშინ როდესაც არსებობს გონივრული 
და დასაბუთებული ეჭვი, რომ კორესპონდენცია შეიცავს უკანონო მონაცემებს, შესაძლებელია 
ციხის უფლებამოსილმა უფროსმა თანამშრომელმა უკანონო საგნის აღმოჩენის მიზნით გახსნას 
კორესპონდენცია პატიმრის თანდასწრებით. წერილი არ უნდა იყოს წაკითხული. ანალოგიურად, 
კანონიერი წარმომადგენლის მიერ ციხეში შეტანილი დოკუმენტაცია კონფიდენციალური 
ხასიათისაა და ადვოკატების ჩხრეკა და შემოწმება უნდა განხორციელდეს განსაკუთრებული 
სიფრთხილით.“137 

 2.3 ციხეში მშობლებთან ერთად 
მცხოვრები ბავშვები 

73 განახლებული მინიმალური სტანდარტული წესები ითვალისწინებენ გარკვეულ მოთხოვნებს 
ციხეში მშობლებთან ერთად მცხოვრებ ბავშვებთან მიმართებაში. ბაგკოკის წესები ავსებენ 
მანდელას წესებს უფრო დეტალური სახელმძღვანელო პრინციპებით თუ როგორ უნდა 
განხორციელდეს მშობლების და ბავშვების მხარდაჭერა, მათ შორის ბავშვების ემოციური 
მდგომარეობის და განვითარების საჭიროებების გათვალისწინებით. ბანგკოკის წესები ასევე 
ითვალისწინებს ბავშვის ციხეში დატოვების ნებართვის გაცემის ან ციხიდან გაყვანის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესთან დაკავშირებულ სახელმძღვანელო პრინციპებს. 
ბანგკოკის წესების წინასწარი კომენტარი 12 აცხადებს, რომ „ზოგიერთი წესი აწესრიგებს 
საკითხებს, რომელიც ეხება როგორც ქალ ისე მამაკაც პატიმრებს, როგორიცაა მშობლის 
მოვალეობები (...) შესაბამისად, ზოგიერთი წესი, თანაბრად ეხება მამრობითი სქესის 
პატიმრებსა და მსჯავრდებულებს, რომლებიც არიან მამები“. 

შემუშავებული უნდა იყოს მკაფიო და მუდმივი სახელმძღვანელო პრინციპები და წესები 
ზრდასრულებთან ერთად ციხეში ბავშვების დატოვების ნებართვის გაცემის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესთან და ციხეში ბავშვის ყოფნის ხანგძლივობის 
განსაზღვრასთან დაკავშირებით. სახელმძღვანელო პრინციპებმა ასევე უნდა გაითვალისწინოს 
მშობლის ან მზრუნველისგან ბავშვის დაშორების დრო და გზები, შესაფერისი ალტერნატიული 
ღონისძიებების ცათვლით და დებულებებს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ დაშორება 
განხორციელდება სათანადო ზრუნვით და მგრძნობელობით. აღნიშნულ შემთხვევაში 
მომვლელებს წინასწარ და სრულად უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია განსახორციელებელი 
პროცედურების შესახებ. 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, იხილოთ 
სახელმძღვანელო დოკუმენტი ბანგკოკის წესების შესახებ 138

137. „ცნობარი მაღალი რისკის პატიმრების მართვის შესახებ“, UNODC, op. cit., შენიშვნა 44, გვ.139.
138. მაგალითისთვის იხილეთ „სახელმძღვანელო დოკუმენტი: გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესები ქალ პატიმართა მოპყრობისა 

და მსჯავრდებულ ქალთა არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ (ბანგკოკის წესები)“, ციხის საერთაშორისო რეფორმა/ტაილანდის 
მართლმსაჯულების ინსტიტუტი, 2013, ხელმისაწვდომია: www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/10/PRI-TIJ-Guidance-Document-on-
Bangkok-Rules-October-2013.pdf.
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შესაბამისი წესები: ციხეში მშობლებთან მყოფი ბავშვები

წესი 29 :
1. გადაწყვეტილება იმის შესახებ, უნდა დარჩეს თუ 
არა ბავშვი მშობელთან ციხეში, უნდა ეფუძნებოდეს 
ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს. იმ დაწესებულებებში, 
სადაც დასაშვებია ბავშვის მშობელთან დარჩენა, 
გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი:

(ა) ბავშვის მოვლის შიდა და გარე ობიექტები, რომელიც 
დაკომპლექტებული იქნება პროფესიონალებით და სადაც 
შესაძლებელი იქნება ბავშვის დატოვება მაშინ, როდესაც 
ის მშობლის მზრუნველობის ქვეშ არ იმყოფება; 

(ბ) პედიატრიული სამედიცინო მომსახურება, მათ 
შორის მიღების დროს ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
შემოწმება და ბავშვის განვითარების ზედამხედველობა 
სპეციალისტის მიერ.

2. დაუშვებელია, მშობელთან ციხეში მცხოვრები ბავშვის 
პატიმარივით მოპყრობა.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

74 ბევრ ქვეყანაში, ბავშვებს აქვს უფლება იყვნენ ციხეში მათ მშობელთან ან ძირითად 
მომვლელთან, რომელიც როგორც წესი არის დედა ან სხვა მდედრობითი სქესის ნათესავი, 
ერთად.139 ხშირად ბავშვები რჩებიან ციხეში, ვინაიდან არ არსებობს მათი მოვლის სხვა 
ალტერნატიული შესაძლებლობა, ან ვინაიდან ისინი დაიბადნენ დედების ციხეში ყოფნის დროს. 

75 ციხის გარემო უზღუდავს ბავშვებს ჩვეულებრივ ბავშვურ ცხოვრებას და ციხის 
ადმინისტრაციისთვის შესაძლოა რთული იყოს მათი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. ციხის 
გარემოში დამატებითი რისკებია, მათ შორის პატიმრებს შორის ძალადობა. მეორეს მხრივ, 
მშობელთან ან მომვლელთან ერთად ციხეში ცხოვრება შეიძლება კვლავ წარმოადგენდეს 
ბავშვისთვის საუკეთესო ან ერთადერთ შესაძლებლობას და იყოს ნაკლებად საზიანო, ვიდრე 
მათი დაშორება.

76 ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ ციხეში მათ მშობელთან ან სხვა მომვლელთან ერთად 
არასოდეს არ უნდა გათანაბრდნენ პატიმრებთან და ციხის უფლებამოსილ პირებს აქვთ 
ვალდებულება დაიცვან მათი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა დაწესებულებაში ყოფნის 
განმავლობაში. მათ უნდა იზრუნონ და დააკმაყოფილონ მათი მოთხოვნები სათანადოდ, 
ბიუჯეტის და ადამიანური რესურსების დაგეგმვის ჩათვლით. 

პრაქტიკაში განხორციელება

გადაწყვეტილება კოაბიტაციის შესახებ
77 გადაწყვეტილება კოაბიტაციის შესახებ მიღებულ უნდა იქნას კონკრეტული საქმიდან 

გამომდინარე ბავშვთა კეთილდღეობაზე ზრუნვის სააგენტოების მიერ, ჯანმრთელობის დაცვის 
სპეციალისტებთან კოორდინაციით. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უნდა იყოს ჩართული 
როგორც მომვლელი, ასევე ბავშვი.140 

78 როგორც მითითებულია ბანგკოკის წესების 52-ე წესში მშობლისგან ან მომვლელისგან ბავშვის 
დაშორების დროისა და ადგილის შესახებ გადაწყვეტილება უნდა ეფუძნებოდეს ინდივიდუალურ 
შეფასებას და ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვას. 

79 ინდივიდუალური შეფასება გამუდმებით უნდა გადაიხედოს ციხის ცვალებადი გარემოს 
და ბავშვის განვითარების საჭიროებებიდან გამომდინარე.

80 მაშინ როდესაც მანდელას წესები და ბანგკოკის წესები ბავშვის ძირითადი მომვლელის 
სტატუსს უკავშირებენ დედებს (ან მშობლებს), ბავშვებმა ციხეში შეიძლება იცხოვრონ სხვა 
მომვლელებთან ერთად, მაგალითად ბებია-ბაბუასთან ან უფროს და-ძმასთან, განსაკუთრებით 
თუკი მათი მშობლები აღარ არიან ცოცხლები ან არ ძალუძთ მათი მოვლა. 

139. დანაშაულის პრევენციისა და სისხლის სამართლის მართლსამჯულების გაეროს კომიტეტი (CCPCJ), ქალ პატიმართა მოპყრობისა და 
მსჯავრდებულ ქალთა არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ წესების პროექტის კომენტარი“E/CN.15/2009/CRP.8, 9 აპრილი 2009, გვ. 
31 ხელმისაწვდომია: www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Expert-group-meeting-Bangkok/ECN152009_CRP8.pdf. ბანგკოკის 
წესების შესახებ ეს კომენტარი ცხადყოფს, რომ ზოგიერთი წესი გამოიყენება როგორც მამაკაცი, ასევე ქალი პატიმრების მიმართ, მათ 
შორის, მშობლების პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით და რომ აუცილებელია ბავშვების ცხოვრებაში ორივე მშობლის ცენტრალური 
როლის აღიარება. შესაბამისად, წესები, რომლებიც ეხება მშობლებთან ციხეში მცხოვრებ ბავშვებს, თანაბრად ვრცელდება მამრობითი სქესის 
პატიმრებზე და დამნაშავეებზე, ვინც არიან მშობლები.

140. გაეროს გენერალური ასამბლეა, რეზოლუცია 44/25, „გაეროს ბავშვთა დაცვის კონვენცია“, 1989 წლის 2 ნოემბერი, რომლის მე-12 მუხლი 
უთითებს, მონაწილე სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ ბავშვის უფლება თავისუფლად გამოთქვას თავისი აზრი ნებისმიერ საკითხებზე, 
რომელიც უშუალოდ ეხება მას და მის შეხედულებებს მიენიჭოს სათანადო წონა მისი ასაკისა და განვითარების გათვალისწინებით. 2. ამ 
მიზნებისთვის ბავშვს უნდა მიენიჭოს შესაძლებლობა თავისუფლად გამოთქვას თავისი აზრი ნებისმიერ სასამართლო ან ადმინისტრაციული 
წარმოების დროს უშუალოდ ან თავისი წარმომადგენლის ან სათანადო ორგანოს მიერ ეროვნული კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით“ 
ხელმისაწვდომია: www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf. 
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კონტექსტი: ციხეში მშობელთან ერთად მყოფი ბავშვი – გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესი [2.8]

იმის შესაფასებლად უნდა იმყოფებოდეს თუ არა ბავშვი მშობელთან ერთად ციხეში ან როდის უნდა დაშორდეს 
მას, მოსაზრებები უნდა ითვალისწინებდეს:

–   ბავშვის საუკეთესო ინტერესს და ბავშვის უფლებას განვითარების შესაძლებლობაზე;

–   მშობლისა და ბავშვის ერთად ყოფნის უპირატესობას, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ბავშვი ძუძუთი იკვებება;

–   ბავშვის მოწიფულობის განვითარებას, ჯანმრთელობას და ურთიერთობას მშობელთან ან მომვლელთან 
ციხეში ან ციხის გარეთ;

–   ციხეში არსებულ პირობებს, მათ შორის ხელმისაწვდომობას სათანადო ჯანდაცვის 

–   სერვისებზე, განათლებაზე და რეკრიაციულ შესაძლებებლობებზე;

–   ციხის გარეთ ალტერნატიული ზრუნვის შესაძლებლობების არსებობას და ხარისხს; 

–   მშობლის ან მომვლელის სასჯელის მოსახდელად დარჩენილ ვადას;

–   ბავშვის, მშობლის და კავშირში მყოფი სხვა ნათესავის შეხედულებებს;

–    ბავშვის შესაძლებლობას ინახულოს მშობელი ან მომვლელი ციხეში; და 

–   ბავშის განვითარებას და ციხის და მშობელთან ან მომვლელთან დაშორების შესაძლო გავლენას 
ამ განვითარებაზე.

საცხოვრებელი პირობები
81 ციხეში მშობელთან მყოფი ბავშვები არ უნდა გათანაბრდნენ პატიმრებთან (მანდელას წესი 

29(2) და ბანგკოკის წესი 49). მათ უნდა იცხოვრონ გარემოში, რომელიც მაქსიმალურადაა 
მიახლოვებული ციხის გარეთ ბავშვისთვის არსებულ გარემოსთან (ბანგკოკის წესი 51(2)), 
მაგალითად განთავსებასთან დაკავშირებული საკითხები, სხვებთან ურთიერთქმედება, თამაშის 
და სუფთა ჰაერზე ყოფნის შესაძლებლობები. 

82 პატიმრის კონკრეტულ ციხეში განთავსების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას მთავარი 
საზრუნავი უნდა იყოს ციხეში მშობელთან მცხოვრები ბავშვის უსაფრთხოება. ასეთ დროს 
ზრუნვის საგანს წარმოადგენს ბავშვის არიდება იმ პატიმრებთან ურთიერთობისგან, ვინც 
საფრთხეს უქმნის მათ. უნდა იყოს დაცული უსაფრთხოების ღონისძიებები მათი გადაყვანის, 
ტრანზიტის და სხვათა მზრუნველობის ქვეშ ყოფნის დროს. 

83 პატიმრებს უნდა მიეცეთ მაქსიმალური შესაძლებლობები მათთან ციხეში მცხოვრებ ბავშვებთან 
დროის გატარების მიზნით (ბანგკოკის წესი 50) .141 თუმცა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი 
ბავშვებთან/ჩვილებთან ატარებდნენ სრულ დღე-ღამეს. მათ უნდა შეეძლოთ საგანმანათლებლო 
და მოსამზადებელ კურსების გავლა, ექიმთან შეხვედრა და დროდადრო ბავშვის ზრუნვისგან 
დასვენების დრო. 

ბავშვთა სერვისები და დაცვის საჭიროებები 
84 28-ე წესი ადგენს, რომ ციხეში დამადებული ბავშვის დაბადების მოწმობაში არ უნდა მიეთითოს 

აღნიშნული ფაქტის შესახებ.

85 მანდელას წესები ადგენს, რომ თუკი ბავშვი განთავსედება მშობელთან ერთად ციხეში, უნდა 
იყოს უზრუნველყოფილი ბავშვთა ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობა. უფლებამოსილმა 
პირებმა, სადაც საჭიროა, უნდა დაამყარონ ურთიერთობა ადგილობრივ სპეციალისტებთან 
ციხეებში ბავშვებზე პატიმრობის ზეგავლენის შეფასების განსახორციელებლად. 
უფლებამოსილმა პირებმა უნდა უზრუნველყონ ბავშვების და ჩვილების გადაყვანა 
სპეციალიზირებულ კლინიკებში გეგმიურ შემოწმებაზე.

86 თუ ბავშვი ცხოვრობს ციხეში მის მშობელთან ან ძირითად მომვლელთან, ბავშვის შესახებ 
ინფორმაცია უნდა იყოს აღრიცხული პატიმრის პირად საქმეში (მანდელას წესების მე-7(f) წესი 
და ბანგკოკის წესების მე-3 წესი), უფლებამოსილი პირების მიერ ბავშვის ინდივიდუალური 
საჭიროებების უკეთ დაგეგმვის და უზრუნველყოფის მიზნით. ეს ინფორმაცია უნდა იყოს 
შენახული კონფიდენციალურად. 

141. „ბანგკოკის წესები“, op. cit., შენიშვნა 28, წესი 50.
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თანამშრომელთა გადამზადება და სხვა სპეციალისტების 
ხელმისაწვდომობა 

87 საჭიროების და საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში სათანადო რეაგირების განხორციელების 
მიზნით ციხეში ბავშვებთან უშუალოდ მომუშავე თანაშრომლებმა უნდა გაიარონ სწავლება 
ბავშვთა განვითარების და ჯანდაცვის აკითხებში, როგორც ამას მოითხოვს 76(2)-ე 
წესი. შესაბამის სპეციალისტებთან ბავშვების და მათი მშობლის/ძირითადი მომვლელის 
ურთიერთობის კოორდინირების მიზნით ციხის თანამშრომლებიდან უნდა გამოიყოს 
სპეციალურად უფლებამოსილი საკონტაქტო პირი.

 2.4 შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პატიმრები 

88 მანდელას წესები განახლდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმრების საჭიროებების 
და შემთხვევების ასახვის მიზნით და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მათ ჰქონოდათ ციხის 
ცხოვრების სრული და ეფექტიანი ხელმისაწვდომობა სხვა პატიმრებთან თანაბარ პირობებში 
და მათთან მოპყრობა განცორციელებულიყო მათი ჯანმრთელობის საჭიროებებიდან 
გამომდინარე.142 

შესაბამისი წესები: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმრები

წესი 5(2): ციხის ადმინისტრაცია ვალდებულია 
საყოფაცხოვრებო პირობები და სხვა ასპექტები მოარგოს 
ფიზიკური, ფსიქიკური ან სხვა სახის შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებს, რათა 
უზრუნველყოს მათი სრული, ეფექტური და თანაბარი 
წვდომა ციხის ცხოვრებაზე. 

წესი 39(3): დისციპლინური სასჯელის დაკისრებამდე, 
ციხის ადმინისტრაციამ უნდა გათვალოს, რამდენად 
შეიძლებოდა პატიმრის ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
მდგომარეობას ან განვითარების დარღვევას ემოქმედა 
მის ქცევასა და დანაშაულებრივ ქმედებაზე ან ქმედებაზე, 
რომელიც საფუძვლად დაედო დისციპლინურ სახდელს. 
დაუშვებელია, ციხის ადმინისტრაციამ სასჯელი დაუწესოს 
პატიმარს რაიმე სახის ქმედებისთვის, თუ ეს ქმედება 
პირდაპირი შედეგია მისი ფსიქიკური დაავადების ან 
შეზღუდული გონებრივი შესაძლებლობების.

წესი 109:
1. დაუშვებელია, შეურაცხაობის მქონე პირების, ასევე 
პირების, რომელთაც მოგვიანებით დაუდგინდათ მწვავე 
ფსიქიკური შეზღუდული შესაძლებლობები ან/და 

ჯანმრთელობის პრობლემები და რომელთათვისაც 
ციხეში დარჩენა მდგომარეობის დამძიმების ტოლფასია, 
ციხეში მოთავსება. მათი ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
დაწესებულებაში გადაყვანა უნდა მოხდეს უმოკლეს 
დროში. 

2. აუცილებლობის შემთხვევაში, ფსიქიკური შეზღუდული 
შესაძლებლობის ან/და ჯანმრთელობის პრობლემების 
მქონე სხვა პატიმრების მონიტორინგი და მკურნალობა 
შეიძლება მოხდეს კვალიფიციური სამედიცინო 
პერსონალის ზედამხედველობის ქვეშ, სპეციალურ 
დაწესებულებებში. 

3. აუცილებელია, სამედიცინო მომსახურება 
უზრუნველყოფდეს ნებისმიერი პატიმრის ფსიქიატრიულ 
მკურნალობას, ვისაც ამის საჭიროება აქვს. 

წესი 110: სასურველია, რომ აუცილებლობის 
შემთხვევაში, კომპეტენტურ დაწესებულებებთან ერთად 
მიღებულ იქნას ზომები გათავისუფლებულ პატიმართა 
ფსიქიატრიული მკურნალობისათვის, ასევე, როგორც 
მათი სოციალურ-ფსიქიატრიული მეურვეობისთვის.
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რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

89 სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვის მქონე პატიმრებს ექნებათ შეზღუდვასთან დაკავშირებული 
სპეციფიკური საჭიროებები, მაგალითად სავარძელ-ეტლის საჭიროება, ყავარჯნები და 
სხვა ორთოპედიული საშუალებები, ჟესტური ენის თარჯიმნების და ინფორმაციის ისეთ 
ფორმატში მიღება, რომელიც ხელმისაწვდომია უსინათლო ან მხედველობის დარღვევის 
მქონე პატიმრებისთვის და რომელთა სათანადოდ უზრუნველსაყოფად ბევრ ციხეს არ გააჩნია 
შესაბამისი მოწყობა.

90 ციხეებს ხშირად არ აქვთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ შესაბამისი განთავსების ადგილი 
სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე პირისთვის. ანალოგიურად, ციხის თანამშრომლები და 
ციხეები ჩვეულებრივ არ არიან აღჭურვილნი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების 
მქონე პატიმრების სათანადო მოპყრობისთვის საჭირო შესაძლებლობებით. ბევრ ქვეყანაში 

142. „მანდელას წესები“, op. cit., წესი 1: 109-ე მუხლის პირველი წინადადება მსჯელობს ფსიქიკური აშლილობებისა და / ან ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის მქონე პირების სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე და, შესაბამისად, სცდება ციხის ადმინისტრაციის კომპეტენციის 
ფარგლებს. ფსიქიკური აშლილობის და / ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე პირთა დაპატიმრების გადაწყვეტილება განეკუთვნება 
სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელთა პასუხისმგებლობას.
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ციხის ხანდაზმული მოსახლეობის რაოდენობრივი ზრდა მიუთითებს ციხეში შეზღუდული 
შესაძლებობის მქონე პირთა რაოდენობის გაზრდაზე და ციხეების ადმინისტრაციის მიერ მათი 
საჭიროებების გათვალისიწნების აუცილებლობაზე. 

91 განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პატიმრების შესახებ UNODC ცნობარი შეიცავს 
დეტალურ სახელმძღვანელო მითითებებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პატიმრებთან 
დაკავშირებული საკითხების მართვის შესახებ და უთითებს, რომ  
„ის სირთულეები, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ხვდებიან 
ყოველდღიურ ცხოვრებაში საზოგადოებაში ყოფნისას საგრძნობლად იმატებს ციხეში, 
დახურული და შეზღუდული გარემოს და გადატვირთულობით მაპროვოცირებელი ძალადობრივი 
ხასიათის, პატიმრების სათანადო დიფერენცირების და ზედამხედველობის ნაკლებობის 
გათვალისწინებით. ციხის მოსახლეობის გადატვითულობა ამძაფრებს შეზღუდვის ხარისხს, 
რაც განპირობებულია უყურადღებობით, ფსიქოლოგიური სტრესით და სათანადო სამედიცინო 
მომსახურეობის ნაკლებობით, რაც დამახასიათებელია გადატვირთული ციხეებისთვის. (...) 
შესაბამისად თავისუფლების აღკვეთა წარმოადგენს არაპროპორციულად მკაცრ სასჯელს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, რაც ხშირ შემთხვევაში აუარესებს მათ 
მდგომარეობას და მძიმე ტვირთად აწვება ციხის სისტემურ რესურსებს.“143

92 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ დისკრიმინაციის დონე ციხეში იმატებს. 
როგორც აღნიშნავს UNOD „შეზღუდული შესალებლობის მქონე პატიმრებს შეზღუდული აქვს 
მომსახურეობასთან წვდომა, წესების შესრულება და ციხის ღონისძიებებში, რომელიც არ 
ითვალისწინებს მათ განსაკუთრებულ საჭიროებებს, მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობას. 
არქიტექტურული დაგეგმარების გათვალისწინებით არსებული დაბრკოლებების გამო 
მობილობის შეზღუდვის მქონე პატიმრებმა შეიძლება ვერ გამოიყენონ სასადილო, ბიბლიოთეკა, 
სანიტარიული ობიექტები, სამუშაო, სარეკრიაციო და მნახველებისთვის განკუთვნილი ოთახები. 
მხედველობის დარღვევის მქონე პატიმრებს არ შეუძლიათ პირადი კორექსპონდენციის ან ციხის 
წესების და შინაგანაწესის წაკითხვა დამხმარე პირის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 
ეს დოკუმენტები მოცემულია ბრაილის ფორმატში. მათ არ შეუძლიათ გამოყენონ ბიბლიოთეკა, 
თუ არ არსებობს ბრაილის ფორმატში დაბეჭდილი საკითხავი ლიტერატურა.  
 

143. „ცნობარი განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პატიმრების შესახებ“ UNODC, op. cit., შენიშვნა 87, გვ. 43. 
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სმენის და მეტყველების დარღვევის მქონე პირებს შეიძლება უარი ეთქვას თარჯიმნის 
ხელმისაწვდომობაზე, რაც შეუძლებელს ხდის მათთვის ციხის მიერ ორგანზიებულ 
ღონისძიებებში, მათ შორის საკონსულტაციო შეხვედრებში, ვადამდე გათავისუფლების ან 
დისციპლინური მოსმენის სხდომებში მონაწილეობის მიღება. შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პატიმრებს სისტემატიურად შეიძლება ეთქვას უარი ციხის გარეთ არსებულ 
ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებაზე, რაც საგრძნობლად ზრდის თავისულების აღკვეთის 
ხანგძლივობას“144

93 ECtHR აღნიშნა, რომ პატიმრობის განმავლობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებისთვის ხელმისაწვდომი პირობების ან/და მისაღები განთავსების ადგილის მიუწოდებლობა 
წარმოადგენს არაადამიანურ და ღორსების შემლახავ მოპყრობას.145

პრაქტიკაში განხორციელება

94 გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენცია (CRPD) აღიარებს 
„რომ შეზღუდული შესაძლებლობა არის დინამიური ცნება“ და რომ „შეზღუდვას განაპირობებს 
ჯანმრთელობის დარღვევის მქონე პირების და მათ მიმართ დამოკიდებულებისა და გარემო 
ბარიერების ურთიერთქმედების შედეგი, რაც აფერხებს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათ 
სრულყოფილ და ეფექტიან მონაწილეობას სხვებთან თანაბარ პირობებში“.146

95 გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენციის (CRPD) მე-14(1)
(b) მუხლი უთითებს, რომ „შეზღუდული შესაძლებლობა არანაირ შემთხვევაში არ უნდა გახდეს 
თავისუფლების აღკვეთის მიზეზი“. კონვენციის მე-14(2) მუხლი ადგენს, რომ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთათვის თავისუფლების აღკვეთის შემთხვევაში „მონაწილე 
სახელმწიფოები მათ უზრუნველყოფენ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლით 
გათვალისწინებული თანაბარი გარანტიებით და მათდამი მოპყრობაში გამოიყენებენ 
წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ პრინციპებს, გონივრული მისადაგების 
უზრუნველყოფის ჩათვლით“.147

96 მანდელას წესების 5(2)-ე წესი უნდა იკითხებოდეს 4(2) წესთან ერთობლიობაში, რომელიც 
მოითხოვს ყველა პროგრამა, მომსახურეობა და დახმარება მიეწოდოს პატიმარს მისი 
ინდივიდუალური მკურნალობის საჭიროებებთან ერთად. ეს პროცესი მყარ კავშირშია რისკებისა 
და საჭიროებების მიმდინარე ინდივიდუალურ შეფასებასთან, რომელიც უფრო დეტალურადაა 
განხილული სახელმძღვანელო დოკუმენტის თავი 1, პარაგრაფები 64-87.

97 საყოფაცხოვრებო და სხვა პირობების გონივრული მისადაგება, როგორც ამას მოითხოვს მე-5(2) 
წესი, გულისხობს მობილობის შეზღუდვის მქონე პატიმრებისთვის ფიზიკური დაბრკოლებების 
შემცირებას, უსინათლო და მხედველობის შეზღუდვის მქონე პირებისთვის დოკუმენტების 
ბრაილის ფორმატში ან ფირზე შინაარსის გადატანით მიწოდებას და სენსორული შეზღუდვის 
მქონე პირებისთვის თარჯიმნის უზრუნველყოფას. გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე პირთა უფლებების კონვენციის (CRPD) მე-2 მუხლი განსაზღვრავს „გონივრული 
მისადაგებას” როგორც „ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში იმ აუცილებელი და შესაბამისი 
მოდიფიკაციებისა და კორექტივების განხორციელებას, რაც არ იწვევს დაუძლეველ და 
გაუმართლებელ სირთულეებს და უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
თანაბარი უფლებებისა და თავისუფლების ფუნდამენტურ ღირებულებათა რეალიზებას“.148

98 დისციპლინური სახდელის დაკისრებისას ფსიქიკური ჯანმრთელობის და განვითარების 
პრობლემური საკითების განხილვასთან ერთად „შეზღუდული შესაძლებლობა უნდა 
იქნას გათვალისწინებული ჯილდოს გაცემის ან პრივილეგიის მინიჭების ნებისმიერი 
სისტემის მუშაობისას, რომელიც „კარგ“ ყოფაქცევას ან რისკების შემცირებას აღიარებს 
ციხიდან გათავისუფლების საფუძლად (...) თუ კონკრეტული პროგრამები ან აქტივობები 
ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ პატიმრებისთვის, რომლებიც გარკვეული ფორმით წინსვლას 
განიცდიან, მაშინ ზოგიერთმა პატიმარმა, რომელსაც აქვს გონებრივი, ინტელექტუალური 

144. იქვე, გვ. 45.
145. მაგალითისთვის იხ. პრაისი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, განაცხადი 33394/96, 2001 წლის 10 ივლისი; ვინსენტი საფრანგეთის 

სახემწიფოს წინააღმდეგ, განაცხადი 6253/03, 2006 წლის 24 ოქტომბერი; გრიმაილოვსი ლატვიის სახელმწიფოს წინააღმდეგ, განაცხადი 6087/03, 
2013 წლის 25 ივლისი; სემიხვოსტოვი რუსეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ, განაცხადი 2689/12, 2014; ასალაია თურქეთის სახელმწიფოს 
წინააღმდეგ, განაცხადი 43875/09, 2014 წლის 15 აპრილი და ზ.ჰ. უნგრეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ, განაცხადი28973/11, 2012 წლის 
8 ნოემბერი.

146. გაეროს გენერალური ასამბლეა, რეზოლუცია A/RES/61/106, „გაეროს კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
შესახებ“ (CRPD), 2006 წლის 13 დეკემბერი ხელმისაწვდომა: www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.html და „სახელმძღვანელო მითითებები CRPD მე-14 მუხლის შესახებ: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა თავისუფლების 
და დაცვის უფლება“, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტს, 2015 წლის სექტემბერი ხელმისაწვდომია: 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx. 

147. იქვე.
148. იხილეთ ასევე “ესექსის დოკუმენტი 3”, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, op. cit., შენიშვნა 4, გვ.19.
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ან დასწავლის შეზღუდული შესაძლებლობა, შესაძლოა ვერ შეძლოს მათში მონაწილეობის 
მიღება, რაც წარმოადგენს დისკრიმინაციას“.149 შეზღუდვების, დისციპლინის და სანქციების 
შესახებ უფრო მეტი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სახელმძღვანეო დოკუმენტის მე-4 თავში.

99 გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენციის 4(3)-ე 
მუხლი აღნიშნავს, რომ უფლებამოსილმა პირებმა აქტიურად უნდა ჩართონ შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირები მათთან დაკავშირებული კანონმდებლობის და პოლიტიკის 
შემუშავების პროცესში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების 
სრულად გაგების და გათვალისწინებისთვის ციხის ხელმძღვანელი პირები მჭიდროდ უნდ 
თანამშრომლობდნენ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და ექსერტებთან თემში არსებული 
წარმატებული პრაქტიკის შესწავლის მიზნით. 

100 მანდელას წესების 109(2)-ე წესი ავალდებულებს ციხის ხელმძღვანელობას უზრუნველყონ 
მენტალური დარღვევების ან/და ჯანმრთელობის გართულებული მდგომარეობის მქონე 
პატიმრებისთვის განკუთვნილი სპეციალიზირებული დაწესებულებების ზედამხედველობა 
კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მეშვეობით. უფრო მეტიც, „ნებისმიერი 
შეფასება ან მკურნალობა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ პატიმრის ინფორმირებული 
თანხმობის შემთხვევაში“.150 

 2.5 გარდაცვლილი პატიმრის 
ცხედართან მოპყრობა
შესაბამისი წესები: გარდაცვლილი პატიმრის ცხედართან მოპყრობა

წესი 72 : ციხის ადმინისტრაცია ვალდებულია, 
გარდაცვლილის ცხედარს მოეპყრას პატივისცემითა და 
ღირსების დაცვით. გარდაცვლილი პატიმრის ცხედარი 
მის ახლობლებს უნდა გადაეცეთ შესაძლებლობისთანავე, 
ყველაზე გვიან კი გამოძიების დასრულებისთანავე. 

ისეთ შემთხვევაში, როდესაც არ არსებობს სხვა 
პასუხისმგებელი მხარე, ან იგი ვერ უზრუნველყოფს ამას, 
ციხის ადმინისტრაცია ვალდებულია ორგანიზება გაუწიოს 
კულტურულად შესაბამისი პანაშვიდის ჩატარებას და 
აწარმოოს ფაქტის შესახებ სრული ჩანაწერი.

149 150

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

101 მადელას წესების 72-ე მუხლი კავშირშია 1-ელ წესთან, რომელიც ადგენს, რომ ყველა 
პატიმარს უნდა მოეპყრან ადამიანის თანდაყოლილი ღირსებისა და ღირებულებების 
პატივისცემით. დამატებით, განსაკუთრებული მგრძნობელობა და პატივისცემა მოეთხოვება 
ციხის ადმინისტრაციას გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან 
კომუნიკაციის დროს. 72-ე წესი ასევე უთითებს 69-ე წესზე, რომელიც განსაზღვრავს პატიმრის 
გარდაცვალების შემთხვევაში უახლოესი ნათესავის ან საკონტაქტო პირის ინფორმირების წესს.

102 მოთხოვნა, ციხემ აწარმოოს მის მიერ ორგანიზებული გარდაცვლილი პატიმრის 
დაკრძალვის მიმდინარეობის სრული აღწერა, მნიშვნელოვანია ოჯახის სათანადო 
ინფორმირებისა და სათანადო გამოძიების გარეშე გვამის მოშორების შესაძლო შემთხვევების 
აკრძალვის უზრუნველსაყოფად. 

103 შესაძლებელია არსებობდეს გარდაცვლილი პატიმრის ცხედართან მოპყრობის კულტურული, 
რელიგიური ან/და გენდერთან დაკავშირებული მოთხოვნები.

104 72-ე წესი გათვალისწინებულია მანდელას წესების იმ თავში, რომელიც არეგულირებს 
პატიმრობაში პირის გარდაცვალების გამოძიების საკითხებს. წესების ფორმულირება და 
კონტექსტი ვარაუდობს, რომ 72-ე წესი გამოიყენება ნებისმიერ შემთხვევაში, მათ შორის 
სიკვდილით დასჯის აღსრულების დროს.

149. იქვე.
150. იქვე.
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პრაქტიკაში განხორციელება

105 ციხის თანამშრომლები უნდა გადამზადნენ გარდაცვლილი პატიმრის ცხედართან 
გენდერული თავისებურებების და მისი კულტურისა და რეგილიგიის პატივისცემის 
გათვალისიწნებით მოპყრობის საკითხებზე. ციხეში ცხედართან მოპყრობის პროცედურა არ 
უნდა განსხვევდებოდეს ციხის კედლებს მიღმა გარდაცვლიილ პირის ცხედართან მოპყრობის 
პროცედურისგან. ციხის თანამშრომლება უნდა გაიარონ გადამზადება გარდაცვლილი პატიმრის 
ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან პატივისცემითა და ყურადღებით მოპყრობის საკითხებზე. 

106 სადაც შესაძლებელია, აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედებები, როგორიცაა მაგალითად გვამის 
გაკვეთა, უნდა განხორციელდეს უმოკლეს ვადებში რათა დაუსაბუთებლად არ დაყოვნდეს 
პატიმრის გვამის გადაცემა ახლო ნათესავებისთვის. ეს განსაკურებით მნიშვნელოვანია 
ვინადიდან დაყოვნებამ შეიძლება გამოიწვიოს ოჯახის/მეგობრების შეშფოთება, განსაკუთრებით 
იმ კულტურულ გარემოში, სადაც დაკრძალვა როგორც წესი იგეგმება გარდაცვალებიდან 
საკმაოდ სწრაფად. როგორც წესი, გაუმართლებელია ცხედარის დატოვება გვამის გაკვეთის 
შემდეგ. როდესაც გარდაცვლილის უახლოესი ნათესავი ცნობილი არ არის, ცხედარი უნდა 
გადაეცეს პატიმრის მიერ დასახელებულ საგანგებო საკონტაქტო პირს. 

107 UNOPS ვარაუდობს, რომ „შესაძლებელია ციხემ მოითხოვოს ობიექტი, სადაც შესაძლებელი 
იქნება გარდაცვილი პატირების ცხედრების მომზადება დასაკრძალად ან ოჯახისთვის 
გადასაცემად. აღნიშნულ შემთხვევაში სათანადო ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს 
დაავადებათა გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით“.151 

108 როდესაც გარდაცვლილი პატიმრის ცხედარი გადაეცემა ახლოს ნათესავს ან საგანგებო 
საკონტაქტო პირს, პატიმრის საკუთრებაში არსებული ნივთები ასევე უნდა დაუბრუნდეს 
საამისოდ განსაზღვრულ პირს პატიმრის საკუთრების შენახვის მარეგულირებელი 67-ე წესის 
მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

 2.6 მონობა 
შესაბამისი წესები: მონობა

წესი 97: 
1. პატიმართა შრომა არ უნდა იყოს მათთვის მტკივნეული. 

2. პატიმარი არ უნდა იმყოფებოდეს მონობაში ან არ უნდა 
იყოს იძულებითი შრომის მსხვერპლი.

3. დაუშვებელია, რომელიმე პატიმრის შრომა ციხის 
რომელიმე თანამშრომლის პირადი სარგებლის მიზნით.

151

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

109 ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია (UDHR) აცხადებს, რომ „ყველა ადამიანი 
იბადება თავისუფალი და თანასწორი თავისი ღირსებითა და უფლებებით“ და რომ „არავინ 
არ უნდა იმყოფებოდეს მონობაში ან ძალმომრეობითი მორჩილების მდგომარეობაში. ყველა 
სახის მონობა და მონათვაჭრობა უნდა აიკრძალოს“.152 სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა 
საერთაშორისო პაქტი (ICCPR) ასევე აცხადებს, რომ „არავინ უნდა იმყოფებოდეს მონობაში, 
აკრძალულია მონობა და მონათვაჭრობა, მისი ყველა გამოვლინების ფორმით. არავინ უნდა 
იმყოფებოდეს დამონებულ მდგომარეობაში. არავინ უნდა აიძულონ ასრულებდეს იძულებით 
ან სავალდებულო სამუშაოს“.153

151. „ციხის დაგეგმვის ტექნიკური სახელმძღვანელო მითითებები“, UNOPS, op. cit., შენიშვნა 87, გვ.157. 
152. გაეროს გენერალური ასამბლეა, რეზოლუცია 217 A , „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია“, 1948 წლის 10 დეკემბერი, მუხლები 

1 და 4 ხელმისაწვდომია: www.un.org/en/universal-declaration-human-rights. 
153. გაეროს გენერალური ასამბლეა, რეზოლუცია 2200A (XXI), სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტი (ICCPR), მიღებულია 

გაეროს გენერალური ასამბლეის N2200 A (XXI) რეზოლუციით, 1966 წლის 16 დეკემბერი, მუხლი 8 ხელმისაწვდომია: www.ohchr.org/en/
professionalinterest/pages/ccpr.aspx.

სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნელსონ მანდელას წესების შესახებ 79 

2. დაცვა, უსაფრთხოება და ღირსების შენარჩუნება ყველასთვის
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პრაქტიკაში განხორციელება

110 საერთაშორისო შრომის ორგანიზაციის (ILO) კონვენცია No. 29 იძულებითი შრომის შესახებ, 
რომელიც მიღებულ იქნა ჯერ კიდევ 1930 წელს, ავალდებულებს ხელმომწერ მხარეებს 
აღკვეთონ იძულებითი ან სავალდებულო შრომა ნებისმიერი ფორმით დროის უმოკლეს ვადაში, 
მაგრამ ადგენს რამდენიმე სპეციფიკურ გამონაკლისს, როგორიცაა სავალდებულო სამხედრო 
სამსახური და „ნებისმიერი სამუშაო ან სამსახური, რომელიც მოეთხოვება პირს სასამართლოს 
მიერ გამოტანილი განაჩენის საფუძველზე, იმ პირობით, რომ ამგვარი სამუშაო ან სამსახური 
შესრულდება სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს ზედამხედველობითა და კონტროლით 
და, რომ აღნიშნული პიროვნება არ იქნება კერძო პირების, კომპანიების ან ასოციაციების მიერ 
დაქირავებული ან მათ განკარგულების ვეშ მყოფი“. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 
კონვენცია განმარტავს, რომ „იშვიათი გამონაკლისების გარდა პატიმარი მუშაობს იძულების 
ქვეშ. მას არ შეუძლია შეარჩიოს დამსაქმებელი, როგორცა ამას აკეთებს თავისუფალი პირი და 
მან უნდა შეასრულოს ნებისმიერი სამუშაო, რომელსაც მას დაავალებენ. მისი სამუშაო პირობები 
მკაცრად განსაზღვრულია სახელმწიფოს ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით; პატიმარს არ 
გააჩნია ხმის უფლება და როგორც წესი არ შეუძლია წარდგეს სასამართლოს წინაში მის მიმართ 
განხორციელებული უკანონობის აღსაკვეთად“.154 

111 საერთაშორისო შრომის ორგანიზაციის (ILO) ექსპერტთა კომიტეტმა – რომელიც 
პასუხისმგებელია ILO-ს კონვენციების განმარტების განხორციელებაზე – თანმიმდევრულად 
მოითხოვს, რომ არსებობდეს ობიექტური და გადამოწმებული ინდიკატორები, რაც 
დაადასტურებს რომ პატიმრები, რომლებიც მუშაობენ კერძო პირებისთვის, ახორციელებენ 
ამ საქმიანობას ნებაყოფლობით. კერძოდ, კონვენციის მე-2(2)(c) მუხლი საშუალებას 
აძლევს პატიმრებს იმუშაონ კერძო კომპანიებში „მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც 
მათთან შრომითი ურთიერთობები რეგულირდება შრომის მაძიებელი თავისუფალი პირის 
მსგავსად“.155 უფრო მეტიც, ბალანსზე „გარემოებები, რომელშიც ხორციელდება საპატიმრო 
შრომითი ურთიერთობები, არ უნდა იყოს თავისუფალ ბაზართან შედარებით იმგვარად 
არაპროპორციულად უარესი, რაც შეიძლება მიჩნეულ იქნას ექსპლუატაციად“.156 

კონტექსტი: თავისუფალი შრომის განმსაზღვრელი ILO-ს ინდიკატორები [2.9]

ILO-ს მოთხოვნების თანახმად, თავისუფალი შრომითი ურთიერთობების განმსაზღვრელი ინდიკატორები 
ითვალისწინებენ:

1.   სამუშაოს განხორციელებაზე პატიმრის თავისუფალი თანხმობა, წერილობითი, სამუშაო პირობების და 
ანაზღაურების შეთანხმებული ფორმით;

2.  ციხის გარეთ არსებულ პირობებთან მსგავსი სამუშაო პირობები, კერძოდ: 

–   შესაბამის მრეწველობის დარგში ან პოზიციაზე მსგავსი უნარ-ჩვევების და გამოცდილების მქონე 
თანამშრომლებისთვის ტოლფასი ხელფასები, ასევე მხედველობაშია მისაღები ისეთი ფაქტორები, 
როგორიცაა პროდუქტიულობის დონე და ნებისმიერი ხარჯი, რომელსაც საწარმო გასწევს მუშების 
ზედამხედველობასთან დაკავშირებით ციხის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. 

–   პირდაპირ თანამშრომლებისთვის გადახდილი ხელფასები. დასაქმებულმა უნდა მიიღონ მკაფიო და 
დეტალური ხელფასის უწყისები, სადაც მითითებულია სამუშაო საათები, გამომუშავებული ხელფასი და 
ასევე საკვებისა და საცხოვრებლისთვის კანონით გათვალისწინებული ხარჯების გამოქვითვით. 

–   კანონის შესაბამისად განსაზღვრული დღიური სამუშაო სააათები. 

–   კანონის შესაბამისად დადგენილი უსაფრთხოების და ჯანდაცვის ღონისძიებები. 

–   დასაქმებული ჩართულია სოციალური დაცვის გეგმაში (საჭიროების შემთხვევაში) უბედური შემთხვევების 
და ჯანმრთელობის დაზიანების შემთხვევების ანაზღაურების მიზნით; 

–   მუშაკები იღებენ ისეთ სარგებელს, როგორიცაა ახალი უნარ-ჩვევების განვითარება და 
თანამშრომლობაზე დაფუძნებულ გარემოში მუშაობის შესაძლებლობა, რაც მათ უვითარებს გუნდური 
მუშაობის უნარ-ჩვევებს;

–   მუშაკებს აქვთ შესაძლებლობა გააგრძელონ მუშაობა იმავე სფეროში გათავისუფლების შემდეგ; და 

–   ნებისმიერ დროს თანხმობის გაუქმების შესაძლებლობა, შეტყობინების მხოლოდ გონივრული 
მოთხოვნების შესაბამისად.

154. მემორანდუმი ციხეში შრომის შესახებ, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO), International Labour Review, Vol. XXV, 1932, გვ. 313-314.
155. „იძლებითი შრომის აღმოფხვრა“, ILO, კონვენცია იძულებითი შრომის შესახებ, 2007 წლის 15 თებერვალი, ნაწილი II, პარაგრაფი 116.
156. ექსპერტთა კომიტეტის ზოგადი ანგარიში კონვენციების და რეკომენდაციების გამოყენების თაობაზე, ILO კონფერენცია, 89-ე სესია, 2001წ, 

გვ. 46, პარ. 143, ხელმისაწვდომია: www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(2001-89-1A).pdf. 
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ინციდენტების მართვა 
და რეაგირება
3.1 შემაკავებელი საშუალებები
3.2 ძალის და იარაღის გამოყენება
3.3 გამოძიება



01 მანდელას წესების განახლების ერთ-ერთი მიზეზი იმ მეთოდების გათვალისწინება გახდა, 
რომლის მიზანია დისციპლინური დარღვევების თავიდან აცილება ან ციხეებში კონფლიქტების 
აღმოფხვრა „კონფლიქტის პრევენციის, მედიაციის ან დავის გადაჭრის სხვა ალტერნატიული 
მექანიზმების“ დანერგვით (იხ. წესი 38(1)) და დინამიური უსაფრთხოების მიდგომების (წესი 
76(გ)) აღიარებით კონფლიქტების პრევენცია ან მათი ესკალაციის თავიდან აცილება. 

იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც ზემოაღნიშნული მეთოდები საკმარისი არ არის, 
გათვალისწინებული იქნა ასევე მითითებები შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების შესახებ. 
სტანდარტული მინიმალური წესების გადახედვის დროს იარაღის ან ძალის გამოყენების 
შესახებ დებულებები არ განახლებულა. ამ მიმართულებით წესების მოქმედების სფერო რჩება 
შეზღუდული იმ დებულებებით, რომელიც ეხება სისტემის თანამშრომლებს. სამართალდამცავი 
ორგანოების თანამშრომელთა გაეროს ქცევის კოდექსი157 და გაეროს ძირითადი პრინციპები 
მართლწესრიგის დამცველ თანამდებობის პირთა მიერ ძალისა და ცეცხლსასროლი იარაღის 
გამოყენების შესახებ (BPUFF)158 აგრძელებენ ძალისა და იარაღის გამოყენების შესახებ 
მანდელას წესების დებულებების შევსებას.

უფრო მეტიც, წესებმა გაითვალისწინა დებულებები ნებისმიერი სიკვდილის, გაუჩინარების 
ან სერიოზული დაზიანების შემთხვევაში განსახორციელებელი მოქმედებების, მათ შორის 
ანგარიშგებისა და გამოძიების ვალდებულების შესახებ. განახლებულმა წესებმა ასევე 
გამოკვეთა წამების ან სხვა არასათანადო მოპყრობის შესაძლო შემთხვევებზე საპასუხო 
ქმედებები და პროცედურები, მიუხედავად იმისა, მიღებული იქნა თუ არა ფორმალური საჩივარი.

კონტექსტი: დინამიური უსაფრთხოების მიდგომები [3.1]

დღეს-დღეისობით აღიარებულია, რომ პოზიტიური გარემოს შექმნას, რომელიც ეხმარება პატიმრებს შორის 
ურთიერთთანამშრომლობის ჩამოყალიბებას, შეუძლია ხელი შეუწყოს ციხეში დაცვისა და უსაფრთხოების 
გაუმჯობესებას: „პატიმრებთან ურთიერთობა და მათი გაცნობა საშუალებას აძლევს ციხის თანამშრომლებს 
განჭვრიტონ და უკეთესად მოემზადონ ნებისმიერ ინციდენტზე, რომელმაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას 
თანამშრომლების და პატიმრების უსაფრთხოებას, რეაგირების მოსახდენად.“159 პატიმრებთან უშუალოდ 
ურთიერთობის მეთოდი განხილულია როგორც დინამიური უსაფრთხოება. ნელსონ მანდელას წესები 
აღიარებს დინამიური უსაფრთხოების კონცეფციას 76(გ) წესში.

UNODC აღნიშნა, რომ მაშინ როდესაც ფიზიკური და პროცედურული უსაფრთხოების მექანიზმები წარმოადგენს 
„ნებისმიერი ციხის არსებით თავისებურებას (...) მხოლოდ მათი არსებობა არ არის საკმარისი პატიმრების 
ციხიდან გაქცევის აღსაკვეთად. უსაფრთხოება ასევე დამოკიდებულია თანამშრომლების გამაფრთხილებელ 
ჯგუფზე, რომელიც ურთიერთობს და იცნობს საკუთარ პატიმრებს; თანამშრომლებზე, რომელნიც აყალიბებენ 
პოზიტიურ ურთიერთობას პატიმრებთან; თანამშრომლებზე, რომლებსაც აქვთ ინფორმაცია ციხეში არსებულ 
ვითარებაზე; პატიმრების სამართლიან მოპყრობაზე და კეთილდღეობაზე; და თანამშრომლებზე, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ პატიმრების კონსტრუქციულ და მიზანმიმართულ საქმიანობას, რაც სამომავლო ხელს 
შეუწყობს მათ ინტეგრაციას საზოგადოებაში“. 160

157. გაეროს გენერალური ასამბლეა, რეზოლუცია 34/169, „სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომელთა გაეროს ქცევის კოდექსი“, 
1979 წლის 17 დეკემბერი, ხელმისაწვდომია: www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx.

158. დანაშაულის აღკვეთის და სამართალდამრღვევებთან მოპყრობის შესახებ გაეროს მერვე კონგრესი, „გაეროს ძირითადი პრინციპები 
მართლწესრიგის დამცველ თანამდებობის პირთა მიერ ძალისა და ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების შესახებ“, 1990 წლის 7 სექტემბერი 
ხელმისაწვდომია: www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx.

159. „ცნობარი ციხის ხელმძღვანელებისთვის“, UNODC, op. cit., შენიშვნა 76, გვ. 106.
160. „ცნობარი დინამიური უსაფრთხოების და ციხის ოპერატიული საქმიანობის შესახებ“, გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ 

ბრძოლის ოფისი (UNODC), სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების შესახებ პუბლიკაციათა სერია, 2015, გვ. 29 ხელმისაწვდომია: 
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_on_Dynamic_Security_and_Prison_Intelligence.pdf.

3.ინციდენტების მართვა 
და რეაგირება
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დინამიური უსაფრთხოების მიდგომები ითვალისწინებს პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის პროაქტიულ 
და ხშირ ურთიერთქმედებას. ეს საშუალებას აძლევს თანამშრომლებს დააკვირდნენ პატიმრებს და შეაგროვონ 
ინფორმაცია. მსგავსი სისტემატიური ურთიერთქმედება წარმოაჩენს გამაფრთხილებელ ნიშნებს შესაძლო 
ინციდენტების შესახებ და შესაძლებლობას აძლევს ციხის თანამშრომლებს მოახდინონ პრობლემების 
ადრეული აღკვეთა და თავიდან აცილება. ამგვარი მიდგომა ასევე ნიშნავს, რომ თუ ინციდენტი წარმოიშვება, 
ციხის თანამშრომლებს, რომლებიც უკვე ინდივიდუალურად იცნობენ პატიმრებს, ექნებათ ეფექტიანი 
რეაგირების საშუალება.161

როგორც ნაჩვენებია, დინამიური უსაფრთხოების მიდგომები აუმჯობესებს უსაფრთხოებას. CPT-ს თანახმად, 
თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის კონსტრუქციული ურთიერთობა „ემსახურება ციხის ნებისმიერ 
გარემოში არსებული დაძაბულობის შემცირებას და ამავე ნიშნით მნიშვნელოვნად ამცირებს ძალადობრივი 
ინციდენტების ალბათობას და არასათანადო მოპყრობას”.162 UNDOC ასევე აღნიშნა, რომ „თანამშრომლების 
ხელმისაწვდომობა, თავდაჯერებულობა, წესრიგის სულისკვეთების შექმნა და დაცვა/უსაფრთხოება“ 
მიჩნეულია, რომ ახდენს კონფლიქტების პრევენციას.163 

 3.1 შემაკავებელი საშუალებები
02 შემაკავებელი საშუალებებად მიჩნეულ იქნა „გარე მექანიკური მოწყობილობები, რომლებიც 

შექმნილია პირის სხეულის მოძრაობის ნაწილობრივი ან სრული შეზღუდვისთვის.“164 არსებობს 
შეკავების სხვადასხვა სახის საშუალებები და იქმნება ახალი ფორმებიც. 

შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების პროცედურა, მათ შორის პატიმართა გადაყვანის 
დროს, მკაცრად უნდა რეგულირდებოდეს კანონით და ხელისუფების წარმომადგენლებმა 
უნდა შეიმუშავონ მათი გამოყენების მკაფიო პოლიტიკა და პროცედურები მანდელას 
წესებთან, გაეროს სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომელთა ქცევის კოდექსთან და 
მართლწესრიგის დამცველ თანამდებობის პირთა მიერ ძალისა და ცეცხლსასროლი იარაღის 
გამოყენების შესახებ (BPUFF) გაეროს ძირითადი პრინციპებთან შესაბამისობაში. პოლიტიკის 
და პროცედურების შემუშავებულმა დოკუმენტებმა უნდა გაითვალისწინოს, როგორც მინიმუმ, 
შეკავების იმ საშუალებების ჩამონათვალი, რომლის გამოყენება შეიძლება ან არ შეიძლება და 
მათ გამოყენებასთან დაკავშირებული რისკები; მათი გამოყენების გარემოებები; დაზიანების 
და ტკივილის მიყენების რისკის შესამცირებლად მათი გამოყენების გზები; შემაკავებელი 
საშუალებების გამოყენებაზე უფლებამოსილი თანამშრომლები და შემაკავებელი საშუალებების 
გამოყენების აღრიცხვის მოთხოვნები. 

შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების მარეგულირებელი კანონები, პოლიტიკის 
დოკუმენტები და პროცედურები უნდა იყოს საჯარო და ხელმისაწვდომი ყველა 
თანამშრომლისთვის, შიდა და გარე მონიტორებისთვის და პატიმრებისთვის. ასეთი კანონები, 
პოლიტიკის დოკუმენტები და პროცედურები მუდმივად უნდა გადაიხედოს სათანადო წესით, 
მათი გამოყენების კუთხით ჩატარებული სამედიცინო კვლევების გათვალისწინების ჩათვლით.

შემაკავებელი საშუალებები, რომელთა გამოყენება თავისი არსით დამამცირებელი ან 
ტკივილის გამომწვევია, უნდა აიკრძლოს. თუ კანონი ან სხვა ნორმატიული აქტები ან წესები 
ითვალისწინებს აკრძალული შემაკავებელი საშუალებების ჩამონათვალს, სია არ უნდა იქნას 
წაკითხული ვიწრო გაგებით და უნდა იყოს მითითება სხვა ისეთი საშუალებების გამოყენების 
დაუშვებლობაზე, რომელიც თავისი არსით არის დამამცირებელი ან ტკივილის გამომწვევი, მათ 
შორის ახალი ტექნოლოგიები. ეს ცხადი უნდა იყოს ციხის თანამშრომლებისთვის.

161. „პენიტენციური სისტემის მართვა ადამიანის უფლებათა პოზიციიდან“, ICPS, op. cit., შენიშვნა 29, გვ. 59, 70-71. იხილეთ ასევე „ციხის 
ინციდენტების მართვის ცნობარი“, გაეროს სამშვიდობო ოპერაციების დეპარტამენტი (DPKO), 2013 წლის 1 მარტი, გვ. 15 და 21 შემდეგი 
ხელმისაწვდომია: http://dag.un.org/handle/11176/89538; „ცნობარი დინამიური უსაფრთხოების და ციხის ოპერატიული საქმიანობის შესახებ“, 
UNODC, op. cit., შენიშვნა 163; და „ადამიანის უფლებები და ციხეები: ცნობარი ადამიანის უფლებათა სწავლების შესახებ ციხის თანამდებობის 
პირებისთვის“, გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისარის ოფისი (OHCHR), vol. I, ჟენევა, 2005, გვ. 98 ხელმისაწვდომია: 
www.ohchr.org/Documents/Publications/training11en.pdf. 

162. „CPT-ს საქმიანობის შესახებ მე-2 წლიური ანგარიში“, op. cit., შენიშვნა 79, პარ. 45. 
163. „ცნობარი დინამიური უსაფრთხოების და ციხის ოპერატიული საქმიანობის შესახებ“, UNODC, op. cit., შენიშვნა 160, გვ.32.
164. „შემაკავებელი საშუალებები: წამების და არასათანადო მოპყრობის რისკ-ფაქტორების აღმოფხვრა“, ციხის საერთაშორისო რეფორმა/წამების 

საწინააღმდეგო ასოციაცია, 2015, გვ.1 ხელმისაწვდომია: www.penalreform.org/resource/detention-monitoring-tool-factsheet-instruments-restraint. 
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3. ინციდენტების მართვა და რეაგირება
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შესაბამისი წესები: შემაკავებელი საშუალებები

წესი 47:
1. უნდა აიკრძალოს ჯაჭვების, რკინების და 
დამორჩილების არსებითად მტკივნეული და 
დამამცირებელი სხვა საშუალებების გამოყენება. 

2. სხვა შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება 
ნებადართულია მხოლოდ კანონიერი ნებართვის 
საფუძველზე შემდეგი მდგომარეობის არსებობისას: 

(ა) პატიმრის გადაყვანის დროს, როგორც გაქცევის 
აღმკვეთი ზომა და იმ პირობით, რომ მოხსნიან 
პატიმრის სასამართლო ან ადმინისტრაციულ ორგანოში 
წარდგენამდე;

(ბ) ციხის დირექტორის მიერ გაცემული ბრძანების 
საფუძველზე, იმ შემთხვევაში, როდესაც კონტროლის 
ყველა სხვა მექანიზმი უშედეგოა და შეუძლებელი 
პატიმრის მიერ თვითდაზიანების ან სხვების ან ქონების 
დაზიანების შეჩერება; აუცილებელია, დირექტორმა 
დაუყოვნებლივ აცნობოს ექიმს ან სხვა კვალიფიციურ 
სამედიცინო პროფესიონალს ასეთი შემთხვევების 
შესახებ და მიაწოდოს ინფორმაცია ზემდგომ 
ადმინისტრაციულ ორგანოს. 

წესი 48:
1. როდესაც შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება 
ხდება 47-ე წესის მე-2 პარაგრაფით გათვალისწინებულ 
შემთხვევებში, უნდა მოქმედებდეს შემდეგი პრინციპები: 

(ა) შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება 
ნებადართულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც 
არცერთი მასზე მსუბუქი ზომა არ არის ეფექტური 
შეუზღუდავი გადაადგილებით გამოწვეული რისკების 
აღსაკვეთად;

(ბ) გამოყენებული შეკავების მეთოდი უნდა 
წარმოადგენდეს ყველაზე ნაკლებ ინტრუზიულ 
მეთოდს, რომლის გამოყენებაც აუცილებელი და 
გონივრულად ხელმისაწვდომია პატიმრის მოძრაობის 
კონტროლისთვის, წარმოქმნილი რისკის დონისა და 
ხასიათის გათვალისწინებით; 

(გ) შეკავების საშუალებების გამოყენება დაშვებულია 
მხოლოდ საჭირო დროის მონაკვეთში და უნდა მოიხსნას 
პატიმრის უკონტროლო მოძრაობით გამოწვეული რისკის 
გაქრობისთანავე. 

2. შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება დაუშვებელია 
ფეხმძიმე, მშობიარე და ახლადნამშობიარები ქალების 
მიმართ.

წესი 49:
ციხის ადმინისტრაციამ უნდა განახორციელოს დაშვება 
კონტროლის ისეთ ტექნიკაზე და ჩაატაროს ტრენინგი 
მისი გამოყენების შესახებ, რომელიც გამორიცხავს 
შემაკავებელი საშუალებების გამოყენებას ან შეამცირებს 
მათ ინტრუზიულ ბუნებას. 

წესი 76:
1. 1. 75-ე წესის მე-2 პარაგრაფში მოხსენიებული 
სწავლება, როგორც მინიმუმ, უნდა მოიცავდეს შემდეგ 
თემებს: (…)

(გ) უშიშროება და უსაფრთხოება, მათ შორის, დინამიური 
უსაფრთხოების კონცეფცია, ძალისა და შემაკავებელი 
საშუალებების გამოყენება, ასევე ძალადობრივი 
დამნაშავეების მართვა პრევენციული და განმუხტვის 
ისეთი ტექნიკის საშუალებით, როგორიცაა მოლაპარაკება 
და მედიაცია;

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

03 მანდელას წესებში ბევრი ახალი დებულება გამომდინარეობს სახელმწიფოს ვალდებულებიდან 
თავიდან აიცილოს და აკრძალოს წამება და სხვა არასათანადო მოპყრობა და დაიცვას ყველა 
პირის თანდაყოლილი ღირსება. ძალის, იარაღის ან შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება, 
მათი ბუნებიდან გამომდინარე წარმოშობს გარკვეულ რისკებს. მიუხედავად ამისა, როდესაც 
კონტროლის სხვა საშუალებებით მიზნის მიღწევა შეუძლებელია, ციხის უფლებამოსილ 
თანამდებობის პირებს ზოგიერთ შემთხვევაში მოეთხოვებათ მათი გამოყენება ინდივიდების 
ან დაწესებულების უსაფრთხოების დასაცავად. მანდელას წესებში მოცემული დებულებები 
წარმოადგენს სახელმძღვანელო პრინციპებს პოლიტიკის განმსაზღრელი პირების, ციხის 
ხელმძღვანელი პირების და თანამშრომლებისთვის თუ როგორ განახორციელონ ბალანსი ძალის, 
იარაღის და შემაკავებელი საშუალებების გამოყენებასა და იმათი ღირსების დაცვას შორის, ვის 
მიმართაც გამოიყენება ეს საშუალებები.

04 საშუალებების გამოყენება უნდა იყოს მკაცრად რეგულირებული მათი გამოყენების შედეგად 
პატიმრის მიერ შესაძლო დამცირების, ტკივილის, წამების, სხვა არასათანადო მოპყრობის თუ 
სხვა შეუქცევადი ზიანის მიყენების განცდის მაღალი რისკიდან გამომდინარე.

05 ზოგიერთი შემაკავებელი საშუალება თავისი არსით არის ღირსების შემლახავი ან ტკივილის 
გამომწვევი, მაშინ როდესაც სხვა იწვევს დაზიანების საფრთხეს, იმის მიხედვით თუ როგორ 
და რა მიზეზით ხდება მათი გამოყენება. თუ ეს საშუალებები განზრახ გამოიყენება ტკივილის 
ან ტანჯვის მიყენების მიზნით, აღნიშნული წარმოადგენს წამებას. 

06 შემაკავებელი საშუალებები, რომელთა გამოყენება თავისი არსით არ არის დამამცირებელი 
ან ტკივილის გამომწვევი, შესაძლოა მიჩნეულ იყოს ასეთად იმ პირის მიერ, ვის მიმართაც 
ხდება მათი გამოყენება ან შესაძლოა გამოიყენებოდეს იმგვარად, რომ იწვევდეს ტკივილს. 
აღსანიშნავია, რომ პატიმრები განსხვავებულად აღიქვამენ შემაკავებელი საშუალებების 
მტკივნეულ და დამამცირებელ ხასიათს. 

07 სათანადოდ მართვად ციხეში შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება უნდა იყოს 
საგამონაკლისო შემთხვევა და არა წესი. მათმა მუდმივმა და სისტემატიურმა გამოყენებამ 
შეიძლება წარმოშვას პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის დაძაბულობა და ნდობის 
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დაკარგვა და განაპირობებს დაწესებულებაში ძალაუფლების დისბალანს. ძალის გამოყენების 
გამჭვირვალე და სამართლიანი პროცედურები საშუალებას აძლევს პატიმრებს გაიგონ როდის 
და რომელი გარემოებების დროს გამოიყენება შემაკავებელი საშუალებები. 

08 შეკავების ალტერნატიული საშუალება არის არამხოლოდ უფრო ჰუმანური, არამედ 
გრძელვადიან პერსპექტივაში, უფრო ეფექტიანი და სავარაუდოდ უფრო მეტადაც შეუწყობს 
ხელს პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის პოზიტიური ურთიერთობის ჩამოყალიებას. 

პრაქტიკაში განხორციელება

შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების აკრძალვა
09 ჯაჭვების, ფეხის მძიმე ბორკილების ან შემაკავებელი სხვა საშუალებების გამოყენების 

აკრძალვა, რომელიც არსებითად მტკივნეული ან ღორების შემლახავია, გამომდინარეობს 
წამების და სხვა არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის ზოგადი დებულებებიდან. ამგვარი 
საშუალებების გამოყენება აბსოლუტურად აკრძალულია და მათი გამოყენების გამართლება 
დაუშვებელია აუცილებლობის ან პროპორციულობის შესახებ რაიმე არგუმენტით. 

10 47(1)-ე წეში აკრძალული საშუალებების ჩამონათვალი უფრო საილუსტრაციო ხასიათისაა, 
ვიდრე ამომწურავი. წესში არ ყოფილა მცდელობა წარმოდგენილი ყოფილიყო აკრძალული 
საშუალებების სრული ჩამონათვალი ვინაიდან სხვადასხვა ქვეყანაში გამოიყენება 
განსხვავებული ტექნოლოგიები, სია შესაძლო მალე მოძველებულიყო ახალი ტექნოლოგიების 
სწრაფი განვითარების ფონზე. წესებმა აღნიშნა, რომ არსებობს მტკივნეული და ღირსების 
შემლახავი სხვა საშუალებებიც, მაგრამ მათი ჩამონათვალი არ არის მოცემული 47(1)-ე წესში. 
„არსებითად მტკივნეული და დამამცირებელი საშუალებები“ განსაზღვრულია, მაგალითად, 
როგორც ქვემოთ აღწერილი აღჭურვილობა და მათი გამოყენება.165

165. ომეგას კვლევითი ფონდი (2018) „დაკავების ადგილებში იარაღის და შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების ზედამხედველობა: პრაქტიკული 
სახელმძღვანელო“ ხელმსიაწვდომია: omegaresearchfoundation.org/publications/monitoring-weapons-and-restraints-places-detention-practical-guide.
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კონტექსტი: აკრძალული შემაკავებელი საშუალებები [3.2]

შემდეგი შემაკავებელი საშუალებები მიჩნეულია არაჰუმანურ და ღირსების შემლახავად:166

–   მძიმე შემაკავებელი საშუალებები. გაეროს სპეციალურმა მომხსენებლმა წამების საკითხებზე აღნიშნა, 
რომ დღეში 24 საათის განმავლობაში დაახლოებით 3 კგ წონის ფეხის მძიმე ბორკილების გამოყენება 
არის არადაამიანური და ღირსების შემლახავი.167 იმ საგნებით ვაჭრობის აკრძალვის კონტექსტში, 
რომელიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნას წამების ან სხვა სასტიკი, არადაამიანური ან ღირსების შემლახავი 
მოპყობისთვის, ევროპის კავშირმა (EU) აკრძალა ფეხის მძიმე ბორკილები, აღნიშნა რა, რომ მათ 
გამოყენებას შეუძლია გამოიწვიოს ძლიერი ტკივილი ან ტანჯვა.168

–   შემაკავებელი საშუალებები, რომელთაც აქვთ სამაჯურებს შორის ფიქსირებული, ხისტი საყრდენი. 
მაგალითად, ფეხის შემაკავაბელი საშუალება, რომელსაც „ბორკილების სამაჯურებს შორის დამაგრებული 
აქვს რკინის დამაკავშირებელი ხისტი ღერძი და პატიმრის ფეხებს ამყოფებს მუდმივად გაშლილ 
მდგომარეობაში“ წამების საკითხებზე გაეროს სპეციალურ მომხსენებელს აღწერილი აქვს, როგორც 
„არსებითად არაადამიანური და დამამცირებელი“ შეკავების საშუალება.169 

–   ცერის ბორკილები, თითების ბორკილები, ცერის და თითების ხრახნები. შეკავების აღნიშნული 
საშუალებები ექცევა საქონლის იმ კატეგორიაში „რომელსაც არ აქვს სხვა პრაქტიკული გამოყენება გარდა 
წამების და სხვა სასტიკი, არადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის მიზნებისთვის“ და 
ევროკავშირის რეგულაციების შესაბამისად აღნიშნული მოწყობილობებით ვაჭრობა აკრძალულია.170 

–   დასაფიქსირებელი შეზღუდვის საშუალებები ნიშნავს ბორკილებს, რომელის „შექმნილია 
კედელზე, იატაკზე ან ჭერზე პირის მისამაგრებლად“. ევროკავშირმა დაადგინა, რომ აღნიშნულ საშუალებებს 
არ აქვს „სხვა პრაქტიკული გამოყენება გარდა (...) წამების და სხვა სასტიკი, არადამიანური ან ღირსების 
შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის მიზნებისთვის“.171 CPT-მ აღნიშნა, რომ პირისთვის ხელბორკილის 
დადება ფიქსირებულ საგანზე მისი დამაგრების მიზნით „წარმოადგენს გრძელვადიანი წუხილის საგანს“ 
და მოუწოდა სახელმწიფოებს მოაშორონ ისეთი საყრდენები, როგორიცაა მეტალის რგოლები და იატაკის 
და ჭერის შემაერთებელი ღერძები, რაც ცალსახად მიანიშნებს მათ გამოყენებას მსგავსი მიზნებისთვის.172 

–   გალია და ბადე საწოლები ნიშნავს საწოლებს, რომელიც შეადგენს გალიას (ოთხი მხარე და ჭერი) 
ან მსგავს სტრუქტურას და მიზნად ისახავს ადამიანის ჩაკეტვას საწოლში, რომლის ჭერი ან ერთი ან მეტი 
მხარე შედგენილია ლითონის და სხვა წნელებით და რომლის გახსნა შეიძლება მხოლოდ გარედან (გალია 
საწოლი). განმარტება ასევე გულისხმობს ისეთ სტრუქტურებს, სადაც ჭერი ან ერთი ან მეტი გვერდი 
წარმოადგენს ბადის ტიპის კონსტრუქციას და იღება მხოლოდ გარედან (ბადე საწოლები). ევროკავშირმა 
აღნიშნა, რომ „გალია ან ბადე საწოლები არ არის პატიმრების შეკავების სათანადო საშუალებები“.173 
ევროკავშირის მიერ ასევე აიკრძალა ამ საქონლით ვაჭრობა. 

–   დამაწყნარებელი სკამები, დამაწყნარებელი საწოლები და დაფა-ბორკილები, როგორც 

შემაკავებელი საშუალებები, რაც გულისხმობს სკამებს, დაფებს ან საწოლებს, რომელიც 
აღჭურვილია ბორკილებით და მიზნად ისახავს ადამიანის შეკავებას, საერთოდ უნდა გაუქმდეს 
UNCAT-ის მოთხოვნის თანახმად და აღნიშნა, რომ „მათი გამოყენება თითქმის ყოველთვის იწვევს 
კონვენციის [სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის შესახებ] მე-16 მუხლის 
მოთხოვნის დარღვევას“.174ევროკავშირმა აღნიშნა, რომ „დამაწყნარებელი სკამები, დამაწყნარებელი 
საწოლები და დაფა-ბორკილები ზღუდავს პატიმრის გადაადგილების შესაძლებლობას უფრო მეტად, 
ვიდრე ერთდროულად ხელბორკილების და ტერფის ბორკილების დადება“. 

166. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, იხ. ასევე: ევროპის საბჭო, რეგულაცია (EC) 1236/2005, „ევროკავშირის წამების სავაჭრო 
რეგულაციებით აკრძალული ან კონტროლირებადი სამხედრო, უშიშროების და პოლიციის აღჭურვილობის ვიზუალური გზამკვლევი“, ომეგას 
კვლევითი ფონდი (2018) omegaresearchfoundation.org/identification-tools/visual-guide-eu-torture-trade-regulation.

167. გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისია, 62-ე სესია E/CN.4/2006/6/Add.6, გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების და სხვა სასტიკი, 
არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან სასჯელის საკითხებზე, ანგარიში ჩინეთში ვიზის შესახებ, 2006 წლის 10 მარტი, გვ.44 
ხელმისაწვდომია: documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/117/50/PDF/G0611750.pdf?OpenElement. 

168. რეგულაცია No 775/2014-ის განსახორციელებლად კომისიამ შეცვალა საბჭოს რეგულაცია (EC) No 1236/2005”, ევროპის კავშირი, 16 ივლისი 
2014წ , პარ. 6, ხელმისაწვდომია: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0775&from=EN.

169. გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე, ტეო ვან ბოვენი, „იმ აღჭურვილობის წარმოების და ვაჭრობის კვლევა, რომელიც 
სპეციალურად მუშავდება წამების ან სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის მიზნებისთვის, მისი წარმოშობის 
ადგილი, დანიშნულება და ფორმები“, 2003 წლის 13 იანვარი, პარ. 9 ხელმსიაწვდომია: documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/103/60/
PDF/G0310360.pdf?OpenElement. 

170. ევროპის საბჭო, 2005 წლის 27 ივნისის საბჭოს რეგულაცია 1236/2005 „იმ საქონლით ვაჭრობის შესახებ, რომელიც შესაძლოა გამოყენებულ 
იქნას სიკვდილით დასჯის, წამების ან სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის და დასჯის მიზნით“, მუხლი 5 დანართი 
III-თან კავშირში ხელმისაწვდომია: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:r12535 და “რეგულაცია 775/2014”, ევროპის საბჭო, 
op. cit., შენიშვნა 168, პარ. 6.

171. „რეგულაცია 775/2014“, ევროპის საბჭო, op. cit., შენიშნა168, დანართი II, პარ. 2.4.
172. ევროპის საბჭო, „ანგარიში სლოვაკეთის სახელმწიფოს CPT-ის ვიზიტის შესახებ, CPT/Inf (2010) 1“, 2010 წლის 11 თებერვალი, პარ. 22 

ხელმისაწვდომია: rm.coe.int/1680697da3. 
173. „რეგულაცია 775/2014“, ევროპის საბჭო, op. cit., შენიშვნა 171, პარ. 12 და დანართი II, პარ. 2.7 და 2.8.
174. გაეროს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის ანგარიში (UN CAT), კონვენციის მე-19 მუხლის მოთხოვნების გათვალისწინებით მონაწილე 

სახელმწიფოების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშების განხილვა, A/55/44 (2000), თავი IV. M პარ. 180(c) ხელმისაწვდომია www.refworld.org/
docid/453776b50.html. 
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   წამების ან არაადამიანური მოპყრობის თანდაყოლილი რისკი იზრდება, როდესაც ეს შემაკავებელი 
საშუალებები გამოიყენება უფრო ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე 
აუცილებელია აკრძალვის დაწესება დამაწყნარებელი სკამებით, დამაწყნარებელი საწოლებით და 
დაფა-ბორკილებით ვაჭრობაზე, გარდა სკამებისა, რომელიც აღჭურვილია ქამრებით ან სარტყლებით.175 

–   ელექტროშოკური იარაღი, რაც ნიშნავს პორტატულ ელექტროშოკურ მოწყობილობებს, მათ შორის, 
მაგრამ არ შემოიფარგლება, ელექტროშოკური ხელკეტები, ელექტროშოკური ფარები, ელექტროშოკური 
რევოლვერები, ელექტროშოკური ტირის რევოლვერები. ელექტროშოკური მოწყობილობები ასევე დაგმო 
რამდენიმე ორგანოს, მათ შორის UNCAT-მა, გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა წამების საკითხებზე და 
CPT.176 ევროკავშირი მოითხოვს ექსპორტის ნებართვას პორტატული ელექტროშოკური მოწყობილობების 
განხორციელებისათვის და აკრძალა ელეკტროშოკური ქამრების ექსპორტი და იმპორტი, რომელიც 
განკუთვნილია ადამიანების შეკავებისთვის ელექტრონული მუხტის ადმინისტრირებით.177 

ნაკლებად ინტრუზიული შემაკავებელი საშუალებები
11 საერთაშორისო სამართალი ნებას რთავს შემაკავებელი საშუალებების გამოყენებას 47-ე 

მუხლით გათვალისწინებულ მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში. შემაკავებელი 
ნებისმიერი საშუალებების გამოყენება უნდა განხორციელდეს კანონიერების, აუცილებლობისა 
და პროპორციუობის პრინციპების საფუძველზე და როგორც უკიდურესი აუცილებლობის ზომა, 
როდესაც სხვა საშუალებებით შეუძლებელია კანონით გათვალისწინებული მიზნის მიღწევა. 
სადაც შესაძლებელია, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უნდა გამოიყენონ დეესკალაციის, 
მედიაციის და დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმები (იხ. წესი 38(1)).

12 დინამიური უსაფრთხოების მიდგომა ეხმარება იმ შემთხვევების პრევენციას, რომლის დროს 
ციხის თანამშრომლებმა უნდა გამოიყენონ შემაკავებელი საშუალებები, იარაღი ან ძალა. კარგად 
მართვად დაწესებულებებში, ციხის თანამშრომლებს საშუალება ექნებათ მოახდინონ რისკების 
იდენტიფიცირება (ციხიდან გაქცევა, სუიციდი და ძალადობრივი ტენდენციები) ადრეულ ეტაპზე 
და იყვნენ დროული ინტერვენციის განხორციელების მდგომარეობაში.

13 თუ კონტროლის ალტერნატიული მეთოდების გამოყენებამ შედეგი ვერ გამოიღო, ციხის 
საერთაშორისო რეფორმა (PRI) და წამების პრევენციის ასოციაცია (APT) ვარაუდობს, რომ 
„ადამიანის უფლებათა სტანდარტების შესაბამისად სათანადოდ შერჩეულ და შემოწმებულ 
ქსოვილის ფეხის შემაკავებელ საშუალებებს შეუძლია უზრუნველყოს „კანზე რკინის“ 
გამოყენების უფრო ჰუმანური და ამავდროულად ეფექტიანი ალტერნატივა“.178 მეტალის 
შემაკავებელი ნებისმიერი საშუალებები აღჭურვილი უნდა იყოს ორმაგი ჩამკეტებით, რათა 
გამოირიცხოს სხეულზე აღჭურვილობის ზედმეტად მოჭერის რისკი. 

შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების დროს მისაღები დამცავი 
ზომები

14 შემაკავებელი საშუალებების გამოყენებისას მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი მათ მიერ 
ზიანის მიყენების შესაძლებლობა და პირი უნდა გათავისუფლდეს მათგან რაც შეიძლება მალე. 
მათი გამოყენება, ან გამოყენების გახანგძლივება არასოდეს არ უნდა განხორციელდეს როგორც 
დასჯის ფორმა. 

15 მას შემდეგ, რაც პატიმრის მიმართ გამოყენებული იქნება შემაკავებელი საშუალება, 
დაუშვებელია მის მიმართ ძალის სხვა ფორმების გამოყენება, გარდა იმ შემთხვევებისა 
როდესაც პატიმარი კვლავ ქმნის იმწუთიერ და სერიოზულ საფრთხეს და ამ საფრთხის აღკვეთა 
შეუძლებელია სხვა უფრო მსუბუქი ზომებით.

16 ნებისმიერი შეკავების მეთოდის ქვეშ მყოფი პატიმრები უნდა იმყოფებოდნენ მუდმივი და 
სათანადო მონიტორინგის ქვეშ, როგორც ეს რეკომენდირებულია CPT-ს მიერ.179 ასეთი 
მონიტორინგი აუცილებელია პატიმრის დახრჩობის ან შემაკავებელი საშუალებების 
გამოყენებასთან დაკავშირებული საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად. სათანადო ზრუნვა 
უნდა განხორციელდეს მაშინ, როდესაც შემაკავებელი საშაულებები გამოიყენება დაჭრილი 
ან ავადმყოფი, ასაკოვანი პატიმრების მიმართ ან ვისაც აქვს ჯანმრთელობის სპეციფიკური 
ფიზიკური ან მენტალური მდგომარეობა და შეზღუდვა.

175. „რეგულაცია 775/2014”, ევროპის კავშირი, op. cit., შენიშვნა 168, პარ. 12 და დანართი II, პარ. 2.5 და 2.6.
176. მაგალითისთვის, “UN CAT, A/55/44”, op. cit., შენიშვნა 174, პარ. 179(e); წამების საკითხებზე სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში, A/68/295”, 

op. cit. შენიშვნა 57, პარ. 58; „CPT -ს მე-20 წლიური ანგარიში“, ევროპის საბჭო, 2010 წლის 26 ოქტომბერი, პარ. 65-84 ხელმსიაწვდომია: 
rm.coe.int/1680696a87. 

177. „საბჭოს რეგულაცია 1236/2005“, ევროპის საბჭო, op. cit., შენიშვნა 173, მე-II დანართის მე-3 და მე-4 მუხლები და მე-III დანართის მე-5 მუხლი 
„775/2014, 2014 წლის 16 ივლისი“, ევროპის საბჭო, op. cit., შენიშვნა 168, პარ. 16.

178. „შემაკავებელი საშუალებები: წამების და არასათანადო მოპყრობის რისკ-ფაქტორების აღმოფხვრა“, ციხის საერთაშორისო რეფორმა/წამების 
საწინააღმდეგო ასოციაცია, op. cit., შენიშნა 164, გვ.1.

179. „CPT-ის საქმიანობის მე-2 წლიური ანგარიში“, op. cit., შენიშნა 79, პარ. 53.
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17 პატიმრების მიმართ შემაკავებელი საშუალებები არ უნდა იქნას გამოყენებული ოჯახთან, 
მეგობრებთან ან საავადმყოფოში ვიზიტების დროს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს 
სხვისი ქონების დაცვის ან გაქცევის თავიდან აცილების უკიდურესი აუცილებლობა. 

18 პატიმრის მიმართ გამოყენებული შეზღუდვის საშუალება უნდა მოიხსნას მისი სასამართლო 
ან ადმინისტრაციული ორგანოს წინაშე წარდგენამდე, რათა თავიდან იქნას აცილებული 
დამცირება და შემცირდეს მისი დამნაშავედ ან საშიშად მიჩნევის რისკი. 

19 მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანზიაციამ (WHO) აღნიშნა, რომ პატიმარის მიმართ, რომელსაც 
აქვს სუიციდის მუდმივი მცდელობა, შეიძლება საჭირო გახდეს დამაწყნარებელი პერანგის 
ან შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება, მაგრამ აღნიშნულ შემთხვევაში „ადგილზე უნდა 
არსებობდეს მკაფიო პოლიტიკა და პროცედურები. უნდა განისაზღვროს საშუალებების 
გამოყენების ან გამოუყენებლობის მიზანშეწონილობის შემთხვევები, მეთოდები, რომელიც 
უზრუნველყობს თავდაპირველად ყველაზე ნაკლებად შემზღუდავი ალტერნატივის გამოყენებას, 
უსაფრთხოების ზომები, შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების ხანგძლივობა, შემაკავებელ 
საშუალებებში მყოფი პატიმრის ზედამხედველობის და დაკვირვების აუცილებლობა და 
ფსიქოლოგიური დახმარების ხელმისაწვდომობა“.180 

20 თუ ადგილზე არ იმყოფება ციხის უფროსი, რომელიც უფლებამოსილია გასცეს ნებართვა 
შემაკავებელი საშუალების გამოყენებაზე, უნდა არსებობდეს სხვა ხელმძღვანელი პირი, 
რომელსაც დელეგირებული აქვს მსგავსი ნებართვის გაცემის უფლება.

ინციდენტის შემდგომი პროცედურები
21 მე-8(გ) წესის შესაბამისად შემაკავებელი საშუალების გამოყენების ნებისმიერი შემთხვევა 

სათანადოდ უნდა შემოწმდეს და აღიწეროს პატირის პირად საქმეში. ნებისმიერმა ჩანაწერმა 
უნდა მიუთითოს, როგორც მინიმუმ, მონაცემები გამოყენებული შემაკავებელი საშუალების 
შესახებ, გამოყენების მიზეზები, ხანგძლივობა, ვინ გამოიყენა საშუალება და ვინ გასცა მისი 
გამოყენების ნებართვა. ჩანაწერებში უნდა იყოს მითითებული მონაცემები პატიმრის მიერ 
მიღებული ნებისმიერი დაზიანებების შესახებ, დეტალები იმის შესახებ, თუ როდის აღარ 
იყო საჭირო საშუალებების გამოყენება და პატიმრის მიერ წარდგენილი ნებისმიერი საჩივარი 
საშუალებების გამოყენების თაობაზე (წესი 8(დ)).181 

22 სასუალებების გამოყენების შესახებ პირად საქმეში მონაცემების აღრიცხვასთან ერთად 
ციხის ადმინისტრაციამ უნდა განახორციელოს სტატისტიკური მონაცემების წარმოება და 
მათი გამოყენების შესახებ დახარისხებული მონაცემების ანალიზი. ეს დაეხმარება ციხეებს 
არ გამოიყენონ შემაკავებელი საშუალებები დისკრიმინაციული ნიშნით და უზრუნველყონ 
დამცავი ზომების სათანადოდ მართვა. ციხის მონაცემების შეგროვება ადა ანალიზი 
დეტალურად განხილულია სახელმძღვანელო დოკუმენტის 1-ელ თავში.

23 შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების ყველა შემთხვევის შემდეგ უნდა 
განხორციელდეს შემაჯამებელი პროცესი. წარმატებული პრაქტიკაა ასეთ დროს პატიმრის 
გამოცდილების გათვალისწინება.

24 მონიტორინგის ორგანოებს უნდა ჰქონდეთ შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების შესახებ 
არსებული მონაცემების სრული ხელმისაწვდომობა, მათ შორის საშუალებების გამოყენების 
ამსახველი ნებისმიერი აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები.

პოზიტიური პრაქტიკა: არასრულწლოვანი პატიმრების მიმართ  
შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების უკუკავშირის (დებრიფინგი)  
პროცესი – ინგლისი და უელსი [3.3]

ინგლისსა და უელსში ხელისუფლება ვალდებულია 
განახორციელოს ციხეში არასრულწლოვანთა 
მიმართ ძალის ან შემაკავებელი საშუალებების 
გამოყენების უკუკავშირის დადგენა, მათ შორის, 
ინციდენტში უშუალოდ ჩართული თანამშროლების 
და იმ არასრულწლოვნების მონაწილეობით, ვის 
მიმართაც განხორციელდა ძალის ან შემაკავებელი 
საშუალებების გამოყენება. განხილვის შედეგები უნდა 
იყოს ჩაწერილი ხელით.

უკუკავშირის პროცესი ორი ეტაპისგან შედგება. 
პირველი ეტაპი გულისხმობს პირველად გამოკითხვას, 
უმალვე ძალის ან შემაკავებელი საშუალების 
გამოყენების შემდეგ პატიმრის მდგომარეობის და 
მის მიერ მომხდარის, გამომწვევი მიზეზების და 
შემდგომი ნაბიჯების გააზრების შემოწმების მიზნით. 
მეორე ეტაპი გულისხმობს პატიმრისგან სრული 
უკუკავშირის მიღებას, რაც უნდა განხორციელდეს 
ძალის ან შემაკავებელი საშუალების გამოყენებიდან 
არაუგვიანეს 48 საათში, პატიმრის მოთხოვნით მისი 
ადვოკატის თანდასწრებით. 

180  181

180. „ციხეებსა და საპატიმროებში სუიციდის პრევენცია” , WHO/სუიციდის პრევენციის საერთაშორისო ასოციაცია, ჟენევა, 2007, გვ.17, 
ხელმისაწვდომია: apps.who.int/iris/handle/10665/43678.

181. მაგალითისთვის იხილეთ „CPT-ის ანგარიში პოლონეთის მთავრობას პოლონეთშო განხორციელებული ვიზიტის შესახებ, CPT/Inf (2014) 21“, 2014 
წლის 25 ივნისი, პარ. 104 ხელმსაიწვდომია rm.coe.int/1680697928.

 90 სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნელსონ მანდელას წესების შესახებ

3. ინციდენტების მართვა და რეაგირება
3



სრული უკუკავშირის დადგენის მიზანია პოზიტიური 
ქცევის წახალისების მიზნით სამოქმედო გეგმის 
შეთანმება და სამომავლოდ ფიზიკური შეკავების 
საშუალებების გამოყენების ალბათობის შემცირება. 

ციხის თანამშრომლებმაც ასევე უნდა გაიარონ ორ 
ეტაპიანი უკუკავშირის პროცესი. პირველი ეტაპი 
გულისხმობს პირველადი უკუკავშირის მიღებას 
უმალვე ძალის ან შემაკავაბელი საშუალების 
გამოყენების შემდეგ იმის დასადგენად, ხომ არ 
ესაჭიროება თანამშრომლებს სამედიცინო 

დახმარება და რომ მათ იციან ინციდენტის შესახებ, 
მანამ სანამ, მათ ცხადად ახსოვთ მომხდარის 
დეტალები, ანგარიშის მომზადების ვალდებულების 
შესახებ. მეორე ეტაპი ითვალისწინებს სრულ 
უკუკავშირს, რასაც ადგილი აქვს მას შემდეგ, რაც 
ძალის გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება 
შევიდა ძალაში და მიზნად ისახავს იმის დაზუსტება, 
ყველა თანამშრომელმა გაიგო თუ არა ინციდენტის 
კონტექსტი და სამომავლოდ რთული ქცევის მართვის 
მიზნით გამოცდილების შესასწავლად.182 
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შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების სწავლება 
25 შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების შესახებ სწავლების კურსი რეგულარულად უნდა 

განახლდეს და ასახოს ახალი სახის საშუალებები, კონტროლის ალტერნატიული მეთოდები და 
მათი ზეგავლენის შესწავლის მიზნით განხორციელებული სამედიცინო კვლევების შედეგები. 

26 წესი 76(1)(გ) ასევე განსაზღვრავს, რო, ციხის შესაბამისი თანამშრომლები უნდა გადამზადდენ 
შემაკავებელი საშუალებების გამოყენებაზე „პრევენციული და სიტუაციის განმუხტვის 
ისეთი ტექნიკების სათანადო გათვალისწინებით, როგორიცაა მოლაპარაკება და მედიაცია“. 
ეს სწავლება უნდა იყოს პრაქტიკული და გაჯერებული რეალური ცხოვრებიდან აღებული 
სიტუაციური სავარჯიშოებით. 

27 მხოლოდ სათანადოდ გადამზადებულ თანამშრომლებს აქვთ შემაკავებელი საშუალებების 
გამოყნების უფლება. 

კონტექსტი: შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების სწავლება [3.4]

თანამშრომლებმა უნდა გაიარონ შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების შესახებ სწავლება მანამ, სანამ 
შეუდგებიან აქტიურ საქმიანობას. სწავლების ნაწილი უნდა ითვალისწინებდეს შემაკავებელი სხვადასხვა 
საშულებების გამოყენებას საკუთარ თავზე. მათ ასევე მოეთხოვებათ მათი საქმიანობის განმავლობაში 
განახლებული სწავლების გავლა. სასწავლო კურსის მსვლელობისას წარმოდგენილი უნდა იქნას 
რეალური ცხოვრებიდან აღებული სიტუაციური და პრაქტიკულ სავარჯიშოები და როგორც მინიმუმ უნდა 
ითვალისწინებდეს: 

–   სწავლებას ყველა შესაბამისი კანონის, წესისა და პოლიტიკის დოკუმეტნის შესახებ; 

–   შემაკავებელი საშუალებები, რომლის გამოყენება შეიძლება ან არ შეიძლება და მათ გამოყენებასთან 
დაკავშირებული რისკები;

–   მათი განლაგების კრიტერიუმები;

–   როგორ განხორციელდეს შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება უსაფრთხოდ, კანონიერად და 
პროპორციულობის დაცვით;

–   როგორ განხორციელდეს ძალის ან იარაღის გამოყენება მინიმალური აუცილებლობის გათვალისწინებით 
და როგორ განსაზღვრონ, რომ მათი გამოყენება საჭირო აღარ არის;

–   ინტერვენციის ალტერნატიული ტექნიკები, მათ შორის წინასწარი გაფრთილება და დეესკალაცია;

–   შემაკავებელი საშუალებების გამოყენებაზე ნებართვის გაცემის პროცედურები;

–   შეაკავებელი საშუალებების გამოყენების აღრიცხვა; და

–   თანამშრომლების მიერ კანონების ან შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების შესახებ არსებული 
მოთხოვნების დარღვევის შედეგები.

სამედიცინო პერსონალის მნიშვნელობა და როლი
28 მანდელას წესები მკაფიოდ განსაზღვრავს, რომ სამედიცინო პერსონალი არ უნდა იყოს 

ჩართული პატიმრების მიმართ დისციპლინური ან სხვა შემაკავებელი ღონისძიებების 
დაკისრების პროცესში. თუმცა, თუ ციხის ხელმძღვანელი გადაწყვეტს შემაკავებელი 
საშუალების გამოყენებას დაზიანების ან საკუთრების განადგურების აღსაკვეთად, მან 
დაუყოვლებრივ უნდა აცნობოს ამის შესახებ ექიმს ან სხვა კვალიფიციურ სამედიცინო 
პერსონალს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ზოგიერთი პატიმრების ფიზიკური შეკავების 
შემთხვევაში, განსაკუთრებით თუ მას აქვს ჯანმრთელობის სპეციფიკური მდგომარეობა.

182. „ძალის გამოყენება – ფიზიკური შეკავების საშუალებების გამოყენების მართვა და შემცირება“, იუსტიციის სამინისტროს ციხის სამსახურის 
ინსტრუქცია, 2014 წლის 21 თებერვალი.
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29 სამედიცინო პერსონალს შეუძლია მოახდინოს ციხის თანამშრომლების ინფორმირება 
პატიმრის კონკრეტული სამედიცინო საჭიროებების შესახებ „უნდა ვიცოდე“ პრინციპის 
გათვალისწინებით იმ შესაძლო რისკების თაობაზე, რომელიც დაკავშირებულია შემაკავებელი 
საშუალებების გამოყენებასთან. მოცემული ინფორმაციის გაზიარება უნდა განხორციელდეს 
პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაცვის მიზნით და არ წარმოშობს ციხის 
სამედიცინო პერსონალის ჩართულობას ციხის მართვის პროცესში. სამედიცინო ინფორმაციის 
კონფიდენციალურობასა და „უნდა ვიცოდე“ პრინციპის საფუძველზე სამედიცინო მონაცემების 
მიწოდების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია მოცემულია სახელმძღვანელო დოკუმენტის 
მე-6 თავის 108-132 პარაგრაფებში. 

30 სამედიცინო პერსონალმა უნდა აცნობოს ციხის დირექტორს პატიმარზე შემაკავებელი 
ღონისძიებების გამოყენებით გამოწვეული საზიანო ეფექტების თაობაზე და საჭიროების 
შემთხვევაში, ფსიქოლოგიური თუ ფიზიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, 
უნდა შეეძლოს რეკომენდაციის გაცემა შემაკავებელი მეთოდების გამოყენების შეწყვეტის 
შესახებ. შემაკავებელი ღონისძიებები ამ კონტექსტში ითვალისწინებს შემაკავებელი 
საშუალებების გამოყენებას.

31 შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების შემდეგ ციხის თანამშრომლებმა უნდა 
განახორციელონ პტიმრის შემოწმება დაზიანებების აღმოჩენის ან არასათანადო მოპყრობის 
ნიშნების დადგენის მიზნით. შემაკავებელი საშუალებებით გამოწვეული დაზიანების ნებისმიერი 
ნიშნების არსებობა ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს კონკრეტული ინსტრუმენტების 
გამოყენების მიზანშეწონილობის შეფასების დროს. შემაკავებელი საშუალებების გამოყენებით 
მიყენებული ნებისმიერი სახის დაზიანების შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს ციხის 
დირექტორს (წესი 46 (2)). 

32 როგორც საერთაშორისო ორმხრივი ერთგულების სამუშაო ჯგუფი183 აღნიშნავს, ხშირად 
მიინევა თითქოს სამედიცინო პერსონალმა უნდა უგულვებელყოს ან პასიურად დათანხმდეს 
პატიმრებზე ფიზიკური შეკავების საშუალებების გამოყენებას. მოცემული ჯგუფი გასცემს 
რეკომენდაციას, რომ სამედიცინო პერსონალმა არათუ არ მიიღოს მონაწილეობა შემაკავებელი 
საშუალებების გამოყენებაში, არამედ ასევე არ ჩაუტაროს რაიმე სახის სამედიცინო 
მანიპულაცია ხელბორკილებდადებულ ან თვალებახვეულ პატიმარს გარდა იმ შემთხვევებისა, 
როცა „შეკავების ზოგიერთი საშუალება აუციელებელია ინდივიდის, სამედიცინო პერსონალის 
ან/და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და მკურნალობის გადადება შეუძლებელია 
იმ დრომდე, როდესაც პირი აღარ წარმოადგენს ზიანის მიყენების საფრთხეს. აღნიშნულ 
შემთხვევაში, სამედიცინო პერსონალმა უნდა დაუშვას მინიმალური შეკავების საშუალებების 
გამოყენება“184 სამედიცინო ეთიკის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია 
სახელმძღვანელო დოკუმენტის მე-6 თავის 102-124 პარაგრაფებში.

შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება გადაყვანის დროს 
33 გადაყვანის დროს შეკავების საშუალებების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება ყოველთვის 

უნდა ეფუძნებოდეს ინდივიდუალურ, კონკრეტული საქმიდან გამომდინარე შეფასებას და 
კანონიერების, აუცილებლობისა და პროპორციულობის პრინციპს. შემაკავებელი საშუალებების 
გამოყენების მიზანშეწონილობის და სახის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება უნდა 
ითვალისწინებდეს პატიმრის გადაყვანის დროს საშუალებების გამოყენებასთან დაკავშირებულ 
კონკრეტულ რისკებს. გადაყვანის დროს მათი გამოყენება სათანადოდ უნდა ჩაიწეროს 
და შემოწმდეს. 

34 მაშინ, როდესაც გადაყვანის დროს ხებორკილების გამოყენება შეიძლება ჩაითვალოს მისაღებ 
პრაქტიკად, მხოლოდ გადაყვანის ფაქტი ვერ ჩაითვლება შემაკავებელი საშუალებების 
გამოყენების საფუძვლად. შემაკავებელი საშუალებების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება 
უნდა ეფუძნებოდეს პატიმრის მიერ ზიანის მიყენების რისკის წინასწარ შეფასებას, რომელიც 
გასაცნობად უნდა გადაეცეს თანმხლებ ოფიცერს. 

შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება ორსულობის და 
მშობიარობის დროს

35 ბანგკოკის და მანდელას წესები კრძალავს შემაკავებელი საშუალებების გამოყენებას ორსულთა 
შრომის, მშობიარობის და უმალ მშობიარობის შემდეგ, ვინაიდან ის დამამცირებელი, ღირსების 
შემლახავი და საფრთის შემცველია როგორც დედის, ასევე ბავშვისთვის. ბანგკოკის წესების 
24-ე წესის კომენტარებში ახსნილია, რომ „მშობიარობის დროს ხელბორკილების გამოყენებამ 

183. საერთაშორისო ორმხრივი ერთგულების სამუშაო ჯგუფი ეს არის ორგანიზაცია ექიმები ადამიანის უფლებებისთვის და სამხრეთ 
აფრიკის კეიპტაუნის უნივერსისტეტის ბაზაზე არსებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და პირველადი სამედიცინო დახმარების სკოლის 
ერთობლივი ინიციატივა.

184. ორმხრივი ლოიალობა და ადამიანის უფლებები ჯანდაცვის პროფესიულ პრაქტიკაში; შემოთავაზებული სახელმძღვანელო პრინციპები და 
ინსტიტუციური მექანიზმები, საერთაშორისო ორმხრივი ერთგულების სამუშაო ჯგუფი, 2002, პარ. 1 ხელმსაიწვდომია: s3.amazonaws.com/
PHR_Reports/dualloyalties-2002-report.pdf. 
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შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მდგომარეობის ისეთი გართულება, როგორიცაა 
სისხლდენა ან ნაყოფის გულისცემის შემცირება. თუკი აუცილებელია საკეისრო კვეთა, 5 წუთით 
შეყოვნებამაც კი შეიძლება გამოიწვიოს ბავშვის თავის ტვინის სამუდამო დაზიანება“.185 

36 თავისთავად, ორსულობის დროს არსებობს გარკვეული სამედიცინო გართულებების საფრთხე. 
ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირის (ACLU) მიერ აღინიშნა, რომ „შემაკავებელი 
საშუალებები ზრდიან ორსული პატიმრების მიერ ფიზიკური დაზიანების მიღების ალბათობას 
მოულოდნელი მგზავრობის ან დაცემის დროს. აღნიშნული ასევე სერიოზულ საფრთეს 
უქმნის ქალის ნაყოფს, ბავშვის შესაძლო დაკარგვის ჩათვლით (...) ორსული ქალების მიმართ 
ბორკილების გამოყენება საფრთხეს უქმნის როგორც დედის, ასევე ნაყოფის ჯანმრთელობას 
და მათი გამოყენების გამართლება თითქმის ყოველთვის დაუშვებელია სამედიცინო 
პერსონალის, საზოგადოების ან სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა დაცვისა და 
უსაფრთოების მიზნებიდან გამომდინარე.“186 

37 CPT-მ გამოხატა მოსაზრება, რომ ხელბორკილებით ან სხვა საშუალებებით ორსული ქალების 
ლოგინზე ან ავეჯის სხვა საგნებზე შეკავება გინეკოლოგიური შემოწმების ან/და მშობიარობის 
დროს „სავსებით მიუღებელია და უდავოდ შეიძლება მიჩნეულ იქნას როგორც არაადამიანური 
და დამამცირებელი მოპყრობა“.187

38 შეკავების მეთოდების გამოყენება ორსულობის მიმდინარეობის ნებისმიერ დროს, მათ შორის 
საავადმყოფოში გადაყვანისას, უნდა იყოს უკანასკნელი ზომა და მხოლოდ მაშინ, როდესაც სხვა 
საშუალებების გამოყენება არაეფექტიანია. საშუალებების გამოყენების გადაწყვეტილება უნდა 
ეფუძნებოდეს რისკების ინდივიდუალურ შეფასებას. 

ბავშვები ციხეში 
39 განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოხდეს შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება 

ბავშვების მიმართ, მათი მოწყვლადობის გათვალისწინებით. UNCRC აღნიშნა, რომ შეკავების 
მეთოდების გამოყენება ბავშვების მიმართ უნდა იყოს „გამოყენებული მხოლოდ როგორც 
უკანასკნელი აუცილებლობის საშუალება ექსკლუზიურად ბავშვისთვის ან სხვისთვის ზიანის 
მიყენების აღსაკვეთად და რომ დისციპლინური პასუხისმგებლობის მიზნებისთვის ფიზიკური 
შეკავების ყველა მეთოდი უნდა გაუქმდეს“.188

40 ჰავანას წესების 64-ე წესი ადგენს, რომ არასრულწლოვნებთან მიმართებაში „შემაკავებელი 
სასუალებები და ძალა შესაძლოა გამოყენებულ იქნას მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში, 
მაშინ, როდესაც კონტროლის ყველა სხვა მეთოდი ამოწურული და წარუმატებელია, და მხოლოდ 
კანონით ან ოფიციალური წესით მკაცრად განსაზღვრულ შემთხევევებში. ის არ უნდა იწვევდეს 
პირის დამცირებას ან მდგომარეობის გაუარესებას და უნდა იყოს გამოყენებული შეზღუდულად, 
დროის უმოკლესი ვადით. დაწესებულების დირექტორის ბრძანებით, მათი გამოყენება მიზნად 
უნდა ისახავდეს არასრულწლოვნის მიერ თვითდაზიანების, სხვათა დაზიანების ან საკუთრების 
განადგურების თავიდან აცილებას. ასეთ შემთხვევებში, დირექტორმა კონსულტაცია უნდა 
გიაროს სამედიცინო ან სხვა შესაბამის სამსახურთან და აცნობოს ამის შესახებ ზემდგომ 
ადმინისტრაციულ ორგანოს“.

 3.2 ძალის და იარაღის გამოყენება 
41 აღნიშნულ კონტექსტში სიტყვა „იარაღი“ განეკუთვნება ყველა ცეცხლსასროლ იარაღს, 

ასევე სხვა შეიარაღებას, რომლითაც შეიძლება იყოს აღჭურვილი ციხის ოფიციალური 
პირები, მათ შორის ხელკეტები, გაღიზიანების გამომწვევი აეროზოლები, ელექტრო 
განმუხტვის იარაღი (EDW) და კინეტიკური ზემოქმედების იარაღი. ძაღლებიც ასევე შეიძლება 
მოხსენიებულ იქნან აღნიშნული ტერმინით თუ მათ იყენებენ პატიმრების დაშინების ან მათი 
თავდასხმის მიზნებისთვის.

მართლწესრიგის დამცველ თანამდებობის პირთა მიერ ძალისა და ცეცხლსასროლი იარაღის 
გამოყენების შესახებ გაეროს ძირითადი პრინციპების ზოგადი მე-2 დებულება მოითხოვს 
სამართალდამცავმა ორგანოებმა „შეიმუშავონ საშუალებების მაქსიმალურად ფართო 
სპექტრი და უზრუნველყონ სამართალდამცავი ორგანოების აღჭურვა სხვადასხვა ტიპის 

185. „ქალ პატიმართა მოპყრობისა და მსჯავრდებულ ქალთა არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ გაეროს წესების პროექტის კომენტარები“, 
DOC E/CN.15/2009/CRP.8 (2009), op. cit., 139, p. 25.

186. ნარკვევი „ფეხმძიმე ქალების და გოგოების შებორკვა აშშ-ს ციხეებში და არასრულწლოვანთა საპატიმროებში”, ამერიკის სამოქალაქო 
თავისუფლებათა კავშირი, 2013, გვ.1 www.aclu.org/other/aclu-briefing-paper-shackling-pregnant-women-girls-us-prisons-jails-
youth-detention-centers. 

187. ევროპის საბჭო, წამების და არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის აკრძალვის ევროპული კომიტეტი, „CPT-ს 
საქმიანობის შესახებ მე-10 წლიური ანგარიში“ CPT/Inf (2000) 13“ 18 აგვისტო 2000, პარ. 27 ხელმისაწვდომია: rm.coe.int/1680696a74. 

188. ბავშვთა უფლებების კომიტეტი, 2008 წლის 20 ოქტომბერი, UN-Doc. CRC/C/GBR/CO/4, „შემაჯამებელი შენიშვნები გაერთიანებული სამეფოს 
და ჩრდილოეთ ირლანდიის შესახებ“, პარ. 39; იხ. ასევე გენერალური ასამბლეა, რეზოლუცია A/RES/45/113, „თავისუფლებააღკვეთილ 
არასრულწლოვანთა დაცვის გაეროს წესები“, 14 დეკემებრი 1990, წესი 64 ხელმისაწვდომია: www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
JuvenilesDeprivedOfLiberty.aspx; და „ 2013 წლის 6-31 მაისის შემაჯამებელი შენიშვნები გაერთიანებული სამეფოს და ჩრდილოეთ ირლანდიის 
შესახებ“, UN CAT, 24 ივნისი 2013, პარ. 28 ხელმისაწვდომია: repository.un.org/handle/11176/303311. 

სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნელსონ მანდელას წესების შესახებ 93 

3. ინციდენტების მართვა და რეაგირება
3



იარაღით და საბრძოლო მასალით, რაც იძლევა ძალისა და ცეცხლსასროლი საშუალებების 
დიფერენცირებულად გამოყენების შესაძლებლობას. მათ რიცხვში შედის სათანადო 
სიტუაციებში გამოსაყენებელი არასასიკვდილო, მაგრამ გამანეიტრალებელი იარაღი ისეთი 
საშუალებების გამოყენების შეზღუდვის მიზნით, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის 
სიკვდილი ან დაზიანება“.189 

დაწესებულებაში ძალისა და იარაღის გამოყენება უნდა იყოს მკაცრად რეგულირებული 
კანონით და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უნდა შეიმუშავონ სპეციფიკური მითითებები 
და პროცედურები ძალის გამოყენების გარემოებების და პირობების განსაზღვრის შესახებ.190 
ბანგკოკის წესების 31-ე წესი იძლევა რეკომენდაციას მიღებული და განხორციელებული 
იქნას მკაფიო და ზუსტი პოლიტიკა და რეგულაციები, რომელიც განსაზღვრავს ციხის 
თანამშრომლების ქცევას ქალი პატიმრების მაქსიმალური დაცვის მიზნით გენდერული 
ძალადობის, სექსუალური ძალადობის ან სექსუალური შეურაცხყოფისაგან.

BPUFF ზოგადი დებულება 3 ასევე მოიხოვს „არასასიკვდილო განმაიარაღებელი იარაღის 
შემუშავების და გამოყენების პროცესის ფრთხილ შეფასებს, რათა მინიმუმამდე იქნას 
დაყვანილი გარეშე პირებისთვის ზიანის მიყენების რისკი და განხორციელდეს მკაცრი 
კონტროლი ასეთი იარაღის გამოყენებაზე“.191

შესაბამისი კანონი, რეგულაციები და პროცედურები უნდა შეიცავდეს როგორც მინიმუმ, 
ძალისა და იარაღის იმ სახეობას, რომელიც შეიძლება და არ შეიძლება იქნას გამოყენებული და 
მათთან დაკავშირებულ რისკებს; გარემოებებს, რომლის დროსაც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 
თითოეული სახის ძალა; თანამშრომლები, რომლებსაც აქვთ უფლება გამოიყენონ სხვადასხვა 
სახის ძალა და პირები, ვინც გასცემს ძალის გამოყენების ნებართვას; მონაცემებს ძალის 
გამოყენების შესახებ ნებართვის გაცემისთვის საჭირო უფლებამოსილების ხარისხის შესახებ; 
ძალისა და იარაღის გამოყენების შესახებ მონაცემების დოკუმენტირებისა და ანგარიშგების 
მოთხოვნებს და კანონების ან პროცედურების დარღვევის შემთხვევაში თანამშრომლების 
მიმართ განსაზღვრული შედეგები.192 

ძალის და იარაღის გამოყენების შესახებ არსებული რეგულაციები სისტემატიურად უნდა 
განახლდეს და მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული აღნიშნულ მეთოდებთან და ახალი ტიპის 
იარაღთან დაკავშირებული რისკების თაობაზე განხორციელებული უახლესი კვლევები. 

შესაბამისი წესები: ძალის და იარაღის გამოყენება

წესი 82 :
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.

იხილეთ ასევე გაეროს სამართალდამცავი ორგანოების 
თანამშრომელთა ქცევის კოდექსი და მართლწესრიგის 
დამცველ თანამდებობის პირთა მიერ ძალისა და 
ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების შესახებ გაეროს 
ძირითადი პრინციპები (კერძოდ პრინციპები 15-17, 
დაპატიმრებული და დაკავებული პირების დაცვის 
საკითხებზე).
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რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

42 ძალისა და იარაღის გამოყენება შესაძლოა საჭირო გახდეს გამონაკლის შემთხვევებში. თუმცა, 
მისი გამოყენება დაკავშირებული ზიანის მიყენების მაღალ რისკთან და შეიძლება გამოიწვიოს 
სასიკვდილო შედეგი, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მიმართული იქნება ჯანმრთელობის 
სპეციფიკური საჭიროებების მქონე ადამიანების წინააღმდეგ. ზოგიერთმა იარაღმა ასევე 
შეიძლება გამოიწვიოს ტკივილი და დამცირება. ზოგჯერ ხდება მათი განზრახ ბოროტად 
გამოყენება პატიმრების დაშინების ან დაზიანების მიზნით, ხოლო ზოგიერთი მიჩნეულია, 
რომ გამოიყენება მხოლოდ წამების ან სხვა არასათანადო მოპყრობის მიზნებისთვის. 

189. „ძალისა და იარაღის გამოყენების ძირითადი პრინციპები“, op. cit., შენიშვნა 158, ძირითადი პრინციპი 2.
190. იხ. ასევე „ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების რესურსების წიგნი“, OHCHR/UNODC, op. cit., შენიშვნა 131, გვ. 144.
191. „ძალისა და იარაღის გამოყენების ძირითადი პრინციპები“, op. cit., შენიშვნა 158, ძირითადი პრინციპი 3.
192. „ევროპული ციხის წესები“, ევროპის საბჭო, op. cit., შენიშნა 77, წესი 65.
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43 თუ ძალისა და იარაღის გამოყენება არ არის სათანადოდ რეგულირებული, სავარაუდოდ 
მოხდება მისი გამოყენება განურჩევლად და არა აუცილებლობის შემთხვევაში. სათანადო 
მომწესრიგებელი ნორმების ნაკლებობამ შეიძლება გამოიწვიოს შიშისა და უნდობლობის 
კულტურა პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის. იქ, სადაც ციხის წესები მკაფიოდ არ 
განსაზღვრავს ძალის გამოყენებას და იარაღი თავისუფლად ხელმსიაწვდომია, არსებობს 
მათი ბოროტად გამოყენების ტენდენცია კონტროლის ალტერნატიული საშუალებების 
გაუთვალისწინებლად, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ალტერნატიული საშუალებები შესაძლოა 
უფრო ეფექტიანი იყოს როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში.

44 მიუხედავად იმისა, რომ თანამშრომლებს ზოგჯერ შეიძლება დასჭირდეთ ძალის ან იარაღის 
გამოყენება საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მნიშვნელოვანია იმის აღიარება, 
რომ ასეთმა გამოყენებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას თავად თანამშრომლებს და შეიძლება 
კიდევ უფრო გაამძაფროს ციხეში არსებული ძალადობრივი სიტუაცია. როგორც აღნიშნულია 
2010 წლის გაეროს კვლევაში „გადაჭარბებულმა უსაფრთხოებამ და კონტროლმა შეიძლება, 
უარეს შემთხვევაში, გამოიწვიოს უსამართლობის განცდა და გაზარდოს კონტროლის რღვევის 
და ძალადობრივი ან შეურაცხმყოფელი ქცევის რისკი“.193

პრაქტიკაში განხორციელება

ძალისა და იარაღის გამოყენების აკრძალვა 
45 ციხეები უნდა იყოს თავისუფალი ნებისმიერი დანადგარებისგან, რომლებიც განკუთვნილია 

წამების ან არასათანადო მოპყრობისათვის.194

46 იარაღი, რომლის გამოყენება დაუშვებელია ნებისმიერ დროს ითვალისწინებს ეკლიან 
ხელკეტებს, ლითონის ხელკეტებს ან სხვა იარაღს ლითონის ღერძით, დაფარულს ეკლებით 
ან ეკლიანი ფარებით, რომელსაც ითვლება, რომ არ აქვს სხვა „პრაქტიკული გამოყენება, 
ვიდრე (...) წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან 
სასჯელის მიზნით“195 და სხეულის ელექტროშოკურ აღჭურვილობებს. ანალოგიურად, 
მათრახები, რომელთაც აქვთ მრავლობითი საცეცები ან ქამრები და მათრახები ერთი ან 
მეტი საცეცით ან ქამრები, რომლებიც აღჭურვილია, ხიშჭვებით, კაუჭებით, ეკლებით, 
ლითონის მავთულებით ან მათრახის და ქამრის ანალოგიური საგნები, რომლის გამოყენება 
მიუღებელია მართლწესრიგის დამცველი პირებისთვის და კრძალულია მათი ექსპორტი 
ევროკავშირის ფარგლებში.196

47 ძალა და იარაღი არასოდეს არ უნდა იყოს გამოყენებული ტკივილის მიყენების მიზნით.

როდის შეიძლება ძალის და იარაღის გამოყენება?
48 ძალა გამოყენებულ უნდა იქნას მხოლოდ როგორც მიზნის მიღწევის უკანასკნელი საშუალება 

კანონიერების, აუცილებლობის და პროპორციულობის პრინციპის შესაბამისად. მისი გამოყნება 
გამართლებულია მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში „დაწესებულებაში უსაფრთხოების 
და წესრიგის დაცვის მიზნით მკაცრად განსაზღვრულ შემთხვევებში ან როდესაც საფრთხე 
ემუქრება პირის უსაფრთხოებას“.197

49 BPUFF-ის მე-16 ზოგადი პრინციპი აცხადებს, რომ ცეცხლსასროლი იაარღი არ უნდა იყოს 
გამოყენებული ადამიანების წინააღმდეგ, გარდა სასიკვდილო შედეგის დადგომის იმწუთიერი 
საფრთხის ან სერიოზული დაზიანებისგან საკუთარი თავის ან სხვათა დაცვის, სიცოცხლის 
წინააღმდეგ მიმართული განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის თავიდან აცილების ან მსგავსი 
საფრთხის შემცველი პირის გაქცევის თავიდან აცილების შემთხვევებისა. ცეცხლსასროლი 
იარაღი მხოლოდ მაშინ უნდა იქნას გამოყენებული, როდესაც ამ მიზნების მიღწევა სხვა, 
ნაკლებად ექსტრემალური საშუალებებით არასაკმარისია. ნებისმიერ შემთხვევაში, 
ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება ლეტალური შედეგის დადგომით შესაძლებელია 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც სიცოცხლის სხვაგვარად დაცვა გარდაუვალია 

193. „სამუშაო შეხვედრა 2: გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კვლევა და სხვა წარმატებული პრაქტიკა სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემაში სამართალდამრღვევებთან მოპყრობის კუთხით: საინფორმაციო დოკუმენტი, დანაშაულის აღკვეთის და 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების გაეროს მე-12 კონგრესი, 28 იანვარი 2010, 6A/CONF.213/13, პარ. 45 ხელმისაწვდომია: www.unodc.org/
documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/Documents/A_CONF.213_13/V1050530e.pdf.

194. გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი 20: წამების ან სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის 
ან სასჯელის აკრძალვა (მუხლი 7 ICCPR)”, op. cit., შენიშვნა 18, პარ. 11; „ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების რესურსების წიგნი“, 
OHCHR/UNODC, op. cit., შენიშვნა 131, გვ. 145.

195.  “16 ივილსი 2014, 775/2014 ”, ევროპის საბჭო, op. cit., შენიშვნა 171, პარ. 1 და დანართი II, პარ. 3.
196. იქვე, დანართი II, პარ. 4. 
197. „ძალისა და იარაღის გამოყენების ძირითადი პრინციპები“, op. cit., შენიშვნა 158, ძირითადი პრინციპი 15.
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(BPUFF- ის მე-16 და მე-9 პრინციპები).198 სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომელთა 
ქცევის კოდექსის მე-3 მუხლის კომენტარში აღნიშნულია, რომ „ცეცხლსასროლი იარაღის 
გამოყენება განიხილება როგორც უკიდურესი ზომა“ და რომ „ყველა ძალისხმევა მიმართული 
უნდა იქნას ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების გამოსარიცხად“.199 

50 BPUFF მე-4 ზოგადი პრინციპი ხაზგასმით მიუთითებს იარაღის ან ძალის გამოყენაბამდე 
კონტროლის სხვა ღონისძიებების გამოყენების უპრატესობაზე და აცხადებს, რომ 
მართლწესრიგის დამცველმა თანამდებობის პირებმა უნდა „რამდენადაც ეს შესაძლებელია, 
მიმართონ არაძალადობრივ საშუალებებს მანამ, სანამ იძლებული გახდებიან გამოიყენონ 
ძალა და ცეცხლსასროლი იარაღი“ და მათ შეუძლიათ გამოიყენონ აღნიშნული „მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, როდესაც სხვა საშუალებები უიმედო და არაეფექტიანია განსაზღვრული 
შედეგის მისაღწევად“.200 

51 ძალის და იარაღის გამოყენების მარეგულირებელი კანონი, წესები და პროცედურები 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა თანამშრომლისთვის და პატიმრისთვის. გამჭვირვალობის 
უზრუნველსაყოფად ეს პროცედურები ასევე ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საზოგადოების 
ფართო წრისთვის. 

52 82(3)-ე წესში მითითებულია, რომ „ის თანამშრომლები, რომლებიც თავისი ფუნქციების 
შესრულებისას პატიმრებთან უშუალო კონტაქტში იმყოფებიან, მხოლოდ გამონაკლის 
შემთხვევებში შეიძლება ატარებდნენ იარაღს.“ თანამშრომლებმა, რომლებიც შეიარაღებულნი 
არიან, მაგრამ როგორც წესი არ აქვთ პირდაპირი კონტაქტი პატიმრებთან, უნდა ჩააბარონ 
იარაღი თუკი მათ უწევთ პატიმრებთან პირდაპირი კონტაქტი.

53 დამატებით, ჰავანას წესების 65-ე წესი აღნიშნავს, რომ „თანამშრომლების მიერ იარაღის 
ტარება და გამოყენება უნდა აიკრძალოს იმ დაწესებულებებში, სადაც იმყოფებიან 
არასრულწლოვნები“.201

54 იარაღის გამოყენების ნებისმიერი შემთხვევა დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს ციხის 
უფლებამოსილ ხელმძღვანელ პირებს და უნდა განხორციელდეს მისი გამოყენების 
პროპორციულობის და აუცილებლობის შეფასება და სამომავლოდ ნებისმიერი გამოცდილების 
მიღების ანალიზი.

როგორ უნდა იქნას გამოყენებული ძალა და იარაღი 
55 იარაღის ტარების უფლება უნდა ჰქონდეთ მხოლოდ იმ თანამშრომლებს, რომლებსაც გავლილი 

აქვთ შესაბამისი მომზადება. 

56 ძალის გამოყენება უნდა გამომდინარეოდეს დაზიანების რისკის შემცირების აუცილებლობიდან 
გამომდინარე და უნდა გამოიყენებოდეს მხოლოდ უმოკლესი ვადით. ძალისა და იარაღის 
გამოყენება უნდა შეწყდეს, როდესაც სახეზე აღარ არის დაუყოვნებლივი საფრთხე.

57 BPUFF-ის მე-5 ზოგადი პრინციპი აცხადებს, რომ ნებისმიერ დროს, როდესაც გარდაუვალია 
ძალის ან იარაღას გამოყენება, შესაბამისმა თანამებობის პირებმა „თავი უნდა შეიკავონ ძალისა 
და ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებისაგან სამართალდარღვევის სერიოზულობიდან 
გამომდინარე და კანონიერი მიზნის მისაღწევად“ და „მინიმალური უნდა გახადონ ზიანის 
და ზარალის მიყენების შესაძლებლობა“.202 

58 ძალის და აიარაღის გამოყენება აღბეჭდილი უნდა იყოს ვიდეოსათვალთვალო კამერით ან 
ტანსაცმელზე დამაგრებული ვიდეოგადამღები ტექნიკით, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის 
დაცვის საჭიროების სათანადო გათვალისწინებით.203 

198. იქვე, მე-16 პრინციპი: „“Ibid, Principle 16: „მართლწესრიგის დამცველმა თანამდებობის პირებმა, პატიმრობის ან დაკავების ადგილას მყოფ 
პირებთან ურთიერთობის დროს არ უნდა გამოიყენონ ცეცხლსასროლი იარაღი, გარდა სიკვდილის ან სერიოზული დაზიანების მიღების 
იმწუთიერი საფრთხისაგან საკუთარი თავის ან სხვისი დაცვის შემთხვევაში ან როდესაც ეს აუცილებელია მე-9 პრინციპში განსაზღვრული 
საფრთხის შემცველი პატიმრის გაქცევის თავიდან აცილების მიზნით“. BPUFF-ის მე-9 პრინციპი: „მართლწესრიგის დამცველ თანამდებობის 
პირებს არ შეუძლიათ გამოიყენონ ცეცხლსასროლი იარაღი ადამიანის წინააღმდეგ გარდა შემდეგი გამონაკლისებისა – თავის დასაცავად 
ან სხვა პირების დასაცავად სიცოცხლის ხელყოფის რეალური საშიშროებისგან ან სერიოზული დასახიჩრებისგან ან მძიმე დანაშაულის 
აღსაკვეთად, რომელიც საშიშროებას უქმნის სიცოცხლეს, ასეთი დანაშაულის ჩამდენი პირის დასაპატიმრებლად, თუ იგი წინააღმდეგობას 
უწევს მართლწესრიგის დამცველ თანამშრომელს ან თანამდებობის პირს, მისი გაქცევის აღსაკვეთად და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ყველაზე 
ნაკლებად ექსტრემალური ზომები არასაკმარისია აღნიშნული მიზნების მისაღწევად. ყველა შემთხვევაში, ცეცხლსასროლი იარაღის განზრახ 
სასიკვდილოდ გამოყენება დასაშვებია მაშინ, როდესაც სავსებით გარდაუვალია სიცოცხლის დასაცავად“.

199. „სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომელთა გაეროს ქცევის კოდექსი“, UNGA, op. cit., შენიშვნა 157, მუხლი 3, კომენტარი (c).
200.  „ძალისა და იარაღის გამოყენების ძირითადი პრინციპები“, op. cit., შენიშვნა 158, ძირიტადი პრინციპი 4.
201. იხილეთ ასევე გენერალური ასაბლეა, რეზოლუცია 69/194, 26 იანვარი 2015, „გაეროს ტიპური სტრატეგიები და პრაქტიკული ღონისძიებები 

დანაშაულის აღკვეთისა და სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის შესახებ“ 
A/RES/69/194, პარ. 39(d) ხელმსიაწვდომია: unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/14-08451_Strategy_eBook.pdf.

202. „ძალისა და იარაღის გამოყენების ძირითადი პრინციპები“, op. cit., შენიშვნა 158, ძირითადი პრინციპი 5.
203. ტანსაცმელზე დამაგრებული ვიდეოგადამღები ტექნიკის გამოყენებით პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების შესაძლო დარღვევასთან 

დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხ. ადამიანის უფლებათა დაცვის საბჭოსადმი „უკანონო, შემთხვევითი და თვითნებური 
გასამართლების საკითხებზე გაეროს სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში“, კრისტოპ ჰეინსი, A/HRC/29/37, to the Human Rights Council, 24 
აპრილი 2015, პარ. 59 – 63 ხელმისაწვდომია: documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/082/34/PDF/G1508234.pdf?OpenElement. 
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3. ინციდენტების მართვა და რეაგირება
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მომზადება ძალის ან იარაღის გამოყენების საკითხებზე
59 76(1)-ე წესი განსაზღვრავს, რომ ციხის შესაბამისმა თანამშრომლებმა მოვალეობის შესრულების 

დაწყებამდე და შემდეგ, სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულების განმავლობაში უნდა 
გაიარონ სპეციალური სასწავლო კურსი ძალის გამოყენების საკითხებზე “პრევენციის და 
დაძაბულობის განმუხტვის ისეთი ტექნიკების სათანადო გათვალისწინებით, როგორიცაა 
მოლაპარაკების წარმართვა და მედიაცია”, როგორც მოვალეობაში შესვლამდე, ასევე უწყვეტი 
სერვისის სასწავლო კურსების მეშვეობით (წესი 75(3)). 

60 თანამშრომლებმა ძალის და იარაღის გამოყენების საკითხებზე სასწავლო კურსი უნდა გაიარონ 
მოვალეობების აქტიურად შესრულების დაწყებამდე. სამსახურეობრივი მოვალეობების 
შესრულების მთელი დროის განმავლობაში მათ ასევე უნდა გაიარონ კვალიფიკაციის 
ასამაღლებელი კურსები უახლესი წესებისა და რეგულაციების საკითხებზე. 

61 სასწავლო კურსი ძალის და იარაღის გამოყენების საკითხებზე სისტემატიურად უნდა განახლდეს 
კონკრეტული ინციდენტების საპასუხოდ და ახალი სახის იარაღის შექმნისა და გამოყენების, 
კონტროლის ალტერნატიული მეთოდების და ახალი მიგნებების, მათ შორის კონკრეტული 
იარაღის ან ძალის გამოყენების მეთოდების ზეგავლენით გამოწვეული ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებული საკითხების ასახვის მიზნით. 

კონტექსტი: მომზადება ძალის ან იარაღის გამოყენების საკითხებზე [3.5]

ძალის და იარაღის გამოყენების შესახებ ყველა სასწავლო კურსი უნდა ითვალისწინებდეს სიტუაციურ 
მაგალითებს რეალური ცხოვრებიდან და პრაქტიკულ სავარჯიშოებს და უნდა ითვალისწინებდეს:

–   სწავლებას ყველა შესაბამისი კანონის და რეგულაციის შესახებ, მათ შორის ადამიანის უფლებათა 
სამართალს და დაცვის სტანდარტებს;

–   ალტერნატიული, არაძალადობრივი ჩარევის ტექნიკებს, წინასწარი გაფრთხილების და დეესკალაციის 
ტექნიკების ჩათვლით;

–   ძალის/იარაღის სახეებს, რომელთა გამოყენება დაშვებულია ან არ არის დაშვებული, და მათთან 
დაკავშირებულ რისკებს;

–   მათი განლაგების კრიტერიუმებს; 

–   ძალის და სხვადასხვა სახის იარაღის უსაფრთხოების, კანონიერების და პროპორციულობის პრინციპის 
შესაბამისად გამოყენების ტექნიკებს;

–   ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ განხორციელდეს ძალის ან იარაღის გამოყენება მინიმალური 
აუცილებლობის გათვალისწინებით და როგორ განისაზღვროს, რომ მათი გამოყენება საჭირო აღარ არის;

–   ძალის/იარაღის გამოყენებაზე ნებართვის გაცემის პროცედურებს;

–   ძალის/იარაღის გამოყენების აღრიცხვის მოთხოვნებს.

ინციდენტის შემდგომი პროცედურები
62 82(1)-ე წესის მოთხოვნების შესაბამისად, თუკი ციხის დირექტორის ადგილზე არ ყოფნის გამო 

ციხის თანამშრომლები ვერ ახორციელებენ ძალის გამოყენების შესახებ მასთან დაუყოვნებლივ 
ანგარიშგებას, მაშინ ინციდენტის შესახებ უნდა ეცნობოს შესაბამისად განსაზღვრულ სხვა 
თანამდებობის პირს.

63 ძალის და იარაღის გამოყენების ნებისმიერი შემთხვევა და მისი გამოყენების მიზეზები 
დეტალურად უნდა იქნას აღრიცხული პატიმრის პირადი საქმის მართვის სიტემაში, 8(გ) წესის 
შესაბამისად, ეს მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ძალის და აიარაღის გამოყენბა 
მოხდა კანონიერად და შესაბამისი პროცედურების დაცვით. 

64 ჩანაწერებმა უნდა მიუთითოს, როგორც მინიმუმ, გამოყენებული ძალის და იარაღის სახე, მისი 
გამოყენების მიზეზი, ვინ გამოიყენა ის, ვინ გასცა ძალისან იარაღის გამოყენების ნებართვა 
და რამდენიმ ხანი გრძელდებოდა ინციდენტი. ჩანაწერი ასევე უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას 
მიღებული ნებისმიერი დაზიანებების შესახებ და ძალის ან იარაღის გამოყენების შედეგებს.

65 პატიმრის პირად საქმეში მონაცემების აღრიცხვასთან ერთად, ციხის ადმინისტრაციამ 
უნდა აწარმოოს ძალის და იარაღის გამოყენების შესახებ დახარისხებული მონაცემების 
ცენტრალიზებული ჟურნალი. მონაცემები გამოყენებული უნდა იქნას ძალის და იარაღის 
გამოყენების შემთხვევების საზედამხედველოდ და შესამცირებლად. ჩანაწრების შენახვა 
მნიშვნელოვანია დისკრიმინაციული ნიშნით ძალის და იარაღის გამოყენების წინააღმდეგ 
დაცვის და ციხეებში დაცვის ღონისძიებების სათანადო მართვის უზრუნველსაყოფად.
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66 იარაღი უსაფრთხოდ იმგვარად უნდა იყოს შენახული, რომ ის ხელმისაწვდომი იყოს მხოლოდ 
საამისოდ საგანგებოდ უფლებამოსილი ციხის თანამშრომელი პირებისთვის. შემნახველი 
საცავიდან ცეცლხსასროლი იარაღის გამოტანის და ჩაბარების ნებისმიერი შემთხვევა უნდა 
აღიწეროს, ცეცხლსასროლი იარაღის გატანის და უკან ჩაბარების დროის და იარაღის მიმღები 
და ჩამბარებელი პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემების მითითების ჩათვლით. 

67 მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოებს უნდა ჰქონდეთ ძალის და იარაღის გამოყენების 
თაობაზე არსებული ჩანაწერების სრული ხელმისაწვდომობა, იარაღის ან ძალის გამოყენების 
ამსხველი ნებისმიერი აუდიო ან ვიდეო ჩანაწერების ჩათვლით. 

 3.3 გამოძიება 
68 სახელმწიფოებს ეკისრებად კონკრეტული ვალდებულება განახორციელონ პატიმრობაში 

მომხდარი ნებისმიერი გარდაცვალების, სერიოზული დაზიანების ან გაუჩინარების გამოძიება. 
ასეთი შემთხვევების დროს ციხის ადინისტრაციამ უნდა დაიწყოს შიდა გამოძიება. თუმცა, ეს 
ასეც რომ იყოს, ინტერესთა კონფლიქტის გათვალისწინებით აუცილებელია მიუკერძოებელი 
და საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარება დამოუკიდებელი საგამოძიებო უწყების მიერ.204 

მანდელას წესები არ ითვალისწინებს დეტალურ მითითებებს ასეთი გამოძიების შესახებ, 
ვინაიდან წესებში მოცემული სახემძღვანელო მითითებები განკუთვნილია მხოლოდ ციხის 
ადმინისტრაციის და თანამშრომლებისთვის და ამ კონტექსტში დამოუკიდებელი გამოძიების 
განხორციელებასთან დაკავშირებით მოქმედებს სხვა საერთაშორისო სტანდარტები.205 
უფრო მეტიც, მანდელას წესები ფოკუსირდება ციხის ადმინისტრაციის და თანამშროლების 
ვალდებულებებზე მათ დაწესებულებაში გარდაცვალების, გაუჩინარების ან მძიმე დაზიანების, 
ასევე საეჭვო წამების ან სხვა არასათანადო მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით. 

ყველა შემთხვევაში, მტკიცების ტვირთი ეკისრება ხელისუფლებას, რათა წარმოადგინოს 
დამაჯერებელი და დამაკმაყოფილებელი ახსნა-განმარტება და უარყოს სიცოცხლის უფლების 
დარღვევის ან პატიმრობაში მყოფი პირების წამების ან სხვა არასათანადო მოპყრობის 
შემთხვევებში საკუთარი პასუხისმგებლობის პრეზუმპცია.

შესაბამისი წესები: გამოძიება

წესი 8: საჭიროების შემთხვევაში, პატიმრობის 
მიმდინარეობისას, პატიმრის პირადი მონაცემების 
აღრიცხვის სისტემაში უნდა მოხდეს შემდეგი სახის 
ინფორმაციის შეტანა: 

(ვ) ინფორმაცია ნებისმიერი სახის დაზიანების ან 
სიკვდილის გარემოებებისა და მიზეზების შესახებ, 
ხოლო ამ უკანასკნელის შემთხვევაში, ცხედარის 
ადგილმდებარეობის შესახებ. 

წესი 71 :
1. შიდა გამოძიების დაწყების მიუხედავად, ციხის 
დირექტორი ვალდებულია, დაუყოვნებლივ მიაწოდოს 
ინფორმაცია პატიმრობაში გარდაცვალების, 
გაუჩინარების ან სერიოზული დაზიანების თაობაზე 
სასამართლოს ან სხვა ისეთ კომპეტენტურ ორგანოს, 
რომელიც დამოუკიდებელია ციხის ადმინისტრაციისგან 
და უფლებამოსილია მსგავი შემთხვევების და მიზეზების 
სწრაფი, მიუკერძოებელი და ეფექტური გამოძიების 

წარმოებაზე. მტკიცებულებების დაცვის უზრუნველყოფის 
მიზნით, ციხის ადმინისტრაცია ვალდებულია სრულად 
ითანამშრომლოს ხსენებულ ორგანოსთან. 

2. ამ წესის პირველ პარაგრაფში მოცემული 
ვალდებულება თანაბრად ვრცელდება ისეთ 
შემთხვევებზეც, როდესაც არსებობს საფუძვლიანი 
ვარაუდი ციხეში მომხდარი წამების ან სხვა სახის სასტიკი, 
არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის ან 
დასჯის შესახებ, მიუხედავად იმისა, მიღებულ იქნა თუ არა 
მის შესახებ ფორმალური საჩივარი.

3. შემთხვევებში, როდესაც არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი 
ამ წესის მე-2 პარაგრაფში მოცემული ნებისმიერი აქტის 
შესახებ, აუცილებელია, დაუყოვნებლივ იქნას მიღებული 
ზომები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ნებისმიერი 
პოტენციურად კავშირში მყოფი პირი არ იყოს ჩართული 
გამოძიებაში და არ ჰქონდეს კონტაქტი მოწმესთან, 
მსხვერპლთან და მის ოჯახთან.

206 204 205 206 

204. წამების საკითხებზე გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა განსაზღვრა, რომ წამების ან არასთანადო მოპყრობის საქმეებზე საგამოძიებო 
ორგანო „უნდა იყოს დამოუკიდებელი ბრალდებული პირებისგან და არ უნდა იყოს იერარქიული კავშირი გამომძიებლებსა და შესაძლო 
მოძალადეს შორის“ წამების საკითხებზე სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში, A/68/295”, op. cit. შენიშვნა 57, პარ.64.

205. ამგვარი გამოძიების მეთოდების შესახებ დეტალური სახელმძღვანელო მითითებების ნახვა შესაძლებელია გაეროს წამების და სხვა 
სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის ეფექტიანი გამოძიებისა და დოკუმენტირების შესახებ გაეროს 
პრინციპებში, GA- ს რეზოლუცია 55/89 (2000 წლის 4 დეკემბერი) ხელმისაწვდომია: www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
EffectiveInvestigationAndDocumentationOfTorture.aspx და „უკანონო, შემთხვევითი და თვითნებური გასამართლების ეფექტიანი აღკვეთისა 
და გამოძების პრინციპები, ეკონომიკური და სოციალური საბჭო, რეზოლუცია 1989/65 (24 მაისი 1989) ხელმისაწვდომია: www.ohchr.org/
Documents/ProfessionalInterest/executions.pdf; სახელმღვანელო წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან 
დასჯის ეფექტიანი გამოძიებისა და დოკუმენტირების შესახებ (“Istanbul Protocol”), OHCHR, პროფესიული გადამზადების სერია No. 8/Rev.1 
(2004) ხელმსიაწვდომია: www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf; გაეროს განახლებული მინესოტას ოქმი პოტენციურად 
უკანონო სიკვდილის შემთხვევების სამართლებრივი გამოძიების შესახებ (2016) ხელმსიაწვდომია www.ohchr.org/Documents/Publications/
MinnesotaProtocol.pdf; ევროპის საბჭოს დოკუმენტი, არასათანადო მოპყრობის ეფექტიანი გამოძიება – ევროპული სტანდარტების 
სახელმძღვანელო მითითებები (მეორე გამოცემა 2014) ხელმსიაწვდომია: rm.coe.int/16806f11a3. 

206. წამების საკითხებზე სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში, A/68/295”, op. cit. შენიშვნა 57, პარ. 62.
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რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

ინსტიტუციონალური ხარვეზების იდენტიფიკაცია 
და ანგარიშვალდებულება 

69 გარდაცვალების, გაუჩინარების და სერიოზული დაზიანების ფაქტების გამოძიებას 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ინდივიდუალურ საქმეებთან დაკავშირებული ფაქტების 
დადგენის და დამნაშავე პირების პასუხისგებაში მიცემის თვალსაზრისით. დაწესებულებებს 
ასევე შესაძლებლობა აქვთ გაანალიზონ გამოძიების შედეგები და აღნიშნულის საფუძველზე, 
შესაბამისად გააუმჯობესონ საკუთარი პოლიტიკა და პრაქტიკა. მაშინაც კი, როდესაც 
გამოძიება ცხადყოფს, რომ კონკრეტულ დაწესებულებაში არ ვლინდება სერიოზული 
ჩავარდნები ან ნაკლოვანებები, გამოძიების შედეგებს შეუძლია დაეხმაროს სხვა 
დაწესებულებებს არსებული პოლიტიკის და პრაქტიკის ინფორმირებულობის და გაუმჯობესების 
თვალსაზრისით ან სისტემის ზოგადი გაუმჯობესების განხორციელებაში.

70 უფლებამოსილი უწყებებისთვის პატიმრობაში გარდაცვალების, გაუჩინარების და სერიოზული 
დაზიანებების ფაქტების შეტყობინების ვალდებულება ასახავს თავისუფლებაშეზღუდული 
პირების მიმართ სახელმწიფოს მომეტებულ პასუხისმგებლობას. ადამიანის უფლებათა 
სამართალი ადგენს, რომ სახელმწიფომ უნდა მიიღოს მხედველობაში პატიმრობაში მყოფი 
პირების ნებისმიერი გარდაცვალების ან დაზიანების ფაქტი, მიუხედავად იმისა, თუ რა მიზეზით 
წარმოიშვა ის და უზრუნველყოს პასუხისმგებელი თანამდებობის პირების, მათ შორის ციხის 
ოფიცრების ანგარიშვალდებულება.

71 უკიდურესად მნიშვნელოვანია გამოძიების დაუყოვნებლივ დაწყება, რადგან უზრუნველყოფილი 
იყოს მტკიცებულებების სათანადო შენახვა, ჩვენებების დროული მიღება, რადგან მოწმეთა 
ჩვენება უფრო დეტალურია, როდესაც ფაქტი ახალი მომხდარია და წამების ფიზიკური ნიშნები 
შესაძლოა განიკურნოს ან სწრაფად გაქრეს. პატიმრის გაუჩინარების შემთხვევაში გამოძიების 
დაუყოვნებლივი დაწყება უზრუნველყობს შეთანხმებული მოქმედებების სისწრაფეს დაკარგული 
ინდივიდის მოსაძიებლად. 

72 დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმების არსებობამ შესაძლოა იმოქმედოს როგორც 
ადამიანის უფლებათა დარღვევის შემაკავებელმა ფაქტორმა, ვინაიდან ის აგზავნის მკაფიო 
ნიშანს იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება ნებადართული არ 
იქნება და მოძალადე პირები პასუხს აგებენ კანონის წინაშე.

73 პატიმრის დაწესებულებაში მოთავსებამდე მის მიერ დაზიანებების მიღების შემთხვევაში, თუნდაც 
ეს მომხდარიყო უშუალოდ დაკავებისას ან საპოლიციო პატიმრობაში ყოფნის განმავლობაში, 
მე-7(დ) და 30(ბ)-ე წესების შესაბამისად ციხის ადმინისტრაციამ უნდა განახორციელოს 
დაზიანების შეტყობინება კომპეტენტური ორგანოსათვის გამოძიების დასაწყებად, რათა 
დამნაშავე პირებმა პასუხი აგონ კანონის წინაშე და გამოირიცხოს ციხის ადმინისტრაცია 
უკანონო ჩართულობა მსგავს ქმედებაში. აღნიშნული წესები განხილულია 1-ელ და მე-6 თავებში.

ციხის სისტემის ნდობის და დამაჯერებლობის აღდგენა 
74 პატიმრობაში მომხდარი ნებისმიერი გარდაცვალების, გაუჩინარების და სერიოზული 

დაზიანების დამოუკიდებელი გამოძიება წარმოადგენს მნიშვნელოვან მექანიზმს ყველა 
დაინტერესებული პირისთვის, პატიმრების ოჯახის წევრების და მეგობრების ჩათვლით. ის 
აგზავნის ნიშანს, რომ აღნიშნულ ინციდენტებს მიექცევა სათანადო ყურადღება, არსებობს 
მზაობა მათი გამომწვევი მიზეზების დასადგენად და დადგენილია პროცედურა მოძალადე 
პირების პასუხისგებაში მისაცემად. 

75 ციხის სისტემისადმი საზოგადოების ნდობის ხარისხზე სავარაუდოა, რომ გავლენას იქონიებს 
პატიმრობაში მომხდარი გარდაცვალების, გაუჩინარების და სერიოზული დაზიანების ფაქტები. 
თუმცა, თუკი მოხდება საზოგადოების დაკვირვების ქვეშ ამ შემთხვევების დამოუკიდებელი 
გამოძიება და გამოძიების შედეგად შემუშავებულ რეკომენდაციებს ყურადღებით განიხილავენ, 
ნდობა და დამაჯერებლობა აღდგება.

ცრუ ბრალდებებისგან დაცვა 
76 საფუძვლიანი, ეფექტიანი და დამოუკიდებელი გამოძიება იცავს ციხეებსა და მათ 

თანამშრომლებს არასათანადო მოპყრობის ცრუ ბრალდებებისგან. დეტალური გამოძიების 
განხორციელების პერსპექტივა თავისთავად შეაკავებს პირებს ცრუ ბრალდებების 
წარდგენისაგან, მაგრამ, თუ გამოძიება ჩატარდება სათანადოდ ეს უზრუნველყოფს 
ბრალდებული პირების შესაძლებლობას და უფლებას განახორციელონ საკუთარი თავის დაცვა 
არასწორი ბრალდებებისგან.
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პრაქტიკაში განხორციელება

რომელი ინციდენტების შეტყობინება და გამოძიება უნდა მოხდეს?
77 სერიოზული დაზიანების ან წამების ან სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი 

მოპყრობისა თუ სასჯელის ნებისმიერი სახის ქმედების შეტყობინება ასევე ვრცელდება 
იმ დაზიანებებზე, რომელიც პირს მიადგა ციხეში მოთავსებამდე, მათ შორის საპოლიციო 
პატიმრობის დროს. 

78 სერიოზულ დაზიანებად მიიჩნევა სექსუალური და გენდერული ნიშნით ძალადობის შედეგად 
მიყენებული დაზიანებები.

79 უნდა განხორციელდეს გარდაცვალების ყველა ფაქტის შეტყობინება, მათ შორის სიკვდილის 
ფაქტები, რომელიც გამოწვეულია სუიციდით ან ბუნებრივი მიზეზებით. მნიშვნელოვანია 
მოხდეს გარდაცვალების იმ შემთხვევების იდენტიფიცირება, რომელიც გამოწვეულია 
უგულებელყოფით ან უმოქმედობით, რათა თავიდან იქნას აცილებული არასათანადო 
მოპყრობის დაფარვა, განისაზღვროს იყო თუ არა შესაძლებელი გარდაცვალების თავიდან 
აცილება და მოხდეს სამომავლოდ მსგავსი სიტუაციების პრევენცია. 

80 BPUFF-ის მე-6 პრინციპი ადასტურებს, რომ მართლწესრიგის დამცველმა თანამდებობის 
პირებმა დაუყოვნებლივ უნდ შეატყობინონ თავის ზემდგომებს ნებისმიერი შემთხვევა „სადაც 
დაზიანება ან გარდაცვალება გამოწვეულია მართლწესრიგის დამცველი ოფიციაური პირების 
მიერ ძალის ან ცეცხლსაროლი იარაღის გამოყენების შედეგად“.207 

81 სუიციდის და თვითდაზიანების ის შემთხვევები, რომელიც იწვევს სერიოზულ დაზიანებას, ასევე 
უნდა იქნას გამოძიებული. აღნიშნული მნიშვნელოვანია არამხოლოდ არასათანადო მოპყრობის 
შენიღბვის დაუშვებლობის უზრუნველსაყოფად, არამედ იმის დასადგენად თუ რატომ ვერ 
მოახდინა სახელმწიფომ აღნიშნულის პრევენცია, მხარდამჭერი სერვისების ან ფსიქიკური 
ჯანდაცვის პროგრამების ხარვეზების გამოვლენის ჩათვლით. 

82 რადგან მანდელას წესებში საუბარია „პატიმრობაში“ დამდგარი ნებისმიერი გარდაცვალების, 
გაუჩინარების ან სერიოზული დაზიანების ფაქტის შესახებ, ნებისმიერი თანამშრომლის 
გარდაცვალება, გაუჩინარება ან სერიოზული დაზიანება მათი სამსახურეობრივი მოვალეობების 
შერულების დროს ან ციხის ნებისმიერი სტუმრის ან მომსახურების მიმწოდებლის 
გარდაცვალება, გაუჩინარება და სერიოზული დაზიანება ასევე უნდა იქნას გამოძიებული. 

83 წამების ან არასათანადო მოპყრობის ფაქტების შეტყობინების ვალდებულება დადასტურებულია 
1-ელი თავის 161-162 პარაგრაფებში და 71(2) წესში, რომელიც განხილულია სახელმძღვანელო 
დოკუმენტის მე-3 თავის 84-101 პარაგრაფებში.

პოზიტიური პრაქტიკა: ციხიდან ახლად გათავისუფლებული  
პირების გარდაცვალების გამოძიება [3.6]

გაერთიანებული სამეფოს ციხისა და პრობაციის 
ომბუდსმენი (PPO) იძიებს პატიმრობაში დამდგარი 
გარდაცვალების ნებისმიერ ფაქტს, მათ შორის 
სუიციდით ან ბუნებრივი მიზეზებით გამოწვეულ 
შემთხვევებს. მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე 
ომბუდსმენს აქვს დისკრეციული უფლებამოსილება 
გამოიძიოს იმ პირის გარდაცვალება, რომელიც 
ცოტა ხნის წინ გაათავისუფლეს პატიმრობიდან თუ 
ის გრძნობს, რომ არსებობს პატიმართან მოპყრობის 
ფაქტთან დაკავშირებით კონკრეტული სამომავლო 
გამოცდილების მიღების შესაძლებლობა.

PPO აგროვებს მონაცემებს გარდაცვალებამდე 
პატიმრის ან ყოფილი პატიმრის საქმიანობის 
შესახებ. აღნიშნული ითვალისწინებს ყველა 
შესაბამისი ჩანაწერის და შინაგანაწესის შემოწმებას, 
საჭიროებისამებრ, ციხის შესაბამის პერსონალთან 
ან პატიმართან გასაუბრებას. PPO ასევე მუშაობს 
ჯანდაცვის უფლებამოსილ პირებთან პატიმრობაში 
მყოფი პირისთვის, მის გარდაცვალებამდე 
მიწოდებული სამედიცინო მომსახურეობის თაობაზე 
დამოუკიდებელი აზრის მისაღებად.

PPO ნიშნავს გარდაცვლილის ოჯახთან საკონტაქტო 
ოფიცერს, გამოძიების პროცესის მსვლელობის 
განმავლობაში მგლოვიარე ოჯახის მხარდასაჭერად 
და გამოძიების მიმდინარეობის პროგრესის შესახებ 
მონაცემების მისაწოდებლად. ის ასევე სთავაზობს 
მათ შესაძლებლობას დასვან ნებისმიერი შეკითხვა 
ან გამოთქვან შეშფოთება საქმესთან დაკავშირებით, 
რაც ჩაითვლება გამოძიების ნაწილად.

PPO-მ აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 
გათავისუფლების შემდგომ გარდაცვალების ფაქტები 
წარმოადგენს „ჩვენი გამოძებების მხოლოდ მცირე 
ნაწილს, არსებობს სპეციფიკური რისკები, რომელიც 
დაკავშირებულია საპატიმრო დაწესებულებიდან 
ახლად გათავისუფლებულ პატიმრებთან. 
კვლევა ცხადყოფს, რომ მოსახლეობასთან 
ზოგად რაიდენობასთან შედარებით, ციხიდან 
გათავისუფლებული პირების გარდაცვალების 
ალბათობა გათავისუფლებიდან პირველივე კვირაში 
40-ჯერ უფრო მაღალია და ამ გარდაცვალების 
90%-ზე მეტი შემთხვევა დაკავშირებულია 
წამალმოხმარებაზე“.207  208

207. „ძალისა და იარაღის გამოყენების ძირითადი პრინციპები“, op. cit., შენიშვნა 161, ძირითადი პრინციპი 6.
208. ნიკოლა სინგლტონი, ელიზაბეთ პენდრი, კოლინ ტეილორი, მაიქლ ფარელი და ჯონ მარსდენი, „მიგნებები: წამალმოხმარებასთან დაკავშირებული 

სიკვდილიანობა ახლად გათავისუფლებულ მსჯავრდებულებში”, (“Findings 187: Drug-related mortality among newly released offenders”), შსს, დიდი 
ბრიტანეთი, 2003 წ. webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110218135832/http:/rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/r187.pdf.
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გამოძიების ინიცირება
84 71-ე მუხლი ნათლად განსაზღვრავს, რომ ყველა გარდაცვალების, გაუჩინარების სერიოზული 

დაზიანების ან წამების ან სხვა არასათანადო მოპყრობის შესახებ გაკეთებული ბრალდებების 
შესახებ შეტყობინება უნდა განხორიელდეს „დაუყოვნებლივ“ შიდაუწყებრივი გამოძიების 
დაწყების მიუხედავად. 57(3)-ე წესი განსაზღვრავს, რომ წამების ან სხვა არასათანადო 
მოპყრობის შესახებ გაკეთებულ განაცხადზე „რეაგირება უნდა დაიწყოს დაუყოვნებლივ“.

85 UNCAT განსაზღვრა, რომ ციხის დირექტორის მიერ გამოძიების ინიცირების მნიშვნელობისთვის 
„დაუყოვნებლივი“ უნდა გულისხმობდეს „უახლოესი რამდენიმე საათის, ან ყველაზე მეტი, 
რამდენიმე დღის განმავლობაში“ სათანადო ღონისძიებების განხორციელების დაწყებას 
და რომ დაგვიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს წამების საწინააღმდეგო კონვენციის მე-12 
მუხლის დარღვევა“.209

86 შიდა გამოძიება შეიძლება ჩატარდეს გარე გამოძიების პარალელურად, იმ შემთხვევაში, თუ 
ის არ ერევა გარე გამოძიების მიმდინარეობაში. ის ფაქტი, რომ შესაძლებელია საჭირო გახდეს 
კონკრეტული ინციდენტის სისხლისსამართლებრივი გამოძიება, არ გამორიცხავს ციხის 
მიერ შიდა გამოძიების განხორციელების შესაძლებლობას. დაუშვებელია ისეთი მოთხოვნის 
არსებობა, რომელიც სავალდებულოდ მოითხოვს შიდა გამოძიების დასრულებას გარე 
გამოძიების დაწყებამდე. 

87 იმისათვის რომ ციხის დირექტორებმა მოახდინონ შემთხვევის დაუყოვნებლივი შეტყობინება, 
აუცილებელია ნებისმიერი ინციდენტის შესახებ მათი დროული ინფორმირება ციხის 
თანამშრომლების მხრიდან. იმ შემთხვევაში თუკი ციხის დირექტორი მიუწვდომელია, ასეთ 
დროს თანამშრომლებმა მომხდარის შესახებ უნდა აცნობონ დირექტორის მოადგილეს ან ციხის 
ზემდგომ თანამშრომელს, რომელიც უფლებამოსილია განახორციელოს ადგილზე არმყოფი 
ციხის დირექტორის უფლებამოსილება. შესაბამისმა თანამშრომელმა ასეთ დროს უნდა 
მოამზადოს ანგარიში.

88 წამების ან სხვა არასათანდო მოპყრობის ნიშნების დადგენის მიზნით გამოძიება შეიძლება ასევე 
დაიწყოს სამედიცინო პერსონალის მოთხოვნით, 34-ე წესის შესაბამისად, სადაც მითითებულია 
მათი ვალდებულება „აღრიცხოს და შეატყობინოს ფაქტის შესახებ შესაბამის სამედიცინო, 
ადმინისტრაციულ ან სასამართლო ორგანოს“. აღნიშნული დეტალურადაა განხილული 
სახელმძღვანელო დოკუმენტის მე-6 თავის 76-101 პარაგრაფებში.

89 ნებისმიერი ფორმით დაკავებული ან პატიმრობაში მყოფი ყველა პირის დაცვის შესახებ გაეროს 
პრინციპთა ერთობლიობის 34-ე პრინციპი აღნიშნავს, რომ მოკვლევა შეიძლება მოითხოვოს 
„სასამართლო ან სხვა ორგანომ, საკუთარი ინიციატივით ან ასეთი პირის ოჯახის წევრის ან 
იმ პირის თხოვნით, რომელსაც გააჩნია ინფორმაცია მოცემული საქმის შესახებ“.210 

ციხის ადმინისტრაციის და თანამშრომლების პასუხისმგებლობა
90 თუ საქმე მოითხოვს გამოძიებას, ციხის ადმინისტრაციამ და თანამშრომლებმა დაუყოვნებლივ 

უნდა განახორციელონ ინციდენტის შეტყობინება, უსაფრთხოდ შეინახონ ნებისმიერი 
მტკიცებულება, მათ შორის CCTV- ის (ვიდეოსამეთვალყურეო კამერა) კადრები, უზრუნველყონ 
გამოძიებაში ჩარევის დაუშვებლობა, დაიცვან სავარაუდო მსხვერპლი და მოწმეები და 
ითანამშრომლონ და მხარი დაუჭირონ საგამოძიებო ორგანოს. 

91 გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა წამების საკითებზე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ „ციხის 
ადმინისტრაციისთვის უნდა არსებობდეს შესაბამისი პროტოკოლები და სახელმძღვანელო 
მითითებები ხელისუფლების ორგანოებთან თანამშრომლობის საკითხებზე, რაც უნდა 
გულისხმობდეს მათ მიერ გამოძიების მსვლელობისთვის და მტკიცებულებების შეგროვების 
და შენარჩუნების პროცესისთვის წინააღმდეგობების შექმნის დაუშვებლობას“.211 
აღნიშნული პროტოკოლები და სახელმძღვანელო მითითებები უნდა ესადაგებოდეს ციხის 
გარეთ არსებულ მსგავს პროტოკოლებსა და მითითებებს. ძირითადი სახელმძღვანელო 
მითითები უნდა ითვალისწინებდეს შემთხვევის ადგილის დალუქვას და ნებისმიერი 
მტკიცებულების დაცვას. შემთხვევის ადგილის დალუქვის და მტკიცებულებათა დაცვის 
მოთხოვნა თანაბარმნიშვნელოვნად უნდა გავრცელდეს ასევე ავტომანქანაში მომხდარი 
ინციდენტის მიმართ. 

92 ციხის ადმინისტრაციას აქვს ამგვარი ინციდენტების აღბეჭდვის და მონიტორინგის 
განუწყვეტლივი პასუხისმგებლობა და მათი განმეორებით წარმოქმნის აღკვეთის მიზნით 
ძალისხმევის მუდმივი განხორციელების ვალდებულება.

209. წამების საკითხებზე სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში, A/68/295”, op. cit. შენიშვნა 57, პარ. 63; იხ. ასევე UN CAT, Blanco Abad v. Spain, 
Comm. No. 59/1996, CAT/C/20/D/59/1996, 14 May 1998, para. 8.5 ხელმსიაწვდომია: www.univie.ac.at/bimtor/dateien/cat_1996_abad_vs_spain.pdf. 
იხ. ასევე: Manfred Nowak, “UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary”, 2nd ed., Kehl am Rhein, N. P. Engel Verlag, 2005, p. 434.

210. გენერალური ასამბლეა, რეზოლუცია 43/173, „პრინციპთა ერთობლიობა ნებისმიერი ფორმით დაკავებულ ან პატიმრობაში მყოფ ყველა პირის 
დაცვის შესახებ“, 9 დეკემებრი 1988, პრინციპი 34, ხელმისაწვდომია: www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx. 

211. სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე, A/68/295”, op. cit. შენიშვნა 57, პარ. 65.
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93 გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე აღნიშნავს, რომ „წამების ან სხვა 
არასათანადო მოპყრობის ფაქტებთან პოტენციურად დაკავშირებული პირები დაუყოვნებლივ, 
გამოძიების მთელი დროის განმავლობაში უნდა ჩამოშორდნენ როგორც მინიმუმ, ნებისმიერ 
სამსახურეობრივ მოვალეობებს, რაც გულისხმობს დაკავებულ ან დაპატიმრებულ პირებთან 
რაიმე სახით კავშირს, გამოძიებისთვის ხელის შეშლის რისკიდან გამომდინარე“.212

94 მაშინ როდესაც 71(3)-ე წესი ეხება წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებს, 
ის ადგენს, რომ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც პოტენციურად არის ჩართული პატიმრობაში 
მომხდარი ნებისმიერი გარდაცვალების, სერიოზული დაზიანების ან გაუჩინარების ფაქტში, 
არ უნდა ჰქონდეს გამოძიებასთან, მოწმეებთან, დაზარალებულებთან და დაზარალებულების 
ოჯახთან კავშირი. 

დაზარალებულების/მოწმეების დაცვა 
95 34-ე წესი ადგენს, რომ როდესაც სამედიცნო პერსონალი ახორციელებს წამების ან სხვა 

არასათანადო მოპყრობის ნიშნების აღწერას და შეტყობინებას „სათანადო პროცედურული 
გარანტიების დაცვა არის აუცილებელი, რათა პატიმარს ან მასთან დაკავშირებულ პირებს არ 
მიადგეთ წინასწარ განჭვრეტადი ზიანი“. წესი 57(2) მოუწოდებს განხორციელდეს აღნიშნული 
პირების დაცვა „შურისძიების, დამცირების ან სხვა სახის უარყოფითი გავლენისაგან“. 
აღნიშნულთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმძღვანელო დოკუმენტის 
1-ელ თავში.

96 სტამბოლის ოქმი მკაფიოდ განსაზღვრავს, რომ გამოძიების ფარგლებში „სახელმწიფომ უნდა 
დაიცვას განმცხადებლები, მოწმეები, გამოძიების ჩამტარებელი პირები, აგრეთვე მათი ოჯახის 
წევრები ძალადობისაგან, ძალადობის მუქარისაგან ან დაშინების ნებისმიერი სხვა ფორმისაგან 
(...) თუ კომისია დაასკვნის, [მოკვლევის] რომ არსებობს მოწმის ან პოტენციური მოწმის დევნის, 
დაშინების ან ზიანის მიყენების დასაბუთებული საშიშროება, მას შეუძლია მიზანშეწონილად 
ჩათვალოს მოწმეთა ჩვენებების მოსმენა კამერაში, საიდუმლოდ შეინახოს ინფორმატორის 
ან მოწმის პირადი მონაცემები, გამოიყენოს მხოლოდ ის მტკიცებულება, რომელიც საფრთხეს 
არ შეუქმნის პირს იდენტიფიცირების შემთხევაში და მიიღოს ყველ სხვა შესაბამისი ზომა“.213 

97 გამოძიების განმავლობაში, უფლებამოსილმა პირებმა უნდა განსაზღვრონ რისკის ქვეშ მყოფი 
პირების დაცვის საუკეთესო გზები მათი დისკრიმინაციის და სტიგმატიზაციის გარეშე. თუ 
არ არსებობს დაცვის მიზნით განცალკევების ალტერნატიული შესაძლებლობა, მაშინ ის უნდა 
იქნას გამოყენებული უმოკლესი ვადით, სანამ სხვა ღონისძიებები არ განხორციელებულა. 
დაცვის მიზნით განცალკევება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ პატიმრის თანხმობით და უნდა 
ექვემდებარებოდეს სისტემატიურ გადახედვას ყოველი ინდივიდუალური საქმის შემთხევაში.

98 შემთხვევასთან დაკავშირებული პირების დაცვის ღონისძიებები უნდა ვრცელდებოდეს 
ნებისმიერ იმ თანამშრომელზე, რომელიც გახდა განსახილველი შემთხვევის მოწმე და 
შესაძლოა, ზოგიერთ შემთხვევაში, ასევე მოწმეების ოჯახის წევრებზე.

99 თუ გამოსაძიებელი ინციდენტი მოხა პატიმრებს შორის ან თუ პატიმარი სავარაუდოდ 
ბრალდებულია თანამშრომლის დაზიანების ფაქტის ჩადენაში, მაშინ აუცილებელია იმ 
პატიმრების განცალკევება, რომლებიც გახდნენ არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლნი ან 
განხორციელდეს ბრალდებული პატიმრის გადაყვანა სხვა დაწესებულებაში ან დაწესებულების 
სხვა ნაწილში მათივე უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით, თუ მათ პირდაპირ 
მოითხოვეს გადაყვანა. 

100 შეიძლება საჭირო გახდეს მოწმეთა დაშორება ან გადაყვანა დაცვის მიზნებიდან გამომდინარე. 
თუმცა, ამგვარ ზომებს შეიძლება ჰქონდეს დაზარალებულის ან მოწმეების დასჯის ეფექტი. 
ასეთ შემთხვევაში, უფლებამოსილი პირებისთვის ცნობილი უნდა იყოს პატიმრების მიერ ცრუ 
დასმენის განხორციელების შესაძლებლობა ვინმეს გადაყვანის განზრახვით. ასეთი გადაყვანა 
შესაბამისად უნდა იქნას თავიდან არიდებული ან აუცილებელი საჭიროების შემთხვევაში იყოს 
მხოლოდ დროებითი ხასიათის.

101 ყველა შემთხვევაში დაუშვებელია კონტაქტის არსებობა სავარაუდო დამნაშავეს და გამოძიების 
შედეგების მოლოდინში მყოფ დაზარალებულს შორის.

212. იქვე, პარ. 66
213. „სტამბოლის ოქმი“, OHCHR პროფესიული გადამზადების სერია No. 8/Rev.1, 2004, op. cit., შენიშვნა 205, პარ. 112. 
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შეზღუდვები, 
დისციპლინა 
და სანქციები

4.1 დისციპლინური სანქციები და პროცედურები 
4.2 სამარტოო პატიმრობა
4.3 ჯანდაცვის პერსონალის როლი
4.4 დავების ალტერნატიული გადაწყვეტა 



01 წესი 36 ნათლად განმარტავს, რომ დისციპლინის და წესრიგის შენარჩუნება უნდა ხდებოდეს 
მხოლოდ იმგვარი შეზღუდვებით, რაც საჭიროა უსაფრთხო პატიმრობის, ციხის უსაფრთხო 
ფუნქციონირებისა და მოწესრიგებული საზოგადოებრივი ცხოვრების უზრუნველყოფისთვის. 
ზედმეტად რეპრესიული დისციპლინური სანქციების და შემზღუდველი ზომების გამოყენება 
საზიანოა საპატიმრო დაწესებულებების ეფექტური ფუნქციონირებისათვის. ის უარყოფითად 
მოქმედებს ციხის თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის ურთიერთობებზე და დამტკიცებულია 
მისი არაეფექტურობა ბევრ სიტუაციაში და უსარგებლობა ციხის ხელმძღვანელობისთვის.

შეზღუდვები, დისციპლინა და სანქციები არ უნდა იყოს პრობლემისადმი პირველადი 
რეაგირების საშუალება, არამედ წარმოადგენდეს გამონაკლისს და უნდა ხდებოდეს მათი 
დაწესება მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც კონფლიქტის თავიდან აცილების სხვა გზებმა 
არ გაამართლა214. ამ მიზნით, დისციპლინური სამართალწარმოება უნდა განხორციელდეს 
სამართლიანი, თანმიმდევრული და გამჭვირვალე გზით, სათანადო წესებისა და 
რეგულაციების შესაბამისად. 

„მანდელას წესების“ რამდენიმე დებულება მოიცავს დისციპლინურ სანქციებს (წესები 39-41), 
სხვა წესები კი უფრო ზოგადად ეხება „სხვა შემზღუდავ საშუალებებს“ და „შეზღუდვებს“.215 

ტერმინი „სხვა შემზღუდავი საშუალებები“ არ არის განმარტებული „მანდელას წესებში“, თუმცა 
„წესებში“ ნახსენები კონტექსტი „აღწერს შეზღუდვებს გარესამყაროსთან კონტაქტის (პაემნები) 
ჭრილში და ეხება ზომებს, რომელთა დაკისრება ხდება, არა როგორც დისციპლინური სანქციის, 
არამედ „დაცვისა და უსაფრთხოების“ კუთხით, რაც სავარაუდოდ, ასევე მოიცავს პატიმართა 
შორის ძალადობის და თვითდაზიანებისა და სუიციდის აღკვეთის/პრევენციის ღონისძიებებს 
და ეხება შეკავების საშუალებების გამოყენებასაც.“216

ეროვნული კანონმდებლობით უნდა იყოს დადგენილი, როგორც „პატიმართა მიერ ჩადენილი 
ქმედებები და გადაცდომები, რაც შეადგენს დისციპლინურ დარღვევას“217, ასევე თუ რა 
სახის დისციპლინური სახდელების დაკისრება შეიძლება ასეთი დარღვევების დროს. 42-ე და 
43-ე წესებით აკრძალული პრაქტიკა უნდა იკრძალებოდეს ციხის ადამინისტრაციების მიერ, 
ისევე როგორც, ნებისმიერი შეზღუდვა თუ დისციპლინური სახდელი, რომელიც უტოლდება 
წამებას, ან სხვა სასტიკ, არაადამიანურ, დამამცირებელ მოპყრობას ან დასჯას (იხილეთ 
აგრეთვე წესი 1). ასევე ნათლად უნდა იყოს დარეგულირებული იმ პირთა პასუხისმგებლობის 
საკითხი, ვინც მიმართავს ასეთ აკრძალულ ქმედებებს. გარდა ამისა, პატიმრებს უნდა მიეცეთ 
საშუალება დაიცვან თავი პირადად, ან იურიდიული დახმარების საშუალებით და კომპეტენტური 
თარჯიმნის მეშვეობით უსასყიდლოდ, წესი 41(3)-ის შესაბამისად. ამგვარად, დისციპლინური 
სანქციების დაკისრებისას, ეროვნულ კანონებსა და რეგულაციებში დამატებით უნდა იყოს 
დადგენილი იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობის საკითხი, მათ შორის, უფასო 
იურიდიული დახმარების და თარჯიმნის მოწვევის პრაქტიკული საკითხები. 

„პატიმრებთან მოპყრობის განახლებულ მინიმალურ სტანდარტულ წესებში“ მოცემულია 
დებულებები, რომლებიც აწესებს შეზღუდვებს და აკრძალვებს სამარტოო პატიმრობის 
გამოყენებასთან დაკავშირებით, იმისდა მიუხედავად, ამ ღონისძიებების გამოყენება ხდება 
დისციპლინური სანქციის სახით თუ სხვა მიზნებით. 

214. წამების საკითხებზე სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში, A/68/295, op.cit, შენიშვნა 57, 57-ე აბზაცი. 
215. შენიშვნა: „წესები“ გამოიყენება იმისდა მიუხედავად, შეზღუდვის დაწესება მოხდა დისციპლინური სახდელის სახით თუ სხვა მიზეზით, თუ 

კონკრეტული „წესის“ ტექსტში სხვაგვარად არაა მოცემული.
216. „ესექსის დოკუმენტი 3“, „ციხის საერთაშორისო რეფორმა“ და ესექსის უნივერსიტეტი, op.cit, შენიშვნა 4, გვ. 77. 
217. „ციხის ევროპული წესები“, ევროსაბჭო, op.cit, შენიშვნა 74, წესი 57(2).

4.შეზღუდვები, 
დისციპლინა 
და სანქციები
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 4.1. დისციპლინური სანქციები 
და პროცედურები 
შესაბამისი წესები: დისციპლინური სანქციები და პროცედურები

წესი 36: დისციპლინის და წესრიგის შენარჩუნება უნდა 
ხდებოდეს უსაფრთხო პატიმრობის, ციხის უსაფრთხო 
ადმინისტრირებისა და გამართული საზოგადოებრივი 
ცხოვრების უზრუნველსაყოფად აუცილებელ 
შეზღუდვებზე დამატებითი შეზღუდვების გარეშე.

წესი 37: ჩამოთვლილი ქმედებები ყოველთვის 
უნდა ექვემდებარებოდეს კანონს ან კომპეტენტური 
ადმინისტრაციული ორგანოს რეგულაციას: 

(ა) ქმედება, რომელიც წარმოადგენს დისციპლინურ 
გადაცდომას;

(ბ) სანქციის ტიპი და ხანგრძლივობა, რომელიც 
შეიძლება დაეკისროს პირს; 

(გ) ასეთი სანქციების დაწესებაზე კომპეტენტური 
ორგანო; 

(დ) ციხის ძირითადი კონტიგენტისაგან ნებისმიერი 
ფორმით არანებაყოფლობითი განცალკევება, 
როგორიცაა სამარტოო საკანში მოთავსება, იზოლაცია, 
სეგრეგაცია, სპეციალური განყოფილებები და 
შეზღუდული ბინადრობა, მიუხედავად იმისა, რა მიზეზით 
გამოიყენება ის – როგორც დისციპლინური სანქცია თუ 
წესრიგისა და უსაფრთხოების შენარჩუნების მექანიზმი, 
მათ შორის არსებული პოლიტიკისა და პროცედურების 
გამოქვეყნება, რომელიც არეგულირებს ნებისმიერი სახის 
არანებაყოფლობითი განცალკევების გამოყენებას და 
გადახედვას, მის დაწესებას და მისგან გათავისუფლებას. 

წესი 39: 
1. 37-ე წესში აღნიშნული რეგულაციებისა და 
სამართლიანობისა და სამართლიანი პროცესის 
პრინციპებით გათვალისწინებული შემთხვევების 
გარდა, არ შეიძლება დაისაჯოს არცერთი პატიმარი. 
დაუშვებელია, პატიმრის ერთი და იმავე დანაშაულისთვის 
ორჯერ დასჯა. 

2. ციხის ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს 
პროპორციულობა დისციპლინურ სახდელსა და იმ 
გადაცდომას შორის, რომლისთვისაც ის დაეკისრა 
პატიმარს და აწარმოოს ჟურნალი ნებისმიერი 
დაკისრებული სასჯელის შესახებ. 

წესი 40: არ შეიძლება, რომ პატიმრებს დისციპლინური 
წესით სასჯელის ფორმად დაენიშნოს საპატიმრო 
დაწესებულების მომსახურება.

წესი 41: 
1. პატიმრის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის 
შესახებ ნებისმიერი ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, 
დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს შესაბამის ორგანოს, 
რომელმაც გამოძიება უნდა დაიწყოს გაუმართლებელი 
გაჭიანურების გარეშე.

2. აუცილებელია, პატიმარს დაუყოვნებლივ და მისთვის 
გასაგებ ენაზე მიეწოდოს ინფორმაცია მისთვის 
წაყენებული ბრალის ხასიათის შესახებ და მიეცეს 
ადეკვატური დრო, მოემზადოს დაცვისთვის. 

3. პატიმარს უნდა ჰქონდეს უფლება თავად დაიცვას 
თავი, ან იურიდიული დახმარების საშუალებით, 
როდესაც ეს მართლმსაჯულების ინტერესებშია, 
განსაკუთრებით სერიოზული დისციპლინური სახდელის 
შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში, თუ პატიმრებს არ ესმით 
ან ვერ ლაპარაკობენ დისციპლინური მოსმენის დროს 
გამოყენებულ ენაზე, მათ უნდა ისარგებლონ თარჯიმნის 
მომსახურება უფასოდ. 

4. პატიმარს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, მოითხოვოს 
მის მიმართ დაწესებული სანქციის სასამართლოს მიერ 
გადახედვა.

5. იმ შემთხვევაში, თუ დისციპლინური დარღვევა 
მიჩნეულია დანაშაულად, პატიმარს უფლება აქვს 
ისარგებლოს ყველა საპროცესო გარანტიით, რომელიც 
გამოიყენება სისხლის სამართლის საქმისწარმოების 
დროს, მათ შორის, შეუზღუდავი კავშირით დამცველთან. 

წესი 42: ამ წესებში განხილული ზოგადი საცხოვრებელი 
პირობები, მათ შორის განათებასთან, ვენტილაციასთან, 
ტემპერატურასთან, სანიტარიასთან, კვებასთან, სასმელ 
წყალთან, სუფთა ჰაერსა და ფიზიკურ ვარჯიშთან, პირად 
ჰიგიენასთან, ჯანდაცვასთან და ადეკვატურ პირად 
სივრცესთან დაკავშირებული წესები გათვალისწინებულ 
უნდა იქნას ყველა ციხეში, გამონაკლისის გარეშე. 

წესი 43: 
1. დაუშვებელია, შეზღუდვები ან დისციპლინარული 
სახდელები რაიმე ვითარებაში უტოლდებოდეს წამებას 
ან სხვა სახის სასტიკ, არაადამიანურ ან დამამცირებელ 
მოპყრობას ან დასჯას. განსაკუთრებით უნდა აიკრძალოს 
შემდეგი პრაქტიკა: 

(ა) სამარტოო საკანში განუსაზღვრელი ვადით 
მოთავსება; 

(ბ) სამარტოო საკანში ხანგრძლივი ვადით მოთავსება;

(გ) პატიმრის ბნელ ან მუდმივად განათებულ საკანში 
მოთავსება; 

(დ) ფიზიკური დასჯა ან პატიმრისთვის კვების რაციონის 
ან სასმელი წყლის შეზუდვა; 

(ე) კოლექტიური დასჯა.218 

2. დაუშვებელია შეკავების საშუალებების სასჯელის 
სახით გამოყენება დისციპლინური დარღვევებისათვის.219 

3. დისციპლინური სახდელები ან შემზღუდველი 
ღონისძიებები არ უნდა მოიცავდეს ოჯახთან კონტაქტის 
აკრძალვას. ეს გულისხმობს, რომ ოჯახთან კონტაქტის 
შეზღუდვა დაშვებულია მხოლოდ შეზღუდული პერიოდით 
და ისეთ შემთხვევაში, თუ ამას მკაცრად მოითხოვს 
უსაფრთხოებისა და წესრიგის შენარჩუნების ინტერესები. 
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218. “კოლექტიური დასჯა“ გულისხმობს სანქციებს, რომლებიც ეხება ციხის მთელ კონტიგენტს, ან პატიმართა ჯგუფს, მათი ინდივიდუალური 
ბრალეულობის მიუხედავად. ეს მოიცავს სანქციებს, როგორიცაა ცალკეული საკნის ბინადარი ყველა პატიმრის გასეირნების დროის ან 
აქტიობების შეზღუდვა, ან მთლიან დაწესებულებაში პატიმრების საკნებში გადაკეტვა დასჯის მიზნით და არა უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან 
გამომდინარე. ზოგიერთმა ინციდენტმა, შესაძლოა, გამოიწვიოს ცვლილებები სასჯელაღსრულების პოლიტიკაში, რომელთაც აქვთ კოლექტიური 
დასჯის ეფექტი. ეს, შესაძლოა, გამოიხატოს პაემნებისთვის განკუთვნილი დროის შემოკლებით, ასევე პატიმრებისთვის ამანათებში დაშვებული 
საკვების შეზღუდვით. 

219. შეკავების საშუალებების გამოყენება უფრო დეტალურად განხილულია ამ სახელმძღვანელო დოკუმენტის მე-3 თავში. 
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4.შეზღუდვები, დისციპლინა და სანქციები 
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რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

02 კანონის უზენაესობის ძირეული მოთხოვნაა, რომ დისციპლინური სახდელების დაკისრებისას 
მოქმედებდეს სამართლებრივი საფუძველი და სამართლიანი პროცესი. ამგვარი სანქციები 
იმისთვის არსებობს, რომ უზრუნველყოს ციხის წესების შესრულება და უსაფრთხო გარემო 
და წესრიგი თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში. ისინი არ არის იმისთვის გამიზნული, 
რომ დამატებითი შეზღუდვები დაუწესოს პატიმრებს. ციხეებში მრავალი პრობლემა შეიძლება 
გადაიჭრას დისციპლინური სახდელების დაკისრების გარეშე.

03 დისციპლინური სანქციები შეიძლება ვნებდეს არა მხოლოდ იმ ინდივიდს, რომელსაც 
ეკისრება, არამედ მთლიანად ატმოსფეროს ციხეში. ხისტმა სანქციებმა, შესაძლოა, შექმნას 
უნდობლობა პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის, განსაკუთრებით, თუ არ ხდება მათი 
კარგად მართვა და შეიძლება პრობლემების გართულება გამოიწვიოს. როგორც SPT-მ აღნიშნა, 
იქ, სადაც დისციპლინური სახდელების დაკისრება „თვითნებურად ან არათანმიმდევრულად“ 
ხორციელდება, და სადაც პატიმრებს „არასოდეს აწვდიდნენ ინფორმაციას დისციპლინური 
სანქციების გასაჩივრების პროცედურებსა და საშუალებებზე და არცერთი პატიმარი 
არ მიმართავდა ამ საშუალებებს, პატიმართა ზოგადი დამოკიდებულება გამოხატავდა 
„ხელჩაქნეულობას და შურისძიების შიშს“.220 

04 დისციპლინური სანქციების მკაფიო განმარტება, რეგულირება და თანმიმდევრული გამოყენება 
ზრდის ციხის შინაგანაწესის მიმღებლობას პატიმრებში და შესაძლებლობას იძლევა თავიდან 
იქნეს აცილებული გადაცდომები. ICPS მიიჩნევს, რომ „პატიმართა დიდი უმრავლესობა 
მიესალმება პერსონალის მიერ მტკიცე და სამართლიან მმართველობას, რადგან თუ პერსონალი 
არ მართავს ციხეს, მაშინ ამ ვაკუუმს შეავსებენ ძლიერი ნების მქონე პატიმრები“.221

05 შეზღუდვების და დისციპლინური სანქციებისა და პროცედურების მკაფიო და გამჭვირვალე 
რეგულაცია იცავს ადამიანებს ამგვარი ზომების გადამეტებული, არაპროპორციული 
თვითნებური და დისკრიმინაციული გამოყენებისგან. თუ დისციპლინური მოქმედებები 
სათანადოდ არ რეგულირდება და არ სრულდება, არსებობს რისკი, რომ მოხდება დისციპლინური 
სახდელების არათანმიმდევრული გამოყენება და „დისციპლინის“ საბაბით სამიზნე გახდებიან 
ცალკეული პატიმრები ან პატიმართა გარკვეული ჯგუფი. 

06 დისციპლინური პროცედურების რეგულაცია ასევე მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ 
აღიკვეთოს თანამშრომლების ან სხვა პატიმრების მხრიდან დასჯის არაფორმალური 
სისტემების გამოყენება. 

07 მნიშვნელოვანია პატიმრებისთვის დაწესებული შეზღუდვების და დისციპლინური სანქციების 
თაობაზე ჩანაწერების წარმოება. ამგვარი პროცესი არის გარანტია იმისა, რომ არ მოხდება 
სანქციების უსამართლო დაწესება და არაფორმალური სასჯელების გამოყენება. 

პრაქტიკაში განხორციელება

შეზღუდვებისა და დისციპლინური სანქციების გამოყენების რეგულირება
08 ციხის ადმინისტრაციის მიერ დისციპლინური სანქციების გამოყენება უნდა ეფუძნებოდეს და 

იყოს რეგლამენტირებული კონკრეტული და გამჭვირვალე კანონებითა და რეგულაციებით, 
რომლებიც უზრუნველყოფს კანონის უზენაესობის დაცვას და იძლევა პროცედურულ 
გარანტიებს იმ პირთათვის, რომლებსაც შეეფარდება. 

09 წესი 37(დ) მოითხოვს, რომ ციხის ზოგადი კონტიგენტისგან პატიმრის ნებისმიერი ფორმით 
არანებაყოფლობითი განცალკევება კანონის საფუძველზე უნდა იყოს ნებადართული, 
მიუხედავად იმისა, აღწევს თუ არა ამგვარი განცალკევება „სამარტოო პატიმრობის“ დონეს, 
როგორც ეს მოცემულია 44-ე წესში. აღნიშნულ წესში ნათლად არის განმარტებული, რომ 
ის ეხება განცალკევების ყველა შემთხვევას, მიუხედავად იმისა, თუ როგორი ტერმინითაა 
აღნიშნული („სამარტოო პატიმრობა, იზოლაცია, სეგრეგაცია, სპეციალური მეთვალყურეობის 
საკნებში მოთავსება, თუ შეზღუდულ სარეჟიმო პირობებში განთავსება“) და ამ ზომის 
დაკისრება ხდება დისციპლინურ სახდელის სახით თუ სხვა მიზნებით, მაგალითად წესრიგისა 
და უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე. 

10 რეგულაციები მკაფიოდ უნდა ადგენდეს, რომ წესი 39(1)-ის მიხედვით, ერთიდაიმავე 
გადაცდომისთვის პატიმრებს ორჯერ არ უნდა დაეკისროთ დისციპლინური სანქცია. 

220. გაეროს წამების პრევენციის ქვე-კომიტეტი, CAT/OP/UKR/1, op.cit, შენიშვნა 6, 123-ე და 124-ე აბზაცები. 
221. „ციხის მართვა ადამიანის უფლებათა პოზიციიდან“, ICPS, op.cit, შენიშვნა 29, გვ. 69.
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11 ციხის პერსონალი სრულებით უნდა იყოს ინფორმირებული იმის თაობაზე, თუ რა სახის 
ქმედება შეადგენს დისციპლინურ გადაცდომას და თითოეული ასეთი დარღვევისთვის რა 
სახის სანქციების გამოყენებაა ნებადართული. მათ უნდა გაიარონ მომზადება შესაბამის 
კანონმდებლობის, რეგულაციებისა და პოლიტიკის შესახებ, 75-ე და 76-ე წესების 
შესაბამისად. დამატებითი ინფორმაცია პერსონალის მომზადების საკითხებზე მოცემულია 
ამ სახელმძღვანელოს პირველი თავის 187-220-ე აბზაცებში. 

12 დისციპლინური სახდელების მარეგულირებელი რეგულაციების/კანონქვემდებარე აქტების 
ნებისმიერი ცვლილება სათანადოდ და დროულად უნდა ეცნობოს ციხის ყველა თანამშრომელს 
და პატიმარს. ეს მნიშვნელოვანია, რათა თავიდან იქნეს აცილებული იმის ალბათობა, რომ 
პერსონალი იყენებდეს არამართებულ სანქციებს, რადგან არ იცოდეს რეგულაციებში 
განხორციელებული ბოლო ცვლილებების შესახებ ან იმიტომ, რომ არ ქონდეს სურვილი 
შეცვალოს უკვე დამკვიდრებული პროცედურები. 

13 ციხის ადმინისტრაციებმა უნდა აწარმოონ ჩანაწერები სხვადასხვა სახის გადაცდომებისა და 
პრაქტიკაში გამოყენებული შეზღუდვებისა თუ სანქციების შესახებ. ეს შეიძლება დაეხმაროს 
ციხის ხელმძღვანელობას, დაადგინოს: მიზეზები იმისა, თუ ცალკეული პატიმრები ან 
პატიმართა გარკვეული ჯგუფი რატომ შეიძლება არღვევდეს შინაგანაწესს; ზომები, რომელთა 
გამოყენება შეიძლება ამ მიზეზების საპასუხოდ; ასევე განსაზღვროს სანქციებისა და 
შეზღუდვების ცალკეული სახეების ეფექტურობა. 

აუცილებლობა და თანაზომიერება (პროპორციულობა)
14 შეღუდვებმა და სანქციებმა დამატებითი სასჯელის დაკისრება არ უნდა გამოიწვიოს, არამედ 

უზრუნველყოს დასაშვები ამოცანის განხორციელება, როგორიცაა პატიმართა უსაფრთხო 
პატიმრობა, ციხის უსაფრთხო ფუნქციონირება და მოწესრიგებული საზოგადოებრივი 
ცხოვრება. ამგვარად, წესი 36 ადგენს აუცილებლობისა და პროპორციულობის პრინციპს, 
რომელიც თანხვედრაშია მოთხოვნასთან, რომ „ყველა პატიმარს მოეპყრან თანდაყოლილი 
ადამიანური ღირსების და ღირებულების გათვალისწინებით“.222 

15 მხოლოდ კანონითა და რეგულაციებით გათვალისწინებული სანქციების დაკისრება 
შეიძლება და ისინი უნდა იყოს გადაცდომის თანაზომიერი და პროპორციული (წესი (39(2)). 
წამების საკითხებზე გაეროს სპეციალური მომხსენებელი აღნიშნავს, რომ „დარღვევის 
არათანაბარზომიერი სანქცია“ იქნება ტოლფასი იმისა, რომ „თავისუფლების აღკვეთის ხასიათი 
შეუსაბამოდ დამძიმდეს“.223 

16 პროპორციულობის პრინციპი უნდა დადგინდეს კონკრეტულ შემთხვევებში. დისციპლინური 
სანქციების შესახებ ყველა გადაწყვეტილებაში ყურადღება უნდა მიექციეს იმ დარღვევის 
ხასიათს და სიმძიმეს, რომელშიც პირი იმხილება, ასევე თუ როგორი იყო აღნიშნული პირის 
როლი გადაცდომაში, შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოებები, სანქციების შესაძლო 
ზეგავლენა მასზე.

17 CPT ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ პატიმრის უფლების შეზღუდვა პროპორციულად 
რომ ჩაითვალოს „ის უნდა უკავშირდებოდეს იმ ფაქტობრივ თუ პოტენციურ ზიანს, რომელიც 
პატიმარმა გამოიწვია ან გამოიწვევს თავისი ქმედებით (ან პოტენციური საფრთხე, რომლის 
წინაშე ის დგას) ციხის გარემოში.“224 

18 უნდა ჩატარდეს ინდივიდუალური, კონკრეტული შემთხვევების მიხედვით მოსმენები, 
თუნდაც ინციდენტი ან გადაცდომა მოიცავდეს ადამიანთა დიდ ჯგუფს. ეს მნიშვნელოვანია, 
რათა დადგინდეს კონკრეტული ინდივიდის ბრალეულობა და ასევე თითოეულ ადამიანზე 
კონკრეტული სანქციის შესაძლო შედეგები. მაგალითისთვის, ეუთოს რეგიონს მიღმა, ადამიანის 
და ხალხის უფლებათა აფრიკული ქარტია აღნიშნავს, რომ „სასჯელი ინდივიდუალურია და 
შეიძლება დაეკისროს მხოლოდ დამნაშავეს.“225 

19 კონკრეტული საქმის (ქეისის) მიხედვით გადაწყვეტილებები უნდა ითვალისწინებდეს, რომ 
ციხის შინაგანაწესის დარღვევები შესაძლოა არ წარმოადგენდეს დაუმორჩილებლების შედეგს, 
არამედ შეიძლება, მაგალითად გამოწვეული იყოს ტრავმატიზაციით, ფსიქიკური დაავადების 
ან განვითარების შეფერხებით გამოწვეული შეზღუდული შესაძლებლობებით. „მანდელას 
წესები“ ციხის ადმინისტრაციისაგან მოითხოვს გაითვალისწინოს ქცევის ამგვარი საფუძველი 
და ადგენს, რომ პატიმრები არ უნდა დაექვემდებარონ სანქციას, თუ გადაცდომა ფსიქიკური 
დაავადების ან განვითარების შეფერხებით გამოწვეული შეზღუდული შესაძლებლობის 
პირდაპირი შედეგია (წესი 39(3)). 

222. „მანდელას წესები“, op.cit, შენიშვნა 1, წესი 1; ICCPR, UNGA, op.cit, შენიშვნა 153, მე-10-ე მუხლი. 
223. წამების საკითხებზე გაეროს სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში, A/68/295, op. cit, შენიშვნა 57, აბზაცი 57. 
224. წამების და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის პრევენციის ევროპული კომიტეტი (CPT), „CPT-ის 21-ე ზოგადი ანგარიში“, 

ევროპის საბჭო, 2011 წლის 10 ნოემბერი, CPT/Inf (2011)28, აბზაცი 55(ა).
225. „ადამიანის და ხალხთა უფლებების აფრიკული ქარტია“, „ბანჯულის ქარტია“, აფრიკული ერთობის ორგანიზაცია, 1981 წლის 27 ივნისი, 

მუხლი 7(2). 

სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნელსონ მანდელას წესების შესახებ 109 

4.შეზღუდვები, დისციპლინა და სანქციები 
4



აკრძალული სანქციები და შეზღუდვები 
20 საერთაშორისო სამართალში წამების ან სხვა არასათანადო მოპყრობის აბსოლუტური 

აკრძალვის შესაბამისად (ასევე იხილეთ „მანდელას წესების“ წესი 1), შეზღუდვები და 
სანქციები არასოდეს არ უნდა უტოლდებოდეს ამგვარ მოპყრობას. ამ მიზნით, წესი 43 იძლევა 
იმ სანქციების არაამომწურავ ჩამონათვალს, რომლებიც აღიარებულია როგორც ამგვარი 
მოპყრობის ტოლფასი. 

21 წესი 43-ში მოცემული ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი და აკრძალვა შეეხება სხვა 
შეზღუდვებს და სანქციებს, თუ საჯარო მოხელე განზრახ აყენებს მძიმე ფსიქიკურ ან ფიზიკურ 
ტანჯვას დასჯის, დაშინების ან იძულების, დისკრიმინაციის მიზნით ან იმისათვის, რომ 
მოიპოვოს აღიარება. 

22 შესაძლოა, რომ შეზღუდვა ან სანქცია არ შეადგენდეს წამებას ან სხვა არასათანადო 
მოპყრობას, მაგრამ ამგვარი ზომების კომბინაცია, ან მათი ერთმანეთის მიყოლებით 
დაკისრება, აღემატებოდეს იმ ზღვარს, რაც შეიძლება კვალიფიცირდეს წამებად ან 
არასათანადო მოპყრობად. ეს შეიძლება მოიცავდეს, მაგალითად, პატიმრის ხშირ გადაყვანას 
სხვა დაწესებულებაში, როგორც ანგარიშსწორების ფორმას. ასევე ეს შეიძლება მოიცავდეს 
დისციპლინური ღონისძიებების ხშირად გატარებას. 

23 42-ე წესში მოცემულია საცხოვრებელი პირობების ჩამონათვალი, რომელიც უნდა იყოს 
უზრუნველყოფილი ყველა პატიმრისთვის, გამონაკლისის გარეშე. შესაბამისად, ამ პირობებზე, 
როგორიცაა, განათება, კვება, სასმელი წყლის ან ჯანდაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, 
არასოდეს არ უნდა ეთქვას პატიმარს უარი და არ უნდა შეეზღუდოს დისციპლინური 
სახდელის სახით. 

24 „მანდელას წესები“ მკაფიოდ ადგენს, რომ დაუშვებელია პატიმრის მოთავსება ბნელ 
საკანში და ასევე არც მუდმივად განათებულ საკანში. ამ მიზნით, UNOPS-ის ტექნიკური 
სახელმძღვანელო ციხეების ინფრასტრუქტურის დაგეგმვის შესახებ, აღნიშნავს, 
რომ „კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ციხეების ინფრასტრუქტურის დიზაინი, აშენება 
ან რეაბილიტაცია არ მოიცავდეს ისეთ ნაგებობებს ან აღჭურვილობას, რომლებიც 
წინააღმდეგობაში მოდის ადამიანის უფლებათა პრინციპებთან. განსაკუთრებით, არცერთი 
იმგვარი შენობის თუ ნაგებობის დაგეგმვა, აშენება ან რეაბილიტაცია არ უნდა მოხდეს, სადაც 
გამოყენებული იქნება ჯაჭვები ან რკინები, როგორც შემაკავებელი საშუალებები, ან ბნელი 
საიზოლაციო საკნები და ბლოკი“.226 

25 ლინგვისტური ფორმულირება „შეზღუდვები ან დისციპლინური სანქციები“ ნათელს ხდის, 
რომ ნებისმიერი ამგვარი მოპყრობა აკრძალულია იმისდა მიუხედავად, მისი დაკისრება ხდება 
დისციპლინური სამართალწარმოების საფუძველზე, თუ ციხეში უსაფრთხოების და წესრიგის 
დაცვის მოსაზრებებით. 

26 დისციპლინური სანქციების გამოყენება დაუშვებელია იმ პატიმართა მიმართ, ვინც ცდილობს 
თვითმკვლელობას ან თვითდაზიანებას. ნაცვლად ამისა, ამ პირებს სათანადო ზრუნვა და 
მკურნალობა უნდა გაეწიოთ.227  

დისციპლინური სამართალწარმოებისას დაცვასა და იურიდიულ 
წარმომადგენლობაზე უფლება

27 იმისათვის, რომ იცნობდნენ საკუთარ უფლებებსა და მოვალეობებს, პატიმრებს ნათელი და 
სრული ინფორმაცია უნდა მიეწოდებოდეთ შესაბამისი წესებისა და პროცედურების შესახებ, 
მათთვის გასაგებ ენაზე და ფორმით. ამ სახელმძღვანელოს პირველი თავის 116-129-ე 
აბზაცები, უფრო დეტალურად ეხება იმ ინფორმაციას, რაც უნდა მიეწოდოთ პატიმრებს. 

28 როდესაც ციხის შინაგანაწესის დარღვევაში ბრალდებულია, პატიმარს დაუყოვნებლივ 
უნდა ეცნობოს მისთვის გასაგებ ენაზე, თუ რა სახის ბრალდებები აქვს მას წაყენებული 
(წესი 42(2)). ამის შემდეგ, მას უნდა მიეცეს ადეკვატური დრო და შესაძლებლობა, რომ 
მოემზადოს დაცვისთვის. 

29 იმისათვის, რათა ეფექტურად მოემზადოს დაცვისთვის, პატიმრისთვის მიცემული „ადეკვატური 
დრო და შესაძლებლობები” უნდა მოიცავდეს, როგორც მინიმუმ, მის წინააღმდეგ არსებული 
ბრალდებების წერილობით დეტალებს, შესაბამისი წესებისა და რეგულაციების ასლებს, 
თარჯიმნის დახმარებას და ხელმისაწვდომობას საწერ საშუალებებზე (კალამი, ფურცელი), 
ან კომპიუტერზე. 

226. „ციხეების დაგეგმვის ტექნიკური სახელმძღვანელო“, UNOPS, op. cit, შენიშვნა 84, გვერდი 32. 
227. „ციხეებში სუიციდის პრევენცია“, WHO/სუიციდის პრევენციის საერთაშორისო ასოციაცია, op. cit, შენიშვნა 180, გვ. 20.
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30 პატიმრებს შეუძლიათ ან დაიცვან საკუთარი თავი, ან ისარგებლონ იურიდიული 
წარმომადგენლობით „თუ ამას მოითხოვს მართლმსაჯულების ინტერესები, განსაკუთრებით, 
მძიმე დისციპლინური სახდელების დაკისრების ალბათობის შემთხვევებში“. როდესაც წყდება, 
„როდის მოითხოვს მართლმსაჯულების ინტერესები” და „მძიმე დისციპლინური სახდელები”, 
გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი: 

 — განსაკუთრებით რთული შემთხვევები;
 — ბრალდებები იმ პატიმრების მიმართ, რომელთაც აკლიათ უნარი გაიგონ ბრალდების არსი 

და პროცესი, ასევე რომელთაც არა აქვთ საკუთარი თავის დაცვის უნარი; 
 — ბრალდებები, რომლებიც ითვალისწინებს სასჯელს, რამაც შეიძლება სერიოზული შედეგები 

გამოიწვიოს პატიმრისთვის და/ან მატერიალური ცვლილება მათი პატიმრობის პირობებში;
 — შემთხვევები, როდესაც გამოსაყენებელი კანონი ან ციხის რეგულაცია არ არის 

ნათლად ფორმულირებული;
 — როგორ განმარტავს ეროვნული კანონები სერიოზულ დისციპლინურ დარღვევას; და 
 — შეადგენს თუ არა ქმედება სისხლის სამართლებრივი დევნის ობიექტს და არა ციხის შიდა 

განაწესებისა და დისციპლინური პროცედურების ქვემდებარე დარღვევას. 

31 პატიმრების უფლება დაიცვან საკუთარი თავი ნიშნავს იმას, რომ ბრალდებულებს უნდა ქონდეთ 
შესაძლებლობა დაესწრონ მათ საქმეზე მოსმენას, რომელსაც ატარებს გადაწყვეტილების 
მიმღები ორგანო. მოსმენაზე დასწრების უფლება მოქმედებს იმისდა მიუხედავად, პატიმარი 
წარმოდგენილია სამართლებრივი დამცველით თუ არა. მათ ასევე უნდა ქონდეთ უფლება, რომ 
გამოკითხონ მოწმეები, დასვან კითხვები, მიიღონ განმარტებები და შეამოწმონ ნებისმიერი 
მტკიცებულება, რაც ეხება ბრალდებას. 

32 წამების წინააღმდეგ გაეროს კონვენცია იძლევა სახელმძღვანელო პრინციპებს ციხეებში 
დისციპლინური სამართალწარმოებისას სამართლიანი განხილვის გარანტიებისათვის, მათ 
შორის უფლებას, რომ „მოუსმინონ პირადად; გამოიძახოს მოწმეები და შეამოწმოს მის 
წინააღმდეგ არსებული მტკიცებულება; მიიღოს ნებისმიერი დისციპლინური გადაწყვეტილების 
ასლი, რომელიც მას ეხება და გადაწყვეტილების დასაბუთების ზეპირი განმარტება, ასევე 
გასაჩივრების საშუალებები და გაასაჩივროს დამოუკიდებელ ორგანოში ნებისმიერი 
დაკისრებული სანქცია”.228 

33 თუ იურიდიული დახმარება არ არის ხელმისაწვდომი ან პატიმრებს არ შეუძლიათ დაიცვან თავი, 
მათ უნდა მიეცეთ ნებართვა, რომ თხოვონ სხვა ადამიანს გაუწიონ მათ დაცვაში დახმარება. 

34 პატიმრებს წერილობით და დროულად უნდა ეცნობოთ დისციპლინური სამართალწარმოების 
ნებისმიერი შედეგის შესახებ და მათ უნდა შეეძლოთ მისი სასამართლოში გასაჩივრება 
(წესი 41(4)). 

სასამართლო განხილვის უფლება
35 დისციპლინური გადაწყვეტილების სასამართლოში განხილვის შესაძლებლობა განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია იმ შემთხვევებში, როდესაც სანქციებმა შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული 
შედეგები პატიმრისათვის, ან მატერიალური ცვლილება მათ საპატიმრო პირობებში. 

36 სასამართლო უნდა იყოს საკმარისად კომპეტენტური, რათა იმსჯელოს სანქციის დამსახურებისა 
და სიმკაცრის საკითხებზე და უნდა გააჩნდეს უფლებამოსილება, რომ შეცვალოს ციხის 
ხელმძღვანელობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. 

37 როგორც წესი, დისციპლინური სანქცია არ უნდა ამოქმედდეს გასაჩივრების ვადის გასვლამდე 
და სასამართლო განხილვის პროცესის დასრულებამდე იმ შემთხვევებში, როდესაც 
მოხდა გასაჩივრება. 

ჩანაწერების წარმოება
38 ნებისმიერი დისციპლინური სანქციის გამოყენების თაობაზე უნდა აღინიშნოს პატიმრის 

პირად საქმეში (წესები 8(გ) და (ე)) და უნდა მოიცავდეს გადაცდომის და დისციპლინური 
სამართალწარმოების შესახებ დეტალებს, ასევე დაკისრებული სანქციის დეტალებს და თარიღს. 
ციხის ხელმძღვანელობამ ასევე უნდა აწარმოოს დისციპლინური სახდელების ცენტრალური 
რეესტრი, წესი 39(2)-ის შესაბამისად. ამგვარი ინფორმაცია გამოდგება სხვადასხვა სახის 
დისციპლინური სანქციის ეფექტურობის მონიტორინგისთვის. ამგვარი ჩანაწერები უნდა 
იწარმოებოდეს ასევე გამოყენებული შეზღუდვების თაობაზე. ჩანაწერების წარმოება 
დეტალურად განხილულია წინამდებარე სახელმძღვანელოს პირველი თავის 01-63-ე აბზაცებში. 

228. გაეროს წამების წინააღმდეგ კომიტეტი, CAT/C/51/4, op. cit, შენიშვნა 63, აბზაცი 41; იხ. ასევე: „ციხის ევროპული წესები“, ევროპის საბჭო, op. cit, 
შენიშვნა 74, წესი 59. 
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39 დისციპლინური სახდელების გამოყენებას მონიტორინგი უნდა გაეწიოს, რათა ციხეების 
ცენტრალურ ხელმძღვანელობას შეეძლოს გამოავლინოს შეზღუდვების ან დისციპლინური 
სახდელების ნებისმიერი უჩვეულო ან ზედმეტად გამოყენება. 

პერსონალის ტრენინგი 
40 ყველა თანამშრომელმა უნდა გაიაროს მომზადება პრევენციული და სიტუაციის განმმუხტავი 

ტექნიკების შესახებ და აკრძალულ და დაშვებულ სანქციებზე და შეზღუდვებზე, მათ შორის, 
ყველა პატიმრის ადამიანური ღირსების პატივისცემის თაობაზე და გარკვეული ქცევის 
აკრძალვაზე, განსაკუთრებით რაც ეხება, წამებას და სხვა არასათანადო მოპყრობას, წესი 
76(1)-ის შესაბამისად. ამგვარი ტრენინგის პროგრამა უნდა განახლდეს საკანონმდებლო 
და პოლიტიკის ცვლილებების კვალდაკვალ და მასში აისახოს ადამიანებზე სანქციების 
და შეზღუდვების სამედიცინო თუ პენიტენციური გავლენის შესახებ ახალი აღმოჩენები 
და მიგნებები. 

41 დისციპლინური სამართალწარმოების პოლიტიკაში ნებისმიერი ცვლილება უნდა ეცნობოს მთელ 
პერსონალს, სასურველია, სამუშაო პრაქტიკის დაწყებამდე. 

 4.2 სამარტოო პატიმრობა
42 „პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესების“ გადახედვისას 

გათვალისწინებული იქნა ის გარემოება, რომ საერთაშორისო სამართლის მნიშვნელოვანი 
ნაწილი შემუშავდა, რაც მოითხოვს სამარტოო პატიმრობის229 (ხშირად, ასევე მოიხსენიებენ, 
როგორც „იზოლაციას“ და „განცალკევებას“) გამოყენების რეგულირებასა და შეზღუდვას. 

ადამიანებზე იზოლაციის საზიანო შედეგების და ამგვარი პრაქტიკის ბოროტად გამოყენების 
გამო, შემუშავდა წესი 37(დ), რომელიც ნათლად ადგენს, რომ ციხის პერსონალს შეუძლია 
პატიმრის ციხის დანარჩენი კონტიგენტისგან განცალკევება, მხოლოდ კანონით დაშვებულ 
შემთხვევებში, ამგვარი განცალკევების პერიოდის ხანგრძლიობისა და ასეთი ღონისძიების 
სახელდებისთვის გამოყენებული ტერმინის მიუხედავად (სამარტოო პატიმრობა, იზოლაცია, 
განცალკევება, სპეციალური მზრუნველობის განყოფილება (პალატა), დახურული ტიპის 
სადგომში მოთავსება). 

წესები ეხება ციხის ზოგადი კონტიგენტისგან არანებაყოფლობითი განცალკევების ყველა 
შემთხვევას, იქნება ეს დისციპლინური სანქცია, ბრალდებულთა განცალკევება სისხლის 
სამართლის საქმის გამოძიების მსვლელობისას, პატიმართა ცალკეული ჯგუფების 
სამართავად, როგორც ადმინისტრაციული ინსტრუმენტი, თუ როგორც სასამართლოს მიერ 
დაკისრებული სასჯელის ნაწილი. აღნიშნული წესები გამოიყენება იმისდა მიუხედავად, 
ღონისძიების გამოყენება ხდება ციხის ადმინისტრაციის, დისციპლინური კომისიისა თუ 
სასამართლოს მიერ.230 

ყველა სახელმწიფო უნდა ეცადოს თავიდან აიცილოს სამარტოო პატიმრობის გამოყენება, 
როდესაც ეს შესაძლებელია და გადადგას ნაბიჯები მისი საბოლოო გაუქმებისკენ.231 
არანებაყოფლობითი განცალკევების ნებისმიერი ფორმის გამოყენება, იქნება ეს დისციპლინური 
სახდელის სახით ან წესრიგისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებისთვის, უნდა იყოს დაშვებული 
კანონმდებლობით ან უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გამოცემული რეგულაციით, როგორც ამას 
აწესებს წესი 37(დ). 

სამარტოო პატიმრობის გამოყენება უნდა რეგულირდებოდეს და გარანტიები უნდა იყოს 
დაცული ზოგადი წერილობითი დისციპლინური პროცედურების ფარგლებში. შესაბამისი 
კანონები და რეგულაციები ასევე მკაფიოდ უნდა აწესებდეს სამარტოო პატიმრობის 
გამოყენებაზე აკრძალვებსა და შეზღუდვებს. 

229. იხ. მაგალითად, „პატიმრებთან მოპყრობის ძირითადი პრინციპები“, გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია 45/111, 1990 წლის 14 დეკემბერი, 
პრინციპი 7; გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი N20: წამების, ან სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 
შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის აკრძალვა (მუხლი 7, ICCPR), op. cit, შენიშვნა 10. 

230. მათ შორის, მაგალითად, იმ პატიმრებთან მიმართებაში, ვინც სიკვდილმისჯილია, ან სასჯელს იხდის უვადო პატიმრობის სახით. 
231. „პატიმრებთან მოპყრობის ძირითადი პრინციპები“, UNGA, op. cit, შენიშვნა 229, პრინციპი 7; გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების და 

სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის საკითხებზე, შუალედური ანგარიში გენერალურ ასამბლეას, 
2011 წლის 5 აგვისტო, A/66/266, 82-101-ე აბზაცები; წამების საკითხებზე სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში, A/68/295, op. cit, შენიშვნა 57, 
აბზაცები 60-61; სამარტოო პატიმრობის გამოყენებასა და შედეგების შესახებ სტამბოლის განაცხადი, საერთაშორისო ფსიქოლოგიური ტრავმის 
სიმპოზიუმი, 2007 წლის 9 დეკემბერი. 
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შესაბამისი წესები: სამარტოო პატიმრობა

წესი 38(2): იმ პატიმრების შემთხვევაში, რომელთა 
მიმართაც გამოყენებული იქნა განცალკევება, ციხის 
ადმინისტრაციამ უნდა მიიღოს ყველა აუცილებელი 
ზომა, გათავისუფლების შემდეგ, როგორც პატიმრებზე, 
ასევე საზოგადოებაზე, იზოლაციით გამოწვეული მავნე 
ზეგავლენის შესამცირებლად. 

წესი 44: ამ წესების მიზნებისათვის, სამარტოო საკანში 
მოთავსება გულისხმობს დღეში 22 საათით ან მეტი 
ხნით განცალკევებულ განთავსებას მნიშვნელოვანი 
ადამიანური კონტაქტის გარეშე. სამარტოო საკანში 
ხანგრძლივი მოთავსება გულისხმობს სამარტოო საკანში 
მოთავსებას ზედიზედ 15-ზე მეტი დღით. 

წესი 45:
1. სამარტოო საკანში მოთავსების გამოყენება 
დაშვებულია მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში, 
როგორც უკანასკნელი ზომა, შეძლებისდაგვარად, მოკლე 

პერიოდით და უნდა ექვემდებარებოდეს დამოუკიდებელ 
გადასინჯვას შესაბამისი ორგანოს/პირის მიერ და უნდა 
გამოიყენებოდეს მხოლოდ საამისოდ უფლებამოსილი 
პირის ნებართვის საფუძველზე. დაუშვებელია, მისი 
დაკისრება პატიმრის სასჯელიდან გამომდინარე.

2. დაუშვებელია, შეზღუდული ფსიქიკური ან ფიზიკური 
შესაძლებლობების მქონე პატიმრის სამარტოო 
საკანში მოთავსება, როდესაც შესაძლებელია მსგავსი 
ზომის გამოყენებამ დაამძიმოს მისი მდგომარეობა. 
კვლავაც მოქმედებს სამარტოო საკანში მოთავსებისა 
და მსგავსი ზომების გამოყენების აკრძალვა ქალებისა 
და ბავშვების შემთხვევაში, როგორც ეს მითითებულია 
დანაშაულის პრევენციისა და სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების შესახებ გაერთიანებული ერების სხვა 
სტანდარტებსა და ნორმებში.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

43 სამარტოო პატიმრობის უარყოფითი და პოტენციურად, ხანგრძლივი ზეგავლენა 
პატიმართა ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, მათ კეთილდღეობაზე, კარგად 
არის დოკუმენტირებული. სამედიცინო კვლევა ადასტურებს, რომ აზრიანი, შინაარსიანი 
ადამიანური კონტაქტის აკრძალვამ შესაძლოა გამოიწვიოს „იზოლაციის სინდრომი“, რომლის 
სიმპტომები მოიცავს შემდეგს: შფოთვა, დეპრესია, სიბრაზე, კოგნიტიური შეფერხებები, აღქმის 
დამახინჯება/ჰალუცინაციები, პარანოია, ფსიქოზი, თვით-დაზიანება და სუიციდი, რომელთაც 
შეუძლიათ ადამიანის პიროვნება გაანადგურონ.232 

44 „სტამბოლის განცხადება სამარტოო პატიმრობის გამოყენებასა და შედეგებზე“ (შემდგომში, 
„სტამბოლის განცხადება“) ასევე ასახავს ამას, ადგენს რა, რომ „...სამარტოო პატიმრობამ 
შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული უარყოფითი ფსიქოლოგიური და ზოგჯერ, ფიზიოლოგიური 
შედეგები...“. თუნდაც მხოლოდ რამდენიმედღიანი სამარტოო პატიმრობა, შესაძლოა, 
უარყოფითად აისახოს ჯანმრთელობაზე და რისკი იზრდება ყოველდღიურად, როდესაც 
ადამიანი ასეთ პირობებში იმყოფება (...) სამარტოო პატიმრობის მთავარი საზიანო 
მახასიათებელია ის, რომ ის დაიყვანს აზრიან სოციალურ კონტაქტს მხოლოდ უბრალო 
სოციალური და ფსიქოლოგიური გამღიზიანებლის დონეზე, რაც ბევრი ადამიანისთვის 
არასაკმარისია ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის შესანარჩუნებლად“.233 

45 გარკვეულ გარემოებებში, სამარტოო პატიმრობა შეიძლება უთანაბრდებოდეს სასტიკ, 
არაადამიანურ ან ღირსების შემლახავ მოპყრობას ან დასჯას. ამას გარდა, სამარტოო 
პატიმრობის თანამდევი იზოლაციის გამო, არსებობს ადამიანის უფლებების სხვა დარღვევის 
მომეტებული რისკი. 

46 სამარტოო პატიმრობას შეუძლია ასევე გაზარდოს სუიციდისა და თვით-დაზიანების რისკი, 
განსაკუთრებით, იმ პატიმრებში, რომელთაც ადრე უკვე აღენიშნებოდათ ფსიქიკური 
აშლილობები. როგორც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აღნიშნავს, „...სოციალური და 
ფიზიკური იზოლაცია და ხელმისაწვდომი მხარდაჭერის რესურსების ნაკლებობა სუიციდის 
რისკს ზრდის. შესაბამისად, ციხეებში სუიციდის პრევენციის მნიშვნელოვანი ელემენტია 
შინაარსიანი სოციალური კომუნიკაცია“. იზოლაციის პოტენციური ხანგრძლივი ეფექტი, მათ 
შორის, სუიციდისა და თვითდაზიანების რისკი, გულისხმობს, რომ რისკი არსებობს არა მხოლოდ 
თვითონ იზოლაციის პერიოდში, არამედ, შესაძლოა გავითარდეს ხანგრძლივი ფსიქოლოგიური 
შედეგები, რომლებიც სასჯელის საწყისი პერიოდის დასრულების და ციხიდან გათავისუფლების 
შემდეგაც შეიძლება გაგრძელდეს.234 

232. უფრო დეტალური ინფორმაცია სამარტოო პატიმრობის საზიანო შედეგებზე შეგიძლიათ იხილოთ: Grassian S, „სამარტოო პატიმრობის 
ფსიქიატრიული შედეგები“, სამართლისა და პოლიტიკის ჟურნალი, 22-ე გამოცემა, 2006 წ. გვ. 325-383; გრეგ მეინი, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
პრობლემები გრძელვადიან სამარტოო პატიმრობაში და მაქსიმალური უსაფრთხოების რეჟიმის პირობებში”, Crime& Delinquency, 49-ე გამოცემა, 
N.1, 2003, გვ. 124-156; შარონ შალევი, „სამარტოო პატიმრობის შესახებ საინფორმაციო ნარკვევი“, მანჰაიმის კრიმინოლოგიის ცენტრი, 
ლონდონის ეკონომიკის სკოლა, 2008 წ; წამების საკითხებზე სპეციალური მომხსენებლის შუალედური ანგარიში, A/66/268, op. cit, შენიშვნა 231. 

233. სტამბოლის განცხადება სამარტოო პატიმრობის გამოყენებასა და შედეგებზე, op. cit, შენიშვნა 231, გვ. 2. 
234. „ციხეებში სუიციდის პრევენცია“, WHO/სუიციდის პრევენციის საერთაშორისო ასოციაცია, op. cit, შენიშვნა 180, გვ. 16. 
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47 სამარტოო პატიმრობის გამოყენება, ზოგადად, უარყოფითად მოქმედებს თანამშრომლებსა 
და პატიმრებს შორის ურთიერთობასა და ციხეში სოციალურ ინტეგრაციაზე და ერთობის 
განცდაზე. სავარაუდოდ, მას ასევე უარყოფითი ზეგავლენა აქვს პატიმრის რეინტეგრაციისა და 
რეაბილიტაციის პერსპექტივაზე. წამების საკითხებზე გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა 
განაცხადა, რომ სამარტოო პატიმრობა წინააღმდეგობაშია რეაბილიტაციის არსთან, რაც 
პენიტენციური სისტემის საბოლოო მიზანს წარმოადგენს.235 

48 პატიმრებთან მოპყრობის გაეროს ძირითადი პრინციპების მე-7 პრინციპი მოუწოდებს 
ძალისხმევისკენ, რომ „გაუქმდეს ან შეიზღუდოს სამარტოო პატიმრობის გამოყენება დასჯის 
მიზნით“.236 

პრაქტიკაში განხორციელება

სამარტოო პატიმრობის განმარტება
49 „მანდელას წესებში“ მოცემული სამარტოო პატიმრობის აკრძალვები და შეზღუდვები 

გამოიყენება იმისდა მიუხედავად, ეს ღონისძიება წარმოადგენს დისციპლინურ სახდელს თუ სხვა 
მიზნებით გამოიყენება (იხილეთ წესი 37(დ), წესი 43(1) და 44-ე წესის განსაზღვრება). 

50 „ესექსის დოკუმენტი“ განმარტავს ტერმინს „აზრიანი, შინაარსიანი ადამიანური კონტაქტი“, 
რომელიც ნახსენებია 44-ე წესში, როგორც ისეთ კონტაქტს, რომელსაც პატიმრები მოკლებული 
არიან სამარტოო პატიმრობის დროს. შინაარსიანი ადამიანური კონტაქტი განმარტებულია, 
როგორც „სოციალური კონტაქტისა და ფსიქოლოგიური სტიმულაციის ოდენობა და ხარისხი, 
რაც ადამიანებს სჭირდებათ ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და სიჯანსაღისთვის. 

235. „სამარტოო პატიმრობა, უმეტეს შემთხვევებში, უნდა აიკრძალოს“, აცხადებს გაეროს ექსპერტი“, გაეროს ახალი ამბების ცენტრი, 
2011 წლის 18 ოქტომბერი. 

236. „პატიმრებთან მოპყრობის ძირითადი პრინციპები“, UNGA, op. cit, შენიშვნა 229, პრინციპი 7. 
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ამგვარი კონტაქტი მოითხოვს, რომ ადამიანური ურთიერთობა იყოს პირისპირ და უშუალო 
(ფიზიკური ბარიერების გარეშე) და მეტი, ვიდრე სწრაფწარმავალი და შემთხვევითი, რაც 
იძლევა ემპათიური (თანაგრძნობის გამომხატავი) კომუნიკაციის საშუალებას ადამიანებს შორის. 
კონტაქტი არ უნდა შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ იმ ურთიერთობებით, რაც დადგენილია ციხის 
შინაგანაწესით თუ დებულებით, სისხლის სამართლის საქმის საპროცესო მიმდინარეობით ან 
სამედიცინო საჭიროებით“.237 

51 თუ ციხის თანამშრომელს მოაქვს საკვები, ფოსტა ან წამალი საკნის კარებთან, ან თუ 
პატიმრებს შეუძლიათ ერთმანეთს გადასძახონ ციხის კედლებისა თუ სავენტილაციო მილების 
საშუალებით, ეს არ წარმოადგენს „აზრიან ადამიანურ კონტაქტს“. იმისათვის, რომ „წესების“ 
მიზნები იქნეს მიღწეული, კონტაქტი უნდა იძლეოდეს ისეთ სტიმულს, გამღიზიანებელს, რაც 
საჭიროა ადამიანის სიჯანსაღისა და კეთილდღეობისათვის, რაც გულისხმობს თანაგრძნობისა 
და თანაგანცდის მიმოცვლას ადამიანებს შორის და სტაბილურ, მყარ სოციალურ 
ურთიერთქმედებას. შინაარსიანი ადამიანური კონტაქტი უნდა იყოს უშუალო და არა ვინმეს 
ჩარევით განხორციელებული, უწყვეტი და არა უეცარი და მოულოდნელი და უნდა მოიცავდეს 
გულწრფელ დიალოგს. ეს კონტაქტი შეიძლება მომდინარეობდეს ციხის თანამშრომლების ან 
გარეშე პირების მხრიდან, ცალკეული პატიმრების, ოჯახის, მეგობრების ან სხვათა მხრიდან – 
ან ამგვარი ურთიერთობების კომბინაციით“.238 

მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში გამოყენება
52 წესი 45 ადგენს, რომ „...სამარტოო პატიმრობის გამოყენება უნდა ხდებოდეს, მხოლოდ 

გამონაკლის შემთხვევებში, როგორც უკიდურესი ღონისძიება, რაც შეიძლება ხანმოკლე ვადით 
(...).“ ამგვარი პოზიცია ხაზგასმულია მრავალი საერთაშორისო ორგანოს მიერ, მათ შორის, 
წამების საკითხებზე გაეროს სპეციალური მომხსენებლის და წამების წინააღმდეგ გაეროს 
კომიტეტის მიერ.239 

53 სამარტოო პატიმრობა უნდა განიხილებოდეს, როგორც უკანასკნელი ღონისძიება, როდესაც 
სხვა ღონისძიებების გამოყენებამ არ გამოიღო შედეგი. 

პოზიტიური პრაქტიკა: შეერთებული შტატები – ინიციატივა განცალკევების უსაფრთხო 
ალტერნატივების შესახებ [4.1]

მართლმსაჯულების „ვერის“ ინსტიტუტი (The Vera 
Institute of Justice) – კვლევითი ინსტიტუტი აშშ-
ში – თანამშრომლობს ქვეყანაში პენიტენციურ 
სისტემასთან, რათა შეამციროს მათი 
დამოკიდებულება „განცალკევებული პატიმრობის“ 
(სამარტოო პატიმრობის) გამოყენებაზე, 
უსაფრთხო და ეფექტური ალტერნატივების 
გამოყენებით, პროექტის ფარგლებში, რომელსაც 
ეწოდება ინიციატივა „განცალკევების უსაფრთხო 
ალტერნატივების“ შესახებ (Safe Alternatives to 
Segregation (SAS) Initiative).240 

ნებრასკის, ჩრდილოეთ კაროლინისა და ორეგონის 
შტატების პენიტენციურ დეპარტამენტებთან და 
მიდლსექსის, ნიუ ჯერსისა და ქალაქ ნიუ იორკის 
ადგილობრივ დეპარტამენტებთან თანამშრომლობით, 
„ვერის“ ინსტიტუტი ახდენს პენიტენციური 
დეპარტამენტების პოლიტიკის დოკუმენტებისა და 
პრაქტიკის მიმოხილვას, ატარებს მონაცემთა ანალიზს, 
რათა დადგინდეს ის მიზეზები და მახასიათებლები, 
რის გამოც პატიმრები ხვდებიან საიზოლაციო 
სამარტოო პატიმრობაში. 

კვლევითი ინსტიტუტი ასევე იძლევა„ 
რეკომენდაციებს, პოლიტიკასა და პრაქტიკაში 
განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ, 
რომლებიც ხელს შეუწყობს ამგვარი საიზოლაციო 
პატიმრობის გამოყენების უსაფრთოდ და ეფექტურად 
შემცირებას მთელს სისტემაში და აღნიშნული 
რეკომენდაციების შესრულებას“.241 

ამას გარდა, ონლაინ არსებული „საიზოლაციო 
პატიმრობის უსაფრთხო ალტერნატივების 
რესურს ცენტრი“ წარმოადგენს უახლეს 
მიგნებებს კვლევების, ანგარიშების, პოლიტიკის 
ნარკვევების და ინფორმაციის სახით, აშშ-ში 
გატარებული რეფორმების შესახებ, პენიტენციური 
სისტემის მესვეურების, პოლიტიკის შემუშავებაზე 
პასუხისმგებელი პირების, უფლებადამცველების, 
მედიისა და მოსახლეობის ინფორმირბის მიზნით, 
აშშ-ში საიზოლაციო პატიმრობის გამოყენების 
მოქმედი პრაქტიკის, მისი შედეგებისა და 
გაუმჯობესების გზების შესახებ. 

237 238 239 240 241

237. „ესექსის დოკუმენტი 3“, „ციხის საერთაშორისო რეფორმა“ და ესექსის უნივერსიტეტი, op. cit, შენიშვნა 4, გვ. 89.
238. იქვე, გვ. 89.
239. იხ, აგრეთვე: „ციხის ევროპული წესები”, ევროპის საბჭო, op. cit, შენიშვნა 74, წესი 60.5. 
240. დამატებითი ინფორმაციისათვის, იხილეთ: www.vera.org და www.safealternativestosegregation.org. 
241. იხილეთ: “Safe Alternatives to Segregation Initiative”, VERA Institute for Justice: www.safealternativestosegregation.org/about. 
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პოზიტიური პრაქტიკა: ინგლისსა და უელსში სეგრეგაციის/საიზოლაციო პატიმრობის 
განყოფილებების თაობაზე კვლევა [4.2]

ინგლისსა და უელსში ჩატარებულმა კვლევამ, 
საიზოლაციო პატიმრობის და მკაცრი 
ზედამხედველობის შესახებ242, გამოავლინა შემდეგი 
პოზიტიური პრაქტიკის მაგალითები: 

საიზოლაციო პატიმრობის ერთერთ განყოფილებაში, 
პატიმრებისთვის თვალსაჩინო ადგილას გამოკრული 
იყო ამ განყოფილების მისია. მისიის განაცხადში 
ეწერა, რომ ამ განყოფილების დანიშნულებაა 
„გაუმკლავდეს უარყოფით ქცევას და გაატაროს 
პატიმრებთან პოზიტიური მუშაობა, მათი ციხის ზოგად 
კონტიგენტში წარმატებული რეინტეგრაციის მიზნით.“ 

სხვა განყოფილების ძალისხმევა მიმართული 
იყო იქითკენ, რომ მოეგვარებინა პატიმრების 
ქცევის გამომწვევი ძირეული პრობლემები, რითაც 
განპირობებული იყო მათი განცალკევებით 
განთავსება საიზოლაციო პატიმრობაში. ამ 
განყოფილების პერსონალი მუშაობდა პატიმრებთან, 
რათა გამოევლინათ და მოეგვარებინათ მათი 
უარყოფითი ქცევისა და დამოკიდებულებების 
გამომწვევი პრობლემები. ზოგიერთი კომისია, 
რომელსაც ევალებოდა საიზოლაციო პატიმრობის 
შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების გადახედვა, 
იძიებდა ამგვარი სანქციების გამოყენების მიზეზებს 
და აგვარებდა მათ, როგორც პრობლემებს, რომლის 
გადაწყვეტა შესაძლებელია, იზოლაციის შემდგომი 
გამოყენების დასაბუთების გარეშე.

სხვადასხვა განყოფილებაში მრავალფეროვანი 
საშუალებები გამოიყენებოდა, იზოლაციის შესახებ 
პატიმრების ინფორმირებისათვის, როგორიცაა: 

–  ერთერთ განყოფილებაში თვალსაჩინო ადგილას 
გამოკრული მისიის განაცხადი, საიზოლაციო 
განყოფილების დანიშნულების შესახებ;

–  სხვა განყოფილებაში ტელეფონის აპარატებთან 
გამოკრული იყო პლაკატი, სადაც მოცემული იყო 
თუ რა სახის ქცევას მოითხოვდნენ პატიმრებისგან 
და რა სახის წახალისების ღონისძიებები იყო 
გათვალისწინებული; და 

–  საინფორმაციო ბუკლეტები, იმ წესებისა და 
მოლოდინების შესახებ, რაც ამ საიზოლაციო 
განყოფილებაში იყო მიღებული. 

ერთერთ განყოფილებაში, საიზოლაციო პატიმრობის 
გამოყენების თაობაზე გადაწყვეტილებების 
გადასინჯვა რეგულარულად ტარდებოდა (სულ 
მცირე, კვირაში ერთხელ) პრობაციის სამსახურის, 
უსაფრთხო პატიმრობის სამსახურის (Safer Custody/
ითვალისწინებს იმ პატიმრებთან მუშაობას, 
ვინც საკუთარ თავს ან სხვას უქმნის საფრთხეს, 
ან სხვა პატიმრებისგან საჭიროებს დაცვას), 
ფსიქოლოგიური სამსახურის, ციხეებში სპეციალური 
ფსიქიკური ჯანდაცვის სამსახურის (mental health 
in-reach), ჯანდაცვის სამსახურის და კაპელანის 
ინსტიტუტის წარმომადგენლების მონაწილეობით. 
დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი მონიტორინგის 
საბჭოც ასევე ესწრებოდა ყოველკვირეულ განხილვას. 

ერთერთ განყოფილებაში, საიზოლაციო 
განყოფილების შესაბამის უფლებამოსილ 
პირებს ეკისრებოდათ პატიმრების მიზნობრივ 
აქტიობებში ჩართვის ვალდებულება, რაც საკმაოდ 
უგულებელყოფილი სფეროა. ყოველ პატიმართან 
ინდივიდუალურ მუშაობას აწარმოებდნენ, 
უგეგმავდნენ და უზრუნველყოფდნენ მათ სხვადასხვა 
სასწავლო კურსებში ჩართვას, საყვარელი 
საქმიანობით დაკავების შესაძლებლობას, საკანში 
სამუშაოს და სხვა აქტიობებს, რომლებიც მორგებული 
იყო საიზოლაციო პატიმრობაში მყოფი პატიმრების 
ინდივიდუალურ საჭიროებებს, ინტერესებს 
და უნარებს. 

ერთერთ პენიტენციურ დაწესებულებაში, საიზოლაციო 
პატიმრობაში ახლადგადაყვანილი პატიმრებისთვის 
დარიგებული ქონდათ საინფორმაციო ბუკლეტი, რაც 
იუწყებოდა, რომ „მათ აქვთ უფლება მოითხოვონ 
სხვადასხვა საგანმანათლებლო რესურსი და 
ტექნიკა, რაც დაეხმარებათ სწავლის გაგრძელებაში“, 
საიზოლაციო პატიმრობაში ყოფნის პერიოდში. 

242

აბსოლუტური აკრძალვები 
54 „მანდელას წესები“ აბსოლუტურად კრძალავს განუსაზღვრელი ვადით243 ან ხანგრძლივი ვადით 

სამარტოო პატიმრობის გამოყენებას, ვინაიდან ორივე მათგანი უტოლდება წამებას ან სხვა 
არასათანადო მოპყრობას.244 

55 როგორც 44-ე წესშია განმარტებული, ხანგრძლივი ვადით სამარტოო პატიმრობის გამოყენება 
ნიშნავს პატიმრობას, რომელიც ზედიზედ 15 დღეზე მეტი ვადით იზოლაციას გულისხმობს. 
აკრძალვის მიზეზობრიობიდან გამომდინარე იგულისხმება, რომ ის ასევე ეხება იმ შემთხვევებს, 
როდესაც იზოლაციის პერიოდები დროში ახლო ერთმანეთთან. გაეროს წამების წინააღმდეგ 
კომიტეტმა (UNCAT) გასცა რეკომენდაცია, რომ უნდა დაწესდეს აკრძალვა დისციპლინური 
პატიმრობის ახლო რიგითობით გამოყენებაზე, რაც იწვევს სამარტოო პატიმრობის 
უწყვეტ გამოყენებას მაქსიმალური ვადის გადაჭარბებით.245 წამების საკითხებზე გაეროს 

242. Sharon Shalev & Kimmett Edgar, Deep Custody: Segregation units and close supervision centres in England and Wales, The Prison Reform Trust, 
2015, გვ. vii-viii.

243. ტერმინი „განუსაზღვრელი“ სამარტოო პატიმრობის ვადა გულისხმობს იმას, რომ პატიმარმა არ იცის, როდის დასრულდება ამგვარი პატიმრობა. 
244. „წამების საკითხებზე სპეციალური მომხსენებლის შუალედური ანგარიში“, A/66/268”, op. cit., შენიშვნა 231, 57-61 და 81-ე აბზაცები.
245. იხილეთ, დასკვნითი ანგარიში პორტუგალიის შესახებ, UN CAT, CAT/C/PRT/CO/5-6, 23 დეკემბერი 2013 წ., აბზაცი 12.
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სპეციალურმა მომხსენებელმა ანალოგიურად აღნიშნა, რომ აკრძალვა უნდა ეხებოდეს 
„ხშირად განახლებად ზომებს, რომელიც იწვევს გახანგრძლივებულ სამარტოო პატიმრობას”.246 
თუ სამარტოო პატიმრობაში მყოფი პირები გადაყავთ ერთი დაწესებულებიდან მეორეში, 
დაწესებული მაქსიმალური დროის ლიმიტი ზედიზედ 15 დღის ხანგრძლიობით, მაინც ეხება 
ასეთ შემთხვევებს. 

56 წამების საკითხებზე გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა განაცხადა, რომ „...თუ განზრახ 
ხდება სამარტოო პატიმრობის გამოყენება დასჯის, დაშინების, იძულების, ან ინფორმაციის 
ან აღიარების მოპოვების, ან დისკრიმინაციის საფუძველზე ნებისმიერი მიზნით, და თუ 
გამომდინარე ტკივილი ან ტანჯვა მძიმეა, ამგვარი პატიმრობა უტოლდება წამებას.” 247 

57 წესი 45(2) იმეორებს სამარტოო პატიმრობის და „მსგავსი ზომების“ გამოყენების აკრძალვას 
ქალებთან და ბავშვებთან დაკავშირებულ შემთხვევებში, როგორც ეს მოცემულია გაეროს 
სტანდარტებსა და ნორმებში. ეს მოიცავს „ბანგკოკის წესების“ 22-ე წესს, რომელიც აზუსტებს, 
რომ „...დასჯა დახურულ საპატიმრო პირობებში მოთავსებით ან დისციპლინური იზოლაციით 
არ უნდა გამოიყენებოდეს ფეხმძიმე ქალების, ბავშვიანი ქალების და მეძუძური დედების 
მიმართ ციხეში.“ ეს აკრძალვა იმითაა განპირობებული, რომ შესაძლოა, ჯანმრთელობის 
მხრივ გართულებები გამოიწვიოს ფეხმძიმე პატიმრებში, ხოლო დედებისგან განცალკევება 
ბავშვებისთვისაც სასჯელია. „ჰავანას წესების“ წესი 67 კრძალავს არასრულწლოვანის 
მოთავსებას სამარტოო პატიმრობაში დისციპლინური სახდელის სახით. გაეროს ბავშვის 
უფლებათა დაცვის კომიტეტმა და წამების საკითხებზე სპეციალურმა მომხსენებელმა 
მოუწოდეს სახელმწიფოებს არასოდეს გამოიყენონ სამარტოო პატიმრობა ბავშვთა მიმართ.248 

58 სამარტოო პატიმრობის გამოყენება აბსოლუტურად აკრძალულია იმ პატიმრებთან 
მიმართებაში, ვისაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, გამომდინარე მათი 
შეზღუდული ფსიქიკური უნარიანობიდან და ასევე იმის გამო, რომ სამარტოო პატიმრობა 
ხშირად იწვევს ადრე არსებული ფსიქიკური პრობლემების გამწვავებას.249 

შემდგომი შეზღუდვები
59 თუ სამარტოო პატიმრობის გამოყენება ხდება დისციპლინური სახდელის სახით, მაშინ 39-ე 

წესში მოცემული ყველა პროცედურული და არსებითი გარანტია, მაგალითად, როგორიცაა 
სამართლიანი სასამართლო პროცესი, უნდა იქნეს გამოყენებული. რაც შეეხება, სამარტოო 
პატიმრობას და პროპორციულობის პრინციპს, CPT-მ აღნიშნა, რომ „...გამომდინარე იქიდან, 
რომ სამარტოო პატიმრობა პატიმრის უფლებათა სერიოზული შეზღუდვაა, რაც პატიმრობის 
თანამდევ რისკებს მოიცავს, შესაბამისად, ფაქტობრივი ან შესაძლო ზიანი, რის გამოც ხდება 
დისციპლინური სანქციის დაკისრება, მინიმუმ თანაბრად სერიოზული უნდა იყოს და ცალსახად 
უნდა ხერხდებოდეს ამ საშუალებებით მისი მოგვარება”.250 

60 ზოგიერთ ქვეყანაში, დაწესებულებებს შორის პატიმართა ტრანსპორტირებას, შესაძლოა, 
დასჭირდეს დღეები ან კვირებიც კი და პატიმრების გადაყვანა შეიძლება ხორციელდებოდეს 
იმგვარ პირობებში, რაც უტოლდება სამარტოო პატიმრობას. ასეთ სიტუაციებში, 
გამოსაყენებელია სამარტოო პატიმრობასთან დაკავშირებული დაცვის ყველა საშუალება 
თუ ღონისძიება. 

246. წამების საკითხებზე სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში, A/68/295”, op. cit. შენიშვნა 57, აბზაცი.61.
247. იქვე, აბზაცი 60.
248. იხილეთ, მაგალითად, „კონვენციის 44-ე მუხლის საფუძველზე სახელმწიფო-მხარეების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშების განხილვა, დასკვნითი 

მიგნებები: დანია, CRC/C/DNK/CO/3”, ბავშვის უფლებათა კომიტეტი, 23 ნოემბერი 2005 წ., აბზაცი 59 (ა); „წამების საკითხებზე სპეციალური 
მომხსენებლის შუალედური ანგარიში“, A/66/268”, op. cit., შენიშვნა 231, აბზაცი 86. 

249. „სტამბოლის განცხადება სამარტოო პატიმრობის გამოყენებისა და შედეგების შესახებ”, op. cit., შენიშვნა 231, გვ. 4; იხ. ასევე წამების 
საკითხებზე სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში, A/66/268, op. cit., შენიშვნა 231, 67-68 და 78-ე აბზაცები; ასევე წამების საკითხებზე 
სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში, A/68/295”, op. cit. შენიშვნა 57, აბზაცი 61; ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე სამარტოო პატიმრობის გავლენის 
შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის, იხილეთ შარონ შალევის „სამარტოო პატიმრობის შესახებ საინფორმაციო ნარკვევი“ (“A sourcebook on 
solitary confinement”), op. cit., შენიშვნა 232.

250. „21-ე ზოგადი ანგარიში“, CPT, op. cit., შენიშვნა 224, აბზაცი 55.
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პოზიტიური პრაქტიკა: ბავშვთა სამარტოო პატიმრობის დასრულების თაობაზე 
ინსტრუმენტების კრებული [4.3]

ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირის 
(ACLU) მიერ შემუშავდა ინსტრუმენტების კრებული, 
რომელიც იძლევა ყოვლისმომცველ რესურსებს, 
ბავშვთა მიმართ სამარტოო პატიმრობის გამოყენების 
პრაქტიკის დასასრულებლად. ინსტრუმენტების 
კრებული თან ახლავს ACLU ანგარიშს, „მარტოსული 
და შეშინებული: ბავშვები, რომლებიც იმყოფებიან 
პატიმრობასა და იზოლაციაში არასრულწლოვანთა 
პატიმრობისა და სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებებში,251 სადაც მოცემულია 
არასრულწლოვანთა სამარტოო პატიმრობის 
პრობლემისა და გადაწყვეტის გზებზე თაობაზე 
მოკლე ინფორმაცია.

ინსტრუმენტების კრებული მოიცავს ინფორმაციას 
იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ჩართონ 
სამარტოო პატიმრობაში მყოფი ახალგაზრდები 
დისკუსიებში, ადვოკატირების მასალები და 
სამოდელო კანონმდებლობა სამარტოო 
პატიმრობის და იზოლაციის სხვა ფორმების 
გამოყენების შეზღუდვისთვის არასრულწლოვანთა 
პატიმრობის დაწესებულებებში, ასევე ეროვნული 
და საერთაშორისო სტანდარტების დეტალები 
არასრულწლოვანთა პატიმრობის თემაზე. ACLU 
ასევე იძლევა რეკომენდაციებს ბავშვთა სამარტოო 
პატიმრობის ალტერნატივებზე.252 

251 252

დამატებითი დაცვის გარანტიები 
61 სამარტოო პატიმრობის გამოყენების შესახებ გადა წყვეტილების დამოუკიდებელი 

გადასინჯვის მოთხოვნის უფლება მოქმედებს და გამოიყენება იმისდა მიუხედავად, თუ 
რა საფუძველზე მოხდა მისი დაკისრება. 

62 მონიტორინგის ორგანოებს უნდა ქონდეთ შეუფერხებელი წვდომა იზოლაციისთვის 
განკუთვნილ სადგომებზე და იქ განთავსებულ პატიმრებზე. ეს წესი მოქმედებს იმისდა 
მიუხედავად, თუ რა საფუძვლით მოხდა იზოლაციის გამოყენება. მონიტორინგის 
ორგანოებს ასევე უნდა მიუწვდებოდეთ ხელი სამარტოო პატიმრობასთან დაკავშირებულ 
დოკუმენტაციასთან. შიდა ინსპექციისა და გარე მონიტორინგის ორგანოების როლი 
განხილულია ამ სახელმძღვანელო დოკუმენტის პირველი თავის 221-232-ე აბზაცებსა 
და მე-7 თავის 01-24-ე აბზაცებში. 

63 სამარტოო პატიმრობის გამოყენება უნდა იყოს სათანადოდ დოკუმენტირებული პატიმართა 
პირად საქმეში და მისი გამოყენების ზედამხედველობა უნდა ხდებოდეს კონკრეტულ 
პენიტენციურ დაწესებულებებში და ცენტრალური მართვის რგოლში. ამასთან დაკავშირებით, 
გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა წამების საკითხებზე განაცხადა, რომ: 

“სამარტოო პატიმრობის დაკისრებასთან დაკავშირებით ყველა შეფასება და გადაწყვეტილება 
უნდა იყოს ნათლად დაფიქსირებული და ადვილად ხელმისაწვდომი დაპატიმრებული პირებისა 
და მათი დამცველებისათვის. დასაფიქსირებელი მონაცემები მოიცავს სამარტოო პატიმრობის 
შესახებ გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოს სახელწოდებას, მისი სამართლებრივი 
უფლებამოსილების წყაროს, რომლითაც ხელეწიფება აღნიშნული ღონისძიების დაკისრება; 
მიზეზებს, რომელთა გამოც სამარტოო პატიმრობის გამოყენება ითვლება მიზანშეწონილად 
დაპატიმრებული პირის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის შესაბამისად; მიზეზებს, 
რომელთა გამოც, სამარტოო პატიმრობა ითვლება ჩადენილი გადაცდომის თანაზომიერად; 
სამარტოო პატიმრობის მიზანშეწონილობის დასაბუთების რეგულარული გადახედვის 
თაობაზე ანგარიშებსა და პატიმრის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის შეფასების 
თაობაზე სამედიცინო დასკვნებს.” 253 

251. „მარტოსული და შეშინებული: ბავშვები, რომლებიც იმყოფებიან პატიმრობასა და იზოლაციაში არასრულწლოვანთა პატიმრობისა და 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში“ (Alone and Afraid: Children Held in Solitary Confinement and Isolation in Juvenile Detention and 
Correctional Facilities), ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირის (ACLU), 2014 წლის ივნისი. 

252. ინსტრუმენტების კრებული ხელმისაწვდომია ამ ბმულზე: www.aclu.org/report/alone-afraid. 
253. „წამების საკითხებზე გაეროს სპეციალური მომხსენებლის შუალედური ანგარიში“, A/66/268”, op. cit., შენიშვნა 231, 93-ე აბზაცი. 
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პოზიტიური პრაქტიკა: მულტიდისციპლინური გუნდის მუშაობა იზოლაციის 
განყოფილებებში [4.4]

ახალ ზელანდიაში იზოლაციისა და სპეციალური 
(შეკავების) საშუალებების გამოყენების 
მიმოხილვამ254 აღმოაჩინა, რომ იზოლაციაში 
მოთავსების საფუძვლების პროგრესულ შემცირებას, 
ხშირად, ხელს უწყობს მულტიდისციპლინური 
გუნდის მუშაობა და ოჯახის ჩართულობა. ციხეების 
უმეტესობაში, რომლებშიც ვიზიტები განხორციელდა, 
მულტიდისციპლინური გუნდის მუშაობა გარკვეული 
დოზით ხორციელდებოდა, განსაკუთრებით, რაც 
ეხება რისკის ჯგუფის პატიმრების იზოლაციის 
გადახედვისას. ეს გადაფასება, როგორც წესი, მოიცავს 
სასჯელაღსრულების პერსონალს, ჯანდაცვისა 
და ფსიქიკური ჯანდაცვის პერსონალს, შრომითი 
თერაპიის სპეციალისტებს და სამოქალაქო ჯანდაცვის 
სექტორის ფსიქიკური ჯანმრთელობის კლინიკის 
წარმომადგენლებს. 

მაგალითად, ოკლენდში, მამაკაცთა დაწესებულებაში, 
ტარდებოდა ყოველკვირეული შეხვედრები, სადაც 
განიხილებოდა კომპლექსური საჭიროებების მქონე 
პატიმრების საკითხები, ფსიქიკური ჯანდაცვის, 
განათლების და სასჯელაღსრულების პერსონალის, 
ასევე სასამართლო ფსიქიკური ექსპერტიზის 
კლინიკის მონაწილეობით. ანალოგიურად, ყველა 
ქალი მაღალი რისკის განყოფილებაში, ქრისტჩერჩის 
ქალთა ციხეში ყოველდღიურ შეფასებას გადიოდნენ 
მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ, რომელიც 
მოიცავდა უმცროს მედდებს, ციხის უფროს 
ოფიცერთა შტატს, განყოფილების პერსონალს და 
თვითონ პატიმარს. მოსმენებს, რომლებიც ეხებოდა 
იზოლაციის შესახებ გადაწყვეტილების გადახედვას 
ოკლენდ საუთის ციხეში, ესწრებოდნენ თვითონ 
პატიმარი, კულტურის წარმომადგენელი, ფსიქიკური 
ჯანდაცვის სპეციალისტი და ციხის პერსონალი.

254

სამარტოო პატიმრობის და სხვა სანქციების უარყოფითი 
გავლენის შემცირება

64 ციხის ხელმძღვანელობამ ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა შეამსუბუქოს საიზოლაციო 
პატიმრობის შესაძლო საზიანო გავლენა (წესი 38(2)), ალტერნატიული სოციალური კონტაქტის 
უზრუნველყოფით და საიზოლაციო პერიოდის დასრულების შემდეგ საკომპენსაციო 
ზომების გამოყენებით. 

65 დისციპლინური სანქციები ან შემზღუდავი ზომები არ უნდა მოიცავდეს ოჯახთან 
კონტაქტის აკრძალვას. 

66 ყველა ღონისძიება უნდა იქნეს გატარებული, რათა სამარტოო პატიმრობაში მყოფ პირებს 
მიეცეთ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ ციხის ცხოვრების სხვა ასპექტებში, როგორიცაა 
დასაქმება, საგანმანათლებლო და რეკრეაციული აქტიობები. 

კონტექსტი: ზომები საიზოლაციო პატიმრობის გავლენის შესამცირებლად [4.5]

ზომები, რომლებიც შესაძლოა იქნეს გამოყენებული, სამარტოო პატიმრობის შესაძლო საზიანო შედეგების 
შესამსუბუქებლად, წესი 38(2)-ის მიხედვით, მაგალითად, შეიძლება მოცავდეს შემდეგს: 

–   გარე სამყაროსთან გაზრდილი კონტაქტის შესაძლებლობა;

–   პროფესიული დასაქმების, განათლებისა და სარეკრეაციო/გამაჯანსაღებელი აქტიობებისადმი 
გაუმჯობესებულ ხელმისაწვდომობას; 

–   იზოლაციაში მყოფი პატიმრებისთვის ვარჯიშის ან სხვა გამაჯანსაღებელ აქტიობებში ერთად მონაწილეობის 
ნებართვის დართვა; 

–   საიზოლაციო პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის, რომელთაც მუშაობის სურვილი აქვთ, ამგვარი 
შესაძლებლობის მინიჭება ან მათივე საკანში, ან, სადაც შესაძლებელია, საამისოდ გამოყოფილ ფართში, 
სხვებთან ერთად; 

–   ხანგრძლივ იზოლაციაში მყოფ პატიმართათვის ხელოვნების საშუალებით თვით-გამოხატვის უფლების 
მიცემა; 

–   სპორტულ დარბაზზე წვდომის მიცემა; და

–   მუსიკალური ინსტრუმენტებისა და ხელსაქმისთვის მასალების მიცემა.

254. შარონ შალევი, „;არასტანდარტული მიდგომა?“ახალ ზელანდიაში საიზოლაციო პატიმრობისა და სპეციალური საშუალებების გამოყენების 
პრაქტიკის მიმოხილვა, (Sharon Shalev, ‘Thinking Outside the Box? A review of seclusion and restraint practices in New Zealand), ახალი ზელანდიის 
ადამიანის უფლებათა კომისია, 2017 წლის აპრილი. 
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პრევენცია და რეინტეგრაცია
67 ციხის ხელმძღვანელობას უნდა ქონდეს მისწრაფება, რომ თავიდან აიცილოს ან შეამციროს 

საიზოლაციო პატიმრობის გამოყენება, ინციდენტების გამომწვევ მიზეზებზე აქცენტირების 
საშუალებით. როდესაც პატიმარი სამარტოო პატიმრობაში იმყოფება, დასაწყისიდანვე 
მთავარი აქცენტი უნდა იყოს მის დაბრუნებაზე, ანუ რეინტეგრირებაზე ციხის 
ძირითად კონტიგენტში. 

68 სამარტოო პატიმრობაში მყოფი პატიმრების მოტივირება უნდა მოხდეს, რათა გაიარონ ციხის 
პერსონალთან ინსტრუქტაჟი და გაეწიოთ დამატებით ზრუნვა და დახმარება, რათა მომავალში 
თავიდან იქნეს აცილებული მათ მიმართ განმეორებით სამარტოო პატიმრობის გამოყენება. 

69 იზოლაციის ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ, ციხის ზოგად კონტიგენტში ეტაპობრივი 
დაბრუნება უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი. გამოცდილებამ აჩვენა, რომ პრობლემები 
შეიძლება წარმოიშვას, თუ პატიმრების პირდაპირ ზოგად კონტიგენტში გათავისუფლება 
ხდება სამარტოო პატიმრობის შემდეგ. 

70 „მანდელას წესებით“ არ არის რეგულირებული ის შემთხვევები, როდესაც პატიმარი ითხოვს 
იზოლაციას ზოგადი კონტიგენტისგან (ნებაყოფლობითი იზოლაცია). რეკომენდებულია, 
რომ ისეთ შემთხვევებში, ციხის ხელმძღვანელობა, პირველ რიგში, ეცადოს დაადგინოს 
ის მიზეზები, თუ რის გამო ითხოვს პატიმარი იზოლაციას და გადაწყვიტოს პრობლემა 
სხვა საშუალებების გამოყენებით. თუ არსებობს ამ პირის უსაფრთხოების გამო შიში, ასეთ 
შემთხვევაში, ხელმძღვანელობამ უნდა გაითვალისწინოს შეუძლიათ თუ არა აღნიშნული 
პატიმრის უსაფრთხო გარემოთი უზრუნველყოფა მისი იზოლაციის გარეშე. თუ იზოლაცია 
ერთადერთ შესაძლო საშუალებადაა მიჩნეული, მისი გამოყენება უნდა მოხდეს დროის 
მხოლოდ იმ პერიოდით, რომელიც საჭიროა სიტუაციის გადასაწყვეტად. 

საიზოლაციო საკნების დაგეგმვა და დიზაინი
71 UNOPS აწესებს საიზოლაციო საკნების ინფრასტრუქტურის დაგეგმვისა და დიზაინის 

მინიმალურ მოთხოვნებს და შენიშნავს, რომ „საზოლაციო საკნების გათვალისწინება ციხის 
მშენებლობის დაგეგმვისას უნდა იყოს გამართლებული პატიმართა რისკის კატეგორიით 
და არ უნდა წარმოადგენდეს საყოველთაო პრაქტიკას. განსაკუთრებით, დაბალი რისკის 
ციხეებში, საიზოლაციო საკნები, შესაძლოა არ იყოს საჭირო.”255 საიზოლაციო საკნების 
დაგეგმვის საკითხის მიმოხილვისას, „ციხეების დაგეგმვის ტექნიკურ სახელმძღვანელოში“ 
(the Technical Guidance for Prison Planning) ასევე აღნიშნულია, რომ საკანში განთავსების სხვა 
მინიმალური მოთხოვნები გათვალისწინებული უნდა იყოს, მათ შორის, „მინიმალურ ფართთან, 
განათებასა და ვენტილაციასთან, გათბობასა და გაგრილების სისტემებთან დაკავშირებით. 
ასევე საჭიროა გათვალისწინებული იყოს ცალკე გამოყოფილი გარე სასეირნო ეზო 
იზოლაციაში მყოფი პატიმრებისთვის, ასევე შესაძლოა, საჭირო გახდეს ცალკე სანიტარული 
მოწყობილობები, კვების, საკვების მომზადების და სამედიცინო დანიშნულების ობიექტები.”256 

72 „ციხეების დაგეგმვის ტექნიკურ სახელმძღვანელოში“ ასევე აღნიშნულია, რომ საიზოლაციო 
საკნები არ უნდა იყოს გათვალისწინებული საერთო განთავსების ლიმიტში, ისე რომ თუ 
პატიმრების გადაყვანა ხდება ზოგადი კონტიგენტიდან და იზოლაციაში მოთავსება, ამ 
საიზოლაციო პერიოდის დასრულების შემდეგ მათ დასაბრუნებლად ადგილი უნდა იყოს 
თავისუფალი. საიზოლაციო საკნების გამოყენება არასდროს არ უნდა მოხდეს ციხეების 
გადატვირთულობის შესამსუბუქებლად. 257

255. „ციხეების დაგეგმვის ტექნიკური სახელმძღვანელო“, UNOPS, op. cit., შენიშვნა 84, გვ.111.
256. იქვე, გვ.112.
257. იქვე, გვ.111.
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 4.3 ჯანდაცვის პერსონალის როლი
შესაბამისი წესები: ჯანდაცვის პერსონალის როლი 

წესი 46:
1. ჯანდაცვის პერსონალს არავითარი როლი არ 
უნდა ეკისრებოდეს დისციპლინური სანქციების ან 
სხვა შემზღუდავი ზომების დაწესებაში. თუმცა, მათ 
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ იმ 
პატიმართა ჯანმრთელობას, რომლებიც იმყოფებიან 
ნებისმიერი ფორმით არანებაყოფლობით იზოლაციაში, 
მათი ყოველდღიური მონახულებით და დაუყოვნებელი 
სამედიცინო დახმარების და მკურნალობის გაწევით, 
პატიმართა ან პერსონალის თხოვნით. 

2. ჯანდაცვის პერსონალმა ციხის დირექტორს 
დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს პატიმრის ფსიქიკურ ან 
ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე დისციპლინური სახდელების 

ან სხვა შემზღუდავი საშუალებების ნებისმიერი 
უარყოფითი შედეგის შესახებ, ასევე დირექტორს რჩევა 
მისცეს თუ აუცილებლად მიიჩნევს მათი გამოყენების 
შეწყვეტას ან შეცვლას ფიზიკური ან ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის მოსაზრებებით. 

3. ჯანდაცვის პერსონალს უნდა გააჩნდეს 
უფლებამოსილება, რომ გადასინჯოს 
არანებაყოფლობითი იზოლაციის გამოყენება და 
ცვლილებებთან დაკავშირებით რეკომენდაციები 
მიაწოდოს ხელმძღვანელობას, რათა უზრუნველყოფილი 
იყოს ის, რომ ამგვარი განცალკევება არ ამწვავებდეს 
პატიმრის დაავადებას ან ფსიქიკურ ან ფიზიკურ 
შეზღუდულ შესაძლებლობებს.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

73 როგორც განხილულია ამ სახელმძღვანელოს მე-6 თავის 103-ე აბზაცში, გაეროს პრინციპები 
სამედიცინო ეთიკის შესახებ (პრინციპი 3) აღნიშნავს, რომ „ჯანდაცვის პერსონალის, 
განსაკუთრებით კი ექიმების, სამედიცინო ეთიკას ეწინააღმდეგება პატიმრებთან ან 
დაკავებულებთან ნებისმიერ პროფესიულ ურთიერთობაში ყოფნა, რომლის ერთადერთ 
მიზანს არ წარმოადგენს მათი ფიზიკური ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის შეფასება, დაცვა 
ან გაუმჯობესება.” 

74 „მანდელას წესების“ წესი 32(დ) იმეორებს აბსოლუტურ აკრძალვას, რომელიც 
დაწესებულია ექიმებისა და სხვა ჯანდაცვის პერსონალისთვის, აქტიურად ან პასიურად, 
ისეთ ქმედებებში მონაწილეობაზე, რომლებიც შეიძლება უტოლდებოდეს წამებას ან სხვა 
არასათანადო მოპყრობას. 

75 ჯანდაცვის პერსონალის მიერ არანებაყოფლობით იზოლაციაში მყოფთა ყოველდღიური 
მონახულება მნიშვნელოვანია პატიმრების ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე იზოლაციის 
გავლენის შესაფასებლად, მათ შორის, სუიციდისაკენ ან თვითდაზიანებისკენ მიდრეკილებების 
ნიშნების, ასევე წამების და სხვა არასათანადო მოპყრობის ნებისმიერი ნიშნების 
აღმოჩენისთვის. ის ფაქტი, რომ სამედიცინო პერსონალი ყოველდღიურად მოინახულებს ამგვარ 
სასჯელდაკისრებულ პატიმრებს უკვე თავისთავად, შესაძლოა, იყოს არასათანადო მოპყრობის 
პრევენციის საშუალება. 

პრაქტიკაში განხორციელება

76 ჯანდაცვის პერსონალმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს იზოლაციაში მყოფი 
და სხვა სახის სანქციებს დაქვემდებარებული პატიმრების ჯანმრთელობას. ამ მიზნით, 
ჯანდაცვის პერსონალი უნდა იყოს ინფორმირებული პატიმრის სამარტოო პატიმრობაში 
განთავსების ყოველი შემთხვევის შესახებ და ციხის ხელმძღვანელობამ ჯანდაცვის პერსონალს 
შეუზღუდავი დაშვება უნდა მისცეს ყველა იზოლირებულ პატიმართან. 

77 ჯანდაცვის პერსონალის მიერ არანებაყოფლობითი განცალკევების ნებისმიერ ფორმას 
დაქვემდებარებული პირების ყოველდღიური მონახულება უნდა ხორციელდებოდეს სრული 
სამედიცინო კონფიდენციალობის უზრუნველყოფით. ამგვარად, პატიმრებს უნდა ქონდეთ 
სამედიცინო პერსონალთან კონფიდენციური საუბრის შესაძლებლობა. ამგვარი საუბრები, 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფსიქიკური აშლილობების გამოსავლენად. 

78 ციხის დირექტორის არყოფნაში, ჯანდაცვის პერსონალმა ნებისმიერი პრობლემური საკითხის 
შესახებ უნდა აცნობოს საამისოდ უფლებამოსილ სხვა ხელმძღვანელ პირს. 
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79 ყოველდღიური დაგეგმილი ვიზიტების გარდა, ჯანდაცვის პერსონალი ხელმისაწვდომი 
უნდა იყოს დღის ნებისმიერ დროს, რომ მოინახულოს პატიმრები, რომლებსაც სახდელები 
აქვთ დაკისრებული. ეს, შესაძლოა, იყოს პატიმრის პირდაპირი თხოვნის საფუძველზე, 
ან დაწესებულების თანამშრომლის რეკომენდაციით. 

80 ჯანდაცვის პერსონალის რეკომენდაციას პატიმრის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, 
რეაგირება უნდა მოყვეს ციხის დირექტორის ან მის მიერ უფლებამოსილი სხვა პირის მხრიდან.

 4.4 დავების ალტერნატიული 
გადაწყვეტა
შესაბამისი წესები: დავების ალტერნატიული გადაწყვეტა 

წესი 38(1):
1. ციხეების ადმინისტრაციებს რჩევა ეძლევათ, რომ 
შეძლებისდაგვარად, გამოიყენონ კონფლიქტების 
პრევენცია, მედიაცია ან დავების გადაჭრის სხვა 

ნებისმიერი ალტერნატიული საშუალება, დისციპლინური 
სახდელების თავიდან ასაცილებლად, ან კონფლიქტების 
მოსაგვარებლად. 

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

81 არსებობს მრავალი და კარგად გამოცდილი საშუალება, ციხეებში უსაფრთხოებასა და 
წესრიგის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით, როგორიცაა თავისუფლების აღკვეთის ადგილების 
კონფიგურაცია და ინფრასტრუქტურა; კარგად მომზადებული თანამშრომლების სათანადო 
რაოდენობა; პატიმართა კლასიფიკაციისა და განცალკევების ეფექტური სისტემა; პერსონალსა 
და პატიმრებს შორის პოზიტიური ურთიერთობები, რომელიც საშუალებას აძლევს ციხის 
პერსონალს სწორად მოახდინოს პრობლემების პროგნოზირება და მათი პროაქტიურად 
მოგვარება; დინამიური უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების გადაჭრის საშუალებები, 
როგორიცაა მედიაცია/მორიგება.258

82 ციხეების ადმინისტრაციებს თავიანთ განკარგულებაში გააჩნიათ პრობლემების მოგვარების 
რამდენიმე გზა, დისციპლინური სახდელების გამოყენების გარეშე. ესენი მოიცავს 
კონფლიქტების პრევენციას, დისციპლინის მცირე დარღვევების შემთხვევებში არაოფიციალური 
გაფრთხილებები და მედიაციის ტექნიკა. დისციპლინური სამართალწარმოების პროცედურების 
მსგავსად, აქაც ამგვარი ზომების გამოყენებისას სიფრთხილეა საჭირო, რომ მათი სამართლიანი 
და თანმიმდევრული გამოყენება მოხდეს. 

83 წამების საკითხებზე გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა განმეორებით გაუსვა ხაზი 
დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის მნიშვნელობას, განაცხადა რა, რომ „არსებითად 
მნიშვნელოვანია, რომ „წესები ითვალისწინებს ციხეების ხელმძღვანელობების ვალდებულებას, 
რომ დისციპლინური ზომები გამოიყენონ, როგორც გამონაკლისი და მხოლოდ მაშინ, როდესაც 
დავების გადაწყვეტისთვის მედიაციის და დაყოლიების სხვა მეთოდები უშედეგო აღმოჩნდება 
სათანადო წესრიგის უზრუნველსაყოფად“.259 

84 თუ ციხის პერსონალი კარგად არის მომზადებული დინამიური უსაფრთხოების ტექნიკებში, 
მაშინ ისინი უკეთ იქნებიან აღჭურვილი დისციპლინური გადაცდომების ადრეული 
გამაფრთხილებელი ნიშნების ამოსაცნობად და შეძლებენ სიტუაციის განმუხტვას, ვიდრე მისი 
ესკალაცია მოხდება. ამგვარ პრევენციულ ღონისძიებებს ნაკლები რესურსი სჭირდება, ვიდრე 
ოფიციალურ დისციპლინურ პროცედურებს და ასევე, შესაძლოა, ხელი შეუწყოს პატიმრებსა და 
პერსონალს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას. დინამიური უსაფრთხოების კონცეფცია, 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხებისადმი გარკვეული მიდგომა, რომელიც აერთიანებს 
პერსონალსა და პატიმრებს შორის პოზიტიურ ურთიერთობასა და სამართლიან მოპყრობას, 
ასევე მიზნობრივ აქტიობებს, რაც მათი საზოგადოებაში მომავალ რეინტეგრაციას უწყობს 
ხელს, განხილულია უფრო დეტალურად ამ სახელმძღვანელოს მე-3 თავის 01 აბზაცში. 

258. „ესექსის ექსპერთა ჯგუფის მეორე ანგარიში პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესების გადახედვის შესახებ“, ესექსის 
უნივერსიტეტი/„ციხის საერთაშორისო რეფორმა“, 2014 წლის 20 მარტი, აბზაცი 43, ხელმისაწვდომია www.penalreform.org/resource/report-essex-
experts-review-standard-minimum-rules-treatment.

259. სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში, A/68/295”, op. cit. შენიშვნა 57, აბზაცი 57.
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პრაქტიკაში განხორციელება

85 მოთხოვნა, დავების ალტერნატიული მოგვარების შესახებ, უკავშირდება 75-ე და 76 (1)(გ)-ე 
წესებს, რომლებიც მოითხოვს ციხის კადრების მომზადებას დინამიური უსაფრთხოებისა და 
პრევენციული და განმმუხტავი ტექნიკების კონცეფციებზე, როგორიცაა მოლაპარაკებები 
და მედიაცია. 

86 დინამიური უსაფრთხოების მიდგომა, პოზიტიური ურთიერთობის დამყარება ციხის პერსონალსა 
და პატიმრებს შორის, არის ძირითადი ელემენტი იმისა, რომ შესაძლებელი გახდეს დავების 
ალტერნატიული გადაწყვეტა. 

87 ციხეების წარმატებული მართვისთვის, გადაწყვეტილებების მიმღები მესვეურები, ციხეების 
დირექტორები და პერსონალი სრულად უნდა იყოს ჩართული და ემხრობოდეს დინამიური 
უსაფრთხოების პრინციპების გამოყენებას და დავების ალტერნატიულ გადაწყვეტას. 
აღნიშნულის გათვალისწინებით, პერსონალი, ყველა დონეზე, გულდასმით უნდა 
იქნეს შერჩეული. 

88 38(1)-ე წესში ნახსენები ფრაზა „შეძლებისდაგვარად“ არის იმის აღიარება, რომ ზოგიერთ 
შემთხვევაში, აუცილებელია დისციპლინური პროცედურების გამოყენება. თუმცა, ამ სიტყვებმა 
არ უნდა გამოიწვიოს აღნიშნული დებულების ვიწრო ინტერპრეტაცია. დავების ალტერნატიული 
მოგვარების მექანიზმები, ყოველთვის, უფრო ადრე უნდა იქნეს გამოყენებული ოფიციალური 
დისციპლინურ პროცედურების გამოყენებამდე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც უტყუარად 
დადგენილია, რომ სხვა ზომების გამოყენება არ იქნება ეფექტური, ან როდესაც გადაცდომა 
იმდენად სერიოზულია, რომ მიზანშეწონილია პირდაპირ ოფიციალური დისციპლინური 
სამართალწარმოების დაწყება. 
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კონტაქტი გარე 
სამყაროსთან
5.1 კონტაქტი ოჯახთან და მეგობრებთან
5.2  სამართლებრივი კონსულტაციის, წარმომადგენლობისა  

და იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობა
5.3 შეტყობინებები



01 არსებობს მრავალი გზა, რომლის საშუალებით ციხეების ადმინისტრაციას შეუძლია ხელი 
შეუწყოს პატიმრებს გარე სამყაროსთან კონტაქტების დამყარებაში, შენარჩუნებასა და 
განვითარებაში. ამგვარი სახის დახმარება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათთვის, 
ვისაც არ ძალუძს დამოუკიდებლად გაიაზროს გარე სამყაროსთან კონტაქტის მნიშვნელობა 
და შეინარჩუს ის. 

მანდელას წესები განსაზღვრავს პატიმართა უფლებებს იურთიერთონ საკუთარ ოჯახთან და 
მეგობრებთან რეგულარული შუალედებით და უზრუნველყობს ოჯახთან კონტაქტის აკრძალვის 
საწინააღმდეგო დაცვის გარანტიებს. წესების განახლებული კრებული ასევე უზრუნველყობს 
პატიმრის და მესამე პირების უფლებას იყვნენ ინფორმირებულნი ოჯახის წევრის დაკავების, 
გადაყვანის, სერიოზული დაზიანების, ავადმყოფობის ან გარდაცვალების შესახებ.

სამართლებრივი რჩევის მიღებასა და წარმომადგენლობასთან დაკავშირებით, მანდელას წესები 
განამტკიცებს პატიმრის უფლებას უზრუნველყოფილი იქნას სათანადო დროითა და ადგილით, 
სადაც შესაძლებელი იქნება დამცველთან შეხვედრა და ნებისმიერ საკითხზე კომუნიკაციის 
და კონსულტაციის მიღება ყოველგვარი დაყოვნების, მოსმენისა და ცენზურის გარეშე, სრული 
კონფიდენციალობის დაცვით. აღნიშნული უფლებით სარგებლობა შეუძლია არამხოლოდ 
წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებს (წესები 119-120), არამედ ყველა პატიმარს „ნებისმიერ 
სამართლებრივ საკითხთან დაკავშირებით“.

იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრ პატიმარს არ აქვს შესაძლებლობა ისარგებლოს 
სამართლებრივი წარმომადგენლის მომსახურეობით სისხლისსამართლებრივი 
პროცესის განმავლობაში, მანდელას წესები განახლდა 2012 წლის სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემებში იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობის შესახებ 
გაეროს პრინციპებისა და სახელმძღვანელო წესების (გაეროს იურიდიული დახმარების 
პრინციპები და სახელმძღვანელო წესები)260 დებულებების ასახვის მიზნით. წესები მოუწოდებენ 
სახელმწიფოებს უზრუნველყონ კონკრეტული საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება იურიდიული 
დახმარების სქემების შექმნის მიზნით,261 რომელიც არის „ხელმისაწვდომი, ეფექტიანი, 
მდგრადი და სანდო“ და გამოყონ ამისათვის „საჭირო ადამიანური და ფინანსური რესურსები“.262 
აუცილებელია არსებობდეს უფლებების დაცვის ეფექტიანი საშუალებები და გარანტიები იმ 
შემთხვევებში, როდესაც იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობა დაბრკოლდება, გადაიდება 
ან უარყოფილია, ან თუ პატიმრები არ იქნებიან სათანადოდ ინფორმირებულნი იურიდიული 
დახმარების უფლების თაობაზე.263 

იმ დაწესებულებების რიცხვში, რომელიც შეიძლება ჩართული იყოს აღნიშნულ სქემებში, 
შედის არასამთავრობო ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რელიგიური 
და საერო საქველმოქმედო ორგანიზაციები, პროფესიული ორგანიზაციები და ასოციაციები 
და აკადემია.264 უფრო დეტალურად სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში 
იურიდიული სქემების შექმნის პოლიტიკის განმსაზღვრელი პირების შესახებ გთხოვთ, იხილოთ 
გაეროს იურიდიული დახმარების პრინციპები და სახელმძღვანელო წესები და UNODC/UNDP-ის 
ცნობარი „იურიდიული დახმარების ადრეული წვდომა სისხლის სამართლის პროცესებში: 
პოლიტიკის განმსაზღვრელ პირთა და პრაქტიკოსთა სახელმძღვანელო“.265

260. გენერალური ასამბლეა, რეზოლუცია 67/187, „გაეროს პრინციპები და რეკომენდაციები სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში 
იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობის შესახებ“, 28 მარტი 2013, A/RES/67/187 ხელმისაწვდომია: www.unodc.org/documents/justice-and-
prison-reform/UN_principles_and_guidlines_on_access_to_legal_aid.pdf. 

261. პრინციპები (იქვე) განსაზღვრავს, რომ რომ იურიდიული დახმარება მოიცავს „სამართლებრივ რჩევას, დაკავებული, დაპატიმრებული, 
ეჭვმიტანილი ან სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენაში ბრალდებული პირის მხარდაჭერას და წარმომადგენლობას (...) რომელიც 
მართლმსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე ან იმ შემთხვევაში თუკი პირებს არ აქვს საამისო სახსრები, მიეწოდება საფასურის 
გარეშე“. (პარ 8).

262. იქვე, პრინციპი 2, პარ. 15.
263. იქვე, პრინციპი 9, პარ. 31.
264. იქვე, პარ. 9.
265. „სისხლის სამართლის პროცესებში იურიდიულ დახმარების ადრეული წვდომა: სახელმძღვანელო პოლიტიკის განმსაზღვრელი პირებისა და 

პრაქტიკოსებისთვის“, UNODC და UNDP, თებერვალი 2014 ხელმისაწვდომია: www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/eBook-early_
access_to_legal_aid.pdf. 
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 5.1 კონტაქტი ოჯახთან 
და მეგობრებთან
შესაბამისი წესები: კონტაქტი ოჯახთან და მეგობრებთან 

წესი 58:
1. პატიმარს უფლება აქვს, აუცილებელი 
ზედამხედველობის ქვეშ, დროის რეგულარული 
შუალედებით ურთიერთობა იქონიოს ოჯახთან 
და მეგობრებთან: 

(ა) წერილობითი გზით, ან თუ ეს შესაძლებელია, 
ტელეკომუნიკაციის, კომუნიკაციის ელექტრონული, 
ციფრული და სხვა სახის საშუალებების მეშვეობით; და 

(ბ) ვიზიტების (პაემნების) მეშვეობით.

2. სადაც ხანგრძლივი პაემნები ნებადართულია, 
მათი გამოყენება უნდა ხდებოდეს დისკრიმინაციის 
გარეშე, ხოლო ქალები ამ უფლებით უნდა 
სარგებლობდნენ მამაკაცებთან გათანაბრებული 
პირობებით. საჭიროა, არსებობდეს დადგენილი 
პროცედურები, ხოლო ვიზიტებისთვის 
გათვალისწინებული შენობა უზრუნველყოფდეს 
სამართლიან და თანაბარ ხელმისაწვდომობას, 
უსაფრთხოებისა და ღირსების დაცვით.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია
02 პატიმრის რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის პროცესში გარე სამყაროსთან კონტაქტს 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ოჯახთან, მეგობრებთან და საზოგადოებასთან შინაარსიანი 
ურთიერთობა ეხმარება ინდივიდებს წარმოიდგინონ მათი ცხოვრება გათავისუფლების შემდეგ 
და ეხმარება მათ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ მომზადებაში. ეს შესაძლებელია გახდეს ციხეში 
პატიმრების კარგი ქცევის არსებითი მოტივატორი და შეუძლია შეამციროს განმეორებითი 
დანაშაულის ჩადენის რისკი. გათავისუფლების ვადის მოახლოვების დროისთვის ოჯახის 
ვიზიტებს შეუძლიათ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშონ პატიმრის და მათი ოჯახების მიერ 
გათავისუფლების შემდგომი გეგმების შედგენაში. 

03 ოჯახთან და მეგობრობასთან რეგულარული კონტაქტები ასევე ახსენებს პატიმრებს ციხის 
გარეთ არსებულ პასუხისმგებლობას და აძლიერებს მათ მზაობას დაიცვან ციხის წესები და 
პროცედურები. ურთიერთობები საშუალებას აძლევს პატიმრებს მონაწილეობა მიიღონ ოჯახთან 
და საზოგადოებრივ ცხოვრებასთან დაკავშირებულ დისკუსიებსა და გადაწყვეტილებებში, 
რაც ამცირებს მათი იზოლირებულობის ხარისხს და ზრდის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 
მათი მონაწილეობის ფარგლებს. ეს მნიშვნელოვანია არამხოლოდ ინტერპერსონალური 
ურთიერთობებისთვის, არამედ პატიმრების ფსიქოლოგიური კეთილდღეობისთვის. ოჯახის 
წევრებთან რეგულარული კონტაქტები, როგორც წესი, ამცირებს დაკავების შემდგომ ოჯახის 
წევრებს შორის კავშირის დაკარგვის რისკს.

04 განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ციხეში მყოფი მშობლებისთვის შვილებთან ურთიერთობის 
შენარჩუნება და მათი განათლების, ჯანმრთელობისა და ზრუნვის საკითხებზე 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობის მიღება. როდესაც ასეთი კონტაქტის 
შენარჩუნება შეუძლებელია, სავარაუდოდ ეს აისახება როგორც მშობლის, ასევე ბავშვის 
კეთილდღეობაზე. კვლევებმა აჩვენა, რომ ციხეში მყოფ მშობლებთან ურთიერთობა 
მნიშვნელოვანია ბავშვთა განათლების, სოციალური ჩართულობისა და ფსიქიკური 
ჯანმრთელობისთვის.266

ოჯახის ყოლის უფლება
05 ოჯახთან კონტაქტი ეს არის პატიმრის უფლება და არა პრივილეგია და იგი ვრცელდება 

ყველა პატიმარზე და მათი ოჯახის წევრებზე. ეს უფლება განმტკიცებულია სამოქალაქო 
და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტის 23-ე მუხლში. ბავშვის უფლება 
ჰქონდეს კონტაქტი მისი ოჯახის წევრებთან დაცულია გაეროს ბავშვთა დაცვის 
კონვენციით დებულებით.267 

266. იხ. მაგალითად, „პატიმართა ბავშვები – ოჯახური კავშირების შენარჩუნება“, Social Care Institute for Excellence, აპრილი 2008 ხელმისაწვდომია 
www.scie.org.uk/publications/guides/guide22.

267. „ბავშვის უფლებათა კონვენცია“, op. cit., შენიშვნა 140, მუხლი 16 (1): „არც ერთი ბავშვი არ შეიძლება იყოს მისი პირადი და ოჯახური ცხოვრების, 
საცხოვრებლის ხელშეუხებლობის ან კორესპონდენციის საიდუმლოების უფლების განხორციელებაში თვითნებური ან უკანონო ჩარევის (...) 
ობიექტი. 
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06 UNODC აღნიშნავს, რომ პატიმრის კონტაქტი გარესამყაროსთან განხილული უნდა იყოს 
როგორც პირის განუყოფელი უფლება და არა როგორც პრივილეგია და შესაბამისად 
ოჯახის ნახვის უფლების აკრძალვა ან მინიჭება არ უნდა განიხილებოდეს როგორც დასჯა 
ან წახალისება.268 

07 დაწესებულებაში მყოფი პირებისთვის ოჯახის ნახვაზე უარის თქმამ, თავისი არსით შეიძლება 
წარმოშვას სასტიკი, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობა. მაგალითად, 
გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა წამების საკითხებზე თავის სადამკვირვებლო 
ანგარიშში დაადასტურა, რომ წინასწარ დაკავებაში მყოფი პირების უფლებები დარღვეულ 
იქნა „თავისუფლებააღკვეთილი პირებისთვის ოჯახის წევრებთან შეხვედრაზე უარის 
თქმის“ გამო და აღნიშნა, რომ ამან „აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით შეადგინა 
სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობა საერთაშორისო სტანდარტების 
უხეში დარღვევით“.269 

08 ვინაიდან პირებს აღკვეთილი აქვთ თავისუფლება, მათ აქვთ ციხის ადმინისტრაციის იმედი 
ოჯახთან და მეგობრებთან ურთიერთობების შენარჩუნებისა და მხარდაჭერის კუთხით. 
ციხის ხელმძღვანელმა პირებს ეკისრებათ აღნიშნულის განახორციელების ვალდებულება. 
შესაბამისად, ხელმძღვანელობა პროაქტიური უნდა იყოს თავის ძალისხმევაში და ყურადღება 
გაამახვილოს მსგავსი კონტაქტების განვითარებაზე და არა მათ შეზღუდვაზე. 

პატიმართა ჯანმრთელობის და კეთილდღეობის გაუმჯობესება
09 უდავოა, რომ პატიმრის კონტაქტი საკუთარ ოჯახთან და მეგობრებთან შეიძლება იყოს 

სარგებლის მომტანი როგორც პირის ფსიქიკური მდგომარეობის, ასევე მისი საერთო 
კეთილდღეობისთვის. ასეთი კონტაქტი ამცირებს პატიმრის შფოთვას მისი ამჟამინდელი 
მდგომარეობის და ოჯახის წინ არსებული პასუხისმგებლობის შესახებ. კონტაქტი არის 
კომფორტისა და სიმშვიდის წყარო, მაგრამ მას ასევე შეუძლია გაათავისუფლოს პატიმრები 
ნაღველისგან და მისცეს მათ შესაძლებლობა გამოხატონ მათი პრობლემები, შიშები 
და იმედგაცრუება.

10 გარე სამყაროსთან კონტაქტი აბალანსებს პატიმრობის ნეგატიურ ეფექტებს და ისინი, ვისაც 
აქვს მსგავსი შესაძლებლობა, სავარაუდოდ უკეთესად გაუმკლავდებიან მათთვის სასჯელის 
სახით თავისუფლების აღკვეთის შერჩევას ვიდრე ისინი, ვინც უფრო მეტად იზოლირებულია. 
ამდენად, ციხეების ადმინისტრაციამ შეიძლება აღმოაჩინოს, რომ პატიმრები უფრო ადვილად 
მართავენ და განიცდიან ფსიქოლოგიურ პრობლემებს, რაც პოტენციურად ამცირებს 
ძალადობის დონეს.

11 ოჯახთან რეგულარული კაკშირი ასევე ამცირებს სუიციდის და თვითდაზიანების შემთხვევებს270 
არამარტო იმიტომ, რომ ის მატებს თავდაჯერებულობას, არამედ მნახველებს შეუძლიათ 
აღმოაჩინონ დეპრესიის ადრეული სიმპტომები და სხვა გამაფრთხილებელი ნიშნები. 
პატიმრები ასევე ანდობენ მათ ინფორმაციას მათი ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის 
მდგომარეობას შესახებ. 

12 ბევრ ქვეყანაში მნახველები აწვდიან პატიმრებს საკვებს, სასმელს, ჰიგიენის საშუალებებს 
და მედიკამენტებს. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი ნივთებით პატიმართა მომარაგება 
ციხის ადმინისტრაციის ვალდებულებაა და მათ უნდა უზრუნველყონ ყველა პატიმრის 
თანაბარი ხელმისაწვდომობა ამ ნივთებთან, რეალურად, მათი კვების და ფიზიკური 
ჯანმრთელობის საბაზისო საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად ზოგიერთი პატიმარი 
დამოკიდებულია მნახველზე.

პოზიტიური პრაქტიკა: ოჯახთან საკონტაქტო ოფიცრები შოტლანდიაში [5.1]

შოტლანდიის ყველა ციხეში არის ოჯახთან 
საკონტაქტო ოფიცრები, ვინც პასუხისმგებელია 
ოჯახთან კავშირების წახალისებასა და შენარჩუნებაში. 
ოფიცრის მთავარ როლს წარმოადგენს ნათესავების 
მხარდაჭერა და პატიმრის მდგომარეობის შესახებ 
წუხილის შემთხვევაში, მათთვის რჩევის მიცემა.გარდა 

იმისა, რომ ოფიცერი წარმოადგენს მნახველებს 
და პატიმრებს შორის საკონტაქტო ფიგურას, 
მას ასევე შეუძლია დააკავშიროს მნახველები 
შესაბამის პარტნიორ ორგანიზაციებთან რჩევისა 
და მხარდაჭერის მისაღებად.271 

268  269  270  271

268. „სახელმძღვანელო დინამიური უსაფრთხოების და ციხის ოპერატიული საქმიანობის შესახებ“, UNODC, op. cit., შენიშვნა 160, გვ. 22
269. გაეროს (UN) სპეციალური მომხსენებელი წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან სასჯელის 

საკითხებზე, ანგარიში ადამიანის უფლებათა საბჭოს მთავრობებთან განხორციელებულ კომუნიკაციასა და მიღებულ პასუხებზე დასკვნების 
შესახებ, 12 მარტი 2013წ., A/HRC/22/53/Add 4, პარ. 20 ხელმისაწვდომია: www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/
Session22/A-HRC-22-53-Add4_EFS.pdf.

270. იხ. მაგალითად, „დიდი მოლოდინები?: ინგლისსა და უელსში პატიმართა ოჯახის როლის შეფასება“, პროფ. ალის მილსი, საუთჰემპტონის 
უნივერსიტეტი, 2005 ხელმისაწვდომია: www.britsoccrim.org/volume7/001.pdf. 

271. www.sps.gov.uk/Families/WhereCanIGetSupport/Family-Contact-Officers.aspx. 
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დაცვის გარანტიები არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ 
13 გარე სამყაროსთან კონტაქტი ასევე წარმოადგენს დაცვის გარანტიას წამების და სხვა 

არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ. მას შეუძლია არამხოლოდ აღკვეთოს ადამიანის 
უფლებების დარღვევა, არამედ იძლევა შესაძლებლობას მოხდეს არასათანადო მოპყრობის 
შეტყობინება და შესაბამისი ნაბიჯების განხორციელება.

14 იმის ცოდნა, რომ პატიმრებს ჰყავთ ხმის გამცემი პირები შეიძლება წარმოადგენდეს წამების და 
სხვა არასათანადო მოპყრობის ძლიერ შემაკავებელ ფაქტორს. უფრო მეტიც, ციხის მნახველებს 
შეუძლიათ თავად შენიშნონ არასათანადო მოპყრობის ფიზიკური ნიშნები ან ფსიქოლოგიური 
სტრესი და ჰკითხონ პატიმრებს მომხდართან დაკავშირებით. მნახველებს შეუძლიათ 
გააფრთხილონ ხელისუფლების წამომადგენლები არასათანადო მოპყრობის რისკების თაობაზე, 
ან ურჩიონ პატიმრებს საპასუხო საუკეთესო საშუალებები. 

15 ისინი, ვისაც აქვთ ოჯახთან და მეგობრებთან რეგულარული კონტაქტი ნაკლებად მოწყვლადები 
არიან, ვინაიდან მათ მიეწოდებათ ფიზიკური და მორალური მხარდაჭერა. ვინაიდან მათ იციან, 
რომ ჰყავთ კომუნიკაციის წყარო, ისინი გრძნობენ და არიან ემოციურად უფრო ძლიერები, 
რამაც თავისთავად შეიძლება შეამციროს არასათანადო მოპყრობის რისკი. თუნდაც მათ არ 
შეეძლოთ ციხის ადმინისტრაციისთვის საჩივრის წარდგენა, მათ შეუძლიათ გაანდონ მომხდარის 
შესახებ მათ, ვისაც ენდობიან. 

საჩივრის წარდგენა 
16 56(4)-ე წესის შესაბამისად თუკი პატიმრისთვის შეუძლებელია საჩივრის და/ან განცხადების 

წარდგენა, მაშინ ოჯახის წევრს ან სხვა პირს, რომელსაც აქვს ცოდნა ფაქტის შესახებ, შეუძლია 
წარადგინოს საჩივარი ან განცხადება პატიმრის სახელით. ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუკი პატიმარს ექნება რეგულარული და უსაფრთხო კომუნიკაცია ოჯახის 
წევრებთან ან სხვა პირებთან. ეს შესაძლებლობა სცილდება არასათანადო მოპყრობის შესახებ 
განაცხადის წარდგენის ფარგლებს და ითვალისწინებს ნებისმიერ სხვა განცხადებასა თუ 
საჩივარს, რომლის წარდგენა არ ძალუძს თავად პატიმარს. განცხადებებისა და საჩივრების 
შესახებ უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სახემძღვანელო დოკუმენტის 
1-ლი თავის 130-165-ე პარაგრაფებში.

17 მნახველებს შეუძლიათ ხელი შეუწყონ სათანადო კონსულტაციისა და იურიდიული 
წარმომადგენლობის ხელმისაწვდომობას და ყურადღება მიაქციონ საჩივრის 
განხილვის პროგრესს. 

18 როდესაც ხდება წამების ან სხვა არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების 
გაცხადება, გარე სამყაროსთან კონტაქტს აქვს გადამწყვეტი დამცავი მნიშვნელობა 
ანგარიშსწორების წინააღმდეგ. 

კონტექსტი: ციხის ვიზიტების (პაემნების) სახეები [5.2]

სხვადასხვა ქვეყანასა და დაკავების ადგილებში არსებობს ციხის ვიზიტების სხვადასხვა სახე და ადგილობრივი 
კულტურის გათვალისწინებით კონკრეტული ღონისძიებები შესაძლოა განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან. 
ქვემოთ მოყვანილი სია ამომწურავი არ არის, მაგრამ მიზნად ისახავს წარმოაჩინოს ციხის ვიზიტების 
სხვადასხვა ფორმები. 

უკონტაქტო/დახურული ვიზიტები 

ასეთ ვიზიტებს ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც მნახველი და პატიმარი დაშორებულია ერთმანეთიგან მინის 
ან სხვა ბარიერით. ჩვეულებრივ ითვალისწინებს მინიმალურ ფიზიკურ კონტაქტს ან საერთოდ გამორიცხავს 
მას, თუმცა პატიმრები და ოჯახის წევრები ზოგჯერ ახერხებენ ერთმანეთისთვის ხელის ჩაკიდებას ან შეხებას, 
ბარიერის მოწყობის თავისებურების გათვალისწინებით. ეს ვიზიტები ყველაზე მკაცრად კონტროლირდება 
და ყველაზე მეტად აზიანებს პატიმრის კეთილდღეობისა და რეინტეგრაციის პროცესს. უკონტაქტო ვიზიტები 
შეიძლება დაშვებული იქნას მაშინ, როდესაც ეს აუციელებლია უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე. 

კონტაქტი/ღია ვიზიტი

ამგვარი ვიზიტი იძლევა პატიმრებსა და მნახველებს შორის გარკვეული ფიზიკური სიახლოვის 
შესაძლებლობას და როგორც წესი არ ითვალისწინებს რაიმე სახის ბარიერს. ამგვარ ვიზიტებზე ხდება 
ვიზუალური დაკვირვება, მაგრამ საუბარი მიუწვდომელია ციხის ბადრაგებისთვის. 
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გახანგძლივებული ვიზიტები

აღნიშნული ვიზიტები წარმოადგენს რეგულარულ ვიზიტებს, რომელიც პირის ინდივიდუალური გარემოებების 
გათვალისწინებით გახანგძლივებულია დროში. ეს შეიძლება იყოს ოჯახის კრიზისული მდგომარეობა ან 
განსაკუთრებული გარემოებები. გახანგძლივებული ვიზიტები ასევე უნდა ითვალისწინებდეს ვიზიტებს 
ბავშვების მონაწილეობით, შორი გზიდან მომავალ მნახველებს და შეხვედრებს ქალი პატიმრებისთვის, ვისაც 
აქვს რიგ შემთხვევებში უფრო ნაკლები ციხის პაემნები, ვიდრე მამაკაცებს. 

კერძო ვიზიტები

აღნიშნული ვიზიტების დროს პატიმრებს შეუძლიათ იმყოფებოდნენ მარტო მათ ოჯახთან ან სხვა იმ პირთან 
ერთად, ვისთანაც აქვთ ინტიმური ურთიერთობა. ჩვეულებრივ ისინი მიმდინარეობს განსაზღვრულ ადგილას 
და ითვალისწინებს ბავშვების ჩართულობასაც. ასეთი ვიზიტების წარმატებულობისთვის ადგილზე უნდა 
იყოს შეფასების ეფექტიანი პროცედურები პატიმრის ან მნახველის მიმართ არსებული პოტენციური რისკის 
განსაზღვრისათვის. 

ცოლ-ქმრული/ინტიმური პაემანი

ამ ვიზიტების დროს პატიმარს შეუძლია მარტო იმყოფებოდეს მნახველთან შესაბამისად გამოყოფილ ფართში 
და დაამყაროს მასთან სექსუალური კავშირი. აღნიშნული პაემანი ეხმარება პარტნიორებს ემოციური და 
ინტიმური კავშირის შენაჩუნებაში და საშუალებას იძლევა მოხდეს ურთიერთობის ნორმალიზება, ეხმარება 
რეინტეგრაციის და რეაბილიტაციის პროცესს. 

საოჯახო პაემანი/ ხანგძლივი პაემანი

ასეთი ვიზიტების დროს პატიმარი და ოჯახი, მათ შორის ბავშვები, ერთად ატარებენ რამდენიმე დღეს 
ციხის ადმინისტრაციის მიერ მართვად სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას. ოჯახის ვიზიტი არ უნდა 
შემოიფარგლოს მხოლოდ იმ პატიმრებით, ვისაც ჰყავთ შვილები. 

ვიზიტი სახლში

ეს არის სისტემა, რომლის დროსაც პატიმრები თავისუფლდებიან დაწესებულებიდან სახლში დროის 
გატარების მიზნით. ვიზიტის (პაემნის) ეს ტიპი ზოგჯერ გამოიყენება იმ პატიმრების მიმართ, რომელთა 
გათავისუფლების თარიღი მოახლოვებულია, რაც ხელს უწყობს მათ რეინტეგრაციას, მაგრამ ასევე შეიძლება 
გამოიყენებოდეს სამედიცინო, საგანმანათლებლო და პროფესიული მიზნებისთვის ან სპეციალური 
შემთხვევების დროს. მისი გათვალისწინება შესაძლებელია მაშინაც, როდესაც ოჯახის წევრი ავადაა ან 
ფიზიკურად არ შეუძლია პატიმრის მონახულება. 

პაემანი ვიზუალური დაკვირვებით

ეს ითვალისწინებს ვიდეო კონფერენციას და სხვა ტიპის დისტანციურ კომუნიკაციას. აღნიშნული პაემანი 
განსაკუთრებულად სასარგებლოა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და მათთვის, ვისი ოჯახებიც ცხოვრობენ 
შორს, მაგრამ მან არ უნდა ჩაანაცვლოს ციხის შიგნით განსახორციელებელი პაემნები.

პრაქტიკაში განხორციელება

დაწესებულებაში განთავსება
19 59-ე წესის შესაბამისად პატიმრებისთვის უფრო ადვილია ოჯახის წევრებისა და მეგობრების 

კონტაქტის შენარჩუნება, თუ დაწესებულება ადვილად ხელმისაწვდომია და ის მდებარეობს 
მათი საცხოვრებელი ან სოციალური რეაბილიტაციის ადგილის ახლოს. ოჯახის და სხვა 
კონტაქტების ადგილმდებარეობის გათვალისწინება პატიმრების განთავსების შესახებ 
გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის უმთავრესს ფაქტორს უნდა წარმოადგენდეს. 

20 პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ სახლთან ან ჩვეულ საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს მდებარე 
დაწესებულებაში გადაყვანის მოთხოვნის უფლება. ყველა პატიმარს უნდა მიეწოდოს 
ინფორმაცია გადაყვანის მოთხოვნის წარდგენის პროცედურების შესახებ და მათ მიერ 
აღნიშნულის განხორციელების შეუძლებლობის შემთხვევაში, სხვა პირებს უნდა შეეძლოთ 
მათი სახელით ციხის ადმინისტრაციისთვის მიმართვა. აღნიშნული მოთხოვნის შეფასების 
პროცედურები უნდა იყოს სამართლიანი და გამჭვირვალე. 

21 პატიმრები არასდროს არ უნდა განთავსდნენ ან გადაყვანილ იქნან იმ დაწესებულებაში, 
რომელიც დაშორებულია მათი ოჯახის წევრების ან მეგობრების ადგილსამყოფელს. ამასთან 
დაკავშირებით წამების საწინააღმდეგო კომიტეტმა აღნიშნა, რომ „პატიმრის მუდმივ 
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გადაადგილებას ერთი დაწესებულებიდან მეორეში შეიძლება ჰქონდეს ძალიან მავნე ზეგავლენა 
მის ფსიქიკურ და ფიზიკურ კეთილდღეობაზე. უფრო მეტიც, პატიმარს ასეთ შემთხვევაში 
შეექმნება დაბრკოლებები ოჯახთან და ადვოკატთან სათანადო კონტაქტის შენარჩუნების 
თვალსაზრისით. პატიმრის საერთო მდგომარეობაზე თანმიმდევრული გადაყვანის შედეგმა 
გარკვეული გარემოებების გათვალისწინებით შესაძლოა შეადგინოს არაადამიანური და 
დამამცირებელი მოპყრობა.“272 

პოზიტიური პრაქტიკა: დახმარების გაწევა ოჯახური ვიზიტების ხელშეწყობისთვის [5.3]

ციხის ხელმძღვანელობისთვის წარმატებული 
პრაქტიკაა პატიმრების ვიზიტების წახალისება. 
ციხეებს შეუძლიათ გაითვალისწინონ იმ პირების 
ტრანსპორტითა და განთავსებით უზრუნველყოფა, 
ვინც შორი გზიდან მგზავრობს. მათ შეუძლიათ 
ასევე დაამყარონ კავშირი იმ არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან, ვისაც შეუძლიათ მსგავს 
საკითხებში მათი დახმარება. მოსახერხებელი 
შეიძლება იყოს სატრანსპორტო საშუალებების 
გაზიარება ქვეყნის სხვა რაიონიდან მომავალი 
მგზავრებისთვის ან ციხის მნახველებისთვის 
ხელისუფლების მხრიდან ვაუჩერების სისტემის ან 
სატრანსპორტო ფასდაკლებების გათვალისწინება. 
არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც შესაძლოა 
სხვაგვარად შეუწყონ ხელი ოჯახთან კონტაქტს, 
მაგალითად ოჯახის წევრების ადგილსამყოფების 
დადგენის ან წერილების მიწოდების კუთხით. 

კამბოჯაში, ორგანიზაცია ეს ცხოვრება კამბოჯა 
მუშაობს ციხეში მყოფ ბავშვებთან და კანონთან 
კონფლიქტში მყოფ მშობლებთან. სამუშაოს 
ფარგლებში ისინი ხელს უწყობენ მათ მიერ 
ორგანიზებული პროფესიული გადამზადების კურსში 
ჩართული ციხეში მყოფი ბიჭების ყოველთვიურ 
შეხვედრებს ოჯახებთან. 

ბევრი ოჯახი ვერ შეძლებდა ციხეში მყოფ ბიჭებთან 
ვიზიტის განხორციელებას აღნიშნული ორგანიზაციის 
მხარდაჭერის გარეშე, რომელიც ანაზღაურებს 
მათი ტრანსპორტირების ხარჯებს სოფლებიდან 
და მოშორებული, იზოლირებული ადგილებიდან. 
ოჯახების უმრავლესობას აქვს შესაძლებლობა 
განახორციელოს ციხეში ვიზიტი ყოველთვიურად.

პროგრამის შეფასებამ დაადგინა, რომ „(...) 
სტუდენტებმა [ბიჭები ციხეში] აღიარეს, რომ ოჯახის 
ნახვამ მისცათ მათ უკეთესი მომავლის რწმენა და 
დაარწმუნა სწავლის გაგრძელების მართებულობაში. 
ოჯახის ვიზიტის შემდეგ მასწავლებლები ამჩნევენ 
უფრო ბედნიერ მოსწავლეებს. პროფესიულმა 
მწვრთნელებმა ანგარიშში ასახეს, რომ ის ბიჭები, 
რომლებიც ვერ ახერხებენ ოჯახებთან შეხვედრას, 
ხშირად უფრო დათრგუნულები არიან და 
უჭირთყურადღების კონცენტრირება... სტუდენტები 
ერთმანეთს უზიარებენ ოჯახთან შეხვედრის 
გამოცდილებას, რაც ქმნის უფრო პოზიტიურ გარემოს 
სასწავლო ცენტრში“ ორგანიზაციამ ასევე აღნიშნა, 
რომ „ოჯახების ვიზიტების უმნიშვნელოვანესი 
ასპექტი ბიჭებისთვის მშობლების მხრიდან სწავლის 
გაგრძელების აუცილებლობის მხარდაჭერაა. 
ეს საშუალებას იძლევა ბიჭებისთვის დადებითი 
განწყობის შენარუნებას.“273 

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

22 ვინაიდან „ოჯახის“ კონცეფცია განსხვავდება სხვადასხვა კულტურის მიხედვით, ის არ უნდა 
იყოს გაგებული ვიწროდ და უნდა შეიცავდეს როგორც უშუალოდ ოჯახის წევრებს, ასევე 
არატრადიციულ ოჯახურ სტრუქტურებს. 

პოზიტიური პრაქტიკა: საოჯახო პაემნები საქართველოში [5.4]

2010 წლამდე პატიმრობის შესახებ საქართველოს 
კანონის თანახმად მხოლოდ პატიმრის 
ახლო ნათესავებს შეეძლოთ ციხეში ვიზიტის 
განხორციელება. თუმცა, 2010 წელს კანონიერ 
ძალაში შესულმა პატიმრობის კოდექსმა გააფართოვა 
საოჯახო პაემნის ფარგლები, 17(2)-ე მუხლი 
შესაძლებლობას აძლებს ნებისმიერ პატიმარს 
შეხვდეს „ახლო ნათესავს“ 1-დან 2 საათამდე ვადით. 

შეხვედრა მიმდინარეობს პენიტენციური 
დაწესებულების წარმომადგენლის ვიზუალური 
ან/და ელექტრონული საშუალების მეთვალყურეობით, 
მაგრამ მოსმენის გარეშე. აღნიშნულ უფლების 
მინიჭებაზე დასაბუთებული უარი წერილობით 
უნდა ეცნობოს პატიმარს. ახლო ნათესავებად 
განსაზღვრულია შვილები, მეუღლე, პირი, 
რომელთანაც პატიმარს ჰყავს საერთო შვილი, 
მშობლები (მშვილებლები), დედინაცვალი, 
მამინაცვალი, მეუღლის მშობლები, გერი, ნაშვილები

272  273

272. „CPT-ს აქტივობების შესახებ მე-2 ზოგადი ანგარიში“, op. cit., შენიშვნა 79, პარ. 57.
273. „ეს ცხოვრება გისოსებს მიღმა: 3 წლიანი პროგრამის შეფასება 2014“, ეს ცხოვრება კამბოჯა, აგვისტო 2014, გვ. 31 ხელმისაწვდომია: 

www.thislifecambodia.org/wp-content/uploads/2015/01/2014-TLBB-3yr-Program-Evaluation.pdf. 
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პოზიტიური პრაქტიკა: საოჯახო პაემნები საქართველოში [5.4] (გაგრძელება) 

და მისი შთამომავალი, შვილიშვილები, და, ძმა, 
დისწული, ძმისწული და მათი შვილები, ბებია, 
პაპა, ბებიის დედ-მამა, პაპის დედ-მამა (როგორც 
დედის, ისე მამის მხრიდან), ბიძა (დედის ძმა, მამის 
ძმა), დეიდა, მამიდა, ბიძაშვილი, დეიდაშვილი, 
მამიდაშვილი, აგრეთვე პირი, რომელთანაც 
ცხოვრობდა და საერთო მეურნეობას ეწეოდა 
პენიტენციურ დაწესებულებაში მოხვედრამდე ბოლო 
1 წლის განმავლობაში. 

პატიმრობის კოდექსში ბოლო დროს 
განხორციელებული ცვლილებების თანახმად, 
პატიმარი შეიძლება შეხვდეს იმ პირებსაც 
კი, ვინც არაა შეყვანილი ახლო ნათესავთა 
სიაში, ციხის დირექტორის რეკომენდაციითა 
და სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით.

23 „მეგობრების“ ცნება გაგებული უნდა იყოს ფართოთ და უნდა ითვალისწინებდეს იმ პირებს, 
რომელთა ნახვაც სურს პატიმარს. პაემნების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობის მიზნით 
ასევე უნდა განხორციელდეს თანამშრომლობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, 
რელიგიურ274 წარმომადგენლობებთან და მოხალისეებთან. განსაკუთრებული ძალისხმევა უნდა 
განხორციელდეს ვიზიტების ხელშეწყობისთვის მათთვის, ვისაც არ ჰყავს ოჯახი ან ვისაც არ 
სურს ოჯახის წევრების და მეგობრების ნახვა ან რომელთა ოჯახი და მეგობრები ვერ ახერხებენ 
ან არ სურს მათი ნახვა. 

კონტექსტი: ოჯახის ყოლის და პირადი ცხოვრების  
ხელშეუხებლობის უფლება – ECTHR [5.5]

EctHR-მა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის (ECHR) მე-8 მუხლში მითითებული ოჯახის ყოლის 
და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება განმარტა არა როგორც იურიდიულად აღიარებული 
ურთიერთობები, არამედ: „კოაბიტაციის ან პირადი ურთიერთობების ფორმები, რომლებიც არ არის 
აღიარებული როგორც „ცხოვრება“ ხელშემკვრელი სახელმწიფოს იურისდიქციაში, მე-8 მუხლის თანახმად 
კვლავ სარგებლობს დაცვით; ოჯახური ცხოვრება არ შემოიფარგლება იურიდიულად აღიარებული 
ურთიერთობებით. სასამართლო „ოჯახურ ცხოვრებად“ ურთიერთობის შეფასებისას ხელმძღვანელობს 
სოციალური, ემოციური და ბიოლოგიური ფაქტორებით და არა სამართლებრივი მოსაზრებებით.“275

24 ციხეების ადმინისტრაციამ ყურადღებით უნდა განსაზღვროს ის მოთხოვნები, რომლთა დაცვა 
აუციელებლია ოფიციალურ დოკუმენტებში პატიმრის ოჯახის წევრების ან ოჯახური კავშირის 
დამადასტურებელი მონაცემების შესაყვანად. ამგვარმა მოთხოვნებმა შეიძლება პრობლემები 
შექმნას იმ ქვეყნებში, სადაც ყველა პირს შეიძლება არ ჰქონდეს პირადობის ან ნათესაური 
კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი და შეიძლება არაპროპორციული ზეგავლენა იქონიოს 
უმცირესობათა ჯგუფებზე, ლტოლვილებზე და მოქალაქეობის არმქონე პირებზე. 

25 ბანგკოკის წესების თანახმად „იმის გათვალისწინებით, რომ ქალი პატიმრების გამოცდილება 
ოჯახურ ძალადობასთან მიმართებაში არაპროპორციულად მაღალია, მათთან უნდა იქნას 
სათანადო კონსულტაცია გავლილი იმასთან დაკავშირებით, თუ ვის მიეცეს მათთან 
პაემნის საშუალება“.276 დაცვის აღნიშნული გარანტიები გამოყენებულ უნდა იქნას ყველა 
პატიმრის, განსაკუთრებით დაპატიმრებამდე წინასწარი შეცნობით ძალადობის მსხვერპლი 
პირების მიმართ. 

26 თუ ციხის ადმინისტრაციას ეჭვები აქვს მნახველის იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებით, 
მაშინ მან მისი ვინაობა პაემნის დაწყებამდე უნდა გადაამოწმოს პატიმართან. პატიმრებს 
ასევე შეუძლიათ მოითხოვონ მნახველების სახელობითი დაშვება ან დამტკიცებული სიის 
მათთან შეთანხმება. ადგილზე მოქმედი პაემნების სისტემის მიუხედავად, გადაწყვეტილება, 
თუ ვის შეიძლება ან არ შეიძლება შეხვდეს პატიმარს, ეკუთვნის ამ უკანასკნელს, გარდა 
იმ შემთხვევებისა, როდესაც ხელისუფლებას აქვს დასაბუთებული ეჭვი კონკრეტულ 
მნახველთან დაკავშირებით.

274. იხ. ,,მანდელას წესები”, op.cit., შენიშვნა 1, წესები 65 და 66, დამატებითი ინფორმაციისათვის რელიგიურ წარმომადგენლებთან შეხვედრის 
შესაძლებლობის თაობაზე.

275. „ოჯახური ცხოვრების უფლება“, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია ხელმისაწვდომია: echr-online.info/right-to-family-life. 
276. „ბანგკოკის წესები“, op. cit., შენიშვნა 28, წესი 44.
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5. კონტაქტი გარე სამყაროსთან
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პოზიტიური პრაქტიკა: ციხის შიდა კომუნიკაცია და ვიზიტები [5.6]

განსახილველია საკითხი იმასთან დაკავშირებით, 
უნდა შეეძლოს თუ არა პატიმარს სხვა პატიმრის 
მონახულება, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ 
ისინი ოჯახის ახლო წევრები არიან.

ციხის შიდა სატელეფონო ზარები: ინგლისსა და 
უელსში არსებობს ციხის შიდა სატელეფონო ზარები 
იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც პატიმარს ჰყავს 
პარტნიორი ან ახლო ნათესავი სხვა ციხეში. ამ 
შეთანხმების თანახმად, ორივე ციხის ადმინისტრაცია 
თანხმდება, რომ ერთ პატიმარს შეუძლია მიიღოს 
სატელეფონო ზარი ოფიციალურ ტელეფონზე ორივე 
პატიმრისთვის ხელსაყრელ დროს.277 ზოგიერთი 
ციხე ასევე იძლევა ვიდეო კავშირის დამყარების 
შესაძლებლობას ციხის შიდა „პაემნების“ მიზნით.

ციხის შიდა პაემნები: ბელგიაში პატიმრებს შეუძლიათ 
მოითხოვენ სხვა დაწესებულებაში დროებითი 
გადაყვანა მათი ოჯახის წევრების 

მონახულების მიზნით, მათ შორის ციხეში მყოფი 
იმავე ან განსხვავებული სქესის პარტნიორის 
ჩათვლით. აღნიშნულ შემთხვევაში განაცხადი 
უნდა გააკეთოს ორივე პატიმარმა. თუკი განაცხადი 
დაკმაყოფილდება და ხელმისაწვდომია შესაბამისი 
სივრცე, პატიმრებს შეუძლიათ გაატარონ ერთად 
ორ კვირამდე ერთ დაწესებულებაში. როდესაც 
პატიმრები იმყოფებიან ერთ დაწესებულებაში, 
მათ შეუძლიათ ერთმანეთის მონახულება კვირაში 
ერთხელ პაემნების ჩვეულ ადგილას და შეხვდნენ 
ოჯახის წევრებს ერთობლივად. ერთ დაწესებულებაში 
მყოფ პატიმრებს შეუძლიათ მოითხოვონ ერთ საკანში 
განთავსება. გადაწყვეტილება ამგვარი მოთხოვნის 
დაკმაყოფილებაზე დაფუძნებულია ინდივიდუალურ 
შეფასებასა და უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან 
გამომდინარე.278 
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კომუნიკაციის სიხშირის სახეები
27 ციხეებს შეუძლიათ ხელი შეუწყონ გარე სამყაროსთან შინაარსიანი კონტაქტის დამყარებას 

სხვადასხვა გზით. პაემნების, სატელეფონო ზარების, წერილების ან ელექტრონული წერილების 
სტანდარტული სისტემის არსებობის გარდა, ციხეების ადმინისტრაციამ შეიძლება განიხილოს 
ოჯახის წევრებთან ან მეგობრებთან კონსულტაციების გავლა, თუ პატიმარი დეპრესიაშია, აქვს 
სუიციდური ქცევა ან აღენიშნება ქცევითი აშლილობა. 

28 ელ-ფოსტის, ინტერნეტზე დაფუძნებული მიმოწერის და ზარების განხორციელების ისეთი 
პროგრამების, როგორიცაა სკაიპი, მომეტებული გამოყენება ჩვეულებრივი ფოსტის ნაცვლად 
შეიძლება უფრო ხელსაყრელი იყოს პატიმრებისა და მათი ოჯახისთვის ხარჯების, სიჩქარისა 
და სიხშირის თვალსაზრისით. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ წერილები, სატელეფონო ზარები 
და დისტანციური კომუნიკაციის სხვა ფორმები არ ცვლის პირად ვიზიტებს.

29 ოჯახთან და მეგობრებთან ნებადართული პაემნების სიხშირე უნდა უზრუნველყოფდეს 
პატიმრების მიერ ოჯახური ცხოვრების უფლებით სარგებლობას. CPT ხაზგასმით აღნიშნა, რომ 
„საჭიროა გარკვეული მოქნილობა ვიზიტებისა და სატელეფონო კავშირის გამოყენების შესახებ 
არსებული წესების თვალსაზრისით“.279

30 ვიზიტების სტანდარტული განრიგის არსებობა მნიშვნელოვანია როგორც ციხის 
ადმინისტრაციისთვის, ასევე პატიმრებისა და მათი მნახველებისთვის. თუმცა, ციხეების 
ადმინისტრაციამ ასევე უნდა დაუშვან ამ განრიგის მოქნილობა სამუშაო, სკოლის საათების 
ან სხვა პირადი ისეთი მოსაზრებების გათვალისწინებით, როგორიცაა ბავშვზე ზრუნვა. იმ 
შემთხვევაში, თუ პატიმარს შეზღუდული აქვს საკნის გარეთ ყოფნის დრო, ტელეფონების 
ან ელექტრონული ფოსტის გამოყენებისთვის განკუთვნილი კომპიუტერით სარგებლობა 
არ უნდა შემოიფარგლებოდეს ამ დროით. 

31 წარმატებული პრაქტიკაა იმ პატიმრებისთვის, ვისი ოჯახებიც ვერ ახერხებენ მათ ხშირ 
მონახულებას, შესაძლებლობის მიცემა დააგროვონ განკუთვნილი ციხის პაემნების დრო 
და საბოლოო ჯამში ჰქონდეთ უფრო ხანგძლივი პაემნები ან რამდენიმე დღის განმავლობაში 
დაგეგმილი ვიზიტები. 

277. „ციხის სამსახურის ინსტრუქცია 49/2011“, ციხის კომუნიკაციის სისტემა – გაერთიანებული სამეფოს იუსტიციის სამინისტრო, 26 სექტემბერი 
2011, პარ. 6.20.

278. როგორც განხილულია ODIHR/PRI და ციხის ადმინისტრაციასთან და თანამშრომლებთან რეგიონულ კონსულტაციების დროს 19 და 20 აპრილი 
2017, ვარშავა, პოლონეთი.

279. „CPT-ს აქტივობების შესახებ მე-2 ზოგადი ანგარიში“, op. cit., შენიშვნა 79, პარ. 121.
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ციხის ხელმძღვანელმა პირებმა შეიძლება მისცენ 
შესაძლებლობა პატიმრებს, მონაწილეობა მიიღონ 
მნიშვნელოვანი ოჯახური და საზოგადოებრივი 
საკითხების გადაწყვეტაში პირადად ან დისტანციური 
კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენებით. 
აღნიშნული შეიძლება გამოიხატოს მაგალითად, 
Skype-ის ან მსგავსი სატელეკომუნიკაციო 
პროგრამების გამოყენებით ბავშვთა განათლების, 
ჯანმრთელობისა და განვითარების საკითხებში 
მონაწილეობის მიღებაში.

საქართველოში,, როგორც წესი მხოლოდ ოჯახის 
წევრებს (იხ. პოზიტიური პრაქტიკა 5.4) შეუძლიათ 
მოინახულონ პატიმრები ციხეში, ამდენად 
შემუშავებულ იქნა ვიდეოპაემნის ტექნოლოგია, რაც 
საშუალებას აძლევს პატიმრებს იურთიერთონ სხვა 
პირებთანაც.280 

ბელგიაში, დაკავებულ მამებს ხელს უწყობენ 
იურთიერთონ მათ შვილებთან ვიდეოთხრობის 
ტექნიკის საშუალებით. პატიმრები სწავლობენ 
ვიდეოთხრობის ტექნიკას ჯგუფური სავარჯიშოების, 
კამერის წინ საუბრის და საკუთარი ძალებით DVD 
ყდის დამზადების საშუალებით. მათ აქვთ არჩევანი 
მოამზადონ ჩანაწერი მათი პირადი ცხოვრების, 
მათ მიერ გამოგონილი ისტორიის ან ბავშვთა 
არსებული ისტორიის შესახებ. მამებს შეუძლიათ 
გადახედონ ჩანაწერებს, რომელიც შემდეგ იწერება 
DVD-ზე და გადაეცემა მათ შვილებს.281 მსგავსი 
ინიციატივა სახელით მოთხრობათა კრებული 
მამა და მოთხრობათა კრებული დედა არსებობს 
გაერთიანებულ სამეფოში.282 

ინდივიდუალური შეფასება 
32 ბევრ ქვეყანაში, პატიმრისთვის ნებადართული პაემნების რაოდენობა დაკავშირებულია 

პატიმრის უსაფრთხოების კლასიფიკაციასთან. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ციხის 
ადმინისტრაციას შეიძლება ჰქონდეს მაღალი რისკის მქონე პატიმრების უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული გარკვეული წუხილი, პაემნების სრული გამორიცხვა დაუშვებელია. პაემნების 
გამორიცხვა წარმოშობს სასჯელი დამატებით ფორმას და მნიშვნელოვნად აზიანებს პატიმრის 
ოჯახურ ურიერთობებს და რეაბილიტაციის პროცესს. ამასთან დაკავშირებით დადგენილი უნდა 
იქნას ყველა პატიმრისთვის ვიზიტების მინიმალური რაოდენობით განხორციელების ნებართვა, 
მიუხედავად მათი უსაფრთხოების კლასიფიკაციისა.

33 მაღალი უსაფრთხოების დაწესებულებაში მყოფი პატიმრები ვიზიტების დროს აუცილებლად 
არ უქმნიან მნახველებს უფრო მაღალი რისკის საფრთხეს სხვა პატიმრებთან შედარებით 
და მათ შეიძლება უფრო მეტად ესაჭიროებოდეთ მნახველებთან კონტაქტი მათი სასჯელის 
ხანგძლივობიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ვიზიტის უფლება უნდა ეფუძნებოდეს 
კონკრეტულ რისკებს და არა პატიმრის უსაფრთხოების კლასიფიკაციას. 

34 პაემნის უფლება ხშირად დაკავშირებულია ქცევასთან, მაგრამ ციხის ოფიცრებმა უნდა 
გაითვალისწინონ, რომ ქცევითი დარღვევების მქონე პატიმრები შეიძლება იყვნენ 
ისეთებიც, ვინც ყველაზე მეტად ისარგებლებენ მათი ოჯახის ან სხვათა რეგულარული 
ან ხანგძლივი ვიზიტებით.

35 UNOPS-ი აღნიშნავს, რომ დაბალი რისკის ციხეებში არ არის უკონტაქტო პაემნების 
გამოყენების საჭიროება. უკონტაქტო პაემნები არ უნდა იყოს საუბრის შესაძლებლობის 
გამომრიცხავი.283 
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შვედეთის ციხის ხელმძღვანელობა აღიარებს, 
რომ მაღალი უსაფრთხოების პატიმრებს შეიძლება 
ჰქონდეთ რეგულარული პაემნების უფრო მეტი 
საჭიროება, ვიდრე სხვა პატიმრებს. ამდენად, 
მაღალი უსაფრთხოების დაწესებულებებში 
განსახორციელებელი ვიზიტები ფასდება იმავე 
კრიტერიუმებით, როგორც ყველა სხვა ციხეში და 
ყურადღება ექცევა ხანგძლივი სასჯელის უარყოფითი 

ზეგავლენის შემცირებას და რეაბილიტაციისა და 
რეინტეგრაციის ძირითად პრინციპებს.284 მთავრობის 
დირექტივა აძლევს შესაძლებლობას ხანგძლივი 
ვადით მსჯავრდებულ იმ პატიმრებს, რომელთაც 
არ ეძლევათ ციხის გარეთ პაემნის უფლება, ასევე 
ბავშვებთან ერთად მყოფ პატირმებს, მოითხოვონ 
ბინა მნახველებისთვის. 

280 281  282  283 284

280. „ციხის გლობალური ტენდენციები” (Global Prison Trends 2017), „ციხის საერთაშორისო რეფორმა” და „მართლმსაჯულების ტაილანდური 
ინსტიტუტი” and მაისი 2017წ., ხელმისაწვდომია: www.penalreform.org/resource/global-prison-trends-2017.

281. ODIHR/PRI რეგიონული კონსულტაციები, 19 და 20 აპრილი 2017, op. cit., note, p.278.
282. მეტი ინფორმაციისთვის იხ.: www.storybookdads.org.uk.
283. „ციხის დაგეგმვის ტექნიკური სახელმძღვანელო პრინციპები“, UNOPS, op. cit., შენიშვნა 84, გვ. 131.
284. ODIHR/PRI რეგიონული კონსულტაცია, 2017 წლის 19-20 აპრილს, op. cit შენიშვნა 276.
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ხელმისაწვდომობა და დისკრიმინაციის აკრძალვა 
36 კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებების ეფექტიანი და ხელმისაწვდომი გამოყენების 

მიზნით, ციხის ხელმძღვანელობამ უნდა უზრუნველყოს ადგილზე ფუნქციონალური 
სისტემების არსებობა. მათ უნდა უზრუნველყონ ყველა ტელეფონის გამართული მუშაობა 
და ხელმისაწვდომობა. თუ საჭიროა ციხის ვიზიტების რეგისტრაცია და წინასწარი დაჯავშნა, 
მაშინ სისტემები უნდა იყოს მარტივად გასაგები და ფუნქციონალური. 

37 ოჯახთან და მეგობრებთან კონტაქტის უფლება უნდა იქნეს გამოყენებული დისკრიმინაციის 
გარეშე. სოციალურად დაუცველი პატიმრები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ სათანადო 
დახმარებით (მათ შორის საწერი მასალა, კონვერტები, საფოსტო მარკები და სატელეფონო 
ბარათები) ისე, რომ არ მოხდეს მათი დე ფაქტო შეზღუდვა ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან 
ურთიერთობისგან. სხვა დადებითი ნაბიჯები უნდა იქნას გადადგმული იმათ დასახმარებლად, 
ვისაც სჭირდება მხარდაჭერა ოჯახებთან დაკავშირების თვალსაზრისით. წერა-კითხვის 
უცოდინარი პირები უნდა იყვნენ უზრუნველყოფილნი წერილობითი კომუნიკაციის 
ალტერნარიული საშუალებებით. 

38 ციხის დაგეგმვის ეტაპზე წინასწარ უნდა განისაზღვროს ციხის ტელეფონების, საფოსტო 
ყუთების, ბიბლიოთეკების და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებების ადგილმდებარეობა 
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც 
ერთ დაწესებულებაში განთავსებულია პატიმრების სხვადასხვა კატეგორია. ასევე 
გათვალისწინებული უნდა იყოს ციხის ტელეფონების განთავსება და დიზაინი პირადი 
ხელშეუხებლობის დაცვის მიზნით.

39 პატიმრებს ან მათი ოჯახის წევრებს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაეკისროს ციხის ვიზიტის 
უფლების განხორციელებისთვის რაიმე საფასურის გადახდის ან პატიმრებისთვის რამე მასალის 
მიტანის ვალდებულება. ქრთამის აღების თავიდან აცილების მიზნით, ციხეების ადმინისტრაციამ 
თვალსაჩინო ადგილას უნდ განათავსოს ნიშნები, რომელიც ცხადყობს რომ გადასახადები არ 
არის მოსალოდნელი და საჭირო. 

40 მნახველებისთვის ინფორმაცია ციხის ვიზიტების მართვის, აგრეთვე ციხის წესების და 
რეგულაციების შესახებ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ციხეში შესვლამდე. ასეთი ინფორმაცია 
თვალსაჩინოდ შეიძლება იყოს განთავსებული დაწესებულების შესასვლელშივე და თუ ციხის 
მნახველები წერა-კითხვის უცოდინარები არიან, ციხის თანამშრომლებმა შეიძლება მათ 
აღნიშნული ინფორმაცია მიაწოდონ ზეპირსიტყვიერად. თუ მნახველებისთვის თავიდანვე იქნება 
ცნობილი აღურიცხავი და აკრძალული საქონლის დაწესებულებაში შეტანისთვის არსებული 
სანქციები, ამან შეიძლება შეაკავოს ისინი ამგვარი ქმედებების განხორციელებისაგან. 

41 EPR-მა განაცხადა, რომ გარდა სასამართლოს მიერ სპეციალურად განსაზღვრული აკრძალვისა, 
„წინასწარ პატიმრობაში მყოფ ბრალდებულ პატიმრებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა კონტაქტი 
იქონიონ მათ ოჯახთან და სხვა პირებთან მსჯავრდებულ პირებთან თანაბარ პირობებში“ და „მათ 
შეუძლიათ მიიღონ დამატებითი ვიზიტის უფლება და იქონიონ დამატებითი ხელმისაწვდომობა 
კომუნიკაციის სხვა საშუალებებთან“.285 
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ჩრდილოეთ ირლანდიის ციხის სამსახური აწვდის 
დაინტერესებულ მხარეებს ინფორმაციას ონლაინ 
თანაგრძნობის დროებითი გათავისუფლების, სახლში 
ვიზიტების, გათავისუფლების წინა სახლების და 
განსახლების შვებულებების, სახლში საშობაოდ და 
სამედიცნო მიზნებით გათავისუფლებების შესახებ.286 
ერთიანობაში, ეს სქემებია:

თანამგრძნობი დროებითი 

გათავისუფლების სქემა 
ყველა მსავრდებულ პირს შეუძია განაცხადოს 
აღნიშნული უფლებით სარგებლობაზე, რომელიც 
გაიცემა რისკის დადებითი შეფასების მქონე 
პატიმრებზე. თანამგრძნობი დროებითი 

გათავისუფლება გათვალისწინებულია ოჯახის 
უახლოესი წევრის გარდაცვალების ან მძიმე 
ავადმყოფობის შემთხვევებში. 

სახლში ვიზიტები
დროებითი გათავისუფლება შეიძლება მიენიჭოს 
იმ პატიმარს, რომლის ოჯახის უახლოეს წევრს აქვს 
ქრონიკული დაავადება ან სისუსტე, აქვს წოლითი 
რეჟიმი ან ფიზიკურად არ შეუძლია პატიმრის 
მონახულება. აღნიშნული დაკავშირებულია 
რისკის დადებით შეფასებასთან და შესაბამისი 
კრტიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში 
განმცხადებელს მიენიჭება ერთი დღე ყოველ ექვს 
თვეში ერთხელ.

გათავისუფლების წინა სახლები და განსახლების 
შვებულებები

285  286

285. ციხის დაგეგმარების ტექნიკური სახელმძღვანელო, UNOPS, op.cit., შენიშვნა 84, გვ. 144.
286. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხვთ, იხ. „დროებითი გათავისუფლების სქემები – იუსტიციის დეპარტამენტი – ჩრდილოეთ ირლანდიის 

აღმასრულებელი“ ხელმისაწვდომია: www.justice-ni.gov.uk/articles/temporary-release-schemes. 
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აღნიშნული გამოიყენება პატიმრის 
თვითდაჯერებულობის მხარდასაჭერად და ციხის 
გარეთ არსებულ ცხოვრებასთან შეგუებისათვის 
მისთვის სრული თავისუფლების მინიჭებით, რაც 
იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ პატიმარმა 
აღადგინოს კავშირი სახლთან და დაამყაროს 
კონტაქტები სავარაუდო დამსაქმებელთან. 
საბოლოო გათავისუფლების წინ დაწესებულების 
დატოვება პრივილეგიაა და არა უფლება, რომელიც 
დაფუძნებულია სპეციფიკურ კრიტერიუმების 
არსებობაზე.  

სახლში ვიზიტი საშობაოდ
საშობაოდ სახლში ვიზიტი შეიძლება მიეკუთვნოს 
პატიმარს, რომელიც პასუხობს გარკვეულ 
კრიტერიუმებს და აქვს რისკის დადებითი შეფასება. 
საშობაო გასვლის სქემას ესაჭიროება მინისტრის 
ყოველწლიური თანხმობა.

დროებითი გათავსუფლება 

სამედიცინო მიზნებისთვის
ყველა პატიმარს, გარდა სასამართლოს მიერ 
განსაზღვრული წესით წინასწარ პატიმრობაში 
მყოფების, სასამართლო პროცესის მომლოდინე 
ან მსჯავრდაუდებელი პატიმრებისა, შეიძლება 
მიენიჭოს სტაციონარული ან ამბოლატორიული 
სამედიცინო მომსახურეობის მისაღებად დროებითი 
გათავისუფლების უფლება მაშინ, როდესაც ასეთი 
ზრუნვა ხელმიუწვდომელია ციხის ფარგლებში. 
პატიმრებისთვის, რომლებიც უარს ამბობენ 
სამედიცინო მიზნით გათავისუფლებაზე, უნდა 
მიენიჭოს საჭირო სამედიცინო დახმარება.

პაემნებისთვის განკუთვნილი გარემო
42 ციხის პაემნის გარემო დამოკიდებულია მინიჭებული ვიზიტის ტიპზე, თუმცა ყველაზე მკაცრად 

რეგულირებადი ვიზიტებიც კი შეიძლება გაუმჯობესდეს გარემოცვისა და თანამშრომლების 
ქცევის გათვალისწინებით. ციხის ხელმძღვანელობამ უნდა უზრუნველყოს როგორც პატიმრის, 
ასევე მნახველების უსაფრთხოება პირადი და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების 
დაცვით. მსჯავრდებულთა და მნახველთა კონსულტირებით ციხის ადმინისტრაციას შეუძლია 
გააუმჯობესოს პაემნებისთვის განკუთვნილი გარემო.

43 ციხის პაემნების გარემო უნდა იყოს შეძლებისდაგვარად კომფორტული და მაქსიმალურად 
მიახლოვებული ცხოვრების ნორმალურ პირობებთან. ამდენად, ციხის ხელმძღვანელობამ 
უნდა გაითვალისწინოს, სხვა საკითხებთან ერთად, დასაჯდომი სკამების განლაგება, დეკორი, 
განათება, გათბობა და ვენტილაცია. მათ უნდა უზრუნველყონ საპირფარეშოები პატიმრების და 
მნახველებისთვის, წყლის ან / და სხვა გამაგრილებელი სასმელების მირთმევა ვიზიტების დროს. 

44 თანამშრომლებმა უნდა გაიარონ სწავლება მნახველებთან მოპყრობის საკითხებზე, მათ შორის 
ბავშვებთან. თუ მნახველები გრძნობენ მტრულ დამოკიდებულებას თანამშრომლების მხრიდან, 
ეს აუცილებლად აისახება თანამშრომლების და პატიმრების ურთიერთობებზე.

პოზიტიური პრაქტიკა: იტალიაში პატიმართა შვილების უფლებების ხელშეწყობა [5.10]

იტალიურმა ორგანიზაციამ Bambiniszasbarre Onlus-მა 
2016 წელს ხელი მოაწერა ურთიერთგაგების 
მემორანდუმს იტალიის იუსტიციის სამინისტროსა 
და ბავშვთა იტალიის სახალხო დამცველთან 
ერთადპატიმრების შვილების უფლებების ქარტიის 
მიღების მიზნით.287 

მემორანდუმის ხელმოწერის შემდეგ Bambiniszasbarre 
Onlus შეიმუშავა სასწავლო პროგრამა იტალიის 
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტთან და 

გენერალურ სასწავლო დირექტორატთან 
ერთობლივად, ციხის თანამშრომლების 
მხარდასაჭერად და პატიმრების ოჯახების 
მიმართ მგრძნობელობის გასავითარებლად. 
ტრეინინგ-კურსები განკუთვნილია ციხის 
თანამშრომლების, პატიმრების, მათი ოჯახის 
წევრებისა და შვილების ურთიერთობის 
გაუმჯობესებაზე და ოჯახის წევრებთან მიმართებაში 
პერსონალის მოვალეობებისა და ქცევის შესახებ 
პროფესიული სტანდარტების შემუშავებაზე.

287

ვიზიტების შეზღუდვები და მონიტორინგი
45 ციხის ხელმძღვანელების როლი გარე სამყაროსთან ურთიერთობის გაღრმავებაში უნდა იყოს 

დაბალანსებული კონკრეტულ ვიზიტებთან დაკავშირებულ რისკებთან. ტერმინი „აუცილებელი 
ზედამხედველობის ქვეშ“ (წესი 58) „გულისხმობს შეფასებას, კონკრეტულ ვიზიტთან 
დაკავშირებით რისკის შეფასებას და კონკრეტული ტიპის კომუნიკაციას (...) ვიზიტების 
უმრავლესობის კონტექსტში, ზედამხედველობა გულისხმობს ვიზუალურ დაკვირვებას“.288 
დაბალი უსაფრთხოების დაწესებულებებში ვიზუალური ზედამხედველობა შეიძლება იყოს 
საკმარისი და საჭირო არ გახდეს თითოეული ვიზიტის ინდივიდუალური შეფასება.

287. მემორანდუმის ტექსტი ხელმისაწვდომია: www.bambinisenzasbarre.org/text-rights-charter-of-children-of-prisoners.
288. „ესექსის დოკუმენტი 3“ ციხის საერთაშორისო რეფორმა და ესექსის უნივერსიტეტი, op. cit., შენიშვნა 4, გვ. 47.
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46 ვიზიტის დროს ზედამხედველობა შეიძლება საჭირო იყოს იმ შემთხვევაში, როდესაც 
მაგალითად, არის ბავშვთა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ეჭვები, დანაშაულის თავიდან 
აცილების ან დაწესებულებაში აკრძალული ნივთების შეტანის აღკვეთის და პატიმრის 
გაქცევის თავიდან აცილების საჭიროება. წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირების შემთხვევაში 
მონიტორინგის განხორციელება აუცილებლი შეიძლება იყოს მოწმეებზე ზეგავლენის მოხდენის 
თავიდან აცილების მიზნით. 

47 ყველა შეზღუდვა და მონიტორინგი უნდა იყოს ინფორმირებული ინდივიდუალური რისკების 
შეფასებით. როგორც UNODC-ი აღნიშნავს „მაღალი რისკის მქონე პატიმრებისთვის პაემნების 
უფლების მკაცრი შეზღუდვა, როგორც ზოგადი წესი (განსხვავებით რისკის ინდივიდუალური 
შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით განსაზღვრული შეზღუდვებისა) ეწინააღმდეგება 
პატიმრობის სარეაბილიტაციო მიზნებს“.289 EPR-ი განსაზღვრავს, რომ ვიზიტები შეიძლება 
შეიზღუდოს ან განხორციელდეს მისი მონიტორინგი თუ „ამას მოითხოვს სისხლის სამართლის 
საქმის გამოძიება, წესრიგის დაცვა, დაცვა და უსაფრთხოება, სისხლის სამართლის დანაშაულის 
თავიდან აცილება და დანაშაულის მსხვერპლთა დაცვა“. EPR-ი ასევე განსაზღვრავს, რომ 
„ასეთი შეზღუდვები მაინც უნდა განსაზღვრავდეს ურთიერთობის მინიმალური დონეს“.290 

48 ყველა ფორმის შეზღუდვა და მონიტორინგი უნდა იყოს უსაფრთხოების ზომების პროპორციული 
და გამოყენებული სამართლიანად, რაიმე დისკრიმინაციის გარეშე. ეს ეხება როგორც ციხეში 
ვიზიტებს, ასევე სატელეფონო ზარების, წერილებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის 
საშუალებების ზედამხედველობას.

49 UNODC-მა განაცხადა, რომ „მონიტორინგი ხორციელდება კომუნიკაციიდან გამომდინარე 
საფრთხის პროპორციულად და არ უნდა იქნას გამოყენებული არაპირდაპირი გზით 
კომუნიკაციის შეზღუდვის საშუალებად“.291 დადგენილი შეზღუდვებისა და მეთვალყურეობის 
მეთოდების გამოყენება უნდა შემოწმდეს, რათა სისტემა იყოს სამართლიანი და არ იყოს მათი 
ბოროტად გამოყენების შემთხვევები. 

50 პატიმრები დაწესებულებაში მიღებისთანავე ინფორმირებულნი უნდა იყვნენ იმის შესახებ, რომ 
ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან კომუნიკაცია შესაძლოა დაექვემდებაროს მონიტორინგს. 
ასევე კარგი პრაქტიკაა, ყველა სატელეფონო აპარატთან ახლოს პოტენციური მონიტორინგის 
შესახებ შეტყობინების განთავსება. 

პოზიტიური პრაქტიკა: კოლორადოში საოჯახო ვიზიტები მაღალი რისკის 
პატიმრებისთვის [5.11]

ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კერძოდ 
კოლორადოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში 
არსებული პროგრამა შექმნილია პატიმრობაში 
მყოფი მშობლების მიერ ემოციების მართვისა და 
თავდაჯერებულობის ამაღლების მხარდასაჭერად, 

მათ შორის ბავშვობაში მიღებული გამოცდილების 
შესახებ საუბრების წარმოებით. ამ პროგრამის 
დასრულება დაკავშირებულია დამნაშავის და მის 
ოჯახს / შვილებს შორის ოჯახური კავშირის აღდგენის 
აღმნიშვნელი ღონისძიებით.292

289  290  291  292

საოჯახო პაემნების შეზღუდვა 
51 საოჯახო ვიზიტების უარყოფა ან შეზღუდვა განსაკუთრებით საზიანოა პატიმრების 

და მათი ოჯახის წევრების, მათ შორის მათი შვილების ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და 
კეთილდღეობისთვის. ამგვარი შეზღუდვების დაწესება ასევე ირიბად სჯის ოჯახის წევრებსაც.

52 საოჯახო კონტაქტი არასდროს არ უნდა იყოს აკრძალული უსაფრთხოების მიზნებიდან 
გამომდინარე ან გამოყენებული როგორც დისციპლინური ღონისძიება. პირიქით, საოჯახო 
კონტაქტის საშუალებები, როგორიცაა ციხის პაემანის რომელიმე სახე ან კომუნიკაციის 
საშუალება, შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ მცირე დროითა და უსაფრთხოების და წესრიგის 
შენარჩუნების მკაცრად განსაზღვრული მიზნებიდან გამომდინარე. ეს ეხება საოჯახო 
კონტაქტის ყველა სახის ფორმას, მათ შორის პაემნებს, წერილებს და სატელეფონო 
ზარებს. ვიზიტებზე შეზღუდვები უნდა დაწესდეს მხოლოდ ოჯახის კონკრეტულ წევრზე, 
რომლის მიმართ არსებობს შეკითხვები და არა მთელს ოჯახზე ან ზოგადად მნახველებზე. 
გადაწყვეტილებები შეზღუდვის დაწესების შესახებ მიღებულ უნდა იქნას კონკრეტული 
შემთხვევებიდან გამომდინარე და გამყარებული იყოს გამჭვირვალე კრიტერიუმების 
გამოყენებით. ასეთი გადაწყვეტილებები უნდა იყოს დროული და ექვემდებარებოდეს 
რეგულარულ გადახედვას.

289. „სახელმძღვანელო მაღალი რისკის პატიმრების მართვის შესახებ“, UNODC, op. cit., შენიშვნა 42, გვ.128. 
290. „ევროპული ციხის წესები“, ევროპის საბჭო, op. cit., შენიშვნა 74, წესი 24(2).
291. „სახელმძღვანელო დინამიური უსაფრთხოების და ციხის ოპერატიული საქმიანობის შესახებ“, UNODC, op. cit., შენიშვნა 160, გვ.50.
292. მაგალითად იხ. www.asca.net/news/cdoc-highlights--accomplishments. 
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53 43(3)-ე წესში გათვალისწინებული ტერმინი „მკაცრად აუცილებელია“ განსაზღვრავს 
ოჯახური კონტაქტების შეზღუდვის დაწესების მაღალ ბარიერს და ითვალისწინებს ციხის 
თანამშრომლების ვალდებულებას უზრუნველყონ ასეთი შეზღუდვების აუცილებლობა და 
პროპორციულობა.293

54 UNODC- მა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ „დაუშვებელია კონტაქტის შეზღუდვის 
გამოყენება დისციპლინური სახდელის სახით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც კონკრეტული 
ურთიერთობის ბოროტად გამოყენება იყო დანაშაული. სასჯელი არასდროს არ უნდა 
ითვალისწინებდეს ოჯახთან კონტაქტის სრულ ჩამორთმევას“.294 ვიზიტების შეზღუდვა 
დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ უფლების განხორცილება მიზნად ისახავს 
ციხის წესების და რეგულაციების დარღვევას, მაგალითად, თუ ოჯახის წევრს ან მეგობარს 
ჰქონდა მცდელობა ციხეში შეეტანა უკანონო, აღურიცხავი ნივთი ან/და მათ მიაყენეს 
შეურაცხყოფა თანამშრომლებს.

55 43(3)-ე წესის შესაბამისად ოჯახის განმარტება არ უნდა იქნას გაგებული ვიწროდ და უნდა 
ითვალისწინებდეს არა მხოლოდ ოჯახის ახლო წევრებს, არამედ შორეულ ნათესავებს და 
არატრადიციულ ოჯახურ სტრუქტურებს. საოჯახო კონტაქტის აკრძალვისა და შეზღუდვის 
საწინააღმდეგო გარანტიები ასევე უნდა მიმართონ მათ მიმართ, ვისაც მართალია არ ხვდება 
ოჯახი, მაგრამ ისინი ელოდებიან მეგობრების და სხვების მხრიდან მონახულებას.

ცოლ-ქმრული/ინტიმური პაემნები
56 ქვეყნებში, სადაც ცოლ-ქმრული ვიზიტები არ არის დაშვებული, ხელისუფლებამ უნდა 

გაითვალისწინოს მათ დანერგვის შესაძლებლობა. ასეთმა პაემნებმა შეიძლება დადებითი 
გავლენა იქონიოს პატიმარზე და მისი რეაბილიტაციასა და რეინტეგრაციის პერსპექტივებზე. 
იქ, სად არ არსებობს შესაფერისი ინფრასტრუქტურა, განსაზღვრული ოთახები შეიძლება 
გათვალისწინებული იქნას სამომავლო ციხეების მშენებლობის ან განახლების პროცესში.

57 უფლებამოსილმა პირებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ ცოლ-ქმრული პაემნების შეზღუდვა 
შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს როგორც პატიმრის, ასევე მისი მეუღლის პირადი და 
ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობისა295 და ოჯახის შექმნის უფლებას,296 განსაკუთრებით 
გრძელვადიანი სასჯელების ან უვადო თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდების დროს. 

58 ცოლ-ქმრული ვიზიტების უარყოფა ასევე ეწინააღმდეგება პრინციპს, რომლის თანახმად 
შეზღუდვები უნდა იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს „აუცილებლად 
განპირობებულია თავისუფლების აღკვეთის ფაქტით“.297 ეს იმას ნიშნავს, რომ თავისუფლება 
შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ იმ ნაწილში, რაც გარდაუვალია ციხეში ყოფნის 
ფაქტიდან გამომდინარე. სხვაგვარად, პატიმრები ინარჩუნებენ ადამიანის უფლებებსა და 
ფუნდამენტურ თავისუფლებებს. 

59 იმისათვის, რომ ქალ პატიმრებს ჰქონდეთ მამაკაც პატიმრებთან თანაბარი შესაძლებლობები, 
ქალთა დაწესებულებაშიც უნდა არსებობდეს ცოლ-ქმრული პაემნებისთვის 
განკუთვნილი სივრცე. 

60 ზოგიერთი ციხის ადმინისტრაცია უარყოფს ქალთა ცოლ-ქმრულ პაემნებს ორსულობის ფაქტის 
შესაძლო დადგომის გამო. ასეთი პოლიტიკა წარმოადგენს დისკრიმინაციულ მოპყრობას 
და ამ საფუძვლით ქალებისთვის პაემანზე უარის თქმამ სასჯელის ზომიდან გამომდინარე 
შესაძლოა განაპირობოს დე ფაქტო ქალებისთვის ბავშვების ყოლის შესაძლებლობის სამუდამო 
შეზღუდვას. გარდა ამისა, ასეთი შეზღუდვები ართმევს ოჯახისა და პირადი ცხოვრების 
უფლებას არა მარტო ქალ პატიმრებს, არამედ მათ პარტნიორებსაც.298 

61 ცოლ-ქმრული ვიზიტების უფლება თანაბრად გამოიყენებს ყველა ურთიერთობის მიმართ, 
მიუხედავად მათი სამართლებრივი სტატუსისა.299 

62 ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს პატიმრებისთვის ინფორმაციის მიწოდება სექსუალური 
ჯანმრთელობის, უსაფრთხო სექსუალური კავშირის და კონტრაცეფციის შესახებ.

293. „ესექსის დოკუმენტი 3“, ციხის საერთაშორისო რეფორმა და ესექსის უნივერსიტეტი, op. cit., შენიშვნა 4, გვ.47.
294. „ცნობარი დინამიური უსაფრთხოების და ციხის ოპერატიული საქმიანობის შესახებ“, UNODC, op. cit., შენიშვნა 160, გვ.22. 
295. “ICCPR”, UNGA, op. cit., შენიშვნა 153, მუხლი 17.
296. იქვე, მუხლი 23.
297. „პატიმრებთან მოპყრობის ზოგადი პრინციპები“, UNGA, op. cit., შენიშვნა 229, პრინციპი 5, უთითებს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო 

დეკლარაციაში, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო და სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა 
საერთაშორისო პაქტებსა და მათ დამატებით ოქმებში ასახულ უფლებებზე. 

298. „ესექსის დოკუმენტი3“, ციხის საერთაშორისო რეფორმა და ესექსის უნივერსიტეტი, op. cit., შენიშვნა 4, გვ.49.
299. ECtHR-მა პირადი და ოჯახის ხელშეუხებლობის უფლება არ განმარტა როგორც მხოლოდ იურიდიულად აღიარებული ურთიერთობები. 

მაგალითისთვის იხ. „კეგანი ირლანდიის სახელმწიფოს წინააღმდეგ“, გადაწყვეტილება 26 მაისი 1994, განაცხადი 290, გვ. 17-18, პარ. 44; „კრუნი 
და სხვები ნიდერლანდების სამეფოს წინააღმდეგ“ (განაცხადი no. 18535/91)”, გადაწყვეტილება 27 ოქტომბერი 1994, პარ. 30; „მიკულიჩი 
ხორვატიის სახელმწიფოს წინააღმდეგ (განაცხადი no. 53176/99)”, გადაწყვეტილება 7 თებერვალი 2002, პარ. 51.
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63 ცოლ-ქმრული პაემანი უნდა განხორციელდეს ყოველგვარი ზედამხედველობის გარეშე 
ობიექტზე, რომელიც აღჭურვილია ჰიგიენის ყველა საჭირო საშუალებებით და საწოლით.300 
ადგილზე უნდა იყოს მიღებული ყველა ზომა სხვა პატიმრების მხრიდან პატიმრის მუღლის 
ან პარტნიორის დამცირებისგან დასაცავად, მაგალითად, ციხის დაწესებულების გავლით 
პირის გადაყვანისას და ასევე პატიმრის დაცვა, კერძოდ, იმ პირობებში, როდესაც პატიმრის 
სექსუალობა სხვისთვის ცნობილი არ არის. უსაფრთხოებისა და ღირსების უზრუნველყოფის 
ღონისძიებები, მათ შორის, შეურაცხმყოფელი ურთიერთობების პოტენციალის შეფასება, 
უნდა იქნას გამოყენებული პატიმრისა და ვიზიტორის სქესის, სექსუალური ორიენტაციის 
და გენდერული იდენტობის მიუხედავად.

ორსული ქალები, მშობლები და პატიმრების შვილები
64 დედას და შვილს შორის ურთიერთობის მნიშვნელობის აღიარებით, ბანგკოკის წესების 26-ე წესი 

მოითხოვს, რომ „ქალი პატიმრების კონტაქტი მათ ოჯახებთან, მათ შორის შვილებთან, მათი 
შვილების მეურვეებთან და კანონიერ წარმომადგენლებთან უნდა წახალისდეს და ხელი შეეწყოს 
ყველა შესაძლო საშუალებით. შესაძლებლობის ფარგლებში, მიღებულ უნდა იქნას ზომები, 
რომ საცხოვრებელი ადგილიდან შორს განთავსებით გამოწვეული არახელსაყრელი პირობები 
ქალებისთვის გაწონასწორდეს და გამოსწორდეს“.301 ეს შეიძლება მოიცავდეს, მაგალითად, 
უფრო მოქნილ, ხანგძლივი პაემნების დროს.

65 ბანგკოკის წესების წინასწარი დაკვირვებები აღნიშნავს, რომ ზოგიერთი წესი აწესრიგებს 
საკითხებს, რომელიც ეხება მამაკაც პატიმრებს, რომლებიც არიან მამები.302 ასევე უნდა 
აღინიშნოს, რომ მამების და შვილების და ბავშვის მამრობითი სქესის მზრუნველის 
განსაკუთრებული ურთიერთობები უნდა იყოს გათვალისწინებული საოჯახო კონტაქტების 
ხელშეწყობის დროს. CRC კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს „ერთ ან ორივე მშობელთა განშორებული 
ბავშვის უფლებას, რეგულარულ საფუძველზე პირადი ურთიერთობა და პირდაპირი კონტაქტები 
იქონიოს ორივე მშობელთან, გარდა ისეთი შემთხვევებისა, როცა ეს ბავშვის საუკეთესო 
ინტერესებს ეწინააღმდეგება“.303

66 ტერმინი „ბავშვები“ გულისხმობს ყველა იმ ბავშვს, ვისთვისაც პატიმარი ძირითადი 
მზრუნველია. ის შეიძლება ითვალისწინებდეს არა მხოლოდ ბიოლოგიურ შვილებს, 
არამედ მათ, ვინც სხვაგვარად არის დამოკიდებული დაპატიმრებულ პირზე. არ უნდა 
არსებობდეს ბავშვისა და პატიმარს შორის ბიოლოგიური ან სამართლებრივი ურთიერთობის 
დამამტკიცებელი საფუძვლების წარმოდგენის ვალდებულება, გარდა იმ შემთხვევებისა, 
როდესაც არსებობს შეშფოთება პატიმრისა და ბავშვის ურთიერთობებთან ან ბავშვის 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით.

67 განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფეხმძიმე ქალებისათვის მათი ოჯახის წევრებთან მჭიდრო 
კონტაქტის შენარჩუნება არა მხოლოდ ორსულობის განმავლობაში მხარდაჭერის მისაღებად, 
არამედ წინასწარვე ბავშვის მოვლის ღონისძიებების სწორად დაგეგმვისა და ადგილობრივ 
ხელისუფლებასთან ბავშვის დაბადების რეგისტრაციის ორგანიზების უზრუნველსაყოფად. 
სახლში ვიზიტები გათვალისწინებული უნდა იყოს ასევე ციხეში ბავშვებთან ერთად 
მცხოვრები ქალებისთვის.

68 იქ, სადაც ბავშვები იმყოფებიან თავის მშობლებთან ერთად პატიმრობაში, მნიშვნელოვანია, 
რომ მათ ჰქონდეთ ფიზიკური კონტაქტი მათ და-ძმებთან. ასეთ შემთხვევებში, ციხის 
ხელმძღვანელობამ უნდა უზრუნველყოს დამატებითი ძალისხმევა შესაფერის გარემოში 
ხანგძლივი შეხვედრების უზრუნველსაყოფად. 

69 ციხის ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს კონკრეტული მოქნილობა ბავშვთა მონახულების 
საათებთან მიმართებაში, სასკოლო საათების, საშინაო დავალებებისთვის განკუთვნილი დროის 
და ასევე ბავშვების სხვა ვალდებულებების გათვალისწინებით, რომელიც მათ წარმოეშვებათ 
ძირითადი მომვლელის დაპატიმრების შემდეგ და როგორიცაა ანაზღაურებადი სამუშაო 
ან ოჯახური საქმიანობა. ბავშვებს შეიძლება მოუწიოთ საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა 
მზრუნველის დაკავების შემდეგ და შეიძლება ესაჭიროებოდეთ ფინანსური ან სხვა სახის 
დახმარება ციხეში ვიზიტის განსახორციელებლად. 

300. „ციხის დაგეგმვის ტექნიკური სახელმძღვანელო პრინციპები“, UNOPS, op. cit., შენიშვნა 84, გვ. 126. „სახელმძღვანელო დოკუმენტი ქალ 
პატიმართა მოპყრობისა და მსჯავრდებულ ქალთა არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესების 
თაობაზე“ (2013), წესი 27, გვ. 74: „ციხის უფლებამოსილმა პირებმა უნდა უზრუნველყონ ცოლ-ქმრული პაემნებისთვის შესაბამისი გარემოს 
მოწყობა ქალთა ციხეებში საწოლით, თეთრეულით, ჰიგიენური საშუალებებით, მაგიდითა და სკამებით და სასიამოვნო, არაინსტიტუციონალური 
გარემოს შექმნით, სადაც ქალებს შესაძლებლობა ექნებათ გაატარონ დრო მათ მეუღლეებთან ან პარტნიორებთან ერთად პირადად“ 
ხელმისაწვდომია: www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/10/PRI-TIJ-Guidance-Document-on-Bangkok-Rules-October-2013.pdf. 

301. „ბანგკოკის წესები“, op. cit. შენიშვნა 28, წესი 26. 
302. ბანგკოკის წესები“, op. cit., შენიშვნა 28, პარ. 12.
303. „ბავშვის უფლებათა დაცვის კონვენცია“, UNGA, op. cit., შენიშვნა 140, მუხლი 9 (3).
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პოზიტიური პრაქტიკა: ბავშვებისთვის პაემნების კეთილგანწყობილი  
გარემოს შექმნა [5.12]

პაემნები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბავშვებისა 
და მათი მშობლებისთვის და სადაც შესაძლებელია, 
დაშვებული უნდა იქნას გახანგრძლივებული ვიზიტები. 
პაემნები, რომლებშიც მონაწილეობენ ბავშვები, 
უნდა განხორციელდეს „გარემოში, რომელიც ხელს 
უწყობს პოზიტიურ გამოცდილებას, მათ შორის 
პერსონალის დამოკიდებულების თვალსაზრისით“.304 
ციხის ხელმძღვანელმა პირებმა უნდა იფიქრონ 
სათამაშოების, სათამაშო გარემოს ან სასეირნო 
სივრცის უზრუნველყოფაზე.

იტალიურმა ორგანიზაცია Bambinisenzasbarre-მ შექმნა 
ე.წ. „ყვითელი სივრცეები“ ყველა იტალიურ ციხეში, 
რომელიც წარმოადგენს დაწესებულებებში შემოსული 
ბავშვების მისაღებს სოციალურ-საგანმანათლებლო 
დატვირთვით. ეს „ყვითელი სივრცეები“ არის ადგილი, 
სადაც ბავშვებს შეუძლიათ თამაში, პაემნამდე და 
პაემნის შემდეგ მათ საჭიროებებსა და სირთულეებზე 
საუბარი და გარემოს გააზრება.305 

ბელგიაში, შემუშავდა წიგნები ბავშვებისთვის, რაც 
მიზნად ისახავს ციხეში მშობლებთან პაემნებისთვის 
მათ მომზადებას და სხვადასხვა სახის პაემანზე 

მათთვის ინფორმაციის მიწოდებას. ბელგიის 
რამდენიმე ციხეს აქვს წიგნების თავისი ვერსია 
დაწესებულებაში არსებული თავისებურებების 
გათვალისწინებით.

ფინეთში, 2015 წლის კანონის მოთხოვნის თანახმად 
ყველა ციხეს უნდა ჰქონდეს ციხეში მშობლების 
სანახავად მოსული ბავშვებისთვის განკუთვნილი 
ოთახები. ბავშვებს უფლება აქვთ შეეხონ თავიანთ 
მშობლებს, მოეხვიონ მათ და ისხდნენ კალთაში 
პაემნის განმავლობაში. ციხეში მყოფ მშობლებს 
შეუძლიათ მოითხოვონ რამდენიმედღიანი საოჯახო 
პაემანი. აღნიშნული შეხვედრები მიმდინარეობს 
მისაღებ ოთახში, სადაც მოთავსებულია მაგიდა, 
სავარძელი და ბავშვებისთვის განკუთვნილი 
სათამაშოები. 

ციხეში ბავშვების მიერ მშობელთა მონახულების 
რამდენიმე ევროპული ქვეყნის პოზიტიური პრაქტიკის 
შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად 
ეწვიეთ ორგანიზაცია ევროპის პატიმართა ბავშვების 
ვებ-გვერდს (COPE).306

პოზიტიური პრაქტიკა: ბავშვების გადაწყვეტილებების მხარდაჭერა პაემნების 
პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად [5.13]

ყოველწლიურად ორგანიზაცია „ევროპის პატიმართა 
ბავშვები“ ატარებს კამპანიას ევროპის მთელი 
მასშტაბით სახელწოდებით „ჩემი დანაშაული არ არის, 
მაგრამ მაინც ჩემი სასჯელია“, რაც მიზნად ისახავს 
მშობლებთან დაშორებულ ბავშვთა უფლებებისა და 
საჭიროებების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. 
2017 წელს, კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი 
იყო ციხის დირექტორებისთვის 

ბავშვებს მიეწოდებინათ საკუთარი მოსაზრებები 
ციხეში პაემნებთან დაკავშირებული გამოცდილების 
გაუმჯობესების მიზნით.

COPE-მა ევროპის მასშტაბით მიღებული ბავშვების 
გამოხმაურება გადასცა ციხის დირექტორებს მათ 
მიერ ბავშვების საჭიროებების უკეთესი გააზრების და 
ციხეში პაემნების პრაქტიკის გაუმჯობესების მიზნით.307
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ბავშვები ციხეში 
70 გარე სამყაროსთან კონტაქტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ციხეში მყოფი ბავშვების 

საერთო კეთილდღეობის, რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის მიზნებისთვის და 
მნიშვნელოვან დამცავ ფაქტორს წარმოადგენს მათი კონკრეტული მოწყვლადობის გამო. 
ციხის ხელმძღვანელობამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს ოჯახურ კავშირების 
მხარდაჭერას, ნება დართოს გახანგძლივებულ, სახლის ვიზიტებს და ციხეში ბავშვთა 
კომუნიკაციის სხვა ფორმების განვითარებას. CRC-ის 47(3)-ე მუხლი განსაზღვრავს ბავშვის 
უფლებას კავშირი იქონიოს თავის ოჯახთან მიმოწერის და პაემნის მეშვეობით, გარდა 
განსაკუთრებული გარემოებებისა. 

71 ჰავანას წესების მე-60 წესი აკონკრეტებს, რომ „ყველა არასრუწლოვანს უნდა ჰქოდეს უფლება 
მიიღოს ხშირი და რეგულარული ვიზიტები, კვირაში ერთხელ მაინც და არანაკლებ თვეში 
ერთხელ ოჯახის წევრების ვიზიტისა, იმ პირობებში, რომლებშიც დაცული იქნება ბავშვის 
პირადი ცხოვრების პატივისცემის, ოჯახთან კავშირისა და შეუზღუდავი კომუნიკაციის 
უფლება“. 61-ე წესი ადგენს, რომ „ბავშვებს უნდა ჰქონდეთ უფლება, ისარგებლონ წერილობითი 
ან სატელეფონო კავშირით მათ მიერ შერჩეულ პირთან, თუკი ეს კანონით არ არის 
აკრძალული, სულ მცირე კვირაში ორჯერ და ბავშვებს უნდა გაეწიოთ შესაბამისი დახმარება 
ამ უფლებით ეფექტიანი სარგებლობის მიზნით“. ჰავანას წესების 62-ე წესი ასევე ადგენს, 
რომ არასრულწლოვანს უნდა შეეძლოს მიიღოს „ნებისმიერი იმ სამართლებრივი კლუბის ან 
ორგანიზაციის წარმომადგენლების ვიზიტი, რომლითაც დაინტერესებულია არასრულწლოვანი“. 

304. „ბანგკოკის წესები“, op. cit., შენიშვნა 28, წესი 28.
305. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ: www.bambinisenzasbarre.org/english.
306. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ.: childrenofprisoners.eu/2016/06/10/child-friendly-visits.
307. ბავშვების ზოგიერთი მოსაზრების ნახვა შეგიძლიათ აქ: „ჩემი დანაშაული არ არის, მაგრამ მაინც ჩემი სასჯელია“ – ბავშვების კომენტარების 

კრებული ევროპის მასშტაბით, „ევროპელი პატიმრების შვილები“(Children of Prisoners Europe), 2017: childrenofprisoners.eu/wp-content/
uploads/2017/05/COPE-campaign-childrens-quotes-external_31.05.2017.pdf. 

 140 სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნელსონ მანდელას წესების შესახებ

5. კონტაქტი გარე სამყაროსთან
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72 გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე აღნიშნავს, რომ ციხეში მყოფი 
ბავშვების მხარდაჭერა იქონიოს კონტაქტი მშობლებთან და ოჯახის წევრებთან ტელეფონის, 
ელექტრონული ან კორესპონდენციის სხვა სხვა საშუალებების მეშვეობით და მშობლებისა 
და ოჯახის წევრების სისტემატიური ვიზიტების უზრუნველყოფა წარმოადგენს წამების და 
სხვა სახის არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ეფექტიანი დაცვის საშუალებას. ის გასცემს 
რეკომენდაციას „ბავშვები განთავსდნენ დაწესებულებაში, რომელიც შეძლებისდაგვარად 
ახლოს უნდა იყოს მათი ოჯახის საცხოვრებელ ადგილთან. ამ მოთხოვნიდან ნებისმიერი 
გამონაკლისი უნდა იყოს ნათლად აღწერილი კანონში და არ დაექვემდებაროს კომპეტენტური 
ორგანოების დისკრეციულ უფლებამოსილებას. უფრო მეტიც, ბავშვებს უნდა მიეცეს ნებართვა, 
დატოვონ პატიმრობის დაწესებულებები საკუთარ სახლში და ოჯახში ვიზიტის მიზნით და 
საგანმანათლებლო, პროფესიული ან სხვა მნიშვნელოვანი მიზეზების გამო. ბავშვის კონტაქი 
გარე სამყაროსთან წარმოადგენს ჰუმანური მოპყრობის ადამიანის უფლებათა განუყოფელი 
ნაწილს და არასდროს არ უნდა იყოს ჩამორთმეული როგორც დისციპლინური სახდელის სახე“.308

წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირები
73 წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებს გარე სამყაროსთან კონტაქტის თვალსაზრისით, 

პრინციპში, უნდა ჰქონდეთ მსჯავრდებულ პირებთან თანაბარი უფლებები. ვიზიტებისა 
და კორესპონდენციის შეზღუდვის დაწესება განურჩევლად ყველა მსჯავრდებულისთვის 
დაუშვებელია; უფრო მეტიც, ნებისმიერი შეზღუდვა უნდა ეფუძნებოდეს პატიმრის მიერ 
წარმოდგენილი შესაძლო რისკების საფუძვლიან ინდივიდუალურ შეფასებას.309

74 სისხლისსამართლებრივი გამოძიების (მაგალითად, შეთქმულების რისკის არსებობის თაობაზე) 
შეუფერხებელი მიმდინარეობის დაცვის მიზნით პატიმრების წინასწარი კომუნიკაციის ან / და 
ვიზიტების შეზღუდვა შეიძლება მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში და მხოლოდ კომპეტენტური 
სასამართლო ორგანოს მიერ. 

75 „ როგორც აღნიშნავს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი, დაპატიმრებულ პირებს უნდა 
ჰქონდეთ შესაძლებლობა მიიღონ მნახველები და განახორციელონ სატელეფონო ზარები 
ჩვეულებისამებრ და არა სასამართლოს მიერ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ნებართვის 
გაცემის საფუძველზე. წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის მონაცემებით „ამგვარი კონტაქტის 
განხორციელებაზე ნებართვის გაცემაზე უარის თქმა განპირობებული უნდა იყოს გამოძიების 
საჭიროებებიდან გამომდინარე, მოითხოვოს სასამართლოს მიერ დამტკიცებას და მოქმედებდეს 
მხოლოდ კონკრეტული ვადით. თუ მიიჩნევა, რომ არსებობს შეთქმულების მიმდინარე 
საშიშროება, შესაძლებელია დადგინდეს კონკრეტულ ვიზიტებზე (ან სატელეფონო ზარებზე) 
მონიტორინგის განხორციელების აუცილებლობა“.310

76 დასაშვები შეზღუდვების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, მათ შორის 
სეგრეგაციის ან სამარტოო საკნების შესახებ, იხ მე-4 თავის 01-72 პარაგრაფები.311

უცხო ქვეყნის მოქალაქეები 

შესაბამისი წესები: უცხო ქვეყნის მოქალქეები

წესი 62: 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.

308  309  310  311

77 უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ხშირად არასასურველ მდგომარეობაში არიან უცხოელთა სტატუსის 
და იმ ფაქტის გამო, რომ ისინი არ ლაპარაკობენ ადგილობრივ ენაზე. ეს ნიშნავს, რომ ისინი 
უფრო იზოლირებულნი არიან გარე სამყაროსგან. 

78 საკონსულო ურთიერთობის შესახებ ვენის კონვენციის 36-ე მუხლი განსაზღვრავს, რომ 
დაკავებულ ან დაპატიმრებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს „დაუყოვნებლივ“ უნდა ეცნობოთ 
მათი უფლება – დაკავების შესახებ საკონსულოს ან საელჩოს ინფორმირების თაობაზე. გაეროს 
საერთაშორისო სასამართლომ განმარტა, რომ ტერნიმი „დაუყოვნებლივ“ აუცილებლად არ 
ნიშნავს დაკავებისთანავე შეტყობინებას, მაგრამ „მიუხედავად ამისა, დაკავების ორგანოებს აქვს 
ვალდებულება მიაწოდოს აღნიშნული ინფორმაცია დაკავებულ პირს მაშინვე, როგორც კი ის 

308. გაეროს სპეციალური მომხსენებლი წამების საკითხებზე, A/HRC/28/68 (2015), op. cit., შენიშვნა 132, პარ. 77.
309. „ევროპული ციხის წესები“, ევროპის საბჭო, op. cit., შენიშვნა 74, წესი 99; წამების და სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი 

მოპყრობის ან დასჯის საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტი (CPT), “26-ე წლიური ანგარიში CPT, CPT/Inf(2017)5, ევროპის საბჭო , აპრილი 2017, 
პარ. 59 ხელმისაწვდომია: rm.coe.int/168070af7a. 

310. იქვე, პარ. 60, 61.
311. ვინაიდან “გ” სექცია (ბრალდებული პატიმრები) არ შეიცავს კონკრეტულ დებულებებს გარესამყაროსთან კონტაქტის თაობაზე, პირველ ნაწილში 

მოცემული ზოგადი დებულებები ასევე ეხება განსასჯელ პატიმრებს (იხილეთ წინასწარი დასკვნები 3(1) და 3(2). 
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ხვდება, რომ პირი არის უცხო ქვეყნის მოქალაქე, ან არსებობს იმის საფუძველი, რომ ადამიანი 
უცხო ქვეყნის მოქალაქეა“.312 თუმცა, შესაბამისი საელჩოს ან საკონსულოს წარმომადგენელთან 
კონტაქტის დამყარებამდე უნდა მოხდეს პატიმართან გასაუბრება, ვინაიდან მათაც შეუძლიათ 
უარი განაცხადონ ასეთი კონტაქტის დამყარებაზე.

79 ციხეში მყოფ ლტოლვილ და მოქალაქეობის არმქონე პირებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა 
დაუკავშირდნენ ნებისმიერ ეროვნულ ან საერთაშორისო ოფიციალურ წარმომადგენლობას, 
რომლის ამოცანაა მათი დაცვა, განსაკუთრებით, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი 
კომისარიატის ოფისს (UNHCR), რადგანაც საკონსულო წარმომადგენელტან კონტაქტი მათ 
შემთხვევაში ხელმისაწვდომი არ არის.

80 ციხის ხელმძღვანელებმა უნდა გააცნონ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მათი უფლება 
შეატყობინონ თავიანთი ოჯახებს, იურიდიულ და საკონსულო წარმომადგენლებს ან სხვებს 
მათი დაპატიმრების შესახებ და მიიღონ მათგან დახმარება. ციხის ხელისუფლებამ ასევე უნდა 
ითანამშრომლოს ამ წარმომადგენლებთან. 

81 ციხეებმა უნდა აწარმოონ საკონსულო ვიზიტების შესახებ ჩანაწერები და პატიმრის ნებისმიერი 
გადაწყვეტილება საკონსულო წარმომადგენლებთან დაკავშირებაზე უარის თქმის შესახებ.

82 უცხო ქვეყნის პატიმრებს სავარაუდოდ დამატებითი დახმარება და მხარდაჭერა ესაჭიროებათ 
ოჯახური კავშირების შენარჩუნებისთვის. ისინი, ვინც ვერ ახერხებენ ოჯახის წევრების 
და მეგობრების რეგულარულად ნახვას, სასურველია შეხვდნენ მათ ენაზე მოსაუბრე სხვა 
მნახველებს. აქედან გამომდინარე, ყურადღება უნდა მიექცეს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ 
ამ კონტაქტების შენარჩუნების მხარდასაჭერს, მათ შორის პატიმრის ოჯახის წევრებისათვის 
ციხის მონახულების ლოჯისტიკის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას.313 

83 განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შესაძლებლობას 
შეინარჩუნონ შინაარსიანი და რეგულარული კავშირი ციხის გარეთ მყოფ შვილებთან. სხვა 
საკითხებთან ერთად, ასეთი კონტაქტები საშუალებას მისცემს მათ განიხილონ ბავშვზე 
ზრუნვის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ღონისძიებები.

84 უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და სხვებს, რომლებმაც არ იციან ციხის ძირითადი ენა, 
უნდა შეეძლოთ გარე სამყაროსთან კავშირის დამყარება მათ მიერ არჩეულ უცხოურ 
ენაზე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს ამის გამომრიცხავი კონკრეტული 
დაცვის და უსაფრთხოების მოთხოვნები.314 ენობრივი შეზღუდვა არ უნდა გახდეს უცხო 
ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ურთიერთობის შეზღუდვის ირიბი საფუძველი და ნებისმიერი 
ზედამხედველობა უნდა იყოს პროპორციული უსაფრთხოების მიზნებთან. 

85 ციხის ვიზიტების მარეგულირებელი წესების შესახებ ინფორმაცია უნდა იყოს ხელმისაწვდომი 
სხვა ენებზე, მათ შორის ციხის მნახველების ინტერესების გათვალისწინებით. 

86 ციხის ხელმძღვანელობამ უნდა დაუშვას გარკვეული მოქნილობა უცხოელი მოქალაქეების 
მონახულების თვალსაზრისით და გაითვალისწინონ ზოგიერთი მნახველისთვის საჭირო 
ხანგრძლივი მოგზაურობის აუცილებლობა. თუ სატელეფონო ზარების მიღების დრო 
დანიშნულია, მაშინ გათვალისწინებული უნდა იყოს ქვეყნებს შორის არსებული დროის 
სხვაობა.315

87 სადაც შესაძლებელია, მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული ვიდეოკონფერენციის და სხვა 
სახის დისტანციური კომუნიკაციის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა ციხიდან შორს მცხოვრებ 
მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან საურთიერთოდ.

ფსიქიკური ან ფიზიკური პრობლემების მქონე პატიმრები
88 ციხის ვიზიტების დაგეგმვის დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს ფიზიკური შეზღუდვის 

მქონე პატიმრების და მნახველებისთვის პაემნისთვის განკუთვნილი სივრცის თავისუფალი 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

89 განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე 
პატიმრების მხარდაჭერას გარე სამყაროსთან კონტაქტის დამყარების და ხელშეწყობის მიზნით. 
ასეთი პატიმრები შესაძლოა ვერ ახერხებდნენ დამოუკიდებლად კონტაქტების დამყარებას 
ან ვერ ხვდებოდნენ ამისათვის საჭირო პროცედურებს და შესაბამისად, მაქსიმალურად უნდა 
იყვნენ მხარდაჭერილნი. მათ, ვისაც არ ჰყავს ოჯახთან ან მეგობრებთან კავშირი, შეუძლიათ 
მოხალისე მნახველების მიღება.

312. „შემთხვევა, რომელიც ეხება ავენას და მექსიკის სხვა მოქალაქეებს” (საქმეში მექსიკა აშშ-ს წინააღმდეგ) მართლმსაჯულების საერთაშორისო 
სასამართლო, 31 მარტი 2004 წ., პარ. 87- 88, ხელმისაწვდომია: https://www.icj-cij.org/en/case/128/judgments. 

313. „ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2012) 12 წევრი სახელმწიფოებისთვის უცხო ქვეყნის პატიმრებთან 
დაკავშირებით“, 10 ოქტომბერი 2012, სექცია 22.1. 

314. იქვე, სექცია 22.2.
315. იქვე, სექცია 22.3.
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 5.2 იურიდიული რჩევის, 
წარმომადგენლობის და 
დახმარების ხელმისაწვდომობა 
შესაბამისი წესები: იურიდიული რჩევის და წარმომადგენლის ხელმისაწვდომობა

წესი 53: პატიმარს უნდა გააჩნდეს წვდომა, ან დაერთოს 
ნება, ციხის ადმინისტრაციის წვდომის გარეშე შეინახოს 
მასთან დაკავშირებული სამართალწარმოების 
დოკუმენტები. 

წესი 61:
1. ნებისმიერი პატიმარი უზრუნველყოფილი უნდა 
იქნას შესაბამისი შესაძლებლობით, დროითა 
და ადგილით, მიიღოს და ნებისმიერ საკითხზე 
კომუნიკაცია და კონსულტაციები იქონიოს დამცველთან 
დაყოვნების, მოსმენისა და ცენზურის გარეშე, სრული 
კონფიდენციალობის დაცვით და მოქმედი ეროვნული 
კანონმდებლობის შესაბამისად. კონსულტაციები 
შესაძლოა, მიმდინარეობდეს ციხის ადმინისტრაციის 
მხედველობის არეში, მაგრამ არა სმენის ფარგლებში. 

2. ისეთ შემთხვევებში, როდესაც პატიმარი არ 
ლაპარაკობს ადგილობრივ ენაზე, ციხის ადმინისტრაცია 
ვალდებულია, უზრუნველყოს დამოუკიდებელი და 
კომპეტენტური თარჯიმნის მომსახურება. 

3. პატიმრებს ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ ეფექტიან 
იურიდიულ დახმარებაზე.

წესი 119:
1. ნებისმიერ ბრალდებულ პატიმარს უფლება აქვს, 
დაუყოვნებლივ მიიღოს ინფორმაცია დაკავების მიზეზისა 
და წაყენებული ბრალის შესახებ. 

2. იმ შემთხვევაში, თუ ბრალდებულს თავად არ ჰყავს 
შერჩეული იურიდიული მრჩეველი, მას უფლება აქვს 
სასამართლოს ან სხვა ორგანოს მიერ დაენიშნოს 
კანონიერი წარმომადგენელი ნებისმიერ შემთხვევაში, 
როცა ამას მოითხოვს მართლმსაჯულების ინტერესები. 
თუ ბრალდებულს არ გააჩნია შესაძლებლობა, 
ანაზღაურება გადაუხადოს იურიდიულ მრჩეველს, იგი მას 
უნდა დაენიშნოს უფასოდ. სამართლებრივ დახმარებაზე 
წვდომაზე უარი დაუყოვნებლივ უნდა გახდეს 
დამოუკიდებელი გადახედვის საგანი.

წესი 120:
1. უფლებები და პირობები, რომელიც განსაზღვრავს 
მისი დაცვის მიზნით, ბრალდებული პირის წვდომას 
სამართლებრივ მრჩეველზე ან იურიდიული დახმარების 
მიმწოდებელზე ასევე უნდა რეგულირდებოდეს 61-ე წესში 
მოყვანილი პრინციპებით. 

2. ბრალდებული პირი, მოთხოვნისთანავე 
უზრუნველყოფილი უნდა იქნას საწერი საშუალებებით, 
რათა მას საშუალება ჰქონდეს მოამზადოს 
თავდაცვისთვის საჭირო დოკუმენტაცია, მათ შორის 
კონფიდენციალური მითითებები სამართლებრივი 
მრჩეველისთვის ან იურიდიული დახმარების 
მიმწოდებლისთვის. 

იხილეთ ასევე გაეროს პრინციპები და რეკომენდაციები 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში 
იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობის შესახებ

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

სამართლიანი სასამართლოს და კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფა 
90 იურიდიული რჩევის მიღების და წარმომადგენლობის უფლება არის სამართლიანი 

სასამართლოს უფლების ძირითადი კომპონენტი, როგორც განსაზღვრულია ICCPR- ის მე -9 (3) 
და მე -14 მუხლებში. 

91 პატიმრებმა, რომლებსაც აქვთ იურიდიული რჩევისა და დახმარების ხელმისაწვდომობა 
სავარაუდოდ უკეთ იციან და სარგებლობენ არასაპატიმრო სასჯელის ან / და წინასწარი 
პატიმრობის ალტერნატიული ღონისძიებებით, ვინაიდან ადვოკატებს მათი სახელით 
შეუძლიათ მოითხოვონ ასეთი ზომების გამოყენება. ადვოკატები და იურიდიული დახმარების 
მიმწოდებლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის 
ზედმეტად გამოყენების თავიდან ასაცილებლად, რამაც შეიძლება შეამციროს ციხის 
გადატვირთულობა და ხელი შეუწყოს სახელმწიფო რესურსების ეფექტიან გამოყენებას.

92 პატიმრებს უნდა შეეძლოთ იურიდიული რჩევის მიღება არა მხოლოდ წინასასამართლო და 
სასამართლო განხილვის ეტაპზე, არამედ სააპელაციო და განხილვის შემდგომი ყველა სხვა 
საკითხის, მათ შორის, ვადამდე ადრე გათავისუფლების მოთხოვნის თაობაზე რჩევის მიღების 
ჩათვლით. როგორც წინასწარ პატიმრობაში მყოფ, ასევე მსჯავრდადებულ პატიმრებს 
შეუძლიათ მოითხოვონ სამართლებრივი კონსულტაცია სამოქალაქო სამართალწარმოებასთან, 
მაგალითად ქორწინების, განქორწინების და ბავშვის მეურვეობის და მზრუნველობის, ასევე 
პირადი ნივთები საკუთრებისა და მემკვიდრეობის საკითხებთან დაკავშირებით. 
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93 სამართლებრივი კონსულტაციები და წარმომადგენლობა შეიძლება ასევე მოითხოვონ 
პირებმა დაკავების პირობების, წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის, დისციპლინური 
სამართალწარმოების კონტექსტში დისკრიმინაციული მიდგომების ან პიროვნებზე 
ზეგავლენის მქონე სხვა საკითხებთან დაკავშირებული საჩივრების მიმართ. ასევე უნდა იყოს 
შესაძლებელი იურიდიული კონსულტაციის მიღება ძალადობის იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, 
რომლებიც განხორციელდა პირის მიმართ ციხეში მოთავსებამდე, მათ შორის ოჯახში 
ძალადობისა და ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე დაკავებისას ან საპოლიციო 
პატიმრობის განმავლობაში.

94 იურიდიული კონსულტაციისა და სამართლებრივი პროცესის შესახებ ინფორმაცია უნდა 
მიეწოდოს პატიმარს მიუხედავად მისი ქონებრივი მდგომარეობისა. პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ 
იურიდიული წარმომადგენლის ხელმისაწვდომობა იმისდა მიუხედავად, შეუძლიათ თუ არა 
მათ იურისტის დამოუკიდებლად დაქირავება. მანდელას წესებში სამართლებრივი დახმარების 
შესახებ დებულებების ჩართვა (წესები 54(ბ), 61 და 120) ხაზგასმით აღნიშნავს სამართლებრივი 
დახმარების გაწევის აუცილებლობაზე იმ პირებისთვის, რომლებიც სხვაგვარად ვერ 
სარგებლობენ იურიდიული დახმარებით.316 

95 იურიდიული დახმარების სქემები წარმოადგენს კანონის წინაშე თანასწორობის, კანონის 
თანაბარი დაცვის, სამართლიანი სასამართლოს უფლების დაცვისა და ადამიანის უფლებათა 
დარღვევის წინააღმდეგ მიმართულ ფუნდამენტურ ინსტრუმენტს. იურიდიული დახმარების 
გაეროს პრინციპებისა და სახელმძღვანელო წესები აღიარებს „რომ იურიდიული დახმარება ეს 
არის სამართლიანი, ჰუმანური და ეფექტიანი სისხლის სამართლის სისტემის მნიშვნელოვანი 
ელემენტი, რომელიც დაფუძნებულია კანონის უზენაესობაზე და წარმოადგენს სხვა 
უფლებებით სარგებლობის საყრდენს, მათ შორის სამართლიანი სასამართლოს უფლება, 
როგორც ამგვარი უფლების განხორციელებისა და მნიშვნელოვანი გარანტიის წინაპირობა, 
რაც უზრუნველყოფს ფუნდამენტურ სამართლიანობასა და საზოგადოებრივ ნდობას სისხლის 
სამართლის პროცესში.“317 

316. “ICCPR”, UNGA, op. cit., შენიშვნა 153, მუხლი 14.3: ადგენს, რომ, „თითოეულ პირს უფლება აქვს მისთვის წაყენებული სისხლის სამართლის 
ბრალდების განხილვისას, როგორც მინიმუმი, სრული თანასწორობის საფუძველზე, მიიღოს შემდეგი გარანტიები: (....) გაასამართლონ მისი 
თანდასწრებით და დაიცვას თავი პირადად ან მის მიერ არჩეული დამცველის საშუალებით; თუ არ ჰყავს დამცველი, შეატყობინოს ასეთი 
უფლების შესახებ და ჰყავდეს მისთვის დანიშნული დამცველი ყველა შემთხვევაში, როცა მართლმსაჯულების ინტერესები ამას მოითხოვს, 
რიგ შემთხვევებში უსასყიდლოდ როცა არა აქვს დამცველის ასანაზღაურებლად საკმარისი სახსრები“.

317. მართლმსაჯულების სისტემებში იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობის შესახებ გაეროს პრინციპებისა და სახელმძღვანელო წესების, 
op. cit., შენიშვნა 260, პრეამბ. პარ. 9.
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დაცვა ადამიანის უფლებების დარღვევის წინააღმდეგ 
96 ეფექტიანი იურიდიული კონსულტაცია და წარმომადგენლობა წარმოადგენს ფუნდამენტურ 

დაცვას წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ და შეიძლება წარმოადგენდეს 
შემაკავებელ ფაქტორს ადამიანის უფლებათა დარღვევების, მათ შორის თვითნებური 
დაპატიმრებისა და იძულებითი გაუჩინარების წინააღმდეგ. 

97 კანონიერ წარმომადგენლებს შეუძლიათ რჩევის მიცემა პატიმრებისთვის საჩივრების 
პროცედურების და სხვა შუამდგომლობების თაობაზე. თუ პატიმრები თვლიან, რომ 
ვერ შეძლებენ საჩივრის შეტანას, კანონიერ წარმომადგენელს შეუძლია ამის გაკეთება 
მათი სახელით.

პოზიტიური პრაქტიკა: იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობა [5.14]

მალავიში, პარალეგალ მრჩეველთა მომსახურების 
ინსტიტუტი (PASI)318 უზრუნველყოფს დაკავების 
ადგილებში ე.წ. წინა ხაზზე იურიდიულ 
მომსახურეობის გაწევას, რათა აღმოფხვრას ქვეყნის 
ზედმეტი დამოკიდებულება წინასწარი პატიმრობის 
გამოყენებისადმი და ხელი შეუწყოს სამართლებრივი 
დახმარების ხელმისაწვდომობას. ორგანიზაცია 
ასევე მხარს უჭერს რეფორმების განხორციელებას 
და გეგმავს პარალეგალური დახმარების მდგრადი 
სისტემის ჩამოყალიბებას.

PASI-ის ინიციატივა ითვალისწინებს „სასამართლო 
კარვების“ შექმნას ციხეებში, სადაც პარალეგალები 
ამოწმებენ წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პატიმრების 
საქმეებს, ეხმარებიან ეჭვმიტანილებს შეავსონ 
გირაოს ფორმები და ამზადებენ საქმეს წინასწარი 
მოსმენისთვის. პარალეგალები ადგენენ წინასწარ 
პატიმრობაში მყოფი იმ პატიმრების სიას, რომლებიც 
უკანონოდ იმყოფებიან საპატიმრო ადგილას, არ 
გათავისუფლებულან წინასწარი პატიმრობის 

ვადის ამოწურვის შემდეგ და რომლებსაც აღკვეთი 
ღონისძიების სახით შეეფარდა გირაო, მაგრამ 
არ აქვს ფინანსური საშუალება უზრუნველყოფენ 
სასამართლოს მიერ დადგენილი პირობა. 
მაგისტრატი მოსამართლეები გადიან სიას პოლიციის 
პროკურორებთან და სასამართლო მდივანთან 
ერთად, ზოგ პირს განუსაზღვრავენ გირაოს, ზოგს 
უმცირებენ წინა სასამართლოს მიერ განსაზღვრული 
გირაოს ოდენობას, არ იღებენ წარმოებაში საქმეებს, 
სადაც ბრალდებული უკვე გათავისუფლებული უნდა 
ყოფილიყო ციხიდან ან ნიშნავენ თარიღს პირის 
სასამართლოში გამოცხადების თაობაზე.

ათი წლის მანძილზე მალავის პარალეგალ 
მრჩეველთა მომსახურების ინსტიტუტმა (PASI) 
წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პატიმრების 
პროცენტული მაჩვენებელი 60 პროცენტიდან 
12 პროცენტამდე შეამცირა.319

318  319

დაწესებულებაში დაძაბულობის შემცირება და საზოგადოებრივი 
ნდობის გაძლიერება

98 ციხის თანამშრომლებმა განაცხადეს, რომ სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ 
პატიმრების ინფორმირებულობა დადებით გავლენას ახდენს მათ ქცევასა და ფსიქიკურ 
ჯანმრთელობაზე, რაც ამცირებს თვითდაზიანების და სუიციდის შემთხვევებს. იურიდიული 
წარმოამდგენლებისგან მიღებულმა სამართლებრივმა კონსულტაციებმა შესაძლოა 
გააძლიეროს ციხის წესები და რეგულაციები და აღკვეთოს წესების დარღვევების სავარაუდო 
მცდელობები. პატიმრებისთვის გაზიარებულმა ინფორმაციამ, თუ რა გავლენა შეიძლება 
მოახდინოს მათმა ქცევამ სასჯელის საბოლოო ხანგრძლივობაზე შეუძლია ხელი შეუწყოს მათი 
ქცევის გაუმჯობესებას.

99 როგორც აღნიშნავს გაეროს იურიდიული დახმარების პრინციპები და სახელმძღვანელო წესები, 
იურიდიული დახმარების აღმოჩენა თამაშობს მნიშვნელოვან როლი სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემაში საზოგადოების ფართო ჩართულობის ხელშეწყობის კუთხით.320 
პრინციპები და სახელმძღვანელო წესრები ასევე აღნიშნავს იურიდიული დახმარების სისტემის 
მნიშვნელობაზე სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის სწორად ფუნქციონირების 
ხელშეწყობის თვალსაზრისით.321

318. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ: pasimalawi.org. 
319. იხილეთ ,,მალავიში წინასასამართლო მართლმსაჯულების გაუმჯობესება”, ღია საზოგადოების მართლმსაჯულების ინიციატივა და 

პარალეგალური საკონსულტაციო სამსახური (PASI), 2013. 
320. სისხლის სამართლის სისტემებში იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობის შესახებ გაეროს პრინციპები და სახელმძღვანელო წესები, 

op. cit, შენიშვნა 260, პარ. 4.
321. იქვე. პარ. 11.
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პრაქტიკაში განხორციელება

იურიდიული დახმარების სქემების ჩამოყალიბება 
100 იურიდიული დახმარების პრინციპები და სახელმძღვანელო წესები განსაზღვრავს იურიდიული 

დახმარების მიმწოდებელთა ფართო სპექტრს, რომელშიც შედის „დაინტერესებულ მხარეთა 
ფართო სპექტრი, როგორიცაა იურიდიული დახმარების მიმწოდებელი არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, სათემო ორგანიზაციები, რელიგიური და არა რელიგიური საქველმოქმედო 
ორგანიზაციები, პროფესიული ორგანოები, ასოციაციები და აკადემია“.322 

101 სისხლის სამართლის პროცესში იურიდიული დახმარება უნდა იყოს გათვალისწინებული 
ყველასთვის, მიუხედავად ჩადენილი დანაშაულის ბუნებისა. გაეროს იურიდიული 
დახმარების პრინციპები და სახელმძღვანელო წესები ასევე აღნიშნავს, რომ ტერმინი 
„იურიდიული დახმარება“ ითვალისწინებს „იურიდიული განათლების კონცეფციებს, 
იურიდიული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და სხვა მომსახურების გაწევას პირებისთვის 
ალტერნატიული დავის მექანიზმებისა და აღდგენის მართლმსაჯულების პროცესების 
მეშვეობით“.323 

102 მაშინ, როდესაც გაეროს იურიდიული დახმარების პრინციპები და სახელმძღვანელო წესები 
ფარავს იურიდიულ დახმარებას სისხლის სამართლის პროცესთან მიმართებაში, იურიდიული 
დახმარების სქემები ასევე შეიძლება არსებობდეს სხვა სამართლით რეგულირებად 
საკითხებთან დაკავშირებით. ციხის ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს ამბგვარი 
სქემების ხელმისაწვდომობა.

103 გაეროს იურიდიული დახმარების პრინციპები და სახელმძღვანელო წესები ასევე აცხადებს, 
რომ ხელისუფლებამ უნდა განსაზღვროს სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალებები 
და გარანტიები იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც იურიდიულ დახმარებასთან ხელმისაწვდომობა 
გართულებულია, დაგვიანებული ან უარყოფილი ან თუ პატიმარი არ ყოფილა ადეკვატურად 
ინფორმირებული სამართლებრივი დახმარების მირების უფლების შესახებ. 

იურიდიული რჩევის, წარმომადგენლობის და დახმარების 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

104 დაკავებული პირისთვის დაკავების მიზეზების და წარდგენილი ბრალის შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდების ვალდებულება პირველ რიგში აკისრია პოლიციის და სასამართლო ხელისუფლების 
ორგანოებს. თუმცა, ციხის ადმინისტრაციას აქვთ ვალდებულება დარწმუნდეს, მიიღო თუ 
არა პატიმარმა ზემოაღნიშნული ინფორმაცია და წინააღმდეგ შემთხვევაში უზრუნველყოს 
შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. ეს შეიძლება ითვალისწინებდეს პატიმრებისგან 
ინფორმაციის მიღებას იმის შესახებ, ცნობილია თუ არა მათთვის ადვოკატის ყოლის უფლების 
თაობაზე და მოახდინონ პასუხის ჩაწერა. მათ, ვისაც უკვე ჰყავს ადვოკატი, უნდა შეეძლოთ 
მისი ინფორმირება. 

105 ციხის ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს მის წინააღმდეგ წარმოებულ საქმეებში მონაწილე 
ყველა პატიმრისთვის იურიდიული დახმარებისა და წარმომადგენლის ხელმისაწვდომობა, 
განსაკუთრებით მათი მკურნალობის, მოპყრობის, პატიმრობის პირობებისა და სხვა 
სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით. 54(ბ)-ე წესის თანახმად ციხის ადმინისტრაციას 
ეკისრება ვალდებულება დაუყოვნებლივ აცნობოს პატიმარს მისი უფლებები ინფორმაციის 
მოძიების კანონიერი გზების, სამართლებრივი დახმარების წვდომის, მათ შორის უფასო 
იურიდიული დახმარების და განცხადების ან საჩივრის წარდგენის პროცედურების შესახებ.324 
ციხის თანამშრომლებმა უნდა შეატყობინონ პატიმრების მათი უფლების შესახებ ჰქონდეთ 
ურთიერთობა და კონსულტაციები მათ მიერ არჩეულ იურიდიულ მრჩეველთან ან იურიდიული 
დახმარების მიმწოდებელთან არა მხოლოდ სისხლის სამართლის პროცედურების კონტექსტში, 
არამედ ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე. აღნიშნული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი უნდა 
იყოს არა მხოლოდ პატიმრების ციხეში მიღებისას, არამედ პატიმრობის მთელი პერიოდის 
განმავლობაში. ციხის ოფიცრებმა ასევე უნდა აცნობონ პატიმრებს მათ მიერ იურიდიული 
დახმარების მიღებაზე უარის თქმის პოტენციური შედეგების შესახებ.

106 მიუხედავად იმისა, რომ იურიდიული დახმარების სქემების ჩამოყალიბება პოლიტიკის 
განმსაზღვრელი პირების კომპეტენციაა, ციხის ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს 
ამგვარი სქემების ხელმისაწვდომობა და მათ შორის პატიმრებისთვის ამ სქემების დახმარებით 
იურიდიული მომსახურების მოთხოვნის შესაძლებლობის მიცემა.

322. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემებში იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობის შესახებ გაეროს პრინციპები და 
სახელმძღვანელო წესები, op. cit., შენიშვნა 260, დანართი, პარ. 9. 

323. იქვე. პარ. 8.
324. იურიდიული დახმარების შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად იხ. ,,გლობალური კვლევა იურიდიული დახმარების შესახებ”, UNODC და UNDP,  

2016 წ., ხელმისაწვდომია: www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/access_to_justiceandruleoflaw/global-study-on-
legal-aid.html და ,,სამოდელო კანონი იურიდიული დახმარების შესახებ სისხლის სამართლის სისტემებში კომენტარებით”, UNODC, მარტი 2017, 
ხელმისაწვდომია: www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/LegalAid/Model_Law_on_Legal_Aid.pdf.  
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107 ქვეყნებში, სადაც იურიდიული დახმარების სისტემები არ არსებობს ან შეზღუდულია, მათ 
შორის ქვეყნის იმ ტერიტორიებზე, სადაც არ არსებობს იურიდიული დახმარების ადვოკატები, 
ციხის ადმინისტრაციამ უნდა ითანამშრომლოს სხვა პირებთან, მათ შორის იურიდიული 
დახმარების გამწევ არასამთავროვო ორგანიზაციებთან. 

108 წამების საწინააღმდეგო კომიტეტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ „ადვოკატის ხელმისაწვდომობის 
უფლებით უნდა სარგებლობდეს ყველა თავისუფლებააღკვეთილი პირი, მიუხედავად იმისა, 
თუ რამდენად „მცირეა“ დანაშაული, რომლის ჩადენაც ბრალად ედება მას“.325

109 ციხის თანამშრომლებმა უნდა დააზუსტონ პატიმრებთან ჰყავთ თუ არა მათ იურიდიული 
მხარდაჭერა და წინააღმდეგ შემთხვევაში რა სახის მხარდაჭერა შეიძლება გახდეს საჭირო, 
მათ შორის იურიდიულ წარმომადგენელთან დაკავშირების ჩათვლით.

110 ადვოკატთა და იურიდიული დახმარების მომწოდებლებთან დაკავშირების პროცედურა 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა პატიმრისთვის თვალსაჩინო ადგილას. მათ, ვისაც არ 
შეუძლია კითხვა, ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს სხვა ფორმატში.

111 სამართლებრივი დახმარების ხელმისაწვდომობის ანალიზის მიზნით, ციხეების 
ადმინისტრაციისთვის კარგი პრაქტიკაა ინფორმაციის შეგროვება იმასთან დაკავშირებით თუ 
რამდენი პატიმრის ინტერესია წარმოადგენილი ადვოკატების მიერ, იურიდიული დახმარების 
მიმწოდებლების ჩათვლით.326 ასეთი ინფორმაცია სასარგებლოა პოლიტიკის განმსაზღვრელი 
პირებისთვის სამართლებრივი დახმარების სისტემაში არსებული ხარვეზების ანალიზისთვის, 
მათ შორის იმის შეფასება, თანაბრად ხელმისაწვდომია თუ არა იურიდიული დახმარების მიღება 
ქალების, ბავშვებისა და სხვა ჯგუფებისთვის. მონაცემები ასევე წარმოადგენს სასარგებლო 
ინფორმაციას იურიდიული მომსახურების ხელმისაწვდომობის შესახებ სოფლად, შორეულ და 
ქავეყნის ეკონომიკურად და სოციალურად დაუცველ ადგილებში და შეუძლია უკეთ მოახდინოს 
სამინისტროებში პოლიტიკის განსაზღვრის და დაგეგმვის პროცესის ინფორმირება.

კონფიდენციალურობა და კომუნიკაცია
112 ტელეფონები, რომელთა მეშვეობით პატიმრებს საშუალება ეძლევათ დაუკავშირდნენ 

იურიდიულ წარმოამდგენლებს, უნდა განლაგდეს იმ ადგილებში, სადაც დაცულია 
კონფიდენციალურობა და პირადი ხელშეუხებლობა. პატიმრებს უნდა შეძლოთ მიმოწერის 
წარმოება მათ ადვოკატებთან კორესპონდენციის ცენზურისა და ზედამხედველობის გარეშე, 
მათ შორის ელექტრონული ფოსტის ან კომუნიკაციის სხვა ელექტრონული საშუალებების 
გამოყენების შემთხვევაში.

113 კანონიერ წარმომადგენლებთან შეხვედრის ადგილები უნდა უზრუნველყოფდეს საუბრის 
სრულ კონფიდენციალურობასა და პირადულობას, მაშინ როდესაც პერსონალს საჭიროების 
შემთხვევაში საშუალება უნდა მიეცეს მოახდინოს პროცესის მონიტორინგი, მათ შორის 
ადვოკატების დაცულობის უზრუნველყოფად. უმეტეს შემთხვევაში ციხის ოფიცრის ყოფნა 
საჭირო არ არის. იურისტებთან შეხვედრის ოთახების კარები და ფანჯრები უნდა იხურებოდეს 
და ოთახი უნდა იყოს ხმის გაუმტარი.

114 ადვოკატთან შეხვედრის ოთახსა და დამკვირვებლებს შორის მინის ხმაგაუმტარი კედლის 
დამონტაჟებით შესაძლებელია ვიზუალური მეთვალყურეობის ქვეშ შეხვედრის ჩატარება, მაშინ 
როდესაც ხმა არ იქნება ხელმისაწვდომი ციხის თანამშრომლებისთვის. ნებისმიერი დაკვირვება 
უნდა შემოწმდეს იმის უზრუნველსაყოფად, ხომ არ ახორციელებს ციხის პერსონალი 
ვიზუალურად შესამჩნევ მუქარას ან დაშინებას. 

115 პატიმრებს უნდა მიეწოდოთ საწერი მასალა წარმომადგენლებთან შეხვედრების და 
სამართლებრივი საკითხების განხილვის დროს, რათა მათ უზრუნველყონ ადვოკატების 
კონფიდენციალური ინსტრუქტაჟი ან მიღებული შენიშვნების ჩაწერა, სურვილისამებრ.327 
ამ სახელმძღვანელო დოკუმენტის მე-2 თავის 69-72 პუნქტები ეხება იურიდიული 
წარმომადგენლების ძიებას.

კომუნიკაციის საშუალებები
116 მიუხედავად იმისა, რომ სატელეფონო საუბრები და კომუნიკაციის სხვა საშუალებები 

იურიდიულ წარმომადგენლებთან კომუნიკაციის მნიშვნელოვანი საშუალებაა, ისინი არასდროს 
არ უნდა ჩაითვალოს პირად შეხვედრების შემცვლელად, გარდა იმ შემთხვევებისა თუ ამგვარი 

325. „21-ე წლიური ანგარიში“, CPT, op. cit., შენიშვნა 224, პარ. 20.
326. „მანდელას წესები“, op. cit., შენიშვნა 1, პარ 8 (a): აცხდაებს, რომ „ინფორმაცია სასამართლო პროცესის შესახებ, მათ შორის სასამართლო 

მოსმენებისა და სამართლებრივი წარმომადგენლობის თარიღები“ უნდა იყოს შეტანილი პატიმრის პირად საქმეში.
327. იქვე, წესი 120(2) უთითებს, რომ „ბრალდებული პირი, მოთხოვნისთანავე უზრუნველყოფილი უნდა იქნას საწერი საშუალებებით, რათა მას 

საშუალება ჰქონდეს მოამზადოს თავდაცვისთვის საჭირო დოკუმენტაცია, მათ შორის კონფიდენციალური მითითებები სამართლებრივი 
მრჩეველისთვის ან იურიდიული დახმარების მიმწოდებლისთვის.“; წესი 61 ნებისმიერი პატიმარი უზრუნველყოფილი უნდა იქნას შესაბამისი 
შესაძლებლობით, დროითა და ადგილით,“ “ევროპული ციხის წესების კომენტარი“, ევროპის საბჭო, op. cit., შენიშვნა 77: ასევე აცხადებს, რომ 
მსჯავრდებული უნდა ტიყოს უზრუმველყოფილის საწერი საშუალებებით და საფსტო გზავნილისთვის საჭირო მასალებით, თუკი მას ტავად 
არ შეუძლია მათი შეძენა“, (23-ეწესის კომენტარი ECtHR-ზე მითითებით, Cotlet v Romania, 3 ივნისი 2003, appl. Nr. 38565/97).
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საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენება მოითხოვა თავად პატიმარმა. იურისტის ან 
იურიდიული დახმარების მიმწოდებელთან პირდაპირი კონტაქტი აუცილებელია კლიენტსა და 
იურისტს შორის ნდობის ჩამოყალიბების და ეფექტიანი წარმომადგენლობისთვის.

117 საპატიმრო დაწესებულების დაგეგმვის ადრეულ ეტაპზე უნდა იქნას განხილული იურიდიული 
პირების შეხვედრებისთვის საჭირო კერძო ოთახების რაოდენობა და მდებარეობა ციხეში 
განთავსებული პატიმრების რაოდენობის გათვალისწინებით. დაწესებულების ფარგლებში 
წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირების პროცენტული მაჩვენებლის გათვალისწინება სწორედ 
ამ დაგეგმარების ეტაპზეა გასათვალისწინებელი, რადგან სავარაუდოდ, წარმომადგენლებთან 
კონსულტაციები მათი სამართლებრივი სტატუსიდან გამომდინარე საკმაოდ ხშირია. დაგეგმვის 
ეტაპზე ასევე უნდა იქნას განხილული ტელეფონების განთავსების ადგილი საუბრების 
კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფის მიზნით. 

118 იურიდიულ წარმომადგენლებთან შეხვედრების ოთახებისა და ტელეფონების განთავსების 
ადგილები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ფიზიკური შეზღუდვის მქონე პატიმრებისთვის. 

119 დაუშვებელია რაიმე სახის შეზღუდვის დაწესება იურიდიულ წარმომადგენელთან შეხვედრის 
ან სატელეფონო საუბრების წარმოების თვალსაზრისით. არ უნდა არსებობდეს დაუსაბუთებელი 
შეფერხებები პატიმრისა და მისი კანონიერი წარმომადგენლის კომუნიკაციასთან დაკავშირებით.

დაცვის სხვა გარანტიები
120 ციხის ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს იურისტების და იურიდიული დახმარების 

მიმწოდებელი პირების მიერ საქმიანობის განხორციელება დაშინების, მუქარის, შეურაცხყოფის 
ან შეფერხების გარეშე. 

121 იურიდიული დახმარების მიღებასა და წარმომადგენელტან შეხვედრის შემთხვევაზე 
ვრცელდება გამარტივებული პროცედურები, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იურიდიული დახმარების 
მიმწოდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომელია, როგორც ეს განსაზღვრულია 
გაეროს იურიდიული დახმარების პრინციპებსა და სახელმძღვანელო წესებში. 

122 ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყონ პატიმრების მიერ იურიდიული მრჩევლების წინასწარი 
ინფორმირება სხვა ციხეში ან საავადმყოფოში მათი გადაყვანის შესახებ და ახალ ადგილზე 
ჩასვლისთანავე მრჩევლებთან დაკავშირების შესაძლებლობა.

123 ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს პატიმრების უფლება არ გაამჟღავნონ საკუთარ 
იურიდიულ წარმომადგენელთან შეხვედრის ან სხვაგვარად დაკავშირების მიზეზები. ამ 
მიზეზების გამჟღავნებას შეუძლია გამოიწვიოს ზიანის მიყენების რისკი, განსაკუთრებით 
იმ შემთხვევაში, თუ მათ სურთ საჩივრით მიმართონ შესაბამის უწყებას მათთან მოპყრობის 
ან პატიმრობის სხვა პირობების შესახებ.

ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა
124 ციხის ხელმძღანელების მიერ დაუშვებელია იურიდიულ წარმომადგენლებთან პატიმრის 

კომუნიკაციის აკრძალვა ან შეზღუდვა გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა არსებობს სასამართლო 
ხელისუფლების კონკრეტული ბრძანება აღნიშნულთან დაკავშირებთ. გაეროს პრინციპებისა 
და სახელმძღვანელო წესების მე-18(3) პრინციპი აცხადებს, რომ კანონიერ წარმომადგენელთან 
კომუნიკაციის და კონსულტაციის მიღების უფლება „არ უნდა იქნას შეჩერებული ან 
შეზღუდული, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც უფლებამოსილი სასამართლო ორგანოს მიერ 
მიჩნეულია ასეტად უსაფრთხოების და მართლწესრიგის დაცვის მიზნით“. კანონმდებლობამ 
ასევე განმარტა, რომ კონფიდენციალურობის პრინციპის შეზღუდვა გამართლებულია მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს საამისო „უტყუარი მიზეზები“ და რომ უნდა მოხდეს მათი 
გადახედვა.328

125 გაეროს სპეციალურმა წარმომადგენელმა წამების საკითხებზე განმარტა, რომ „განსაკუთრებულ 
შემთხევევებში, როდესაც დასტურდება, რომ ადვოკატთან შეხვედრამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს 
უსაფრთხოების მოთხოვნებს და სადაც კონტაქტის ამგვარი აკრძალვა დადასტურებულია 
უფლებამოსილი სასამართლო ორგანოს მიერ, გათვალისწინებული უნდა იქნას როგორც 
მინიმუმ დამოუკიდებელ ადვოკატთან შეხვედრის შესაძლებლობა, მაგალითად ადვოკატთა 
ასოციაციის მიერ რეკომენდირებულ იურისტთან“.329 შესაბამისად, CPT აღნიშნა, რომ როდესაც 
ადვოკატთან შეხვედრის გადადება გარდაუვალია, ეს არ ნიშნავს ადვოკატის ხელმისაწვდომობის 
გამორიცხვას მაშინ, როდესაც პირს შეუძლია შეხვდეს დამოუკიდებელ სხვა ადვოკატს, რომლის 
სანდოობას ეჭვის ქვეშ არ აყენებს გამოძიების ინტერესები“.330 

328. იხ. იქვე, 23-ე წესის კომენტარი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოზე მითითებით.
329. წამების საკითხებზე გაეროს სპეციალური წარმოამდგენლის ანგარიში, A/56/156, op. cit., პარ. 39(f).
330. „21-ე წლიური ანგარიში“, CPT, op. cit., შენიშვნა 224, პარ 22; „წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის ანგარიში თურქეთის სახელმწიფოს თურქეთში 

განხორციელებული ვიზიტის თაობაზე, 13 მარტი 2014, CPT/Inf (2014) 7”, პარ. 19 ხელმისაწვდომია rm.coe.int/1680698318. 
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ქალები 
126 ციხის ხელმძღვანელობამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს ქალ პატიმართა 

მხარდაჭერას იურიდიული დახმარების მიღების თვალსაზრისით. ბანგკოკის წესების 26-ე 
წესის კომენტარის თანახმად, ქალები განსაკუთრებულ დახმარებას საჭიროებს „უმეტეს 
საზოგადოებაში მათი დაბალი განათლების, ეკონომიკური და სოციალური სტატუსის გამო, 
ასევე სხვადასხვა ქვეყანაში0020დება ქალთა მიტოვება ოჯახების მიერ მათი საპატიმრო 
ადგილებში ყოფნის გამოცდილების საფუძველზე“.331

ბავშვები ციხეში
127 ციხეში მყოფმა ბავშვებმა ასევე შეიძლება მოითხოვონ კონკრეტული დახმარება ციხის 

ხელმძღვანელი პირებისაგან იურიდიული დახმარების უფლების გააზრებაში და მათ იურიდიულ 
წარმომადგენლებთან კონტაქტის დამყარებასა და შენარჩუნებაში. ციხის თანამშრომლებმა 
უნდა მიაწოდონ ბავშვებს ინფორმაცია მათი კანონიერი უფლებების შესახებ კონკრეტული 
ასაკისა და განვითარების შესაბამისად და გამოიყენონ მათთვის გასაგები ენა. 

128 ციხეში მყოფ ბავშვებს უფლება აქვთ მათ წინაშე არსებული სამართლებრივი საკითხები 
განხილულ იქნას მათი მშობლების ან კანონიერი წარმოამდგენლის თანდასწრებით, გარდა 
იმ შემთხვევებისა, თუკი ეს ეწინააღმდეგება ბავშვის საუკეთესო ინტერესს. შესაძლოა, 
საჭირო გახდეს ციხის თანამშრომლების მიერ ბავშვის მშობლებისთვისან კანონიერი 
წარმომადგენლებისთვის დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება, რაც შეავსებს უშუალოდ ბავშვის 
მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას.

 5.3 შეტყობინება
შესაბამისი წესები: შეტყობინება

წესი 68: ნებისმიერ პატიმარს აქვს უფლება და უნდა 
მიეცეს შესაძლებლობა და საშუალება, დაუყოვნებლივ 
შეატყობინოს ოჯახს ან ნებისმიერ სხვა საკონტაქტო 
პირს, დაპატიმრების შესახებ, ასევე სხვა დაწესებულებაში 
გადაყვანის, რაიმე სერიოზული დაავადების ან დაშავების 
შესახებ. პატიმრის შესახებ პირადი ინფორმაციის გაცემა 
ექვემდებარება ადგილობრივ კანონმდებლობას. 

წესი 69: პატიმრის გარდაცვალების შემთხვევაში, 
ციხის დირექტორმა დაუყოვნებლივ უნდა მიაწოდოს 
ინფორმაცია პატიმრის ახლობელს ან გადაუდებელი 
შემთხვევებისთვის საკონტაქტო პირს. პატიმრის მიერ 
მისი ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის მიმღები 
წინასწარ შერჩეული პირი ციხის დირექტორისგან 
უნდა იღებდეს ინფორმაციას პატიმრის სერიოზული 

დაავადების, დაშავების ან სამედიცინო დაწესებულებაში 
გადაყვანის შესახებ. აუცილებელია, გათვალისწინებულ 
იქნას პატიმრის თხოვნა, არ შეატყობინონ მის მეუღლეს 
ან უახლოეს ნათესავს მისი ავადმყოფობის ან დაშავების 
შესახებ. 

წესი 70: ციხის ადმინისტრაცია ვალდებულია 
დაუყოვნებლივ აცნობოს პატიმარს ნათესავის 
ან სხვა მნიშვნელოვანი პირის ავადმყოფობის ან 
გარდაცვალების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ გარემოება 
ამის საშუალებას იძლევა, პატიმარს უნდა დაერთოს 
ნება, ბადრაგის თანხლებით ან მარტომ, მოინახულოს 
კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი უახლოესი ნათესავი 
თუ სხვა მნიშვნელოვანი პირი, ან დაესწროს პანაშვიდს.

331

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

129 დაპატიმრების და თავისუფლების აღკვეთის ადრეულ ეტაპებზე ოჯახის წევრებთან ან სხვა 
პირებთან კონტაქტის დამყარებამ შესაძლოა უზრუნველყოს სტრესულ მდგომარეობაში 
მყოფ პატიმრის დარწმუნება და სიმშვიდე. ოჯახის წევრებმა და მეგობრებმა უნდა იცოდნენ 
დაპატიმრებული პირის ადგილსამყოფელის შესახებ და დაკავებულ პირს უნდა ეცნობოს 
მისი შვილების და მის კმაყოფაზე მყოფი სხვა პირების მდგომარეობის შესახებ. დაკავების 
და დაპატიმრების ადრეული შეტყობინება საშუალებას აძლევს ოჯახს და მეგობრებს მალევე 
უზრუნველყონ პატიმრის ემოციური და მატერიალური მხარდაჭერა.

130 პირის დაპატიმრების ან გადაყვანის შესახებ ოჯახის ან სხვა საკონტაქტო პირების 
ინფორმირების უფლება მნიშვნელოვანი დამცავი მექანიზმია წამების და სხვა არასათანადო 
მოპყრობის, ინკომუნიკადო დაკავების და იძულებითი გაუჩინარების წინააღმდეგ. ოჯახის 
ინფორმირება პატიმრის სერიოზული დაზიანებების შესახებ მოქმედებს როგორც პრევენციული 
მექანიზმი პატიმრობაში არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ.

331. „ბანგკოკის წესები“, op. cit., შენიშვნა 28, 26-ე წესის კომენტარი.
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პრაქტიკაში განხორციელება

საკონტაქტო პირის დაფიქსირება
131 მე-7(g) წესის თანახმად პატიმრის სიკვდილის, ავადმყოფობის, დაზიანების ან გადაცემის 

შემთხვევაში გადაუდებელი საკონტაქტო პირის ინფორმირებულობის ან პატიმრის მიერ 
შეტყობინების შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად ციხის ადმინისტრაციამ უნდა აწარმოოს 
პატიმრების გადაუდებელი საკონტაქტო პირის მონაცემების და მათი ნათესავების შესახებ 
ინფორმაციის სათანადო დამუშავება. 

132 მანდელას წესების თანახმად ციხის ადმინისტრაციამ უნდა განახორციელოს სხვადასხვა 
საკონტაქტო ინფორმაციის წარმოება, მათ შორის „ინფორმაცია საგანგებო სიტუაციების დროს 
საკონტაქტო ახლობლის შესახებ“ (წესი 7), „ოჯახის ან ნებისმიერი სხვა საკონტაქტო პირისს“ 
(წესი 68) ან „სხვა მნიშვნელოვანი პირის“ (წესი 70) და „პატიმრის მიერ (...) წინასწარ შერჩეული 
პირის“ (წესი 69) შესახებ. ყველა შემთხვევაში, ოჯახისა და მეგობრების განმარტება უნდა 
განისაზღვროს ფართოდ, როგორც ეს მოცემულია წინამდებარე სახელმძღვანელო დოკუმენტის 
მე -5 თავის 22-26 პარაგრაფებში.

133 პატიმრებს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია პატიმრობის ადრეულ სტადიაზე მათ მიერ 
საგანგებო სიტუაციებში საკონტაქტო პირის და ნათესავის განსაზღვრის შესახებ. 
თუ მათ არ სურთ საკონტაქტო პირები ინფორმირებულნი იყვნენ მათი პატიმრობის ან 
დაზიანების, ავადმყოფობის, სიკვდილის ან გადაყვანის შესახებ, მათი სურვილები უნდა იყოს 
გათვალისწინებული. პატიმრებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა შეცვალონ სურვილისამებრ 
შეცვალონ ეს დეტალები.

შეტყობინების სახეები
134 ოჯახის წევრები ან სხვა საგანგებო კონტაქტები წინასწარ უნდა იყვნენ ინფორმირებულნი 

პატიმრის სხვა საპატიმრო დაწესებულებაში ან საავადმყოფოში გადაყვანის შესახებ. გადაყვანის 
შესახებ შეტყობინება უნდა აღინიშნოს პატიმრის პირად საქმეში. სათანადო პრაქტიკაა ციხის 
ადმინისტრაციის მიერ პატიმრის სერიოზული დაზიანების ან ავადმყოფობის შემთხვევაში 
შესაბამისი საგანგებო საკონტაქტო პირის ინფორმირებულობა, ვინაიდან პატიმრებს ასეთ 
შემთხვევაში თავად არ შეუძლიათ ამის გაკეთება. 

135 პატიმრის გადაყვანის შემთხვევაში ოჯახის წევრები წინასწარ უნდა იყვნენ ინფორმირებულები. 
ეს თავიდან აიცილებს მნახველების მიერ დაწესებულებაში არმყოფი პატიმრის 
მოსანახულებლად მისვლის შემთხვევებს. აღნიშნული ასევე აადვილებს ოჯახის წევრების 
შესაძლებლობას უახლოეს მომავალში მოინახულონ ან განახორციელონ სატელეფონო საუბარი 
პატიმართან ახალ დაწესებულებაში. იმ შემთხვევებში, როდესაც კომუნიკაციის ფორმა არ 
არის დაუყოვნებლივი, მაგალითად როგორიცაა საფოსტო მომსახურება, პატიმრის ახალ 
დაწესებულებაში გადაყვანის შესახებ შეტყობინება უნდა გაიგზავნოს გადაყვანამდე რამდენიმე 
ხნით ადრე.

136 პატიმრებს უნდა მიეცეთ ტელეფონების, საწერი მასალების და კომუნიკაციის ელექტრონული 
საშუალებების ხელმისაწვდომობა, რათა მოხდეს ოჯახის წევრებთან ან სხვა პირებთან 
ურთიერთობა პატიმრობის, სხვა დაწესებულებაში გადაყვანის და სერიოზული ავადმყოფობის 
ან დაზიანების შემთხვევაში. ციხის ადმინისტრაციის ვალდებულებაა მიაწოდონ პატიმრებს 
ყველა საჭირო საშუალება ამგვარი კონტაქტის დასამყარებლად და დაეხმარონ მათ, ვისაც 
არ აქვს ფინანსური შესაძლებლობები ან სხვაგვარად არ გააჩნიათ უნარი დახმარების გარეშე 
განახორციელონ კონტაქტი ოჯახის წევრებთან ან სხვა პირებთან.

137 70-ე წესი ადგენს, რომ ციხის ადმინისტრაცია ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს 
პატიმარს ნათესავის ან სხვა მნიშვნელოვანი პირის ავადმყოფობის ან გარდაცვალების 
შესახებ. აღნიშნული ინფორმაციის სათანადო წესით პატიმრისთვის მიწოდების მიზნით ციხის 
ადმინისტრაციამ შესაძლოა ნება დართოს ოჯახს ან საკონტაქტო ახლო პირს უშუალოდ 
აცნობონ ამის შესახებ მას. 

138 2012 წლის მარტის ადამიანის უფლებათა დაცვის საბჭოს რეზოლუცია ბავშვის უფლებების 
შესახებ ხაზს უსვამს ციხის გარეთ მცხოვრები ბავშვების ან მათი კანონიერი მეურვეებისთვის 
ბავშვის დაპატიმრებული მშობლის ადგილსამყოფელის, აგრეთვე ნებისმიერ გადაყვანის ან სხვა 
მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების აუცილებლობაზე.332

332. ბავშვის უფლებები, გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია 19.37, 19 აპრილი 2012.
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კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პირის მონახულება 
და დაკრძალვაზე დასწრება 

139 70-ე წესის თანახმად ტერმინები „თუ გარემოება ამის საშუალებას იძლევა“ უნდა იყოს გაგებული 
კეთილსინდისიერად და მხედველობაში იღებდეს ავადმყოფი ნათესავების, განსაკუთრებით 
მძიმე ავადმყოფობისა მონახულებისა და დაკრძალვის სოციალურ და ემოციურ მნიშვნელობას.

140 ავადმყოფობის შემთხვევებში კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი უახლოესი ნათესავის 
თუ სხვა მნიშვნელოვანი პირის მონახულების მიზნით პატიმრის ტრანსპორტირებისას 
გასათვალისწინებელი ღონისძიებების დაგეგმვისას ციხის ხელმძღვანელობამ შეძებისდაგვარად 
უნდა გაითვალისწინოს ისეთი კულტურული ნორმები და შედეგები, როგორიცაა მაგალითად 
ავადმყოფი პირის მონახულების ჩვეულებრივად მისაღები დრო და სხვადასხვა სახის გლოვა 
და დაკრძალვის ცერემონიალი. 

141 პატიმრებს უნდა შეეძლოთ საკუთარ ტანსაცმელში გამოწყობა კრიტიკულ მდგომარეობაში 
მყოფი ავადმყოფის მონახულების ან დაკრძალვაზე დასწრებისას.

კონტექსტი: დასწრება ოჯახურ დაკრძალვაზე – ECTHR საქმე [5.15]

საქმეში კანალასი რუმინეთის სახემწიფოს წინააღმდეგ, ECtHR აღმოაჩინა, რომ ხელისუფლებამ დაარღვია 
განმცხადებლის პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება მისთვის დედის დაკრძალვაზე 
დასწრების მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმით. ციხის დირექტორმა თავისი უარი დაასაბუთა იმ 
მოტივით, რომ მსჯავრდებულს მოსახდელად განსაზღვრული ჰქონდა ხანგძლივი სასჯელი და ის მიმდინარე 
თვეს უკვე იყო წახალისებული. არსებითად, სასამართლომ დაადგინა, რომ „დროებითი შვებულების ზომები 
ხელს უწყობს პატიმრების სოციალურ რეაბილიტაციას, თუნდაც მათ ჩადენილი ჰქონდეთ ძალადობრივი 
დანაშაული“ და რომ „ყოველთვიურად პატიმართა წახალისების მხოლოდ ერთი შემთხვევით შეზღუდვა არ 
ვრცელდება ოჯახის წევრის დაკრძალვაზე დასასწრებად ციხის დატოვების ნებართვის გაცემის შემთხვევაზე“. 
სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ ციხის ადმინისტრაციამ არ შეამოწმა დაკრძალვის ადგილას ბ-ნი 
კანალასის ბადრაგის თანმხლებით მიყვანის შესაძლებლობა და დაასკვნა, რომ „ციხის ადმინისტრაციამ 
არ მოახდინა სხვადასხვა დაინტერესებული პირების ინტერესების ბალანსის შეწონვა, კერძოდ, ერთის 
მხრივ ბატონი კანალასის ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება და მეორეს მხრივ საზოგადოებრივი 
უსაფრთხოება ან მართლწესრიგის დარღვევის და დანაშაულის თავიდან აცილების შესაძლებლობა“.333

333. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, კანალასი რუმინეთის წინააღმდეგ (Kanalas v. Romania), განაცხადი N20323/14, 2016 წლის 6 
დეკემბრის განაჩენი. 
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ჯანდაცვა
6.1 ჯანდაცვის სერვისის მიწოდება
6.2 ჯანდაცვის პერსონალის საკონსულტაციო ვალდებულებები
6.3 გადაუდებელი და სპეციალიზებული სამედიცინო დახმარება
6.4 წამების ნიშნების დოკუმენტირება და შეტყობინება
6.5 ეთიკური და პროფესიული სტანდარტები
6.6 სამედიცინო დოკუმენტაცია



01 ყველა ადამიანს აქვს უფლება ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის უმაღლეს შესაძლო 
სტანდარტზე და, როდესაც სახელმწიფო პირს თავისუფლებას აღუკვეთს, ის იღებს 
ვალდებულებას, რომ უზრუნველყოს მკურნალობა და დაიცვას და ხელი შეუწყოს მის ფიზიკურ 
და ფსიქიკურ სიჯანსაღეს და კეთილდღეობას. შესაბამისად, ხელისუფლებამ სათანადო 
რესურსი უნდა მიუძღვნას იმის უზრუნველყოფას, რომ ციხეების ჯანდაცვა ადექვატური იყოს, 
ციხის კონტიგენტის რიცხოვნობისა და საჭიროებების გათვალისწინებით. 

ციხეში მყოფებს უფლება აქვთ მიიღონ ჯანდაცვის იგივე სტანდარტი, როგორიც ციხის 
მიღმა საზოგადოებაში არის უზრუნველყოფილი. ისევე როგორც საზოგადოებრივ სექტორში, 
ჯანდაცვის სისტემის ყველა თანამშრომლის უმთავრესი ვალდებულება პაციენტებზე ზრუნვა და 
მათი მკურნალობაა, მათი სამედიცინო საჭიროებების ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე. 
მათი ფუნდამენტური ეთიკური ვალდებულებაა პაციენტის ავტონომიას და საუკეთესო 
ინტერესებს პატივი სცეს; შეაფასოს, ხელი შეუწყოს, დაიცვას და გააუმჯობესოს პატიმართა 
ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობა და თავიდან აიცილოს მათთვის ზიანის მიყენება. 

ციხის ჯანდაცვის ინსტიტუტიური მოწყობა დაწესებულებებს შორის, შესაძლოა, 
განსხვავდებოდეს, მაგრამ შტატი აუცილებლად უნდა მოიცავდეს ექიმებს, ექთნებს, 
ფსიქიატრებს, ფსიქოლოგებს და სტომატოლოგებს. ციხის კონტიგენტის მიხედვით, სხვა 
სპეციალისტებიც, შესაძლოა, იყონ საჭირო, როგორიცაა მეანები, გინეკოლოგები და 
პედიატრები. გარკვეული დაავადებების ან მდგომარეობების, თუ სამედიცინო პროცედურების 
ჩასატარებლად და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების საჭიროების შემთხვევაში, 
აუცილებელი ხდება პატიმრების ტრანსპორტირება სამოქალაქო სექტორის საავადმყოფოში 
ან სპეციალიზებულ კლინიკაში. „მანდელას წესების“ განახლებისას, განხორციელდა 
ჯანდაცვასთან დაკავშირებული დებულებების თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში 
მოყვანა, მათ შორის, სამედიცინო ეთიკის საკითხებზე. განახლებული წესები იძლევა 
კონკრეტულ სახელმძღვანელო პრინციპებს ციხეებში ჯანდაცვის სერვისების ორგანიზებასთან 
და ჯანდაცვის პერსონალის კონკრეტულ ვალდებულებებსა და ფუნქციებთან დაკავშირებით. 
ამასთანავე, „წესები“ უფრო დეტალურად განიხილავს ფსიქიკური აშლილობების ან სხვა 
სპეციფიკური ჯანდაცვის საჭიროებების მქონე პირთა პრობლემების მოგვარების საკითხებს. 
„წესები“ ასევე იმეორებს ჯანდაცვის პერსონალის მხრიდან წამების ან სხვა არასათანადო 
მოპყრობის აბსოლუტურ აკრძალვას და მათ ვალდებულებას მათთვის ცნობილი შემთხვევების 
დოკუმენტირებასა და შესაბამისი ორგანოებისათვის შეტყობინებასთან დაკავშირებით. 

შესაბამისი წესები: ჯანდაცვა

წესი24:
1. სახელმწიფო ვალდებულია იზრუნოს პატიმრების 
ჯანმრთელობაზე.პატიმრები უნდა სარგებლობდნენ 
ჯანდაცვის სფეროს იმავე სტანდარტების მომსახურებით, 
რაც ხელმისაწვდომია ფართო საზოგადოებისთვის. 
მათ უნდა ჰქონდეთ სამედიცინო მომსახურებაზე 
წვდომა უფასოდ და სამართლებრივი სტატუსის გამო 
დისკრიმინაციის გარეშე.

2. ციხის სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება 
უნდა ხდებოდეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
სფეროსთან მჭიდრო კონტაქტში და იმგვარად, 
რომ უზრუნველყოფილი იქნას პატიმრის უწყვეტი 
მკურნალობა, მათ შორის აივ, ტუბერკულოზის და სხვა 
ინფექციური დაავადებების, ასევეწამალდამოკიდებულებ
ისარსებობის შემთხვევაში.

წესი25:
1. ყველა დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს 
ჯანდაცვისსამსახური, რომლის საქმიანობაც მოიცავს 
პატიმართა ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
შეფასებას, ხელშეწყობას, დაცვას და გაუმჯობესებას. 
საჭიროა, განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდეს 
ჯანდაცვის განსაკუთრებულისაჭიროებების მქონე 
პატიმრებს, ან პატიმრებს, რომელთა ჯანმრთელობის 
მდგომარეობაც ხელს უშლის მათ სათანადო 
რეაბილიტაციას.

2.ჯანდაცვის სამსახური უნდა 
მოიცავდეს საკმარისი რაოდენობით 
წარმოდგენილკვალიფიციური თანამშრომლებისგან 
შემდგარინტერდისციპლინურჯგუფს, რომლებიც 
მოქმედებენ სრული კლინიკური დამოუკიდებლობის 
საფუძველზე და გააჩნიათ შესაბამისიცოდნა 
დაგამოცდილება ფსიქოლოგიასა და ფსიქიატრიაში. 
თითოეულ პატიმარს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, 
ისარგებლოს კვალიფიციური სტომატოლოგის 
მომსახურებით.

წესი27:
1. სასწრაფო შემთხვევების დროს, ყველა პატიმარმა 
დაუყოვნებლივ უნდა მიიღოს სამედიცინო 
დახმარება. პატიმრები, რომლებსაცსპეციალიზებული 
მკურნალობა ან ოპერაცია ესაჭიროებათ, უნდა 
გადაიყვანონ სპეციალიზებულ დაწესებულებაში 
ან სამოქალაქოსაავადმყოფოში. თუ ციხის 
სამედიცინო სამსახურს გააჩნია სტაციონარული 
სამსახური, იგი უნდა იყოს სათანადოდ აღჭურვილი 
დაუზრუნველყოფდესპატიმრების შესაბამის მოვლასა 
და მკურნალობას.

6. ჯანდაცვა
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2.აუცილებელია, კლინიკურ გადაწყვეტილებებს იღებდეს 
მხოლოდ პასუხისმგებელი სამედიცინო პერსონალი. 
დაუშვებელია, ამ გადაწყვეტილების სხვა,არასამედიცი
ნოპერსონალისგადაწყვეტილების მიერ გადაწონვა ან 
უგულებელყოფა. 

წესი30: ექიმი ან სხვა კვალიფიციური სამედიცინო 
სპეციალისტი, მიუხედავად იმისა, ანგარიშვალდებულია 
თუ არა ის ექიმის წინაშე, ვალდებულია, ციხეში 
მიღებისთანავე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, 
მომდევნო პერიოდშიც, ნახოს, ესაუბროს და შემოწმება 
ჩაუტაროსნებისმიერ პატიმარს. განსაკუთრებული 
ყურადღება უნდა მიექცეს:

(ა) სამედიცინო საჭიროებების გამოვლენას და 
მკურნალობისთვის ყველა ზომის მიღებას;

(ბ)ნებისმიერი სახის არასათანადო მოპყრობის 
გამოვლენას, რომელიც შესაძლოა განხორციელებულიყო 
შემოსულ პატიმარზედაწესებულებაშიმიღებამდე;

(გ) ნებისმიერი სახის ფსიქოლოგიური ან 
სხვა სახის სტრესისნიშნებისგამოვლენას, 
რომელიც შესაძლოა პატიმარს დაპატიმრების 
შედეგად მიეღო, მათ შორის, და არამხოლოდ, 
თვითმკვლელობისა და თვითდაზიანების რისკი, 
ნარკოტიკების,მედიკამენტებისან ალკოჰოლის 
აბსტინენციის შედეგად გამოვლენილი სიმპტომები; ასევე 
ყველა საჭიროინდივიდუალიზებულიზომების მიღებასდა 
მკურნალობის კურსის შედგენას;

(დ)ისეთ შემთხვევებში როდესაც არსებობს ეჭვი 
ან დადასტურებულია პატიმრის მიერ გადამდები 
დაავადების მატარებლობა, ინფექციის პერიოდის 
განმავლობაში ასეთი პატიმრების კლინიკური 
იზოლირებისა და შესაბამისი მკურნალობის 
უზრუნველყოფას;

(ე) პატიმრების ფიზიკური მდგომარეობის დადგენას, 
მათი მუშაობის, ვარჯიშისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში 
ჩართვის მიზნით.

წესი31:
ექიმს, ან ზოგ შემთხვევაში სხვა კვალიფიციურ 
სამედიცინო პერსონალს უნდა ჰქონდეს ყოველდღიური 
შესაძლებლობა, მოინახულოს ყველა ავადმყოფი 
პატიმარი, ყველა პატიმარი, რომელიც უჩივის 
ფიზიკური თუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს 
ანდაზიანებას, ასევე ნებისმიერი პატიმარი, რომლის 
მიმართაცგანსაკუთრებითმიმართულია მათი ყურადღება. 
ყველა სამედიცინოშემოწმებაუნდა ტარდებოდესსრული 
კონფიდენციალობის დაცვით.

წესი 33: ექიმი ვალდებულია აცნობოს ციხის დირექტორს 
ნებისმიერი შემთხვევის შესახებ, როდესაც ის თვლის, 
რომ პატიმრობის გაგრძელება ან პატიმრობის პირობები 
ვნებს ან მომავალში ავნებს პატიმრის ფიზიკურ ან 
ფსიქიკურ ჯანმრთელობას.

 6.1. ჯანდაცვის სერვისის მიწოდება

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანდაცვის საჭიროებების უზრუნველყოფა
02 ახლად შემოყვანილ პატიმრებს, შესაძლოა, ქონდეთ უკვე არსებული, არანამკურნალევი 

ჯანმრთელობის პრობლემები და/ან არადიაგნოზირებული ფსიქიკური პრობლემები. 
პატიმრობამ, შესაძლოა, გაამწვავოს ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები. 
შესაბამისად, პატიმრის მიღებიდან მალევე უნდა მოხდეს მათი გამოვლენა, რათა პატიმარს 
გაეწიოს სათანადო მკურნალობა. სათანადოდ მართვის გარეშე, იმ პატიმრებსაც კი, ვისაც 
მიღებისას არ აღენიშნება ჯანმრთელობის პრობლემები, შესაძლოა, განუვითარდეთ 
გართულებები პატიმრობის პერიოდში, რაც სხვა შემთხვევაში, არ ექნებოდათ. 

03 პატიმრები, ხშირად, ღარიბი და მარგინალიზებული წრიდან არიან. როგორც ასეთი, მათ 
შესაძლოა, ქონოდათ მეტი შეხება გადამდებ დაავადებებთან, არასრულფასოვან კვებასთან და 
ნაკლებად ქონოდათ ხარისხიან ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობა. გარდა ამისა, 
მათ შესაძლოა, ქონდეთ ნივთიერებების ავადმოხმარების გამოცდილება და დამოკიდებულების 
უფრო მაღალი ხარისხი. შესაბამისად, ციხეში მათ, შესაძლოა, ქონდეთ აბსტინენციის 
სიმპტომები. ასევე, ზოგადად, მათ შესაძლოა უგულებელყოფილი ქონდეთ ფიზიკური 
ჯანმრთელობის პრობლემები და ისეც შეიძლება, რომ ზოგიერთ პატიმარს პატიმრობამდე, 
საერთოდ, არასოდეს მიუღია კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება, განსაკუთრებით, თუ 
ისინი მიყრუებული სოფლებიდან არიან. 

04 გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, ჰეპატიტი და აივ/შიდსი, 
დიაგნოსტირება და მკურნალობა ციხეში, ამცირებს დაავადებების გავრცელების რისკს, 
როგორც ციხეში, ასევე ფართო საზოგადოებაში, რადგან აღარ ხდება მათი გავრცელება 
პატიმრებს შორის, თანამშრომლებზე, ასევე მნახველებზე და პატიმრის გათავისუფლების 
შემდეგ საზოგადოებაში. 
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ჯანდაცვის პერსონალის დამოუკიდებლობა 

ციხეში მომუშავე ჯანდაცვის პერსონალი 
დამოუკიდებელი უნდა იყოს ციხის 
ადმინისტრაციისაგან, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 
პატიმრების კლინიკური და სხვა სამედიცინო შეფასება 
ეფუძნებოდეს მხოლოდ სამედიცინო კრიტერიუმებს. 
ციხეში ან პოლიციის სისტემაში მომუშავე ექიმების 
დამოუკიდებლობის გარანტირებისთვის, ციხის 
ხელმძღვანელობასთან პირდაპირი იერარქიული ან 
საკონტრაქტო ვალდებულებაც კი თავიდან უნდა 
იქნეს აცილებული. უმცროსი სამედიცინო პერსონალი 
(ექთნები) სამედიცინო ინსტრუქციებს უნდა იღებდნენ 
პატიმრის მკურნალი ექიმისგან. 

დასაქმების პირობების მიუხედავად (საჯარო 
მოსამსახურეა თუ კერძო კონტრაქტორი), ექიმები 
ყოველთვის დამოუკიდებელი უნდა იყონ პოლიციის 
ან ციხის ხელმძღვანელობისგან. WHO და UNODC 
ამტკიცებენ, რომ ჯანდაცვის პერსონალის 
დამოუკიდებლობის დაცვისთვის საუკეთესო 
საშუალებაა იმის უზრუნველყოფა, რომ ისინი 
დაქირავებული იყონ ჯანდაცვის უწყების მიერ და არა 
სასჯელის აღსრულების.334

მედიკოსთა მსოფლიო ასოციაცია აცხადებს, რომ 
ექიმებს „უნდა გააჩნდეთ თავისუფლება მიიღონ 
პროფესიული გადაწყვეტილებები მათი პაციენტების 
მკურნალობისა და მათზე ზრუნვისას, გარეშე პირების 
ან მხარეების გაუმართლებელი ზემოქმედების გარეშე“ 
და რომ „კლინიკური დამოუკიდებლობა არ არის 
მხოლოდ მნიშვნელოვანი, როგორც მაღალი ხარისხის 
სამედიცინო ზრუნვის არსებითი მდგენელი და ამრიგად, 
პაციენტისათვის სარგებლის მომტანი, რომლის დაცვა 
აუცილებელია, არამედ ასევე, როგორც სამედიცინო 
პროფესიონალიზმის არსებითი პრინციპი“.335

თუ ჯანდაცვის პერსონალი არ არის დამოუკიდებელი 
ციხის მმართველი რგოლისგან, მათ შეიძლება 
განიცადონ ინტერესთა კონფლიქტი და მეტი 
ვალდებულება იგრძნონ ციხის ადმინისტრაციის, 
როგორც დამსაქმებლის მიმართ, ვიდრე პაციენტის 
მიმართ. მათ ასევე, შესაძლოა, იმოქმედონ უარყოფითი 
შედეგების შიშით, მათ შორის გათავისუფლების, 
თუ არ შეასრულებენ ციხის თანამშრომლების 
თხოვნას და შესაძლოა, თავად დაექვემდებარონ 
ანგარიშსწორებით ქმედებებს. 

ჯანდაცვის პერსონალის დამოუკიდებლობა არსებითი 
მნიშვნელობისაა პატიმრებისთვის, რათა იგრძნონ 
ნდობა ჯანდაცვის მიმწოდებლის მიმართ, მათ 
ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, 
ასევე შეეძლოთ ღიად ესაუბრონ და შეატყობინონ 
წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის შესახებ. 
თუ ჯანდაცვის პერსონალი პირდაპირ დასაქმებულია 
პენიტენციური სამსახურის მიერ, ან თუ ისინი 
ზედმეტად ემეგობრებიან ციხის თანამშრომლებს, 
ნაკლებ სავარაუდოა, რომ პატიმრები მათ ენდონ, 
მითუმეტეს, თუ ციხის პერსონალის მხრიდან 
არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლი გახდნენ. 

სახელმწიფოს ვალდებულება

პატიმრებისთვის ჯანდაცვის მომსახურების გაწევა 
სახელმწიფოს ვალდებულებაა. სახელმწიფოებს 
ეკისრებათ განსაკუთრებული ზრუნვის ვალდებულება 
დაკავებულ პირებზე, რადგან პატიმრებს არ 
გააჩნიათ სხვა ალტერნატივა გარდა იმისა, რომ იყონ 
ციხის ხელმძღვანელობაზე დამოკიდებული მათი 
ჯანმრთელობის დაცვისა და ხელშეწყობისთვის. 
პატიმრები, როგორც ადამიანები, ინარჩუნებენ 
ჯანმრთელობის უფლებას, როგორც ეს მოცემულია 
ICCPR-ის მე-12-ე მუხლსა და „პატიმრებთან მოპყრობის 
ძირითადი პრინციპების“ მე-9 პრინციპში.

WHO-მ და UNODC-იმ აღნიშნეს, რომ „პატიმართა 
ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობისთვის 
ყველა შესაბამისი უწყების და რესურსის მართვა და 
კოორდინაცია სრულებით სახელმწიფოს მოვალეობაა 
და, რომ „ჯანდაცვის სამინისტროები უნდა უწევდნენ 
ჯანდაცვის მომსახურებას ციხეებში და იყონ ამისთვის 
ანგარიშვალდებულნი, ითხოვდნენ ჯანსაღი საპატიმრო 
პირობების შექმნას“.336

ჯანდაცვის ექვივალენტობა

ჯანდაცვის სპეციალისტებს ეკისრებათ ვალდებულება 
ექვივალენტური ზრუნვის უზრუნველყოფასთან 
დაკავშირებით, რაც გულისხმობს ჯანდაცვის იმავე 
სტანდარტის უზრუნველყოფას პატიმრისთვის, 
რაც ციხის გარეთ შეიძლება მიიღოს. როგორც 
განმარტებულია „გაეროს პრინციპებში სამედიცინო 
ეთიკის შესახებ“, „ჯანდაცვის პერსონალი, 
განსაკუთრებით კი ექიმები, რომელთაც აკისრიათ 
პატიმრებზე და დაკავებულებზე სამედიცინო ზრუნვის 
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334. „კარგი მმართველობა ციხეების ჯანდაცვაში 21-ე საუკუნეში: პოლიტიკის ნარკვევი ჯანდაცვის ორგანიზების შესახებ“, გაეროს ნარკოტიკებისა 
და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო (UNODC) და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO), 2013.

335. „სეულის დეკლარაცია პროფესიული ავტონომიისა და კლინიკური დამოუკიდებლობის შესახებ“, მედიკოსთა მსოფლიო ასოციაციის 59-ე 
გენერალური ასამბლეა, 2008 წლის ოქტომბერი, ხელმისაწვდომია: www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-seoul-on-professional-autonomy-
and-clinical-independence. 

336. „კარგი მმართველობა ციხეების ჯანდაცვისათვის 21-ე საუკუნეში, UNODC და WHO, op. cit., შენიშვნა 334, გვ. viii. 
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ვალდებულება, ვალდებულია დაიცვას მათი ფიზიკური 
და ფსიქიკური ჯანმრთელობა და უმკურნალოს 
მათ იმავე ხარისხით და სტანდარტით, როგორც ეს 
უზრუნველყოფილია იმ პირთათვის, რომლებიც არ 
წარმოადგენენ პატიმრებს და დაკავებულებს“.337

თუ ციხეების ხელმძღვანელობამ უნდა უზრუნველყოს 
ჯანდაცვის ისეთივე სტანდარტი, როგორც ეს გარე 
სამყაროშია ხელმისაწვდომი, მაშინ მათ უნდა შეეძლოთ 
დაასაქმონ საკმარისი რაოდენობის სათანადოდ 
მომზადებული პერსონალი. ეს კი მხოლოდ მაშინ იქნება 
შესაძლებელი, თუ ციხეების ჯანდაცვის პერსონალის 
ხელფასები და სამუშაო პირობები და გარანტიები 
საკმარისად კარგი იქნება კვალიფიციური კადრების 
მოსაზიდად და შესანარჩუნებლად. ექვივალენტური 
ზრუნვის უზრუნველყოფისთვის, ციხეების ჯანდაცვის 
სამსახურები ასევე სათანადოდ უნდა იყოს აღჭურვილი 
და დაფინანსებული.

წესი 24(1) ნათლად განსაზღვრავს, რომ პატიმრებს 
უფასოდ უნდა მიუწვდებოდეთ ხელი საჭირო 
ჯანდაცვის მომსახურებაზე. გაეროს პრინციპთა 
ერთობლიობა ანალოგიურად ადგენს, რომ პატიმრის 
საწყისი სამედიცინო შემოწმების შემდეგ, „სამედიცინო 
ზრუნვა და მკურნალობა საჭიროებისამებრ უნდა 
იქნეს გაწეული”. ეს ზრუნვა და მკურნალობა უფასოდ 
უნდა გაეწიოს. 

ზრუნვის უწყვეტობა 

ზრუნვის უწყვეტობა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ 
ციხეში მიღებისას, არამედ ასევე გათავისუფლებისას 
და, ზოგადად, უფრო ადვილია მისი მართვა, 
როდესაც პატიმრების განაწილება ხდება მათ 
საცხოვრებელთან ახლოს. 

ზრუნვის უწყვეტობის უზრუნველყოფის მოთხოვნა 
ასევე მოიცავს პატიმრის სამედიცინო დოკუმენტაციის 
სათანადო მართვასა და გადაცემას. წესი 26(2) ნათლად 
აკონკრეტებს, რომ სამედიცინო დოკუმენტაცია უნდა 
გადაეგზავნოს მიმღები დაწესებულების ჯანდაცვის 
სამსახურს, როდესაც ხდება პატიმრის გადაყვანა და 
დაექვემდებაროს სამედიცინო კონფიდენციალობას. 

როდესაც, სპეციფიური სამედიცინო მდგომარეობის 
მქონე პირები თავისუფლდებიან ციხიდან, 
ჯანდაცვის სპეციალისტებმა უნდა გაითვალისწინონ 
საჭიროებენ თუ არა ისინი მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფას იმ დროის გათვალისწინებით, 
რაც მათ დასჭირდებათ ვიდრე მიიღებენ დამატებით 
სამედიცინო კონსულტაციებსა და მედიკამენტების 
რეგულარულ მარაგს. 

ექვივალენტური ზრუნვის პრინციპი არ გულისხმობს 
იმას, რომ ციხეებს აქვთ ნაკლები ვალდებულება 
პატიმრების მიმართ იმ ქალაქებსა თუ სოფლებში, 
სადაც არ არსებობს ადგილობრივი ჯანდაცვის 
დაწესებულებები, ან სადაც ჯანდაცვის სერვისი, 
განსაკუთრებით ცუდი ხარისხისაა. 

ზრუნვის უწყვეტობის უზრუნველყოფის ყველაზე 
ეფექტური გზა ციხეებში ჯანდაცვის სერვისის 
მიწოდების ვალდებულების ეროვნული ჯანდაცვის 
უწყებისთვის დაკისრებაა. თუ ეს შეუძლებელია, ამ 
შემთხვევაში მჭიდრო კავშირი უნდა არსებობდეს 
სამოქალაქო და ციხეების ჯანდაცვის მომსახურების 
პროვაიდერებს შორის. 

სპეციფიური ტრენინგი ციხის თანამშრომლებისა 
და ჯანდაცვის პერსონალისთვის 

ციხეებში ჯანდაცვის საჭიროებებზე ადექვატური 
რეაგირებისათვის, ციხის პერსონალიც და 
ჯანდაცვის სერვისის მიმწოდებლებიც, შესაძლოა, 
საჭიროებდნენ სპეციფიურ მომზადებას და მხარდამჭერ 
სერვისებს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
იმ რთული სამუშაო პირობების გათვალისწინებით, 
რომელიც ჯანდაცვის პერსონალს, შესაძლოა, 
ქონდეს თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში, 
განსაკუთრებით, შორს მდებარე დაწესებულებებში. 

ციხის ჯანდაცვის პერსონალმა უნდა გაიაროს 
მომზადება პენიტენციურ სისტემაში წამებისა და 
არასათანადო მოპყრობისთაობაზე შეტყობინების 
საკითხებში, მათ შორის ისეთი შემთხვევების 
დროს, როდესაც ასეთი ფაქტები, შესაძლოა, მოხდა 
ციხის გარეთ და გამოვლინდა დაწესებულებაში 
პატიმრის მიღებისას. ამ მიზნით, ჯანდაცვის მთელ 
პერსონალს უნდა მიეწოდოს „სტამბოლის ოქმის“ 
ასლი და გადამზადდეს მისი გამოყენების საკითხებში. 
UNSPT-მ კონკრეტულად მიუთითა, რომ სამედიცინო 
შემოწმება „უნდა განხორციელდეს გარეშე პირების 
დაუსწრებლად, ჯანდაცვის სპეციალისტის მიერ, 
რომელიც მომზადებულია დაზიანებების აღწერისა და 
შეტყობინების საკითხებში, მოიცავს დამოუკიდებელ 
და სრულ სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ შემოწმებას 
და შედეგები კონფიდენციური უნდა იყოს პოლიციის 
თუ ციხის პერსონალისგან და მათი გაზიარება 
მოხდეს მხოლოდ პატიმართან ან/და მის ადვოკატთან, 
„სტამბოლის ოქმის“ მიხედვით”.338

ჯანდაცვის მთელმა პერსონალმა უნდა გაიაროს 
მომზადება ადამიანის უფლებების და სამედიცინო 
ეთიკის საკითხებზე, მათ შორის, პენიტენციურ 
სისტემაში განსაკუთრებული გამოწვევებისა და 
სირთულეების თაობაზე. 

76(დ) წესის მიხედვით, ციხის ყველა თანამშრომელმა 
უნდა გაიაროს მომზადება პირველადი გადაუდებელი 
სამედიცინო დახმარების შესახებ. ეს მნიშვნელოვანია, 
რადგან, ხშირად, ისინი ახდენენ პირველად რეაგირებას 
ჯანმრთელობის გადაუდებელი მდგომარეობის დროს. 

წესი 76(დ) ასევე მოითხოვს, რომ ყველა 
თანამშრომელმა გაიაროს მომზადება პატიმრების 
ფსიქო-სოციალურ საჭიროებებზე, სოციალური 
ზრუნვისა და დახმარების საკითხებზე, მათ შორის, 
ფსიქიკური აშლილობების ადრეულ აღმოჩენაზე. 
ამ სახელმძღვანელო დოკუმენტის პირველი თავის 
167-220-ე აბზაცები უფრო დეტალურად ეხება 
პერსონალის მომზადების და განვითარების საკითხებს.

337  338  

337. „სამედიცინო ეთიკის პრინციპები რელევანტური ჯანდაცვის პერსონალის, განსაკუთრებით, ექიმების, როლისთვის პატიმართა და 
დაკავებულების დასაცავად წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ“, გენერალური 
ასამბლეის რეზოლუცია 37/194, 18 დეკემბერი 1982 წ., პრინციპი 1. 

338. ანგარიში წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის პრევენციის ქვეკომიტეტის ვიზიტის 
თაობაზე ყირგიზეთში, თებერვალი 2014, CAT/OP/KGZ/1, 57-ე აბზაცი. 
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05 პატიმრის თავდაპირველი სამედიცინო სკრინინგი იძლევა მნიშვნელოვან შესაძლებლობას, 
სუიციდის და თვითდაზიანების რისკის მქონე პატიმრების გამოვლენისთვის. განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია ამგვარი ნიშნების ადრეულ ეტაპზე იდენტიფიცირება, რადგან სუიციდისა და 
თვით-დაზიანების რისკი ჩვეულზე მაღალია პატიმრობის პირველ დღეებში. ამასთანავე, ამგვარი 
რისკების ადრეულმა იდენტიფიკაციამ, შესაძლოა, ხელი შეუწყოს სუიციდის/თვითდაზიანების 
მეთვალყურეობის საჭიროების მქონე პატიმართა უსაფრთხო და სათანადო კლასიფიკაციას 
და ზედამხედველობას. 

06 საწყისი სამედიცინო სკრინინგი საშუალებას აძლევს სამედიცინო პერსონალს გამოავლინოს 
და დააფიქსიროს დაზიანებები, წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის შესაძლო 
ნიშნების ჩათვლით.

07 დაწესებულებაში მიღებიდან, შეძლებისდაგვარად, მოკლე ვადებში სამედიცინო სპეციალისტის 
ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფს იმას, რომ პატიმრები ადრე არსებული დაავადებებით, 
მიიღებენ საჭირო ზრუნვას და წვდომას შესაბამის მედიკამენტებსა და მკურნალობაზე. 
ახლად მოყვანილ პატიმრებს თან, სავარაუდოდ, არ ექნებათ მედიკამენტები, ან შესაძლოა, 
იყონ დეზორიენტირებულები და სტრესში, რომ საჭირო დროს და დოზით მიიღონ 
მედიკამენტები. ასევე, შესაძლოა, ციხის სამედიცინო სამსახურს დასჭირდეს გარკვეული დრო, 
ცალკეული ტიპის და რაოდენობის სამედიცინო მარაგების შესაძენად და ინდივიდუალურად 
პატიმრებისთვის მისაწოდებლად.

08 გადამდები დაავადებების339 იდენტიფიცირება უნდა მოხდეს, მკურნალობა გაეწიოთ და სხვა 
საჭირო ზომები გატარდეს, ციხეში ამგვარი დაავადებების გავრცელების პრევენციისთვის. 
ციხეებში გადამდები დაავადებების გავრცელების რისკი მაღალია, ადამიანების დიდი 
რაოდენობის დახურულ სივრცეში ყოფნის გამო. გადატვირთულობა ამწვავებს ინფექციების 
გავრცელების რისკს და ზრდის სნეულებათა უგულებელყოფის ალბათობას. პატიმრებს ასევე, 
შესაძლოა, აღენიშნებოდეთ მაღალი რისკის ქცევა, წამალმოხმარების, თვით-ტატუირების და 
დაუცველი სქესობრივი კავშირების ჩათვლით, რაც ციხეშიც შეიძლება გაგრძელდეს და ხელი 
შეუწყოს დაავადებათა გავრცელებას. 

09 პატიმრებს უფრო მაღალი ალბათობით უვითარდებათ ფსიქიკური აშლილობები, დახურულ 
სივრცეში ყოფნის გამო. ამგვარი განვითარებები, შეძლებისდაგვარად მალე უნდა გამოავლინონ, 
რათა პატიმარს სათანადო მკურნალობა გაეწიოს. 

10 საკმარისი ოდენობით, მაღალი კვებითი ღირებულების მქონე საკვების, უსაფრთხო სასმელი 
წყლისა და ფიზიკური ვარჯიშისთვის სათანადო შესაძლებლობის ხელმისაწვდომობის 
ნაკლებობა, რაც ძალიან ხშირია პენიტენციურ სისტემაში, წარმოადგენს დამატებით ფაქტორებს 
ჯანმრთელობის გაუარესებისთვის. ცუდი სანიტარული პირობები თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებებში, ზრდის კანის და პარაზიტულ დაავადებათა რისკს; მზის სინათლის, 
სუფთა ჰაერის, გათბობისა და ვენტილაციის ნაკლებობა, ასევე სერიოზულ გავლენას ახდენს 
პატიმრის ჯანმრთელობაზე.

11 ერთობლივ წერილში, რომელიც მიმართული იყო გაეროს ნარკოტიკების კომისიის 52-ე სესიის 
თავმჯდომარისადმი, გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა წამების საკითხებზე და ასევე 
გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა ჯანმრთელობის უფლების საკითხებზე აღნიშნეს, 
რომ „ტკივილის და ტანჯვის შესამსუბუქებლად კონტროლირებად მედიკამენტებზე წვდომის 
უზრუნველყოფის პრობლემა ემუქრება ჯანმრთელობის და სასტიკი, არაადამიანური და 
ღირსების შემლახავი მოპყრობისგან დაცვის ფუნდამენტურ უფლებებს“.340

რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია
12 ფიზიკური ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები ართულებს რეაბილიტაციას ციხიდან 

გათავისუფლების შემდეგ. ამგვარი აშლილობების მქონე პატიმრებს უჭირთ ნორმალური, 
სტაბილური დასაქმების და ბინის შოვნა, მათი უნარი ციხის გარე სამყაროსთან წარმატებულად 
გაიარონ ადაპტაცია შეზღუდულია, განსაკუთრებით, თუკი მათი სნეულებები თუ აშლილობები 
არ არის დიაგნოსტირებული ან/და ნამკურნალევი.

13 ჯანმრთელობის პრობლემების დროული გამოვლენა და სათანადო მკურნალობა, ნარკოტიკული 
და ალკოჰოლდამოკიდებულების, ფსიქიკური აშლილობების და ძალადობის ვიქტიმურობის 
ჩათვლით, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს პატიმართა წარმატებულ რეაბილიტაციაში. იმ 
დაწესებულებებშიც, სადაც სპეციალიზებული დახმარება ჯერ არ არის უზრუნველყოფილი, 
პატიმართა სპეციფიური საჭიროებების გამოვლენა ხელს უწყობს ინდივიდუალური 
რეაბილიტაციის პროგრამებისთვის საჭირო ინფორმაციის შეკრებას. მას, ასევე შეუძლია, 

339. „გადამდები ან ინფექციური დაავადებები შეიძლება გავრცელდეს ერთი ადამიანიდან მეორეზე , პათოგენური მიკროორგანიზმების საშუალებით, 
როგორიცაა, ბაქტერიები, ვირუსები, პარაზიტები და სოკოები. განმარტებულია Health topics: Infectious Diseases-ის მიერ („ჯანდაცვის 
თემები: ინფექტიური დაავადებები“), WHO ხელმისაწვდომია: www.who.int/topics/infectious_diseases/en; და „ჯანდაცვის თემები: ინფექციური 
დაავადებები“, WHO ევროპა, ხელმისაწვდომი www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases. 

340. გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის საკითხებზე, 
„ანგარიში ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიმართ“, 1 თებერვალი 2013 წ., A/HRC/22/53, 56-ე აბზაცი. 
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უფრო ზოგადად, წაადგეს პატიმართა რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის საჭიროებებს, 
კლასიფიკაციის და განთავსების, ოჯახთან კონტაქტის, შესაფერისი სამუშაოს და გადამზადების 
პროგრამების თვალსაზრისით. 

ციხეების მართვა და რესურსების დაგეგმვა
14 პატიმრის დაწესებულებაში მიღებიდან მალევე მისი ჯანდაცვის საჭიროებების გამოვლენა 

ეხმარება ციხის ადმინისტრაციებს ჯანდაცვის მომსახურების, პერსონალის გამოყოფის და სხვა 
რესურსების დაგეგმვაში, პატიმართა სპეციალური დიეტის საჭიროებების ჩათვლით. ის ასევე 
ეხმარება ციხის ხელმძღვანელობას დაგეგმოს ტრანსპორტირების, კადრების გამოყოფის და 
სხვა ლოჯისტიკური საკითხები საავადმყოფოებში გეგმიური ვიზიტებისთვის.

15 ჯანდაცვის (შესაძლო) პრობლემების დიაგნოზირებით, მიღებიდან მალევე, ციხის 
ადმინისტრაციები ზოგავენ ფინანსურ რესურსს, ავადმყოფობის ან ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის საშუალებით, ასევე გადამდები დაავადებების სხვა 
პატიმრებზე და თანამშრომლებზე გადადების თავიდან აცილებით. 

16 ყოველი პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის ქონა ეხმარება 
ციხის ადმინისტრაციას უკეთ დაგეგმოს ინდივიდუალური რეაბილიტაციის პროგრამები, მათ 
შორის შესაბამისი ტრენინგი და დასაქმების შესაძლებლობები. შესაძლოა ისე მოხდეს, რომ 
ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პატიმრებმა ვერ შეძლონ ციხის დასაქმების პროგრამებში 
ჩართვა, ან ამგვარი პროგრამები უნდა მოარგონ მათ საჭიროებებს. 

17 ჯანსაღი ციხის ატმოსფერო ქმნის უფრო ჯანსაღ სამუშაო გარემოს ციხის 
თანამშრომლებისთვის, რაც თავის მხრივ, ხელს უწყობს პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის 
ურთიერთობების გაუმჯობესებას. 

კონტექსტი: ციხეებში ჯანდაცვის მომსახურების მიწოდების ფუძემდებლური 
პრინციპები [6.1]

დაცვა
პატიმრობა არ უნდა ზრდიდეს პატიმართა ავადობის რისკს.

ზრუნვის ექვივალენტობა
ციხეში ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა უნდა იყოს საზოგადოებრივ სექტორში ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის 
ექვივალენტური.

უფლება უმაღლეს შესაძლო ჯანდაცვის სტანდარტზე
ყველა ადამიანის ამ ფუნდამენტური უფლების რეალიზაციისთვის, სამედიცინო დაწესებულებები, სამედიცინო 
პროდუქტი და მომსახურება უნდა იყოს ხელმისაწვდომი საკმარისი ოდენობით, ყველასთვის დისკრიმინაციის 
გარეშე, სამედიცინო პროფესიული ეთიკის პრინციპების შესაბამისად და კულტურასთან თავსებადი. ისინი 
ასევე უნდა იყოს მეცნიერულად და სამედიცინო თვალსაზრისით სათანადო და კარგი ხარისხის.341 

დამოუკიდებლობა
ჯანდაცვის სამსახურის თანამშრომლებს უნდა შეეძლოთ იმოქმედონ სრული კლინიკური დამოუკიდებლობის 
პირობებში და მკურნალობისას იხელმძღვანელონ პაციენტის საჭიროებებიდან გამომდინარე. კლინიკური 
გადაწყვეტილებების მიღება უნდა მოხდეს მხოლოდ სამედიცინო საფუძვლებით და არ უნდა გადაწონოს 
ან უგულებელყოს არასამედიცინო პერსონალის გადაწყვეტილებებმა (წესი 28(2)). ეს ასევე მოიცავს 
გადაწყვეტილებების მიღებას გადაუდებელი ან სპეციალიზებული მკურნალობისა და ოპერაციული ჩარევის 
საჭიროებასთან დაკავშირებულ შემთხვევებშიც. 

დისკრიმინაციის აკრძალვა
24(1)-ე წესში აღნიშნულია, რომ პატიმრებს უნდა მიუწვდებოდეთ ხელი საჭირო ჯანდაცვის მომსახურებაზე, 
მათი სამართლებრივი სტატუსის საფუძველზე დისკრიმინაციის გარეშე. დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპი, 
რომელიც მე-2 წესშია მოცემული, ასევე გამოიყენება ჯანდაცვასთან მიმართებაშიც. ეს არ გულისხმობს 
იმას, რომ ყველა პატიმარმა ერთნაირი მკურნალობა მიიღოს, არამედ ნიშნავს იმას, რომ პატიმართა 
სხვადასხვა ჯგუფს უნდა გაეწიოს სათანადო ჯანდაცვის მომსახურება მათი საჭიროებების საფუძველზე, 
გენდერ-სენსიტიური ჯანდაცვის ჩათვლით. 

341. „CESCR ზოგადი კომენტარი No. 14: უფლება ჯანდაცვის უმაღლეს შესაძლო სტანდარტზე (მე-12-ე მუხლი)“, დამტკიცებულია 
ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა კომიტეტის 22-ე სესიაზე 2000 წლის 11 აგვისტოს, E/C.12/2000/4, ხელმისაწვდომია: 
www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf. 
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კონფიდენციალობა
პატიმრებს უნდა შეეძლოთ ჯანდაცვის მომსახურების მიღება სრულიად უსაფრთხოდ და კონფიდენციურად. 

ინფორმირებული თანხმობა
მკურნალობასა და მედიკამენტების მიწოდებაზე თავისუფალი და ინფორმირებული თანხმობის პრინციპი ასევე 
თანაბრად უნდა მოქმედებდეს საპატიმროებში. 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურებთან კავშირი და ზრუნვის უწყვეტობა
ჯანდაცვის მომსახურების მიმწოდებლებს მჭიდრო ურთიერთობა უნდა ქონდეთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
ადმინისტრაციასთან, მკურნალობისა და ზრუნვის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად. 

სახელმწიფოს ვალდებულება
სახელმწიფო ვალდებულია გაუწიოს პატიმრებს უფასო მკურნალობა და დაიცვას და ხელი შეუწყოს მათ 
ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას. 

პრაქტიკაში განხორციელება

საწყისი სამედიცინო სკრინინგი
18 გაეროს პრინციპთა ერთობლიობის 24-ე პრინციპი „მანდელას წესების“ მსგავსად 

ითვალისწინებს, რომ „სათანადო სამედიცინო შემოწმება უნდა შესთავაზონ დაკავებულ ან 
დაპატიმრებულ პირს დაწესებულებაში მიღებიდან რაც შეიძლება მალე“. ყოველთვის არ იქნება 
შესაძლებელი მიღებიდან მალევე ყველა პატიმრისთვის სამედიცინო სკრინინგის ჩატარება, 
განსაკუთრებით, თუ ერთბაშად პატიმართა დიდი ჯგუფის შემოყვანა ხდება დაწესებულებაში. 
CPT-მ დააზუსტა, რომ „რაც შეიძლება მალე“ გაგებული უნდა იქნეს, როგორც მიღებიდან 
24 საათის განმავლობაში.342

19 როდესაც ხდება არასათანადო მოპყრობის გამოვლენა, რომელიც, შესაძლოა, განხორციელდა 
ციხეში დაკავებულის მიღებამდე, მათ შორის სექსუალურ ან/და ოჯახში ძალადობა, 
ფსიქოლოგიური ან სხვა სტრესის ნიშნები და სუიციდის/თვითდაზიანების რისკი, 
მნიშვნელოვანია, რომ ჯანდაცვის სპეციალისტები გაესაუბრონ პატიმარს მისი ჯანმრთელობის 
ამჟამინდელი თუ წარსული მდგომარეობის შესახებ. ინფორმაცია წამების ან სხვა არასათანადო 
მოპყრობის ნიშნების დაფიქსირებისა და შეტყობინების მიმართ მოთხოვნებზე შეგიძლიათ 
იხილოთ ამ სახელმძღვანელოს პირველი თავის 161-162-ე აბზაცებში, მე-3 თავის 77-83-ე 
აბზაცებში და მე-6-ე თავის 76-101-ე აბზაცებში. 

20 პოზიტიურ პრაქტიკას წარმოადგენს ფსიქოლოგის ჩართვა საწყის სამედიცინო შეფასებებში, 
განსაკუთრებით იმის გამო, რომ წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის ნიშნები და 
სუიციდის/თვითდაზიანებისკენ მიდრეკილება ყოველთვის არ არის აშკარა. 

21 სტრესის და სხვა ფსიქიკური აშლილობების, ასევე სუიციდის ან თვითდაზიანების რისკის, 
ნარკოტიკული ან ალკოჰოლური დამოკიდებულების შეფასება, უნდა შეადგენდეს პატიმართა 
ზოგადი საჭიროებებისა და რისკების შეფასების შემადგენელ ნაწილს და უნდა აისახოს 
პატიმრის სამედიცინო ისტორიაში.

22 თავდაპირველი სამედიცინო სკრინინგი უნდა მოიცავდეს ტუბერკულიოზის სისტემატიურ 
სკრინინგს და პატიმრებს უნდა შეეთავაზოთ ნებაყოფლობითი ტესტირება სხვა გადამდებ 
დაავადებებზე (როგორიცაა „აივ“ ან ჰეპატიტი „ბ“ ან „ც“). 

23 საწყისი შემოწმებისას, ციხის თანამშრომლებმა უნდა შეამოწმონ მისადგომობის 
უზრუნველყოფის ზომების გატარება ხომ არ არის საჭირო იმისათვის, რომ პატიმრის 
შეზღუდულ შესაძლებლობებს მიუსადაგონ არსებული ინფრასტრუქტურა. ეს შეიძლება 
მოიცავდეს სხვადასხვა სახის შეზღუდულ შესაძლებლობებს, როგორიცაა ფიზიკური, 
ფსიქიკური, ინტელექტუალური ან სენსორული შეზღუდული შესაძლებლობები. 

342. წამების და არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის პრევენციის ევროპული კომიტეტი (CPT), „CPT-ის 23-ე ზოგადი 
ანგარიში“ – CPT/Inf (2013) 29“, ევროპის საბჭო, 6 ნოემბერი 2013, 73-ე აბზაცი, ხელმისაწვდომია: www.refworld.org/docid/528490ba4.html. 
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24 შესაძლოა, კვალიფიციურმა ექიმმა ყოველთვის ვერ შეძლოს თავდაპირველი სამედიცინო 
სკრინინგის ჩატარება. ამგვარ შემთხვევებში, სკრინინგი უნდა ჩაატაროს კვალიფიციურმა 
მედდამ. თუმცა, მედდები ყოველთვის უნდა მოქმედებდნენ ციხის ექიმების მეთვალყურეობის 
ქვეშ და მათი ყურადღება მიაქციონ ჯანმრთელობის პრობლემებით თუ დაზიანებებით 
შემოსულ პატიმრებს. 

25 თითოეულ დაწესებულებაში საკმარისი რიცხოვნობის კვალიფიციური პერსონალის ყოლის 
ვალდებულება, როგორც ამას ითვალისწინებს წესი 25(2), უნდა მოიცავდეს საწყისი სამედიცინო 
სკრინინგის ჩატარებისთვის საჭირო კადრების რაოდენობას. 

26 თუ პატიმრის დაბრუნება ხდება საპოლიციო პატიმრობაში მათი სისხლის სამართლის საქმის 
შემდგომი გამოძიების მიზნებისთვის, მას ასევე უნდა გაეწიოს სამედიცინო სკრინინგი 
ციხეში დაბრუნებიდან რაც შეიძლება მალე. ეს წარმოადგენს ძირითად დაცვის გარანტიას 
წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ, განსაკუთრებით, აღიარების 
და განცხადებების იძულების რისკის გამო, რაც, ხშირად, არასათანადო მოპყრობის და 
თვით წამების საშუალებით ხორციელდება. ციხის თანამშრომლებისვე ინტერესშია, რომ 
გამოავლინონ ამგვარი დარღვევები, რათა შეცდომით თავად მათ არ დაბრალდეთ არასათანადო 
მოპყრობაში მონაწილეობა. 

27 ჯანდაცვის პერსონალმა თითოეულ ახლად მიღებულ პატიმარს უნდა გაუხსნას სამედიცინო 
ისტორია. ამ საკითხზე უფრო ვრცლად მოცემულია ამ სახელმძღვანელოს მე-6 თავის 
125-132-ე აბზაცებში. 
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კონტექსტი: აივ ტესტირება343 [6.2]

აივ ტესტირების და კონსულტირების შეთავაზება ციხეში წარმოადგენს პოზიტიურ პრაქტიკას, თუმცა ის 
არასოდეს არ უნდა იყოს სავალდებულო. 

აივ/შიდსით მცხოვრები პატიმრების იზოლირება არ წარმოადგენს აუცილებლობას, ვინაიდან ინფექცია, 
როგორც წესი, არ გადაეცემა ყოველდღიური ფიზიკური კონტაქტით, არამედ ან დაუცველი სქესობრივი 
კავშირით, ან დაბინძურებული ნემსებით. ამ რისკის მოგვარება შესაძლებელია ზიანის შემცირებაზე 
ინფორმაციის და შესაბამისი საშუალებების მიწოდებით, როგორიცაა პრეზერვატივები, ჩანაცვლებითი 
მკურნალობა ნივთიერებებზე დამოკიდებულების მქონე პირთათვის და სუფთა საინექციო მასალები. 

აივ/შიდსით მცხოვრები პატიმრები არ წარმოადგენენ რისკს სხვა პატიმრებისათვის, თუ პატიმრები კარგად 
არიან ინფორმირებული იმის თაობაზე, თუ როგორ დაიცვან თავი და არიან კარგად აღჭურვილი პრევენციისა 
და ზიანის შემცირების სათანადო საშუალებებით. უფრო მეტიც, როდესაც აივ ინფიცირებულებს უტარდებათ 
ანტირეტროვირუსული თერაპია, რომელიც ანელებს აივ ინფექციის გავრცელებას ორგანიზმში, აივ დადებითი 
პატიმრები აღარ არიან გადამდები და აღარ წარმოადგენენ აივ რისკს მესამე პირთათვის. 

შრომისთვის შესაბამისობის დადგენა
28 შრომისთვის შესაბამისობის დადგენა უნდა ტარდებოდეს ინდივიდუალურად, პატიმართა 

ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, როდესაც 
ფასდება მათი უნარი შეასრულონ კონკრეტული სამუშაო ამოცანები. 

29 შრომისთვის შესაბამისობის დადგენის მოთხოვნა ნახსენებია 4(2)-ე წესში, რომელიხ 
აზუსტებს, რომ ყველა პროგრამა, აქტიობა და სერვისები უნდა განხორციელდეს პატიმართა 
ინდივიდუალური რეაბილიტაციის საჭიროებების შესაბამისად. 

30 წესები 96-დან 103-მდე ვრცლად განსაზღვრავს მსჯავრდებული პატიმრების შრომის პირობებს. 
96-ე წესი აზუსტებს, რომ მათ უნდა გააჩნდეთ შრომის ან რეაბილიტაციაში აქტიურად 
მონაწილეობის შესაძლებლობა, „რაც დაექვემდებარება ფიზიკური და ფსიქიკური ვარგისობის 
განსაზღვრას ექიმის ან სხვა კვალიფიციური ჯანდაცვის სპეციალისტების მიერ“. 

ჯანდაცვის მიმდინარე მომსახურება
31 „მანდელას წესები“ ნათლად განსაზღვრავს, რომ ჯანდაცვის სპეციალისტებმა უნდა 

მოინახულონ, ესაუბრონ პატიმრებს, ჩაუტარონ მათ სამედიცინო შემოწმება, არა მხოლოდ 
მიღებისას, არამედ შემდეგაც, საჭიროებისამებრ. ყველა პატიმართან სრული წვდომისათვის, 
სამედიცინო პერსონალი უნდა იყოს ინფორმირებული მათი ადგილსამყოფელის შესახებ, მათ 
შორის, დისციპლინური სანქციების მოხდის პერიოდში. 

32 პატიმრებს უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა ითხოვონ სამედიცინო დახმარება და 
კონფიდენციურად ისარგებლონ სამედიცინო მომსახურებით. მათ არ უნდა უწევდეთ მიზეზის 
დასახელება ჯანდაცვის სპეციალისტის სანახავად. ჯანდაცვის ორგანიზების საკითხების 
დაგეგმვისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს ის გარემოება, რომ საერთო საცხოვრებლებში 
უფრო რთულია ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის კონფიდენციალობა. თავიდან უნდა იქნეს 
აცილებული „მეკარეების“ ჩართვა, როგორიც არიან საკნის ლიდერები ან ციხის თანამშრომლები, 
იმ პროცესებში, რომლებიც საჭიროა პატიმრების მიერ ექიმის სანახავად. 

33 სამედიცინო დახმარება ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყოველთვის, მაშინაც კი როდესაც საკნები 
დაკეტილია და პერსონალის რაოდენობა შემცირებული. ეს, განსაკუთრებით, ღამის საათებში, 
უქმეებზე და ეროვნულ დღესასწაულებზე შეიძლება იყოს პრობლემური. მოთხოვნა, რომ 
ჯანდაცვის მომსახურება მუდმივად იყოს ხელმისაწვდომი ასევე უკავშირდება პერსონალის 
– როგორც ციხის ოფიცრების, ასევე ჯანდაცვის პერსონალის, ადექვატური რაოდენობის 
მუდმივად უზრუნველყოფის საჭიროებას. 

34 ციხის თანამშრომლებმა უნდა აცნობონ ჯანდაცვის პერსონალს, თუ მიიჩნევენ, რომ 
კონკრეტულ პატიმარს სამედიცინო დახმარება ესაჭიროება. 

35 ციხის ხელმძღვანელობამ ციხის დასაქმების, ტრენინგის თუ სხვა აქტიობების პროგრამაში 
ჩართულ პატიმრებს ნება უნდა დართოს მიიღონ ჯანდაცვის მომსახურება, თუნდაც მუშაობდნენ 
ექიმების მიღების საათებში. 

343. აივ ტესტირებასა და ციხეებში აივ-ის შესახებ დამატებით იხილეთ: „აივ პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა ციხეებში და სხვა დახურულ 
დაწესებულებებში: ინტერვენციების სრული პაკეტი“, UNODC/WHO/UNDP/ILO/UNAIDS, ივნისი 2013; „კონსოლიდირებული გაიდლაინები 
ძირითადი პოპულაციის აივ პრევენციაზე, დიაგნოსტირებაზე, მკურნალობასა და მოვლაზე“, WHO, ივლისი 2014წ., ხელმისაწვდომია: 
www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en; „მედიკოსთა მსოფლიო ასოციაციის განცხადება აივ/შიდსის და სამედიცინო 
პროფესიის შესახებ“, WMA-ს 57-ე გენერალური ასამბლეა, ოქტომბერი 2006 წ. (შეიცვალა 2017 წლის ოქტომბერს) ხელმისაწვდომია: 
www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-hivaids-and-the-medical-profession; გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე, 
A/HRC/22/53, op. cit., შენიშვნა 340, 71-ე აბზაცი. 
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36 იმისათვის, რომ ყველა პატიმარს მიუწვდებოდეს ხელი ჯანდაცვის მომსახურებაზე, 
მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა დაეთმოს ჯანდაცვის დაწესებულებების ადგილმდებარეობას. 
აღნიშნული დაწესებულებები ადვილად მისასვლელი უნდა იყოს, შშმ პირებისთვისაც. იმ 
პენიტენციურ დაწესებულებებში, სადაც მამაკაცებიც და ქალებიც არიან განთავსებული, ან 
ზრდასრული და არასრულწლოვანი პატიმრები, ან ცალცალკე უნდა იყოს ეს დაწესებულებები, 
ან ცალკე დროები უნდა დაწესდეს, როდესაც ქალებს და ბავშვებს შეეძლებათ მომსახურების 
მიღება, მამაკაც და ზრდასრულ პატიმრებთან კონტაქტის გარეშე.

37 ციხის თანამშრომლები არ უნდა მონაწილეობდნენ ჯანდაცვის მომსახურების მიწოდებაში, 
გარდა პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებისა, თუ ჯანდაცვის პერსონალი არ 
არის ხელმისაწვდომი. 

38 ციხის ხელმძღვანელობამ უნდა უზრუნველყოს, რომ სამედიცინო განათლების მქონე პატიმრები 
მხოლოდ საგანგებო ვითარებაში იყვნენ სხვა პატიმრების სამედიცინო მომსახურებაში 
ჩართული, როდესაც ჯანდაცვის პერსონალი არ არის ხელმისაწვდომი. თუმცა, ასეთ პატიმრებს 
შეუძლიათ გაუძღვნენ ჯანდაცვის ცნობიერების ასამაღლებელ პროგრამებს ციხეში ან თავიანთი 
წვლილი შეიტანონ ასეთი პროგრამების განხორციელებაში. 

პოზიტიური პრაქტიკა: ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა [6.3]

სერბეთში, ციხეებში საერთო საცხოვრებელი საკნების 
უმეტესობას აქვს საგანგაშო ზარები იმისთვის, რომ 
პატიმრებმა შეძლონ გამოიძახონ ზედამხედველები, 
სამედიცინო დახმარების მისაღებადაც. 

სისტემა ბელგიაში, რომელსაც PrisonCloud ეწოდება, 
საშუალებას აძლევს პატიმრებს საკნებიდან 
ჩაეწერონ ექიმთან ვიზიტზე. უსაფრთხო, ონლაინ 
სისტემა, საშუალებას აძლევს პატიმრებს სამედიცინო 
პროცედურებისთვის დაჯავშნონ ვიზიტები და 
სხვა საკითხები მოაგვარონ საკანში არსებული 
კომპიუტერიდან, ვორქფლოუ სისტემის გამოყენებით. 

მესიჯები კონფიდენციურია და მხოლოდ სამედიცინო 
პერსონალს აქვთ წვდომა მათთვის გაგზავნილ 
ინფორმაციაზე. 

საფრანგეთის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 
(ნპმ) რეკომენდაციის შემდეგ, საფრანგეთის ციხეების 
უმეტესობაში არის სპეციალური საფოსტო ყუთები, 
რომლებიც საშუალებას აძლევს პატიმრებს ითხოვონ 
სამედიცინო კონსულტაციები კონფიდენციალობის 
სრული დაცვით. მხოლოდ სამედიცინო პერსონალს 
აქვთ ნებართვა გახსნას ყუთები, რომლებსაც 
ყოველდღიურად ამოწმებენ.344 

პოზიტიური პრაქტიკა: თემზე-დაფუძნებული ჯანდაცვა და პირველადი დახმარება [6.4]

თემზე დაფუძნებული ჯანდაცვა და პირველადი 
დახმარების პროგრამა, თავდაპირველად, შემუშავდა 
წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის 
საერთაშორისო საზოგადოებების ფედერაციის 
მიერ, მსოფლიოში თემებში დასაფუძნებლად. 
ირლანდია იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც 
შემოიღო აღნიშნული პროგრამა ციხეებში და დღეის 
მდგომარეობით ქვეყნის14-ვე ციხეში მოქმედებს, 
ირლანდიური წითელი ჯვრის მოხალისე პატიმრების 
ჯგუფების საშუალებით.345

პროგრამა მუშაობს ირლანდიის წითელი 
ჯვრის, ირლანდიის პენიტენციური სამსახურის 
და საგანმანათლებლო ტრენინგის საბჭოების 
თანამშრომლობის ფორმატში. პროგრამის 
ფარგლებში, მოხალისე პატიმრების ჯგუფები 
თითოეულ ციხეში, ესწრებიან ყოველკვირეულ 
ტრენინგ სესიას 4-დან 6 თვემდე პერიოდის 
განმავლობაში. როდესაც პატიმრები დაასრულებენ 
პროგრამის საზოგადოებრივი შეფასების მოდულს, 
მათ შეუძლიათ იმუშაონ თანასწორებთან, ციხის 
პერსონალის ხელშეწყობით, პატიმრების ცნობიერების 
ამაღლებაზე და პროექტების განხორციელებაზე, 
რომელთა მიზანია პატიმართა ზოგადი 
ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის გაუმჯობესება.

პროგრამამ მოიცვა 577 მოხალისე პატიმარზე მეტი 
2009 წლიდან და ყოველდღიურად, 4000 პატიმრისთვის 
მოაქვს სარგებლობა. პროგრამის ფარგლებში 
წარმატებით განხორციელებული პროექტებია: 

–  პერსონალური, საკნის და ციხის ჰიგიენის თაობაზე 
ინფორმირებულობის ამაღლება, ხელების კარგად 
დაბანის ტექნიკების ჩათვლით;

–  ტუბერკულოზის, სეზონური გრიპის, ზამთრის 
ენტეროვირუსების, ჰეპატიტის, კვების, ვარჯიშის, 
პირის ღრუს ჰიგიენის, სისხლის წნევის გაზომვის 
მნიშვნელობის და ქოლესტერინის შესახებ 
ინფორმირებულობის გაზრდა;

–  აივ და შიდსის თაობაზე ინფორმირება და 
სტიგმის საწინააღმდეგო კამპანიის გატარება, 
ნებაყოფლობითი აივ ტესტირების ჩათვლით;

–  ზედოზირების პრევენციის პროგრამები;

–  პატიმრების მიერ სიგარეტის მოწევის შეწყვეტის 
დახმარების კურსები;

–  ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის 
შესახებ ინფორმირებულობის კურსები, მათ შორის, 
თვითდაზიანებისა და სუიციდის პრევენციის 
რისკების თაობაზე;

–  მამაკაცთა ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმირების 
ხელშეწყობა; 

– ვარჯიშისა და წონის დაკლების პროექტები; 

–  მუშაობა ხანდაზმული პატიმრების მოსავლელად, 
რომელიც მოიცავს „საკვების მიწოდებას 
ბორბლებზე“, საკნის დასუფთავებას და სოციალურ 
აქტიობებს.
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344. ODIHR/PRI-ის რეგიონული კონსულტაცია 2017 წლის 19 და 20 აპრილს, op. cit. შენიშვნა 278. 
345. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.redcross.ie/CBHFA. 
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 6.2. ჯანდაცვის პერსონალის 
სარეკომენდაციო ფუნქციები 
შესაბამისი წესები: ჯანდაცვის პერსონალის სარეკომენდაციო ფუნქცია-მოვალეობები

წესი 35:
1. აუცილებელია, ექიმი ან კომპეტენტური საჯარო 
სამედიცინო ორგანო რეგულარულად ახდენდეს 
დირექტორის ინსპექტირებას და უწევდეს მას 
კონსულტაციას შემდეგ საკითხებზე: 

(ა) საკვების რაოდენობა, ხარისხი, მომზადება და 
მიწოდება; 

(ბ) დაწესებულების და პატიმრების ჰიგიენა და 
სისუფთავე; 

(გ) ციხის სანიტარული პირობები, ტემპერატურა, 
განათება და ვენტილაცია; 

(დ) პატიმრების ტანსაცმლის და ლოგინის მდგომარეობა 
და სისუფთავე; 

(ე) ფიზიკური განათლებისა და სპორტის შესახებ 
წესების დაცვა ისეთ შემთხვევებში, როდესაც მსგავსი 
აქტიობებისთვის არ არის ცალკე გამოყოფილი 
ტექნიკური პერსონალი; 

2. ციხის დირექტორი ვალდებულია გაითვალისწინოს 
33-ე წესის და ამ წესის პირველი ნაწილის შესაბამისად 
მომზადებული რჩევა და ანგარიშები და დაუყოვნებლივ 
მიიღოს ზომები რჩევებსა და ანგარიშებში მოცემული 
რეკომენდაციების ეფექტური აღსრულებისთვის. იმ 
შემთხვევაში, თუ რჩევა ან რეკომენდაცია სცდება 
დირექტორის კომპეტენციას, ან იგი არ იზიარებს მათ, 
დირექტორი ვალდებულია დაუყოვნებლივ წარადგინოს 
საკუთარი ანგარიში და ექიმის ან კომპეტენტური საჯარო 
სამედიცინო ორგანოს რჩევა ან რეკომენდაციები 
ზემდგომ ორგანოში.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

39 გარდა იმისა, რომ პატიმრების მკურნალობა უნდა უზრუნველყონ, ციხის ადმინისტრაციები 
ასევე პასუხისმგებელი არიან იმაზე, რომ პატიმრების საპატიმრო პირობები და ყოველდღიური 
ცხოვრება უარყოფითად არ მოქმედებდეს მათ ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. 
ბევრი პატიმარი ციხის ხელმძღვანელობაზეა დამოკიდებული, სხვათა შორის, სანიტარიის, 
ნორმალური საკვების და სასმელი წყლის უზრუნველყოფისთვის, იმისათვის რომ შეინარჩუნონ 
ან გაიუმჯობესონ ჯანმრთელობის მდგომარეობა. 

40 პატიმრობის პირობებს მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენა შეუძლიათ ადამიანების 
ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე. მათ, ვისაც უკვე არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები 
აქვთ, დიდი ალბათობით, გაუუარესდებათ მდგომარეობა და შესაძლო გართულებები ექნებათ, 
განსაკუთრებით, თუ ცუდ პირობებში იმყოფებიან და არა აქვთ წვდომა საკმარისი ოდენობის 
ნოყიერ საკვებზე და სუფთა სასმელ წყალზე. მათ, ვინც არის ჯანმრთელი ციხეში შემოყვანისას, 
შეიძლება განუვითარდეთ ჯანმრთელობის პრობლემები, თუ ციხის პირობები არ აკმაყოფილებს 
ჯანმრთელობის შენარჩუნების ძირითად სტანდარტებს. 

41 განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ჯანდაცვის პერსონალს შეეძლოს ციხის დირექტორის 
ინსპექტირება და მისთვის რჩევების გაწევა საპატიმრო პირობებზე და პატიმრების 
საბაზისო ნივთებით უზრუნველყოფაზე, ვინაიდან პატიმრებს თავად შეიძლება არ ქონდეთ 
ამის მოთხოვნის საშუალება, ან ეშინოდეთ ანგარიშსწორების, თუ მოთხოვნას ან საჩივარს 
წარადგენენ. ციხის ადმინისტრაციებს ასევე უკეთ შეეძლებათ ეფექტური რეაგირების მოხდენა 
ნებისმიერი ხარვეზის აღმოსაფხვრელად, თუ აღჭურვილი იქნებიან ჯანდაცვის პერსონალის 
მიერ მოწოდებული რეკომენდაციებით. 

პრაქტიკაში განხორციელება

42 პატიმართა საპატიმრო პირობების შეფასებისას მათ ჯანმრთელობასთან მიმართებაში, 
სამედიცინო სპეციალისტებმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმონ პატიმართა 
მდგომარეობას, რომლებსაც ჯანმრთელობის განსაკუთრებული საჭიროებები აქვთ, მათ შორის, 
ორსულ ქალებს და მეძუძურ დედებს, ბავშვებს, რომლებიც დედებთან იმყოფებიან ციხეში, 
არასრულწლოვან პატიმრებს, ხანდაზმულ პატიმრებს და სხვებს, რომელთაც სპეციფიური 
ფიზიკური ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აღენიშნებათ. 
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43 იმისათვის, რომ სამედიცინო პერსონალს შეეძლოს პატიმრობის ყველა ასპექტის ეფექტური 
ინსპექტირება და რეკომენდაციების გაწევა, ციხის ჯანდაცვის სამსახურს უნდა ყავდეს 
პერსონალი, რომელსაც აქვს სათანადო მომზადება გავლილი კვების, სანიტარიის, ფიზიკური 
კულტურის და სხვა სპეციალიზებულ საგნებში. თუ ციხის პერსონალს არ გააჩნია ამგვარი 
ცოდნა და გამოცდილება, მათ უნდა შეეძლოთ გარეშე ექსპერტების რეკომენდაციების მიღება. 

44 პატიმრობის პირობების შეფასებისას, ჯანდაცვის პერსონალმა უნდა უზრუნველყოს საპატიმრო 
დაწესებულების ყველა ობიექტის ინსპექტირება, სადაც პატიმრები არიან განთავსებული, 
მათ შორის, სამარტოო საკანში დისციპლინური სახდელის მოხდის პირობები. ინსპექტირება 
ასევე უნდა მოიცავდეს ციხის ყველა არეს, სადაც პატიმრები იმყოფებიან, მათ შორის, კვების 
მომზადების და სასადილო ბლოკები, ციხის მაღაზია, სამედიცინო, საჩხრეკი და სამუშაო არეები, 
ტრენინგების ოთახები და ბიბლიოთეკა. 

45 საპატიმრო პირობების შეფასებისას, ჯანდაცვის პერსონალმა უნდა გაითვალისწინოს 12-23-ე 
წესები, რომლებიც იძლევა სახელმძღვანელო პრინციპებს ციხეში ცხოვრების იმ ასპექტებზე, 
რაც გავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე, როგორიცაა საცხოვრებელი პირობები, პირადი 
ჰიგიენა, ჩასაცმელი და საწოლი თეთრეული, საკვები, ვარჯიში და სპორტი. მაგალითდ, 
წესი 13 აზუსტებს, რომ „ყველა საცხოვრებელი არე, რომელსაც პატიმრები იყენებენ და 
განსაკუთრებით, ძილისთვის განკუთვნილი უნდა პასუხობდეს ჯანდაცვის მოთხოვნებს, 
სათანადო ყურადღება ექცეოდეს კლიმატურ პირობებს და განსაკუთრებით, ჰაერის 
მოცულობას, მინიმალურ საცხოვრებელ ფართს, განათებას, გათბობასა და ვენტილაციას“. 

46 ისინი, ვინც დაწესებულების სადგომების ინსპექტირებას ახდენს, უნდა ითვალისწინებდნენ 
ასევე ყველა იმ არეს შეფასების საჭიროებას, სადაც ციხის პერსონალი იმყოფება, მათი 
საცხოვრებელი და შეხვედრის ოთახების გათვალისწინებით. 

47 ჯანდაცვის პერსონალს უნდა მიეწოდებოდეს მონაცემები პატიმრების შესაბამის საჩივრებზე, 
ისე რომ შეძლონ ინსპექტირება მიმართონ პრობლემურ საკითხებზე, როგორიც შეიძლება იყოს, 
მაგალითად, საკვების ხარისხისა და ოდენობის საკითხებზე საჩივრები. 

პოზიტიური პრაქტიკა: პატიმრების კვების გაუმჯობესება [6.5]

საქართველოში2015 წელს სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის სამინისტრომ და შრომის, ჯანდაცვისა 
და სოციალური დაცვის სამინისტროებს შორის 
ხელი მოეწერა ერთობლივ ბრძანებას, რომლითაც 
დადგენილია სტანდარტები პატიმართა კვების 
საჭიროებებთან დაკავშირებით, მათ შორის, 
სპეციალური დიეტის მოთხოვნები. ბრძანება 
არეგულირებს თუ დღეში რამდენჯერ უნდა იკვებონ 

პატიმრებმა, კვებითი ღირებულებები და მოიცავს 
პატიმართა სხვადასხვა ჯგუფისთვის დადგენილ კვების 
ცალკეულ სტანდარტებს: არასრულწლოვნებისათვის, 
ორსული და მეძუძური ქალებისთვის. ის ასევე 
ითვალისწინებს სპეციალური ჯანდაცვის 
საჭიროებების მქონე პირებს, დიაბეტით, ღვიძლის 
დაავადებების და კუჭ-ნაწლავის პრობლემების მქონე 
პირთა საჭიროებებს.346

346 

 6.3 სასწრაფო გადაუდებელი 
და სპეციალიზებული ზრუნვა 

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

48 სამედიცინო დახმარების სწრაფად მიღება გადაუდებელ შემთხვევებში არსებითი 
მნიშვნელობისაა სიკვდილის ან სერიოზული ჯანმრთელობის გართულებების პრევენციისთვის 
ციხეში. სასწრაფო გადაუდებელი გამოკვლევის, მკურნალობისა და ქირურგიული ჩარევის 
უმრავლესი შემთხვევის მართვა შეუძლებელია ციხეში და საჭიროებს პატიმრის გადაყვანას 
სპეციალიზებული დაწესებულებებსა და სამოქალაქო სექტორის საავადმყოფოებში. 

49 როდესაც ხდება სპეციალიზებული ჯანდაცვის საჭიროებების გამოვლენა ადრეულ სტადიაზე 
და შესაბამის გარეშე ჯანდაცვის პერსონალთან გადამისამართება, ციხის ჯანდაცვის 
სამსახურებზე ტვირთი და პატიმრის ჯანმრთელობაზე გრძელვადიანი გავლენა მცირდება. 

346. საქართველოს კანონის, პატიმრობის კოდექსის 23-ე მუხლი www.ombudsman.ge/uploads/other/1/1476.pdf. 
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პრაქტიკაში განხორციელება

50 ზოგიერთ პენიტენციურ დაწესებულებას სრული სტაციონარული მომსახურება აქვს და 
სპეციალიზებული პერსონალი ყავს, თუმცა სხვა დაწესებულებებს შეუძლიათ მხოლოდ 
საბაზისო ჯანდაცვის მომსახურების გაწევა. შესაბამისად, მათ უწევთ პატიმრების 
გადაყვანა გარეშე ჯანდაცვის პერსონალთან უფრო ხშირად სასწრაფო გადაუდებელი და 
სპეციალიზებული მკურნალობისთვის. 

51 პატიმრებისთვის სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების, სპეციალიზებული მკურნალობისა თუ 
ოპერაციული ჩარევის ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფისთვის, ციხის ადმინისტრაციებმა 
უნდა დაამყარონ მჭიდრო კონტაქტი სამოქალაქო სექტორის ჯანდაცვის სამსახურებთან 
და სხვა ჯანდაცვის პროვაიდერებთან. ამგვარი კავშირები ასევე მნიშვნელოვანიაზრუნვის 
უყვეტობის უზრუნველსაყოფად. 

52 ახალი პენიტენციური დაწესებულებების დაგეგმვისას, ხელმძღვანელობამ უნდა 
გაითვალისწინოს ციხის კონტიგენტის შესაძლო სამედიცინო საჭიროებები და მათი მოგვარების 
გზები, ახალ ციხეში შესაბამისი მომსახურების დაგეგმვით, ან იმის უზრუნველყოფით, რომ 
დაწესებულება ახლოს იყოს განთავსებული არსებულ ჯანდაცვის დაწესებულებებთან, ან 
ისეთ ადგილას, სადაც ადვილად და სწრაფად შეიძლება ჯანდაცვის დაწესებულებებთან გზის 
საშუალებით მისვლა. 

53 გადაუდებელი ჯანდაცვის საჭიროების მქონე პატიმრების ტრანსპორტირებისას, გადასაყვანად 
გამოსაყენებელი ეტაპის ავტომობილებში უნდა იყოს გადაუდებელი სამედიცინო აღჭურვილობა 
და პატიმარს თან უნდა მიყვებოდეს ჯანდაცვის სპეციალისტი. 

54 როგორც აღნიშნულია ამ სახელმძღვანელო დოკუმენტის მე-5 თავის 129-141-ე აბზაცებში, 
ციხის დირექტორმა უნდა შეატყობინოს შესაბამის პირებს, როდესაც პატიმრის გადაყვანა ხდება 
სამედიცინო დაწესებულებაში. 

55 პატიმრებს უნდა მიეცეთ უფლება, რომ ატარონ სამოქალაქო ტანსაცმელი, მათი 
საავადმყოფოში ან კლინიკაში სამკურნალოდ გადაყვანისას, წესი 19(3)-ის შესაბამისად. ეს 
მნიშვნელოვანია მათი ღირსების შენარჩუნებისა და ზედმეტი ყურადღებისგან დასაცავად. 

კონტექსტი: წამალდამოკიდებულებასთან დაკავშირებით პრევენციული ჯანდაცვა [6.6]

საერთაშორისო ნარკოპოლიტიკის კონსორციუმის მიერ შემუშავებული „ნარკოპოლიტიკის სახელმძღვანელო“ 
იძლევა მთელ რიგ რეკომენდაციას ციხის ხელმძღვანელობისთვის, ნარკოდამოკიდებულების პრობლემის 
მქონე პატიმრების მკურნალობასთან დაკავშირებით, ინფექციებისა და ზედოზირების პრევენციის ჩათვლით, 
აღნიშნავს რა, რომ ციხის ხელმძღვანელობას, ხშირად, უწევს ნარკოდამოკიდებულების გამო ჯანმრთელობის 
საკითხების უკიდურეს ასპექტებთან გამკლავება. 

სახელმძღვანელოში აღნიშნულია, რომ „ციხის ხელმძღვანელობა, როგორც წესი, ყურადღებას ამახვილებს 
ციხეებში ნარკოტიკების მოხმარების პრევენციაზე, მკაცრი უსაფრთხოების წესების და ნარკოტესტირების 
პროგრამების საშუალებით, მაშინ როდესაც, ნაკლები ყურადღება ექცევა და მცირე რესურსი ეთმობა ჯანდაცვის 
მომსახურების გაწევას, წამალდამოკიდებულების მკურნალობას და ზიანის შემცირების პროგრამებს. 
„...ამავდროულად, პრაქტიკა ცხადყოფს მთელ რიგ პრობლემებს, რაც უკავშირდება მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებული მკურნალობისა და პრევენციის სერვისებიდან ფინანსური და საკადრო რესურსების გადატანას, 
რაც უარყოფითად მოქმედებს ციხის რეჟიმზე და ქმნის იმის რისკს, რომ პატიმრები გადაერთონ უფრო მავნე 
ნარკოტიკულ საშუალებებზე, რადგან მათი ტესტირება არ ხდება ან უფრო ძნელი აღმოსაჩენია“.347 

UNODC, საერთაშორისო შრომის ორგანიზაცია (ILO), გაეროოს განვითარების პროგრამა (UNDP), WHO 
გაეროს ერთობლივი პროგრამა აივ/შიდსზე (UNAIDS) რეკომენდაციას იძლევიან, რომ არსებობდეს 15 
ინტერვენციის ყოვლისმომცველი პაკეტი ციხეებში და სხვა დახურულ დაწესებულებებში აივ პრევენციისა 
და ზრუნვა-მკურნალობისთვის. ვრცელი ინფორმაცია აღნიშნულის თაობაზე მოცემულია ნარკოპოლიტიკის 
სახელმძღვანელო დოკუმენტში და მოკლედ მოცემულია ქვემოთ: 

განათლება და ინფორმაცია
ბევრი პატიმარი არ არის ინფორმირებული ჯანმრთელობის და ინფექციების რისკების შესახებ, რაც მათ 
ემუქრება. პატიმრებს ფართოდ უნდა მიეწოდოთ მარტივი ინფორმაცია ინფექციებზე და იმ ნაბიჯებზე, 
რაც პატიმრებმა უნდა გადადგან საკუთარი თავის და სხვების დასაცავად, მათი ენობრივი უნარებისა და 
განათლების დონის შესაბამისად. ზოგიერთი ციხის ადმინისტრაცია იყენებს საგანმანათლებლო ვიდეოებს 
ან ლექციებს, პატიმართა ინფორმირებისათვის. 

347. „ნარკოპოლიტიკის სახელმძღვანელო“, ნარკოპოლიტიკის საერთაშორისო კონსორციუმი, მე-3-ე გამოცემა, 2016 წ., გვ. 101, ხელმისაწვდომია: 
fileserver.idpc.net/library/IDPC-drug-policy-guide_3-edition_FINAL.pdf. 
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ვაქცინაციის პროგრამები 
არსებობს ეფექტური ვაქცინები „ბ“ ჰეპატიტისგან დასაცავად. პატიმრობის პერიოდი კი კარგი შესაძლებლობაა, 
ადამიანების წასახალისებლად, რომ გაიკეთონ აღნიშნული ვაქცინა (ბევრ პატიმარს არასოდეს უსარგებლია 
პრევენციული ჯანდაცვის სერვისებით საზოგადოებაში ყოფნისას). ვაქცინა მოიცავს ორ ინექციას, რომელიც 
ექვსი თვის შუალედით კეთდება. ციხის ადმინისტრაციები ჰეპატიტის ვაქცინაციის პროგრამაში რთავენ 
წამალდამოკიდებულ პატიმრებს, რომლებიც წარმოადგენენ რისკის ჯგუფს და მათი მონაცემებით, ეს 
პატიმრები აქტიურად მონაწილეობენ და იცავენ პროგრამის მოთხოვნებს. 

უსაფრთხო სქესობრივი კავშირის ზომების ხელმისაწვდომობა
ბევრი ციხის ადმინისტრაცია უშვებს პრეზერვატივების შემოტანას და პატიმრებში გავრცელებას, რითაც მათ 
დაცვის საშუალებას სთავაზობს, როგორც ეს საზოგადოებაშია მიღებული. დამატებითი ზომები ასევე მოიცავს, 
ინფორმაციის მიწოდებას, საგანმანათლებლო და კომუნიკაციის პროგრამების შეთავაზებას პატიმრებისა და 
პერსონალისათვის სქესობრივად გადამდებ დაავადებებზე, ნებაყოფლობით კონსულტირებას და ტესტირებას 
პატიმრებისათვის, ან ზომებს გაუპატიურების, სქესობრივი ძალადობისა და იძულების პრევენციისთვის. 

ნემსებისა და შპრიცების პროგრამა
პროგრამები, რომლებიც გულისხმობს სუფთა საინექციო მასალის მიწოდებას მათთვის, ვინც ინექციურ 
ნარკოტიკებს იღებს, ეფექტურია აივ და ჰეპატიტის ინფექციების პრევენციისთვის. თუმცა, ამ საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის პროგრამების ციხეებში შემოღების სურვილი არ არსებობს. ამის მიუხედავად, კვლევებმა აჩვენა, 
რომ იმ ქვეყნებში, სადაც ციხეებში შემოღებულია ნემსისა და შპრიცის პროგრამა, შედეგები პოზიტიურია და 
საინექციო მასალის პატიმრებს შორის საზიარო მოხმარება, დიდწილად, შემცირდა.

ნარკოტიკული ზედოზირების პრევენცია
ნარკოტიკების მომხმარებელი პატიმრები წარმოადგენენ ძალიან მაღალი რისკის ჯგუფს, განსაკუთრებით, 
უშუალოდ გათავისუფლების შემდგომ პერიოდში. ნარკოდამოკიდებული პირები ციხეში ყოფნისას ამცირებენ 
მოხმარებას, მათ ნარკოტიკული საშუალებებისადმი ტოლერანტობა უქრებათ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მათ 
ორგანიზმს აღარ შეუძლია იმ დოზების ატანა, რომელსაც მიჩვეული იყვნენ დაპატიმრებამდე. შესაბამისად, თუ 
გათავისუფლების შემდეგ ისინი იმავე დოზების მიღებას განაახლებენ, ზედოზირებისა და სიკვდილის მაღალი 
რისკის წინაშე აღმოჩნდებიან. შესაბამისად, ზედოზირების პრევენციის პროგრამები მიმართული უნდა იყოს 
პატიმრებზე და მოიცავდეს ინფორმაციის, ცნობიერების ამაღლებას და პრაქტიკულ ზომებს, როგორიცაა 
ნალტროქსენის გავრცელება, რომელიც წარმოადგენს მედიკამენტს ოპიატების ეფექტის დროებითი 
დაბლოკვის ფუნქციით. 

ნარკოდამოკიდებულების მკურნალობა და რეაბილიტაცია
ციხეები, ზოგჯერ, წარმოადგენს საჭირო ადგილს, სადაც შესაძლებელია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
მკურნალობის პროგრამების მთელი სპექტრის განხორციელება, ნივთიერებებზე დამოკიდებულებისა და 
დანაშაულების მანკიერი ციკლის დასაძლევად. 

56 ნარკოტიკული დამოკიდებულების სამკურნალო და რეაბილიტაციის პროგრამების გარდა, უნდა 
არსებობდეს ინტეგრირებული ზრუნვის მოდელი პატიმრებში ალკოჰოლური პრობლემების 
დასაძლევად.348 

ქალი პატიმრები, ფეხმძიმობა და მშობიარობა 
57 „ბანგკოკის წესები“ (წესები 6-18) „მანდელას წესებთან“ ერთად დამატებით სახელმძღვანელო 

პრინციპებს ადგენს ციხეში ქალებისა და მათი შვილებისთვის სამედიცინო მომსახურების 
გაწევასთან დაკავშირებით, ნათლად ადგენს რა, რომ ქალთა სპეციფიური ჯანდაცვის 
საჭიროებები არ უნდა შემოიფარგლებოდეს მხოლოს პრე და პოსტ-ნატალური ზრუნვით. 
„ბანგკოკის წესების“ 48-ე წესი ასევე იძლევა დამატებით ინფორმაცის ფეხმძიმე ქალების, 
მეძუძური დედების და ციხეში შვილებთან ერთად მცხოვრები დედების კვებით საჭიროებებზე.349 
დედებთან მცხოვრები ბავშვების მდგომარეობაზე უფრო ვრცლად წერია ამ სახელმძღვანელოს 
მე-3 თავის 63-87-ე აბზაცებში. 

58 ქალი პატიმრების ჯანდაცვის საჭიროებებზე ადექვატური რეაგირებისთვის, გენდერ-
სპეციფიური სერვისების მიწოდებაა საჭირო, სექსუალური და რეპროდუქციული 
ზრუნვისა და პრევენციული ჯანდაცვის ჩათვლით. ქალებში, როგორც წესი, მაღალია 
წამალდამოკიდებულების და ფსიქიკური დაავადებების მაჩვენებლები მაღალია, რაც უნდა 
იქნეს გათვალისწინებული ჯანდაცვის პერსონალის დაკომპლექტებისას. „ბანგკოკის წესების“ 

348. უფრო ვრცლად იხილეთ, მაგ: „ალკოჰოლის პრობლემები სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში: ინტერვენციის შესაძლებლობა“, 
ავტორები: Lesley Graham, Tessa Parkers, Andrew McAuley და Lawrence Doi, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO), ევროპის რეგიონული 
ოფისი, 2013 წ. 

349. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: „სახელმძღვანელო დოკუმენტი გაეროს ბანგკოკის წესების შესახებ“, PRI/მართლმსაჯულების ტაილანდის 
ინსტიტუტი, op. cit., 138-ე შენიშვნა. 
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მე-15 წესი ადგენს, რომ ციხის ჯანდაცვის სამსახურმა უნდა მიაწოდოს ან ხელი შეუწყოს 
სპეციალიზებული სამკურნალო პროგრამის განხორციელებას, რომელიც განკუთვნილია 
წამალდამოკიდებულების მქონე ქალი პატიმრებისათვის, მათი წარსულში ძალადობის 
ვიქტიმურობის, ფეხმძიმე ქალებისა და ბავშვიანი ქალების სპეციალური საჭიროებების, ასევე 
სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელთა სპეციფიკის გათვალისწინებით. ქალ პატიმრებს, 
მამაკაც პატიმრებთან შედარებით, უფრო ხშირად აღენიშნებათ უკვე არსებული ჯანმრთელობის 
პრობლემები, საზოგადოებაში ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობის გამო. 

შესაბამისი წესები: ქალი პატიმრები, ფეხმძიმობა და მშობიარობა

წესი 28: ქალთა საპატიმრო დაწესებულებებში უნდა 
იყოს ცალკე საცხოვრებელი ფეხმძიმე და მშობიარე 
ქალების (პრე-ნატალური და პოსტ-ნატალური) მოვლისა 
და მკურნალობისათვის. იქ, სადაც ეს პრაქტიკულად 
შესაძლებელია, შესაბამისი სამზადისი უნდა 

განხორციელდეს იმისათვის, რომ მშობიარობა მოხდეს 
სამოქალაქო სექტორის საავადმყოფოში. თუ ბავშვი 
იბადება ციხეში, ეს არ უნდა იყოს დაფიქსირებული მის 
დაბადების მოწმობაში.

იხ. აგრეთვე „ბანგკოკის წესები“ 5,15, 39 და 48. 

59 ქალი პატიმრების მაღალ პროცენტულ რაოდენობას ცხოვრების მანძილზე არაერთგზის მძიმე 
ძალადობა განუცდია, იქნება ეს ოჯახში ძალადობა თუ სექსუალური ხასიათის ძალმომრეობა, 
ასევე საპატიმროში ყოფნისას სექსუალური და გენდერული ძალადობის მომეტებული რისკის 
ქვეშ იმყოფებიან.

60 თუ ქალი პატიმარი ითხოვს, რომ მას სამედიცინო შემოწმება ჩაუტაროს მდედრობითი 
სქესის ჯანდაცვის სპეციალისტმა, ასეთ შემთხვევაში, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ქალი 
ექიმი ან მედდდა, როცა ეს შესაძლებელია. თუ მდედრობითი სქესის ექიმი, ან ექთანი არ 
არის ხელმისაწვდომი, მაშინ მამრობითი სქესის ექიმის მიერ შემოწმებას უნდა ესწრებოდეს 
მდედრობითი სქესის ციხის თანამშრომელი. ამის გათვალისწინებით, ქალთა პენიტენციურ 
დაწესებულებებში საკმარისი რაოდენობით მდედრობითი სქესის ჯანდაცვის სპეციალისტი 
უნდა დაინიშნოს. 

61 ქალებს აქვთ უფლება უარი თქვან ვაგინალურ გასინჯვაზე და ასევე უარი თქვან მათი 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის გაცემაზე. არცერთ ვითარებაში 
არ უნდა იქნეს დაშვებული ქალი პატიმრების „შემოწმება ქალიშვილობაზე“ („ბანგკოკის 
წესები“, წესი 8). 

62 ქალი პატიმრები უფასოდ უზრუნველყოფილი უნდა იყონ საკმარისი რაოდენობის ჰიგიენური 
პაკეტებით („ბანგკოკის წესები“, წესი 5), როგორც მათი გენდერ-სპეციფიური ჰიგიენის და 
ჯანდაცვის განუყოფელი ნაწილი და ასევე მათი ღირსების პატივისცემის მიზნებში. 

ბავშვები ციხეში
63 როგორც გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე აღნიშნავს, „კვლევებმა 

ცხადყო, რომ რაც უნდა პირობებში იმყოფებოდნენ ბავშვები, პატიმრობა ღრმა და ნეგატიურ 
გავლენას ახდენს მათ ჯანმრთელობასა და განვითარებაზე. პატიმრობის ძალიან მოკლე 
პერიოდიც კი საზიანოა ბავშვის ფსიქოლოგიური და ფიზიკური კეთილდღეობისთვის და იწვევს 
მისი კოგნიტიური განვითარების შეფერხებას. პატიმრობაში მყოფ ბავშვებს აქვთ პოსტ-
ტრავმული სტრესული აშლილობის რისკი და უვლინდებათ ისეთი სიმპტომები, როგორიცაა 
უძილობა, ღამის კოშმარები და ენურეზი. უმწეობისა და იმედგაცრუების განცდები ვლინდება 
საკუთარი თავის ან სხვის წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობაში. ბავშვებზე პატიმრობის 
გავლენის შესახებ ანგარიშებში აღნიშნულია, რომ ბავშვებში მაღალია სუიციდის, მისი 
მცდელობის და თვითდაზიანების რისკის, ფსიქიკური აშლილობებისა და განვითარებაში 
შეფერხებების, მათ შორის, მძიმე მიჯაჭვულობის მაჩვენებლები.350 

64 ციხეში მყოფ ყველა ბავშვს სათანადოდ უნდა ჩაუტარდეს გასაუბრება და ფიზიკური შემოწმება 
ექიმის ან კვალიფიციური მედდის მიერ, დაწესებულებაში მიღებიდან, შეძლებისდაგვარად, 
ხანმოკლე დროში, სასურველია მიღების დღესვე. გოგოების შემთხვევაში, უზრუნველყოფილი 
უნდა იყოს გინეკოლოგის და ქალთა ჯანდაცვაზე განათლების ხელმისაწვდომობა.351 

65 როგორც გოგო, ასევე ბიჭი არასრულწლოვანი პატიმრები, შესაძლოა, რთული ოჯახური ან 
სოციალური გარემოდან იყვნენ. ისინი, შესაძლოა, იყვნენ სექსუალური ან სხვა სახის ძალადობის 
მსხვერპლი და აღენიშნებოდეთ წამალდამოკიდებულება, ან/და ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
მხრივ საჭიროებები. ზოგიერთი მათგანი არის სექსუალური ექსპლუატაციის მსხვერპლი. 
ახალგაზრდა პატიმრები, ასევე იმყოფებიან არასათანადო მოპყრობის, მათ შორის სექსუალური 
ძალადობის, მაღალი რისკის ქვეშ ციხეებში. 

66 „ბანგკოკის წესები“ 38 და 39 ეხება არასრულწლოვანი ქალი პატიმრების სპეციფიური 
ჯანდაცვის საჭიროებებს, როგორიცაა ასაკობრივი და გენდერ-სპეციფიური პროგრამებისა 
და სერვისების საჭიროება, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთათვის კონსულტირების 

350. გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე, A/HRC/28/68 (2015), op. cit., შენიშვნა 132, აბზაცი 33.
351. იმავე დოკუმენტში, აბზაცი 28; „ბანგკოკის წესები“, op. cit., შენიშვნა 28, წესები 6-18.
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ჩათვლით. ეს განსაკუთრებით, მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ არასრულწლოვანი 
ქალი პატიმრების საჭიროებები ხშირად უგულებელყოფილია, ციხეების სისტემაში მათი 
მცირერიცხოვნობის გამო. 

67 ციხის ადმინისტრაციებმა უნდა უზრუნველყონ პედიატრების მიერ სპეციფიური მკურნალობისა 
და ზრუნვის გაწევა გოგო პატიმრების ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებით. 
ეს უნდა მოიცავდეს სექსუალურ და რეპროდუქციულ განათლებას. 

უცხოელი პატიმრები 
68 უცხოელი პატიმრების და ასევე იმ პატიმრების, რომლებიც ციხის მთავარ ენაზე არ საუბრობენ, 

ჯანდაცვის საჭიროებების მოსაგვარებლად, ინფორმაცია არსებულ ჯანდაცვის სერვისებზე 
უნდა განემარტოთ მათთვის გასაგებ ენაზე, როგორც ზეპირად, ასევე წერილობით. 

69 ვინაიდან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხები მოითხოვს სპეციფიურ, ტექნიკურ 
ტერმინოლოგიას უცხო ენაზე, ძალისხმევა უნდა იქნეს გაწეული ჯანდაცვის ისეთი 
სპეციალისტების დასაქირავებლად, რომელთაც შეუძლიათ კომუნიკაციის დამყარება იმ სხვა 
ენებზე, რომელიც ციხეში ყველაზე ხშირად გამოიყენება. თუ ეს შეუძლებელია, დამოუკიდებელი 
თარჯიმნის დახმარება უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი, პატიმრის თანხმობით. როგორც წესი, 
სამედიცინო კონსულტირებისას, სხვა პატიმრების თარჯიმნად გამოყენება არ უნდა ხდებოდეს. 

ლგბტ პატიმრები 
70 ციხის ჯანდაცვის პერსონალს უნდა ჩაუტარდეს ტრენინგი ლგბტ პატიმრების ჯანდაცვის 

პოტენციურ საჭიროებებზე, მათ შორის, ფსიქიკურ აშლილობებზე და ციხეში მათი არასათანადო 
მოპყრობის რისკებზე.”352 

71 ჯანდაცვის ექვივალენტობის პრინციპი ასევე გამოიყენება ამ კონტექსტში და ლგბტ პატიმრებს 
უნდა ქონდეთ სპეციალიზებულ ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, რაც ციხის გარეთ 
საზოგადოებაშია ხელმისაწვდომი, ტრანსგენდერი პირებისთვის სქესის ხელახალი განსაზღვრის 
ჩათვლით.”353 

ხანდაზმული და ტერმინალური ავადმყოფობის მქონე პატიმრები 
72 მრავალ ქვეყანაში ხანდაზმული პატიმრების რაოდენობა იზრდება, რომელთაც გააჩნიათ 

სპეციფიური ჯანდაცვის საჭიროებები, რაც უკავშირდება, მათი გადაადგილების უნარს 
(მობილობას), დემენციას, ფსიქიკურ ჯანმრთელობასა და სხვადასხვა უნარის დაკარგვას, 
მათ შორის მხედველობის, სმენის და ინტელექტუალური უნარის. ამ პატიმრებს აღენიშნებათ 
მნიშვნელოვანი დამატებითი ჯანდაცვის საჭიროებები და შესაძლოა, საჭიროებდნენ ხშირ 
სამედიცინო მონიტორინგს. 

73 WHO აღნიშნავს, რომ „მოხუცი პატიმრების ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
სტატუსი უნდა ფასდებოდეს, გერიატრიულ სინდრომზე დაყრდნობით, როგორიცაა სენსორული 
გაუარესება, ფუნქციური მოშლა, შარდის შეუკავებლობა და კოგნიტური შეფერხებები, რაც 
ხშირია და თავისებურ რისკებს შეიცავს ციხეებში“.354

74 ტერმინალური ავადმყოფობის მქონე პატიმრებს ასევე გააჩნიათ ჯანდაცვის საჭიროებები 
ციხეში, პალიატიური მზრუნველობისა და მუდმივი მონიტორინგის ჩათვლით.

75 პატიმრები, რომლებიც იმყოფებიან ქრონიკული ან ტერმინალური ავადმყოფობის ბოლო 
ეტაპებზე – მათ შორის, აივ/შიდსის, საჭიროებენ სპეციალიზებულ მკურნალობას ცხოვრების 
დასასრულს. როგორც WHO აღნიშნავს, ხშირად, ციხეები არ არის სათანადოდ აღჭურვილი 
ამგვარი მკურნალობის ჩასატარებლად, ციხის პერსონალს არა აქვს შესაბამისი მომზადება 
გავლილი და არსებული რესურსები და ციხის გარემო არ არის პალიატიური ზრუნვის 
ხელშემწყობი. ამ მიზეზით, მრავალ პენიტენციურ სისტემაში შემოღებულია ავადმყოფობის 
საფუძველზე გათავისუფლების პროგრამები, რომლებიც საშუალებას აძლევს ავადმყოფობის 
ტერმინალურ სტადიაზე მყოფ პატიმრებს, რომ სასჯელის მოხდამდე გათავისუფლდნენ 
ციხიდან. ვადამდე გათავისუფლების ამგვარი პროგრამები ასრულებს თანაგრძნობით ფუნციას, 
თუმცა ასევე გაცნობიერებულია, რომ დაავადების ტერმინალურ სტადიაზე მყოფი პატიმრების 
სამოქალაქო სექტორში მკურნალობამ, შესაძლოა, სიცოცხლის გახანგრძლივება გამოიწვიოს.355

352. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ „სახელმძღვანელო სპეციალური საჭიროებების მქონე პატიმრების შესახებ“, UNODC, op. cit., შენიშვნა 
87, გვ. 115.

353. იმავე დოკუმენტში, გვ. 117. 
354. „ციხეები და ჯანმრთელობა“, WHO, 2014, გვ. 165-172. 
355. „ჯანდაცვა ციხეებში: WHO-ს სახელმძღვანელო ციხის ჯანმრთელობის არსებით საკითხებზე“, op. cit., შენიშვნა 123.
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პოზიტიური პრაქტიკა: ციხეების ადაპტირება ხანდაზმული პატიმრების 
საჭიროებებისთვის [6.7]

სტატიაში, სახელწოდებით „ხანდაზმული 
ასაკი გისოსებს მიღმა: როგორ შეიძლება 
ციხეების ადაპტირება მზარდად ხანდაზმული 
კონტიგენტის საჭიროებებისათვის“, ორგანიზაცია 
HelpAge International მიმოიხილავს იმ 
სირთულეებს, რომლებსაც ასაკოვანი პატიმრები 
აწყდებიან ციხეებში.356

ეს მოიცავს შემდეგს: 

–  პენიტენციური დაწესებულების ინფრასტრუქტურა, 
კიბეები, სანიტარულ კვანძებთან მისადგომები და 
საწოლის ზედა იარუსის საკითხები;

–  შეუსაბამო რეაბილიტაციის პროგრამები, რომლებიც 
უფრო ახალგაზრდა პატიმრებსაა მორგებული;

–  გათავისუფლების პროგრამები, რომლებშიც, 
შესაძლოა, არ იქნეს გაითვალისწინებული 
ასაკოვანი პატიმრების რეინტეგრაციის 
სირთულეები;

–  სათანადო ჯანდაცვის სერვისების უქონლობა; და 

–  ყოველდღიური ცხოვრებისეულ აქტიობებში 
დახმარება, როგორიცაა კვება, ჩაცმა და ტუალეტით 
სარგებლობა. 

ვატონის დაწესებულებას დიდ ბრიტანეთში, 
მაგალითად, ყავს ხანდაზმული პატიმრების 
დიდი კონტიგენტი.357 მან ქება დაიმსახურა დიდი 
ბრიტანეთის ციხეების ინსპექტორატის მხრიდან, 
ასაკოვანი პატიმრების ეფექტურად მართვისა და 
დახმარების გამო.358 ეს მოიცავს ციხეებში სხვა 
პატიმრების მხრიდან დახმარების ორგანიზებას, 
სოციალური ზრუნვის ადვოკატებისა და ხანდაზმული 
პატიმრების აქტიობების და სწავლების ჯგუფს 
(OPAL). OPAL-ის პროექტი ყოველდღიურად მართავს 
სხვადასხვა აქტიობას, ორგანიზაცია Age UK-ის 
და „ჯარისკაცებისა და მეზღვაურების ოჯახების 
ასოციაციის“ (SSAFA) მოხალისეების ხელშეწყობით. 
ვატონის ციხეში ზოგიერთი განყოფილების 
ადაპტირება მოხდა კონკრეტულად ხანდაზმული 
პატიმრების საჭიროებებისათვის, ადაპტირებული 
სპორტული დარბაზისა და აქტიობების ჩათვლით. 
ასევე არსებობს დემენციის მქონე პაციენტთა 
მკურნალობის პალატა, საკონსულტაციო ცენტრი 
და გათავისუფლებისთვის მომზადების სამსახური 
ასაკოვანი პატიმრებისთვის. გარდა ამისა, ციხეში 
ფუნქციონირებს პალიატიური ზრუნვის დაწესებულება 
და სერვისები. 
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 6.4 წამების ნიშნების 
დოკუმენტირება 
და შეტყობინება 

76 სახელმწიფოები ვალდებული არიან ჩაატარონ ეფექტური გამოძიება, როდესაც არსებობს 
ნიშნები იმისა, რომ განხორციელდა წამება ან სხვა არასათანადო მოპყრობა (მუხლი 12, CAT). 
პოლიტიკის თაობაზე გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა უნდა უზრუნველყონ წამებისა 
და სხვა არასათანადო მოპყრობის საჩივრების გამოძიების დაწყება, როდესაც არსებობს 
გონივრული ეჭვი, რომ ის განხორციელდა, თუნდაც არ არსებობდეს ოფიციალური საჩივარი.359 

ჯანდაცვის პერსონალი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, არა მხოლოდ იმის გამო, რომ 
მკურნალობს პატიმარს, რომელმაც მიიღო ფიზიკური ან ფსიქიკური დაზიანება, არამედ იმის 
გამოც, რომ დაზიანებებისა და მკურნალობის სხვა ნიშნების დოკუმენტირება არის წინაპირობა 
ეფექტური გამოძიებისა და შემდგომი ანგარიშვალდებულებისათვის. 

განსაკუთრებით ციხეში, მხოლოდ ჯანდაცვის პერსონალმა შეიძლება იცოდეს, რომ პატიმარი 
გახდა წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლი. მათ, შესაძლოა, გამოავლინონ 
არასათანადო მოპყრობის ნიშნები საწყისი სამედიცინო სკრინინგის ან შემდგომი სამედიცინო 
შემოწმებების დროს. პატიმრებმა, შესაძლოა, მათ გაანდონ წამებისა და სხვა არასათანადო 
მოპყრობის თაობაზე, ან თავად ჯანდაცვის პერსონალმა შენიშნოს წამების ფიზიკური 
ნიშნები, ფსიქოლოგიური ან ფსიქიკური აშლილობები, რაც იმის მანიშნებელია, რომ პატიმარი 
დაექვემდებარა არასათანადო მოპყრობას. 

356. იხილეთ „ხანდაზმულობა გისოსებს მიღმა: როგორ ახდენენ ციხეები ადაპტირებას მზარდი ასაკოვანი კონტიგენტის საჭიროებებთან?“, Bridget 
Sleap, PRI-ის ბლოგი, 25 სექტემბერი 2014წ., ხელმისაწვდომია: www.penalreform.org/blog/age-bars-prisons-adapt-increasingly-elderly-populations. 

357. „ვატონის პენიტენციური დაწესებულებაში წინასწარ შეტყობინების გარეშე განხორციელებული ინსპექტირების ანგარიში“, მისი 
უდიდებულესობის ციხეების მთავარი ინსპექტორი, 2017 წ. ანგარიშში აღნიშნულია, რომ 2016 წელს, ყოველი მეხუთე პატიმარი ვატონის ციხეში 
იყო 50 წელზე მეტი ასაკის. 

358. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/inspections/hmp-whatton.
359. გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის შესახებ, 

შუალედური ანგარიში გენერალურ ასამბლეას, 23 სექტემბერი 2014 წ., A/69/387, 22-ე აბზაცი. 
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შესაბამისი წესები: წამების ნიშნების დოკუმენტირება და შეტყობინება

წესი 34: თუ პატიმრის მიღების დროს შემოწმებისას, 
ან შემდგომი სამედიცინო მომსახურების გაწევისას, 
სამედიცინო პერსონალის მიერ წამების ან სხვა 
სახის სასტიკი, არაადამიანური და დამამცირებელი 
მოპყრობის ან სასჯელის შესახებ გახდა ცნობილი, იგი 
ვალდებულია დააფიქსიროს და შეატყობინოს ფაქტის 
შესახებ შესაბამის სამედიცინო, ადმინისტრაციულ ან 
სასამართლო ორგანოს. სათანადო პროცედურული 
გარანტიების დაცვა არის აუცილებელი, რათა პატიმარს 
ან მასთან დაკავშირებული პირებს, არ მიადგეთ წინასწარ 
განჭვრეტადი ზიანი.

იხილეთ ასევე „სტამბოლის ოქმი“ (წამების და სხვა 
სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი 
მოპყრობის ან დასჯის ეფექტური გამოძიებისა და 
დოკუმენტირების სახელმძღვანელო) და გაეროს 
პრინციპები სამედიცინო ეთიკის შესახებ, რომელიც 
ეხება ჯანდაცვის პერსონალის როლს, განსაკუთრებით 
ექიმების, პატიმრებისა და დაკავებულების წამებისა 
და სხვა სასტიკი, არაადამიანური და ღირსების 
შემლახავი მოპყრობის ან სასჯელისგან დაცვაში. 

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

არასათანადო მოპყრობის გამეორებითი ფაქტების პრევენცია
77 ციხეში მომუშავე ჯანდაცვის პერსონალს აქვს ეთიკური და პროფესიული ვალდებულება, 

რომ მოახდინოს წამების და სხვა არასათანადო მოპყრობის ნებისმიერი ფაქტის, რომლის 
შესახებაც მათთვის გახდება ცნობილი, დოკუმენტირება და შეტყობინება. მესამე მხარის 
მიმართ ვერანაირი ვალდებულება ვერ გადაწონის ადამიანის წამებისა და სხვა არასათანადო 
მოპყრობისგან დაცვის და ამგვარი შემთხვევების შეტყობინების ვალდებულებას.360 

78 თუ წამების და სხვა არასათანადო მოპყრობის ჩამდენებს, მათ შორის, სამართალდამცავი 
ორგანოების წარმომადგენლებს, ეცოდინებათ, რომ პატიმრებს შეუძლიათ ამგვარი 
დარღვევების შესახებ ჯანდაცვის პერსონალს გაანდონ და ამან გამოიწვიოს გამოძიება 
და პასუხისგებაში მიცემა, ამან შესაძლოა ხელი ააღებინოთ ამგვარი ქმედებების 
განმეორებით ჩადენაზე. 

ეფექტური დოკუმენტირება და მსხვერპლთა დახმარება 
79 დაზიანებების დოკუმენტირება იძლევა არსებით მტკიცებულებას მსხვერპლის მიერ საჩივრის 

წარსადგენად და წამებისა და არასათანადო მოპყრობის თაობაზე განცხადების გამოსაძიებლად. 
ჯანდაცვის სპეციალისტების სწრაფ რეაგირებას კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს არასათანადო 
მოპყრობის დოკუმენტირების უზრუნველყოფისთვის, რადგან ფიზიკური ნიშნები, შესაძლოა, 
ხილული იყოს მხოლოდ დროის ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში.361

80 როდესაც არასათანადო მოპყრობის დოკუმენტირება და შეტყობინება დროულად ხდება, 
ადვილია მსხვერპლისთვის შესაბამისი მკურნალობის, მხარდაჭერის და რეაბილიტაციის 
პროგრამის უზრუნველყოფა. ეს თანაბრად ეხება მათ, ვინც დაპატიმრებამდე გახდა ძალადობის 
მსხვერპლი და მათაც, ვინც არასათანადო მოპყრობას პატიმრობის დროს დაექვემდებარა. 

პრაქტიკაში განხორციელება

81 ჯანდაცვის პერსონალს აკისრია პროფესიული ვალდებულება, რომ მოახდინოს წამებისა და 
სხვა არასათანადო მოპყრობის ნიშნების დოკუმენტირება. მათ უნდა მოიპოვონ მსხვერპლის 
წინასწარი თანხმობა სამედიცინო შემოწმების ჩატარებამდე და მოახდინონ მისი სრულად 
ინფორმირება, მათთვის გასაგები სიტყვებით, წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის 
შესაბამისი უწყებებისთვის შეტყობინების რისკებისა და სარგებლის შესახებ. მსოფლიო 
მედიკოსთა ასოციაცია თანმიმდევრულად იმეორებს თავის პოლიტიკას ექიმების მოვალეობის 
შესახებ, რომ დაგმონ მათთვის ცნობილი წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური და 
ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან სასჯელის ფაქტები.362 

360.  „მედიკოსთა მსოფლიო ასოციაციის ტოკიოს დეკლარაცია – სახელმძღვანელო პრინციპები ექიმებისთვის წამების და სხვა სასტიკი, 
არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის შესახებ დაკავებასა და პატიმრობასთან მიმართებაში“, ასამბლეის 29-ე სხდომა, 
ოქტომბერი 1975, მუხლი 1: ადგენს, რომ „ექიმმა არ უნდა დაუშვას, ნება არ უნდა დართოს ან მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს წამებისა და 
ასევე სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი პროცედურების სხვა ფორმების გამოყენებაში“, მედიკოსთა მსოფლიო ასოციაციის 
რეზოლუცია წამებისა და სხვა სასტიკი ან არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ფაქტების დოკუმენტირებასა და მხილებაში 
ექიმთა ვალდებულების შესახებ, WMA-ს 54-ე გენერალური ასამბლეა, სექტემბერი 2003 წ., ვრცლად განმარტავს ექიმების ვალდებულებას 
წამების მტკიცებულებების დაფიქსირების მიმართულებით, ხელმისაწვდომი: www.wma.net/policies-post/wma-resolution-on-the-responsibility-of-
physicians-in-the-documentation-and-denunciation-of-acts-of-torture-or-cruel-or-inhuman-or-degrading-treatment. 

361. დამატებითი ინფორმაციისათვის სასამართლო-საექსპერტო და სამედიცინო მეცნიერებების როლთან დაკავშირებით წამებისა და სხვა 
არასათანადო მოპყრობის გამოძიების, სისხლის სამართლებრივი დევნის და პრევენციის საქმეში, იხილეთ წამების საკითხებზე სპეციალური 
მომხსენებელი, A/69/387, op. cit., შენიშვნა 359.

362. იხილეთ „WMA-ს რეზოლუცია ექიმთა ვალდებულების შესახებ“, op. cit., შენიშვნა 360. 
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წამების შეტყობინებაზე მსხვერპლის თანხმობა 
82 ყველა შემთხვევაში, როდესაც ჯანდაცვის პერსონალი ახდენს არასათანადო მოპყრობის 

დოკუმენტირებასა და შეტყობინებას, ეს იმგვარად უნდა განხორციელდეს, რომ არ შეილახოს 
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა და კონფიდენციალობა იმ ადამიანებთან მიმართებაში, 
ვისაც ეხება ეს შემთხვევა. 

83 არსებობს ეთიკური დილემა იმ შემთხვევებში, როდესაც ჯანდაცვის პერსონალი ცდილობს 
იპოვოს ბალანსი ინფორმირებული თანხმობის პრინციპსა და წამების შეტყობინების 
ვალდებულებას შორის. სამედიცინო ეთიკა მოითხოვს ჯანდაცვის პერსონალისგან მიიღონ 
ინფორმირებული თანხმობა პაციენტებისგან, ვიდრე გადასცემენ მათ ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებულ ინფორმაციას სხვას, მათ შორის წამებისა და არასათანადო მოპყრობის დროს 
მიღებულ დაზიანებებზე. „ბანგკოკის წესები“ (წესი 7), რომელიც ეხება კონკრეტულად ქალ 
პატიმრებთან მოპყრობას, იძლევა რეკომენდაციას, რომ სამართლებრივი რეაგირება მოხდეს 
მხოლოდ მაშინ, როდესაც პატიმარი ქალი თანახმაა ამაზე. 

84 თუმცა, CPT-ის რეკომენდაციით, ადამიანის უფლებათა ისეთი შემაძრწუნებელი დარღვევების 
პრევენციის ინტერესიდან გამომდინარე, როგორიც წამებაა, სავალდებულო შეტყობინება უნდა 
იყოს წამყვანი პრინციპი იმისათვის, რომ წამება არ დარჩეს გამოვლენის გარეშე და სისტემური 
ხასიათი არ მიიღოს.363 

85 „სტამბოლის ოქმში“ შეჯამებულია პოტენციური კონფლიქტი ამ ორ ეთიკურ ვალდებულებას 
შორის და აღნიშნულია, რომ ექიმებისთვის მორალური არგუმენტი ძლიერია ხილული 
არასათანადო მოპყრობის მხილებისთვის და დასაგმობად, ვინაიდან პატიმრებს, ხშირად, თავად 
არ შეუძლიათ ამის ეფექტურად გაკეთება.364 დოკუმენტში ასევე ხაზგასმულია, რომ ზოგიერთ 
შემთხვევაში, მათი ან ოჯახის წევრების მიმართ ანგარიშსწორების შიშის გამო, პაციენტებმა 
შეიძლება უარი თქვან ამგვარი მიზნებით შემოწმებაზე თანხმობის მიცემაზე, ან მათ თაობაზე 
ინფორმაცია მიღებული იქნას შემოწმებიდან, რაც შესაძლოა ეცნობოს სხვებს. „ამგვარ 
სიტუაციებში, ჯანდაცვის სპეციალისტებს ორმაგი ვალდებულება აკისრიათ: პაციენტისა 
და ფართო საზოგადოების მიმართ, რომლის ინტერესია უზრუნველყოს, რომ სამართალი 
აღსრულდება და არასათანადო მოპყრობის ჩამდენები წარდგებიან მართლმსაჯულების 
წინაშე. ზიანის მიყენების თავიდან აცილების ფუნდამენტური პრინციპი აუცილებლად 
აშკარად უნდა ჩანდეს ამგვარი დილემების გადაწყვეტისას“. 365 ჯანდაცვის სპეციალისტებმა, 
სანდო ორგანიზაციებთან კონსულტაციით, როგორიცაა ეროვნული მედიკოსთა ასოციაციები 
ან არასამთავრობო ორგანიზაციები, უნდა იპოვონ გამოსავალი, რომელიც ხელს უწყობს 
მართლმსაჯულებას და სამართლიანობას, კონფიდენციალობაზე პირის უფლების 
დარღვევის გარეშე. 

86 პატიმართა თანხმობის თხოვნისას, ჯანდაცვის პერსონალმა სათანადოდ უნდა აუხსნას 
შემდგომი რეაგირების პროცესის თაობაზე და პატიმრებს მისცეს საკმარისი დრო, რომ კარგად 
მოიფიქრონ თავიანთი გადაწყვეტილება. ჯანდაცვის პერსონალმა უნდა გაითვალისწინოს, 
რომ არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლები, შესაძლოა, იყონ შეშინებული, დარცხვენილი და 
დაბნეული, შესაბამისად, გაუჭირდეთ პროცესების გაგება ან თანხმობაზე გადაწყვეტილების 
მიღება. ასევე, შესაძლებელია, რომ მათზე ზეწოლას ახორციელებდნენ, რომ არ გაამჟღავნონ 
არასათანადო მოპყრობის ფაქტის შესახებ. დამატებითი დაბრკოლებები არსებობს სექსუალური 
ძალადობის მსხვერპლებისთვის, იმ განსაკუთრებული სტიგმის და სირცხვილის გამო, რომელიც 
უკავშირდება სექსუალურ ძალადობას და გაუპატიურებას ბევრ კულტურაში; ასევე პატიმრის 
მხრიდან სურვილის არქონის გამო, რომ გაიაროს ფიზიკური შემოწმება და დაკითხვა, რაც 
შესაძლოა, იყოს დამამცირებელი მსხვერპლისთვის (იხ. „ბანგკოკის წესები“. წესი 7). 

87 ისეც შეიძლება მოხდეს, რომ მათ, ვინც თავდაპირველად, უარი თქვა თანხმობის მიცემაზე, 
მოგვიანებით შეიცვალონ გადაწყვეტილება, სხვადასხვა ვარიანტებზე დაფიქრების შემდეგ 
და თუ ენდობიან ანგარიშსწორებისგან დაცვის გარანტიებს. 

88 მათ, ვინც დაექვემდებარა წამებას და სხვა არასათანადო მოპყრობას, არ უნდა ქონდეთ იმის 
განცდა, რომ მათ აიძულებენ იმოქმედონ საკუთარი ნების წინააღმდეგ, განსაკუთრებით, თუ 
ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ შეუძლიათ მათი დაცვა ამგვარი მოპყრობისგან, ან 
საჩივრებზე ეფექტური რეაგირება. თუ თანხმობის გაცემა არ ხდება, ჯანდაცვის პერსონალმა 
უნდა მოახდინოს ინციდენტის შეტყობინება ანონიმური ინფორმაციით, იმ პირობით, რომ 
შესაძლებელი იყოს საკმარისი დეტალების მიწოდება მსხვერპლის იდენტიფიცირების გარეშე. 
ყველა შემთხვევაში, ჯანდაცვის პერსონალის მონაწილეობა საჭიროა არასათანადო მოპყრობის 
დოკუმენტირებისთვის, თუნდაც არ შეატყობინონ შესაბამის ორგანოებს. 

89 როდესაც ამგვარი მოპყრობის შესახებ ახდენს შეტყობინებას, ჯანდაცვის პერსონალმა უნდა 
შეარჩიოს შეტყობინების გზა, რომელიც, შეძლებისდაგვარად, ამცირებს პატიმრის მიმართ 
ანგარიშსწორების რისკს (იხ. წესი 34, „შეატყობინონ ამგვარი შემთხვევები უფლებამოსილ 

363. „23-ე ზოგადი ანგარიში – CPT/Inf (2013) 29“, op. cit., შენიშვნა 342, 77-80-ე აბზაცები. 
364. „სტამბოლის ოქმი“, op. cit., შენიშვნა 205, 72-ე აბზაცი.
365.  იმავე დოკუმენტში, აბზაცი 69. 

 172 სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნელსონ მანდელას წესების შესახებ

6. ჯანდაცვა
6



სამედიცინო, ადმინისტრაციულ უწყებას ან სასამართლო ხელისუფლებას“) და უზრუნველყონ, 
რომ ყველა შესაძლო ღონისძიება გატარდეს პატიმრის მიმართ შურისძიებისა და 
ანგარიშსწორებისგან დასაცავად, არასათანადო მოპყრობის ფაქტის შეტყობინების გამო. 

90 „ბანგკოკის წესების“ მე-7 წესი განამტკიცებს პოზიციას, რომ „თუ პატიმრობისას ან მანამდე 
გადატანილი სექსუალური ან ძალადობის სხვა ფორმის არსებობის დიაგნოსტირება მოხდა, 
პატიმარი ქალი ინფორმირებული უნდა იყოს მისი უფლების თაობაზე, რომ მიიღოს დახმარება 
სასამართლოს მეშვეობით. პატიმარი ქალი სრულად უნდა იყოს ინფორმირებული საჭირო 
პროცედურებისა და ეტაპების შესახებ“.

91 თანხმობის საკითხთან დაკავშირებით, „ბანგკოკის წესები“ განამტკიცებს ჯანდაცვის 
პერსონალის ვალდებულებას, წინასწარ მიიღოს მსხვერპლის თანხმობა, ვიდრე შეტყობინებას 
გააგზავნის შესაბამის უწყებაში, აზუსტებს რა, რომ შესაბამისი პერსონალის ინფორმირება 
უნდა მოხდეს და საქმე გამოსაძიებლად გადაეგზავნოს უფლებამოსილ უწყებებს მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, თუ პატიმარი ქალი თანახმაა სამართლებრივ რეაგირებაზე. 

ანგარიშსწორებისაგან დაცვა – ჯანდაცვის პერსონალის როლი 
92 ადამიანების განზრახ ანგარიშსწორების საფრთხეში ჩაგდების თავიდან ასაცილებლად, 

„სტამბოლის ოქმი“ იძლევა წინადადებას, რომ ექიმებმა შეატყობინონ არასათანადო მოპყრობის 
შესახებ პასუხისმგებელ უწყებას უშუალო იურისდიქციის მიღმა, ან შეტყობინება გააგზავნონ 
ისე, რომ პირის იდენტიფიცირება არ იყოს შესაძლებელი.366 

93 წამების საკითხებზე გაეროს სპეციალური მომხსენებლის მოსაზრებაა, რომ (სავარაუდო 
მსხვერპლის) „კონფიდენციალობისა და დაცვის საკმარისად გარანტირებისათვის, დაკავებულთა 
შესახებ სამედიცინო ანგარიშები, რომელშიც მოცემულია შეტყობინება წამებისა და სხვა 
არასათანადო მოპყრობის შესაძლო შემთხვევებზე, წარმოადგენს დაკავებულის საკუთრებას 
და პირდაპირ უნდა მიემართოს მოსამართლეს, პროკურორს ან სხვა დამოუკიდებელ ორგანოს, 
ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად“.367 

94 წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის შესაბამისი უწყებებისთვის შეტყობინებისას, 
ჯანდაცვის პერსონალმა ასევე უნდა გაითვალისწინოს ის შედეგები, რაც შეიძლება შეეხოს 
მათსავე უსაფრთხოებას, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ სავარაუდო დამნაშავე 
ციხის თანამშრომელია. 

არასათანადო მოპყრობის დოკუმენტირება და მტკიცებულებების დაცვა 
95 CPT-მ განაცხადა, რომ „სამედიცინო სკრინინგის შემდგომ შემუშავებული ანგარიში...უნდა 

მოიცავდეს: i) პირის მიერ გაკეთებული განცხადებების თაობაზე ჩანაწერს, რაც რელევანტურია 
სამედიცინო შემოწმებისთვის (მისი განცხადება მისსავე ჯანმრთელობის მდგომარეობისა 
და არასათანადო მოპყრობის თაობაზე საჩივარი), ii) სრული შემოწმების შედეგად მიღებული 
ობიექტური სამედიცინო მიგნებების სრული ანგარიში), და iii) ჯანდაცვის სპეციალისტის 
დასკვნები, i) და ii)-ის გათვალისწინებით, გაკეთებულ განცხადებასა და ობიექტურ სამედიცინო 
მიგნებებს შორის შესაბამისობის თაობაზე მინიშნება. ჩანაწერი ასევე უნდა მოიცავდეს 
დამატებით განხორციელებული გამოკვლევების შედეგებს, სპეციალიზებული კონსულტაციების 
ვრცელ დასკვნებს, ასევე დაზიანებების მკურნალობისა და სხვა პროცედურების აღწერას. 
ტრავმული დაზიანებების შემთხვევაში, სამედიცინო გამოკვლევის ჩანაწერი უნდა გაკეთდეს 
სპეციალურად ამისთვის გამიზნულ ფორმაში, სადაც მოცემულია სხეულის დიაგრამები 
ტრავმული დაზიანებების მოსანიშნად, რაც შეინახება პატიმრის სამედიცინო ისტორიაში. 
გარდა ამისა, სასურველი იქნება დაზიანებების ფოტოგადაღება და მათი შენახვა სამედიცინო 
ისტორიაში. ამასთანავე, სპეციალური ტრავმების რეესტრი უნდა იწარმოებოდეს, სადაც 
შემჩნეული ყველა ტიპის დაზიანება იქნება დაფიქსირებული“.368 მტკიცებულება შეიძლება 
მოიცავდეს ხილული დაზიანებების ფოტოსურათებს. 

96 ციხის ხელმძღვანელობა ვალდებულია დაიცვას ნებისმიერი მტკიცებულება, რომელიც ეხება 
წამებასა და სხვა არასათანადო მოპყრობას, განსაკუთრებით, უშუალოდ ინციდენტიდან 
მოკლე ხანში, ვიდრე საქმე გადაეცემა საგამოძიებო ორგანოებს. მათ უნდა უზრუნველყონ ამ 
მტკიცებულების უსაფრთხოდ და კონფიდენციურად შენახვა. ჯანდაცვის პერსონალმა უნდა 
უზრუნველყოს, რომ ნებისმიერი სამედიცინო მტკიცებულება, სასამართლო საექსპერტო 
ნიმუშების ჩათვლით, უსაფრთხოდ იქნეს შენახული და დაცული არაუფლებამოსილი 
პირების წვდომისგან.369

366. იმავე დოკუმენტში, 73-ე აბზაცი.
367. გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე, A/69/387, op. cit., note 359, 30-ე აბზაცი.
368. „23-ე ზოგადი ანგარიში – CPT/Inf (2013) 29”, op. cit., შენიშვნა 342.
369. დამატებითი ინფორმაციისათვის სასამართლო-საექსპერტო და სამედიცინო მეცნიერებების როლზე წამების ან სხვა არასათანადო მოპყრობის 

გამოძიებაში, სისხლის სამართლებრივ დევნასა და პრევენციის საქმეში, იხილეთ გაეროს სპეციალური მომხსენებელი, A/69/387”, op. cit., 
შენიშვნა 359.
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კონტექსტი: წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი 
მოპყრობის ან დასჯის ეფექტური გამოძიებისა და დოკუმენტირების სახელმძღვანელო 
(„სტამბოლის ოქმი“)370 [6.8]

სახელმძღვანელო წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის 
თაობაზე („სტამბოლის ოქმი“) წარმოადგენს საერთაშორისო სახელმძღვანელო პრინციპების ნაკრებს 
წამებისა და არასათანადო მოპყრობის თაობაზე განმცხადებელი პირების შეფასებისთვის, სავარაუდო 
წამების საქმეების გამოძიებისთვის და ამ დასკვნების სასამართლო და სხვა საგამოძიებო ორგანოებისთვის 
შეტყობინებისთვის. 

„სტამბოლის ოქმი“ ასახავს სახელმწიფოების არსებულ ვალდებულებებს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა 
და საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართლის ფარგლებში. კონკრეტულად, „ოქმი“ იძლევა სახელმძღვანელო 
დებულებებს სამედიცინო სპეციალისტებისა და იურისტების პროფესიული ეთიკური ვალდებულებების 
საკითხებზე, წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის დოკუმენტირებასთან მიმართებაში. ის ასევე იძლევა 
ინფორმაციას წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ შედეგებზე, თუ 
როგორ უნდა შეფასდეს ისინი და მნიშვნელოვანი მოსაზრებები, რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია 
სავარაუდო მსხვერპლების ინტერვიუირების დროს. 

„ოქმი“ ასევე შეიცავს სტანდარტებს და პროცედურებს წამების ნიშნების გამოვლენისა და დოკუმენტირების 
შესახებ, ისე რომ დოკუმენტირებული მასალა გამოდგეს სანდო და გამოსადეგი მტკიცებულება 
სასამართლოში და იძლევა სტანდარტებს სამედიცინო-სამართლებრივი დასკვნების მომზადებისა და 
შეფასებისთვის, რომელიც გამოსადეგია როგორც მტკიცებულება და გამოძიებისთვის. ამასთანავე, ის 
იძლევა სახელმძღვანელო დებულებებს სახელმწიფოებისთვის იმ პროცედურების შესახებ, რომლებიც უნდა 
არსებობდეს თავისუფლების შეზღუდვის/აღკვეთის ადგილებში და სხვაგან, რათა შესაძლებელი გახდეს 
წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის შესახებ განცხადებების ეფექტური სამედიცინო დოკუმენტირება, 
საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა სამართლის ფარგლებში სახელმწიფო ვალდებულებების შესაბამისად. 

97 გარდა იმისა, რომ არასათანადო მოპყრობის ყველა ნიშნის დაფიქსირება უნდა მოხდეს და 
სამედიცინო პერსონალმა შესაბამისი ჩანაწერები გააკეთოს პატიმრის პირად სამედიცინო 
ისტორიაში, CPT იძლევა რეკომენდაციას, რომ ჯანდაცვის სამსახურმა ასევე აწარმოოს 
ციხეებში დაფიქსირებული დაზიანებების პერიოდული სტატისტიკა, ციხის ხელმძღვანელობის 
და შესაბამისი სამინისტროების371 ყურადღების მისაქცევად. დაუშვებელია, რომ ამგვარი 
სტატისტიკური მონაცემები შეიცავდეს ისეთ დეტალებს, რაც იძლევა ცალკეული პატიმრების 
იდენტიფიცირების საშუალებას. 

დახმარებისა და ზრუნვის პროგრამები 
98 არასათანადო მოპყრობის ყველა შემთხვევაში, მსხვერპლს დაუყოვნებლივ უნდა გაეწიოს 

სათანადო, პროფესიონალური ფსიქოლოგიური დახმარება და კონსულტირება. „ბანგკოკის 
წესების“ წესი 7(2) ნათლად ადგენს, რომ ამგვარი დახმარება ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 
იმისდა მიუხედავად, ქალი პატიმარი გადაწყვეტს მიმართოს სამართლებრივ ზომებს თუ 
არა. PRI/TIJ-ის სახელმძღვანელო დოკუმენტი „ბანგკოკის წესების“ შესახებ, უფრო ვრცლად 
აღწერს ხელისუფლების ვალდებულებებს იმ შემთხვევაში, თუ დიაგნოზით დადასტურებულია 
სექსუალური ძალადობის შემთხვევა.372 ამგვარი დახმარება უნდა გავრცელდეს მამაკაც 
პატიმრებზე, რომლებიც ასევე არიან ძალადობის მსხვერპლი.373

99 თუ სამედიცინო შემოწმების დროს, აღმოჩნდა სექსუალური ძალადობის ნიშნები, უნდა 
ჩაერთონ ექსპერტები სექსუალური ძალადობის დოკუმენტირების საკითხებში და იმუშაონ 
მსხვერპლებთან რეაგირების მიზნით. 

100 UNCAT ხაზს უსვამს წამებისა და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლების სრული 
მოცულობით და სწრაფად სარეაბილიტაციო საშუალებებით უზრუნველყოფის საჭიროებას. 
ეს მოიცავს: „პირის თერაპიული და სხვა საჭიროებების შეფასების პროცედურას და შეიძლება 
ასევე გულისხმობდეს მრავალდარგობრივი ზომების ერთობლიობას“.374 სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებები უნდა ითვალისწინებდეს მსხვერპლის ძალასა და მედეგობას, ასევე 

370. „სტამბოლის ოქმი“,op. cit., note 205, გვ. 1.
371. „CPT-ის სტანდარტები“, CPT/Inf/E (2002) 1 გადახედვა 2011, op. cit., შენიშვნა 15, 62-ე აბზაცი.
372. „სახელმძღვანელო დოკუმენტი ბანგკოკის წესების შესახებ“, PRI/მართლმსაჯულების ტაილანდის ინსტიტუტი, op. cit., შენიშვნა 138, გვ. 38. 
373. „ბანგკოკის წესები“, op. cit., წინასწარი მიგნებების შენიშვნა 28, 12-ე აბზაცში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ზოგიერთი წესი „ეხება საკითხებს, 

რომლებიც ქალი და მამაკაცი პატიმრებისთვის აქტუალურია“ და გვთავაზობს იმავე წესების გამოყენებას მამაკაც პატიმრებთან მიმართებაში. 
374. ეს შესაძლოა მოიცავდეს სამედიცინო, ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციის სერვისებს; რეინტეგრაციისა და სოციალურ სერვისებს; 

საზოგადოებაზე და ოჯახზე ორიენტირებულ დახმარებას და სერვისებს; პროფესიულ სწავლებასა და განათლებას. იხილეთ წამების წინააღმდეგ 
გაეროს კომიტეტი (UN CAT), „ზოგადი კომენტარი No. 3: მე-14-ე მუხლის იმპლემენტაცია სახელმწიფო-მხარეების მიერ, 13 დეკემბერი 2012 წ., 
a/69/387, CAT/C/GC/3. 
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რეტრამვირების საფრთხეს იმ აქტების საშუალებით, რომლებიც ახსენებს მათ განცდილ 
წამებასა და არასათანადო მოპყრობას. ამრიგად, ნებისმიერი დახმარება კონფიდენციალობის 
დაცვით უნდა გაეწიოთ. 

101 თუ წამების მსხვერპლთათვის სპეციალიზებული სარეაბილიტაციო პროგრამები არ არის 
ხელმისაწვდომი ციხეში, გარეშე სერვისების მიმწოდებლებს, როგორიცაა მსხვერპლთა 
ეროვნული სარეაბილიტაციო ცენტრები, უნდა მიეცეთ დაშვება ციხეში. 

 6.5 ეთიკური და პროფესიული 
სტანდარტები 
შესაბამისი წესები: ეთიკური და პროფესიული სტანდარტები

წესი 31: ექიმს, ან ზოგ შემთხვევაში სხვა კვალიფიციურ 
სამედიცინო პერსონალს უნდა ჰქონდეს ყოველდღიური 
შესაძლებლობა, მოინახულოს ყველა ავადმყოფი 
პატიმარი, ყველა პატიმარი, რომელიც უჩივის ფიზიკური 
თუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობას ან 
დაზიანებას, ასევე ნებისმიერი პატიმარი, რომლის 
მიმართაც განსაკუთრებით მიმართულია მათი 
ყურადღება. ყველა სახის სამედიცინო შემოწმება უნდა 
ტარდებოდეს სრული კონფიდენციალობის დაცვით. 

წესი 32:
1. ექიმს, ამ სხვა სამედიცინო პერსონალსა და პატიმრებს 
შორის ურთიერთობა უნდა ემყარებოდეს იმავე ეთიკურსა 
და პროფესიონალურ სტანდარტებს, რომელიც არსებობს 
საზოგადოებაში, კერძოდ: 

(ა) პატიმრების ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
დაცვის ვალდებულება; დაავადებების პრევენცია და 
მკურნალობა მხოლოდ კლინიკურ საფუძველზე;

(ბ) პატიმრის ავტონომიურობის დაცვა საკუთარ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ექიმი-პაციენტის 
ურთიერთობაში ინფორმირებული თანხმობა; 

(გ) სამედიცინო ინფორმაციის კონფიდენციალობა, 
გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მსგავსი 
კონფიდენციალობის დაცვა შეიძლება პატიმრისთვის 
ან სხვებისთვის გადაიზარდოს რეალურ და გარდაუვალ 
საფრთხეში; 

(დ) ისეთ ქმედებებში ნებისმიერი სახით – პასიურად თუ 
აქტიურად ჩართვის აბსოლუტური აკრძალვა, რომელიც 
შეიძლება წარმოადგენდეს წამებას ან სხვა სახის 
სასტიკ, არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას 
ან დასჯას, მათ შორის სამედიცინო და სამეცნიერო 
ექსპერიმენტებში, რომლებმაც შეიძლება შეარყიოს 
პატიმრის ჯანმრთელობა. მაგალითად, როგორიცაა 
პატიმრისთვის უჯრედების, სხეულის ქსოვილების ან 
ორგანოების მოცილება.

2. ამ წესის პირველი ნაწილის დაურღვევლად, პატიმარს 
შესაძლოა ნება დაერთოს, მონაწილეობა მიიღოს 
კლინიკურ ცდებსა და საზოგადოებაში არსებულ სხვა 
სახის სამედიცინო კვლევებში, მისი თავისუფალი 
ნების და ინფორმირებული თანხმობის საფუძველზე 
და შესაბამისი კანონის გათვალისწინებით, ისეთ 
შემთხვევაში, როდესაც ეს მის ჯანმრთელობას პირდაპირ 
და მნიშვნელოვან სარგებელს მოუტანს, ან როდესაც 
უჯრედების, სხეულის ქსოვილების ან ორგანოების 
გადანერგვა ხდება ნათესავისთვის. 

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

102 ჯანდაცვის მთელი პერსონალი, რომელიც ზრუნავს პატიმრებზე, მათ შორის მედდები, 
ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები, ერთიდაიმავე ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით 
არის შებოჭილი. 

103 სამედიცინო ეთიკის შესახებ გაეროს პრინციპების მე-3 პრინციპში აღნიშნულია, 
რომ „ჯანდაცვის პერსონალისთვის სამედიცინო ეთიკის დარღვევაა პატიმრებთან და 
დაკავებულებთან ნებისმიერი პროფესიული ურთიერთობა, რომლის მიზანს არ წარმოადგენს 
მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის შეფასება, დაცვა და გაუმჯობესება“. 

104 ინფორმირებული თანხმობა, პაციენტის ნების ავტონომიურობა და სამედიცინო ხასიათის 
ინფორმაციის კონფიდენციალობა ჯანდაცვის უფლების მთავარი შემადგენელი ნაწილებია 
და თანაბრად ეხება პატიმრებს, როგორც პაციენტებს. ამგვარი პრინციპები არსებითი 
მნიშვნელობისაა, პაციენტსა და ჯანდაცვის პერსონალს შორის ნდობის დამყარებისთვის.

105 თუ პატიმრების არ ენდობიან ციხის ჯანდაცვის პერსონალს, არც ექნებათ სურვილი მათ 
მიმართონ ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ან მათ სამედიცინო რჩევას 
არ დაუჯერონ, რაც გამოიწვევს მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გართულებას, ან ციხის 
კონტიგენტში შექმნის სხვათა ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს. პატიმრებმა, შესაძლოა, უარი 
განაცხადონ მკურნალობაზე, არა იმიტომ, რომ ამის სურვილი არა აქვთ, არამედ იმიტომ, რომ 
არ ენდობიან ციხის სამედიცინო სამსახურის თანამშრომლებს. 

სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნელსონ მანდელას წესების შესახებ 175 

6. ჯანდაცვა
6



პოზიტიური პრაქტიკა: ადამიანის უფლებები  
და ეთიკური დილემა ციხეში მომუშავე  
ექიმებისთვის – ონლაინ სწავლების კურსი [6.9]

ნორვეგიის მედიკოსთა ასოციაციამ, მსოფლიო 
მედიკოსთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით, 
შეიმუშავა ვებ-რესურსი, სასწავლო კურსი, „ციხეში 
მომუშავე ექიმები: ადამიანის უფლებები და 
ეთიკური დილემები“.375

375

პრაქტიკაში განხორციელება

სამედიცინო კონფიდენციალობა
106 პატიმრებს აქვთ იგივე უფლება სამედიცინო ინფორმაციის კონფიდენციალობაზე, 

როგორც პაციენტებს საზოგადოებაში. ამგვარად, კონფიდენციალობა ყოველთვის უნდა 
იყოს უზრუნველყოფილი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როგორც „მანდელას წესებშია“ 
გათვალისწინებული, როდესაც ამგვარი კონფიდენციურობის შენარჩუნება გამოიწვევს 
პაციენტისთვის ან სხვებისთვის რეალურ და გარდაუვალ საფრთხეს. ასეთ შემთხვევებშიც 
კი, სამედიცინო ინფორმაცია უნდა გამჟღავნდეს მხოლოდ „საჭიროა იცოდეს“ საფუძველზე. 

107 არა-სამედიცინო პერსონალმა, მათ შორის ციხის დირექტორებმა, აუცილებელი არაა იცოდნენ 
პატიმრების სამედიცინო მდგომარეობის დეტალები, ან სამედიცინო ისტორიებში შენახული 
ინფორმაცია. თუმცა, პერსონალმა უნდა იცოდეს როგორ დაიცვან თავი და სხვები პატიმრის 
ჯანმრთელობის მდგომარეობისგან მომდინარე ნებისმიერი საზიანო შედეგისგან. ამრიგად, 
არასამედიცინო პერსონალს უნდა ჩაუტარდეს პრევენციული ჯანდაცვის შესახებ მომზადება 
და ეცნობოს იმ საშუალებების შესახებ, რომლითაც დაიცავენ თავს შესაძლო ზიანისგან. ეს, 
შეიძლება, მოიცავდეს, მაგალითად, ხელთათმანებს, რომ დაიცვან თავი საკნების ჩხრეკისას, 
დაბინძურებული ნემსებით დაზიანებისაგან. 

108 არასამედიცინო პერსონალმა ასევე უნდა იყოს ინფორმირებული თვითდაზიანების შესაძლო 
საფრთხეების თაობაზე. მათ უნდა იცოდნენ სამედიცინო რისკების შესახებ, რომელიც 
უკავშირდება ცალკეულ პატიმრებს და მათზე რეაგირების გზებს, მაგალითად, უეცარი 
კრუნჩხვების რისკების თაობაზე იმ პაციენტებისთვის, რომელთაც აღენიშნებათ ეპილეფსია.

109 მსოფლიო მედიკოსთა ასოციაციის ლისანობის დეკლარაცია პაციენტთა უფლებების შესახებ 
ითვალისწინებს, რომ კონფიდენციურობა უნდა იყოს დაცული „პაციენტის ჯანდაცვის 
სტატუსის, დაავადების, დიაგნოზის, პროგნოზის და მკურნალობის თაობაზე ყველა 
იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია და ყველა პირადი ხასიათის ინფორმაცია“.376 დეკლარაცია 
დასძენს, რომ ასეთი ინფორმაცია კონფიდენციური უნდა იყოს პაციენტის სიკვდილის 
შემდეგაც კი, გამონაკლისი შემთხვევების გარდა, თუ უფლებამონაცვლეს აქვს უფლება 
ისეთი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე, რომელიც მისი საკუთარი ჯანმრთელობისთვის 
საფრთხეების შესახებ აუწყებს მას (მაგ, თუ არსებობს გენეტიკური განწყობა გარკვეული 
დაავადებებისადმი). 

110 საგანგებო უსაფრთხოების ზომები, შესაძლოა, იყოს საჭირო სამედიცინო შემოწმებების დროს, 
განსაკუთრებით, თუ სამედიცინო პერსონალი პატიმრისგან მომდინარე საფრთხეს აღიქვამს. 
თუმცა, როგორც CPT ხაზგასმით აღნიშნავს, ყოვლად გაუმართლებელია ციხის პერსონალის 
სისტემატიური დასწრება სამედიცინო შემოწმების პროცედურებზე; მათი იქ ყოფნა ზიანს 
აყენებს ექიმისა და პაციენტის სათანადო ურთიერთობის დამყარებას და როგორც წესი, 
არ წარმოადგენს აუცილებლობას უსაფრთხოების თვალსაზრისით. მოძიებულ უნდა იქნეს 
ალტერნატიული გადაწყვეტის გზები, რათა დაბალანსდეს უსაფრთხოების ლეგიტიმური 
მოთხოვნები და სამედიცინო კონფიდენციალობის პრინციპი. ერთი ვარიანტია, გამოძახების 
სისტემის დამონტაჟება, რისი მეშვეობითაც ექიმს შეუძლია სწრაფად შეატყობინოს ციხის 
ოფიცრებს იმ შემთხვევებში, როდესაც პატიმარი ხდება აღელვებული ან იმუქრება სამედიცინო 
შემოწმების დროს.377 

375. „ციხეში მომუშავე ექიმები: ადამიანის უფლებები და ეთიკური დილემები“, ნორვეგიის მედიკოსთა ასოციაცია, 2014, ხელმისაწვდომია: 
nettkurs.legeforeningen.no/enrol/index.php?id=39. 

376. „WMA-ს ლისაბონის დეკლარაცია პაციენტის უფლებების შესახებ“, ხელახლა დამტკიცებული WMA-ს საბჭოს მე-200-ე სხდომაზე, აპრილი 2015წ., 
მე-8-ე აბზაცი, ხელმისაწვდომია: www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-lisbon-on-the-rights-of-the-patient. 

377. „ანგარიში CPT-ს მიერ სომხეთში განხორციელებული ვიზიტის შესახებ 2006 წლის 2 -დან 12 აპრილამდე, CPT/Inf (2007) 47“, ევროპის საბჭო, 
13 დეკემბერი 2007წ., მე-19 და 91-ე აბზაცები. 
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111 WHO და CPT-მ ხაზი გაუსვეს იმ მოთხოვნას, რომ დაუშვებელია პატიმრების სამედიცინო 
კონსულტირებისას მათთვის ხელბორკილების დადება. ასეთი პრაქტიკა არღვევს მათ ღირსებას, 
აფერხებს ექიმისა და პაციენტის ნორმალურ ურთიერთობას და შესაძლოა საზიანო იყოს 
ჯანდაცვის სპეციალისტის სამედიცინო დასკვნების ობიექტურობისთვის.378 

ინფორმაციის გაზიარება „საჭიროა იცოდეს“ პრინციპის საფუძველზე
112 თუ არსებობს იმის რწმენის საფუძველი, რომ სამედიცინო კონფიდენციურობის დაცვამ, 

შესაძლოა, გამოიწვიოს პაციენტისთვის ან სხვებისთვის რეალური ან გარდაუვალი საფრთხე, 
როგორც 32(1)(გ) წესშია მოცემული, სამედიცინო პერსონალმა, პირველ რიგში, უნდა ითხოვოს 
პაციენტისგან აშკარად გამოხატული თანხმობა, ამავდროულად, ნათლად და გასაგებად აუხსნას 
ინფორმაციის გამჟღავნების მიზეზები და ფორმა. 

113 მხოლოდ რელევანტური ინფორმაცია უნდა გამჟღავნდეს „საჭიროა იცოდეს“ საფუძველზე. 
დაწესებულების სამედიცინო სპეციალისტმა უნდა გაარკვიოს თუ ვინ უნდა იცოდეს და რა უნდა 
იცოდეს, პაციენტის კონკრეტული დაავადების შეფასებით და იმის დადგენით, თუ რა საფრთხეს 
წარმოადგენს ეს თავად პაციენტისათვის და სხვებისთვის. 

114 მხოლოდ ჯანდაცვის სპეციალისტს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება სამედიცინო 
ინფორმაციის გამჟღავნების შესახებ, პაციენტის თანხმობის გარეშე. პაციენტი წინასწარ 
უნდა იყოს ინფორმირებული, რომ სამედიცინო ინფორმაცია გამჟღავნდება მათივე ან სხვების 
ჯანმრთელობის დასაცავად და უნდა განემარტოს, რომ ინფორმაციის გაზიარება მოხდება 
„საჭიროა იცოდეს“ პრინციპის საფუძველზე. 

115 უნდა არსებობდეს სამედიცინო შემოწმებისთვის სპეციალურად გამოყოფილი ოთახები, 
რომლებიც უზრუნველყოფს სრულ კონფიდენციურობას, როგორც ამას „მანდელას წესები“ 
მოითხოვს. თუ პატიმარი ან სამედიცინო სპეციალისტი მოითხოვს მცველების დასწრებას, 
მათივე უსაფრთხოების მოსაზრებიდან გამომდინარე, მაშინ მცველები შეიძლება დაესწრონ. 
სხვა შემთხვევაში, სამედიცინო კონსულტაციები ციხეში ყოველთვის მიყურადების გარეშე, 
და, თუ ექიმი გადაჭრით არ ითხოვს საპირისპიროს, ასევე არასამედიცინო პერსონალის 
თვალთახედვის მიღმა. 

ინფორმირებული თანხმობა და ავტონომიურობა
116 ისევე როგორც საზოგადოებაში პაციენტებს, ასევე ყველა პატიმარს აქვს უფლება 

ავტონომიურობაზე მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტისას, თუმცა 
ციხის გარემოში, ექიმის არჩევანი შეზღუდულია. მათ აქვთ უფლება მიიღონ ინფორმირებული 
გადაწყვეტილება და გააკეთონ არჩევანი მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, მათ შორის, 
უარი თქვან მკურნალობაზე. თავისუფალი და ინფორმირებული თანხმობის პრინციპი ძირითადი 
პრინციპია ყველა მკურნალობის კონტექსტში. ნებისმიერი რეკომენდებული პროცედურის 
მიზანი, შესაძლო სარგებლიანობა და საფრთხეები უნდა განემარტოთ პაციენტებს და მათგან 
თანხმობა იქნეს მიღებული. 

117 სამედიცინო სკრინინგის დაწყებამდე, ჯანდაცვის პერსონალმა ნათლად უნდა განუმარტოს 
პატიმრებს სამედიცინო შემოწმების მიზანი და რატომ არის მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ 
მათივე ჯანმრთელობის, არამედ სხვათა ჯანმრთელობისთვისაც. პატიმრებს აქვთ უფლება 
უარი თქვან სამედიცინო შემოწმებაზე, მაგრამ თუ დათანხმდებიან, უნდა იყონ ინფორმირებული 
შესაძლო უარყოფითი შედეგების თაობაზე. თუ პატიმარი უარს ამბობს სამედიცინო 
შემოწმებაზე თანხმობა მიცემაზე, ჯანდაცვის პერსონალმა უნდა განიხილოს ის მიზეზები, თუ 
რის გამოა უარზე პატიმარი და შეეხონ ყველა საკითხს, რაც აწუხებს პატიმარს. ჯანდაცვის 
პერსონალმა ასევე ნათლად უნდა განუმარტოს ნებისმიერ პატიმარს, რომელიც უარს ამბობს 
ჯანმრთელობის საწყის შემოწმებაზე, რომ ეს შემოწმება მოგვიანებით, ნებისმიერ დროს 
შეიძლება ჩატარდეს. ამგვარი შემოწმებები პატიმრებს რეგულარულად უნდა შეეთავაზოთ. 

118 როგორც „ლისაბონის დეკლარაციაშია“ აღნიშნული, თუ პატიმარი უგონოდაა ან სხვა მიზეზით 
არ შეუძლია საკუთარი ნების გამოხატვა, ინფორმირებული თანხმობის მოპოვება უნდა მოხდეს 
სამართლებრივად უფლებამოსილი წარმომადგენლისგან, როდესაც ეს შესაძლებელია. თუ 
„სამართლებრივად უფლებამოსილი წარმომადგენელი არ არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ 
სამედიცინო ინტერვენცია დაუყოვნებლივ საჭიროა, პაციენტის თანხმობა შეიძლება 
იგულისხმონ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აშკარაა და ყოველგვარ ეჭვს მიღმაა პაციენტის 
წინა მტკიცე გამოხატვისა ან რწმენის გამო, რომ ის იმ სიტუაციაში უარს იტყოდა იმ 
ინტერვენციაზე“. „ლისაბონის დეკლარაცია“ დასძენს, რომ ექიმები ყოველთვის უნდა ეცადონ 
გადაარჩინონ იმ პაციენტის სიცოცხლე, რომელიც უგონოდაა სუიციდის მცდელობის გამო.379

378. „ციხეები და ჯანმრთელობა“, op. cit., შენიშვნა 354, 2014, გვ. 11 და „ნიდერლანდების სამეფოს ხელისუფლების ანგარიში, CPT-ს მიერ 
განხორციელებული ვიზიტის თაობაზე, 2007 წლის ივნისში, (CPT/Inf (2008) 2)”, ევროპის საბჭო, 5 თებერვალი 2008წ., მე-18 აბზაცი. 

379. WMA-ს ლისაბონის დეკლარაცია პაციენტის უფლებების შესახებ“, ხელახლა დამტკიცებული WMA-ს საბჭოს მე-200-ე სხდომაზე, op. cit., შენიშვნა 
376, მე-4 (გ) პრინციპი. 
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კონტექსტი: შიმშილობა და იძულებითი კვება [6.10]

იმ შემთხვევებში, როდესაც პატიმარი შეწყვეტს ჭამას პროტესტის მიზნით, რომ მიაღწიოს ცვლილებას 
რეჟიმში ან მოიპოვოს წარმოდგენილი ან ფაქტიური უფლებები, სხვადასხვა ადამიანის უფლებების 
დარღვევის საფრთხე წარმოიშობა, როგორიცაა ჯანმრთელობის უფლება, სიცოცხლის უფლება და წამებისა 
და არასათანადო მოპყრობის აბსოლუტური აკრძალვა. ციხეების ადმინისტრაციებისა და ჯანდაცვის 
გუნდებისთვის ორი ვალდებულება ეჯახება ერთმანეთს: 

–   ადამიანის ფიზიკური სიჯანსაღისა და სიცოცხლის შენარჩუნების ვალდებულება; და

–   ყოველი პირის უფლება თავისუფლად განკარგოს საკუთარი სხეული. 

მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო პრინციპი ჯანდაცვის გუნდებისთვის არის მსოფლიო მედიკოსთა 
ასოციაციის „მალტის დეკლარაცია“.380 ის დეტალურად აღწერს იმ ეთიკურ ასპექტებს და პრაქტიკულ 
მოქმედებებს, რომლებიც ციხის ექიმებმა უნდა გაითვალისწინონ ამგვარ სიტუაციებში. დოკუმენტში ნახსენებია, 
რომ პაციენტის ავტონომიურობას პატივი უნდა ეცეს, რომ პაციენტის საჭიროებების სრული გამოკვლევა უნდა 
მოხდეს და რომ პაციენტი სრულად უნდა იყოს ინფორმირებული შიმშილობის დაწყების შედეგებზე. 

„მალტის დეკლარაცია“ აღნიშნავს, რომ პატიმართა იძულებითი მკურნალობა ეთიკურად არასოდეს 
არის გამართლებული.381 ეს გამოიყენება იმ საფრთხის მიუხედავად, რაც შეიძლება შიმშილობის შედეგად 
დაემუქროს სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. ასეთი პროცედურა გამართლებულია მხოლოდ მაშინ, როდესაც 
სერიოზული ფსიქიკური დაავადება გავლენას ახდენს პაციენტის გადაწყვეტილების მიღების უნარზე და 
შესაბამისად, წარმოადგენს ხელოვნურ კვებას და არა იძულებით კვებას.382 

საერთაშორისო და რეგიონული ადამიანის უფლებათა მექანიზმებმა, როგორიცაა გაეროს სპეციალური 
მომხსენებელი წამების საკითხებზე, გაეროს სპეციალური მომხსენებელი ჯანმრთელობის უფლებაზე და 
ინტერამერიკული ადამიანის უფლებათა კომისია, დაასკვნეს, რომ პატიმრების შიმშილობის შემთხვევებში, 
ჯანდაცვის პერსონალის ვალდებულება იმოქმედოს ეთიკურად და პატივი სცეს ადამიანის ნების 
ავტონომიურობას უნდა იყოს დაცული. ამ პრინციპების ფარგლებში, გაუმართლებელია ადამიანების ძალით 
კვება მათი კვებისგან ინფორმირებული და ნებაყოფლობით უარის თქმის დროს. ამასთანავე, მიუღებელია 
ძალით კვების მუქარის გამოყენება ან სხვა ტიპის ფიზიკური და ფსიქიკური იძულება იმ პირთა წინააღმდეგ, 
რომლებმაც ნებაყოფლობით გადაწყვიტეს შიმშილობა. პატიმრის ფიზიკური სიჯანსაღისა და სიცოცხლის 
შენარჩუნებისთვის ხელისუფლებას აკისრია ვალდებულება იპოვოს შიმშილობის სიტუაციით შექმნილი 
კრიზისიდან ალტერნატიული გამოსავალი, მათ შორის, გულწრფელი დიალოგი პატიმრებთან მათი 
საჩივრების შესახებ.383  

119 არა-საგანგაშო ვითარებაში, პატიმრებს სათანადოდ უნდა ეცნობოთ ჯანდაცვის სპეციალისტის 
მიერ შემოთავაზებული მკურნალობის შესახებ, მათთვის გასაგებ ენაზე. ეს მოიცავს 
ინფორმაციას მკურნალობის შესაძლო შედეგების და საფრთხეების შესახებ. ამასთანავე, 
პატიმარს უნდა შეეძლოს მკურნალობის დაგეგმვასა და გადაწყვეტილების მიღებაში 
მონაწილეობა, ისე როგორც ამას გააკეთებდა საზოგადოებაში. 

ფსიქიკურად დაავადებული პატიმრები
120 მხარდაჭერილი გადაწყვეტილების მიღების პროცესების384 იმპლემენტაცია, შესაძლია, რთული 

იყოს ციხეებში, განსაკუთრებით, სადაც რესურსები მწირია. თუმცა, როგორც UNODC 
აღნიშნავს, „ციხის გარემოში არსებობს ადამიანის უფლებათა დარღვევების განსაკუთრებული 
რისკი, ამიტომ, არსებითი მნიშვნელობისაა, რომ ადექვატური დაცვის გარანტიები არსებობდეს 
ფსიქიკურად დაავადებული პატიმრების დასაცავად მკურნალობისგან, რომელიც ხორციელდება 
თავისუფალი და ინფორმირებული თანხმობის გარეშე“. 385 

380. „მალტის დეკლარაცია შიმშილობის შესახებ“, მედიკოსთა მსოფლიო ასოციაცის 43-ე ასამბლეა, 1991 წ. ნოემბერი, განახლებულია 2006წ. 
ოქტომბერში, ხელმისაწვდომია: www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-malta-on-hunger-strikers.

381. იმავე დოკუმენტში, 21-ე მუხლი: „იძულებითი კვება ეთიკურად არასოდეს არის მისაღები. თუნდაც სარგებლის მოტანას ისახავდეს მიზნად, 
კვება, რომელსაც თან ახლავს მუქარა, იძულება, ძალის ან ფიზიკური შეკავების საშუალებების გამოყენება, წარმოადგენს არაადამიანური და 
ღირსების შემლახავი მოპყრობის ფორმას. თანაბრად მიუღებელია ცალკეული პატიმრების იძულებითი კვება იმ მიზნით, რომ დააშინონ ან 
აიძულონ სხვა მოშიმშილეები, რომ შეწყვიტონ შიმშილი“.

382. „ჯანდაცვა ციხეებში: WHO-ს სახელმძღვანელო ციხეებში ჯანდაცვის არსებით საკითხებზე“, op. cit., შენიშვნა 123, გვ. 14.
383. „გუანტანამოს დახურვისაკენ“, ადამიანის უფლებათა ინტერამერიკული კომისია, 3 ივნისი 2015 წ., OAS/Ser.L/V/II, 148-ე აბზაცი; იხილეთ 

აგრეთვე, „ანგარიში გუანტანამოს ყურის პატიმრების მდგომარეობის შესახებ“, რომელიც გაეგზავნა გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისიას, 
27 თებერვალი 2006 წ., 79-80-ე აბზაცები, E/CN.4/2006/120; „მოსმენა ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ გუანტანამოს სამხედრო 
საზღვაო ბაზაში განთავსებულ დაკავებულებთან დაკავშირებით“, შეერთებული შტატები“, გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამებისა 
და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის საკითხებზე, 28 ოქტომბერი 2013წ., ხელმისაწვდომი: 
antitorture.org/wp-content/uploads/2013/10/SRT-IACHR-Hearing-Guantanamo-statement-Oct-28-13.pdf. 

384. მხარდაჭერით გადაწყვეტილების მიღება ეწოდება პროცესს, რომლის დროსაც პირი იღებს, შეძლებისდაგვარად, დიდ მხარდაჭერას, იმისათვის, 
რომ თავად მიიღოს გადაწყვეტილება ან/და გამოხატოს ნება და პრეფერენციები მის მიერ უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილების მიღების 
კონტექსტში.

385. „სახელმძღვანელო სპეციალური საჭიროებების მქონე პატიმრების შესახებ“, UNODC, op. cit., შენიშვნა 87, გვ. 34. 
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121 CRPD-ის 25(დ)-ე მუხლი, რომლის არეალი მოიცავს ყველა ადამიანს, მათ შორის, პატიმრობაში 
მყოფ პირებს, ნათლად განსაზღვრავს, რომ ჯანდაცვის პერსონალმა იმავე ხარისხის ზრუნვა 
უნდა გაუწიოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, როგორც სხვებს, თავისუფალი 
და ინფორმირებული თანხმობის საფუძველზე, ამავდროულად, ასეთი პატიმრების ადამიანის 
უფლებების, ღირსების, ავტონომიურობის და საჭიროებების შესახებ ინფორმირებულობის 
ამაღლებით, ტრენინგებითა და საჯარო და კერძო ჯანდაცვის ეთიკური სტანდარტების 
გავრცელების ხელშეწყობით. 

122 პატიმრებს, რომლებიც გეგმავენ კლინიკურ გამოცდებში და სამედიცინო კვლევაში 
მონაწილეობას უნდა მიეწოდოთ იმავე დონის ინფორმაცია კვლევის თაობაზე, როგორსაც 
მიიღევდნენ საზოგადოებაში მოქალაქეები. ამგვარი ინფორმაცია უნდა გასცენ კვლევის 
განხორციელებაზე პასუხისმგებელმა პირებმა. იმ შემთხვევებში, როდესაც პატიმარს აქვს 
მონაწილეობის სურვილი, ჩართული უნდა იყოს ეთიკური კომისია, რომელიც დამოუკიდებელ 
აზრს წარმოადგენს იმის თაობაზე, მკურნალობა გამოიღებს თუ არა პირდაპირ და მნიშვნელოვან 
სარგებელს ჯანმრთელობისთვის. ციხის ხელმძღვანელობის ვალდებულებაა უზრუნველყოს 
კვლევის დამტკიცება შესაბამისი ორგანოს მიერ. 

 6.6 სამედიცინო დოკუმენტაცია 
შესაბამისი წესები: სამედიცინო დოკუმენტაცია

წესი 26:
1. სამედიცინო სამსახური უნდა ამზადებდეს და 
აწარმოებდეს ინდივიდუალურ და კონფიდენციალურ, 
ზუსტ და განახლებულ ინფორმაციას თითოეული 
პატიმრის შესახებ. თითოეულ პატიმარს, გამოთხოვის 
შემთხვევაში, უნდა ჰქონდეს წვდომა საკუთარი 

ჯანმრთელობის შესახებ ჩანაწერებზე. პატიმარს უნდა 
შეეძლოს საკუთარი ჯანმრთელობის შესახებ ჩანაწერებზე 
წვდომა გადასცეს მესამე პირს. 

2. პატიმრის გადაყვანის დროს, აუცილებელია, 
სამედიცინო ჩანაწერები გადაეცეს მიმღები 
დაწესებულების სამედიცინო სამსახურს. ჩანაწერების 
შინაარსი უნდა წარმოადგენდეს სამედიცინო 
კონფიდენციალობას. 

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

123 სამედიცინო კონფიდენციალობის პრინციპი სამედიცინო პრაქტიკის ფუნდამენტური 
მახასიათებელია და იმავე სიფრთხილით უნდა იყოს გამოყენებული ციხეებში, როგორც 
ზოგად საზოგადოებაში. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ადამიანის უფლებათა დარღვევის, 
სტიგმისა და დისკრიმინაციის გათვალისწინებით, რასაც პატიმრები შეიძლება წააწყდნენ, 
თუ მათი დაავადების და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტატუსი სხვებისთვის ცნობილი გახდა. 

124 დეტალური და ზუსტი სამედიცინო ისტორიები არსებითია მკურნალობის უწყვეტობის 
უზრუნველყოფისათვის, პატიმრების გადაყვანისა და გათავისუფლების შემთხვევების ჩათვლით. 

125 ინდივიდუალური დაავადებების და ჯანმრთელობის მდგომარეობის დეტალები კონფიდენციური 
უნდა იყოს, მაგრამ ზოგადი მონაცემები ციხის კონტიგენტის ჯანმრთელობის სტატუსზე 
სასარგებლო იქნება ციხის მართვის მიზნებისთვის, იმისათვის, რომ შეფასდეს საჭირო 
სამედიცინო რესურსები, საჭირო კადრები და რამდენად ხშირად იქნება საავადმყოფოებსა 
და კლინიკებში ტრანსპორტირება საჭირო.
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პრაქტიკაში განხორციელება

126 სამედიცინო დოკუმენტაცია მხოლოდ ჯანდაცვის პერსონალმა უნდა აწარმოოს და ინახებოდეს 
პატიმრის პირადი საქმისგან ცალკე და მასავით დაცული იყოს. სამედიცინო ისტორიები უნდა 
ინახებოდეს ჩაკეტილ კარადაში, საკეტით ჩაკეტილ ოთახში და დაცული იყოს წყალდიდობის, 
ხანძრისა და სხვა დაზიანებისგან. ბევრ დაწესებულებაში, სამედიცინო ისტორიები უსაფრთხოდ 
და დაცულად ინახება თვითონ ჯანდაცვის ცენტრში. ელექტრონული სამედიცინო ისტორიები 
სათანადოდ უნდა იყოს დაცული არანებადართული წვდომისგან. 

127 სამედიცინო ისტორიები არ უნდა გახდეს ხელმისაწვდომი არასამედიცინო პერსონალის ან 
სხვა პატიმრებისათვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პატიმარი კონკრეტულად იძლევა 
თანხმობას არასამედიცინო პერსონალის მიერ წვდომაზე (წესი 26(2)). 

128 სამედიცინო დოკუმენტაცია უნდა იყოს სრული და რეგულარულად განახლებადი. როგორც 
CPT-ის მიერ არის აღნიშნული, ასეთი დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს სადიაგნოსტიკო 
ინფორმაციას, ისევე როგორც პაციენტის ევოლუციის შესახებ მიმდინარე ჩანაწერს, ასევე 
სპეციალური გამოკვლევები, რომელიც მას ჩაუტარდა.386 ანგარიშვალდებულების მიზნებისთვის, 
სამედიცინო დოკუმენტებში ჩანაწერები, უნდა მოიცავდეს ავტორის იდენტობას. 

129 თუ სამედიცინო პერსონალს აქვს რწმენის საფუძველი, რომ სამედიცინო დოკუმენტაცია 
არ არის კონფიდენციალური, მათ უნდა იმოქმედონ სამედიცინო ისტორიების დაცვის 
გასაძლიერებლად, ციხის დირექტორთან აღნიშნული საკითხის განხილვის ჩათვლით. 

130 პატიმრების ინფორმირება უნდა მოხდეს იმის თაობაზე, რომ მათ აქვთ უფლება ქონდეთ 
საკუთარ სამედიცინო ისტორიაზე ხელმისაწვდომობა მათი თხოვნის საფუძველზე, ასევე 
შეუძლიათ მესამე პირი დანიშნონ, რომელსაც ექნება ისტორიაზე წვდომა. ხელმძღვანელობამ 
უნდა უზრუნველყოს, რომ არსებობდეს სათანადო, თანმიმდევრული პროცედურები პატიმრების 
ან მესამე პირთა სამედიცინო ისტორიებზე წვდომისთვის და როგორ უნდა იყოს დაცული 
მათი კონფიდენციალობა. 

კონტექსტი: WHO-ის სახელმძღვანელო პრინციპები აივ/შიდსის შესახებ ინფორმაციის 
კონფიდენციალობაზე [6.11]

WHO-ის გაიდლაინები აივ ინფექციაზე და შიდსზე ციხეებში387 კონკრეტულად ეხება კონფიდენციალობის 
საკითხს აივ/შიდსთან მიმართებაში. პატიმართა ჯანმრთელობის სტატუსის და მკურნალობის შესახებ 
ინფორმაცია კონფიდენციალურია, თუმცა სახელმძღვანელო პრინციპები ადგენს, რომ პაციენტის თანხმობით 
ჯანდაცვის პერსონალს შეუძლია ციხის დირექტორებს ან სასამართლო ხელისუფლებას მიაწოდოს 
ინფორმაცია, რომელიც წაადგება პაციენტის მკურნალობას და მასზე ზრუნვას. 

აივ/შიდსზე კონკრეტული მითითებით, სახელმძღვანელო პრინციპები ადგენს, რომ „აივ სტატუსთან 
დაკავშირებული ინფორმაცია, შეიძლება მხოლოდ მაშინ გაუმხილონ ციხის დირექტორებს, თუ ჯანდაცვის 
პერსონალი მიიჩნევს, რომ სამედიცინო ეთიკის სრული პატივისცემით, ეს დასაშვებია პატიმრების და 
პერსონალის უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფისთვის, ამ გამჟღავნების მიმართ იგივე 
პრინციპების გამოყენებით, რაც საზოგადოებაშია მიღებული. პრინციპები და პროცედურები, რაც ეხება 
პარტნიორის ნებაყოფლობით შეტყობინებას საზოგადოებაში, პატიმრებისთვისაც უნდა იყოს დაცული“.388

გაიდლაინები ასევე აზუსტებს, რომ ჯანდაცვის პერსონალმა არასდროს რეგულარულად არ უნდა 
გაუმხილოს პატიმრების აივ სტატუსი ციხის ადმინისტრაციას და „პატიმრების დოკუმენტაციაზე, საკნებზე 
ან ქაღალდებზე რამე ნიშანი, წარწერა, შტამპი ან სხვა ხილული ნიშანი არ უნდა იყოს დასმული, მათი აივ 
სტატუსის აღსანიშნად“.

386. წამების და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის პრევენციის ევროპული კომიტეტი (CPT), ამონარიდი CPT-ს აქტიობების 
შესახებ მე-3 ზოგადი ანგარიშიდან, 1993 წ., 39-ე აბზაცი, ხელმისაწვდომია: rm.coe.int/16806ce943. 

387. „WHO-ს გაიდლაინები აივ ინფექციასა და შიდსზე ციხეებში“, UNAIDS, სექტემბერი 1999წ. 
388. იქვე, 32ე აბზაცი.
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გარე 
მონიტორინგი



შესაბამისი წესები: გარე მონიტორინგი

წესი 83:
1. აუცილებელია, არსებობდეს ციხეებისა და 
სასჯელაღსრულების სამსახურების ინპექციის ორმაგი 
სისტემა: 

(ა) შიდა, ანუ ადმინისტრაციული ინსპექცია, რომელსაც 
ახორციელებს ციხის ცენტრალური ადმინისტრაცია; 

(ბ) გარე ინსპექცია, რომელსაც ახორციელებს ციხის 
ადმინისტრაციისგან დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც 
შეიძლება ასევე მოიცავდეს შესაბამის საერთაშორისო 
ან რეგიონულ ორგანოებს. 

2. ორივე შემთხვევაში, ინსპექციის მიზანს უნდა 
წარმოადგენდეს ციხის მართვის შესაბამისობა 
არსებულ კანონმდებლობასთან, რეგულაციებთან, 
პოლიტიკასა და პროცედურებთან, სასჯელაღსრულების 
და გამასწორებელი სამსახურების მიზნების 
განხორციელებისა და პატიმართა უფლებების დაცვის 
თვალსაზრისით. 

წესი 84:
1. ინსპექტორს უნდა გააჩნდეს უფლებამოსილება:

(ა) იქონიოს წვდომა ინფორმაციაზე პატიმრების 
რაოდენობის, თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებების ადგილმდებარეობის შესახებ, ასევე 
ინფორმაციაზე პატიმრების მკურნალობის შესახებ, მათ 
შორის ჩანაწერებსა და პატიმრობის პირობებზე; 

(ბ) თავისუფლად აირჩიოს დაწესებულება, რომელსაც 
მიმართავს, მათ შორის საკუთარი ინიციატივით და 
წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, ასევე თავად აირჩიოს, 
რომელ პატიმარს გაესაუბრება;

(გ) ინსპექციის დროს ჩაატაროს პირადი და სრულად 
კონფიდენციალური ინტერვიუ პატიმრებთან და ციხის 
თანამშრომლებთან; 

(დ) მოამზადოს რეკომენდაციები ციხის ადმინისტრაციისა 
და სხვა კომპეტენტური ორგანოებისთვის; 

2. გარე ინსპექციის გუნდი უნდა შედგებოდეს შესაბამისი 
ორგანოს მიერ შერჩეული კვალიფიციური და გამოცდილი 
ინსპექტორებისგან და აუცილებლად მოიცავდეს 
სამედიცინო პერსონალს. შესაბამისი ყურადღება უნდა 
მიექცეს წარმომადგენლობის გენდერულ ბალანსს. 

წესი 85:
1. ნებისმიერი ინსპექციის შემდეგ, აუცილებელია, 
შესაბამისი ორგანოსთვის წერილობითი ანგარიშის 
წარდგენა. ყურადღება უნდა მიექცეს გარე ინსპექტირების 
ანგარიშის საჯაროობას, გარდა პატიმრის რაიმე 
სახის პირადი მონაცემისა, თუ მათ ამის შესახებ არ 
გამოუთქვამთ მკაფიო თანხმობა. 

2. ციხის ადმინისტრაციამ, ან სხვა შესაბამისმა 
კომპეტენტურმა ორგანომ, გონივრულ ვადაში უნდა 
მიუთითოს, გაითვალისწინებს თუ არა გარე ინსპექციის 
შედეგად მიღებულ რეკომენდაციებს. 

01 იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ გარე მონიტორინგის თემაზე არსებობს უამრავი 
პუბლიკაცია და რესურსი, განსაკუთრებით კი წამების წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატური 
ოქმის (OPCAT) სისტემის და პრევენციის ეროვნული მექანიზმების (NPMs), კონტექსტში, ეს 
სახელმძღვანელო არ მოიცავს გარე მონიტორინგის ყველა ასპექტს. დამატებითი ინფორმაცია 
შიდა ინსპექტირების საკითხებზე შეგიძლიათ იხილოთ ამ სახელმძღვანელოს პირველი თავის 
221-232-ე აბზაცებში. 

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

02 თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების გარე მონიტორინგი, წინასწარ შეუთანხმებელი 
ვიზიტების საშუალებით, წარმოადგენს ერთერთ ყველაზე ეფექტურ საშუალებას წამებისა და 
არაადამიანური მოპყრობის პრევენციისა და ასეთი მოპყრობის განმაპირობებელი სისტემური 
ფაქტორების გამოსავლენად. 

7.გარე  
მონიტორინგი

 184 სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნელსონ მანდელას წესების შესახებ
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პრაქტიკაში განხორციელება

ინსპექტირების ორმაგი სისტემა
03 „მანდელას წესები“ ითვალისწინებს ინსპექტირების ორმაგ სისტემას, რომელიც მოიცავს 

შიდა ანუ ადმინისტრაციულ ინსპექციებს, ასევე გარე ზედამხედველობას დამოუკიდებელი 
მონიტორინგის მექანიზმების მეშვეობით. 

04 ორივე სისტემას ერთიდაიგივე ამოცანები აქვს, თუმცა მათი მანდატი, როგორც წესი, 
განსხვავებულია და შიდა ინსპექციები, ზოგადად, მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა 
პერსონალის ტრენინგი, ფინანსური და ადმინისტრაციული ფუნქციების შესრულება, მაშინ 
როცა გარე მექანიზმები, როგორც წესი, კონცენტრირდებიან პატიმრების უფლებებზე 
და ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების შესრულებაზე. ეს ორი მექანიზმი 
ავსებს ერთმანეთს. 

05 ყველაზე უკეთ ცნობილი გარე მონიტორინგის მექანიზმები წამების პრევენციაზეა 
ორიენტირებული, მაგალითად, როგორიცაა წამების წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატური 
ოქმის (OPCAT) საფუძველზე შექმნილი პრევენციის ეროვნული მექანიზმები და მსგავსი 
ორგანოები. თუმცა ამავდროულად, „მანდელას წესებში“ გარე ინსპექციები წარმოდგენილია 
უფრო ფართო და ყოვლისმომცველი სახით, რომელსაც ახორციელებენ ციხის 
ადმინისტრაციისგან დამოუკიდებელი მექანიზმები, როგორიცაა სასამართლო კონტროლი, 
ეროვნული ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტები, ომბუდსმენის ინსტიტუტი, საპარლამენტო 
კომიტეტები და აგრეთვე, ჯანდაცვის ინსპექციები ან ანტიკორუფციული ორგანოები 
შესაბამის იურისდიქციაში.

06 წესი 83(1)(ბ) ასევე ეხება რეგიონულ და საერთაშორისო მექანიზმებს, როგორიცაა SPT, გაეროს 
სპეციალური პროცედურები, CPT, აფრიკაში ციხეებისა და დაკავების პირობების და პოლიციის 
საკითხებზე სპეციალური მომხსენებელი, ამერიკის ქვეყნებში თავისუფლებააღკვეთილი 
პირების უფლებებზე მომხსენებელი, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი (ICRC) – 
როგორც რელევანტური შესაბამის ქვეყანაში. 

07 მიუხედავად იმისა, რომ „მანდელას წესები“ ეფუძნება რეგიონული და საერთაშორისო 
პრევენციული მონიტორინგის მოდელებს, გარე მონიტორინგის მექანიზმების დაფუძნების 
ვალდებულება, როგორც მოცემულია „მანდელას წესებში“, ეხება სახელმწიფოებს იმისდა 
მიუხედავად აქვს თუ არა მას რატიფიცირებული OPCAT და დაფუძნებულია თუ არა პრევენციის 
ეროვნული მექანიზმი. 

სახელმძღვანელო დოკუმენტი ნელსონ მანდელას წესების შესახებ 185 
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ინსპექტირების ამოცანები
08 83(2) ადგენს, რომ შიდა ინსპექტირების და გარე მონიტორინგის ამოცანა უნდა იყოს იმის 

უზრუნველყოფა, რომ ციხეები იმართება არსებული კანონების, რეგულაციების, პოლიტიკისა 
და პროცედურების შესაბამისად, სასჯელაღსრულების სისტემის მიზნების მისაღწევად, ასევე 
პატიმართა უფლებების დაცვის გარანტირება. 

09 პრევენციული მონიტორინგის და ინდივიდუალური ქეისების და საჩივრების გამოძიების 
ამოცანები, ხშირად, ერთმანეთში ერევათ. ინსპექციების და მონიტორინგის დანიშნულებაა 
სისტემური პრობლემების გამოვლენა და მათი განმეორების თავიდან აცილების ღონისძიებების 
თაობაზე რეკომენდაციების გაწევა, ხოლო საჩივრების და გამოძიებების საშუალებით 
ხდება ინდივიდუალურ შემთხვევებში ფაქტების დადგენა, ანგარიშვალდებულებისა და 
მსხვერპლისთვის კომპენსაციის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ინდივიდუალური შემთხვევების 
(გარდაცვალება, სერიოზული დაზიანება, გაუჩინარება ან წამება თუ არასათანადო მოპყრობის 
სხვა ფორმები) გამოძიება არ წარმოადგენს შიდა ინსპექციების თუ გარე მონიტორინგის 
მექანიზმების დანიშნულებას. ამგვარი ინციდენტების, ინდივიდუალური საჩივრების და 
დარღვევების შესახებ განცხადებების გამოძიება, დევნის წარმოება და სასჯელის დაკისრება 
უნდა მოახდინონ იმ უწყებებმა, რომელთაც გააჩნიათ გამოძიების, ფაქტების დადგენის და 
დამრღვევის მიმართ სანქციების გატარების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღების მანდატი და 
უფლებამოსილება. ინდივიდუალური შემთხვევის სერიოზულობიდან გამომდინარე საგამოძიებო 
მექანიზმმა შეიძლება ის გადაამისამართოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სისტემაში, ან შიდა დისციპლინური სამართალწარმოებაზე პასუხისმგებელ ორგანოში. 

10 ციხეებში პატიმართა მიმართ მოპყრობისა და პირობების ეფექტური გარე მონიტორინგის 
თაობაზე სახელმძღვანელო ინფორმაცია შეიძლება მოძიებულ იქნას CPT, OPCAT და SPT-
ის მასალებიდან და ამგვარი მონიტორინგის განხორციელებისას აქცენტი უნდა გაკეთდეს 
წამების და სხვა სახის არასათანადო მოპყრობის პრევენციაზე. პრევენციული ხასიათის 
ვიზიტები ყურადღებას ამახვილებს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა დაწესებულების ფიზიკური 
ინფრასტრუქტურა, წესები და პროცედურები, დაცვის გარანტიების ადეკვატურობა, რათა 
გამოავლინოს რისკ-ფაქტორები, რომლებიც იწვევს ან შეიძლება მომავალში გამოიწვიოს, 
წამება, ან შეადგენს პირობებს ან მოპყრობას, რომელიც უტოლდება არასათანადო მოპყრობას 
ან წამებას. ამგვარი პრევენციული ვიზიტების მიზანი უნდა იყოს სისტემური ფაქტორების 
და პრობლემური საკითხების გამოვლენა და ანალიზი, ასევე მათი გამომწვევი მიზეზების 
აღმოსაფხვრელად საჭირო ღონისძიებების შესახებ რეკომენდაციების გაცემა. 

11 გარე მონიტორინგის მექანიზმების მიერ შეკრებილი ინფორმაცია ფასდება ეროვნულ, 
რეგიონულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან და პოზიტიურ პრაქტიკასთან შესაბამისობის 
კუთხით და უნდა აღიქმებოდეს, როგორც საშუალება, რომელიც ეხმარება ციხეების 
ადმინისტრაციებს და სხვა უწყებებს სათანადო სტანდარტების შენარჩუნებაში და ციხეების 
მართვის სფეროში გაუმჯობესების მიზნით პოზიტიური ცვლილებების განხორციელებაში. გარე 
მონიტორინგის მექანიზმების რეკომენდაციები შეადგენს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან 
კონსტრუქციული დიალოგის საფუძველს იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს 
ციხეებში პატიმართა მოპყრობა და პირობები. ეს აგრეთვე შეიძლება მოიცავდეს ციხეების 
თანამშრომელთა სამუშაო პირობებს, რომელიც ასევე წარმოადგენს პატიმართა მოპყრობის 
თვალსაზრისით ძირითად ფაქტორს389. 

გარე მონიტორინგის მექანიზმებისთვის საჭირო 
უფლებამოსილების არეალი 

12 გარე მონიტორებს უნდა გააჩნდეთ დაშვება პატიმართა და თავისუფლების აღკვეთის 
ადგილების რაოდენობასთან, ასევე მათ ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებით, ასევე ხელი 
უნდა მიუწვდებოდეთ ყველა ინფორმაციაზე, რაც ეხება პატიმართა მიმართ მოპყრობას, მათი 
პირადი საქმეების და საპატიმრო პირობების ჩათვლით (წესი 84(ა)). ეს მოიცავს თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულებებში შეუზღუდავად დაშვებას, ამ დაწესებულებებში დაბრკოლებისა და 
შეფერხების გარეშე გადაადგილების უფლებას. 

13 შიდა ინსპექტირების განმახორციელებელთა მსგავსად, გარე მონიტორინგის მექანიზმის 
წევრებს ასევე უნდა შეეძლოთ მოსანახულებელი ციხეების თავისუფლად არჩევა, წინასწარი 
გაფრთხილების გარეშე საკუთარი ინიციატივით ციხეებში ვიზიტების განხორციელება, ასევე 
იმ პატიმრების თავისუფლად შერჩევა, ვისთანაც ისურვებენ გასაუბრებას (წესი 84(ბ)).

14 ვიზიტების განხორციელებისას მათ უნდა შეეძლოთ კერძო და სრულიად კონფიდენციური 
ინტერვიუების ჩატარება პატიმრებთან, ციხეების თანამშრომლებთან და სხვა ადამიანებთან 
(მაგალითად, ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებთან) (წესი 84(გ)). 

389. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ : „ციხის პერსონალის სამუშაო პირობები: რისკ ფაქტორების აღმოფხვრა წამებისა და არასათანადო 
მოპყრობის პრევენციისათვის“. PRI/APT, შენიშვნა 71. 
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15 მათი მანდატი უნდა ითვალისწინებდეს ციხეების ადმინისტრაციებისთვის და სხვა 
უფლებამოსილი უწყებებისთვის რეკომენდაციების გაწევას (წესი 84(დ)). ეს მოიცავს 
კანონპროექტების ანალიზს და მათზე შენიშვნების წარმოდგენას, წამებისა და სხვა 
არასათანადო მოპყრობის შესაძლო რისკების გამოვლენის თვალსაზრისით.390

16 წესი 84(2) ადგენს, რომ გარე მონიტორინგის მექანიზმები კანონმდებლობით უნდა იყოს 
გათვალისწინებული, დამოუკიდებლობისა და შესაბამისი რესურსებით უზრუნველყოფის 
გარანტიებით. მათ შემადგენლობაში უნდა შედიოდნენ კვალიფიციური და გამოცდილი კადრები, 
მათ შორის ჯანდაცვის სპეციალისტები და გენდერულად დაბალანსებული წარმომადგენლობით. 

ციხის ადამინისტრაციების როლი
17 ციხის პერსონალმა და ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს, რომ ყველა გარე მონიტორს 

შეეძლოს საკუთარი ფუნქციების ეფექტურად განხორციელება და უნდა თანამშრომლობდეს 
მათთან, ასევე გასაუბრებაზე დათანხმდეს. 

18 მონიტორებს უნდა შეეძლოთ საკუთარი ფუნქცია-მოვალეობების განხორციელება, 
ხელის შეშლის, მუქარისა და შევიწროვების გარეშე. ამავდროულად, მონიტორინგის 
განმახორციელებელი პირებიც, თავის მხრივ, პატივს უნდა სცემდნენ ციხის შინაგანაწესს 
და დებულებებს. მათი ყოფნა დაწესებულებაში ხელს არ უნდა უშლიდეს მის შეუფერხებელ 
მართვას. ხელისუფლებისა და ციხის ადმინისტრაციების მოვალეობაა იმის უზრუნველყოფა, 
რომ ციხის გარე მონიტორებს შეეძლოთ თავიანთი ფუნქციების ეფექტურად განხორციელება 
წესი 84(1)-ის შესაბამისად, რომელიც ადგენს საჭირო უფლებამოსილების ფარგლებს. 

19 გარე მონიტორებთან კონტაქტში მყოფი პირების დაცვა უნდა ხდებოდეს ამ ფაქტის გამო 
სანქციების დაკისრების ან შურისძიების ნებისმიერი ფორმისგან. სახელმწიფოებმა თავი 
უნდა შეიკავონ ნებისმიერი სანქციის ან ანგარიშსწორების შესახებ ბრძანების გაცემის, 
გამოყენების, ნების დართვის ან მის მიმართ შემგუებლური დამოკიდებულებისაგან იმ პირთა 
თუ ორგანიზაციების მიმართ, რომელთაც კომუნიკაცია ქონდათ ან ინფორმაცია მიაწოდეს 
მონიტორინგის ორგანოს, ამ ინფორმაციის სიზუსტის მიუხედავად. არცერთი ასეთი პირის 
ან ორგანიზაციის მიმართ არ უნდა არსებობდეს მიკერძოებული დამოკიდებულება ამ 
ფაქტების გამო.391 

ხელისუფლების თანამშრომლობა ინსპექტორებთან და მონიტორებთან 
20 წესი 85 ითვალისწინებს, რომ როგორც გარე, ასევე შიდა ინსპექტირების შემდეგ უნდა შედგეს 

წერილობითი ანგარიში და წარედგინოს უფლებამოსილ ორგანოს. 

21 გარე მონიტორინგთან მიმართებაში, წესი 85(1) ადგენს, რომ სათანადო ყურადღება უნდა 
მიექცეს გარე ინსპექტირების მექანიზმების ანგარიშების გამოქვეყნებას, სადაც არ უნდა იყოს 
ასახული პატიმრების პერსონალური მონაცემები, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც აშკარა 
თანხმობას აცხადებენ აღნიშნულის თაობაზე. 

22 გარე მონიტორების ანგარიშებზე რეაგირების მიზნით, ციხის ადმინისტრაციას ან სხვა 
უფლებამოსილ ორგანოს, იმის მიხედვით თუ ვის მიემართება რეკომენდაცია, მოეთხოვება, რომ 
პასუხი გასცეს დასმულ კითხვებს თუ წამოჭრილ საკითხებს გონივრულ ვადაში. ხელისუფლების 
სხვადასხვა ორგანოებს, შესაძლოა, არ გააჩნდეთ იმის შესაძლებლობა, რომ შეასრულონ ყველა 
რეკომენდაცია, რომელიც მათ შეეხებათ, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ კომპეტენციაში არ 
შედის, არ გააჩნიათ სათანადო რესურსები, ან არსებობს კანონმდებლობის შეცვლის საჭიროება 
ამა თუ იმ რეკომენდაციის შესასრულებლად. 

23 წესი 85(2) მოითხოვს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უპასუხონ მონიტორინგის 
ორგანოს და გააცნობ გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, შეასრულებენ თუ არა გარე 
ინსპექტირების შედეგად შემუშავებულ რეკომენდაციას. ამგვარად, ციხის ადმინისტრაციებს 
აკისრიათ პასუხისმგებლობა, რომ სერიოზულად მოეკიდონ მონიტორინგის ორგანოების 
რეკომენდაციებს, გაითვალისწინონ ისინი და გონივრულ ვადაში შეასრულონ, ან კარგად 
დაასაბუთონ თუ რატომ ვერ შეასრულებენ ამა თუ იმ რეკომენდაციას. 

24 უნდა არსებობდეს მიმდინარე, კონსტრუქციული დიალოგი გარე მონიტორებსა და ციხის 
ხელმძღვანელობას შორის, რაც მიმართული იქნება რეკომენდაციების შესრულებაზე. 

390. შედარებისთვის იხილეთ “OPCAT”, შენიშვნა 20.
391. ამ საკითხთან დაკავშირებული დებულებები იხილეთ იქვე, მუხლი 21.
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არსებული მონიტორინგის სახელმძღვანელოების/ინსტრუმენტების მაგალითები [7.1]

ეუთო-ს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE/ODIHR) და წამების 
პრევენციის ასოციაცია (APT) – ,,დაკავების ადგილების მონიტორინგი: პრაქტიკული სახელმძღვანელო 
NGO-ებისთვის“ (2002), ხელმისაწვდომია ინგლისურ, რუსულ, სპარსულ და მონგოლურ ენებზე: www.apt.ch/en/
resources/monitoring-places-of-detention-a-practical-guide-for-ngos-2002.

,,წამების პრევენციის ასოციაცია“ (APT) – ,,დაკავების ადგილების მონიტორინგი: პრაქტიკული 
სახელმძღვანელო“ (2004), ხელმისაწვდომია ინგლისურ, ესპანურ, ფრანგულ, არაბულ, პოლონურ, 
აზერბაიჯანულ, ნეპალურ, რუმინულ, სომხურ, ინდონეზიურ, ტაილანდურ, კორეულ, მონტენეგრულ, 
პორტუგალიურ და ალბანურ ენებზე: www.apt.ch/en/resources/monitoring-places-of-detention-a-practical-guide. 

გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისარიატი (OHCHR), პროფესიული ტრენინგების 
სერია No. 7 – ,,ტრენინგის სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებათა მონიტორინგისთვის“ – თავი IX: 
თავისუფლებააღკვეთილი პირების მონახულება (2007), ხელმისაწვდომია არაბულ, ინგლისურ, ფრანგულ, 
რუსულ და ესპანურ ენებზე: www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/MethodologicalMaterials.aspx. 

,,წამების პრევენციის ასოციაცია“ (APT), ეროვნული ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტების აზიის 
წყნაროკეანეთის ფორუმი (APF) და გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისარიატი (OHCHR), 
,,წამების პრევენცია: ოპერაციული სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებათა დაცვის ინსტიტუტებისთვის“ 
(2010), ხელმისაწვდომია ინგლისურ, ფრანგულ, სერბიულ, ესპანურ და არაბულ ენებზე: www.apt.ch/en/
resources/national-human-rights-institutions.

,,ციხის საერთაშორისო რეფორმა“ (PRI) და ,,წამების პრევენციის ასოციაცია“ (APT) – ,,პატიმრობის 
მონიტორინგის ინსტრუმენტი: რისკ-ფაქტორების აღმოფხვრა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის 
პრევენციისთვის“ (მეორე გამოცემა, განახლდა 2016 წელს): www.penalreform.org/priorities/torture-prevention/
preventive-monitoring/tools-resources, მოიცავს შემდეგ თემატურ დოკუმენტებს და საინფორმაციო ფურცლებს:

–   ,,ინსტიტუციური კულტურა საპატიმროებში: პრევენციული მონიტორინგის ჩარჩო“ (ხელმისაწვდომია 
ინგლისურად, ფრანგულად, ქართულად, რუსულად და ესპანურად); 

–   ,,ქალები პატიმრობაში: გენდერ-სენსიტიური მონიტორინგის სახელმძღვანელო“ (ხელმისაწვდომია 
ინგლისურად, რუსულად, არაბულად, ქართულად, ფრანგულად და ესპანურად);

–   ,,თავისუფლებააღკვეთილი LGBTI პირები: ჩარჩო პრევენციული მონიტორინგისთვის“ (ხელმისაწვდომია 
ინგლისურად, რუსულად, ქართულად, ფრანგულად, ესპანურად და პორტუგალიურად);

–   ,,უსაფრთხოებისა და ღირსების ბალანსი ციხეებში: ჩარჩო პრევენციული მონიტორინგისთვის“ 
(ხელმისაწვდომია ინგლისურად, რუსულად, ქართულად, ფრანგულად, ესპანურად და თურქულად);

–   ,,სხეულის ჩხრეკა“ (ხელმისაწვდომია ინგლისურად, რუსულად, ქართულად, ფრანგულად და ესპანურად);

–   ,,შეკავების საშუალებები“ (ხელმისაწვდომია ინგლისურად, რუსულად, ქართულად, ფრანგულად და 
ესპანურად);

–   ,,წინასწარი პატიმრობა“ (ხელმისაწვდომია ინგლისურად, რუსულად, ქართულად, ფრანგულად და 
ესპანურად);

–   ,,ციხის პერსონალის სამუშაო პირობები“ (ხელმისაწვდომია ინგლისურად, რუსულად, ქარულად, 
ფრანგულად და ესპანურად);

–   ,,ვიდეო-გადაღება პოლიციაში პატიმრობისას“ (ხელმისაწვდომია ინგლისურად, რუსულად, ქართულად, 
ფრანგულად და ესპანურად); 

–   ,,ინციდენტების მართვა და დამოუკიდებელი გამოძიება“ (ხელმისაწვდომია ინგლისურად და ქართულად, 
მზადდება სხვა ენებზეც) 
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წამების პრევენციის ასოციაცია (APT), მონაცემთა ბაზა თავისუფლების აღკვეთის საკითხებზე Detention Focus, 
ხელმისაწვდომია ინგლისურ, ფრანგულ და ესპანურ ენებზე www.apt.ch/detention-focus/en.

Harm Reduction International (ორგანიზაცია ,,საერთაშორისო ზიანის შემცირება“) – ,,HIV, HCV, TB და ზიანის 
შემცირების მონიტორინგი ციხეებში: ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ინსტრუმენტი არაადამიანური 
მოპყრობის პრევენციისთვის“ (2016): www.hri.global/contents/1674. 

გაეროს ნარკოტიკებთან და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო (UNODC) – ,,ნელსონ მანდელას 
წესებთან შესაბამისობის კვლევა“ – საკითხების ჩამონათვალი შიდა ინსპექტირების მექანიზმებისთვის (2017), 
ხელმისაწვდომია ინგლისურ, ესპანურ, არაბულ, ფრანგულ, რუსულ, გერმანულ ენებზე: www.unodc.org/unodc/
en/justice-and-prison-reform/tools.html. 

წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი (ICRC), ,,ჯანდაცვა თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში“ 
– ,,ჯანდაცვის სისტემები და საჭიროებების შეფასება ციხეებში“ – პრაქტიკული სახელმძღვანელო და 
ინსტრუმენტების ნაკრები (2018): www.icrc.org/en/publication/champ-dapplication-du-droit-dans-les-conflits-
armes-ricr-no-893. 

Omega Research Foundation – „იარაღისა და შეკავების საშუალებების გამოყენების მონიტორინგი 
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში: პრაქტიკული სახელმძღვანელო“ (2018), ხელმისაწვდომია 
ინგლისურ, ფრანგულ და ესპანურ ენებზე: omegaresearchfoundation.org/publications/monitoring-weapons-and-
restraints-places-detention-practical-guide. 
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კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)
 

საქართველოს კანონი
 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი
 

კარი I
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა  და ზოგადი პრინციპები

 
თავი I

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა  და მისი მოქმედების სფერო
 

მუხლი 1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და მისი მიზანი
1. ეს კოდექსი ადგენს არასრულწლოვნის ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის,

არასრულწლოვნის მონაწილეობით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოების და სისხლის
სამართლის პროცესის თავისებურებებს, სასჯელისა და სხვა ზომების აღსრულების სპეციალურ წესებს.
2. ამ კოდექსის მიზანია მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების დაცვა,
კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია, არასრულწლოვანი
დაზარალებულისა და არასრულწლოვანი მოწმის უფლებათა დაცვა, არასრულწლოვანი დაზარალებულისა და
არასრულწლოვანი მოწმის მეორეული ვიქტიმიზაციისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის ხელახალი
ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილება, ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება და მართლწესრიგის დაცვა.

3. ეს კოდექსი შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას, ბავშვის უფლებათა კონვენციას, საერთაშორისო
სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს.
 

მუხლი 2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მოქმედების სფერო და გამოყენების წესი,
კანონის ანალოგია

1. ეს კოდექსი გამოიყენება კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის, არასრულწლოვანი
დაზარალებულისა და არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
პროცესში მონაწილეობისას. ამ კოდექსის 38-ე–48-ე მუხლებით (გარდა 42-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ზ“
ქვეპუნქტისა და 46-ე მუხლისა) დადგენილი ნორმები ვრცელდება აგრეთვე 18 წლიდან 21 წლამდე პირზე, თუ
არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მან ჩაიდინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით
გათვალისწინებული ნაკლებად მძიმე დანაშაული ან მძიმე დანაშაული.
2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში გამოიყენება ამ კოდექსით დადგენილი ნორმები. იმ პირის
მიმართ, რომელიც დანაშაულის ჩადენისას არასრულწლოვანი იყო და შემდეგ გახდა სრულწლოვანი, გამოიყენება
ამ კოდექსის მატერიალურ-სამართლებრივი ნორმები და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო
კოდექსის ნორმები.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში გამოიყენება საქართველოს სხვა ნორმატიული აქტების
დებულებებიც, თუ ისინი არ ეწინააღმდეგება ამ კოდექსს ან/და არასრულწლოვნისთვის შეღავათს ითვალისწინებს.

4. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში გამოიყენება ის საპროცესო ნორმა, რომელიც მოქმედებს
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის დროს. თუ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
პროცესის დაწყებისას პირი არასრულწლოვანი იყო და პროცესის დასრულებამდე გახდა სრულწლოვანი, მის
მიმართ პროცესის იმ ეტაპიდან, როცა ის სრულწლოვანი გახდა, გამოიყენება საქართველოს სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის ნორმები.

5. ამ კოდექსში ხარვეზის არსებობისას დასაშვებია კანონის ანალოგიის გამოყენება, თუ ამით არ იზღუდება
საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით უზრუნველყოფილი ადამიანის
უფლებები და თავისუფლებები და თუ ეს არ ეწინააღმდეგება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

6. ეს კოდექსი გამოიყენება აგრეთვე საქართველოს დროშით ან ამოსაცნობი ნიშნით საქართველოს ფარგლების
გარეთ მყოფ საჰაერო ან საზღვაო ხომალდზე ჩადენილი დანაშაულის მიმართ, თუ საქართველოს საერთაშორისო
ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

7. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა და შეთანხმებათა შესაბამისად, ეს კოდექსი შეიძლება
გამოყენებულ იქნეს სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზეც.

8. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში საპროცესო მოქმედების ჩატარების შესახებ სხვა
სახელმწიფოს სასამართლოს ან საგამოძიებო ორგანოს შუამდგომლობის საქართველოს ტერიტორიაზე
აღსრულებისას დასაშვებია შუამდგომლობის წარმომდგენი სახელმწიფოს კანონმდებლობის გამოყენებაც, თუ ეს
გათვალისწინებულია საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით და შეესაბამება
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №750 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ. (/ka/document/view/3662187#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ. (/ka/document/view/4215915#DOCUMENT:1;)
 

მუხლი 3. ძირითად ტერმინთა განმარტება ამ კოდექსის მიზნებისათვის
1. არასრულწლოვანი – 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი დაზარალებული, არასრულწლოვანი მოწმე,
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კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის მიზნებისათვის
არასრულწლოვნად ითვლება პირი, რომელსაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის მომენტისათვის
შეუსრულდა 16 წელი, მაგრამ არ შესრულებია 18 წელი, ხოლო სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის
მიზნებისათვის – პირი, რომელსაც დანაშაულის ჩადენის მომენტისათვის შეუსრულდა 14 წელი, მაგრამ არ
შესრულებია 18 წელი.
2. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი – 18 წლამდე ასაკის პირი, რომლის მიმართაც:

ა) არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მან ჩაიდინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით
გათვალისწინებული დანაშაული;

ბ) შედგენილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომლის თანახმად, მან ჩაიდინა საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 45-ე, 45   და 100   მუხლებით, 116-ე მუხლის მე-3, მე-5, მე-6,
მე-8 და მე-9 ნაწილებით, 121-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, 123-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, 150-ე მუხლის 2    ნაწილით, 153 
 მუხლის მე-2 ნაწილით, 153  მუხლის მე-2 ნაწილით, 155 , 157-ე და 166-ე მუხლებით, 171-ე მუხლის მე-3 ნაწილით,

173-ე მუხლით, 174  მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 174  მუხლის მე-4 ნაწილით, 175 , 177  და 178-ე მუხლებითა
და 181  მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა;

გ) გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი ან ამ ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრების შესახებ გადაწყვეტილება.   

3. პასუხისმგებლობის მინიმალური ასაკი – მინიმალური ასაკი, რომელიც სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობისათვის 14 წელია, ხოლო ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისათვის – 16 წელი.

4. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები − არასრულწლოვნის უსაფრთხოების, კეთილდღეობის,
ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, განვითარების, რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციისა და სხვა ინტერესები,
რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტებისა და არასრულწლოვნის ინდივიდუალური მახასიათებლების
შესაბამისად, აგრეთვე მისი აზრის გათვალისწინებით განისაზღვრება.

5. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი – არასრულწლოვნის მონაწილეობით ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის საქმის ან სისხლის სამართლის საქმის წარმოება, მათ შორის, დანაშაულის გამოძიება,
სისხლისსამართლებრივი დევნა, საქმის სასამართლოში განხილვა, დანიშნული სასჯელის ან სხვა ზომის
აღსრულება და რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია.

6. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი პირი/პროცესის მონაწილე პირი –
მოსამართლე, გამომძიებელი, პროკურორი, პოლიციელი, ადვოკატი, სოციალური მუშაკი, მედიატორი, პრობაციის
ოფიცერი, მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი, არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულების პერსონალი, შესაბამისი პატიმრობის დაწესებულების პერსონალი, რომელიც მონაწილეობს
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში და რომელსაც გავლილი აქვს სპეციალური მომზადება
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში, ხოლო ამ მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევაში – აგრეთვე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის
შედგენაზე უფლებამოსილი პირი.

7. განრიდება – სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების ფორმა,
სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული მექანიზმი, რომლის მიზანია არასრულწლოვნის სათანადო
განვითარებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება.

8. აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება – ღონისძიება, რომელიც კანონთან კონფლიქტში მყოფ
არასრულწლოვანს საშუალებას აძლევს, გააცნობიეროს ჩადენილი ქმედებისათვის საკუთარი პასუხისმგებლობა,
გამოასწოროს დანაშაულის შედეგები, აანაზღაუროს ზიანი ან/და შეურიგდეს დაზარალებულს.

9. მედიაცია – კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანსა და დაზარალებულს შორის დიალოგის პროცესი,
რომელსაც უძღვება მედიატორი და რომლის მიზანია არასრულწლოვნისა და დაზარალებულის შერიგება და მათ
შორის კონფლიქტის გადაწყვეტა. მედიაციის პროცესში მონაწილეობს აგრეთვე არასრულწლოვნის კანონიერი
წარმომადგენელი, ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი ან/და სხვა პირი. სურვილის შემთხვევაში ამ პროცესში
მონაწილეობის მიღება პროკურორსაც შეუძლია.

10. მედიატორი – მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი მესამე მხარე, სათანადო კვალიფიკაციის მქონე პირი,
რომელიც არასრულწლოვანსა და დაზარალებულს შორის შუამავლის როლს ასრულებს, წარმართავს და
კოორდინაციას უწევს მედიაციის პროცესს.

11. კანონიერი წარმომადგენელი − არასრულწლოვნის ახლო ნათესავი, მხარდამჭერი, მეურვე, მზრუნველი,
რომელიც არასრულწლოვნის ინტერესების დასაცავად არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში
მონაწილეობს და სარგებლობს არასრულწლოვნის უფლებებით, გარდა იმ უფლებებისა, რომლებითაც, თვით ამ
უფლებების ბუნებიდან გამომდინარე, შეიძლება მხოლოდ არასრულწლოვანმა ისარგებლოს.

12. საპროცესო წარმომადგენელი – მოსამართლის, პროკურორის, გამომძიებლის მიერ დანიშნული მეურვეობისა
და მზრუნველობის ორგანოს თანამშრომელი ან სხვა სანდო პირი, რომელიც ამ კოდექსის 50-ე მუხლით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში ახორციელებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას არასრულწლოვნის
სახელით და მისი საუკეთესო ინტერესების დასაცავად. საპროცესო წარმომადგენელი სარგებლობს იმავე
უფლებებით, რომლებითაც კანონიერი წარმომადგენელი.

13. არასრულწლოვანი დაზარალებული – არასრულწლოვანი, რომელსაც მორალური, ფიზიკური ან ქონებრივი
ზიანი მიადგა უშუალოდ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან დანაშაულის შედეგად.
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14. არასრულწლოვანი მოწმე – არასრულწლოვანი, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის საქმესთან ან სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაცია.

15. მეორეული ვიქტიმიზაცია − არასრულწლოვანი დაზარალებულისთვის /არასრულწლოვანი მოწმისთვის
შესაძლო ზიანის მიყენება მისი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობის შედეგად.

16. ხელახალი ვიქტიმიზაცია − არასრულწლოვანი დაზარალებულისთვის ზიანის მიყენება ახალი
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან დანაშაულის შედეგად.

17. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება – არასრულწლოვანთა განსაკუთრებული საჭიროებების
შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და პერსონალით უზრუნველყოფილი, განსაკუთრებულად დაცული
დაწესებულება, რომელშიც ათავსებენ თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებულ არასრულწლოვნებს და სადაც
უზრუნველყოფილია მათი მუდმივი მეთვალყურეობა.

18. რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია – არასრულწლოვანში პასუხისმგებლობის გრძნობის, სხვა ადამიანთა
უფლებების პატივისცემის გრძნობის ჩამოყალიბება და განვითარება, არასრულწლოვნის ფიზიკური, გონებრივი,
სულიერი, ზნეობრივი და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა და მისი მომზადება საზოგადოებაში ადგილის
დასამკვიდრებლად.

19. ახლო ნათესავი – არასრულწლოვნის მშობელი, მშვილებელი, შვილი, მინდობით აღსაზრდელი, პაპა, ბებია, და,
ძმა, მეუღლე (მათ შორის, განქორწინებული).

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №750 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ. (/ka/document/view/3662187#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ. (/ka/document/view/4193046#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2018 წლის 30 ნოემბრის კანონი №3777 – ვებგვერდი, 20.12.2018წ. (/ka/document/view/4383719#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2021 წლის 7  სექტემბრის კანონი №929 – ვებგვერდი, 09.09.2021წ. (/ka/document/view/5252500#DOCUMENT:1;)
 

თავი II
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ზოგადი პრინციპები

 
მუხლი 4. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობა
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში, უპირველეს ყოვლისა, გაითვალისწინება

არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები.  
 

  

 
მუხლი 5. დისკრიმინაციის აკრძალვა
აკრძალულია არასრულწლოვნის, აგრეთვე მისი კანონიერი წარმომადგენლის პირდაპირი და ირიბი

დისკრიმინაცია „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლით
(/ka/document/view/2339687#DOCUMENT:1;) გათვალისწინებული ნიშნით/ნიშნებით. 

 
  

 
მუხლი 6. არასრულწლოვნის ჰარმონიული განვითარების უფლება
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვანს აქვს ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი,

ზნეობრივი და სოციალური განვითარების უფლება.
 

მუხლი 7. თანაზომიერება
კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის მიმართ გამოყენებული ზომა ჩადენილი ქმედების

თანაზომიერი უნდა იყოს და მის პიროვნებას, ასაკს, საგანმანათლებლო, სოციალურ და სხვა საჭიროებებს უნდა
შეესაბამებოდეს. 
 

მუხლი 8. ყველაზე მსუბუქი საშუალებისა და ალტერნატიული ზომის  პრიორიტეტულობა
1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში უპირატესობა საქართველოს სისხლის სამართლის

კოდექსის, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის, საქართველოს ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა კოდექსის, პატიმრობის კოდექსისა და ამ კოდექსის მიზნების მიღწევის ყველაზე მსუბუქ
საშუალებას ენიჭება. 

 
 

2. არასრულწლოვნის მიმართ, პირველ რიგში, განიხილება განრიდების ან აღდგენითი მართლმსაჯულების
ღონისძიების გამოყენების შესაძლებლობა და ფასდება, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებასა
და სასჯელის გამოყენებაზე უკეთ უზრუნველყოფს თუ არა განრიდება ან ღონისძიება არასრულწლოვნის
რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი დანაშაულის თავიდან აცილებას.

3. ნებისმიერი ზომა, რომელიც არასრულწლოვნის მიმართ საქმის სასამართლოში განხილვის ნაცვლად
გამოიყენება, არასრულწლოვნის უფლებებისა და სამართლებრივი გარანტიების დაცვას უნდა ემსახურებოდეს.
 

მუხლი 9. პატიმრობა, როგორც უკიდურესი ღონისძიება
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1. დაუშვებელია არასრულწლოვნისთვის თავისუფლების შეზღუდვა, თუ კანონით განსაზღვრული მიზნის
მიღწევა უფრო მსუბუქი ზომის გამოყენებით არის შესაძლებელი.  

  
2. არასრულწლოვნის დაკავება, დაპატიმრება და მისთვის თავისუფლების აღკვეთა დასაშვებია მხოლოდ როგორც
უკიდურესი ღონისძიება, რომელიც შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადით და რეგულარული გადასინჯვის პირობით
უნდა იქნეს გამოყენებული.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692265#DOCUMENT:1;)

 
მუხლი 10. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის მონაწილეობა
1. კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს აქვს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში

უშუალოდ ან/და კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით მონაწილეობის უფლება. მას აქვს აგრეთვე უფლება,
მოუსმინონ და გაითვალისწინონ მისი მოსაზრებები ასაკისა და განვითარების დონის შესაბამისად. 

  
  

  
 

2. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის ადვოკატს უფლება აქვს, არასრულწლოვნის კანონიერი
წარმომადგენლის წერილობითი თანხმობით, არასრულწლოვნის ნებისგან დამოუკიდებლად შეიტანოს საჩივარი ან
უარი თქვას მასზე, თუ ეს შეესაბამება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

3. თუ არასრულწლოვნისა და მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან საპროცესო წარმომადგენლის მოთხოვნები
ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, უპირატესობა იმ მოთხოვნას ენიჭება, რომელიც მეტად შეესაბამება არასრულწლოვნის
საუკეთესო ინტერესებს.

4. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის მონაწილეობით განხორციელებული
ქმედება უნდა შეესაბამებოდეს მისი აღქმისა და გაგების უნარებს.

5. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში ქმედების არასრულწლოვნის მონაწილეობით
განხორციელებისას უფლებამოსილი ორგანო ვალდებულია არასრულწლოვანს მიაწოდოს ინფორმაცია მისი
უფლებების, აგრეთვე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესისა და მისი შედეგების, მხარდაჭერისა და
გასაჩივრების მექანიზმების შესახებ.

საქართველოს 2019 წლის 20 სექტემბრის კანონი №5015 – ვებგვერდი, 27.09.2019წ. (/ka/document/view/4595704#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2020 წლის 21 მაისის კანონი №5915 – ვებგვერდი, 25.05.2020წ. (/ka/document/view/4873735#DOCUMENT:1;)

 
მუხლი 11. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის გაჭიანურების დაუშვებლობა
1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი ყოველგვარი გაუმართლებელი გაჭიანურების გარეშე

უნდა მიმდინარეობდეს.   
 

2. სასამართლო ვალდებულია კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმე პრიორიტეტულად
განიხილოს.
 

მუხლი 12. არასრულწლოვნის ნასამართლობა
1. არასრულწლოვანს ნასამართლობა გაქარწყლებულად ეთვლება სასჯელის მოხდისთანავე, ხოლო პირობით

მსჯავრდებისას – გამოსაცდელი ვადის გასვლისთანავე.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შეღავათი არ მოქმედებს, თუ არასრულწლოვანი კვლავ
ჩაიდენს დანაშაულს. ასეთ შემთხვევაში არასრულწლოვანს ნასამართლობა გაუქარწყლდება:

ა) პირობით მსჯავრდებისას – გამოსაცდელი ვადის გასვლისთანავე;

ბ) თავისუფლების აღკვეთაზე უფრო მსუბუქი სასჯელით მსჯავრდებისას – სასჯელის მოხდიდან 6 თვის შემდეგ;

გ) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის მოხდიდან 1 წლის
შემდეგ;

დ) მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის მოხდიდან 3 წლის შემდეგ;

ე) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის მოხდიდან 5
წლის შემდეგ.
 

მუხლი 13. არასრულწლოვნის პირადი ცხოვრების დაცულობა
1. არასრულწლოვნის პირადი ცხოვრების დაცულობა უზრუნველყოფილია არასრულწლოვანთა

მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე. 
2. არასრულწლოვნის ნასამართლობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის შესახებ ინფორმაცია საჯარო არ
არის. დაუშვებელია არასრულწლოვნის პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება და გამოქვეყნება, გარდა
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით (/ka/document/view/1561437#)
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
 

მუხლი 14. არასრულწლოვნისადმი ინდივიდუალური მიდგომა
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1. არასრულწლოვნის მიმართ გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინება მისი ინდივიდუალური
მახასიათებლები: ასაკი, განვითარების დონე, ცხოვრების, აღზრდისა და განვითარების პირობები, განათლება,
ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ოჯახური ვითარება და სხვა გარემოებები, რომლებიც არასრულწლოვნის
ხასიათისა და ქცევის თავისებურებების შეფასების და მისი საჭიროებების განსაზღვრის შესაძლებლობას იძლევა.
2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე პროცესის მწარმოებელი პირი
არასრულწლოვანს განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა მოეპყრას.
 

მუხლი 15. არასრულწლოვნის საპროცესო უფლებები
1. სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი ბრალდებული/

მსჯავრდებული/გამართლებული და დაზარალებული უზრუნველყოფილი არიან უფასო იურიდიული
დახმარებით, თუ საქმეში არ მონაწილეობს ამ არასრულწლოვნის მიერ აყვანილი ადვოკატი (დაცვა შეთანხმებით).
სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს შეუძლია
ისარგებლოს ამ უფლებით, თუ იგი არის გადახდისუუნარო ან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის XIX
(/ka/document/view/16426#part_149), XX (/ka/document/view/16426#part_159)და XXII თავებითა
(/ka/document/view/16426#part_182) და 144 (/ka/document/view/16426#part_765) −144  (/ka/document/view/16426#part_765)
მუხლებით გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაულის საქმეზე გამოსაკითხი პირი/მოწმე. 

1 . 18 წლიდან 21 წლამდე ბრალდებული ან მსჯავრდებული სარგებლობს უფასო იურიდიული დახმარების
უფლებით.

2. სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი სარგებლობს აგრეთვე
შემდეგი უფლებებით:
ა) მისი განვითარების შესატყვისი ფორმით ინფორმაციის მიღების უფლებით;

ბ) თარჯიმნის მომსახურების უფასოდ მიღების უფლებით – მისი მიღების საჭიროების შემთხვევაში;

გ) კანონიერი წარმომადგენლის ან საპროცესო წარმომადგენლის თანხლების უფლებით;

დ) საკონსულო დახმარების მიღების უფლებით;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებებით.
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კარი II

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი და ამ პროცესის მონაწილე პირები
 

თავი III
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი პირების სპეციალიზაცია

 
მუხლი 16. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზაცია
1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესს აწარმოებენ მხოლოდ არასრულწლოვანთა

მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პირები, გარდა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის
120-ე მუხლის მე-8 ნაწილით (/ka/document/view/90034#part_143), 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა
(/ka/document/view/90034#part_144) და 171-ე მუხლის მე-2 ნაწილით (/ka/document/view/90034#part_202)
გათვალისწინებული შემთხვევებისა. სრულწლოვანი პირის პროცესში მონაწილე არასრულწლოვანი გამოსაკითხი
პირის/მოწმის მიმართ საპროცესო მოქმედებებს ახორციელებენ მხოლოდ არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პირები. თუ არასრულწლოვნის მიმართ საპროცესო მოქმედება
არასპეციალიზებულმა პირმა განახორციელა, მან ამის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებულ პირს, რომელმაც უნდა განაგრძოს პროცესი, ხოლო არასპეციალიზებული
პირი დაუყოვნებლივ უნდა ჩამოშორდეს არასრულწლოვნის მართლმსაჯულების პროცესს.
2. ამ კოდექსის მე-3 მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებულ პირს, გარდა იმავე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევაში ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირისა, გავლილი უნდა ჰქონდეს სპეციალური სწავლება
არასრულწლოვანთან ურთიერთობის მეთოდიკასა და მასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებში.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი და ამ პროცესის მონაწილე პირების
სპეციალიზაციის სტანდარტი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, ხოლო მოსამართლის
შემთხვევაში – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ. (/ka/document/view/4215915#DOCUMENT:1;)

 
მუხლი 17. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა

 1  3

 1
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1. რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმეს განიხილავს
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული მოსამართლე, ხოლო თუ საქმე კოლეგიურად
განიხილება – სასამართლო კოლეგია, რომლის სულ მცირე ორი წევრი, მათ შორის, კოლეგიის თავმჯდომარე,
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული მოსამართლეა.
2. სააპელაციო სასამართლოსა და საქართველოს უზენაეს სასამართლოში კანონთან კონფლიქტში მყოფი
არასრულწლოვნის საქმეს განიხილავს სასამართლო პალატა, რომლის სულ მცირე ორი წევრი, მათ შორის,
პალატის თავმჯდომარე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული მოსამართლეა.

3. თუ დაზარალებული არასრულწლოვანია, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს კოლეგიაში საქმის
კოლეგიურად განხილვისას, აგრეთვე სააპელაციო სასამართლოსა და საქართველოს უზენაეს სასამართლოში
საქმის განხილვისას კოლეგიის/პალატის შემადგენლობაშია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში
სპეციალიზებული ერთი მოსამართლე.
 

მუხლი 18. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული გამომძიებელი და პროკურორი
1. არასრულწლოვნის საქმეს იძიებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული

გამომძიებელი.
2. არასრულწლოვნის საქმეზე საპროკურორო საქმიანობას ახორციელებს არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პროკურორი.
 

მუხლი 19. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პოლიციელი
1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში არასრულწლოვნის საქმეს აწარმოებს

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პოლიციელი.
2. არასრულწლოვნის მიმართ „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონით
(/ka/document/view/2047533#DOCUMENT:1;) გათვალისწინებულ მოქმედებებს ახორციელებს არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი
წარმომადგენელი.
 

მუხლი 20. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ადვოკატი
1. არასრულწლოვნის საქმეს აწარმოებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული

ადვოკატი, რომელიც ვალდებულია კანონით გათვალისწინებულ სხვა საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში მისი სპეციალიზაციის დამადასტურებელი, საქართველოს ადვოკატთა
ასოციაციის მიერ დამტკიცებული ფორმის დოკუმენტი.
2. იურიდიული დახმარების სამსახურში ფუნქციონირებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში
სპეციალიზებულ ადვოკატთა მუდმივმოქმედი ჯგუფი, რომელიც კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში
არასრულწლოვანს პირველი მოთხოვნისთანავე, უმოკლეს ვადაში უზრუნველყოფს იურიდიული დახმარებით.
 

მუხლი 21. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული სხვა პირები
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობენ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში

სპეციალიზებული სოციალური მუშაკი, მედიატორი, პრობაციის ოფიცერი, მოწმისა და დაზარალებულის
კოორდინატორი, არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების პერსონალი და შესაბამისი პატიმრობის
დაწესებულების პერსონალი. ამ კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობს აგრეთვე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში
სპეციალიზებული ფსიქოლოგი.
საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ. (/ka/document/view/4193046#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ. (/ka/document/view/4215915#DOCUMENT:1;)

 
თავი IV

არასრულწლოვანი მოწმე და არასრულწლოვანი დაზარალებული
 

მუხლი 22. არასრულწლოვანი მოწმის უფლება-მოვალეობათა არასრულწლოვან დაზარალებულზე
 გავრცელება

არასრულწლოვან დაზარალებულს ენიჭება ამ კოდექსით არასრულწლოვანი მოწმისათვის მინიჭებული ყველა
უფლება და ეკისრება მისთვის დაკისრებული ყველა მოვალეობა. 

  
 

 
 

  
   

   
 

მუხლი 23. არასრულწლოვანი მოწმის ინტერესების დასაცავად არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
პროცესში მონაწილე პირები

1. მეორეული ვიქტიმიზაციისა და ხელახალი ვიქტიმიზაციის თავიდან ასაცილებლად საპროცესო მოქმედებას,
რომელშიც არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირი/მოწმე მონაწილეობს, მისი კანონიერი წარმომადგენელი ესწრება.



08/12/2021, 03:27 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი | სსიპ ”საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე”

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2877281?publication=20 7/34

არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს, საპროცესო მოქმედების ჩატარებისას ჰყავდეს ადვოკატი.
ამ კოდექსის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში არასრულწლოვან გამოსაკითხ
პირს/მოწმეს უფლება აქვს, ისარგებლოს უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით. არასრულწლოვნის
საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, საქმის სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლის, ხოლო
გამოძიების სტადიაზე − ბრალდების მხარის ინიციატივით, უზრუნველყოფილია საპროცესო მოქმედებაში
ფსიქოლოგის მონაწილეობაც. ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის საჭიროებებს და საპროცესო მოქმედების
დროს ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას.
2. სამართალწარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი მოწმის კანონიერ წარმომადგენელს უფლება აქვს:

ა) იცოდეს ბრალდებულისათვის წაყენებული ბრალდების არსი;

ბ) იცოდეს არასრულწლოვან მოწმესა და ბრალდებულს შორის არსებული ურთიერთობის შესახებ;

გ) მოთხოვნის შემთხვევაში მიიღოს ინფორმაცია ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების
თაობაზე და ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ პატიმრობის დაწესებულების/თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულების დატოვების შესახებ, თუ ამით ბრალდებულს/მსჯავრდებულს რეალური საფრთხე არ ემუქრება.

3. საქმის სასამართლოში განხილვისას მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი
უფლებამოსილია არასრულწლოვანი მოწმის კანონიერ წარმომადგენელს აუკრძალოს საპროცესო მოქმედებაზე
დასწრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები მოითხოვს.

4. იმ სისხლის სამართლის საქმეში, რომელშიც არასრულწლოვანი მოწმე ან არასრულწლოვანი დაზარალებული
მონაწილეობს, პროკურორის ან გამომძიებლის გადაწყვეტილებით, შესაძლებელია ჩაერთოს მოწმისა და
დაზარალებულის კოორდინატორი.

5. პროკურორი ან გამომძიებელი მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სისხლის სამართლის საქმეში
ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს არასრულწლოვანი მოწმის, არასრულწლოვანი დაზარალებულის
ინტერესების გათვალისწინებით.

6. როდესაც მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორისთვის ცნობილი გახდება მისი სისხლის სამართლის
საქმეში ჩართვის შესახებ, იგი დაუყოვნებლივ უნდა დაუკავშირდეს არასრულწლოვან მოწმეს, არასრულწლოვან
დაზარალებულს მისი კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით. არასრულწლოვან მოწმეს, არასრულწლოვან
დაზარალებულს და მის კანონიერ წარმომადგენელს უფლება აქვთ, უარი განაცხადონ მოწმისა და
დაზარალებულის კოორდინატორთან თანამშრომლობაზე.

7. პროკურატურის მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი:

ა) პროკურორთან წინასწარი კონსულტაციის შემდეგ არასრულწლოვან მოწმესა და არასრულწლოვან
დაზარალებულს ამ კოდექსით დადგენილი წესით, კანონიერი წარმომადგენლის ან/და ადვოკატის თანდასწრებით
ან მეშვეობით აწვდის საჭირო ინფორმაციას გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის მიმდინარეობის შესახებ;

ბ) არასრულწლოვან მოწმესა და არასრულწლოვან დაზარალებულს მათთვის გასაგები ენით განუმარტავს მათ
უფლებებსა და მოვალეობებს და უხსნის გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის სამართლებრივ პროცედურებს;

გ) გამოძიების მიმდინარეობისას ესწრება არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის
მონაწილეობით ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებასა და საპროცესო მოქმედებას მოწმის/დაზარალებულის
ემოციური მხარდაჭერის მიზნით;

დ) საქმის სასამართლო განხილვისას ესწრება არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის
სასამართლოში დაკითხვისა და მათი მონაწილეობით მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესს მოწმის/
დაზარალებულის ემოციური მხარდაჭერის მიზნით;

ე) არასრულწლოვან მოწმესა და არასრულწლოვან დაზარალებულს კანონიერი წარმომადგენლის ან/და
ადვოკატის თანდასწრებით ან/და მეშვეობით აწვდის ინფორმაციას მათთვის საჭირო იურიდიული,
ფსიქოლოგიური, სამედიცინო ან/და სხვა მომსახურების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში ეხმარება შესაბამის
ორგანოსთან/ორგანიზაციასთან დაკავშირებაში.

7 . საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი:

ა) გამომძიებელთან წინასწარი კონსულტაციის შემდეგ არასრულწლოვან მოწმესა და არასრულწლოვან
დაზარალებულს ამ კოდექსით დადგენილი წესით, კანონიერი წარმომადგენლის ან/და ადვოკატის თანდასწრებით
ან მეშვეობით აწვდის ინფორმაციას გამომძიებლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და განხორციელებული
საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების, აგრეთვე გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ;

ბ) არასრულწლოვან მოწმესა და არასრულწლოვან დაზარალებულს მათთვის გასაგები ენით განუმარტავს მათ
უფლებებსა და მოვალეობებს და უხსნის გამოძიებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ პროცედურებს;

გ) გამოძიების მიმდინარეობისას ესწრება არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის
მონაწილეობით ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებასა და საპროცესო მოქმედებას მოწმის/დაზარალებულის
ემოციური მხარდაჭერის მიზნით;

დ) არასრულწლოვან მოწმესა და არასრულწლოვან დაზარალებულს კანონიერი წარმომადგენლის ან/და
ადვოკატის თანდასწრებით ან/და მეშვეობით აწვდის ინფორმაციას მათთვის საჭირო იურიდიული,
ფსიქოლოგიური, სამედიცინო ან/და სხვა მომსახურების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში ეხმარება შესაბამის
ორგანოსთან/ორგანიზაციასთან დაკავშირებაში.

 1
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8. საქმის სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი
უფლებამოსილია, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, არასრულწლოვანი
გამოსაკითხი პირის/მოწმის გამოკითხვას/დაკითხვას არ დაასწროს არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის
ის კანონიერი წარმომადგენელი, რომელიც იმავე საქმეში გამოსაკითხ პირად/მოწმედ მონაწილეობს.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ. (/ka/document/view/4193046#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ. (/ka/document/view/4215915#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2021 წლის 22 ივნისის კანონი №664 – ვებგვერდი, 24.06.2021წ. (/ka/document/view/5194824#DOCUMENT:1;)

 
მუხლი 24. არასრულწლოვანი მოწმის დაცვის ღონისძიებები
არასრულწლოვანი მოწმის საუკეთესო ინტერესების დასაცავად მოსამართლე უფლებამოსილია საკუთარი

ინიციატივით, არასრულწლოვანი მოწმის, მისი კანონიერი წარმომადგენლის, ადვოკატის ან პროკურორის
შუამდგომლობით გამოიტანოს განჩინება:
ა) არასრულწლოვანი მოწმის გამოსახულების ან/და ხმის შემცვლელი მოწყობილობების გამოყენებით,
გაუმჭვირვალი ეკრანის მიღმა ან დისტანციურად დაკითხვის შესახებ;

ბ) სასამართლო სხდომამდე ბრალდებულის ადვოკატის მონაწილეობით არასრულწლოვანი მოწმის დაკითხვის და
დაკითხვის ვიდეოგადაღების შესახებ;

გ) სასამართლო სხდომის ნაწილობრივ ან სრულად დახურვის შესახებ;

დ) ბრალდებულის დროებით სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ, თუ არასრულწლოვანი მოწმე
უარს ამბობს ბრალდებულის თანდასწრებით ჩვენების მიცემაზე ან თუ არსებული გარემოებები ცხადყოფს, რომ
შეიძლება არასრულწლოვანმა მოწმემ ბრალდებულის თანდასწრებით არ თქვას სიმართლე ან მოხდეს მისი
მეორეული ვიქტიმიზაცია. ამ შემთხვევაში სავალდებულოა საქმის სასამართლოში განხილვაში ბრალდებულის
ადვოკატის მონაწილეობა.
 

მუხლი 25. ზიანის ანაზღაურებისა და კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება
განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სასამართლო არასრულწლოვან დაზარალებულს და მის კანონიერ

წარმომადგენელს აცნობებს საქმის სასამართლოში განხილვის შედეგებს და განუმარტავს მათ საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ზიანის ანაზღაურებისა და კომპენსაციის მოთხოვნის უფლებას.
 

კარი III
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ზოგადი წესები

 
თავი V

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ზოგადი წესები
 

მუხლი 26. არასრულწლოვანების დადგენა
1. თუ პირის სრულწლოვანების საკითხთან დაკავშირებით ბუნდოვანება არსებობს, გამომძიებელს, პროკურორს

ან მოსამართლეს მხარის შუამდგომლობით ან საკუთარი ინიციატივით დაუყოვნებლივ გამოაქვს დადგენილება/
განჩინება არასრულწლოვანების დადგენის შესახებ. 

2. პირის ასაკი დგინდება ნებისმიერი ხელმისაწვდომი მტკიცებულების, მათ შორის, ოფიციალური დოკუმენტის,
სამედიცინო ან სოციალური შემოწმების შედეგად მომზადებული დასკვნის, მშობლისაგან ან სხვა პირისაგან
მიღებული ცნობის ან სხვა ინფორმაციის საფუძველზე.

3. თუ გაირკვა, რომ პირი არასრულწლოვანია, მაგრამ მისი სავარაუდო ან ზუსტი ასაკი ვერ დადგინდა,
ივარაუდება, რომ პირს არ შესრულებია 14 წელი სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის მიზნებისათვის,
ხოლო 16 წელი − ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის მიზნებისათვის, ვიდრე საპირისპირო არ დამტკიცდება.

4. თუ არასრულწლოვნის სავარაუდო ასაკი დადგინდა, სისხლისსამართლებრივი /ადმინისტრაციული
პასუხისმგებლობის საკითხის გადაწყვეტისას გაითვალისწინება მისი სავარაუდო ასაკის მინიმალური ზღვარი.
 

მუხლი 27. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში
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1. ამ კოდექსის მე-14 მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული ინდივიდუალური მახასიათებლები
გაითვალისწინება ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის საფუძველზე.
2. ამ მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებული ორგანო ინდივიდუალური შეფასების პროცესში შეისწავლის
არასრულწლოვნის განვითარების დონეს, ცხოვრების, აღზრდისა და განვითარების პირობებს, განათლებას,
ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ოჯახურ ვითარებას და სხვა გარემოებებს, რომლებიც მისი ხასიათისა და ქცევის
თავისებურებების შეფასების და საჭიროებების განსაზღვრის შესაძლებლობას იძლევა.

3. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშში აისახება არასრულწლოვნის განსაკუთრებული საჭიროებები,
დანაშაულის/ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის რისკი და, შესაბამისად, არასრულწლოვნის
სათანადო განვითარებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობისათვის რეკომენდებული ღონისძიებები.

4. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადება და გათვალისწინება სავალდებულოა სისხლის სამართლის
პროცესის შემდეგ სტადიებზე:

ა) განრიდების ღონისძიების განსაზღვრისას;

ბ) სასჯელის დანიშვნისას;

გ) საპატიმრო სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვისას;

დ) არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულებისას;

ე) პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხის განხილვისას.

4 . ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადება და გათვალისწინება სავალდებულოა აგრეთვე იმ
შემთხვევაში, როცა საქმე აკმაყოფილებს განრიდების საკანონმდებლო კრიტერიუმებს, თუმცა პროკურორი არ
იღებს გადაწყვეტილებას არასრულწლოვნის განრიდების შესახებ.

5. პროკურორის დადგენილებით ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში შესაძლებელია მომზადდეს და
გათვალისწინებულ იქნეს სხვა დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების
სტადიაზედაც, თუ სისხლის სამართლის საქმის მიმდინარეობა და ვადები ამის შესაძლებლობას იძლევა.

6. ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“, „ბ“ და „დ“ ქვეპუნქტებითა და 4   ნაწილით გათვალისწინებულ სტადიებზე
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშს ამზადებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში
მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა
აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო (შემდგომ − სააგენტო), ხოლო ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „გ“ და
„ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ სტადიებზე − საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება − სპეციალური პენიტენციური სამსახური (შემდგომ − პენიტენციური
სამსახური).

7.   ამ მუხლის მე-4 და 4   ნაწილებით გათვალისწინებულ სტადიებზე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის
მომზადების მეთოდოლოგია, წესი და სტანდარტი განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით (/ka/document/view/3193208#DOCUMENT:1;). 

8. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში, საჭიროებისამებრ, გაითვალისწინება არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე. სისხლის სამართლის პროცესის ყოველ მომდევნო სტადიაზე
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადებისას მხედველობაში მიიღება წინა ინდივიდუალური შეფასების
ანგარიშში არსებული ინფორმაცია.

9. ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სტადიაზე ინდივიდუალურ შეფასებას სააგენტოს
უფლებამოსილი პირი ახორციელებს შესაბამისი მოსამართლის მიმართვის საფუძველზე. 

10. ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ სტადიებზე ინდივიდუალური შეფასების
განხორციელებისას სააგენტოს წარმომადგენელი უფლებამოსილია დაუბრკოლებლად შეხვდეს არასრულწლოვან
ბრალდებულს და ინდივიდუალური შეფასებისათვის საჭირო ინფორმაცია მიიღოს ყველა ფიზიკური პირისაგან,
სახელმწიფო და არასახელმწიფო დაწესებულებისაგან.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ. (/ka/document/view/4215915#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3131 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4247294#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4247674#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4705707#DOCUMENT:1;)

 
მუხლი 28. არასრულწლოვნის დაცვა
1. კანონიერ წარმომადგენელს უფლება აქვს, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით

დამოუკიდებლად შეარჩიოს და მოიწვიოს ადვოკატი.
2. თუ არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს/გამართლებულს ადვოკატი არ ჰყავს,
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი პირი დაუყოვნებლივ მიმართავს იურიდიული
დახმარების სამსახურს მისთვის ადვოკატის დაუყოვნებლივ დანიშვნის მოთხოვნით.
 

მუხლი 29. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვაზე/საპროცესო მოქმედებაზე დასწრების
უფლების მქონე პირები

 1

 1

 1
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1. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმე დახურულ სასამართლო სხდომაზე განიხილება.
1 . დახურულ სასამართლო სხდომაზე არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის
მონაწილეობით მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესს, მოწმის/დაზარალებულის სურვილის შემთხვევაში,
ესწრება პროკურატურის მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი.

2. არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებულ საპროცესო მოქმედებას ესწრება მისი კანონიერი
წარმომადგენელი, ხოლო ამ კოდექსით დადგენილ შემთხვევებში − აგრეთვე არასრულწლოვნის ადვოკატი, გარდა
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-8 ნაწილით,
(/ka/document/view/90034#part_143) 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა (/ka/document/view/90034#part_144) და 171-ე მუხლის
მე-2 ნაწილით (/ka/document/view/90034#part_202) გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

2 . არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის მონაწილეობით ჩასატარებელ საპროცესო
მოქმედებას, არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის სურვილის შემთხვევაში,
ესწრება მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი.

2 . არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, საჭიროების შემთხვევაში, საქმის
სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე − ბრალდების მხარე უზრუნველყოფს
არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებულ საპროცესო მოქმედებაში ფსიქოლოგის მონაწილეობას.
ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის საჭიროებებს და საპროცესო მოქმედების დროს ახორციელებს მის
ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას.

3. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვისას მოსამართლე, ხოლო
გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი უფლებამოსილია არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელს
აუკრძალოს საპროცესო მოქმედებაზე დასწრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას არასრულწლოვნის საუკეთესო
ინტერესები მოითხოვს.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ. (/ka/document/view/4193046#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ. (/ka/document/view/4215915#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2021 წლის 22 ივნისის კანონი №664 – ვებგვერდი, 24.06.2021წ. (/ka/document/view/5194824#DOCUMENT:1;)

 
მუხლი 30. თარჯიმნისა და სხვა მომსახურება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში
1. არასრულწლოვანი უფასოდ სარგებლობს თარჯიმნის მომსახურებით, თუ მან არ იცის ან სათანადოდ არ იცის

სამართალწარმოების ენა ანდა მას არ შეუძლია ილაპარაკოს ამ ენაზე, გარდა საქართველოს სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-8 ნაწილით (/ka/document/view/90034#part_143), 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა
(/ka/document/view/90034#part_144) და 171-ე მუხლის მე-2 ნაწილით (/ka/document/view/90034#part_202)
გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამ შემთხვევაში თარჯიმანი ნებისმიერ საპროცესო მოქმედებას ესწრება.
2. არასრულწლოვანს უფლება აქვს, სასამართლო სხდომამდე ან საპროცესო მოქმედებამდე შეხვდეს თარჯიმანს,
რათა დადგინდეს, ესმით თუ არა მათ ერთმანეთის.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მონაწილე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
არასრულწლოვანი უფასოდ სარგებლობს აგრეთვე ყველა იმ მომსახურებით, რომლებიც მას საქმის გასაცნობად და
სამართალწარმოებაში მონაწილეობისათვის ესაჭიროება.
 

მუხლი 31. საკონსულო დახმარების მიღების უფლება
1. კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, უფლება აქვს,

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე ისარგებლოს თავისი ქვეყნის
დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან საკონსულო დაწესებულების წარმომადგენლის დახმარებით.
2. თუ დაკავებული არასრულწლოვანი ან დაპატიმრებული არასრულწლოვანი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, მისი
დაკავების ან დაპატიმრების შესახებ უმოკლეს ვადაში და ნებისმიერ შემთხვევაში არასრულწლოვნის დაკითხვამდე
უნდა ეცნობოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს. არასრულწლოვნის დაკავების ან დაპატიმრების
თაობაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაუყოვნებლივ ატყობინებს შესაბამისი ქვეყნის
დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას.

3. თუ არასრულწლოვანი იმ ქვეყნის მოქალაქეა, რომელსაც საქართველოში დიპლომატიური წარმომადგენლობა
ან საკონსულო დაწესებულება არ აქვს, ან თუ იგი საერთაშორისო დაცვის მქონე პირია ან მოქალაქეობის არმქონე
პირია, მას საშუალება უნდა მიეცეს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეშვეობით დაუკავშირდეს იმ
ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას, რომელიც მის ინტერესებს იცავს, ან ნებისმიერ ადგილობრივ ან
საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომლის ამოცანაც არის ასეთი არასრულწლოვნის დაცვა.

საქართველოს 2016 წლის 1  დეკემბრის კანონი №55 - ვებგვერდი, 15.12.2016წ.  (/ka/document/view/3448842#DOCUMENT:1;)

 
მუხლი 32. ერთობლივი საქმიდან არასრულწლოვნის საქმის ცალკე გამოყოფა
1. თუ არასრულწლოვანს ბრალი ედება იმ დანაშაულის ჩადენაში, რომელშიც სრულწლოვანიც იმხილება,

არასრულწლოვნის საქმე შეძლებისდაგვარად ცალკე გამოიყოფა და ის სრულწლოვნისაგან განცალკევებით
გასამართლდება, თუ ამით საქმის გარემოებების ყოველმხრივ, სრულ და ობიექტურ გამოკვლევას არსებითი
დაბრკოლება არ შეექმნება.
2. არასრულწლოვანი სარგებლობს ამ კოდექსით დადგენილი გარანტიებით.
 

მუხლი 33. არასრულწლოვანი ბრალდებულის გამოძახება

 1

 1

 2
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1. არასრულწლოვანი ბრალდებული გამოძახებული უნდა იქნეს მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან იმ
დაწესებულების ხელმძღვანელის მეშვეობით, რომელშიც მოთავსებულია არასრულწლოვანი, ხოლო
არასრულწლოვანი მოწმე/არასრულწლოვანი დაზარალებული − მისი კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით.
2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის ადვოკატს ან კანონიერ წარმომადგენელს გადაეცემა ან ეგზავნება
არასრულწლოვანი ბრალდებულის უწყების ასლი.
 

მუხლი 34. არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ძალის, სპეციალური საშუალებისა და ცეცხლსასროლი იარაღის
გამოყენების შეზღუდვა

1. აკრძალულია ძალისა და სპეციალური საშუალების გამოყენება არასრულწლოვნის დაკავებისას,
სასამართლოში წარდგენისას, მის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების ან სასჯელის აღსრულებისას, გარდა იმ
შემთხვევებისა, როდესაც არასრულწლოვნის დასაკავებლად, მის მიერ თვითდაზიანების ან/და სხვებისთვის ზიანის
მიყენების თავიდან ასაცილებლად ყველა სხვა საშუალება გამოყენებულია, მაგრამ უშედეგოდ, და კანონით
განსაზღვრული ლეგიტიმური მიზანი სხვა, ნაკლები ზიანის გამომწვევი საშუალებით ვერ მიიღწევა.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ძალისა და სპეციალური საშუალების სახით
დასაშვებია მხოლოდ ფიზიკური ძალის და ხელბორკილისა და შებორკვის სხვა საშუალების გამოყენება, ხოლო
ჯგუფური დაუმორჩილებლობის ან/და მასობრივი არეულობის აღსაკვეთად, თავდასხმის მოსაგერიებლად და
შეიარაღებული პირის დასაკავებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე ხელკეტი, შესაბოჭი ბადე,
ცრემლსადენი გაზი ან/და წყალსატყორცნი.

3. არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ძალა და სპეციალური საშუალება:

ა) გამოყენებული უნდა იქნეს შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადით;

ბ) გამოყენებული უნდა იქნეს კანონით განსაზღვრული ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად და, შესაბამისად,
გარემოებების თანაზომიერი უნდა იყოს;

გ) გამოყენებული არ უნდა იქნეს დამამცირებელი ან ღირსების შემლახავი ფორმით.

4. აკრძალულია არასრულწლოვნის   წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც იგი შეიარაღებულია და პირდაპირ, უშუალო და იმწუთიერ საფრთხეს უქმნის მესამე პირის სიცოცხლეს ან
ჯანმრთელობას და სხვა საშუალებებით ამ საფრთხის თავიდან აცილება შეუძლებელია. პატიმრობის ან
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან არასრულწლოვნის გაქცევისას ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება
დაუშვებელია.

5. პირი, რომელმაც ამ მუხლის საფუძველზე ძალა ან/და სპეციალური საშუალება გამოიყენა, ამის შესახებ
დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის უშუალო უფროსს და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი დაწესებულების
ხელმძღვანელს. ამ პირის უშუალო უფროსი დაუყოვნებლივ   უზრუნველყოფს არასრულწლოვნის სამედიცინო
შემოწმებას.

6. პირი, რომელმაც ძალა ან/და სპეციალური საშუალება გამოიყენა, ამის შესახებ დაუყოვნებლივ ადგენს ოქმს
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ამ ოქმში აღინიშნება გამოყენებული ძალა ან/და
სპეციალური საშუალება, მისი გამოყენების დასაბუთება და სხვა მონაცემები.

  7. ძალისა და სპეციალური საშუალების გამოყენების თითოეული შემთხვევა აღირიცხება შესაბამისი
დაწესებულების ოფიციალურ სააღრიცხვო ჟურნალში და ხელმისაწვდომია არასრულწლოვნისათვის, მისი
კანონიერი წარმომადგენლისა და ადვოკატისათვის, აგრეთვე სასამართლოსათვის და იმ ორგანოსათვის, რომელიც
ახორციელებს მონიტორინგს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

8. სპეციალური საშუალების გამოყენების უფლება აქვს მხოლოდ სპეციალურად უფლებამოსილ პირს, რომელსაც
გავლილი აქვს შესაბამისი მომზადება.
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კარი IV

არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება და არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესი საქმის სასამართლოში განხილვამდე

 
თავი VI

არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება
 

მუხლი 35. არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება
ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო
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პირი თავისუფლდება არასრულწლოვანების პერიოდში ჩადენილი დანაშაულისათვის
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, თუ გავიდა:
ა) 1 წელი იმ დანაშაულის ჩადენიდან, რომლისთვისაც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო
ნაწილის მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ აღემატება 2 წლით
თავისუფლების აღკვეთას;

ბ) 3 წელი სხვა, ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან;

გ) 5 წელი მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან;

დ) 12 წელი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან.
 

მუხლი 36. არასრულწლოვნის სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლება გამამტყუნებელი განაჩენის
ხანდაზმულობის გამო

არასრულწლოვანი მსჯავრდებული თავისუფლდება სასჯელის მოხდისაგან, თუ კანონიერ ძალაში შესული
გამამტყუნებელი განაჩენი არ აღსრულებულა:
ა) 1 წელში იმ დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას, რომლისთვისაც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის
კერძო ნაწილის მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ აღემატება 2 წლით
თავისუფლების აღკვეთას;

ბ) 3 წელში სხვა, ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას;

გ) 5 წელში მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას;

დ) 7 წელში განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას.
 

მუხლი 37. არასრულწლოვნის შეზღუდული შერაცხადობა
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან შეიძლება გათავისუფლდეს არასრულწლოვანი, რომელიც

დანაშაულის ჩადენის დროს შეზღუდული შერაცხადობის მდგომარეობაში იმყოფებოდა.
 

მუხლი 38. განრიდება
1. თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ არასრულწლოვანმა ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაული

ჩაიდინა, პირველ რიგში, განიხილება განრიდების შესაძლებლობა და ფასდება, უზრუნველყოფს თუ არა
განრიდება არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი დანაშაულის თავიდან აცილებას.
2. პროკურორი უფლებამოსილია ამ თავით დადგენილი წესით მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება
სისხლისსამართლებრივი დევნის არდაწყების ან დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტისა და
განრიდების შესახებ.

3. პროკურორის მიერ განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, სასამართლოს მიერ საკუთარი
ინიციატივით განრიდების გამოსაყენებლად საქმის განხილვისას ან განრიდების გამოყენების შესახებ მხარის
დასაბუთებული შუამდგომლობის განხილვისას გაითვალისწინება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები, მის
მიერ ჩადენილი ქმედების ხასიათი და სიმძიმე, არასრულწლოვნის ასაკი, ბრალეულობის ხარისხი, მოსალოდნელი
სასჯელი, არასრულწლოვნის მიერ მიყენებული ზიანი, სისხლისსამართლებრივი დევნის პრევენციული გავლენა,
დანაშაულისშემდგომი ქცევა, არასრულწლოვნის მიერ   წარსულში ჩადენილი დანაშაული და ამ კოდექსის 27-ე
მუხლის შესაბამისად მომზადებული ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში.
 

მუხლი 39. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო
1. წინასასამართლო სხდომამდე განრიდების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პროკურორი.  

2. განრიდება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე საქმის სასამართლოში წარმართვის შემდეგ. სასამართლო
უფლებამოსილია განრიდების გამოსაყენებლად საკუთარი ინიციატივით ან მხარის დასაბუთებული
შუამდგომლობის საფუძველზე გამოიტანოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება წინასასამართლო სხდომაზე ან
პირველი ინსტანციის სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვის სხდომაზე და საქმე დაუბრუნოს პროკურორს,
რომელიც არასრულწლოვან ბრალდებულს განრიდებას შესთავაზებს და, მისი თანხმობის შემთხვევაში, მიიღებს
გადაწყვეტილებას განრიდების შესახებ. ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე სასამართლო მეორე მხარის პოზიციასაც
ისმენს.

3. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში პროკურორი უფლებამოსილია
არასრულწლოვანთან გააფორმოს ხელშეკრულება განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ.
არასრულწლოვნის მიმართ განრიდებისა და განრიდება-მედიაციის პროგრამის გამოყენების წესი, აგრეთვე
მხარეებს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პირობები განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანებით (/ka/document/view/3176195#DOCUMENT:1;). ამ ხელშეკრულების მოქმედების მაქსიმალური ვადა 1 წელია.

4. არასრულწლოვნისთვის განრიდებაზე უარის თქმის შემთხვევაში დგება გასაუბრების ოქმი, რომელშიც
აღინიშნება განრიდებაზე უარის თქმის მიზეზი. ამ ოქმს ხელს აწერენ პროკურორი და არასრულწლოვანი ან/და
მისი კანონიერი წარმომადგენელი.

5. პროკურორის მიერ განრიდებაზე უარის თქმის შემთხვევაში არასრულწლოვანს, მის კანონიერ წარმომადგენელს
ან ადვოკატს უფლება აქვს, განრიდების მოთხოვნით ზემდგომ პროკურორს მიმართოს.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ. (/ka/document/view/4215915#DOCUMENT:1;)
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მუხლი 40. განრიდების გამოყენების წინაპირობები
განრიდების გამოყენება შესაძლებელია შემდეგ გარემოებათა ერთობლიობისას:

ა) არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები დასაბუთებული ვარაუდისთვის, რომ არასრულწლოვანმა ნაკლებად
მძიმე ან მძიმე დანაშაული ჩაიდინა;

ბ) არასრულწლოვანი ნასამართლევი არ არის;

გ) არასრულწლოვანი განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართული არ ყოფილა;

დ) არასრულწლოვანი დანაშაულს აღიარებს;

ე) პროკურორის/სასამართლოს შინაგანი რწმენით, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით,
სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების ან დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნის გაგრძელების საჯარო
ინტერესი არ არსებობს;

ვ) არასრულწლოვანი და მისი კანონიერი წარმომადგენელი განრიდების გამოყენებაზე წერილობით
ინფორმირებულ თანხმობას გამოხატავენ.
 

მუხლი 41. არასრულწლოვნის გარანტიები განრიდების დროს
1. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე არასრულწლოვანს, მის კანონიერ წარმომადგენელს და

ადვოკატს უნდა მიეწოდოთ დეტალური ინფორმაცია განრიდების არსის, გამოყენების წესის, ხანგრძლივობის,
შესაძლო პირობების და განრიდების ღონისძიებების შეუსრულებლობის შედეგების შესახებ.
2. არასრულწლოვანს ზეპირად და წერილობით განემარტება, რომ განრიდებაზე თანხმობა ნებაყოფლობითია და
მას უფლება აქვს, ნებისმიერ სტადიაზე უარი თქვას განრიდებაზე.

3. განრიდების პროცესში არასრულწლოვნის მიერ დანაშაულის აღიარება და მის შესახებ მოპოვებული ინფორმაცია
არ შეიძლება სასამართლოში მის წინააღმდეგ იქნეს გამოყენებული.
 

მუხლი 42. განრიდების ღონისძიებები
1. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულებით შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს

შემდეგი ღონისძიებები:
ა) არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება;

ბ) აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება, მათ შორის, განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართვა;

გ) მიყენებული ზიანის სრულად ან ნაწილობრივ ანაზღაურება;

დ) უკანონოდ მოპოვებული ქონების სახელმწიფოსთვის გადაცემა;

ე) დანაშაულის იარაღის ან/და სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული ობიექტის სახელმწიფოსთვის გადაცემა;

ვ) არასრულწლოვნისთვის მოვალეობის დაკისრება;

ზ) არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება.

2. არასრულწლოვნის მიმართ ერთდროულად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს განრიდების რამდენიმე ღონისძიება.
განრიდების ღონისძიებები განისაზღვრება ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის საფუძველზე, საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3. განრიდების ღონისძიება გონივრული და ჩადენილი დანაშაულის თანაზომიერი უნდა იყოს. განრიდების
პროცესში დაუშვებელია არასრულწლოვნისთვის ისეთი მოვალეობის დაკისრება, რომელიც იწვევს მისი ღირსებისა
და პატივის შელახვას, ნორმალური სასწავლო პროცესისაგან და ძირითადი სამუშაოსაგან მის მოწყვეტას, ზიანს
აყენებს მის ფიზიკურ ან/და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას.

4. დაუშვებელია ჩადენილი ქმედებისათვის კანონით გათვალისწინებულ მინიმალურ სანქციაზე მკაცრი
განრიდების ღონისძიების გამოყენება.
 

მუხლი 43. არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება
არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება ნიშნავს მისთვის იმის განმარტებას, თუ რა ზიანი გამოიწვია

მისმა ქმედებამ და რა შედეგი მოჰყვება დანაშაულის განმეორებით ჩადენას.
 

მუხლი 44. აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება
აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება შეიძლება მოიცავდეს არასრულწლოვნის განრიდება-მედიაციის

პროგრამაში ჩართვას, მის მიერ საზოგადოებისათვის სასარგებლო სამუშაოს უსასყიდლოდ შესრულებას ან/და სხვა
პროგრამას, რომელიც ხელს უწყობს არასრულწლოვნის მიერ ჩადენილი დანაშაულის შედეგების გამოსწორებას.
 

მუხლი 45. არასრულწლოვნისთვის მოვალეობის დაკისრება
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1. არასრულწლოვანს შეიძლება აეკრძალოს:
ა) განსაზღვრული ადგილის ან/და პირის/პირების მონახულება;

ბ) ბინადრობის ადგილის შეცვლა;

გ) დროის განსაზღვრულ მონაკვეთში შინიდან გასვლა;

დ) ნებართვის გარეშე ქვეყნის ან შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის დატოვება;

ე) სხვა ისეთი ქმედება, რომელიც ხელს შეუშლის მის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას.

2. არასრულწლოვანს შეიძლება დაევალოს:

ა) სპეციალიზებული სახელმწიფო ორგანოს დახმარებით საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის დაწყება ან
განახლება;

ბ) სპეციალიზებული სახელმწიფო ორგანოს დახმარებით მუშაობის დაწყება;

გ) საგანმანათლებლო, აღმზრდელობითი ან/და სამკურნალო პროგრამის გავლა;

დ) თავისუფალი დროის განსაზღვრული ფორმით გამოყენება;

ე) სხვა ისეთი მოვალეობა, რომელიც ხელს შეუწყობს მის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი დანაშაულის
თავიდან აცილებას.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების კონტროლს უზრუნველყოფს სააგენტო.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4705707#DOCUMENT:1;)

 
მუხლი 46. არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება
1. არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება ნიშნავს განსაზღვრული დროით

არასრულწლოვნის მინდობით აღმზრდელისთვის გადაცემას სახლიდან მოშორებით და მშობლებისაგან
განცალკევებით, თუ არასრულწლოვნის სახლში და მშობლების გარემოცვაში დატოვება მის მიერ ახალი
დანაშაულის ჩადენის რისკს შეიცავს.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული განრიდების ღონისძიების განხორციელების პროცესში
შესაძლებელია არასრულწლოვნის მშობლების ჩართვაც, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება არასრულწლოვნის საუკეთესო
ინტერესებს.
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მუხლი 47. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების შესრულება
თუ არასრულწლოვანი შეასრულებს განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულებით

მისთვის დაკისრებულ მოვალეობებს, პროკურორი იღებს გადაწყვეტილებას სისხლის სამართლის საქმეზე
გამოძიების შეწყვეტის თაობაზე.
 

მუხლი 48. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობა
1. განრიდების ღონისძიების შესრულებას ზედამხედველობს ამ კოდექსის 45-ე მუხლის მე-3 ნაწილში

მითითებული დაწესებულების წარმომადგენელი. თუ არასრულწლოვანი განრიდების ღონისძიებას განზრახ არ
ასრულებს, ამის შესახებ სოციალური მუშაკი აცნობებს პროკურორს, რომელიც, აღნიშნულისა და სხვა
გარემოებების გათვალისწინებით, არასრულწლოვნის, მისი კანონიერი წარმომადგენლის და სოციალური მუშაკის
მოსაზრებების მოსმენის შემდეგ აუქმებს ან ძალაში ტოვებს განრიდების შესახებ გადაწყვეტილებას, ცვლის
განრიდების ღონისძიებას ან/და აგრძელებს განრიდების ხელშეკრულების ვადას.
2. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების შემთხვევაში პროკურორი უფლებამოსილია დასაბუთებული
დადგენილებით გააუქმოს გადაწყვეტილება სისხლისსამართლებრივი დევნის არდაწყების ან დაწყებული
სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ და ახალი დასაბუთებული დადგენილებით დაიწყოს ან
განაახლოს სისხლისსამართლებრივი დევნა.

3. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების შემთხვევაში არასრულწლოვნის მიერ განრიდების
ღონისძიების შესასრულებლად განხორციელებული მოქმედებები სასჯელის დანიშვნისას გაითვალისწინება.
 

თავი VII
არასრულწლოვნის დაკავება, გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა 

 
 

მუხლი 49. შეტყობინება არასრულწლოვნის დაკავებისთანავე
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1. არასრულწლოვნის დამკავებელი პირი, გამომძიებელი, პროკურორი მისი დაკავებისთანავე იღებს ყველა
საჭირო ზომას, რათა არასრულწლოვნის მშობელს, ხოლო თუ ეს შეუძლებელია – სხვა ახლო ნათესავს ან/და
არასრულწლოვნის მიერ მითითებულ სხვა პირს დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს.
2. არასრულწლოვნის დამკავებელი პირი, გამომძიებელი, პროკურორი არასრულწლოვნის სამართალდამცავ
ორგანოში მიყვანისთანავე მის კანონიერ წარმომადგენელს აცნობებს არასრულწლოვნის დაკავების შესახებ და მის
ადგილსამყოფელს და განუმარტავს არასრულწლოვნის დაკავების მიზეზს და საქართველოს სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 38-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ უფლებებს.

3. თუ არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელთან დაკავშირება ვერ ხერხდება, პოლიციის დაწესებულების
ან სხვა სამართალდამცავი ორგანოს შესაბამისი თანამშრომელი ამის შესახებ დაუყოვნებლივ ატყობინებს
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს.
 

მუხლი 50. პროცესში საპროცესო წარმომადგენლის მონაწილეობა
1. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო გამომძიებლის, პროკურორის, მოსამართლის მიმართვის

საფუძველზე საპროცესო წარმომადგენლად ასახელებს თავისი თანამშრომლის კანდიდატურას. გამომძიებელი,
პროკურორი, მოსამართლე საპროცესო წარმომადგენლად ნიშნავს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ
წარმოდგენილ კანდიდატს ან სხვა სანდო პირს, თუ:
ა) პროცესში კანონიერი წარმომადგენლის მონაწილეობა არასრულწლოვნის სამართალდამცავ ორგანოში
მიყვანიდან 1 საათის განმავლობაში შეუძლებელია;

ბ) არასრულწლოვანი არ ცხოვრობს კანონიერ წარმომადგენელთან ან/და უარს აცხადებს მასთან დაკავშირებაზე ან
პროცესში მის მონაწილეობაზე;

გ) კანონიერი წარმომადგენელი არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს;

დ) არასრულწლოვანი კანონიერი წარმომადგენლის მიერ ჩადენილი დანაშაულის მსხვერპლია ან
თვითმხილველია;

ე) კანონიერი წარმომადგენელი იმავე დანაშაულის ჩადენაშია ბრალდებული;

ვ) კანონიერი წარმომადგენელი ხელმიუწვდომელია.

2. დაუშვებელია ოჯახურ დანაშაულთან დაკავშირებით სისხლის სამართალწარმოების პროცესში
არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენლად იმ პირის ჩართვა, რომელიც სავარაუდო მოძალადეა ან რომლის
მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით არსებობს ეჭვი ამ პირსა და მოძალადე ოჯახის წევრს შორის არსებული
ურთიერთობის ხასიათიდან გამომდინარე ან ინტერესთა კონფლიქტის სხვა შემთხვევაში, აგრეთვე მისთვის/
მათთვის არასრულწლოვნის მიერ მიცემული ჩვენების (გამოკითხვის ოქმის, ახსნა-განმარტების) გაცნობა და
გადაცემა.

3. სხვა სანდო პირი საპროცესო წარმომადგენლად ინიშნება არასრულწლოვნის მოსაზრების გათვალისწინებით.

4. საპროცესო წარმომადგენელი უფლებამოსილია:

ა) პროცესის მწარმოებელი ორგანოს თანამდებობის პირთან გამოთქვას მოსაზრება არასრულწლოვნის
საჭიროებების შესახებ;

ბ) ურთიერთობა ჰქონდეს არასრულწლოვნის ახლო ნათესავთან, ადვოკატთან და მეგობართან;

გ) არასრულწლოვანს აცნობოს ჯანმრთელობის დაცვის, ფსიქოლოგიური ან სოციალური  მომსახურებისა და მისი
მიღების ხელმისაწვდომი საშუალებების შესახებ;

დ) არასრულწლოვანს მიაწოდოს ინფორმაცია მისი საპროცესო სტატუსის, მის მიერ ჩვენების მიცემის მნიშვნელობის,
ხანგრძლივობისა და ფორმის, აგრეთვე დაკითხვის ჩატარების წესის შესახებ;

ე) არასრულწლოვანს აცნობოს სასამართლო მოსმენის დრო და ადგილი, აგრეთვე სხვა შესაბამისი მოქმედებების
ჩატარების და დაცვის ხელმისაწვდომი ღონისძიებების შესახებ;

ვ) არასრულწლოვანს მიაწოდოს ინფორმაცია მის მიმართ გამოტანილი საპროცესო გადაწყვეტილების გასაჩივრების
წესის შესახებ;

ზ) არასრულწლოვნის დასახმარებლად განახორციელოს სხვა მოქმედებები.
 

მუხლი 51. დაკავებული არასრულწლოვნის დროებითი მოთავსების იზოლატორში ყოფნის პირობები
დაკავებული არასრულწლოვანი დროებითი მოთავსების იზოლატორში სრულწლოვანთაგან განცალკევებით

თავსდება. მდედრობითი სქესისა და მამრობითი სქესის არასრულწლოვნები ერთმანეთისგან განცალკევებით
თავსდებიან.  

 

  
 

მუხლი 52. არასრულწლოვნის გამოკითხვა და დაკითხვა
1. თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, არასრულწლოვანის გამოკითხვისას და დაკითხვისას

მოქმედებს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესი, მაგრამ არ
გაითვალისწინება იმავე კოდექსის 114-ე მუხლის მე-2, 2  და მე-4 ნაწილები. 1
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2. არასრულწლოვანი შეიძლება გამოიკითხოს/დაიკითხოს, თუ მას შეუძლია სიტყვიერად ან სხვა ფორმით
გადმოსცეს საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ინფორმაცია.

3. არასრულწლოვნის გამოკითხვა/დაკითხვა მისი კანონიერი წარმომადგენლისა და ადვოკატის თანდასწრებით
ტარდება. ამ კოდექსის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში არასრულწლოვანი
გამოსაკითხი პირი/მოწმე გამოკითხვის/დაკითხვის დროს სარგებლობს უფასო იურიდიული დახმარების
უფლებით. არასრულწლოვნის გამოკითხვისას/დაკითხვისას საპროცესო მოქმედების განმახორციელებელი პირი,
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს ფსიქოლოგის მონაწილეობას.
ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის საჭიროებებს და გამოკითხვის/დაკითხვის დროს ახორციელებს მის
ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას. თუ არასრულწლოვანი არის სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური
ძალადობის საქმეზე გამოსაკითხი პირი/მოწმე ან მსხვერპლი, მისი გამოკითხვისას/დაკითხვისას შეიძლება
განხორციელდეს აუდიო- ან ვიდეოჩაწერა. სასამართლო სხდომაზე შესაძლებელია არასრულწლოვნის მიერ
მიცემული ჩვენების აუდიო- ან ვიდეოჩანაწერის მოსმენა (დემონსტრირება). 

  
 

4.   14 წლამდე ასაკის პირის გამოკითხვა/დაკითხვა შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ მისი კანონიერი
წარმომადგენლის თანხმობითა და თანდასწრებით. კანონიერ წარმომადგენელს უფლება აქვს, გამოთქვას თავისი
მოსაზრება და სასამართლოს ნებართვით დააზუსტოს 14 წლამდე ასაკის პირისათვის დასმული შეკითხვა. 14
წლამდე ასაკის გამოსაკითხ პირს/მოწმეს განუმარტავენ მის მოვალეობას, თქვას მხოლოდ სიმართლე, მაგრამ არ
აფრთხილებენ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმისათვის და ცრუ ჩვენების მიცემისათვის სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე.

5. არასრულწლოვნის დაკითხვისას შესვენებისათვის შესაფერისი ინტერვალის დასადგენად მოსამართლე
ითვალისწინებს არასრულწლოვნის ასაკს, განვითარების დონეს და სხვა გარემოებებს. თუ არასრულწლოვანი არის
სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის საქმეზე მოწმე ან მსხვერპლი, დაკითხვათა
რაოდენობა შეძლებისდაგვარად შეზღუდული უნდა იყოს და სისხლის სამართლის პროცესის მიზნების მიღწევის
აუცილებლობით უნდა იყოს განპირობებული.

6. არასრულწლოვანი არ შეიძლება გამოიკითხოს/დაიკითხოს 22:00 საათიდან 08:00 საათამდე.
7. არასრულწლოვანი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაფერისი საკვებითა და სასმელი წყლით არანაკლებ

ყოველ 4 საათში ერთხელ, 08:00 საათიდან 22:00 საათამდე, აგრეთვე საპირფარეშოთი შეუზღუდავად სარგებლობის
უფლებით.

8. საპროცესო მოქმედებას, რომელშიც არასრულწლოვანი დაზარალებული მონაწილეობს, მისი კანონიერი
წარმომადგენელი და ადვოკატი ესწრებიან. საპროცესო მოქმედების განმახორციელებელი პირი,
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს აგრეთვე საპროცესო
მოქმედებაში ფსიქოლოგის მონაწილეობას. ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის საჭიროებებს და
გამოკითხვის/დაკითხვის დროს ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას. საპროცესო მოქმედებას,
არასრულწლოვანი დაზარალებულის სურვილის შემთხვევაში, ესწრება მოწმისა და დაზარალებულის
კოორდინატორი.

9. საპროცესო მოქმედებას, რომელშიც არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირი/მოწმე მონაწილეობს, მისი
კანონიერი წარმომადგენელი ესწრება. არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს, საპროცესო
მოქმედების ჩატარებისას ჰყავდეს ადვოკატი. ამ კოდექსის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს, ისარგებლოს უფასო იურიდიული
დახმარების უფლებით. საპროცესო მოქმედების განმახორციელებელი პირი, არასრულწლოვნის საუკეთესო
ინტერესების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს აგრეთვე საპროცესო მოქმედებაში ფსიქოლოგის მონაწილეობას.
ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის საჭიროებებს და გამოკითხვის/დაკითხვის დროს ახორციელებს მის
ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას. საპროცესო მოქმედებას, არასრულწლოვანი მოწმის სურვილის შემთხვევაში, ესწრება
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი.

10. საქმის სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი
უფლებამოსილია არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის ან არასრულწლოვანი დაზარალებულის
კანონიერ წარმომადგენელს განჩინებით/დადგენილებით აუკრძალოს საპროცესო მოქმედებაზე დასწრება მხოლოდ
იმ შემთხვევაში, თუ ამას არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები მოითხოვს.

11. ოჯახურ დანაშაულთან, ქალთა მიმართ ძალადობასთან ან/და ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით
დაუშვებელია არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის და არასრულწლოვანი დაზარალებულის
გამოკითხვა/დაკითხვა, აგრეთვე დამცავი ან შემაკავებელი ორდერის გამოცემისას და არასრულწლოვნის მიმართ
ძალადობის შემთხვევაში სოციალური მუშაკის მიერ არასრულწლოვნის განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილების
მიღებისას ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის არასრულწლოვანი მსხვერპლის გამოკითხვა/
დაკითხვა (მისგან ახსნა-განმარტების მიღება) მოძალადე მშობლის (მშობლების) ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის
თანდასწრებით.
საქართველოს 2015 წლის 18 დეკემბრის კანონი №4679 - ვებგვერდი, 29.12.2015წ.  (/ka/document/view/3108367#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2016 წლის 22 ივნისის კანონი №5453 - ვებგვერდი, 12.07.2016წ. (/ka/document/view/3320020#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №769 - ვებგვერდი, 25.05.2017წ. (/ka/document/view/3663603#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ. (/ka/document/view/4193046#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ. (/ka/document/view/4215915#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2020 წლის 20 მარტის კანონი №5863 – ვებგვერდი, 23.03.2020წ. (/ka/document/view/4828855#DOCUMENT:1;)
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მუხლი 53. ცალკეული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების თავისებურებანი
1. ჩხრეკა და სხვა საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებიც არასრულწლოვნის სხეულის შიგნით შემოწმებას ან მისი

სხეულიდან ნივთის ამოღებას გულისხმობს, შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ სასამართლოს განჩინებით, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც არასრულწლოვნის ჯანმრთელობას ან სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ასეთ შემთხვევაში
გამოიყენება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 112-ე მუხლის მე-5 ნაწილით
(/ka/document/view/90034#part_135)დადგენილი წესი.
2. არასრულწლოვნის სხეულიდან ნივთის ამოღება უნდა განხორციელდეს სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიის/
ნებართვის მქონე დაწესებულებაში სერტიფიცირებული, იმავე სქესის ექიმის ან ექთნის მონაწილეობით და
არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის, ხოლო არასრულწლოვნის სურვილის შემთხვევაში – აგრეთვე
ადვოკატის თანდასწრებით.

3. ჩხრეკა და სხვა საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებიც არასრულწლოვნის ნაწილობრივ ან მთლიანად
გაშიშვლებას გულისხმობს, შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ სასამართლოს განჩინებით, არასრულწლოვნის
კანონიერი წარმომადგენლის, ხოლო არასრულწლოვნის სურვილის შემთხვევაში – აგრეთვე ადვოკატის
თანდასწრებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო
კოდექსის 112-ე მუხლის მე-5 ნაწილით (/ka/document/view/90034#part_135) გათვალისწინებული გადაუდებელი
აუცილებლობა.

4. ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგამოძიებო მოქმედების
ჩამტარებელი პირი იმავე სქესის უნდა იყოს, რომელი სქესისაც არის არასრულწლოვანი.

5. ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საკითხს მოსამართლე წყვეტს ზეპირი
მოსმენის გარეშე, შესაბამისი შუამდგომლობის შეტანიდან არაუგვიანეს 12 საათისა.

6. მოსამართლის განჩინებაში აღნიშნული უნდა იყოს:

ა) მისი შედგენის თარიღი და ადგილი;

ბ) სასამართლოს დასახელება, მოსამართლის სახელი და გვარი;

გ) პირი, რომელმაც სასამართლოს შესაბამისი შუამდგომლობით მიმართა;

დ) არასრულწლოვანი, რომლის მიმართაც საგამოძიებო მოქმედება უნდა ჩატარდეს;

ე) სავარაუდო დანაშაულის ფაქტობრივი გარემოებები;

ვ) საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების აუცილებლობის დასაბუთება;

ზ) ჩხრეკის ან ამოღების დროს აღმოსაჩენი და ამოსაღები სავარაუდო საგანი, ნივთი, ნივთიერება ან სხვა ობიექტი და
მისი გვარეობითი ნიშნები;

თ) წინააღმდეგობის გაწევისას იძულების პროპორციული ზომის გამოყენების უფლება;

ი) განჩინების მოქმედების ვადა;

კ) პირი ან ორგანო, რომელმაც განჩინება უნდა შეასრულოს;

ლ) მოსამართლის ხელმოწერა (მათ შორის, ელექტრონული).

7. თუ არასრულწლოვანი თანახმა არ არის, რომ ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებულ
შემთხვევებში საგამოძიებო მოქმედებებს მისი კანონიერი წარმომადგენელი ესწრებოდეს, ან თუ მისი დასწრება
შეუძლებელია, საგამოძიებო მოქმედებებს ესწრება შესაბამისი სქესის საპროცესო წარმომადგენელი.
 

კარი V
არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა და აღკვეთის ღონისძიებები

 
თავი VIII

არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა 

 
მუხლი 54. არასრულწლოვნის პირველი წარდგენა სასამართლოში
არასრულწლოვნის დაკავების შემდეგ შეძლებისდაგვარად მალე, მაგრამ არაუგვიანეს 48 საათისა, პროკურორი

გამოძიების ადგილის მიხედვით მაგისტრატ მოსამართლეს წარუდგენს შუამდგომლობას აღკვეთის ღონისძიების
გამოყენების შესახებ.
 

მუხლი 55. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში სამართლიანი და სწრაფი განხილვის უფლება
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1. დანაშაულის 1 შემთხვევის გამო წინასასამართლო სხდომის დაწყებამდე არასრულწლოვანი ბრალდებულად
შეიძლება ცნობილი იყოს არაუმეტეს 6 თვისა, თუ ამ ვადის გასვლამდე მისთვის დანაშაულის სხვა შემთხვევის გამო
ახალი ბრალდება არ წაუყენებიათ.
2. არასრულწლოვნის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს სხდომა იმართება საჩივრის დასაშვებად ცნობიდან 2
კვირის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს განაჩენი გამოაქვს ზეპირი მოსმენით, სააპელაციო საჩივრის დასაშვებად
ცნობიდან 1 თვის ვადაში.

3. არასრულწლოვნის საქმეზე საკასაციო სასამართლოს სხდომა იმართება საჩივრის დასაშვებად ცნობიდან 2 კვირის
ვადაში. საკასაციო სასამართლოს საკასაციო საჩივარზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილება გამოაქვს საკასაციო
სასამართლოში საჩივრის დასაშვებად ცნობიდან 3 თვის ვადაში.
 

მუხლი 56. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვაში მონაწილეობა
1. არასრულწლოვნის საქმის განხილვაში მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით სასამართლო:

ა) უზრუნველყოფს, რომ საქმის სასამართლოში განხილვა არასრულწლოვნის აღქმისა და გაგების უნარების
შესაბამისად მიმდინარეობდეს;

ბ) სხდომებს შორის გონივრული ინტერვალით აცხადებს შესვენებას არასრულწლოვნის ასაკის, ჯანმრთელობის,
განვითარების და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით.

2. დაუშვებელია არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა მის დაუსწრებლად, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც ის თავს არიდებს სასამართლოში გამოცხადებას და სხდომის გადადება საქმის გონივრულ ვადაში
განხილვას შეუძლებელს გახდის.
 

მუხლი 57. არასრულწლოვნის მიერ ბრალის აღიარების დასაშვებობა
არასრულწლოვნის მიერ ბრალის აღიარების დასაშვებობის საკითხის გადაწყვეტისას სასამართლო სხვა, შესაბამის

გარემოებებთან ერთად ითვალისწინებს არასრულწლოვნის აღქმისა და გაგების უნარებს, დაკითხვის
ხანგრძლივობას, გაურკვევლობის ან შესაძლო დაპატიმრების შიშს.
 

მუხლი 58. მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესზე დასწრების უფლების შეზღუდვა
1. სასამართლოს უფლება აქვს, მხარის შუამდგომლობით ან საკუთარი ინიციატივით გამოიტანოს განჩინება

არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ, თუ ეს გადაწყვეტილება
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს ემსახურება. არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომაზე
დაუსწრებლობის ხანგრძლივობა შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადით უნდა განისაზღვროს.
2. არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ განჩინების გამოტანისთანავე
მოსამართლე განუმარტავს მხარეებს იმავე სასამართლო სხდომაზე მისი გასაჩივრების უფლებას, რომელიც იწვევს
მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესის შეჩერებას.

3. არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზში დაბრუნების შემდეგ სასამართლო შესაბამისი ფორმითა და
მოცულობით განუმარტავს არასრულწლოვანს მისი არყოფნისას გამოკვლეული მტკიცებულებების შინაარსს.

4. მოსამართლის მიერ არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ განჩინების
გამოტანის მიუხედავად, არასრულწლოვანი ბრალდებულის ადვოკატი და კანონიერი წარმომადგენელი
სასამართლო სხდომას ყოველთვის ესწრებიან.
 

მუხლი 59. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვის სხვა თავისებურებები
1. არასრულწლოვნის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის შემთხვევაში სასამართლო აცხადებს, რომ

არასრულწლოვანი დამნაშავედ იქნა ცნობილი, და მას განაჩენში შეაქვს საქართველოს სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 272-ე მუხლის (/ka/document/view/90034#part_310), 273-ე მუხლის პირველი ნაწილის
(/ka/document/view/90034#part_311), 274-ე მუხლის პირველი ნაწილის (/ka/document/view/90034#part_312) „ა“−„გ“
ქვეპუნქტებისა და მე-2 ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი გარემოებები. ამასთანავე, გამამტყუნებელი განაჩენის
გამოცხადებისთანავე სასამართლო სხდომის თავმჯდომარე ნიშნავს სასჯელის დანიშვნის სხდომის თარიღს.
სასჯელის დანიშვნის სხდომა უნდა გაიმართოს გამამტყუნებელი განაჩენის გამოცხადებიდან არაუგვიანეს 7 დღისა.
2. სასჯელის დანიშვნის სხდომაზე მოსამართლეს გამოაქვს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო
კოდექსის 269-ე მუხლის (/ka/document/view/90034#part_307) მე-3 ნაწილის „ა“–„გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული
ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, რის შემდეგაც, გამოტანილი გადაწყვეტილების შესაბამისად, გამამტყუნებელ განაჩენში
შეაქვს იმავე მუხლის და 273-ე (/ka/document/view/90034#part_311) და 274-ე მუხლების
(/ka/document/view/90034#part_312) სხვა მოთხოვნების შესაბამისი გარემოებები.

2 . საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შემთხვევაში ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით
გათვალისწინებული საკითხები ერთ სასამართლო სხდომაზე განიხილება.

3. არასრულწლოვანი ბრალდებულის საქმე ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით არ განიხილება.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ. (/ka/document/view/4215915#DOCUMENT:1;)
 

თავი IX
აღკვეთის ღონისძიებები

 
მუხლი 60. აღკვეთის ღონისძიებები

 1
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1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს
მეთვალყურეობაში გადაცემა, შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ, პირადი თავდებობა,
გირაო, პატიმრობა.
2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიებასთან ერთად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 199-ე მუხლის (/ka/document/view/90034#part_232)მე-2
ნაწილით გათვალისწინებული 1 ან რამდენიმე ღონისძიება.
 

მუხლი 61. მეთვალყურეობაში გადაცემა
1. არასრულწლოვნის მშობლის, სხვა ახლო ნათესავის, მეურვის ან მზრუნველის ან სპეციალური საბავშვო

დაწესებულების ადმინისტრაციის მეთვალყურეობაში   გადაცემის მიზანია, აღნიშნულ პირთაგან ერთ-ერთმა ან
ადმინისტრაციამ იკისროს არასრულწლოვნის გამომძიებელთან, პროკურორთან, სასამართლოში გამოცხადებისა
და სათანადო ქცევის წერილობითი ვალდებულება.
2. არასრულწლოვნის ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი წესით მეთვალყურეობაში გადაცემა შეიძლება
მხოლოდ არასრულწლოვნისა და იმ პირის თანხმობით, რომელსაც ის მეთვალყურეობაში გადაეცემა. ამ პირს
უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს უარი თქვას არასრულწლოვნის მეთვალყურეობაზე, თუ მიიჩნევს, რომ ვერ
უზრუნველყოფს მის სათანადო ქცევას.

3. პირს, რომელიც არასრულწლოვანს მეთვალყურეობს, ხელწერილის ჩამორთმევისას უნდა გააცნონ
არასრულწლოვნისათვის წაყენებული ბრალდებისთვის მოსალოდნელი სასჯელის სახე და ზომა და
პასუხისმგებლობა, რომელიც მას დაეკისრება, თუ არასრულწლოვანი, რომელსაც ის მეთვალყურეობს, არ
შეასრულებს სათანადო ქცევის ვალდებულებას.

4. არასრულწლოვნის მეთვალყურეობის ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში სასამართლოს უფლება
აქვს, მხარის შუამდგომლობით პირი, რომელიც არასრულწლოვანს მეთვალყურეობდა, დააჯარიმოს 100-დან 500
ლარამდე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ვალდებულების შეუსრულებლობას ობიექტური მიზეზი ჰქონდა.
 

მუხლი 62. შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ
შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ შეიძლება

გამოყენებულ იქნეს მის მიერ ნაკლებად მძიმე ან გაუფრთხილებლობითი დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში.
 

მუხლი 63. გირაო
გირაოს თანხის ოდენობა განისაზღვრება არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიერ ჩადენილი დანაშაულის

სიმძიმის და მისი ქონებრივი შესაძლებლობის გათვალისწინებით. გირაოს თანხა შეიძლება ნებისმიერი ოდენობით
განისაზღვროს.
 

მუხლი 64. პატიმრობა
1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ პატიმრობის, როგორც უკიდურესი ღონისძიების, გამოყენება

დასაშვებია შემდეგ გარემოებათა ერთობლიობისას:
ა) სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულისათვის სასჯელის სახით გათვალისწინებულია თავისუფლების აღკვეთა; 

ბ) პატიმრობა ერთადერთი საშუალებაა, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ თავიდან იქნეს აცილებული
არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმალვა, მის მიერ მართლმსაჯულების განხორციელებისათვის ან
მტკიცებულებების მოპოვებისათვის ხელის შეშლა ან ახალი დანაშაულის ჩადენა;

გ) მიზანი, რომელსაც არასრულწლოვანი ბრალდებულის პატიმრობა ემსახურება, აღემატება მისი თავისუფლების
ინტერესს.

2. თუ არასრულწლოვანი ბრალდებული პატიმარია, წინასასამართლო სხდომამდე მისი პატიმრობის საერთო ვადა
არ უნდა აღემატებოდეს მისი დაკავებიდან 40 დღეს. ამ ვადის გასვლის შემდეგ არასრულწლოვანი ბრალდებული
უნდა გათავისუფლდეს პატიმრობიდან. თუ აღნიშნულ ვადაში წინასასამართლო სხდომა ვერ ჩატარდა, ის
ტარდება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით (/ka/document/view/90034#)დადგენილი წესით.

3. თუ არასრულწლოვან ბრალდებულს პატიმრობა აქვს შეფარდებული, მოსამართლე ვალდებულია პირველივე
წინასასამართლო სხდომაზე თავისი ინიციატივით განიხილოს პატიმრობის ძალაში დატოვების აუცილებლობის
საკითხი, მიუხედავად იმისა, დააყენა თუ არა მხარემ შუამდგომლობა პატიმრობის შეცვლის ან გაუქმების შესახებ.
ამის შემდეგ მოსამართლე ვალდებულია თავისი ინიციატივით, ყოველ 20 დღეში ერთხელ მაინც განიხილოს
პატიმრობის ძალაში დატოვების აუცილებლობის საკითხი. პატიმრობის გაგრძელების, შეცვლის ან გაუქმების
საკითხის განხილვისას მტკიცების ტვირთი ბრალდების მხარეს ეკისრება.

4. არასრულწლოვანი ბრალდებულის პატიმრობის საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს.

5. პატიმრობა არ გამოიყენება ბავშვის უფლებათა კოდექსის (/ka/document/view/4613854#DOCUMENT:1;) 26-ე მუხლის
მე-8 ნაწილით გათვალისწინებული არასრულწლოვნის მიმართ, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

საქართველოს 2019 წლის 20 სექტემბრის კანონი №5015 – ვებგვერდი, 27.09.2019წ. (/ka/document/view/4595704#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2020 წლის 21 მაისის კანონი №5915 – ვებგვერდი, 25.05.2020წ. (/ka/document/view/4873735#DOCUMENT:1;)
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კარი VI
არასრულწლოვნის სასჯელი

 
თავი X

არასრულწლოვნის სასჯელის მიზანი და სახეები, პირობითი მსჯავრი 

 
მუხლი 65. არასრულწლოვნის სასჯელის მიზანი
არასრულწლოვნისთვის დანიშნული სასჯელის მიზანია არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია

და ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება.
 

მუხლი 66. არასრულწლოვნის სასჯელის სახეები 
არასრულწლოვნის სასჯელის სახეებია:

ა) ჯარიმა;

ბ) შინაპატიმრობა;

გ) საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა;

დ) საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა;

ე) (ამოღებულია - 01.06.2017, №949) (/ka/document/view/3692265#DOCUMENT:1;);

ვ) ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692265#DOCUMENT:1;)
 

მუხლი 67. არასრულწლოვნის ძირითადი და დამატებითი სასჯელები
1. არასრულწლოვანს ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაენიშნოს მხოლოდ ძირითად სასჯელად.

2. არასრულწლოვანს ჯარიმა, შინაპატიმრობა, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა და საზოგადოებისათვის
სასარგებლო შრომა შეიძლება დაენიშნოს როგორც ძირითად, ისე დამატებით სასჯელად.

3. ძირითად სასჯელთან ერთად შეიძლება მხოლოდ 1 დამატებითი სასჯელის დანიშვნა.

4. არასრულწლოვანს სასჯელთან ერთად შეიძლება დაენიშნოს ამ კოდექსის 42-ე მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებული 1 ან რამდენიმე ღონისძიება.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692265#DOCUMENT:1;)
 

მუხლი 68. ჯარიმა
1. არასრულწლოვანს ჯარიმა შეიძლება დაენიშნოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს დამოუკიდებელი

შემოსავალი კანონიერი საქმიანობიდან.
2. არასრულწლოვნისთვის ჯარიმის დანიშვნისას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით
(/ka/document/view/16426#) დადგენილი მინიმალური ოდენობა ნახევრდება.
 

მუხლი 69. შინაპატიმრობა
1. შინაპატიმრობა ნიშნავს არასრულწლოვნისთვის დღე-ღამის განსაზღვრულ პერიოდში თავის საცხოვრებელ

ადგილას ყოფნის ვალდებულების დაკისრებას.
2. არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა ენიშნება 6 თვიდან 1 წლამდე ვადით.

3. არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა შეიძლება დაენიშნოს ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში.

4. არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა ისე უნდა დაენიშნოს, რომ მისმა აღსრულებამ ხელი არ შეუშალოს
ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას ან სწავლის პროცესს.

5. შინაპატიმრობა, როგორც წესი, აღსრულდება ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების გამოყენებით.
ელექტრონული ზედამხედველობის გამოუყენებლობის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სააგენტო.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4705707#DOCUMENT:1;)
 

მუხლი 70. საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა
არასრულწლოვანს საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ენიშნება 1-დან 3 წლამდე ვადით.

 
მუხლი 71. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა



08/12/2021, 03:27 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი | სსიპ ”საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე”

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2877281?publication=20 21/34

1. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ენიშნება 40-დან 300 საათამდე ვადით.
ყოველდღიურად ასეთი შრომის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 საათს.
2. თავისუფლების აღკვეთის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით შეცვლის ან მხარეთა შორის საპროცესო
შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა შეიძლება უფრო მეტი ვადითაც
დაინიშნოს.  დამატებით სასჯელად  საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა შეიძლება უფრო ნაკლები ვადითაც
დაინიშნოს.

3. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ისე უნდა დაენიშნოს, რომ მისმა აღსრულებამ ხელი
არ შეუშალოს ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას ან სწავლის პროცესს.

4. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის დანიშვნისას სასურველია, არასრულწლოვანი   მსჯავრდებული
სამუშაოდ ისეთ ადგილზე გამწესდეს, სადაც იგი საზოგადოების წევრად ჩამოყალიბებისათვის საჭირო
გამოცდილებასა და უნარებს შეიძენს.

5. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა დამატებით სასჯელად შეიძლება დაენიშნოს იმ
შემთხვევაშიც, როდესაც იგი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლით სასჯელის სახედ
გათვალისწინებული არ არის.
 

მუხლი 72. (ამოღებულია)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692265#DOCUMENT:1;)

 
მუხლი 73. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა
1. არასრულწლოვანს ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაენიშნოს, თუ მან მძიმე ან განსაკუთრებით

მძიმე დანაშაული ჩაიდინა ან ის თავს არიდებს არასაპატიმრო სასჯელს ანდა მის მიმართ წარსულში
გამამტყუნებელი განაჩენი იქნა გამოტანილი.
2. 14-დან 16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნისთვის დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა 1/3-ით მცირდება.
ამასთანავე, საბოლოო სასჯელის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელს.

3. 16-დან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნისთვის დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა 1/4-ით მცირდება.
ამასთანავე, საბოლოო სასჯელის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 12 წელს.

4. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილები გამოიყენება ამ კოდექსის 76-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების
არსებობის მიუხედავად.
 

მუხლი 74. პირობითი მსჯავრი
თუ არასრულწლოვანმა, რომელიც განზრახი დანაშაულისათვის მსჯავრდებული არ ყოფილა, ნაკლებად მძიმე

ან მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, სასამართლო უფლებამოსილია დაადგინოს, რომ დანიშნული სასჯელი პირობით
მსჯავრად ჩაითვალოს.
 

თავი XI
არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნა

 
მუხლი 75. არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნის ზოგადი საწყისები
1. არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნისას მოსამართლე, პირველ რიგში, ითვალისწინებს მის საუკეთესო

ინტერესებს და ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშს.
2. არასრულწლოვნისთვის არასაპატიმრო სასჯელის დანიშვნისას მოსამართლე უფლებამოსილია არასაპატიმრო
სასჯელთან ერთად მას დააკისროს ამ კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალისწინებული 1 ან რამდენიმე მოვალეობა. ამ
შემთხვევაში დაუშვებელია არასრულწლოვნისთვის ისეთი მოვალეობის დაკისრება, რომელიც, დიდი
ალბათობით, არ შესრულდება ან რომლის შესრულება არასრულწლოვნის გონებრივ და ფიზიკურ
შესაძლებლობებს აღემატება.

3. არასაპატიმრო სასჯელის აღსასრულებლად, არასრულწლოვნის და მისი კანონიერი წარმომადგენლის
თანხმობით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ელექტრონული ზედამხედველობა 1   წლამდე ვადით. ეს წესი არ
მოქმედებს ამ კოდექსის 69-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

4.  ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალებების გამოყენების წესი და მეთოდოლოგია განისაზღვრება
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით (/ka/document/view/3128308#DOCUMENT:1;).

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის  კანონი №3033  –  ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4247674#DOCUMENT:1;)
 

მუხლი 76. არასრულწლოვნისთვის კანონით გათვალისწინებულზე უფრო მსუბუქი სასჯელის დანიშვნა
მოსამართლე უფლებამოსილია არასრულწლოვანს დაუნიშნოს კანონით გათვალისწინებულ ზღვარზე ნაკლები

ან სხვა, უფრო მსუბუქი სასჯელი, თუ მის მიმართ წარსულში გამამტყუნებელი განაჩენი გამოტანილი არ ყოფილა
და არსებობს შემამსუბუქებელ გარემოებათა ერთობლიობა, რის გამოც მიზანშეწონილია კანონით
გათვალისწინებულზე უფრო მსუბუქი სასჯელის დანიშვნა.
 

თავი XII
არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულება
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მუხლი 77. არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულება
1. ამ კოდექსის 66-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სასჯელის აღსრულებას „სააღსრულებო

წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი − აღსრულების ეროვნული ბიურო, ხოლო იმავე მუხლის „ბ“−„დ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული სასჯელების აღსრულებას „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების
წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს სააგენტო.
2. არასრულწლოვნისთვის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის დანიშვნისას მისი მოხდის დაწყებამდე, ამ და
სხვა არასაპატიმრო სასჯელების მოხდის და პირობითი მსჯავრის მოხდის პროცესში სრულწლოვანების მიღწევის
შემთხვევაში მსჯავრდებული აგრძელებს განაჩენით არასრულწლოვნისთვის დანიშნული სასჯელის მოხდას. ასეთ
შემთხვევაში გამოიყენება ამ კოდექსის შესაბამისი დებულებები.

3. არასრულწლოვნის მიერ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის
შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი რეჟიმის დარღვევის შემთხვევაში სააგენტოს ტერიტორიული
ორგანოს − დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ბიუროს
უფლებამოსილი პირი ადგენს გაფრთხილების შესახებ ოქმს, რომელიც მსჯავრდებულს უშუალოდ გადაეცემა ან
ფოსტით ეგზავნება (მსჯავრდებულისთვის ოქმის ფოსტით გაგზავნისას კეთდება სათანადო ჩანაწერი).

4. არასრულწლოვანი თავისუფლდება „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა
და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს  კანონით  დადგენილი საფასურის გადახდის ვალდებულებისაგან.

5. არასრულწლოვნის მიერ არასაპატიმრო სასჯელისთვის, პირობითი მსჯავრისთვის ან დაკისრებული
მოვალეობის შესრულებისთვის თავის არიდების შემთხვევაში მოსამართლე სააგენტოს წარდგინებისა და შესაბამისი
მასალების განხილვის საფუძველზე, წარდგინების შეტანიდან 7 დღის ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას
არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის ან დაკისრებული მოვალეობის უცვლელად დატოვების ან შეცვლის
შესახებ. მოსამართლე სააგენტოს წარდგინებას სააგენტოს მოსამსახურის − პრობაციის ოფიცრის და
არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის მონაწილეობით განიხილავს. მოსამართლეს უფლება აქვს, მხარის
ინიციატივით მოიწვიოს და დაკითხოს მოწმეები.

6. არასრულწლოვნის მიერ ჯარიმის გადახდისთვის თავის არიდების შემთხვევაში მოსამართლე საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის − აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარდგინებისა და შესაბამისი მასალების
განხილვის საფუძველზე, წარდგინების შეტანიდან 2 კვირის ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას ჯარიმის უცვლელად
დატოვების ან შეცვლის შესახებ. მოსამართლე წარდგინებას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის −
აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლისა და არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის
მონაწილეობით განიხილავს. მოსამართლეს უფლება აქვს, მხარის ინიციატივით მოიწვიოს და დაკითხოს მოწმეები.

7. თუ არასაპატიმრო სასჯელის ან/და პირობითი მსჯავრის მოხდის პერიოდში არასრულწლოვანმა ნაკლებად მძიმე
ან გაუფრთხილებლობითი მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, სასამართლო წყვეტს არასაპატიმრო სასჯელის ან/და
პირობითი მსჯავრის ძალაში დატოვების საკითხს, ხოლო არასრულწლოვნის მიერ განზრახი მძიმე ან
განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში მოსამართლეს გამოაქვს გადაწყვეტილება სასჯელად
თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნის შესახებ.

8. განაჩენით დანიშნული სასჯელის სხვა სასჯელით შეცვლის შემთხვევაში არასრულწლოვნის მიერ მოსახდელი
სასჯელის ზომის დადგენისას, მოხდილი სასჯელის გათვალისწინებით, ერთმანეთის შესაბამისად ითვლება
შინაპატიმრობის 1 დღე, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის 5 საათი, ჯარიმის 50 ლარი, ვადიანი
თავისუფლების აღკვეთის 1 დღე.

9. არასრულწლოვნისათვის არასაპატიმრო სასჯელის ან/და პირობითი მსჯავრის შეცვლის შემთხვევაში
სასამართლო ხელმძღვანელობს ამ კოდექსით.

10. არასაპატიმროსასჯელშეფარდებული არასრულწლოვნის/პირობით მსჯავრდებული არასრულწლოვნის
დასრულებული სააღსრულებო საქმე არაუმეტეს 10 წლის ვადით ინახება სააგენტოს არქივში და ამ ვადის
გასვლისთანავე ნადგურდება.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692265#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ. (/ka/document/view/4215915#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4705707#DOCUMENT:1;)
 

მუხლი 78. არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის, დაკისრებული მოვალეობის შეცვლის გასაჩივრება
არასრულწლოვანს, მის კანონიერ წარმომადგენელს ან ადვოკატს უფლება აქვს, სააპელაციო წესით გაასაჩივროს

არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის ან დაკისრებული მოვალეობის შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილება
მისი გამოტანიდან 1 თვის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოოა. აღნიშნულ
შემთხვევებში გამოიყენება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის XXV თავის
(/ka/document/view/90034#part_133) შესაბამისი დებულებები, არასრულწლოვნის საქმის განხილვისთვის ამ
კოდექსით დადგენილი სპეციალური ვადების გათვალისწინებით.
 

კარი VII
არასრულწლოვანთა პატიმრობა, არასრულწლოვანთათვის თავისუფლების აღკვეთა, პირობითი მსჯავრისა და

სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვნებზე ზრუნვა
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თავი XIII
არასრულწლოვანთა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის  დაწესებულებებში ყოფნის პირობები 

 
მუხლი 79. არასრულწლოვანთა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მოთავსება
1. არასრულწლოვანი ბრალდებული, რომლის მიმართაც აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა იქნა

გამოყენებული, თავსდება პატიმრობის დაწესებულების არასრულწლოვანთა განყოფილებაში, ხოლო
არასრულწლოვანი მსჯავრდებული, რომელსაც სასჯელად თავისუფლების აღკვეთა დაენიშნა, −
არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში. პატიმრობის დაწესებულების/თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულების მომსახურება, სადაც მოთავსებულია არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული, უნდა
აკმაყოფილებდეს მისი ჯანმრთელობის დაცვის და ღირსების პატივისცემის მოთხოვნებს.
2. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების დასაცავად პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებაში უნდა იყოს საკმარისი რაოდენობის კვალიფიციური და გადამზადებული პერსონალი (პედიატრი,
ექიმი, ექთანი, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, სოციალური მუშაკი და სხვა).

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში არასრულწლოვნები განთავსებული არიან სპეციალურ
საცხოვრებელში, სადაც შესაძლებელია განხორციელდეს ვიზუალური ან/და ელექტრონული საშუალებით
მეთვალყურეობა და კონტროლი პატიმრობის კოდექსის 54-ე მუხლის შესაბამისად.
 

მუხლი 80. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების
თავისებურებანი

საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით
გათვალისწინებული არასრულწლოვანთა დაცვის და მათზე ზრუნვის სპეციალური ინტერესებიდან გამომდინარე,
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი განსაზღვრავს:
ა) არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების წესსა და
პირობებს;

ბ) არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების სტრუქტურასა და საქმიანობის წესს;

გ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიერ სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის წესს;

დ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ წახალისების ფორმების და სხვა ღონისძიებების გამოყენების წესს;

ე) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ დისციპლინური სახდელების გამოყენების წესს;

ვ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მოთხოვნებთან და საჩივრებთან დაკავშირებული წარმოების
პროცედურებს;

ზ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის პროცესის ორგანიზების წესს;

თ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ უსაფრთხოების ღონისძიებების და სპეციალური საშუალებების
გამოყენების წესსა და პირობებს;

ი) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა რეესტრისა და პირადი საქმეების წარმოების წესს.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის  კანონი №3033  –  ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4247674#DOCUMENT:1;)
 

მუხლი 81. არასრულწლოვანთა განცალკევებით მოთავსება
1. ერთმანეთისგან განცალკევებით უნდა მოთავსდნენ:

ა) ბრალდებული და მსჯავრდებული არასრულწლოვნები;

ბ) მდედრობითი სქესის და მამრობითი სქესის არასრულწლოვნები.
2. დაუშვებელია არასრულწლოვნის სრულწლოვანთან ერთად მოთავსება ან ტრანსპორტირება, გარდა ამ

მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა.  ;
3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში არასრულწლოვანთათვის უსაფრთხო გარემოს

უზრუნველსაყოფად ისინი უნდა განთავსდნენ ასაკობრივი ჯგუფის, ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმის, ფიზიკური
და გონებრივი განვითარების, აგრეთვე არასრულწლოვანთა საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე სხვა
მახასიათებლების მიხედვით.

4. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული წესის მიუხედავად, სარეაბილიტაციო,
საგანმანათლებლო, სპორტულ და სხვა ღონისძიებებში სხვადასხვა სქესის არასრულწლოვნები შეიძლება ერთად
მონაწილეობდნენ.

5. მდედრობითი სქესის არასრულწლოვანი მსჯავრდებული თავსდება ქალთა სპეციალური დაწესებულების
არასრულწლოვანთა განყოფილებაში და მასზე ვრცელდება არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულისათვის დადგენილი ნორმები.
 

მუხლი 82. არასრულწლოვნის მკურნალობა
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1. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული უზრუნველყოფილია რეგულარული სამედიცინო
შემოწმებით, საჭირო მკურნალობით, პრევენციული სამედიცინო მომსახურებითა და სპეციალური სამედიცინო
ინვენტარით.   
2. თუ სამედიცინო შემოწმებისას გამოვლინდა არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული ძალადობის
ნიშნები, შემოწმების ჩამტარებელი პირი ვალდებულია ამის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს არასრულწლოვნის
კანონიერ წარმომადგენელს და იმ დაწესებულების ხელმძღვანელს, სადაც მოთავსებულია არასრულწლოვანი
ბრალდებული/მსჯავრდებული.
 

მუხლი 83. არასრულწლოვნის საყოფაცხოვრებო და კვების პირობები
1. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს სხვა ბრალდებულებთან/

მსჯავრდებულებთან შედარებით გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო და კვების პირობები.
2. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა შეექმნას მისი მდგომარეობის შესაბამისი კვების
პირობები.

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებულ არასრულწლოვან მსჯავრდებულს
უფლება აქვს, დამოუკიდებლად, არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების დღის განრიგით
დადგენილი წესით, სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად გადაადგილდეს
არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების ტერიტორიაზე.
 

მუხლი 84. არასრულწლოვნისათვის საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროგრამების ორგანიზება
1. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს საშუალება, მიიღოს სრული ზოგადი

განათლება საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს   განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
ერთობლივი ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად.  

 
2. არასრულწლოვანი ბრალდებულისათვის/მსჯავრდებულისათვის დაწყებითი განათლებისა და საბაზო
განათლების მიცემა სავალდებულოა.

3. არასრულწლოვანი ბრალდებულისათვის/მსჯავრდებულისათვის ზოგადი განათლების მიცემის და ზოგადი
უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბების/განვითარების, აგრეთვე არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისათვის პროფესიული
განათლების მიცემის მიზნით პატიმრობის დაწესებულება/არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება
ორგანიზებას უწევს საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროცესს.

4. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისათვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პროფესიული განათლების ისეთი
შესაძლებლობები, რომლებიც ხელს შეუწყობს არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების დატოვების
შემდეგ მის დასაქმებას.

4 . არასრულწლოვანი მსჯავრდებული სარგებლობს აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე
(ბაკალავრიატი) განათლების მიღების უფლებით, პატიმრობის კოდექსით (/ka/document/view/91612#) დადგენილი
წესით.

5. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მიმდინარე სასწავლო პროცესი ქვეყანაში არსებულ
განათლების სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს.

6. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ ბრალდებულად ყოფნის/სასჯელის მოხდის
პერიოდში მიღებული განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტში (დიპლომი, სერტიფიკატი, ატესტატი და სხვა)
არ მიეთითება ინფორმაცია, რომლითაც შესაძლებელია არასრულწლოვნის, როგორც ნასამართლევის ან ყოფილი
მსჯავრდებულის, იდენტიფიცირება.

7. იმ არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისათვის, რომელსაც აქვს შემეცნებასა და სწავლასთან დაკავშირებული
სირთულეები ან არ აქვს საგანმანათლებლო ისტორია, სპეციალური პროგრამები უნდა არსებობდეს. მისი სწავლება
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით უნდა მიმდინარეობდეს.

8. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მიმდინარე სასწავლო პროცესი რეგულირდება
საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი
ბრძანებით.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692265#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის  კანონი №3033  –  ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4247674#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2021 წლის 16 მარტის კანონი №354 – ვებგვერდი, 18.03.2021წ. (/ka/document/view/5120761#DOCUMENT:1;)
 

მუხლი 85. არასრულწლოვნის მუშაობის შესაძლებლობა

 1
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1. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს აქვს ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულების უფლება.
2. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული მუშაობს სწავლისაგან თავისუფალ დროს. ამასთანავე,
სწავლისა და მუშაობის დრო არ უნდა აღემატებოდეს დღეში 8 საათს.

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებამ ხელი უნდა შეუწყოს არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის მიერ ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას. დასაშვებია არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის
არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების გარეთ მუშაობა.

4. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული შეიძლება ასრულებდეს მხოლოდ ისეთ სამუშაოს,
რომელიც ხელს შეუწყობს გათავისუფლების შემდეგ მის პროფესიულ მომზადებას და დასაქმებას, აგრეთვე ხელს
არ შეუშლის მის მიერ განათლების მიღებას.

5. დაუშვებელია არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის სამეურნეო სამუშაოებზე დასაქმება.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692265#DOCUMENT:1;)
 

მუხლი 86. სპორტი და რეკრეაცია
1. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყოველდღიური

სპორტულ-გამაჯანსაღებელი აქტივობებით და სეირნობის უფლებით. ამ მიზნით მისთვის ხელმისაწვდომი უნდა
იყოს შესაბამისი აღჭურვილობა და სივრცე.
2. არასრულწლოვნისთვის, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის, უნდა არსებობდეს
შესაფერისი რეკრეაციული და ფიზიკური აღზრდის პროგრამები.
 

მუხლი 87. არასრულწლოვნის ოჯახთან და გარე სამყაროსთან ურთიერთობა 
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1. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს აქვს ოჯახთან და გარე სამყაროსთან ხშირი და რეგულარული კონტაქტის
უფლება. კერძოდ, მას უფლება აქვს:
ა) ჰქონდეს თვეში 4 ხანმოკლე პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით – თვეში 2 დამატებითი ხანმოკლე პაემანი;

ბ) ჰქონდეს წელიწადში 4 ხანგრძლივი პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით – წელიწადში 6 დამატებითი
ხანგრძლივი პაემანი;

გ) თვეში ჰქონდეს საკუთარი ხარჯით 5 სატელეფონო საუბარი, თითოეული – არაუმეტეს 15 წუთისა, ხოლო
წახალისების ფორმით, საკუთარი ხარჯით − ულიმიტო სატელეფონო საუბარი;

დ) ჰქონდეს თვეში 4 ვიდეოპაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით − თვეში 2 დამატებითი ვიდეოპაემანი;

ე) შეუზღუდავად მიიღოს წერილები, ამანათები და გზავნილები. ამასთანავე, ამანათებისა და გზავნილების მიღების
უფლება შეიძლება შეიზღუდოს ამ კოდექსის 92-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;

ვ) ისარგებლოს პირადი ტელევიზორითა და რადიომიმღებით;

ზ)  არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებულ მაღაზიაში კვების
პროდუქტების, პირველადი მოხმარებისა და სხვა საგნების შესაძენად თავის პირად ანგარიშზე არსებული თანხა
ყოველთვიურად დახარჯოს დაწესებულების დებულებით გათვალისწინებული ლიმიტის ფარგლებში.

2. არასრულწლოვან ბრალდებულს უფლება აქვს, თვეში ჰქონდეს არაუმეტეს 4 ხანმოკლე პაემნისა. მას აგრეთვე
აქვს უფლება, დაწესებულების კონტროლით, საკუთარი ხარჯით ჰქონდეს 3 სატელეფონო საუბარი, თითოეული –
არაუმეტეს 15 წუთისა, და შეუზღუდავად მიიღოს წერილები და ამანათები. აღნიშნული უფლებები შეიძლება
შეიზღუდოს გამომძიებლის ან პროკურორის დადგენილების ან სასამართლოს განჩინების საფუძველზე,
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.

2 . გამომძიებლის, პროკურორის ან სასამართლოს მიერ არასრულწლოვანი ბრალდებულისთვის სატელეფონო
საუბრის უფლების შეზღუდვა არ ვრცელდება ბრალდებულის მიერ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის,
საქართველოს სახალხო დამცველისა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ცხელი
ხაზის სატელეფონო ნომრებზე დაკავშირების შემთხვევებზე.

2 . ამ მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით/მე-2 ნაწილით განსაზღვრული სატელეფონო საუბრის ლიმიტები
არ ვრცელდება არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის/ბრალდებულის მიერ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის,
საქართველოს სახალხო დამცველისა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ცხელი
ხაზის სატელეფონო ნომრებზე დაკავშირების შემთხვევებზე. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის, საქართველოს
სახალხო დამცველისა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ცხელი ხაზის
სატელეფონო ნომრებზე არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის/ბრალდებულის სატელეფონო საუბარი
ხორციელდება დაწესებულების ხარჯით. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის/ბრალდებულის მიერ
სატელეფონო საუბრის განხორციელების წესი და პირობები განისაზღვრება შესაბამისი პენიტენციური
დაწესებულების დებულებით.

3.  ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების მიზნებისათვის არასრულწლოვანს უფლება აქვს,
პატიმრობის კოდექსის მე-17 მუხლის მე-2 ნაწილით (/ka/document/view/91612#part_23) გათვალისწინებული პირების
გარდა, მისი კანონიერი წარმომადგენლის და პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის ნებართვით
შეხვდეს აგრეთვე ნებისმიერ სხვა პირს.

4. არასრულწლოვნის მიერ ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებული უფლებებით
სარგებლობისას პატიმრობის დაწესებულება და არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება
უზრუნველყოფენ არასრულწლოვნის შეუფერხებელ კონტაქტს და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას.
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მუხლი 88. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე
გასვლა

1. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს უფლება აქვს, წელიწადში სამჯერ ისარგებლოს თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის უფლებით. თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ
ხანმოკლე გასვლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 დღეს, რომელშიც შედის არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის დანიშნულების ადგილამდე მგზავრობის დროც.
2. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის
უფლება ეძლევა მას შემდეგ, რაც მან ფაქტობრივად მოიხადა:

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ ერთი
მესამედი;

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ ნახევარი;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ
ორი მესამედი.
 

მუხლი 89. თავისუფლებააღკვეთილი არასრულწლოვნის დროებით გადაყვანა სხვა დაწესებულებაში
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1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის დროებით გადაყვანა სხვა დაწესებულებაში დასაშვებია
პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის ბრძანების საფუძველზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს
აუცილებელია მისი ან სხვა არასრულწლოვანთა უსაფრთხოებისათვის.
2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სხვა დაწესებულებაში დროებით გადაყვანისთანავე:

ა) მას უტარდება სამედიცინო შემოწმება;

ბ) კანონიერ  წარმომადგენელს მიეწოდება ინფორმაცია მისი ადგილსამყოფლის შესახებ;

გ) მას ეძლევა უფლება, ჰქონდეს სატელეფონო საუბარი არაუმეტეს 15 წუთისა.
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მუხლი 90. მსჯავრდებულის არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში დატოვება ან სხვა ტიპის
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გადაყვანა

1. არასრულწლოვანი მსჯავრდებული არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში სასჯელს იხდის
ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად.
2. 18 წელს მიღწეული მსჯავრდებული სასჯელის შემდგომი მოხდისათვის იგზავნება ნახევრად ღია ტიპის
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ან დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში.

3.  18 წელს მიღწეული მსჯავრდებული რესოციალიზაციის, ზოგადი განათლების მიღების და პროფესიული
მომზადების მიზნით, პირადი განცხადებით შესაძლებელია სასჯელის მოსახდელად იმავე დაწესებულებაში იქნეს
დატოვებული, რომელშიც სრულწლოვანების მიღწევამდე იხდიდა სასჯელს. ამის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს
პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი აღნიშნული დაწესებულების დირექტორის
შუამდგომლობის საფუძველზე.

4. 18 წელს მიღწეული მსჯავრდებული სასჯელის მოსახდელად არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულებაში შეიძლება დატოვებულ იქნეს არაუგვიანეს 21 წლის მიღწევისა.

5. 18 წელს მიღწეულ მსჯავრდებულზე, რომელიც სასჯელის მოსახდელად არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულებაში იქნა დატოვებული, ვრცელდება არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისათვის დადგენილი
სასჯელის მოხდის, კვებისა და საყოფაცხოვრებო ნორმები.

6. 21 წელს მიღწეული მსჯავრდებული, აგრეთვე მსჯავრდებული, რომელიც ზოგადი განათლების მიღების და
პროფესიული მომზადების მიზნით არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში იქნა დატოვებული
და რომელმაც 21 წლის მიღწევამდე მიიღო ზოგადი განათლება და გაიარა პროფესიული მომზადება, სასჯელის
შემდგომი მოხდისათვის იგზავნება ნახევრად ღია ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ან დაბალი
რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში.
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მუხლი 91. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის
წახალისების ფორმები
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1. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის სანიმუშო
ყოფაქცევის, საგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილეობის ან/და სამუშაოსადმი კეთილსინდისიერი
დამოკიდებულების შემთხვევაში ამ დაწესებულების დირექტორი უფლებამოსილია მის მიმართ გამოიყენოს
წახალისების შემდეგი ფორმები:
ა) მადლობის გამოცხადება;

ბ) გამოყენებული დისციპლინური სახდელის ვადამდე მოხსნა;

გ) დამატებითი ხანმოკლე პაემნით სარგებლობის უფლების მიცემა;

დ) დამატებითი ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობის უფლების მიცემა;

ე) დამატებითი ვიდეოპაემნით სარგებლობის უფლების მიცემა;

ვ) დამატებითი სატელეფონო საუბრის უფლების მიცემა;

ზ) დაწესებულების გარეთ დამატებითი ხანმოკლე გასვლის უფლების მიცემა;

თ) ამანათით ან ფოსტით ისეთი ნივთების, ნივთიერებების ან/და ნაკეთობების მიღების უფლების მიცემა, რომელთა
ქონის უფლებაც არასრულწლოვან მსჯავრდებულს დაწესებულებაში, ჩვეულებრივ, არ აქვს, მაგრამ რომლებიც
აკრძალული არ არის;

ი) კომპიუტერული თამაშების თამაშის უფლების მიცემა;

კ) აუდიოვიდეოსაშუალებებით სარგებლობის უფლების მიცემა;

ლ)  საგამონაკლისო ხანმოკლე პაემნის უფლების მიცემა − დაწესებულების დირექტორის გადაწყვეტილებით,
პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის თანხმობით.

2.  ამ მუხლის პირველი ნაწილის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ნივთების, ნივთიერებების ან/და
ნაკეთობების სახეობები და რაოდენობები განისაზღვრება დაწესებულების დებულებით.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692265#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის  კანონი №3033  –  ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4247674#DOCUMENT:1;)
 

მუხლი 92. არასრულწლოვნის დისციპლინური სახდელის სახეები
1. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის მიერ

დისციპლინური დარღვევის ჩადენის შემთხვევაში ამ დაწესებულების დირექტორი უფლებამოსილია მის მიმართ
გამოიყენოს დისციპლინური სახდელის შემდეგი სახეები:
ა) გაფრთხილების მიცემა;

ბ) საყვედურის გამოცხადება;

გ) ნებადართული ნივთებით (გარდა ექიმის მიერ დანიშნული კვების აუცილებელი პროდუქტებისა და
მედიკამენტებისა) სარგებლობის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით;

დ) დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებული მაღაზიით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა 1 თვის ვადით;

ე) ამანათებისა და გზავნილების მიღების უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით;

ვ) სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით, იმ პირობით, რომ ორი კვირის თავზე, სანიმუშო
ყოფაქცევის შემთხვევაში, არასრულწლოვან მსჯავრდებულს შეუძლია არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულების დირექტორს მიმართოს შეზღუდვის გაუქმების შესახებ განცხადებით;

ზ) საკნის ტიპის საცხოვრებელში გადაყვანა 1 წლის განმავლობაში 6 თვემდე ვადით.

1 . ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური სახდელის მოქმედების
პერიოდში არასრულწლოვან მსჯავრდებულს უნარჩუნდება სატელეფონო საუბრის უფლება სახელმწიფო
ინსპექტორის სამსახურის, საქართველოს სახალხო დამცველისა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის ცხელი ხაზის სატელეფონო ნომრებზე დასაკავშირებლად.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სამარტოო საკანში მოთავსება დაუშვებელია.

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „გ“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული თითოეული უფლების შეზღუდვის
საერთო ვადა 1 წლის განმავლობაში 3 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს.

4. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის მიმართ დისციპლინური სახდელის სახით დისციპლინური პატიმრობის
გამოყენება დაუშვებელია.
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1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის დისციპლინური დარღვევის საქმე ზეპირი მოსმენით
განიხილება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული არღვევს
წესრიგს, სხვაგვარად უშლის ხელს სხდომის მიმდინარეობას, არ ცხადდება სხდომაზე ან უარს აცხადებს სხდომაში
მონაწილეობაზე. ეს ფაქტი აღინიშნება დისციპლინური სამართალწარმოების ოქმში.
2. ზეპირი მოსმენის დროს არასრულწლოვან ბრალდებულს/ მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს დაჯდომის,
ჩანაწერების გაკეთების და ზეპირი ახსნა-განმარტების მიცემის საშუალება.

3. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, დისციპლინური დარღვევის საქმის
განხილვისას ჰყავდეს ადვოკატი. ზეპირი მოსმენის დაწყებამდე არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს
განემარტება ადვოკატის მოწვევის უფლება, რომელიც შესაბამისი თანხმობის მიღების შემთხვევაში ხორციელდება
განმარტებიდან 6 საათის განმავლობაში. თუ დადგენილ ვადაში ადვოკატი არ გამოცხადდება, არასრულწლოვან
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს საზოგადოებრივი ადვოკატი დაენიშნება.
 

მუხლი 94. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის ინფორმირება საჩივრის შეტანის უფლების
თაობაზე

1. პატიმრობის დაწესებულებაში/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებულ არასრულწლოვან
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს დაწესებულების უფლებამოსილმა პირმა დაუყოვნებლივ უნდა მისცეს საშუალება,
წერილობით გაეცნოს ინფორმაციას თავისი უფლებების (მათ შორის, საჩივრის შეტანის უფლების) და
მოვალეობების შესახებ და გასაჩივრების კანონით დადგენილი წესის თაობაზე.
2. წერა-კითხვის უცოდინარ არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ინფორმაცია ზეპირი ფორმით უნდა
მიეწოდოს. მისი მიწოდების შესახებ უფლებამოსილი პირი ადგენს ოქმს, რომელსაც არასრულწლოვანი
ბრალდებული/მსჯავრდებული ხელმოწერით ადასტურებს.

3. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ინფორმაცია  მისთვის გასაგები ფორმით უნდა მიეწოდოს.
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1. არასრულწლოვანი მსჯავრდებული სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე შეიძლება გათავისუფლდეს
მხოლოდ მაშინ, თუ მან ფაქტობრივად მოიხადა:
ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ ერთი
მესამედი;

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ ნახევარი;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ
ორი მესამედი.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის მიერ
ფაქტობრივად მოხდილი თავისუფლების აღკვეთის ვადა არ უნდა იყოს 3 თვეზე ნაკლები.

3. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის პირობით ვადამდე გათავისუფლების თარიღამდე არაუგვიანეს 3 თვისა
პენიტენციური სამსახური აცნობებს სააგენტოს მისი შესაძლო გათავისუფლების შესახებ. სააგენტო შეისწავლის
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახურ მდგომარეობას და საცხოვრებელ პირობებს, რომლებმაც შეიძლება
გავლენა მოახდინოს პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი საბჭოს გადაწყვეტილებაზე. შესწავლის შედეგებს
სააგენტო პენიტენციურ სამსახურს უგზავნის.

4. პენიტენციური სამსახური ამზადებს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სოციალური ჩართულობის საქმეს,
რომელშიც აღნიშნულია სასჯელის მოხდის პერიოდში არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ქცევა, მის მიერ
წარსულში დანაშაულის ჩადენის ფაქტები, არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის პიროვნება, მის მიერ ჩადენილი
დანაშაულის ხასიათი და სხვა გარემოებები, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პენიტენციური სამსახურის
ადგილობრივი საბჭოს გადაწყვეტილებაზე. პენიტენციური სამსახური არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის
სოციალური ჩართულობის საქმეს სააგენტოს მიერ გაგზავნილ შესწავლის შედეგებთან ერთად, გადაწყვეტილების
მისაღებად პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივ საბჭოს უგზავნის. შესწავლის შედეგები და მსჯავრდებულის
სოციალური ჩართულობის საქმე ამ კოდექსის 27-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ
სტადიაზე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის ნაწილია.

5. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, რომელიც პირობით ვადამდე გათავისუფლდება საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის
სახით დანიშნული სასჯელის მოხდისაგან, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის სახით ფაქტობრივად
მოხდილი სასჯელის ვადა ჩაეთვლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ვადაში, შემდეგი
გაანგარიშებით: საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის 5 საათი – თავისუფლების აღკვეთის 1 დღე.

6. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, რომელიც პირობით ვადამდე გათავისუფლდება საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის 3  ნაწილით (/ka/document/view/16426#part_95) გათვალისწინებული
შინაპატიმრობის სახით დანიშნული სასჯელის მოხდისაგან, შინაპატიმრობის სახით ფაქტობრივად მოხდილი
სასჯელის ვადა ჩაეთვლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით:
შინაპატიმრობის 1 დღე – თავისუფლების აღკვეთის 1 დღე.

7.  ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ საკითხზე პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი საბჭო
იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის პირობით ვადამდე
გათავისუფლების ან მის პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე უარის თქმის შესახებ. ეს გადაწყვეტილება შეიცავს
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის თვალსაზრისით მიღწეული პროგრესის
და მისი გათავისუფლებისთვის მზადყოფნის სრულ შეფასებას, აგრეთვე საკითხის განხილვისას არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების უფლებამოსილი პირის მიერ გამოთქმულ
მოსაზრებებს.

8. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე უარის თქმის შესახებ
გადაწყვეტილების მიღებისას პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი საბჭო გადაწყვეტილებაში მიუთითებს
აგრეთვე პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის და თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულების მიერ მისაღებ ზომებს.

9. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხის
განხილვა სავალდებულოა ყოველ 3 თვეში ერთხელ.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692265#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის  კანონი №3033  –  ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4247674#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4705707#DOCUMENT:1;)
 

მუხლი 96. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისთვის სასჯელის მოუხდელი ნაწილის საზოგადოებისათვის
სასარგებლო შრომით ან შინაპატიმრობით შეცვლა
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1. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის მე-3 ან 3 (/ka/document/view/16426#part_95)
(/ka/document/view/16426#part_95)ნაწილით (/ka/document/view/16426#part_95) გათვალისწინებულ შემთხვევაში
არასრულწლოვან მსჯავრდებულს სასჯელის მოუხდელი ნაწილი საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ან
შინაპატიმრობით შეიძლება შეეცვალოს მხოლოდ მაშინ, თუ მან ფაქტობრივად მოიხადა:
ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ერთი მეოთხედი;

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ერთი მესამედი;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ნახევარი.

2. არასრულწლოვან მსჯავრდებულზე არ ვრცელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის
მე-6  ნაწილით (/ka/document/view/16426#part_95) გათვალისწინებული სამთვიანი ვადა.

3. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისთვის სასჯელის მოუხდელი ნაწილის საზოგადოებისათვის სასარგებლო
შრომით ან შინაპატიმრობით შეცვლის საკითხის განხილვა სავალდებულოა ყოველ 3 თვეში ერთხელ.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692265#DOCUMENT:1;)
 

მუხლი 97. არასრულწლოვნის პირადი საქმე
არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის პირადი საქმე წარმოებს მისი დაპატიმრებიდან

გათავისუფლებამდე. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/ მსჯავრდებულის გათავისუფლების შემდეგ მისი
პირადი საქმე არაუმეტეს 10 წლის ვადით ინახება პატიმრობის დაწესებულების/თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულების არქივში. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის პირადი საქმე ამ ვადის
გასვლისთანავე ნადგურდება.
 

თავი XIV
არასრულწლოვნის გათავისუფლებისთვის მზადება, პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ

არასრულწლოვანზე ზრუნვა და მისი რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია 

 
მუხლი 98. არასრულწლოვნის გათავისუფლებისთვის მზადება
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1. საპატიმრო სასჯელის არანაკლებ ორი მესამედის მოხდის შემდეგ, მაგრამ გათავისუფლებამდე არაუგვიანეს 3
თვისა, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება:
ა) არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, მის კანონიერ წარმომადგენელს და სააგენტოს ატყობინებს
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის გათავისუფლების მოახლოებულ თარიღს;

ბ) არასრულწლოვანს უზრუნველყოფს გათავისუფლებისთვის მოსამზადებელი სპეციალური პროგრამით;

გ) არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის თანხმობის შემთხვევაში ამზადებს მისი სოციალური ჩართულობის საქმეს
სააგენტოსთვის გადასაცემად, არასრულწლოვნის რესოციალიზაციის პროცესის ხელშეწყობისათვის;

დ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულს მისთვის გასაგები ფორმით აწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა გზით
შეუძლია მას გათავისუფლების შემდეგ შესაბამისი დახმარებისა და მხარდაჭერის მიღება.

2. სააგენტოს წარმომადგენლები:

ა) არასრულწლოვანს ხვდებიან დაწესებულებაში;

ბ) იღებენ ყველა საჭირო ზომას, რათა არასრულწლოვნისათვის გასაგები იყოს მისი რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაციის გეგმის პირობები და საჭიროება;

გ) ეცნობიან არასრულწლოვნის სოციალური ჩართულობის საქმეს პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებაში;

დ) გათავისუფლების შემდეგ ყოფილი არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის მიერ მათთვის მიმართვის
შემთხვევაში, მიმართვიდან არაუგვიანეს 3 თვისა ამტკიცებენ მისი რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმას;

ე) შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოფენ პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის   დაწესებულებებში
დაწყებული პროგრამების დასრულებას და სრულყოფას.

3. სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი ვადის ფაქტობრივად მოხდამდე არაუგვიანეს 3 თვისა, ხოლო საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 50-ე მუხლის მე-5 ნაწილით განსაზღვრული წესით დანიშნული სასჯელის შემთხვევაში – სასჯელის სახით
დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადის დასრულებამდე არაუგვიანეს 3 თვისა პენიტენციური სამსახური:

ა) არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, მის კანონიერ წარმომადგენელს და სააგენტოს ატყობინებს
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის გათავისუფლების მოახლოებულ თარიღს;

ბ) სააგენტოს წერილობით მიმართავს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს
რისკების შეფასების და მისი საჭიროებების განსაზღვრის მოთხოვნით.

4. სააგენტოს წარმომადგენელი:

ა) აფასებს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკებს და განსაზღვრავს მის
საჭიროებებს;

ბ) სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახისა
და სოციალური გარემოს რისკების შეფასების დასრულებისთანავე შესაბამის დოკუმენტებს უგზავნის
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებას.

5.  ამ მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებული მიმართვის და არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის
ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკების შეფასების და მისი საჭიროებების განსაზღვრის ფორმასა და წესს ადგენს
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი.

6. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მოთხოვნები არ ვრცელდება იმ შემთხვევებზე, როდესაც
სასჯელი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 50-ე მუხლის 2   ნაწილის საფუძველზეა დანიშნული და
სასჯელის სახით დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა 3 თვეს არ აღემატება.

7. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმა უნდა მომზადდეს მის
გათავისუფლებამდე სულ მცირე 2 თვით ადრე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ ვადის დაცვა შეუძლებელია
პირობით ვადამდე გათავისუფლების ან ამნისტიის/შეწყალების აქტის გამოცემის ანდა სასამართლო
გადაწყვეტილების გამოტანის გამო.

8. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმის მოსამზადებლად მისი
გათავისუფლებიდან 3 თვემდე ვადის განმავლობაში სააგენტო თანამშრომლობს იმ მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელ ორგანოსთან, სადაც არასრულწლოვნის საცხოვრებელი ადგილი მდებარეობს ან სადაც ის აპირებს
დაბრუნებას.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის  კანონი №3033  –  ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4247674#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4705707#DOCUMENT:1;)
 

მუხლი 99. პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვნის მხარდაჭერა და
ზედამხედველობა

 1
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1. პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვანი, როგორც წესი, კანონიერ
წარმომადგენელს ან/და, საჭიროების შემთხვევაში, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს გადაეცემა.
2. სააგენტო: 

ა) კოორდინაციას უწევს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმის
შესრულებას პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდიდან არანაკლებ 6 თვის განმავლობაში;

ბ) უზრუნველყოფს პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვნის საზოგადოებაში
რეინტეგრაციისათვის მის პრაქტიკულ და ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.

3. (ამოღებულია - 29.11.2019, №5396) (/ka/document/view/4705707#DOCUMENT:1;).

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4705707#DOCUMENT:1;)
 

კარი VIII
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

 
თავი XV

გარდამავალი დებულებანი
 

მუხლი 100. კოდექსის უკუძალა
1. ამ კოდექსის დებულებებს, გარდა ამ კოდექსის საპროცესო ნორმებისა, აქვს უკუძალა, თუ ამით უმჯობესდება

არასრულწლოვნის მდგომარეობა.
2. ამ კოდექსის საპროცესო ნორმებში შეტანილი ცვლილებები იწვევს წინათ გამოტანილი საპროცესო აქტის
გაუქმებას ან შეცვლას, თუ ამით უმჯობესდება არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის
მდგომარეობა.
 

მუხლი 101. კოდექსის ამოქმედებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებები         
1. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს ამ კოდექსით გათვალისწინებული

საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიღება.
   2. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უზრუნველყოს ამ კოდექსით
გათვალისწინებული საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების მიღება.

3. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს იუსტიციის, შინაგან საქმეთა, განათლებისა და მეცნიერების და
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრებმა უზრუნველყონ ამ კოდექსით გათვალისწინებული
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების გამოცემა და შესაბამისი ნორმატიული აქტების ამ კოდექსთან
შესაბამისობა.

4. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ უზრუნველყოს არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში ადვოკატის სპეციალიზაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფორმის დამტკიცება.
 

თავი XVI
დასკვნითი დებულებანი

 
მუხლი 102. კოდექსის ამოქმედება
1. ეს კოდექსი, გარდა ამ კოდექსის პირველი−მე-100 მუხლებისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ამ კოდექსის პირველი−26-ე მუხლები, 27-ე მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილები, მე-4 ნაწილის „ა“, „გ“, „დ“ და „ე“
ქვეპუნქტები და მე-5−მე-10 ნაწილები, 28-ე−65-ე მუხლები, 66-ე მუხლის „ა“, „გ“, „დ“ და „ვ“ ქვეპუნქტები, 67-ე, 68-ე,
70-ე, 71-ე და 73-ე−მე-100 მუხლები ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

3. ამ კოდექსის 66-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი და 69-ე მუხლი ამოქმედდეს 2015 წლის 1 სექტემბრიდან.

4. ამ კოდექსის 27-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2016 წლის 1 მარტიდან.

5. (ამოღებულია - 01.06.2017, №949) (/ka/document/view/3692265#DOCUMENT:1;).

საქართველოს 2016 წლის 22 დეკემბრის კანონი №187 - ვებგვერდი, 29.12.2016წ. (/ka/document/view/3504195#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692265#DOCUMENT:1;)
 
 

საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი

 

 

ქუთაისი,

12 ივნისი 2015 წ.

N3708-IIს
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sasjelis Sefardebis zogadi sawyisebi saqarTvelos

arasrulwlovanTa  marTlmsajulebis kanonmdeblobis mixedviT
        

maia ivaniZe

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

iuridiuli fakultetis profesori

sasjelis daniSvna sisxlis samarTlis mniSvnelovani sakiTxia da Tuki mas farTo 

WrilSi ganvixilavT, is SesaZlebelia xelovnebasTanac gavaigivoT.

marTalia, iurisprudencia xelovnebis romelime dargs ar warmoadgens, magram sas-

jelis daniSvna mosamarTlis iseTi sapasuxismgeblo movaleobaa, rom swored am proces-

Si vlindeba misi samarTalSemoqmedebiTi xasiaTi, romelzec, saboloo jamSi adamianis 

bedia damokidebuli.

sasjelis sworad daniSvnam sazogadoebis TiToeul wevrs samarTlianobis gancda 

unda Camouyalibos. sasjelis daniSvnisas gaTvaliswinebuli unda iyos sasjelis miznebi, 

misi daniSvnis zogadi sawyisebi.

es procesi gansakuTrebul specifikas moiTxovs arasrulwlovanTaTvis sasjelis 

daniSvnisas, romlis drosac, CamoTvlil garemoebebTan erTad, mxedvelobaSia misaRebi 

damnaSavis asaki. igi xom sxvadasxva qveyanaSi gansxvavebulia. saqarTveloSi ki is 14 wl-

idan iwyeba.

bolo wlebSi Cvens qveyanaSi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kuTxiT siaxlea 

gaTvaliswinebuli. kerZod, 2015 wlis 12 ivniss saqarTvelos parlamentma miiRo kanoni 

„arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi, romlis ZiriTadi nawili ZalaSi Sevida 

2016 wlis 1 ianvars. manamde aRniSnuli sakiTxi gaTvaliswinebuli iyo saqarTvelos sisx-

lis samarTlis kodeqsis zogadi nawilis mexuTe karSi saxelwodebiT _ „arasrulwlovan-

Ta sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis Tavisebureba.~

imisaTvis, rom nebismieri siaxle sworad SevafasoT, saWiroa is ZvelTan mimarTebaSi 

SeviswavloT. arasrulwlovanTaTvis sasjelis daniSvnis sakiTxis ganzogadeba uaxlesi 

warsulis mokle mimoxilviT gvsurs daviwyoT, risi survilic Semdegma mosazrebam kidev 

ufro gaamZafra:

„sasjelis miznebisa da misi daniSvnis istoria ar SeiZleba ganxilul iqnes, rogorc 

mxolod brZolisa da ideebis cvlilebaTa istoria, rac arcTu iSviaTad xdeba. aseTma 

midgomam SeiZleba Seqmnas STabeWdileba, rom sasjelis faqtobrivi xasiaTi ganisazRvre-

boda da ganisazRvreba misi „filosofiiT~, romelic icvleboda da icvleba adamianis az-

rovnebis ganviTarebasTan dakavSirebiT, misi Sinaarsisa da miznebis met-naklebad ufro 

humanuri SexedulebiT.~1

diax, sasjelis miznebi, misi daniSvna cvlilebaTa is istoriaa, romelic sazogadoe-

bis ganviTarebis Tanmdevi, filosofiuri arsiT datvirTuli da humanur principebs 

1  m. lekveiSvili, sasjelis miznebi da arasrulwlovanTa sasjelis daniSvnis specifika, arasrulwlovanTa 

sasjelisa da aRmzrdelobiTi xasiaTis iZulebiTi RonisZiebis Sefardebis problemebi (statiaTa krebuli), 

gamomcemloba „meridiani~, 2011, gv. 28.
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dafuZnebuli unda iyos. es yovelive gansakuTrebiT vlindeba arasrulwlovanTaTvis 

sasjelis daniSvnisas. am kuTxiT saqarTvelos sisxlis samarTlis kanonmdeblobis isto-

ria saintereso da mravalmxrivia.

1960 wels miRebuli saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis Tanaxmad, arasrul-

wlovanTa pasuxismgeblobis asaki, sasjelis miznebi, sasjelis saxeebi da maTi daniSvnis 

wesi Taviseburi xasiaTis iyo da arsebuli sinamdvilidan gamomdinareobda.

sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis saerTo asaki maSin 16 weli iyo. 14-dan 16 wlam-

de asakis pirebs sisxlis samarTlis pasuxismgebloba iseTi danaSaulisaTvis ekisrebo-

daT, rogoricaa mkvleloba, sxeulis ganzrax dazianeba, gaupatiureba, qurdoba, cecxl-

sasroli iaraRis, sabrZolo masalis an feTqebadi nivTierebis gataceba da mTeli rigi 

iseTi qmedebebi, romlis gacnobierebac (sxvadasxva specialistis SexedulebiT) 14-dan 16 

wlis pirs SeeZlo. 

im pirTa mimarT, vinc danaSauls 18 wlis asakamde Caidenda da mosamarTlis Sefase-

biT did sazogadoebriv saSiSroebas ar warmoadgenda, SesaZlebeli gaxldaT aRmzrde-

lobiTi xasiaTis iZulebiTi RonisZiebis gamoyeneba, rac sisxlissamarTlis sasjels ar 

warmoadgenda.

es yovelive sisxlis samarTlis calke muxliT (64-e muxli) _ arasrulwlovanTa mimarT 

aRmzrdelobiTi xasiaTis iZulebiTi RonisZiebaTa gamoyenebiT _ regulirdeboda. sasje-

lis daniSvnisas mTavar amocanas udavod sasjelis miznebis ganxorcieleba warmoadgens. 

am mxriv originaluri da sainteresoa imdroindeli sisxlis samarTlis kanonmdeblobiT 

gansazRvruli sasjelis miznebi. is Semdegi saxiT iyo Camoyalibebuli:

„sasjeli rodia mxolod dasja Cadenili danaSaulisaTvis, aramed miznad isaxavs 

agreTve gamoasworos da xelaxla aRzardos msjavrdebulni Sromisadmi patiosani damok-

idebulebis, kanonTa zusti Sesrulebis, saerTo cxovrebis wesebisadmi pativiscemis su-

liskveTebiT. agreTve acdenil iqnes axal danaSaulTa Cadena rogorc msjavrdebulTa, 

ise sxva pirTa mier.

sasjelis miznebis amgvari definicia naTlad gviCvenebda, rom mxolod dasja ar iyo 

sasjelis mizani, magram misi Sinaarsidan gamomdinare erT-erTi mizani TavisTavad das-

jac iyo. imdroindel sisxlis samarTlis kodeqsSi asaxuli sasjelis miznebi erTnairad 

vrceldeboda rogorc srulwlovani, aseve arasrulwlovani piris mimarT.

mamrobiTi sqesis arasrulwlovnebs, romlebsac Tavisuflebis aRkveTis saxiT ms-

javri pirvelad edebodaT _ sasjelis moxda Sroma-aRmzrdelobiT koloniebSi eniSnebo-

daT, xolo im arasrulwlovnebs, romlebsac Tavisuflebis aRkveTis saxiT sasjeli ukve 

moxdili hqondaT, sasjeli gaZlierebuli reJimis koloniebSi unda moexadaT; mdedrobi-

Ti sqesis arasrulwlovnebi sasjels saerTo reJimis koloniebSi ixdidnen.

arasrulwlovanTa mimarT sasjelis daniSvnasTan dakavSirebiT, saintereso gaxlavT 

is garemoebebi, rac sasamarTlos sasjelis daniSvnis procesSi mxedvelobaSi unda mie-

Ro: kerZod, Cadenili qmedebis sazogadoebrivad saSiSi xasiaTi da xarisxi, damnaSavis 

pirovneba da sasjelis damamZimebeli da Semamasubuqebeli garemoebani. 

yovelive es gansazRvruli gaxldaT sisxlis samarTlis kodeqsis 37-e muxli _ sasje-

lis daniSvnis zogadi sawyisebi. es ZiriTadi safuZvlebi sasamarTlos mxedvelobaSi unda 

mieRo rogorc srulwlovani, ise arasrulwlovani piris mimarT sasjelis daniSvnisas. 

kodeqsi sasjelis daniSvnasa da sasjelisagan gaTavisulebis sakiTxs calke (me-5) Tavs 

uTmobda. garkveul Taviseburebas warmoadgenda is garemoeba, rom pasuxismgeblobis 

Semamsubuqebeli da damamZimebeli garemoebebis nusxa CamoTvlili iyo.

Semamsubuqebel garemoebaTa CamonaTvali iTvaliswinebda arasrulwlovnis mier da-

naSaulis Cadenas, xolo erT-erT damamZimebel garemoebad miiCneoda arasrulwlovanTa 
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waqezeba danaSaulis Casadenad an arasrulwlovanTa Cabma danaSaulSi monawileobisTvis; 

im pirs, romelsac danaSaulis Cadenamde Tvrameti weli ar Sesruleboda, Tavisuflebis 

aRkveTis daniSvna ar SeiZleboda aT welze meti vadiT. am periodis sasjelTa sistema 

iseTi mkacri saxis sasjels iTvaliswinebda, rogoric iyo sikvdiliT dasja. im piris 

mimarT, romelsac Tvrameti weli ar Sesruleboda, sasjelis umaRlesi zomis Sefardeba 

dauSvebeli iyo.

1960 wels miRebuli sisxlis samarTlis kodeqsis 55-e muxlis Tanaxmad, piri, romel-

mac danaSauli Tvrameti wlis asakamde Caidina da sasjelis saxed Tavisuflebis aRkveTa 

an gamasworebeli samuSao daeniSneboda, SesaZlebeli iyo misi gaTavisufleba pirobiT va-

damde an sasjelis mouxdeli nawilis Secvla ufro msubuqi sasjeliT. esec im SemTxveva-

Si, Tuki arasrulwlovani Sromisa da swavlisadmi patiosan damokidebulebas gamoiCenda. 

sakiTxis mokle istoriasTan dakavSirebiT sainteresoa zogierTi ucxo qveynis kanon-

mdeblobis analizi arasrulwlovanTa asakTan, sasjelis miznebTan da misi daniSvnis 

wesTan dakavSirebiT.

XX saukunis ociani wlebidan moyolebuli germaniaSi arasrulwlovanTa specialuri 

sisxlis samarTlis kanonebis Seqmna daiwyes (1923, 1943 da 1953 wlebSi). arasrulwlovan-

Ta sisxlis samarTlis 1953 wlis kanoni orjer iqna reformirebuli (1990 da 2007 wels).2 

1923 wlis kanoni arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis Sesaxeb sisxlis 

samarTlis pasuxismgeblobas 14-dan da 18 wlamde awesebda. 14-dan 18 wlamde samarTal-

damrRvevebi ki kanonis mTeli simkacriT ar isjebodnen. kanoni iTvaliswinebda aRmzrd-

elobiTi xasiaTis RonisZiebebsa da pirobiT msjavrs.

1943 wels nacional-socialisturi germaniis kanonmdebelma 16 wels miRweul pirTa 

sruli pasuxismgebloba daawesa im SemTxvevaSi, rodesac samarTaldamrRvevi arasrulw-

lovani socialurad momwifebuli da danaSaulebrivi ganwyobis mqone iyo, xolo sisxlis 

samarTlis pasuxismgeblobis asaki 14-dan 12 wlamde daiyvana da pirobiTi msjavri gaau-

qma.3

meore msoflio omis Semdgom wlebSi arasrulwlovanTa saqmeebis sasamarTlo sisx-

lis samarTlis pasuxismgeblobis Zvel (1923 wlis kanonis) gagebas daubrunda.

1953 wlis kanoni arasrulwlovnTa sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis Sesaxeb 1-is 

me-3 abzacSi yovelgvari gamonaklisis gareSe sisxlis samarTlis pasuxismgeblobas 14 

wlidan awesebs. am kanonis mixedviT daisjebian rogorc arasrulwlovnebi (JuendlicHer), 
anu 14-dan 18 wlamde asakis samarTaldamrRvevebi, aseve mozrdilebi, anu 18-dan 21 wlam-

de asakis samarTaldamrRvevebi4, Tu isini danaSaulis Cadenis dros Tavisi zneobrivi da 

sulieri ganviTarebis doniT arasrulwlovnis doneze idgnen, anda qmedeba Tavisi saxis, 

garemoebebisa da motivebis mixedviT axalgazrduli gadacdomaa. Tu sisxlis samarTlis 

kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli qmedeba mcirewlovanma (absoluturad braluunaro 

pirma) Caidina, saqme axalgazrdebis saqmeTa sammarTvelos gadaecema.

Cvens qveyanaSi 1999 wlidan 2016 wlis 1 ianvramde  arasrulwlovanTa sisxlis samar-

Tlis pasuxismgeblobis sakiTxi gaTvaliswinebuli iyo saqarTvelos sisxlis samarTlis 

kodeqsis zogadi nawilis mexuTe kariT. igi Tavis mxriv ori Tavisagan Sedgeboda:

pirveli, arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis Tavisebureba da 

meore, arasrulwlovanis gaTavisufleba sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobisa da 

sasjelisagan.

2  q. mWedliSvil-hedrixi, sanqciebi arasrulwlovnaTa sisxlis samarTalSi germaniis kanonmdeblobis mixed-

viT. statiaTa krebuli. arasrulwlovanTa sasjelisa da aRmzrdelobiTi xasiaTis iZulebiTi RonisZiebis 

Sefardebis problemebi, gamomcemloba „meridiani~, Tb., 2011. gv. 236.
3 Lauberntahl/Nestler, Jugendstrafrecht,S.17.
4 m. SalikaSvilis mier SemoRebuli diferenciacia.
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1999 wlidan moqmedi sisxlis samarTlis kodeqsiT arasrulwlovani damnaSavis asaki 

14 wliT ganisazRvra, e.i. sisxlis samarTlis wesiT pasuxs agebs piri, visac danaSaulis 

Cadenamde Seusrulda ToTxmeti weli, magram ar Sesrulebia Tvrameti weli.

rac Seexeba sasjelis miznebs, is saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 39-e mux-

lSi Semdegi saxiT aris Camoyalibebuli: samarTlianobis aRdgena, axali danaSaulis Tav-

idan acileba da damnaSavis resocializacia. aRniSnuli muxlis mesame nawilis Tanaxmad, 

sasjelis mizani ar aris adamianis fizikuri tanjva an misi Rirsebis damcireba.

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis miRebamde arasrulwlovanTaTvis sas-

jelis daniSvna am miznebis Sesabamisi unda yofiliyo. axalma kodeqsma sasjelis miznebi 

axleburad gansazRvra, romelzec dawvrilebiT cota mogvianebiT visaubrebT.

arasrulwlovanTaTvis sasjelis daniSvnis dros mosamarTles sisxlis samarTlis 

kodeqsis 53-e muxliT gaTvaliswinebul garemoebebTan erTad mxedvelobaSi unda mieRo 

piris cxovrebisa da aRzrdis pirobebi, fsiqikuri ganviTarebis done, janmrTelobis md-

gomareoba, sxva pirovnuli Taviseburebani, masze asakiT ufrosi piris zegavlena. kanon-

mdebeli ar sjerdeboda im garemoebebs, rac 53-e muxlSi iyo mocemuli da calke gamoy-

ofda arasrulwlovan damnaSavisaTvis sasjelis daniSvnisas gaTvaliswinebul damatebiT 

rekomendaciebs.

saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 53-e muxli ki sasjelis daniSvnisas sa-

samarTlos mxedvelobaSi misaRebad Semdeg garemoebebs uTiTebs, kerZod, pasuxismgeblo-

bis Semamsubuqebeli da damamZimebeli garemoebebi, danaSaulis motivi da mizani, qmede-

baSi gamovlenili marTlsawinaaRmdego neba, movaleobaTa darRvevis xasiaTi da zoma, 

qmedebis ganxorcielebis saxe, xerxi da marTlsawinaaRmdego Sedegi, damnaSavis warsuli 

cxovreba, piradi da ekonomikuri pirobebi, qmedebis Cadenis Semdeg damnaSavis yofaqce-

va, gansakuTrebiT piris miswrafeba, aanazRauros ziani da Seurigdes dazaralebuls. 

„damsaxurebuli sasjelis dakisreba efuZneba „damsaxurebuli sasjelis Teorias~, 

romlis Tanaxmad damnaSaves unda daekisros is sasjeli, rac man daimsaxura, cxadia, 

Cadenili danaSaulis simZimis gaTvaliswinebiT. profesori meTiu lippmenis azriT, „dam-

saxurebuli~ sasjelis dakisreba damokidebulia danaSaulis Cadenis mTel rig garemoe-

bebze, damnaSavis piradul Tvisebebze, dazaralebulis pirovnebis gaTvaliswinebaze da 

sxva.~5

am mosazrebis mxedvelobaSi miReba gansakuTrebiT saWiroa arasrulwlovanTaTvis 

sasjelis daniSvnisas. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis calke me-16 Tavi 

mTlianad arasrulwlovanTa sasjelis daniSvnas eTmoba. kerZod, arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis kodeqsis 75-e da 76-e muxlebi arasrulwlovnisTvis sasjelis daniS-

vnis zogad sawyisebsa da maTTvis kanoniT gaTvaliswinebulze ufro msubuqi sasjelis 

daniSvnis Taviseburebebs awesebs.

mocemuli moxsenebis (mocemuli statiis) farglebSi SevecdebiT arasrulwlovnTa 

sasjelis daniSvnasTan dakavSirebuli siaxleebi warmovaCinoT. am mxriv sainteresoa 

arasrulwlovanTa axali kodeqsiT gaTvaliswinebuli sasjelis miznebisa da arasrulw-

lovnis sasjelis daniSvnis zogadi sawyisebis Sedareba manamde arsebul sinamdvilesTan.

sainteresoa, SedarebiT mokle droSi rogor daimkvidra adgili arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis kodeqsma sasamarTlo praqtikaSi da ra problemebi iCens Tavs aras-

rulwlovanTa mimarT sasjelTa daniSvnis kuTxiT. mxedvelobaSi gvaqvs arasrulwlovnis 

mimarT vadiani Tavisuflebis aRkveTis daniSvnis specifika, arasrulwlovanTaTvis arasa-

patimro sasjelis daniSvnis Taviseburebani, nasamarTlobasTan dakavSirebuli sakiTxebi.

saerTaSoriso gamocdileba cxadyofs, rom „arasrulwlovanTa samarTlis Seqmna 

5 Matthew Lippman.Coteremporary Criminal Law;Concepts,Cases and Controversies, 2004, p. 55-60.
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Zalian rTuli procesia. is bavSvTan aris dakavSirebuli. amasTan, TiToeul qveyanas axa-

siaTebs bavSvTan dakavSirebuli Tavisi problemebi.6 maTi gadaWris gzebze msjelobisas, 

umTavresi gzavnili gaxlavT, rom yvela qveyanaSi bavSvi unda iyos TiToeuli ojaxis, 

moqalaqis, saxelmwifos pirveli rigis sazrunavi. rogorc ar unda SevcvaloT kanon-

mdebloba, amosavali erTia _ rogori midgomebi arsebobs ama Tu im qveyanaSi arasrul-

wlovnis mimarT.7

yvelaze mniSvnelovani faqtori ki is aris, rom saqme exeba pirs, romelic danaSauls 

gardatexis asakSi sCadis da misi qmedebis Sefaseba garda iuristebisa sxvadasxva dargis 

muSakTa (fsiqologebis, sociologebis, pedagogebis) erToblivi gansjis sagania. Tuki am 

sakiTxs frTxilad mivudgebiT, naklebi Sansi rCeba, rom mozardma danaSauli Caidinos.

swored arasrulwlovanTa resocializacia-reabilitacia da axali danaSaulis Ta-

vidan acileba aris arasrulwlovnisaTvis daniSnuli sasjelis mizani. samarTliano-

bis aRdgena, rogorc sasjelis erT-erTi mizani (ssk-is 39-e muxli), arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis kodeqsSi aRar gvxvdeba. 

„marTebulad aris aRniSnuli iuridiul literaturaSi, rom samarTlianoba aris Se-

fasebiTi cneba.~8

„samarTlianobis principi ar SeiZleba mxolod sasjelis samarTlianobiT Semoifar-

glos. sisxlis samarTlis kodeqsi iTvaliswinebs zemoqmedebis sxva zomebsac.~9

arasrulwlovanTaTvis sasjelis daniSvnisas, kanonmdebelma zemoqmedebis efeqtur 

saSualebad (zomebad) axali danaSulis Tavidan acilebasTan erTad resocializacia-re-

abilitaciis mizani miiCnia. amasTan, resocializacia-reabilitaciam rigiTobiT pirvel 

adgilze gadmoinacvla. mas mosdevs danaSaulis Tavidan acilebis mizani. bunebrivia, am 

ori miznis ganxorcielebam sazogadoebaSi samarTlianobis gancda unda datovos, Tumca 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsSi aseTi mizani ar gvxvdeba.

arasrulwlovanTa sasjelis miznebTan dakavSirebiT moviSvelioT ucxouri gamoc-

dileba. germaniis federaluri sasamarTlo bolo wlebSi arasrulwlovnis sasjelis 

miznad misi aRzrdis gverdiT mis dasjasa (Suhne) da samarTlianobis aRdgenas (Schul-
dausgleich) aRiarebs. amiT igi eTanxmeba literaturaSi gamoTqmul azrs imis Sesaxeb, rom 

sasjelis mizani maSin, rodesac piri ganaCenis gamotanisas ukve srulwlovania, aRzrda 

ar SeiZleba iyos, radgan zrdasruli adamianis aRzrda mis Rirsebas laxavs da amitomac 

dauSvebelia, amasTan mZime brali uciloblad dasjas unda ukavSirdebodes.10

kidev erTi siaxlis Sesaxeb mivuTiTebT. saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 

39-e muxlSi saubaria zogadad sasjelis miznebze, xolo arasrulwlovanTa marTlmsaju-

lebis kodeqsis 65-e muxlSi miTiTebulia daniSnuli sasjelis mizanze. sasjelis iseTi 

miznebi, rogoricaa: samarTlianobis aRdgena da msjavrdebulis resocializacia, maTi 

miRweva SesaZlebelia mxolod sasamarTlos mier sasjelis daniSvnis gziT. 

rac Seexeba axali danaSaulis Tavidan acilebas, misi miRweva SesaZlebelia rogorc 

danaSaulis Cadenamde, rodesac qmedeba gamocxaddeba danaSaulad da aikrZaleba misi 

Cadena, ise sasamarTlos mier sasjelis daniSvnis Semdeg.11

vinaidan danaSaulis Cadenamdec sasjels zogadprevenciuli funqcia aqvs, amitom 

SesaZlebelia, arasrulwlovanTaTvis gansazRvruli sasjelis mizani ufro farTod 

6 А. М. Равец. Ювинальное право Росийской Федераций, м. 2015, стр. 53.
7  m. ivaniZe, arasrulwlovani da misi saukeTeso interesebi, wignSi arasrulwlovanTa kanonmdeblobis anali-

zi da sasamarTlo praqtika, gamomcemloba „meridiani~ Tb., 2017 gv. 14.
8 g. xubua, samarTlis Teoria, Tb., 2004, gv. 67-68. 
9 sisxlis samarTlis zogadi nawili, red. g. tyeSeliaZe, g. naWyebia, Tb., 2004,  gv. 29-31. 
10 Schaffstein/beulke, Jugendstrafrecht, s, 330.
11 i. varZelaSvili, sasjelis miznebi, gamomcemloba „meridiani~, Tb., 2016, gv. 89.
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iqnes gagebuli da mxolod axali danaSaulis Cadenis Tavidan acilebis mizniT ar Semoi-

farglos.

imisaTvis, rom sasjelis daniSvnis procesi sworad warimarTos, saWiroa Tavad sas-

jelTa sistema iyos daxvewili. saqarTveloSi arsebuli liberaluri politika, gansa-

kuTrebiT arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesSi, xazs usvams yvelaze msubuqi 

saSualebisa da alternatiuli zomebis prioritetulobas.

sisxlissamarTlebrivi sanqciebi, rogorc wesi, iTvaliswinebs sasjelis alterna-

tiul saxeebsa da mis zomas (umetesad maqsimalursa da minimalurs), rac gamoxatulia 

Tavisuflebis aRkveTis vadebSi, jarimaSi, gamasworebel samuSaoSi da a.S. sasjelis dan-

iSvnisas sasamarTlo gansazRvravs sasjelis saxesa da zomas konkretuli raodenobrivi 

maCvenebliT (weli, Tanxa), amitom sasjelis nawilSi sasamarTlo ganaCeni emsaxureba im 

faqtorTa erTobliobas, romelic safuZvlad udevs sasjelis zomas da problema imaSi 

gamoixateba, Tu ra Sefaseba unda mieces konkretuli damnaSavis mier Cadenil dana-

Sauls.12

arasrulwlovnebis periodi adamianis cxovrebis yvelaze mniSvnelovani droa, rome-

lic did gavlenas axdens mis momavalze. Sesabamisad, kanonmdebloba unda iyos imdenad 

daxvewili da saerTaSoriso standartebis Sesabamisi, rom am asakSi Cadenilma danaSaulma 

rac SeiZleba umtkivneulod Caiaros piris cxovrebaSi. piriqiT, es gaxdes magaliTi, rom 

arasdros dauSvas is Secdoma, ris gamoc iqna msjavrdebuli.

yovelive am garemoebis gaTvaliswinebiT, arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi gan-

sakuTrebuli roli sasjelebs akisria. axalma kodeqsma alternatiuli sasjelis saxeebi 

SemogvTavaza, maT Soris sruliad axali sasjelis saxea Sinapatimroba, romelic 2015 

wlis seqtembridan amoqmedda.13 sasjelis am saxesTan erTad arasrulwlovanTa mimarT 

gaTvaliswinebulia iseTi sasjelis saxeebi, rogoricaa jarima, saqmianobis uflebis Cam-

orTmeva, sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma, Tavisuflebis SezRudva, vadiani Tavi-

suflebis aRkveTa.

SevecdebiT cal-calke vimsjeloT arasrulwlovanTaTvis arasapatimro sasje-

lis daniSvnis Tviseburebebsa da maT mimarT vadiani Tavisuflebis aRkveTis daniSvnis 

specifikis Sesaxeb.

rac Seexeba uSualod arasrulwlovanTa sasjelis daniSvnis zogad sawyisebs, ara-

srulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 75-e muxlis Sesabamisad, mosamarTlem pir-

vel rigSi misi saukeTeso interesebi da misi individualuri Sefasebis angariSi unda 

gaiTvaliswinos. 

arasrulwlovanTa saukeTeso interesi niSnavs TiToeuli arasrulwlovnis usa-

frTxoebas, keTildReobas, janmrTelobis dacvas, ganaTlebas, ganviTarebas, resocial-

izacia-reabilitacias da sxva interesebs, romlebic saerTaSoriso standartebisa da 

arasrulwlovnis individualuri maxasiaTeblebis Sesabamisad, agreTve misi azris gaT-

valiswinebiT ganisazRvreba.

„am interesis prioritetuloba ki ise unda gavigoT, rom sisxlis samarTlis sxva aR-

iarebul principebTan SedarebiT da ufro metic, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

sxva principebTan SedarebiTac ki upiratesoba eniWeba arasrulwlovanTa saukeTeso 

interesebis princips. Sesabamisad, sxva principi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

procesSi mxolod maSin unda gamoviyenoT, Tu igi ar ewinaaRmdegeba arasrulwlovnis 

12  m. lekveiSvili, sasjelis miznebi da arasrulwlovanTa sasjelis daniSvnis specifika, statiaTa krebulSi 

– arasrulwlovanTa sasjelisa da aRmzrdelobiTi xasiaTis iZulebiTi RonisZiebis Sefardebis proble-

mebi, gamomcemloba „meridiani“, Tb., 2011, gv. 49.
13  T. maxarobliZe, sasjelebi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis mixedviT, wignSi arasrulwlo-

vanTa kanonmdeblobis analizi da sasamarTlo praqtika, gamomcemloba „meridiani“, Tb., 2007, gv. 42.
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saukeTeso interess.~14

zemoT dasaxelebuli mosazrebis avtors magaliTad mohyavs sisxlis samarTlis gar-

duvalobis principi, rac niSnavs imas, „Tu subieqti Tavis movaleobas upasuxismgeblod 

moekida, mas garduvalad mohyveba negatiuri pasuxismgebloba, rogorc Sesabamisi in-

stanciis (magaliTad, saxelmwifos mxriv) uaryofiTi reaqcia.15 imis miuxedavad, aras-

rulwlovanTa marTlmsajulebis procesSi, Tuki arasrulwlovnis saukeTeso interesi 

moiTxovs mis mimarT sisxlis samarTlis devnis dawyebaze uaris Tqmas, prokurorma ss pa-

suxisxmgeblobis garduvalobasTan SedarebiT upiratesoba am ukanasknel princips unda 

mianiWos.

arasrulwlovnis saukeTeso interesidan gamomdinare, aucilebelia misi piradi cx-

ovrebis daculoba. iyo SemTxvevebi, roca arasrulwlovnis saqmis ganxilvis wina dRes 

bavSvis yvela monacemi _ saxeli, gvari, aseve misi cxovrebis amsaxveli detalebi pirdapi-

ri eTeriT Suqdeboda. xSirad es xdeboda sasamarTlos saqmianobis kritikis mizniT,rac 

imavdroulad uaryofiTad moqmedebda sasamarTlos damoukideblobazec da Tavis mxriv 

mozardze, mis ganviTrebaze uaryofiTad aisaxeba.

bavSvis uflebaTa konvenciis me-16 muxlis Tanaxmad, arc erTi bavSvi ar SeiZleba 

iyos piradi da ojaxuri cxovrebis an misi Rirsebisa da reputaciis ukanono xelyofis 

obieqti. misi piradi cxovrebis sruli pativiscema unda moxdes saqmis ganxilvis yvela 

stadiaze. bunebrivia, sasjelis daniSvnis stadiazec.

bavSvis komitetis #10 zogadi komentari ganmartavs: magaliTisTvis bavSvis yvelaze 

saukeTeso interesis dacva niSnavs imas, rom sisxlis samarTlis marTlmsajulebis iseTi 

tradiciuli miznebi, rogoricaa damnaSavis dasja, danaSaulis Camdeni bavSvebisaTvis 

unda Seicvalos reabilitaciisa da aRdgeniTi marTlmsajulebis miznebiT.

aRniSnulis miRweva SesaZlebelia sazogadoebriv usafrTxoebaze yuradRebis gamax-

vilebis paralelurad.16

arasrulwlovanTaTvis sasjelis daniSvnisas mosamarTle iyenebs individualu-

ri Sefasebis angariSs. maSasadame, arasrulwlovnis mimarT gadawyvetilebis miRebisas 

gaiTvaliswineba bavSvis individualuri maxasiaTeblebi: asaki, ganviTarebis done, cxov-

rebis, aRzrdisa da ganviTarebis pirobebi, ganaTleba, janmrTelobis mdgomareoba, ojax-

uri viTareba da sxva garemoebebi, romlebic arasrulwlovnis xasiaTisa da qcevis Tav-

iseburebebis Sefasebisa da misi saWiroebebis gansazRvris SesaZleblobas iZleva.

mniSvnelovani siaxle, rac saqarTvelos sasamarTlo praqtikaSi arasrulwlovanTa 

saqmeebis warmoebisas unda iyos gaTvaliswinebuli da TandaTan damkvidrddes, swored 

bavSvis individualuri angariSis Seswavla da masze dayrdnobiT sasjelis saxis Ser Cevaa. 

amasTan, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesis nebismier stadiaze procesis 

mwarmoebeli piri arasrulwlovans gansakuTrebuli yuradRebiT unda moepyros. am mxriv 

sainteresod miviCnieT saqarTvelos sasamarTlo praqtikis Seswavla da analizi. kerZod, 

TiToeul sisxlis samarTlis saqmeze ramdenad aris daculi arasrulwlovnis saukeTeso 

interesi da xdeba Tu ara konkretul saqmeze bavSvis individualuri angariSis Seswavla. 

am sakiTxis safuZvliani analizi mniSvnelovania im kuTxiT, rom axlo warsulSi aras-

rulwlovanTa saqmiswarmoebis irgvliv kritika xSiri iyo. es exeboda rogorc mis mimarT 

Sefardebuli sasjelis saxesa da zomas, aseve sasjelis daniSvnis zogad sawyisebs.

„oriode sityviT mainc ar SeiZleba ar Sevexo sasamarTloTa saqmianobaSi gaba-

tonebul araswor praqtikas: Cvens xelT arsebuli sasamarTlo ganaCenTa umravlesobaSi, 

14  ix. sisxlis samarTali,zogadi nawili, saxelmZRvanelo, avtorTa koleqtivi. red, g. naWyebia, n. Todua, 

2016, gv. 658.
15 Sead. g. naWyebia, wignSi: sisxlis samarTali, zogadi nawili, avt. koleqtivi, Tb., 2007, gv. 28. 
16 bavSvis uflebaTa komiteti, zogadi komentari 10 (2007), punqti 10.
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samwuxarod, metad zereled xdeba sasjelis Sefardebisas yvela im garemoebaTa Rrma 

analizi, rac safuZvlad edeba damnaSavisaTvis sasjelis ama Tu im saxis Tu zomis Se-

fardebas. vfiqrob, rom mosamarTleebi ar unda Semoifarglon sasjelis Sefardebisas 

TviT sisxlis samarTlis kodeqsiT rekomendebul garemoebaTa CamonaTvaliT. magaliTad 

„sasamrTlom gaiTvaliswina damnaSavis warsuli cxovreba~ (miuTiTon konkretulad raSi 

gamoixata); anda „piradi da ekonomikuri pirobebi~ (raSi pova man gamoxatuleba) da sxva.17

es SeniSvna arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis miRebamdea gakeTebuli. 

maSin arasrulwlovnisTvis sasjelis daniSvnis zogadi sawyisebi calke ar iyo gawerili 

da mxolod 53-e muxlis Sesabamisad xdeboda maTi mxedvelobaSi miReba.

arasrulwlovanTa saukeTeso interesi da individualuri Sefasebis angariSi aras-

rulwlovnis sasjelis daniSvnisas aucileblad gasaTvaliswinebeli garemoebebia, am 

kuTxiT sainteresoa saqarTvelos sasamarTlo praqtikis ganzogadeba.

Cven mier Seswavlil iqna ramdenime sisxlis samarTlis saqme. mocemul saqmeebze 

sasjelis gamoyenebis dasabuTebisas, umravles SemTxvevaSi, mosamarTleebi uTiTeben 

bavSvTa konvenciis Sesabamis muxlebs, romliTac arasrulwlovnis saukeTeso intere-

sia daculi. aseve uTiTeben gaeros standartul minimalur wesebs, romlis mixedviTac 

zemoqmedebis zoma iqna SerCeuli. amasTan, es zomebi unda iyos Tanazomadi ara marto Ca-

denili qmedebis garemoebebTan, aramed arasrulwlovnis mdgomareobasa da moTxovnile-

bebTan. ramdenad xdeba am standartebis gaTvaliswineba sasjelis ama Tu im saxis SerCe-

visas, SevecdebiT, es konkretuli sisxlis samarTlis saqmeebis magaliTze ganvixiloT. 

Seswavlil masalebze dayrdnobiT, xSir SemTxvevaSi arasrulwlovanTa sisxlis samar-

Tlis saqmeebSi, vxvdebiT Semdegi saxis trafaretul msjelobas, „sasamarTlo sasjelis 

daniSvnis dros iTvaliswinebs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 65-e da 75-e 

muxlis moTxovnebs, mxedvelobaSi iRebs arasrulwlovani braldebulis keTildReobis, 

ganaTlebis ganviTarebis interess da miaCnia, rom mas SesaZlebelia daeniSnos, magaliT-

ad, arasapatimro sasjeli. konkretul SemTxvevaSi, Tu ra garemoeba CaTvala sasamarT-

lom arasrulwlovnis keTildReobis uzrunvelsayofad, miTiTebuli ar gaxlavT da is 

yvela SemTxvevaSi individualuria.

arasrulwlovnTa sisxlis samarTlis saqmeebze Cvens mier Seswavlili praqtikis an-

alizi gviCvenebs, rom xSir SemTxvevaSi ganaCenSi ar aris miTiTebuli bavSvis individu-

alur Sefasebis angariSze dayrdnobili msjeloba. magaliTad, sisxlis samarTlis saqme 

#1/5573-15.

nasamarTlobis armqone arasrulwlovanma Tavi srulad cno damnaSaved saqarTvelos 

sisxlis samarTlis kodeqsis 177-e muxlis me-2 nawilis „a~ da amave kodeqsis me-3 nawi-

lis „g~ qvepunqtiT gaTvaliswinebuli danaSaulis CadenaSi (sxvisi moZravi nivTis faru-

li daufleba marTlsawinaaRmdego misakuTrebis mizniT, binaSi ukanono SeRweviT, ramac 

mniSvnelovani ziani gamoiwvia).

mosamarTle ganaCenSi zogadad msjelobs, rom arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

kodeqsis mizans warmoadgens arasrulwlovnis saukeTeso interesis dacva,kanonTan kon-

fliqtSi myofi arasrulwlovnis resocializacia-reabilitacia, axali danaSaulis Tav-

idan acileba da marTlwesrigis dacva. 

individualuri Sefasebis angariSis miTiTebis gareSe aseve msjelobs amk-is 75-e mux-

lis me-2 nawilis Sesaxeb da uTiTebs imis Taobaze, rom sasamarTlo uflebamosilia 

arasrulwlovans daakisros erTi an ramdenime movaleoba, romelic gaTvaliswinebulia 

17  m. lekveiSvili, sasjelis miznebi da arasrulwlovanTa sasjelis daniSvnis specifika, statiaTa krebulSi 

_ arasrulwlovanTa sasjelisa da aRmzrdelobiTi xasiaTis iZulebiTi RonisZiebis Sefardebis probleme-

bi, gamomcemloba „meridiani“, Tb., 2011, gv. 50.
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amave kodeqsis 45-e muxliT.

sasamarTlo yovelgvari safuZvlis miTiTebis gareSe msjelobs da arasrulwlovans 

mudmivi sacxovrebeli adgilis Secvlas ukrZalavs, aseve drois gansazRvrul monakveTSi 

ukrZalavs Sinidan gasvlas. mosamarTle iqve msjelobs, rom aseTi movaleobis dakisreba 

xels Seuwyobs mis resocializacia-reabilitacias da axali danaSaulis Tavidan acile-

bas, rac uzrunvelyofs sasjelis ZiriTadi miznis Sesrulebas. ra garemoebebze dayrd-

nobiT akeTebs am daskvnas mosamarTle, es ganaCenidan ar Cans. 

analogiurad msjelobs sasamarTlo sisxlis samarTlis saqme #1/5702-15-Si aras-

rulwlovnTa mimarT sasjelis daniSvnisas da am SemTxvevaSic ar Cans Seswavlilia Tu ara 

arasrulwlovnis individualuri Sefasebis angariSi.

arasrulwlovanTa mier ganxorcielebul iqna mZime kategoriis danaSauli, kerZod, 

yaCaRoba Cadenili pirTa jgufis mier. maT Tbilisis zRvis mimdebare teritoriaze 

yaCaRuri Tavdasxma ganaxorcieles taqsis mZRolze, romelsac cecxlsasroli iaraRis 

magvari sagnis demonstrirebiT, sicocxlisa da janmrTelobisaTvis saSiSi Zaladobis ga-

moyenebis muqariT, marTlsawinaaRmdego misakuTrebis mizniT gastaces mobiluri tele-

foni. 

mosamarTlem orive arasrulwlovans daakisra Semdegi movaleoba: maT aekrZalaT 

mudmivi sacxovrebeli adgilis Secvla, aseve drois gansazRvrul monakveTSi Sinidan 

gasvla. mosamarTlem imsjela, rom aseTi movaleobis Sesruleba xels Seuwyobs maT reso-

cializacia-reabilitacias da axali danaSaulis Tavidan acilebas.

orive msjavrdebulis sasjelis saxesa da zomaze msjelobisas mosamarTlem miuTiTa 

maTi sasjelis damamZimebeli da Semamsubuqebeli garemoebebi. orive msjavrdebuli aRi-

arebs da inaniebs Cadenil danaSauls da damamZimebeli garemoebebi ar gaaCniaT.

am garemoebebze dayrdnobiT maT saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 179-e 

muxlis me-2 nawilis „b~~ qvepunqtiT gaTvaliswinebuli danaSaulis CadenaSi sasjelis 

saxed da zomad ganesazRvraT 6 wlis vadiT Tavisuflebis aRkveTa, arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis kodeqsis 73-e muxlis me-3 nawilis safuZvelze daniSnuli sasjelis 

vada Semcirda ¼-iT da sasjeli saxed da zomad pirs ganesazRvra Tavisuflebis aRkveTa 

4 wlisa da 6 Tvis vadiT, rac arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 74-e mux-

lis Tanaxmad, CaeTvalaT pirobiT da ssk-is 64-e muxlis safuZvelze,gamosacdel vadad 

daudgindaT 4 weli da 6 Tve.

arasrulwlovanTaTvis arasapatimro sasjelis daniSvisas arasrulwlovanTa marTlm-

sajulebis kodeqsis 75-e muxlis Tanaxmad, mosamarTle uflebamosilia arasapatimro 

sasjelTan erTad mas daakisros arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 45-e mux-

liT gaTvaliswinebuli erTi an ramdenime movaleoba. magaliTad:

a) specializebul saxelmwifo organos daxmarebiT saganmanaTleblo dawesebulebaSi 

swavlis dawyeba an ganaxleba;

b) specializebuli saxelmwifo organos daxmarebiT muSaobis dawyeba;

g) saganmanaTleblo, aRmzrdelobiTi an/da samkurnalo programis gavla;

d) Tavisufali drois gansazRvruli formiT gamoyeneba;

e) sxva iseTi movaleoba, romelic xels Seuwyobs mis resocializacia-reabilitacias 

da axali danaSaulis Tavidan acilebas.

am SemTxvevaSi dauSvebelia arasrulwlovnisTvis iseTi movaleobis dakisreba, rome-

lic didi albaTobiT ar Sesruldeba an romlis Sesruleba arasrulwlovnis gonebriv da 

fizikur SesaZleblobebs aRemateba. swored amitom aris aucilebeli arasrulwlovnis 

individualuri Sefasebis angariSis Seswavla saWiro, raTa kargad iqnes gamovlenili 

TiToeuli arasrulwlovnis SesaZleblobebi.
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sasamarTlo praqtikis analizi gviCvebs, rom individualur angariSTan dakavSirebiT 

gvxvdeba gansxvavebuli SemTxvevebic.

magaliTad moviyvanoT sisxlis samarTlis saqme #1/313-16. mocemul SemTxvevaSi ram-

denjerme nasamarTlevma arasrulwlovanma kvlav Caidina saqarTvelos sisxlis samarT-

lis kodeqsis 177-e muxlis me-2 nawilis „a~ da „b~ da amave muxlis me-4 nawilis „g~ qvepun-

qtiT gaTvaliswinebuli danaSauli (qurdoba, sxvisi moZravi nivTis faruli daufleba 

marTlsawinaaRmdego misakuTrebis mizniT, Cadenili sadgomSi an sxva sacavSi ukanono 

SeRweviT, ramac mniSvnelovani ziani gamoiwvia imis mier, vinc orjer an metjer iyo na-

samarTlevi sxvisi nivTis marTlsawinaaRmdego misakuTrebisaTvis). saerTaSoriso stand-

artebiT gaTvaliswinebuli normebis miTiTebis Semdeg, sasamarTlo ganaCenSi msjelobs 

arasrulwlovnisTvis Tavisuflebis aRkveTis gamoyenebis Taviseburebebze. 

saqmeSi aseve mocemulia individualuri Sefasebis angariSi. kerZod, mosamarTle 

yuradRebas amaxvilebs im garemoebaze, rom braldebuls bevri Tavisufali dro hqonda 

da Rames saxlSi ar aTevda, TamaSobda azartul TamaSebs da ojaxis wevrebi arasrulw-

lovanTa reJimis sworad warmarTvas meTvalyureobas ver uwevdnen. 

es yovelive iyo dazaralebulis mxridan danaSaulebrivi qcevis erT-erTi xelSem-

wyobi faqtori, Tumca, angariSSi moyvanili faqtebiT aseve dgindeba, rom arasrulwlo-

vanTa sareabilitacio dawesebulebaSi braldebuls hqonda ganviTarebisa da ganaTlebis 

ufleba. 

sainteresoa arasrulwlovanTaTvis vadiani Tavisuflebis aRkveTis Sefardebis 

specifika saqarTvelos sasamarTlo praqtikis magaliTze.

moviyvanoT magaliTi. saqme #1/2526-15. daxurul sasamarTlo sxdomaze ganxilul 

iqna sisxlis samarTlis saqme nasamarTlobis mqone piris mimarT, danaSauli gaTvalis-

winebuli ssk-is 177-e muxlis me-3 nawiliT (qurdoba, e.i. sxvisi moZravi faruli nivTis 

daufleba marTlsawinaaRmdego misakuTrebis mizniT).

2015 wlis 3 maiss, daaxloebiT 14:30 saaTze, piri q. TbilisSi erT-erTi skveris mimde-

bare teritoriaze marTlsawinaaRmdego misakuTrebis mizniT farulad daeufla dazara-

lebulis kuTvnil 125 lars. sasjelis gansazRvrisas sasamarTlom mxedvelobaSi miiRo 

bavSvis konvenciis 37-e muxlis „b~ q/punqtis moTxovnebi, romlis Tanaxmad „bavSvis dapa-

timreba, dakaveba an cixeSi moTavseba xorcieldeba kanonis Tanaxmad da ganixileba ro-

gorc mxolod ukiduresi zoma, rac SeiZleba naklebi periodis ganmavlobaSi. mocemul 

sisxlis samarTlis saqmeze sasjelis daniSvnis dros miTiTebulia 53-e muxli. sasamarT-

lom mxedvelobaSi miiRo danaSaulis motivi da mizani, aseve qmedebis ganxorcielebis 

saxe da xerxi.

mosamarTle msjelobs pasuxismgeblobis Semamsubuqebel da damamZimebel garemoe-

beze. kerZod, Semamsubuqebel garemoebad Tvlis piris mier danaSaulis Cadenas aras-

rulwlovnobis periodSi, xolo damamZimebel garemoebad imas, rom igi Tavs aridebda 

sasamarTloSi gamocxadebas.

am garemoebebze dayrdnobiT sasamarTlom arasrulwlovans sasjelis saxed ganusaz-

Rvra Tavisuflebis aRkveTa 4 (oTxi) wlis vadiT, saqarTvelos kanonis _ arasrulwlo-

vanTa marTlmsajulebis kodeqsis 73-e muxlis me-3 nawilis safuZvelze daniSnuli 

Tavisuflebis aRkveTis vada Seumcira ¼ da sasjelis saxed da zomad ganusazRvra Ta-

visuflebis aRkveTa 3 (sami) wlis vadiT. saqarTvelos sk-is 67-e muxlis safuZvelze 

gauqmda Tbilisis saqalaqo sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa kolegiis 2014 wlis 

4 ivlisis ganaCeniT daniSnuli pirobiTi msjavri; 

saqarTvelos ssk-is 59-e muxlis me-5 nawilis safuZvelze axali ganaCeniT daniSnulma 

sasjelma STanTqa wina ganaCeniT daniSnuli sasjelis mouxdeli nawili _ 9 (cxra) TviT 
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Tavisuflebis aRkveTa da sabolood ganaCenTa erTobliobiT pirs Seefarda 3 wliT Ta-

visuflebis aRkveTa.

Cven mier Seswavlili sasamarTlo praqtika gviCvenebs, rom Tavisuflebis aRkveTis 

daniSvnisas sasamarTlo xSir SemTxvevaSi ar asabuTebs ra garemoebebze dayrdnobiT iqna 

sasjelis saxed SerCeuli sasjelis es zoma.

mocemul SemTxvevaSi ar aris Seswavlili (yovel SemTxvevaSi ganaCenSi ar aris asaxu-

li) arasrulwlovnis individualuri angariSi, ar aris msjeloba imis Sesaxeb,Tu sasje-

lis ukidures saxed ratom iqna miCneuli Tavisuflebis aRkveTa. 

Tumca gvxvdeba arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis saqmeebi, sadac sasjelis saxed 

vadiani Tavisuflebis aRkveTaa gansazRvruli, magram sasjelis am saxis SerCevisas mo-

samarTle argumentirebulad msjelobs misi SerCevisa da Sefardebis safuZvlebze.

magaliTad moviyvanoT samarTlis saqme #1/313-16.

arasrulwlovani sami wlis ganmavlobaSi oTxjer iqna gasamarTlebuli sakuTrebis 

winaaRmdeg mimarTuli danaSaulis araerTi epizodis CadenisaTvis da oTxjerve masTan 

gaformda saproceso SeTanxmeba SeRavaTian sasjelze. sasjelis moxdis periodSi is gaT-

avisuflda pirobiT vadamde adre, Tumca pirobiTi msjavris periodSi, man kvlav Caidina 

axali sakuTrebis winaaRmdeg mimarTuli danaSauli, sasamarTlos msjelobis Tanaxmad, 

miuTiTebs imaze, rom piris resocializacia jer kidev ar iyo momxdari. sainteresoa, 

rom mocemuli sisxlis samarTlis saqmeze Seswavlilia individualuri Sefasebis angari-

Si, saidanac gamomdinare, sasamarTlosTvis naTeli gaxda is garemoebebi, rac bral-

debulis deliqventur qcevas iwvevda. is Rames saxlSi ar aTevda, TamaSobda azartul 

TamaSebs da ojaxis wevrebi ver uwevdnen meTvalyureobas arasrulwlovnis dRis reJimis 

sworad warmarTvas.

es yovelive iyo braldebulis mxridan gamovlenili danaSaulebrivi qcevis xelSem-

wyobi faqtori. Tumca iqve aRniSnulia, rom moyvanili faqtebi mianiSnebs da ganaTlebis 

miRebis SesaZlebloba. sasamarTlom aseve ganmarta, rom saxelmwifo organoebis mxridan 

braldebulis mimarT gamovlenilma loialurma damokidebulebam ver uzrunvelyo misi 

gamosworeba da man mainc ar Sewyvita danaSaulebrivi saqmianoba. aqedan gamomdinare, mis 

mimarT wardgenili braldeba dakvlificirda ssk-is 177-e muxlis me-2 nawilis „a~ da „b~ 

qvepunqtebiT da amave muxlis „g~ qvepunqtiT, rac sasjelis saxed 6-dan 10 wlamde Tavi-

suflebis aRkveTas iTvaliswinebs.

aRniSnul argumentebsa da msjelobaze dayrdnobiT sasamarTlom arasrulwlovans 

sasjelis saxed da zomad 6 weli sapatimro sasjeli dauniSna, rac saqarTvelos ssk-is 

73-e muxlis me-3 nawilis safuZvelze pirs ¼-iT Seumcirda da saboloo sasjelis saxed 

da zomad 4(oTxi) wlisa da 6(eqvsi) Tvis vadiT Tavisuflebis aRkveTa ganesazRvra.

gavecnoT arasrulwlovanisTvis vadiani Tavisuflebis daniSvnis Teoriul safuZv-

lebs.

arasrulwlovans vadiani Tavisuflebis aRkveTa SeiZleba daeniSnos, Tu man mZime an 

gansakuTrebiT mZime danaSauli Caidina an is Tavs aridebs arasapatimro sasjels anda mis 

mimarT warsulSi gamamtyunebeli ganaCeni iqna gamotanili. 

profesori nona Todua yuradRebas amaxvilebs TiToeul SemTxvevaze cal-calke. 

kerZod, arasrulwlovanma Caidina „mZime an gansakuTrebiT mZime danaSauli.~ arasrulw-

lovnis mier Cadenili danaSauli SesaZlebelia iyos ara marto ganzraxi, aramed gaufrTx-

ilebelic. mas mohyavs avtoavariis SemTxveva, roca saWes arasrulwlovani marTavda da 

moZraobis usafrTxoebis wesebis darRvevis gamo ori moqalaqe miyenebuli travmisagan 

adgilzeve gardaicvala. am SemTxvevaSi gaufrTxileblobiT aris Cadenili mZime katego-

riis danaSauli.
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naklebad mZime ganzraxi danaSaulis SemTxvevaSi Tavisuflebis aRkveTa arasrulwlo-

vanTaTvis dauSvebelia.18 gansaxilvel sakiTxTan dakavSirebiT ismis kiTxva: ra wesiT da 

ra saxiT SeiZleba daniSnos sasamarTlom arasrulwlovnis mimarT sasjeli, Tuki ssk-is 

kerZo nawilis Sesabamisi muxliT dawesebulia mxolod Tavisuflebis aRkveTa da sxva 

alternatiuli sasjelebi dawesebuli ar aris?

xom ar SeiZleba am SemTxvevaSi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 76-e 

muxlis gamoyeneba? mas kidev Tavisi danawesi aqvs. aseve SeiZleba

1. germanuli gamocdilebis gaziareba da gamamtyunebeli ganaCenis gamotana sasjelis 

daniSvnis gareSe. 

2. SesaZlebelia sxva sasjelis daniSvna arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeq-

sis 66-e muxlSi mocemuli sasjelTa sistemidan;

3. an sasjelis saxiT SeiZleba dainiSnos Sinapatimroba.

14-dan 16 wlamde arasrulwlovnisTvis daniSnuli Tavisuflebis aRkveTis vada 1/3 

-iT mcirdeba. amasTanave, saboloo vada ar unda aRematebodes 10 wels. 

16 -dan 18 wlamde arasrulwlovnisTvis daniSnuli Tavisuflebis aRkveTis vada ¼-iT 

mcirdeba. saboloo sasjelis vada ar unda aRematebodes 12 wels.

saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 88-e muxli arasrulwlovanTa marTlmsa-

julebis kodeqsis miRebamde swored amgvari saxis SeRavaTebs iTvaliswinebda. miuxe-

davad amisa, rogorc ukve aRvniSneT, wlebis ganmavlobaSi arasrulwlovanTa saqmeebze 

sasjelis saxed Tavisuflebis aRkveTis Sefardebisas kritika Zalzed mwvave iyo.

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis me-9 muxli _ patimrobas, rogorc 

ukidures RonisZiebas ganixilavs. is rac SeiZleba mokle vadiT da regularuli gadasin-

jvis pirobiT unda iqnes gamoyenebuli. dauSvebelia arasrulwlovnisTvis Tavisuflebis 

SezRudva, Tu kanoniT gansazRvruli miznis miRweva ufro msubuqi zomis gamoyenebiT 

aris SesaZlebeli.

Sedarebis TvalsazrisiT, arasrulwlovanTaTvis Tavisuflebis aRkveTis Sefardebis 

kuTxiT saintersoa ucxo qveynis kanonmdeblobis analizi.

germaniaSi arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis minimaluri zRvari _ §18 1-li 

abzacis 1-li winadadebis mixedviT moicavs eqvs Tves, maqsimaluri _ 5 wels. 

_ §18 1-li abzacis me-2 winadadebis mixedviT Tavisuflebis aRkveTis maqsimaluri 

zRvari SesaZlebelia gaizardos aT wlamde. Tu saqme im danaSauls exeba, romlisTvisac 

zrdasrulTa sisxlis samarTalSi aT welze xangrZlivi Tavisuflebis aRkveTa dainiSne-

boda. am danaSaulebs miekuTvneba mkvleloba, mkvleloba damamZimebel garemoebebSi da 

SedegiT kvalificirebuli deliqtebi.

_ 18-dan 21 wlamde axalgazrdebisTvisac, Tu isini socialurad moumwifebelni ari-

an(mozrdilebi), Tavisuflebis aRkveTis zeda zRvari 10 wels Seadgens. sasjelis daniS-

vnisas yuradReba ar eqceva im faqts, rom msgavsi danaSaulisaTvis zrdasrul samarTal-

damrRvevs Tavisuflebis aRkveTa 10 welze meti vadiT daeniSneboda.19 

germaniaSi kanoni arasrulwlovanTa mimarT Semdegi saxis sanqciebs gamoiyenebs: aRmz-

rdelobiTi xasiaTis iZulebiTi RonisZiebani, gamasworebeli RonisZiebani (Zuchtmittel) da 

arasrulwlovnis sasjeli-Tavisuflebis aRkveTa (Jugenstrafe).
arasrulwlovanTa mimarT gamoyenebul sanqciaTa Soris yvelaze mkacria arasrulw-

lovanTa Tavisuflebis aRkveTaa. germanuli kanonmdeblobis mixedviT igi or SemTxveva-

Si SeiZleba dainiSnos:

18  n. Todua, arasrulwlovanTa sasjelis daniSvnis  zogierTi sadavo  sakiTxi. wignSi „arasrulwlovanTa 

kanonmdeblobis analizi  da sasamarTlo praqtika“, gamomcemloba „meridiani“, 2017, gv. 91. 
19 Laubentah/Nestler, Jugendstrafrecht, S. 326
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1) maSin, rodesac arasrulwlovans mavne Cvevebi axasiaTebs;

2) maSin, rodesac bralis simZime sasjelis saWiroebaze miuTiTebs;

rac Seexeba gamasworebel RonisZiebebs, es aris gafrTxileba, valdebulebis dakis-

reba da arasrulwlovnis Tavisuflebis SezRudva, romelic arasrulwlovnis mier Cade-

nili qmedebis proporciuli unda iyos.

rac Seexeba aRmzrdelobiTi xasiaTis iZulebiT RonisZiebebs _ sasamarTlos SeuZlia 

arasrulwlovans misces miTiTeba misi adgilsamyofelis Sesaxeb, daavaldebulos, rom 

man icxovros gansazRvrul ojaxSi an TavSesafarSi, daiwyos swavla an muSaoba, Seasru-

los raime samuSao, gadasces igi sazedamxedvelod meTvalyures, monawileoba miiRos 

socialuri varjiSis kursSi, mourigdes dazaralebuls da izrunos misTvis miyenebuli 

zaralis anazRaurebaze, monawileoba miiRos avtomanqanis marTvis kursSi.

sasamarTlos paragrafi 12-is mixedviT SeuZlia arasrulwlovani sacxovreblad mi-

amagros sadReRamiso dawesebulebas an mas cxovrebis sxva iseTi forma mouZebnos, rom-

lis drosac igi vinmes meTvalyureobas daeqvemdebareba.

saqarTvelos kanonis _ arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis TavSi _ zoga-

di principebi, kerZod, me-9 muxlSi _ patimroba ganxilulia, rogorc ukiduresi zoma. am 

muxlis Tanaxmad, dauSvebelia arasrulwlovanTaTvis Tavisuflebis SezRudva, Tu kano-

niT gansazRvruli miznis miRweva ufro msubuqi zomis miRweviT aris SesaZlebeli. aras-

rulwlovnis dakaveba da dapatimreba, misTvis Tavisuflebis SezRudva da Tavisuflebis 

aRkveTa dasaSvebia mxolod rogorc ukiduresi RonisZieba, romelic SeZlebisdagvarad 

mokle vadiT da regularuli gadasinjvis pirobiT unda iqnes gamoyenebuli.

arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis saqmeebze wlebis ganmavlobaSi, rogorc ukve 

aRvniSneT, kritika mwvave iyo. gansakuTrebiT sapatimro sasjelsa da mis zomebTan dakav-

SirebiT. amis mizezi sxvadasxva garemoeba gaxldaT:

a) arasrulwlovanTa mier Cadenili danaSaulTa simravle, maTi Zaladobrivi xasiaTi; 

cota ram Cveni qveynis uaxlesi warsulidan arasrulwlovanTa danaSaulisa da aras-

rulwlovanTa marTlmsajulebis Sesaxeb. faqtia, rom wlebis ganmavlobaSi arasrulw-

lovanTa mier Cadenili danaSaulis didi nawili agresiiT, sisastikiTa da ZaladobiT 

xasiaTdeboda. swored amitom daviwyeT mocemuli sakiTxis ganxilva uaxloesi istoriiT. 

1990-ian wlebSi Cvens qveyanaSi sxvadasxva formiT gamovlenil Zaladobas hqonda adgili. 

mimdinare zogadsocialurma movlenebma calkeul ojaxebSic pova asaxva. Sedegad ki am 

yvelafriT dazaralebuli bavSvebi miviReT.

eseni iyvnen saqarTveloSi Zaladobis wlebSi dabadebuli da aRzrdili bavSvebi, 

roca agresiisa da sisastikis riski maRali gaxldaT. saxeze gvqonda arasrulwlovanTa 

mier erTi da imave xelweriT Cadenili Zaladobrivi danaSauli, romelic arasrulwlo-

vans damoukideblad an jgufTan erTad hqonda Cadenili. es iyo poker-klubebis daya-

CaReba, taqsis mZRolebis gataceba, pirovnebisa da sakuTrebis winaaRmdeg mimarTuli 

danaSaulebi.20 

b) mwvave kritikis sapasuxod saWiro iyo am movlenebis gamomwvevi mizezebis Seswavla. 

arasrulwlovanTa danaSauli xom gardatexis asakSi iyo Cadenili da garda iuristebisa, 

sxvadasxva dargis specialistTa (fsiqologebis, sociologebis, biologebisa da pedago-

gebis) gansjis sagani unda yofiliyo. mozardis mimarT ganxorcielebul agresias, kon-

fliqtebs, sisastikes xom gamousworebel Sedegebamde mivyavarT.

xSirad mifiqria arasrulwlovani damnaSavis garemoze _ yovel konkretul SemTx-

vevaSi ra iyo axalgazrda adamianis mxridan danaSaulis Cadenis mizezi. rogoradac ar 

20  m. ivaniZe, arasrulwlovani da misi saukeTeso interesebi, naSromSi arasrulwlovanTa kanonmdeblobis 

analizi da sasamarTlo praqtika, Tb., 2017, gv. 15.
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unda CavuRrmavdeT, faqti saxezea _ arasrulwlovani marTlmsajulebis winaSe wardga. 

magondeba norvegieli kolegebis rCeva. arasrulwlovnis mimarT sasjelis daniSvnaze 

msje lobisas _ gadawyvetilebaSi vrclad agvesaxa is garemoebebi, travmebi, konfliqte-

bi, ramac arasrulwlovani konkretuli danaSaulis Cadenamde miiyvana. (vTqvaT, deda 

adre gardaecvala, erTi mSobeli zrdis, mama narkomania da a.S.)

g)kidev erTi faqtori _ mediis araswori roli arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

procesSi. magaliTad, erTi romelime arasrulwlovnis bediT daintereseba, ra drosac 

Cndeba kiTxva, ram gamoiwvia konkretuli arasrulwlovnis gamoyofa da misi saqmis sa-

jarod ganxilva. aseTi stigmatizacia xom Tavad arasrulwlovnis momavals vnebs. (misi 

piradi cxovrebisa da saqmianobis sajarod ganxilva).

d)kritikis safuZvels iZleoda Tavad sisxlis samarTlis kanonmdebloba, romelic 

istoriuli ierarqiiT mokled mimovixileT. mTavari postulati _ Tavisuflebis aRkveTa 

ukiduresi zoma _ yvelasaTvis misaRebi iyo da aris, magram ra berkets iZleoda kanon-

mdebloba, es dasafiqrebeli gaxldaT. imis aRniSvna, rom kanonmdebloba iyo dasaxvewi da 

Sesacvleli, iSviaTad xdeboda.

axalma arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsma am kuTxiT bevri ram Secvala. 

sainteresoa ra miviReT am siaxliT. moviSvelioT arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

kodeqsis 76-e muxli. mosamarTle uflebamosilia arasrulwlovans dauniSnos kanoniT 

gaTvaliswinebul zRvarze naklebi an sxva, ufro msubuqi sasjeli, Tu mis mimarT war-

sulSi gamamtyunebli ganaCeni gamotanili ar yofila da arsebobs Semamsubuqebel da 

damamaZimebel garemoebaTa erToblioba, ris gamoc mizanSewonilia kanoniT gaTvalis-

winebulze ufro msubuqi sasjelis daniSvna.

Tu adre (amk-is 76-e muxlis SemoRebamde) mosamarTles ufleba ar hqonda daeniSna 

kanoniT gaTvaliswinebul sasjelis zomaze ufro naklebi an ufro msubuqi sasjeli, Tu 

mxareebs Soris saproceso SeTanxmeba ar iyo gaformebuli, axla mosamarTles SeuZlia 

sakuTari SexedulebiTa da arasrulwlovanTa WeSmariti interesis gaTvaliswinebiT, 

SearCios sasjelis is forma da zoma, romelic mozardis resocializacia-reabilitacias 

uzrunvelyofs.

profesor moris SalikaSvilis SexedulebiT, amk-is 76-e muxlis Canaweri nasamarTlo-

bis am recidivis gamo msjavrdebulis uaryofiT mdgomareobaSi Cayenebis msgavsia.Tumca 

am SemTxvevaSi kanonmdebeli saubrobs ara nasamarTlobis mqone pirze, aramed arasrul-

wlovanze, romlis mimarTac odesRac, warsulSi gamamtyunebeli ganaCeni iqna gamotani-

li...kanonmdebeli mkacrad ganusazRvravs mosamarTles kriteriums da ar aZlevs imis 

saSualebas,rom Tavad gadawyvitos sakiTxi braleulobis principidan gamomdinare, anu 

mozards Cadenil qmedebaSi sakuTari braleulobisa da pirovnebis mixedviT SeurCios 

sasjeli.21

kanonmdeblobis am saSeRavaTo garemoebiT isargebla mosamarTlem, sisxlis samarT-

lis saqme #1/2469-16 da arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 76-e muxli gamoi-

yena. man mocemul SemTxvevaSi arasrulwlovans 6 (eqvsi) Tvis vadiT Tavisuflebis aRkve-

Ta ganusazRvra. saqme exeboda sicocxlis mospobis muqaras danis gamoyenebiT. kerZod, 

13 laris fuladi Tanxis gatacebas.

mocemul SemTxvevaSi, braldebulis asaki Seadgenda 16 wels, Tumca gansaxilvel 

SemTxvevaSi, sasamarTlom arasrulwlovnis saukeTeso interesisa da prioritetulobis 

gaTvaliswinebiT, mxedvelobaSi miiRo samedicino eqspertizis daskvna,romlis Tanaxmad 

piris asaki Seesabameboda 15 wels.

21  m. SalikaSvili, „SeniSvnebi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsTan dakavSirebiT“, kriminologiis 

Jurnali #1(2016), daviT batoniSvilis samarTlis institutis gamomcemloba. gv. 75.
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individualuri angariSis Seswavlis safuZvelze, sasamarTlom imsjela imis Taobaze, 

rom pirs ar hyavda ojaxi. misi sacxovrebeli adgili mudmivad icvleboda, igi quCaSi 

vaWrobiT iyo dakavebuli. sasamarTlom miiCnia, rom arasapatimro sasjelis gamoyenebis 

SemTxvevaSi piri ver Seasrulebda masze kanoniT dakisrebul movaleobas. mosamarTlis 

msjelobis Tanaxmad, nasamarTlobis arqonis faqti ver wonis bavSvis mimarT sapatimro 

sasjelis gamoyenebis nakleb prioritetulobis princips. arasrulwlovanma dakavebi-

sTanave aRiara danaSauli.

sasamarTlom sasjelis daniSvnisas Semdeg garemoebebze gaamaxvila yuradReba.

1) arasrulwlovani moqmedebda danis gamoyenebiT da dazaralebulis sicocxlis mo-

spobis muqariT;

2) mniSvnelovania Tavad qmedebis mimarT arasrulwlovnis damokidebuleba;

3) sasamarTlom gaiTvaliswina arasrulwlovnis sacxovrebeli garemos arastabilu-

ri xasiaTi; 

4) konkretul sisxlis samarTlis saqmeze sainteresoa mosamarTlis msjeloba sas-

jelis saxesTan dakavSirebiT. igi xazs usvams im garemoebas, rom msjavrdebulis mimarT 

SerCeuli yoveli sasjelis gamoyeneba praqtikaSi sicocxlisunariani unda iyos.

mocemul garemoebebze dayrdnobiT, sasamarTlom arasrulwlovans kanoniT gaTvalis-

winebul zRvarze naklebi sasjeli _ 6 Tvis vadiT Tavisuflebis aRkveTa dauniSna. man es 

sasjeli sicocxlisunarianad miiCnia (179-e muxlis 1-li nawili iTvaliswinebs Tavisu-

flebis aRkveTas 5-dan 7 wlamde vadiT):

arasapatimro RonisZiebaTa gamoyenebis gaeros standartuli minimaluri wesebis 

(tokios wesebi) Tanaxmad, yvela qveyanaSi es wesebi unda ganxorcieldes TiToeuli qvey-

nis politikuri, ekonomikuri, socialuri da kulturuli pirobebis, qveynis sisxlis 

samarTlis sistemis miznebisa da amocanebis gaTvaliswinebiT.

Cvens qveyanaSi sisxlis samarTlis liberaluri politikidan gamomdinare, arasrulw-

lovanTa marTlmsajulebis kodeqsma axali liberaluri xedvebi SemogvTavaza, maT Soris 

sasjelebis garSemo.

sisxlis samarTlis saqme #1/3251-16 sainteresoa rogorc arasrulwlovnisaTvis 

arasapatimro sasjelis daniSvnis TvalsazrisiT, aseve arasrulwlovanTa marTlmsaju-

lebis kodeqsis 76-e muxlis gamoyenebis kuTxiT. mocemul SemTxvevaSi arasrulwlovns 

bralad edeboda adamianis fizikuri da fsiqikuri iZuleba, Seesrulebina moqmedeba, 

romlis ganxorcieleba mis uflebas warmoadgenda. sasamarTlom sasjelis daniSvnisas 

miuTiTa saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 53-e muxlze, rac ar aris marTebuli, 

ramdenadac arasrulwlovnTa marTlmsajulebis kodeqsi calke iTvaliswinebs sasjelis 

daniSvnis zogad sawyisebs. ganaCenSi mosamarTle ar msjelobs konkretul situaciaSi 

bavSvis saukeTeso interesze, mis individualuri Sefasebis angariSze. mxolod bavSvis 

uflebaTa konvencias moixseniebs da am garemoebebze dayrdnobiT, amk-is 76-e muxlis 

gamoyenebiT. 7 (Svidi) Tvis vadiT Sinapatimrobas iyenebs. sasjelis saxisa da zomis Ser-

Cevisas mosamarTle ar msjelobs ra garemoebebze dayrdnobiT gamoiyena 76-e muxli da 

arc am muxliT gaTvaliswinebuli saSeRavaTo garemoebebi ikveTeba.

saqarTvelos arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis Tanaxmad, arasrulwlo-

vans Sinapatimroba eniSneba 6 Tvidan 1 wlamde vadiT naklebad mZime danaSaulis Cadenis 

SemTxvevaSi. misma aRsrulebam ki xeli ar unda SeuSalos anazRaurebadi samuSaos Ses-

rulebas an swavlis process. germaniaSi 1.1.2011 kanoniT (kanoni prevenciuli patimrobis 

Sesaxeb) samarTlebrivad miRebulia termini „adgilsamyofelis eleqtronuli zedamxed-

veloba~, rac am mowyobilobis gamoyenebis dRevandel praqtikas srulad Seesabameba. 

igi moicavs ara mxolod Sinapatimrobis valdebulebebis Semowmebis, aramed akrZalul 
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adgilebTan miaxloebis (potenciuri msxverplis adgilsamyofeli) SesaZleblobebs.

Sinapatimrobis daniSvnasTan dakavSirebiT gvsurs moviyvanoT erT-erTi magaliTi 

saqarTvelos sasamarTlo praqtikidan. miRebuli gadawyvetilebiT ramdenad iyo daculi 

arasrulwlovnis saukeTeso interesi, msjelobis sagania.

saqme #3-165-16. braldebis Tanaxmad, arasrulwlovani metalis sagnis gamoyenebiT, 

swrafi Caricxvis aparatidan, farulad, marTlsawinaaRmdego misakuTrebis mizniT, daeu-

fla fulad Tanxas 3 lars. pirveli instanciis sasamarTlom arasrulwlovani udanaSau-

lod cno. kerZod, qmedeba, romlis ganxorcielebac bralad edeboda arasrulwlovans 

formalurad Seicavda danaSaulis niSnebs. pirveli instanciis mosamarTlem gamoiyena 

ssk-is me-7 muxlis me-2 nawili da imsjela, rom aRniSnul qmedebas ar gamouwvevia iseTi 

ziani, romelic aucilebels gaxdida arasrulwlovnis pasuxismgeblobas.

Tbilisis saapelacio sasamarTlom arasrulwlovans sasjelis saxed da zomad 6 Tvis 

vadiT Sinapatimroba Seufarda. igi daeyrdno im msjelobas, rom arasrulwlovans amoZ-

ravebda sxvisi nivTis da ara konkretulad 3 laris dauflebis ganzraxva. mocemul SemTx-

vevaSi piris dasja ssk-is 1-li nawiliT da misTvis sasjelis zomad Sinapatimrobis daniS-

vna, ramdenad iTvaliswinebda arasrulwlovnis saukeTeso interess _ msjelobis sagania. 

zogjer arasrulwlovanTa mxridan adgili aqvs SinapatimrobisaTvis Tavis aridebas. am 

mxriv sainteresoa erT-erTi saqme saqarTvelos sasamarTlo praqtikidan. rusTavis saqa-

laqo sasamarTlos 2016 wlis 2 Tebervlis ganaCeniT arasrulwlovan a.m-s saqarTvelos 

sisxlis samarTlis kodeqsis 177-e muxlis me-2 nawilis „a~ da „b~ qvepunqtebiT gaTvalis-

winebuli danasaulis CadenisaTvis sasjelis saxed da zomad ganesazRvra Sinapatimroba 6 

(eqvsi) Tvis vadiT. mas daekisra sacxovrebel adgilas yofnis valdebuleba 24:00 saaTidan 

07:00 saaTamde. manve daniSnuli sasjelis Sewyvetis mizniT daaziana samajuri, romelic 

Semowmebis Sedegad aRmoCnda msjavrdebulis sacxovrebel misamarTze. aRniSnulis gamo 

arasrulwlovans daniSnuli sasjeli Seecvala Tavisuflebis aRkveTiT 6 Tvis vadiT.22

arasapatimro RonisZiebaTa gamoyenebis gaeros standartuli minimaluri wesebis 

(tokios wesebi)23 Tanaxmad, arasapatimro zomis SerCeva unda efuZnebodes dawesebuli 

kriteriumebis Sefasebas danaSaulis xasiaTisa da simZimis, damnaSavis pirovnebis, warsu-

lis, sasjelis miznisa da dazaralebulis uflebebis gaTvaliswinebiT. 

vfiqrobT, yovel sisxlis samarTlis saqmeze mkafiod unda Candes sasjelis daniSvnis 

safuZvlebi, rac momavalSi arasrulwlovnis resocializacia-reabilitacias uzrunve-

lyofs.

SevexoT kidev erT arasapatimro RonisZiebis _ sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis 

daniSvnis Taviseburebas.

2016 wlis Tbilisis saqalaqo sasamarTlos sisxlis samarTlis saqme #1/5708-15 gad-

awyvetilebiT, nasamarTlobis armqone pirs, romelic registrirebuli iyo TbilisSi, 

brali daedo saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 178-e muxlis me-2 nawilis „a~ 

da me-3 nawilis „a~ qvepunqtiT gaTvaliswinebuli danaSaulis CadenaSi (sxvisi moZravi 

nivTis aSkara daufleba marTlsawinaaRmdego misakuTrebis mizniT, ramac mniSvnelovani 

ziani gamoiwvia, Cadenili winaswari SeTanxmebiT jgufis mier).

arasrulwlovani marTlsawinaaRmdegod daeufla 600 larad Rirebul kuTvnil saaTs, 

riTac dazaralebuls miayena mniSvnelovani materialuri ziani.

mocemul sisxlis samarTlis saqmeze pasuxismgeblobis Semamsubuqebel garemoebas 

warmoadgens is faqti, rom arasrulwlovani aRiarebs da gulwrfelad inaniebs Cadenil 

22  i. varZelaSvili, arasrulwlovnis mimarT sasjelis daniSvna (sasamarTlo praqtikis analizi), wignSi ̀ ara-

srulwlovanTa kanonmdeblobis analizi da sasamarTlo praqtika~; gamomcemloba „meridiani“, Tb., 2017, 

gv. 148.
23 miRebuli gaeros asambleis 1990 wlis 14 dekembris #45/110 rezoluciiT.
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danaSauls, pasuxismgeblobis damamZimebeli garemoeba ar gaaCnia.

gadawyvetilebaSi mosamarTle iTvaliswinebs bavSvis saukeTeso interess da mis in-

dividualur Sefasebis angariSze dayrdnobiT mizanSewonilad miiCnevs arasrulwlovni-

saTvis arasapatimro sasjelis Sefardebas. mosamarTle msjelobs, rom braldebuli 

gamoxatavs sinanuls mis mier ganxorcielebuli qmedebisadmi, iziarebs qmedebaze pa-

suxismgeblobis Sedegebs. amasTan, sasamarTlos azriT, konkretul sisxlis samarTlis 

saqmeze yvela garemoeba arsebobs, rom gamoyenebuli iyos arasrulwlovanTa marTlmsa-

julebis kodeqsis 76-e muxli.

mosamarTle aqve msjelobs, rom arasapatimro sasjelis daniSvnis SemTxvevaSi, pro-

baciis erovnuli saagentos sareabilitacio programebis daniSvnis SemTxvevaSi, proba-

ciis erovnuli saagentos sareabilitacio programebis sammarTvelo gaatarebs Sesabam-

is RonisZiebebs, dazaralebulis mimarT empatiis gaRvivebisa da stresTan gamklavebis 

unarebis gaZlierebisaTvis. am msjelobaze dayrdnobiT sasamarTlom arasrulwlovans 

sabolood dauniSna 160 saaTis vadiT sazogadoebisTvis sasargeblo Sroma. 

saqarTvelos arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 71-e muxlis Tanaxmad, 

arasrulwlovans sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma eniSneba 40-dan 300 saaTamde va-

diT. 

amasTan, arasrulwlovans sazogadoebrivad sasargeblo Sroma ise unda daeniSnos, 

rom misma aRsrulebam xeli ar SeuSalos anazRaurebadi samuSaos Sesrulebas an swav-

lis process. amave kodeqsis 71-e muxlis Tanaxmad, Tavisuflebis aRkveTis sazogadoebi-

saTvis sasargeblo SromiT Secvlis an mxareTa Soris saproceso SeTanxmebis arsebobis 

SemTxvevaSi sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis Secvla SeiZleba ufro naklebi vadi-

Tac dainiSnos.

sazogadoebrivad sasargeblo Sroma germaniaSi sasjelis saxe ki ara, arasapatimro 

sasjelebTan dakavSirebuli valdebulebaa, amitomac germaniis sisxlis samarTlis lite-

raturaSi mimdinareobs diskusia misi sasjelad SemoRebis SesaZleblobebTan dakavSire-

biT.24 

gasaTvaliswinebelia aseve Sveicariis magaliTic, sadac sazogadoebrivad sasarge-

blo Sromis sisxlissamarTlebriv sanqciad Camoyalibebam misi gamoyenebis statistika 

gaauaresa.25

mokled SevexebiT arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganxorcielebisas saproce-

so SeTanxmebis gaformebis Taviseburebebs. Cven mier Seswavlil iqna arasrulwlovanTa 

sisxlis samarTlis saqmeebi, saidanac nawilze gaformebulia saproceso SeTanxmeba. igi 

dadebulia rogorc pirovnebis winaaRmdeg mimarTul qmedebebze, aseve sakuTrebis wi-

naaRmdeg mimarTul danaSaulebze, narkotikuli danaSaulis ukanono SeZena da Senaxvis 

faqtze, sapatimro dawesebulebaSi Cadenil danaSaulebze.

arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis saqmeebze, saproceso SeTanxmebisas sasjelis 

saxed vadiani Tavisuflebis aRkveTis garda, vxvdebiT pirobiT sasjelsac. 

Cven veTanxmebiT baton moris SalikaSvilis mosazrebas imis Taobaze, rom saproce-

so instituti ar unda iqnes gamoyenebuli arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganxor-

cielebisas. argumenti imis Taobaze, rom saproceso SeTanxmeba swraf marTlmsajule-

bas uzrunvelyofs, ar aris misaRebi, radgan swrafi marTlmsajulebis pirobebSic ki 

mozardis WeSmariti interesi maqsimalurad unda iqnes gaTvaliswinebuli. saproceso 

SeTanxmebis nacvlad farTod unda iqnes gamoyenebuli swrafi da efeqturi aRdgeniTi 

24   q. mWedliSvili-hedrixi, sapatimro sasjelebis alternativa sazRvargareTis qveynebSi, sisxlis samarTli 

kanonmdeblobis liberalizaciis tendenciebi saqarTveloSi, gamomcemloba „meridiani“ Tb., 2016, gv. 695.
25 iqve. Sveicariis statistika sazogadoebrivad sasargeblo Sromis gamoyenebis Sesaxeb, gv. 694.
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marTlmsajulebis sxva institutebi.

arasrulwlovanTa sasjelis daniSvnis Taviseburebebze SegviZlia Semajamebeli saxis 

Semdegi rekomendaciebi warmovadginoT:

_ saqarTveloSi dRes arsebuli liberaluri politika, arasrulwlovanTa marTlm-

sajulebis procesSi, xazs usvams yvelaze msubuqi saSualebisa da alternatiuli zome-

bis prioritetulobas. vadiani Tavisuflebis gamoyeneba unda moxdes mxolod ukidures 

SemTxvevaSi. Tumca alternatiuli sasjelis SerCevisas daculi unda iyos arasrul-

wlovnisadmi individualuri midgomisa da Tanazomierebis principi. aseve gaTvalis-

winebuli unda iyos cneba _ kargia sasjeli, romelic amcirebs recidivid risks. aras-

rulwlovanisTvis sasjelis daniSvnisas gaTvaliswinebuli unda iyos sasjelis miznebi.26

_ ar SeiZleba sazogadoebis, sainformacio saSualebebis yuradReba mizanmimarulad 

mxolod erTi romelime mozardis qmedebas an mis mimarT SerCeul sasjelis saxes daeT-

mos. es ewinaaRmdegeba bavSvis piradi cxovrebis daculobis princips. 

_ wlebis ganmavlobaSi arasrulwlovanTaTvis daniSnuli sasjelis Sesaxeb sasamarT-

los kritika didi iyo. axalma kanonmdeblobam bevri ram Secvala, Tumca midgomebi erTi 

unda iyos, ramdenadac arasrulwlovanTa danaSauli TaviseburebiT gamoirCeva _ is gar-

datexis asakSia Cadenili. sazogadoebis interess ara marto arasrulwlovanTaTvis gan-

sazRvruli sasjelis saxe da zoma unda iwvevdes, aramed maT mier ganxorcielebuli 

qmedebis Sinaarsi da xasiaTi. sazogadoebis TiToeuli wevris mizani arasrulwlovanTa 

danaSaulis Semcireba unda iyos. 

_ arasrulwlovanTa saqmis ganmxilveli mosamarTle kargad unda erkveodes aras-

rulwlovanaTa fsiqologiaSi da yovel konkretul saqmeze gadawyvetilebis miRebisas 

arasrulwlovnis asakTan erTad misi individualuri maxasiaTeblebi: mozardis ganvi-

Tarebis done, cxovrebis pirobebi, aRzrda da ganaTleba, janmrTelobis mdgomareoba, 

unda miiRos mxedvelobaSi. 

26  m. ivaniZe (Tanaavtori), `arasrulwlovanTa kanonmdeblobis analizi da sasamarTlo praqtika~. gamomcem-

loba „meridiani“, Tb., 2017, gv. 40.
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samarTlis doqtori,

Sss akademiis asocirebuli profesori,

iv. javaxiSvilis sax. Tbilisis saxelmwifo universitetis asist. profesori

arasrulwlovanTa marTlmsajuleba bavSvTa uflebebis dacvis sferoSi umniSvnelo-

vanesi funqciis matarebelia da igi specifikur midgomas saWiroebs. msoflios TiTqmis 

yvela progresul sakanonmdeblo Teoriasa da praqtikaSi swored aRniSnuli faqtori-

dan gamomdinare Camoyalibda gansakuTrebuli midgoma arasrulwlovnebTan mimarTebaSi, 

gansakuTrebiT ki arasrulwlovan damnaSaveebTan mimarTebaSi, romlis Tanaxmadac aras-

rulwlovani ufro msxverplad unda moiazrebodes, vidre damnaSaved. isini saWiroe-

ben dacvas, zrunvasa da reintegracias. amitomac saerTaSoriso dokumentebSi ZiriTadi 

aqcenti swored marTlmsajulebis calke sistemis Seqmnisa da specialuri sasamarT-

loebis, aseve gansakuTrebuli procedurebis SemuSavebis aucileblobaze keTdeba.1 Ta-

visi arsiT arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistema kompleqsuria da aerTianebs 

sxvadasxva iseT samTavrobo struqturas, saagentos, uwyebas, organizaciasa da dawe-

sebulebas, rogoricaa policia, prokuratura, advokatura, sasamarTlo, socialuri 

uzrunvelyofis saagentoebi, saganmanaTleblo dawesebulebebi, probaciis samsaxurebi, 

sasjelaRsrulebiTi dawesebulebebi da sxva.

arasrulwlovanTa marTlmsajulebasTan dakavSirebuli standartebi dadgenil-

ia oTxi ZiriTadi dokumentiT: `gaeros saxelmZRvanelo principebi arasrulwlovanTa 

Soris danaSaulis prevenciis Sesaxeb~, `gaeros standartuli minimaluri wesebi aras-

rulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebis Sesaxeb~, `gaeros wesebi Tavisufle-

baaRkveTili arasrulwlovnebis dasacavad~ da `saxelmZRvanelo principebi sisxlis 

samarTlis sistemaSi bavSvebTan dakavSirebiT moqmedebis Sesaxeb~. miuxedavad imisa, rom 

oTxive maTgani ZiriTadad sarekomendacio xasiaTs atarebs, maT mier dadgenilia mTeli 

rigi debulebebi, romelTa gaTvaliswinebac arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganvi-

TarebaSi Zalian did rols TamaSobs. mTavar dokumentad ki gaeros 1989 wlis `konvencia 

bavSvTa uflebebis Sesaxeb~ rCeba. gasuli wlebis ganmavlobaSi saqarTveloSi (romelic 

zemoaRniSnul konvencias 1994 wels SeuerTda) araerTi warmatebuli nabiji iqna gadadg-

muli arasrulwlovanTa marTlmsajulebis saerTaSoriso standartebTan SesabamisobaSi 

moyvanis TvalsazrisiT. am kuTxiT mniSvnelovania saqarTvelos parlamentis mier 2015 

wlis 12 ivniss arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis miReba, romlis ZiriTadi 

nawili 2016 wlis 1 ianvridan amoqmedda. kodeqsma axleburi, gacilebiT liberaluri 

1  bolo 100 wlis ganmavlobaSi iuvenaluri iusticiis sxvadasxva sistema ganviTarda TiTqmis mTel msoflio-

Si. pirveli sasamarTlo arasrulwlovanTa saqmeebze Camoyalibda 1899 wels amerikis SeerTebul StatebSi, 

ilinoisis StatSi, CikagoSi, did britaneTSi (1908), ruseTSi (1910), safrangeTsa da belgiaSi (1912), es-

paneTSi (1918), niderlandebSi (1921), germaniasa (1922) da avstriaSi (1923). erTa ligis monacemebiT, aseTi 

sasamarTloebi 1931 wlisTvis ukve msoflios 30 qveyanaSi moqmedebda.
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midgoma SemogvTavaza2 da yvela is norma, romelic sisxlis samarTlis, sisxlis samar-

Tlis saproceso kanonmdeblobasa da administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsSi 

iyo mocemuli, sxvagvarad daaregulira. garda amisa, dRemde etapobrivad xdeba advoka-

turis, prokuraturis, sasamarTlosa da Sinagan saqmeTa saministros warmomadgenlebis 

gadamzadeba specialuri programis Sesabamisad, vinaidan kanonmdeblobiT pirdapir aris 

gansazRvruli, rom is piri, romelsac ar gaaCnia specialuri momzadeba, ar aqvs ufle-

bamosileba Tavisi saqmianoba am mimarTulebiT ganaxorcielos.3 miuxedavad aRniSnuli 

garemoebebisa, mocemul sferoSi dRemde arsebobs araerTi mniSvnelovani problema, ro-

melTa gadaWrac kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis uflebebis efeqturi dacvisTvis 

Zalian mniSvnelovania.

saWiroa problemis ufro siRrmiseuli kvleva da Sesabamisi midgomebis Camoyalibe-

ba. danaSaulis gamomwvevi mizezebi, cxovrebis, ganviTarebisa da im socialuri garemos 

gaTvaliswineba, romelic arsebiT gavlenas axdens piris damnaSaved Camoyalibebaze. maT 

Soris ki gansakuTrebuli adgili ojaxsa da skolas ukavia.4 gasaTvaliswinebelia aseve 

yofa-cxovreba, qalaqi, raioni, sofeli da regionebisTvis damaxasiaTebeli Tavisebure-

bebi, vinaidan isini erTmaneTisagan garemos TvalsazrisiT mkveTrad gansxvavdebian da 

aqedan gamomdinare, mocemul regionebSi aRzrdili bavSvebic gansxvavebuli moTxov-

nilebebisa da miswrafebebis matarebelni arian. es faqtorebi maqsimalurad unda iyos 

gaTvaliswinebuli sagamoZiebo da sasamarTlo organoebis mxridan, gansakuTrebiT ki 

dakiTxvis/gamokiTxvis etapze. vinaidan, danaSaulis gaxsna da saqmeze arsebuli gare-

moebebis dadgenis mniSvnelovani piroba calkeuli saxis sagamoZiebo moqmedebis Catare-

ba, maTi sworad dagegmva da ganxorcielebaa. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ko-

deqsis 52-e muxli gansazRvravs arasrulwlovnis gamokiTxvis/dakiTxvis wess, romlis 

Tanaxmadac arasrulwlovnis dakiTxvis/gamokiTxvis dros moqmedebs saqarTvelos sisx-

lis samarTlis saproceso kodeqsiT dadgenili wesi (garda amave kodeqsis 332-e muxlis 

debulebebisa). arasrulwlovnis dakiTxva misi kanonieri wamomadgenlisa da advokatis 

TandaswrebiT tardeba. saWiroebisamebr, uzrunvelyofilia fsiqologis monawileobac.5 

14 wlamde asakis piris dakiTxva SeiZleba Catardes kanonieri warmomadgenlis Tanxmobi-

Ta da TandaswrebiT. kanonier warmomadgenels ufleba aqvs, gamoTqvas Tavisi mosazreba 

2  unda aRiniSnos, rom liberaluri midgoma arasrulwlovnebTan mimarTebaSi yovelTvis arsebobda TiTqmis 

yvela qveynis kanonmdeblobaSi. mag., norvegiaSi, jer kidev XIII saukuneSi, sisxlis samarTlis kodeqsSi  mi-

TiTebuli iyo, rom `ufrosebs qurdobisaTvis SeiZleba moaWran orive xeli, bavSvebs ki, mxolod erTi~. 

arasrulwlovanTa danaSaulis administracia (saqarTvelos kanonmdebloba da saerTaSoriso samarTle-

brivi meqanizmebi), 2003, 6.
3  arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi m.16 - arasrulwlovanTa marTlmsajulebis process awar-

moeben mxolod arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi specializebuli pirebi, garda saqarTvelos sisxlis 

samarTlis saproceso kodeqsis 120-e muxlis me-8 nawiliT, 121-e muxlis me-2 nawiliTa da 171-e muxlis me-2 

nawiliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. Tu arasrulwlovnis mimarT saproceso moqmedeba araspeciali-

zebulma pirma ganaxorciela, man amis Sesaxeb dauyovnebliv unda acnobos arasrulwlovanTa marTlmsaju-

lebaSi specializebul pirs, romelmac unda ganagrZos procesi, xolo araspecializebuli piri dauyovne-

bliv unda CamoSordes arasrulwlovanTa marTlmsajulebis process.

aRniSnuls iTvaliswinebs pekinuri wesebic, kerZod, pekinuri wesebi mouwodebs saxelmwifoebs normati-

ul doneze moaxdinon samarTaldamcavi organoebis warmomadgenlebis kvalificireba, raTa maT gaiaron 

bavSvebTan muSaobis specialuri da regularuli treiningebi da mxolod maT awarmoon bavSvTa gamokiTxva/

dakiTxva (pekinuri wesebi, wesi 12).
4  SalikaSvili m., miqanaZe g., arasrulwlovanTa marTlmsajuleba (saxelmZRvanelo), Tb., fraiburgi, stras-

burgi, 2016, 22.
5  bavSvTa uflebebis komitetis zogadi komentari ganmartavs, rom zogjer bavSvma gamomkiTxvelis specifi-

kuri ena ar icis, ris gamoc ver aRiqvams mis naTqvams, vinaidan, bavSvebis metyveleba garkveul SemTxvevaSi 

gansxvavebulia. codnis, gonebrivi ganviTarebisa Tu gamocdilebis naklebobam ki SesaZlebelia gamoiwvios 

kiTxvis arasrulyofilad gageba da aseve araswori pasuxis miReba. saamisod arsebobs specialistis saWiroeba 

_ iqneba es Tarjimani Tu fsiqologi (gaeros bavSvTa uflebaTa komitetis zogadi komentari # 10,p).



arasrulwlovnis dakiTxvis
Tavisebureba

nino
gogniaSvili

25

da sasamarTlos nebarTviT daazustos 14 wlamde asakis pirisaTvis dasmuli kiTxva. 14 

wlamde asakis mowmes ganumartaven mis movaleobas, Tqvas mxolod simarTle, magram ar 

afrTxileben Cvenebis micemaze uaris TqmisaTvis, cru Cvenebis da arsebiTad urTierT-

sawinaaRmdego Cvenebis micemisaTvis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis dakisrebis 

Taobaze. procesualur sakiTxebTan erTad mniSvnelovania dakiTxvis taqtikuri wesebis 

sworad gamoyeneba, raTa uzrunvelyofil iqnes maqsimaluri Sedegis miRweva aRniSnuli 

kategoriis saqmeebze.

dakiTxva mtkicebulebaTa miRebisa da gadamowmebis erT-erTi yvelaze mniSvnelovani 

gza, amavdroulad sakmaod rTuli da yvelaze gavrcelebuli sagamoZiebo moqmedebaa. 

igi gamoiyeneba informaciis miRebis mizniT im pirebisagan, romlebmac uSualod aRiqves 

mtkicebulebiTi xasiaTis informacia, romelsac arsebiTi mniSneloba aqvs saqmisTvis 

(es SeiZleba iyos braldebuli, mowme, dazaralebuli). aRniSnuli sagamoZiebo moqmedeba 

uflebamosili pirebis mxridan zogadfsiqologiur da profesiul ganaTlebas, adami-

anebis fsiqologiisa da dakiTxvis taqtikuri meTodebis codnas moiTxovs. dakiTxvis 

saSualebiT iRebs informacias uflebamosili piri, Tu ra uZRoda win danaSaulis Cade-

nas, adgens danaSaulis Cadenis motivsa da mizans. Tumca, srulwlovanTagan gansxvave-

biT, gansakuTrebuli sirTuliT gamoirCeva arasrulwlovanTa dakiTxva. igi moiTxovs 

uflebamosili pirisagan saerTo da profesiul kulturas, cxovrebiseul gamocdilebas, 

arasrulwlovanTa fsiqologiisa da dakiTxvis Taviseburebebis codnasa da asakobrivi 

maxasiaTeblebis mixedviT individualuri midgomis Camoyalibebas. arasrulwlovnis 

dakiTxvisas farTod gamoiyeneba: kriminalistikuri taqtika, iuridiuli fsiqologia, 

logika, pedagogika, sasamarTlo eTika. 

arasrulwlovnis dakiTxvas gaaCnia garkveuli Taviseburebebi, romelic ukavSirdeba 

dasakiTxis asaks, socialur-demografiul da fsiqologiur Taviseburebebs. 

srulwlovnisagan gansxvavebiT arasrulwlovans axasiaTebs: 

a. yuradRebis koncentraciis naklebi unari; 

b. fantaziisken midrekileba; 

g. Semecnebulis aRqmisa da analizis, aseve realuris gamogonilisagan gansxvavebis 

naklebi unari.6

arasrulwlovnebs, rogorc wesi, srulwlovanTagan gansxvavebiT naklebad SeuZliaT 

gaacnobieron movlena mTlianobaSi da gamoyon mTavari. yuradRebas aqceven mxolod im 

movlenas, romelic maTTvis sainteresoa, an moaxdines maTze gansakuTrebuli gavlena. 

isini ufrosebze metad uSveben Secdomas manZilsa da drosTan mimarTebaSi, movlenebisa 

da moqmedebebis TanmimdevrobaSi. martivad aviwydebaT movlena (faqtebi, garemoebebi) da 

amavdroulad gamorCeulad zustad SeuZliaT aRiqvan da ukeT daimaxsovron is faqtebi, 

romelic maT ainteresebT. arasrulwlovnebs axasiaTebT mometebuli emociuri aRgzne-

badoba, xasiaTis gauwonasworebuloba, xSiri cvlileba da qcevis Tavisebureba, romelic 

aisaxeba maT Cvenebazec (aRniSnuli garemoebebi damaxasiaTebelia yvela kategoriis aras-

rulwlovnebisTvis, maTi procesualuri statusis miuxedavad). 

arasrulwlovnis qceva xSir SemTxvevaSi damokidebulia dakiTxvis procesSi mis mier 

Tavisi mowifulobisa da damoukideblobis demonstrirebaze. vinaidan arasrulwlovnis 

ganviTarebis zemoT CamoTvlili da zogierTi sxva fizikuri da fsiqikuri Tavisebureba 

erTnairad gamovlindeba Cvenebis formirebisa da dakiTxvis procesSi. 

arasrulwlovnis dakiTxvis organizebis mizniT aucilebelia mTeli rigi mosamzade-

beli RonisZiebebis ganxorcieleba: 

6  Руководство для следователей/Метод.пособие/под.ред.В.А.Селиванова М., 1993, 315.
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1. arasrulwlovnis dakiTxva/gamokiTxvis adgilis gansazRvra7; 

2. dakiTxvis drois gansazRvra. 

3. dakiTxvis xangrZlivobis gansazRvra.

dakiTxvis warmatebiT Catarebis erT-erTi mniSvnelovani pirobaa adgilisa da gare-

mos gansazRvra. evrosabWos direqtiva bavSvebze orientirebuli marTlmsajulebis Tao-

baze, swored aRniSnulze miuTiTebs, kerZod, samarTalwarmoebis yvela etapze uzrunve-

lyofili unda iyos bavSvisadmi mopyroba misi asakis, gansakuTrebuli saWiroebis, misi 

simwifisa da ganviTarebis donis, aseve komunikaciaSi SesaZlo problemebis gaTvalis-

winebiT. im saqmeebis ganxilva, romlebic bavSvebs Seexeba, bavSvis saWiroebebis gaTval-

iswinebiT unda ganxorcieldes da garemo bavSvebisTvis ar unda iyos SemaSinebeli.

dakiTxva unda Catardes droulad, aRqmuli faqtis Semecnebidan garkveuli drois 

gasvlamde. aRniSnuli imiT aris ganpirobebuli, rom, Tu arasrulwlovnis mier aRqmul 

movlenas ar gaaCnia misTvis mniSvnelovani emociuri mniSvneloba, maSin arasrulwlovnis 

mier movlenis aRqma ufro zedapirul xasiaTs atarebs da mis mexsierebaSi aRbeWdili 

esa Tu is movlena Zalian martivad iSleba gonebidan. garda amisa, gasaTvaliswinebelia 

is faqtoric, rom arasrulwlovani SeiZleba Zalian martivad moeqces rogorc winaswar 

ganzraxuli, ise ganzraxvis gareSe _ garkveuli pirebis, an faqtorebis _ STagonebis 

qveS, romlis gavleniTac man SeiZleba sakuTari Tavi daarwmunos sxva pirTa mier ga-

moTqmuli mosazrebebis sisworeSi, romlebTanac mas dakiTxvamde hqonda urTierToba. 

Tu nanaxidan gamomdinare gamowveuli Zlieri gancdebis gamo moxda arasrulwlovnis 

gonebis fsiqologiuri Seferxeba, maSin dakiTxva unda gadaidos, manamdis sanam is ar 

iqneba fsiqologiurad mzad mogvces Cveneba. dakiTxvaze gamoZaxebisas ki igi ise unda 

iyos organizebuli, rom arasrulwlovans ar mouwios didxans lodini, ramac, saboloo 

jamSi, SeiZleba uaryofiTad ganawyos dasakiTxi pirisadmi. 

dakiTxvis/gamokiTxvis drosa da xangrZlivobas rac Seexeba, unda aRiniSnos, rom 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 52-e muxlSi mxolod im garemoebazea mi-

TiTebuli, rom arasrulwlovani ar SeiZleba daikiTxos 22:00 saaTidan 08:00 saaTamde, 

Tumca, dakiTxvis xangrZlivobaze araferia naTqvami, rac udavod mniSvnelovani xarvezia 

kanonmdeblobaSi (aRniSnulze miTiTeba uSualod `arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

kodeqsSi~ unda iyos). vinaidan sakiTxi Zalze aqtualuria da dasakiTxis pirovnebis, 

misi asakis gaTvaliswinebiT unda ganisazRvros swored dakiTxvis xangrZlivoba, ris 

rekomendaciasac fsiqologebic iZlevian. maTi mosazrebis Tanaxmad, dakiTxvis xangr-

Zlivoba unda gamomdinareobdes dasakiTxis asakidan. vinaidan, magaliTad, mcirewlovani 

bavSvebis yuradRebis koncentraciis xangrZlivoba Zalian mcirea da ganisazRvreba ram-

denime wuTiT, amitom maTi dakiTxvis/gamokiTxvis procesSi aucilebelia xSiri Sesvene-

bebis gamoyeneba. mozardebis SemTxvevaSi ki SesaZlebelia dakiTxvis/gamokiTxvis drois 

ufro gaxangrZliveba da Sesvenebis raodenobis Semcireba. Tumca dakiTxva ar unda gaWi-

anurdes, rodesac bavSvi daRlisa da stresis niSnebs avlens, rac ZiriTadad gamoixateba 

yuradRebis gafantvaSi, pasuxebis Semoklebis an Semcirebis, sxeulis moZraobis gaxSire-

bis an, piriqiT, modunebaSi.8

imisaTvis, rom moxdes dasakiTxTan fsiqologiuri kontaqtis damyareba da ganisaz-

Rvros dakiTxvis taqtika, aucilebelia dadgindes: misi damokidebuleba TanatolebTan, 

xasiaTis Taviseburebebi, interesTa wre da hobi, aseve sxva mTeli rigi garemoebebi, 

romelic dakavSirebulia misi socialur-demografiuli da fsiqologiuri xasiaTis Tav-

7  evropis sabWos ministrTa komitetis saxelmZRvanelo direqtivebi bavSvze orientirebuli marTlmsaju-

lebis Taobaze, p 54. 
8 arasrulwlovanTa dakiTxvis/gamokiTxvis fsiqologiuri aspeqtebi, avt. kol., Sss akademia, 2016, 74.
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iseburebebTan. am mizniT aucilebelia zedmiwevniT moxdes sisxlis samarTlis saqmisa da 

saqmeze Sekrebili informaciis Seswavla. dasakiTxis pirovnebis Seswavla xorcieldeba 

im meTodebis bazaze, romelic SemuSavebulia fsiqologiuri mecnierebis mier sagamoZie-

bo moqmedebis miznebis gaTvaliswinebiT da mas garkveuli sazRvrebi gaaCnia. dakiTxvis 

momzadebis procesSi SeiZleba gamoyenebul iqnes iseTi meTodebi, rogoricaa dakvirveba, 

msjeloba, saqmianobis Sedegebis analizi. garda amisa, aseve pirovnebis Seswavlis mizniT 

mniSvnelovania iseTi garemoebebis dazusteba da Sesabamisi kiTxvebis dasma dasakiTxi 

pirebisadmi, rogoricaa: arasrulwlovani dasakiTxis anketur-biografiuli monacemebi; 

monacemebi pirebze, romlebic zrdian mozards da ojaxis moralur-fsiqologiur kli-

matze axdenen gavlenas; mozardis garemomcveli garemos Sesaxeb monacemebi, misi sanac-

nobo wrisa da kavSirebis Sesaxeb informacia; arasrulwlovnis damokidebuleba swavlis 

mimarT; xasiaTi, Cvevebi da maTi miswrafebebi; arasrulwlovnis fizikuri da fsiqiku-

ri janmrTelobis mdgomareoba, misi unari, sworad aRiqvas movlenebi da unari, misces 

swori Cveneba.9 

dakiTxvamde dasakiTxi pirovnebis Seswavla unda moxdes gamomZieblisaTvis xelmis-

awvdomi yvela informaciis wyaros gamoyenebis safuZvelze. ZiriTadi wyaro, romelic 

SeiZleba moicavdes arasrulwlovnis pirovnebis Sesaxeb informacias, aris: a. misi mS-

oblebis, mezoblebis, maswavleblebisa da aRmzrdelebis Cveneba, megobrebis, TanamSrom-

lebis, aseve im megobrebis Cvenebac, romelTanac kontaqti hqondaT skolis gareT; b. 

operatiul-samZebro RonisZiebebiT mopovebuli informacia; g. daxasiaTeba, cnobebi da 

sxva dokumentebi; swavlobs ra arasrulwlovnis pirovnebas, gamomZiebeli pirvel rigSi 

valdebulia daadginos misi dadebiTi Tvisebebi, dro, rodesac daewyo pirs uaryofiTi 

qceva, gaarkvios misi qcevis cvlilebis mizezebi. ra saxis problemebi aqvs, magaliTad, 

ojaxSi, avadmyofoba an sikvdili erT-erTi mSoblis, an sxva saxis iseTi garemoebebi, 

romlebic sabolood uaryofiTad aisaxeba arasrulwlovnis pirovnebaze. mSoblebi ro-

gorc saqmis SedegiT dainteresebuli pirebi, rogorc wesi, amcireben bavSvis uaryofiT 

mxareebs, cdiloben, gazardon misi dadebiTi mxareebi da dadebiTi kuTxiT warmoaCinon 

arasrulwlovnis pirovneba. dasakiTxi arasrulwlovnis pirovnebis Seswavla moicavs in-

formaciis miRebas dasakiTxi piris mezoblebis dakiTxvis gziTac. aRniSnulma pireb-

mac SeiZleba mniSvnelovani informacia mogvawodon arasrulwlovnis pirovnebis Sesaxeb, 

gascen pasuxebi Semdeg kiTxvebze: a. ramdeni xania icnoben isini arasrulwlovans; b. 

rogoria maTi urTierTdamokidebuleba; g. ra aris maTTvis cnobili _ piris materialu-

ri mdgomareobisa da cxovrebis pirobebis Sesaxeb; misi damokidebulebis Sesaxeb ojaxSi 

mSoblebTan da axloblebTan; d. xasiaTi da miswrafebebi; e. urTierToba mezoblebTan, 

visTan aqvT megobruli damokidebuleba; v. xom ar iyenebs alkoholur sasmelebs, xom ar 

aris uxeSi garSemomyofebis mimarT; z. vin axdens arasrulwlovanze uaryofiT gavlenas; 

T. vis SeuZlia moaxdinos masze dadebiTi zemoqmedeba; aseve aranakleb mniSvnelovania 

arasrulwlovnis pirovnebis Sesaxeb informaciis miReba misi pedagogebis dakiTxvis gzi-

Tac. maTgan SeiZleba iseTi mniSvnelovani informaciis miReba, rogoricaa arasrulw-

lovnis moswrebis done, misi interesebi, garemo, romelSic trialebs arasrulwlovani, 

rogor atarebs Tavisufal dros da a.S.

arasrulwlovnis pirovnebis Seswavla aseve SesaZlebelia mTeli rigi dokumentebis 

moZiebiTa da maTi sisxlis samarTlis saqmeze darTvis gziT: misi asakis damadasture-

beli dokumentebi, samkurnalo dawesebulebebidan, nasamarTlobis Sesaxeb cnoba, gana-

Cenebis aslebi, arasrulwlovnis maxasiaTeblebi, aseve misi mSoblebis, dazaralebulis, 

9  Закатов А.А. Псих.особенности тактики производства след. действий следователь участием несовершеннолетних :учебное 
пособие. Волгоград, 1979, 18.
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aucileblobis SemTxvevaSi ki sxva pirebis Sesaxeb informacia. mniSvnelovania fsiqol-

ogis monawileobac ara mxolod dakiTxvis/gamokiTxvis dros, aramed dakiTxvis mosamza-

debel etapzec. vinaidan mas SeuZlia daxmareba gauwios uflebamosil pirs gansazRvros 

arasrulwlovanTa fsiqikuri procesebis Taviseburebebi, misi mdgomareoba, temper-

amentis tipi, xasiaTis Taviseburebebi, inteleqtualuri SesaZleblobebi, gaarkvios 

fsiqologiuri maxasiaTeblebi, romelic damaxasiaTebelia aRniSnuli arasrulwlovnis 

asakis pirebisaTvis. rekomendacia gauwios im saSualebebs, romliTac SeiZleba iyos ga-

movlenili arasrulwlovnis calkeuli saxis fsiqologiuri Taviseburebebi, SesTavazos 

kiTxvebi, romlebic mniSvnelovan rols iTamaSebs fsiqologiuri kontaqtis damyare-

baSi. temperamentis mixedviT SeuZlia Seeqmnas warmodgena mowmis gawonasworebulobis 

Sesaxeb, reaqciebis xarisxze, misi Caketilobis an gaxsnilobis Sesaxeb. arasrulwlovani 

braldebulis Sesaxeb informacia aucilebelia taqtikurad sworad iyos gamoyenebuli 

dakiTxvis etapze.

dakiTxvis srulfasovanad Catarebis mniSvnelovani piroba gegmis Sedgenaa, vinaidan 

mosamzadebel stadiaze xdeba swored imis dagegmva, Tu rogori fsiqologiuri kontaqti 

unda damyardes dasakiTxTan. arasrulwlovani gamoucdelobasTan erTad yvelaze kargad 

grZnobs tyuils, amitom dakiTxvis Catarebamde unda ganisazRvros da Seswavlil iqnes 

interesebis wre, miswrafebebi da gamoiTqvas maT mimarT guliTadi interesi, imisaTvis, 

rom maqsimalurad damyardes fsiqologiuri kontaqti.10

gegmis Sedgenisas unda moxdes kiTxvebis sworad formulireba, raTa isini arasrul-

wlovnisTvis gasagebi da araorazrovani iyos. ar unda moxdes garkveuli kategoriis 

kiTxvebis gansakuTrebulad gamoyofa neitralur kiTxvebs Soris, Tundac, xmis aweviT 

an daweviT, kiTxvis Jestebis saSualebiT dasmiT da a.S. dasakiTxi pirisaTvis uflebebis 

ganmartebis etapze ki aucilebelia, dakiTxvis miznis, procesualuri mdgomareobisa da 

sagamoZiebo moqmedebis Catarebisas mis rolze miTiTeba, aseve misi damokidebulebis 

garkveva procesis sxva monawileebTan.

droulad unda iqnes uzrunvelyofili dakiTxvis proceduris fiqsacia Sesabamisi 

saSualebebiT, raTa ar moxdes dakiTxvis proceduris SeCereba an gaugebroba mis mimdin-

areobisas.

dakiTxvis procesis dasagegmad aucilebelia kiTxvebis formulireba, romelic 

mimarTulia konkretuli garemoebebis dadgenisaken da igi SeiZleba davyoT Semdegi 

saxis kiTxvebad: a. Semavsebeli. b. damazustebeli, g. gamaxsenebeli, d. sakontrolo, e. 

sicruis mamxilebeli. magaliTad, prof. a.a. zakatovis rekomendaciiT saWiroa dacul 

iqnes Semdegi saxis moTxovnebi: 1.kiTxvebi unda iyos ise Sedgenili, rom arasrulwlovans 

SeeZlos aRqma, pasuxobdes misi ganviTarebisa da ganaTlebis dones; 2. is unda iyos konk-

retuli, exebodes mxolod erT konkretul garemoebas, lakonuri da ar unda iwvevdes 

orazrovani mosazrebebis Camoyalibebas. 3. aucilebelia iseTi kiTxvebisaTvis gverdis 

avla, romelzedac SesaZlebelia savaraudo pasuxi. 4. kiTxvam unda gamoiwvios dasakiTx 

arasrulwlovanSi iniciativa, damoukidebeli azris Camoyalibeba da mxolod erTi konk-

retuli pasuxis gacema (magaliTad, ki, ara, SesaZlebelia, SeuZlebelia, ra Tqma unda 

da a.S.). 5. kiTxva ar unda moicavdes informacias, romelic arasrulwlovanma SeiZleba 

gamoiyenos pasuxisTvis; 6. winaswar unda gansazRvros, rogori TanmimdevrobiT unda 

moxdes kiTxvebis dasma, ise, rom erTi kiTxva gamomdinareobdes meorisagan, xolo mTe-

li dakiTxva ki atarebdes TvalnaTel logikur struqturul xasiaTs; 7. kiTxvebi unda 

iyos pirdapir da zustad dasmuli, imisaTvis, rom arasrulwlovani dasakiTxi ar daibnes 

aRniSnul gaurkvevlobaSi.11 dakiTxvis gegmis SemuSavebisas aucileblad unda iqnes gaT-

10 Руководство для следователей/метод.пособие/под ред. В.А.Селиванова. М.,1993. -с 321.
11  Закатов А.А. Психологические особенности тактики производства след.действий с участием несовершеннолетних. 
Волгоград., 1979. 26-27.
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valiswinebuli ufro optimaluri taqtikuri xerxebi da maTi gamoyenebis Tanmimdevroba. 

taqtikuri meTodebis gamoyeneba dakiTxvis procesSi efeqturia mxolod im SemTxvevaSi, 

Tu isini SerCeulia konkretuli garemoebebidan gamomdinare, Tu isini mizanmimarTulia 

da damkiTxavi piri midis im daskvnamde, rom am taqtikuri xerxebis gamoyenebiT Sesa-

Zlebelia dadebiTi Sedegis miReba.12 aRniSnulis miRweva ki fsiqologiuri kontaqtis 

damyarebis gareSe SeuZlebelia. fsiqologiuri kontaqti sagamoZiebo praqtikaSi _ es 

aris gamomZieblis arsebiTi xasiaTis urTierToba procesis monawileebTan, romelic xa-

siaTdeba gamomZieblis miswrafebiT, mxari dauWiros urTierTobas samarTliani, sruli 

da sando Cvenebis miRebis mizniT, romelsac kavSiri aqvs saqmesTan. kontaqti arasrulw-

lovansa da gamomZiebels Soris atarebs calmxriv xasiaTs, imdenad, ramdenadac gamomZie-

beli iswrafvis miiRos rac SeiZleba meti informacia, Tumca TviTon garkveul etapamde 

malavs im informacias, romelsac flobs saqmesTan dakavSirebiT. arsebobs mosazreba, 

romelic axasiaTebs fsiqologiur kontaqts, `iseTi urTierTgagebis Camoyalibebis Ses-

axeb, romelic efuZneba urTierTgagebasa da ndobas~, an `saqmiani garemo situaciis Se-

qmnas, romelis Tanaxmadac damkiTxavi piri mzad aris Seatyobinos dasakiTxs saqmis arse-

biTi garemoebebis Sesaxeb~. fsiqologiuri kontaqti _ garkveulwilad keTilsasurveli 

fsiqologiuri garemoa, romelic xels uwyobs urTierTgagebasa da damokidebulebas, es 

aris gansazRvruli `ganwyoba~ urTierTobaze. mecnierTa garkveuli nawili, magaliTad, 

fsiqologiuri kontaqtis gamoyenebis SesaZleblobas dakiTxvis calkeul stadiazec ki 

ganixilavs.

taqtikuri xerxebi, romelebic mimarTulia dasakiTxTan fsiqologiuri kontaqtis 

damyarebaze, dafuZnebulia fsiqologiuri monacemebis, logikisa da sxva mecnierebis 

miRwevebze. prof. v.g. lukaSeviCi gvTavazobs dakiTxvis dros fsiqologiuri kontaqtis 

dasamyarebel 9 mniSvnelovan saSualebas: 

1. arasrulwlovnisaTvis Sesabamisi pirobebis Seqmna; 2. koreqtuli damokidebuleba; 

3. keTilganwyobis demonstracia; 4. demonstracia imisa, rom mas aqvs survili bolomde 

mousminos, xmis awevis gareSe; 5. dasakiTxisaTvis mniSvnelovan sakiTxze saubris dawye-

ba; 6.logikuri azrovnebisken mimarTva; 7. dakiTxvis miznisa da amocanebis ganmarteba; 

8. iseTi garemos Seqmna, romelic aRvivebs dakiTxvisa da misi Sedegisadmi interess;13 

dasakiTxTan fsiqologiuri kontaqtis damyarebis procesi damokidebulia ZiriTadad 

dakiTxvis/gamokiTxvis uflebamosilebiT aRWurvil pirze, mis profesiul momzadebaze, 

avtoritetulobis xarisxsa da zogierT sxva garemoebaze.

dakiTxvis procesSi aseve mniSvnelovania dasakiTxze zemoqmedebis zomebisa da da-

kiTxvis zogadi taqtikuri xerxebis gamoyeneba, romelic xels uwyobs swori Cvenebis 

miRebas. am mizniT ki mniSvnelovania dakiTxvis procesSi aqtiuroba, mizanswrafulo-

ba, aseve obieqturobisa da sisrulis dacva. dakiTxvis aqtualoba mdgomareobs imaSi, 

rom gamomZiebelma myarad uzrunvelyos da Tavis xelSi aiRos dakiTxvis mimdinareobis 

mTeli procesi, gamoiyenos yvela saWiro taqtikuri xerxi da mkacrad daicvas kanonis 

moTxovnebi.

arasrulwlovan pirebTan dakavSirebiT, romlebic mimarTulni aris Cvenebis mice-

misas simarTlis damalvisken, aucilebelia gadaWriTi, mkacri midgoma. gamomZiebelma 

unda gamoiyenos yvela mis xelT arsebuli kanonieri saSualeba imisaTvis, rom miiRos 

swori Cveneba da mxolod ubralod faqtis aRmricxvelebad ar mogvevlinos. dakiTxvis 

mizanmimarTuleba niSnavs mis Catarebas winaswar gansazRvruli, kargad mofiqrebuli 

12 Коновалова В.Е. Допрос как информационный процесс. Харьков, 1980, 132
13 Лукашевич В.Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий. Киев,1989, 42-43.. 
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gegmis safuZvelze, imisaTvis, rom miRebul iqnes ara yovelgvari, aramed, mxolod gan-

sazRvruli saxis saqmisaTvis mniSvnelovani informacia. mizanswrafuloba uzrunvely-

ofs gamomZiebelSi myar warmodgenas dakiTxvis procesze, dasaxuli miznis miRwevas da 

imis SesaZleblobas, rom am mizniT gamoyenebul iqnes dakiTxvis Sesabamisi saSualebebi 

da xerxebi.

dakiTxvis obieqturoba da sisrule gamoixateba imaSi, rom gamomZiebels ar aqvs 

ufleba Tavisi mosazrebisamebr moaxdinos miRebuli Cvenebis interpretacia, Secvalos 

an gamoTqvas mosazreba arasrulwlovani dasakiTxis mier mowodebul informaciaze. am 

mizniT aucilebelia damazustebeli kiTxvebis sworad dasma, sisrulisTvis ki Cvenebis 

SesaZleblobisamebr sityvasityviT gadmocema. yvela taqtikuri xerxi, romelic mimar-

Tulia arasrulwlovnis mexsierebaSi darCenili movlenebis gasaxseneblad, fsiqologi-

uri kontaqtis dasamyareblad da sicruis gamosaaSkaraveblad, SeiZleba davyoT Semdegi 

saxis taqtikur xerxebad: 1. dakiTxva asociaciuri kavSirebis gamoyenebiT; 2. dakiTxva 

adgilze; 3. ganmeorebiTi dakiTxva mxolod garkveuli saxis garemoebebis wris gaTvalis-

winebiT,14 aRniSnuli ki efuZneba asociaciuri kavSirebis gamoyenebas da igi mniSvnelovan 

gavlenas axdens mexsierebis `gamococxlebaze~. am gziT, taqtikuri xerxebis sistema, 

romelic mimarTulia mexsierebis aqtualizaciisaken, moicavs: 1. gasaxsenebeli kiTxvebis 

dasmas; 2. nivTieri mtkicebulebebis wardgenas; 3. sxva materialuri informaciis demon-

stracias; 4. dasakiTxis gonebrivi SesaZleblobebis gamoyenebas.

mtkicebulebaTa demonstrirebasTan sakmaod axlos aris iseTi xerxi, rogoricaa 

arasrulwlovani dasakiTxi mowmisaTvis materializebuli informaciis wardgena imisaT-

vis, rom mas gavuwioT daxmareba daviwyebuli informaciis aqtivizaciaSi. arasrulwlo-

vani mowmis dakiTxvisas aseve warmatebiT SeiZleba iqnes gamoyenebuli sxvadasxva saxis 

fotosuraTis, naxatis, sqemisa da a.S. wardgena. 

rac Seexeba sxva pirebis Cvenebis wardgenas dasakiTxi pirisaTvis, iseTi taqtikuri 

xerxia, romelic xels uwyobs garkveul SemTxvevaSi STagonebas da Tu sworad ar iqneba 

gamoyenebuli, didia imisi albaToba, rom dasakiTxi piri SecdomaSi Sevides da fantazias 

mimarTos. 

Semdegi saxis taqtikuri xerxi, romelsac gaaCnia arsebiTi mniSvneloba fsiqolo-

giuri kontaqtis dasamyareblad, aris sxvadasxva misTvis aqtualur Temaze gasaubreba. 

mniSvnelovania am kuTxiT gamomZieblis mxridan swori Temis SerCeva, rac ganisazRvreba 

arasrulwlovani dasakiTxis interesebiTa da ganviTarebis doniT. aseTi saxis saubrebi 

iZleva SesaZleblobas Secvalos dasakiTxis fsiqikuri ganwyoba, moaxdinos dadebiTi gav-

lena gaurkvevlobaSi myof dasakiTxze. dasakiTxi ar unda grZnobdes, rom is Segnebulad 

mihyavT winaswar dagegmil saubramde. 

rac Seexeba pasuxismgeblobis garduvalobis mtkicebas, rogorc erT-erT yvelaze 

mniSvnelovan taqtikur xerxs, igi sakmaod aqtualuria arasrulwlovan dazaralebulTan 

mimarTebaSi. aseTi saxis taqtikuri xerxis gamoyenebis mizani mdgomareobs im SiSis Tav-

idan acilebaSi, romelic danaSaulis Camdeni piris mimarT gaaCnia. aRniSnuli ki martivad 

miRwevadia, Tu mas ganvumartavT, rom damnaSavis dakaveba, dapatimreba da misi sisxlis 

samarTlis pasuxisgebaSi micema garduvalia. aseve moxdes dasakiTxi arasrulwlovani 

mowmis dadebiTi mxareebis saTanadod Sefaseba, romelic warmoadgens efeqtur taqtikur 

xerxs, aris mastimulirebeli saSualeba dakiTxvis procesSi Sesabamisi fsiqologiuri 

kontaqtis dasamyareblad.15 

yvelaze mniSnelovani taqtikuri xerxi, romelic astimulirebs dakiTxvis proces-

14 Белкин Р.С. Тактика допрос/Криминалистика / под. ред Р.С.Белкина, Б.А.Викторова. М., 1985, 313-315.
15 Ратинов А.Р., Ефимова Н.И. Психология допроса обвиняемого. М.,198, 66.
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Si urTierTobis aucilebloba, aris arasrulwlovani mowmis darwmuneba, daexmaros ga-

moZiebis organoebs danaSaulis gamoZiebasa da gaxsnaSi. arasrulwlovan dasakiTxs unda 

ganemartos, rom misi uaryofiTi pasuxebic ki aranakleb mniSvnelovania da did daxmare-

bas gauwevs gamoZiebas16 (magaliTad, ver dainaxa raime faqti, an adgili ar hqonia raime 

garemoebas). 

kidev erTi taqtikuri xerxi fsiqologiuri kontaqtis dasamyareblad aris dasakiTx-

isTvis danaSaulis Cadenis Sedegebis Sesaxeb an maTi kvlav warmoSobis SesaZleblobis 

Sesaxeb informaciis miwodeba. mocemuli xerxis gamoyeneba marTebuli iqneba im SemTx-

vevaSi, rodesac arasrulwlovani mowme ar aris mzad an ar surs miawodos informacia 

danaSaulis Cadenis Sesaxeb. aseTi tipis ganmarteba, rogorc wesi, xels uwyobs arasrul-

wlovan mowmes Seeqmnas motivacia, kontaqti daamyaros gamomZiebelTan.

am gziT, zemoT CamoTvlili taqtikuri xerxebi dasakiTx pirebs daexmareba mexsier-

ebis aqtualizaciasa da daviwyebuli informaciis aRdgenaSi, rac, saboloo jamSi, xels 

Seuwyobs danaSaulis gamoZiebasa da saqmeze arsebuli faqtobrivi garemoebebis dadge-

naSi.

16 Коченов М.М., Осипова Н.Р. Психология допроса малолетних свидетелей. М., 1984, 24.
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samarTlis doqtori, ivane javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis

iuridiuli fakultetis asistent-profesori

Sesavali

bavSvTa WeSmarit interesebsa da maT keTildReobaze orientirebuli marTlmsaju-

lebis sistemis danergva saqarTvelos mTavrobam prioritetad daisaxa da Seqmna kidec 

marTlmsajulebis sistema, romelic Seesabameba saerTaSoriso standartebs, maT Soris 

gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvis uflebaTa konvenciis principebsa da normebs, 

arasrulwlovanTa delinqventobis prevenciis saxelmZRvanelo principebs, arasrulw-

lovanTa mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis Sesaxeb minimalur standartebs, Ta-

visuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacvis Sesaxeb gaeros wesebs, aseve evrosabWos 

ministrTa komitetis saxelmZRvanelo principebs bavSvze orientirebuli marTlmsaju-

lebis Sesaxeb da sxva mniSvnelovan saerTaSoriso Tu regionul instruments.1 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemisa da Sesabamisi kodeqsis Seqmnis kval-

dakval, saqarTvelo Tanmimdevrulad axorcielebs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

farTo politikas, maT Soris, am politikis Semadgenel iseT mniSvnelovan komponentze 

aqcentis gakeTebiT, rogorc aris arasrulwlovanTa danaSaulis prevencia. saqarTve-

los am mimarTebiT aRebuli kursi gansakuTrebiT sagulisxmoa, vinaidan, rogorc bavS-

vis uflebaTa komitetis zogadi komentari #10 aRniSnavs: „arasrulwlovanTa Soris dana-

Saulis prevenciis zomebis ararseboba arasrulwlovanTa marTlmsajulebis politikis 

seriozuli xarvezia da monawile saxelmwifoebma arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

erovnul politikaSi unda moaxdinon gaeros arasrulwlovanTa delinqventobis pre-

venciis saxelmZRvanelo principebs (riadis principebis) integrireba~.2 

riadis principebis moTxovniT, aqcenti unda gakeTdes prevenciis politikaze, rome-

lic xels Seuwyobs yvela bavSvis warmatebul socializaciasa da integracias, kerZod, 

ojaxis, sazogadoebis, TanatolTa jgufebis, skolebis, profesiuli momzadebis cen-

trebisa da samsaxuris, agreTve nebayoflobiTi organizaciebis meSveobiT. prevenciis 

programebSi gaTvaliswinebuli unda iyos gansakuTrebiT daucveli ojaxebis mxardaWera 

da skolebis monawileoba ZiriTadi faseulobebis swavlebaSi, maT Soris bavSvebisa da 

mSoblebis kanoniT gaTvaliswinebuli uflebebisa da movaleobebis Sesaxeb informaciis 

miwodebaSi. ojaxebis daxmarebis zomebi ara mxolod negatiuri situaciebis prevenciaze 

unda iyos mimarTuli, aramed, da kidev ufro metadac ki, mSoblebis socialuri poten-

1 2015 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis reformis strategia. 
2 bavSvis uflebaTa komitetis zogadi komentari #10 (2007), punqti 17. 
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cialis gaRrmavebaze.3 

miuxedavad imisa, rom qerolin hamiltoni gvawvdis xedvas imis Taobaze, rom aras-

rulwlovanTa marTlmsajulebis sistema ar Seicavs arc pirvelad (anu sayovelTao), 

da arc meoreul (anu miznobriv) prevenciis programebs bavSvebis mier danaSaulebrivi 

qmedebebis Cadenis SemcirebisaTvis, aramed sanacvlod, igi iTvaliswinebs mesameul pre-

vencias, anu intervencias procesis ganmavlobaSi (dapatimrebis momentidan), rac miznad 

isaxavs ganmeorebiTi danaSaulis Tavidan acilebas4 da rom, Sesabamisad, „prevenciis 

strategiebi ar ganekuTvneba (arasrulwlovanTa) marTlmsajulebis sistemis mandat-

sa da pasuxismgeblobas,5 _ xazgasmisT unda aRiniSnos #10 zogad komentarSi mocemu-

li aucilebloba imisa, rom isini warmoadgendes arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

yovlismomcveli politikis ganuyofel nawils. rogorc ukve aRiniSna, bavSvis ufle-

baTa komitetis moTxovniT saxelmwifoebma srulad unda Seitanon riadis principebi 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebisadmi miZRvnil sakuTar yovlismomcvel politikaSi, 

xolo ekonomikuri da socialuri sabWos saxelmZRvanelo principebi sisxlis samarTlis 

danaSaulis prevenciisaTvis da misi rezolucia 2005/22 _ `sisxlis samarTlis danaSau-

lis efeqtiani prevenciis xelSemwyobi moqmedebebi~ _ saxelmwifoebs aZleven prevenciis 

mdgradi strategiis amoqmedebis rekomendacias.6

1. saqarTvelos gamocdileba arasrulwlovanTa danaSaulis

prevenciis mimarTebiT arasrulwlovanTa marTlmsajulebis

farTo politikis farglebSi

saerTaSoriso standartebisa da rekomendaciebis fonze aRsaniSnavia, rom jer kidev 

saqarTvelos arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis amoqmedebamde, 2015 wlis 

sisxlis samarTlis sistemis reformis strategiiT gaTvaliswinebul arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis reformis farglebSi, iseve rogorc arasrulwlovanTa marTlmsaju-

lebis reformis 2016-2020 wlebis samoqmedo gegmaSi, saqarTvelos mTavrobis ZiriTa-

di prioritetia arasrulwlovanTa danaSaulis prevencia da individualuri sareabil-

itacio programebis saSualebiT recidivis donis Semcireba.7 Tavad arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis sistemis reformis strategiis samizne jgufTa CamonaTvalSi pirdapir 

aris miTiTebuli sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis minimalur asaks miuRwevel 

arasrulwlovnebze, rogorc prevenciuli programebis samizne jgufze. aseve strategi-

is prioritetul mimarTulebad ganisazRvra danaSaulis/samarTaldarRvevis prevencia.8 

garda amisa, konsolidirebul dokumentSi, 2015 wlis sisxlis samarTlis sistemis 

reformis strategiaSi cakle, gamokveTilad Camoyalibda moTxovna rogorc policiis, 

ise prokuraturis mier arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kuTxiT prevenciuli da 

imgvari RonisZiebebis gatarebis aucileblobis Sesaxeb, rac morgebuli iqneba „bavSvis 

WeSmarit interesze~.9 

3 bavSvis uflebaTa komitetis zogadi komentari #10 (2007), punqti 19. 
4  hamiltoni q., arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sakanonmdeblo reformis saxelmZRvanelo miTiTebebi, 

bavSvTa samarTlebrivi centri da gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa fondi (`iunisefi~), bavSvTa 

dacvis ganyofileba, niu-iorki, 2011, gv.19. 
5 iqve gv. 20. 
6 iqve gv. 20.
7 2015 wlis sisxlis samarTlis sistemis reformis strategia. 
8  arasrulwlovanTa marTlmsajulebis  reformis 2016-2020 wlebis samoqmedo gegmaSi, 2015 arasrulwlovan-

Ta marTlmsajulebis sistemis reformis strategia. 
9 2015 wlis sisxlis samarTlis sistemis reformis strategia. 
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saqarTvelos arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis reformis ganaxlebuli, 

2016 wlis strategia isev da isev imeorebs qveynis mier arasrulwlovanTa danaSaulis 

prevenciis kuTxiT aRebul kurss da sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis minimalur 

asaks miuRwevel arasrulwlovnebs prevenciuli programebis samizne jgufad moiazrebs, 

iseve rogorc strategiis miznis misaRwevad reforma mis prioritetul mimarTulebad 

danaSaulis/samarTaldarRvevis prevencias asaxelebs.10 

amdenad, danaSaulis prevenciasa da sareabilitacio programebis ganviTarebis kuTxiT 

muSaobam qveynis arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis reformirebis fargleb-

Si gansakuTrebuli seriozuloba da datvirTva SeiZina. aRniSnuli nabijebis qmediTad 

gadasadgmelad 2015-2017 wlebis arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis strategiis 

ganxorcielebis samoqmedo gegmaSi, saxeldebiT gaiwera rogorc misi miznebi da Sedegebi, 

aseve samizne jgufebi, SerCeuli RonisZiebebi, Sefasebis indikatorebi da pasuxsmgebeli 

uwyebebi. bunebrivia, es yvelaferi unda ganxorcields imis gaTvaliswinebiT, rom efeq-

tiani prevenciuli politikis implementacia saWiroebs samTavrobo, arasamTavrobo da 

kerZo seqtoris, agreTve saerTaSoriso organizaciebis erTobliv Zalisxmevas.

zogadad, is sakiTxi, rom arasrulwlovanTa danaSaulis prevencia warmoadgens aras-

rulwlovanTa marTlmsajulebis mniSvnelovan komponents, aRiarebulia ara marto saer-

TaSoriso gamocdilebiT, aramed, aseve, calsaxad Cans saqarTvelos arasrulwlovanTa 

danaSaulis prevenciis strategiaSic, romelic pirvelad 2011 wels SemuSavda sisxlis 

samarTlis reformis uwyebaTaSorisi sabWos mier da amave wels damtkicda saqarTveloSi 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis efeqturi da swrafi reformirebis kvaldakval. 

miRweuli Sedegebisa da axali gamowvevebis gaTvaliswinebiT arasrulwlovanTa danaSau-

lis prevenciis strategia 2015 wlis dasawyisSi ganaxlda. aRniSnuli dokumentis arse-

boba saqarTvelos arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganviTarebisaTvis mniSvnelova-

nia, ramdenadac igi: „qmnis arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis erovnul CarCos da 

asaxavs gaeros bavSvis uflebaTa konvenciis principebsa da normebs, arasrulwlovan-

Ta danaSaulis prevenciis standartebs, maT Soris, gaeros saxelmZRvanelo principebs 

arasrulwlovanTa delinqventuri qcevis prevenciis Sesaxeb, gaeros minimalur stand-

artul wesebs arasrulwlovanTa mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis Sesaxeb da 

sxva standartebs~.11 

arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis strategiis ganxorcielebis samoqmedo ge-

gma sabolood ganaxlda 2016 wels. igi SesabamisobaSia riadis wesebis me-9 wesis moTx-

ovnebTan, romlis mixedviTac arasrulwlovanTa danaSaulis aRkveTis amomwuravi gegme-

bi mTavrobis yvela doneze unda iqnes SemuSavebuli da moicavdes garkveul aspeqtebs. 

sakiTxis kvlevis, politikis ganviTarebisa da koordinaciis mimarTulebiT aseve gaT-

valiswinebulia riadis wesebis me-60-63-e wesebi.

strategiis miznebis misaRwevad, aRsaniSnavia, rom sxvadasxva saxelmwifo uwyebaSi 

danergilia mTeli rigi prevenciuli programebi. am mxriv aRsaniSnavia, iusticiis samin-

istros, saqarTvelos mTavari prokuraturis da ssip danaSaulis prevenciis centris 

mier SemuSavebuli proeqtebi. prevenciuli programebis danergvis kuTxiT aqtiur rols 

asrulebs aseve Sinagan saqmeTa saministro, sayuradReboa ganaTlebisa da mecnierebis 

saministros usafrTxo skolis programa.

mniSvnelovania sasjelaRsrulebisa da probaciis saministrosa da ssip iuridiuli 

daxmarebis samsaxuris mier miRweuli Sedegebi arasrulwlovanTa mier danaSaulis gan-

meorebiT Cadenis prevenciis mimarTulebiT. calke unda aRiniSnos aseve Sromis, janmrT-

10 2016 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis reformis strategia. 
11 2015 da 2016 wlebis  arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis reformis strategia.
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elobisa da socialuri dacvis saministros mier danergili bavSvze zrunvis programebi. 

sportisa da axalgazrdobis saqmeTa saministro agreTve axorcielebs sxvadasxva preven-

ciul programebs. arasrulwlovanTa danaSaulis efeqtiani prevenciisaTvis mniSvnelo-

vania arsebobdes prevenciuli programebis mravalferovneba, xolo maTi implementacia 

unda iyos Tanmimdevruli. amasTanave, prevenciuli programebis dagegmvisas saWiroa ar-

sebuli SezRuduli resursis sworad da Sedegianad gamoyeneba da iseTi programebis 

wamowyeba, romelTa warmatebac dadasturebuli da garantirebulia Sesabamisi kvlevebi-

Ta da saerTaSoriso gamocdilebiT.

am konteqstSi xazi unda gaesvas arsebuli prevenciuli programebis Sefasebis 

sistemis saWiroebas, rac ganmsazRvrelia prevenciuli politikis efeqtiani da Tanmim-

devruli ganviTarebisaTvis. amasTanave, Sefasebis meqanizmi uzrunvelyofs SezRuduli 

resursis dazogvasa da mis gamoyenebas mxolod efeqtian prevenciul programebSi.12 

yovelive aRniSnulidan gamomdinare, winamdebare statia warmoadgens arasrulw-

lovanTa danaSaulis prevenciis mizniT SerCeuli intervenciebis efeqturobis sakiTx-

is Sefasebis erT-erT pirvel mcdelobas qarTul samecniro-samarTlebriv sivrceSi 

saerTaSoriso gamocdilebis fonze, gansakuTrebiT ki im faqtis gaTvaliswinebiT, rom pre-

venciuli programebis Sefasebis kriteriumebis SemuSavebis mizniT 2016 wlisaTvis Seqm-

nili samuSao jgufis mier prevenciuli programebis efeqtianobis Sefasebis koncefciis 

SemuSaveba da damtkiceba samomavlod, 2017-2018 wlebSi aris dagegmili.13 

2. prevenciis doneebis saerTaSoriso gageba da danaSaulis 

risk-faqtorebTan maTi korelaciis sakiTxi

sayovelTaod cnobilia, rom prevenciuli politika uzrunvelyofs arasrulwlo-

vanTa warmatebul resocializacias da emsaxureba mTeli sazogadoebis usafrTxoebas. 

amasTan, am politikis efeqturobis Sefaseba da Sesabamisad, gamarTlebuli da warmatebu-

li intervenciis ganxorcieleba arsebuli prevenciuli programebis Sefasebasa da anali-

tikul kvlevas saWiroebs. 

swored aq vlindeba im prevenciuli programebis gansakuTrebuli mniSvneloba, rom-

lebic ganisazRvreba danaSaulis Cadenis risk-faqtorebis mixedviT da exeba riskis qveS 

da kanonTan konfliqtSi myof arasrulwlovnebs, romlebic saWiroeben specialur zrun-

vasa da midgomebs. bunebrivia, sakiTxis aseTi xedva da midgoma, Tavis mxriv, moiTxovs 

delinqveturobis prevenciis sxvadasxva donis gansazRvras. magaliTad, aSS-is gamoc-

dilebiT, romelic aRiarebulia zogadadac, miuTiTeben prevenciis sam doneze: pirve-

ladi prevencia mimarTulia fizikur da socialur garemoSi arsebuli pirobebis modi-

ficirebisken farTo gagebiT; meoradi prevencia mimarTulia kriminogenul garemoebebSi 

myofi individebis an jgufebis adreul identifikaciaze da maT cxovrebasa da arseboba-

Si adreul intervenciaze; mesame donis prevencia ki mimarTulia recidivis prevenciaze.14 

saerTaSoriso gamocdilebiTac, prevenciaze orientirebul programebs xSirad moix-

senieben rogorc pirvelad, meoreul da mesameul doneebze moqmed programebs. miuxe-

davad imisa, rom arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemas mxolod mesameul pro-

gramebs miakuTvneben (programebs, romlebic gamiznulia im bavSvebis mier ganmeorebiTi 

danaSaulis Cadenis prevenciaze, vinc aRiara danaSauli an msjavrdebulia danaSaulis 

12 2016 wlebis  arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis reformis strategia.
13 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis  reformis 2016-2020 wlebis samoqmedo gegma.
14  Juvenile Justice in America, Bartollas Clemens, Miller Stuart J., second edition, 1998, Prentice Hall, Inc., p.256.
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CadenaSi), mainc Zalze mniSvnelovania socialuri dacvis farglebSi pirveladi (anu say-

ovelTao) da meoreuli (anu miznobrivi) prevenciis programebis SemuSaveba. pirvelad 

da meoreul prevenciasTan dakavSirebuli samarTlebrivi normebi socialuri dacvisa 

da bavSvTa dacvis kanonmdeblobaSi unda Sediodes da ara arasrulwlovanTa marTlm-

sajulebis kanonmdeblobaSi.15 Tumca, es ar gulisxmobs, rom isini arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis farTo politikas mowyvetili nawilia. saqarTvelos arasrulwlo-

vanTa danaSaulis prevencia saxelmwifos sisxlis samarTlis politikis mniSvnelovani 

elementia. arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis erTiani politikis, strategiisa da 

danaSaulis prevenciis koordinacias axorcielebs iusticiis saministros mmarTvelobis 

sferoSi Semavali ssip „danaSaulis prevenciis centri~. igi xorcieldeba mravali uw-

yebis erToblivi Zalisxmevis, multidisciplinuri midgomisa da samTavrobo, samoqalaqo 

da kerZo seqtors Soris da saerTaSoriso organizaciebTan TanamSromlobiT.

Tavisi arsiT arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistema kompleqsuria da aer-

Tianebs sxvadasxva iseT samTavrobo struqturas, saagentos, uwyebas, organizaciasa da 

dawesebulebas, rogoricaa policia, prokuratura, advokatura, sasamarTlo, socialu-

ri uzrunvelyofis saagentoebi, saganmanaTleblo dawesebulebebi, probaciis samsaxure-

bi, sasjelaRsrulebis dawesebulebebi, ganTavisuflebis Semdgomi zrunvis organoebi da 

sazogadoebrivi arasamTavrobo organizaciebi.16 

zemoT xsenebuli prevenciis doneebad dayofis saerTaSoriso praqtikidan gamom-

dinare, saqarTvelos arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis strategiaSic mocemuli 

gvaqvs samizne jgufi problemis ganviTarebis stadiis mixedviT da prevenciuli pro-

gramebic imave maCvenebelze dayrdnobiT aris dayofili. Sedegad miviReT: (a) pirvela-

di/adreuli prevencia, romelic mimarTulia yvela arasrulwlovanze; (b) meore donis 

prevencia, romelic orientirebulia danaSaulis riskis qveS myof arasrulwlovnebze 

da uzrunvelyofs danaSaulis gamomwvevi risk-faqtorebis Semcirebas. meore donis pre-

venciis miznebisaTvis mniSvnelovania riskis qveS myofi arasrulwlovnebis saTanado 

identificirebisa da efeqtiani referaluri meqanizmis SemuSaveba; da (g) mesame donis 

prevencia, romelic ganmeorebiTi danaSaulis Tavidan acilebas, kanonTan konfliqtSi 

myof arasrulwlovanTa gamosworebas, msjavrdebulTa resocializaciasa da reabilita-

cias isaxavs miznad.17 

arasrulwlovanTa delinqventurobis mxolod prevenciis doneebis dadgena, cxadia, 

araa sakmarisi elementi danaSaulis Tu deviaciuri qcevis Tavidan acilebis Tvalsaz-

risiT. igi aris mxolod basizi, safuZveli imis dasadgenad, Tu romeli konkretuli pro-

grama ra erToblivi maxasiaTeblebis saSualebebiT identificirebad jgufs unda Seexos. 

Sesabamisad, aRniSnuli doneebis gansazRvris Semdeg, msoflio masStabiT Catarebuli 

kvlevebis safuZvelze unda Sefasdes arasrulwlovnis mier danaSulis Cadenis riskisa 

da misgan damcavi faqtorebi, rac ganmsazRvreli iqneba efeqturi prevenciuli Carevis 

saSulebebis dasadgenad. amasTan, Sefaseba unda moxdes ara romelime calkeul, izoli-

rebul faqtorze dayrdnobiT, aramed gaTvaliwinebul unda iqnas am faqtorebis kumu-

laciuri efeqti.18 riskisa da misgan damcavi faqtorebis erToblivi Sefaseba saSualebas 

iZleva ganisazRvros, ra maCveneblebs ukavSirdeba prevenciis saSualebebis SerCeva.

15  hamiltoni q., arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sakanonmdeblo reformis saxelmZRvanelo miTiTebebi, 

bavSvTa samarTlebrivi centri da gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa fondi (`iunisefi~), bavSvTa 

dacvis ganyofileba, niu-iorki, 2011, gv. 20. 
16 iqve,  gv. 19.
17 2015 wlis arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis strategia.
18  Caeti, Tory J., and Eric J. Fritsch. “At-Risk Youth.” Encyclopedia of Juvenile Justice. Ed. . Thousand Oaks, CA: SAGE, 2002. 22-

28. SAGE Reference Online. Web. 22 Feb. 2012; Browning, K., and R. Loeber, Highlights of Findings From the Pittsburgh Youth 
Study Series. Washington, DC: Offi ce of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 1999. 
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garda amisa, aseve unda Sefasdes intervenciis druloba, xarisxi, proporciuloba 

da adekvaturi intervenciis Sesabamisi programebi. Tumca, cxadia, rom riskisa da misgan 

damcavi faqtorebisa da maTi mniSvnelobis Seswavla-gaanalizeba ucilobel fundaments 

warmoadgens efeqturi intervenciis ganxorcielebis TvalsazrisiT.

maSasadame, arasrulwlovanTa delinqventurobaSi efeqturi prevenciuli Carevebis 

SesaZleblobebis gansazRvra imTaviTve efuZneba arasrulwlovanTa delinqventobis risk-

is da damcavi faqtorebis Seswavlas. maTi Seswavla mniSvnelovania imdenad, ramdenadac 

prevenciaze mimarTuli Carevis meTodebis SemuSaveba swored am sxvadasxva saxis riskisa 

da damcav faqtorebze dayrdnobiT unda moxdes. bavSvis cxovrebaSi arasrulwlovnis 

delinqventobis prevenciam SesaZloa mniSvnelovani sargebeli moitanos danaSaulis 

maCveneblebis Semcirebis TvalsazrisiT. kidev ufro mniSvnelovania bavSvis daxmareba 

delinqventuri qcevis Sedegebis Tavidan acilebaSi, rac kanonmorCili da produqtiuli 

cxovrebis wesis SesaZleblobebis gazrdiT unda ganxorcieldes. 

Tavis mxriv, arasrulwlovanTa delinqventobis riskisa da dacvis faqtorebis gan-

sazRvra ar aris martivi procesi da mravali aseTi faqtoris gamovlena rTuli amocanaa. 

delinqventurobaSi efeqturi intervenciis Sesabamisi programebis SemuSavebis saxarbie-

lo perspeqtividan gamomdinare, bevri mkvlevari Seecada miznad daesaxa yvelaze metad 

problemuri risk-faqtorebisa da yvelaze mniSvnelovani damcavi faqtorebis identifik-

acia. Sedegad, arsebobs risk-faqtorebis sxvadasxva sqemiT klasifikaciis didi raode-

noba, magram gasaTvaliswinebelia is, rom bevri identificirebuli risk-faqtori xSirad 

arasrulwlovanis kontrols miRmaa (rasa, sqesi, socio-ekonomikuri statusi, skola) da 

Sesabamisad, intervencia ar aris martivi. amitom didi sifrTxiliT unda Catardes ar-

amarto (delinqventurobis) risk-faqtorebis kvleva, aramed aseTive sifrTxiliT unda 

moxdes misi interpretacia. aqamde arsebul arc erT kvlevas ar gaucia gadaWriT naTe-

li pasuxi da ar ganusazRvravs konkretuli faqtorebi, romlebic iwveven delinqven-

turobas an axdenen mis prevencias. Sesabamisad, ar arsebobs romelime iseTi faqtori, 

romelic aucileblobiTa da garduvalad iwvevdes delinqventurobas an axdendens mis 

prevencias.19 amitom, sakiTxSi sicxadis Sesatanad yuradReba unda mivaqcioT or moments: 

(1) miuxedavad risk-faqtorebisa da damcavi faqtorebis gaTvaliswinebis ara absolutu-

ri sandoobisa, am sferoSi Catarebuli kvlevebis umravlesoba Seicavs zogad da msgavs 

kategoriul CarCos, romliTac identificirebulia amgvari faqtorebi da (2) arasrul-

wlovanTa danaSaulis epizodurobas, e.w. normalurobas da yvelgan gavrcelebulebas,20 

rac saSulebas iZleva arasrulwlovanTa delinqventurobis prevenciis TvalsazrisiT 

intervenciis saSualebebis SerCevisas da ganxorcielebisas aqcenti gakeTdes mxolod 

maRali rikis Semcvel SemTxvevebze.

mravalferovani risk-faqtorebidan, romlebic asocirdeba arasrulwlovanTa dana-

SaulTan, fokusireba unda moxdes ramdenime yvelaze mniSvnelovan da zogad faqtorze, 

rogoricaa: 

1) individualuri, anu personaluri risk-faqtorebi, maT Soris:

impulsuroba, hiperaqtiuroba, agresiuloba, cudi kognituri ganviTareba da dabali 

inteleqtualuri SesaZleblobebi, aseve bilogiuri da genetikuri faqtorebi, rogori-

caa rasa, eTnikuroba, sqesi da asaki. 

2) socialuri risk-faqtorebi, rogoricaa: ojaxi da Tanatolebi.

19  Caeti, Tory J., and Eric J. Fritsch, “At-Risk Youth,” Encyclopedia of Juvenile Justice, Ed., Thousand Oaks, CA: SAGE, 2002. 22-
28. SAGE Reference Online.Web. 22 Feb. 2012.

20  SalikaSvili m., miqanaZe g., arasrulwlovanTa marTlmsajuleba, Tb., fraiburgi, strasburgi, 2016, gv. 

16-18.
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ojaxur faqtorTa Soris yvelaze mniSvnelovania: Sesustebuli kavSiri mSoblebTan21, 

mSoblebis zedamxedvelobis ararseboba, bavSvis aRzrdaze uari, bavSvebis mimarT cudi 

mopyroba; saSualo da naklebi siZlieris ojaxuri faqtorebia: ganqorwineba, mSoblebis 

kriminaluroba, aRzrdis disciplinis uqonloba an mSoblebis ararseboba.22 ojaxuri 

faqtorebi, romlebic Cveulebisamebr Seiswavleba arasrulwlovanTa danaSaulis asaxs-

nelad, aseve moicavs ojaxis struqturas (dangreuli ojaxi, martoxela mSoblis ojaxi, 

didi ojaxi)23 da ojaxis funqcionirebas (rogor eqcevian ojaxis wevrebi erTmaneTs).24 

Tanatolebis sakiTxTan mimarTebiT mniSvnelovania deviaciuri qcevis mqone Tana-

tolebTan urTierToba, vinaidan delinqventurobis prognozirebis erT-erTi yvelaze 

Zlieri maCvenebeli asocirdeba delinqventi Tanatolebis wresTan. saTerlendis 1947 

wlis diferencialuri kavSiris Teoriidan gamomdinare, delinqventuri xasiaTis Seswav-

la xdeba TanatolebTan socialur urTierTobebSi. arasrulwlovnebi, romlebic dakav-

Sirebuli arian delinqvent TanatolebTan, savaraudod, daarRveven kanons, radgan isini 

iseT Sexedulebebs swavloben maTgan, romelic misaRebi da mosawoni iqneba maTi delin-

qventi Tanatolebis mier. akersis 1985 wlis socialuri swavlebis Teoria ufro ganav-

rcobs da afarToebs diferencialuri kavSiris Teorias imis mtkicebiT, rom delinkve-

turobis mizezebi gamomdinareobs ara marto naswavli Sexedulebebidan, aramed, aseve, 

delinqventur qcevaze iZulebiTi zegavleniTac, romelSic igulisxmeba jildo an dasja 

da romelic, aseve xorcieldeba sxvisi saqcielis modelirebiT an imitaciiT.25 

erT-erTi longitudinaluri (sigrZivi) kvleva gadmoscems, rom antisocialuri qcev-

is mimdevar TanatolTa wreSi CarTuloba erTaderTi maCvenebelia, romelsac pirdapiri 

da ufro Zlieri gavlena aqvs mozardis Semdgom delinqventur qcevaze, vidre mis Tav-

dapirvel deviantobas. delinqventi Tanatolebis yola, maTTan mijaWvuloba an aliansi, 

erTad gatarebuli dro da TanatolTa mxridan zewola devianturobaze _ asocirebulia 

mozardTa antisocialur qcevasTan.26 bulingis problemac swored Tanatolebis kuTxiT 

warmodgenil faqtorebs Soris unda iqnes ganxiluli.

3) sazogadoebrivi risk-faqtorebi, romelTac SeiZleba mivakuTvnoT socialuri kla-

si, ekologiuri garemo da saganmanaTleblo garemo.

socialur klasTan, rogorc delinqventurobasTan asocirebul savaraudo faqtor-

Tan mimarTebiT, aSS-Si Catarebulma erT-erTma kvlevam daadgina, rom struqturul 

pozicias, rogoric socialuri klasi da macxovrebelTa sazogadoebaa, mniSvnelovani 

gavlena aqvs delinqventurobaze. bavSvebi, romlebic ukiduresad gaWirvebuli da mud-

mivi siRaribis qveS myofi ojaxebidan arian, metad arian CarTuli delinqventurobaSi, 

gansakuTrebiT ki seriozul delinqventurobaSi. aseT garemoSi, ekonomikur siduxWiresa 

da stresuli cxovrebis movlenebs mivyavarT mSoblisa da Svilis emociuri mijaWvulo-

21  Loeber R. and Stouthamer-Loeber M., Family Factors as Correlates and Predictors of Juvenile Conduct Problems and Delinquency, 
1986, gv. 29-149 in Crime and Justice: An annual review of research, Vol. 7, editied my Michael Tonry and Norval Morris, Chica-
go: University of Chicago Press;

22  Caeti, Tory J., and Eric J. Fritsch, “At-Risk Youth,” Encyclopedia of Juvenile Justice, Ed., Thousand Oaks, CA: SAGE, 2002. 22-
28. SAGE Reference Online.Web. 22 Feb. 2012.

23  http://www.nap.edu/catalog/9747.html , Juvenile Crimes, Juvenile Justice, Panel on Juvenile Crime: Prevention, Treatment, and 
Control, Committee on Law and Justice, and Board on Children, Youth, and Families, National Research Council, and Institute of 
Medicine, NATIONAL ACADEMY PRESS, Washington, DC, 2001, gv. 75 

24 iqve, gv.78.
25  John A. Winterdyk, Juvenile justice systems, international perspectives, published by Canadian Scholars’ Press Inc., Toronto, On-

tario, gv.1997, gv. 289-292.
26  http://www.nap.edu/catalog/9747.html , Juvenile Crimes, Juvenile Justice, Panel on Juvenile Crime: Prevention, Treatment, and 

Control, Committee on Law and Justice, and Board on Children, Youth, and Families, National Research Council, and Institute of 
Medicine, NATIONAL ACADEMY PRESS, Washington, DC, 2001, gv. 81.
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bis, maTi CarTulobisa da arasrulwlovanze mSobelTa kontrolis naklebobamde.27 

ekologiur garemoSi igulisxmeba arasrulwlovanTaTvis SesaZleblobebsa da re-

sursebze xelmiswavdomoba maTi sacxovrebeli adgilidan gamomdinare. bavSvebisTvis, 

romlebic izrdebian iseT samezobloSi, sadac aris umuSevrobis maRali xarisxi, siR-

aribe da danaSauli, _ danaSaulis Cadena SesaZloa, iyos misaRebi alternativa, radgan 

sxva SesaZleblobis naklebobaa. im adgilebSi, sadac siRaribis done maRalia, iaraRi da 

narkotiki advilad xelmisawvdomia, srulwlovani mezoblebi CarTuli arian danaSaul-

Si, da socialuri urTierTobebi deorganizebulia, _ delinqventurobis riski sakmaod 

maRalia.28 

saganmanaTleblo garemoSi, ZiriTadad skola moiazreba. kerZod, skolis gacdenis 

koeficienti, skolidan garicxva, akademiuri warumatebloba, swavlis naklebi survili, 

susti kavSiri skolasTan _ delinqventurobis maCveneblebad aris miCneuli. amasTan, 

saskolo davalebebis Sesulebis xarisxi da miRebuli niSnebi ukavSirdeba rogorc 

delinkveturobis risk-faqtors, ise misgan damcav faqtors.29 

garda saskolo davalebebis warmatebiT Sesrulebisa, arasrulwlovanTa Soris dam-

cav faqtorebad miCneulia: mSoblis an mzrunveli piris arseboba, mSoblis CarTulo-

ba mozardis ganviTarebaSi; TanatolTa iseT jgufSi CarTuloba, romelic afasebs da 

xels uwyobs prosocialur qcevas da akademiur warmatebas; saqmianobebi, romlebic xels 

uwyobs gadawyvetilebis damoukideblad miRebasa da kritikul azrovnebas.30 delinqven-

turobis SemcirebaSi warmatebis saukeTeso maCveneblebad pirobiTad miCneulia stabi-

luri ojaxi da mSoblebis mxridan kargi monitoringis ganxorcieleba, pozitiuri molo-

dini momavlisagan da aradelinqventi Tanatolebi.

sakiTxis saerTaSoriso aqtualobis kvaldakval arasrulwlovanTa danaSaulis 

risk-fqtorebis kvlevas jerovani yuradReba mieqca qarTul sivrceSic. 2015-2017 wlebis 

arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis strategiis ganxorcielebis samoqmedo gegmaSi 

arasrulwlovanTa danaSaulis risk-faqtorebis kvleva samoqmedo gegmis erT-erT mniS-

vnelovan miznad iqna miTiTebuli Sesabamisi Sedegis miRwevis gaTvaliswinebiTac. dasax-

uli miznis gansaxorcieleblad 2015 wels arasrulwlovanTa kanonsawinaaRmdego qcevis 

xelSemwyobi faqtorebis Tvisebrivi kvleva Catarda Tbilisis masStabiT. am piloturi 

kvlevis mizani iyo arasrulwlovanTa kanonsawinaaRmdego qcevis xelSemwyobi faqtore-

bis identificireba saqarTveloSi. sxva ZiriTad sakiTxebTan erTad kvlevam moicva iseTi 

gadamwyveti faqtorebi, rogoricaa: 

•  ojaxis, socialuri garemos, skolis zegavlena mozardTa kanonsawinaaRmdego 

qcevaze;

•  mozardTa Rirebulebebisa da cxovrebis wesis zegavlena arasrulwlovanTa kanon-

sawinaaRmdego qcevaze.

kvlevis Sedegebis safuZvliani Seswavla uCvenebs, rom saqarTveloSi am mimarTebiT 

arsebuli viTarebis Sedegebi aRniSnuli sakiTxebis mimarT amerikuli da evropuli kv-

levebis mier gakeTebuli daskvnebis msgavsia da Seesabameba kriminilog mecnierTa Zir-

27  Hawkins, J., T. Herrenkohl, D. Farrington, D. Brewer, R. Catalano, T. Harachi, et al. 2000, Predictors of Youth Violence. Washing-
ton, DC: Offi ce of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.

28  xerxeuliZe i., „arasrulwlovanTa danaSauli da misi gamomwvevi mizezebi iuvenaluri iusticiis sistemeb-

Si“, Tbilisis universitetis gamomcemloba, 2013, samarTlis Jurnali #2, 2012, gv. 312-313. 
29  Caeti, Tory J., and Eric J. Fritsch, “At-Risk Youth,” Encyclopedia of Juvenile Justice. Ed., Thousand Oaks, CA: SAGE, 2002. 22-

28. SAGE Reference Online.Web. 22 Feb. 2012.
30  iap de vardi, holandiis iusticiis saministros ufrosi mrCeveli politikis sakiTxebSi, evrokavSiris 

proeqtis eqsperti, prezentacia seminarSi „arasrulwlovanTa marTlmsajulebis politikisa da danaSau-

lis prevenciis sakiTxebze“ organizebuli evrokavSiris proeqtis „sisxlis samarTlis sistemis reformis 

mxardaWera saqarTveloSi“ mxardaWeriT, Tb., 2014.
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iTad xedvebs. 

saqarTveloSi (TbilisSi) Catarebuli kvlevis Sedegebma aCvena, rom kanonsawinaaRm-

dego qcevis faqtorebze saubrisas, kvlevis monawile TiToeuli samizne jgufi, maT 

Soris kanonTan konfliqtSi myofi mozardebi da maTi ojaxis wevrebi, kanonsawinaaRm-

dego qcevis erT-erT ganmapirobebel faqtorad ojaxur garemos asaxelebdnen da pasux-

ismgeblobis udides wils swored ojaxs akisrebdnen. Tavis mxriv ojaxuri garemodan 

gamomdinare, negatur aspeqtebad gamokveTilia: disfunqciuri ojaxi; ojaxis wevri sas-

jelaRsrulebis dawesebulebaSi; Svilebis (gansakuTrebiT biWebis) aRzrdis procesSi ma-

mis roli; ojaxSi Zaladoba; ojaxis wevrebis mxridan alkohol da wamal damokidebuleba; 

fsiqologiuri daSoreba mSobelsa da Svils Soris; fizikuri daSoreba mSobelsa da Svils 

Soris; Svilebis mimarT mSoblebis dabalansebuli yuradRebis sakiTxi; aRzrdis araTanmim-

devruli meTodebi; Tavsmoxveuli ojaxuri stereotipebi. 

garda amis, rogorc es mosalodnelic iyo, kvlevis farglebSi gamovlenili kanonsaw-

inaaRmdego qcevis ganmapirobebel danarCen faqtorebad identificirebul iqna: ganaT-

lebis sistema da skolis garemo; individualuri faqtorebi; mozardis uSualo garemocva.31

sabolood, amgvari kvlevebis Sedegebis gaTvaliswineba danaSaulis prevenciaze 

mimarTuli intervenciebis gansaxorcieleblad amosaval msazRvrels unda warmoadgen-

des.

3. risk-faqtorebze dafuZnebuli intervenciebi da 

maTi efeqturobis Sefaseba

saerTaSoriso doneze aRiarebuli e.w. „riadis wesebis~ me-5 ZiriTadi principis (e) 

qvepunqti, danaSaulis progresuli prevenciis politikisa da Sesabamisi RonisZiebebis 

sistemis SemuSavebisaTvis saWirod miiCnevs „imis gaTvaliswinebas, rom axalgazrduli 

qmedebebi an saqcieli, romlebic ar Seesabameba yvela socialur normas da Rirebulebas, 

xSirad warmoadgens ganviTarebisa da zrdis procesis nawils da spontanurad uCinardeba 

umetes pirebSi zrdasruli asakis miRwevisas~. 

amdenad, cxadia, rom risk-faqtorebze dafuZnebuli intervenciebis saxeebis gansaz-

Rvrisas mxedvelobaSi unda viqonioT arasrulwlovanTa danaSaulisaTvis damaxasiaTe-

beli Taviseburebebi, _ dakavSirebuli maT masStabsa da bunebasTan. kerZod, miuxedavad 

imisa, rom efeqturi Carevebi, romlebic mimarTulia riskisa da damcav faqtorebze, 

Sesa Zlebelia, ganxorcieldes prevenciis samive doneze, gamomdinare iqidan, rom aras-

rulwlovanTa delinqventoba garkveulwilad stabiluri faqtia da mxolod mcire ra-

odenobis axalgazrdebSi fiqsirdeba danaSaulis ganmeorebiT Cadenis maCvenebeli, _ 

moraluri gangaSis gamocxadeba saWiro ar aris da amdenad, aqcentis gakeTeba maRali 

riskis Semcveli faqtorebis SemTxvevebSi ufro metad unda moxdes. kerZod, aq igulisx-

meba is, rom intervenciebi piradi da socialuri garemoebebidan gamomdinare, maRali 

riskis matarebel axalgazrda samarTaldamrRvevebzea mimarTuli.32 

31  arasrulwlovanTa kanonsawinaaRmdego qcevis xelSemwyobi faqtorebis piloturi kvleva, Catarebuli  

„saqarTvelos iusticiis saministros ssip „danaSaulis prevenciis centris“, iusticiis saministros anal-

itikuri departamentisa da evrokavSiris proeqtis „sisxlis samarTlis marTlmsajulebis sistemis re-

formis mxardaWera saqarTveloSi“ iniciativiT da CarTulobiT,  eisiTi,  2015. 
32  iap de vardi, holandiis iusticiis saministros ufrosi mrCeveli politikis sakiTxebSi, evrokavSiris 

proeqtis eqsperti, prezentacia seminarSi „arasrulwlovanTa marTlmsajulebis politikisa da danaSau-

lis prevenciis sakiTxebze“ organizebuli evrokavSiris proeqtis „sisxlis samarTlis sistemis reformis 

mxardaWera saqarTveloSi“ mxardaWeriT, Tb., 2014.
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am mimarTebiT swori da praqtikuli prevenciuli politikis gasatareblad, upriania, 

arasrulwlovanTa marTlsawinaaRmdego qceva pirobiTad davyoT oportunistul da da-

Jinebul qcevebad, sadac pirvelSi vigulisxmebT SemTxveviT, danaSaulis Cadenis „kargi 

SesaZleblobis~, Sesabamisi garemoebidan gamomdinare, kanondamrRvev axalgazrdas, xolo 

meoreSi _ e.w. „seriul damnaSaveebs~, anu gamousworebel axalgazrda samarTaldamr-

Rvevebs. arasrulwlovan samarTaldamrRvevTa udidesi nawili, maTi zemoaRniSuli max-

asiaTebeli niSnebidan gamomdinare, oportunistul damrRvevTa ricxvs miekuTvneba da 

Sesabamisad, maT mimarT gasatarebeli prevenciuli RonisZiebebi prevenciis SedarebiT 

dabal doneze tardeba (igulisxmeba meore done, magaliTad, mas Semdeg, rac bavSvma Caid-

ina vandalizmi an CaerTo CxubSi) formalur intervenciebTan erTad gazrdili zedamxed-

velobisa da kontrolis gamoyenebiT, da amasTan, ufro maRali efeqturi maCvenebliT 

xasiaTdeba. Sesabamisad, msgavsi qceva ZiriTadad 14-18 wlis axalgazrdebs axasiaTebs da 

zrdasrulobiT gamowveuli pasuxismgeblobis gaCenisTanave qreba.33 

am perspeqtividan danaSaulis Cadenis sawyisi asaki erT-erTi yuradsaRebi komponen-

tia. mravalma kvlevam, romelic aSS-Si Catarda, daadastura, rom, rac ufro adre iwyebs 

axalgazrda samarTlis normebis darRvevas, miT metia albaToba imisa, rom is momavalSic 

gaagrZelebs aseT qcevas. kvlevebma aseve aCvenes, rom erT-erTi faqtorTagani, romelTa 

meSveobiTac, SesaZloa, winaswar vivaraudoT, vin iqneba „qronikuli damnaSave~, _ aris 

danaSaulis adreul asakSi Cadena. marvin volfgangma, terens sornberim da robert fi-

gliom magaliTad aiRes filadelfiis kohortuli kvlevebis 10 % 30 wlis asakis damna-

SaveebTan dakavSirebiT da aRmoaCines, rom danaSaulebis saSualo raodenoba danaSaulze 

uaris Tqmis tendenciaze miuTiTebda TiTqmis yvela maTganis SemTxvevaSi, ramdenadac 

maT mier danaSaulis pirvelad Cadenis asaki matulobda. alfred blumsteinma, devid 

faringtonma da soumio moitram aseve aCvena, rom erT-erTi faqtorTagani, romelTa 

meSveobiTac SesaZloa winaswar vivaraudoT, vin iqneba qronikuli damnaSave, _ iyo da-

naSaulis adreul asakSi Cadena. faringtonma Semdgomi kvlevebiT aseve aRmoaCina, rom 

isini, romlebic damnaSaveebad iqnen cnobili 10-12 wlis asakSi, ganuwyvetliv sCadiodnen 

danaSauls Zalian maRali koeficientiT da ufro didi xnis ganmavlobaSi, vidre isini, 

romelTac pirveli danaSauli ufro did asakSi Caidines.34 aqedan gamomdinare, keTdeba 

daskvna, rom arsebobs seriozuli da daJinebuli damrRvevebis Zalian patara jgufi, 

romlebic samarTaldarRvevis Cadenas adreul asakSi iwyeben, samarTaldarRvevebi Tan-

daTanobiT sul ufro seriozul xasiaTs iRebs, meordeba da zrdasrulobis asakSic gr-

Zeldeba. Tu daJinebul samarTaldarRvevad sisxlis samarTlis sistemaSi xuTi an meti 

darRvevisaTvis moxvedras CavTvliT, maSin es jgufi arasrulwlovan damnaSaveTa 6-7% -s 

Seadgens, magram saqme isaa, rom es jgufi arasrulwlovanTa mier Cadenili danaSaulis 

mTeli maCveneblis naxevarze mets sCadis. Sesabamisad, prevenciis politika swored am 

samarTaldamrRvevebisken unda iyos mimarTuli.35

es niSnavs imas, rom intervenciis ganxorcielebisas ZiriTadi fokusi e.w. `qronikul 

damnaSaveebze~ unda gakeTdes, romelTac axasiaTebT iseTi faqtorebis akumulireba, ro-

goricaa: piradi maxasiaTeblebi araxelsayrel mdgomareobasTan kombinaciaSi; susti ver-

baluri SesaZleblobebi; skolasTan naklebi kavSiri; TanatolTa jgufebSi gaerTianeba; 

alkoholisa da narkotikebis moxmareba. amasTan, damaimedebeli faqtia is, rom evropuli 

kvlevebis mixedviT arasrulwlovan delinqventTa mxolod 5%-ia mudmivi delinqventi. 

isini mZime danaSaulebis mTeli raodenobis 33%-s sCadian. srulwlovanebis asakis miRw-

33 vaikundi u., marTlmsajuleba bavSvebisaTvis,  gaeros bavSvTa fondi (UNICEF) , Tb., 2013, leqcia me-9.
34  Bartollas Clemens, Miller Stuart J., Juvenile Justice in America, second edition, 1998, Prentice Hall, Inc., gv. 77. 
35 vaikundi u., marTlmsajuleba bavSvebisaTvis,  gaeros bavSvTa fondi (UNICEF) , Tb., 2013, leqcia me-9.
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evis Semdeg maT mier Cadenili danaSaulis maCvenebeli mcirdeba.36

Sesabamisad, Teoriulad, maRali riskis Semcvel faqtorebze fokusireba danaSaulis 

prevenciis mizniT efeqturi Carevis ganxorcielebis erT-erTi yvelaze mniSvnelovani 

saSualeba unda iyos, vinaidan aq yvelaze metadaa saWiro intervencia, ramdenadac pre-

venciis mesame donesTan gvaqvs saqme. Tumca, praqtikulad, samwuxarod, am axalgazrda 

samarTaldamrRvevTa jgufis SemTxvevaSi marTlmsajulebis sistemebis mier gatarebuli 

intervenciebi arcTu ise warmatebulia. Cven vcdilobT isini axalgazrda samarTladam-

rRvevTa dawesebulebaSi gamovasworoT, magram danaSaulis ganmeorebiT Cadenis maCvene-

beli kvlav maRali rCeba. namdvilad efeqtiani programebi iSviaTia. rogorc adrindel, 

aseve mogvianebiT Catarebul kvlevebSi kargad Cans programebis naklebefeqtianoba. am 

axalgazrda samarTladamrRvevebis gamosworebis warumatebloba ramdenime mizeziT aix-

sneba. erT-erTi mTavari mizezi efeqturi meTodebis arasrulyofili codnaa. bevri in-

etrevencia „saRi azrisa~ da kargi ganzraxvebiT moqmedebis princips efuZneba da ara 

damtkicebul efeqturobas. Tumca, unda aRiniSnos, rom aris garkveuli winsvlac, ro-

melic kognituri qcevis trening-programebis efeqturobaze miuTiTebs. meore mizezi 

aris is, rom gamosworebis programebi damrRvevTa cxovrebis mxolod mcire periods 

faravs, ris Semdgomac isini TavianT araxelsayrel samezoblos, delinqvent Tanatolebs 

da „Cveul qmedebebs~ ubrundebian. magram gacilebiT mniSvnelovan mizezs warmoadgens is 

faqti, rom intervencia Zalian dagvianebul etapze xorcieldeba _ maSin, roca axalgazr-

debi danaSaulebrivi qmedebebis pikze arian, roca danaSauli maTi cxovrebis wesi xdeba. 

Tumca, es imas ar niSnavs, rom aseT viTarebaSi da am doneze ganxorcielebuli inter-

vencia usargebloa.37 ufro metic, aq intervenciis ganxorcieleba aucilebeli da gar-

duvalicaa. amasTan, prevenciuli Carevisas maxvilis gakeTeba maRali riskis faqtorebis 

momcvel SemTxvevebze ar gulisxmobs, rom Careva efeqturi ar iqneba prevenciis Sedare-

biT dabal doneebze.

piriqiT, kvlevebi cxadyofs, rom patara bavSvebze zemoqmedeba gacilebiT ufro 

efeqturia, vidre mozrdilebze, radgan patarebi ufro damyolni arian, maSin, roca 

asakis matebasTan erTad adamianebi ufro jiutebi xdebian da naklebad emorCilebian 

cvlilebebs.38 

aqedan gamomdinare, SeiZleba gakeTdes iseTi daskvnac, rom adreuli Careva, TiTqos, 

yvela SemTxvevaSi upirobod dadebiTi efeqtis momtani unda iyos, magram es mxolod 

sakiTxis zedapiruli xedviT Sejerebuli suraTi iqneba, ramdenadac efeqturi inter-

venciis erT-erTi mniSvnelovani mimarTuleba aseve Carevis droulobis Sefasebaa. drou-

li Careva ki warmatebuli intervenciis sawindaria. 

intervenciis droulobis sworad gansazRvra mniSvnelovania imdenad, ramdenadac, 

Tavis mxriv, didia is safrTxe, romelic adreulma Carevam SeiZleba gamoiwvios. miuxe-

davad imisa, rom evropuli kvlevebis Sefasebebi gviCvenebs, rom Carevebis Sedegad prob-

lemuri qcevis maCvenebeli 15%-iT Semcirda, gasaTvaliswinebelia is faqti, rom efeqti 

uamravi saxis SeiZleba iyos _ adreul Carevas bavSvze ara mxolod dadebiTi, aramed 

uaryofiTi zegavlenis moxdenac SeuZlia. magaliTad, Tu, erTi mxriv, adreuli Care-

vis efeqti aris is, rom skolamdeli asakis bavSvebis umetesoba, romlebic ukiduresad 

problemur qcevas avlenen, _ qronikuli delinqvventuri qcevis mqone mozardebi an zr-

36  iap de vardi, holandiis iusticiis saministros ufrosi mrCeveli politikis sakiTxebSi, evrokavSiris 

proeqtis eqsperti, prezentacia seminarSi „arasrulwlovanTa marTlmsajulebis politikisa da danaSau-

lis prevenciis sakiTxebze“ organizebuli evrokavSiris proeqtis „sisxlis samarTlis sistemis reformis 

mxardaWera saqarTveloSi“ mxardaWeriT, Tb., 2014.
37 vaikundi u., marTlmsajuleba bavSvebisaTvis,  gaeros bavSvTa fondi (UNICEF), Tb., 2013, leqcia me-9.
38 iqve, leqcia me-9. 
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dasrulebi ar xdebian, meore mxriv, adreulma Carevam SeiZleba bavSvisaTvis damnaSavis 

iarliyis miwebeba da Sedegad, misi marTlmsajulebis sistemaSi moxvedra gamoiwvios.39 

I. intervencia pirveli donis prevenciisas 

pirveli donis prevenciis Sesabamisi intervenciis ideaa, rom, arasrulwlovnis 

marTlmsajulebis sistemaSi myisierad gadacemis nacvlad, sazogadoeba Tavadve Seeca-

dos sakuTari problemebis mogvarebas da moaxdinos Careva arasrulwlovnis sasarge-

blod. isini organizebas ukeTeben socialur da rekriaciul programebs, raTa arasrul-

wlovnebs hqondeT SesaZlebloba CaerTon konstruqciul aqtivobebSi. SeiZleba iTqvas, 

amgvari midgoma SesabamisobaSia da pirdapir gamomdinareobs e.w. riadis wesebSi moce-

muli me-2 ZiriTadi principidan, romelic ganmartavs, rom „arasrulwlovanTa danaSau-

lis warmatebiT aRkveTa moiTxovs mcdelobebis ganxorcielebas mTlianad sazogadoe-

bisagan, raTa uzrunvelyofil iqnes mozardTa harmoniuli ganviTareba, bavSvobidanve 

maTSi pirovnebis Camoyalibebis xelSewyobis gziT~. adreuli Careva, romelic SeiZleba 

ganxorcieldes danaSulis preveciis pirvel doneze, SeiZleba gamoixatos mraval pro-

gramaSi. magaliTad, aSS-Si aris am doneze ganxorcielebadi danaSaulis prevenciis bev-

ri programa, romelic SeiZleba davajgufoT dawyebuli pre-natalur periodSi saxlSi 

meddis vizitebis programidan, damTavrebuli wina saskolo ganaTlebis programebiT im 

bavSvebisaTvis, romlebic akademiuri warumateblobis riskis qveS arian. adreuli in-

tervenciis programebi absolutur siaxles ar warmoadgenen. magaliTad, jer kidev 1960 

wels aSS-Si vxvdebiT `Head Start~-is ganviTarebas, romelic iyo kargad damkvidrebuli wi-

nasaskolo programa araxelsayrel samezobloSi mcxovrebi axalgazrdebisaTvis. Tumca 

sagulisxmoa, rom aseTi programebis impelmentacia xdeboda ara ̀ delinqventurobis pre-

venciis~ erTiani qolgis qveS, aramed aRniSnuli programa prezident jonsonis `siRari-

besTan brZolis~ programis nawils warmoadgenda. dResdReobiT es midgoma Secvlilia 

da 1974 wlis federaluri iuvenaluri iusticiisa da delinkveturobis prevenciis aqt-

Si ganxorcielebuli cvlilebiT damkvidrebulia `sazogadoebrivi prevenciis sagranto 

programebi~, romlebic riskisa da misgan damcavi faqtorebis codnis Sefasebazea dam-

yarebuli. aseTi proeqtebi mimarTulia axalgazrdebis dasaqmebisa da ganaTlebis Ses-

aZleblobis xelSewyobisaken. magaliTad, aSS-Si pirveli donis adreuli intervenciis 

programaa `sazogadoeba, romelic zrunavs~, romelic axdens riskze fokusirebul pre-

venciaze xazgasmas.40 

am sakiTxze evropuli gamocdilebis dasanaxad SeiZleba magaliTad moviyvanoT nid-

erlandebSi arsebuli programa Halt, romelic muSaobs rogorc marTlmsajulebis ofi-

cialuri sistemidan arasulwlovanTa ganridebis mimarTulebiT, aseve arasrulwlo-

vanTa danaSulis prevenciis kuTxiTac da sakuTar mosaxlobas Sesabamisi prevenciuli 

programebiT uzrunvelyofs. 

Halt-is prevenciuli amocana prevenciis pirvel doneze ganxorcielebadi program-

is farglebSi moicavs: saganmanaTleblo programebs bavSvebisaTvis, maTi mSoblebisa da 

maswavleblebisaTvis. esaa usafrTxo skolis programa. aq mTavar Temebad gvevlineba: 

danaSaulebrivi qceva; normebi da Rirebulebebi; jgufis qceva. prevenciis pirvel do-

neze Halt iZleva aseve miznobriv rCevebs adgilobrivi xelisuflebisaTavis, skolebisa 

39  iap de vardi, holandiis iusticiis saministros ufrosi mrCeveli politikis sakiTxebSi, evrokavSiris 

proeqtis eqsperti, prezentacia seminarSi „arasrulwlovanTa marTlmsajulebis politikisa da danaSau-

lis prevenciis sakiTxebze“ organizebuli evrokavSiris proeqtis „sisxlis samarTlis sistemis reformis 

mxardaWera saqarTveloSi“ mxardaWeriT, Tb., 2014.
40  Donna M. Bishop and Scott H. Decker  wignSi Intrenational Handbook of Juvenile Justice, Josine Junger-Tas -is da  Scott H. 

Decker -is redaqtorobiT Springer Netherlands, 2006, gv. 22
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da yvela im sxva organizaciisTavis, romelic TanamSromlobs masTan. amgvari rCvevis 

mcemisas Halt iyenebs ra erovnuli informirebis sistemas, miznobriv informacias awvdis 

zemoaRniSnul warmonaqmnebs garSemo arsebuli arasrulwlovanTa danaSauls ganviTare-

bis Sesaxeb, romelsac es struqturebi sakiTxTan mimarTebiT sakuTari politikis gansa-

sazRvrad gamoiyeneben.

zogadi saxiT pirveli donis prevenciis programaTa CamonaTvali aq Semdeg aqtivobebs 

gvTavazobs: pro-socialuri unar-Cvevebis popularizacia; treningi TanatolebTan urT-

ierTobebSi; skolis Semdgomi rekreaciuli programebi; socialuri ganviTarebis pro-

gramebi; saojaxo Terapia; skolamdeli asakis bavSvTa programebi; saskolo garemos gaum-

jobeseba.41

rac Seexeba saqarTvelos, prevenciis sawyis safexurze mniSvnelovania ganaTlebisa 

da mecnierebis saministros mimdinare reforma, romelmac prevenciisa da skolebSi usa-

frTxoebis uzrunvelyofis TvalsazrisiT mandaturis samsaxuris roli ufro efeqturi 

unda gaxados.42 ufro konkretulad ki, 2015-2017 wlebis arasrulwlovanTa danaSaulis 

prevenciis strategiis ganxorcielebis samoqmedo gegmaSi, prevenciis pirvel doneze 

gasatareblad gawerilia iseTi aqtivobebi, rogoricaa:

•  arasrulwlovanTa unar-Cvevebze orientirebuli trening-programebis SemuSaveba 

da danergva skolebSi, _ rac saSualebas miscems mozardebs ara mxolod zogadi 

ganaTleba SeiZinon skolaSi, aramed CaerTon maTTvis gankuTvnil programebSi, 

riTac metad ganimtkiceben sakuTar SesaZleblobebs;

•  skolis farglebSi Tanatolebs Soris pozitiuri urTierTobebis xelSewyoba 

da am mizniT programebis ganviTareba, _ rac Tavis mxriv warmoadgenis saskolo 

bulingis mzardi problemis Semakavebel erT-erTi faqtors; 

•  arasrulwlovanTaTvis kulturuli da socialuri aqtivobebis ganviTareba, xe-

lSewyoba da popularizacia; skolis Semdgomi, rekreaciuli aqtivobebis ganvi-

Tareba, romelTa mizania Tavisufali drois Sevseba da swori dagegmva. cxadia, es 

ukanaskneli aqtivobebi qmediTi instrumenti iqneba arasrulwlovnis Tavisufali 

drois konstruqciulad gatarebisa da danaSaulebriv saqmianobaSi SesaZlo Car-

Tulobis Tavidan acilebis TvalsazrisiT. 

saboloo jamSi, es yvelaferi imaze migvaniSnebs, rom efeqturi intervenciis gansax-

orcieleblad aqcenti unda keTdebodes, erTi mxriv, arsebuli riskis donis Sefasebaze, 

rac Tavis mxriv korelaciaSia prevenciis calkeul donesTan da maRali risk-faqtore-

bis arsebobisas Carevis garduvalobasac gulisxmobs da meore mxriv, interveniciis ganx-

orcielebis droulobis sworad gansazRvris did mniSvnelobaze, romelic sxvadasxva 

maxasiaTebelTan erTobliobaSi unda Sefasdes. 

II. intervencia meore donis prevenciisas

meore donis prevencia gaTvlilia im axalgazrdebze, romlebmac ukve gamoavlines 

problemebi qcevaSi, anu miCneul iqnen deviaciuri qcevis mozardebad. magaliTad, gair-

icxnen skolidan an pirvelad arian dakavebuli, rogorc wesi, wvrilmani, araZalado-

brivi danaSaulisaTvis. 

aSS-Si meore donis prevenciis cnobil programebs warmoadgenen axalgazrdaTa sa-

samarTloebi (Teen Courts). es aris `araoficialuri sasamarTloebi~, romelTac gadae-

cemaT axalgazrdebi marTlmsajulebis formalur sistemaSi moxvedris nacvlad. aseT 

sasamarTloSi gadasacem pirTa wre Semofarglulia im arasulwlovnebiT, romelTac 

41 www.halt.nl/english  
42 2016 wlebis  arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis reformis strategia. 
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pirvelad edebaT brali iseTi deviaciuri qcevebisaTvis, rogoricaa (vandalizmi, jibis 

qurdoba, alkoholis moxmareba). rogorc wesi, aseTi sasamarTloebi arasrulwlovnebs 

akisreben zianis anazRaurebis movaleobas an bodiSis moxdas werilobiTi formiT. empir-

iuli dakvirvebiT dadasturebulia TineijerTa sasamarTloebis efeqturobis grZelva-

dianoba.43 

aseve cnobili progaramaa DARE, narkotikebis moxmarebis prevenciis programa, ro-

melsac uZRvebian policiis oficrebi aSS-s skolebSi. igi gamiznulia 11-12 wlis aras-

rulwlovanTaTvis. programis mixedviT, policiis oficrebi valdebulni arian aamaRlon 

bavSvebis cnobiereba im zianis Sesaxeb, rac asocirebulia narkotikebis gamoyenebasTan 

da daexmaron bavSvs iseTi gamocdilebis miRebaSi, rac saSualebas miscems arasrulwlo-

vans, rom igi win aRudges socialuri garemodan momdinare sawyis zewolas narkotikebis 

pirvelad moxmarebasTan dakavSirebiT. miuxedavad am programis Zalian mcire pozitiur 

zegavlenisa, is mainc Zalian popularulia.44 aSS-is mier ganxorcielebuli Semdgomi Zal-

isxmeva, romelic mimarTulia meoreuli prevenciis ganxorcielebisaken, aseve Seicavs 

`saSiSi simarTlis~ programis bevr variacias, romelic dafuZnebulia daSinebis Teori-

aze. es programa inicirebuli iyo Rahway-is niu-jersis saxelmwifo cixeSi gvian, 1970-

ian wlebSi. am programis mixedviT, arasrulwlovnebi mihyavT cixeSi erTi dRiT da xdeba 

maTi dapirispireba patimrebTan, romlebic Tavisi gamocdilebis gaziarebiT afrTxoben 

maT da uamboben cixis cxovrebis saSinelebaze. miuxedavd imisa, rom `saSiSi simarTlis~ 

programis mravalricxovani Sefaseba Tanmimdevrulad uCvenebs, rom isini, metwilad, 

recidivis gazrdas ufro iwveven, vidre mis Semcirebas, mainc popularulia imiT, rom 

sasjelis muqara efeqturi Semakavebeli faqtoria, romelic xels uwyobs maT SemdgomSi 

SeCerebas.45 

rac Seexeba evropul gamocdilebas, zeviT magaliTad moyvanili niderlandebSi ar-

sebuli programa Halt, meore donis prevenciis ganxorcielebisas fokusirebas axdens 

arasrulwlovnebis specifikur risk-jgufebze. am mimarTebiT Halt uZRveba adgilobrivi 

danaSaulis prevenciis proeqtebs da mTels adgilobriv samezoblo qselTan da marTlm-

sajulebasTan erTad monawileobs prevenciis sazogadoebriv proeqtebSi, sadac aseTi 

kolaboraciis mTavar elementad swored organizaciaTaSorisi TanamSromloba gvevline-

ba. aseT TanamSromlobaSi SeiZleba, aseve, CarTuli iyos policiis, probaciis, saxanZro 

usafrTxoebisa da jandacvis struqturis warmomadgenlebi.46 meore donis prevenciis 

yvelaze warmatebuli proeqtebia: „Tanatolebis mediacia~ da „umarTavi Svilebis mS-

oblebi~.47 

evropis qveynebSi aprobirebuli meore donis prevenciis programebidan zogadi sax-

iT aRsaniSnavia: mentoringis programebi; bulingis prevenciis programebi; konfliqtis 

mogvareba; zogadsaganmanaTleblo skolaSi swavlis damTavrebis waxaliseba; profesiuli 

treningebi araprivilegirebuli mozardebisaTvis.

saqarTveloSi gansaxorcielebeli prevenciis meore donis Sesabamisi aqtivobebi, pre-

venciis am donisaTvis dadgenili zogadi CarCos da saerTo principis gaTvaliswinebiT 

43  Donna M. Bishop and Scott H. Decker  wignSi Intrenational Handbook of Juvenile Justice, Josine Junger-Tas - is da  Scott H. 
Decker - is redaqtorobiT Springer Netherlands, 2006, gv. 24-31.

44  Bartollas Clemens, Miller Stuart J., Juvenile Justice in America, second edition, 1998, Prentice Hall, Inc., gv.256. 
45  Donna M. Bishop and Scott H. Decker  wignSi Intrenational Handbook of Juvenile Justice, Josine Junger-Tas - is da  Scott H. 

Decker - is redaqtorobiT Springer Netherlands, 2006, gv. 251.
46 http://www.halt.nl/en/crime-prevention/projects/
47  iap de vardi, holandiis iusticiis saministros ufrosi mrCeveli politikis sakiTxebSi, evrokavSiris 

proeqtis eqsperti, prezentacia seminarSi „arasrulwlovanTa marTlmsajulebis politikisa da danaSau-

lis prevenciis sakiTxebze“ organizebuli evrokavSiris proeqtis „sisxlis samarTlis sistemis reformis 

mxardaWera saqarTveloSi“ mxardaWeriT, Tb., 2014.
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TanxvedraSia aRniSuli sakiTxis mimarT evropul midgomasTan da saqarTvelos arasrul-

wlovanTa danaSaulis prevenciis strategiis samoqmedo gegma iTvaliswinebs Sesabamisi 

sxvadasxva RonisZiebis gatarebas, esenia:

Zaladobis winaaRmdeg mimarTuli programebis/RonisZiebebis SemuSaveba da danergva 

skolebSi, magaliTad, sisastikisa da danaSaulis niSnebis aRmoCena da saTanado refer-

ireba; adiqtiuri da antisocialuri qcevis mqone arasrulwlovanTaTvis saWiro pro-

gramebi; emociebis marTvisa da socialuri unarebis ganviTarebis treningebi; 

sazogadoebrivi cnobierebis amaRleba arasrulwlovanTa danaSaulisa da misi masS-

tabebis Sesaxeb, magaliTad, vandalizmis, bulingis, Zaladobis, narkotikebisa da alko-

holis Sesaxeb sainformacio kampaniis warmoeba; 

riskis qveS myof arasrulwlovanTa adreuli, swrafi da efeqturi identificirebis 

meqanizmis SemuSaveba da danergva; riskis qveS myof arasrulwlovanTaTvis saganmanaTleb-

lo da samuSao SesaZleblobebis xelmisawvdomobis uzrunvelyofa.48 

amasTan, mniSvnelovania imis aRniSvna, rom 2014 wels danaSaulis prevenciis centrSi 

Seiqmna calke sammarTvelo, romelic pasuxismgebelia danaSaulis Cadenis riskis qveS 

myofi arasrulwlovnebisTvis specializebuli prevenciuli programebis SemuSavebasa da 

ganxorcielebaze.49 

III. intervencia mesame donis prevenciisas

gansakuTrebuli sifrTxiliT unda mivudgeT prevenciis kuTxiT gansaxorcielebul 

intervenciebs mesame donis prevenciis SemTxvevaSi, radgan aq ukve saqme gvaqvs danaSau-

lis Camden arasrulwlovnebTan, romelnic recidivis riskis qveS arian. aseT SemTxveveb-

Si kidev ufro zustad SerCeuli sazomiT unda Sefasdes Carevis proporciuloba. es 

imas gulisxmobs, rom nebismeri saxis Carevis ganxorcielebisas mxedvelobaSi unda iqnes 

miRebuli arasrulwlovanTa marTlmsajulebis fuZemdebluri postulati _ patimrobis 

mxolod ukidures SemTxvevaSi da mxolod mZime danaSaulebze sapasuxod gamoyenebis Ses-

axeb da sisxlissamarTlebrivi, represiuli intervenciebis nacvlad aRdgeniTi marTlm-

sajulebis da sazogadoebrivi sanqciebis ufro xSirad gamoyenebis Taobaze. 

zogadad, bavSvis uflebaTa komitetis zogadi komentari #10-is mixedviT, im bavSvebTan 

dakavSirebiT, romlebmac, savaraudod, daarRvies sisxlis samarTlis kanonmdebloba, 

bralad edebaT misi darRveva, an aRiarebuli arian mis damrRvevebad, monawile saxelm-

wifoebs SeuZliaT gamoiyenon ori saxis intervencia: zomebi, romlebic ar gulisxmobs 

formaluri samarTlebrivi procedurebis gavlas da zomebi, romlebic SeiZleba miRe-

bul iqnes samarTlebrivi procedurebis konteqstSi. 

aq mkafiod unda Sefasdes intervenciis (Carevebis) mizani, romelic kanonTan kon-

fliqtSi myofi bavSvebis reabilitaciis xelSewyobas gulisxmobs. bavSvis uflebaTa kon-

venciis me-40 muxlis pirveli punqti uzrunvelyofs, rom yovel bavSvs, romelmac, ro-

gorc Tvlian, daarRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edeba misi darRveva, 

an aRiarebulia mis damrRvevad, moepyrobian bavSvis reintegraciisa da sazogadoeba-

Si mis mier sasargeblo rolis SesrulebisaTvis xelSewyobis sasurvelobis gaTvalis-

winebiT. amdenad, damnaSaved cnobil bavSvTan dakavSirebuli nebismieri qmedebis mizani 

unda iyos bavSvis reintegracia.50 

yovelive aRniSnulis gaTvaliswinebiT, arasrulwlovnebze orientirebuli sisxlis 

48 2015-2017 wlebis arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis strategiis ganxorcielebis  samoqmedo gegma.
49 2016 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis reformis strategia.
50  hamiltoni q., arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sakanonmdeblo reformis saxelmZRvanelo miTiTebebi, 

bavSvTa samarTlebrivi centri da gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa fondi (`iunisefi~), bavSvTa 

dacvis ganyofileba, niu-iorki, 2011, gv. 44. 
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samarTlis marTlmsajulebis efeqtiani Carevebi didi sifrTxiliT Sesafasebeli sakiTx-

ia. Zalian mniSvnelovania aseT SemTxvevaSi mxolod im meTodebis gamoyeneba, romelic am-

arTlebs. amis sailustraciod SeiZleba moviyvanoT im represiuli, daSinebisa da dasjis 

filosofiaze dafuZnebuli meTodebis magaliTi, romelTac intervenciis SemTxvevaSi 

sapirispiro, anu uaryofiTi Sedegebi gamoiwvies prevenciis kuTxiT. 

amgvari intervenciis uaryofiTi Sedegi ganmeorebiTi danaSaulis Cadenas gulisx-

mobs. amis magaliTad SeiZleba moviyvanoT intervenciis iseTi programebis arseboba, ro-

goricaa saSiSi simarTle (Scared Straight), Sokuri patimroba (Shock Incarceration), sawvrTneli 

banaki (Boot Camps). am saSualebebs, ZiriTadad, amerikis SeerTebuli Statebi mimarTavs. 

aSS-is magaliTze, zeviT ukve aRniSnuli, daSinebis Teoriaze dafuZnebuli programa 

`saSiSi simarTle~, gamoiyeneba mesame donis prevenciisasac,51 miuxedavad misi aSkara ar-

aefeqturi da sapirispiro Sedegisa. araefeqturi bihevioristuli programebidan aSS-

Si aseve gamoyeneba gamosasworebel „sawvrTnel banakebSi~ moTavseba. igi gulisxmobs 

arasrulwlovan damnaSaveTa gamasworebel dawesebulebas, romelic moqmedebs samxedro 

disciplinis wesebiT. amave ideis matarebelia e.w. „Sokuri patimroba~, romlis gamomafx-

izlebeli efeqtis Taobaze miuTiTeben. esaa `xanmokle, mkacri Sokuri sasjeli~, rome-

lic aris swrafi da mkacri.~ aRniSnul saSualebebTan mimarTebiT, aSS-is midgoma aris 

is, rom aseTi banakebis arsebobiT da amgvari mopyrobiT xelisufleba Tavidan icilebs 

recidivis risks `sakarcero Sokis~ meSveobiT da amasTanave, gantvirTavs cixeebs.52 Tum-

ca, rogorc praqtikam uCvena, aseT banakebs ar hqoniaT Sedegebi recidivis Semcirebis 

kuTxiT da mis sapirispiro Sedegebs iwvevdnen.53 

yovelive zemoaRniSnulis sawinaaRmdegod, arasrulwlovanTa saukeTeso intereseb-

ze dafuZnebuli efeqturi intervencia moicavs mxardaWeras bavSvis aRzrdis procesSi, 

kognitur bihevioralur Terapias, dasaqmebaSi daxmarebas, mSobelTa treningsa da men-

toringis programebs.54 

mesame donis prevenciaze, maqsimalurad unda SevecadoT, sadac es SesaZlebelia, 

gamoviyenoT midgoma „araviTari Careva~ da cxadia, aq, aseT CarevaSi sisxlis samarTlis 

saqmis samarTalwarmoebis konteqstSi ganxorcielebuli intervenciebi igulisxmeba. 

ar unda mivmarToT intervencias formaluri samarTlebrivi procedurebis gatarebiT 

im SemTxvevaSi, Tu danaSauli ar aris mZime da Tu saTanado da konstruqciuli reagire-

ba ukve moaxdina ojaxma, skolam Tu sazogadoebrivi kontrolis sxva araformalurma 

institutma an, Tu, savaraudod, moaxdenen isini aseTs. tokios wesebis 132 wesi 5(1) sa-

gangebod gansazRvravs: `sadac Sesaferisia da SeTavsebadia samarTlebriv sistemasTan, 

policias, prokuraturas an sxva uwyebebs, romelTa saqmianoba exeba sisxlis samarTlis 

saqmeebs, unda mieceT ufleba, damnaSaves mouxsnan brali (Sewyviton saqmiswarmoeba), Tu 

51  Bartollas Clemens, Miller Stuart J., Juvenile Justice in America, second edition, 1998, Prentice Hall, Inc., gv.256.
52  anglo-amerikul literaturaSi mniSvnelovania: Morash M., Rucker L., “A critical look at the idea of boot camp as cor-

rectional reform,” Crime and deliquency, tomi 36, #2 1990 wlis aprili, gv. 204. “Boot  camps”, Corrections today, 1991 
wlis oqtomberi; Mathews R., “The boot camp program for offenders: does the shoe fi t?”, damnaSavis Terapiisa da Se-

darebiTi kriminologiis saerTaSoriso Jurnali, 1991, gv. 322; Mackenzie D., Shaw J., Souryal C., “Characteristics 
associated with successful adjustment to supervision”, Criminal Justice and behaviour, tomi, XIX, #4, 1992 wlis dekenberi, 

gv. 437. Mackenzie D., Piquero., A., “The impact of shock incarceration programs, on prison crowding”, crime and delincuency, 
tomi 40, #2, 1994 wlis aprili gv. 222.

53  xerxeuliZe i., `arasrulwlovanTa sasjelis gamoyenebis SedarebiTi analizi aSS-sa da saqarTveloSi“, 

statiaTa krebulSi: „arasrulwlovanTa sasjelisa da aRmzrdelobiTi xasiaTis iZulebiT RonisZiebebis 

Sefardebis problemebi“, gamomcemloba `meridiani~, Tbilisi 2011, gv. 204-205.
54  iap de vardi, holandiis iusticiis saministros ufrosi mrCeveli politikis sakiTxebSi, evrokavSiris 

proeqtis eqsperti, prezentacia seminarSi „arasrulwlovanTa marTlmsajulebis politikisa da danaSau-

lis prevenciis sakiTxebze“ organizebuli evrokavSiris proeqtis „sisxlis samarTlis sistemis reformis 

mxardaWera saqarTveloSi“ mxardaWeriT, Tb., 2014.
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isini miiCneven, rom sazogadoebis dacvis uzrunvelyofis, danaSaulis prevenciis, kano-

nis pativiscemisa da msxverplTa uflebebis dacvis xelSewyobisaTvis ar aris aucilebe-

li saqmiswarmoebis gagrZeleba~.55 

saerTaSoriso doneze aRiarebuli amgvari damokidebuleba kanonTan konfliqtSi my-

ofi arasrulwlovnis mimarT calsaxad gaiziara da daamkvidra saqarTvelos amk-is me-8 

da me-9 muxlebma, rodesac, arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi, praqtikulad, prin-

cipis donze daawesa erT SemTxvevaSi yvelaze msubuqi saSualebisa da alternatiuli 

zomis prioritetuloba (mux. 8) da meore SemTxvevaSi _ patimroba, rogorc ukiduresi 

RonisZieba (mux. 9).

amk-is me-8 muxlis me-2 nawili imperatiulad adgens, rom: „arasrulwlovnis mimarT, 

pirvel rigSi, ganixileba ganridebis an aRdgeniTi marTlmsajulebis RonisZiebis gamoy-

enebis SesaZlebloba da fasdeba, sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis dakisrebasa 

da sasjelis gamoyenebaze ukeT uzrunvelyofs Tu ara ganrideba an RonisZieba arasrul-

wlovnis resocializacia-reabilitacias da axali danaSaulis Tavidan acilebas.~ 

sasamarTlos gareSe saqmeTa gadawyvetis sasurvelobas gansakuTrebiT pekinis wesebi 

usvams xazs (BR). wesebis Tanaxmad, ganridebis gamoyeneba procesis sxvadasxva stadiaze 

unda SeiZlebodes da Sesabamisad, amis uflebamosileba sxvadasxva organosa Tu uwyebas 

unda hqondeT.56 

am mimarTebiT, mniSvnelovania imis aRniSvnac, rom amk-is 39-e muxliT, miuxedavd imisa, 

rom `winasasamarTlo sxdomamde ganridebis Sesaxeb gadawyvetilebas iRebs prokurori, 

ganrideba SeiZleba gamoyenebul iqnes agreTve saqmis sasamarTloSi warmarTvis Sem-

degac. aRniSnuli muxliT: „sasamarTlo uflebamosilia ganridebis gamosayeneblad saku-

Tari iniciativiT an mxaris dasabuTebuli Suamdgomlobis safuZvelze saqme daubrunos 

prokurors, romelic arasrulwlovan braldebuls ganridebas SesTavazebs da, misi 

Tanxmobis SemTxvevaSi, miiRebs gadawyvetilebas ganridebis Sesaxeb.~ rogorc vxedavT, 

saqarTvelos amk. yvelanair safuZvels qmnis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis 

dakisrebisa da sasjelis gamoyenebis alternatiuli meqanizmis, kerZod ki, ganridebis 

institutis gamoyenebisa da formalur marTlmsajulebis sistemasTan arasrulwlovnis 

kontaqtis asacileblad.

aseTi „ganrideba~, formaluri saqmiswarmoebis garda, miznad isaxavs sisxlis samarT-

lis samarTalwarmoebis iseTi uaryofiTi faqtorebis acilebasac, rogoricaa nasamarT-

lobisa da msjavrdebulis samudamo damRa.57

garda ganridebis upiratesi gamoyenebis myari sakanonmdeblo garantiebisa, amk. 

asaxelebs patimrobas, rogorc ukidures RonisZiebas (ultima ratio), rodesac saqme aras-

rulwlovnis mimarT sisxlissamarTlebrivi sasjelis iseTi saxeebis gamoyenebas exeba, 

rogoricaa Tavisuflebis SezRudva da Tavisuflebis aRkveTa. ufro metic, Tavisu-

flebis aRkveTis, rogorc sisxlissamarTlebrivi xasiaTis yvelaze mkacri intervenciis, 

kanonis ZaliT SezRudvaze pirdapir Canawers akeTebs amk-is 73-e muxlis I nawilic, rom-

lis mixedviTac: `arasrulwlovans vadiani Tavisuflebis aRkveTa SeiZleba daeniSnos, 

Tu man mZime an gansakuTrebiT mZime danaSauli Caidina an is Tavs aridebs arasapatimro 

sasjels anda mis mimarT warsulSi gamamtyunebeli ganaCeni iqna gamotanili,~ rac praq-

tikulad gamorcxavs naklebad mZime danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi sasjelis am saxis 

gamoyenebas. 

55  hamiltoni q., arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sakanonmdeblo reformis saxelmZRvanelo miTiTebebi, 

bavSvTa samarTlebrivi centri da gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa fondi (`iunisefi~), bavSvTa 

dacvis ganyofileba, niu-iorki, 2011, gv. 65.
56 vaikundi u., marTlmsajuleba bavSvebisaTvis,  gaeros bavSvTa fondi (UNICEF), Tb., 2013, leqcia 4.
57 vaikundi u., iqve, leqcia 2. 
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amk-is zemoT moyvanili muxlebis erToblivi xedva aSkarad miuTiTebs sisxlissmarT-

lebrivi sasjelis, rogorc intervenciis yvelaze xisti instrumentis maqsimalur Sez-

Rudvasa da didi sifrTxiliT gamoyenebaze.

msoflio praqtika gviCvenebs, rom sxvadasxva qveyana mesame donis prevenciis ganx-

orcielebis SedarebiT gansxvavebul da zog SemTxvevebSi, efeqtur xerxebs mimarTavs. 

magaliTisTvis, zemoaRniSnuli niderlandebis arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

sferoSi momuSave programa Halt, mesame donis prevenciis ganxocielebisas fokusirebas, 

ZiriTadad, axdens ganridebis alternativebze, riTac saSualebas aZlevs 12-18 wlamde 

arasrulwlovans Tavi aaridos marTlmsajulebis formlur sistemasTan kontaqts yvela 

iseT SemTxvevaSi, sadac ki es SesaZlebelia. es programa warmatebulia mis mier ganxor-

cielebuli ganridebis 90%-Si.58 

danaSaulis prevenciasa da ganridebas Soris kavSirs pirdapir da calsaxad aRiarebs 

serbeTis kanonmdebloba, rodesac adgens, rom: `ganridebis Sesaxeb gankargulebis gamo-

cemis mizania arasrulwlovnis mimarT sisxlis samarTalwarmoebis wamowyebis Tavidan 

acileba an saqmiswarmoebis SeCereba da/an ganridebis gankargulebis gamocemiT aras-

rulwlovanis saTanado ganviTarebaze gavlenis moxdena da misi piradi pasuxismgeblobis 

gaZliereba, raTa Tavidan aviciloT momavalSi danaSaulis ganmeorebiT Cadena.~59

aSS-is da evropuli qveynebis gverdiT Tu ganvixilavT saqarTvelos arasrulwlovan-

Ta danaSulis prevenciis strategiis samoqmedo gegmaSi gaTvaliswinebul mesame doneze 

gansaxorcielebel aqtivobebs, TvalSisacemia, rom dagegmili RonisZiebebi da programe-

bi arasrulwlovanTa saukeTeso interesebze (rogoricaa (arasrulwlovnis saukeTeso 

interesebis prioritetuloba, amk-is me-4 muxli) orientirebuli efeqturi intervenciis 

Semadgeneli nawilia, ramdenadac fokusirebulia kanonTan konfliqtSi myof arasrulw-

lovanTa aRzrdaze, ganaTlebaze, daxmarebasa da socializaciaze.

aRniSnuli qmedebebis gatarebis aucilebloba da upiratesoba kanonTan konfliqtSi 

myof arasrulwlovnebTan midgomis TvalsazrisiT, pirdapir aRiara da imperatiulad 

daadgina amk-is 65-e muxlma, rodesac man sasjelis miznebad „arasrulwlovnis reso-

cializacia-reabilitacia da axali danaSaulis Tavidan acileba~ daasaxela. xolo saqa-

rTvelos ssk-is 39-e muxlSi mocemuli sasjelis upirvelesi mizani _ samarTlianobis 

aRdgena _ amk-is Sesabamis normaSi naxsenebic ki araa. amiT kanonmdebels imis Tqma surda, 

rom arasrulwlovnis dasja ar emsaxureba samarTlianobis aRdgenas, aramed upirveles 

mizans warmoadgens Tavad arasrulwlovnis resocializacia-reabilitacia.60 arasrulw-

lovanTa marTlmsajulebis kodeqsis ganmartebiT baraTSi pirdapir mieTiTa, rom „sisx-

lis samarTlis marTlmsajulebis iseTi tradiciuli miznebi, rogoricaa samarTliano-

bis aRdgena, unda Caanacvlos reabilitaciisa da aRdgeniTi marTlmsajulebis miznebma~.

Tavis mxriv, saqarTvelos arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis strategiis 

ganxorcielebis samoqmedo gegmaSi detalurad gawerili RonisZiebebi pirdapir aisaxa 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsSi, riTac maTi praqtikuli implementaciis 

sakanonmdeblo garantia Seiqmna. aRniSnuli gegmiT gaTvaliswinebuli sisxlissamarT-

lebrivi devnis alternativebis ganvrcoba da am gziT danaSaulis Camden mozardTa re-

abilitaciisa da resocializaciis uzrunvelyofa gulisxmobs ganridebisa da mediaciis 

58 http://www.halt.nl/en/halt-programme/
59  hamiltoni q., arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sakanonmdeblo reformis saxelmZRvanelo miTiTebebi, 

bavSvTa samarTlebrivi centri da gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa fondi (`iunisefi~), bavSvTa 

dacvis ganyofileba, niu-iorki, 2011, gv. 49; wyaro: kanoni arasrulwlovan damnaSaveTa da arasrulwlo-

vanTa sisxlissamarTlebrivi dacvis Sesaxeb, gamoqveynebuli serbeTis respublikis oficialuri uwyebebSi 

#85/05, 2005, muxli 6.
60  avtorTa koleqtivi, sisxlis samarTali, zogadi nawili, gamomcemloba `meridiani~,  me-2 gamocema, Tb., 

2016, gv. 684.
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programebis mravalferovnebas, romlebic miTiTebulia amk-is 42-e muxlSi. 

danaSaulis prevenciis strategiis ganxorcielebis samoqmedo gegmaSi mocemuli 

individualuri midgomebis ganviTareba arasrulwlovani braldebulebisa da msjavr-

debulebisaTvis praqtikuladaa gatarebuli amk-is normebSi. aq igulisxmeba msjavr-

debul arasrulwlovanTa Sefasebis formisa da sasjelis moxdis individualuri gegme-

bis daxvewa. magaliTad, amk-is me-80 muxlis (g) qvepunqti pirdapir exeba arasrulwlovan 

msjavrdebulTa mier sasjelis moxdis individualuri dagegmvis wess, xolo (z) qvepunq-

ti arasrulwlovan msjavrdebulTa reabilitaciis procesis organizebis wess. 

strategiis ganxorcielebis samoqmedo gegmiT gaTvaliswinebulia aseve zogadi ganaT-

lebis xelmisawvdomobis uzrunvelyofa braldebulebisa da msjavrdebulebisaTvis. es 

xedva moicavs arasrulwlovani msjavrdebulebis individualur saWiroebebze morgebu-

li saganmanaTleblo procesiT uzrunvelyofas. idea xorcxSesxmulia amk-is 84-e muxlSi, 

romelic adgens arasrulwlovnisaTvis saganmanaTleblo-sareabilitacio programebis 

organizebis sakiTxs. gegma exeba sasjelaRsrulebis dawesebulebaSi myofi msjavrdebu-

li arasrulwlovnis akreditebuli profesiuli kursebiT uzrunvelyofis sakiTxsac. 

prevenciis mesame doneze gasatarebel zomebs Soris strategiis ganxorcielebis 

samoqmedo gegma aseve moiazrebs: kanonTan konfliqtSi myof arasrulwlovanTa brazisa 

da stresis marTvis, agreTve komunikaciis unarebis treningebSi CarTulobis uzrunve-

lyofas. masSi igulisxmeba: arasrulwlovanTa pirovnuli unarebis ganviTareba Semdgomi 

resocializaciis xelSewyobis mizniT, fsiqosocialuri sareabilitacio programebisa 

da Terapiebis ganviTareba arasrulwlovani braldebulebisa da msjavrdebulebisaTvis. 

dokumentSi gaTvaliswinebulia aseve sasjelis moxdis Semdeg arasrulwlovanze 

zrunvis sakiTxebi, rogoricaa arasrulwlovanTa sazogadoebaSi integraciis xelSewyo-

bis programebis danergva da ganviTareba, aseve zogadi da profesiuli ganaTlebis an 

dasaqmebis da stabiluri sacxovrebeli adgiliT uzrunvelyofis xelSewyoba _ romelTa 

gamoZaxilsac warmoadgens amk-is XIV TaviT `arasrulwlovnis gaTavisuflebisTvis mza-

deba, pirobiTi msjavrisa da sasjelis moxdis Semdeg arasrulwlovanze zrunva da misi 

resocializacia-reabilitacia~ gaTvaliswinebuli RonisZiebebi, mimarTuli arasrulw-

lovnis mxardasaWerad, xelSewyobisa da zedamxedvelobisaken.

efeqturi intervenciisaTvis saWiro komponentebis umravlesobis ganxilvis dasas-

ruls, aseve unda Sevexo bolo komponents, romelic aris intervenciis xarisxianoba. 

nebismieri saxis intervencia Tu servisi, mimarTuli arasrulwlovnis danaSaulis pre-

venciasa Tu resocializacia-reabilitaciaze, aseTi Carevis xarisxze unda iyo orien-

tirebuli.

bunebrivia, arasrulwlovanTa reabilitacia da resocializacia ganmsazRvrelia gan-

meorebiTi danaSaulis Tavidan asacileblad da bavSvis swori ganviTarebis uzrunvel-

sayofad. am mxriv, arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTebiT mniSvnelovani nabi-

jebi gadaidga, rac imaSi gamoixateba, rom sasjelaRsrulebasa da probaciaSi dainerga 

da warmatebiT xorcieldeba „riskebis da saWiroebebis Sefasebisa da sasjelis indi-

vidualuri dagegmvis~ meTodologia. sasjelis individualuri dagegmva uzrunvelyofs 

arasrulwlovanTa individualuri moTxovnebisa da saWiroebebis gaTvaliswinebas da sas-

jelis gegmis Sedgenas, rac emsaxureba ganmeorebiTi danaSaulis Semcirebis, arasrulw-

lovnis resocializaciisa da reabilitaciis mizans. Tavis mxriv sasjelis individual-

ur gegmebSi gaTvaliswinebulia saganmanaTleblo da sportuli aqtivobebi, profesiuli 

unarebis ganviTarebis programebi, procesSi ki CarTulia sxvadasxva specialisti, maT 

Soris fsiqologi, socialuri muSaki da sxva profesionalebi, romlebic gansazRvraven 
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arasrulwlovanTa saWiroebebs da mWidrod muSaoben maTTan.61 

am sakiTxTan mimarTebiT, aRsaniSnavia „kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlovan-

TaTvis momsaxurebis miwodebis standartebi~, romelic saqarTveloSi jer kidev 2013 

wels specialurad SemuSavda iusticiis saministros daqvemdebarebaSi moqmedi ssip da-

naSaulis prevenciis centrisa da UNICEF-is (gaeros bavSvTa fondi) mier inicirebuli 

proeqtis farglebSi, romelic ganxorcielda saqarTvelos socialur muSakTa asocia-

ciasTan TanamSromlobiT da damtkicda 2014 wels. standartebSi gansazRvrulia: stan-

dartebis samizne mozardTa jgufebi; standartebis samizne dawesebulebebi da momsax-

urebebi; standartebis samizne momsaxurebebis sfero; standartebis gavrcelebis sfero. 

efeqturi Carevis uzrunvelyofis TvalsazrisiT aseTi standartebis arseboba mniS-

vnelovania, ramdenadac intervenciis xarisxi erT-erTi aucilebeli winapirobaa efeq-

turi Carevis gansaxorcieleblad. efeqturi intervencia gulisxmobs maRalxarisxian 

Carevas. Sesabamisad, es standartebi gulisxmobs danaSaulis prevenciis meore da mesa-

me donis Sesabamisi fsiqosocialuri sareabilitacio programebis maRali standartiT 

ganxorcielebas, romlebic vrceldeba kanonTan konflitSi myof im arasrulwlovnebze, 

romelTac sxvadasxva formiT Sexeba hqondaT marTlmsajulebasTan, _ imyofebian pro-

baciisa da ganridebis programaSi, an Tundac, moTavsebulni arian arasrulwlovanTa 

sareabilitacio dawesebulebaSi.

daskvna

bavSvTa uflebebze orientirebuli saerTaSoriso aqtebi danaSaulis Tavidan ac-

ilebis did mniSvnelobaze miuTiTeben. amgvari instrumentebi saxelmwifoebs mouwodebs, 

rom, arasrulwlovanTa danaSaulis efeqturi prevenciisaTvis maqsimalurad adre mox-

des iseTi programebis ganxorcieleba, romelic adreul asakSi uyalibebs pirovnebas 

aradanaSulebriv damokidebulebebs (e.w. „riadis wesebi~) da rekomendacias aZlevs monaw-

ile saxelmwifoebs gamoiyenon pozitiuri RonisZiebebi imisaTvis, rom gaaZleron aras-

rulwlovnis zogadi mdgomareoba da Sesabamisad, Seamciron saxelmwifo inetervenciis 

saWiroeba (e.w. „pekinis wesebi~).62 Tumca, es ar niSnavs imas, rom intervencia mxolod pre-

venciis pirvel doneze unda ganxorcieldes, an mxolod pirvel donze ganxorcielebuli 

programebi iqneba efeqturi. arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis gansaxorcieleb-

lad saxelmwifom prevenciis samive donze didi sifrTxiliTa da dakvirvebiT unda ga-

dadgas nabijebi da SearCios Sesabamisi aqtivobebi. 

amasTan, Tu politikosebs arasrulwlovanTa seriozuli da daJinebuli danaSaule-

brivi qcevis aRkveTa surT, ramdenime kiTxvas winaswar unda gascen pasuxi. upirveles 

yovlisa, arsebobs Tu ara zogadi warmodgena da konsensusi danaSaulebrivi qcevis ga-

momwvevi fundamenturi mizezis Sesaxeb? meore, SesaZlebelia Tu ara garkveuli dama-

jereblobiT daJinebuli samarTaldamrRvevi qcevis winaswarmetyveleba? mesame, Tu am 

kiTxvebze pasuxi dadebiTia, arsebobs Tu ara programebi, romelTac SeuZlia efeqturad 

gaumklavdes daJinebul samarTaldarRvevasTan dakavSirebul garemoebebs da romelic, 

mogvianebiT danaSaulSi CarTvis kuTxiT dadebiT Sedegs gviCvenebs?63 

es is SekiTxvebia, romlebze pasuxis gacemasac emsaxureboda miznad winamdebare sta-

tia da romelTa naTelyofamac saSualeba misca mkiTxvels Caswvdomoda da Seefasebina 

61 2016 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis reformis strategia.
62  SalikaSvili m., miqanaZe g., arasrulwlovanTa marTlmsajuleba, Tb., fraiburgi, strasburgi, 2016, 

gv.70. 
63 vaikundi u., marTlmsajuleba bavSvebisaTvis,  gaeros bavSvTa fondi (UNICEF) , Tb., 2013, leqcia me-9.
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arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciuli politikis elaboraciis sakiTxi.

zogadi daskvna aris is, rom arasrulwlovanTa delinqventuroba garkveulwilad 

stabiluri faqtia da is normalur gamovlinebad aris miCneuli mozardis biologiu-

ri da fsiqologiuri ganviTarebidan gamomdinare. Sesabamisad, arasrulwlovanTa de-

linqventobis prevencia SeiZleba iyos efeqturi. intervencia mimarTuli unda iyos im 

aspeqtebze, romlebic aferxeben delinqventobas da is unda Seesabamebodes delinqven-

tis SesaZleblobebs. maSasadame, danaSulis prevenciis TvalsazrisiT, efeqturi inter-

venciis safuZvlad gvevlineba: (1) prevenciis donis gansazRvra problemis ganviTarebis 

stadiis mixedviT identificirebad samizne jgufTan mimarTebiT; (2) danaSaulis Cadenis 

risk-faqtorebisa da damcavi faqtorebis saguldagulo Semowmeba; (3) SerCeuli inter-

venciis drouloba; (4) fokusireba, rac gulisxmobs imaze aqcentis gakeTebas, Tu ramde-

nad didia delinqventobis recidivis riski samizne jgufSi; (5) xarisxiani intervencia; 

(6) intervenciis calkeuli programebis adekvaturoba da proporciuloba, romelic uz-

runvelyofs arasrulwlovanTa warmatebul resocializacia-reabilitacias da gamom-

dinareobs arasrulwlovnis saukeTeso interesebidan. amasTan, Carevis saSualebebis Ser-

Cevisas udavod mxedvelobaSi misaRebi faqtia is, rom mxolod represiuli intervenciebi 

uaryofiTi, an ukeTes SemTxvevaSi mcire Sedegis momtania. Sesabamisad, ZiriTadi Zalisx-

meva mimarTuli unda iyos iqiT, rom movaridoT bavSvebi sisxlis samarTlis marTlmsa-

julebis formalur sistemaSi yofnas da mis nacvlad maqsimalurad gamoviyenoT alter-

natiuli meqanizmebi.

am mimarTebiT, gansakuTrebiT mniSvnelovania e.w. „riadis wesebiT~ (me-10 wesi) gaT-

valiswinebuli socializaciis procesi, romelic kavSirSia danaSaulis aRmkveT RonisZie-

bebTan, romlebic aadvilebs yvela bavSvisa da axalgazrda piris warmatebul social-

izaciasa da integracias, kerZod, ojaxis, sazogadoebis, TanatolTa jgufebis, skolebis, 

profesiuli momzadebis centrebisa da samsaxuris, agreTve nebayoflobiTi organi-

zaciebis meSveobiT. Sesabamisi yuradReba unda gamaxvildes bavSvebisa da axalgazrdebis 

Sesaferis pirovnul ganviTarebaze da isini miCneul unda iqnen srulyofil da Tanaswor 

partniorebad socializaciisa da integraciis procesSi. 

amdenad, absoluturad relevanturia saqarTvelos arasrulwlovanTa marTlmsaju-

lebis reformis 2016-2020 wlebis samoqmedo gegmaSi gaTvaliswinebuli, danaSaulis pre-

venciaze mimarTuli aqtivobebis gansaxorcielebelad gaformebuli memorandumebi, _ ga-

naTlebisa da mecnierebis, sportisa da axalgazrdobis, Sinagan saqmeTa saministroebTan 

da socialuri momsaxurebis saagentosTan.

arasrulwlovanTa delinqventobis ganviTarebisa da prevenciis sakiTxi jer kidev 

ar aris bolomde Seswavlili msoflioSi. amitom, rac yvelaze mniSvnelovania aRniSnul 

strategiaSi, aris is, rom 2016 wlisaTvis Seqmnilia samuSao jgufi prevenciuli pro-

gramebis Sefasebis kriteriumebis SemuSavebis mizniT, romelmac validuri pasuxi unda 

gasces arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi danaSaulis efeqturi prevenciis 

misamarTiT dasmul SekiTxvebs, romel mizansac aseve emsaxureboda winamdebare statia 

masSi gakeTebuli SefasebebiTa da daskvnebiT. 
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arasrulwlovani msxverplis dacva da saerTaSoriso 

standartebiT aRiarebuli uflebebi, romelTa gaTvaliswineba 

aucilebelia samarTalwarmoebisas

(gaerTianebuli erebis samodelo kanonmdeblobis analizis mixedviT)

marina mesxi

samarTlis doqtori, saqarTvelos daviT aRmaSeneblis saxelobis 

universitetis asocirebuli profesori,

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 

universitetis mowveuli leqtori

  

gaerTianebuli erebis mier dadgenili normebi da standartebi arasrulwlovnis 

uflebaTa dacvis Sesaxeb 1950 wlidan moqmedebs. bavSvis uflebaTa dacvis erT-erTi 

yvelaze umniSvnelovanesi da fundamenturi dokumentia bavSvis uflebaTa dacvis kon-

vencia (SemdgomSi konvencia), romlis me-19 muxlis Tanaxmad, `monawile saxelmwifoebi 

yvela saWiro sakanonmdeblo, administraciul, socialur da saganmanaTleblo RonisZie-

bebs mimarTaven, raTa bavSvi daculi iyos mSoblis, kanonieri warmomadgenlebis, bavSvze 

mzrunveli nebismieri sxva piris mxridan yvela formis fizikuri Tu fsiqologiuri Zal-

adobisagan, Seuracxyofisa da borotmoqmedebisagan, imisagan, rom bavSvi moklebuli iyo 

zrunvas, eqceodnen daudevrad, epyrobodnen uxeSad, uwevdnen eqspluatacias, agreTve 

adgili hqonda seqsualur Zaladobas.~1

bavSvis dacva efeqturi zomebis CamoyalibebaSi unda iqnes gamoxatuli, rac moicavs 

rogorc socialur programebs bavSvTa mxardaWeris mizniT, ise bavSvis mimarT nebismieri 

danaSaulis gamovlenas, bavSvTa dacvis meqanizmebis Seqmnasa da damnaSaveTa dasjas.2 

konvenciis mixedviT, yvela bavSvs 18 wlis asakamde aqvs specifikuri moTxovnebi da 

saWiroebebi, saerTaSoriso standartebis Sesabamisad. es standartebi Camoyalibebulia 

Semdegi mimarTulebebis gaTvaliswinebiT:

_ srulwlovani adamianis msgavsi da Tanaswori uflebebi bavSvebisaTvis;

_  ganviTarebadi SesaZleblobebis aRiarebis ufleba bavSvebisaTvis, rac, Tavis mxriv, 

Semdeg ZiriTad principebs eyrdnoba:

a) diskriminaciisagan daculoba da diskriminaciis dauSvebloba;

b) bavSvis interesebi;

g) sicocxlis, gadarCenisa da ganviTarebis ufleba;

d) bavSvis azris gaTvaliswinebis ufleba.3 

rac Seexeba Zaladobas bavSvis mimarT, konvenciis mixedviT asea ganmartebuli: 

1 bavSvis uflebaTa konvencia, m.19.
2 iqve. 
3 iqve. 
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`bavSvis Rirsebis Semlaxavi da/an sicocxlisa da ganviTarebis Semaferxebeli nebi-

smieri mopyroba~. 4

rogorc zemoT aRiniSna, arasrulwlovani SesaZloa sxvadasxva formis Zaladobisa da 

danaSaulis msxverpli gaxdes. danaSaulis msxverpli arasrulwlovnis uflebaTa dacvis 

Taobaze marTlmsajulebis TaviseburebaTa gaTvaliswinebiT, erT-erTi umniSvnelovane-

si dokumentia gaerTianebuli erebis narkotikebisa da danaSaulis winaaRmdeg brZolis 

ofisis (UNODC) mxardaWeriT SemuSavebuli samodelo kanonmdebloba, romelic uSual-

od arasrulwlovani msxverplis interesebis dacvazea mimarTuli.5 

Tavdapirvelad, mniSvnelovania ganvmartoT arasrulwlovani msxverplis definicia, 

xolo Semdeg detalurad gavnixiloT is uflebebi, romliTac arasrulwlovanma msxver-

plma unda isargeblos samarTalwarmoebis yvela etapze.

samodelo kanonmdeblobis mixedviT, `arasrulwlovani msxverpli/mowme~ aris `18 

wlis asaks miuRweveli piri, romelic aris danaSaulis msxverpli an mowme, miuxedavad 

danaSaulis mimarT misi rolisa an savaraudo damnaSavis mimarT misi damokidebulebisa.~6

mniSvnelovania am konteqstSive ganvixiloT danaSaulis msxverpli arasrulwlovnis 

fizikuri da fsiqikuri mdgomareoba mis mimarT Cadenili danaSaulis Semdeg, rac Sesa-

Zloa sisxlis samarTlis wesiT (an administraciuli wesiTac) dasjadi sxvadasxva qmedeb-

iT gamovlindes, Tumca literaturaSi gamoyofen arasrulwlovnis mimarT Cadenili da-

naSaulis Semdegi formebiT klasifikacias, rogoricaa fizikuri, seqsualuri, emociuri 

Zaladoba, ugulebelyofa da sxva.7 danaSaulis msxverpli Tu mowme arasrulwlovnis 

mdgomareobis Sefaseba uaRresad mniSvnelovania misi dacvis Sesabamisi zomebis SerCevi-

saTvis, aseve, misi srulfasovani reabilitaciisaTvis. swored am mizniT, mokled mimov-

ixiloT zemoT CamoTvlili formebi da maTi gavlena arasrulwlovnis ganviTarebasa da 

qcevaze.

fizikuri Zaladoba SeiZleba gamoxatuli iyos cemiT, wamebiT, janmrTelobis da-

zianebiT, dawviT, kbeniT, bnel adgilebSi CaketviT, fizikuri tkivilis an tanjvis ga-

momwvevi qmedebebiT arasrulwlovnis mimarT. 

amgvari Zaladobis formiT gamowveuli Sedegebi arasrulwlovnebSi sxvadasxvagvari 

formiT iCens Tavs: Zaladobis damalva, sisxlCaqcevebi, damwvrobis kvali, kopebi, na-

kawrebi, sxvadasxva Calurjeba, SiSi, SfoTva, agresia, qcevis ukiduresobebi, sisastike 

zogadad da gansakuTrebiT cxovelebis mimarT, skolis gacdenebi, gaqceva da sxva.8 

seqsualuri Zaladoba aris arasrulwlovanTan sqesobrivi kavSiri ZaladobiT, Zal-

adobis muqariT an misi umweobis gamoyenebiT. seqsualuri Zaladoba moicavs rogorc 

sqesobriv aqts, aseve Sexebas, ferebas da sxva amgvar moqmedebas; seqsualuri metyvelebiT 

Tu SeniSvnebiT devnas, pornografiuli suraTebisa da filmebis Cvenebas, arasrulw-

lovnisTvis pornografiuli xasiaTs fotoebis gadaRebas.

amgvari formiT Cadenili Zaladobis Sedegebi arasrulwlovanze gamoxatulia sas-

qeso organoebis travmebiT, hiperseqsualobiT, muclis perioduli tkiviliT, koSmare-

biT, uZilobiT, sisxldeniT, depresiiT, kvebis darRveviT. gogonebSi xSiria orsulobis 

SemTxvevebi. aseve, arasrulwlovani mis mimarT seqsualuri Zaladobis Sedegad SesaZle-

belia sqesobrivi gziT gadamdebi daavadebebis msxverpli gaxdes, xSiria agreTve suicid-

is mcdelobebi.9 

4 bavSvis uflebaTa konvencia, m. 4. 
5 Justice im Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime (Model Law and Related Commentary), UNDOC, 2009 
6 iqve, m.1. (a). 
7  The National Child Traumatic Stress Network,  xelmisawvdomia: http://www.nctsn.org/content/children-and-violence
8 iqve. 
9 iqve. 
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fsiqologiuri Zaladoba, romelsac xSirad emociuri Zaladobis saxeliTac ixsenie-

ben, moicavs arasrulwlovnis daSinebas, kritikas, mis mimarT agresiul damokidebule-

bas, emociur manipulacias, usamarTlo dadanaSaulebasa da braldebas, mometebul kon-

trols, dacinvas, yvirils, sistematur Seuracxyofas.

es forma sakmaod rTuli gamosacnobia, grZelvadiani da gacilebiT mZime Sedegebi 

moaqvs, vidre fizikur Zaladobas da sakmaod mZime SedegebiT aisaxeba arasrulwlovanze. 

vinaidan Zaladobis es forma gulisxmobs akontrolos da marTos arasrulwlovnis 

moqmedebebi misi damorCilebis mizniT, viTardeba dabali TviTSefaseba, Zlierdeba Tvi-

Tizolacia, arasrulwlovani kargavs damoukideblobis SegrZnebas, xSirad gamoxatulia 

metyvelebis Seferxeba, Tavis tkivilebi, enurezi, depresia, destruqciuli an nevrozu-

li qceva, TviTdazianeba. arcTu iSviaTad arasrulwlovnebSi Tavs iCens alkoholizmi, 

narkomania.10 

rac Seexeba ugulebelyofas, es ufro specifikuri formaa da ZiriTadad gavrcele-

bulia ojaxSi Zaladobisas, mSobelTa an mzrunvelTa mier arasrulwlovnis fizikuri 

an emociuri saWiroebebis daukmayofilebloba, SesaZleblobis, codnis, momsaxure-

bis ugulebelyofa. am formiT ganxorcielebuli Zaladobis Sedegebi Semdegi forme-

biT vlindeba: higienuri normebis daucveloba, qronikuli daavadebebi, sixarbe sakvebis 

miRebis dros, dabali TviTSefaseba da sxva.11

arasrulwlovanze Zaladobis CamoTvlili formebis da ganxilvis Sedegad Sesa-

Zlebelia zogadadac gansazRvrul iqnes saziano Sedegebi, romelic arasrulwlovanze 

vlindeba. aseT bavSvebSi maRalia SiSisa da depresiis xarisxi da dabalia TviTSefasebis 

grZnoba, xdebian agresiulebi da Zaladobisken midrekili, gvxvdeba prostituciis, al-

koholizmisa da depresiis SemTxvevebi.

swored amitomaa aucilebeli SeZlebisdagvarad zustad ganisazRvros arasrulw-

lovnis mimarT Cadenili danaSaulis xasiaTi, Sefasdes romel ganxilul formas ekuTvnis 

mis mimarT Cadenili danaSaulebrivi qmedeba da maqsimalurad zustad daigegmos misi 

dacvisa da reabilitaciis RonisZiebebi, vinaidan arasrulwlovnis mimarT Cadenil dan-

aSauls grZelvadiani da damangreveli Sedegebi aqvs, Sesabamisad, saxelmwifom da sazo-

gadoebam erTad unda izrunos problemis aRmofxvrisaken.12 am mimarTebiT, Tundac eWvis 

arsebobis SemTxvevaSi, rom arasrulwlovnis mimarT raime formiT Zaladobaa Cadenili, 

aucilebelia Sesabamisi reagireba. 

rac Seexeba arasrulwlovani msxverplis dacvas, UNODC-is zemoaRniSnuli doku-

menti sakmaod sainteresoa ramdenime mimarTulebiT. igi ayalibebs im ZiriTad aqcen-

tebs, rac arasrulwlovani msxverplis dacvisa da daxmarebisaTvis unda gaiTvaliswinon 

saxelmwifoebma (miuxedavad maTi samarTlebrivi sistemisa), raTa SeZlon bavSvis ufle-

baTa konvenciiT nakisri valdebulebebis srulfasovnad Sesruleba.13

amasTanave, qveynebma TavianT kanonmdeblobebSi maqsimalurad unda gaiTvaliswinon 

arasrulwlovani msxverplisa da mowmis SemTxvevebSi samarTalwarmoebis Tavisebure-

bebi14 da kanonmdeblobis formirebisas, aseve, arasrulwlovan msxverplTa saqmeebze 

10 dasaxelebuli naSromi. 
11  saqarTvelos kanoniT qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis aRkveTis, msxverplTa dacvisa da dax-

marebis Sesaxeb, ugulebelyofa ojaxSi Zaladobis formadaa aRiarebuli da Semdegnairadaa ganmartebuli: `mS-

oblis an/da kanonieri warmomadgenlis mier bavSvis fizikuri, fsiqologiuri saWiroebebis daukmayofileblo-

ba, sabaziso ganaTlebis uflebis SezRudva, safrTxisagan daucveloba, dabadebis registraciis, samedicino 

Tu sxva momsaxurebiT sargeblobisaTvis aucilebeli moqmedebebis ganuxorcielebloba, Tuki mSobels an/da 

kanonier warmomadgenels aqvs saTanado informacia da xeli miuwvdeba Sesabamis momsaxurebaze.~
12 http//www.qwelly.com/group/psychology/forum/topics/dzaladoba-bavshvebze
13 iqve, gv. iii
14 iqve 
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samarTalwarmoebis nebismier etapze gaTvaliswinebul unda iqnes konvenciiT aRiarebu-

li fundamenturi uflebebi, romlebsac detalurad ganvixilavT da romelTa dacvac 

uaRresad mniSvnelovania, gansakuTrebiT sisxlis samarTlis danaSaulis msxverpli aras-

rulwlovnis saqmeebis warmoebisas. 

es uflebebi Semdegnairad SeiZleba davajgufoT:

a) bavSvis saukeTeso interesis gaTvaliswineba 

saxelmwifoebis mier kanonmdeblobis mowyobisas da aRsrulebis meqanizmebis Cam-

oyalibebisas aucileblad unda iqnes gaTvaliswinebuli rogorc saxelmwifo, ise ker-

Zo uzrunvelyofis dawesebulebebi, sasamarTlosa Tu administraciuli sakanonmdeblo 

organoebis mier bavSvis mimarT nebismieri qmedebis ganxorcielebisas.15 am debulebiT 

aqcenti keTdeba bavSvis interesebis upirveles aucileblobaze. igi araa SezRuduli 

bavSvebTan pirdapir SexebaSi myofi qmedebebiT, aramed moicavs yvelafers mniSvnelovans, 

ramac SesaZlebelia pirdapir an arapirdapir gavlena moaxdinos bavSvze. es debuleba 

exeba rogorc kerZo seqtoris, ise saxelmwifo seqtorSi dasaqmebuli piris valdebule-

bas, nebismieri qmedebis ganxorcielebamde gaiTvaliswinos am qmedebis SesaZlo gavlena 

arasrulwlovanze. 

konvenciis aRniSnuli muxli mraval saerTaSoriso da regionalur dokumentSi iqna 

asaxuli, aseve mravali qveynis mier iqna gaTvaliswinebuli. 

samodelo kanonmdeblobis Canaweris mixedviT, bavSvis saukeTeso interesis erovnul 

kanonmdeblobaSi Sesabamisi interpretacia da asaxvis farglebi saxelmwifos mier unda 

iqnes uzrunvelyofili, saerTaSoriso standartebiT gansazRvruli definiciis mixed-

viT.16 rac Seexeba saerTaSoriso standarts, bavSvis saukeTeso interesebis gaTvalis-

winebis uzrunvelyofa pirveladi ganxilvis mniSvnelobis mqone unda iyos, gansakuTre-

biT sisxlis samarTlis saqmeebze. 

b) diskriminaciisagan daculobis ufleba da arasrulwlovnis sxva uflebebi 

saerTaSoriso standartebis mixedviT, akrZalulia diskriminaciuli damokidebule-

ba arasrulwlovnis mimarT da Camoyalibebulia im safuZvlebis CamonaTvali, romelTa 

mixedviTac diskriminacia dauSvebelia. esenia rasa, kanis feri, sqesi, ena, religia, poli-

tikuri da sxva Sexedulebebi, erovnuli, eTnikuri, socialuri warmoSobis mixedviT, 

qonebrivi mdgomareobis, qmeduunarobis, dabadebis adgilis an nebismieri sxva statusis 

mixedviT.17 Sesabamisad, arasrulwlovani, romelic gaxda romelime zemoaRniSnuli sa-

fuZvliT Cadenili diskriminaciis msxverpli, saxelmwifos mier uzrunvelyofil unda 

iqnes mis mimarT dacvisa da daxmarebis arsebuli yvela SesaZlo servisis miwodebiT, misi 

rogorc darRveuli uflebis aRdgenis, ise reabilitaciis mizniT. 

aranakleb mniSvnelovania is garemoeba rom saxelmwifoebma unda uzrunvelyon 

arasrulwlovnis mimarT Cadenili danaSulis aRmoCenis SemTxvevaSi misi dauyovnebliv 

Setyobineba samarTaldamcavi organoebisaTvis. bevri qveynis kanonmdeblobiT, amgvari 

informaciis Seutyobinebloba sisxlis samarTlis wesiT dasjadi danaSulia. zogierTi 

qveynis kanonmdeblobis mixedviT es valdebuleba kidev ufro mkacrad ekisrebaT aras-

rulwlovnebTan momuSave profesionalebs, rogorebicaa pedagogebi, socialuri muSake-

bi, samedicino dargis muSakebi, romelTaTvisac profesiuli saqmianobis ganxorcielebis 

periodSi cnobili xdeba, rom arasrulwlovani, romelic maTi momsaxurebiT sargeblobs, 

15 sqolio 1, m.3.
16 sqolio 5, m.1, para 3. 
17 iqve, m.2. 
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danaSaulis msxverplia. 

garda amisa, Zalian mniSvnelovania arasrulwlovnis dacva damnaSavesTan kontaqti-

sagan. zogi qveynis mier seqsualuri danaSaulebis specialuri CamonaTvalic ki iqna 

SemuSavebuli im dawesebulebebis damsaqmebelTaTvis, sadac arasrulwlovnebi raime 

formis servisebiT sargebloben, Sesabamisad, CamonaTvalSi arsebuli danaSaulis Cade-

naSi braldebul pirebs ezRudebaT dasaqmeba.18 am regulaciiT saxelmwifoebi cdiloben 

arasrulwlovnis dacvas sxvadasxva danaSaulSi, gansakuTrebiT ki seqsualur danaSaulSi 

braldebuli pirebisgan.19 

araerTi saxelmwifos mier Seqmnil iqna arasrulwlovnis dacvis specialuri meqa-

nizmebi rogorc samarTlebrivi, ise instituciuri formiT. did britaneTSi sauwye-

baTaSoriso instituciis Seqmnam uzrunvelyo arasrulwlovnis dacvisa da servisebis 

miwodebis farTo SesaZlebloba.20 igive SeiZleba iTqvas belgiaze.21 Tumca qveynebis did 

nawilSi am saqmianobis umetesi wili arasamTavrobo organizaciebze modis.

diskriminaciisgan daculoba aRiarebulia saqarTvelos konstituciis22 me-14 muxlis 

Tanaxmad, garda amisa, saqarTvelos kanonmdeblobiT araerTi normatiuli aqti uzrunve-

lyofs diskriminaciisgan daculobas, gansakuTrebiT arasrulwlovnis dacvas nebismieri 

formis diskriminaciisagan.

g) informaciis miRebis ufleba

sakuTari uflebebis codna, iseve rogorc procesualuri uflebebis gamoyenebis 

SesaZlebloba, Zalze mniSvnelovania arasrulwlovnisTvis, gansakuTrebiT yuradsaRebia 

Zaladobis msxverpli arasrulwlovnebisaTvis. 

garda amisa, informaciis miRebis uflebebSi ganixileba, aseve, sxvadasxva wyarodan 

informaciis miRebis ufleba, amave konteqstSi unda aRiniSnos, rom informaciis miRebis 

uflebis nawilia im gadawyvetilebebis Sesaxeb informireba, romelic arasrulwlovnis 

mimarT iqna miRebuli.23 

d) ufleba misi azrisa da Sexedulebis gaTvaliswinebis Sesaxeb

aranakleb mniSvnelovania arasrulwlovnisTvis, miT umetes Zaladobis msxverpli 

arasrulwlovnisTvis sakuTari Sexedulebebis gamJRavnebisa da sakuTari azris gamoTqmiT 

sargeblobis ufleba. saerTaSoriso standartebiT aRiarebulia arasrulwlovnis mier 

azris gamoTqma sakuTari Sexedulebebisa da msoflmxedvelobis Sesabamisad.24 

e) efeqturi dacvis ufleba

efeqturi dacvis ufleba gulisxmobs rogorc arasrulwlovnis sxvadasxva tipis 

Zaladobisagan daculobas, aseve misi samarTlebrivi dacvisa da janmrTelobis dacvis 

saSualebebiT uzrunvelyofas. mokled ganvixiloT TiToeuli maTgani:

Zaladobis yvela formisgan dacva

zemoT araerTxel aRvniSneT, rom arasrulwlovani daculi unda iyos Zaladobis 

yvela formisagan rogorc mSoblebis, kanonieri meurveebis, masze mzrunveli nebismieri 

18 sqolio 5, m.4, para 1.
19 iqve, para 3
20 iqve.
21 iqve. 
22 saqarTvelos konstitucia, m.14. 
23 sqolio 1. 
24 iqve, gv. 7. 
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sxva pirisgan rogorc fizikuri Tu fsiqologiuri Zaladobisagan, ise Seuracxyofisa 

Tu borotad gamoyenebisagan, mzrunvelobis moklebisa Tu daudevari mopyrobisagan, 

uxeSi moqcevisa Tu eqspluataciisagan, seqsualuri Zaladobis CaTvliT.

CRC mixedviT, saxelmwifoebma arasrulwlovnis dasacavad unda Seqmnan efeqturi 

procedurebi socialuri programebis SemuSavebis mizniT, raTa uzrunvelyon aucile-

beli daxmareba im bavSvebisa da pirebis mimarT, vinc maTze mzrunvelobas axorcielebs. 

am muxliT daculi uflebebis uzrunvelyofis mizniT, saxelmwifoebma aseve yvela 

zoma unda gaataron bavSvis mimarT sastiki damokidebulebis Tavidan acilebis mizniT, 

nebismieri formiT Zaladobis gamomJRavnebis, Setyobinebis, gamoZiebis, dacvisa da dax-

marebis procedurebis CaTvliT. 

eqspluataciisagan dacva 

Zalze mniSvnelovania arasrulwlovnis dacva eqspluataciisagan, gansakuTrebiT 

ekonomikuri eqspluataciisa da nebismieri iseTi samuSaos Sesrulebisagan, rac mis jan-

mrTelobasa da ganviTarebas, ganaTlebas, gonebriv, moralur da socialur ganviTarebas 

xels uSlis.

am CanaweriT daculi uflebebis uzrunvelsayofad da imis misaRwevad, rom arasrul-

wlovani ar gaxdes ekonomikuri danaSulis msxverpli, saxelmwifoebma unda uzrunvelyon 

bavSvis daculoba msgavi tipis qmedebebisagan Semdegi saerTaSoriso standartebis Ses-

abamisad:

_ samuSaoze miRebis minimaluri asakis dadgeniT;

_ samuSao drois xangZlivobis da Sromis pirobebTan dakavSirebuli aucilebleli 

moTxovnebis dadgeniT;

_ am muxliT gaTvaliswinebuli moTxovnebis efeqturad ganxorcielebis mizniT Ses-

abamisi sanqciebis SemoRebiT.25 

narkotikuli saSualebebiT sargeblobisagan dacva 

imisaTvis, rom Tavidan iqnes acilebuli arasrulwlovnis amgvari danaSaulis msxver-

plad gaxdomis SesaZlebloba, saxelmwifoTa mier uzrunvelyofil unda iqnes bavSvis 

dacva narkotikuli saSualebebiT sargeblobisgan da fsiqotropuli nivTierebebis 

ukanono xmarebisagan, iseve, rogorc uzrunvelyofil unda iqnes yvela zomis miReba am 

nivTierebaTa ukanono warmoebaSi an vaWrobaSi maT CarTvisgan. 

seqsualuri eqspluataciisgan da eqspluataciis sxva formebisgan dacva 

seqsualuri eqspluataciisagan arasrulwlovnis dacvis uzrunvelyofis mizniT 

saxelmwifom unda uzrunvelyos bavSvis dacva ara mxolod seqsualuri eqspluataciis, 

aramed seqsualuri cdunebis yvela formisagan. am muxliT daculi uflebis uzrunvely-

ofis mizniT, saxelmwifom yvela aucilebeli zoma unda ganaxorcielos imisaTvis, rom 

Tavidan iqnes acilebuli:

_ bavSvis dayolieba nebismier ukanono seqsualur qmedebaze an bavSvis iZuleba, 

monawileoba miiRos aseT qmedebaSi;

_ eqspluataciis mizniT bavSvis gamoyeneba prostituciaSi an sxva ukanono seqsual-

ur praqtikaSi;

_ eqspluataciis mizniT bavSvis gamoyeneba pornografiasa da pornografiul ma-

salebSi.

25  am muxliT gaTvaliswinebuli uflebebis dacvisa da  darRvevebis Sesaxeb ekonomikuri eqspluataciis, 

SromiTi Tu seqsualuri eqspluataciis Sesaxeb ufro dawvrilebiT qvemoT ganvixilavT.
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zemoaRniSnulidan gamomdinare, arasrulwlovani daculi unda iyos eqspluataciis 

yvela sxva formisgan, rac zians ayenebs misi keTildReobis nebismier aspeqts. 

garda amisa, efeqturi dacvis uflebis qveS ganxilul unda iqnes iseTi uflebebic, 

rogoricaa arasrulwlovnis (cxadia, es Canaweri vrceldeba danaSaulis msxverpli aras-

rulwlovnis mimarTac) janmrTelobisa da samarTlebrivi dacva.

janmrTelobis dacva da servisebze xelmisawvdomoba

nebismieri tipis danaSaulis msxverpli arasrulwlovnisaTvis Zalze mniSvnelova-

nia janmrTelobisa da janmrTelobis dacvis servisebze xelmisawvdomoba, Sesabamisad, 

saxelmwifoebis mier uzrunvelyofil unda iqnes bavSvis janmrTelobis ufleba da yvela 

servisze xelmisawvdomobis SesaZlebloba, daavadebaTa mkurnaloba, janmrTelobis aRd-

genis xelmisawvdomoba.

aseve, saxelmwifoebma unda gaataron yvela RonisZieba imisaTvis, rom aRmofxvran 

yvela SesaZlo mavne praqtika, ramac SeiZleba gavlena moaxdinos bavSvis janmrTelobaze.

rogorc zemoT aRvniSneT, arasrulwlovani msxverplis mimarTebaSi am muxliT dac-

uli uflebebiT sargebloba gansakuTrebiT mniSvnelovania, vinaidan maTi janmrTelobis 

mdgomareoba sagangaSoa da TiTqmis yvela qveyanaSi dgas danaSaulis msxverpli arasrul-

wlovnis janmrTelobis efeqturad dacvis problema.

Tu am mimarTebiT erovnul kanonmdeblobas ganvixilavT, aRsaniSnavia ori mniSvnelo-

vani dokumenti: bavSvze zrunvis standartebi26 da bavSvTa referirebis dokumenti, ro-

melic damtkicebulia saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis minis-

tris, ganaTlebis ministrisa da Sinagan saqmeTa ministris erToblivi brZanebiT.27 

pirvel dokumentSi bavSvze zrunvis 6 jgufad Camoyalibebuli 15 standartidan, 

arasrulwlovani msxverplis dacvis kuTxiT, Zalze mniSvnelovania me-11 da me-12 stand-

artebi, romelic exeba arasrulwlovnis Zaladobisgan dacvas.28 

rac Seexeba meore dokuments, igi ramdenime etaps gulisxmobs: 

_ Zaladobis msxverpli bavSvis gamovlena;

_  bavSvis mdgomareobis Sefaseba da saWiroebis SemTxvevaSi bavSvis ganTavseba momsax-

urebaSi an momsaxurebebSi, sadac igi usafrTxod iqneba da SesaZlebeli iqneba misi 

reabilitacia;

_ SemTxvevebze zedamxedveloba.29

pirveli etapi, romelic Seexeba Zaladobis msxverpli bavSvis gamovlenas, SeiZleba 

pirobiTad ori safuZvliT: gadaudebeli mdgomareobiTa da safuZliani eWviT. 

gadaudebeli mdgomareobisas aucilebelia saswrafo daxmarebisa da policiis CarT-

va, an SesaZloa, piriqiT, SemTxveva swored maT mier iqnes aRmoCenili.

safuZliani eWvis SemTxvevaSi, eWvis wyaro SesaZloa sxvadasxva iyos: bavSvis sxeulze 

dazianebebi; bavSvis saeWvo qceva; bavSvis gancxadeba masze ganxorcielebuli Zaladobis 

Sesaxeb; mowmis gancxadeba ganxorcielebuli Zaladobis Sesaxeb, romelsac Seeswro; bavS-

vis sxeulis dazianeba da mSoblis araadekvaturi qceva. dokumentis Tanaxmad, referi-

26  bavSvze zrunvis standartebi, saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris 

brZaneba #01-59/n, 2012 wlis 30 agvisto, q. Tbilisi.
27   bavSvTa referirebis dokumenti, romelic damtkicebulia saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da so-

acialuri dacvis ministris, ganaTlebis ministrisa da Sinagan saqmeTa ministris erToblivi brZaneba 

#152/n-#496-#45/n, 2010 wlis 31 maisi, q. Tbilisi. 
28 sqolio 26.
29 sqolio 27.



sisxlis samarTlis aqtualuri sakiTxebi #1

60

rebis sistemaSi jandacvis, Sinagan saqmeTa saministrosa da ganaTlebis saministroebis 

garda, erTveba bavSvTan momuSave organizaciebi, adgilobrivi TviTmmarTveloba, sa-

samarTlo.30 

konfidencialurobis ufleba da Zaladobis msxverpli arasrulwlovnis piradi cxov-

rebis dacva

saerTaSoriso standartebis Sesabamisad, zogadad aRiarebuli principia arasrulw-

lovnis piradi cxovrebis dacva, maT Soris mimowerisa da ojaxuri cxovrebis dacva. ro-

gorc zemoT araerTxel aRiniSna, arasrulwlovani msxverplis SemTxvevaSi gansakuTre-

biT mniSvnelovania saerTaSoriso standartebiT aRiarebuli uflebebiT srulyofilad 

sargebloba, rac uzrunvelyofil unda iqnes erovnuli kanonmdeblobiTac. 

arasrulwlovani msxverplisaTvis Zalze mniSvnelovania misi piradi cxovreba da misi 

saidentifikacio monacemebis konfidencialuroba daculi iyos. aseve, ikrZaleba mimow-

erisa da ojaxuri cxovrebis Sesaxeb informaciis gamJRavneba, garda kanoniT dadgenili 

SemTxvevebisa da samarTaldamcavi organoebis mier arasrulwlovnis mimarT Cadenili 

danaSaulis droulad gamoZiebisa da am mimarTulebiT saqmianobisaTvis saWiroebisa.31 

T) reabilitacia

Zaladobis msxverpli arasrulwlovnis reabilitacias uaRresad didi mniSvneloba 

aqvs. am mizniT saxelmwifom yvela zoma unda gaataros im bavSvTa fsiqologiuri gajan-

saRebisa da reintegraciis mizniT, romlebic nebismieri saxis ugulebelyofis, eqsplu-

ataciis an borotad gamoyenebis, wamebis, sastiki, araadamianuri da Rirsebis Semlaxavi 

mopyrobis, sasjelis Tu sxva tipis danaSaulis msxverplia. 

saqarTvelos kanonmdeblobiT, marTalia, dasaxvewia, Tumca Seqmnilia instituciebi 

Zaladobis msxverpli arasrulwlovnis reabilitaciisaTvis. Zaladobis msxverpls, maT 

Soris arasrulwlovan msxverpls SeuZlia isargeblobs sxvadasxva servisiTa da sare-

abilitacio programebiT.32 

qalTa mimarT Zaladobis an/da ojaxSi Zaladobis aRkveTis, msxverplTa dacvisa da 

daxmarebis Sesaxeb saqarTvelos kanonSi specialuri yuradReba eTmoba arasrulwlovani 

msxverplis dacvis RonisZiebebs. arasrulwlovans SeuZlia isargeblos ufaso samarTle-

brivi, samedicino, fsiqologiuri servisebiT TavSesafriT, sareabilitacio programe-

biT.33

daskvna 

winamdebare statiaSi mokled iqna mimoxiluli Zaladobis msxverpli arasrulwlo-

vani da masze Zaladobis mavne Sedegebi, saerTaSoriso standartebiT aRiarebuli aras-

rulwlovnis uflebebi da Zaladobis msxverpli arasrulwlovnis dasacavad saxelmwifos 

mimarT kanonmdeblobis mowyobis moTxovnebi.

statiaSi erovnuli kanonmdebloba dawvrilebiT Segnebulad ar gangvixilavs, Tumca 

ki aucileblad aRsaniSnavia, rom sisxlis samarTlis kanonmdeblobiT, arasrulwlovnis 

mimarT Cadenili danaSauli damamZimebel garemoebad iTvleba. amasTanave, erovnuli 

kanonmdebloba mxolod im nawilSi iqna gaxiluli, rac konkretulad arasrulwlovani 

30 dasaxelebuli naSromi. 
31 iqve.
32 sqolio 11, m. 9.
33 iqve, m.16.
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msxverplis dacvas exeba.

rac Seexeba saWiroebebs, romelsac statiaSi konkretulad ar SevexeT, Semdegnairad 

unda CamovayaliboT:

dacvisa da reabilitaciis srulyofilad ganxorcielebisaTvis aucilebelia, pirvel 

rigSi, cnobierebis amaRleba, gansakuTrebiT aucilebelia am mimarTulebiT regionebSi 

muSaobis gaZliereba. aseve, Zaladobis msxverplTa gamovlenis mizniT informireba, gan-

sakuTrebiT arasrulwlovanTa informireba im instituciebisa da meqanizmebis Sesaxeb, 

vis unda mimarTon amgvari SemTxvevebis identificirebisas. garda amisa, referirebis 

institutebis gaZliereba da servisebis daxvewa da sxva.

rac Seexeba Zaladobis msxverpli arasrulwlovnis dacvis meqanizmebsa da proble-

mebs am mimarTebiT arsebul sistemaSi yvelaze sust rgolad policia da skola ga-

moiyureba. policia, romelic ver axerxebs arasrulwlovanze Zaladobis SemTxvevebis 

srulfasovnad aRkveTas kvalificiuri kadrebis simciris gamo, xolo skolis pedagoge-

bisa da mandaturebis codnis xarisxi sagrZnoblad dabalia Zaladobis msxverpli aras-

rulwlovnis identificirebisa da daxmarebis mimarTebiT. 

gacilebiT seriozuli problemaa socialuri muSakebis CarTuloba arasrulwlovani 

msxverplis konkretul saqmeebSi. resursis simwire mniSvnelovnad abrkolebs socialur 

muSakTa CarTulobas. Sesabamisad, referirebis meqanizmi seriozul gadaxedvasa da dax-

vewas saWiroebs.

garda amisa, Zalze mniSvnelovani da progresuli iqneboda Sinagan saqmeTa saminis-

troSi Seqmniliyo Zaladobis winaaRmdeg brZolis calke struqturuli erTeuli, sadac 

aseve moiazreba Zaladobis msxverpli arasrulwlovani. es iqneboda am sakiTxis pri-

oritetulobis xazgasma, rom araferi iTqvas am erTeulis Seqmnis mizanze. 

yovelive zemoaRniSulidan gamomdinare, unda iTqvas, rom erovnuli kanonmdeblo-

ba arasrulwlovani msxverplis dacvis nawilSi viTardeba da kanonmdeblobisa da meqa-

nizmebis daxvewis mizniT muSaoba sxvadasxva mimarTulebiT mimdinareobs, rac aucile-

belia arasrulwlovani msxverplis dacvis da daxmarebis intitutebis gaZlierebisaTvis 

da kanonmdeblobis mowyobisaTvis saerTaSoriso standartebiT aRiarebuli uflebebis 

Sesabamisad. 
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saqarTvelos universitetis asocirebuli profesori; 

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universitetis mowveuli leqtori 

saxlidan gasvlis akrZalva, rogorc aRzrdis meTodi ojaxSi

saxlidan gasvlis akrZalva, romlis drosac bavSvs mxolod skolaSi siarulis ufle-

ba aqvs da sxva RonisZiebisaTvis binis datoveba ekrZaleba, gamoiyeneba rogorc pre-

venciuli RonisZieba ara saxelmwifos, aramed ojaxis srulwlovani wevris mier ojaxis 

arasrulwlovani wevris mimarT, rogorc aRzrdis meTodi. amgvari saxis `Sinapatimro-

bisas~ arasrulwlovans xSirad eleqtronuli mediiT (kompiuteri, televizori) sarge-

blobasac ukrZalaven.

saxlidan gasvlis akrZalva aRzrdis metad mkacri saxea. misi gamoyenebis sfero ami-

tomac SezRuduli unda iyos. igi mxolod gamonaklis SemTxvevebSi, mcire droiT da mar-

tooden arasrulwlovnis saukeTeso interesebisaTvis unda gamoiyenebodes, anu maSin, 

rodesac arasrulwlovans raime safrTxe emuqreba an misgan raime safrTxea mosalodne-

li. rodesac `ojaxuri Sinapatimroba~ sistematuri xasiaTisaa, arasrulwlovnis ufle-

bebs uxeSad xelyofs da mas sulier zians ayenebs, igi ojaxuri Zaladobis formas iRebs 

da SesaZlebelia sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis safuZvelic ki gaxdes ojaxuri 

Zaladobis gamo (ssk 1261-e muxli).

Sinapatimroba, rogorc Tavisuflebis aRkveTis alternativa da misi miznebi

Sinapatimroba sapatimro sasjelis humanuri da rogorc msjavrdebulis, aseve sa-

xelmwifosaTvis ufro misaRebi alternativaa. sasjelis am saxis gamoyenebisas piri 

muSaobas an swavlas agrZelebs da materialur sikeTes an Tavisi momavali nayofieri 

cxovrebisaTvis codnis baziss qmnis. amgvarad, Tavidan iqneba acilebuli „kriminaluri 

dasnebovneba“. 

aSkaraa aseve Sinapatimrobis, rogorc Tavisuflebis aRkveTis alternativis ekono-

miuri upiratesobac. Sinapatimrobisas piri saxelmwifos (gadasaxadis gadamxdels) ar 

awevs tvirTad1 da xSirad msjavrdebulis ojaxsac SedarebiT naklebi materialuri da-

1  aSS-Si eleqtronuli zedamxedvelobis gamoyenebis umniSvnelovanes miznad swored es ekonomiuri mizani 

saxeldeba da ara humanuri. ix. Lindenberg, Überwindung der Mauer: das elektronische Halsband, München, 1992, S. 69f; 
dadebiT kriminologiur aspeqtebze yuradRebas amaxvileben didi britaneTis sisxlis samarTalSi. Illert, 
Aspekte einer Implementierung des elektronisch überwachten Hausarrestes in das deutsche Recht, Band 1, Göttingen 2005, S. 
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naxarjebi warmoeqmneba.2 garda amisa, ivaraudeba, rom Sinapatimrobas kidev sxva, metad 

mniSvnelovani da prioritetuli dadebiTi efeqtic, Tavisuflebis aRkveTis alternati-

vis gamoyenebiT gadaWedili cixeebis gantvirTva mohyveba da Sesabamisad sxva Tavisuf-

lebaaRkveTilTaTvis cixis pirobebic gaumjobesdeba.3 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi Sinapatimrobis mizans arasrulwlovanze sapa-

timro sasjelis uaryofiTi fsiqikuri zemoqmedebisa da stigmatizaciis Tavidan acile-

ba, socialuri integraciis gaumjobeseba, arasrulwlovnis adgilsamyofelis SemowmebiT 

mis mier kriminalurad datvirTuli adgilebis monaxulebis Tavidan acileba da skolaSi 

regularulad siarulis kontroli warmoadgens. gadatvirTuli cixeebis gantvirTva da 

saxelmwifo saxsrebis dazogva arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis mizanicaa.4 

Sinapatimrobis mxardamWeri kriminologiuri da ekonomiuri argumentebis gverdiT 

mniSvnelovania sasjelis am saxis samarTlebrivi Sinaarsis ganxilva. yuradReba unda mie-

qces imas, Tu ramdenad da rodis aqvs mas punitiuri, damsjeli da gamasworebeli (reso-

cializacia) xasiaTi da ramdenad SeuZlia mas sazogadoebis ganmeorebiTi danaSaulisagan 

dacva, anu ramdenad vargisiania sasjelis es saxe arasrulwlovanTa sisxlis samarTalSi 

da ramdenad SeuZlia eleqtronulad kontrolirebad Sinapatimrobas piris stigmatiza-

ciis Tavidan acileba. am kiTxvebze pasuxis gasacemad unda ganvixiloT Sinapatimrobis 

konstruirebis SesaZlo variantebi da samarTalSedarebaze dayrdnobiT movZebnoT ele-

tronulad kontrolirebadi SinapatimrobisaTvis „gamosadegi miznobrivi jgufi,“ anu 

sociologiur Jargons Tu vixmarT, Sinapatimrobis „klientura“ arasrulwlovanTa sisx-

lis samarTalSi.

Sinapatimrobisa da misi elqtronuli zedamxedvelobis mokle istoria

Sinapatimroba, rogorc sasjeli, XX saukunis pirmSo araa. SinapatimrobiT jer kidev 

1600 wels dasajes galileo galilei. sasjelis am saxis masobrivi gamoyeneba XX sauku-

nis bolo aTwleulebSi, teqnikisa da Sesabamisad eleqtronuli zedamxedvelobis SesaZ-

leblobis ganviTarebas daukavSirda. eqsperimentebi adamianis eleqtronul zedamxedve-

lobaze jer kidev 1964 wlidan tardeboda harvardis universitetSi. pirveli ganaCeni 

eleqtronulad kontrolirebadi SinapatimrobiT aseve amerikis SeerTebul StatebSi 

1983 wels iqna gamotanili.5 1998 wlisTvis ki StatebSi ukve 95 aTasi eleqtronulad 

kontrolirebuli Sinapatimari iyo.6

mosazreba eleqtronulad kontrolirebadi Sinapatimrobis gamoyenebis Sesaxeb ame-

152-153.
2  Lockhart-Mirams/ Pickles/Crowhurst, Cutting Crime, The role of tagging in offender managment, september 2015, p. 6; http://www.
reform.uk/wp-content/uploads/2015/09/Tagging-report_AW_WEB.pdf (17.09.2015).

3  Lockhart-Mirams/ Pickles/Crowhurst, Cutting Crime, The role of tagging in offender managment, september 2015, p. 6; http://
www.reform.uk/wp-content/uploads/2015/09/Tagging-report_AW_WEB.pdf (17.09.2015). es Sedegi (gadatvirTuli cixee-

bis gantvirTva eleqtronulad kontrolirebuli SinapatimrobiT) amerikis SeerTebul Statebsa da did 

britaneTSi dReisaTvis jer miRweuli araa. ix. Illert, Aspekte einer Implementierung des elektronisch überwachten 
Hausarrestes in das deutsche Recht, Band 1, Göttingen 2005, S. 150.

4  avtorTa nawili am sasjelis dadebiT ekonomiur aspeqtebs wamoswevs. Unger-Tas, Alternatives to prison sentences, 
experiences and developments, p. 31, https://english.wodc.nl/binaries/ov-1994-01-full-text_tcm29-77924.pdf (08.03.2017). 
avtorTa meore nawili ki eleqtronulad kontrolirebuli Sinapatimrobis socialur da ekonomiur aspe-

qtebs Tanabar yuradRebas uTmobs. Illert, Aspekte einer Implementierung des elektronisch überwachten Hausarrestes in das 
deutsche Recht, Band 1, Göttingen 2005, S. 158-159.

5  xerxeuliZe, i. probaciis instituti _ arasrulwlovan damnaSaveTa reintegraciis uzrunvelyofis insti-

tuti (saqarTvelosa da aSS-is sisxlissamarTlebrivi midgomis analizi), mzia lekveiSvili 85, saiubileo 

statiaTa krebuli, Tb., 2014, gv. 198.
6  http://www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2009/01/youre_grounded.html (09.03.2017).
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rikis SeerTebuli Statebis arasrulwlovanTa sisxlis samarTalSi 1971 wels gamoiT-

qva. Sinapatimrobis am saxis ganviTarebas gasuli saukunis 80-iani wlebSi xeli Seuwyo 

qveyanaSi arsebulma gansakuTrebulma kriminogenulma mdgomareobam. am periodisaTvis 

amerikis SeerTebuli Statebis arasrulwlovanTa sasjelaRsrulebis, gamasworebel da-

wesebulebebsa da usaxlkaro arasrulwlovanTa TavSesafrebSi 51.000, zrdasrulTa sas-

jelaRsrulebis dawesebulebebSi ki 500 000 arasrulwlovani iyo moTavsebuli. gadat-

virTul cixeebSi TviTgadarCenis mizniT arasrulwlovnebi bandebs qmnidnen da maTi 

resocializacia amitomac SeuZlebeli xdeboda. maRali iyo zrdasrulTa sasjelaRsru-

lebis dawesebulebebSi moTavsebul arasrulwlovanTa sikvdilianobisa da TviTmkvle-

lobis maCvenebeli. zrdasrulTa sasjelaRsrulebis dawesebulebebSi moTavsebul aras-

rulwlovanTa 60% kvdeboda, arasrulwlovanTa TviTmkvlelobis maCvenebeli rvajer 

meti iyo, vidre arasrulwlovanTa specialur sasjelaRsrulebis dawesebulebebSi.7 am 

sagangaSo mdgomareobis gamo gasuli saukunis oTxmociani wlebis naxevridan amerikis 

SeerTebuli Statebis arasrulwlovanTa sisxlis samarTalSi sxva alternatiul sasje-

lebs eleqtronuli zedamxedvelobiT ganxorcielebuli Sinapatimrobac daemata. evro-

paSi ki eleqtronulad kontrolirebuli Sinapatimroba arasrulwlovnebSi pirvelad 

did britaneTSi 1989 wels dainerga.

Sinapatimrobis saxeebi da misi gamoyenebis alternativebi

Sinapatimroba SesaZlebelia kanonmdeblobaSi gaTvaliswinebul iqnes rogorc ele-

qtronuli kontroliT, aseve mis gareSe.8 Sinapatimroba eleqtronuli kontrolis ga-

reSe pirovnul zedamxedvelobasTanaa dakavSirebuli. piri am dros mowmdeba an arare-

gularuli satelefono saubrebiT an piradi vizitebiT. Tanamedrove periodSi amgvari 

araregularuli pirovnuli kontaqtiT ganxorcielebul Sinapatimrobas umravles Sem-

TxvevaSi eleqtronuli zedamxedvelobiT ganxorcielebuli Sinapatimroba cvlis.9

eleqtronulad kontrolirebadi Sinapatimrobis („Electronic Monitored Home Confi ne-
ment“) samSobloSi, amerikis SeerTebul StatebSi, Sinapatimrobis sam sxvadasxva saxes 

iyeneben:

1. komendantis saaTi („Curfew“) pirs Ramis saaTebsa da SabaT-kviras saxlidan gausv-

lelobas avaldebulebs. Sinapatimrobis es saxe sasjelis SedarebiT msubuqi formaa.

2. pirveli saxis SinapatimrobasTan SedarebiT sasjelis ufro mkacri saxea „Home 
Detention“, romelic pirs mudmivad saxlSi yofnis valdebulebas akisrebs da uflebas aZ-

levs, sacxovrebeli mxolod gansazRvruli miznebisaTvis datovos. 

3. Sinapatimrobis yvelaze mkacri formaa saxlidan gasvlisa da stumris miRebis ab-

soluturi akrZalva, „Home Incarceration“.10

7  Illert, Aspekte einer Implementierung des elektronisch überwachten Hausarrestes in das deutsche Recht, Band 1, Göttingen 2005, 
S. 146.

8  eleqtronuli zedamxedveloba SeiZleba daukavSirdes rogorc Sinapatimrobas, aseve mxolod piris ad-

gilsamyofelis Semowmebas. mag., germaniaSi pedofiliisaTvis sasjelmoxdils prevenciisaTvis SeiZleba 

aekrZalos skolasTan, sabavSvo baRTan an bavSvTa TavSeyris sxva adgilebTan miaxloeba da es akrZalva 

eleqtronuli samajuriT Semowmdes. germaniis sisxlis samarTlis prqtika aCvenebs, rom amgvari eleqtro-

nuli zedamxedveloba prevenciisaTvis gamousadegaria.
9  Junger-Tas, Alternatives to prison sentences, experiences and developments, p. 31, https://english.wodc.nl/binaries/ov-1994-01-

full-text_tcm29-77924.pdf (08.03.2017); Illert, Aspekte einer Implementierung des elektronisch überwachten Hausarrestes in das 
deutsche Recht, Band 1, Göttingen 2005, S. 146.

10  Önel, Verfassungsmäßigkeit und Effektivität der „Elektronischen Fußfessel“, in: Jahrbuch des Kriminalwissenschaftlichen Institutes 
der Leibniz Universität Hannover, B. 1, 2012, S.3.
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msoflioSi eleqtronuli zedamxedvelobis gamoyenebis mravali sxvadasxva saxe zoga-

dad or jgufad unda daiyos: cixis karamdeli („Frontdoor System“) da cixis Semdgomi Ta-

visuflebis aRkveTis alternativa („Backdoor System“). cixis karamdeli alternativa pirs 

sapatimro sasjels srulad acilebs Tavidan. eleqtronuli zedamxedveloba am dros 

gamoiyeneba winaswari patimrobis an moklevadiani Tavisuflebis aRkveTis nacvlad. cixis 

Semdgomi sistema („Backdoor System“) ki sapatimro sasjelis nawilobrivi moxdis Semdeg, 

pirobiT vadamde gaTavisuflebisas gamoiyeneba.

evropaSi 90-iani wlebis bolomde yvelaze gavrcelebuli iyo „Frontdoor System“ mokle-

vadiani Tavisuflebis aRkveTisa da winaswari patimrobis Tavidan asacileblad. dReisaT-

vis gacilebiT ufro xSirad iyeneben Tavisuflebis aRkveTis darCenili nawilis Secvlas 

eleqtronuli zedamxedvelobiT, anu cixis Semdgom Sinapatimrobas („Backdoor System“). 
dasavleT evropaSi arasrulwlovani damnaSaveebisaTvis eleqtronul zedamxedvelobas 

2012 wlis monacemebiT iyenebda inglisi, uelsi da germaniaSi _- hesenis mxare. arasrul-

wlovanTa sisxlis samarTalSi hesenis mxare am RonisZiebas arasrulwlovanTa sapatimro 

sasjelis srul dasrulebamde „TavisuflebisaTvis mosamzadeblad“ iyenebs da ara mok-

levadiani Tavisuflebis aRkveTis an winaswari patimrobis alternativad.11

eleqtronuli zedamxedvelobis teqnikuri mxare

erTmaneTisagan ganasxvaveben Sinapatimrobis eleqtronuli kontrolis aqtiur da 

pasiur formas. Sinapatimrobis eleqtronuli zedamxedvelobisas aqtiuri formisas piri 

mudmivi zedamxedvelobis qveSaa. piri am dros eleqtronul samajurs atarebs xelze an 

fexis koWze da misi adgilsamyofeli GPS mowyobilobiT mowmdeba. pasiuri formis ze-

damxedvelobisas Semowmebis ramdenime varianti arsebobs:

1. pirs telefoniT ukavSirdebian da misi saxlSi yofna piris kidurze mimagrebuli 

kodis ganmSifravis, telefonTan SeerTebuli damadasturebeli yuTisa (Verifyng Box) da 

telefonis kontaqtiT kontroldeba.

2. pirs telefoniT ukavSirdebian, amis Semdeg igi Tavad rekavs da kompiuterSi da-

programebul winadadebebs imeorebs. xmis identifikacia piris identifikaciis saSuale-

bas iZleva.

3. piris identifikaciisaTvis videofoni gamoiyeneba.

eleqtronuli zedamxedvelobis pasiuri sistema ufro iaf da saimedo teqnikur ze-

damxedvelobad iTvleba, vidre aqtiuri.12

eleqtronulad kontrolirebuli Sinapatimroba arasrulwlovnebSi

germaniaSi eleqtronul kontrols arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi mxolod he-

senis mxare mimarTavs.13 aq, rogorc wesi, eleqtronuli monitoringi gamoiyeneba preven-

ciuli patimrobidan gaTavisuflebul im zrdasruli, umZimesi danaSaulis Camden pirTa 

11 hesenis miwis arasrulwlovanTa sasjelaRsrulebis kideqsis §16 III.
12  Fünfsinn, Eelektronische Fußfessel und Prävention – ein Widerspruch? S. 4, http://www.praeventionstag.de/dokumentation/down-

load.cms?id=554; (1.03.2017); Illert, Aspekte einer Implementierung des elektronisch überwachten Hausarrestes in das deutsche 
Recht, Band 1, Göttingen 2005, S. 7; Unger-Tas, Alternatives to prison sentences, experiences and developments, p. 31, https://
english.wodc.nl/binaries/ov-1994-01-full-text_tcm29-77924.pdf (08.03.2017).

13  ix. hesenis miwis arasrulwlovanTa sasjelaRsrulebis kideqsis §16 III. https://justizministerium.hessen.de/sites/
default/fi les/HMdJIE/hessisches_jugenstrafvollzugsgesetz_-_hessjstvollzg.pdf (12.01.2017).
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mimarT, romelTaganac, specialistTa daskvniT, recidivia mosalodneli da romlebic 

prevenciuli patimrobidan14 evropis adamianis uflebaTa sasamarTlos mier 2009 wlis 

gadawyvetilebiT gaTavisufldnen.15

2012 wlis monacemebiT, arasrulwlovani damnaSaveebisaTvis eleqtronuli samajuri 

inglissa da uelsSi gamoiyeneboda.16 sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba did brita-

neTSi 10 wlis asakidan iwyeba, amitomac Teoriulad eleqtronulad kontrolirebadi 

Sinapatimrobac am asakidan aris SesaZlebeli, Tumca ar gamoiyeneba.17 arasrulwlovanTa 

sapiloto proeqtebSi monawileTa asaki aSSi-Si 14-17 wlamde (1986-1988 wlebi), did bri-

taneTSi ki 14-15 wlamde (1998-2000 wlebi) meryeobda. 

eleqtronulad kontrolirebadi Sinapatimrobis warmatebulad ganxorcielebisaT-

vis mniSvnelovania sasjelis am saxis miznobrivi jgufis gansazRvra. eleqtronuli sa-

majuris gamoyenebis yvelaze didi safrTxe misi araswori adresatis mimarT gamoyeneba, 

e.i. eleqtronulad kontrolirebadi SinapatimrobiT im piris dasjaa, romelsac Tavi-

suflebis ucilobeli aRkveTa ar emuqreba. sisxlis samarTalSi sworad miuTiTeben, rom 

Sinapatimroba eleqtronuli zedamxedvelobiT ultima ratio, ukanaskneli saSualeba unda 

iyos da mxolod maSin unda gamoiyenebodes, rodesac Tavisuflebis aRkveTis pirobiTi 

msjavriT Secvla SeuZlebelia.18 winaaRmdeg SemTxvevaSi adgili eqneba saxelmwifo kon-

trolis dausabuTebel gafarToebas (net widening).19 
SinapatimrobisaTvis „klienturis“, anu samarTaldamrReveTagan im pirTa SerCeva, 

romelTa mimarTac eleqtronulad kontrolirebuli Sinapatimroba sasurvel Sedegs 

(prevencia, resocializacia, sasjelis punitiuri funqciis Sesruleba) gamoiRebs da kon-

traproduqtiuli ar iqneba, metad rTulia. es sakiTxi msoflios sxvadasxva qveyanaSi 

sxvadasxvanairad wydeba.

germaniaSi hesenis mxare eleqtronul kontrols mimarTavs im arasrulwlovanTa mi-

marT, romlebsac gaTavisuflebamde 6 Tve darCaT da Tavisufali cxovrebisaTvis misamz-

adeblad vadamde adre Tavisufldebian.20

aSS-Si sxvadasxva mravali Sinapatimrobis eleqtronuli zedamxedvelobis proeqti 

xorcieldeba. aSS-is programaTa is nawili, romelic literaturaSia gaanalizebuli, 

miznobriv jgufSi aerTianebs im pirebs, romelTa mimarTac derivacia gamoiyeneba, anda 

maT, romlebic am sasjelis gareSe winaswar patimrobaSi iqnebodnen ayvanili,21 ese igi, 

literaturaSi ganxiluli aSS-is programebiT, xdeba cixis karamdeli eleqtronuli ze-

damxedvelobiT ganxorcielebuli Sinapatimrobis gaTvaliswineba.

14  Brauneisen, Die elektronische Überwachung des Aufenthaltsorts als neues Instrument der Führungsaufsicht, StV 5, 2011, S. 311.
15  berlinis 19.12.2016 teraqtis Semdeg SemuSavda kanonproeqti, romelic e.w. „safrTxis SemqmnelTa“ mimarT 

prevenciulad eleqtronuli samajuris gamoyenebas iTvaliswinebs. https://www.bundesregierung.de/Content/DE/
Artikel/2017/02/2017-02-07-elektronische-fussfessel.html (19.03.2017).

16  Önel, Verfassungsmäßigkeit und Effektivität der „Elektronischen Fußfessel“, in: Jahrbuch des Kriminalwissenschaftlichen Institu-
tes der Leibniz Universität Hannover, B. 1, 2012,S. 12.

17  Illert, Aspekte einer Implementierung des elektronisch überwachten Hausarrestes in das deutsche Recht, Band 1, Göttingen 2005, 
S. 151.

18  Fromel, Alternative Strafen und alternativen zum Freiheitsentzung, Neue Kriminalpollitik 1999, 3. S. 12.
19  mWedliSvili-hedrixi, wignSi: sisxlis samarTlis liberalizaciis tendenciebi saqarTveloSi, Todua 

(red.), Tbilisi 2016, gv. 701; Mayer, Modelprojekt elektronische Fußfessel, S.25-26. http://www.markus-mayer-info.de/
Forschungaktuell23.pdf (09.09.2015).

20  hesenis miwis arasrulwlovanTa sasjelaRsrulebis kideqsis §16 III. https://justizministerium.hessen.de/sites/default/
fi les/HMdJIE/hessisches_jugenstrafvollzugsgesetz-hessjstvollzg.pdf (12.01.2017).

21  Illert, Aspekte einer Implementierung des elektronisch überwachten Hausarrestes in das deutsche Recht, Band 1, Göttingen 2005, 
S. 17 f.
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Sinapatimrobis eleqtronuli zedamxedvelobis zemoqmedeba 

msjavrdebulze da misi efeqturoba 

calsaxaa, rom eleqtronuli zedamxedvelobiT ganxorcielebuli Sinapatimroba sas-

jelis gacilebiT ufro msubuqi formaa, vidre Tavisuflebis aRkveTa, Tumca uaryofiT 

fizikur da fsiqologiur Sedegs sasjelis es saxec iwvevs.

germaniaSi erT-erTi sapiloto proeqtis gamosacdel pirTa 27% eleqtronuli sa-

majuris tarebisas fizikuri Civilebi, kunTis dasieba, kanis gadayvlefa da tkivilebi 

aReniSneboda.22 eleqtronuli samajuris tarebisas SeuZlebelia im fexsacmlis Cacma, 

romelic pirs koWamde swvdeba. Tu misi profesia specialuri fexsacmlis tarebas moiT-

xovs, mis mier am samuSaos Sesruleba SeuZlebeli iqneba.23

did britaneTSi Catarebulma gamokiTxvam aCvena, rom, marTalia, eleqtronulad ga-

kontrolebuli Sinapatimroba bavSvis akademiur moswrebaze zegavlenas ar axdens, magram 

SezRudulia jgufuri sportuli aqtivoba, radgan elsamajuris xilvadoba mozardSi 

uxerxulobis SegrZnebas iwvevs. delinqventi mozardebi miuTiTebdnen, rom isini ami-

tomac ufro met dros saxlSi atarebdnen kompiuterTan da televizorTan da ufro 

didxans eZinaT.24 jgufuri sportuli TamaSebi gundur suliskveTebas ayalibebs da uaR-

resad did rols TamaSobs arasrulwlovnis jansaR fizikur da fsiqikur ganviTarebaSi. 

Sesabamisad, amgvari sportuli aqtivobis SesaZleblobis gamoricxva sasjelis am saxis 

negatiur maCvenebels warmoadgens. 

samedicino-fsiqologiuri kvlevebis mixedviT, eleqtronuli zedamxedvelobiT gan-

xorcielebuli Sinapatimrobisas, sasjelis aRsrulebis dawyebidan eqvsi Tvis Semdeg, 

srulwlovan da fsiqikurad mdgrad pirebs fsiqikuri gadaxrebi aReniSnebaT. amerikis 

SeerTebul StatebSi 1986-1988 wlebSi ganxorcielebulma kvlevam aCvena, rom eleqtro-

nuli zedamxedvelobiT ganxorcielebuli Sinapatimroba arasrulwlovnebSi gacilebiT 

ufro swrafad iwvevs saxlSi iZulebiT darCenasTan dakavSirebul fsiqikur gadaxras 

(Hauskoller) da am gadaxriT determinirebul Zaladobas ojaxis wevrTa mimarT, amitomac 

pasuxismgebeli pirebis gadawyvetilebiT arasrulwlovanTa Sinapatimrobis xisti wese-

bisagan regularulad gamonakliss uSvebdnen.25 

amerikis SeerTebul StatebSi Sinapatimrobis sasjelaRsrulebaze dakvirvebam aCvena, 

rom gansakuTrebiT didi fsiqikuri problemebi warmoiSoboda maSin, rodesac arasrul-

wlovani 24 saaTs saxlSi marto atarebda (mag., ardadegebis dros). mowyenilobis gamo 

arasrulwlovans qceviTi problemebi uCndeboda gansakuTrebiT maSin, Tu zrdasruli 

piri am periodSi masze ar zrunavda. arasrulwlovanTa erTi nawili ki amgvar sasjels 

metad msubuqad da Sesabamisad, seriozulad ar aiRiqvamda.26 mocemuli kvleva cxadyofs, 

rom arasrulwlovanTa nawilis mimarT sasjelis es saxe kontraproduqtiulia da masze 

dakisrebul punitiur funqcias ver Seasrulebs. Sesabamisad, aucilebelia adamianuri 

22  Bräuchle/Kinzing, Die elektronische Aufenthaltsüberwachung im Rahmen der Führunsgaufsicht, S. 14, https://www.bmjv.de/
SharedDocs/Downloads/DE/PDF/BereichMinisterium/Kurzbericht_elektronische_Aufenthaltsueberwachung_im_Rahmen_der_
Fuehrungsaufsicht.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (19.03.2017).

23  Bräuchle/Kinzing, Die elektronische Aufenthaltsüberwachung im Rahmen der Führunsgaufsicht, S. 14, https://www.bmjv.de/
SharedDocs/Downloads/DE/PDF/BereichMinisterium/Kurzbericht_elektronische_Aufenthaltsueberwachung_im_Rahmen_der_
Fuehrungsaufsicht.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (19.03.2017).

24   iqve, Illert, Aspekte einer Implementierung des elektronisch überwachten Hausarrestes in das deutsche Recht, Band 1, Göttingen 
2005, S. 153.

25  Illert, Aspekte einer Implementierung des elektronisch überwachten Hausarrestes in das deutsche Recht, Band 1, Göttingen 2005, 
S. 148.

26  Illert, Aspekte einer Implementierung des elektronisch überwachten Hausarrestes in das deutsche Recht, Band 1, Göttingen 2005, 
S. 149.
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kontrolic, raTa arasrulwlovanma Cadenili qmedebis arsi gaisigrZeganos.

am uaryofTi maCveneblebis gamo safrangeTma eleqtronuli monitoringis sapilo-

to proeqtSi eleqtronuli samajuris gamoyeneba zrdasrul pirTa mimarT eqvsi TviT 

SezRuda.27 aSS-is erT sapiloto proeqtSi eleqtronuli zedamxedvelobis xangrZlivoba 

16-dan 90 dRes Seadgenda, didi britaneTSi eleqtronuli zedamxedvelobis xangrZlivo-

ba 10-dan 15 wlamde asakis delinqventebisaTvis kanoniTaa gansazRvruli da sam Tves ar 

unda aRematebodes.28 germaniaSi, hesenis miwaze arasrulwlovanTa mimarT eleqtronuli 

zedamxedveloba SeiZleba mxolod 6 Tvemde dainiSnos.29

miuxedavad am problemebisa, arasrulwlovanTa dasja eleqtronulad gakontrole-

buli SinapatimrobiT amerikis SeerTebuli Statebis dasaxelebuli proeqtis kvlevisas 

dadebiTad Sefasda. im SemTxvevaSi, rodesac Sinapatimroba winaswari patimrobis magier 

iqna gamoyenebuli, arasrulwlovanTa mier sasjelaRsrulebis dawesebulebaSi yofnis 

dReebi da Sesabamisad, kriminaluri dasnebovnebis saSiSroeba Semcirda. amasTanave, mo-

samarTles saSualeba mieca, gaekeTebina daskvna imis Sesaxeb, Tu ramdenad iyo sasjelis 

es saxe gamosadegi im arasrulwlovanTaTvis, romelTa mimarTac winaswari patimrobis 

magier Sinapatimroba iqna gamoyenebuli.30 

kvlevis Sedegad dadebiTad Sefasda aseve (garda im upiratesobebisa, romlebic sta-

tiis dasawyisSi iyo CamoTvlili) is faqtic, rom Sinapatimrobam mSoblebsa da arasrul-

wlovans Soris komunikacias Seuwyo xeli, aseve SesaZlebeli gaxda Sesabamisi organoebis 

mier mSoblebTan kontaqtis damyareba da mSoblebsa da Svilebs Soris arsebuli im pro-

blemis aRmofxvra, romelic SesaZloa, arasrulwlovnis devianturi qcevis mizezi iyo.31 

igive Sedegebi aCvena did britaneTSi Catarebulma kvlevam.32

eleqtronulad kontrolirebuli Sinapatimrobis erT-erT mniSvnelovan momxre ar-

gumentad gadatvirTuli cixeebis gantvirTva mohyavT. 2005 wlis monacemebiT amerikis 

SeerTebul StatebSi empiriuli kvlevebi arasrulwlovanTa sasjelaRsrulebis dawese-

bulebebSi arsebul situaciasa da eleqtronulad kontrolirebad Sinapatimrobas So-

ris ar arsebobs. Sesabamisad, amerikis SeerTebul StatebSi jer kidev daudgenelia, Tu 

ramdenad efeqturia sasjelis es saxe da ramdenad miiRweva es mizani arasrulwlovanTa 

mimarTebiT. Tu gaviTvaliswinebT im faqts, rom eleqtronulad kontrolirebulma Sina-

patimrobam zrdasrulTa cixeebSi arsebuli gadatvirTulobis problema ver moxsna,33 

savaraudoa, rom arasrulwlovanTa sasjelaRsrulebis dawesebulebebTan mimarTebaSic 

imave efeqts hqondes adgili. did britaneTSi ganxorcielebulma kvlevam calsaxad aCve-

na, rom arasulwlovanTa mimarT gamoyenebulma eleqtronulad kontrolirebulma Sina-

patimrobam gadatvirTuli sasjelaRsrulebis organoebi ver gamoaTavisufla. miuxeda-

vad amisa, ivaraudeba, rom sasjelis am saxis gamoyenebiT saxelmwifo saxsrebs dazogavs.34

27 ix. https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Fu%C3%9Ffessel (15.06.2015).
28  Illert, Aspekte einer Implementierung des elektronisch überwachten Hausarrestes in das deutsche Recht, Band 1, Göttingen 2005, 

S. 150-152.
29 hesenis miwis (germania) arasrulwlovanTa sasjelaRsrulebis kodeqsis $16 III.
30   iqve, Illert, Aspekte einer Implementierung des elektronisch überwachten Hausarrestes in das deutsche Recht, Band 1, Göttingen 

2005, S. 149.
31  iqve, Illert, Aspekte einer Implementierung des elektronisch überwachten Hausarrestes in das deutsche Recht, Band 1, Göttingen 

2005, S. 150.
32  iqve, Illert, Aspekte einer Implementierung des elektronisch überwachten Hausarrestes in das deutsche Recht, Band 1, Göttingen 

2005, S. 153.
33  Trapp. Rechtswirklichkeit von Aufl agen und Weisungen bei Strafaussetzung auf Bewährung, Dissertation, Tübingen 2003, S. 

26, https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/43695/pdf/Dissertation_Trapp_Endversion_23-07.pdf? 
sequence=1 (12.03.2017).

34  iqve, llert, Aspekte einer Implementierung des elektronisch überwachten Hausarrestes in das deutsche Recht, Band 1, Göttingen 
2005, S. 153-154.
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eleqtronul samajurs, gavrcelebuli mosazrebis Tanaxmad, danaSaulis prevencia 

ar SeuZlia,35 amitomac arasrulwlovanTa sisxlis samarTalSi raime sxva Sedegs ar unda 

velodeT.

eleqtronulad gakontrolebuli Sinapatimrobis perspeqtivebi

saqarTvelos arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi

Sinapatimroba, rogorc Tavisuflebis aRkveTis alternativa, saqarTvelos arasrul-

wlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 68-e muxlSia gaTvaliswinebuli. misi teqnikuri 

uzrunvelyofa eleqtronul zedamxedvelobas ukavSirdeba (arasrulwlovanTa marTlm-

sajulebis kodeqsis 68-e muxlis me-5 nawili). am normis mixedviT, Sinapatimroba dRe-

Ramis gansazRvrul periodSi arasrulwlovnisaTvis mis sacxovrebel adgilas yofnis 

valdebulebis dakisrebas gulisxmobs. kanonmdebeli aqve miuTiTebs, rom sasjelis am 

saxem anazRaurebad samuSaos an swavlas xeli ar unda SeuSalos. rogorc vxedavT, kanoni 

arasrulwlovans sacxovreblis gansazRvruli miznebisaTvis datovebis uflebas aZlevs, 

anu qarTvelma kanonmdebelma arasrulwlovanTa mimarT eleqtronulad kontrolireba-

di Sinapatimrobis msubuqi saxe „Home Detention“ amoarCia.

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 68-e muxlis me-3 nawiliT, Sinapatim-

roba naklebad mZime danaSaulis SemTxvevaSi iniSneba, anu qarTveli kanonmdebeli „ci-

xiskaramdel Sinapatimrobas“ iyenebs. sisxlis samarTlis praqtikaSi yuradReba unda 

mieqces eleqtronuli zedamxedvelobiT ganxorcielebuli Sinapatimrobis ekonomiur 

gamoyenebas. elsamajuris gamoyeneba moklevadiani Tavisuflebis aRkveTis nacvlad mxo-

lod uaRresad gamonaklis SemTxvevebSi unda iyos daSvebuli, anu maSin, rodesac Tavi-

suflebis aRkveTa pirs uciloblad emuqreba. mxolod amgvarad iqneba Tavidan acile-

buli socialuri kontrolis dauSvebeli gafarToebis safrTxe net widening, anu sisxlis 

samarTlis eqspansia.36

qarTul sinamdvileSi eleqtronuli zedamxedvelobiT kontrolirebuli Sinapatim-

robis gamoyeneba karg Sedegs moitans arasrulwlovanTa pirobiT vadamde gaTavisufle-

bisas da sasjelis mouxdeli nawilis Secvlisas SinapatimrobiT da misi eleqtronuli 

kontroliT, anu elsamajuri „cixis karis Semdeg“. kargi iqneboda aseve, Tu eleqtro-

nulad kontrolirebuli Sinapatimroba ucilobeli winaswari patimrobisasac iqneboda 

gamoyenebuli. 

msoflio gamocdilebis gaTvaliswinebiT, sasurvelia ,saqarTveloSi ara mxolod 

arasrulwlovnis Sinapatimrobis eleqtronuli kontroli, aramed am kontrolis zegav-

lenis mecnieruli kvlevac arasrulwlovnis Camouyalibebel fsiqikaze. Tu dadgindeba, 

rom eleqtronulma kontrolma arasrulwlovanze negatiuri fsiqikuri zegavlena moax-

dina, SesaZlebeli unda iyos sasjelis am zomis sxva alternatiuli sasjeliT Secvla. 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi am mimarTulebiT Sesabamis regulacias 

unda iTvaliswinebdes. 2017 wlis aprilis Tvis monacemebiT sasjelis saxed Sinapatimro-

ba eleqtronuli samajuriT saqarTveloSi 20 arasrulwlovnis mimarT dainiSna. aqedan 

sami arasrulwlovani sasjelis am saxes ver Seegua da eleqtronuli kontroli TviT-

35  mWedliSvili-hedrixi, wignSi: sisxlis samarTlis liberalizaciis tendenciebi saqarTveloSi, Todua 

(red.), Tb., 2016, gv. 700; Bräuchle/Kinzing, Die elektronische Aufenthaltsüberwachung im Rahmen der Führunsgaufsicht, S. 
16, https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/BereichMinisterium/Kurzbericht_elektronische_Aufenthaltsueberwa-
chung_im_Rahmen_der_Fuehrungsaufsicht.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (19.03.2017).

36  aSS-Si eleqtronul borkils xSirad iyeneben im pirTa mimarTac, romelTa mimarT sapatimro sasjelis au-

cilebloba ar arsebobs. Kubik, Strafen und ihre Alternativen im Zeitlichen Wandel, Berlin 2001, S. 618.
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neburad Sewyvita. saintereso iqneba am arasrulwlovanTa gamokiTxva sasjelis am saxis 

efeqturobis dasadgenad da SesaZlo xarvezebis aRmosafxvrelad.

ucxour sisxlis samarTlis praqtikaSi dadginda, rom eleqtronuli zedamxedveloba 

recidivis safrTxes Tavidan ver gvacilebs da araregularuli adamianuri kontrolis 

gareSe ganxorcielebisas prevenciisaTvis naklebad gamodgeba.37 amitomac saqarTveloSi 

eleqtronuli zedamxedvelobiT ganxorcielebuli Sinapatimroba mWidrod unda dau-

kavSirdes sxva socialur RonisZiebebs. Sinapatimrobisas adamianis faqtori ar unda 

iyos gamoricxuli da saxelmwifos zemoqmedeba arasrulwlovan damnaSaveze mxolod 

virtualur sazRvrebSi moqceviT ar unda dasruldes. martooden eleqtronuli ze-

damxedvelobis ganxorcieleba sasjelis miznebs ver Seasrulebs. amitomac aucilebelia 

risk-jgufebze morgebuli social-fsiqologiuri da saswavlo treningebis SemoReba da 

valdebulebebis dakisreba (mag., detoqsikaciis valdebuleba).

yuradReba unda mieqces aseve dazaralebulis interesebsac. qonebrivi danaSauli-

saTvis elsamajuris tarebis valdebulebasTan erTad zaralis anazRaurebisa da dazara-

lebulTan urTierTobis dabalansebis valdebulebis dakisreba sazogadoebrivi mSvido-

bianobis damkvidrebis sawindari iqneba.

cnobilia, rom zogierT qveyanaSi eleqtronuli zedamxedvelobis xarjis nawils ms-

javrdebuli anazRaurebs.38 avstriaSi es Tanxa yoveldRiurad 22 evros Seadgens. Tana-

dafinansebis valdebulebis arseboba socialurad daucveli piris mimarT sasjelis am 

saxis gamoyenebis SeuZleblobamde da Sesabamisad, mis diskriminaciamde migviyvans.

amasTanave, yuradReba unda mieqces arasrulwlovanTa piradi cxovrebis dacvasac. 

arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis kodeqsis me-13 muxlis me-2 nawilis Tanaxmad, in-

formacia arasrulwlovnis nasamarTlobis Sesaxeb sajaro araa. aseve dauSvebelia aras-

rulwlovanTa personaluri monacemebis raime saxiT gamJRavneba. eleqtronuli samaju-

ri ki yvelasaTvis xilvadia da arasrulwlovnis nasamarTlobas asajaroebs, Sesabamisad, 

xdeba misi izolacia, stigmatizacia da marginalizacia. amasTanave, Sinapatimrobis xisti 

kviris gegma socialuri kontaqtebis dakargvas iwvevs, amitomac Sinapatimrobis gegma 

gamonaklis SemTxvevebSi sxva socialuri kontaqtebisaTvis (dabadebis dRe, dResaswauli) 

adgils unda tovebdes.39 

garda amisa, mniSvnelovania aseve eleqtronuli zedamxedvelobiT ganxorcielebuli 

Sinapatimrobis dasrulebis Semdeg yvela mopovebuli informaciis ganadgurebis valde-

buleba, rac arasrulwlovnis piradi cxovrebis dacvis sawindari iqneba.40

daskvna

saqarTvelos arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 68-e muxlis me-3 nawi-

liT, naklebad mZime danaSaulis Camdeni arasrulwlovnis mimarT eleqtronulad kon-

trolirebadi Sinapatimrobis gamoyeneba araproporciulad mZime sasjelia da man SeiZ-

leba mravali uaryofiTi Sedegi gamoiwvios. ukeTesi iqneba, Tu sasjelis es saxe ara 

naklebad mZime danaSaulis Camdeni arasrulwlovnis mimarT, aramed arasrulwlovnis 

pirobiT vadamde gaTavisuflebisas, anu mxolod „cixis karis Semdeg“ da ucilobeli wi-

naswari patimrobisas iqneboda gamoyenebuli.

37  http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/salafi st-reist-trotz-elektronischer-fussfessel-nach-syrien-13207421.html (09.09.2015).
38  Strafvollzug in Österreich, S. 35, https://www.justiz.gv.at/web2013/fi le/2c94848b47af5e070148aba8bc8c1661.de.0/strafvollzug_

download.pdf (15.06.2015).
39  Mayer, Modelprojekt elektronische Fußfessel, S.23. http://www.markus-mayer-info.de/Forschungaktuell23.pdf (09.09.2015).
40  saxelmwifos amgvari valdebulebaa gansazRvruli hesenis miwis arasrulwlovanTa sasjelaRsrulebis ko-

deqsis §65 II.
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arasrulwlovnis saukeTeso interesebis prioritetulobis,

rogorc arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis

umniSvnelovanesi principis mniSvneloba sasamarTlo praqtikaSi

        ioseb varZelaSvili

samarTlis doqtori,

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

iuridiuli fakultetis sisxlis samarTlis mimarTulebis mowveuli leqtori,

iusticiis umaRlesi sabWos samosamarTlo eTikis sammarTvelos ufrosi

arasrulwlovnis saukeTeso interesebis prioritetuloba, rogorc arasrulwlo-

vanTa marTlmsajulebis kodeqsis umniSvnelovanesi principi, siaxlea qarTul sisxlis 

samarTalSi. 2015 wlis 12 ivniss saqarTvelos parlamentis mier miRebul iqna arasrul-

wlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi, romlis ZiriTadi nawili amoqmedda 2016 wlis 1 

ianvridan. swored aRniSnuli kodeqsiT pirvelad iqna gaTvaliswinebuli arasrulw-

lovnis saukeTeso interesebis prioritetuloba. 2016 wlis 1 ianvramde arasrulwlo-

vanTa marTlmsajulebis maregulirebeli normebi gaTvaliswinebuli iyo saqarTvelos 

materialuri sisxlis samarTlisa da sisxlis samarTlis saproceso kanonmdeblobiT. 

aRniSnuli kanonmdebloba ar iTvaliswinebda arasrulwlovnis saukeTeso interesebis 

prioritetulobas, rogorc arasrulwlovanTa marTlmsajulebis erT-erT princips. 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsma pirvel adgilze daayena arasrulwlovnis 

saukeTeso interesebi.

arasrulwlovanTa saukeTeso interesebi ganmartebulia arasrulwlovanTa marTlm-

sajulebis kodeqsis me-3 muxlis me-4 nawiliT, romlis Tanaxmadac, arasrulwlovnis 

saukeTeso interesebi aris arasrulwlovnis usafrTxoebis, keTildReobis, janmrTelo-

bis dacvis, ganaTlebis, ganviTarebis, resocializacia-reabilitaciisa da sxva inter-

esebi, romlebic saerTaSoriso standartebisa da arasrulwlovnis individualuri max-

asiaTeblebis Sesabamisad, agreTve misi azris gaTvaliswinebiT ganisazRvreba. rogorc 

vxedavT, kanonmdebeli amomwuravad ar CamoTvlis Tu ra igulisxmeba arasrulwlovnis 

saukeTeso interesebSi (sxva interesebi..) da mis ganmartebas samarTalSemfardebels an-

dobs. 

miuxedavad imisa, rom `saukeTeso interesebi~ ar aris zustad gansazRvruli, bavSvis 

uflebaTa komiteti #10 zogad komentarSi ganmartavs: `magaliTisaTvis, bavSvis yvelaze 

saukeTeso interesebis dacva niSnavs imas, rom sisxlis samarTlis marTlmsajulebis ise-

Ti tradiciuli miznebi, rogoricaa damnaSavis dasja, danaSaulis Camdeni bavSvebisaTvis 

unda Seicvalos reabilitaciisa da aRdgeniTi marTlmsajulebis miznebiT. aRniSnulis 

miRweva SesaZlebelia sazogadoebriv usafrTxoebaze yuradRebis gamaxvilebis parale-

lurad.~1

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis me-4 muxlis Tanaxmad, arasrulwlo-

1 bavSvis uflebaTa komiteti, zogadi komentari #10 (2007), punqti 10.
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vanTa marTlmsajulebis procesSi, upirveles yovlisa, gaiTvaliswineba arasrulwlovnis 

saukeTeso interesebi. ras niSnavs, upirveles yovlisa, gaiTvaliswineba arasrulwlovnis 

saukeTeso interesebi?! arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis me-2 TavSi gaTval-

iswinebulia arasrulwlovanTa marTlmsajulebis zogadi principebi: arasrulwlovnis 

saukeTeso interesebis prioritetuloba, diskriminaciis akrZalva, Tanazomiereba, aras-

rulwlovanTa marTlmsajulebis procesis gaWianurebis dauSvebloba da a.S. amdenad, 

arasrulwlovnis saukeTeso interesebis prioritetulobasTan erTad, kanonmdeblobiT 

gaTvaliswinebulia sxva principebic, romelTa gaTvaliswinebac savaldebuloa. Cemi az-

riT, amk-is me-4 muxlSi miTiTebuli ̀ upirveles yovlisa~ gulisxmobs imas, rom arasrul-

wlovnis saukeTeso interesebs prioriteti eniWeba sxva principebTan SedarebiT. 

iuridiul literaturaSi miTiTebulia, rom sisxlis samarTlis sxva aRiarebul prin-

cipebTan SedarebiT da ufro metic, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sxva princi-

pebTan SedarebiTac ki, upiratesoba eniWeba arasrulwlovanTa saukeTeso interesebis 

princips. Sesabamisad, sxva principi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesSi mx-

olod maSin unda gamoviyenoT, Tu igi ar ewinaaRmdegeba arasrulwlovnis saukeTeso 

interess.2

amasTan, unda aRiniSnos isic, rom arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 

pirveli muxlis me-2 nawilis Tanaxmad, am kodeqsis mizania marTlmsajulebis procesSi 

arasrulwlovnis saukeTeso interesebis dacva. Semdeg mosdevs arasrulwlovnis reso-

cializacia-reabilitacia, arasrulwlovani dazaralebulisa da arasrulwlovani mow-

mis uflebaTa dacva da a.S. rogorc vxedavT, arasrulwlovnis saukeTeso interesebis 

dacva aris arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis upirvelesi mizani. arasrulw-

lovnis saukeTeso interesebis prioritetuloba wiTel zolad gasdevs arasrulwlovan-

Ta marTlmsajulebis kodeqss. 

arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswineba savaldebuloa ara mxolod 

arasrulwlovani braldebulis, aramed arasrulwlovani dazaralebulisa da mowmis 

mimarTac. Tumca unda aRiniSnos isic, rom arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi 

ZiriTad aqcents akeTebs kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlovnis saukeTeso inter-

esebis dacvaze. ase magaliTad:

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 75-e muxlis pirveli nawilis Tanax-

mad, arasrulwlovnisTvis sasjelis daniSvnisas mosamarTle, pirvel rigSi, iTvalis-

winebs mis saukeTeso interesebs da individualuri Sefasebis angariSs. aRniSnuli normi-

dan gamomdinare, mosamarTle arasrulwlovnis mimarT sasjelis daniSvnisas or ZiriTad 

kriteriums unda daeyrdnos. esenia: 1) arasrulwlovnis saukeTeso interesebi da 2) in-

dividualuri Sefasebis angariSi.

rogorc vxedavT, arasrulwlovnis saukeTeso interesebs sxvadasxva datvirTva 

gaaCnia: 1) arasrulwlovnis saukeTeso interesebis prioritetuloba arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis umniSvnelovanesi principia; 2) arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

erT-erTi mizani arasrulwlovnis saukeTeso interesebis dacvaa; 3) arasrulwlovnis 

mimarT sasjelis daniSvnisas arasrulwlovnis saukeTeso interesebs gadamwyveti mniSvn-

eloba eniWeba. 

bavSvis uflebaTa konvenciis me-3 muxlis pirveli nawilis Tanaxmad, bavSvis mimarT 

nebismier qmedebaTa ganxorcielebisas, upirvelesi yuradReba eTmoba bavSvis interese-

bis dacvis ukeT uzrunvelyofas.3

2  sisxlis samarTali, zogadi nawili, saxelmZRvanelo, avtorTa koleqtivi, red. g. naWyebia, n. Todua, 2016, 

gv. 625.
3 bavSvis uflebaTa konvencia. 
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arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebisas yvela gadawyvetilebis miRe-

baSi upiratesoba unda eniWebodes arasrulwlovnis saukeTeso interesebs. arasrulw-

lovnebi srulwlovnebisgan gansxvavdebian TavianTi fizikuri da gonebrivi ganviTarebis 

doniT, emociuri mdgomareobiTa da ganaTlebis saWiroebebiT. swored es gansxvavebebi 

warmoadgens arasrulwlovanTa marTlmsajulebis gansxvavebuli sistemis Seqmnis safuZ-

vels da moiTxovs arasrulwlovanTa mimarT gansxvavebul damokidebulebas.4

bavSvis uflebaTa komitetma ganacxada, rom bavSvebis, rogorc jgufis, interesebis 

ganxilvisas, bavSvis uflebaTa konvencia da `standartebi da normebi~ erTad: `mogviwo-

deben, davamkvidroT bavSvze orientirebuli sistema, romelic aRiarebs bavSvs funda-

menturi uflebebisa da Tavisuflebebis mqone subieqtad da yuradRebas gaamaxvilebs 

imis aucileblobaze, rom bavSvebTan dakavSirebiT ganxorcielebuli nebismieri qmedeba 

nakarnaxevi unda iyos, upirveles yovlisa, bavSvis saukeTeso interesiT“.5

`saukeTeso interesebis~ testi moiTxovs, rom arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

sistemam ar unda gamoiyenos damsjelobiTi RonisZiebebi da amis nacvlad xeli Seuwyos 

danaSaulis Camdeni bavSvebis reintegracias.6

„saukeTeso interesis testi“ aseve gulisxmobs mosamarTlis mxridan imis gaTval-

iswinebas, Tu ra Sedegi SeiZleba moaxdinos sasjelma arasrulwlovanze da Sesabamisad, 

Seufardos proporciuli, arasrulwlovnis keTildReobasa da ganviTarebaze naklebi 

gavlenis mqone sasjeli. arasrulwlovnis saukeTeso interesis gansazRvra unda moxdes 

yovel individualur SemTxvevaSi da warmoadgendes mniSvnelovan process.7

bavSvis saukeTeso interesis gansazRvrisas gadawyvetilebis mimRebebma unda gaiTval-

iswinon misi pirovneba, survilebi, viTareba, ojaxuri mdgomareoba, savaraudo Sede-

gi, romelsac ganaCeni moaxdens mis ganviTarebasa da keTildReobaze da sxva Sesabamisi 

sakiTxebi.8

aRniSnulidan gamomdinare, sasamarTlo valdebulia arasrulwlovnis mimarT sasje-

lis daniSvnisas xazi gausvas arasrulwlovnis saukeTeso interesebis prioritetulobas. 

am mxriv sainteresoa erT-erTi saqme sasamarTlo praqtikidan: 

Tbilisis saapelacio sasamarTlom arasrulwlovnis mimarT gamotanil ganaCenSi miu-

TiTa Semdegi: `sasjelis daniSvnis dros palatam gaiTvaliswina arasrulwlovnis sauke-

Teso interesi da individualuri Sefasebis angariSi. kerZod, danaSaulis Cadenis dros 

z. y. iyo arasrulwlovani _ 16 wlis, cxovrobs dedasTan erTad, naqiraveb binaSi. amas-

Tan, deda muSaobs sxva qalaqSi da maT yoveldRiuri urTierToba ar gaaCniaT. sagulisx-

moa is faqti, rom z. y. motivirebuli axalgazrdaa, gasaTvaliswinebelia aseve misi oja-

xis qonebrivi mdgomareoba. mxedvelobaSia misaRebi is garemoeba, rom mas surs umaRles 

saswavlebelSi swavlis gagrZeleba, emzadeba inglisurSi.~9

arasrulwlovnis saukeTeso interesebis mniSvnelobazea saubari Tbilisis saqalaqo 

sasamarTlos erT-erT ganaCenSic. sasamarTlo arasrulwlovnis mimarT gamotanil gana-

CenSi miuTiTebs Semdegs: `marTalia, braldebulis amJamindeli asaki Seadgens 16 wels, 

Tumca, gansaxilvel SemTxvevaSi, sasamarTlo arasrulwlovnis saukeTeso interesisa da 

4 ganmartebiTi baraTi saqarTvelos kanonis `arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi~ proeqtze.
5  bavSvis uflebaTa komiteti, bavSvis uflebaTa komitetis moxseneba, mecxre sesia (1995), gaeros dok. 

CRC/C/43, gv. 64. 
6  hamiltoni, q., arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sakanonmdeblo reformis saxelmZRvanelo miTiTebebi, 

niu-iorki, 2011, gv. 34.
7 ganmartebiTi baraTi saqarTvelos kanonis `arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi~ proeqtze.
8  hamiltoni, q., arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sakanonmdeblo reformis saxelmZRvanelo miTiTebebi, 

niu-iorki, 2011, gv. 35.
9  Tbilisis saapelacio sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa palatis 2016 wlis 23 martis ganaCeni, saqme 

#1/b-165-16. 
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misi prioritetulobis gaTvaliswinebiT, mxedvelobaSi iRebs samedicino eqspertizis 

daskvnas, romlis Tanaxmadac, r. b-s biologiuri asaki, dReisaTvis, Tavisi fizikuri 

ganviTarebiT, Seesabameba daaxloebiT 15 wlis pirovnebas, ris gamoc, sasamarTlo r. b-s 

dadgenil asakad, swored _ 15 wels miiCnevs10. aRniSnuli saqme sainteresoa aseve sas-

jelis konkretuli saxisa da zomis gamoyenebis TvalsazrisiTac. sasamarTlom ganaCenSi 

sakmaod kargad daasabuTa arasrulwlovnis mimarT arasapatimro sasjelTa gamoyenebis 

mizanSeuwonloba. kerZod, sasamarTlom ganaCenSi ganmarta, rom arasrulwlovans jari-

mas ver dauniSnavda, vinaidan mas ar gaaCnda damoukidebeli Semosavali. sasamarTlom 

mizanSeuwonlad miiCnia aseve sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis, Sinapatimrobisa da 

pirobiTi msjavris daniSvna, vinaidan aRniSnul sasjelTa aRsrulebisaTvis erT-erTi 

umTavresi garemoeba aris sacxovrebeli adgilis stabiluroba da konkretuli piris 

arseboba, romelic arasrulwlovans sasjelis moxdis periodSi Sesabamis yuradRebas 

miaqcevs. gansaxilvel SemTxvevaSi, arasrulwlovan r. b-s ar hyavda ojaxi, misi sacxo-

vrebeli adgili mudmivad icvleboda, igi quCaSi vaWrobiT iyo dakavebuli. aRniSnulidan 

gamomdinare, sasamarTlom miiCnia, rom arasrulwlovnis mimarT arasapatimro sasjelis 

gamoyeneba ar iqneboda efeqturi, ris gamoc mizanSewonilad miiCnia mis mimarT Tavisuf-

lebis aRkveTis daniSvna. amasTan, sasamarTlom ganaCenSi miuTiTa, rom arasrulwlovani 

r. b warsulSi ar yofila nasamarTlevi, man dakavebisTanave aRiara Cadenili danaSauli, 

riTac xeli Seuwyo gamoZiebas, ris gamoc mas ganusazRvra kanoniT gaTvaliswinebul zR-

varze naklebi sasjeli (6 TviT Tavisuflebis aRkveTa). 

mimaCnia, rom arasrulwlovnis mimarT saqmis ganxilvisas da ganaCenis dadgenisas 

amosavli wertili unda iyos arasrulwlovnis saukeTeso interesebi. rac mTavaria, aras-

rulwlovnis mimarT sasjelis daniSvna unda moxdes arasrulwlovnis saukeTeso intere-

sebis gaTvaliswinebiT. sasamarTlom arasrulwlovnis mimarT gamotanil ganaCenSi unda 

daasabuTos konkretuli sasjelis saxisa da zomis gamoyeneba. amasTan, mimaCnia, rom, 

rodesac sasamarTlo arasrulwlovans uniSnavs Tavisuflebis aRkveTas, man unda daasa-

buTos aRniSnuli sasjelis gamoyeneba da arasapatimro sasjelTa daniSvnis mizanSeuwon-

loba. 

sasamarTlo praqtikis Seswavla cxadyofs, rom arasrulwlovnis mimarT gamotanil 

ganaCenebSi mosamarTleebi zogjer zogadad uTiTeben konkretul normas da ar asabu-

Teben mis gamoyenebas. ase magaliTad: 

Tbilisis saqalaqo sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa kolegiis 2016 wlis 8 

ianvris ganaCenSi miTiTebulia: `sasamarTlo sasjelis daniSvnisas iTvaliswinebs dana-

Saulis Cadenis motivsa da mizans, qmedebaSi gamovlenil marTlsawinaaRmdego nebas, mo-

valeobaTa darRvevis xasiaTsa da zomas, qmedebis ganxorcielebis saxes, xerxsa da mar-

TlsawinaaRmdego Sedegs, aseve arasrulwlovani braldebulis pirovnebas, cxovrebis, 

aRzrdis, ganviTarebis pirobebs, ojaxur viTarebas.~11 rogorc vxedavT, sasamarTlom 

ganaCenSi miuTiTa sisxlis samarTlis kodeqsis 53-e muxlis me-3 nawilSi miTiTebuli 

garemoebebi da ar ganmarta saTiTaod raSi gamoixateboda TiToeuli maTgani. magaliTad, 

ganaCenSi ar aris miTiTebuli da namsjeli arasrulwlovani braldebulis pirovnebis 

Sesaxeb, agreTve misi cxovrebis, aRzrdisa da ojaxuri mdgomareobis Taobaze da a.S.

mimaCnia, rom mosamarTle arasrulwlovnis mimarT gamotanil ganaCenSi ar unda Se-

moifarglos mxolod konkretuli normis citirebiT. sasamarTlo valdebulia sasjelis 

daniSvnisas daasabuTos TiToeuli Semamsubuqebeli da damamZimebeli garemoeba. amasTan, 

10  Tbilisis saqalaqo sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa kolegiis 2016 wlis 14 ivnisis ganaCeni, saqme 

#1/2469-16. 
11  Tbilisis saqalaqo sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa kolegiis 2016 wlis 8 ianvris ganaCeni, saqme 

#1/3950-15. 



arasrulwlovnis saukeTeso interesebis prioritetulobis, rogorc arasrulwlovanTa
marTlmsajulebis kodeqsis umniSvnelovanesi principis mniSvneloba sasamarTlo praqtikaSi

ioseb
varZelaSvili

75

ganaCenSi ar aris miTiTeba arasrulwlovnis saukeTeso interesebis prioritetulobis 

Sesaxeb. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis Sesabamisad, arasrulwlovnis 

saukeTeso interesebis gaTvaliswineba sasjelis daniSvnisas savaldebuloa. 

arasrulwlovnis saukeTeso interesebis prioritetulobasTan dakavSirebiT, sainte-

resoa erT-erTi saqme sasamarTlo praqtikidan. 

quTaisis saqalaqo sasamarTlos 2013 wlis 9 seqtembris ganaCeniT, k. m. cnobil iqna 

damnaSaved saqarTvelos ssk-is 19,177-e muxlis mesame nawilis „a“ qvepunqtiT da miesa-

ja 4 wliT Tavisuflebis aRkveTa, rac ssk-is 88-e muxlis safuZvelze Seumcirda erTi 

meoTxediT da Seefarda 3 wliT Tavisuflebis aRkveTa, rac ssk-is 63-64-e muxlebis sa-

fuZvelze CaeTvala pirobiT, 4 wlis gamosacdeli vadiT. aRniSnul ganaCenSi quTaisis 

saapelacio sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa palatis 2014 wlis 17 Tebervlis 

ganaCeniT Sevida cvlileba, kerZod, gasaCivrebuli ganaCenidan amoiricxa miTiTeba k. m-s 

daniSnuli sasjelis pirobiT CaTvlis Sesaxeb. k. m cnobil iqna damnaSaved saqarTvelos 

ssk-is 19,177-e muxlis me-3 nawilis „a“ qvepunqtiT da miesaja 4 wliT Tavisuflebis aRk-

veTa, rac ssk-is 88-e muxlis safuZvelze Seumcirda 1/4-iT da sabolood sasjelis zomad 

ganesazRvra 3 wliT Tavisuflebis aRkveTa.12

saqmis masalebis Tanaxmad, k. m-m danaSauli Caidina arasrulwlovnobis periodSi, 

xolo ganaCenis gamotanis dros igi ukve iyo srulwlovani. 2016 wlis 1 ianvramde moqme-

di sisxlis samarTlis kodeqsis 63-e muxlis me-5 nawilis Sesabamisad, arasrulwlovnis 

mimarT pirobiTi msjavris daniSvna SesaZlebeli iyo im SemTxvevaSi, Tu mas ganaCenis ga-

motanis momentisaTvis ar hqonda Sesrulebuli 18 weli. kanonmdebloba aqcents akeTebda 

ganaCenis gamotanis droze da danaSaulis Cadenis dros mniSvnelobas ar aniWebda. saqmis 

faqtobrivi garemoebebidan gamomdinare, k. m-s mimarT pirobiTi msjavris gamoyeneba 

dauSvebeli iyo. Tumca, sakasacio instanciis sasamarTlom miiCnia, rom zemoaRniSnuli 

normis danawesi ewinaaRmdegeboda arasrulwlovnis saukeTeso interess, ris gamoc k. m-s 

dauniSna pirobiTi msjavri. rogorc vxedavT, saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos gana-

CenSi, upirveles yovlisa, gaTvaliswinebulia arasrulwlovnis saukeTeso interesebi. 

mimaCnia, rom saqarTvelos uzenaesma sasamarTlom samarTliani gadawyvetileba miiRo, 

rac, vfiqrob, mniSvnelovani precedentia sasamarTlo praqtikisTvis. 

Tavisuflebis aRkveTa, rogorc sasjelis erT-erTi saxe, arasrulwlovnis mimarT 

gamoyenebuli, unda iqnas ukidures SemTxvevaSi. am mxriv sainteresoa erT-erTi saqme 

sasamarTlo praqtikidan: 

rusTavis saqalaqo sasamarTlos 2016 wlis 2 Tebervlis ganaCeniT arasrulwlovan 

a.m-s saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 177-e muxlis me-2 nawilis `a~ da `b~ qve-

punqtebiT gaTvaliswinebuli danaSaulis CadenisaTvis sasjelis saxed da zomad ganesaz-

Rvra Sinapatimroba 6 (eqvsi) Tvis vadiT.13 a.m-s daekisra sacxovrebel adgilas yofnis 

valdebuleba 24:00 saaTidan 07:00 saaTamde periodSi. 2016 wlis 11 Tebervals, a. m-ma 

daniSnuli sasjelis aRsrulebis Sewyvetis mizniT ganzrax daaziana gadamcemis samagrisi 

(klifsi) da marjvena qveda kiduridan moixsna gadamcemi (samajuri). Semowmebis Sedegad 

dazianebuli samagrisi aRmoCnda msjavrdebulis sacxovrebel misamarTze. probaciis bi-

uros ufrosis Suamdgomlobis safuZvelze, rusTavis saqalaqo sasamarTlos 2016 wlis 

26 Tebervlis ganCinebiT a.m-s mimarT daniSnuli sasjeli Sinapatimroba 6 Tvis vadiT 

Seicvala Tavisuflebis aRkveTiT 6 Tvis vadiT, rac CaeTvala pirobiTad da gamosacdel 

vadad ganesazRvra 1 weli.14 

12 saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos 2015 wlis 29 ivnisis ganaCeni, saqme #2k-265ap-15. 
13 rusTavis saqalaqo sasamarTlos 2016 wlis 2 Tebervlis ganaCeni, saqme #1/10-16.
14 rusTavis saqalaqo sasamarTlos 2016 wlis 26 Tebervlis ganCineba, saqme #6g-03-16
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mimaCnia, rom sasamarTlom swori gadawyvetileba miiRo, rodesac Sinapatimrobis na-

cvlad daniSna pirobiTi msjavri, vinaidan Tavisuflebis aRkveTa unda dainiSnos mxolod 

ukidures SemTxvevaSi. amdenad, SeiZleba iTqvas, rom arasrulwlovnis mimarT sasjelis 

daniSvnisas gadamwyveti mniSvneloba eniWeba arasrulwlovnis saukeTeso interesebs. 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsSi gvxdeba iseTi normebi, romlebic mo-

samarTleTa mxridan ganmartebas saWiroebs. ase magaliTad: 

arasrulwlovnisaTvis kanoniT gaTvaliswinebulze ufro msubuqi sasjelis daniSvnis 

erT-erTi winapirobaa is, rom arasrulwlovnis mimarT warsulSi ar unda iyos gamotani-

li gamamtyunebeli ganaCeni. ras niSnavs warsulSi ar unda iyos gamotanili gamamtyunebeli 

ganaCeni?! es niSnavs imas, rom saerTod ar unda iyos gamotanili gamamtyunebeli ganaCeni, 

Tu SesaZlebelia, arasrulwlovnis mimarT warsulSi gamotanil iqna gamamtyunebeli ga-

naCeni, Tumca mas nasamarTloba gauqarwylda. mimaCnia, rom, Tu arasrulwlovnis mimarT 

warsulSi gamotanili iyo gamamtyunebeli ganaCeni da mas nasamarTloba gaqarwylebu-

li aqvs, SesaZlebelia mis mimarT kanoniT gaTvaliswinebulze ufro msubuqi sasjelis 

daniSvna. vinaidan moxsnili an gaqarwylebuli nasamarTloba mxedvelobaSi ar miiReba, 

dauSvebelia arasrulwlovnis mimarT sasjelis daniSvnisas gaqarwylebuli nasamarTlo-

bis mxedvelobaSi miReba. mimaCnia, rom zemoaRniSnuli normis arasrulwlovnis sazianod 

ganmarteba dauSvebelia, vinaidan normis ganmartebisas yuradReba unda iqnes gadatanili 

arasrulwlovnis saukeTeso interesebis prioritetulobaze.

arasrulwlovnis mimarT vadiani Tavisuflebis aRkveTis daniSvnis erT-erTi wina-

piroba aris warsulSi mis mimarT gamamtyunebeli ganaCenis arseboba. arasrulwlovnis 

mimarT vadiani Tavisuflebis aRkveTis daniSvna SesaZlebelia mZime da gansakuTrebiT 

mZime danaSaulis SemTxvevaSi. naklebad mZime danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi vadiani 

Tavisuflebis aRkveTis daniSvna dauSvebelia, garda im SemTxvevisa, rodesac arasrulw-

lovani Tavs aridebs arasapatimro sasjels an warsulSi mis mimarT gamotanili iyo gama-

mtyunebeli ganaCeni. magaliTad, arasrulwlovnis mimarT gamotanil iqna gamamtyunebeli 

ganaCeni. nasamarTlobis gaqarwylebis Semdeg Caidina naklebad mZime danaSauli. SesaZle-

belia Tu ara arasrulwlovnis mimarT sasjelis saxiT gamoyenebul iqnes vadiani Tav-

isuflebis aRkveTa?! Tu amk-is 73-e muxlis pirvel nawils sityvasityviT ganvmartavT, 

SesaZlebelia, vinaidan arasrulwlovnis mimarT warsulSi gamotanili iyo gamamtyunebe-

li ganaCeni. vfiqrob, aRniSnuli ganmarteba ar Seesabameba arasrulwlovnis saukeTeso 

interesebs. am mxriv sainteresoa saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos praqtika: 

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa palatis 2016 wlis 

20 oqtombris ganaCenSi miTiTebulia: `Tu arasrulwlovani nasamarTlobis armqonea (mas 

moxsnili an gaqarwylebuli aqvs nasamarTloba), mis mimarT warsulSi gamotanili gama-

mtyunebeli ganaCeni ar unda iqnes mxedvelobaSi miRebuli~15. vfiqrob, rom sakasacio 

instanciis sasamarTlom arasrulwlovnis saukeTeso interesebidan gamomdinare, sworad 

ganmarta arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 73-e muxlis danawesi. 

arasrulwlovnis mimarT pirobiTi msjavris daniSvnis erT-erTi winapirobaa is, rom 

igi warsulSi ganzraxi danaSaulisaTvis msjavrdebuli ar unda iyos. ras niSnavs war-

sulSi ganzraxi danaSaulisaTvis msjavrdebuli ar unda iyos?! aRniSnuli gulisxmobs 

imas, rom igi saerTod ar yofila msjavrdebuli, Tu SesaZlebelia, igi msjavrdebuli 

iyo ganzraxi danaSaulisaTvis, Tumca aRniSnuli danaSaulisTvis nasamarTloba moxsni-

li an gaqarwylebuli aqvs? magaliTad, 17 wlis arasrulwlovanma Caidina naklebad mZime 

danaSauli. igi adre msjavrdebul iqna ganzraxi danaSaulisaTvis, Tumca am danaSauli-

15  saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa palatis 2016 wlis 20 oqtombris ganaCeni, 

saqme #172ag-16. 
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saTvis mas nasamarTloba gauqarwylda. SesaZlebelia Tu ara am konkretul SemTxvevaSi 

pirobiTi msjavris gamoyeneba?! Tu arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 74-e 

muxls sityva-sityviT ganvmartavT, pirobiTi msjavris daniSvna dauSvebelia, vinaidan 

arasrulwlovani warsulSi msjavrdebuli iyo ganzraxi danaSaulisaTvis. Tumca mimaCnia, 

rom aseTi ganmarteba arasworia. marTalia, zemoaRniSnul normaSi ar aris miTiTebuli 

`nasamarTlevi ar yofila~, miTiTebulia `msjavrdebuli ar yofila~, Tumca vfiqrob, 

rom ̀ msjavrdebuli ar yofila~ masSi unda moviazroT ara mxolod is SemTxveva, rodesac 

arasrulwlovani saerTod ar yofila msjavrdebuli, aramed iseTi SemTxvevac, rodesac 

igi adre msjavrdebuli iyo, Tumca am danaSaulisTvis mas nasamarTloba gauqarwylda. 

saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis Sesabamisad, moxsnili an gaqarwylebuli na-

samarTloba mxedvelobaSi ar miiReba. swored am kuTxiT unda mivudgeT zemoaRniSnul 

sakiTxsac, raTa arasrulwlovani msjavrdebulis uflebebi da kanonieri interesebi 

ar iqnes darRveuli. mimaCnia, rom normis arasrulwlovnis sawinaaRmdegod ganmarte-

ba dauSvebelia, vinaidan arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi orientirebulia 

arasrulwlovnis saukeTeso interesebis dacvaze, anu prioriteti unda mieniWos aras-

rulwlovnis saukeTeso interesebs. 

mimaCnia, rom, rodesac kanonmdeblobaSi arsebobs xarvezi an bundovaneba, samarTal-

Semfardebelma unda imoqmedos arasrulwlovnis saukeTeso interesebis prioritetulo-

bis principis dacviT da norma unda ganmartos arasrulwlovnis sasargeblod. 
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ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universitetis doqtoranti, 

saqarTvelos iusticiis saministros samarTalSemoqmedebis 

departamentis sajaro da sisxlis samarTlis sammarTvelos mrCeveli

Sesavali

marTlmsajulebis ganxorcielebis procesSi arasrulwlovanTa WeSmariti interese-

bisa da maTi uflebebis saTanado dacvis mizniT prioritetulia saTanado meqanizmebis 

Seqmna. mozardTa mimarT aucilebelia bavSvis uflebebze orientirebuli sisxlis samar-

Tlis politikis SemuSaveba, romelic, pirvel rigSi, gamosworebaze da ara dasjaze ori-

entirebuli marTlmsajulebis magaliTi iqneba. iuvenalur iusticiaSi erT-erTi aseTi 

yvelaze mniSvnelovani meqanizmia arasrulwlovanTa individualuri Sefasebis danergva. 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi, romelic saqarTvelos parlamentma 

2015 wlis 12 ivniss miiRo, iTvaliswinebs individualuri Sefasebis angariSis instituts. 

msgavsi modelis amoqmedebis rekomendacia wevr saxelmwifoebs evrosabWos ministrTa 

komitetma jer kidev 2010 wlis 20 ianvars miRebuli rekomendaciiT misca _ `probaciis 

organoebis muSaoba unda moicavdes aseve informaciisa da rCevebis miwodebas sasamar-

Tlo organoebisTvis, raTa daexmaros informirebuli da samarTliani gadawyvetile-

bebis miRebas sisxlissamarTlebrivi devnis warmoebis an sasjelis, an sxva RonisZiebebis 

Sefasebis Taobaze. aseT SemTxvevaSi, probaciis organoebi regularulad unda ukavSir-

debodnen sasamarTlo xelisuflebis organoebs, sadac aseTi angariSi SesaZlebelia saW-

iro iyos. sasjelis Sefardebamde momzadebuli angariSebi unda efuZnebodes pirvelwy-

aros da ramdenadac es SesaZlebelia, iyos gadamowmebuli~.1 saerTaSoriso standartebis 

Tanaxmad, arasrulwlovanTa samarTalwarmoebis dros masTan dakavSirebiT nebismieri 

gadawyvetilebis miRebisas, mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli arasrulwlovnis keTil-

dReobis uzrunvelyofa, misi asaki, ganaCenis simZime ki gansazRvrul iqnes imgvarad, rom 

SemdgomSi xeli Seuwyos arasrulwlovnis sazogadoebaSi dabrunebas da ar iyos mimarTu-

li arasrulwlovnis dasjisken.2 

individualuri Sefasebis angariSi erT-erT yvelaze mniSvnelovani siaxlea arasrul-

wlovanTa marTlmsajulebis kodeqsSi. am institutis ganviTareba da praqtikaSi gamoy-

eneba ki, saTanado uwyebebis erT-erT prioritetuli amocanaa. naSromSi mimovixilav 

individualuri Sefasebis angariSs qarTul sisxlis samarTalSi, mis mniSvnelobas iuve-

nalur iusticiaSi da gamoyenebas sasjelis daniSvnis dros.

1  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia CM/Rec(2010)1 wevri saxelmwifoebisadmi evrosabWos 

probaciis wesebis Sesaxeb (miRebulia ministrTa komitetis mier 2010 wlis 20 ianvars ministrTa moadgile-

ebis 1075-e sxdomaze), punqti 42-43.
2  bavSvis uflebebis Sesaxeb konvencia, 1989, muxli 37(b); gaeros bavSvis uflebaTa komitetis zogadi komen-

tari #10 marTlmsajulebis sistemaSi bavSvis uflebebis Sesaxeb, 2007, punqti 28.
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1. individualuri Sefasebis angariSi qarTul sisxlis samarTalSi

individualuri Sefasebis angariSi sruliad axali institutia qarTul sisxlis 

samarTalSi. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsSi principis donezea gawerili 

srulwlovnebis asaks miuRweveli pirisadmi individualuri midgoma, kerZod, kodeqsis 

me-14 muxliT, arasrulwlovnis mimarT gadawyvetilebis miRebisas gaiTvaliswineba misi 

individualuri maxasiaTeblebi: asaki, ganviTarebis done, cxovrebis, aRzrdisa da gan-

viTarebis pirobebi, ganaTleba, janmrTelobis mdgomareoba, ojaxuri viTareba da sxva 

garemoebebi, romlebic arasrulwlovnis xasiaTisa da qcevis Taviseburebebis Sefase-

bis da misi saWiroebebis gansazRvris SesaZleblobas iZleva. aRniSnuli individualuri 

maxasiaTeblebi gaiTvaliswineba individualuri Sefasebis angariSis safuZvelze. indi-

vidualuri Sefasebis angariSSi aisaxeba arasrulwlovnis gansakuTrebuli saWiroebebi, 

danaSaulis/administraciuli samarTaldarRvevis Cadenis riski da, Sesabamisad, aras-

rulwlovnis saTanado ganviTarebisa da sazogadoebaSi integraciis xelSewyobisaTvis 

rekomendebuli RonisZiebebi. individualuri Sefasebis angariSis momzadeba da gaTvalis-

wineba savaldebuloa sisxlis samarTlis procesis xuT stadiaze: ganridebis RonisZiebis 

gansazRvrisas, sasjelis daniSvnisas, sapatimro sasjelis individualuri dagegmvisas, 

arasapatimro sasjelis aRsrulebisas da pirobiT vadamde gaTavisuflebis sakiTxis gan-

xilvisas. individualuri Sefasebis angariSs amzadebs saqarTvelos sasjelaRsrulebisa 

da probaciis saministros mmarTvelobis sferoSi moqmedi sajaro samarTlis iuridiuli 

piri, arasapatimro sasjelTa aRsrulebisa da probaciis erovnuli saagento, xolo sapa-

timro sasjelis individualuri dagegmvisas da pirobiT vadamde gaTavisuflebis sakiT-

xis ganxilvisas _ penitenciuri departamenti.

CamoTvlil stadiebze individualuri Sefasebis angariSis momzadebis meTodolo-

gia, wesi da standarti ganisazRvreba saqarTvelos iusticiis, Sinagan saqmeTa da sas-

jelaRsrulebisa da probaciis ministrebis 2016 wlis 15 martis #132/#95/#23 erToblivi 

brZanebiT. brZanebis #1 danarTi ganridebis RonisZiebis gansazRvrisas individualuri 

Sefasebis angariSis momzadebis meTodologias, wessa da standarts exeba. aRniSnuli da-

narTis pirveli muxlis me-2 punqtiT angariSis momzadebas uzrunvelyofs saqarTvelos 

sasjelaRsrulebisa da probaciis saministros ssip arasapatimro sasjelTa aRsrulebi-

sa da probaciis erovnuli saagento misi struqturuli erTeulis _ sareabilitacio 

programebis sammarTvelos socialuri muSakis meSveobiT, xolo probaciis erovnuli 

saagentos arasapatimro sasjelTa aRsrulebisa da probaciis biuros im samoqmedo ter-

itoriaze, sadac ar xorcieldeba socialuri muSakis momsaxureba, specialurad gadamza-

debuli probaciis oficris meSveobiT, prokuroris werilobiTi mimarTvis safuZvelze. 

amave muxlis me-7 punqtiT, socialuri muSaki arasrulwlovnis individualur Sefasebas, 

Sefasebis safuZvelze daskvnasa da xelSekrulebis sarekomendacio pirobebs saqmiswar-

moebaSi miRebidan 10 samuSao dRis vadaSi awvdis prokurors. ver daveTanxmebi aRniSnul 

normas. praqtikaSi rTulia aseTi mcire xnis ganmavlobaSi socialurma muSakma jerovnad 

moiZios da daamuSaos yvelas is informacia, rac individualuri Sefasebis angariSSi 

unda iyos asaxuli. drois simciris gamo, SesaZlebelia, ver moxerxdes xsenebuli doku-

mentebis saTanadod momzadeba, rac ewinaaRmdegeba arasrulwlovnis saukeTeso inter-

esebs. mizanSewonilia, meti dro ganesazRvros uflebamosil pirs aRniSnuli angariSis 

Sesadgenad. misasalmebelia is, rom am faqtis Tavidan asacileblad kanoni iTvaliswinebs, 

normas, romlis mixedviTac obieqturi mizezis arsebobisas, 10-dRiani vada SesaZlebelia 
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gagrZeldes prokuroris gadawyvetilebiT xelis SemSleli garemoebis aRmofxvramde, 

Tumca, mizanSewonili iqneboda, Tavidanve am normaSi ganisazRvros angariSis momzadebis 

mxolod minimumi dro. aseve, amave punqtiT gawerilia socialuri muSakisa da arasrul-

wlovnis Sexvedrebis raodenoba, kerZod, 10-dRiani periodi moicavs arasrulwlovansa 

da mis ojaxTan aranaklebad erT da ara umetes 3 Sexvedras, rac ar aris marTebuli. am 

SemTxvevaSic samarTalSemoqmedma mxolod minimaluri Sexvedrebis raodenobaze unda 

gaakeTos miniSneba da maqsimaluri Sexvedrebis raodenobis gansazRvra socialur muSaks 

unda miandos saqmis sirTulidan da saWiroebidan gamomdinare.

brZanebis #2 danarTi exeba individualuri Sefasebis angariSs sasjelis daniSvni-

sas. sasjelis daniSvnisas kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlovnis individualuri 

Sefasebis angariSis Sedgena miznad isaxavs arasrulwlovnis socialuri garemos, misi 

unarebisa da individualuri saWiroebebis Seswavlas, rac xels uwyobs mosamarTles 

arasrulwlovnis saukeTeso interesebze dafuZnebuli obieqturi sasjelis Sefardeba-

Si. angariSis momzadebas uzrunvelyofs saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis 

saministros ssip arasapatimro sasjelTa aRsrulebisa da probaciis erovnuli saagento 

misi struqturuli erTeulis _ sareabilitacio programebis sammarTvelos socialuri 

muSakis meSveobiT, mosamarTlis werilobiTi mimarTvis, xolo saproceso SeTanxmebis 

SemTxvevaSi _ prokuroris werilobiTi mimarTvis safuZvelze. mimarTvis gagzavna SesaZ-

lebelia, aseve, eleqtronuli formiT. aRniSnuli angariSis Sesaxeb ufro dawvrilebiT 

visaubreb Semdeg TavSi.

brZanebis #3 danarTi exeba individualuri Sefasebis angariSs sapatimro sasjelis 

individualuri dagegmvisas, romelic gansazRvravs arasrulwlovan msjavrdebulebTan 

muSaobis process sasjelis moxdis periodSi, romlis mizania ganmeorebiT danaSaulis 

CadenasTan dakavSirebuli individualuri riskisa da saWiroebis Sefaseba, arasrul-

wlovnis saukeTeso interesebidan gamomdinare arasrulwlovnis ganviTarebis Sesabamisi 

garemos Seqmna da Sesabamis sareabilitacio programebSi CarTva, momavalSi danaSaulis 

Cadenis albaTobis Sesamcireblad sasjelis moxdis individualuri gegmis Sedgena da 

misi ganxorcieleba. sasjelis moxdis individualuri dagegmvis mizniT, dawesebulebis 

direqtoris brZanebiT dawesebulebaSi iqmneba multidisciplinuri jgufi. aRsaniSnavia, 

rom am jgufs xelmZRvanelobs socialuri muSaki e.w. koordinatori, romelic msjavr-

debulTan erTad ayalibebs individualur gegmas. koordinatori TanamSromlobs ssip _ 

arasapatimro sasjelTa aRsrulebisa da probaciis erovnul saagentosTan, saqarTvelos 

ganaTlebisa da mecnierebis saministrosTan, ssip socialuri momsaxurebis saagentosTan 

da ssip danaSaulis prevenciis centrTan. aseve, saWiroebidan gamomdinare, sxva samTav-

robo da arasamTavrobo organizaciebTan. individualuri gegmis ganxorcielebis vadaa 

ara umetes 12 Tve. masSi miTiTebuli aqtivobebi unda efuZnebodes arasrulwlovnis 

saukeTeso interesebsa da gamovlenil saWiroebebs. aqtivobebis SerCevisas prioriteti 

unda mieniWos im aqtivobas, romelic mimarTulia danaSaulis ganmeorebiT Cadenis risk-

is albaTobis Semcirebisa da individisTvis jansaRi garemos Seqmnisaken. am angariSis 

Sedgenisas yuradReba gamaxvilebulia msjavrdebulis Tanxmobaze. individualur gegmas 

msjavrdebuls acnobs koordinatori da misi Tanxmobis SemTxvevaSi masze xels aweren 

msjavrdebuli da koordinatori. im SemTxvevaSi, Tu msjavrdebuli ar eTanxmeba indi-

vidualur gegmas, amis Sesaxeb aRiniSneba oqmSi da ecnobeba direqtors. am muxlidan ar 

ikveTeba, ra Sedegebi mosdevs im SemTxvevas, rodesac arasrulwlovani ar eTanxmeba in-

dividualur gegmas. 

brZanebis #4 danarTi exeba individualuri Sefasebis angariSs arasapatimro sasje-
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lis aRsrulebisas. aRniSnuli gegmis Sedgenis mizania saqarTvelos sasjelaRsrulebisa 

da probaciis saministros mmarTvelobis sferoSi moqmedi ssip arasapatimro sasjelTa 

aRsrulebisa da probaciis erovnuli saagentos mier arasrulwlovan pirobiT vadam-

de gaTavisuflebul da pirobiT msjavrdebulTa riskis Sefaseba, sasjelis aRsrulebis 

individualuri gegmis Sedgena, axali danaSaulis Tavidan acileba da arasrulwlovani 

msjavrdebulis resocializacia, misi sazogadoebaSi integracia. arasrulwlovan ms-

javrdebulTa riskis Sefasebisa da sasjelis aRsrulebis individualuri gegmis Sed-

genisas daculi unda iyos Semdegi principebi: pirovnebis pativisa da Rirsebis dacva, 

kanonis winaSe Tanasworoba da multidisciplinuri gundis damoukidebloba. angariSis 

Sedgenisas ganisazRvreba zianis riskis done, danarTiT gansazRvrulia samive doneze 

gansaxorcielebeli procedurebi. sasjelis aRsrulebis individualuri gegma Tanxmdeba 

arasrulwlovan msjavrdebulTan da mis kanonier warmomadgenelTan, rac dasturdeba 

gegmaze arasrulwlovani msjavrdebulis da kanonieri warmomadgenlis xelmoweriT. im 

SemTxvevaSi, Tu arasrulwlovani msjavrdebuli an kanonieri warmomadgeneli uars acxa-

debs gegmis xelmoweraze, dokumentSi keTdeba Sesabamisi Canaweri xelmoweraze uaris 

Tqmis mizezis aRniSvniT. gegmis xelmoweraze uari ar aferxebs gegmis aRsrulebas. wina 

danarTisgan gansxvavebiT, aq pirdapir aris miTiTebuli, rom msjavrdebulis Tanxmobasa 

Tu uars aranairi Sedegi ar moaqvs, maSin gaugebaria am normis arseboba danarTSi.

brZanebis #5 danarTi exeba individualuri Sefasebis angariSs pirobiT vadamde ga-

Tavisuflebis sakiTxis ganxilvisas. am sakiTxis ganxilvisas, individualuri Sefasebis 

angariSis momzadeba miznad isaxavs sasjelis moxdis periodSi arasrulwlovnis qcevis 

da sareabilitacio procesis mimdinareobis Sesaxeb informaciis Tavmoyras saqarTvelos 

sasjelaRsrulebisa da probaciis saministros adgilobrivi sabWos mier gadawyvetilebis 

miRebis mizniT. angariSis momzadebas uzrunvelyofs saministros penitenciuri dawe-

sebuleba Sesabamisi struqturuli erTeulebis meSveobiT. angariSis momzadeba xdeba 

arasrulwlovanTa saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiTa da obieqturobis principze 

dayrdnobiT. dawesebulebis administracia valdebulia, arasrulwlovani msjavrdebu-

lis mier sasjelis moxdisagan pirobiT vadamde gaTavisuflebis sakiTxis momzadebisas, 

kanoniT dadgenili vadis faqtobrivad moxdamde 3 TviT adre werilobiT mimarTos ssip 

arasapatimro sasjelTa aRsrulebisa da probaciis erovnuli saagentos sareabilitacio 

programebis sammarTvelos, dawesebulebis gareT am msjavrdebulis ojaxisa da social-

uri garemos riskebisa da saWiroebebis Sefasebis Taobaze. individualuri Sefasebis 

angariSs dawesebulebaSi amzadeben dawesebulebis specialuri aRricxvis, samarTlebrivi 

reJimisa da socialuri ganyofilebebi.

garda amisa, mniSvnelovania, individualuri Sefasebis angariSis momzadebisa da gaT-

valiswinebis savaldebuloba daematos sisxlis samarTlis procesis kidev erTi stadiis, 

aRkveTis RonisZiebis Secvlis dros, radgan am dros aRniSnuli angariSi iseve mniS-

vnelovania, rogorc sasjelis daniSvnis dros. aRsaniSnavia, rom strasburgis adamianis 

uflebaTa evropulma sasamarTlom konvenciis me-5 muxlis mesame punqtis erTmniSvnelo-

van moTxovnad miiCnia patimrobis Sefardebisas braldebulis individualuri garemoe-

bebis gaTvaliswinebis aucilebloba.3 Sesabamisad, mniSvnelovania aRniSnuli angariSi 

3  xaindrava n., boxaSvili b., xidaSeli T., winaswari patimrobis SefardebasTan dakavSirebuli adamianis ufle-

baTa sasamarTlos analizi., 2010, gv. 67; ix. SalikaSvili m., arasrulwlovnis mimarT aRkveTis RonisZiebis 

saxiT patimrobis gamoyeneba qarTuli sisxlis samarTlis mixedviT, germanul-qarTuli sisxlis samarTlis 

Jurnali, 2016w., gv. 27. http://www.dgstz.de/wp-content/uploads/2016/08/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%8
3%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83
%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98.pdf 
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gamoiyenebodes aRkveTis RonisZiebis Secvlis dros, gansakuTrebiT, maSin, roca saqme 

patimrobasTan gvaqvs.

garda amisa, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 27-e muxlis me-5 nawiliT, 

prokuroris dadgenilebiT individualuri Sefasebis angariSi SesaZlebelia momzaddes 

da gaTvaliswinebul iqnes sxva diskreciuli uflebamosilebis gamoyenebis Sesaxeb gad-

awyvetilebis miRebis stadiazec, Tu sisxlis samarTlis saqmis mimdinareoba da vadebi 

amis SesaZleblobas iZleva. sainteresoa, am dros rogor xdeba individualuri Sefasebis 

angariSis momzadeba. Tu aseT SemTxvevas iTvaliswinebs kanoni, aucilebelia msgavsad sxva 

stadiebisa, arsebobdes am stadiis dros individualuri Sefasebis angariSis momzadebis 

meTodologia, wesi da standarti. garda amisa, aRniSnuli Canaweris Sinaarsi unda iyos 

braldebis mxarisTvis savaldebulo da kanoni ar unda aZlevdes prokurors diskrecias, 

misi survilis Sesabamisad gadawyvitos individualuri Sefasebis angariSis gamoyenebis 

sakiTxi. braldebis mxaris diskreciuli uflebamosileba sisxlissamarTlebrivi devnis 

dawyeba da Sewyvetaa. aRniSnuli gadawyvetilebebis miRebis dros, gansakuTrebiT, sisx-

lissamarTlebrivi devnis Sewyvetis dros, mizanSewonilia, rom prokurorma gamoiyenos 

individualuri Sefasebis angariSi. aRniSnuli SemTxvevaSi, rom mniSvnelovania individ-

ualuri Sefasebis angariSis gamoyeneba, amas kanonmdebelic adasturebs imiT, rom muxl-

Si calke nawilad aqvs Camoyalibebuli Semdegi Sinaarsis norma _ kodeqsis 27-e muxlis 

me-8 nawiliT, `individualuri Sefasebis angariSi, saWiroebisamebr, gaiTvaliswineba 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesis nebismier stadiaze. sisxlis samarTlis 

procesis yovel momdevno stadiaze individualuri Sefasebis angariSis momzadebisas 

mxedvelobaSi miiReba wina individualuri Sefasebis angariSSi arsebuli informacia~. 

am nawilSi igulisxmeba prokuroris diskreciuli uflebamosilebiT ganxorcielebuli 

stadiebic.

2. individualuri Sefasebis angariSi sasjelis daniSvnisas

sasjelis moZRvrebaSi sasjelis Sefardeba erT-erT mniSvnelovan sakiTxs warmoad-

gens. misi sworad Sefardeba pirdapir kavSirSia msjavrdebulis uflebebis dacvasTan. 

Sefardebuli sasjelis samarTlianoba damokidebulia rogorc kanonmdebelze, aseve mo-

samarTleze.4 sasjelis individualizaciis procesSi samarTliani sasjelis uzrunvel-

sayofad gadamwyveti mniSvneloba eniWeba sasjelis sworad SerCevis princips, rac samar-

Tlianobis principis cxovrebaSi gatarebis umniSvnelovanesi garantiaa.5 sasjelis saxisa 

da zomis sworad SesarCevad ki, mniSvnelovania, sasjelis daniSvnisas individualuri 

Sefasebis angariSis gamoyeneba.

saqarTvelos iusticiis, Sinagan saqmeTa da sasjelaRsrulebisa da probaciis min-

istrebis 2016 wlis 15 martis #132/#95/#23 erToblivi brZanebiT, sasjelis daniSvni-

sas angariSis momzadebas uzrunvelyofs saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis 

saministros ssip arasapatimro sasjelTa aRsrulebisa da probaciis erovnuli saagento 

misi struqturuli erTeulis _ sareabilitacio programebis sammarTvelos socialuri 

muSakis meSveobiT, mosamarTlis werilobiTi mimarTvis safuZvelze. angariSis momzadeba 

4  cqitiSvili T., `sasjelis Sefardebis sakiTxisTvis“, guram naWyebia - 75 saiubileo krebuli, Tb., 2016, 

gv. 122. 
5  lekveiSvili m., `sasjelis miznebi da sasjelis Sefardebis sisxlissamarTlebrivi da kriminologiuri as-

peqtebi“, J. `marTlmsajuleba da kanoni“, #4(43), Tb., 2011, gv. 22. 
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xorcieldeba arasrulwlovanTan, misi ojaxis wevrebTan da masTan dakavSirebuli so-

cialuri garemos sxva warmomadgenlebTan. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeq-

sis 75-e muxlis pirveli nawiliT arasrulwlovnisTvis sasjelis daniSvnisas mosamarTle, 

pirvel rigSi, iTvaliswinebs mis saukeTeso interesebs da individualuri Sefasebis anga-

riSs. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis daskvniTi debulebis, 102-e muxlis 

me-4 nawilis mixedviT, kodeqsis 27-e muxlis me-4 punqtis `b~ qvepunqti, romelic exeba 

individualuri Sefasebis angariSis momzadebisa da misi gaTvaliswinebis valdebulebas 

sasjelis daniSvnisas, amoqmedda 2016 wlis 1 martidan, maSin, rodesac kodeqsi amoqmed-

da 2016 wlis 1 ianvridan, xolo sasjelis erT-erTi saxe, Sinapatimroba, ufro adre, 

2015 wlis 1 seqtembridan. ra edo safuZvlad aRniSnul normas, ratom ar aZlevda kanoni 

mosamarTles uflebamosilebas 2016 wlis 1 martamde gamoiyenebina individualuri Se-

fasebis angariSi sasjelis daniSvnisas, gaugebaria. sisxlis samarTlis literaturaSi 

gamoTqmuli marTebuli Sexedulebis Tanaxmad, sanqciis arCeva da gansazRvra samarTle-

brivad SeboWili gadawyvetilebaa.6 `imis mixedviT, Tu ramdenad iZleva amis SesaZleblo-

bas erovnuli samarTlebrivi sistema, probaciis organoebs SeuZliaT moamzadon angari-

Si calkeuli braldebuli piris Sesaxeb, raTa, saWiroebisamebr, daexmaron sasamarTlo 

xelisuflebis organoebis gadawyvetilebis miRebaSi sisxlissamarTlebrivi devnis war-

moebis an Sesabamisi sasjelis an sxva RonisZiebis Sefardebis Taobaze...~ 7 aqamde arsebul 

sasamarTlo praqtikaSi pirovnebis daxasiaTeba xSirad amoiwureboda misi samsaxuridan, 

mezoblebidan miRebuli mokle daxasiaTebiT, rac xSir SemTxvevaSi formalur xasiaTs 

atarebda.8 amJamad arsebuli kanonmdebloba arasrulwlovnebisTvis iZleva imis saSuale-

bas, rom momzaddes individualuri Sefasebis angariSi, rac sasamarTlos daexmareba 

swori sasjelis gansazRvraSi, amitom igi aucileblad unda gamoiyenebodes. mosamar-

Tlem unda icodes arasrulwlovnis Sesaxeb yvela is informacia, rac individualuri 

Sefasebis angariSSia asaxuli, kerZod, misi ganviTarebis done, cxovrebisa da aRzrdis 

pirobebi, ganaTleba, janmrTelobis mdgomareoba, ojaxuri viTareba da sxva garemoebebi, 

romlebic misi xasiaTisa da qcevis Taviseburebebis Sefasebis da saWiroebebis gansaz-

Rvris SesaZleblobas iZleva. am informaciis gareSe yovlad warmoudgenelia arasrul-

wlovnisTvis swori sasjelis Sefardeba, maT Soris, sasjelis axali saxis _ Sinapatim-

robis Sefardeba. aRsaniSnavia, rom Sinapatimrobis aRsrulebis meqanizmi eleqtronuli 

monitoringia, romlis dawesebisas gasaTvaliswinebelia misi gavlena im ojaxebisa da me-

same mxaris uflebebsa Tu interesebze, visTanac dakavSirebulia damnaSave.9 e.w. `pekinis 

wesebis~ mixedviT, yvela SemTxvevaSi, naklebad mZime samarTaldarRvevis gamoklebiT, 

ganaCenis gamotanamde unda momzaddes socialuri mokvlevis angariSi,10 radgan ganaCenis 

dadgenisas aucileblad iqnes gamoyenebuli. mosamarTle rac SeiZleba zedmiwevniT unda 

erkveodes arasrulwlovanTan dakavSirebiT yvela aRniSnul sakiTxSi, raTa efeqturi 

6  Jescheck H.-H., Weigend Th., Lehrbuch des Strafrechts Allgemeiner Teil, 5. Aufl ., Berlin, S. 871; ix. cqitiSvili T., ̀ sasjelis 

Sefardebis sakiTxisTvis“, guram naWyebia - 75 saiubileo krebuli,  Tb., 2016, gv. 123.
7  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia CM/Rec(2010)1 wevri saxelmwifoebisadmi evrosabWos 

probaciis wesebis Sesaxeb (miRebulia ministrTa komitetis mier 2010 wlis 20 ianvars ministrTa moadgile-

ebis 1075-e sxdomaze), punqti 42.
8  lekveiSvili m., `sasjelis individualizacia, rogorc sasjelis Sefardebis mniSvnelovani principi“, sisx-

lis samarTlis kanonmdeblobis liberalizaciis tendenciebi saqarTveloSi, Tb., 2016, gv. 196.
9  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia No. R(2014)4 wevri saxelmwifoebis mimarT eleqtronuli 

monitoringis Sesaxeb (miRebulia ministrTa komitetis mier 2014 wlis 19 Tebervals, ministrTa moadgi-

leebis 1192-e Sexvedraze), punqti 6. 
10  gaeros minimaluri standartuli wesebi arasrulwlovanTa mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis Ses-

axeb (pekinis wesebi), 1985,  wesi 16.
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sasjeli Seufardos. mosamarTlem xom unda icodes ra pirobebSi cxovrobs arasrulw-

lovani? iqneb iseT mSoblebTan izrdeba, iseT skolaSi swavlobs, rom is garemo, piriqiT, 

uaresia misTvis? arasrulwlovanTa resocializaciisTvis mniSvnelovania maT iqonion 

xSiri kontaqti ojaxTan da axloblebTan, maT Soris, TanatolebTan, magram amis aucile-

beli winapiroba is aris, rom isini negatiur gavlenas ar axdenen masze. ojaxur mdgo-

mareobas xSirad mWidro kavSiri aqvs danaSaulTan. arsebobs mTeli rigi risk-faqtorebi, 

romelTa arsebobis SemTxvevaSic arasrulwlovanma SesaZloa Caidinos danaSauli. eseni 

SeiZleba iyos: individualuri risk-faqtorebi, ojaxuri risk-faqtorebi da a.S., rac 

gulisxmobs dabal inteleqtsa da miRwevebs, impulsurobas, damnaSave da antisazogadoe-

briv, uyuradRebo da moZalade mSoblebsa da sxv.11 kanonTan konfliqtSi myofi uamravi 

bavSvi socialur-ekonomikuri siduxWiris msxverplia, ris gamoc maT ar aqvT ganaTlebis, 

janmrTelobis, TavSesafris, zrunvisa da dacvis uflebis ganxorcielebis SesaZlebloba. 

zogi arasrulwlovani saxlidan garbis, vinaidan quCaSi cxovreba urCevnia ojaxSi Zal-

adobis pirobebSi cxovrebas. zogs aiZuleben quCaSi gasvlas da iq cxovrebas gadarCenis 

imediT12 da a.S. swored aseTi arasrulwlovnebi xdebian damnaSaveebi. es aris dRevandeli 

msoflios realoba, amitom es sakiTxi metad yuradsaRebia. 

arasrulwlovan samarTaldamrRvevTa mimarT gamoyenebuli sasjelebi da zomebi yov-

elTvis individualizebuli da konstruqciuli unda iyos da gaTvaliswinebul unda iqnes 

Tanazomierebis principi, bavSvis asaki, misi fizikuri da fsiqikuri mdgomareoba, ganvi-

Tarebis done da saqmis konkretuli garemoebebi. garantirebuli unda iyos ganaTlebis, 

dasaqmebis, reabilitaciisa da reintegraciis uflebebi.13 savsebiT samarTliania sasje-

lis mimarT im mecnierTa midgoma, romlebic sasjelSi gulisxmoben damnaSaveobis kon-

trolirebis optimaluri donis miRwevas. sasjelma unda Seakavos zianis momtani qmedeba 

imaze meti zianis gamowvevis gareSe, ris prevenciasac is Tavad axdens.14 sasjelis saxisa 

da zomis SerCeva bevrad aris damokidebuli imaze, Tu visi misamarTiT xorcieldeba igi. 

sasjelis individualizaciis arss warmoadgens sasjelis pirovnebaze zusti morgeba, 

rogorc misi momavlis safuZveli, misi resocializaciisa da reabilitaciis miRwevis Ses-

aZleblobis aRiareba. sasjelis individualizaciis principis ganxorcieleba sasjelis 

SerCevisas damnaSave piris yovelmxriv Seswavlas efuZneba. sasjelis individualizaciis 

gansasazRvrad sasamarTlo unda flobdes pirovnebis uamrav maxasiaTeblebs, rogorc 

dadebiTs, ise uaryofiTs. mosamarTleTaTvis sasjelis individualizaciis principis ga-

moyeneba ara marto rekomendacia, aramed misi valdebulebaa, risganac mas Tavis arideba 

ar SeuZlia. sasamarTlom damnaSave ar unda ganixilos, rogorc abstraqtuli danaSau-

lis subieqti, romelic yvela formaluri pirobebis gaTvaliswinebiT pasuxs agebs sis-

xlis samarTlis wesiT, aramed cocxali adamiani Tavisi individualuri niSnebiT.15 

arasrulwlovnebze yvelaze did zemoqmedebas axdens mikrogaremo, anu ojaxi, mego-

brebi, nacnobebi. maTi zemoqmedebiT yalibdebian dadebiT an uaryofiT pirovnebebad. 

Tu mikrogaremo moicavs dadebiTi xasiaTis matarebel adamianebs, maSin maTi zemoqmede-

11 Mague M., Morgan R. and Reiner R., The Oxford Handbook of Criminology, NY, 2007, P. 608-613.
12  SahoviCi n. v., doeki i.e., cermateni J., bavSvis uflebebi saerTaSoriso samarTalSi, bavSvis uflebebi mok-

led da konteqstSi: yvelaferi bavSvTa uflebebis Sesaxeb, 2015, gv. 349.
13  evropis sabWos ministrTa komitetis saxelmZRvanelo direqtivebi bavSvze orientirebuli marTlmsa-

julebis Taobaze (miRebulia ministrTa komitetis mier 2010 wlis 17 noembers, ministrTa moadgileebis 

1098-e Sexvedraze), punqti 82.
14  lekveiSvili m., `sasjelis miznebi da sasjelis Sefardebis sisxlissamarTlebrivi da kriminologiuri as-

peqtebi“, J. `marTlmsajuleba da kanoni“, #4(43), q. Tbilisi, 2011, gv. 21.
15  lekveiSvili m., `sasjelis individualizacia, rogorc sasjelis Sefardebis mniSvnelovani principi“, sisx-

lis samarTlis kanonmdeblobis liberalizaciis tendenciebi saqarTveloSi, q. Tbilisi, 2016, gv. 196-230.
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ba arasrulwlovnebze dadebiT asaxvas poulobs da maTi formirebac sasurveli mimar-

TulebiT midis da piriqiT, Tu mikrogaremo kriminogenuria, maSin arasrulwlovanTa 

formireba kriminaluri xaziT poulobs ganviTarebas. arasrulwlovnis pirovnebis Cam-

oyalibebaSi wamyvani roli ekuTvnis ojaxs, vinaidan misi gavlena xangrZlivia da xor-

cieldeba adreuli bavSvobidan, amdenad, qcevis stereotipebi, urTierTobis normebi, 

ojaxur garemoSi miRebuli faseulobaTa sistema da a.S. Zalian myarad aiTviseba. bevr 

ojaxSi skandali, Svilebisadmi gulgrili damokidebuleba, loToba, aRmzrdelobiTi 

funqciebis Seusrulebloba da sxv., ra Tqma unda, kriminogenur mniSvnelobas iZens da 

sazianoa arasrulwlovnisTvis.16 cnobilia, rom movlenaTa Soris mizezobrivi kavSiris 

arsis Secnobas safuZvlad udevs materialisturi gageba, romlis Tanaxmad, mizezobrio-

ba aris obieqturi kavSiri or movlenas Soris, romelTagan erTi (mizezi), garkveuli 

pirobebis SemTxvevaSi, warmoSobs meores (Sedegs).17 Sesabamisad, arasrulwlovnis mier 

Cadenili qmedebebi pirdapir kavSirSia mis ojaxur cxovrebasTan. im SemTxvevaSi, Tu 

arasrulwlovans ojaxSi aqvs araxelsayreli pirobebi igi unda aumxedrdes an Seegu-

os arsebul situacias. Tu arasrulwlovani irCevs amboxebas, igi ZiriTad SemTxvevaSi 

tovebs sakuTar ojaxs, arCevs xetials da arRvevs samarTals.18

dRevandel msoflioSi Zalian gavrcelebulia `Battered child syndrome~ (Seryeuli bavS-

vis sindromi), romlis mixedviTac bavSvTa Zaladoba ar aisaxeba marto sisxlCaqcevebsa 

da sxva fizikur dazianebebze, aramed bavSvis pirovnebasa da cxovrebaze. es aris erTg-

vari gamoZaxili imisa, rom bavSvi Camoyalibdes kriminalad. Zaladoba Sobs Zaladobas.19 

sasamarTlo dainteresebuli unda iyos imiT, rom misi SesaZleblobebis farglebSi aras-

rulwlovan damnaSaves jansaR garemoSi yofnas Seuwyos xeli. kanonTan konfliqtSi myofi 

piri ar unda dabrundes im garemoSi, romlis gamoc Caidina danaSauli. arasrulwlovani 

ar unda daSordes Tavis mSoblebs misi survilis sawinaaRmdegod, xolo im SemTxvevaSi, 

rodesac amgvari daSoreba emsaxureba mis saukeTeso interesebs, sasamarTlom aucileb-

lad unda miiRos amgvari gadawyvetileba.20 swored aq ikveTeba individualuri Sefasebis 

angariSis gansakuTrebuli mniSvneloba sasjelis daniSvnisas. aRniSnuli angariSis ga-

reSe daniSnuli sasjeli qmnis imis safrTxes, rom sasjelma ver Seasrulos Tavisi mizne-

bi. Tavisuflebis aRkveTis, rogorc ukiduresi zomis, minimaluri Carevisa da individ-

ualizaciis principebi unda iyos gamoyenebuli sasjelis daniSvnis dros. aucilebelia 

sasamarTlos mier arasrulwlovnis mimarT sasjelis gansazRvrisas arasrulwlovnis 

srulfasovani Sefasebisa da Sesabamisi rekomendaciebis gamoyenebis uzrunvelyofa.21 

sasjelis Sefardebisas metad mniSvnelovania is, Tu ra sistemiT xdeba sasjelis Sefar-

deba da ra kriteriumebi miiReba mxedvelobaSi sasjelis Sefardebis dros, agreTve, ra 

etapebs moicavs sanqciis Sefardeba.22 arasworad gamoyenebulma sasjelis saxem SeiZleba 

Zalian cud Sedegebamde migviyvanos. sasjelis Sefardebisas kanonTan konfliqtSi myofi 

arasrulwlovnis individualuri Sefasebis angariSis gamoyeneba iseTi specialuri wesia, 

romliTac mosamarTlem aucileblad unda ixelmZRvanelos arasrulwlovnis sasjelis 

16 wulaia z., kriminologia (zogadi da kerZo nawili), Tb., 2005, gv. 295-296.
17 gabunia m., Sesavali kriminologiaSi, Tb., 2011, gv. 41.
18  nacvliSvili S., moswavleTa samarTaldarRvevebis mizezebi da maTi profilaqtika, Tb., 1988, gv. 7.
19 McGILLIVRAY A., `Governing Childhood“, Dartmouth, USA, 1997, P. 18-19.
20 bavSvis uflebebis Sesaxeb konvencia, 1989, muxli 9(1).
21  gaeros minimaluri standartuli wesebi arasrulwlovanTa mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis Ses-

axeb (pekinis wesebi), 1985, wesi 17, 19; TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacvis Sesaxeb gaeros 

wesebi, 1990, wesi 27-30.
22  cqitiSvili T., `sasjelis Sefardebis sakiTxisTvis“, ix. guram naWyebia - 75 saiubileo krebuli,  q. Tbili-

si, 2016, gv. 122.
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daniSvnisas. yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, dauSvebelia aRniSnuli angari-

Sis gareSe sasjelis Sefardeba da gaugebaria, ratom ar iyo aRniSnuli dadgenili 2016 

wlis 1 martamde. sabednierod, am araswor daTqmas mZime Sedegebamde didi albaTobiT 

ar movuyvanivarT, radgan 2016 wlis 1 martamde Sinapatimrobis gamoyenebis praqtika 

sul ramdenime ganaCens iTvlis, Tumca, norma calsaxad arasworia, radgan kanonmdebelma 

cudi Sedegis dadgomis safrTxe Seqmna.

garda amisa, sasjelis daniSvnis etapze individualuri Sefasebis angariSis brZanebis 

#2 danarTis me-3 muxlis pirveli punqtiT, socialuri muSaki amzadebs mosamarTlis/

prokuroris mier mimarTvaSi miTiTebul vadaSi. am SemTxvevaSi, gaugebaria, ratom aris 

vada damokidebuli mosamarTle/prokurorze, roca angariSs amzadebs socialuri muSaki 

da man ukeT icis ra sirTulisaa da ra vadaSi SeZlebs mis momzadebas. am SemTxvevaSic, 

sasurvelia, minimaluri vada gaiweros am danarTiT, maqsimaluri ki socialurma muSakma 

gansazRvros, raTa angariSi safuZvlianad da jerovnad moamzados.

daskvna

individualuri Sefasebis angariSi miznad isaxavs arasrulwlovnis socialuri gare-

mos, misi unarebis, individualuri saWiroebebisa da sxva garemoebebis Seswavlas, rac 

xels uwyobs arasrulwlovnis saukeTeso interesebze, romelic aseTi mniSvnelovania 

iuvenalur iusticiaSi, dafuZnebuli gadawyvetilebis miRebas. individualuri Sefasebis 

angariSSi aisaxeba arasrulwlovnis gansakuTrebuli saWiroebebi, danaSaulis/samarTal-

darRvevis Cadenis riski, Sesabamisad, misi ganviTarebisa da sazogadoebaSi integraciis 

xelSewyobisaTvis rekomendebuli RonisZiebebi. Sefasebis procesSi Sesabamisi organo 

Seiswavlis arasrulwlovnis ganviTarebis dones, cxovrebis, aRzrdisa da ganviTarebis 

pirobebs, ganaTlebas, janmrTelobis mdgomareobas, ojaxur viTarebas da sxva garemoe-

bebs, rac arasrulwlovnis xasiaTisa da qcevis Taviseburebebis Sefasebisa da misi saWi-

roebebis gansazRvris SesaZleblobas iZleva. konkretuli saqmisadmi individualuri 

midgoma _ es is principia, romelsac Tamamad SeiZleba vuwodoT revoluciuri. sisxlis 

samarTlis politikis reformis farglebSi prioritetulia sasjelis daniSvnisas sa-

samarTlos rolis gazrda da sasjelis individualizaciis maRali xarisxis miRweva, amis 

misaRwevad ki aucilebelia individualuri Sefasebis angariSi.

sapatimro sasjelis dagegmvisas individualuri Sefasebis angariSis gamoyenebiT 

sistema srulad gadadis msjavrdebulTa qcevaze dafuZnebuli riskebis Sefasebisa da 

maTi klasifikaciis mixedviT sasjelaRsrulebis sxvadasxva riskis dawesebulebebSi 

gada nawilebis praqtikaze. aRniSnuli saSualebas iZleva, rom sul ufro didi aqcenti 

gavakeToT resocializacia-reabilitaciasa da danaSaulis recidivis prevenciaze, rac 

sruliad Secvlis aqamde arsebul, postsabWoTa sivrcisaTvis damaxasiaTebel midgomebs, 

romlis mixedviTac Tavisuflebis aRkveTis dawesebuleba mxolod sasjelis moxdis adg-

ilad aRiqmeba. aseve, mizanSewonilia, erToblivi brZanebiT ganisazRvros ra Sedegebi 

mohyveba individualuri Sefasebis angariSis momzadebis dros msjavrdebulis uars.

garda amisa, CamoTvlil stadiebs mizanSewonilia daematos aRniSnuli angariSis ga-

moyenebis valdebuleba aRkveTis RonisZiebis Secvlis dros, radgan sisxlis samarTlis 

procesis es stadia aranakleb mniSnelovania. gansakuTrebiT im SemTxvevaSi, roca patim-

robas exeba saqme. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis mixedviT patimroba 

gamoiyeneba, rogorc ukiduresi RonisZieba.
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individualuri Sefasebis angariSi individualuri midgomis erT-erTi mniSvnelovani 

gamoxatulebaa, amitom aucilebelia kanonmdebelma Tavisi wili pasuxismgebloba aiRos 

aRniSnuli angariSis sakanonmdeblo srulyofisTvis, raTa amiT xeli Seuwyos am insti-

tutis praqtikaSi aqtiur da jerovan gamoyenebas arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi.
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sisxlis samarTlis palatis mosamarTle,

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelwmifo

universitetis doqtoranti

„aRdgeniTi marTlmsajuleba kompasia, ruka ar aris~.

hovard zehri

Sesavali

aRdgeniTi marTlmsajulebis praqtika tradiciul sazogadoebebSi saukuneebis gan-

mavlobaSi gvxvdeba.1 am midgomis farglebSi SesaZlebelia sxvadasxva programis gamoyene-

ba. yvelaze gavrcelebulia msxverplisa da damnaSavis Serigeba, sazogadoebisa da ojaxis 

jgufis konferencia, samSvidobo wreebi da miyenebuli zianis anazRaureba an aRdgena. 

aRdgeniTi marTlmsajulebis programebi bavSvebisagan, romelTa mimarT gamoyenebulia 

ganrideba, moiTxovs danaSaulis Cadenis gamo sakuTari pasuxismgeblobis aRiarebas da 

msxverplisaTvis, dazaralebulisaTvis danaSaulis Sedegis gaazrebas; danaSaulTan da-

kavSirebiT emociis (Tundac sinanulis) gamoxatvas; msxverplisaTvis, dazaralebulisaT-

vis an sakuTari TavisTvis Tu ojaxisTvis miyenebuli zianis gamosasworeblad daxmare-

biT sargeblobas; zaralis kompensirebas an miyenebuli zianis aRdgenas, anazRaurebas; 

msxverplisaTvis, dazaralebulisaTvis bodiSis moxdas; Tu SesaZlebelia, msxverplTan 

da dazaralebulTan danaSaulis Cadenamde arsebuli urTierTobis aRdgenas; programis 

dasrulebis miRwevas.2 

miuxedavad imisa, rom aRdgeniTi midgomebi gansakuTrebiT sasargebloa sasamarT-

lomde ganridebis konteqstSi, maTi gamoyeneba SeiZleba mas Semdegac, rac bavSvs dam-

naSaved cnoben, magaliTad, sasjelis ama Tu im tipis SerCevisTvis. aseT SemTxvevaSi 

ki umniSvnelovanesia iseTi sasjelis saxis SerCeva, romelic gansakuTrebiT efeqturi 

iqneba iuvenaluri marTlmsajulebis miznebisaTvis. saqarTveloSi ganxorcielebuli re-

formis Sedegad miRebuli „arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi~ uciloblad 

win gadadgmuli nabijia iuvenaluri iusticiis mimarTulebiT. Tumca gasaTvaliswinebe-

1  uaitkampi, e.g.m. (Weitekamp, E.G.M.) `aRdgeniTi marTlmsajulebis istoria~, jonstouni g.a. (Johnstone G. A.), 
`aRdgeniTi marTlmsajulebis krebuli: teqstebi, wyaroebi, konteqsti~, 2003w., gv. 111.

2  ekonomikuri da socialuri sabWo, rezolucia 2002/12: sisxlis samarTlis saqmeebze aRdgeniTi marTlmsa-

julebis programebis gamoyenebis ZiriTadi principebi, 24 ivlisi, 2002, 2002/12, punqti 2.2.
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lia moxdes kanonis normebisa da danawesebis zusti misadageba arasrulwlovanTa saqme-

ebis warmoebisas ama Tu im garemoebebze.

patimroba SeZlebisdagvarad unda iqnes Tavidan acilebuli da ganxilul unda 

iqnes sxva iseTi alternatiuli zomebis gamoyenebis SesaZlebloba, rogoricaa mudmi-

vi zedamxedveloba, aqtiuri aRmzrdelobiTi samuSaoebi anda ojaxSi Tu aRmzrdlo-

biT/saganmanaTleblo dawesebulebaSi an sacxovrebelSi moTavseba.3 aseT alternatiul 

RonisZiebaTa Soris mniSvnelovan adgils ikavebs sasjelis iseTi saxe, rogoric Sinapatim-

robaa. winamdebare naSromSi misi gamoyenebisa da efeqturobis TvalsazrisiT garkveuli 

problemaa wamoWrili da misi gadaWris gzaa SemoTavazebuli.

I. iuvenaluri iusticiis arsi da mniSvneloba 

istoriuli winamZRvrebis gaTvaliswinebiT

termini `aRdgeniTi iuvenaluri iusticia~ damkvidrda g. beizmoris mier, romlis 

naSromSic mocemulia proeqti iuvenaluri iusticiis Sesaxeb saxelwodebiT „axali Tao-

ba~, sadac yuradReba gamaxvilebulia klasikuri modelis arasakmarisobis Sesaxeb, aseve 

am arasakmarisobaze arsebul saSiS reaqciaze, romelic damsjelobiT paradigmaze dab-

runebas gulisxmobs.4 

axali paradigma ki formirebulia im saSualebis bazaze, romelic aRdgeniT iuvenal-

ur iusticias iTvaliswinebs da SesaZleblobas qmnis samuSao warimarTos ara mxolod 

kanondamrRvevTan, aramed rTuli cxovrebiseuli situacebis mqone bavSvebis farTo 

wresTan. „iuvenaluri iusticia~ sakuTari gansakuTrebuli SinaarsiT xasiaTdeba. rac 

Seexeba iuvenaluri iusticiis konkretul organizaciul-samarTlebriv modelebs, msof-

lioSi sakmarisi nairsaxeoba arsebobs.5 Tumca, Tuki moxdeba gamocalkeveba specifikuri 

Sinaarsis mixedviT, SesaZlebelia daskvnis gakeTeba imis Sesaxeb, rom iuvenaluri iusti-

cia, es aRmzrdelobiTi iusticiaa.

iuvenaluri iusticiis klasikuri modeli XIX saukunis bolosa da XX saukunis dasawy-

isSi Camoyalibda, arasrulwlovanTa mier Cadenil samarTaldarRvevebze damsjelobiTi 

xasiaTis reagirebis sapirispirod. istoriuli TvalsazrisiT am mimarTulebis gaTval-

iswinebiT, SesaZlebelia kanonmdeblobis ganviTareba Semdeg saxeebad daiyos: 1) sisx-

lissamarTlebrivi pasuxismgebloba srulwlovnebisagan gansxvavebulad; 2) asakobrivi 

Seuracxadoba (rac bavSvis pasuxismgeblobis asakobriv zRvars gulisxmobs); 3)pirobiTi 

Seracxadoba; 4) sasjelis Semsubuqeba; 5) gamosworeba keTilmyofel garemoSi (maT Soris 

specializebul dawesebulebebSi moTavseba); 6) gamosworeba sasjelis magier; 7) arasrul-

wlovanTa danaSaulis gamomwvevi mizezebis aRmofxvra da profilaqtika.

rogorc istoriuli kvlevebi adasturebs, jer kidev romis samarTalSi arsebobda 

swavleba arasrulwlovanTa pasuxismgeblobis Sesaxeb. Tumca mogvianebiT, inkviziciur 

marTlmsajulebaSi arasrulwlovanTa mdgomareoba srulwlovanTa mdgomareobas gau-

Tanabrda da bavSvebis mimarT gamoiyeneboda rogorc wameba, aseve ufrosebisaTvis gan-

kuTvnili sxva sasjelebic, maT Soris sikvdiliT dasjac ki.6 arasrulwlovnebis pasux-

3 pekinis wesebis 13.1 da 13.2 muxlebi.
4  Бэйзмор Г. Три парадигмы ювенальной юстиции // Правосудие по делам несовершеннолетних: Перспективы развития. 
Вып.1. М.: МОО Центр `Судебно-правовая реформа~, 1999. С.67–99

5  Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учебное 
пособие. М.: Дело, 2000

6  Чарыхов Х.М. Отношение действующего уголовно-процессуального законодательства к малолетним и несовершеннолетним. 
С.23–24;. М.Н.Гернета. М. М.: Книгоиздательство `В.И.Знаменский и К°~, 1912.
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ismgeblobis Semsubuqeba da arasrulwlovanTa aRzrda-gamosworebisaTvis specialuri 

dawesebulebebis Seqmnis periodi miiCneva iuvenaluri marTlmsajulebis winaistoriul 

etapad.

sisxlissamarTlebriv warmoebaSi iuvenaluri marTlmsajulebis mimarT interesi XIX 

saukuneSi axali ZaliT warmoiSva da Semdeg periodSi kidev ufro farTo ganviTareba 

pova. XX saukune industrializaciisa da „boboqari kapitalizmis~ ganviTarebis epoqad 

miiCneva. swored am swrafi da ukontrolo ganviTarebis pirobebSi arasrulwlovnebis 

didi nawili arasaxarbielo garemoSi aRmoCnda. zogierTma maTganma „quCas~ Seafara Tavi. 

aman arasrulwlovanTa mxridan Cadenili kanonsawinaaRmdego qmdebebis ricxvi erTiorad 

gazarda. bavSvTa Sromis gamoyeneba, uqonloba, SimSili, saSineli sacxovrebeli pirobe-

bi, alkoholizmi, mawanwaloba, maTxovroba prostitucia _ safuZveli gaxda imisa, rom 

sazogadoebas bavSvTa problemebis mimarT gansakuTrebuli yuradReba gamoeCina. am pe-

riodisaTvis danaSaulebrivi qmedebis codviT axsnili postulatebi sociologiuri kon-

cefciebiT icvleba. aman ki dasabami daudo imas, rom danaSaulze reagirebis fokusi 

profilaqtikis mimarTulebiT gasworda.

sxvadasxva sazogadoebrivi organizaciis warmoSobisa da ganiTarebis Semdeg, muSa-

vdeba specialuri programebi daucveli bavSvebisaTvis, ixsneba TavSesafrebi, skolebi, 

saavadmyofoebi, aRmzrdelobiTi dawesebulebebi, sadac arasrulwlovnebisaTvis Sesa-

bamisi pirobebia Seqmnili. aseTi sazogadoebrivi gaerTianebebi iuvenaluri marTlmsa-

julebis ganuyofeli nawili gaxda.

warsulSi bavSvi aRiqmeboda, rogor „Semcirebuli ufrosi adamini~, mxolod XIX 

saukuneSi daiwyo saubari bavSvis srulfasovan cxovrebaze, bavSvis pirovnebaze, aRz-

rdis mniSvnelobaze. filosofosebi, mwerlebi, sazogado moRvaweebi, sul ufro far-

Tod gamoTqvamdnen mosazrebebs pedagogiuri koncefciebis Sesaxeb. XIX saukunis meore 

naxevridan ukve arsebobs mecnierebis iseTi dargebi, rogoricaa bavSvTa da pedagogiuri 

fsiqologia, (berZ. pais {paidos} _ bavSvi da ago _ vuZRvebi, vzrdi, fsiqologia samedici-

no fsiqologiis dargi, romelic Seiswavlis swavlebisa da aRzrdis fsiqologiur prob-

lemebs. xolo mogvianebiT ukve calke dargad gamoiyo pedologia (pais (paidos) da logos 

`bavSvi~ da `moZRvreba”) mecniereba aRzrdis Sesaxeb;7 kompleqsuri swavleba bavSvis Ses-

axeb bavSvTa ganviTarebisaTvis gadamwyvetad miiCnevs memkvidreobis gavlenas da raRac 

ucvleli socialuri garemos zemoqmedebas.8 

danaSaulis CamdenTa mimarT mkacri sasjelis gamoyenebidan yuradReba gadadis am 

pirebis gamosworebis ideaze. axalma mosazrebam gansakuTrebuli aqtualoba SeiZina mas 

Semdeg, rodesac cxadi gaxda, rom cixis pirobebSi arasrulwlovnebisaTvis sasjelis 

moxda kidev ufro ryvnida TavisuflebaaRkveTil bavSvebs da ubiZgebda recidiuli dam-

naSaveobisaken. swored amitom dRis wesrigSi dadga marTlmsajulebaSi aRmzrdelobiTi 

rolis gaZlierebis aucilebloba.

iuvenaluri iusticiis warmoSobis safuZveli SeiZleba Candes rogorc Semwynare-

bloba da humanuri midgoma arasrulwlovnebisa da sustebis mimarT, Tumca es midgo-

ma igivea, rac bavSvis `arasrulfasovan ufrosad~ aRqma, roca damsjelobiTi iusticia 

xdeba garkveulwilad ufro pasiuri kanonsawinaaRmdego qmedebisaTvis. Tumca iuvenal-

uri iusticia sulac ar aris pasiuri, is araTu ignorirebas axdens, aramed mimarTulia 

bavSvis iseT qmedebebze, romelic ufrosebisaTvis ar warmoadgens danaSauls (azartuli 

TamaSebi, skolis gacdena, alkoholuri sasmelebis miReba da a.S.).

7 Chrisman, Oscar. Paidology; the science of the child. The historical child. — Boston: R.G. Badger, 1920.
8  Woods Ph., Ashley M., Woods G. 1.5. Findings from the survey and case studies— Bristol: University of the West of England, 

2005. - 206 p.
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„Teoretikosebi qadageben da kanonmdeblebi iswrafvian daadginon mWidro ka-

vSiri danaSaulsa da sasjels Soris, Tumca moqmedi damsjelobiTi praqtika ad-

gens sxvagvar kavSirs da Slis axal gzas sasjelidan danaSaulisaken.~9 

iuvenaluri iusticiis sawyis wertilad miiCneva arasrulwlovanTa sasamarTlos Se-

qmna CikagoSi 1899 wels ilinoisis Statis kanonis safuZvelze. am faqtis Semdeg sa-

samarTlom Tavis Tavze aiRo manamde misTvis ucxo uflebamosileba, pedagogiuri, aRmz-

rdelobiTi da resocializaciis mimarTulebiT, im bavSvebTan dakavSirebiT, romlebmac 

Caidines sisxlis samarTlis kanoniT gaTvaliswinebuli qmedeba, aseve maT mimarT, rom-

lebic mitovebuli iyvnen mSoblebis mier rTul cxovrebiseul situaciaSi, mawanwalobd-

nen da maTxovrobdnen. axali midgomebiT, Cadenili qmedeba arasrulwlovanisaTvis gaxda 

ara mxolod misi braldebis safuZveli, aramed ganixileba rogorc bavSvis ubedure-

ba. sazogadoebam da saxelmwifom Tavis Tavze aiRo pasuxismgebloba arasrulwlovanTa 

mxri dan Cadenil qmedebebze, radganac ver uzrunvelyves bavSvisaTvis Sesabamisi pirobe-

bi socializaciisaTvis. arasrulwlovanTa saqmeebis ganmxilveli sasamarTlos ufleba-

mosileba arasrulwlovanTa interesebis dacviTaa moculi da aRmzrdelobiTi zomebi 

arsebobs ara sadRac sisxlissamarTlebriv sanqciaTa periferiaze, aramed misi mniSvne-

loba pirvel planzea wamoweuli. sruliad Seicvala arasrulwlovnTa marTlmsajulebis 

sistema, misi miznebi, principebi, sasamarTlo ganxilvis procedurebi, misaRebi zomebi, 

mosamarTleTa profesionalizmi.

iuvenaluri iusticia damyarebulia Semdeg faqtorebze: 1. bavSvoba _ esaa ganviTare-

bis stadia, bavSvSi jer kidev araa gamyarebuli cxovrebiseuli unar-Cvevebi; 2. sazoga-

doebisa da misi institutebis amocanaa bavSvisaTvis keTildReobisa da socializaciisaT-

vis Sesaferisi pirobebis Seqmna. 3. mkacri sasjelis zoma aZlierebs desocializaciasa 

da socialur dezadaptacias. 4. mosamarTlis valdebulebaa iseTi zomis gamoyeneba, ro-

melic aRmzrdelobiTi xasiaTisaa da arasrulwlovnis reintegracias emsaxureba.

rogorc aRiniSna, iuvenalurma marTlmsajulebam swrafi ganviTareba hpova me-20 

saukunis 10-15-ian wlebSi rogorc amerikaSi, aseve evropaSi. man safuZveli daudo klasi-

kur arasrulwlovanTa marTlmsajulebas. wlebis ganmavlobaSi, ra Tqma unda, am insti-

tutma saxecvlilebebi ganicada, Tumca sabaziso daxasiaTeba igive darCa, iuvenaluri 

iusticia _ esaa aRmzrdelobiTi iusticia.

samarTlis filosofosi konrad branki10 amtkicebda, rom „Teoriul da filosofiur 

doneze dasja da aRdgena ar aris sruliad erTmaneTis sapirispiro, rogorc amas xSirad 

Cven vgulisxmobT.~11 sinamdvileSi, maT mravali saerTo aqvT. orivesaTvis, dasjisa da 

aRdgenis TeoriisaTvis upirvelesi mizania daicvas da daexmaros gaziarebisa da us-

amarTlobis gamosworebis meSveobiT. gansxvaveba maT Soris isaa, rom isini gawonaswore-

bis misaRwevad sxvadasxva gzas miiCneven efeqturad.

realur cxovrebaSi mTlianad marTlmsajuleba SeiZleba ganxilul iqnes rogorc 

kontinuumi,12 romlis erT boloSi aris samarTlebrivi, anu sisxlis samarTlis sistemis 

modeli (misi Zlieri mxare, rogoricaa adamianis uflebebis mxardaWera _ arsebiTia. 

Tumca mas aqvs zogi mkafiod gamoxatuli susti mxarec) da meore boloSi aris aRdgeniTi 

9 Трайнин А. Общие выводы // Дети-преступники / Под ред. М.Н.Гернета. С.546.
10  Conrad Brunk is a religious studies professor at University of Victoria located in Victoria, British Columbia.
11  Conrad Brunk, “Restorative Justice and the Philosophical Theories of Criminal Punishment” in The Spiritual Roots of Restorative 

Justice, Michael L. Hadley, editor. (Albany, NY: State University of New York Press, 2001), 31-56.
12  L. Continuum -”uwyveti” movlenebis, procesebis uwyvetoba, erToblioba. <http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=ter-

m&d=3&t=20579>
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alternativa (masac aqvs mniSvnelovani Zlieri maxasiaTeblebi garkveuli limitebiT).13 

aRdgeniTi marTlmsajulebis instituts axasiaTebs sxvadasxva, erTmaneTisagan mkveTrad 

gansxvavebuli midgomebi da meTodebi. romelTa mTlianobac am saxis marTlmsajulebis 

popularobas ganapirobebs. dRes arsebuli midgomebi asaxavs imas, rom sxvadasxva saxisaa 

is idiomebi, romlebic sxvadasxva adamianTa mosazrebebs moicavs.

pirobiTad, marTlmsajuleba SeiZleba daiyos damsjelobiT, sareabilitacio da aR-

dgeniT marTlmsajulebebad.14 aRdgeniTi marTlmsajulebis upiratesoba gansakuTrebiT 

TvalSisacemia arasrulwlovnebTan mimarTebaSi. problemis nawili dakavSirebulia ter-

minTan „dasja~ _ „sasjeli~, es termini gamoiyeneba damsjelobiTi marTlmsajulebis Ses-

adareblad aRdgeniT marTlmsajulebasTan. damsjelobiTi marTlmsajuleba mimarTulia 

ukve Cadenili qmedebis samagaliTod dasasjelad da momavalSi aseTi qmedebebis Tavidan 

asacileblad. sasjelis gasasamarTleblad da retributivizmTan mimarTebaSi ramdenime 

mosazreba arseobobs.15 kerZod ki, `pozitiuri~ retributivizmi (damnaSave aucileblad 

unda daisajos da sasjeli unda iyos imdenad mkacri, ramdenadac is danaSaulis Camdenma 

daimsaxura) da „negatiuri~ retributivizmi (mxolod damnaSave unda iyos dasjili, da 

sasjeli ar unda iyos imaze ufro mkacri, vidre man daimsaxura). konsikventalizmis (laT. 

consequens — `gamoZieba, daskvna, rezultati~)16 mimdevrebi ganmartaven, rom sasjelis 

gamoyeneba dakavSirebulia misi daniSvnis aucileblobasTan gansakuTrebul, calkeul 

SemTxvevebSi.17 varaudoben, rom Tavisuflebis aRkveTa (penitenciur dawesebulebebSi 

sasjelis moxda) es „mTavari~ dasjis saxea kanondamrRvevTaTvis.18 aseT mosazrebas mxars 

ar uWers bevri gamoCenili retributivistic ki. magaliTad fon hirSis mixedviT „nor-

maluri sazogadoeba valdebulia iswrafodes specialurad daniSnuli sanqciis simZi-

mis minimumisaken.~ aRdgeniTi marTlmsajulebis momxreebi ki „damsjelobiTi~ sanqciebis 

srulad „aRmzrdelobiTi RonisZiebebiT~ Secvlis moTxovniT gamodian.19 

iniciativebi da politikuri gamowvevebi aRdgeniTi-iuvenaluri marTlmsajulebis 

Tanamderove formebis Camoyalibebis gzaze 70-iani wlebis dasawyisSi, msoflios masSta-

biT, Seiqmna mravali programa, romlebic dRes Tavisuflad SeiZleba iwodebodes aRd-

geniTi marTlmsajulebisaTvis gankuTvnilad. Tavdapirvelad yuradReba koncentrire-

buli iyo samarTaldamrRvevisa da msxverplis Sexvedrebsa da Serigebaze. es gamocdileba 

mTlianad iqna adaptirebuli da gaziarebuli mogvianebiT ganviTarebul saSuamavlo-mom-

rigeblobiT modelebSi. ufro gvian aseT SexvedrebSi monawileobas iRebdnen orive mx-

aris ojaxis wevrebi da megobrebic, aseve profesionali iuristebi da sxva sazogadoeba-

Si gavlenis mqone adamianebi.20 

sainteresoa aRweril iqnes aRdgeniTi iniciativebisa da politikuri gamowvevebis 

ZiriTadi saxeebi, romlebmac aRdgeniT-iuvenalur marTlmsajulebas dRevandeli Si-

naarsi SesZines.

`Prisoners Rights and Alternatives to Prisons~, _ msjavrdebulTa ufleba alternatiul 

cixeze. am iniciativis mxardamWerebi da praqtikosebi samarTaldamrRvevSi, upirveles 

yovlisa, socialuri gulgrilobis, rasobrivi da genderuli diskriminaciis msxverpls 

13  hovard zehri „aRdgeniTi marTlmsajulebis patara wigni“ gv. 63 mTargmneli, redaqtori _ irma reviSvili.
14 Bazemore, 1996; Walgrave, 1995; Zehr, 1990
15 Duff and Garland, 1994, P. 7
16  moraluri Teoriebis jgufi, sadac moraluri Sefasebis kriteriumad miCneulia rezultati - konsikventi. 

Darwall Stephen Consequentialism. — Oxford: Blackwell, 2002.
17 iqve Duff and Garland, 1994, P.6
18 Bazemore, 1996, p. 50
19 Baker В., Consequentialism, Punishment and Autonomy // Retributivism and Its Critics / ed. Cragg. W. Stuttgart, 1992.
20  Bentham J. The.Principles of Morals and Legislation. N.Y., 1948.5:12. Bianchi H. Justice as Sanctuary: Toward a New System of 

Crime Control-Bloomington, 1994.
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xedavdnen da Sesabamisad, miznad isaxavdnen cixis pirobebSi sasjelis moxdis minimalize-

bas, aseve Tavisuflebis aRkveTis sruliad gauqmebas uWerdnen mxars. am ideis xorcSesx-

misaTvis fei honi knopi da sxvebi ocnebobdnen „mzrunveli sazogadoebis~ aSenebaze, 

romelic msxverplsa da samarTaldamrRvevze erTanairad izrunebda. 80-ian wlebSi aSS-s 

cixeebSi msjavrdebulTa ricxvi mkveTrad gaizarda, moimata Sualeduri sasjelebis pop-

ularobamac.21 Tumca arc maSin da arc dRes Sualeduri sasjelebis Sesaxeb arsebul 

literaturaSi msxverplisa da samarTaldamrRvevis Serigeba an aRdgeniTi marTlmsaju-

leba moxseniebuli ar aris.

`Confl ict Resolution~ _ konfliqtis gadawyveta-mogvareba. wina saukunis 70-ian wlebSi 

sazogadoebrivi organizaciebis gafarToebam, samezoblo erTobebis centrebma da moqa-

laqeTa gaaqtiurebam kidev ufro gazarda marTlmsajulebaSi CarTulobisaken swrafva. 

am ideis mimdevrebi cdilobdnen marTlmsajuleba warmarTuliyo moqalaqeTa ufro far-

To monawileobiT, rac Caanacvlebda formalur process. mowinaaRmdege mxareebs Soris 

davis aseTi gziT gadawyvetis saSualebebi dResac farTodaa gavcelebuli aSS-Si, did 

britaneTsa da kanadaSi.22 

`Victim-Offender Reconciliation Programs (VORPs)~ _ es programa pirvelad 1974 wels 

Seiqmna kanadaSi, xolo 1977 wels ukve aSS-Si arsebobda. idea miznad isaxavs msxverplis 

(dazaralebulis) da samarTaldamrRvevis Sexvedrebs, romlebic, rogorc wesi ganaCe-

nis gamotanamde ewyoboda neitraluri mesame mxaris monawileobiT. programis mTavar 

amocanas „swori urTierTdamokidebulebis`aRdgena warmoadgenda.23 VORP-is mimdevrebis 

Sromebi mWidrod iyo dakavSirebuli religiur principebTan da institutebTan.24 

`Victim-Offender Mediation (VOM)~ _ 70-iani wlebis bolos dazaralebulebi da maTi 

damcvelebi upiratesobas aniWebdnen terminebs „Suamavloba konfliqtis gadawyvetisaT-

vis~ (Mediation) da „Serigeba~ (Reconciliation) _ rac dazaralebulisa da samarTaldamrRvevis 

Sexvedrebis programas gulisxmobs. es programa Zalian hgavs ukve ganxilul VORP-is 

programas, Tumca VOM-i saSualebas aZlevda sxva pirebsac CarTuliyvnen mediaciis pro-

cesSi, gansakuTrebiT ki gaxmaurebul saqmeebSi. Tavdapirvelad am programam gavrceleba 

hpova didi britaneTisa da skandinaviis qveynebSi, mogvianebiT ki dasavleT evropis bevr 

qveyanaSi iuvenaluri marTlmsajulebis ganviTarebis farglebSi.

`Victim Advocacy~ _ dazaralebulTa (msxverplTa) dacvis programa, am programis mim-

devrebi Sewuxebuli iyvnen ra sisxlis samarTalwarmoebaSi dazaralebulis arasakmari-

si roliT, cdilobdnen maTi uflebebis dacvas. am ideam gansakuTrebuli mniSvneloba 

SeiZina 1982 wels, roca prezident reiganis administraciam gamoaqveyna kvlevis angariSi 

danaSaulis msxverplTa Sesaxeb. sisxlissamarTlebrivi marTlmsajulebisa da `Victim Ad-
vocacy~-s momxreebs Soris mWidro kavSiri 1990 wlidan damyarda. mas Semdeg msxverplTa 

dacvis amerikis biuro valdebulia gamoiCinos interesi da ganaxorcielos Sesabamisi 

qmedebebi dazaralebulisa da samarTaldamrRvevis Sesarigeblad.

`Family Group Conferences (FGC)~ _ saojaxo konferenciebi. axal zelandiaSi wina sauku-

nis 80-iani wlebidan mimdinareobda vaitangis25, anu konstituciuri dokumentis gada-

21 Morris and Tonry, 1990, DiMaskio, 1997
22 Pavlich, 1996, p.161
23 Zehr, 1990
24 Immarigeon, 1984
25  1840 wels didma britaneTma da maoris tomTa beladebma miaRwies SeTanxmebas da xeli moaweres werilobiT 

xelSekrulebas, romelmac miiRo saxeli `vaitangis xelSekruleba~, romlis punqtebis Tanaxmad, maorebi 

gadascemdnen axal zelandias did britaneTs sameTvalyureod, magram inarCunebdnen Tavis qonebriv ufle-

bas, xolo didma britaneTma maorisgan miiRo miwis nakveTebis Sesyidvis gansakuTrebuli ufleba. am peri-

odSi xdeboda aqtiuri ormxrivi socialuri integracia, romelic zrdida evropeli gadmosaxlebulebisa 

da maorebis raodenobas. vaWrobis obieqti ZiriTadad rCeboda maorebis kuTvnili miwa, magram aRmoceneba 
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fasebis procesi, romelic patexasa (TeTrkanianebi) da maoris Soris xelSekrulebas 

gulisxmobda. am procesis Sedegad maoris mimarT saxelmwifo politika Seicvala da 1989 

wlidan dadgenil iqna axali standartebi iuvenaluri marTlmsajulebis Sesaxeb, aseve 

ojaxebis socialuri dacvisaTvis. FGC-s saqmianoba VOM-isa da VORP-isagan imiT gansx-

vavdeba, rom gansakuTrebul aqcents akeTebs samarTaldamrRvevTa ojaxebis mimarT.26 am 

programis farglebSi avstraliaSi Seiqmna e.w. `vaggas modeli~, rogorc policiis ini-

ciativaTa nawili.

`Sentencing Circles~ _ marTlmsajulebis wreebi. programis es saxe kanadaSi warmoiS-

va indielTa Temebis mimarT Cadenili kanonsawinaaRmdego qmedebebis gamo. samarTal-

damrRvevisa da dazaralebulTa „harmoniisa~ da „gankurnebisaTvis~ aucilebeli gaxda 

mxareTa Soris, aseve mTlianad adgilobriv sazogadoebaSi konsensusis miRweva. ideis 

mizans warmoadgens uRirs qmedebaze reagireba da Sesabamisi sanqciebis gamoyeneba mxare-

Ta interesebis gaTvaliswinebiT.27 programa efeqturad gamoiyena amerikis SeerTebulma 

Statebma minesotas StatSi afroamerikelebis mimarT. 

II. Sinapatimroba _ qarTuli iuvenaluri marTlmsajulebis, 

rogorc „damsjelobiTi~ da „aRmzrdelobiTi~

iusticiis Sereuli modelis produqti

msoflioSi yvela saxelmwifos aqvs sisxlis samarTlis sakuTari sistema, Tumca 

kanonebi erTmaneTisagan formiT gansxvavdeba. zog saxelmwifos, gansakuTrebiT ki kon-

tinenturi samarTlis sistemis mqone qveynebs, Cveulebriv, aqvT sisxlis samarTlis kod-

eqsi an/da sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi, zog saxelmwifoSi ki, kerZod, saerTo 

samarTlis qveynebSi, arsebobs mTeli rigi calkeuli statutebis (aqtebis an kanonebis) 

gamoyenebis tendencia. orive sistemaSi aRniSnuli kodeqsebisa da statutebis safuZ-

velze Seqmnilia didi raodenobiT kanonqvemdebare aqtebi, romlebic arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis sferos sxvadasxva aspeqtTan dakavSirebul wesebsac Seicavs.28

iuvenaluri marTlmsajuleba umeteswilad aRiqmeba rogorc procedura samarTal-

damrRvevis sasjelisagan ganTavisuflebis Sesaxeb. Tumca arasrulwlovanTa marTlmsa-

julebis absolutur amocanas sasjelisagan gaTavisufleba ar warmoadgens. did mniSvn-

elobas iZens aRdgeniTi marTlmsajulebis samuSaoebSi arasrulwlovanTa mimarT iseTi 

RonisZiebebis gatareba, romelic srulwlovnebisaTvis ar gamoiyeneba.

iuvenaluri marTlmsajuleba umetes wilad aRiqmeba rogorc procedura samarTal-

damrRvevis sasjelisagan ganTavisuflebis Sesaxeb. Tumca arasrulwlovanTa marTlmsa-

julebis absolutur amocanas sasjelisagan gaTavisufleba ar warmoadgens. did mniSvn-

elobas iZens aRdgeniTi marTlmsajulebis samuSaoebSi arasrulwlovanTa mimarT iseTi 

RonisZiebebis gamoyeneba, romelic srulwlovnebisaTvis ar gamoiyeneba.

moqmedi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi (2015 wlis 12 ivnisis kanoni) 

saSualebas iZleva da ar krZalavs sisxlis samarTlis saqmis warmoebas, aseve danaSaulis 

arsebobis SemTxvevaSi kanondamrRvevis mimarT dgeba sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-

blobis sakiTxi, romelic sasjeliT mTavrdeba.

aRdgeniTi marTlmsajulebis mixedviT danaSauli aixsneba, pirvel rigSi, rogorc 

da ganviTareba daiwyo maorebis sakuTarma saqmianma wamowyebebma.<http://wikivisually.com/lang-ka/wiki/>
26  GABRIELE M. Maxwell and ALISSON Morris, Femily,victims end culture: 1993. P255; Umbreit and Zehr, 1995-96 P10;
27 Griffi ths, 1996, P. 201
28  qerolin hamiltoni. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sakanonmdeblo reformis saxelmZRvanelo mi-

TiTebebi. qarTuli Targmani, gaeros bavSvTa fondi, 2013, gv 15.
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qmedeba, romelmac ziani miayena konkretul pirs an pirTa jgufs da ara mTel sazo-

gadoebas. aqedan ki warmoiSoba valdebuleba miyenebuli zianis anazRaurebis Sesaxeb, 

aseve bodiSis moxdis valdebuleba, darRveuli uflebis aRdgena da braleulobis gac-

nobiereba. Sesabamisad, xdeba sisxlissamarTlebrivi sasjelis miznebis ganxorcieleba _ 

socialuri samarTlianobis aRdgena.29 

araformalur iuridiul sinamdvileSi Tvlian, rom sasjeli emsaxureba darRveu-

li uflebis aRdgenis saSualebas, xolo aRdgeniToba _ „adamianuri~ kategoriaa.30 aRd-

geniTi marTlmsajuleba moicavs sisxlis samarTalwarmoebasTan mWidrod dakavSirebul 

models, romelic saSualebas iZleva aqcentebi Seicvalos samarTaldamrRvevTa pasux-

ismgeblobis mimarT saxelmwifoebrivi iZulebiT, Cadenili qmedebis marTlwinaaRmdego-

bis SegnebisaTvis, raTa pirma realurad agos pasuxi Cadenili danaSaulisaTvis.

arasrulwlovanTa marTlmsajuleba Tavisuflebis aRkveTis saxiT daniSnuli sasje-

lis Casanacvleblad e.w. `alternatiul~ sasjelebs iyenebs. sxvadasxva qveyanaSi gansx-

vavebuli saxis SedarebiT msubuqi sasjelebia dawesebuli. maT Soris kuTvnil adgils 

ikavebs sasjelis iseTi saxe, rogoricaa Sinapatimroba.31

Sinapatimroba _ rogorc aseTi, jer kidev romis samarTalSi, kerZod ki romis res-

publikis periodSi warmoiSva. braldebulsa da msjavrdebuls Tavisuflebis garkveul-

wilad SezRudvis fonze, SenarCunebuli hqondaT ufleba yofiliyvnen gankuTvnil sacx-

ovrebel adgilas, mieRoT megobrebi stumrad, esargeblaT sakuTari sakvebiTa da a.S. 

sisxlissamarTlebriv warmoebaSi swored am periodidan Cndeba es terminic.

Sinapatimroba Tavisi bunebiT warmoadgens sasjelis iseT nairsaxeobas, romelic 

dakavSirebulia Tavisuflebis aRkveTasTan, Tumca gamoiyeneba rogorc Tavisuflebis 

aRkveTis alternativa. misi aseTi gamoyenebis rekomendacias iZleva gaeros minimaluri 

wesebi sasjelTan mimarTebaSi, romlebic ar aris dakavSirebuli sapatimro sasjelebTan 

(tokios wesebi)1990 weli (me-8 muxlis „k~ qvepunqti).

sisxlis samarTlis sasjelis saxiT Sinapatimroba, arcTu ise bevri qveynis kanonmde-

blobaSia gaTvaliswinebuli, aseT qveynebs miekuTvneba andora, argentina, didi brita-

neTi, hondurasi, espaneTi, bolivia, san-marino, aSS, TurqeTi, kolumbia, maroko, panama, 

paragvai, tailandi, filipinebi. amasTan, aRsaniSnavia, rom espaneTsa da andoraSi Sina-

patimroba sasjelis damoukidebel saxes warmoadgens, san-marinosa da filipinebSi is 

warmoadgens Tavisuflebis aRkveTis saxiT daniSnuli sasjelis moxdis reJims, xolo 

tailandSi Tavisuflebis SezRudvis moxdis erT-erTi reJimia. marokoSi usafrTxoebis 

zomaa, xolo laTinuri amerikis qveynebSi is warmoadgens substituciur sasjels da 

iniSneba mxolod sxva sasjelis ufro msubuqiT Secvlis SemTxvevaSi. sainteresoa is faq-

ti, rom sasjelis am saxes laTinuri amerikis qveynebi iyeneben qali da arasrulwlovani 

damnaSaveebis mimarT, aseve 70 wels gadacilebuli pirebis an mZime avadmyofebis SemTx-

vevaSi (valetudinaries). aSS-s kanonmdeblobaSi aseTi sasjeli gaTvaliswinebulia qronikuli 

daavadebis mqone bavSvebSi, moxucebulebisaTvis 79 wels zeviT, fexmZime qalebis mimarT. 

did britaneTSi ki is SeiZleba daeniSnos nebismier 16 wels miRweul pirs. saerTo arsiT 

ki es sasjeli yvela qveyanaSi damnaSave piris drois garkveul periodSi sacxovrebel 

saxlSi yofnas gulisxmobs.32

aRsaniSnavia, rom am sasjelTan erTad mosamarTleebs SeuZliaT daniSnon sxva saxis 

29 Есаков Г. А. Основы сравнительного уголовного права: Монография. М., 2007.C 124
30  Карнозова Л. На пути к новой парадигме уголовной юстиции (краткий очерк о восстановительном правосу- дии) 
Евроремент Гулага. М., 2003, № 18 (23). С. 168−180.

31  Левченко В.Н. Совершенствование альтернативных видов уголовных наказаний // Actualscience. – 2015. – Т. 1. – № 1. – С. 
132-134.

32 Малиновский А. А. Сравнительное уголовное право. Учебник. М., Юрлитинформ, 2014. 234 C
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valdebulebebi msjavrdebulTa aRzrda-gamosworebisaTvis, ase magaliTad, san-marinos 

sisxlis samarTlis kodeqsis 83-e muxlis Tanaxmad, mosamarTle gascems gankargulebas 

imis Sesaxeb, rom msjavrdebulma Seasrulos ojaxuri valdebulebebi, iswavlos, iSromos 

SesaZleblobis farglebSi, sadResaswaulo dReebSi ganaxorcielos aucilebeli moqmede-

bebi. sainteresoa is faqti, rom yvela am qveyanaSi Sinapatimroba sxvadasxvagvarad aR-

sruldeba, iqneba es eleqtronuli monitoringi, satelefono kontroli Tu probaciis 

TanamSromlis zedamxedveloba, Tumca mTavari aris is, rom sasjelis am saxiT daniSvna 

arc erT CamoTvlil qveyanaSi 6 Tves ar scdeba.33 

„arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis~ safuZvelze 2016 wlis seqtembridan 

ZalaSi Sevida arasapatimro sasjelis axali saxe _ Sinapatimroba, romelic probaciis 

erovnulma saagentom eleqtronuli monitoringis saSualebebis gamoyenebiT unda aRas-

rulos. sasjelis moxdis alternatiuli formis danergva sisxlis samarTlis sistemis 

liberalizacias emsaxureba. cixis alternatiuli sanqciebis gamoyeneba, is, rom cixe 

iyos sasjelis ukiduresi forma, msoflio praqtikaSi miRebulia, arasrulwlovnebis 

SemTxvevaSi ki es moTxovna ufro mkacrad aris dayenebuli. rodesac sasamarTloSi ga-

nixileba arasrulwlovnis saqme, Tu ar aris gansakuTrebiT mZime danaSaulis faqtebi, sa-

samarTlo maqsimalurad cdilobs, sasjelis moxdis adgilad sasjelaRsrulebis dawese-

buleba ar gamoiyenos. axali arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis safuZvelze 

etapobrivad dainerga da aRsrulda is punqtebi, rac aris kanonis moTxovna iuvenaluri 

marTlmsajulebis farglebSi. 

rac Seexeba Sinapatimrobis reJims, misi gansazRvra sasamarTlos prerogativaa, am 

gadawyvetilebas iRebs mxolod mosamarTle, romelsac SeuZlia, gamoiyenos es sanqcia, 

rogorc sxva qveynebis praqtikaSi, Tu saqme ar exeba gansakuTrebiT mZime danaSauls. 

amave kodeqsSi erT-erTi mTavari daTqmaa, rom gaTvaliswinebuli iyos msjavrdebulis 

saukeTeso interesi, rac moicavs imas, rom sasjelis mizani iyos ara misi dasja, aramed 

misi gamosworeba.

mTavari mizania arasrulwlovani maqsimalurad iyos aridebuli sasjelaRsrulebis 

dawesebulebas. kanonmdeblis azriT, Sinapatimroba alternatiuli sasjelis formaa, 

rac TavisTavad ar niSnavs imas, rom SinaptimrobaSi myofi piri 24 saaTis ganmavlobaSi 

unda iyos saxlis pirobebSi. mosamarTle, gamomdinare arasrulwlovnis yoveldRiuri 

cxovrebidan, ganusazRvravs mas im saaTebs, ra periodSic is unda iyos saxlSi. danarCen 

dros arasrulwlovani Tavisufalia imisTvis, rom man iaros sportze, skolaSi, hqondes 

urTierToba sociumTan da maqsimalurad Seewyos xeli, rom ar dauSvas is Secdoma, 

ris gamoc aris braldebuli. rac Seexeba sasjelis aRsrulebas, es daevala probaciis 

erovnul saagentos. 

kanonis mixedviT, aRsrulebis procesSi SesaZlebelia gamoyenebul iqnes eleqtro-

nuli zedamxedvelobis meqanizmi, egreT wodebuli samajurebi. es mTel msoflioSi 

danergili praqtikaa, Tumca kanonSi arsebobs aseTi Canaweric: im SemTxvevebSi, sadac 

fizikurad ar aris teqnologiis gamoyenebis saSualeba, probaciis samsaxuri valdebu-

lia, garkveuli periodulobiT gadaamowmos msjavrdebulis saxlSi yofna, arRvevs Tu 

ara is Sinapatimrobis wesebs.34 

arasapatimro sasjelis saxe _ Sinapatimroba ar Seexeba maT, vinc ukve ixdis sas-

jels. sasamarTlom maT mimarT ukve gamoitana gadawyvetileba, magram, Tu moxda saqmis 

gadaxedva da erTi sasjelis Secvla meore sasjeliT, mosamarTles aqvs ufleba, gamoi-

yenos sasjelis axali forma _ Sinapatimroba. 

33 Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. — М.: Юрлитинформ, 2009. - 448 с.
34 arsoSvili g, miqanaZe g., SalikaSvili m., probaciis samarTali. Tb., 2015, gv.150-154.
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zogadad arsebuli praqtikiT, eleqtronuli monitoringis saSualebebis gamoyeneba 

xdeba sxvadasxva daniSnulebiT: aris aparatura, romliTac xdeba adamianis kontroli, 

Tu rogor moZraobs, sad gadaadgildeba; konkretuli aparatura ki SinapatimrobisTvis 

gamoiyeneba. 

samajurs aqvs infrastruqtura, rac gulisxmobs servers, romelzec iqneba ganTavse-

buli sruli informacia TiToeul mowyobilobaze. programuli uzrunvelyofa iZleva 

saSualebas ganisazRvros, romeli samajuri sad, visTan, vis mier aris damontaJebuli. 

daculia informaciuli mimocvla programasa da samajurs Soris. mowyobiloba monta-

Jdeba piris saxlSi miTiTebulia radiusi, romelsac ar unda gascdes konkretul dros 

SinapatimrobaSi myofi adamiani. radiusi sxvadasxva SemTxvevaSi sxvadasxvaa da damok-

idebulia im teritoriaze, romelic aris piris sacxovrebeli adgili. regionSi es ter-

itoria SesaZloa moicavdes ezos, mimdebare teritorias. aparaturas aqvs manZilis ga-

zomvis ramdenime reJimi. SinapatimrobaSi myof pirebs samajuri daumagrdebaT fexze, 

fexidan samajuris moZroba, xelisgan gansxvavebiT, gaxsnis gareSe praqtikulad SeuZle-

belia; amas garda, xelze mimagrebuli samajuri ufro Cans da rom ar moxdes msjavrdebu-

li arasrulwlovnis uflebebis Selaxva da misi erTgvari diskreditacia.

sasamarTlos mier miRebuli gadawyvetileba, rom piri garkveul dros saxlSi unda 

atarebdes, iTvleba darRveulad, Tu piri datovebs saxls. probaciis biuro informaci-

iT mimarTavs sasamarTlos, romelic iRebs gadawyvetilebas, rom SesaZloa, is Sansi, ro-

melic man misca arasrulwlovans da man ar gamoiyena, Secvalos sasjelis sxva formiT. 

rogorc aRiniSna, Sinapatimroba alternatiuli sasjelis formad ganixileba da misi 

daniSvnisas sasamarTlo arasrulwlovnis saukeTeso interesebs iTvaliswinebs. arasrul-

wlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 69-e muxli awesebs im normebs, romlis farglebSi 

da gansakuTrebuli garemoebebis drosaa SesaZlebeli misi daniSvna. 

sasjelis saxis _ Sinapatimrobisa da arasrulwlovanisaTvis movaleobis 

dakisrebis konkurencia, qarTuli iuvenaluri marTlmsajulebis WrilSi

esa Tu is sasjeli, rogorc wesi, individualuri saxisaa da misi gansazRvrebiT, 

niSan-TvisebebiT, SinaarsiTa da aRsrulebis wesebiT aucileblad ar unda imeorebdes 

meores. zogadad, sisxlis samarTalSi da miT ufro arasrulwlovanTa marTlmsaju-

lebSi, gansakuTrebuli adgili uWiravs mosamarTlis uflebamosilebiT iseTi movale-

obis dakisrebas, romelic damnaSave piris aRzrda-gamosworebas emsaxureba da friad 

mniSvnelovania rogorc sasjelis miznebis ukeT ganxorcielebisaTvis, aseve aRdgeniTi 

marTlmsajulebis principebis Sesasruleblad. marTalia, klasikuri gagebiT aRdgeniTi 

marTlmsajuleba sasamarTlo warmoebas sruliad ewinaaRmdegeba, Tumca Tanamedrove 

arsiTa da damkvidrebuli praqtikiT es ori mimarTuleba paraleluri sulac ar aris 

da xSir SemTxvevaSi ikveTeba kidec, Tumca maT, ra Tqma unda, cal-calke amocanebi aqvT 

Sesasrulebeli.

saqarTvelos arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 75-e muxlis meore naw-

ilis mixedviT, arasrulwlovnisaTvis arasapatimro sasjelis daniSvnisas mosamarTle 

uflebamosilia arasapatimro sasjelTan erTad mas daakisros imave kodeqsis 45-e muxliT 

gaTvaliswinebuli 1 an ramdenime movaleoba. am SemTxvevaSi dauSvebelia iseTi movaleo-

bis dakisreba, romelic didi albaTobiT ar Sesruldeba an romlis Sesruleba arasrul-

wlovnis gonebriv da fizikur SesaZleblobebs aRemateba. am danawesidan gamomdinare, 

gansakuTrebul yuradRebas iqcevs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 45-e 

muxlis 1 nawilis „g~ qvepunqti, romlis mixedviTac arasrulwlovans SeiZleba aekrZalos 
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drois gansazRvrul monakveTSi saxlidan gasvla.

konkretuli normis Sinaarsidan gamomdinare, mosamarTle uflebamosilia nebismier 

SemTxvevaSi, alternatiuli sasjelis gamoyenebisas damatebiT mimarTos arasrulwlo-

vanisaTvis movaleobis dakisrebas da daakisros iseTi movaleoba, romelic Tavisi Si-

naarsiT da gamoxatulebiT sruliad identuri iyos sasjelis iseTi saxisa, rogoricaa 

Sinapatimroba, radganac sisxlis samarTlis kodeqsis 69-e muxlis Tanaxmad, Sinapatim-

roba xom arasrulwlovnisaTvis dRe-Ramis gansazRvrul periodSi Tavis sacxovrebel 

adgilas yofnis valdebulebis dakisrebas niSnavs.

Tuki am logikur jaWvs gavyvebiT, SesaZlebelia arasrulwlovnis mimarT sasamarT-

los mier ganisazRvros ZiriTadi sasjelis saxed, magaliTad, jarima, xolo aucileb-

el Sesasrulebel movaleobad ki aekrZalos drois garkveul monakveTSi, saRamos 19 

saaTidan dilis 10 saaTamde Sinidan gasvla 6 Tvis ganmavlobaSi. sayuradReboa meore 

variantic, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 67-e da 68-e muxlis Tanaxmad, 

arasrulwlovans ZiriTad sasjelis saxed daeniSnos jarima, xolo damatebiTi sasjelis 

saxiT Sinapatimroba 6 Tvis vadiT. sruliad naTelia, rom aseT SemTxvevaSi sasjelisa da 

movaleobis Sesrulebis valdebulebis Sinaarsi da gamoxatuleba erTi da igivea. 

marTalia, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi ar iTvaliswinebs eleqtonu-

li monitoringis aucilebel pirobas valdebulebis Sesrulebis dakisrebisaTvis, Tumca 

garkveuli drois ganmavlobaSi Sinidan gausvlelobaze zedamxedveloba, zustad ele-

qtronuli monitoringis saSualebiTaa SesaZlebeli.

am problematuri sakiTxis ganxilvisas unda aRiniSnos isic, rom gansxvavebiT Sina-

patimrobisagan, romlis aRsrulebisas arasrulwlovnisa da misi kanonieri warmomad-

genlis pozicias mniSvneloba ara aqvs, 75-e muxlis mesame nawilis Tanaxmad, sxva arasa-

patimro sasjelebis aRsrulebisas arasrulwlovnisa da misi kanonieri warmomadgenlis 

TanxmobiT SeiZleba gamoyenebul iqnes eleqronuli monitoringi. gansakuTrebuli yur-

adRebaa gasamaxvilebeli imaze, rom xsenebul danawesSic saubaria mxolod da mxolod 

sasjelebis aRsrulebaze da ara dakisrebuli movaleobis aRsrulebis wesze. ufro met-

ic, arasrulwlovnisaTvis sasjelis daniSvnisas sasjelTan mimarTebaSi upiratesi priv-

ilegiiT SeiZleba isargeblos im normis Sinaarsma, romelic damatebiTi valdebulebis 

dakisrebas gulisxmobs. 

arasrulwlovans Sinapatimroba eniSneba 6 Tvidan 1 wlamde vadiT, mas Sinapatimroba 

SeiZleba daeniSnos naklebad mZime danaSulis Cadenis SemTxvevaSi. arasrulwlovanisaT-

vis movaleobis dakisrebisas ki kanoni ar awesebs drois gansazRvrul monakveTSi Sinidan 

gasvlis akrZalvis vadas, Sesabamisad, sruliad SesaZlebelia es vada iyos imaze ufro 

meti, vidre SinapatimrobisaTvis gansazRvruli vada. aseve araa gansazRvruli rogori 

simZimis danaSaulisaTvis SeiZleba iqnes gamoyenebuli arasrulwlovanTa kodeqsis 45-e 

muxlis pirveli nawilis „g~ qvepunqti.

rekomendacia: aucilebelia moxdes arasrulwlovanTa kodeqsis 45-e muxlis pirveli 

nawilis „g~ qvepunqtis transformacia ise, rom ganisazRvros akrZalvisaTvis garkveuli 

vada, dawesdes misi gamoyenebis iseTi farglebi, romelic mas sasjelis saxe _ Sinapatim-

robisagan ufro mkveTri konturebiT gamoacalkevebs.

daskvna

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kanonmdebloba ganxilul unda iqnes mxolod 

rogorc sistemuri reformis ZiriTadi nawili. mniSvnelovania, rom saxelmwifoebs mkaf-
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io warmodgena hqondeT im cvlilebebis Rirebulebaze, romlebsac am sferoSi dasaqme-

buli pirebi gauweven rekomendacias. imisaTvis, rom kanonmdebloba efeqtiani iyos, 

sakanonmdeblo, aRmasrulebelma da sasamarTlo organoebma sakuTar Tavze unda aiRon 

warmatebuli ganxorcielebisaTvis aucilebeli institutebisa da programebis Camoyal-

ibebis, gaZlierebis an gafarToebis valdebuleba. kanonmdebloba, romelic, miuxeda-

vad imisa, rom srulad Seesabameba saerTaSoriso standartebs, mainc Seicavs garkveul 

xarvezebs da Tu ar moxdeba misi aRmofxvra da gamosworeba, garkveuli TvalsazrisiT 

marTlmsajulebis daniSnuleba SeiZleba kontrproduqtiulic ki aRmoCndes.

mniSvnelovania, rom saxelmwifom Seagrovos arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

praqtikisa da administrirebis Sesaxeb zusti, detalizebuli monacemebi da akontro-

los isini. es saSualebas miscems saxelmwifos, gamoavlinos arasrulwlovanTa danaSau-

lis tendenciebi da gansazRvros sapasuxo zomebisa da programebis qmediToba. efeq-

tiani monitoringi da Sefaseba saxelmwifos aZlevs SesaZleblobas, dagegmos resursebis 

miznobrivi gamoyofa samecniero Tu praqtikuli wreebis mier SeTavazebuli iniciative-

bis gaTvaliswinebiT. 

mniSvnelovania, rom arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kanonmdebloba Seicavdes 

iseT Tavebs an muxlebs, romlebic mkafiod iqneba Camoyalibebuli, damnaSaved cnobil 

bavSvTan dakavSirebuli nebismieri qmedebis mizani unda iyos bavSvis reintegracia, Tum-

ca aucilebelia, rom es miznebi realizebul iqnes iseTi sakanonmdeblo wesebis gamoy-

enebiT, romlebic calsaxad gansazRvraven ama Tu im qcevis wess da ar arsebobs orgvaro-

vani gagebis riski.

havanis wesebis me-2 wesi acxadebs rom `arasrulwlovanTaTvis Tavisuflebis aRkveTa 

[...] gamoyenebul unda iqnes mxolod gamonaklis SemTxvevebSi.~ aRniSnuli debulebebidan 

gamomdinare, mosamarTleebs da samarTaldamcavi organoebis sxva Tanamdebobis pirebs 

akisriaT valdebuleba, bavSvebs Tavisuflebis aRkveTa Seufardon mxolod gamonakli-

sis saxiT da mxolod zemoaRniSnuli pirobebis arsebobis SemTxvevaSi. bavSvis uflebaTa 

konvenciis ganxorcielebis sakiTxSi mosamarTleebisa da samarTaldamcavi organoebis 

sxva TanamSromlebis daxmarebisaTvis aucilebelia ganviTardes patimrobis alterna-

tiuli zomebis gamoyenebis saSualebebi ise, rom isini ar ewinaaRmdegebodes erTmaneTs. 
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arasrulwlovnis patimroba, rogorc ukiduresi RonisZieba 
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sasamarTloebis praqtikis analizi)

TaTia qvriviSvili

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universitetis doqtoranti,

Tbilisis saapelacio sasamarTlos 

Tavmjdomaris biuros konsultanti

Sesavali

Tavisuflebisa da xelSeuxeblobis ufleba pirvelxarisxovani mniSvnelobisaa 

demokratiul sazogadoebaSi konvenciis gamomxatvelobis farglebSi.1 misi sakvanZo mi-

zani TviTnebobisa da Tavisuflebis ukanonod aRkveTis prevenciaa.2 

pirovnebisTvis Tavisuflebis aRkveTiT izRudeba ara mxolod pirovnebis gadaadg-

ilebis Tavisufleba, aramed aseve misi Tavisufali neba, awarmoos da ganaviTaros urT-

ierTobebi ojaxis wevrebTan da axloblebTan. aSkaraa, rom sasamarTlo gadawyvetilebis 

an gadaudebeli aucileblobis safuZvelze pirisTvis Tavisuflebis aRkveTa avtomatu-

rad zRudavs patimrobaSi myofi adamianis kavSirs gare samyarosTan.3 

saerTaSoriso samarTalSi arainstituciur midgomebs instituciur midgomebTan Se-

darebiT upiratesoba eniWeba, rac gulisxmobs, rom bavSvebisTvis Tavisuflebis aRkveTa 

akrZaluli ar aris, Tumca eWvgareSea, rom ukidures RonisZiebad gamoiyeneba.4 bavSvis 

uflebaTa konvenciis 37-e muxlis `b~ punqtis mixedviT, arc erT bavSvs ar unda aRekve-

Tos Tavisufleba ukanonod an TviTneburad. bavSvis dapatimreba, dakaveba an cixeSi 

moTavseba xorcieldeba kanonis Tanaxmad da ganixileba, rogorc mxolod ukiduresi 

zoma, rac SeiZleba naklebi periodis ganmavlobaSi. es umniSvnelovanesi norma-principi 

_ arasrulwlovnis patimroba, rogorc ukiduresi RonisZieba, mraval saerTaSoriso aqt-

Sia ganmtkicebuli; rogoricaa, gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi Tavisufle-

baaRkveTil arasrulwlovanTa dasacavad, gaerTianebuli erebis organizaciis minimal-

uri standartuli wesebi arasrulwlovanTa mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis 

Sesaxeb (e.w. `pekinis wesebi~), gaeros bavSvis uflebaTa komitetis zogadi komentari #10 

marTlmsajulebis sistemaSi bavSvis uflebebis Sesaxeb da sxv.

analogiur midgomas iTvaliswinebs saqarTvelos arasrulwlovanTa marTlmsaju-

1 Winterwerp v. the Netherlands, ECHR, 24 October 1979, § 37, Series A no. 33
2 McKay v. the United Kingdom [GD], ECHR, no. 543/03, § 30.
3  saqarTvelos moqalaqeebi – daviT sarTania da aleqsandre maWaraSvili saqarTvelos parlamentisa da 

saqarTvelos iusticiis ministris winaaRmdeg, saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos ganCineba, 1/2/458, 

10.06.2009, par. II-7.
4  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 177. ix. SalikaSvili m., miqanaZe g., arasrulwlovanTa 

marTlmsajuleba (saxelmZRvanelo), 2016, gv. 83.
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lebis kodeqsis me-9 muxlic, romlis mixedviTac dauSvebelia arasrulwlovnisTvis Tav-

isuflebis SezRudva, Tu kanoniT gansazRvruli miznis miRweva ufro msubuqi zomis ga-

moyenebiT aris SesaZlebeli. amasTan, arasrulwlovnis dakaveba da dapatimreba, misTvis 

Tavisuflebis SezRudva da Tavisuflebis aRkveTa dasaSvebia mxolod rogorc ukidure-

si RonisZieba, romelic SeZlebisdagvarad mokle vadiT da regularuli gadasinjvis 

pirobiT unda iqnes gamoyenebuli. 

marTalia, kanonmdebelma normis saTaurad SearCia `patimroba, rogorc ukidure-

si RonisZieba~, magram aq patimroba farTo gagebiTaa gamoyenebuli, rac gulisxmobs 

sisxlis samarTalwarmoebisas Tavisuflebis SemzRudvel iseT RonisZiebebs, rogoricaa 

dakaveba, patimroba, rogorc aRkveTis RonisZiebis saxe, Tavisuflebis aRkveTisa da Ta-

visuflebis SezRudvis sasjelebi.

warmodgenil naSromSi ganxiluli iqneba arasrulwlovanTaTvis patimrobis, rogorc 

aRkveTis RonisZiebis Sefardebis sakiTxi saqarTvelos sasamarTloebisa da adamianis 

uflebaTa evropuli sasamarTlos praqtikaSi, ra samarTlebriv da faqtobriv garemoe-

bebze dayrdnobiT iRebs sasamarTlo ganCinebas arasrulwlovnisTvis patimrobis Sefar-

debis Taobaze da ramdenad xSirad xdeba misi alternatiuli aRkveTis RonisZiebebiT 

Canacvleba.

I. arasrulwlovnis patimrobis gamoyenebis winapirobebi saerTaSoriso 

aqtebisa da adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos praqtikis mixedviT

adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis Sesaxeb evropuli konvenciis 

me-5 muxli Seexeba Tavisuflebisa da xelSeuxeblobis uflebas. aRniSnuli muxlis 1-li 

nawilis mixedviT, yvelas aqvs Tavisuflebisa da piradi xelSeuxeblobis ufleba. aravis 

SeiZleba aRekveTos Tavsufleba, garda Semdegi SemTxvevebisa da kanoniT gansazRvruli 

proceduris Sesabamisad: d) arasrulwlovnis dapatimreba kanonieri brZanebis safuZvel-

ze masze aRmzrdelobiTi zedamxedvelobisaTvis an misi kanonieri dapatimreba ufleba-

mosili sasamarTlo organos winaSe mis warsadgenad. aqve unda aRiniSnos, rom pekinis we-

sebis me-17 punqti CamoTvlis 4 ZiriTad kriteriums, romelTa erTobliobis SemTxvevaSi 

SesaZlebelia arasrulwlovans Seefardos patimroba. esenia:

a) zemoqmedebis zoma yovelTvis unda iyos ara marto samarTaldarRvevis simZimisa 

da garemoebebis proporciuli, aramed, aseve arasrulwlovnis mdgomareobisa da moTx-

ovnebis, sazogadoebis moTxovnebis proporciuli;

b) arasrulwlovnis piradi Tavisuflebis SezRudva SeiZleba gamoyenebul iqnes mx-

olod detalurad ganxilvis Semdeg da unda Semoifarglos SesaZlo minimumiT;

g) piradi Tavisuflebis SezRudva ar gamoiyeneba, Tu arasrulwlovans ar asamarTle-

ben seriozuli qmedebisaTvis sxva piris mimarT Zaladobis an sxva seriozuli samarTal-

darRvevebis araerTjeradi CadenisaTvis da Tu ar arsebobs sxva Sesabamisi zemoqmedebis 

RonisZieba. 

d) arasrulwlovnis keTildReoba gadamwyveti faqtoria misi saqmis ganxilvisas. 

gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil arasrulwlo-

vanTa dasacavad gansazRvravs, rom patimrobaSi an winaswar patimrobaSi myofi („jer 

gausamarTlebeli~) arasrulwlovnebi iTvlebian udanaSauloebad. arasrulwlovnis da-

kaveba sasamarTlomde maqsimalurad unda iqnes Tavidan aridebuli da gamoyenebul unda 

iqnes mxolod gamonaklis SemTxvevebSi. Sesabamisad, maqsimaluri Zalisxmeva unda iqnes 

gamoyenebuli, raTa Sefardebul iqnes alternatiuli RonisZieba. 
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zogadad, rodesac adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlo ganixilavs arasrul-

wlovanTa saqmeebs, adamianis uflebaTa evropul konvenciasTan erTad iyenebs bavSvis 

uflebaTa Sesaxeb konvencias da sxva zemoT CamoTvlil saerTaSoriso aqtebs, romlebic 

arasrulwlovnebs Seexeba.

arasrulwlovnis patimrobasTan dakavSirebiT adamianis uflebaTa evropuli sa-

samarTlos praqtikidan ramdenime saintereso saqmis moyvana SeiZleba magaliTad, rom-

lebSic sasamarTlom daadgina adamianis uflebaTa evropuli konvenciis me-5 muxlis 

1-li nawilis `d~ q/p darRveva. erT-erTi aseTi saqmea mubilanzila maieka da kaniki 

mitunga belgiis winaaRmdeg.5 saqmis faqtobrivi garemoebebis mixedviT, arasrulwlovani 

kaniki mitunga, romelic iyo warmoSobiT kongodan, briuselis aeroportSi dakavebul 

iqna dokumentebis arqonis gamo, xolo Semdgom moxda misi deportacia kongoSi social-

ur muSakTan erTad. adamianis uflebaTa evropulma sasamarTlom aRniSnul saqmeze daad-

gina konvenciis me-5 muxlis darRveva, Semdeg garemoebebze dayrdnobiT: 1. kaniki mitunga 

dakavebis Semdeg moTavsebul iqna daxurul centrSi imave pirobebSi, rogorSic iyvnen 

aralegali ucxoeli srulwlovnebi. 2. arasrulwlovnis deportacia moxda, miuxedavad 

imisa, rom gasaCivrebis 24-saaTiani periodi jer kidev ar iyo gasuli. garda amisa, aR-

niSnul saqmeSi sasamarTlo ganmartavs, rom `konvenciis me-5 muxlis §1 `d~ punqti img-

varad ar unda iqnes gagebuli, TiTqos mxolod am punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSia 

SesaZlebeli arasrulwlovnis dakaveba, igi Seicavs specifikur, magram ara amomwurav 

CamonaTvals.~

arasrulwlovnisTvis patimrobis Sefardebisas gaTvaliswinebuli unda iyos konk-

retuli da ara abstraqtuli garemoebebi. saqmeSi _ Boicenco v Moldova, (11/07/2006, §143) 
evropulma sasamarTlom ganmarta, rom safuZveli ar SeiZleba iyos `zogadi da ab-

straqtuli~. braldebis simZime da mimalvis, axali danaSaulis Cadenis an SeTqmulebis 

hipoTeturi saSiSroeba ar Seesabameba aseve adamianis uflebaTa evropuli konvenciis 

moTxovnebs.6

erT-erTi bolo saqme, arasrulwlovnis patimrobis sakiTxTan mimarTebiT, romelzec 

adamianis uflebaTa evropulma sasamarTlom daadgina konvenciis me-5 muxlis darRveva, 

iyo grabovski poloneTis winaaRmdeg.7 faqtobrivi garemoebebis mixedviT, arasrulw-

lovani ganmcxadebeli dakavebul iqna krakovSi yaCaRobis ramdenime faqtze braldebiT. 

krakovis raionulma sasamarTlom miiRo gadawyvetileba aRkveTis RonsZiebis saxed gamo-

eyenebina braldebulis arasrulwlovanTa TavSesafrSi 3 Tvis vadiT ganTavseba, vinaidan 

arsebobda imis riski, rom igi miimaleboda an zemoqmedebas moaxdenda mowmeebze. patim-

robis 3-Tviani vadis gasvlis Semdeg arasrulwlovnis advokatma mimarTa sasamarTlos, 

rom dauyovnebliv gaeTavisuflebinaT misi dacvis qveS myofi patimrobidan, vinaidan 

ar arsebobda sasamarTlos gadawyvetileba patimrobis vadis gagrZelebis Taobaze. sa-

samarTlos kancelariaSi advokats ganumartes, rom damkvidrebuli praqtikis mixedviT, 

vinaidan arasrulwlovans brali edeboda mZime danaSaulis CadenaSi, ar arsebobda kanon-

mdeblobiT aRkveTis RonisZiebis gauqmebis an misi Secvlis safuZveli, sanam saboloo 

gadawyvetilebas ar miiRebda sasamarTlo. ramdenime Tvis Semdeg krakovis raionulma 

sasamarTlom miiRo saboloo ganaCeni, romlis mixedviTac arasrulwlovani cnobil iqna 

damnaSaved, sasjelis saxed Seefarda gamosasworebel dawesebulebaSi moTavseba, ro-

melic SeCerda 2 wlis gamosacdeli vadiT, amasTan, kvlav daeniSna sasamarTlo meur-

vis zedamxedveloba imave periodiT. rac Seexeba aRkveTis RonisZiebas, igi gauqmda da 

5 Mubilanzila Mayeka and kaniki Mitunga v. Belgium, ECHR, no. 13178/03, 12.10.2006.
6  saqarTveloSi adamianis uflebaTa evropuli konvenciis gamoyeneba da erovnuli kanonmdeblobisa da sa-

samarTlo praqtikis SesabamisobaSi moyvana evropul standartebTan, mWedliZe n., 2017, gv.55.
7 Grabowski v. Poland. ECHR, no. 57722/12, 30.09.2015.
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arasrulwlovani gaTavisuflda darbazidan. ganmcxadebeli davobda sasamarTlos gad-

awyvetilebis gareSe ukanono patimrobasTan dakavSirebiT.

sasamarTlo gadawyvetilebaSi aRniSnavs: `konvenciis me-5 muxlis §1 amomwuravad 

gansazRvravs gamonakliss da mxolod viwro interpretaciaa Tavsebadi am debulebis 

miznebTan, e.i. uzrunvelyofili unda iqnas, rom aravis SeezRudos Tavisufleba TviT-

neburad. sasamarTlom miiCnia, rom, pirvel rigSi, poloneTis arasrulwlovanTa kanoni, 

romelic zustad ar gansazRvravda sasamarTlos brZanebis miRebis valdebulebas gae-

grZelebina aRkveTis RonisZieba arasrulwlovanTa TavSesafarSi ganTavsebis Taobaze, 

maSin, roca gasuli iyo misi moqmedebis vada, ar akmayofilebda `kanonis xarisxianobis~ 

tests konvenciis me-5 §1 muxlis miznebisTvis. arasrulwlovanTa kanonis arasakmarisma 

debulebebma saSualeba misca iseTi praqtikis ganviTarebas, sadac SesaZlebeli iyo Tav-

SesafarSi moTavsebis gaxangrZliveba arasrulwlovanTaTvis sasamarTlos specialuri 

gadawyvetilebis gareSe. meore mxriv, sasamarTlom miiCnia, rom es kanoni Tavis mxriv 

ewinaaRmdegeboda kanonis gansazRvrulobis principsac, romelic nagulisxmevia konven-

ciaSi da romelic adgens kanonis uzenaesobis erT-erT ZiriTad elements.~ Sesabamisad, 

sasamarTlom daadgina, rom arasrulwlovnis patimroba ar iyo `samarTliani~ konvenciis 

me-5 §1 muxlTan mimarTebiT da daadgina aRniSnuli muxlis darRveva.

II. arasrulwlovnis patimrobis gamoyenebis winapirobebi 

saqarTvelos arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsisa da 

saqarTvelos sasamarTloebis praqtikis mixedviT

`aRkveTis RonisZiebis gamoyenebis mizani ar aris piris braleulobis mtkiceba, igi 

warmoadgens marTlmsajulebis jerovani ganxorcielebis xelSeSlis prevenciis saSuale-

bas.~8

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis me-9 Tavi Seexeba aRkveTis RonisZie-

bebs da gansazRvravs, Tu romeli aRkveTis RonisZiebebis gamoyenebaa SesaZlebeli aras-

rulwlovani braldebulis mimarT. esenia: meTvalyureobaSi gadacema, SeTanxmeba gausv-

lelobisa da saTanado qcevis Sesaxeb, piradi Tavdeboba, girao, patimroba. maT Soris 

yvelaze mkacri RonisZiebaa patimroba.

kanoni ar adgens cal-calke miznebs dapatimrebis, giraos da a.S. gamoyenebisTvis, es 

miznebi erTi da igivea aRkveTis RonisZiebis yvela saxis gamoyenebisaTvis. gansxvaveba 

mxolod imaSia, Tu ra xarisxisaa varaudi (albaTobis ramdenad maRali varaudi arsebobs) 

braldebulis mier am qmedebaTa Cadenisa da am saSiSroebis aRsakveTad ra saxis aRkveTis 

RonisZiebis gamoyenebis aucilebloba arsebobs. rac ufro maRali xarisxisaa varaudi, 

rom braldebuli Caidens im qmedebebs, romelTa aRsakveTadac gamoiyeneba aRkveTis 

RonisZieba, miT ufro mkacri aRkveTis RonisZieba unda iqnes gamoyenebuli da _ piriqiT.9

rodesac sasamarTlo msjelobs aRkveTis RonisZiebis gamoyenebis Taobaze, saxeze 

unda iyos rogorc faqtobrivi, ise formaluri safuZvlebi. 

faqtobriv safuZvelSi igulisxmeba faqtebis an informaciis erToblioba, rome-

lic mocemuli sisxlis samarTlis saqmis garemoebaTa erTobliobiT daakmayofilebda 

obieqtur pirs, raTa daeskvna arasrulwlovnis mier danaSaulis SesaZlo Cadena, e.i. 

dasabuTebuli varaudis standarti, romelic dadgenilia aRkveTis RonisZiebis Sefar-

8  saqarTvelos moqalaqe giorgi ugulava saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg, saqarTvelos sakonstitucio 

sasamarTlos saoqmo Canaweri #3/5/646, II-40, 26.06.2015.
9 Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiis ganCineba, #1g/1805-16, 29.11.2016.
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debisaTvis.

rac Seexeba aRkveTis RonisZiebis gamoyenebis formalur safuZvels, aq ukve mosamar-

Tlem unda imsjelos braldebulTan mimarTebaSi arsebul safrTxeebsa da konkretuli 

aRkveTis RonisZiebis Sefardebis mizanSewonilobaze da gadawyvitos, Tu romeli aRkve-

Tis RonisZieba ufro ukeT uzrunvelyofs braldebulis saTanado qcevas gamoZiebisa da 

saqmis sasamarTloSi ganxilvis stadiebze.

zogadad, aRkveTis RonisZiebis miznebi gaTvaliswinebulia sisxlis samarTlis sap-

roceso kodeqsis 198-e muxliT, romelic uklebliv yvela RonisZiebaze vrceldeba. aR-

niSnulis muxlis 1-li nawilis mixedviT, aRkveTis RonisZieba gamoiyeneba im mizniT, rom 

braldebulma Tavi ar aaridos sasamarTloSi gamocxadebas, aRikveTos misi Semdgomi 

danaSaulebrivi saqmianoba, uzrunvelyofil iqnes ganaCenis aRsruleba. rogorc zemoT 

aRiniSna, `marTlmsajulebis ganxorcielebisaTvis safrTxis Semcveli TiToeuli miznis 

in abstracto gamoyeneba aRkveTis RonisZiebis dasabuTebisaTvis dauSvebelia da unda em-

yarebodes konkretul faqtobriv safuZvels. aRniSnuli safuZveli ar SeiZleba iyos 

`zogadi da abstraqtuli~. braldebis simZime da mimalvis, axali danaSaulis Cadenis an 

SeTqmulebis hipoTeturi saSiSroeba ar Seesabameba konvenciis moTxovnebs.10 `igi unda 

efuZnebodes individualizebul Sefasebas imisa, Tu ra iqneba gonivruli da saWiro ar-

sebul pirobebSi gaqcevis, mtkicebulebebze zemoqmedebis an axali danaSaulis Cadenis 

Tavidan asacileblad.11 

patimrobis gamoyenebis Taobaze gadawyvetilebis miRebisas unda moxdes braldebu-

lis pirovnebis, misi ganviTarebis donis, sazogadoebriv cxovrebaSi integraciis xarisx-

is, ojaxuri mdgomareobisa da socialur-ekonomikuri pirobebis siRrmiseuli Seswav-

la-gaanalizeba. 

aRsaniSnavia, rom srulwlovani braldebulebisagan gansxvavebiT, arasrulwlovani 

braldebulis mimarT patimrobis gamoyenebis safuZvlad damatebiTi garemoebebia gaT-

valiswinebuli arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 64-e muxliT. esenia:

a) savaraudod, Cadenili danaSaulisaTvis sasjelis saxiT gaTvaliswinebulia Tavi-

suflebis aRkveTa; 

b) patimroba erTaderTi saSualebaa, romelic uzrunvelyofs, rom Tavidan iqnes 

acilebuli arasrulwlovani braldebulis mimalva, mis mier marTlmsajulebis ganxor-

cielebisaTvis an mtkicebulebebis mopovebisaTvis xelis SeSla an axali danaSaulis Ca-

dena;

g) mizani, romelsac arasrulwlovani braldebulis patimroba emsaxureba, aRemateba 

misi Tavisuflebis interess.

patimroba ar unda gaigivdes sasjelis faqtoris mizanTan, arasrulwlovani bral-

debuli imitom moeqca am gansakuTrebuli saproceso miznebis miRwevis liberalur re-

JimSi, rom is swored arasrulwlovania da sxvagvarad aRiqvams im kanonsawinaaRmdego 

qmedebas/garemoebas, vidre srulwlovani, mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli saqmesa da 

braldebulTan dakavSirebiT arsebuli konkretuli da individualuri maxasiaTeblebi, 

ramac unda Seqmnas an gamoricxos patimrobis gamoyenebis SesaZlebloba. dapatimreba 

gamoyenebul unda iqnes mxolod sagamonakliso RonisZiebis saxiT, is ar unda iyos saval-

debulo xasiaTis da ar unda iqnas mimarTuli dasjis miznebisaTvis. sasamarTlos aqvs 

valdebuleba, aRkveTis RonisZieba gamoiyenos mxolod mkacrad gawerili safuZvlebis 

10  Boicenco v. Moldova. ECtHR, 11.07.20016, §143; Patsuria v.  Georgia, ECtHR, 06.11.2007, §67. ix. fafiaSvili l., Tuman-

iSvili g., kvaWantiraZe d., liparteliani l., dadeSqeliani g., guncaZe S., mezvriSvili n., Toloraia l., 

saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis komentari, 2015, gv. 558.
11  Eligio Cedeno v. Venezuela, UNHRC, 29.10.2012, § 7. 10; Torobekov v. Kyrgyzstan UNHRC, 27.11.2011, § 6.3.., ix. igive,  gv. 

591.
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arsebobisas, xolo patimroba, rogorc ukiduresi RonisZieba, unda gamoiyenos mxolod 

saTanado dasabuTebis SemTxvevaSi da aucileblobisas. amasTan, gamoyenebuli aRkveTis 

RonisZiebis konkretuli saxe unda iyos Cadenili qmedebis proporciuli.12 

Tbilisis saapelacio sasamarTlo ganmartavs, rom `aRkveTis RonisZiebis sakiTxis 

ganxilva yovelTvis moqceuli unda iyos prezumfciaSi, rom braldebuli unda iyos 

Tavisufali sasamarTlos ganaCenis gamotanamde, aRniSnuli ki rogorc prokurors, ise 

sasamarTlos avaldebulebs, mxolod zemoT miTiTebuli safrTxeebis gansakuTrebuli 

xarisxiT arsebobisas ganixilos patimrobis gamoyenebis SesaZlebloba. amasTan, dabe-

jiTebiT mtkiceba imisa, rom esa Tu is braldebuli Caidens axal danaSauls an xels 

SeuSlis gamoZiebas mtkicebulebaTa mopovebaSi, SeuZlebelia, Tumca saproceso kanon-

mdebloba ar iTxovs braldebis mxarisagan utyuari mtkicebulebebis wardgenas, aRkve-

Tis RonisZiebis gamoyenebisa da dasabuTebisaTvis sakmarisia dasabuTebuli varaudis 

arseboba.~13

rogorc zemoT aRiniSna, arasrulwlovani braldebulisaTvis patimrobis gamoyenebis 

safuZvels iZleva kumulaciuri mocemuloba im garemoebebisa, romelic gaTvaliswinebu-

lia arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 64-e muxliT. ganvixiloT TiToeuli 

punqti detalurad:

„a~ punqtis mixedviT, patimrobis gamoyenebis erT-erT safuZvels warmoadgens gare-

moeba, Tuki, savaraudod, Cadenili danaSaulisaTvis sasjelis saxiT gaTvaliswinebu-

lia Tavisuflebis aRkveTa. sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebuli muxlebis 

umetesoba sanqciis saxiT iTvaliswinebs Tavisuflebis aRkveTas, maT Soris naklebad 

mZime kategoriis danaSaulebzec. viziareb gamoTqmul mosazrebas, rom umjobesi iqne-

boda `ara yvela danaSaulze iyos patimroba gamoyenebuli, romlebzec Tavisuflebis 

aRkveTa aris gaTvaliswinebuli, aramed mxolod maTze, romlebic mZime da gansakuTre-

biT mZime danaSaulTa kategoriaSi xvdebian.~14 Tumca, vfiqrob, rom aqve unda iyos daTq-

ma, rom arasrulwlovani, romelic ramdenjermea nasamarTlevi, Tundac naklebad mZime 

kategoriis danaSaulis CadenisaTvis da mis mimarT gamoyenebuli sxva alternatiuli, 

araTavisuflebis SemzRudveli RonisZiebebi, ar aRmoCnda Semaferxebeli faqtori misi 

Semdgomi danaSaulebrivi qmedebebisa, aRniSnuli SesaZloa gaxdes misTvis patimrobis, 

rogorc aRkveTis RonisZiebis Sefardebis safuZveli.

aRniSnuli sakiTxis ganxilvisas sayuradReboa Tbilisis saapelacio sasamarTlos 

sagamoZiebo kolegiis mier ganxiluli erT-erTi saqme arasrulwlovnis patimrobis Tao-

baze. arasrulwlovans brali edeboda ZarcvisaTvis, ramac mniSvnelovani ziani gamoiwvia 

da imis mier, vinc orjer iyo nasamarTlevi sxvisi nivTis marTlsawinaaRmdego misa-

kuTrebisaTvis. braldebis mxaris azriT, sakmaod maRali iyo axali danaSaulis Cadenis 

safrTxe, radgan bolo 2 wlis ganmavlobaSi braldebuli araerTxel iyo gasamarTlebu-

li sxvisi sakuTrebis winaaRmdeg mimarTuli danaSaulis CadenisaTvis, imyofeboda piro-

biTi msjavris qveS. mis mimarT sasamarTloSi ganixileboda sisxlis samarTlis saqme 

ramdenime epizodSi qurdobis faqtze da im saqmeze Sefardebuli hqonda arasapatimro 

aRkveTis RonisZieba. man daarRvia pirobiTi msjavris gamosacdeli vada, aseve daarRvia 

sxva saqmeze gamoyenebuli giraos pirobebi. aseve maRali iyo mimalvis safrTxe, vinaidan 

arasrulwlovani bolo 1 Tvis ganmavlobaSi ar cxaddeboda probaciis biuroSi, arc 

sasamarTloSi saqmis ganxilvaze da bolo erTi kviris ganmavlobaSi arc sacxovrebel 

saxlSi misula. miuxedavad braldebis mxaris mier zemoT moyvanili argumentebisa pa-

12 Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiis ganCineba, #1g/1742-16, 15.11.2016.
13 Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiis ganCineba #1g/1921,  22.12.2016.
14 SalikaSvili m., miqanaZe g., arasrulwlovanTa marTlmsajuleba (saxelmZRvanelo), 2016, gv. 185.
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timrobis gamoyenebis safuZvlianobis Sesaxeb, sasamarTlo daeyrdno arasrulwlovan-

Ta adgilobrivi sabWos gadawyvetilebas, romliTac arasrulwlovani ganTavisuflda 

pirobiT vadamde, vinaidan igi aqtiurad monawileobda sportul aqtivobebSi, sxvadasxva 

saswavlo-saganmanaTleblo RonisZiebaSi, sargeblobda biblioTekiT. agreTve, sasamarT-

lom gaiTvaliswina pedagogis daxasiaTebac, romelic braldebuls aqtiur da niWier 

moswavled afasebda. agreTve warmodgenili iyo fsiqologis Sexedulebebi braldebu-

lis pirovnuli Tvisebebis Sesaxeb, romelic miuTiTebda, rom arasrulwlovani ar iyo 

konfliqturi da ar avlenda antisocialur qcevebs. `amgvari fsiqologiis arasrulw-

lovnis mimarT, miuxedavad imisa, rom arsebobs garkveuli safrTxeebi sakuTrebis wi-

naaRmdeg mimarTuli danaSaulis Cadenisa, gamoyenebul unda iqnes arasapatimro aRkve-

Tis RonisZieba, miT umetes, rom misi kanonieri warmomadgeneli _ deda mzadaa axali 

energiiT Seecados 16 wlis Svilis normalur gzaze dayenebas.~15

SeiZleba iTqvas, rom sasamarTlo praqtikaSi 2016 wlidan moyolebuli, arasrul-

wlovnisTvis patimrobis Sefardeba marTlac ukidures RonisZiebad ganixileba. 2016 

wlis 9 Tvis statistikuri monacemebiT, mTeli saqarTvelos masStabiT, arasrulwlo-

vani bradebulebis mimarT aRkveTis RonisZiebis Taobaze sul ganxilul iqna 73 saqme, 

aqedan 16 saqmeSi moxda arasrulwlovnisTvis patimrobis Sefardeba, 42 saqmeze _ giraos, 

danarCeni sxva aRkveTis RonisZiebebze nawildeba. amasTan, sainteresoa, rom giraos ga-

moyenebis uzrunvelyofis mizniT patimroba Seefarda arasrulwlovans erT saqmeze. 

vfiqrob, aRniSnuli SemTxveva problemuria, rasac qvemoT ganvixilav.

`b~ punqti _ patimroba erTaderTi saSualebaa, romelic uzrunvelyofs, rom Tav-

idan iqnes acilebuli arasrulwlovani braldebulis mimalva, mis mier marTlmsaju-

lebis ganxorcielebisaTvis an mtkicebulebebis mopovebisaTvis xelis SeSla an axali 

danaSaulis Cadena;

braldebulis Tavisuflebis ufleba gamomdinareobs sisxlis samarTlis saproce-

so kodeqsis me-5 muxlis me-4 nawiliT gaTvaliswinebuli prezumfciidan: `piri unda 

iyos Tavisufali, garda im SemTxvevisa, Tu dadasturda misi dapatimrebis aucileblo-

ba~. `Tavisuflebis prezumfcia gulisxmobs Tavisuflebis SezRudvis SemTxvevebisa da 

xangrZlivobis mxolod ukiduresi aucileblobis da minimaluri xangrZlivobiT gamoy-

enebas, sajaro interesis arsebobis SemTxvevaSi, romelsac udanaSaulobis prezumfciis 

miuxedavad, SeuZlia gadawonos pirovnebis Tavisuflebis moTxovna.~16 aseT garemoebad 

miiCneva mimalvis, mtkicebulebis ganadgurebis, marTlmsajulebis ganxorcielebisaTvis 

xelis SeSlis, sazogadoebisaTvis aSkara da mniSvnelovani safrTxe, romlis ganeitrale-

ba sxvagvarad SeuZlebelia.17 

braldebis mxare mimalvis safrTxes xSirad asabuTebs im faqtoriT, rom, vinaidan 

arasrulwlovans brali edeba gansakuTrebiT mZime an mZime danaSaulis CadenaSi, es rele-

vanturi safuZvelia misi mimalvisa. Tumca, pirveli instanciis sasamarTloc da Tbili-

sis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiac, ganmartaven, rom ̀ mimalvis safrTxis 

dasabuTebisas warmodgenili argumentacia ar SeiZleba iyos abstraqtuli da igi unda 

gamomdinareobdes mocemuli sisxlis samarTlis saqmis masalebidan.~18

Tbilisis saqalaqo sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa kolegiam 2015 wlis 31 

15 Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiis ganCineba 1g/1516. 28.09.2016.
16  8 J.G. v Poland, ECtHR, 06.04.2004, §50,56; Labita v italy, 06.04.2000, §152. ix. fafiaSvili l., TumaniSvili g., kvaWan-

tiraZe d., liparteliani l., dadeSqeliani g., guncaZe S., mezvriSvili n., Toloraia l., saqarTvelos sisx-

lis samarTlis saproceso kodeqsis komentari, 2015, gv. 57.
17  fafiaSvili l., TumaniSvili g., kvaWantiraZe d., liparteliani l., dadeSqeliani g., guncaZe S., mezvriSvili 

n., Toloraia l., saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis komentari, 2015, gv. 58.
18 Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiis ganCineba 1g/1695, 7.11.2016.
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dekembers ganixila Suamdgomloba arasrulwlovani braldebulisaTvis patimrobis gam-

oyenebis Taobaze. braldebis mxaris mtkicebiT, arasrulwlovanma sacxovrebeli adgilis 

Secvlis Taobaze policias ar miawoda informacia, igi Tavs aridebda sagamoZiebo or-

ganoSi gamocxadebas, xolo patimrobis gamouyeneblobis SemTxvevaSi, ver iqneboda Tav-

idan acilebuli braldebulis sasamarTloSi gamoucxadeblobis, mowmeebze zemoqmedebis 

da axali danaSaulis Cadenis safrTxe. sasamarTlom CaTvala, rom `braldebulis mier 

misamarTis Secvla ver CaiTvleba mimalvad, xolo saxelmwifo sazRvris kveTis Sesaxeb 

informacia saqmeSi ar devs.~ Sesabamisad, sasamarTlo mivida im daskvnamde, rom ar ar-

sebobda braldebulis mimarT aRkveTis RonisZiebis gamoyenebis formaluri safuZveli.

erT-erT saqmeSi arasrulwlovans, romelsac brali edeboda ssk-is 179-e muxliT 

gaTvaliswinebuli danaSaulis CadenaSi, braldebis mxaris saCivris mixedviT, arasrulw-

lovnis mimarT patimrobis Sefardebis moTxovnis erT-erTi safuZveli sasjelis simkac-

ris SiSiT mimalvis albaToba iyo. sasamarTlom ar daakmayofila saCivari da ganmarta: 

`aucileblad unda iqnes gaTvaliswinebuli, rom braldebuli arasrulwlovania, aris 17 

wlis, rac niSnavs, rom igi myarad aris damokidebuli ojaxze rogorc finansurad, ise 

emociurad da mimalva pasuxismgeblobis aridebis paralelurad niSnavs, rom arasrul-

wlovanma datovos deda, mama, saxli da ganeridos ojaxur pirobebs da siyvaruls, rac 

ar aris advili arc emociurad da arc fizikurad. Sesabamisad, mxolod mkacri sasjeli, 

aseT mocemulobaSi ar SeiZleba iyos mimalvis safrTxis Sesafaseblad sakmarisi gare-

moeba~.19 

`g~ punqti _ mizani, romelsac arasrulwlovani braldebulis patimroba emsaxureba, 

aRemateba misi Tavisuflebis interess.

Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegia ganmartavs, rom `kanon-

mdebelma gansakuTrebuli mniSvneloba mianiWa arasrulwlovnis Tavisuflebis inter-

esebs, aRniSnuli ar gulisxmobs mis Tavisuflad gadaadgilebas quCaSi da saswavlo 

dawesebulebebSi, aq igulisxmeba misi cnobierebis saboloo Camoyalibeba Tavisuflebis 

pirobebSi, sazogadoebriv cxovrebaSi misi integracia, ganaTlebis miRebis SesaZlebloba 

da a.S. swored am yvelafers unda aRematebodes is mizani, risTvisac xdeba arasrulwlo-

vani braldebulis dapatimreba. am procesSi gansakuTrebuli roli aqvs saxelmwifosac. 

braldebulis sasjelaRsrulebis dawesebulebaSi moTavseba ver uzrunvelyofs sasurve-

li Sedegis miRebas bavSvis fsiqologiis normalur ganviTarebaze.~20 

arasrulwlovnisaTvis patimrobis Sefardeba mxolod im SemTxvevaSi unda moxdes, 

`Tu mis gareSe SeuZlebeli iqneba miRweul iqnes aRkveTis RonisZiebis gamoyenebis mizne-

bi da romelic bavSvis saukeTeso interesebis miuxedavad, aSkarad gadawonis pirovnebis 

individualuri Tavisuflebis uflebas, xolo saqmeSi arsebuli relevanturi da 

sakmarisi mtkicebulebebiT udavod iqneba dadasturebuli piris TavisuflebaSi Carevis 

aucilebloba da garduvaloba.~21 

aRemateba Tu ara Tavisuflebis interess arasrulwlovnisaTvis patimrobis Sefar-

debis mizani, aRniSnuli gageba SesaZloa moxdes ori mimarTulebiT: `1. Tanafardobis 

principis Sesabamisad unda dadgindes, rom arasrulwlovani braldebulis patimro-

ba mocemul momentSi ufro didi upiratesobiT sargeblobs Tavad braldebulisTvis, 

vidre TavisuflebaSi misi darCena.~22 am principTan mimarTebiT sainteresoa 2017 wlis 

24 Tebervlis Tbilisis saqalaqo sasamarTlos sagamoZiebo da winasasamarTlo sxdomis 

kolegiis ganCineba, romlis Tanaxmadac, arasrulwlovans, romelsac wardgenili hqonda 

19  Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiis ganCineba, 1g/1635-16, 25.10.2016.
20  Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiis ganCineba, 1g/1635-16, 25.10.2016.
21  Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiis ganCineba, 1g/1479-16, 15.09.2016.
22  SalikaSvili m., miqanaZe g., arasrulwlovanTa marTlmsajuleba (saxelmZRvanelo), 2016, gv. 187.
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braldeba ssk-is 177-e muxlis me-2 da me-3 nawilebiT gaTvaliswinebuli danaSaulebis Ca-

denisaTvis, Seefarda aRkveTis RonisZiebis saxiT patimroba. aRniSnuli ganCineba dacvis 

mxaris mier gasaCivrebul iqna Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiaSi, 

aRkveTis RonisZiebis gareSe datovebis Sesaxeb TxovniT. Tbilisis saapelacio sasamarT-

lo ganCinebaSi ganmartavs: `arasrulwlovani braldebulisaTvis patimrobis Sefardeba 

Zalzed sensitiuri sakiTxia, magram es sulac ar niSnavs imas, rom mis saukeTeso in-

teresebs yvela SemTxvevaSi unda mieniWos upiratesoba sxva sikeTeebTan mimarTebaSi~.23 

vinaidan arasrulwlovani did dros atarebda quCaSi arakeTilsaimedo TanatolebTan 

erTad, sasamarTlom CaTvala, rom aRniSnuli faqti erTiorad zrdida axali danaSaulis 

Cadenis riskebs, rac Sesabamis reagirebas saWiroebda. arasrulwlovnis TavisuflebaSi 

datovebiT misi mxridan sxvaTa qonebrivi uflebebis morigi xelyofa garduvali iqnebo-

da. Sesabamisad, arasrulwlovani patimrobaSi darCa.

me-2 mimarTulebaa is garemoeba, rom `patimrobam ar unda gamoiwvios imaze meti 

ziani, rasac SeeZlo misTvis TavisuflebaSi yofnas gamoewvia. am mxriv unda aRiniSnos, 

rom patimroba mozardisaTvis aris iseTi Sokis momgvreli da Tavzardamcemi, rom yov-

elTvis mZime Sedegebs iwvevs mozardis fsiqikaze. mozardebi mZimed ganicdian maTTvis 

sando, nacnobi socialuri garemosagan mowyvetas.~24 

sasamarTlom da samarTaldamcavma organoebma yovelTvis unda gaiTvaliswinon, 

rom arasrulwlovani sazogadoebis jgufis wevrs warmoadgens, misi ganviTareba damok-

idebulia qveynis socialur, kulturul, sazogadoebriv, ekonomikur da politikur cx-

ovrebaze da maTi zegavlenis erTgvari Sedegia, xolo Tavad arasrulwlovani Zalian 

mgrZnobiarea mis garSemo arsebuli emociuri klimatisa da mimdinare movlenebis mimarT. 

zogadad, arasrulwlovan damnaSaveebs, gamonaklisis garda, srulwlovan damnaSaveTagan 

gansxvavebiT, ar SeuZliaT maT mier Cadenili danaSaulis xasiaTisa da xarisxis mTlianad 

srulyofilad gacnobiereba, rac zogierTi mozardis mcire asakis (arasrulwlovnis aR-

qmisa da gagebis unarTan) an arasakmao inteleqtualur momzadebasa da/an gamoucdelo-

basTan aris dakavSirebuli. Sesabamisad, mniSvnelovania, rom saxelmwifom (sasamarTlom, 

samarTaldamcavma organoebma) pozitiuri roli iTamaSos kanonTan konfliqtSi myofi 

arasrulwlovani damnaSave pirebis xelaxali aRzrdisaTvis xelis Sewyobisa da maTi 

resocializacia-reabilitaciis mizniT. amitom, unda aRiniSnos, rom dakaveba da dapa-

timreba, marTalia, savsebiT kanonieri qmedebaa im arasrulwlovanTa mimarT, romelTac 

miaRwies sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis asaks da arsebobs safuZvliani eWvi, rom 

Caidines danaSauli, magram es forma (miT umetes aRkveTis RonisZiebis SerCevis etapze) 

gamoyenebul unda iqnes mxolod rogorc ukiduresi zoma.25 

III. arasrulwlovnisaTvis patimrobis Sefardeba giraos 

gamoyenebis uzrunvelsayofad

sainteresoa sakiTxi, Tu ramdenad SeiZleba arasrulwlovans giraos gamoyenebis uz-

runvelsayofad Seefardos patimroba sssk-s me-200 muxlis me-6 nawilis Sesabamisad. aR-

niSnuli sakiTxi ar aris regulirebuli arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsiT, 

Tumca amave kodeqsis me-2 muxlis me-3 nawilis Tanaxmad, arasrulwlovanTa marTlmsa-

23 Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiis ganCineba 1g/346-17, 10.03.2017.
24  Diemer, H./Schatz, H, A./Sonnen, B-R., 2011. S.562. ix.  SalikaSvili m., miqanaZe g., arasrulwlovanTa marTlmsa-

juleba (saxelmZRvanelo), 2016, gv. 187.
25 Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiis ganCineba 1g/1479-16, 15.09.2016.
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julebis procesSi gamoiyeneba saqarTvelos sxva normatiuli aqtebis debulebebic, Tu 

isini ar ewinaaRmdegeba am kodeqss an/da arasrulwlovnisTvis SeRavaTs iTvaliswinebs.

miuxedavad imisa, rom sssk-s zemoaRniSnuli muxli ar iTvaliswinebs SeRavaTs aras-

rulwlovnisaTvis da amasTan, ewinaaRmdegeba amk-s umniSvnelovanes princips, rom aras-

rulwlovnis patimroba gamoyenebul iqnes, rogorc ukiduresi RonisZieba, Tbilisis 

saqalaqo sasamarTlos sagamoZiebo da winasasamarTlo sxdomis mosamarTlem 2016 wlis 

23 seqtembris ganCinebiT, arasrulwlovan l.b.-s, romelsac brali edeboda 178-e muxlis 

me-2 nawilis „a~ qvepunqtiTa da amave muxlis me-4 nawilis ̀ g~ qvepunqtiT gaTvaliswinebu-

li danaSaulis CadenisaTvis, Seufarda girao sapatimro uzrunvelyofiT. aRniSnuli 

ganCineba gasaCivrda zemdgom instanciaSi. Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZie-

bo kolegiam ganmarta, rom `giraos uzrunvelyofis mizniT aRkveTis RonisZiebis saxiT 

patimrobis gamoyenebis SesaZlebloba specifikuri uflebamosilebaa, romelic zustad 

unda iqnes gansazRvruli arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsSi. am mosazre-

bas amZafrebs is garemoebac, rom arasrulwlovans sakuTari Semosavlebi ar gaaCnia da 

giraod gadaxdis procesSi is yovelTvis SezRudulia mSoblebis Tu sxva naTesavebis 

SesaZleblobebiT, rac maRali albaTobiT misTvis patimrobis Sefardebis tolfasia. 

adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos praqtikac giraos uzrunvelyofis mizniT 

patimrobis gamoyenebas ar miiCnevs konvenciis me-5 muxlis darRvevad, mxolod kargi 

dasabuTebis pirobebSi, aseT mocemulobaSi ki, rodesac specialuri kanoni ar iTval-

iswinebs amgvar SesaZleblobas, amis dasabuTeba SeuZlebeli iqneba.~26 aRniSnul saqmeSi 

Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiam arasrulwlovani braldebuli-

saTvis Sefardebuli girao ucvlelad datova, xolo mis uzrunvelsayofad Sefardebu-

li patimroba gaauqma. 

yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, vfiqrob, dauSvebelia arasrulwlovan 

braldebulze gavrceldes sssk-s me-200 muxlis me-6 nawilis danawesi da mas Seefardos 

patimroba giraos gamoyenebis uzrunvelsayofad.

IV. arasrulwlovanTa patimrobis vadebi

srulwlovnebisagan gansxvavebiT, amk-s 64-e muxlis me-2-me-4 nawilebi arasrulwlo-

vani braldebulebisaTvis patimrobis gansxvavebul vadebs adgens. kerZod, Tu arasrul-

wlovani braldebuli patimaria, winasasamarTlo sxdomamde misi patimrobis saerTo vada 

ar unda aRematebodes misi dakavebidan 40 dRes. amasTan, arasrulwlovani braldebulis 

patimrobis saerTo vada ar unda aRematebodes 6 Tves.

xangrZliv samarTalwarmoebas SeuZlia mniSvnelovani wnexis qveS moaqcios bral-

debulebi da gaamZafros bundovan momavalTan, msjavrdebis SiSsa da sasjelis gaurkvev-

el simZimesTan dakavSirebuli gancdebi. erovnulma sasamarTlom xazgasmiT aRniSna, rom 

zemoaRniSnuli miT umetes, ufro mkafioa arasrulwlovanTa marTlmsajulebis saqmee-

bze.27 

gaeros bavSvis uflebaTa komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs 

gaataron Sesabamisi zomebi, raTa uzrunvelyon bavSvebis rac SeiZleba drouli gaTavi-

sufleba winaswari patimrobidan da Tu saWiro gaxda, amisTvis specialuri pirobebic ki 

daaweson.

26  Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiis ganCineba 1g/1516. 28.09.2016.
27   Stögmüller v. Austria, ECHR, 10.11.1969, punqti 5; Petrenko v. Russia, 20.01.2011, punqti 47. ix. saqarTveloSi adami-

anis uflebaTa evropuli konvenciis gamoyeneba da erovnuli kanonmdeblobisa da sasamarTlo praqtikis 

SesabamisobaSi moyvana evropul standartebTan, mWedliZe n., 2017, gv. 130.
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garda amisa, evropis sabWos ministrTa komitetma, 2003 wlis 24 seqtembers, wevri 

saxelmwifoebis mimarT miiRo rekomendacia Rec (2003)20 „arasrulwlovanTa damnaSaveo-

basTan mimarTebaSi axali meTodebis gamoyenebasa da arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

daniSnulebaze~. rekomendaciis miRebis mizani iyo is, rom SesaZloa, mxolod tradiciuli 

sisxlis samarTlis sistemebi aRar iZleodes arasrulwlovan damnaSaveebTan mimarTeba-

Si adekvaturi gadawyvetilebis gzebs (ix. rekomendaciis preambula). rekomendacia, inter 
alia, saxelmwifoebisgan moiTxovs, rom samarTalwarmoebis TiToeuli etapi maqsimalurad 

SemWidroebuli iyos da SeZlebisdagvarad uswrafes vadebSi Catardes. marTlmsajulebis 

daCqarebis da efeqtianobis gazrdis RonisZiebebi Tanabarzomier wonasworobaSi unda 

iyos samarTliani sasamarTlo procesis moTxovnebTan (rekomendaciis me-14 punqti). 

analogiuri moTxovnebia gaTvaliswinebuli „bavSvze orientirebuli marTlmsajulebis 

saxelmZRvanelo principebSi~, romlebic evropis sabWos ministrTa komitetis mier 2010 

wlis 17 noembers iqna miRebuli.

patimrobis vadis gagrZelebis nebismieri periodi, ganurCevlad misi xangrZlivo-

bisa, moiTxovs uflebamosili erovnuli xelisuflebis saTanado motivacias, romelic 

valdebulia, gamoamJRavnos `gansakuTrebuli gulisxmiereba~ am procedurebis ganxor-

cielebisas.28 

aseve, sainteresoa bavSvis uflebaTa komitetis rekomendacia sasamarTlo pro-

cesebTan dakavSirebuli dayovnebebis Taobaze, romelic mouwodebs monawile saxelm-

wifoebs miiRon samarTlebrivi zomebi, romlis mixedviTac sasamarTlos/arasrulwlo-

vanTa mosamarTle an sxva kompetenturi organo valdebuli iqneba, miiRos saboloo 

gadawyvetileba bavSvisTvis wayenebuli braldebis Sesaxeb saqmis wardgenidan ara ugvi-

anes 6 Tvis ganmavlobaSi. swored aRniSnuli rekomendaciaa asaxuli saqarTvelos aras-

rulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsSic. 

daskvna

daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom sasamarTlo praqtikis analizi cxadyofs, ada-

mianis uflebaTa evropuli sasamarTlos praqtikis msgavsad, erovnuli sasamarTloe-

bis praqtikis imgvarad ganviTarebas, rom arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 

ZalaSi Sesvlidan dRemde, patimrobis Sefardeba mxolod sagamonakliso RonisZiebis sax-

iT xdeba. marTalia, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesSi, upirveles yovli-

sa, gaiTvaliswineba arasrulwlovanis saukeTeso interesebi, magram, rogorc `pekinis 

wesebis~ me-17 punqtis `a~ q/p-Sia aRniSnuli, zemoqmedebis zomis SerCevisas arasrulw-

lovnis moTxovnebTan erTad, sazogadoebis moTxovnebic unda iqnes gaTvaliswinebuli. 

patimrobis gamoyenebis marTlzomierebis Sefasebisas aucilebelia, mxedvelobaSi iqnas 

miRebuli saqmesa da braldebulTan dakavSirebiT arsebuli konkretuli da individua-

luri maxasiaTeblebi. 

amasTan, vfiqrob, dauSvebelia arasrulwlovnis mimarT aRkveTis RonisZiebis Sefar-

debisas gavrceldes sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis me-200 muxlis me-6 nawili, 

romelic iTvaliswinebs giraos gamoyenebis uzrunvelyofis mizniT patimrobis Sefarde-

bas. aRniSnuli ewinaaRmdegeba arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis me-2 muxlis 

me-3 nawiliT gaTvaliswinebul danawess. arasrulwlovnisaTvis patimrobis Sefardeba 

28  Tbilisis saqalaqo sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa kolegiis 2013 wlis 25 ivnisis ganCineba, saqme 

#1/70-13. ix., saqarTveloSi adamianis uflebaTa evropuli konvenciis gamoyeneba da erovnuli kanonmde-

blobisa da sasamarTlo praqtikis SesabamisobaSi moyvana evropul standartebTan, mWedliZe n., 2017, gv.56.



arasrulwlovnis patimroba, rogorc ukiduresi RonisZieba _ adamianis uflebaTa evropuli 
sasamarTlosa da saqarTvelos sasamarTloebis praqtikis analizi

TaTia
qvriviSvili

111

droebiTi RonisZiebis saxiT giraos gamoyenebis uzrunvelsayofad araa gaTvaliswinebu-

li arc amk-s debulebebiT da arc arasrulwlovnisaTvis SeRavaTs ar iTvaliswinebs 

sssk-s me-200 muxlis me-6 nawili. Sesabamisad, dauSvebelia arasrulwlovans giraos gam-

oyenebis uzrunvelyofis mizniT Seefardos patimroba.

misasalmebelia is faqti, rom mas Semdeg, rac arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

kodeqsi ZalaSi Sevida, arasrulwlovanTa saqmeebis ganxilvisas, erovnuli sasamarTlos 

ganCinebebSi ufro da ufro xSirad gvxvdeba adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos 

praqtikisa da saerTaSoriso aqtebis citirebebi.

dabolos, `arasrulwlovanTa marTlmsajuleba unda iTvlebodes TiToeuli saxelm-

wifos erovnuli ganviTarebis ganuyofel nawilad da iyos yvela arasrulwlovnisaTvis 

socialuri marTlmsajulebis yovlismomcvel CarCoSi, rac erTdroulad xels Seuwyobs 

axalgazrdebis dacvas da sazogadoebaSi marTlwesrigis SenarCunebas.~29

29  gaeros minimaluri standartuli wesebi arasrulwlovanTa mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis Sesa-

xeb  (`pekinuri wesebi“), miRebulia generaluri asambleis mier 1985 wlis 29 noembris 40/33 rezoluciiT, 

nawili pirveli, 1.4.
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ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universitetis doqtoranti, 

goris saxelmwifo saswavlo universitetis mowveuli specialisti,

ssip iuridiuli daxmarebis samsaxuris advokati

Sesavali

saerTaSoriso standartebis Sesabamisi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi 

(SemdegSi _ amk), romelic 2015 wlis 12 ivniss mesame mosmeniT iqna miRebuli saqarTvelos 

parlamentis mier da 2016 wlis 01 ianvridan amoqmedda, saqarTveloSi ganxorcielebuli 

da mimdinare sisxlis samarTlis kanonmdeblobis liberalizaciis mniSvnelovani nawilia.

mTavari, rac amk-s moqmedi Sida kanomdeblobisagan ganasxvavebs, aris is, rom is 

efuZneba humanizmis, bavSvis saukeTeso interesebis dacvas, reabilitaciisa da reso-

cializaciis principebs, amkvidrebs novaciebs kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebisTvis. 

2015 wlis aprilSi, iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

iuridiuli fakultetis kriminologiis institutis organizebiT Catarda saerTaSor-

iso konferencia arasrulwlovanTa marTlmsajulebis Sesaxeb, sadac amk-s jer kidev 

proeqti iqna ganxiluli da gaanalizebuli. aRniSnul konferenciaSi monawileobiT, Ses-

aZlebloba momeca warmedgina advokatis TvaliT danaxuli amk-s proeqti, Cemi, rogorc 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi specializebuli advokatis mosazrebebi da SeniS-

vnebi kodeqsis calkeul debulebebTan mimarTebaSi. 

warmodgenil statiaSi damatebiT gaanalizebulia aseve is problemebi, mosazrebebi 

da SeniSvnebi, romelic kodeqsis calkeul debulebebTan mimarTebaSi gamoiTqva mul-

tidisciplinaruli uwyebaTSorisi jgufebis Sexvedrebisas monawileTa mxridan, dacvis 

uflebis efeqturad ganxorcielebis gzebis SemuSavebaze msjelobisas. sakiTxebi ganxi-

lulia Tanmimdevrulad, amk-s struqturuli Semadgenlobis gaTvaliswinebiT.

pirveli, rac arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsma principis doneze Se-

mogvTavaza, esaa arasrulwlovnis saukeTeso interesebis cneba. `bavSvis saukeTeso in-

teresebi~ aris bavSvis uflebebis Sesaxeb konvenciis erT-erTi saxelmZRvanelo princi-

pi, romlis gansazRvra unda moxdes yovel individualur SemTxvevaSi, rac warmoadgens 

mniSvnelovan process.1

bavSvis saukeTeso interesebi ganimarteba rogorc misi usafrTxoebis, keTildReo-

bis, janmrTelobis dacvis, ganaTlebis, ganviTarebis, resocializacia-reabilitaciisa 

da sxva interesebi, romelTa gansazRvra unda moxdes saerTaSoriso standartebisa da 

arasrulwlovnis individualuri maxasiaTeblebis Sesabamisad, agreTve misi azris gaT-

1  ix. dawvrilebiT: Handbook for Professionals and Policymakers on Justice Matters involving Child Victims and Witnesses of 
Crime, (UNODC) and (UNICEF), Criminal Justice Handbook Series (United Nations: New York, 2009), pg.5-8.



advokatis TvaliT danaxuli arasrulwlovanTa
marTlmsajulebis kodeqsi

ioseb
gabaraevi

113

valiswinebiT.2 yoveli gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi, ̀ bavSvis saukeTeso interesi~ 

unda Sefasdes, ganisazRvros calkeuli bavSvis konkretul garemoebebze dayrdnobiT da 

nebismieri gadawyvetileba unda moergos bavSvis konkretul situaciur saWiroebebs. 

bavSvis uflebebis Sesaxeb konvenciis monawile saxelmwifoebs ekisrebaT valdebuleba 

daadginon bavSvis WeSmariti interesebi da SeimuSaon saerTaSoriso kanonmdeblobis Se-

sabamisi kanonebi.3 

swored aRniSnulma da marTlmsajulebis procesSi arasrulwlovanTa monawileo-

bis maregulirebeli normebis saerTaSoriso standartebTan SesabamisobaSi moyvanis 

saWiroebam ganapiroba axali kodeqsis miReba. mTel am process ki safuZvlad daedo 

arasrulwlovnis saukeTeso interesebis dasacavad saWiro sakanonmdeblo garantiebis 

ararseboba, arasrulwlovnis gansakuTrebul fizikur da fsiqikur mdgomareobasTan Se-

usabamo, araefeqturi samarTlebrivi sistema, romelic Sedegze ar iyo orientirebuli. 

arsebuli kanonmdebloba ar uTmobda sakmaris yuradRebas arasrulwlovnis saukeTeso 

interesebs, ar iTvaliswinebda sisxlissamarTlebrivi devnis alternatiuli zomebis up-

iratesobas, arasrulwlovani mowmisa da dazaralebulis dacvis saTanado meqanizmebs da 

sxva saxelmwifoTa4 praqtikisgan gansxvavebiT saqarTvelos kanonmdeblobaSi ar arsebob-

da arasrulwlovanTa marTlmsajulebis maregulirebeli specialuri normatiuli aqti, 

romelic gaaerTianebda marTlmsajulebis procesSi arasrulwlovnis monawileobis Ses-

axeb arsebul specifikur wesebs da gaamartivebda maT aRqmas. 

arasrulwlovnebis mimarT gansakuTrebuli damokidebulebis aucilebloba aRiare-

bul iqna jer kidev 1924 wels, bavSvis uflebebis Sesaxeb Jenevis deklaraciiT, arasrul-

wlovnebis mimarT gansakuTrebuli damokidebulebis sakiTxs exeba mravali mniSvnelovani 

saerTaSoriso dokumenti, romelTa debulebebsac daeyrdno winamdebare kodeqsi, maT 

Soris: bavSvis uflebebis Sesaxeb gaeros generaluri asambleis deklaracia (1959), bavSvis 

uflebaTa konvencia (1989) da misi damatebiTi oqmi (2000), arasrulwlovanTa marTlmsa-

julebis ganxorcielebis gaeros minimaluri standartuli wesebi (pekinis wesebi) (1985), 

arasrulwlovani mowmisa da dazaralebulis marTlmsajulebis saxelmZRvanelo princi-

pebi (2005), TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebis dacvis gaeros wesebi (havanas we-

sebi) (1990), arasrulwlovanTa samarTaldarRvevebis prevenciis gaeros saxelmZRvanelo 

principebi (er-riadis wesebi) (1990), sxvadasxva saerTaSoriso organizaciis wesdebebi da 

sxva mniSvnelovani dokumentebi. marTalia, manamde arsebuli kanonmdebloba nawilobriv 

ukve iTvaliswinebda specifikur midgomas arasrulwlovnebis mimarT, Tumca saerTaSo-

riso standartebi gacilebiT maRalia da maTTan SesabamisobisTvis aucilebeli gaxda 

erTiani specialuri sakanonmdeblo aqtis Camoyalibeba. gaerTianebuli erebis organi-

zacias SemuSavebuli aqvs ori modeluri kanoni _ „marTlmsajuleba kanonTan konfliqt-

Si myofi arasrulwlovnebis saqmeebze~5 (arasrulwlovnebis marTlmsajulebis Sesaxeb 

modeluri kanoni) da „sisxlis samarTlis marTlmsajuleba arasrulwlovani mowmisa da 

dazaralebulis monawileobiT~6 (arasrulwlovani mowmisa da dazaralebulis modeluri 

kanoni) _ im mizniT, rom daexmaros wevr saxelmwifoebs saerTaSoriso moTxovnebTan Se-

sabamisi amk-s miRebaSi. 

2 ix. ganmartebiTi baraTi saqarTvelos kanonis arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis proeqtze 
3 konvencia bavSvis uflebebis Sesaxeb - (CRC), muxli 4. 
4 germania, serbeTi, holandia, italia, da a.S. 
5  Justice in Matters Involving Children in Confl ict with the Law, Model Law on Juvenile Justice and Related Commentary, United 

Nations: New York, 2013. < https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice_Matters_Involving-Web_ver-
sion.pdf  > [11.04.2017].

6  Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, Model Law on Justice in Matters involving Child Victims and 
Witnesses of Crime, United Nations: New York, 2009. <http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice_in_
matters...pdf >[11.04.2017].
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kodeqsi procesis mwarmoebels avaldebulebs gadawyvetilebis miRebisas maqsimal-

uri efeqturobiT, upiratesad gaiTvaliswinos arasrulwlovnis saukeTeso interesebi 

da is individualuri midgomebi, romelic mimarTulia arasrulwlovani braldebulis 

sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis alternatiuli zomebis gamoyenebasTan. kodeqsi 

mosamarTles aniWebs farTo uflebamosilebas gadawyvetilebis miRebisas. sasamarTlo 

procesSi monawile arasrulwlovani braldebulisTvis uzrunvelyofilia misi mSoblebis 

da sxva axlo naTesavebis monawileoba, SeTavazebulia aseve patimrobis gaumjobesebu-

li pirobebi. arasrulwlovnis gansakuTrebuli fizikuri da fsiqikuri mdgomareobis 

gaTvaliswinebiT kodeqsi ayalibebs specifikur midgomas mis mimarT da orientirebu-

lia mis saukeTeso interesebze. Sesabamisad, yvela SesaZlo SemTxvevaSi xazgasmulia, 

rom, upirveles yovlisa, mxedvelobaSi miiReba arasrulwlovnis saukeTeso interesebi. 

am midgomis erT-erTi mizezi aseve aris arasrulwlovnis Semdgomi resocializaciis 

simartive msubuqi zomebis gamoyenebiT, ramdenadac arasrulwlovans ar aqvs ganviTareba 

dasrulebuli da misi fsiqika jer isev Camoyalibebis procesSia. swored amitom, mis-

ive gamosworebisTvis, umjobesia, sasamarTloSi saqmiswarmoebis sanacvlod gamoyenebul 

iqnes sisxlissamarTlebrivi devnis alternatiuli meqanizmi. 

amk gamoiyeneba yvela im SemTxvevaSi, roca marTlmsajulebis procesSi monawileobs 

kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlovani, arasrulwlovani mowme an/da dazarale-

buli. Tumca, mTavari siaxle, rasac axali kodeqsi gvTavazobs, aris is, rom kodeqsi 

gamoiyeneba maSinac, roca danaSaulis Cadena xdeba 18-dan 21 wlamde pirebis mier. aras-

rulwlovnebis marTlmsajulebis Sesaxeb modeluri kanonis komentarebis Tanaxmad,7 nei-

ro-mecnieruli kvlevebiTa da adamianis Tavis tvinis ganviTarebis Seswavlis Sedegad 

dadginda, rom realurad Zalian rTulia dadgindes gansxvaveba mozrdili bavSvisa (`older 
child~) da axalgazrda zrdasrulis (`young adult~) Tavis tvinebs Soris, ris gamoc evro-

puli saxelmwifoebis umetesoba ukve avrcelebs arasrulwlovanTa marTlmsajulebas 

18-dan 21 wlamde asakis pirebze. evrosabWos ministrTa komitetis mosazrebiT, imis gaT-

valiswinebiT, rom gardamavali periodi bavSvobidan zrdasrulobaSi sakmaod xangrZliv-

ia, garkveul SemTxvevebSi SesaZlebeli unda iyos 18-dan 21 wlamde asakis axalgazrda 

zrdasrulebze imave wesebis gavrceleba, rac gaTvaliswinebulia arasrulwlovnebisT-

vis.8 arasrulwlovani brldebulis, mowmis an dazaralebulis monawileobiT warmarTu-

li procesi iwarmoebs upirvelesad amk-iT dadgenili wesebis Sesabamisad. Tumca aseve 

SesaZlebelia arasrulwlovnis WeSmariti ineteresebis dacviT, gamoyenebul iqnes sxva 

Sidasaxelmwifoebrivi normebic, Tu isini ar movlen winaaRmdegobaSi amk-sTan. 

1. arasrulwlovanis saproceso ufleba ufaso iuridiul daxmarebaze

amk-is me-15 muxli, sisxlis samarTlis saqmis samarTalwarmoebis nebismier stadi-

aze, braldebuli da dazaralebuli arasrulwlovnisTvis iTvaliswinebs ufaso iurid-

iuli daxmarebiT sargeblobis uflebas. am uflebiT SezRuduli sargeblobis danawe-

sia SemoTavazebuli arasrulwlovani mowmis SemTxvevaSi, rac arasrulwlovani mowmis 

gadaxdisunarianobaSi vlindeba. sxvagvarad rom vTqvaT, aseTi uflebiT sargebloba Seu-

Zlia mxolod gadaxdisuunaro arasrulwlovan mowmes, isic misi Tanxmobis SemTxvevaSi, 

vinaidan me-15 muxlSi saubaria uflebiT sargeblobaze da es Canaweri ar aris imper-

7 ix. sqolio 5.
8  Explanatory memorandum on Recommendation CM/Rec (2003) 20 of the Committee of Ministers to member States concerning 

new ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice,Paragraph 11, pg18-19. <www.legislationline.org/
documents/id/8024 > [04.02.3017]
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atiuli xasiaTis. arasrulwlovnis mier iuridiuli daxmarebiT sargeblobis uflebis 

SezRudva gadaxdisunarianobis kriteriumiT, Seicavs diskriminaciis elementebs da sxva 

araferia, Tu ara gansxvavebuli mopyroba gadaxdisuunaro da gadaxdisunariani aras-

rulwlovnebis mimarT. sakiTxis gadawyvetisas unda isargeblos Tu ara arasrulwlovama 

mowmem ufaso iuridiuli daxmarebis uflebiT, amosavali wertili unda iyos bavSvis 

arasrulwlovneba da ara misi qonebrivi SesaZlebloba. 

garda amisa, me-15 muxlis pirveli nawilis bolo winadadeba ewinaaRdegeba amave kan-

onis 29-e muxlis meore nawils, saidanac vkiTxulobT, rom `arasrulwlovnis mimarT 

Catarebul nebismier saproceso moqmedebas eswreba misi advokati.~ arasrulwlovanSi ki 

am kanonis me-3 muxlis pirveli nawilis Tanaxmad, am kanonis miznebisTvis igulisxmeba 

Tvramet wlamde mowmec gadaxdisunarianobis miuxedavad.

arsebuli formiT amk-is me-15 muxlis Canaweri ar emsaxureba arasrulwlovnis WeS-

marit interess da SesaZloa, droTa ganmavlobaSi Zveli praqtikis mankieri mxaris wamax-

alisebel garemoebad iqces; vinaidan, sruliad SesaZlebelia gadaxdisunariani arasrul-

wlovani mowmis saxiT gamokiTxvis Semdgom moxdes misi dakaveba, ris Semdgomac, misTvis 

rogorc ukve braldebulisTvis, damcvelis daniSvnam SesaZloa mniSvneloba dakargos 

da gamousworebeli zianis momtani iyos bavSvis WeSmariti interesebisTvis. Tu arasru-

wlovani mowme (zog SemTxvevaSi potenciuri braldebuli) iqneba gadaxdisunariani da ar 

moiwvevs damcvels SeTanxmebiT, gamodis, rom misi gamokiTxva da sxvadasxva sagamoZiebo 

moqmedebaSi (mag: amocnoba, sagamoZiebo eqsperimenti da a.S.) monawileoba SesaZlebeli 

iqneba damcvelis savaldebulo monawileobis gareSe, rac gazrdis braldebis mxaris sa-

sargeblo informaciis mopovebis SesaZleblobas. arasrulwlovani mowmis monawileobiT 

Catarebul sagamoZiebo moqmedebebSi mxolod kanonieri warmomadgenlis monawileoba, 

ver uzrunvelyofs mas samarTlebrivi daxmarebiT, vinaidan mis monawileobas mxolod 

emociuri stabilurobis garantis mniSvneloba aqvs.9 pirveladi (mowmis saxiT) infor-

maciis micemisas ki SesaZlebelia xelyofil iqnes arasrulwlovanis WeSmariti interesi, 

Tuki misi gamokiTxva moxdeba damcvelis monawiloebis gareSe, rac, pirvel rigSi, ewi-

naaRmdegeba am kodeqsis me-5 muxls da bavSvis WeSmarit interess.

sasurvelia, arasrulwlovan mowmes, miuxedavad gadaxdisunarianobisa, mieces damcv-

elis momsaxurebiT sargeblobis ufleba, raTa mowme daculi iyos kanoniT. gadaxdis-

unariani arasrulwlovani mowme, romelic ver isargeblebs advokatiT rogorc mowme, 

braldebulad cnobis SemTxvevaSi mainc saxelmwifos xarjze dacvas daeqvemdebareba. 

uwyebaTaSorisi multidisciplinaruli jgufis Sexvedrisas10 analogiurad gadawyda 

xsenebuli sakiTxi da gaica rekomendacia, rom sakiTxis kanonmdeblobiT daregulirebam-

de, mowmes mainc daeniSnos advokati iuridiuli daxmarebis samsaxuridan socialurad 

daucvelis statusis miuxedavad, maSin, roca arasrulwlovan mowmes sasamarTlos Sexed-

ulebiT aSkarad esaWiroeba samarTlebrivi dacva da igi acxadebs, rom amis saSualeba ar 

gaaCnia. dacvis ufleba garantirebulia konstituciiT da sasamarTlo viwrod, mxolod 

gadaxdisuunarobis kriteriumis farglebSi ver ganmartavs am uflebas. Tumca aRniSnu-

li midgoma mTlad ver agvarebs problemas gamoZebis etapze da zemoaRniSnuli Canaweri 

Sedavebis safuZvels uspobs dacvis mxares.

9  SalikaSvili m., miqanaZe g., arasrulwlovanTa marTlmsajuleba, meore gamocema, Tb., fraiburgi, stras-

burgi, 2016, gv 89.
10  2016 wlidan gaeros bavSvTa fondis (UNICEF) organizebiT, urTierTTanamSromlobis farglebSi period-

ulad imarTeba uwyebaTaSorisi (sasamarTlo, prokuratura, Sss, iuridiuli daxmarebis samsaxuri, pro-

baciis erovnuli saagento, danaSaulis prevenciis centri da a.S.) multidisciplinuri Sexvedrebi, rom-

lis mTavari mizani amk-s praqtikaSi gamoyenebasTan dakavSirebuli problemebis analizi, rekomendaciebis 

SemuSaveba da amk-s ukeT danergvis xelSewyobaa.
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2. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesis

mwarmoebeli pirebis specializacia

axali kodeqsis mniSvnelovan siaxles warmoadgens arasrulwlovanTa marTlmsaju-

lebis procesSi monawile pirebis savaldebulo specializacia. aRniSnuli asaxulia 

bavSvTa uflebebis dacvis sferoSi moqmed araerT saerTaSoriso-samarTlebriv normaSi, 

maT Soris arasrulwlovnebis marTlmsajulebis Sesaxeb modelur kanonsa da bavSvis 

uflebaTa komitetis zogad komentar #10-Si, romelic rekomendacias uwevs saxelmwi-

foebs, rom arasrulwlovnebisTvis Seqmnan calke sasamarTloebi, xolo, sadac es Seu-

Zlebelia, unda uzrunvelyon arasrulwlovanTa saqmeebis gansaxilvelad specialize-

buli mosamarTleebis daniSvna. arasrulwlovnebis marTlmsajulebis Sesaxeb modeluri 

kanoni calsaxad uTiTebs, rom arasrulwlovanTan momuSave specialists (pirs, romel-

sac Tavisi samsaxurebrivi uflebamosilebis farglebSi Sexeba aqvs arasrulwlovanTan) 

gavlili unda hqondes Sesabamisi specializaciis kursi. kanoni moiTxovs, rom arasrulw-

lovanTa saqmeebi unda awarmoon arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi specializebulma 

prokurorebma, policielebma da advokatebma, winaaRmdeg SemTxvevaSi arauflebamosili 

piris mier Catarebuli sagamoZiebo moqmedebebi da miRebuli Sedegebi dauSvebel mtkice-

bulebad CaiTvleba. aseve, arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi specializebuli unda 

iyos socialuri muSaki, mediatori, probaciis oficeri, arasrulwlovanTa sareabilita-

cio dawesebulebisa da patimrobis Sesabamisi dawesebulebis personali. 

miuxedavad sakiTxis amgvarad gadawyvetisa, arsebobs araerTgvarovani praqtika sp-

cializaciis kuTxiT, roca sakiTxi exeba 18-21 wlamde pirebs. sasamarTloebi zog SemTx-

vevaSi uniSnaven specializebul advokats, zog SemTxvevaSi sxvagvarad ganmartaven da 

uTiTeben amk-s me-2 muxlis Sinaarsze, sadac konkretulad aRwerilia is muxlebi (15 (1) 

da 38-48-e muxlebi), romlebic vrceldeba am asakobriv kategoriaze. uwyebebis umravle-

soba da maT Soris saerTaSoriso eqspertic11 Tvlis, rom am asakobriv zRvarze ar unda 

gavrceldes monawile pirTa, maT Soris advokatis savaldebulo specializacia.

zogadad, arasrulwlovnis (dazaralebuli, mowme, braldebuli) gamokiTxvas an da-

kiTxvas ver moaxdens araspecializebuli advokati. am sakiTxzec moiZebna gamosavali 

da sasamarTlos mier dadginda swori samarTlebrivi praqtika, romlis arsi mdgomare-

obs SemdegSi: amk-s Tanaxmad, dazaralebuli bavSvis advokati aucileblad unda iyos 

specializebuli. mowme bavSvs SeiZleba hyavdes advokati, Tu gadaxdisuunaroa da isic 

specializebuli. Tu zrdasrul braldebuls ar hyavs specializebuli advokati iseT 

saqmeze, sadac aseve monawileobas iRebs arasrulwlovani dazaralebuli/mowme, is ver 

dahkiTxavs dazaralebul bavSvs. amitom braldebulis interesia yavdes an damatebiT 

aiyvanos specializebuli advokati (an sasamarTlo dauniSnavs), romelic araspeciali-

zebul advokatTan dasasmeli sakiTxebis Sesaxeb gaivlis konsultacias da dahkiTxavs 

dazaralebul an mowme bavSvs. amis Semdeg, specializebuli advokati SeiZleba Ca-

moscildes saqmes, an braldebulis surviliT bolomde mihyves mas ZiriTad advokatTan 

erTad.

Tumca praqtikas axsovs SemTxvevebi, roca saqmeze, sadac figurirebda arasrulw-

lovani dazaralebuli an mowme, sasamarTlos mier moxda srulwlovani braldebulis 

araspecializebuli advokatis Camocileba mTliani saqmis ganxilvis procesidan, rac 

11  mosamarTle renata vinteri, saqarTveloSi evrokavSiris proeqtis „sisxlis samarTlis sistemis re-

formis mxardaWera saqarTveloSi“ xelmZRvaneli; gaeros bavSvTa uflebebis dacvis komitetis wevri, 

vice-prezidenti.
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warmoadgens dacvis uflebis xelyofas12 da braldebulis uflebis SezRudvas, moiwvi-

os damcveli sakuTari survilis Sesabamisad; an piriqiT, yofila SemTxveva, roca aras-

rulwlovani dazaralebulisTvis daniSnuli specializebuli damcvelisTvis sasamarT-

los savaldebulo wesiT dauvaldebulebia yvela sxdomaze daswreba, miuxedvad imisa 

iyo Tu ara amgvari gadawyvetileba arasrulwlovani mowmis an dazaralebulis pro-

cesSi monawileobiT ganpirobebuli; an kidev, zogierT SemTxvevaSi sasamarTlo miiC-

nevs, rom srulwlovani braldebulis monawileobiT, mis mimarT saproceso SeTanxmebis 

Sesaxeb Suamdgomlobis ganxilvis sxdomaze unda eswrebodes arasrulwlovani dazara-

lebulis damcveli an/da kanonieri warmomadgeneli, miuxedavad maT mier saproceso Se-

TanxmebasTan mimarTebaSi winaswar dadebiTi poziciis werilobiT dafiqsirebisa, rac 

udavod warmoadgens saxelmwifo resursis aradaniSnulebisamebr xarjvas da amgvari 

gadawyvetilebebi araa nakarnaxevi arasrulwlovnis saukeTeso interesebis dacviT. ma-

Sin, roca saproceso SeTanxmeba warmoadgens swrafi marTlmsajulebis ganxorcielebis 

uzrunvelyofis saSualebas da dazaralebulis poziciis gaTvaliswinebiT, ukve arsebobs 

saproceso SeTanxmeba braldebulsa da bralmdebels13 Soris, sasamarTlos mier sapro-

ceso SeTanxmebis Sesaxeb Suamdgomlobis ganxilvis procesSi monawileobis misaRebad, 

arasrulwlovani dazaralebulis kanonieri warmomadgenlis an/da misi specializebuli 

advokatis savaldebulo CarTva formalur xasiaTs atarebs, ar emsaxureba arasrulw-

lovnis WeSmariti interesebis dacvas da sasamarTlos drois resursis aradaniSnulebi-

samebr xarjvis gziT aferxebs swrafi marTlmsajulebis ganxorcielebis process.

specializebuli damcvelis daniSvnasTan dakavSirebiT problemuria 18-21 wlamde 

braldebulisTvis damcvelis daniSvna. arsebuli sakanonmdeblo regulaciis gaTvalis-

winebiT, sakiTxi imis Sesaxeb, Tu ramdenad savaldebuloa 18-21 wlamde braldebuls 

hyavdes advokati saxelmwifos xarjze, damokidebulia braldebulis survilze, romlis 

werilobiTi gamoxatuleba Tan unda erTvodes gamoZiebis procesis mwarmoebli gamomZie-

blis, prokuroris gadawyvetilebas advokatis saxelmwifos xarjze daniSvnis Sesaxeb, 

winaaRmdeg SemTxvevaSi 18-21 wlamde braldebuls advokati iuridiuli daxmarebis sam-

saxuris Sesabamisi teritoriuli erTeulidan ar daeniSneba. sasamarTlos mier damcv-

elis daniSvnisas ki sakmarisia 18-21 wlamde braldebulis sasamarTloSi gacxadebuli 

survili, isargeblos saxelmwifos xarjze damcvelis momsaxurebiT. 

amasTan, araa savaldebulo, rom 18-21 wlamde braldebuls daeniSnos specializebu-

li advokati (maT Soris ganridebis gamoyenebis sakiTxis ganxilvisas), Tumca mosamarT-

leTa nawili miiCnevs, rom amiT ikargeba amk-s is ZiriTadi sakanomdeblo novatoruli 

idea da kanonmdeblis suliskveTeba, rac Tavis droze safuZlad daedo rogorc am ko-

deqsis miRebas, ise amk-iT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi kodeqsis calkeuli normebis 

gavrcelebas mocemul asakobriv jgufze. 

sainteresoa amk-s regulacia 18 wels gadacilebuli mozardisTvis specializebuli 

advokatis daniSvnasTan dakavSirebiT. amk-s me-20 muxlis Tanaxmad, arasrulwlovanis 

saqmes awarmoebs mxolod marTlmsajulebaSi specializebuli advokati; amk-s meore mux-

lis pirveli nawilis Tanaxmad ki, amk 18-21 wlamde pirebze vrceldeba me-15 muxlis pir-

veli nawiliT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi Tu is braldebulia, rac gulisxmobs ufaso 

iuridiuli daxmarebis uflebiT sargeblobas. Sesabamisad, kanoni ar iTxovs procesis 

mwarmoeblisagan da savaldebulo ar aris 18-21 wlamde piris dacva ganaxorcielos aras-

rulwlovanTa marTlmsajulebaSi specializebulma advokatma. 

12 adamianis uflebaTa da ZriTad TavisuflebaTa dacvis konvencia, muxli 6, 3/c.
13  ganskuTrebiT sayuradReboa kanoniT gaTaliswinebuli is sagamonakliso SemTxvevebi, roca, kanonis moTx-

ovnaTa sruli dacviT saproceso SeTanxmebis dadeba saWiroebs mTavari prokuroris an misi moadgilis 

Tanxmobas.
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sakiTxi sxvagvarad unda gadawydes maSin, roca saqme exeba 18-21 wlamde asakis piris 

mimarT ganridebis gamoyenebis sakiTxis ganxilvas. amk-s me-2 muxlis pirveli nawilis Ta-

naxmad, am kodesis 38-48-e muxlebiT dadgenili normebis moqmedeba vrceldeba agreTve 

18-21 wlamde asakis pirze, Tu ganridebis gamoyenebis winapirobebTan erTad arsebobs 

dasabuTebuli varaudi, rom man Caidina saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsiT gaT-

valiswinebuli naklebad mZime an mZime danaSauli, rac TavisTavad gulisxmobs mis (18-21 

wlamde asakis piris) uflebriv gaTanabrebas arasrulwlovanTan ganridebis gamoyenebis 

sakiTxis ganxilvisa da gadawyvetis dros, miT umetes, rom ganridebis zogad wesebs ad-

gens sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 1681-1682-e muxlebi. sxvagvari ganmartebiT, 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesSi aRniSnuli sakanonmdeblo novaciis dan-

ergva azrs dakagavs, Tu mxolod normis sityvasityviTi ganmartebiT da sakiTxisadmi 

formaluri midgomiT moxdeba amk-s debulebebis garvceleba 18-21 wlamde asakis pirTa 

mimarT.14 

18-21 wlamde asakis pirebis uflebrivi gaTanabreba arasrulwlovnebTan niSnavs imas, 

rom ganridebis sakiTxis ganxilvisa da gadawyvetis dros isini unda sargeblobdnen imave 

midgomebiT, rogorc arasrulwlovnebi. ganridebis sakiTxis ganxilva da gadawyveta unda 

moxdes maTi saukeTeso interesebis, maT Soris amk-s 27-e muxlis Tanaxmad momzadebuli 

individualuri angariSis savaldebulo gaTvaliswinebiT.15 

amk-s me-3 muxlis meeqvse nawilis da am kodeqsis mesame Tavis Tanaxmad, kanonis imper-

atiul moTxovnas warmoadgens 18-21 wlamde pirebis mimarT ganridebis sakiTxis ganxil-

va-gadawyvetisas specializebuli pirebis savaldebulo monawileoba, TviT aseTi pire-

bis saukeTeso interesebidan da am kodeqis 38-48-e muxlebis miznebidan gamomdinare. 

vinaidan 18-21 wlamde pirebi gansakuTrebulad saWiroeben maTi ganviTarebis Sesabamis 

dacvas, swored amitom ar SeiZleba maT iseve moepyran rogorc zrdasrulebs. roca 

isini xvdebian marTlmsajulebis sistemaSi, aucilebelia procesis mwarmoebelma pireb-

ma gaacnobieron, rom isini gansxvavdebian zrdasruli adamianebisagan da marTlmsaju-

lebis ganxocielebis yvela etapze, yvela monawilis prioriteti unda iyos aseTi pirebis 

saukeTeso/WeSmariti interesebis dacva, romelic gulisxmobs sakiTxis ganxilvas ro-

gorc amk-s kodeqsis moTxovnebis farglebSi, ise misi farglebis miRma. 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganxorcielebis procesSi didi mniSvneloba 

eniWeba prokuroris profesiuli kvalifikaciis amaRlebas da saeqsperto momzadebas 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi, imdenad, ramdenadac, saqarTvelos SemTx-

vevaSi, ganridebis gamoyenebis SesaZleblobis ganxilva da gadawyveta rogorc arasrul-

wlovnebisTvis, ise 18-21 wlamde pirebisTvis, swored prokuroris diskreciul ufleba-

mosilebas ganekuTvneba. `diskreciuli uflebamosilebis ganmxorcielebel pirebs unda 

hqondeT Sesabamisi kvalifikacia..., raTa maT gamoiyenon diskreciuli uflebamosileba 

keTilgonivrulad maTi funqciebisa da mandatis gaTvaliswinebiT.~16 

praqtikaSi xSiria SemTxveva, roca 18-21 wlamde pirebis mimarT ganirdebis gamoyenebis 

an gamoyenebaze uaris Tqmis procesSi monawiloebs araspecializebuli prokurori, rac 

warmoadgens rogorc amk-s, ise zemoaRniSnuli sxvadasxva saerTaSoriso-samarTlebrivi 

normebis moTxovnaTa upirobo daRvevas; Tu ar iqna prokuroris, rogorc diskreciuli 

uflebamosilebis ganmxorcielebeli piris saTanado specializacia da profesionalizmi 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi, ver iqneba daculi balansi diskreciuli 

uflebamosilebiT borotad sargeblobasa da axalgazrda/mozardi samarTaldamrRvevis 

saukeTeso interesebis dacvas Soris.

14 goris raionuli sasamarTlos ganCieba, 09.03.2016, saqme #1/83-16.
15 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi, muxli 38, nawili 3.
16  ̀arasrulwlovanTa mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis Sesaxeb“ gaeros minimaluri standartuli 

wesebi (e.w. ,,pekinuri wesebi“), nawili pirveli, muxli 6.3.
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3. individualuri angariSi

imisaTvis, rom arasrulwlovanTa monawileobiT samarTalwarmoebis procesi iyos 

bavSvze orientirebuli da mareabilitirebeli daniSnulebis, kanoni ayalibebs special-

ur midgomebs da procesis mwarmoebels avaldebulebs, sisxlis samarTlis procesis 

sxvadasxva stadiaze mimarTos da moipovos individualuri angariSi, Sesabamisi orga-

nos mier arasrulwlovnis ganviTarebis donis, cxovrebis, aRzrdisa da ganviTarebis 

pirobebis, ganaTlebis, janmrTelobis mdgomareobis, ojaxuri viTarebis da sxva gare-

moebebis, Seswavlis safuZvelze. individualuri Sefasebis angariSSi unda aisaxos aseve 

arasrulwlovnis gansakuTrebuli saWiroebebi, danaSaulis, samarTaldarRvevis Cadenis 

riski da Sesabamisad, misi ganviTarebisa da sazogadoebaSi integraciis xelSewyobisaTvis 

rekomendebuli RonisZiebebi. arasrulwlovnis saukeTeso interesi moiTxovs, rom mis 

mimarT miRebuli yvela gadawyvetileba unda Seesabamebodes da efuZnebodes individua-

luri Sefasebis angariSs. Sesabamisad, angariSi unda momzaddes yvela im saqmis adreul 

etapze, romelic ganridebis gamoyenebis (maT Soris 18-21 wlamde pirebze) formalur 

kriteriumebs akmayofilebs. ganridebis winapirobebis ararsebobis SemTxvevaSi, aRkve-

Tis RonisZiebis sakiTxis ganxilvisas, individualuri angariSis ar arseboba SesaZlebe-

lia Canacvldes advokatis mier nebismieri iseTi informaciis sasamarTloSi werilobiTi 

wardgenis gziT, rac daexmareba sasamarTlos arasrulwlovnis interesebze morgebuli 

gadawyvetilebis miRebaSi. 

miuxedavad imisa, rom dacvis mxare araa uflebamosili uSualod mimarTos da moipo-

vos kompetenturi organoebisagan individualuri Sefasebis angariSi, advokats ufleba 

aqvs da valdebulicaa efeqturi dacvis gansaxorcieleblad, iTanamSromlos individu-

aluri angariSis Semdgen pirebTan da miawodos nebismieri informacia arasrulwlovnis 

pirovnebis, cxovrebisa da aRzrdis pirobebis Sesaxeb. es informacia daexmareba Sesa-

bamis socialur muSaks srulyofili angariSis SedgenisaTvis relevanturi informaci-

is SegrovebaSi. im SemTxvevaSi, Tu individualur angariSSi advokati aRmoaCens raime 

uzustobas arasrulwlovnis maxasiaTeblebis Sesaxeb, igi uflebamosilia am uzustob-

is aRmofxvris mizniT, miiRos yvela zoma da gamoZiebis mwarmoebels an sasamarTlos 

warudginos Sesabamisi informacia.

4. arasrulwlovanTa sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis 

alternatiuli meqanizmebi

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis liberalizaciis gamovlinebas warmoadgens 

arasrulwlovanTa sisxlissamarTlebrivi pasuxisgeblobisgan ganrideba-mediacia Sesa-

bamisi programebis gamoyenebis gziT. ganrideba da mediacia mTlianad eyrdnoba aRdgen-

iTi marTlmsajulebis koncefcias, romelic maqsimalurad iTvaliswinebs rogorc ssk-is 

Sesabamisi muxliT gaTvaliswinebuli qmedebis Camdeni arasrulwlovnis, ise dazaralebu-

lis interesebs da tradiciuli marTlmsajulebisagan gansxvavebiT, romelic ZiriTadad 

danaSaulis dadgenasa da dasjazea orientirebuli, mimarTulia, pirvel rigSi, prob-

lemis mogvarebisken, dialogisa da molaparakebis gziT zianis anazRaurebisa da mxaree-

bis Serigebisken.17 swored amitom, arasrulwlovnis mimarT, pirvel rigSi, ganixileba 

misi sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobisgan ganridebis, ganridebis da mediaciis an 

aRdgeniTi marTlmsajulebis RonisZiebis gamoyenebis SesaZlebloba da fasdeba, ukeT 

17 SalikaSvili m., 2013, gv. 8; TumaniSvili, g., 2013. gv. 255
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moemsaxureba Tu ara ganrideba an aseTi RonisZieba arasrulwlovnis resocializacia-re-

abilitaciisa da axali danaSaulis Tavidan acilebis miznebs, sisxlissamarTlebrivi pa-

suxismgeblobis dakisrebasa da sasjelis gamoyenebasTan SedarebiT. 

arasrulwlovanTa stigmatizaciis Tavidan acilebis mizniT, arasrulwlovanTa dam-

naSaveobis winaaRmdeg brZolis gansakuTrebul, efeqtur saSualebad miCneulia samar-

Talwarmoebis Sewyveta calkeuli kategoriis danaSaulebis Camdeni samarTaldamrRvevi 

pirebis mimarT, romelic unda ganxorcieldes arasrulwlovnis uflebebSi minimaluri 

Carevis principis dacviT. iTvleba, rom arasrulwlovanTa dacva da ganrideba sisxlis 

samarTlis marTlmsajulebis sistemisagan, maRali albaTobiT Seamcirebs danaSaulebriv 

saqmianobaSi maTi Semdgomi monawileobis intesivobasa da xelaxal CarTulobas.18

arasrulwlovnis ganridebaze uari unda dasabuTdes. gadawyvetilebaSi upirveles 

yovlisa, unda mieTiTos Tu ratom ver iqneba miRweuli resocializaciis da axali dana-

Saulis Tavidan acilebis mizani ganridebis RonisZiebis gamoyenebiT.19 

dacvis uflebis ganxorcielebis dawyebis pirvelive wuTebidanve, advokati unda 

dainteresdes Tu ra safuZvliT eTqva uari mis dacvis qveS myofs ganridebis meqanizmis 

gamoyenebaze. sisxlissamarTlebrivi devnis dawyebamde saqmis masalebSi unda moipove-

bodes prokuroris dasabuTebuli, motivirebuli dadgenileba ganridebis gamoyenebaze 

uaris Tqmis Sesaxeb. winaaRmdeg SemTxvevaSi dacvis mxares ufleba aqvs mimarTos sa-

samarTlos imave moTxovniT; gansxvavebiT srulwlovnebisagan, arasrulwlovnis mimarT 

ganrideba SesaZlebelia gamoyenebul iqnes sasamarTloSi saqmis warmarTvis Semdgomac, 

rac garkveulwilad damatebiTi berketia dacvis mxarisTvis, prokuroris mier ganridebis 

gamoyenebaze usafuZvlo uaris Tqmis Semdgom kvlav moiTxovos sasamarTlos winaSe gan-

ridebis safuZvliT saqmis dabruneba prokurorisTvis; Tu saqme exeba patimrobaSi myo-

fi arasrulwlovani braldebulis ganridebas, ganridebis safuZvliT prokurorisTvis 

saqmis dabrunebis moTxovnamde (patimroba ar gamoricxavs ganridebis gamoyenebis Ses-

aZleblobas), umjobesia, sasamarTlos winaSe dacvis mxaris mier jer moTxovnil iqnes 

Sefardebuli mkacri aRkveTi RonisZiebis Secvla ufro msubuqi aRkveTi RonisZiebiT 

an saerTod patimrobis gauqmeba. sasamarTlo uflebamosilia ganridebis gamoyenebis 

mizniT, mxaris dasabuTebuli SuamdgomlobiT, aseve sakuTari iniciativiT, arasrulw-

lovnis saqme daubrunos prokurors ganridebisTvis.

ganridebisa da mediaciisTvis miRebuli da moqmedi liberaluri samarTlebrivi 

normebis xarvezi, SesaZloa gaxdes am instrumentis aradaniSnulebisamebr, Sesabamisi 

kanonismieri safuZlis ararsebobis pirobebSi gamoyenebis xelSemwyobi. vgulisxmob, amk-

is me-15 muxlis meore nawilSi mocemul im saproceso uflebebis arasrul CamonaTvals, 

riTac sargeblobs arasrulwlovani sisxlis samarTlis saqmiswarmoebis nebismier sta-

diaze. 

dasabuTebuli varaudis arsebobis pirobebSi ganridebis, rogorc sisxlissamarTle-

brivi devnis alternatiuli meqanizmis gamoyenebisas, arasrulwlovan mowmes gadaxdis-

unarianobis miuxedavad, ar aqvs ufleba gaecnos saqmis masalebs.20 im pirobebSi, roca 

18  Commentary on the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules), United Nations, 
New York, 1993, pg. 15. <https://www. ncjrs.gov/pdffi les1/Digitization/147416NCJRS.pdf > [12.01.2017]

19  arasapatimro zomebis Sesaxeb gaeros minimaluri wesebi (tokios wesebi ), gaeros rezolucia #45/110 

(1990), wesi 5 (samarTaldamcav organoebs unda hqondeT ufleba Sewyviton samarTalwarmoeba samarTal-

damrRvevis mimarT, Tu isini miiCneven, rom sazogadoebis dacvis, danaSaulis Tavidan acilebis  an  kanon-

isadmi  da  dazaralebulis  uflebebis  pativiscemis  uzrunvelsayofad  ar  aris saWiro procesis gagr-

Zeleba). dokumentis dedani (inglisurad) ixileT <http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r110.htm > [11.01.2017]
20  marTalia, sisxlis samarTlis saporceso kodeqsis 1682-e muxlis meore nawilis Tanaxmad, ganridebis sub-

ieqti sargeblobs braldebulis yvela uflebiT, Tumca es praqtikaSi ganimarteba viwrod da gulisxmobs 

ganridebis srulwlovan subieqts.
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aseTi uflebiT uzrunvelyofilia ganridebis srulwlovani subieqti, dauSvebelia, 

kanonTan konfliqtSi myof bavSvebs hqondeT maTze naklebi samarTlebrivi uflebebi da 

garantiebi. kanonTan konfliqtSi myofi bavSebi sargebloben im fundamenturi procesu-

aluri uflebebis sruli speqtriT, romliT sargeblobac uzrunvelyofilia srulwlo-

vani pirebisTvis marTlmsajulebis sistemaSi moxvedrisas.21

moqmedi kanonmdeblobis Tanaxmad, sisxlissamarTlebrivi devnis dawyebamde aras-

rulwlovans, romelic gamokiTxul iqna mowmis saxiT da mis mimarT ukve arsebobs 

dasabuTebuli varaudi SesaZlo danaSaulis Cadenis Sesaxeb, kanoni iZleva saSualebas 

arasrulwlovnis braldebulad cnobamde (sisxlissamarTlebrivi devnis dawyebamde) mox-

des misi CarTva ganirdeba-mediaciis programaSi. bunebrivia, Tu arasrulwlovani ar 

iqneba aRWurvili saqmis masalebis gacnobis uflebiT (vinaidan sisxlissamarTlebrivi 

devnis dawyebamde igi ar warmoadgens mxares), mas ar eqneba SesaZlebloba gaecnos mis wi-

naaRmdeg arsebul informacias. saqmis masalebis gacnobis gareSe ganridebis gaformebam, 

SesaZloa mouspos arasrulwlovans ganridebis meored (realuri safuZlis arsebobis 

pirobebSi) gamoyenebis Sansi. saqmis masalebis gacnobis Semdgom SesaZloa gamoikveTos im 

faqtebisa da informaciis ararseboba an arasakmarisoba, rac ucilebelia dasabuTebuli 

varaudis, rogorc pirveli mtkicebulebiTi standartis dadgenisTvis, romlis arsebo-

bac ganridebis gamoyenebis kanonismier winapirobas warmoadgens. 

arasrulwlovnis saukeTeso interesebdan gamomdinare, sasurvelia, amk-is me-15 

muxlis meore nawilSi mocemul saproceso uflebebis CamonaTvals daematos saqmis ma-

salebis gacnobis ufleba, rac efeqturi meqanizmi iqneba braldebis mxaris SesaZlo 

TviTnebobis Tavidan asacileblad, Sesabamisi kanonismieri safuZlis gareSe ar iqnes 

gamoyenebuli arasrulwlovnis mimarT ganridebis meqanizmi. es dacvis mxares saSuale-

bas miscems martivad gamijnos erTmaneTisagan prokuroris mier ganridebis gamoyenebis 

Sesaxeb mRebuli TviTneburi gadawyvetileba araTviTneburisagan, raTa arasrulwlovans 

usafuZvlod ar waerTvas ganridebis gamoyenebis erTi Sansi. saqmis masalebis gacnobis 

ufleba ar aris gaTvaliswinebuli arc amk-s 41-e muxlSi, romelic exeba arasrulw-

lovnis garantiebs ganridebis gamoyenebisas; zemoaRniSnuli safuZvliT, aucilebelia 

ganridebis arasrulwlovani subieqti sargeblobdes braldebis yvela uflebiT, maT So-

ris saqmis gacnobis uflebiT. 

arasrulwlovnis WeSmariti interesebis dacva wiTel xazad unda gasdevdes marTlm-

sajulebis mTlian process. arasrulwlovnebi srulwlovnebisgan gansxvavdebian Tavian-

Ti fizikuri da gonebrivi ganviTarebis doniT, emociuri mdgomareobiTa da ganaTlebis 

saWiroebebiT. swored es gansxvavebebi warmoadgens arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

gansxvavebuli sistemis Seqmnis safuZvels da moiTxovs arasrulwlovanTa mimarT gansx-

vavebul damokidebulebas. 

gaeros bavSvis uflebaTa komitetis ganmartebiT, arasrulwlovnis gansakuTrebuli 

fsiqologiuri da fizikuri mdgomareoba, emociuri da saganmanaTleblo saWiroebebi 

misi braleulobis naklebi xarisxis udavo dasturia da moiTxovs srulwlovnebisgan 

gansxvavebul midgomas. 

`pekinis wesebis~ mixedviT, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesSi, upirve-

les yovlisa, mxedvelobaSi miiReba arasrulwlovnis saukeTeso interesebi.22 „saukeTeso 

interesis testi~ gulisxmobs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis mxridan damsjelobi-

Ti RonisZiebebis minimumamde dayvanas da kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlovnis 

21  Justice in Matters Involving Children in Confl ict with the Law - Model Law on Juvenile Justice and Related Commentary, pg.72, 
(UNODC), United Nations, New York, 2013. < https://www.unodc.org/.../justice-and.../Justice_Matters_Involving-Web_version.
pdf > [03.02.2017]

22 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis minimaluri standartuli wesebi (`pekinis wesebi~);
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Semdgomi reintegraciis maqsimalur xelSewyobas.23 „saukeTeso interesis testi~ aseve 

gulisxmobs mosamarTlis mxridan imis gaTvaliswinebas, Tu ra Sedegi SeiZleba moaxdinos 

sasjelma arasrulwlovanze da Sesabamisad, Seufardos proporciuli, arasrulwlovnis 

keTildReobasa da ganviTarebaze naklebi gavlenis mqone sasjeli. 

arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebasTan mWidro kavSirSia indi-

vidualuri midgoma, rac gulisxmobs, rom arasrulwlovnis saukeTeso interesi unda 

ganisazRvros yovel individualur SemTxvevaSi misi specifikuri maxasiaTeblebis, saW-

iroebebis, gamocdilebis, ojaxuri mdgomareobis gaTvaliswinebiT. aseve mxedvelobaSi 

unda iqnes miRebuli arasrulwlovnis piradi Sexedulebebi misi saukeTeso interesis 

gansazRvrisas. procesis mwarmoebeli piri valdebulia, rom marTlmsajulebis procesis 

nebismier stadiaze, arasrulwlovnis mimarT nebismieri gadawyvetilebis miRebisas mis 

mimarT gamoiCinos gansakuTrebuli yuradReba da mxedvelobaSi miiRos arasrulwlovnis 

Semdegi individualuri maxasiaTeblebi: asaki, ganviTarebis done, cxovrebis, aRzrdis 

da ganviTarebis pirobebi, ganaTleba, janmrTelobis mdgomareoba, ojaxuri viTareba da 

sxva garemoebebi, rac arasrulwlovnis xasiaTisa da qcevis Taviseburebebis Sefasebisa 

da misi saWiroebebis gansazRvris SesaZleblobas iZleva. 

5. arasrulwlovnis kanonieri/saproceso warmomadgenloba

arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi didi yuradReba eTmoba kanonieri warmomad-

genlis instituts. kanoniT gaTaliswinebulia aseve misi Secvla saproceso warmomad-

genlis institutiT, ZiriTadad saproceso miznebidan gamomdinare, rac ar Seesabameba 

arasrulwlovnis saukeTeso interesebs.

saqmeSi CarTvisas advokatma yovelTvis unda gadaamowmos saproceso warmomadgenlis 

CarTvis safuZveli da unda gaarkvios, gamoiyena Tu ara mis xelT arsebuli yvela sa-

Sualeba gamomZiebelma kanonieri warmomadgenlis CasarTavad Tu misi amgvari qmedebebi 

atarebda mxolod formalur xasiaTs. gamoZiebis mwarmoebelma organom yvela Rone unda 

ixmaros, rom swored arasrulwlovnis mSoblebi da ara sxva pirebi iqnen sagamoZiebo 

moqmedebebSi CarTuli. amk-s 50-e muxlis pirveli nawilis `a~ qvepunqtis miuxedavad, 

romelic ewinaaRmdegeba arasrulwlovnis saukeTeso interesis dacvis ideas, mSobels 

gamoZiebis mwarmoebeli organosagan unda mieces gonivruli vada sagamoZiebo moqmede-

baSi monawileobisaTvis gamosacxadeblad, im mizniT, rom arasrulwlovans, hyavdes misi 

ndobiT aRWurvili piri, raTa man ar ganicados fsiqologiuri, emociuri Soki.24 bavSvTa 

uflebaTa konvenciis me-40 muxlis (b) punqtis (III) qvepunqti pirdapir miuTiTebs mSoblis 

an kanonieri warmomadgenlis daswrebaze, Tu es bavSvis WeSmarit interess ar ewinaaRm-

degeba.25 

bavSvis uflebaTa komitetis rekomendaciiT, monawile saxelmwifoebma calsaxad 

unda uzrunvelyon saqmiswarmoebaSi mSoblisa da meurveebis maqsimaluri CarTuloba.26 

komitetis azriT, amgvari CarTulobis procesi uzrunvelyofs danaSaulis Camdeni bavS-

vis mniSvnelovan fsiqologiur da emociur mxardaWeras, amasTanave, maT exmareba yve-

23 iqve.
24  SalikaSvili m., miqanaZe g., arasrulwlovanTa marTlmsajuleba, meore gamocema, Tb., fraiburgi, stras-

burgi 2016, gv 75.
25  hamiltoni, q., arasrulwlovanTa marTlmsajulebis saknonmdeblo reformis saxelmZRvanelo  miTiTebebi 

2011. gv. 87.
26 bavSvis uflebaTa komiteti, zogadi komentari #10 (2007); punqti 54.
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laferi icodnen Tavisi Svilis Sesaxeb da ukeT marTon momavalSi sakuTari bavSvis qce-

va.27 

Tavis mxriv, saqmeSi CarTvamde da mis Semdegac, meurveobisa da mzrunvelobis organo-

mac, Sesabamisi warmomadgenlis gamoyofamde, unda gaarkvios mSoblis gamoucxadeblobis 

mizezi, Tu ramdenad realurad da obieqturad arsebobs gamomZieblis mier dasaxelebu-

li mSoblis gamoucxadeblobis obieqturi garemoeba. aRniSnulis garkvevis gareSe war-

momadgenlis CarTva arasrulwlovnis monawiloeobiT Casatarebel sagamoZiebo moqmede-

bebSi (mag: dakiTxva), Tundac es SeesabamisobaSi iyos kanonis formalur moTxovnebTan, 

ar iqneba arasrulwlovnis saukeTeso ineteresebTan TanxvedraSi da yovelTvis Seam-

cirebs am gziT mopovebuli informaciis sandoobis xarisxs. am yvelaferma ki sabolood 

SesaZloa gavlena iqonios rogorc dakavebis kanonierebaze, ise aRkveTis RonisZiebis 

saxisa da zomis SerCevis sakiTxze.

6. advokati calkeuli sagamoZiebo moqmedebebis Catarebisas

amk, saerTaSoriso standartebis Sesabamisad, adgens calkeuli sagamoZiebo moqmede-

bebis Catarebis Taviseburebebs, romlis Tanaxmad, Cxreka da sxva sagamoZiebo moqmedeba, 

romelic gulisxmobs arasrulwlovnis sxeulis SigniT Semowmebas an misi sxeulidan niv-

Tis amoRebas, SeiZleba Catardes mxolod sasamarTlos ganCinebiT, garda im SemTxvevisa, 

roca safrTxe emuqreba arasrulwlovnis janmrTelobas an sicocxles. aseT SemTxvevaSi 

gamoiyeneba saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsiT (112-e muxlis me-5 naw-

iliT) dadgenili wesi; xolo Cxreka da sxva sagamoZiebo moqmedeba, romelic gulisxmobs 

arasrulwlovnis sxeulis nawilobriv an mTlianad gaSiSvlebas, SeiZleba Catardes mx-

olod sasamarTlos ganCinebiT, agreTve, kanonieri warmomadgenlis, xolo arasrulw-

lovnis survilis SemTxvevaSi advokatis TandaswrebiTac, garda im SemTxvevisa, roca 

arsebobs saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 112-e muxlis me-5 nawiliT 

gaTvaliswinebuli gadaudebeli aucilebloba. 

amasTanave, kanoni adgens specialur wesebs, romelsac unda daeqvemdebaros amgvari 

sagamoZiebo moqmedeba. kerZod, is unda Catardes sagamoZiebo organos saamisod spe-

cialurad gamoyofil adgilas. sagamoZiebo moqmedebis Camtarebeli piri unda iyos imave 

sqesis, romeli sqesisac aris arasrulwlovani. rac Seexeba sxeulidan nivTis amoRebas, 

nebismier SemTxvevaSi es unda ganxorcieldes samedicino saqmianobis licenziis/nebarT-

vis mqone dawesebulebaSi sertificirebuli, imave sqesis eqimis an eqTnis monawileobiT 

da kanonieri warmomadgenlis, xolo arasrulwlovnis survilis SemTxvevaSi agreTve ad-

vokatis TandaswrebiT. amasTanave, sagamoZiebo moqmedebis Camtarebeli piri unda iyos 

imave sqesis, romeli sqesisac aris arasrulwlovani. 

samuSao jgufis Sexvedrebisas, ramdenime regionSi monawileTa mxridan daisva sakiTxi, 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganxorcielebis procesSi unda Catardes Tu ara 

RamiT28 arasrulwlovnis dakiTxva da sxva sagamoZiebo moqmedebebi.

sakiTxis gadawyvetisas gaTvaliswinebul unda iqnes rogorc gamoZiebis interesebi, 

ise arasrulwlovnis interesebi. gamomZieblis mier sagamoZiebo moqmedebis gadaudebeli 

aucileblobidan gamomdinare RamiT Catarebisas, Tu dacvis mxare ar eTanxmeba gamomZie-

blis gadawyvetilebas da miaCnia, rom ar arsebobs kanoniT gaTvaliswinebuli gadaude-

27  hamiltoni, q., arasrulwlovanTa marTlmsajulebis saknonmdeblo reformis saxelmZRvanelo  miTiTebebi 

2011. gv. 88. 
28 sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis me-3 muxlis me-17 nawili.
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beli aucilebloba, advokats ufleba aqvs Sesabamis sagamoZiebo oqmze SeniSvnis dafiq-

sirebis gziT gamoxatos Tavisi pozicia, rac sasamarTlos mier, advokatis poziciis 

gaziarebis SemTxvevaSi, aseTi formiT mopovebuli informaciis dauSvebel mtkicebule-

bad cnobis safuZveli SeiZleba gaxdes. 

dacvis mxare uflebamosilia sasamarTlos mimarTos SuamdgomlobiT arasrulwlo-

vani mowmis distanciurad dakiTxvis an sasamarTlo sxdomamde braldebulis advokatis 

monawileobiT arasrulwlovani mowmis dakiTxvis an dakiTxvis videogadaRebis Sesaxeb, 

rac meoreuli viqtimizaciis Tavidan acilebis saukeTeso saSualebas warmoadgens dacvis 

mxaris xelSi. kanoniT gaTvaliswinebuli es SesaZlebloba warmoadgens dazaralebuli 

bavSvis efeqturi dacvis qmedebiT meqanizms, risi warmatebiT gamoyenebis SemTxvevaSic 

uzrunvelyofili iqneba rogorc dazaralebuli arasrulwlovnis WeSmariti interesebi, 

ise braldebulis ufleba saqmis samarTlian ganxilvaze.29 

yvela sagamoZiebo moqmedeba, rogorc wesi, unda Catardes dRis saaTebSi. dauSvebe-

lia bavSvTa gamokiTxva da sagamoZiebo moqmedebebis Catareba RamiT, garda gadaudebeli 

SemTxvevebisa. aseTis arsebobis SemTxvevaSi, braldebis mxares ekisreba valdebuleba 

daasabuTos, Tu ratomaa es SemTxveva gadaudebeli. sasamarTlom yuradReba unda gaamax-

vilos da moiTxovos braldebis mxarisgan aseTi dasabuTeba.

kodeqsis 52-e muxlis me-6 nawili krZalavs arasrulwlovnis dakiTxvas 22 saaTidan di-

lis 8 saaTamde, raSic, Tu vixelmZRvanelebT bavSvis saukeTeso interesis dacvis stand-

artiT, kanonmdeblis mier didi albaTobiT nagulisxmevia rogorc yovelgvari gamokiTx-

va-dakiTxvis, ise zogadad sagamoZiebo moqmedebis Catarebis dro, garda saxelis, gvaris, 

misamarTis da mSoblebis vinaobis Sesaxeb informaciis gamokiTxvisa, rasac Zalian mcire 

dro sWirdeba. winaaRmdeg SemTxvevaSi, Tu braldebis mxare ver daasabuTebs gadaudebe-

li aucileblobis safuZvels, dacvis mxares aqvs ufleba, Tavisi mosazreba (protesti)

pretenzia daafiqsiros sagamoZiebo moqmedebis oqmze Sesabamisi SeniSvnis gakeTebiT.

amk icnobs mxolod ss saproceso kodeqsis 112-e muxliT gaTvaliswinebul zemoaR-

niSnul SemTxvevebs da moqmedebs mxolod Cxrekis da sxva iseTi calkeuli sagamoZiebo 

moqmedebebis Catarebisas, romelTa Catarebis procesi garkveuli TaviseburebebiT xa-

siaTdeba (amk _ 53-e muxli). gadaudebeli aucileblobis gamo piradi Cxreka/dakaveba 

ZiriTadad xdeba arastandartul samuSao pirobebSi, danaSaulis Sesaxeb informaciis 

miRebisTanave, dauyonebliv, ra drosac xSir SemTxvevebSi, fizikurad SeuZlebelia sa-

samarTlos Sesabamisi ganCinebis mopoveba. 

sxva sagamonakliso SemTxvevebs amk-i ar iTvaliswinebs, riTac xazs usvams arasrul-

wlovnis saukeTeso interesebis prioritetulobas da mas yvelaze maRal doneze mdgom 

principad ganixilavs. 

7. arasrulwlovnis saqmis sasamarTloSi ganxilva

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis axali kodeqsi procesis mwarmoebels aval-

debulebs, rom mis saqmesTan dakavSirebuli gadawyvetilebis gamotana moxdes gaWianure-

bis gareSe kompetenturi, damoukidebeli da miukerZoebeli sasamarTlos mier. kodeqsi 

moiTxovs, rom sasamarTlom saqmeTa ganxilvis rigiTobis gansazRvrisas upirateso-

ba mianiWos konfliqtSi myof arasrulwlovanTa saqmeebs, ar dauSvas saqmis ganxilvis 

gaumarTlebeli gaWianureba da saqme ganixilos swrafad da samarTlianad. 

sasurvelia, saqmis samarTliani ganxilvis konteqstSi, arasrulwlovanTa saqmeebi da 

29 adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis konvencia, muxli 6, nawili 1/d.
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masTan dakavSirebuli saCivrebi zemdgomi instanciebis mier ganixilebodes dasaSvebobis 

kriteriumebis gareSe yovelmxriv da srulad, Tundac zepiri mosmenis gareSe, rac xels 

Seuwyobs, erTi mxriv, arasrulwlovnis saukeTeso interesebis dacvas da meores mxriv, 

ganaviTarebs sasamarTlo praqtikas arasrulwlovanTa saqmeebze. 

multidisciplinuri uwyebaTaSorisi jgufis regionaluri Sexvedrebisas, monawile-

Ta mxridan daisva sakiTxi, rogor reJimSi unda gagrZeldes saqmis ganxilva im arasrul-

wlovnis mimarT, romelic gamoZiebis warmoebis dros iyo arasrulwlovani da saqmis 

sasamarTloSi ganxilvisas srulwlovani gaxda?

monawile mxareebs Soris iyo azrTa sxvadasxvaoba. mosamarTleTa nawili miiCnevs, 

rom saqmis ganxilva unda gagrZeldes arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsiT 

dadgenili wesis Sesabamisad (specializacia, savaldebulo dacva, daxuruli sxdoma da 

a.S.), xolo nawili Tvlis, rom mas, rogorc srulwlovans, ezRudeba garkveuli uflebebi 

(Tavi daicvas piradad, gaixsnas sasamarTlo sxdoma, ar hyavdes kanonieri warmomadgene-

li da a.S.).

prokuraturis warmomadgenlebs calsaxad miaCniaT, rom saqmis sasamarTloSi warm-

arTvisas braldebuli Tu ukve srulwlovani gaxda, mis mimarT saqmis ganxilva unda 

daiwyos an dawyebuli gagrZeldes, rogorc srulwlovnis saqme sisxlis samarTlis sap-

roceso kodeqsiT dadgenili wesiT, vinaidan amk-s me-3 muxlis mexuTe nawilis Tanaxmad, 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesi aris arasrulwlovnis monawileobiT war-

moebuli sisxlis samarTlis saqmis sasamarTloSi ganxilva. Tumca sakiTxis am formiT 

gadawyvetam SesaZloa daazianos arasrulwlovnis saukeTeso interesebi da umjobesia, 

sakiTxi gadawydes individualurad, yovel konkretul SemTxvevaSi kanonTan konfliqtSi 

myofi arasrulwlovnis WeSmariti interesebidan gamomdinare. 

advokati, romelic ufaso iuridiul momsaxureobas uwevs arasrulwlovans, romel-

sac sasamarTloSi saqmis ganxilvisas an ganxilvamde Seusrulda 18 weli, moqmedebs saqa-

rTvelos kanonmdeblobis da advokatis profesiuli eTikis30 normebis Sesabamisad. igi 

ganumartavs Tavis dacvis qveS myofs dacvis uflebis arss da dasacavi piris survilis 

SemTxvevaSi, kvlav gaagrZelebs misi interesebis dacvas saerTo wesebis dacviT. es prob-

lema ar dgas maSin, roca advokati dacvas axorcielebs sakontraqto urTierTobis sa-

fuZvelze. 

8. arasrulwlovnis sasjelis mizani, nasamarTloba

kanonis Tanaxmad, arasrulwlovnisTvis daniSnuli sasjelis mizans piris reabilita-

cia da sazogadoebaSi reintegracia warmoadgens, rac gaTvlilia sazogadoebis grZel-

vadian perspeqtivaze, raTa kanonTan konfliqtSi myofi bavSvi sazogadoebas daubrundes 

sazogadoebaSi damkvidrebuli dadebiTi Rirebulebebis mqone kanonmorCil pirovnebad. 

am mizans emsaxureba arasrulwlovnis nasamarTlobis gaqarwylebis gansxvavebuli 

pirobebi. arasrulwlovans nasamarTloba gaqarwylebulad CaeTvleba sasjelis moxdis-

Tanave, xolo pirobiTi msjavris SemTxvevaSi _ gamosacdeli vadis gasvlisTanave. na-

samarTlobis dauyovnebliv gaqarwyleba mniSvnelovnad amcirebs mis mier danaSaulis 

ganmeorebis risks da udavod xels uwyobs piris reabilitacia/resocializacias. es SeR-

avaTi aRar imoqmedebs, Tuki piri kvlav Caidens danaSauls. miuxedavad praqtikaSi ga-

moTqmuli azrTa sxvadasxvaobisa, amk-s me-12 muxlis meore nawilis pirveli winadadebis 

fraza „kvlav Caidens danaSauls~ unda ganimartos, rogorc „kvlav Caidens danaSauls 

30 advokatTa profesiuli eTikis kodeqsi, Tavi II, muxli 8.



sisxlis samarTlis aqtualuri sakiTxebi #1

126

sasjelis moxdis periodSi an pirobiTi msjavrdebisas _ gamosacdeli vadis gasvlamde~. 

nebismier SemTxvevaSi, Tu arasrulwlovanma ise moixada sasjeli an pirobiTi msjavrisas, 

gamosacdeli vada, rom am periodSi danaSauli ar Caudenia, is nasamarTlobis armqoned 

iTvleba (amk-s me-12/1). me-12 muxlis meore nawili gamoiyeneba, Tu man sasjelis moxdis 

periodSi an gamosacdeli vadis gasvlamde kvlav Caidina danaSauli. aseT SemTxvevaSi 

arasrulwlovnis nasamarTlobis gaqarwylebisTvis SemoTavazebulia gansxvavebulad Sem-

cirebuli vadebi.

informacia arasrulwlovnis nasamarTlobis Sesaxeb miCneuli unda iyos rogorc kon-

fidencialuri da ar unda moxdes arasrulwlovnis personaluri monacemebis raime saxiT 

gamJRavneba an gamoqveyneba, garda „personalur monacemTa dacvis Sesaxeb~ saqarTvelos 

kanoniT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. xolo 16 wlis asaks miRweuli arasrulwlovnis 

personaluri monacemebi, garda „personalur monacemTa dacvis Sesaxeb~ saqarTvelos 

kanoniT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa, SeiZleba gamJRavndes an gamoqveyndes mxolod 

misi da misi kanonieri warmomadgenlis TanxmobiT da Tu maTi gamJRvaneba da gamoqveyneba 

Seesabameba mis saukeTeso interesebs. 

arasrulwlovnis pirveli msjavrdebis SemTxvevaSi, mosamarTle uflebamosili xdeba 

arasrulwlovans dauniSnos kanoniT gaTvaliswinebul zRvarze naklebi an sxva ufro 

msubuqi sasjeli, Tu mis mimarT warsulSi ar yofila gamotanili gamamtyunebeli ga-

naCeni da saxezea Semamsubuqebel garemoebaTa erToblioba, ris gamoc mizanSewonilia 

kanoniT gaTvaliswinebulze ufro msubuqi sasjelis daniSvna. Tumca, am sakiTxTan da-

kavSirebiT davas iwvevs iseTi SemTxveva, roca warsulSi, marTalia, gamotanilia aras-

rulwlovnis mimarT gamamtyunebeli ganaCeni, magram gaqarwylebulia an moxsnilia na-

samarTloba saerTo wesiT. aseT SemTxvevaSi sakiTxi gadawydeba nasamarTlobis moxsnis 

an gaqarwylebis saerTo wesebis dacviT, vinaidan moqmedi wesi metad Seesabameba bavSvis 

WeSmarit interess da warsulSi gamamatyunebeli ganaCenis zogadad arseboba (im pirobeb-

Si, roca arasrulwlovans danaSauli ar Caudenia sasjelis moxdis periodSi an gamo-

sacdeli vadis gasvlamde, anu `ar iTvleba nasamarTlevad~) ar iqneba damabrkolebeli 

garemoeba sasamarTlos mier kanoniT gaTvaliswinebul zRvarze naklebi an sxva ufro 

msubuqi sasjelis gamoyenebisTvis. 

daskvna

miuxedavad imisa, rom multidisciplinuri jgufebis Sexvedrebisas miRweul zemox-

senebul SeTanxmebebs da daTqmebs ar aqvs kanonis Zala, igi mniSvnelovania arasrulw-

lovanTa marTlmsajulebis procesis bavSvis saukeTeso interesebis Sesabamisad ganxor-

cielebisTvis. 

warmodgenil statiaSi dacvis mxaris TvaliT danaxuli arasruwlovanTa marTlmsa-

julebasTan dakavSrebuli inovaciuri sakiTxebis ganxilvisa da misi gadaWris gzebis 

SemoTavazebis mizania arasrulwlovnis saproceso uflebebis Sesaxeb samarTlebrivi 

cnobierebis amaRleba da im problemebis gaSuqeba, rasac adgili hqonda kodeqsis moq-

medebis mcire periodSi da SesaZloa, kvlav hqondes adgili praqtikaSi dacvis uflebis 

ganxocielebisas.

multidisciplinarul uwyebaTaSoris jgufebSi arsebuli azrTa sxvadasxvaoba, mi-

uxedavad maTi monawileobis saerTo miznisa (gamovlenil iqnes amk-s aRsrulebis pro-

cesSi warmoqmnili xarvezebi da uwyebebs Soris Camoyalibdes erTiani xedva am gamowveve-
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bis sapasuxod), cxadyofs, rom arsebobs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesis 

xarvezebiT warmarTvis safrTxe, ramac SesaZloa mniSvnelovnad daazianos arasrulw-

lovnis interesebi. 

amk-s muxlobrivi ganxilvis, maTi analizis Sedegad, naTelia kanonmdeblis neba, 

marTlmsajulebis mTeli procesis ganmavlobaSi arasrulwlovnis upiratesi interese-

bis xarisxianad dacvis primatis Sesaxeb, rac udavod misasalmebeli faqtia da gvaZlevs 

imedis safuZvels, rom aRniSnuli wesebis dacviT uzrunvelyofili iqneba arasrulwlo-

vanis WeSmariti interesebisa da sazogadoebis keTildReobis/usafrTxoebis dacva. 
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zogadi mimoxilva

maia (zoia) xasia

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 

universitetis doqtoranti,

mrCeveli cixeebis sakiTxebSi, wiTeli jvris

saerTaSoriso komiteti

Sesavali

arasrulwlovani/mozardi es is sinonimebia, romlis qveS moiazreba bavSvi, rome-

lic unda izrdebodes da yalibdebodes ojaxis, skolisa da megobrebis garemocvaSi. 

bavSvTa uflebaTa konvencia xazs usvams ojaxis rols bavSvis CamoyalibebaSi da adgens 

standarts im garemo pirobebisa, romelSic igi unda izrdebodes, „bavSvis pirovnebis 

sruli da harmoniuli ganviTarebisaTvis aucilebelia igi izrdebodes ojaxur garemo-

Si, bednierebis, siyvarulis da urTierTgagebis atmosferoSi.~1 Sesabamisad, nebismieri 

kargi garemo sasjelis moxdis adgilebSi da masSi regulirebis efeqturi meqanizmebis 

arseboba, ar gamoricxavs cixis uaryofiT zegavlenas bavSvis ganviTarebaze. nebismier 

SemTxvevaSi sazogadoebisagan izolirebulad, sasjelis moxdis adgilebSi yofna uary-

ofiT daRs asvams bavSvis rogorc fsiqologiur, ise fizikur ganviTarebas, radganac 

es aris garemo, sadac bavSvi mowyvetilia yoveldRiuri cxovrebis ritms, misTis Cveul 

zrunvasa da garemos. 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistema mudmivi zrunvis sagans warmoadgens 

msoflioSi, is etapobrivad ganicdis cvlilebas da viTardeba bavSvis saukeTeso in-

teresebidan gamomdinare. qarTuli sisxlis samarTlis marTlmsajulebis ganviTarebis 

istoriaSi erT-erT umniSvnelovanes pozitiur da warmatebul nabijad unda CaiTvalos 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis axali sistema, romelmac Zireulad Secvala kanon-

Tan konfliqtSi myof arasrulwlovnebTan midgomisa da maTTan mopyrobis formebi 

da meTodebi. mecnierebi saubroben arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis re-

formirebasa da mis prioritetul mniSvnelobaze (maT Soris unda moviazroT saqarT-

veloSi ganxorcielebuli reforma), „arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemam ev-

ropaSi mniSvnelovani cvlilebebi ganicada bolo 15 wlis ganmavlobaSi, gansakuTrebiT 

post socialisturma qveynebma. Tumca aseve dasavleT evropaSi SeiZleba zogjer aRmo-

vaCinoT gansxvavebuli da arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sawinaaRmdego politika: 

magaliTad, neoliberaluri tendenciebi, konkretulad inglissa da uelsSi, aseve nider-

landebSi (see Cavadino and Dignan 2002: 284 ff.; 2006: 215 ff.). sxva qveynebSi _ rogoricaa ger-

mania, magaliTad _ `minimaluri intervenciis~, zomieri Carevis politika (ganridebasa 

da saganmanaTleblo RonisZiebebze prioritetis miniWeba) SenarCunebuli iyo (see Dünkel 

1  gaerTianebuli erebis organizaciis „bavSvTa uflebaTa konvencia“, preambula, dokumenti xelmisawvdomia 

misamarTze: www.matsne.gov.ge 
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arasrulwlovanTa sasjelis moxdis saerTaSoriso standartebis 
zogadi mimoxilva

maia
xasaia

2005). bevr qveyanaSi aRdgeniTi marTlmsajulebis elementebi iyo ganxorcielebuli (me-

diacia, saojaxo konferencia).~2

arasrulwlovanTa danaSaulis gamomwvevi mizezebi sazogadoebaSi mravladaa da igi 

didad ar gansxvavdeba qveynebis mixedviT, rogoricaa, magaliTad bavSvi, romelic izr-

deba Zaladobriv garemoSi; socialuri garemo da Rirebulebebi, romelSic bavSvi yal-

ibdeba; qveynis socialur-ekonomikuri mdgomareoba da ekonomiuri siduxWire; stigma da 

sxva. nebismieri am da sxva faqtorebis arseboba, miuxedavad imisa, Tu romelma faqtorma 

gamoiwvia bavSvis devianturi qceva, is kanonTan konfliqtSi yofnis gamo xSirad xvdeba 

Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi, wydeba ojaxs da garemos, sadac izrdeba da yalibdeba. 

mTavari kiTxva, romelic ismeba arasrulwlovnis sasjelis moxdis adgilebSi mox-

vedris SemTxvevaSi, aris, Tu ra moxdeba Semdgom, roca igi sasjels moixdis. erTxel, 

bavSvobis asakSi Cadenili gadacdoma daujdeba imis fasad, rom mTeli Semdgomi cxovreba 

am stigmiT icxovros da ver daubrundeba normalur cxovrebas, Tu am mokle periodiT 

SesaZlebelia dasruldes misi, rogorc damnaSavis cxovreba da dabrundeba sazogadoe-

briv cxovrebaSi rogorc srulfasovani wevri. aRniSnul kiTxebze pasuxi SesaZlebelia 

gasces mxolod sasjelis aRsrulebis formebma da meqanizmebma, romelic ama Tu im qvey-

anaSi arsebobs. rogori ganviTarebuli da arasrulwlovanTa saWiroebebs morgebulic 

ar unda iyos sisxlis samarTlis marTlmsajulebis sistemis sxva sferoebi, Tu sas-

jelaRsrulebis sistema xasiaTdeba xarvezebiT pasuxi aRniSnul kiTxvebze Sesabamisad 

negatiuri iqneba. amdenad, arasrulwovanTa marTlmsajulebis erT-erT gadamwyvet ele-

ments warmoadgens swored sasjelaRsrulebis sistema, masSi arsebuli garemo pirobebi 

da regulirebis meqanizmebi. winamdebare statia moicavs swored sasjelis aRsrulebis 

saerTaSoriso standartebis garkveul nakrebs da mis mokle analizs. 

1. arasrulwovanTa sasjelis moxdis maregulirebeli 

saerTaSoriso standartebi

mocemuli saerTaSoriso standartebi SesaZlebelia ganvixiloT or jgufad: a) stan-

dartebi, romlebic pirdapir ar arian SemuSavebuli arasrulwlovanTa sisxlis samarT-

lis marTlmsajulebis sistemis regulirebis mizniT, magram garkveulwilad, sxva sakiTx-

ebTan erTad pirdapir Tu arapirdapir exeba mas; b) standartebi, romlebic adgenen 

arasrulwlovanTa sasjelis moxdis standartebsa da procedurebs da SemuSavebulia 

swored mocemuli sferos daregulirebis mizniT.

pirveli jgufis dokumentebi:

bavSvTa uflebaTa konvencia (SemdgomSi _ konvencia)

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebisTvis yvelaze mniSvnelovan 

saerTaSoriso instrumentebad eqspertebi ganixilaven bavSvis uflebaTa konvencias da 

samoqalaqo da politikur uflebaTa saerTaSoriso paqts.

miuxedavad imisa, rom konvencia ar warmoadgens viwro regulirebis meqanizms sisx-

lis samarTlis marTlmsajulebis sferoSi, is naTlad warmoaCens xedvas, Tu rogori 

unda iyos igi arasrulwlovnebTan mimarTebaSi: ̀ bavSvis mimarT nebismier qmedebaTa ganx-

orcielebisas, miuxedavad imisa, Tu vin aris maTi ganmaxorcielebeli, _ saxelmwifo 

2  Prof. Dr. Frieder Dünkel, “Juvenile justice systems in Europe – current situation, reform developments and good practices”, doku-

menti xelmisawvdomia misamarTze: www.kekidatabank.be/docs/Onderzoek/JuJu_expose_englisch_13.04.pdf
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Tu kerZo dawesebulebebi, romlebic muSaoben socialuri uzrunvelyofis sakiTxebze, 

sasamarTloebi, administraciuli Tu sakanonmdeblo organoebi _ upirvelesi yuradReba 

eTmoba bavSvis interesebis dacvis ukeT uzrunvelyofas.~3 konvencia prioritets ani-

Webs bavSvis srul CarTulobas procesSi, rac unda xorcieldebodes bavSvis interese-

bze dayrdnobiT, misi uflebebisa da saWiroebebis, aseve misi mosazrebebis gaTvalis-

winebiT. mTavari prioriteti unda eniWebodes problemis gadaWris sxvadasxva models da 

saSualebebs maT Soris sasjelis alternativebs. 

konvencia ar ganixilavs konkretul daTqmebs, romelic orientirebulia penitenci-

uri sistemis specifikaze da amdenad, pirdapir ar pasuxobs winamdebre statiis moTx-

ovnebs, Tumca igi ganixilavs midgomebs, romelic exeba qveynis SigniT arsebul nebismier 

instituts da mis saqmianobas arasrulwlovnebTan mimarTebaSi „monawile saxelmwifoebi 

cnoben yoveli bavSvis uflebas, romelmac, rogorc Tvlian, daarRvia sisxlis samarT-

lis kanonmdebloba, bralad edeba misi darRveva an aRiarebulia mis damrRvevad~.4 

konvencia gansazRvravs arasrulwlovanTa mimarT iseT mopyrobas, romelic xels 

unda uwyobdes misi Rirsebisa da sakuTari mniSvnelovnebis grZnobis ganviTarebas. aseve 

damokidebulebas, romelic emsaxureba arasrulwlovanTa adamianis uflebebisadmi da 

sxvaTa ZiriTadi Tavisuflebebisadmi pativiscemis ganmtkicebas. „monawile saxelmwifoe-

bi cnoben yoveli bavSvis uflebas, uzrunvelyofili iyos cxovrebis iseTi doniT, ro-

melic aucilebelia misi fizikuri, gonebrivi, sulieri, zneobrivi da socialuri ganvi-

TarebisaTvis.~5 rogorc vxedavT, aq saubari ar aris Tu rogori unda iyos penitenciuri 

dawesebuleba, sadac arasrulwlovani imyofeba, magram is ganmartavs Tu rogori unda 

iyos bavSvis ganviTarebisadmi midgoma, magaliTadi, aseTi uflebebis konteqstSi konven-

cia ganixilavs:

a. ganaTlebis uflebas, sadac ganmartavs moTxovnas saxelmwifosadmi, rom daaweson 

ufaso da savaldebulo dawyebiT ganaTleba, aseve xeli Seuwyon rogorc zogadi, ise pro-

fesiuli saSualo ganaTlebis sxvadasxva formebis ganviTarebas da umaRlesi ganaTlebis 

miRebas, masalebisa da informaciis xelmisawvdomobas, yvelasaTvis TiToeulis unaris 

Sesatyvisad. is, rom konvenciis moTxovna exeba yvelas SesaZleblobas, gvaZlevs mocemu-

li moTxovnebi pirdapir regulirebis meqanizmad ganvixiloT kanonTan konfliqtSi myof 

arasrulwlovnebTan mimarTebaSic. 

b. janmrTelobis dacvis xelmisawvdomoba, sadac konvencia ganmartavs yvela bavSvi-

saTvis aucilebeli samedicino daxmarebisa da janmrTelobis dacvis uzrunvelyofis 

aucileblobas, aseve pirveladi samedicino-sanitariuli daxmarebis uzrunvelyofas. 

mocemul SemTxvevaSic, rogorc sxva uflebebTan mimarTebaSi, konvencia saxelmwifoebs 

uyenebs moTxovnas Seqmnan bavSvebisaTvis usafrTxo garemo rogorc kvebis, aseve sani-

tariuli mdgomareobisa da adekvaturi samedicino daxmarebis CaTvliT, sadac ar unda 

imyofebodes igi, anu nebismier SemTxvevaSi arasrulwlovani imyofeba saxlSi, raime ti-

pis sxva instituciaSi Tu penitenciur dawesebulebaSi.

ss marTlmsajulebis pirvel etapTan dakavSirebiT konvencia mouwodebs wevr saxel-

mwifoebs gaiTvaliswinon bavSvis asaki da misi reintegraciis, sazogadoebaSi mis mier 

sasargeblo rolis SesrulebisaTvis xelSewyobis mniSvneloba, rom arc erT bavSvs ar 

unda aRekveTos Tavisufleba ukanonod an TviTneburad, amdenad, adgens mkacr SezRud-

vas dakavebis procedurebTan dakavSirebiT. garda dakavebis procedurebisa, konvencia 

exeba bavSvis mimarT patimrobis RonisZiebis gamoyenebas, rogorc ukidures RonisZiebas. 

3 gaerTianebuli erebis organizaciis „bavSvTa uflebaTa konvencia“, nawili I, muxli 3.
4 igive,  muxli 40.
5 igive, muxli 27, punqti 1.
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„monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom: bavSvis dapatimreba, dakaveba an cixeSi 

moTavseba xorcieldeba kanonis Tanaxmad da ganixileba, rogorc mxolod ukiduresi 

zoma rac SeiZleba naklebi periodis ganmavlobaSi.~ im SemTxvevaSi, Tu, miuxedavad ze-

moaRniSnuli SezRudvebisa, adgili eqneba bavSvis dakavebas, konvenciaSi vxvdebiT pirve-

ladi procedurebis regulirebas, sadac is adgils uTmobs yoveli TavisuflebaaRkveT-

li bavSvis uflebas, dauyonebliv miiRos samarTlebrivi da sxva Sesabamisi daxmareba, 

aseve mis uflebas, gaaprotestos misi Tavisuflebis aRkveTis kanoniereba sasamarTlos 

an sxva kompetenturi damoukidebeli da miukerZoebeli organos winaSe da mouwodebs 

Sesabamis organoebs, rom maT dauyonebliv gamoitanon gadawyvetileba nebismieri aseTi 

procesualuri qmedebis Taobaze. 

konvenciaSi garkveulwilad vxvdebiT kanonTan konfliqtSi myof arasrulwlovnebTan 

mopyrobis standartebs, maTi pativisa da Rirsebis xelSeuxeblobasa da humanuri mopy-

robis konteqstSi „yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs unda epyrobodnen humanurad 

da pirovnebis ganuyreli Rirsebis pativiscemiT, ise, rom gaTvaliswinebuli iyos misi 

asakis pirTa moTxovnilebebi.~6 aseve ganixilavs maTi ganTavsebisadmi specifikur mid-

gomas bavSvis yvelaze WeSmariti interesebidan gamomdinare. „RonisZiebaTa mizania bavS-

visadmi imgvari mopyrobis uzrunvelyofa, rogoric Seesabameba bavSvis keTildReobis 

interesebs, agreTve mis mdgomareobas da danaSaulis xasiaTs.~

patimrebTan mopyrobis minimaluri standartuli wesebi (nelson mandelas wesebi) _

(Semdgom _ msw) da evropuli penitenciuri wesebi (SemdgomSi -epw):

msw da epw ar arian savaldebulo xasiaTis regulaciebi, Tumca isini arian saxelmZR-

vanelo direqtivebis umniSvnelovanesi nakrebi, romlebic adgenen penitenciuri sistemis 

regulirebis formebs da meTodebs misi yvela Semadgeneli elementis mimarT. isini aseve 

ar ganixileba dokumentebad, romelic arasrulwlovanTa sasjelis moxdis procedurebs 

aregulirebs, Tumca masSi vxvdebiT araerT mniSvnelovan rekomendacias arasrulwlovn-

Ta sasjelis moxdis nawilSi, magaliTad, ganmartebas, Tu vin moiazreba arasrulwlovan 

patimarTa kategoriis qveS, „arasrulwlovani patimrebis kategorias unda ganekuTvne-

bodes yvela axalgazrda damnaSave, romelic eqvemdebareba arasrulwlovanTa sasamarT-

loebis kompetencias. rogorc wesi, aseTi axalgazrdebis mimarT Tavisuflebis aRkveTis 

zomad patimroba ar unda gamoiyenebodes.7

orive dokumentSi vxvdebiT araerT aspeqts sasjelis moxdis procedurebTan da-

kavSirebiT, maT Soris sasjelis moxdis adgilebSi arasrulwlovan msjavrdebulebTan 

damokidebulebis nawilSi, rogoricaa, magaliTad, ganTavseba. „arasrulwlovani patim-

rebi ganTavsebul unda iqnen srulwlovani patimrebisgan gancalkevebiT~.8 epw ufro 

akonkretebs ganTavsebis sakiTxebs, „Tu arasrulwlovnebi moTavsebuli arian cixeSi, 

isini unda imyofebodnen calke ganyofilebaSi, romelic gamoyofilia mozrdili patim-

rebisaTvis gankuTvnili nawilisagan, garda im SemTxvevisa, Tu miCneul iqneba, rom es 

bavSvis interesebs ewinaaRmdegeba.~9 srulwlovanTa cixeSi ganTavsebis SemTxvevisas epw 

ganmartavs Sesabamis marTvis meqanizmebs, romelic moizrebs arasrulwlovanTa ganvi-

TarebisaTvis xelSemwyobi servisebis xelmisawvdomobas, „roca gamonaklis SemTxvevebSi 

18 wlamde asakis arasrulwlovnebi moTavsebuli arian mozrdilebisTvis gankuTvnil 

6 igive, muxli 37, punqti g.
7  patimrebTan mopyrobis minimaluri standartuli wesebi, gaerTianebuli erebis organizacia, 1955 weli, 

wesi 5. (2).
8 igive, wesi 8,
9 evropuli cixis wesebi, ministrTa komitetis, rekomendacia REC (2006)2, 11 ianvari, 2006 weli, wesi 35.5. 
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cixeSi, xelmZRvanelobam unda uzrunvelyos, rom yvela patimrisaTvis gaweul momsax-

urebebis garda, arasrulwlovan patimrebs agreTve gaewioT socialuri, fsiqologiuri 

da saganmanaTleblo momsaxureba, religiuri mzrunveloba da gajansaRebis RonisZiebe-

bi, an sazogadoebaSi bavSvTaTvis arsebuli msgavsi programebis ekvivalenturi RonisZie-

bebi yovel arasrulwlovan patimars, romelic eqvemdebareba savaldebulo ganaTlebas, 

xeli unda miuwvdebodes aseT ganaTlebaze.~10

msw aseve ganixilavs garkveul specifikur moTxovnebs, rogoricaa savaldebulo da 

profesiuli ganaTleba da sporti: „sporti _ saTanado fizikur mdgomareobaSi myofi 

arasrulwlovani da sxva patimrebi uzrunvelyofilni unda iyvnen fizikuri varjiSis 

dros _ TamaSis SesaZleblobiT. amisaTvis saWiroa saTanado moednebis, danadgarebisa 

da inventaris arseboba. profesiuli ganaTleba _ sasargeblo xelobis swavlebisas gan-

sakuTrebuli yuradReba unda mieqceT im arasrulwlovan patimrebs, romlebic saamisod 

did mondomebasa da unars amJRavneben. savaldebulo ganaTleba _ im qveynebSi, sadac es 

daSvebulia, patimrebi uzrunvelyofilni unda iyvnen Semdgomi ganaTlebis miRebis Sesa-

ZleblobiT, religiuri ganaTlebis CaTvliT. wera-kiTxvis ucodinarTa da arasrulwlo-

vanTa ganaTleba savaldebulo unda iyos da cixis marTvis organoebma amas gansakuTre-

buli yuradReba unda miaqcion. patimrebis ganaTleba SeZlebisdagvarad dakavSirebuli 

unda iyos qveyanaSi arsebul ganaTlebis sistemasTan im mizniT, rom momavalSi am patim-

rebma daubrkoleblad SeZlon swavlis gagrZeleba.11

garda im rekomendaciebisa, romlebic orientirebulia arasrulwlovanTa mopyroba-

ze cixeSi yofnis dros, is aseve yuradRebas uTmobs maT mxardaWeras gaTavisuflebis 

Semdeg „damatebiTi daxmareba unda gaewioT bavSvebs, romelTa gaTavisufleba xdeba cix-

idan.~12

2. gaeros saxelmZRvanelo principebi arasrulwlovanTa Soris

danaSaulis prevenciis Sesaxeb (riadis principebi)13 

riadis saxelmZRvanelo principebi aqcents akeTebs kanonTan konfliqtSi myofi aras-

rulwlovnis mimarT iseTi saxis RonisZiebebis gamoyenebaze, romlebic aadvilebs yvela 

bavSvisa da axalgazrda piris warmatebul socializaciasa da integracias. principebi 

yuradRebas amaxvilebs ojaxebis, sazogadoebis, Tanatolebis jgufis, skolebis, profe-

siuli treningebisa da samuSaoSi Cabmis rolze da arasrulwlovnis socializaciis da 

integraciis mniSvnelovan elementze. aseve TviTon arasrulwlovnis, rogorc Tanaswori 

partnioris CarTvas misi resocializaciis procesSi, „Sesabamisi yuradReba unda gamax-

vildes bavSvebisa da axalgazrdebis Sesaferis pirovnul ganviTarebaze da isini miCneul 

unda iqnen srulyofil da Tanaswor partniorebad socializaciisa da integraciis pro-

cesSi.14 

a. ojaxi _ principebi prioritets aniWebs ojaxis rols bavSvis ganviTarebis pro-

cesSi da adgens saxelmwifoTa valdebulebas xeli Seuwyon ojaxis ganviTarebas bavSvis 

10 igive, wesi 35.1, 35.2, 35.4.
11 igive, wesi 21 (2), 71, (5), 77 (1).
12 igive, wesi 35.3.
13  gaero-s saxelmZRvanelo principebi arasrulwlovanTa mier Cadenil danaSaulTan dakavSirebiT (UN Guide-

lines for the Prevention of Crime, 24 July 2002),  riadis principebi adgens standartebs, romelTa mizania aras-

rulwlovanTa danaSaulis prevencia. dokumenti xelmisawvdomia misamarTze: https://www.unodc.org/.../crimi-
nal.../UN_standards_and_norms_in_crime_prevention

14 igive, Tavi IV socializaciis procesi, punqti 10.
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interesebidan gamomdinare, „mTavrobebma unda ganaxorcielon iseTi politika, romelic 

xels uwyobs bavSvis aRzrdas stabilur da wynar ojaxur garemoSi. ojaxebs, romlebic 

saWiroeben daxmarebas arastabiluri an konfliqturi pirobebis gadaWraSi, unda gaewioT 

Sesabamisi daxmareba.~15 

b. ganaTleba _ principebi yuradRebas uTmobs saganmanaTleblo procesis ganxor-

cielebas, mis xelmisawvdomobas nebismieri arasrulwlovnisaTvis da mis uzrunvelyofas 

ganixilavs, rogorc mTavrobebis valdebulebas, rom „mTavrobebs akisriaT valdebuleba 

yvela axalgazrdisaTvis xelmisawvdomi gaxadon sajaro ganaTleba.~16 garda ganaTlebis 

xelmisawvdomobisa, is aseve adgens standartebs, romlebsac unda efuZnebodes ganaT-

lebis procesi, rogoricaa: ZiriTadi faseulobebis swavleba, bavSvis kulturuli TviT-

myofadobis ganviTareba da pativiscemas im qveynis socialuri faseulobebis Sesabamisad, 

romelSic bavSvi cxovrobs; pirovnebis ganviTareba da pirovnebad CamoyalibebisaTvis 

xelSewyoba, axalgazrda pirebis talantebis, sulieri da fizikuri SesaZleblobebis maq-

simalurad gamovlena; saganmanaTleblo procesSi axalgazrda pirebis aqtiurad da efeq-

tianad CarTva da pozitiuri emociuri mxardaWeris aRmoCena axalgazrda pirebisaTvis 

da araswori fsiqologiuri mopyrobis Tavidan acileba. 

g. sazogadoeba _ principebi ganixilaven sazogadoebis rols arasrulwlovanTa ganvi-

Tarebis sxvadasxva etapze da sxvadasxva sferoSi da ganmartaven mTavrobebis valdebule-

bas, xeli Seuwyon sazogadoebriv organizaciebsa da valantorul jgufebs, romlebic 

axorcieleben programebs im arasrulwlovnebis mimarT, romlebic aseT programebs saW-

iroeben.

d. masmedia _ principebi aRiarebs masmediis rols bavSvis ganviTarebis procesSi da 

xazs usvams masmediis waxalisebis saWiroebas, raTa man uzrunvelyos, rom axalgazrda 

pirebs hqodeT informaciisa da masalebis xelmisawvdomoba mravalmxrivi erovnuli da 

saerTaSoriso wyaroebidan. aseve, masmedias akisrebs sxvadasxva negatiuri qmedebebis 

prevenciis valdebulebas, rom Tavidan iqnes acilebuli damamcirebeli da Rirsebis Sem-

laxveli prezentaciebi, gansakuTrebiT bavSvebTan, qalebTan da sxva mowyvlad jgufebTan 

mimarTebiT. riadis principebi mouwodeben mTavrobebs miiRon da ganaxorcielon konk-

retuli kanonebi da procedurebi, raTa xeli Seuwyon da daicvan yvela axalgazrda ada-

mianis uflebebi da keTildReoba. 

mniSvnelovania principebis damokidebuleba arasrulwlovanTa stigmatizaciisa da 

kriminalizaciis Tavidan acilebis sakiTxSi, igi Semdegnairad udgeba stigmatizaciis 

problemis gadaWris sakiTxs: „imisaTvis, rom aRvkveToT axalgazrda pirebis Semdgomi 

stigmatizacia, viqtimizacia da kriminalizacia, ganxorcielebul unda iqnes kanonmde-

bloba, raTa uzrunvelyofil iqnes, rom nebismieri saqmianoba, romelic ar iTvleba 

danaSaulad misi Cadenis periodSi, ar iTvlebodes danaSaulad da ar isjebodes im SemTx-

vevaSi, Tuki igi Cadenil iqneba axalgazrda piris mier~.17 riadis principebis Seajamebel 

nawilSi yuradReba eTmoba kvlevas, politikis ganviTarebasa da koordinacias, sadac 

ganixilavs RonisZiebebs mimarTuls arasrulwlovanTa danaSaulis Tavidan acilebisa da 

prevenciis sakiTxebSi. 

15 igive punqti 13.
16 igive, punqti 20.
17  igive, Tavi VI. kanonmdebloba da arasrulwlovnebTan dakavSirebuli marTlmsajulebis ganxorcieleba, 

punqti 56. 
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3. standartebi, romlebic adgenen arasrulwlovanTa 

sasjelis moxdis procedurebs

zemoaRniSnuli saerTaSoriso xelSekrulebebisa da standartebis garda, arsebobs 

araerTi standarti, romelic swored SemuSavebulia im mizniT, rom daadginos arasrul-

wlovnebTan mopyrobis standartebi sasjelis moxdis adgilebSi da Seqmnilia im miznis 

misaRwevad, rom sasjelis moxdam ar iqonios damangreveli zegavlena arasrulwlovanis 

fizikur da fsiqologiur mdgomareobaze. 

gaeros standartuli minimaluri wesebi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis adminis-

trirebis Sesaxeb (`pekinis wesebi~) _ (SemdgomSi pekinis wesebi)

saxelmZRvaneloSi „vmuSaobT erTad adamianis uflebebis, demokratiisa da kanonis 

uzenaesobis mxardasaWerad~18 eqspertebi ganmartaven pekinis wesebis daniSnulebas, sadac 

aRniSnulia, rom „ZiriTadi miznebi Seexeba mTlian socialur politikas da mimarTulia 

arasrulwlovanTa keTildReobis maqsimalurad xelSewyobisaken, rac Seamcirebs aras-

rulwlovanTa marTlmsajulebis gamoyenebis aucileblobas da Sesabamisad, Seamcirebs 

zians, rac SeiZleba gamoiwvios [marTlmsajulebis] gamoyenebam~. amdenad pekinis wesebs 

aqvs zogadi xasaTi da is sasjelis moxdaze orientirebul dokuments ar warmoadgens. 

kerZod, wesebSi vxvdebiT ss marTlmsajulebis sitemis sxvadasxva aspeqtis regulirebas, 

rogoricaa sasamarTlo ganxilvis procedurebi, policiis specializacia da sxva. 

a. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis miznebi _ miznebi or nawilad SeiZleba gaiyos. 

pirveli mizani _ es aris arasrulwlovanTa keTildReobis xelSewyoba da meore, `pro-

porciulobis (Tanazomierebis) principi~, romelic SegviZlia ganvixiloT, rogorc dams-

jelobiTi sanqciebis Semakavebeli saSualeba, romelTa realizebac ZiriTadad gamoix-

ateba nebismieri gadawyvetilebis samarTliani midgomiT miRebaSi samarTaldarRvevis 

simZimis gaTvaliswinebiT.

b. diskreciuli uflebamosileba _ diskreciuli uflebamosileba Tavis TavSi aer-

Tianebs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis efeqturi, samarTliani da humanuri ad-

ministrirebis ramdenime ZiriTad elements, rogoricaa diskreciuli uflebamosilebis 

ganxorcieleba procesis warmoebis yvela mniSvnelovan etapze, raTa maT, vinc iRebs gad-

awyvetilebebs, SeeZloT im RonisZiebebis gatareba, romlebic yvelaze metad miesadageba 

mocemul saqmes; Semowmeba da blansireba, raTa Tavidan iqnes acilebuli diskreciuli 

uflebamosilebiT borotad sargebloba da dacul iqnes kanonTan konfliqtSi myofi 

arasrulwlovnis uflebebi, angariSvaldebuleba da profesionalizmi. amgvarad, pro-

fesiuli kvalifikaciis amaRlebasa da saeqsperto momzadebas gansakuTrebuli roli 

eniWeba arasrulwlovanTa saqmeebze diskreciuli uflebamosilebis keTilgonivrulad 

gamoyenebis uzrunvelyofisas.19

g. arasrulwlovanTa uflebebi _ uflebaTa konteqstSi wesebi aqcents akeTebs im 

uflebebze, romlebic warmoadgenen miukerZoebeli da samarTliani sasamarTlos uzrun-

velyofis garantias, rogoricaa udanaSaulobis prezumfcia, dacvis uflebis uzrun-

velyofa da sxva. „samarTalwarmoebis yvela etpze garantirebuli unda iyos ZiriTadi 

procesualuri garantiebi, rogoricaa, udanaSaulobis prezumfcia, ufleba, gaecnos 

18  saxelmZRvanelo „vmuSaobT erTad adamianis uflebebis, demokratiisa da kanonis uzenaesobis mxardasa-

Werad“, UNISEF, 2016.
19  gaeros standartuli minimaluri wesebi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebis Sesaxeb 

(`pekinis wesebi~), punqti 3.1.
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wayenebul braldebas, dumilis ufleba, dacviT sargeblobis ufleba, mSoblis an meur-

vis daswrebis ufleba, mowmeTa dapirispirebisa da jvaredini dakiTxvis ufleba da ufro 

maRal instanciaSi gasaCivrebis ufleba.~20

d. piradi cxovrebis dacva _ gansakuTrebulad mgrZnobiare Temad unda ganvixiloT 

arasrulwlovnis piradi cxovrebis uflebis dacvis upiratesi mniSvneloba, radganac 

arasrulwlovani, romelic xvdeba Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi, metad eqvemdebare-

ba stigmatzacias, vidre srulwlovani, amdenad, „yvela etapze dacul unda iqnes aras-

rulwlovnis ufleba pirad cxovrebaze, raTa Tavidan iqnes acilebuli arasaTanado sa-

jaroobiT an reputaciis SelaxviT gamowveuli ziani. zogadad, ar SeiZleba gamoqveyndes 

informacia, romelic xels Seuwyobs arasrulwlovnis pirovnebis dadgenas.~21 

e. winaswari patimroba _ wesebi sisxlis samarTlis marTlmsajulebis sistemas mou-

wodebs winaswari patimrobis Tavidan acilebisaken, arasrulwlovnis keTildReobis in-

teresis gaTvaliswinebiT, misi rogorc ukiduresi RonisZiebis gamoyenebasa da alter-

natiuli RonisZiebebis gamoyenebisaken. is aseve mouwodebs patimrobis alternatiuli 

meTodebis gamoyenebisken, rogoricaa mudmivi zedamxedveloba, intensiuri meurveoba 

an ojaxSi, an saswavlo dawesebulebaSi ganTavseba da sxva, aRniSnuli alternatiuli 

RonisZiebebi SesaZlebelia gansxvavdebodes qveyanaSi arsebuli kanonebisa da specifikis 

mixedviT. im SemTxvevaSi, Tu alternatiuli RonisZiebebi ar iqneba gamoyenebuli, wesebi 

uTiTebs, rom „winaswari patimrobis ganmavlobaSi arasrulwlovnebze unda zrunavdnen, 

isini unda iyvnen daculni da miiRon saTanado individualuri daxmareba _ socialuri, 

saganmanaTleblo, profesiuli, fsiqologiuri, samedicino da fizikuri _ rac SeiZleba 

aucilebeli iyos maTi asakis, sqesisa da pirovnebis gaTvaliswinebiT~.22 

v. instituciuri mopyroba _ pekinis wesebi instituciuri mopyrobis farglebSi ganix-

ilavs penitenciur dawesebulebaSi moTavsebis standartebs, sadac igi adgils uTmobs 

penitenciur dawesebulebaSi moTavsebul arasrulwlovnebTan mopyrobis specifikas, ro-

melic gansxvavdeba im pirobebisagan, rac unda iqnes Seqmnili srulwlovnebTan mimarTe-

baSi, „dawesebulebaSi ganTavsebuli arasrulwlovnebi miiReben mzrunvelobas, dacvasa 

da saWiro daxmarebas _ socialurs, saganmanaTleblo, profesiul, fsiqologiur, samed-

icino da fizikurs _ rac SeiZleba aucilebeli iyos maTi asakis, sqesisa da pirovnebis 

gaTvaliswinebiT, agreTve maTi srulyofili ganviTarebis interesebis Sesabamisad.23 aqve 

adgili eTmoba specifikur midgomas axalgazrda samarTaldamrRvev qalebTan mimarTeba-

Si maTi saWiroebebis gaTvaliswinebiT.

T. pirobiT vadamde adre gaTavisuflebis gamoyeneba _ wesebi mouwodebs saxelmwi-

foebs vadamde adre gaTavisuflebis ufro xSirad da efeqturad gamoyenebisken. Tumca 

is yuradRebis miRma ar tovebs gaTavisuflebis Semdgom kontrolis saWiroebas da ase-

Ti kontrolis formebsa da meTodebs „saTanado xelisuflebis organo daxmarebasa da 

zedamxedvelobas gauwevs dawesebulebidan pirobiT ganTavisuflebul arasrulwlovans, 

romelmac unda miiRos sazogadoebis sruli mxardaWerac~.24 

mizanSewonili iqneba pekinis wesebSi bolo Semajamebel punqtad ganvixiloT wesebis 

meeqvse nawili, romelic eZRvneba kvlevas, dagegmvas, politikis formulirebasa da Se-

fasebas. yoveli mocemuli komponenti unda moviazroT efeqturobis garantad rogorc 

sasjelaRsrulebis procesSi, aseve sasjelis moxdis Semdgom sazogadoebaSi integraciis 

TvalsazrisiT. 

20 igive, Tavi - „arasrulwlovanTa uflebebi, punqti“ 7.1.
21 igive, Tavi „piradi cxovrebis dacva“, punqti 8.
22 pekinis wesebi, wesi 13.
23 pekinis wesebi, wesi 26.2.
24 pekinis wesebi, wesi 28.2.
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gaeros wesebi TavisuflebaaRkveTili  

arasrulwlovnebis dasacavad (`havanis wesebi~)25 

havanis wesebi mowodebulia xeli SeuSalos im uaryofiT zegavlenas, romelic axas-

iaTebs Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi arasrulwlovanTa ganTavsebas da Sesabamisad, 

xeli Seuwyos sazogadoebriv cxovrebaSi maT CarTulobas. amasTan, wesebi warmoadgens 

garkveul gzamkvlevs im specialistebisaTvis, romelic axorcieleben aseTi dawese-

bulebis marTvas.

niSandoblivia, havanis wesebis ganmarteba arasrulwlovanTa patimrobis Sesaxeb _ 

„Tavisuflebis aRkveTa niSnavs nebismieri piris nebismieri formiT dakavebas an dapa-

timrebas, an mis ganTavsebas saxelmwifo Tu kerZo gamasworebel dawesebulebaSi, sadac 

arasrulwlovans sasamarTlos, administraciuli Tu sxva saxelmwifo organoebs gad-

awyvetilebiT ar eZleva ufleba misi survilisamebr datovos es adgili~.26 wesebi ganix-

ilavs regulirebis meqanizmebs dapatimrebul an sasamarTlo procesis molodinSi myof 

arasrulwlovnebTan mimarTebaSi, da ganmartavs, rom isini sasamarTlos gadawyvetile-

bamde iTvlebian udanaSaulod da unda hqondeT Sesabamisi mopyroba.

wesebi saubrobs im moTxovnebze, romlebsac unda pasuxobdes sasjelaRsrulebis 

dawesebuleba, „Tavisuflebis aRkveTa unda xorcieldebodes im pirobebSi da garemoe-

bebSi, romelic uzrunvelyofs adamianis uflebaTa dacvas. arasrulwlovnis interese-

bidan gamomdinare, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi garantirebuli unda iyos 

efeqturi RonisZiebebi da programebi, romelic xels Seuwyobs maT janmrTelobasa da 

Tavmoyvareobas, pasuxismgeblobis grZnobis ganviTarebas da iseTi damokidebulebebisa 

da unar-Cvevebis formirebas, rac daexmareba maT maTi, rogorc sazogadoebis wevris 

potencialis ganviTarebas.27 rogorc vxedavT, wesebi mTavar aqcents akeTebs ramodenime 

ZiriTad mimarTulebaze, rogoricaa uflebebis ganuxreli dacvis uzrunvelyofa, janmr-

Telobis dacvis adekvaturi pirobebis uzrunvelyofa, arasrulwlovanSi Tavmoyvareo-

bis grZnobis gaRrmaveba da misi dacva, bolos ki saubrobs programebis aucileblobaze, 

romelic unda daexmaros arasrulwlovans Camoyalibdes sazogadoebis sruluflebian 

wevrad. aqve unda aRiniSnos specifikuri rekomendacia dawesebulebis zomebTan dakav-

SirebiT da ganmartavs, rom daxurul instituciebSi ar unda iyos ganTavsebuli msjavr-

debulTa didi raodenoba, raTa SesaZlebeli iyos individualuri midgomebis gamoyeneba. 

wesebi prioritets aniWebs arasrulwlovnebTan individualuri midgomebis gamoy-

enebas, sadac ganmartavs, rom „Semosvlidan umokles droSi unda Catardes gasaubreba 

arasrulwlovanTan da unda momzaddes fsiqologiuri da socialuri angariSi~.28 aR-

niSnuli gasaubrebebis mizans warmoadgens mopyrobis, movlisa da programebis dagegmva 

arasrulwlovnis saWiroebebze dayrdnobiT. wesebi adgens SezRudvebs, rom arasrulw-

lovani unda moTavsdes mxolod im dawesebulebaSi, sadac gaTvaliswinebuli iqneba misi 

specifiuri saWiroebebi, rac Seesabameba maT asaks, sqess, individualobas, fizikur da 

fsiqikur mdgomareobas, rac maqsimalurad daicavs maT uaryofiTi zemoqmedebisagan. 

ganTavsebis pirobebi, romelic unda Seesatyvisebodes arasrulwlovnis aRzrdis saW-

iroebas, mis emociur mdgomareobas, TanatolebTan urTierTobas, sportul da sagan-

25  United Nations General Assembly, United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (the Hava-
na Rules), adopted by resolution 45/113, 14 December 1990,  havanis wesebSi detaluradaa mocemuli Tavisufle-

baaRkveTil arasrulwlovanze zrunvisa da mis mimarT mopyrobis minimaluri standartebi. dokumenti 

xelmisawvdomia misamarTze: www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113
26  igive, punqti 3.2.
27  gaeros wesebi TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebis dasacavad (`havanis wesebi~), Tavi meore, wesebis 

moqmedebis sfero da gamoyeneba, punqti 12.
28 igive, punqti 27.
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manaTleblo programebSi monawileobas. rac Seexeba saZinebel oTaxebs, wesebi ganmar-

tavs, rom is unda iyos mcire zomis patara jgufebisaTvis. 

wesebSi pirvel planzea wamoweuli piradi nivTebis qonis aucilebloba da ganmar-

tavs, rom „SesaZlebloba, rom hqondeT piradi nivTebi, warmoadgens piradi cxovrebis 

uflebis erTerT ZiriTad elements da aqvs gansakuTrebuli mniSvneloba arasrulwlo-

vanis fsiqologiuri keTildReobisTvis.~29 garda sxva piradi nivTebisa, wesebSi vxvdeb-

iT piradi tansacmlis qonis aucileblobas, sadac gansakuTrebiT xazs usvams SemTx-

vevas, rodesac arasrulwlovani unda iqnes gayvanili dawesebulebis gareT, rodesac 

is gvevlineba sazogadoebis uaryofiTi reaqciisa da stigmatizaciis Tavidan acilebis 

garantad. 

TavSi „ganaTleba, profesiuli momzadeba da dasaqmeba~, garda standartuli zog-

adi regulirebisa, wesebi gansakuTrebul aqcents akeTebs ganaTlebis adekvaturobasa 

da mis xarisxze, rom „yvela saskolo asakis arasrulwlovans aqvs ganaTlebis miRebis 

ufleba misi saWiroebebis da SesaZleblobebis mixedviT, rac miznad isaxavs mis sazo-

gadoebSi dabrunebisaTvis momzadebas~.30 aqve saubrobs administraciis valdebuleba-

ze, Seqmnas pirobebi mowyvladi jgufebisaTvis, rogoricaa ucxoelebi, aseve arasrulw-

lovnebi, romlebsac gaaCniaT specifikuri kulturuli da eTnikuri saWiroebebi, aseve 

gansakuTrebuli sirTuleebi aRqmis TvalsazrisiT. mocemul wesebSi vxvdebiT saswavlo 

procesis regulirebas gaTavisuflebis Semdgom im pirebis mimarT, romlebic iyvnen Car-

Tuli saganmanaTleblo programeSi da gaxdnen srulwlovani, mocemul SemTxvevaSi aseT 

pirebs unda mieces swavlis gagrZelebis ufleba Sesatyvisi programiT. aqve adgili aqvs 

daTmobili penitenciur dawesebulebaSi yofnis dros miRebuli ganaTlebis damadas-

turebeli dokumentis formas, sadac, wesebis Tanaxmad, ar unda iyos araviTari Canaweri, 

rom pirma ganaTleba miiRo penitenciur sistemaSi yofnis dros. 

arasrulwlovanTa SromasTan damokidebulebaSi wesebi ganmartavs, rom maT unda 

hqondeT SesaZlebloba SearCion samuSaos tipi. Tumca, garda amisa, sifrTxiliT ekide-

ba arasrulwlovanTa dasaqmebis sakiTxs da adgens standarts, rom „yvela erovnuli da 

saerTaSoriso damcavi normebi, romelic gamoiyeneba bavSvTa Sromasa da axalgazrda 

dasaqmebulebTan mimarTebaSi unda iyos da gavrceldes im arasrulwlovnebze, romlebic 

imyofebian Tavisuflebis aRkveTis pirobebSi.~31

havanis wesebs axasiaTebs specifikuri midgomebi, romlebsac arasrulwlovnebis 

konteqstSi umniSvnelovanesi roli aqvs, magaliTad, sportTan mimarTebaSi, garda imi-

sa, rom arasrulwlovans unda hqondes dro da Sesabamisi aRWurviloba srulyofili 

fizikuri varjiSisaTvis, aqve wesebi ganmartavs fizikuri SesaZleblobebis gaTvalis-

winebisa da samkurnalo varjiSebis xelmisawvdomobis aucileblobas, rom „penitenci-

urma dawesebulebam unda uzrunvelyos yvela arasrulwlovnis fizikuri SesaZlebloba, 

miiRos monawileoba fizikuri momzadebis SemoTavazebul programaSi. arasrulwlovans, 

romelsac esaWiroeba samkurnalo fizikuri varjiSi da Terapia, SeeTavazeba Sesabamisi 

kursi samedicino zedamxedvelobis farglebSi.~32

wesebi ganixilavs samedicino momsaxurebas da mis xelmisawvdomobas arasrulwlo-

van msjavrdebulebTan mimarTebaSi, romelic unda Seesabamebodes maT asaks, sqess, saW-

irobebs, sadac ganmartavs momsaxurebis xarisxs da samedicino personalis kvalifikaciis 

gansakuTrebul mniSvnelobas. aqve vxvdebiT ganmartebebs, romlebic arasrulwlovnebTan 

mimarTebaSi gacilebiT maRal moTxovnebs ayenebs, magaliTad, „samedicino momsaxure-

29 igive, punqti 35. 
30 igive, punqti 38.
31 igive, punqti 44.
32 igive, punqti 47.
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bas, romelic miewodeba arasrulwlovnebs, unda emsaxurebodes mizans, gamoavlinos da 

gankurnos nebismieri fizikuri Tu fsiqikuri daavadeba, narkomania Tu sxva gadaxra, 

romelsac SeuZlia Seaferxos arasrulwlovnis sazogadoebriv cxovrebaSi CarTva~.33 

amasTanave, igi adgens amkrZalav daTqmas, rom „arasrulwlovnebze arc erT SemTxvevaSi 

ar SeiZleba gamoicados medikamentebi da mkurnalobis meTodebi. nebismieri samedicino 

saSualebis gamoyeneba yovelTvis unda iyos sanqcionirebuli da moxdes kvalificiuri 

samedicino personalis mier~.34 gansxvavebiT srulwlovnebisagan, romlebzec aRniSnuli 

eqsperimentis daSveba SesaZlebelia misi survilisa da Tanxmobis SemTxvevaSi.

wesebi farTod uTmobs adgils gare samyarosTan urTierTobas, rac arasrulwlovnis 

ganviTarebis erT-erT umniSvnelovanes komponents warmoadgens, sadac ganmartavs, rom 

„yvela saSualeba unda iyos gamoyenebuli imisaTvis, rom uzrunvelyofili iyos aras-

rulwlovnis saTanado kavSiri gare samyarosTan, rac warmoadgens samarTliani da huma-

nuri mopyrobis uflebis ganuyofel nawils da aqvs umTavresi mniSvneloba arasrulw-

lovnis sazogadoebaSi dasabruneblad momzadebisaTvis~.35

mniSvnelovania moTxovna, romelsac wesebi disciplinuri gamoyenebis nawilSi ayenebs 

penitenciuri administraciebis winaSe. „yvela disciplinuri zoma da procedura unda 

emsaxurebodes usafrTxoebasa da wesrigis dacvas, Seesatyvisebodes mTavar amocanas, 

rogoricaa arasrulwlovanTa ganuyofeli Rirsebis dacva, pasuxobdes Tavisuflebis 

aRkveTis mTavar mizans, samarTlianobis grZnoba, Tavmoyvareoba da yoveli adamianis 

ZiriTadi uflebebis pativiscema.36

arasrulwlovanTa sasjelis moxdis procesi unda eqvemdebarebodes sistematur 

kontrols da inspeqtirebas, radganac is unda Seesatyvisebodes arasrulwlovanTa gan-

viTarebis sazogadoebaSi arsebul standartebs, raTa, pirvel rigSi, sasjelis moxdis 

Semdgom arasrulwlovani unda iyos mzad advilad integrirdes sazogadoebriv cxovre-

baSi da meore, stigmatizaciisagan gaTavisufleba. yovelive zemoaRniSnuli unda iyos 

garantirebuli ori ZiriTadi aspeqtiT, esaa damoukidebeli monitoringis sistemisa da 

gasaCivrebis efeqturi meqanizmebis arseboba. aseve vxvdebiT gasaCivrebis procedurebis 

regulirebas da uflebas, nebismier instanciaSi gadaagzavnos saCivari misi survilis 

Sesabamisad. wesebi krZalavs cenzuras da mouwodebs saCivris ganxilvis damoukidebeli 

meqanizmebis Seqmnaze. „zomebi unda iqnes miRebuli TavisuflebaaRkveTil arasrulwlo-

vanTa saCivrebis miRebis, ganxilvisa da samarTliani daregulirebis xelSewyobis mizniT 

damoukidebeli samsaxuris (ombudsmenis) Sesaqmnelad.37

personali da maTi momzadeba penitenciuri sistemis umniSvnelovanes nawils war-

moadgens da misi roli sasjelis miznis miRwevaSi niSandoblivia. yvela saerTaSori-

so standarti, romelic penitenciuri sistemis saqmianobis efeqturobis amaRlebiskenaa 

mimarTuli, adgils uTmobs sistemis personalis xarisxsa da mis momzadeba/gadamzadebas. 

havanis wesebi saubroben rogorc personalis kvalifikaciaze, aseve maT kategorizacaze 

da ganmartaven, rom masSi unda moiazrebodes sakmarisi raodenoba iseTi personali-

sa, rogoricaa aRmzrdeli, profesiuli momzadebis instruqtori, socialuri muSaki, 

fsiqologi da fsiqiatri. wesebSi adgili eTmoba SerCevis procedurebs da momzade-

bas, sadac yuradRebas uTmobs iseT maxasiaTeblebs, rogoricaa humanuroba, arasrulw-

lovnebTan muSaobis unari, profesiuli unarebi „personalma unda miiRis iseTi momza-

deba, romelic mas saSualebas miscems efeqturad Seasrulos Tavisi movaleobebi, maT 

33 igive, punqti 51.
34 igive, punqti 55.
35 igive, punqti 59.
36 igive, Tavi l. disciplinuri reJimi, punqti 66.
37 igive.
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Soris nawilobriv momzadeba sabavSvo fsiqologiis, bavSvTa keTildReobis sferoSi da 

saerTaSoriso normebis gacnoba, adamianis uflebebisa da bavSvTa uflebebis sferoSi.38

gaeros bavSvis uflebaTa komitetis zogadi komentari #10 

marTlmsajulebis sistemaSi bavSvis uflebebis Sesaxeb

zogad komentarebSi ganxilulia bavSvTa uflebaTa konvenciaSi ganxiluli uflebebis 

sruli speqtri kanonTan konfliqtSi myof arasrulwlovanTan mimarTebaSi. komentareb-

Si ganmartebulia danaSaulis ukiduresad uaryofiTi zegavlena bavSvebis ganviTarebasa 

da adamianis uflebaTa dacvis rolze sisxlis samarTlis marTlmsajulebis sistemis 

miznebis misaRwevad, „ZiriTadi uflebis dacvam Sedegad unda moitanos arasrulwlo-

vanTa marTlmsajulebis iseTi politikis amoqmedeba, romelic pirdapir ukavSirdeba 

bavSvis ganviTarebis sakiTxebs.~39 

komentarebi saxelmwifoebs avaldebulebs daicvan kanonTan konfliqtSi myofi aras-

rulwlovnebi nebismieri saxis diskriminaciisagan. „daicvan kanonTan konfliqtSi myofi 

bavSvebis Tanabari mopyrobis ufleba. gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces defaqto 

diskriminacias da uTanasworobas, romelic SeiZleba araTanmimdevruli politikidan 

gamomdinareobdes da gansakuTrebiT Seexos bavSvebis iseT daucvel jgufebs, rogorebic 

arian, magaliTad, quCis bavSvebi, bavSvebi, romlebic miekuTvnebian rasobriv, eTnikur, 

religiur an lingvistur umciresobebs; gogonebi, SezRuduli SesaZleblobebis mqone 

bavSvebi da agreTve is bavSvebi, romlebic xSirad arRveven kanons (recidivistebi). am 

kuTxiT, mniSvnelovania arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebaSi monawile 

yvela specialistis momzadeba. garda amisa, saWiroa SemuSavebul da dacul iqnes wese-

bi da regulaciebi, romlebic uzrunvelyofs kanondamrRvevi bavSvis mimarT Tanaswor 

mopyrobas da aseve uzrunvelyofs gamosworebisa da kompensaciis meqanizmebs~.40 

komentarebSi ganmartebulia bavSvis WeSmariti interesis roli arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis aRsrulebis procesSi da asaxelebs misi gaTvaliswinebis saWiroebis 

obieqtur safuZvlebs, rogoricaa ufrosebisgan gansaxvavebuli fizikuri da fsiqologi-

uri ganviTareba, emociuri da saganmanaTleblo saWiroebebi da swored esaa is gansxvave-

bebi, ris safuZvelzec kanonTan konfliqtSi myof bavSvebs unda daekisroT SedarebiT 

msubuqi pasuxismgebloba. es gansxvavebebi warmoSobs arasrulwlovanTa marTlmsaju-

lebis sistemis gancalkevebisa da bavSvebis mimarT gansxvavebuli mopyrobis saWiroe-

bas. principebi ganmartavs, Tu raSi unda gamoixatos kanondamrRvevi bavSvis WeSmariti 

interesebis dacva, „kanondamrRvevi bavSvebis mimarT gulisxmobs, sisxlis samarTlis 

iseTi tradiciuli amocanebis Canacvlebas, rogoricaa represia/dasja reabilitaciiTa 

da aRdgeniTi marTlmsajulebiT, rac aucilebelia ganxorcieldes sazogadoebis usa-

frTxoebis sakiTxis gaTvaliswinebiT.~41 

niSandoblivia ganmarteba, rom „bavSvebis mier gansakuTrebiT mZime danaSaulis Ca-

denis SemTxvevaSi, miRebuli zoma unda iyos danaSaulis garemoebebisa da simZimis pro-

porciuli da aseve iTvaliswinebdes sazogadoebrivi usafrTxoebis saWiroebas. bavSvebis 

SemTxvevaSi, maTi keTildReobis, maTi WeSmariti interesebis dacvisa da reintegraci-

is xelSewyobis saWiroebas upiratesoba unda mieniWos amgvari faqtorebis gaTvalis-

winebiT.~42

38 igive, Tavis v. personali, punqti 85.
39  gaeros bavSvis uflebaTa komitetis zogadi komentari #10 marTlmsajulebis sistemaSi bavSvis uflebebis 

Sesaxeb, qveTavi „diskriminaciis dauSvebloba“, punqti 6.
40 igive.
41 igive, qveTavi, „bavSvis WeSmariti interesi“, punqti 10.
42 igive, punqti 71.
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zogadi komentari #14 (2013 14 (2013 w. w.) ) bavSvis uflebis Sesaxeb, 

mis saukeTeso interess daeTmos upirvelesi yuradReba 

(me-3 muxlis pirveli punqti)

komentarebSi ZiriTad ganxilulia konvenciis mesame muxlis pirveli punqti, ro-

melic saubrobs bavSvis WeSmarit interesebze, mis Sefasebasa da marTlmsajulebis 

sistemis damokidebulebaze bavSvis WeSmariti interesebis gaTvaliswinebiT. komentar-

ebi ganmartavs, rom bavSvis WeSmariti interesebi ar aris sfero, romelic erTjeradad 

unda Sefasdes da iqnes gamoyenebuli, aramed „bavSvis saukeTeso interesebis Sefaseba 

unikaluri saqmianobaa, romelic unda ganxorcieldes TiToeul individualur saqmeSi 

TiToeuli bavSvis, bavSvTa jgufis an zogadad bavSvebis konkretuli garemoebebis gaT-

valiswinebiT.43 komentarebi aseve saubrobs, Tu rogor unda Sefasdes bavSvis WeSmariti 

interesebi, romelic ZiriTadad, eyrdnoba bavSvis individualur maxasaTeblebs, rogori-

caa „asaki, sqesi, simwifis xarisxi, gamocdileba, umciresobaTa jgufisadmi kuTvnileba, 

fizikuri, sensoruli an inteleqtualuri SezRuduli SesaZleblobis qona, iseve, ro-

gorc socialuri da kulturuli konteqsti, romelSic bavSvi an bavSvebi aRmoCndebian, 

rogoricaa mSoblebis arseboba an ararseboba, cxovrobs Tu ara bavSvi maTTan, bavSvis 

urTierTobebis xarisxi Tavis ojaxTan an mzrunvelebTan, garemo usafrTxoebis Tval-

sazrisiT, ojaxisaTvis xelmisawvdomi xarisxiani alternatiuli saSualebebis arsebo-

ba, naTesavebi, mzrunvelebi da sxv.~44 aqve komentarebi amomwuravad ganixilavs bavSvis 

saukeTeso interesebis Sefasebisas gasaTvaliswinebel elementebs, rogoricaa: a) bavSvis 

mosazrebebi _ rac moiazrebs bavSvis uflebas, gamoxatos Tavisi mosazrebebi nebismieri 

im gadawyvetilebis Sesaxeb, romelic mis mimarT iqneba miRebuli; b) bavSvis identoba _ 

rogoricaa sqesi, seqsualuri orientacia, religia da rwmena, kulturuli identoba, 

pirovneba; g) ojaxuri garemosa da urTierTobebis SenarCuneba _ bavSvze mSoblebTan 

daSorebis zegavlenis simZimidan gamomdinare, amgvari daSoreba unda ganxorcieldes 

mxo lod rogorc ukiduresi zoma, rodesac bavSvs emuqreba uSualo safrTxe, an, rode-

sac es sxvagvarad aris aucilebeli; d) bavSvze zrunva, misi dacva da usafrTxoeba _ rom 

es cnebebi ar unda iyos ganxiluli uaryofiT konteqstSi, rogorc zianisagan dacva, 

aramed igi unda iqnes ganxiluli pozitiur konteqstSi, rogorc bavSvis „keTildReobi-

sa~ da ganviTarebis uzrunvelyofa „bavSvTa keTildReoba, farTo gagebiT, gulisxmobs 

maT ZiriTad materialur, fizikur, saganmanaTleblo da emociur saWiroebebs, iseve, 

rogorc siyvarulisa da usafrTxoebis saWiroebas.~45 e) daucveloba _ sadac ganxilulia 

mowyvladi jgufebi da maT mimarT yvela im uflebebis ganxorcielebis aucilebloba, 

romelic sxva arasrulwlovan pirebze iqneba gavrcelebuli. mowyvlad jgufebad moiaz-

reba „SezRuduli SesaZleblobebi, umciresobis jgufisadmi, ltolvilis an TavSesafris 

maZieblis statusi, Zaladobis msxverploba, quCaSi cxovreba da sxv.~46 v) bavSvis ufleba, 

isargeblos janmrTelobis dacviT _ garda imisa, rom komentarebSi vxvdebiT janmrTe-

lobis dacvis xelmisawvdomobas bavSvis asakis, sqesisa da sxva saWiroebebis gaTvalis-

winebiT, aqve xazs usvams Sesabamisi mkurnalobis valdebulebas. mocemuli Tavi aseve mo-

icavs informacias „Tambaqosa da sxva nivTierebebis moxmarebis, kvebis Sesaxeb, saTanado 

informacias sqesobrivi da reproduqciuli sakiTxebis, naadrevi orsulobis riskebis, 

aiv/Sids-isa da sqesobrivi gziT gadamdebi infeqciebis Sesaxeb; z) bavSvis ganaTlebis 

43  zogadi komentari #14 (2013 14 (2013 w. w.) ) bavSvis uflebis Sesaxeb, mis saukeTeso interess daeTmos up-

irvelesi yuradReba (me-3 muxlis pirveli punqti), punqti 32.
44  igive punqti a. saukeTeso interesebis Sefaseba da gansazRvra, qvepunqti 48.
45  igive, qvepunqti 71.
46 igive, qvepunqti 75.
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arasrulwlovanTa sasjelis moxdis saerTaSoriso standartebis 
zogadi mimoxilva

maia
xasaia

ufleba, romelSic ganmartebulia bavSvis ufaso da maRalxarisxiani ganaTlebis xelmi-

sawvdomoba.

evropis sabWos ministrTa komitetis saxelmZRvanelo direqtivebi

bavSvze orientirebuli marTlmsajulebis Taobaze 

(miRebulia ministrTa komitetis mier 2010 wlis 17 noembers) 

evropis sabWos saxelmZRvanelo direqtivebi erT-erTi uaxlesi dokumentia, rome-

lic ganixilavs specializebuli sisxlis samarTlis marTlmsajulebis sitemis Seqmnas, 

rogoricaa: specializebuli mosamarTleebisa da advokatebis da sasamarTloebis Seqmna, 

romlebic mxolod bavSvTa sakiTxebze imuSaveben; bavSvebsa da maT mSoblebze orientire-

buli RonisZiebebis gamoyenebis aucilebloba. amasTan, direqtivebi mouwodebs saxelmwi-

foebs gasaCivrebis meqanizmebis xelmisawvdomobis uzrunvelyofisaken, rom aRiaron da 

gaaZlieron arasamTavrobo organizaciebisa da sxva damoukidebeli institutebis roli 

gasaCivrebis meqanizmebis xelmisawvdomobis gaumjobesebis sferoSi rogorc erovnul, 

aseve saerTaSoriso doneze.

direqtivebi xazs usvams multidisciplinarul midgomebs, bavSvis mimarT gamotanili 

yvela gadawyvetilebisaTvis saerTo CarCos Seqmnas, da ganmartavs, rom „yvela profe-

sionalisTvis (advokatebi, fsiqologebi, policia, saimigracio samsaxurebis personali, 

socialuri muSakebi da mediatorebi), romlebic samarTalwarmoebasTan an sxva interven-

ciasTan dakavSirebuli, an monawile bavSvebis Sefasebaze arian pasuxismgebeli, Sefasebis 

saerTo CarCo unda SemuSavdes, raTa es informacia gadawyvetilebebis miRebaze pasux-

ismgebel pirebs waredginos da bavSvebTan dakavSirebuli gadawyvetilebebi am Sefase-

bebze dayrdnobiTa da bavSvis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT iqnes miRebuli.~47

garda ss marTlmsajulebis sitemis sxvadasxva elementis ganxilvisa, direqtivebi 

mTavar aqcents akeTebs ss marTlmsajulebis sistemis monawile yvela im specialis-

tis, specializebul momzadebas, romlebic bavSvTa sakiTxebze muSaoben, aseve Sesabamisi 

mxardaWerisa da treningebis gaivlis saWiroebas, romlebic gansakuTrebulad adgils 

uTmobs bavSvTa uflebebis efeqturad ganxorcielebis xelSewyobas, gansakuTrebiT ki 

bavSvTa saukeTeso interesebis Sefasebisa da gaTvaliswinebis mizniT iseTi procedurebis 

ganxorcielebis procesSi, romlebic bavSvis mdgomareobaze axdenen zegavlenas. im per-

sonalis maRali profesionalizmi da maTi sistematuri momzadeba-gadamzadeba, kanonTan 

konflqtSi myof arasrulwlovnebTan mopyrobisa da maTTan muSaobis specifikis sakiTx-

ebSi ss samarTlis marTlmsajulebis sistemis erT-erT umTavres elements warmoadgens. 

daskvna

saqmianobis procesSi Cven SevxvdebiT araerT sxva wessa da princips, romelsac aqvs 

rogorc saerTaSoriso, ise regionuli xasiaTi, romelic pirdapir Tu arapirdapir 

mimarTulia arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sitemis da maT Soris arasrulwlovan-

Ta sasjelis aRsrulebis sitemis daregulirebisaken. winamdebare statia, romlis miza-

nia arasrulwlovanTa sasjelis moxdis standartebis mimoxilva, ganixilavs maT ZiriTad 

nawils, romlis yoveldRiur saqmianobaSi gamoyeneba ss marTlmsajulebis sistemis efeq-

turobisa da misi sistemuri ganviTarebis garantad SeiZleba moviazriT. 

47  evropis sabWos ministrTa komitetis saxelmZRvanelo direqtivebi bavSvze orientirebuli marTlmsaju-

lebis Taobaze bavSvze (miRebulia ministrTa komitetis mier 2010 wlis 17 noembers, punqti V, e. qvepunqti.



142

sisxlis samarTlis aqtualuri sakiTxebi #1

mTavari aqcentebi, romlebsac mocemul standartebSi vxvdebiT, aris arasrulwlo-

vanTa ganviTarebisaTvis Sesatyvisi sasjelis aRsrulebis adgilebis Seqmna da formire-

ba, sadac ZiriTadi yuradReba daeTmoba arasrulwlovanTa ganviTarebas sazogadoebaSi 

arsebuli standartebis Sesabamisad, ojaxTan da im adamianebTan sistematuri kontaq-

tis SenarCunebiT, romlebis dadebiT zegavlenas axdenen maT ganviTarebaze. sasjelis 

moxdis procesis bazireba arasrulwlovanTa ganaTlebasa da profesiul momzadebaze, 

dasaqmebisaTvis saWiro unarebis Camoyalibebasa da maT fizikur da fsiqikur momzade-

baze sazogadoebaSi dasabruneblad, sadac is Tavisufali iqneba stigmisa da uaryofiTi 

zemoqmedebisgan da sadac aqtiurad SeZlebs CaerTos sazogadoebriv cxovrebaSi. 
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ojaxis faqtori arasrulwlovnis samarTlebrivi 

aRzrdisa da marTlSegnebis amaRlebisaTvis

luara Wanturia 

TinaTin wereTlis saxelmwifosa da 

samarTlis institutis TanamSromeli

`ojaxi unda iyos saxli saTnoebisa

da     saxli siyvarulisa~. 

Rirsi ioseb optineli

`bavSvis buneba saidumloTa saidumloa. bavSvi igiv adamiania da 

miT  ufro Zneli sacnobelia, rom Znel wasakiTx qaragmiT dawerilia... 

ar unda gvikvirdes, rom, rasac did mdinareSi vpoulobT, 

imas mis saTaveSiac vxedavT. bavSvi saTavea, dasawyisia didi adamianisa~. 

wminda ilia marTali (WavWavaZe)

                   

ojaxi sazogadoebis pirveladi ujredi da erTiani, cocxali organizmia, metad 

mravalferovani da mniSvnelovania ojaxis faqtori da funqciebi Tanamedrove sazoga-

doebaSi, romlis ZiriTad amocanas warmoadgens mozardSi samarTlebrivi aRzrdisa da 

marTlSegnebis amaRleba, Seqmnas da ganaviTaros adamiani, Camouyalibos mas swori Cveve-

bi da gaxados  Semoqmedi Zala da eris organuli nawili.

ojaxi erTgvari Sidaeklesiaa, romelic ojaxis sivrceSi siwmindes unda icavdes. is 

warmoadgens socialur Zalas, romelic gavlenas axdens sazogadoebrivi cxovrebis yve-

la sferoze _ ekonomikuridan dawyebuli sulier kulturamde. 

msurs, Tqveni yuradReba gavamaxvilo iseT  mniSvnelovan sakiTxze, rogoricaa ojaxis 

roli mozardis pirovnebis formirebaSi. mSoblebis cxovrebiseul gamocdilebaze, ro-

melic daexmareba mozardebs gadalaxon arsebuli moraluri da fsiqologiuri siZnele-

ebi, raTa maT ipovon swori gza rTul situaciaSi. 

asakis zrdasTan erTad bavSvs uCndeba sxvebze dominirebis survili da xdeba ufro 

pativmoyvare, romelic imyofeba Tavisi ojaxis upiratesi maformirebeli faqtorebis 

gavlenis qveS, didobaSic imaves moiTxovs, TiTqos es misi ojaxia. magram unda aRiniSnos 

is garemoebac, rom mkacr, avtoritarul aRzrdas SeuZlia uaryofiTi Sedegis miReba. 

ibadeba kiTxva, romel dawesebulebas Seswevs unari aRmofxvras bavSvis ganviTare-

bis adreul etapze daSvebuli Secdomebi, rom daexmaros warmatebulad adaptirdes am 

samyaroSi? pasuxi  naTelia: ra Tqma unda, skolas. mesame instituti ki Tavad cxovrebaa. 

cxadia, rom marto cxovrebas kardinalurad Secvla ar SeuZlia fsiqologiis Tvalsaz-

risiT. daskvnis saxiT mozardis aRzrdaSi SegviZlia moviSvelioT ZiriTad institutad 

skola, maswavleblis avtoriteti, romelic aRiarebulia sazogadoebis mier WeSmariti 

pativiscemiT, rac aris garanti pirovnebis formirebaSi. nebismieri konfrontaciis Ta-

vidan asacileblad ufrosebma bavSvSi, swavlebis obieqti ki ara, subieqti da maswav-
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leblis Tanaswori momwifebuli pirovneba unda davinaxoT. skola aris taZari, sadac 

TiToeuli mozardi fsiqologiuri ganviTarebis process gaivlis. amitom, pirvel rigSi, 

skola unda pasuxobdes jansaRi fsiqologiuri zrdis moTxovnebs. swori aRzrdis micema 

mxolod iseT skolas SeuZlia, romelic harmoniaSia moswavleebis fsiqologiur moTx-

ovnilebebTan1.  

bolo aTwleulis ganmavlobaSi fsiqologebma da sxvadasxva jgufis mkvlevarebma 

warmoadgines mtkicebulebebi, rom yvelaze mniSvnelovani bavSvis ganviTarebaSi is ki ar 

aris, Tu ra moculobis informaciis dateva SeuZlia mis gonebas, aramed is, SegviZlia 

Tu ara Cven davexmaroT bavSvs gansxvavebuli Tvisebebis erTobliobis gamomuSavebaSi. es 

Tvisebebia: sibejiTe, TviTkontroli, cnobismoyvareoba, keTilsindisiereba, gamZleoba 

da sakuTari rwmena. fsiqologebi am Tvisebebs  `pirovnul niSnebs~ uwodeben2.

fsiqologebis mravali kvlevis Sedegad Rrmad Seswavlilia da gaSuqebuli mozardis 

ganviTarebis socialuri aspeqti da genezisi. ZiriTadad pirovnebis Camoyalibeba xdeba 

skolaSi, skolis gareSe saaRmzrdelo dawesebulebebsa da ojaxSi. ojaxi pirveladi so-

cialuri ujredia, sadac saTaves iRebs bavSvis pirovnuli Tvisebebis formireba. Cvilu-

ri asakis pirveli dRidanve bavSvi Tavisi ganviTarebisaTvis mudmivi brZolis procesSia 

CarTuli: es brZola dakavSirebulia mudmivad arsebul mizanTan _ Zlierebis, srulyo-

filebisa da upiratesobis xatTan. es mizanmimarTuli brZola da aqtivoba asaxavs adami-

anisaTvis damaxasiaTebel azrovnebisa da warmosaxvis unars da mTeli cxovrebis ganmav-

lobaSi dominireben, rameTu isinic subieqturni arian da ibadebian miznisa da cxovrebis 

gamomuSavebuli stilis Sesabamisad3. 

mozardis ojaxTan damokidebulebis mimarTulebiT Catarebulma gamokvlevebma na-

Teli mohfina sakiTxs, rom urTierTobis es sfero metad saintereso kvlevis obieqts 

warmoadgens. mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli mSoblebisa da ojaxis damaxasiaTebeli 

Tvisebebi, romelic didi doziT aisaxeba mozardis pirovnebis formirebaSi. es garemoeba 

garkveul stimuls iZleva am mimarTulebiT kvleva-Ziebis gasagrZeleblad4.

cnobili fsiqologi gardineri mozardis problemebs or jgufad yofda. pirvels 

ganekuTvneba iseTi saxis problemebi, romlis gadawyveta adreul asakSi scada mozardma, 

romelic xelaxla amotivtivda mis winaSe. meore kategorias ki ganekuTvneba sagangebod 

mozardobis periodisaTvis damaxasiaTebeli problemebi, romelic Tavisi arsiT social-

uri xasiaTisaa. mozardi unda Seeguos axal socialur normebs rac iTvaliswinebs didi 

winaaRmdegobis gadalaxvas. mecnierulma kvleva-Ziebam gviCvena, rom adreul asakSi ufro 

metad Tavs iCens iseTi problemebi, romlebic xSirad dgeba mSoblebTan urTierTobis 

procesSi. aqedan gamomdinare, Zalian bevri sayuradRebo niuansi gamoikveTeba. es sakiTx-

ebi Zalian problematuria, romelic farTod aris gaSuqebuli `bavSvis fsiqologiis~ 

wignSi, romlis gaTvaliswineba aucileblad gvmarTebs mSoblebs:

_ rodis da rogori meTodiT daisajos mozardi? 

_ SeiZleba Tu ara unebarTvod Svilebis baraTis wakiTxva?

_ arian mSoblebi yovelTvis marTalni?

_ daobdnen Tu ara mSoblebi mozardis TandaswrebiT?

mozardis problemebis rigs ganekuTvneba Semdegi sakiTxebic:

_ minda mqondes sakuTari Tavis meti rwmena;

_ minda maswavlebels movwonde;

_ romeli profesia unda avirCio?

1 al. adleri,  bavSvTa aRzrda, gamomcemloba `pega”, Tb., 2014, gv. 293-300.
2 pol tafi, rogor aRweven bavSvebi warmatebas Tb., 2014, gv, 14-16.
3 al. adleri, dasax. naSr., gv. 4-6.
4 vl. norakiZe (red.),  me-2 saskolo asakis bavSvis fsiqologia, Tb., 1975, gv. 11.
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_ rogor SemiZlia Tavisufali drois ufro gonivrulad gamoyeneba.

 mozards awuxebs es da sxva uamravi sakiTxi. am sakiTxebis mogvarebaSi didi sifrTx-

ile marTebs ojaxs, raTa samomavlod problemebi ar Seeqmnas mozards. mTavari yuradRe-

ba unda mieqces socialuri momentis asaxvas:

_ ra asakidan SeiZleba gogonebis mejlisze wasvla.

_ rogori unda iyos damokidebuleba namdvili megobris mimarT.

_ rogor unda gaarCios mozardma siyvaruli gatacebisagan?5 

individualuri fsiqologiis debulebaze dayrdnobiT, avstrieli fsiqologi al. ad-

leri samarTlianad miiCnevs, rom socialuri grZnoba bavSvis ganviTarebaSi normaluro-

bis Taviseburi indikatoria, yoveli darRveva, romelic socialuri grZnobis daqveiTe-

bas iwvevs, did zians ayenebs bavSvis ganviTarebas. swored individualuri fsiqologiis 

Seswavlis mizania, naTeli mohfinos mozrdilTa xasiaTis Tvisebebs da qcevas6.        

mozardis aRzrdis, harmoniuli ganviTarebis mTavari gzaa sazogadoebrivi Segnebis 

amaRleba. davas ar iwvevs is sakiTxi, rom adamianis marTlSegnebis done gansazRvravs 

mis mier kanonis Sesrulebis met-nakleb albaTobas. aqedan gamomdinare, bunebrivia, rom 

marTlSegnebis amaRleba samarTaldarRvevisa da danaSaulis profilaqtikis erT-erTi 

qmediTi saSualebaa. marTlSegnebis kvleva-Ziebas kriminologebi ukavSireben danaSaulis 

profilaqtikis problemas, radganac  maT miaCniaT, rom marTlSegneba adamianis qcevis 

momwesrigebel funqcias ekuTvnis.  adamianis qcevis sakiTxi ki metwilad fsiqologiisa 

da socialuri fsiqologiis kvlevis sagania.

marTlSegnebis problemis sociologiuri da fsiqologiuri kvleva-Zieba udavod 

xels Seuwyobs mozardis ojaxTan damokidebulebas rogorc samarTlebriv, aseve so-

cialur aspeqtSi. mogexsenebaT, rom adamiani ar ibadeba Segnebul arsebad, misi Segnebis 

ganviTareba xdeba mxolod socializaciis pirobebSi. Tanamedrove civilizebul sazo-

gadoebaSi mozards uwevs urTierToba sxvadasxva socialur garemosTan. gansakuTrebiT 

mis formirebaSi, pirvel rigSi, mTavar rols ojaxi TamaSobs, sadac grovdeba codna da 

gamocdileba, yalibdeba socialur RirebulebaTa mTeli sistema, muSavdeba mozardis 

cnobierebaSi Sesabamisi qcevis normebi garkveuli moqmedebis Sesasruleblad. yovelive 

es asaxvas poulobs Segnebis sferoSi.  TiToeul adamians gaaCnia Segneba, romelsac 

individualur Segnebad miiCneven. rogorc viciT, Segneba yovelTvis sazogadoebrivia, 

vinaidan igi socializaciis produqtia.

  adamianis SegnebaSi aisaxeba sazogadoebrivi ganviTarebis Tanmdevi obieqturi moTx-

ovnilebebi, romelic gvevlineba subieqtis moqmedebis wanamZRvrad da momwesrigeblad. 

adamianis Segneba asaxavs im obieqtur sinamdviles, romelSic mas cxovreba uxdeba7.

rogorc mogexsenebaT, pirovnebis yovelgvari moqmedeba sazogadoebrivi moqmedebis 

nawilia, masSi SegviZlia gavarCioT Sinaarsobrivi da formaluri mxare.  formalur mxares 

warmoadgens moqmedebis meqanizmi, yoveli moqmedebisaTvis aucilebelia faqtorebisa da 

etapebis erToblioba, romelic unda gaiaros moqmedebis aRmZvrelma, rom garkveuli 

miznis misaRwevad moZraobaSi moiyvanos adamianis fizikuri da sulieri Zalebi. adamianis 

moqmedebis pirvel safuZvels, mizezs warmoadgens garemo, magram, rogorc d. kiknaZe aR-

niSnavs Tavis naSromSi, garemo uSualod da avtomaturad ar iwvevs adamianis moqmedebas. 

garemom rom Sesatyvisi moqmedeba gamoiwvios, amisaTvis aucilebelia man raime moTxov-

nileba warmoSvas. moqmedebis aRmZvrelad yovelTvis mogvevlineba moTxovnileba, rom-

lis gareSe ar arsebobs cocxali organizmis araviTari aqtiuroba, interesi, survili, 

5 v. muxina, bavSvis fsiqologia,  gamomc. `ganaTleba~ Tb., 1989, gv. 6-7.
6 al. adleri,  dasax. naSr., gv. 3.
7  T. SavguliZe, sazogadoebrivi azri, marTlSegneba da moswavle axalgazrdoba, gamomcemloba, `sabWoTa 

saqarTvelo~, Tb., 1981, gv. 4—13.
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miswrafeba vnebebi da a.S., romelsac axlavs Sesabamisi grZnobebi da emociebi, romelic 

dakavSirebulia fsiqikasTan. adamianis moqmedebis meqanizmSi moTxovnilebis Semdgomi 

etapia misi gadaqceva  miznad, romelic adamianis moTxovnilebis, rogorc moqmedebis 

aRmZvrelis, axal Tvisebriobas warmoadgens8.  

mozardis marTlSegnebis ganviTareba umTavresad xorcieldeba qcevis procesSi. 

ufrosebi aZleven organizebulad rCevasa da miTiTebas. exmarebian qcevis procesSi 

warmoSobili siZneleebis daZlevaSi. erTobliv saqmianobaSi erTiandebian bavSvebi da 

amyareben erTmaneTTan sxvadasxvagvar urTierTobebs, romlebic bavSvTa sazogadoebis  

safuZvels Seadgens da xels uwyobs misi wevrebis pirovnebis ganviTarebas9. 

mozardobis wlebi metad saTuTi periodia TiTqmis yvela bavSvisTvis, xolo maTTvis, 

visac uwevs arasaimedo garemoSi cxovreba, siymawvile SeiZleba saSinel gardatexis mo-

mentad iqces,  adreul  asakSive miyenebuli Wrilobebi mavne gadawyvetilebebis miRebis 

mizezad gaxdes, romelic damRupveli Sedegis momtania. Tumca, zog SemTxvevaSi SeswevT 

unari, sxvagvari Semobrunebis, gardatexis, Zirfesviani gardaqmnis: SesaZlebelia mo-

zardma zurgi aqcios marcxs da gezi aiRos warmatebisken.

naTeli dasturia imisa, rom marTlSegneba pozitiuri movlenis demonstrirebaa — 

Tuki sazogadoeba pativs scems kanons, iziarebs da mzad aris Seasrulos igi. swored 

amitom, marTlSegnebis ganviTarebis done gvelineba sazogadoebaSi socialuri kontro-

lis uzrunvelyofis saSualebad da warmoadgens qcevis Sablonebis SemuSavebisa da `me~ 

_ koncefciis Camoyalibebis da ganmtkicebis wyaros10. 

bavSvi, vidre zrdadamTavrebuli gaxdebodes, gaivlis biologiur da fsiqikur safex-

urebs, romelic xasiaTdeba gansakuTrebuli TaviseburebebiT. asakobrivi ganviTarebis 

safexurebis dadgenis procesi gansxvavebuli SexedulebebiT xasiaTdeba rogorc ucx-

oeTSi, ise CvenSi. sisxlis samarTlis kodeqsis mixedviT, pasuxismgeblobis dakisrebisas 

an misgan ganTavisuflebisas arasrulwlovnad iTvleba is, visac danaSaulis Cadenamde 

Seusrulda 14 weli, magram ar Sesrulebia 18 weli. d. uznaZis `zogad fsiqologiaSi” 

naTlad aris gaSuqebuli, rom sqesobrivi momwifebis periodSi mozardis yuradRebis 

koncentracia qveiTdeba. am daxasiaTebaSi fsiqologi d. uznaZe yuradRebas amaxvilebs 

arasrulwlovanis (mozardis) `sqesobrivi momwifebis~ periodze da mozardis e.w. `gar-

datexis periodze.~      

am sakiTxTan dakavSirebiT sainteresoa fsiqolog S. CxartiSvilis mosazreba, rome-

lic wers: bavSvobis datovebisa da didis mdgomareobaSi yofnis moTxovnilebebi gar-

damaval asakSi iZens ra socialur Sinaarss, gadamwyvet zegavlenas axdens mozardis aq-

tivobis mimarTulebis gansazRvris saqmeSi. es moTxovnileba, pirvel rigSi, socialuri 

prestiJis, Tavisuflebis da damoukideblobis moTxovnilebaTa formebSi diferencird-

eba mozardis yovel qcevaSi, romelic mas raime mxriv sxva adamianebTan akavSirebs11.   

metad saintereso da yuradsaRebia sakiTxi  fsiqolog n. adamaSvilis gamokvlevaze, 

romelic Seiswavlis bavSvebSi TviTcnobierebis ganviTarebis Taviseburebas, ontogenezs 

_ anu organizmis individualur ganviTarebas misi Casaxvidan sicocxlis dasrulebamde. 

igi miiCnevs, rom `..sakmaod adreve mozardis TviTcnobierebaSi, mniSvnelovani ram xdeba 

gareSe myof adamianebTan urTierTdamokidebulebis aspeqtSi, romelSic mozardi saku-

Tari ̀ mes~ _ gamovlinebas xedavs da romelsac ̀ mes dasaxasiaTeblad iyenebs. gansakuTre-

biT yuradRebas amaxvilebs gardamavali asakidan.~ TviTcnobiereba viTardeba pirovnebis 

ganviTarebasTan erTad da gavlenas axdens pirovnebis formirebaze.

8  d. kiknaZe, adamianis moqmedebis sakiTxisaTvis, gamomcemloba, `sabWoTa saqarTvelo~, Tb., 1971, gv. 6-7.
9 v. muxina,  dasax. naSr., gv. 204-205.
10 T. SavguliZe, dasax. naSr., gv. 19-33.
11 S. CxartiSvili,  pedagogiuri fsiqologia, gamomcemloba `ganaTleba~, Tb., 1975, gv. 51.
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ucxoeli avtorebi Seriki da kenteri miuTiTeben, rom mxolod mas Semdeg, rac bavS-

vi swavlobs sakuTar pozicias sxva mis garSemo myof individTa mimarT, igi axerxebs 

warmatebiT miiRos monawileoba jgufis aqtivobaSi. mxolod am SemTxvevaSi SeuZlia ga-

naxorcielos myari qceva, risTvisac aucilebelia xangrZlivi socialuri urTierToba-

ni12.

sabinovam gamoikvlia pirovnebis Tu ra Tvisebebi xdeba mozardis cnobierebis sagani,  

rogor xedavs igi amxanagebis pirovnul Tvisebebs Tavis TavTan da sxvebTan mimarTebaSi. 

aRniSnuli sakiTxis Seswavlis Sedegad cxadyo, rom 12-16 wlis mozards ukve aqvs sakmaod 

didi interesi adamianis Sinagani samyaros mimarT, uCndeba meore adamianis pirovnebaSi 

garkvevis survili. mozardebi miuTiTeben, rom daiwyes `Tavis Tavze~ fiqri, Tavis Tav-

ze msjelobis Sedegad mopovebul masalebze dayrdnobiT, SesaZlebeli gaxada mozardis 

TviTcnobierebis CamoyalibebaSi gamoeyoT ramdenime etapi. mozardis pirvel periods 

ganekuTvneba mSoblebTan urTierTobis etapi, sadac mozardi yveba, rom mSoblebs ar 

exmareba, uxeSad eqceva, ar SeuZlia rig situaciaSi Tavis Sekaveba, uyviris megobrebs. am 

magaliTidan naTlad Cans, Tu ra kritikulad gansjis mozardi Tavis saqciels da acno-

bierebs uaryofiT mxareebs13.  

boJoviCis Sexedulebis mixedviT, bavSvis morali yalibdeba im koleqtivis, jgufis 

moralis mixedviT, romelSic mozards uxdeba saqmianoba da monawileoba mozardobis 

asakSi, rodesac bavSvs uCndeba azri, garkveuli rwmena ama Tu im moraluri normebis 

mimarT14.

Sveicarieli biologi da fsiqologi Jan piaJe gamoyofs ganviTarebis 4 stadias da 

im procesebs, romelTa meSveobiTac bavSvebi aRweven progress am stadiebis farglebSi:

1. sensomotoruli stadia (dabadebidan 2 wlamde), roca bavSvi Seicnobs samyaros mx-

olod sxvadasxva qmedebis meSveobiT (wova, kbena, ReWva da sxva). am periodSi bavSvi ver 

xvdeba, rom fizikuri obieqtebi maSinac arseboben, roca is maT ver xedavs.

2. winaoperaciuli stadia (2-idan 7 wlamde). es is periodia, roca bavSvebi iwyeben 

cnebebis formirebas da simboloebis gamoyenebas. am asakSi Zalian uWirT mizezSedego-

brivi kavSirebis damyareba da obieqtebisa da movlenebis klasifikacia.

3. konkretuli operaciebis stadia (7-dan 11-12 wlamde) _ fizikuri gamocdilebis 

dagrovebis Sedegad bavSvi iwyebs gaazrebas, logikuri struqturebis Seqmnas, romlebic 

iwyeben movlenebTan dakavSirebili problemebis gadawyvetas.

4. formaluri operaciebis stadia (11-12-dan 15 wlamde) _ bavSvis kognituri (Semec-

nebiTi azrovneba) struqturebi utoldeba zrdasrulisas da moicavs konceptualur 

msjelobas. piaJem SeimuSava kognituri struqturebis agebis ramdenime principi. ganvi-

Tarebis yvela stadiis ganmavlobaSi mozardi urTierTobs sakuTar garemosTan im menta-

luri rukebis gamoyenebiT, romlebic manamde Seqmna. Tu gamocdileba gameorda, advilad 

xdeba misi morgeba bavSvis kognitur struqturaSi ise, rom SenarCundes  mentaluri 

`Tanasworoba~. Tu gamocdileba axalia an Secvlilia, bavSvi kargavs `Tanasworobas~ da 

cvlis kognitur struqturas, raTa moergos axal pirobebs15.  

mozardis pirovnuli niSan-Tvisebebis formireba misi cxovrebis adreul xanaSi iwye-

ba da igi Tavis gamovlenas poulobs rogorc mozardobis, ise Semdgom periodSic. mag-

aliTad, 10 wlis asakSi bavSvi xasiaTdeba, rogorc  `mxiaruli~, `cocxali~, `megobruli~. 

bavSvis xasiaTi garkveuli zomiT Semdgom asakSic iCens Tavs. mozardi, romelic SeeCvia 

bavSvobaSi ausrulon yvelaferi, misi xasiaTidan gamomdinare, gamoavlens `sibrazes~, 

12 v. muxina,  dasax. naSr.,  gv. 10-14.
13 v. muxina,  dasax. naSr., gv. 1.
14 v. muxina,  dasax. naSr., gv. 19-20.
15 vl. norakiZe (red.),   dasax. naSr., gv. 20-21.  
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roca mas survilebis sawinaaRmdego mdgomareoba Sexvdeba.  `rogorc davinaxeT, yvela  

fsiqologiuri movlena, pirdapiri  Tu arapirdapiri moTxovnilebebiTaa ganpirobebuli, 

moTxovnilebis safuZvelze warmoiSoba  miswrafebebi, vnebebi, midrekilebebi, miznebi 

da a.S.  yoveli subieqtisaTvis misi sakuTari interesi subieqturad arsebobs, xolo 

sazogadoebis da sxva interesebi obieqturad arseboben, rogorc socialuri garemos 

faqtorebi~16.                 

h. landesi dainteresda Seeswavla mozardis pirovnebis zogadi damaxasiaTebeli niS-

nebi, romelic individis qcevis procesSi gansakuTrebul konkretul gamovlenas iCens. 

avtori xazs usvams Semdeg Tvisebebs. 1. aRiareba, statusi, sazogadoebrivi mdgomareoba; 

2. pativiscema da socialuri keTilganwyobileba; 3. sapasuxo grZnoba da bednieri so-

cialuri urTierToba; 4. uzrunvelyofa, miReba jgufSi; 5. gamocdileba; 6. miRweva da 

warmateba; 7; bedniereba da Tavisufleba17.  

mecnieruli fsiqologiuri kveleva-Ziebis Sedegad gamoirkva, rom umcrosi saskolo 

asakis bavSvebisgan gansxvavebiT, roca bavSvebi ZiriTadad gatacebuli arian Tavgadasav-

lebiT, mozardebs TviTcnobierebis ganviTarebasTan erTad uCndebaT gamokveTili in-

teresi garSemo myofi adamianebisa da sakuTari Sinagani samyaros mimarT. 

cnobili pedagogebisa da fsiqologebis ganWvretis Sedegad maT sworad dainaxes mo-

zardis bunebis ZiriTadi Taviseburebani da sworad Seafases skolamdel asakSi bavSvebis 

gansakuTrebiT Zlieri midrekileba SromiTi moqmedebisaken. mozardSi nel-nela Cnde-

ba movaleobis grZnobis dasawyisi momentebi: gacilebiT ufro mniSvnelovania, rodesac 

determinacia, rogorc aseTi, bavSvisaTvis sakmao motivs warmoadgens imisaTvis, rom 

erTxel dawyebuli moqmedeba bolomde miiyvanos im SemTxvevaSic, rodesac dasawyisSi 

mocemuli siamovnebis momgvreli motivebi sustdeba. aq Cven  saqme gvaqvs movaleobis 

grZnobis gaRviZebasTan18. 

vfiqrob, yvelasaTvis naTelia is sakiTxi, rom marTlSegneba samarTlebrivi kultur-

is elementia, xolo samarTlebrivi kultura individis Tu sazogadoebis saerTo kul-

turis nawilia. individualuri Tu sazogadoebrivi kultura mxolod sulier sferos 

rodi ekuTvnis, igi socialuri fenomenia. marTlSegnebis amaRleba niSnavs samarTle-

brivi kulturis donis amaRlebas, samarTlebrivi aRzrda samarTlebriv ganaTlebaze 

ufro maRali cnebaa, samarTlebrivi aRzrda gulisxmobs marTlSegnebis amaRlebas. 

mozardi, pirvel rigSi, samarTlebriv kulturas ojaxSi eziareba, romelic erT-erTi 

qmediTi gzaa axalgazrdobis samarTlebrivi aRzrdisaTvis. samarTlebrivi kulturidan 

gamomdinare, mozardi unda iyos gacnobierebuli sisxlis samarTlis dargSi, kanonebSi 

unda erkveodes, raTa Tavidan aicilos danaSaulis Cadenis faqti19. 

mozardis socializacia da pirovnuli ganviTareba damokidebulia ojaxze, skolasa 

da socialur garemoze, sadac xdeba mozardis Camoyalibeba. 

18 wlamde adamiani iTvleba arasrulwlovan mozardad, magram es ar niSnavs, rom  mo-

zardma daasrula ganviTareba da SesaZlebelia mis winaaRmdeg imave pirobebis gamoyeneba, 

rac gamoiyeneba srulwlovani adamianis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis dros. 

germaniis uzenaesi sasamarTlo aRniSnavs, rom asakis sazRvris dadgena mozardis ganvi-

Tarebis safuZvelze metad rTulia, vinaidan mozardis ganviTareba  erTiani Seuwyvete-

li procesia, romlis gazomvac SeuZlebelia. gasuli saukunis 50-ian wlebSi germaniaSi 

Seiqmna hamburgis direqtivebi, romelic aRwerda im kriteriumebs, rac pirdapir exe-

boda arasrulwlovan (14-18w.) da mozrdil (18-21w.) damnaSaveebs. am kriteriumis Tanax-

16 d. kiknaZe, dasax. naSr., gv. 80-99.
17 vl. norakiZe (red.),  dasax. naSr., gv. 21-24. 
18 S. CxartiSvili, dasax. naSr.,  gv. 282-283.
19 T. SavguliZe, dasax. naSr., gv. 104-107.
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mad arasrulwlovani aris piri, romlisTvisac damaxasiaTebelia Semdegi kriteriumebi: 

pirovnebis arasakmarisi Camoyalibeba, umweo mdgomareoba, briyvulad mimdobi saqcieli, 

dRevandeli dRiT cxovreba, maRali xarisxiT sxvaze damokidebuleba, muSaobisadmi Tama-

Sisebrivi damokidebuleba, meocneboba, Tavgadasavlebis Zieba, TanatolebTan urTier-

Tobis problemebi da sxva. aqedan gamomdinare, kvlevis Sedegad Camoyalibda adamianis 

srulwlovnad aRqmis Semdegi kriteriumebi: realuri cxovrebis dagegmva, mSoblebisgan 

damoukidebloba, samuSaosa da swavlisadmi seriozuli damokidebuleba, realisturi, 

anu daZlevadi dRis ganrigi, TanatolebTan an ufrosebTan urTierToba, SesaZlebloba 

pasuxismgebloba aiRos ojaxis Seqmnaze, sulieri da seqsualuri moTxovnilebebis inte-

gracia, myari, `daRvinebuli~ xasiaTi20. 

sasurveli iqneboda saqarTveloSi arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis pasuxismge-

blobis zeda zRvaris dadgenis procesSi ufro aqtiuri CarTuloba, gamocdili pedago-

gebisa da fsiqologebis analizis gaziareba, vinaidan mozardis biologiur-fsiqologi-

uri, anu gardatexis periodi, jer kidev srulyofilad ar aris Camoyalibebuli.

dRes cxovrebis ganviTarebis maRalma donem, kulturisa da mecnierebis maRali 

warmatebis epoqam da axalma viTarebam meti faqizi damokidebuleba daakisra mSoblebs 

bavSvebTan urTierTobaSi. Zalian mozomilad unda Seafasos mozardis qceva ama Tu im 

sakiTxTan mimarTebaSi, vinaidan Zalian rTulia mozardis sulier samyaroSi brmad xelis 

faTuri, kiTxvebze pasuxis gasacemad, pirvel rigSi, aucilebelia Rrmad CavwvdeT mo-

zardis interesebsa da moTxovnilebebs. Sinagan samyaros angariSi gauwioT Tanamedrove 

kulturis donis gaTvaliswinebiT. Tanamedrove konstruqtivistuli azrovneba efuZneba 

cnobili mecnierebis Jan piaJesa da lev vigotskis naSromebs. am ori mecnieris naSromebs 

ganasxvavebs ramdenime aspeqti. piaJes azriT, mozardi TviTmotivirebuli arsebaa, ro-

melic Tavad ikvlevs da Seimecnebs samyaros, Tavad marTavs Tavisi kognituri (Secnoba) 

ganviTarebis process. xolo vigotski ganmartavs, rom sazogadoeba da kultura mniS-

vnelovnad  uwyobs xels bavSvTa kognitur ganviTarebas.  piaJe miuTiTebs, rom ganvi-

Tareba win uZRvis swavlas. bavSvs jer garkveuli kognituri (codnis) struqturebi unda 

Camouyalibdes, raTa SeZlos samyaros Secnoba.  vigotskis azriT, swavla win uZRvis da 

xels uwyobs kognitur ganviTarebas. 

sulac ar aris aucilebeli ukve arsebuli codnis Tavidan aRmoCena. socialuri ko-

munikaciis Sedegad bavSvi viTardeba ufro mcodne da gamocdil adamianebTan komunik-

aciis Sedegad. mozardobis periodSi xdeba iseTi mniSvnelovani problemis gadawyveta, 

rogoricaa momavali profesiis arCeva. mecnieruli kvleva-Ziebis Sedegad miRebuli mo-

nacemebiT profesiis gansazRvraSi mniSvnelovania mozardis midrekileba. mesame adgili 

ukavia mSobels. mSoblisa da mozardis urTierTobaSi profesiuli interesis gansazRvra 

warmoadgens erT-erT aqtualur problemas mozardis cxovrebaSi da aRzrdis Zalismieri 

meTodebi negatiur gavlenas axdens bavSvis Camoyalibebaze. kriminologiuri diskusiis 

sagans warmoadgens dangreuli ojaxebis zegavlena bavSvis kriminalad Camoyalibebaze. 

dangreuli ojaxi did zians ayenebs mozardis fsiqoligias da danaSaulis Cadenas uwyobs 

metwilad xels21.  

dragunova didobis grZnobas ganixilavs rogorc TviTcnobierebis gansakuTrebul 

formas, romelic Tanmxlebi formaa mozardobis sawyisi periodisaTvis.  didoba miC-

neulia bavSvis socializaciis simptomad. bavSvs uCndeba cnobiereba imis Sesaxeb, rom 

igi aris socialuri arseba. amitom yovelTvis unda veridoT ufrosebma maTTan uxeS 

damokidebulebas, SeZlebisdagvarad angariSi unda gavuwioT mas, rogorc pirovnebas da 

20 m. SalikaSvili, statiaTa krebuli, gamomcemloba `meridiani~, 2011, gv. 99-100.
21 m. SalikaSvili, kriminologia, me-2 gamocema, Tb., 2011, gv. 262-263.
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vecadoT davakmayofiloT misi kanonieri moTxovna22. 

Tu monacemebs asakobrivi TvalsazrisiT ganvixilavT, pirvel rigSi, maT uCndebaT 

pretenziebi, vinc damoukidebel pirovnebebad miiCneven Tavs da sakuTari poziciebiT 

upirispirdebian mSoblebs, cdiloben miaRwion misi pirovnebis tolfasovan aRiarebas. 

asakobrivi TvalsazrisiT Tu davakvirdebiT, davinaxavT, rom bavSvTa im kategorias, 

romelic ukve grZnobs Tavs damoukidebel pirovnebad, aqvs pretenziebi imoqmedos saku-

Tari gadawyvetilebiT. es mozardebi sakuTari normebiTa da poziciebiT upirispirdebi-

an mSoblebs da cdiloben miaRwion misi pirovnebis tolfasovan aRiarebas.

am SemTxvevaSi skolas SeuZlia indikatoris rolis Sesruleba, ojaxuri aRzrdis 

Secdomebis niadagze swori analizis gakeTeba, vinaidan igi ar aris jer kidev idealuri 

garemo bavSvebisaTvis, radgan maT jer kidev ar SeswevT sxvebTan kontaqtSi Sesvlis un-

ari. amitom isini martoxeleblad grZnoben Tavs, ris Sedegadac gansakuTrebuli damok-

idebuleba yalibdeba, rac didobaSi uaryofiTad aisaxeba. xdebian rTuli bavSvebi da 

gamoxataven pretenziebs ama Tu im movlenisadmi. sazogadoebisagan gansxvavebiT, isini 

irCeven imedgacruebulTaTvis mimzidvel gzas _ uswrafesi fsiqologiuri warmatebis 

gzas23. 

aucilebelia is garemoebac, rom mSobelma unda gaiTvaliswinos TviTSefasebis kon-

troli, romelic sawindaria momavalSi  pirovnebis swori formirebisaTvis.  mozardis 

pretenziebis dasaregulireblad aucilebelia rogorc mSoblebis, aseve skolis swori 

midgoma,  raTa bavSvs mivawodoT aRzrdis procesSi adekvaturi TviTSefaseba, rac sir-

Tuleebs aacdens mozardis mier wamoyenebul pretenziebs.   `fsiqologebis azriT, mo-

zardis pirovnebaSi  axal centralur warmonaqmnad miCneulia mis TviTcnobierebaSi 

momxdari Tvisebrivi xasiaTis Zvra, rac vlindeba mozardis warmodgenaSi Tavis Tavze, 

rogorc didze — ltolva iyos da CaTvalon didad, es garemoeba miCneulia `pirovnebis 

erTaderT struqturul centrad~24. 

Tavdapirvelad fsiqologiaSi `pretenziis cneba~ Semoitana k. levinis mowafem fer-

dinand hopem, romelic gansazRvravs garkveuli adamianisaTvis damakmayofilebeli TviT-

Sefasebis moTxovnilebas. dRes individis pretenziis donis kvlevis sxvadasxva meTodebi 

arsebobs. msurs, mokled gavaanalizo f. hopes meTodi, romelic interess moklebuli ar 

iqneba. man Caatara mozardebSi Semdegi cda: aiRo 3 baraTi, sadac moaTavsa siZneleebis 

mixedviT amocanebi. arCeva survilsamebr iyo, Sefaseba xdeboda qulebiT. gamarjvebu-

li yvelaze maRali quliT fasdeboda. mozardi, rac ufro rTul amocanas wyvets, mas 

ufro meti qula ewereba da is rCeba gamarjvebulad. hopes eqsperimentma uCvena Semde-

gi: 1. warmateba amocanis gadawyvetaSi maRla swevs cdis piris `pretenziis dones~, rac 

mas did stimuls aZlevs momavalSi ufro rTuli amocana airCios. 2. warumatebloba ki 

dabla scems pretenziis dones _ cdis piri ufro dabal safexurze gadadis amocanebis 

gadawyvetaSi25. 

mozardTa pretenziis donis gamosakvlevad unda iqnes usaTuod kargad mofiqrebuli, 

rom individis pretenziis done da misi miRwevis sirTule mniSvnelovnad iyos damoki-

debuli amocanis Sinaarsze. popularuli, anu lideri mosawavleebi cdiloben SeinarCunon 

poziciebi da ar dakargon popularoba megobrebs Soris, romelsac udidesi gavlena aqvs 

mozardis pirovnebis formirebisaTvis. xdeba SemTxvevebi, roca arapopularuli mozardi 

eTiSeba megobrebs da gariyuli rCeba, magram, sabednierod, arian Zlieri pirovnebebi, 

romlebic axerxeben masTan damegobrebas. sayuradReboa is faqtic, rom xSirad xdeba 

22 vl. norakiZe (red.),  dasax. naSr., gv. 38-39.
23 al. adleri, dasax. naSr., gv. 9-11.
24 v. muxina,  dasax. naSr., gv. 40-41.
25 v. muxina,  dasax. naSr., gv. 176-179.
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mozardTa asakobrivi safexurebis, statusis ganmsazRvreli pirovnuli TvisebebiT da-

pirispireba. Tu monacemebs asakobrivi TvalsazrisiT ganvixilavT, aRmovaCenT, rom mo-

zardTa is kategoria, romlebic Tavs Tvlian ukve damoukidebel pirovnebad da gaaCniaT 

pretenzia imoqmedon damoukideblad, izrdebian asakis Sesabamisad, romlebic TavianTi 

normebiTa da poziciebiT upirispirdebian mSoblebs da axerxeben rogorme miaRwion misi 

pirovnebis tolfasovan aRiarebas. xSir SemTxvevaSi mozardebi ukmayofilebas gamoTqva-

men, imis gamo, rom maT mSoblebi saTanadod ver ugeben maT mier wamoWrili problemis mog-

varebaSi da amavdroulad ar iziareben maT Sexedulebebs. Tavis mxriv, mozardsac evale-

ba, rom mSoblebs gauwios angariSi, radgan maT meti cxovrebiseuli gamocdileba gaaCni-

aT26.                                                                                                                                                                                  

sazogadoebaSi cxovreba, qcevis dinamikuri faqtorebis TvalsazrisiT, ramdenime 

konfliqtsac Seicavs instinqtur moTxovnilebebsa da RirebulebaTa da gancdas So-

ris. individis damokidebuleba RirebulebebTan gansazRvrulia im sazogadoebiTac, ro-

melSic Tavad cxovrobs. kulturul wreSi, _ ambobs fsiqologi buzemani, _ momavalSi 

keTildReobis safuZveliT aucilebelia awmyo moTxovnilebebze uaris Tqma. es garemoe-

ba ramdenadme gadatvirTvas iwvevs bavSvSi da miT ufro Zliers xdis, rac didia is moTx-

ovnebi, romliTac mas aRmzrdeli wauyenebs. bavSvis konfliqtebi sazogadoebis zneobriv 

moTxovnebTan imaSi mdgomareobs, rom bunebrivi moTxovnilebebi arRveven im Sekavebas, 

romelic sazogadoebrivi cxovrebis wesidanaa wamosuli, esenia: msunagoba, wvaleba, miT-

viseba, sicrue27.

mozardebis konfliqtebis gamomwvev mizezad Tvlian im garemoebas, rom maT xSi-

rad Seuferebel moTxovnebs uyeneben da maT Zalebs aRemateba. aseT viTarebaSi mo-

zardi gaurkvevel situaciaSi rCeba da ar icis rogor moiqces. gamokvlevebis Sedegad 

konfliqtebis Tavidan asacileblad, saWiroa mozards SeuqmnaT komfortuli pirobebi 

sazogadoebriv saqmianobaSi. sadavo ar aris is sakiTxi, rom, rogori zemoqmedebac ar 

unda movaxdinoT mozardze, sanam sxvisi moTxovna ar gadaiqceva mis moTxovnad, manam-

de igi ar gvevlineba ganviTarebis moqmed faqtorad.  nebismieri asakis individs surs 

garToba da Sesaferisi pirobebi. `izrdeba bavSvis interesebi sazogadoebrivi cxovrebi-

sadmi, sxvadasxva movlenisadmi, realuri samyaroTi gataceba, romlebic uSualo sinam-

dviles, bavSvebisa da mozrdilebis cxovrebis sxvadasxva moments exebian, afarToeben 

da azusteben maT mier miRebul warmodgenebs am cxovrebis Sesaxeb da axali saintereso 

mxareebiT amdidreben maT. Cqari tempiT xdeba mozardis kritikuli da ganyenebuli az-

rovnebis, logikuri msjelobisa da daskvnebis gamotanis unaris ganviTareba, rac Tavis 

mxriv xels uwyobs sxvadasxva mecnieruli dargisadmi interesebis gaRvivebas. bavSvis 

pirovnebis ganviTarebis periodSi didi cvlilebebi xdeba mis emociur cxovrebaSi. bavS-

vis grZnoba, rogorc misi azri, pirvelad gamsWvalulia uSualod mocemuliT. mxolod 

ganviTarebis garkvevul doneze is Tavisufldeba mSoblebis, axloblebis uSualo gare-

modan, romelSic bavSvi izrdeba da TandaTan Segnebulad miimarTeba am viwrod Semofar-

glul garemos sazRvrebs iqiT~28.     

rogorc davinaxeT, mozardis yvela fsiqikuri movlena pirdapiri an arapirdapiri 

moTxovnilebiTaa ganpirovnebuli, romlis safuZvelze warmoiSoba interesebi, grZnobebi, 

emociebi, midrekilebebi, miswrafebebi da warmoiSoba konfliqti. moTxovnileba mxolod 

maSin warmoSobs interess, roca is winaaRmdegobas awydeba subieqturi an obieqturi 

faqtorebisagan. Tu es winaaRmdegoba regularulad moqmedebs mis mimarT, am SemTxvevaSi 

26 v. muxina,  dasax. naSr., gv. 176-179.
27 vl. norakiZe (red.), dasax. naSr., gv. 12-13.
28 vl. norakiZe (red.), dasax. naSr., gv. 267-269. 
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Cneba mudmivi interesi aRniSnuli sagnisadmi29.      

mozardobis asaki, rogorc pirovnebis ganviTarebis krizisuli periodi, metad rTu-

lia, saswavlo procesSi rTuli moswavleebi bevr problemas qmnian.

 Znelad aRsazrdeli mozardebis tipebi:

1. problemuri urTierTobis mqone mozardebi, romlebsac darRveuli aqvT normal-

uri adamianuri urTierTobani;

2. daqveiTebuli emociuri reaqciebis mozRvaveba fsiqologiuri travmebis mqone mo-

zardebSi;

3. calmxrivi gonebrivi ganviTarebis mozardebi;

4. susti nebelobis mozardebi, unebisyofoebi, xSirad agresiulebi arian sxvebis 

mimarT.

rTuli mozardebi mimarTaven deviaciur qcevas, romelic miuRebelia kulturu-

li normebisTvis. qurdoba, mawanwaloba, narkomania, suicidi. amrigad, saWiroa swori 

saaRmzrdelo RonisZiebebis Catareba, raTa SevamciroT problemebi.

metad sainteresoa T. SavguliZis mosazreba, romelic aRniSnavs, rom nebisyofa ada-

mianis Tandayolili Tviseba ar aris. axalSobili bavSvi moTxovnilebis subieqtia, xolo 

nebisyofis subieqtad is iqceva socializaciis msvlelobaSi. mxolod amis Semdeg aqvs 

adamians unari daiokos moTxovnilebis impulsi da pasuxi agos Tavisi moqmedebisaTvis. 

socialuri normebis Zala pirdapir kavSirSia imasTan, rom adamians socializaciis sa-

fuZvelze uyalibdeba `me~ — koncefcia, romelic adamianis Sexedulebaa sakuTar Tavze, 

rogorc obieqturi Rirebuleba, romelic warmoadgens mis obieqtivaciis unars da TviT-

kontrols30. 

yvelaze didi pasuxismgebloba mainc ojaxs akisria, amitom mSoblebs mWidro kavSiri 

unda hqondeT skolasTan, rom miiRon rCeva-darigeba aRzrdis sakiTxze, romelic maT 

ainteresebT. mozardis xasiaTis ZiriTadi niSnebis Camoyalibeba damokidebulia mSobel-

Ta simtkicesa da momTxovnelobaze, mozardis  swor SromiT datvirTvasa da dRis reJimis 

ganawilebaze. bavSvi zedmetad ar unda daitvirTos, magram arc zedmet Secodebas unda 

hqondes adgili. sworad organizebuli aRzrda bavSvs umuSavebs nebisyofas, Sromisadmi 

siyvaruls, movaleobis grZnobas. yoveldRiuri kontrolia saWiro da sistematuri  ka-

vSiri skolasTan. aucilebelia erToblivi RonisZiebis miReba skolisa da ojaxis mier.

 

29 d. kiknaZe, dasax. naSr., gv. 87-88.
30 T. SavguliZe, sazogadoebrivi azri, marTlSegneba da moswavle-axalgazrdoba, 1981, gv. 22-25.
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POLICY PAPER 

BRAIN SCIENCE AND HOW IT AFFECTS CHILDREN 

ACCUSED OF CRIMES 

 

I. Conceptual Framework 

What is the Issue?  

Children and adults in the criminal justice system are not there by chance. Many high-quality studies show that major 

disruptions in psychological development draw children into the criminal justice system and that many children within the 

justice system have experienced traumatic social and psychological disruptions, referred to as adverse childhood experiences 

(“ACEs”). It is not surprising that the prevalence of mental illness is very high among children in the justice system and even 

more so among children deprived of their liberty1. What is less well known is the degree to which neurological disabilities 

(also called neuro-disabilities) also affect children into the justice system.  

 
In general, the psychosocial well-being of individuals who come into contact with justice systems, especially children (under-

18s), is not sufficiently taken into account in terms of prevention or response.   People with neurological disabilities, in 

particular children (under-18s), are being let down by society every day. The number of people with neurological disabilities 

is much higher amongst children and adults in the criminal justice system than in the general population. Society simply does 

not have adequate procedures in place to ensure that children with neurological disabilities do not end up trapped in those 

systems, despite the fact that a neurological disability represents an increased and significant risk factor for this outcome. A 

startling number of children convicted of criminal offences have sustained a brain injury in the course of their life- around 

30% of them. 2  Another 32 percent fall into a borderline intellectual disability range (IQ 70 to 79) and a further 14 percent 

present a possible intellectual disability (IQ under 69).3 This comes on top of significant rates of children who suffered severe 

emotional trauma during earlier years, referred to as adverse childhood experiences (or ACEs).  

There is clearly a need for a different strategy when it comes to keeping children with neuro-disabilities from becoming 

entangled in the criminal justice system. A significant step forward in this regard would be greater awareness about neuro-

disabilities within the group of professionals that come into contact with children in conflict with the law, including judges, 

magistrates, police officers, lawyers, probation officers, youth workers, in order to improve prevention and response.  

 
1 Underwood and, Lee A., Washington, Aryssa. (2016). Mental Illness and Juvenile Offenders. Int J Environ Res Public Health. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4772248/  
2 Farrer, T.J., Frost R.B., Hedges, D.W. (2013). Prevalence of traumatic brain injury in juvenile offenders: a meta-analysis. Journal of Child Neuropsychology, 19(3) 225 - 234. 
3 Indig, D., Vecchiato, C., Haysom, L., Beilby, R., Carter, J., Champion, U., Gaskin, C., Heller, E., Kumar, S., Mamone, N., Muir, P., van den Dolder, P. Whitton, G. (2011) 2009 NSW 
Young People in Custody Health Survey: Full Report, Sydney: Justice Health and Juvenile System. 
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This policy brief, which results from a working group formed during the 2018 World Congress on Justice with Children4,  

highlights the importance of integrating an awareness of neuro-disabilities as part of a multi-disciplinary approach to 

upholding the rights and protecting the well-being of children with neuro-disabilities who come into contact with criminal 

justice systems. To that end, it provides an overview of relevant international standards, in addition to a review of case law 

in the United States of America (USA) where strategic litigation has made effective use of emerging evidence on children’s 

brain development, before setting out ten points to guide the actions of policymakers and practitioners in this field. This 

paper is supported by the Global Initiative on Justice with Children and endorsed by the members of the Child Justice 

Advocacy group5.  

What is a neuro-disability? 

Neuro-disability describes a group of congenital or acquired long-term conditions that are attributed to impairment of the 

brain and/or neuromuscular system and creates functional limitations. A specific diagnosis may not be identified but, where 

there is one, it may include ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder), Autism Spectrum and Traumatic Brain 

Injury.6 Conditions may vary over time, occur alone or in combination, and include a broad range of severity and complexity.  

The impact may include difficulties with movement, cognition, hearing and vision, communication, emotion and behaviour, 

which are also affected by broader social and economic factors.7 Other common consequences include poor impulse control, 

poor social judgement and decreased awareness of a person's emotional state. These conditions have been linked to an 

increased risk of offending among children and this can make it more difficult for individuals with neuro-disabilities to engage 

effectively in their judicial proceedings or to benefit from traditional forms of forensic rehabilitation.8 9 

The connection between neuro-disabilities and the criminal justice system  

The most common neuro-disability in the criminal justice system is traumatic brain injury ("TBI"), which is the leading form 

of acquired brain injury ("ABI").10 Typically more than half of people within the criminal justice system (secure facilities) are 

found to have some form of TBI involving a degree of “knock out”11. The greater (depth and time of) Loss of Consciousness 

(LoC) the more likely long-term problems are with cognition and behaviour. The majority of those with moderate to severe 

TBI (more than 20/30 minutes LoC) have persisting personality changes - for example being more irritable or with temper 

issues.  About a third of those with milder injuries have conduct issues and attention problems.  Common causes of TBI include 

road traffic accidents, sports injuries, falls and fights. Brain injury dysfunction in frontal areas has also been linked to violent 

and criminal behaviour.  

Another common neuro-disability is ADHD which research has found clinically diagnosed in 30 percent and 26 percent of the 

youth and adult prison populations respectively, which are significantly higher rates than the general population12  and there 

is substantial co-morbidity with other problems, such as mental health and drug misuse.  

 
4  Workshop on Neuroscience research and child justice, with Huw Williams, Centre for Clinical Neuropsychology Research (CCNR), UK; Philip Jaffé, Center for Children’s Rights 

Studies, University of Geneva, Switzerland; Lucy Dawes, 'independent international child justice and child protection consultant, UK;  Shauneen Lambe, Just for Kids Law, UK;  

Robert G. Schwartz, Beck Chair in Law, Temple University Beasley School of Law, USA; Maria João Leote de Carvalho, Interdisciplinary Centre of Social Science, Portugal.  
5  Authors are Cédric Foussard-Terre des hommes, Avril Calder-AIMJF, Leo Ratledge-CRIN, Nikhil Roy- Child Rights independent expert UK, Kristen Hope Burchill - Terre des hommes, 

with the pro bono support of Baker Mc Kenzie. This paper represents one among other positions during the 2018 World Congress on Justice with Children and does not necessarily 

represent the view of all institutions and members present at that time. 
6 Williams, H. (2015, March). Children and Young People with Neuro-Disabilities in the Criminal Justice System. Retrieved May 23, 2018 
7 Morris, C. (2013). Developing a definition of neuro-disability. Retrieved May 23, 2018, from 

http://www.pencru.org/media/universityofexeter/medicalschool/subsites/pencru/Developing_a_definition_of_neurodisability.pdf 
8 See for example Hughes, N. Williams, W.H, Chitsabean, P. Davies, R. & Mounce, L. (2012). Nobody made the connections: The prevalence of neurodisability in young people who 

offend. London: Office of the Children's Commissioner. 
9 Williams WH, Chitsabesan P, Fazel S, McMillan T, Hughes N, Parsonage M, Tonks J. Traumatic brain injury: A potential cause of violent crime? The Lancet Psychiatry 01 Jan 2018  
10  Williams, H. (2015, March). Children and Young People with Neuro-Disabilities in the Criminal Justice System. Retrieved May 23, 2018,  
11 See for example Sarapata, M., Herrman, D., Johnson & Aycock, R. (1998). The role of head injury in cognitive functioning, emotional adjustment, and criminal behaviour. Brain 
Injury, 12,821–842. 
12  Ibid.  
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As these percentages suggest, there is a high correlation between neuro-disabilities and likelihood of committing a criminal 

offence, which demonstrates that people with neuro-disabilities have not received adequate support at various stages of 

their lives. Importantly, specialists increasingly suspect that managing neuro-disabilities (e.g., ADHD) can significantly reduce 

crime, for example by reducing impulsiveness.  

 

II. International Principles and norms which protect children with 

neurological disabilities 

Special protections for the well-being of people with neurological disabilities have long been espoused by international 

principles and norms. International principles demonstrate overwhelming rejection of harsh penalties for children in conflict 

with the law. Instead, international principles focus on ensuring that the rights of persons with neurological disabilities are 

respected. In addition, these principles emphasize that children with neuro-disabilities receive adequate protection for their 

specific needs and that they are supported to move beyond the criminal justice system.    

One of the leading international texts on this matter, the UN Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and 

the Improvement of Physical and Mental Health Care ("The Principles") specifically provides for the protection of children in 

such cases. Special care in international and domestic law should be granted "to protect the rights of children, including, if 

necessary, the appointment of a personal representative other than a family member".13   

The Principles recognize that every person with a mental illness, including children, must be equally able to exercise all civil, 

political, economic, social, and cultural rights. Such rights are enshrined in core international human rights doctrines, 

including the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the 

International Covenant on Civil and Political Rights, and in other relevant instruments, such as the Declaration on the Rights 

of Disabled Persons and the Body of Principles for the Protection of all persons under Any Form of Detention or Imprisonment.  

International standards such as the United Nations basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal 

matters focus largely on strategies which emphasize restorative justice to assist those who become ensnared in criminal 

justice systems. The United Nations Convention on the Rights of the Child requires States to take appropriate measures to 

promote the physical and psychological recovery as well as social integration of child victims of abuse, torture, or any other 

form of cruel, inhumane, or degrading treatment.14  

Children also benefit from special standards of care under international standards. Detention facilities must guarantee 

meaningful services which ensure the health, self-respect and sense of responsibility of children.15  While in custody, children 

must receive appropriate care, protection and individualized assistance, including social, educational, vocational, 

psychological, medical, and physical assistance.16 

The Committee on the Rights of the Child has recognised that children with developmental delays or neurodevelopmental 

disorders or disabilities should not be in the child justice system at all, even if they have reached the minimum age of criminal 

responsibility. If not automatically excluded, such children should be individually assessed.17 Nonetheless, fair trial guarantees 

apply to all children under the Convention on the Rights of the Child, regardless of disability18 and, as the Committee on the 

 
13 G.A. Res. 46/119, Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and the Improvement of Mental Health Care, Principle 2 (Dec. 17, 1991). 
14 G.A. Res. 44/25, United Nations Convention on the Rights of the Child, Art. 39 (Nov. 20, 1989). 
15 G.A. Res. 45/113, United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (Havana Rules), Art. 12 (Dec. 14, 1990). 
16 G.A. Res. 40/33, UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules), Art. 13.5 (Nov. 29, 1985).  
17Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 24 (2019) on children’s rights in the child justice system, CRC/C/GC/24, 18 September 2019, para. 28.  

18Convention on the Rights of the Child, Article 2, 40(2). Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 24 (2019) on children’s rights in the child justice system, 
CRC/C/GC/25, 18 September 2019, paras. 38-41. 
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Rights of Persons with Disability has noted, measures of protection for people with disabilities should not be based on 

removing legal capacity.19      

 

III. Strategic litigation and effective use of emerging evidence on children’s 

brain development: Legislative and Judicial Framework in the USA   

This section provides an overview of case law in the United States of America (USA) where strategic litigation has made 

effective use of emerging evidence on children’s brain development. Law in the USA has only very recently progressed 

towards embracing the spirit of the aforementioned international standards. Since 2005, the USA Supreme Court has 

accepted arguments relating to children’s brain science and the criminal sentencing of children, particularly in leading cases 

related to the death penalty and life imprisonment. These rulings have been influenced by neurodevelopmental research and 

the understanding that the differences between children and adults are critical to age-appropriate sentencing – a common-

sense understanding that Supreme Court Justice Kennedy has stated is what "any parent knows."20 In these rulings, the Court 

banned the use of capital punishment and mandatory life without parole for child defendants, limited life without parole for 

under 18s to homicide cases, and made such decisions applicable retroactively. 

In Roper v. Simmons, the Supreme Court held that the death penalty is unconstitutional for offences committed while under 

18 because it is a disproportionate punishment as immaturity and susceptibility to outside pressures and influences 

diminishes a child’s culpability.21 The Court further noted that children’s greater capacity for reform warrants a separate set 

of punishments and the nation's "evolving standards of decency" indicate that the death penalty is cruel and unusual when 

applied for offences committed by children. The Court cited the facts that 12 states had banned the death penalty in all 

circumstances and 18 more states banned the death penalty for under 18s.22  

Following Roper, the harshest available sentence for children was life without parole. The Supreme Court limited the use of 

life without parole to homicide offences in its 2010 ruling in Graham v. Florida.23 In its decision, the Court emphasized that 

the punishment was unusual by showing it was rarely imposed in the US and noting overwhelming international consensus 

against harsh sentences for offences committed by children. The ruling in Graham applied to at least 123 people in detention 

at the time, 77 of whom were sentenced in Florida, and the remainder of whom were sentenced in 10 other states.24 Although 

the ruling did not grant the release, it guaranteed them an opportunity for release. 

Following Roper and Graham, approximately 2,500 people were serving life without parole for homicide-related offenses 

committed as children. In its 2012 decisions in Miller v. Alabama and Jackson v. Hobbs, the Court held that for children, 

mandatory life sentences without the possibility of parole violate the Eighth Amendment, and that states and the federal 

government must consider each defendant's unique circumstances to determine an individualized sentence.25 In 2016, the 

Court held that such considerations apply retroactively, emphasizing its finding in Miller that life without parole should only 

be reserved for "the rare juvenile offender whose crime reflects irreparable corruption."26 The Court in Miller also 

acknowledged that children’s ability to make sound judgments are marked by "immaturity, impetuosity, and failure to 

appreciate risks and consequences."27 The Court further noted that children accused of criminal offences are less able than 

 
19Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General Comment No. 6 (2018) on equality and non-discrimination, CRPD/C/GC/6, 26 April 2018, para. 49(c).  
20 Roper v. Simmons, 543 U.S. 551, 569 (2005). 
21 Roper v. Simmons, 543 U.S. 551, 569 (2005). 
22 Id. at 560. 
23 Graham v. Florida, 130 S. CT. 2011 (2010). 
24 Id. at 2024. 
25  132 S. Ct. 2455 (2012). 
26 Id. (slip op.) at 17. 
27 Id. citing Graham and J.D.B. v. North Carolina, 131 S.Ct. 2394 (2011). 
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adults to assist in their own defence and are likely to respond poorly to the high pressure of interrogation, putting themselves 

at a substantial disadvantage in criminal proceedings. 

Since Miller and Jackson, 28 states and the District of Colombia have changed their laws for children      convicted of homicide, 

including felony murder. Although all but four of these states previously required life without parole in homicide cases, their 

new laws provide mandatory minimums ranging from the opportunity for parole after 15 years (e.g., Nevada, West Virginia) 

to 40 years (e.g., Texas, Nebraska). As of December 2020, 30 states still allow life without parole as a sentencing option for 

offences committed by children, but two thirds of people serving life without parole were sentenced in only three states, 

Pennsylvania, Michigan, and Louisiana.  

 

IV. Ten Points:  How We better Connect Neuroscience and the Sentencing 

of Children 

The following 10 points express the 2018 World Congress on Justice with Children's aims to improve the use of neuroscience 

in connection with the sentencing, rehabilitation and settling of children with the intention of encouraging its effective use 

globally. These remain particularly relevant in the context of the global covid-19 pandemic which has serious consequences 

on mental health. 

Connection with Child Justice Systems 

1. Sentencing, rehabilitation, and resettlement should take into account the impact of neuro-disabilities on a child’s 

ability to function within society, their ability to understand the criminal process and their ability to engage with 

‘normal’ rehabilitative processes.  

2. Access to full screening and assessments for children with neuro-disabilities is key as this will support the 

development of individualized approaches such as how to manage (i) memory, (ii) communication and attention 

problems by modifying how children are asked to follow instructions, and (iii) impulsivity and socializing. 

3. Rehabilitation and resettlement management plans for children in conflict with the law should incorporate neuro-

disability assessments to ensure appropriate neurorehabilitation is provided and resources are allocated in an 

efficient and cost-effective manner. 

4. Key individuals in and across the criminal justice system (e.g., police, prison employees, probation officers, lawyers, 

magistrates, judges), education, and health systems should be encouraged to attend specialized training aimed at 

developing greater awareness of the impact on children in conflict with the law who have delayed maturity due to 

adversity and neuro-disability. 

5. Further research should be conducted that integrates forensic and clinical neuroscience models to better understand 

brain systems affected by neuro-disabilities and how neurocognitive disorders are linked to offending. 

6. Further research is needed to support the development and implementation of effective rehabilitation and 

resettlement interventions with children who have neuro-disabilities. 
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Connections with prevention, precautions and education: 

1. Public health initiatives should develop more robust strategies around mental health and psychosocial wellbeing, 

which would support earlier identification of neuro-disabilities and neuro-developmental factors that may lead to 

social exclusion (e.g., from school, family, work). 

2. Public health initiatives should provide support earlier for children with neuro-disabilities such as through the 

provision of neurorehabilitation linked to education and training and also to their families through parental support 

or parental education. 

3. Public health initiatives focused on prevention should inform and educate students about leisure activities involving 

alcohol and risk taking. 

4. Public health initiatives focused on prevention should entail educative approaches to preventing traumatic brain 

injury in children (e.g., teachers, youth workers and sports coaches should be trained to better manage situations 

with a high risk of injury to students).  

Acronyms: 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)  

Autism spectrum disorders (ASD) 

Loss of Consciousness (LoC) 

Traumatic brain injury (TBI) 

 

Supported by: 
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საქართველოს კანონი
სოციალური მუშაობის შესახებ

პირველი თავი
ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1. კანონის რეგულირების სფერო
1. კანონი განსაზღვრავს სოციალური მუშაობის ძირითად პრინციპებს,

სოციალური მუშაკის სამართლებრივ სტატუსსა და სოციალურ გარანტიებს, ადგენს
მის ფუნქციებს, უფლებებსა და მოვალეობებს, აწესრიგებს სოციალური მუშაკის მიერ
განსახორციელებელ ღონისძიებებს.

2. კანონი განსაზღვრავს სოციალური მუშაკის პროფესიული გაერთიანების
(შემდგომში-გაერთიანება) ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ფორმას, მისი შექმნის
წესსა და ფუნქციონირების სამართლებრივ საფუძვლებს, სოციალური მუშაკის
პროფესიული კვალიფიკაციის ჩარჩოს.

3. კანონის დებულებები ვრცელდება საჯარო დაწესებულებებსა და კერძო
სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულ, ასევე თვითდასაქმებულ პრაქტიკოს
სოციალურ მუშაკებზე, მათ პროფესიულ ზედამხედველებზე, გარდა ამ კანონით
დადგენილი გამონაკლისებისა.

მუხლი 2. კანონში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება
კანონში გამოყენებულ ტერმინებს ამ კანონის მიზნებისათვის აქვთ შემდეგი

მნიშვნელობა:
ა) ბენეფიციარი - ფიზიკური პირი, რომელიც იღებს ამ კანონით დადგენილ

სოციალური სამუშაოს სერვისს ან რომელთანაც სოციალური მუშაკის მიერ ამ კანონით
დადგენილი სოციალური მუშაობის საჭიროება დგინდება;

ბ) ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესი - ბენეფიციარის სოციალური
უსაფრთხოების, მისი საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაციის,
კეთილდღეობის, განვითარების და ამ კანონის მიზნებით გათვალისწინებული სხვა
ინტერესი, რომელიც არ ეწინააღმდეგება კანონმდებლობასა და ზნეობის
საყოველთაოდ აღიარებულ ნორმებს.

გ) გადაუდებელი შემთხვევა - მდგომარეობა, რომელიც მეყსეულ საფრთხეს
უქმნის ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესს.

დ) ვარაუდის საფუძველი – ფაქტი ან ინფორმაცია, რომელიც დააკმაყოფილებდა
ობიექტურ დამკვირვებელს გარემოებათა გათვალისწინებით დასკვნის
გასაკეთებლად;
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ე) საფრთხე – ვითარება, როდესაც არსებობს ვარაუდის საფუძველი, რომ
მოვლენათა მოსალოდნელი განვითარების შეუფერხებელი მსვლელობის შემთხვევაში
დიდი ალბათობით ზიანი მიადგება ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესს;

ვ) სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება - ამ კანონით განსაზღვრული, პირთა
წევრობაზე დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი;

ზ) სოციალური მუშაკი - სოციალური მუშაკი არის პირი, რომელიც ასრულებს ამ
მუხლის „თ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ სოციალურ სამუშაოს მიზნობრივ
ჯგუფებთან, აქვს მიღებული ამ კანონით გათვალისწინებული აკადემიური ან სხვა
განათლება და არის გაერთიანების წევრი;

თ) სოციალური მუშაობა - არის პრაქტიკულ საქმიანობაზე დაფუძნებული
სპეციალობა, რომელიც მიზნად ისახავს პიროვნების თავისუფალ განვითარებას
სოციუმში, საზოგადოებაში მისი ინტეგრაციის ხელშეწყობას და ინდივიდების
გაძლიერებით ემსახურება საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლებას.

ი) სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ჯგუფები - სოციალური საფრთხის წინაშე
მყოფ ჯგუფებს განეკუთვნებიან - ნარკო-, ალკოჰოლზე და აზარტულ თამაშზე
დამოკიდებული პირები, სოციალურად დაუცველი პირები, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირები, ხანდაზმულები, არასრულწლოვნები,
მრავალშვილიანი ოჯახები,  მარტოხელა მშობლები, იძულებით გადაადგილებული
პირები, უსახლკარო პირები, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები, ჯანმრთელობის
მძიმე მდგომარეობის მქონე პირები, მხარდაჭერის მიმღები პირები, ძალადობის
მსხვერპლები და სხვა პირები, რომლებიც გარემოებათა გათვალისწინებით
შესაძლებელია იყვნენ ზემოთაღნიშნული ჯგუფების მსგავს საფრთხეში.

კ) ხანდაზმული - მამაკაცი და ქალი 65 წლის ასაკიდან.

მუხლი 3. კანონის მიზნები
კანონის მიზანია სოციალური სამუშაოს იმგვარი სისტემის ჩამოყალიბება,

რომელიც ემსახურება:
ა) ინდივიდის მიერ თავისი ცხოვრების წარმატებით წარმართვას,

თვითდახმარებისა და თვითგანვითარების გზით მის დამოუკიდებლობასა და
ღირსეული ცხოვრების უზრუნველყოფას;

ბ) ინდივიდის მდგრად ინტეგრაციას საზოგადოებაში და ფართო პირადი
ავტონომიის შენარჩუნებას, მის მიერ საზოგადოებრივი სიკეთეებით სრულფასოვნად
სარგებლობას;

გ) ისეთი სტრუქტურული ცვლილებების დანერგვას, რომელიც ხელს უშლის
მარგინალიზაციასა და სოციალურ დაყოფას;
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დ) სოციალური უსაფრთხოების ხელშეწყობას;
ე) ოჯახისა და საზოგადოების გაძლიერებისათვის სახელმწიფო მხარდაჭერას.

მუხლი 4. სოციალური მუშაკის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები
1. სოციალური მუშაობის სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს

კონსტიტუცია, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები, ეს
კანონი, საქართველოს საკანონმდებლო აქტები, საქართველოს პრეზიდენტის,
საქართველოს მთავრობის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და მინისტრის
სამართლებრივი აქტები, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და სხვა
ნორმატიული აქტები და მათ საფუძველზე გამოცემული სხვა სამართლებრივი აქტები.

2. სოციალურ მუშაკზე ვრცელდება ამ კანონისა და საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული დებულებები.

მეორე თავი
სოციალური მუშაობის ძირითადი პრინციპები

მუხლი 5. სოციალური მუშაობის პრინციპების სავალდებულოობა
1. სოციალური მუშაკი ვალდებულია სოციალური მუშაობისას გაითვალისწინოს

შემდეგი პრინციპები: ადამიანის უფლებების პატივისცემა, სოციალური
სამართლიანობა, თანასწორობა, დარგობრივი კომპეტენცია, თანაზომიერება,
კეთილსინდისიერება და პროფესიული ეთიკის დაცვა და სოციალური მუშაობის
სისტემურობა.

2. სოციალური მუშაობის პრინციპების დარღვევა სოციალური მუშაკისთვის
იწვევს კანონმდებლობით და პროფესიული ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებულ
პასუხისმგებლობას.

მუხლი 6. ადამიანის უფლებების პატივისცემის პრინციპი
1. სოციალური მუშაობა ეფუძნება თითოეული ადამიანის ღირსების და მისი სხვა

ძირითადი უფლებების პატივისცემას.
2. სოციალური მუშაკი არა მხოლოდ თავად არ უნდა არღვევდეს ადამიანის

უფლებებს, არამედ ხელს უნდა უწყობდეს ძირითადი უფლებების განხორციელებას.

მუხლი 7. სოციალური სამართლიანობის პრინციპი
1. სოციალური მუშაკი ემსახურება სოციალური სამართლიანობის მიღწევას

საზოგადოებრივ ურთიერთობებში.
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2. სოციალური მუშაკი ხელს უწყობს სოციალური უთანასწორობის აღმოფხვრასა
და სოციალურ პროგრესს საზოგადოებაში.

მუხლი 8. თანასწორობის პრინციპი
1. სოციალური მუშაობა ემყარება თანასწორობის პრინციპს.
2. პროფესიული უფლებამოსილების განხორციელებისას სოციალური მუშაკის

მიერ დაუშვებელია, სოციალური მუშაკის პროფესიული საქმიანობისას
დისკრიმინაციული მოპყრობა რასის, კანის ფერის, წარმოშობის, ეთნიკური
კუთვნილების, ენის, სქესის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების,
სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობის,
საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ნიშნის მიხედვით.

მუხლი 9. დარგობრივი კომპეტენციის პრინციპი
1. სოციალური მუშაკი პრაქტიკაში სოციალურ სამუშაოს ასრულებს დარგობრივი

კომპეტენციის მიხედვით. დარგობრივი კომპეტენციის მიღება შესაძლებელია
პრაქტიკული სამუშაოს ფარგლებში.

2. აკადემიური საგანმანათლებლო, სასერტიფიკატო ან სხვა საგანმანათლებლო
კურსები, უზრუნველყოფენ დარგობრივი კომპეტენციის მიხედვით განათლების
მიღებას და მის შემდგომ გაღრმავებას.

მუხლი 10. თანაზომიერების პრინციპი
1. სოციალური მუშაკის მიერ გატარებული ღონისძიება უნდა ემსახურებოდეს

ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესის დაცვას. შერჩეული ღონისძიება უნდა იყოს
გამოსადეგი, აუცილებელი და პროპორციული.

2. სოციალური მუშაკის ღონისძიება არის გამოსადეგი, თუ ის შესაძლებელს ხდის
ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესის დაცვას.

3. სოციალური მუშაკის ღონისძიება არის აუცილებელი, თუ ვერ იქნება
გამოყენებული სხვა საშუალება, რომელიც ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესის
დაცვისას უფრო ნაკლებ ზიანს მიაყენებდა როგორც ქმედების ადრესატს, ისე, სხვა
პირს.

4. სოციალური მუშაკის ღონისძიება არის პროპორციული, თუ კანონით დაცული
სამართლებრივი სიკეთისათვის მიყენებული ზიანი არ აღემატება იმ სიკეთეს,
რომლის დასაცავადაც ის განხორციელდა.

მუხლი 11. ინდივიდუალიზაციის პრინციპი
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1. სოციალური მუშაობა ორინტირებულია ინდივიდზე.
2. სოციალური მუშაკი ახდენს ბენეფიციართა ინდივიდუალური სოციალური

ფუნქციონირების მხარდაჭერას, სოციალური პრობლემების გამომწვევი მიზეზების
იდენტიფიცირებას და მათი დაძლევისაკენ მიმართული ქმედებების განხორციელების
ხელშეწყობას.

მუხლი 12. კეთილსინდისიერებისა და პროფესიული ეთიკის დაცვის პრინციპი
1. სოციალური მუშაკი სოციალურ სამუშაოს წარმართავს ამ კანონის მიზნების,

ღირებულებებისა და ეთიკური პრინციპების შესაბამისად.
2. სოციალური მუშაკი მოქმედებს კეთილსინდისიერად და პასუხისმგებლობით

ეკიდება თავის მოვალეობას.
3. სოციალური მუშაკის პროფესიული ეთიკის ნორმები, მათ შორის, ეყრდნობა

კონფიდენციალურობას, ინდივიდის ღირსების პატივისცემის პრინციპზე აგებულ
ურთიერთობას, ბენეფიციარის მიერ გადაწყვეტილების მიღების უფლებისა და მისი
თვითგამორკვევის აღიარებას, სოციალური მუშაობის დროს ბენეფიციარის
საუკეთესო ინტერესის უპირატესობის აღიარებას.

მუხლი 13. სოციალური მუშაობის სისტემურობა
სოციალური მუშაობა მიმდინარეობს სისტემურად, სამ დონეზე, ინდივიდულურად -
მიკროდონეზე, საზოგადოებრივად - მეზოდონეზე და სოციალური პოლიტიკის
ჩამოყალიბისა და განვითარებისათვის - მაკროდონეზე.

მესამე თავი
სოციალური მუშაკის ფუნქციები

მუხლი 14. სოციალური მუშაკის ძირითადი და დარგობრივი ფუნქციები
1. სოციალურ მუშაკს აქვს ძირითადი და დარგობრივი ფუნქციები.
2. საგანმანათლებლო - საბაკალავრო და სამაგისტრო - პროგრამები

უზრუნველყოფენ ყველა ძირითადი და რამდენიმე შესაბამისი დარგობრივი
სოციალური მუშაობის განხორციელების უნარების შეძენას.

მუხლი 15. სოციალური მუშაკის ძირითადი ფუნქციები
1. სოციალური მუშაკის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია პრევენციული სოციალური

მუშაობაა.
2. სოციალური მუშაკის ძირითადი ფუნქციები სპეციალიზაციის მიუხედავად

არის:
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ა) სოციალური მუშაობის ფარგლებში განახორციელოს ამ კანონით და სხვა
ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული ღონისძიებები;

ბ) იზრუნოს ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესის, მათ შორის, მისი უფლებების
დაცვაზე;

გ) გაუწიოს კონსულტაცია ბენეფიციარს, მოახდინოს კრიზისების პრევენცია,
დროული ინტერვენცია და ბენეფიციარის მხარდაჭერა;

დ) ბენეფიციარის უშუალო ჩართულობით დაგეგმოს და განახორციელოს
სოციალური მუშაობის პროცესი;

ე) იმუშაოს სოციალურ საკითხებზე;
ვ) გამოვიდეს სასამართლო პროცესზე შესაბამისი დასკვნით;
ზ) მოახდინოს პრობლემების იდენტიფიცირება სოციალური კეთილდღეობის

სფეროში, შეიმუშავოს პროფესიული ინიციატივები და იმუშაოს მათი გადაჭრის
გზების მოძიებაზე;

თ) ითანამშრომლოს სოციალურ სფეროში მომუშავე სხვა პროფესიების
წარმომადგენლებთან, ასევე, კერძო და სახელმწიფო დაწესებულებებთან;

ი) მოახდინოს სასიკეთო ცვლილებების ინიცირება და მათი განხორციელება;
კ) გააქტიუროს სოციალური განვითარების მისწრაფება ინდივიდებში, ჯგუფებში,

ორგანიზაციებსა და საზოგადოებაში;
ლ) განახორციელოს საკუთარი პროფესიული საქმიანობის თვითშეფასება,

უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღოს მონაწილეობა ზედამხედველობი პროცესში.

მუხლი 16. სოციალური მუშაობა ბავშვზე და ოჯახზე ზრუნვისა და
მეურვეობა/მზრუნველობა/მხარდაჭერის სფეროში

სოციალური მუშაობა ბავშვზე და ოჯახზე ზრუნვისა და
მეურვეობა/მზრუნველობა/მხარდაჭერის სფეროში გულისხმობს:

ა) ბავშვის შვილად აყვანის პროცესში მონაწილეობას;
ბ) ბავშვის მხარდაჭერას, მისი საუკეთესო ინტერესის დაცვას, მის მეურვეობასა და

მზრუნველობას, საპროცესო წარმომადგენლობას;
გ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მეურვეობა/

მზრუნველობის/ მხარდაჭერის დანიშვნის დაწესების პროცესში მონაწილეობას,
ზედამხედველობას მეურვის/მზრუნველის/მხარდამჭერის საქმიანობაზე და
არასრულწლოვანის ან/და სამზრუნველო (სამეურვეო) პირის ქონებრივი უფლების
განკარგვის საკითხებზე რეკომენდაციის გაცემას;

დ) ბავშვის ძალადობისა და უგულვებელყოფისგან დაცვის ზომების მიღებას;
ე) მიუსაფარი ბავშვების და მათი ოჯახების საჭიროებების განსაზღვრას;
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ვ) ბიოლოგიურ ოჯახში ბავშვის შენარჩუნების მიზნით პრევენციული
ღონისძიებების განხორციელებას და მათი შესრულების მონიტორინგს;

ზ) ოჯახის მხარდაჭერის, პრევენციისა და სპეციალიზირებული
დაწესებულებიდან პირის რეინტეგრაციას და მისი მდგომარეობის მონიტორინგს, 24-
საათიანი ზრუნვის სისტემასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელებას;

თ) ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ძალადობის მსხვერპლი პირების, მათ
შორის ბავშების სათანადო მომსახურებაში ჩართვის ხელშეწყობას;

ი) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლისთვის თავშესაფრის მომსახურებით
სარგებლობაში დახმარებას;

კ) ოჯახში ძალადობის მსხვერლი პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის,
ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვასა და განხორციელებას.

კ) ბავშვზე, ოჯახში და ქალთა ძალადობისგან დაცვის მიზნით შესაბამისი ზომების
მიღებას, მათ რეაბილიტაციაზე ზრუნვას, საზოგადოებაში ინტეგრაციის და
მონიტორინგს;

კ) მზრუნველის, მეურვისა და მხარდამჭერის დახმარებით ხანდაზმულ პირზე
ზრუნვას;

ლ) ხანდაზმულ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის შესაბამის
სოციალურ, სამედიცინო, საშეღავათო მომსახურებაზე ინფორმაციის მიწოდებასა და
მათში ჩართვას.

მ) დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის მომსახურებით სარგებლობაში დახმარებას;
ნ) ბავშვის 24-საათიანი ზრუნვის სახელმწიფო მზრუნველობის ფორმაში (მათ

შორის, მინდობით აღზრდა) განთავსებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას და
მონიტორინგს;

ო) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ოჯახურ
დავების ან მშობლის უფლებების შეზღუდვის/ჩამორთმევის დროს, სასამართლო
პროცესში მონაწილეობას, არასრულწლოვანთა კანონიერი ინტერესების დაცვის და
სათანადო დასკვნის გაცემის მიზნით;

პ) სამეურვეო/სამზრუნველო/ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე
პირებისათვის სოციალურ და სამედიცინო მომსახურებაზე ინფორმაციის მიწოდებასა
და შესაბამის დღის ცენტრში და თავშესაფარში ჩართვის ხელშეწყობას;

ჟ) ამ კანონიდან გამომდინარე შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით
გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სხვა ფუნქციების
განხორციელებას.

მუხლი 17. სოციალური მუშაობა კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირებთან
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სოციალური მუშაობა კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირებთან გულისხმობს:
ა) საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ

დაწესებულებაში განთავსებული ბრალდებულისა და მსჯავრდებულისათვის
კონსულტაციის გაწევას, მოწყვლადი ჯგუფების გამოვლენას და მათი
ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობას;

ბ) მსჯავრდებულის მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენის პრევენციის მიზნით მისი
რისკისა და საჭიროების შეფასებას, ინდივიდუალური გეგმის შედგენას,
სარეაბილიტაციო სერვისების მიწოდებას, რეაბილიტაციის პროცესის
ზედამხედველობას, კრიზისული შემთხვევების მართვას;

გ) კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის სოციალური გარემოს, მისი
უნარებისა და ინდივიდუალური საჭიროებების შესწავლას, მასზე ინდივიდუალური
შეფასების ანგარიშის მომზადების მიზნით ინფორმაციის მიღებას, მათი განრიდების
პროგრამების ფარგლებში ინდივიდუალური საქმის მართვას;

დ) დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ პირებთან რეფერალის სისტემის
შესაბამისი დახმარების აღმოჩენის მიზნით მუშაობას;

ე) მსჯავრდებული სრულწლოვანისა და არასრულწლოვანის რეაბილიტაცია-
რესოციალიზაციის ხელშეწყობას.

მუხლი 18. სოციალური მუშაობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში
სოციალური მუშაობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში გულისხმობს:
ა) მოსწავლეებში ცნობიერების ამაღლებას, ჩაგვრის შემთხვევების შემცირების

პრევენციასა და მართვაზე ზრუნვას, მათ შორის მშობლებთან, ოჯახებთან, სკოლის
ადმინისტრაციასთან და მასწავლებლებთან;

ბ) საგანმანათლებლო დაწესებულების სოციალური პრობლემების, კანონთან
კონფლიქტში მყოფი, ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე მოსწავლეების
იდენტიფიცირებასა და მათთვის სოციალურ მომსახურებას, მათ შორის, რთული
ქცევის მართვას, მათი ოჯახებისთვის კონსულტაციის გაწევას;

გ) ზოგადი განათლების, სამუშაო პროცესებში ფორმალურ და არაფორმალურ
საგანმანათლებლო პროცესში მოსწავლის ჩართულობის უზრუნველყოფას და
სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

დ) ძალადობისა და უგულებელყოფის ფაქტების იდენტიფიცირებასა და შესაბამის
რეაგირებას.

მუხლი 19. სოციალური მუშაობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
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სოციალური მუშაობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში გულისხმობს
ბენეფიციარებთან სოციალურ მუშაობას ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულებებში -
სტაციონარებსა და ამბულატორიებში.

მუხლი 20. სხვა ფუნქციები
1. სოციალური მუშაკი ასრულებს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობითა და

სხვა სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში
განსახორციელებელ იმ სპეციალურ ფუნქციებს, რომლებიც ამ კანონით პირდაპირ არ
არის გათვალისწინებული, მაგრამ გამომდინარეობს კანონით დადგენილი
პრინციპებიდან, უფლებამოსილებიდან და ფუნქციებიდან და ემსახურება
ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ უფლებამოსილებებს საჯარო
დაწესებულებებში დასაქმებული სოციალური მუშაკების შემთხვევაში განსაზღვრავს
საქართველოს მთავრობა, ხოლო კერძო სამართლის იურიდიულ პირებში
დასაქმებული სოციალური მუშაკების შემთხვევაში, დამსაქმებელი.

მეოთხე თავი
სოციალური მუშაკის უფლებები და მოვალეობები

მუხლი 21. სოციალური მუშაკის საქმიანობის მხარდაჭერა
1. სოციალურ მუშაკს უფლება აქვს ჰქონდეს სოციალური მუშაობის ეფექტიანი

განხორციელებისათვის აუცილებელი პერსონალური, ტექნიკური,
ინფრასტრუქტურული, საინფორმაციო და უწყებრივი მხარდაჭერა იმ
დაწესებულების რესურსების გათვალისწინებით, რომელშიც დასაქმებულია
სოციალური მუშაკი.

2. სოციალური მუშაკისათვის აუცილებელი სახელმწიფო მხარდაჭერის ფარგლები
და წესი განისაზღვრება იმ დაწესებულების სამართლებრივი აქტით, რომლის
დაქვემდებარებაშიც არის სოციალური მუშაკი.

3. სოციალური მუშაკი პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისას
ხელმძღვანელობს მომსახურების მიწოდების დადგენილი პროფესიული
სტანდარტით და პროფესიული ეთიკის ნორმებით.

მუხლი 22. დამოუკიდებლობა
1. სოციალური მუშაკის დამოუკიდებლობაზე ზეგავლენის მოხდენა

დაუშვებელია.
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2. სოციალური მუშაობის პრინციპებსა და ბენეფიციარის საუკეთესო
ინტერესიდან გამომდინარე, სოციალური მუშაკი ბენეფიციართან ერთად
განსაზღვრავს მომსახურების ტიპს და მისდამი ხელმისაწვდომობას, გარდა იმ
შემთხვევებისა, რომელიც ითხოვს შემთხვევის განხილვას მულტი ან
ინტერდისციპლინურ ფორმატში.

მუხლი 23. ბენეფიციარისათვის ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება
1. სოციალური მუშაკი ვალდებულია სოციალური მუშაობა განახორციელოს

ბენეფიციარისათვის ღიად, მისი ინფორმირებულობითა და თანხმობით.
გადაუდებელი შემთხვევისას ბენეფიციარის თანხმობა არ არის აუცილებელი.

2. სოციალური მუშაკი ვალდებულია მოახდინოს ბენეფიციარის დეტალური
ინფორმირება საჭირო სერვისების, არსებული რისკებისა და დაბრკოლების შესახებ.

მუხლი 24. სასამართლოში წარმომადგენლობა
1. სოციალური მუშაკი ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს სასამართლო

პროცესში კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში ან სასამართლოს
გადაწყვეტილების ან განჩინების საფუძველზე.

2. ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე, სოციალურ მუშაკს
შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს მედიაციის პროცესში.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების შემთხვევებში სოციალური მუშაკი
ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
პროცესში და უზრუნველყოს სასამართლოსათვის შემთხვევის ან ბენეფიციარის
შესახებ ობიქტური ფსიქოსოცილური დასკვნის შედგენა.

მუხლი 25. კონფიდენციალურობის ვალდებულება
1. სოციალურ მუშაკს ეკისრება ისეთი ინფორმაციის კონფიდენციალურად

შენახვის ვალდებულება, რომელიც ცნობილი გახდა მისთვის სოციალური
მუშაობისას.

2. კონფიდენციალურობის ვალდებულება სოციალური მუშაკის საქმიანობაზე არ
ვრცელდება იმ შემთხვევაში, თუ:

ა) ბენეფიციარი ათავისუფლებს სოციალურ მუშაკს ამ ვალდებულებისაგან და
ინფორმაციის გაცემა არ დააზიანებს მის საუკეთესო ინტერესს, ხოლო თუ
ბენეფიციარი არასრულწლოვანია, მისი კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით;
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ბ) სოციალურ მუშაკს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეტყობინების
აუცილებლობა ავალდებულებს ინფორმაციის გაცემას;

გ) სოციალური მუშაკისათვის ცნობილი ინფორმაციის გაუცემლობა, გამოიწვევს
უფრო ღირებული სამართლებრივი სიკეთისთვის ზიანის მიყენებას.

3. კონფიდენციალურობის ვალდებულება ვრცელდება სოციალური მუშაობის
დასრულების შემდეგაც.

მუხლი 26. ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება
1. დაწესებულება, რომელშიც დასაქმებულია სოციალური მუშაკი, ვალდებულია

მის ხელთ არსებული ინფორმაცია გააცნოს ბენეფიციარს, მის წარმომადგენელს ან
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ პირებს.

2. ინფორმაციის გაცემის წესი, გარანტიები და მის გაცემაზე უარის თქმის
საფუძვლები განსაზღვრულია „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“
საქართველოს კანონით.

მუხლი 27. დოკუმენატაციის წარმოების ვალდებულება
1. სოციალური მუშაკი ვალდებულია აწარმოოს ბენეფიციარის პირადი საქმე და

დოკუმენტაცია.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია უნდა

ასახავდეს ბენეფიციარის მონაცემებს (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ბენეფიციარს არ
აქვს იდენტიფიკაციისათვის საჭირო დოკუმენტაცია), ღონისძიების გამოყენების
საფუძველს, გეგმის დეტალურ აღწერას, ჩართულ მხარეებს, ღონისძიების
მიმდინარეობას ეტაპების მიხედვთ, შუალედურ დასკვნებს, ხანგრძლივობას, შედეგს
და დასკვნით შეფასებას.

3. სოციალური მუშაკი სამუშაოს დასრულების ან სხვა სამსახურში გადასვლის
შემთხვევაში ვალდებულია გადასცეს მონაცემები მის შემცვლელს ან უშუალო
ხელმძღვანელს.

4. დოკუმენტირების წესი და ფორმა უნდა განისაზღვროს იმ დაწესებულების
სამართლებრივი აქტით, რომელშიც სოციალური მუშაკი მუშაობს.

5. სოციალური მუშაკის დამსაქმებელი ვალდებულია დამუშავებული
დოკუმენტაცია შეინახოს სოციალური მუშაობის განმავლობაში და მისი დასრულების
შემდეგ გონივრული ვადით, რომელიც აუცილებელია სოციალური სამუშაოს
გასაწევად, ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესის დასაცავად და დაწესებულებისთვის
კანონმდებლობით განსაზღვრული ვალდებულებების შესასრულებლად. ვადა
განისაზღვრება დაწესებულების მიერ.
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მუხლი 28. მრავალმხრივი და დისციპლინათაშორისი თანამშრომლობა
სოციალური მუშაკი ვალდებულია ითანამშრომლოს სხვა სოციალურ მუშაკებთან,

სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, საზოგადოებრივ
ორგანიზაციებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან, აგრეთვე, იმ პროფესიულ
ჯგუფებთან, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული ბენეფიციარის მხარდაჭერის
პროცესში და იმ პირებთან, რომლებთან თანამშრომლობაც მიმართულია
ბენეფიციარის მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ.

მუხლი 29. ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესით მოქმედება
1. სოციალური მუშაკი ვალდებულია სოციალური სამუშაო განახორციელოს

ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესისა და კანონმდებლობის გათვალისწინებით.
2. სოციალური მუშაკი ხელს უწყობს ბენეფიციარის თვითრეალიზაციას, მისი

პიროვნული შესაძლებლობების და საკუთარი ინტერესების დაცვის უნარის
გაუმჯობესებას.

მუხლი 30. მიუკერძოებლობა
1. სოციალური მუშაკი ვალდებულია თავისი სამსახურებრივი უფლებამოსილების

განხორციელებისას იყოს მიუკერძოებელი და ხელმძღვანელობდეს ბენეფიციარის
საუკეთესო ინტერესით.

2. დაუშვებელია, სოციალური მუშაკი იყოს მხარე და მოქმედებდეს სუბიექტური
ინტერესებით.

3. სოციალური მუშაკი აყენებს საკითხს აცილების შესახებ დამსაქმებლის წინაშე,
თუ არსებობს გარემოება, რომელიც სოციალურ მუშაკს კონკრეტულ საქმესთან
მიმართებით ხელს შეუშლის მიუკერძოებლად შეასრულოს საკუთარი
უფლებამოსილება. სოციალურმა მუშაკმა დამსაქმებელთან უნდა დაასაბუთოს
აცილების მიზეზი.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების შემთხვევაში,
მესამე პირს აქვს უფლება დამსაქმებელთან დააყენოს სოციალური მუშაკის აცილების
საკითხი.

5. სოციალური მუშაკის აცილების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს
დამსაქმებელი.

მუხლი 31. ინფორმაციის ანალიზი



პროექტი

13

1. სოციალურ მუშაკს უფლება აქვს, არსებული სოციალური გამოწვევების
შემცირების და აღმოფხვრის, სოციალური სისტემის ფუნქციონირების
გაუმჯობესებისა და ცვლილებების მხარდაჭერის მიზნით, გააანალიზოს და
ინფორმაცია ანალიზის შედეგების შესახებ მიაწოდოს უშუალო ხელმძღვანელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ანალიზის ფორმა და
მოთხოვნები განისაზღვრება იმ დაწესებულების სამართლებრივი აქტით, რომლის
უშუალო დაქვემდებარებაში არის სოციალური მუშაკი.

მუხლი 32. სოციალური მუშაკის უწყვეტი პროფესიული განვითარება
1. სოციალური სამსახურის მიზნებიდან გამომდინარე, სოციალური მუშაკი

ვალდებულია შეთავაზებული პროფესიული განვითარების პროგრამებში
მონაწილეობით განავითაროს საკუთარი პროფესიული შესაძლებლობები, უნარები და
ცოდნა.

2. დამსაქმებელმა ხელი უნდა შეუწყოს სოციალურ მუშაკს მიიღოს მონაწილეობა
უწყვეტი პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში.

მუხლი 33. პროფესიული იდენტობის ხელშეუხებლობა
სოციალურ მუშაკს აქვს უფლება შეინარჩუნოს პროფესიული კულტურა,

შესრულების მეთოდი, სამუშაო ინსტრუმენტი, რომელიც დადგენილია პროფესიული
სტანდარტებით.

მუხლი 34. სოციალური მუშაკის პასუხისმგებლობა
ამ კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის

სოციალურ მუშაკს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ დაეკისრება ამ კანონის 72-ე
მუხლით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომა.

მეხუთე თავი
ღონისძიებები

მუხლი 35. ღონისძიებები
1. სოციალური მუშაკის ფუნქციებისა და მოვალეობების შესასრულებლად

ხორციელდება ამ თავით გათვალისწინებული ღონისძიებები.
2. სოციალური მუშაკი ვალდებულია მოახდინოს ყველა ღონისძიების

დოკუმენტირება.
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3. სოციალური მუშაკის სამუშაო დოკუმენტების ფორმები და წესი განისაზღვრება
იმ დაწესებულების სამართლებრივი აქტით, რომლის დაქვემდებარებაშიც არის
სოციალური მუშაკი.

მუხლი 36. პრევენცია
სოციალური მუშაკი აწვდის ბენეფიციარს შესაბამის სერვისს, როდესაც

საფრთხე სახეზე არ არის, თუმცა ობიექტური დამკვირვებლის თვალით ყველა
გარემოების გათვალისწინებით ის დიდი ალბათობით შეიძლება წარმოიქმნას.

მუხლი 37. პრობლემის განსაზღვრა
1. საფრთხის არსებობის შემთხვევაში, სოციალური მუშაკი განსაზღვრავს

დახმარების საჭიროების მქონე პირების პრობლემას.
2. პრობლემის განსაზღვრა ხდება დახმარების საჭიროების მქონე პირთან, მისი

ოჯახის წევრთან, ახლო წრესთან და სხვა შესაბამის პირებთან გასაუბრების
საფუძველზე, ყველა გარემოების გათვალისწინებით.

3. სოციალური მუშაკი შემთხვევის შეფასებისა და ანალიზის საფუძველზე
თვითონ აგრძელებს ბენეფიციართან მუშაობას, ან საჭიროების შემთხვევაში ადგენს
ბენეფიციარის მხარდამჭერ შესაბამის სპეციალისტს ან უწყებას და ახდენს მის
რეფერირებას.

მუხლი 38. საჭიროების შეფასება
1. ბენეფიციარის ინდივიდუალურ პრობლემასა და მის გარემოზე ამომწურავი

ინფორმაციის საფუძველზე, სოციალური მუშაკი სისტემურად შეისწავლის
მდგომარეობას.

2. სოციალური მუშაკი ითვალისწინებს ხელისშემშლელ ფაქტორებს,
მხარდაჭერისათვის საჭირო რესურსებს, შესაძლებლობებს და აფასებს ბენეფიციარის
საჭიროებებს.

მუხლი 39. სოციალური მუშაობის დაგეგმვა
1. სოციალური მუშაკი ბენეფიციართან შეთანხმებით საფრთხის თავიდან

ასაცილებლად ან პრობლემაზე რეაგირებისათვის ადგენს სოციალური მუშაობის
ინდივიდუალურ სამოქმედო ან განვითარების გეგმას (შემდგომში-გეგმა).
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2. გეგმა უნდა შეიცავდეს მიზნებს, აუცილებელ სტრატეგიას და განსაზღვრულ
სამოქმედო ეტაპებს.

3. გეგმაში ცვლილების შეტანა შესაძლებელია ბენეფიციარის ასაკისა და
განვითარების გათვალისწინებით და ჩართული პირების თანხმობით, დადგენილი
ვადების პერიოდში.

4. ამ მუხლის პირველ და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში თუ
ბენეფიციარი უარს აცხადებს მთლიანად გეგმის ან გეგმის კონკრეტული ნაწილის
დებულებაზე თანხმობაზე, სოციალურ მუშაკს უფლება აქვს მისი ნების
საწინააღმდეგოდ დაამტკიცოს გეგმა ან კონკრეტული ნაწილი იმ შემთხვევაში თუ
სხვაგვარად საფრთხე შეექმნებოდა ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესს.
5. ამ მუხლის დებულებები არ ვრცელდება კრიზისული ინტერვენციების
შემთხვევებზე. საფრთხის შეწყვეტის შემდეგ, საჭიროების შემთხვევაში, სოციალური
მუშაკი ვალდებულია შეადგინოს გეგმა.

მუხლი 40. მხარდაჭერის განხორციელება
1. სოციალური მუშაკი მოქმედებს გეგმის განსახორციელებლად და მის

შესაბამისად.
2. სოციალური მუშაკი მხარს უჭერს ბენეფიციარის შესაძლებლობების

გამოვლენასა და განვითარებას, მისი საუკეთესო ინტერესის შესაბამისად
საზოგადოებაში ბენეფიციარის  სოციალური კომპეტენციის გაუმჯობესების მიზნით,

3. სოციალური მუშაკი, გეგმის განხორციელების ნებისმიერ ეტაპზე, შემთხვევის
ანალიზის და შეფასების საფუძველზე ადგენს ბენეფიციარის მხარდამჭერ შესაბამის
სპეციალისტს ან უწყებას და ახდენს მის რეფერირებას ან სოციალურ თანხლებას.

მუხლი 41. სხვა ღონისძიება
სოციალური მუშაკი უფლებამოსილია განახორციელოს ისეთი ღონისძიება,

რომელიც არ არის განსაზღვრული ამ კანონით, მაგრამ უზრუნველყოფს
ბენეფიციარისათვის საფრთხის თავიდან აცილებას და ემსახურება ბენეფიციარის
სოციუმში ინტეგრაციას.

მეექვსე თავი
სოციალური მუშაკის პროფესიული კვალიფიკაცია

მუხლი 42. სოციალური მუშაკის პროფესიისათვის დადგენილი ძირითადი
მოთხოვნები
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1. სოციალური სამუშაოს მიწოდების უფლება გააჩნია პირს, რომელიც
აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) არის საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქე;
ბ) იცის სახელმწიფო ენა;
გ) აქვს სოციალური მუშაობის სფეროში ბაკალავრის, მაგისტრის ან დოქტორის

აკადემიური ხარისხი, ან ამ კანონით გათვალისწინებული სოციალური მუშაკის
სერტიფიკატი;

დ) გააჩნია ამ კანონის 43-ე მუხლით განსაზღვრული კომპეტენციები;
ე) გააჩნია სოციალური მუშაკის ფუნქციების შესასრულებლად საჭირო

შესაძლებლობები;
ვ) თავისი პიროვნული თვისებებით შეესაბამება სოციალური მუშაკის პროფესიას;
ზ) არის საქართველოს მოქალაქე.
2. სოციალური მუშაკი არ შეიძლება იმავდროულად იყოს „საჯარო

დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-2 მუხლით განსაზღვრული თანამდებობის პირი ან სხვა
პირი, რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობით ეკრძალება სოციალური მუშაობის
განხორციელება.

3. სოციალური მუშაკი არ შეიძლება იყოს განზრახი დანაშაულისათვის
ნასამართლევი პირი.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან სოციალური
მუშაკის უნარების, შესაძლებლობების და კომპეტენციების შესაბამისობას ადგენს ის
დაწესებულება, რომლის უშუალო დაქვემდებარებაშიც სოციალური მუშაკი უნდა
დასაქმდეს.

5. საჯარო დაწესებულებაში სოციალური მუშაკის თანამდებობაზე მიღებაზე
ვრცელდება „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული დებულებები.

მუხლი 43. სოციალური მუშაკის კომპეტენციები
1. ამ კანონით დადგენილი უფლებამოსილებების განსახორციელებლად,

სოციალური მუშაკი უნდა ფლობდეს შემდეგ კომპეტენციებს:
ა) სტრატეგიული კომპეტენცია - ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესის

გათვალისწინებით, შედეგზე ორიენტირებული მიზნებისა და ამოცანების
საფუძველზე უზრუნველყოს თავისი მუშაობის სტრატეგიულ დაგეგმვა;
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ბ) მეთოდოლოგიის გამოყენების კომპეტენცია - წარმართოს სოციალური მუშაობა
ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინებით, სოციალური მუშაობის
მეთოდების და ფსიქო-სოციალური კონცეფციების გამოყენებით;

გ) სოციალურ-პედაგოგიური კომპეტენცია - წარმართოს პედაგოგიურ-
აღმზრდელობითი მუშაობა ბენეფიციართა მიზნობრივ ჯგუფებთან;

დ) სამართლებრივი კომპეტენცია - სამართლებრივ საკითხებზე ბენეფიციარის
კონსულტირება და აუცილებელი  დოკუმენტაციის წარმოება სოციალური
მუშაობისთვის რელევანტური საკანონმდებლო ბაზის გამოყენების საფუძველზე;

ე) ადმინისტრაციული კომპეტენცია - ბენეფიციარის სპეციალური საჭიროებების
უზრუნველყოფის მიზნით  წარმართოს სამთავრობო ან არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან მიზნობრივი და კოორდინირებული მუშაობა;

ვ) პერსონალური კომპეტენცია - საკუთარი  პროფესიონალიზმის სრულყოფის
მიზნით იზრუნოს თავისი პიროვნული უნარების განვითარებაზე;

ზ) კომუნიკაციის კომპეტენცია - წარმართოს  სოციალური მუშაობა
ბენეფიციარებთან კომუნიკაციის ვერბალური და არავერბალური ფორმების
გამოყენებით;

თ) პროფესიულ-ეთიკური კომპეტენცია - სოციალური მუშაობის განხორციელება
პროფესიული ეთიკის ნორმებისა და ღირებულებების საფუძველზე;

ი) პროფესიული განვითარების კომპეტენცია - ბენეფიციარებთან სოციალური
მუშაობის სრულყოფის მიზნით იზრუნოს საკუთარი პროფესიული განათლების
უწყვეტობაზე.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული კომპეტენციები
გათვალისწინებულ უნდა იქნას სოციალური მუშაკის სამსახურში აყვანისას და
სოციალური მუშაობის სფეროში ბაკალავრის, მაგისტრისა და დოქტორის აკადემიური
ხარისხის მინიჭებისას, ასევე, ამ კანონით გათვალისწინებული სერტიფიკატის
გაცემისას.

მუხლი 44. სოციალური მუშაკის სერტიფიკატი
1. სოციალური მუშაკის სერტიფიკატი არის სოციალური მუშაკის თანამდებობაზე

დასაქმების მსურველისათვის აუცილებელი ცოდნის დამადასტურებელი
დოკუმენტი, თუ პირს არ აქვს სოციალური მუშაობის სფეროში ბაკალავრის ან
მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

2. სოციალური მუშაკის სერტიფიკატი გაიცემა სერტიფიცირების წარმატებით
დასრულების შემდეგ.
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3. სერტიფიცირების გავლის უფლება აქვს პირს, რომელიც მუშაობს საქართველოს
ტერიტორიაზე სოციალურ მუშაკად ან პირს რომელიც არ არის მოქმედი სოციალური
მუშაკი, მაგრამ სულ მცირე ერთი წლის განმავლობაში აქვს საქართველოს
ტერიტორიაზე სოციალური მუშაობის გამოცდილება.

4. იმ შემთხვევაში, თუ კანონის შესაბამისი მუხლების ამოქმედების თარიღისთვის
სოციალური მუშაკების საკმარისი რაოდენობა ვერ იქნა უზრუნველყოფილი,
შესაბამისი დაწესებულებები უფლებამოსილნი არიან სერტიფიცირების უფლება
მისცენ მომიჯნავე პროფესიების მქონე პირებს, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ ამ
მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. მომიჯნავე პროფესიების
ჩამონათვალი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის ნორმატიული აქტით.

მეშვიდე თავი
სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება

მუხლი 45. გაერთიანების სტატუსი და გაერთიანების წევრობა
1. სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება (შემდგომში - გაერთიანება) არის პირთა

წევრობაზე დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი.
2. გაერთიანების საქმიანობის ძირითადი პრინციპები და მიმართულებები

განისაზღვრება წესდებით.
3. სოციალური მუშაკი ვალდებულია სოციალური სამუშაოს დაწყებისთანავე

დაუყოვნებლივ გაწევრიანდეს გაერთიანებაში და გადაიხდოს საწევრო გადასახადი.
გაერთიანება აწარმოებს სოციალურ მუშაკთა ერთიან სიას.

4. გაწევრიანების პროცედურა განისაზღვრება წესდებით.
5. გაერთიანებაში გაწევრიანებაზე პირისთვის უარის თქმის საფუძვლებია თუ:
ა) იგი ვერ აკმაყოფილებს ამ კანონის მე-42 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“, „ბ“, „გ“

და „ზ“ ქვეპუნქტებით, მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს;
ბ) მის მიერ სერტიფიცირების გავლიდან გასულია 5 წელი;
გ) მას შეწყვეტილი აქვს გაერთიანების წევრობა ამ კანონის 53-ე მუხლის პირველი

პუნქტის „ბ“, „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე და წევრობის შეწყვეტიდან არ
გასულა 3 წელი.

6. უარი გაერთიანებაში გაწევრიანებაზე შეიძლება უარის მიღებიდან 1 თვის
განმავლობაში გასაჩივრდეს სასამართლოში.

7. გაერთიანებაზე არ ვრცელდება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის
შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლი.

მუხლი 46. გაერთიანების ორგანიზაციული სტრუქტურა



პროექტი

19

1. გაერთიანებაში ამ კანონით განსაზღვრულ ფუნქციათა შესასრულებლად
იქმნება:

ა) აღმასრულებელი საბჭო;
ბ) ეთიკის კომისია.
2. გაერთიანება უფლებამოსილია თავისი ფუნქციების შესასრულებლად შექმნას

სხვა სტრუქტურული დანაყოფები, რომელთა საქმიანობასთან დაკავშირებული
საკითხები განისაზღვრება შესაბამისი სტრუქტურული დანაყოფის დებულებით.

3. გაერთიანებაში იქმნება სასწავლო ცენტრი, რომელიც ახორციელებს სოციალურ
მუშაკთა პროფესიულ გადამზადებას. სოციალურ მუშაკთა სასწავლო ცენტრის
საქმიანობის წესი განისაზღვრება გაერთიანების აღმასრულებელი საბჭოს მიერ
დამტკიცებული დებულებით.

მუხლი 47. სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების საერთო კრება
1. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების უმაღლესი ორგანოა

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების საერთო კრება. საერთო კრება
იმართება წელიწადში ერთხელ მაინც.

2. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების საერთო კრების წევრია
გაერთიანების ყველა სოციალური მუშაკი.

3. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების საერთო კრება:
ა) სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ამტკიცებს გაერთიანების წესდებას და

მისი სტრუქტურული დანაყოფების დებულებებს, შეაქვს მათში ცვლილებები და
დამატებები;

ბ) ფარული კენჭისყრით, ირჩევს და ათავისუფლებს გაერთიანების
თავმჯდომარეს და აღმასრულებელ საბჭოსა და ეთიკის კომისიის წევრებს, ამ
კანონითა და გაერთიანების წესდებით დადგენილი წესით.

გ) ამტკიცებს სოციალურ მუშაკთა პროფესიული ეთიკის კოდექსს;
დ) ამტკიცებს გაერთიანების მომდევნო წლის ხარჯთაღრიცხვას;
ე) აწესებს ფიქსირებულ საწევრო გადასახადს და ადგენს მისი გადახდის ვადას;
ვ) გამოყოფს სახსრებს გაერთიანების საერთო პრობლემებისათვის გაწეული

ხარჯების დასაფარავად;
ზ) ადგენს დაქირავებულ პირთა ხელფასების, სამივლინებო და სხვა

ადმინისტრაციული ხარჯების საერთო ოდენობას;
თ) ახორციელებს ამ კანონით, საქართველოს კანონმდებლობითა და

გაერთიანების წესდებით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.
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4. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა საერთო კრება უფლებამოსილია, თუ მას
ესწრება გაერთიანების წევრთა ნახევარზე მეტი. კვორუმის არარსებობის შემთხვევაში
2 კვირის ვადაში მოიწვევა განმეორებითი საერთო კრება, რომელიც უფლებამოსილია,
მიუხედავად დამსწრე წევრთა რაოდენობისა.

5. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების საერთო კრებაზე
გადაწყვეტილებას იღებს დამსწრე წევრთა ხმების უბრალო უმრავლესობით, თუ ამ
კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

მუხლი 48. გაერთიანების აღმასრულებელი საბჭო
1. გაერთიანების აღმასრულებელი ორგანოა აღმასრულებელი საბჭო, რომლის

სხდომა იმართება თვეში ერთხელ მაინც.
2. აღმასრულებელი საბჭოს წევრისთვის საბჭოს სხდომაზე დასწრება

სავალდებულოა.
3. აღმასრულებელი საბჭო შედგება 5 წევრისაგან, რომელთაგან გაერთიანების

თავმჯდომარედ, 1 წევრს 4 წლის ვადით ირჩევს გაერთიანების საერთო კრება სიითი
შემადგენლობიდან, გაერთიანების წესდებით დადგენილი წესით.

4. გაერთიანების თავმჯდომარე იმავდროულად არის აღმასრულებელი საბჭოს
თავმჯდომარე.

5. აღმასრულებელი საბჭოს წევრებად არჩეულად ითვლებიან ის კანდიდატები,
რომლებიც მიიღებენ სხვა კანდიდატებზე მეტ ხმას.

6. აღმასრულებელი საბჭო უფლებამოსილია, თუ მის სხდომას ესწრება საბჭოს
წევრთა ნახევარზე მეტი. გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრე წევრთა ხმების უბრალო
უმრავლესობით, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

7. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების აღმასრულებელი საბჭო:
ა) კოლეგიურად ახორციელებს გაერთიანების ხელმძღვანელობას;
ბ) სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ამტკიცებს გაერთიანების ბიუჯეტს;
გ) ამტკიცებს გაერთიანების საკვალიფიკაციო კომისიის დებულებას;
დ) ამტკიცებს გაერთიანების სასწავლო ცენტრის საქმიანობის წესს;
ე) განსაზღვრავს გაერთიანების განგრძობადი სავალდებულო განათლების

პროგრამას და მისი შესრულების წესს;
ვ) გამოყოფს სახსრებს გაერთიანების საჭიროებისათვის, ადგენს სამივლინებო და

სხვა ადმინისტრაციული ხარჯების ოდენობებს;
ზ) წელიწადში ერთხელ საჯაროდ აქვეყნებს ანგარიშს გაწეული საქმიანობის

შესახებ;
თ) აღასრულებს გაერთიანების საერთო კრების გადაწყვეტილებებს;
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ი) ამტკიცებს გაერთიანების საშტატო განრიგს, გაერთიანების თავმჯდომარისა და
სხვა დაქირავებულ პირთა შრომის ანაზღაურების ოდენობებს;

კ) ამყარებს საერთაშორისო გაერთიანების და ამ ურთიერთობებში არის
გაერთიანების წარმომადგენელი;

ლ) აწარმოებს სოციალურ მუშაკთა პირად საქმეებს;
მ) ორმხრივი თხოვნის საფუძველზე არის გაერთიანების მოდავე წევრების ან

წევრებისა და მათი ბენეფიციარის მომრიგებელი;
ნ) გაერთიანების თავმჯდომარის მიერ უფლებამოსილებების განხორციელების

შეუძლებლობის შემთხვევაში თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს თავმჯდომარის
მოვალეობის შემსრულებელს თავმჯდომარის უფლებამოსილებების დროებით
განსახორციელებლად;

ო) ახორციელებს ამ კანონითა და გაერთიანების წესდებით გათვალისწინებულ
სხვა უფლებამოსილებებს, რომლებიც არ განეკუთვნება სოციალურ მუშაკთა
გაერთიანების სხვა ორგანოების კომპეტენციას.

მუხლი 49. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების თავმჯდომარე
1. გაერთიანების თავმჯდომარეს სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების წევრთაგან

ირჩევს გაერთიანების საერთო კრებას 4 წლის ვადით, კანდიდატის წინასწარი
წერილობითი თანხმობის საფუძველზე. პირი გაერთიანების თავმჯდომარედ
შეიძლება არჩეულ იქნეს ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ.

2. გაერთიანების თავმჯდომარეს არჩეულად ითვლება ის კანდიდატები, რომელიც
მიიღებს საერთო კრებაზე დამსწრეთა უმრავლესობის ხმებს.

3. გაერთიანების თავმჯდომარე იმავდროულად არის აღმასრულებელი საბჭოს
თავმჯდომარე და წარმოადგენს გაერთიანებას.

4. გაერთიანების თავმჯდომარე შრომის ანაზღაურებას იღებს გაერთიანების
სახსრებიდან და მას თავისი უფლებამოსილებების განხორციელების პერიოდში
ეკრძალება სოციალური მუშაობა.

მუხლი 50. ეთიკის კომისია
1. ეთიკის კომისია შედგება 15 წევრისაგან, რომელთაგან არანაკლებ 12 სოციალური

მუშაკია. ეთიკის კომისიის წევრებს 4 წლის ვადით ირჩევს გაერთიანების საერთო
კრება გაერთიანების წესდებით დადგენილი წესით.

2. ეთიკის კომისიის წევრებად არჩეულად ითვლებიან ის კანდიდატები,
რომლებიც მიიღებენ სხვა კანდიდატებზე მეტ ხმას.
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3. ეთიკის კომისიის სოციალური მუშაკი წევრი უნდა იყოს 30 წელს მიღწეული
პირი არანაკლებ 5 წლის პროფესიული გამოცდილებით.

4. ეთიკის კომისია დამოუკიდებელია და თავის საქმიანობას ახორციელებს ამ
კანონის შესაბამისად და პროფესიული ეთიკის ნორმების საფუძველზე.

5. ეთიკის კომისიის წევრის ხელახლა არჩევა შეიძლება მხოლოდ ერთხელ.
6. ეთიკის კომისია თავისი შემადგენლობიდან ფარული კენჭისყრით, 4 წლის

ვადით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს კომისიის თავმჯდომარეს,
რომელიც იმავდროულად უნდა იყოს გაერთიანების წევრი.

7. ეთიკის კომისია ამოწმებს სოციალურ მუშაკზე შემოსულ ინფორმაციას,
სწავლობს მის საფუძვლიანობას, სოციალური მუშაკის ქმედების ეთიკის ნორმებთან
შესაბამისობის თაობაზე და გასცემს რეკომენდაციას.

8. ანონიმური წერილები და შეტყობინებები არ შეიძლება საფუძვლად დაედოს
სოციალური მუშაკის პასუხისმგებლობის საკითხის განხილვას.

მუხლი 51. გაერთიანების წევრობის შეჩერება
1. სოციალურ მუშაკს გაერთიანების წევრობა შეუჩერდება გაერთიანების

აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით:
ა) პირადი განცხადების საფუძველზე;
ბ) ამ კანონის 42-ე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად წევრობის შეჩერების შემთხვევაში

სოციალური მუშაკი თავისუფლდება გაერთიანების საწევრო გადასახადის
გადახდისგან, ეკრძალება სოციალური მუშაობის განხორციელება და გაერთიანების
საქმიანობაში მონაწილეობა.

3. სოციალურ მუშაკს წევრობა აღუდგება შესაბამისი განცხადების შეტანის ანდა ამ
კანონის 42-ე მუხლის მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლების
აღმოფხვრის შემთხვევაში.

4. პირს, რომელსაც ამ კანონის 42-ე მუხლის მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად არ
შეუძლია გახდეს სოციალური მუშაკი და აკმაყოფილებს 42-ე მუხლის პირველი
პუნქტის მოთხოვნებს, უფლება აქვს მიმართოს გაერთიანების აღმასრულებელ საბჭოს
გაწევრიანების თაობაზე. ასეთ პირს გაწევრიანებისთანავე შეუჩერდება წევრობა.

მუხლი 52. გაერთიანების თანამდებობის პირის უფლებამისილების ვადამდე
შეწყვეტა

აღმასრულებელი საბჭოს წევრის, გაერთიანების თავმჯდომარის
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საფუძვლებია:
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ა) პირადი განცხადება;
ბ) მის მიმართ კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი;
გ) სასამართლოს მიერ უგზო - უკვლოდ დაკარგულად ან გარდაცვლილად ცნობა;
დ) თანამდებობრივი შეუთავსებლობა;
ე) ჯანმრთელობის მდგომარეობა;
ვ) თუ მას ამ კანონის 72-ე მუხლის მე-3 პუნტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული

პასუხისმგებლობა დაეკისრა;
ზ) გარდაცვალება.

მუხლი 53. გაერთიანების წევრობის შეწყვეტა
1. სოციალურ მუშაკს გაერთიანების წევრობა შეუწყდება:
ა) პირადი განცხადების საფუძველზე;
ბ) სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, საქმიანობის უფლების

ჩამორთმევის შემთხვევაში;
გ) თუ სასამართლომ ცნო შეზღუდულქმედუნარიანად ან მხარდაჭერის მიმღებად,

აღიარა უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან გამოაცხადა გარდაცვლილად;
დ) თუ მის მიმართ კანონიერ ძალაში შევიდა სასამართლოს გამამტყუნებელი

განაჩენი განზრახი დანაშაულისათვის;
ე) თუ ცნობილი გახდა, რომ იგი არ აკმაყოფილებდა ამ კანონის 42-ე მუხლით

გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, რისი დროულად აღმოჩენაც გამოიწვევდა
გაერთიანებაში გაწევრიანებაზე მისთვის უარის თქმას;

ვ) თუ არ იხდის საწევრო გადასახადს;
ზ) გარდაცვალების შემთხვევაში.
2. გაერთიანების აღმასრულებელი საბჭო ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“, „ე“ და

„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული გარემოებების არსებობისას სიითი
შემადგენლობის უმრავლესობით, ფარული კენჭისყრით იღებს გადაწყვეტილებას
სოციალური მუშაკისათვის გაერთიანების წევრობის შეწყვეტის შესახებ, ხოლო „ა“, „გ“,
„დ“ და „ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ პირობებს იღებს ცნობად.

3. გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული და გამოცხადებიდან 5 დღის
ვადაში უნდა ჩაბარდეს სოციალურ მუშაკს პირადად ან იმავე ვადაში უნდა გაეგზავნოს
მას, გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ და „ზ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“, „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ
შემთხვევებში სასამართლოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანამდე
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შეჩერდება გაერთიანების აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილება სოციალური
მუშაკის გაერთიანების წევრობის შეწყვეტის შესახებ.

მერვე თავი
სოციალური მუშაკის სოციალური გარანტიები

მუხლი 54. სოციალური მუშაკისათვის უსაფრთხო და აუცილებელი სამუშაო
პირობების შექმნა
1. სოციალურ მუშაკს უფლება აქვს ჰქონდეს უსაფრთხო სამუშაო პირობები და

მიიღოს სამსახურებრივი ფუნქციების შესასრულებლად საჭირო ორგანიზაციულ-
ტექნიკური საშუალებები იმ დაწესებულების რესურსების გათვალისწინებით,
რომელშიც დასაქმებულია სოციალური მუშაკი.

2. ბენეფიციარის სრულყოფილი და ეფექტიანი კონსულტირებისათვის
სოციალური მუშაკის დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს შესაბამისი
ადგილი და სამუშაო გარემო.

3. დაწესებულება უზრუნველყოფს სოციალურ მუშაკთა მიმართ თანაბარ და
სამართლიან მოპყრობას ადამიანური რესურსების მართვის, შრომითი პირობების,
ანაზღაურებისა და სამართლებრივი დაცვის საკითხებთან მიმართებით.

მუხლი 55. სოციალური მუშაკის უსაფრთხოება
1. დაწესებულება, რომელთანაც დასაქმებული არის სოციალური მუშაკი,

ვალდებულია შეიმუშაოს და დანერგოს უსაფრთხოების იმგვარი წესი, რომელიც
მინიმუმამდე დაიყვანს სოციალური მუშაკის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების
რისკებს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით განსაზღვრული წესის შემუშავებისას
გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა შესაძლო რისკის წყარო, საფრთხის დონისა და
შესაძლო შედეგების მიხედვით. წესი უნდა ითვალისწინებდეს შესაბამის პრევენციულ
ზომას.

3. დაწესებულების მიერ დადგენილი შემთხვევის მართვის სტანდარტში
გათვალისწინებული უნდა იქნეს კონკრეტული სოციალური სამუშაოს
შესრულებასთან დაკავშირებული უსაფრთხოების წინასწარი, აუცილებელი ზომების
მიღების პროცედურა, სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის საჭიროების
დადგენის კრიტერიუმები, ფუნქციების გადანაწილება და არსებული საფრთხის
აღმოფხვრის მექანიზმი.



პროექტი

25

4. სოციალური მუშაკი ვალდებულია ზუსტად შეასრულოს ყველა ის მითითება,
რაც დადგენილია მისივე უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ
აუცილებლად შესასრულებელ მითითებებში.

მუხლი 56. სოციალური მუშაკის სამუშაო დრო, ზეგანაკვეთური სამუშაოს
შესრულებისა და ანაზღაურების წესი

1.სოციალური მუშაკის სამუშაო დრო, ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისა და
ანაზღაურების წესი დადგენილია ამ მუხლით, „საჯარო სამსახურის შესახებ“
საქართველოს კანონითა და საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის
კოდექსის შესაბამისი ნორმებით.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტთან ერთად, სოციალური მუშაკის სამუშაოს
სირთულიდან გამომდინარე დადგენილია მიმდინარე საქმეთა მაქსიმალური
ოდენობა.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, რაოდენობა არ
უნდა აღემატებოდეს 50 შემთხვევას, გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული
შემთხვევისა.

4. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსა და მისი
მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიული პირებში
დასაქმებული სოციალური მუშაკების მიმდინარე საქმეთა მაქსიმალური რაოდენობა
არ უნდა აღემატებოდეს 100 შემთხვევას.

5. თუ სოციალური მუშაკი ასრულებს ზეგანაკვეთურ სამუშაოს, იგი იღებს
დანამატს კუთვნილ ანაზღაურებაზე. დამატებით მიღებული შემთხვევები არ უნდა
აღემატებოდეს, ზღვრულ ოდენობას, დადგენილი ოდენობის ერთი მესამედით.

6. სოციალური მუშაკის მიერ შესრულებული ზეგანაკვეთური სამუშაო
ანაზღაურდება მოხელის სურვილის შესაბამისად - მისთვის დანამატის ან
ზეგანაკვეთური სამუშაოს პროპორციული დამატებითი დასვენების დროის მიცემით.

მუხლი 57. სოციალური მუშაკის დაღუპვა ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირად აღიარება
1. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით სოციალური

მუშაკის დაღუპვის შემთხვევაში, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მის ოჯახს ეძლევა
ერთჯერადი დახმარება 10 000 ლარის ოდენობით, მიუხედავად მისი დასაქმების
ადგილისა.
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2. სოციალურ მუშაკს, რომელმაც სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებასთან
დაკავშირებით მიიღო სხეულის დაზიანება, რის შედეგადაც შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირად იქნა აღიარებული ან დასახიჩრდა, სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან ეძლევა ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 5 000 ლარისა, მიუხედავად
მისი დასაქმების ადგილისა.

მეცხრე თავი
უფლებამოსილი დაწესებულებები

მუხლი 58. საქართველოს პარლამენტის უფლებამოსილება და საპარლამენტო
კონტროლი

1. სოციალური მუშაობის სახელმწიფო პოლიტიკას განსაზღვრავს საქართველოს
პარლამენტი.

2. საქართველოს პარლამენტი ახორციელებს საპარლამენტო კონტროლს.

მუხლი 59. საქართველოს მთავრობის უფლებამოსილებანი
1. საქართველოს მთავრობა, საჭიროების შემთხვევაში, შეიმუშავებს

საკანონმდებლო აქტების პროექტებს და კანონქვემდებარე აქტებს სოციალური
მუშაობის სფეროში.

2. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტით განსაზღვროს იმ შემთხვევებზე უფლებამოსილი სახელმწიფო დაწესებულება,
რომელიც მოცემული არ არის ამ თავში.

მუხლი 60. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს უფლებამოსილება

1. სოციალური მუშაობის სფეროში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის სამინისტრო:

ა) განსაზღვრავს ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულებებში სტაციონარებსა და
ამბულატორიებში სოციალური მუშაკების საჭიროებასა და შესაბამის რაოდენობას და
არეგულირებს სოციალურ მუშაობის განხორციელების წესს.

ბ) ახორციელებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ცენტრალური ორგანოს-
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სოციალური მომსახურების სააგენტოს
ზედამხედველობას;

გ) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, სოციალური მუშაკების
ჩართულობით, ზრუნავს სოციალური პოლიტიკის გაუმობესებასა და შესაბამისი
ინიციატივების შემუშავებაზე.
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2. სოციალური მუშაობის სფეროში სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო:
ა) „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონის

ფარგლებში, ახორციელებს შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის პროცედურებს;
ბ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მე-3 კარის თანახმად და ფსიქო-

სოციალური საჭიროებიდან გამომდინარე, ექსპერტიზის ჩატარების შესახებ
საქართველოს კანონის ფარგლებში ახორციელებს მეურვეობა-მზრუნველობისა და
მხარდაჭერის ფუნქციებს;

გ) არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ფარგლებში ახორციელებს
შესაბამის საპროცესო წარმომადგენლობას;

დ) სასამართლო საქმის წარმოებაში იცავს არასრულწლოვან ან მხარდაჭერის
მიმღებ პირთა კანონიერ ინტერესებს;

ე) აფასებს ბენეფიციარის მდგომარეობას, გამოავლენს და განსაზღვრავს
მომსახურების საჭიროებებს, უწევს კონსულტირებას და აკავშირებს არსებულ
სერვისებთან;

ვ) მართავს და ზედამხედველობს ძალადობის, მათ შორის ბავშვთა მიმართ
ძალადობის შემთხვევებს და ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურებს,

ზ) მართავს და ზედამხედველობს სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე
ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამას სხვადასხვა ქვეპროგრამის ფარგლებში;

ი) ზედამხედველობს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული
საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებს აღსრულებას;

კ) ახორციელებს მხარდაჭერის საჭიროების მქონე ოჯახებისა და შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირების და ხანდაზმულების დახმარებას;

ლ) განსაზღვრავს სოციალური მუშაობის განხორციელებაზე უფლებამოსილ
პირებს (სოციალურ მუშაკებს).

მუხლი 61. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს უფლებამოსილებები
1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს უფლებამოსილებაა განახორციელოს

სოციალური მუშაობა ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის
გზით განმეორებითი დანაშაულის პრევენციის, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ
მყოფი ჯგუფებისა და აღსრულებისმიმართულებით.

2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - დანაშაულის პრევენციის ცენტრის
უფლებამოსილება სოციალური  მუშაობის სფეროში ყოფილ პატიმართა
რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის მიმართულებით არის:
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ა) ბენეფიციართა ბიო-ფსიქო-სოციალური შეფასების საფუძველზე
ინდივიდუალური მომსახურების გეგმის შემუშავება, საჭიროებებზე მორგებული
ფსიქო-სოციალური მომსახურების შექმნა, მოძიება, მიწოდება და რეაბილიტაციის
პროცესის მონიტორინგი.

ბ) ბენეფიციართა ოჯახის წევრებთან ან უახლოეს სოციალურ წრესთან მუშაობა და
პრობლემური შემთხვევების მართვა;

გ) ბენეფიციართა ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებზე
ზრუნვა;

დ) ბენეფიციართათვის საჭიროების შესაბამისი არაფორმალური განათლების
მიწოდება, პროფესიული გადამზადება და დასაქმებაში ხელშეწყობა;

ე) ბენეფიციართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის მიზნით სპორტულ-
კულტურული და რეკრეაციული ღონისძიებების დაგეგმვა, მოძიება და მიწოდება;

ვ) კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვან ბენეფიციართა
რესოციალიზაციის ხელშეწყობა.

ზ) საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა
და რესოციალიზაციის მიმართულებით;

3. დანაშაულის პრევენციის ცენტრის უფლებამოსილება სოციალური  მუშაობის
სფეროში დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ ჯგუფებთან გულისხმობს :

ა) დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ ბენეფიციართა ბიო-ფსიქო-სოციალურ
შეფასებას, მომსახურების ინდივიდუალური გეგმის შემუშავებას, საჭიროებებზე
მორგებული სერვისების შექმნას, მოძიებას, მიწოდებასა და ინდივიდუალური გეგმის
შესრულების მონიტორინგს;

ბ) ბენეფიციართა მიერ დანაშაულის ჩადენის რისკის შეფასებას;
გ) საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარებისა და მათი ოჯახის წევრთა

კონსულტირებას;
დ) ბავშვზე და ოჯახზე ზრუნვის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებთან

კოორდინირებულ მუშაობას, აგრეთვე დღის ცენტრებისა და 24-საათიანი სახელმწიფო
ზრუნვის სისტემაში მომუშავე სპეციალისტთათვის დანაშაულის მეორე დონის
პრევენციაზე მიმართული სერვისების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრების
წარმოებას;

ე) დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ პირებთან მომუშავე
სპეციალისტთათვის რთული ქცევის მართვასთან და დანაშაულის პრევენციასთან
დაკავშირებული სხვა საკითხების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას;

ვ) ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირებასა და მიმართვიანობის
(რეფერირების) პროცედურების განხორციელებას;
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4. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შევამალი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - აღსრულების ეროვნული ბიურო
აღსრულების პროცესში, ახორციელებს სოციალურ მუშაობას სოციალური საფრთხის
წინაშე მყოფ პირებთან მიმართებით:

ა) უზრუნველყოფს სააღსრულებო წარმოების პროცესის ბენეფიციარისათვის
კეთილგანწყობილი მიდგომით წარმართვას;

ბ) საჭიროებიდან გამომდინარე, უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკის დასწრებას
სააღსრულებო მოქმედებებზე, რომელიც ახდენს მხარეების კონსულტირებას
უფლებამოსილების ფარგლებში და ეხმარება მხარეებს ფსიქოლოგიური სტრესის
შემცირებაში.

გ) ბავშვის გადაცემასთან ან შვილთან მეორე მშობლის ან ოჯახის სხვა წევრის
ურთიერთობის უფლების განხორციელებასთან დაკავშირებული სასამართლო
გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესში მონაწილეობას, მათ შორის,
არამართლზომიერად გადაადგილებული ან არამართლზომიერად დაკავებული
ბავშვის დაბრუნების საქმეებში.

მუხლი 62. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს
უფლებამოსილებები.

1. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს
უფლებამოსილებაა განახორციელოს სოციალური მუშაობა პენიტენციურ და
პრობაციის სისტემაში. სამინისტრო უფლებამოსილია, საკუთარი უფლებამოსილების
ფარგლებში, სოციალური მუშაკების ჩართულობით, ზრუნავს სოციალური
პოლიტიკის გაუმობესებასა და შესაბამისი ინიციატივების შემუშავებაზე.

2. პენიტენციური სისტემაში სოციალური მუშაკი:
ა) ხელს უწყობს ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა უფლებების დაცვას;
ბ) უწევს კონსულტაციას ბრალდებულებს და მსჯავრდებულებს;
გ) ახორციელებს ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ადვოკატირებას;
დ) ხელს უწყობს ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა პენიტენციური სტრესის

შემცირებას;
ე) მონაწილეობას იღებს მსჯავრდებულთა საშიშროების რისკისებს

შეფასება/გადაფასებაში;
ვ) ახდენს ბრალდებულ/მსჯავრდებულის ზიანის რისკის შეფასება/გადაფასებას;
ზ) ახდენს მსჯავრდებულთა რისკისა და საჭიროების შეფასება/გადაფასებას

რეციდივის ალბათობის დასადგენად;
თ) გამოვლენილი რისკებისა და საჭიროებების საფუძველზე, მსჯავრდებულის

ჩართულობით ადგენს სასჯელის მოხდის ინდივიდუალურ გეგმას;
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ი) ავლენს დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა მოწყვლად
ჯგუფებს, მათთვის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობის მიზნით,
ზრუნავს დადგენილი სტანდარტების განხორციელებაზე;

კ) ხელს უწყობს ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საგანმანათლებლო
პროგრამებში ჩართულობას მათ განხორციელებას;

ლ) ხელს უწყობს მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადების პროგრამებში
ჩართულობას და მათ განხორციელებას;

მ) განსაზღვრავს ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა და თერაპიის
მიმართულებებს, ხელს უწყობს მათ განხორციელებას და უწევს ფასილიტაციას
თავად;

ნ) ხელს უწყობს პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულთა
შრომა/დასაქმებას;

ო) ხელს უწყობს დამხმარე პროგრამების განხორციელებას
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის, როგორიცაა: კულტურული, სპორტული,
რელიგიური, შემეცნებითი და სხვა სახის ღონისძიებები;

პ) ხელს უწყობს მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია/რეინტეგრაციისთვის
მზადებას.

ჟ) უფლებამოსილების ფარგლებში, წარმართავს მუშაობას მოშიმშილე
ბრალდებულთან/მსჯავრდებულთან.

3. სოციალური მუშაობა პრობაციის მიმართულებით წარიმართება ამ კანონისა და
„არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს
კანონის ფარგლებში. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი
რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის და დანაშაულის პრევენციის მიზნით:

ა) ახორციელებს პირობით მსჯავრდებულის (სრულწლოვანი/არასრულწლოვანი)
რისკებისა და საჭიროებების შეფასებას;

ბ) ერთვება მულტიდისციპლინური ჯგუფის მუშაობაში, ბენეფიციარის ზიანის
რისკისა და დანაშაულის განმეორების ალბათობის განსაზღვრის მიზნით და სხვა
სპეციალისტებთან ერთად შეიმუშავებს სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალური
გეგმას;

გ) სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალური გეგმის ფარგლებში აწვდის
ბენეფიციარებს სარებილიტაციო მომსახურებას;

ე) მუშაობს პირობით მსჯავრდებულთა ოჯახებთან, ოჯახური კონფერენციებისა
და კონსულტაციის საშუალებით;

ვ) მონაწილეობს პირობით მსჯავრდებულთა საჭიროებების შესაბამის
სარეაბილიტაციო ტრენინგ-მოდულების შექმნაში;

ზ) ახდენს პირობით მსჯავრდებულთა დაკავშირებას იმ ორგანიზაციებთან,
რომლებიც ხელს შეუწყობენ პირობით მსჯავრდებულების რეაბილიტაციასა და
რესოციალიზაციას;

თ) მსჯავრდებულის გათავისუფლებისათვის მომზადების პროცესში
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ
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დეპარტამენტსა და სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის
ეროვნულ სააგენტოს შორის კოორდინირებული საქმიანობის ფარგლებში
უზრუნველყოფს პირობით ვადამდე გათავისუფლების კომისიისთვის
მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკებისა და საჭიროების
შეფასების შესახებ დასკვნის მომზადებას.

4. განრიდებისა და განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართულ პირებთან (14-
დან 21 წლამდე) პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი:

ა) უზრუნველყოფს განრიდება-მედიაციის პროგრამისთვის მართლმსაჯულების
სისტემისგან განრიდებულ პირთა მდგომარეობის ინდივიდუალურ შეფასებას
შესაბამისი მეთოდოლოგიის გამოყენებით;

ბ) ახდენს ბენეფიციარის სოციალური ფუნქციონირების ხელშეწყობას,
სერვისების მოძიების მიზნით თანამშრომლობს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან;

გ) ახორციელებს განრიდებული პირის ხელშეკრულების პირობების
შესრულების მონიტორინგს;

5. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სციალური მუშაკი არასრულწლოვან
ბრალდებულ პირებთან ახდენს ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადებას
სასჯელის დანიშვნის მიზნით.

მუხლი 63. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
უფლებამოსილებები

1. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
უფლებამოსილებაა განახორციელოს სოციალური მუშაობა განათლების სფეროში. ის
საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, სოციალური მუშაკების ჩართულობით,
ზრუნავს სოციალური პოლიტიკის გაუმობესებასა და შესაბამისი ინიციატივების
შემუშავებაზე.

2. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სოციალური მუშაობა მოიცავს:
ა) ფსიქო-სოციალური პრობლემების, ქცევითი და ემოციური დარღვევების მქონე

მოსწავლეების, მშობლებთან და მასწავლებლების ფსიქო-სოციალურ მომსახურებას;
ბ) მოსწავლეებში ცნობიერების ამაღლებაზე და ჩაგვრის აღმოსაფხვრელად

მუშაობას;
გ) სამოქალაქო ინტეგრაციის მიზნით, ბავშვს სოციალურ-პედაგოგიურ

დახმარებას.
დ) მოსწავლეებს შორის მოწყვლადი ინდივიდებისა და ფგუფების

იდენტიფიცირება, და მათ შესაბამის სერვისებში ჩართვა.
ე) ძალადობისა და უგულებელყოფის ფაქტების იდენტიფიცირებასა და შესაბამის

რეაგირებას.
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მუხლი 64. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის “ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდის უფლებამოსილება

სოციალური მუშაობის სფეროში ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)

მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის
უფლებამოსილება განისაზღვრება „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ
ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონით.

მუხლი 65. მუნიციპალიტეტების უფლებამოსილება
1. მუნიციპალიტეტი საკუთარი სამოქმედო ტერიტორიის ფარგლებში:
ა) უზრუნველყოფს სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი პირების აქტიურ

იდენტიფიცირებას, მათი საჭიროებების გამორკვევასა და შეფასებას, პრობლემის
იდენტიფიცირებას და ინფორმაციის მიწოდებას შესაბამის დარგობრივ
დაწესებულებებთან.

ბ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში და საფრთხის
ასარიდებლად აუცილებელ შემთხვევებში,  უშუალოდ ახდენს ბენეფიციართა
ჩართვას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სოციალურ
სერვისებში. ამის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს შესაბამის ორგანოს.

გ) ოჯახში ძალადობის იდენტიფიცირებას და შესაბამის რეაგირებას;
დ) ბენეფიციარებისათვის შესაბამის სოციალურ, სამედიცინო, საშეღავათო

მომსახურებაზე ინფორმაციის მიწოდებას და მათში ჩართვაში მხარდაჭერას;
ე) მიზნობრივი ჯგუფებისა და მათი ოჯახებისათვის შესაბამისი აუცილებელი

ინფორმაციის მიწოდებასა და კონსულტაციის გაწევას;
ვ) სოციალური მუშაობა ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში.
ზ) საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის

კოდექსით დადგენილ, დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში,
განახორციელოს სოციალური მუშაობა.

2. სოციალური მუშაობა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტებისთვის დელეგირებულ
უფლებამოსილებას, რომლის შესრულებაზე დარგობრივი ზედამხედველობა
ხორციელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს მიერ.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებულ საკითხებზე, დარგობრივ ზედამხედველობას
ახორციელებენ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო.
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4. სოციალური მუშაობის კოორდინირებას და ადმინისტრირებას ახორციელებს
მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეული.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოს სტრუქტურული ერთეულის დებულება უნდა
შეესაბამებოდეს ამ კანონის მოთხოვნებს, იმგვარად, რომ ადგილობრივი
თვითმმართველობის სამოქმედო ტერიტორიაზე სოციალური მუშაობა იყოს
შესაბამისად განფენილი და ყველა მოქალაქისათვის უზრუნველყოფილ იქნეს მისი
ხელმისაწვდომობა.

მუხლი 66. კერძო სამართლის იურიდიული პირების უფლებამოსილება
1. კერძო სამართლის იურიდიული პირი, სადაც დასაქმებულია არიან სოციალური

მუშაკი, უფლებამოსილია მისი საქმიანობის ფარგლებში განსაზღვროს სოციალურის
მუშაკისთვის იმ სფეროების ჩამონათვალი, რომელშიც ის განახორციელებს
საქმიანობას.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სფეროების ჩამონათვალის
დამტკიცების შესახებ სამართლებრივი აქტი უნდა შედგეს წერილობითი ფორმით და
წინასწარ უნდა გაეცნოს დასაქმებულს.

მეათე თავი
სოციალური მუშაკის საქმიანობის ზედამხედველობა და კარიერული დაწინაურება

მუხლი 67. სოციალური მუშაკის საქმიანობის ზედამხედველობა
1. სოციალური მუშაკის საქმიანობის ზედამხედველობა გულისხმობს მუშაკის

თვითშეფასებასა და მისი შრომის ზედამხედველობას პროფესიული ზრდის
ხელშეწყობის, მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით .

2. სოციალური მუშაკის პროფესიული ზედამხედველი შეიძლება იყოს
დაწესებულებაში იმავე სტრუქტურულ ერთეულში დასაქმებული პირი ან ამ
ერთეულის ხელმძღვანელი.

3. სოციალური მუშაკის ზედამხედველობის განხორციელების წესსა და პირობებს
ადგენს ის უფლებამოსილი დაწესებულება, რომლის დაქვემდებარებაშიც არის
სოციალური მუშაკი.

მუხლი 68. სოციალური მუშაკის თვითშეფასება
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1. სოციალური მუშაკი ახორციელებს სოციალური მუშაობის შედეგად მიღწეული
პროგრესის თვითშეფასებას, რომლის ფარგლებში აფასებს თითოეული გეგმისა და
გეგმის მიღმა საკუთარი საქმიანობის შედეგებს.

2. თვითშეფასება უნდა ხორციელდებოდეს ობიექტურად, მოიცავდეს როგორც
პროგრესს, ასევე, საქმიანობის ხარვეზებს, განსაზღვრავდეს გამოწვევებს და
საქმიანობის გაუმჯობესების კონკრეტულ გეგმას.

მუხლი 69. სოციალური მუშაკის შრომის ზედამხედველობა
1. სოციალური მუშაკის შრომის ზედამხედველობას ახორციელებს ის

დაწესებულება, რომელსაც ექვემდებარება სოციალური მუშაკი.
2. შრომის ზედამხედველობა ხდება სოციალური მუშაკის მიერ საკუთარი

უფლებამოსილებების შესრულების მიზნობრიობისა და კანონიერების
კრიტერიუმების საფუძველზე.

3. შრომის ზედამხედველობა ხდება კონკრეტული შემთხვევებისა და წლიური
საქმიანობის შეფასებით. კონკრეტული შემთხვევების შეფასება ხდება შემთხვევითი
შერჩევის ან ბენეფიციარის მომართვის საფუძველზე.

4. სოციალური მუშაკის საქმიანობის მონიტორინგის ობიექტური დასკვნის
მისაღებად მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ყველა გარემოება, მათ შორის,
სოციალური მუშაობის შედეგები, ბენეფიციარის მოსაზრება, უშუალო
ხელმძღვანელის დახასიათება.

მუხლი 70. სოციალური მუშაკის წახალისება
1. შეფასებისა და მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე, ის სახელმწიფო

ორგანო, რომლის დაქვემდებარებაშიც არის სოციალური მუშაკი, შესაბამისი
საფუძვლის არსებობისას იღებს გადაწყვეტილებას სოციალური მუშაკის წახალისების
შესახებ.

2. წახალისების ფორმები შეიძლება იყოს:
ა) მადლობის გამოცხადება;
ბ) ფულადი ჯილდოს მიცემა;
გ) ფასიანი საჩუქრის მიცემა.
3. საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული სოციალური მუშაკების

წახალისებასთან დაკავშირებით გამოიყენება კანონმდებლობით გათვალისწინებული
დებულებები.

მუხლი 71. სოციალური მუშაკის დაწინაურება
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1. სოციალური მუშაკის კარიერული დაწინაურება ხდება შეფასებისა და
მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე.

2. დაწინაურებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული სოციალური მუშაკის
სამსახურებრივი გამოცდილება, მის მიერ გაწეული სამუშაოს შედეგები და
მნიშვნელობა ბენეფიციარისა და საზოგადოებისათვის.

3. საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული სოციალური მუშაკის კარიერული
განვითარება წარიმართება კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 72. სოციალური მუშაკის დისციპლინური პასუხისმგებლობა
1. შეფასებისა და მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე, შესაბამისი საფუძვლის

არსებობისას, სოციალურ მუშაკს შეიძლება დაეკისროს დისციპლინური
პასუხისმგებლობა.

2. საჯარო სამსახურში დასაქმებული სოციალური მუშაკის დისციპლინური
პასუხისმგებლობის საკითხებზე ვრცელდება კანონმდებლობით გათვალისწინებული
დებულებები.

3. დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომებია:
ა) გაფრთხილება;
ბ) საყვედური;
გ) სამსახურიდან გათავისუფლება.
4. გადაწყვეტილება მიიღება იმ ორგანოს მიერ, რომელსაც ექვემდებარება

სოციალური მუშაკი და ეცნობება გაერთიანებას.

მეთერთმეტე თავი
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები

მუხლი 73. გარდამავალი დებულებები
1. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო

ინტეგრაციის კომიტეტი 2019 წლის 1 იანვრამდე ამტკიცებს ამ კანონის
საიმპლემენტაციო გეგმას. კომიტეტი ახდენს ამ გეგმის შესრულების მონიტორინგს.

2. დაევალოს საქართველოს მთავრობის შესაბამის უწყებებს, განახორციელონ
სოციალურ მუშაკთა შტატების ეტაპობრივი ზრდა, იმგვარად, რომ 2025 წელს
საქართველოს ტერიტორიაზე დასაქმებული სოციალური მუშაკები სრულყოფილად
ასრულებდნენ ამ კანონით მათზე დაკისრებულ სამსახურეობრივ მოვალეობებს.

3. დაევალოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ამ
კანონის გამოქვეყნებიდან 6 თვის ვადაში, საქართველოს პარლამენტისა და ამ კანონის
მე-9 თავით დადგენილი დაწესებულებების ჩართულობით, შეიმუშავოს სოციალურ
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მუშაკთა სერტიფიცირებისათვის აუცილებელი გეგმა. სერტიფიცირება უნდა
დასრულდეს ამ კანონის ძალაში შესვლამდე არაუვიანეს 3 თვით ადრე.

4. დაევალოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს,
განათლების შესაბამის უწყებებთან ერთად არაუგვიანეს 2019 წლის 1 იანვრიდან
უზრუნველყოს ამ კანონით გათვალისწინებული სერტიფიცირების გავლის
შესაძლებლობა ყველა იმ მსურველისთვის ეტაპობრივად, რომელიც ამ კანონით
გათვალისწინებულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.

5. დაევალოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს, საჯარო სამართლის იურიდიული პირს “ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდს“, უზრუნველყონ კანონის ძალაში შესვლის დღისათვის
ბენეფიციართა გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევებზე 24 საათიანი
რეაგირების მექანიზმის ფუნქციონირება.

6. დაევალოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს ამ კანონის ძალაში შესვლიდან ორი თვის ვადაში გაერთიანების
პირველი საერთო კრების მოწვევა. ამ საერთო კრებაში მონაწილეობის მიღების
უფლება აქვთ იმ პირებს, რომლებიც კანონის ამოქმედების მომენტისთვის
დასაქმებულები არიან როგორც სოციალური მუშაკები.

7. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების პირველი საერთო კრება
მოწვევიდან 3 თვის ვადაში ამტკიცებს სოციალურ მუშაკთა პროფესიულ ეთიკის
კოდექსს.

8. 2021 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყოს საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, საქართველოს იუსტიციის
სამინისტრომ, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, საჯარო სამართლის
იურიდიულმა პირმა “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდმა“, შემდეგი
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მიღება:

ა) ამ კანონის 54-ე მუხლის შესაბამისად, სოციალური მუშაობის ორგანიზაციულ
ტექნიკური და ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის შესახებ;

ბ) ამ კანონის 55-ე მუხლის შესაბამისად, სოციალური მუშაობის უსაფრთხოების
წესების დანერგვის შესახებ;



პროექტი

37

გ) სოციალური მუშაობის პროფესიული სტანდარტები სოციალური
მუშაკებისთვის;

დ) სოციალური მუშაკის მიერ დამატებით შესრულებულ საქმეებზე შრომის
ზეგაკანაკვეთური ანაზღაურების წესი.

9. 2025 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყოს საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, საქართველოს იუსტიციის
სამინისტრომ, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, საჯარო სამართლის
იურიდიული პირს “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდმა“, შემდეგი
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მიღება:

ა) ამ კანონის 56-ე მუხლის შესაბამისად განისაზღვროს საქმეთა გადანაწილების
წესი;

ბ) ამ კანონის 67-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, სოციალური მუშაკის
ზედამხედველობის განხორციელების წესები და პირობები.

10. 2021 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს წარდგინების საფუძველზე საქართველოს
მთავრობამ უზრუნველყოს ამ კანონის 65-ე მუხლით გათვალისწინებული
უფლებამოსილებების დელეგირების შესახებ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის
მიღება.

11. ამ კანონის 44-ე მუხლის პირველ პუნქტით განსაზღვრულ სერტიფიკატთან
გათანაბრებულია დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს2006-2013 წლებში, საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის
შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის მიერ გაცემული სერტიფაკი, რომელიც
ადასტურებს 60 კრედიატიანი სოციალური მუშაობის სასწავლო კურსის წარმატებით
გავლას.

12. ამ კანონის 44-ე მუხლის მე-4 პუნქტი მოქმედებს 2023 წლის 1 იანვრამდე.
13. ამ კანონის 44-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტები მოქმედებს 2021 წლის 1

იანვრამდე.
14. ამ კანონის ამოქმედებამდე სოციალურ მუშაკად რეგისტრირებული პირები

პირველი საერთო კრების ჩატარების მიზნებისთვის მიიჩნევიან გაერთიანების
წევრებად.
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მუხლი 74. კანონის ამოქმედება
1. ეს კანონი, გარდა ამ კნონის 44-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებისა, 56-ე მუხლის

მე-3 პუნქტისა, 73-ე და 74-ე მუხლისა, ძალაში შედის 2021 წლის 1 იანვარს.
2. ამ კანონის 44-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტები, 73-ე და 74-ე მუხლები

ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
3. ამ კანონის 56-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვარს.

საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი

ქუთაისი,
--, _____________ 2018 წ.
N____-__
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Summary

It has become increasingly clear that the emancipatory capacity of social work has been

eroded. Several scholars link this to the influence of neo-liberal and ‘Third Way’ think-

ing. However, it has recently been argued that social work was not only a victim of

these new influences, but that it is also very adaptable to the influence of such new

ideas (Jordan, 2004) and not very critical about its own role in these changes (Lorenz,

2005). In this article, we will further develop this criticism, by focusing on the debate

surrounding youth delinquency. According to Sharland (2006), youth delinquency has

become someone else’s problem. By analysing the role of social work within the youth

justice system, the article shows that (i) social work has not only been the victim of

recent changes, but that it has also withdrawn from the debate on youth justice, and

(ii) that this process is related to how social work is defined as a methodical answer to

the problem of youth delinquency.

Keywords: ‘tough love’ social work, youth justice reform, welfare–justice debate,

critical social work

Introduction

It is increasingly felt that social work has become more demanding, more con-

trolling and more coercive (Pratt, 1985; Jordan, 2004) and that its emancipatory

capacity has been eroded (Stepney, 2006). Whereas the relation between care

and control is at the heart of social work (Burford and Adams, 2004), control

seems to have become the dominating rationale (Parton, 2000). Several scholars
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link this shift to the influences of neo-liberal ideas and ‘Third Way’ thinking,

which foreground autonomy, responsibility and community (Dominelli and

Hoogvelt, 1996; Jordan, 2001; Lorenz, 2005). However, it has recently been

argued that social work is not only the victim of these new influences, but that

it is also very adaptable (Jordan, 2004) and not very critical about its own role

in these changes (Lorenz, 2005).

In this article, we will further develop this criticism, by focusing on the youth

delinquency debate. This focus is interesting, since the relation between care

and control is at its most critical within the youth justice system. Sharland

(2006) stated in a recent issue of this journal that current social work theory

does not give enough critical attention to young people’s risk taking. As a con-

sequence, it seems that youth delinquency has become ‘someone else’s prob-

lem’. This conclusion is surprising, since social workers have always been—and

still are—very active within the field of deviant youth behaviour (Hughes,

2004). Some scholars explain social work’s apparent absence from the arena

with a shift away from a ‘welfare’ perspective towards a ‘justice’ perspective

which has influenced the way in which youth delinquency is discussed (Goldson,

2000, 2002; Smith, 2003). However, looking at the history of social work within

the area of youth justice, one can conclude that social work has played an active

part in this process.

The purpose of this article is three-fold. First, we will demonstrate social

work’s absence from the debate on youth delinquency. This will be shown by

investigating social work’s contribution to the theory of restorative justice,

which is currently very popular within international youth justice systems. Sec-

ond, we will analyse how youth delinquency could have become ‘someone

else’s problem’. In order to understand this, we will examine the role of social

work throughout the history of the Belgian youth justice system. Focusing on

the literature on the Belgian youth protection system, we will distinguish three

main periods: 1912–70 (predominance of rehabilitation), 1970–90 (decline of

rehabilitation) and 1990–2006 (rise of responsibilization). The analysis will

show (i) how social work has not only been a victim of recent changes, but that

social work has also withdrawn from the debate on youth justice, and (ii) that

this process is related to the definition (or construction) of social work. Third,

we wish to outline some implications for social work and give some perspec-

tives on how social work can contribute to the debate on youth delinquency,

both in theory and in practice. Even though we will draw on Belgian experi-

ences, our analysis might be valid also for the UK or other countries. Belgium

is an interesting case, since it has a youth protection system, which is based on

the assumption that young offenders (under eighteen) cannot be punished for

their crimes (with the exception of offenders of sixteen to eighteen years of age

who can be referred to the criminal justice system when they have committed

serious crimes for which a measured response is no longer considered to be

appropriate). England and Wales have a youth justice system in which the age

of criminal responsibility is ten. In Scotland and Northern Ireland, that figure is

eight. Hence, children over ten (or eight) years of age can be punished, though
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in ways that are different from adult offenders. It is thus of much interest to

scholars to analyse the relationship between social work and youth justice

within both these systems.

Social work and restorative justice

As mentioned before, it seems that youth delinquency has become ‘someone

else’s problem’. Within the international debate on restorative justice, this con-

clusion is very apparent. Restorative justice is mostly described by Marshall’s

(1996, p. 37) definition: ‘Restorative justice is a process whereby all the parties

with a stake in a specific offence come together to resolve collectively how to

deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.’ Even

though this description is widely accepted as the definition of restorative jus-

tice, practice shows that restorative justice is a rather contested movement.

Restorative practices are currently very popular throughout Europe, although

there is no agreement on the reasons for its success. According to the adherents

of restorative justice, restorative practices are signs of a re-enchantment with

ideas of social welfare. Others see restorative practices as nothing more than

additions to, rather than defining components of, a system that remains built

on punishment and retribution and that therefore fits in perfectly with the new

way of governing young offenders (Muncie, 2006).

It is interesting to notice, in particular with regard to the focus of this article,

that even though ‘it hardly needs to be spelt out that restorative justice

expresses values that have long been associated with social work’ (Smith and

Vanstone, 2002, p. 823), ‘restorative justice . . . has been largely overlooked in

the social work literature’ (van Wormer, 2003, p. 441; see also Umbreit, 1993;

Gumz, 2004). A study1 within the database ‘Social Science Citation Index’

(Web of Science (ISI)) illustrates this absence. Our search identified 159 arti-

cles published in sixty-six different journals between 1989 and 2006. Of these

sixty-six journals, only six journals belonged to the subject category ‘social

work’. Considering the number of published articles, we can conclude that only

nine of the 159 articles were published in a ‘social work’ journal.

Social work and the Belgian youth protection system

From 1912 to the 1970s: Predominance of rehabilitation

Before the Belgian Children’s Act of 15 May 1912, young offenders—like adult

offenders—were considered to be responsible for their offences. In other

words, when minors committed crimes, they were brought to trial and punished

for their behaviour. In practice, young offenders were punished less severely

than adult offenders who had committed the same crime (Moreau, 2001). How-

ever, little by little, the idea gained ground that young offenders should not be

punished, but instead protected and rehabilitated. The Children’s Act of 15
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May 1912 created a separate juvenile justice system with a separate juvenile

court that withdrew young offenders from the criminal justice system (Cartuyvels,

2001). Although this categorized approach to offenders was not an exclusively

Belgian phenomenon—the USA and several other countries also introduced a

separate juvenile law around this time (Kempf-Leonard and Peterson, 2000;

Shook, 2005)—in Belgium, there has always been the strongest tendency

towards a welfare paradigm (Walgrave et al., 1998). This welfare paradigm

resulted in a youth protection system which was based on the opinion that

youth delinquency demanded a rehabilitative and preventative approach.

The choice for a rehabilitative approach was shown by the underlying premise

of the Belgian juvenile justice system, namely the idea that children should not

be punished but rather protected and (re)educated. Hence, (i) the judge imposed

protective measures on young offenders instead of punishments, and (ii) the

focus was no longer on the seriousness of the offence, but on the personality, the

underlying problems and the context of the young offender.

In relation to the choice for rehabilitation, a preventative approach was

chosen. This was illustrated by the fact that, in 1912, the judge could impose

protective measures not only with regard to delinquent youth, but also with

regard to so-called pre-delinquent youth, namely young persons who behaved

in ways that could lead to delinquency.

In 1965, the youth protection system was reformed by the Youth Protection

Act. The Act of 1912 had been criticized for the fact that it caused too many

children to be taken from their homes (cf. net-widening effect). With the new

Act, the notion of delinquency was completely subsumed under the notion of

‘child in need’. Consequently, young offenders were treated as ‘children in

need’ rather than as young offenders. Nevertheless, this reform did not change

the underlying premise behind the youth protection system, which was

grounded on the notions of prevention and rehabilitation. The Youth Protec-

tion Act of 1965 even broadened the judges’ jurisdiction so that they could

impose measures with regard to ‘non-delinquent but endangered children’ as

well as (pre-) delinquent young offenders, as had previously been the case. At

the same time, the Act reinforced the preventative approach by stating that the

approach to ‘children in danger’ should occur preferably on the basis of volun-

tary co-operation with the parents. To achieve this, youth protection commit-

tees were set up. These committees operated outside the justice system, but

could nevertheless refer cases to the youth court when other measures did not

work. The idea was to avoid interventions by the court wherever possible. As a

consequence, the notion of prevention was extended from prevention of youth

delinquency towards prevention of court intervention (Roose, 2006). This pref-

erence for the more informal treatment conducted by social workers to appear-

ances in court was also central to the 1969 Children and Young Persons Act in

England and Wales, though this act was never implemented in practice (Bottoms,

2002; Muncie, 1999).

In Belgium, the choice for an approach to youth delinquency based on reha-

bilitation and prevention had two important consequences in the field of social
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work. First, it created much room for manoeuvre for social work within the

youth protection system, an indication of which is given in this quote from the

then minister of justice, Vermeylen: 

It is wrong to differentiate between the protection of society (against youth

delinquency) and the education of young offenders, since education cannot

be defined without any form of adaptation to the societal norms. Youth’s

adaptation to society is a prerequisite for every society (Vermeylen, 1979,

p. 822, authors’ translation).

Moreover, we should note that both in Belgium and internationally, youth pro-

tection was a driving force for the professionalization of social work. As a res-

ult of the 1965 law, there was a demand for better and professional staff. As

Garland puts it: 

A whole series of problems—such as crime [. . .] came to be conceived of as

a social problem, with social causes, to be dealt with by means of social

techniques and social work professionals (Garland, 2001, pp. 46–7).

Second, the choice of an approach based on rehabilitation and prevention

resulted in an approach to youth delinquency which, in practice, was no differ-

ent from the approach taken to the problem of neglect. The same assumption

can be found in the 1969 Children and Young Persons Act in England and

Wales. This Act also pointed out that delinquents and children in need should

be dealt with together and not separated (Bottoms, 2002), resulting in a blur-

ring between the ways in which the ‘deprived’ and the ‘delinquent’ were dealt

with (cf. Muncie, 1999; Parton, 1999).

The decline of the rehabilitative ideal

Whereas the Belgian Youth Protection Act of 1965 had been introduced with-

out much opposition, the rehabilitative approach to young offenders was sub-

ject to much criticism from the end of the 1970s onwards. Again, this criticism

was not an exclusively Belgian phenomenon. According to Garland (2001,

p. 8), there had been a ‘decline of the rehabilitative ideal’ for three decades,

encouraged by research showing that ‘nothing works’ (cf. Martinson, 1974). In

Belgium, much of the criticism pointed to the negative outcomes of the youth

protection system. Within the criticisms, we can distinguish two movements,

proposing different ways to reform the youth protection system in order to

counter its negative performance.

The first movement argued that the youth protection system did not work

because ‘justice’ and ‘care’ go together within the youth protection system. The

power of youth protection committees to send young people, for whom treat-

ment had not been successful, to the youth court was considered the cause of

the increasing number of young people taken from their families. The idea was

that care and justice were two different things, the former focusing on the sub-

jective needs of the young person and the latter referring to a societal norm.
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This movement therefore considered the youth protection system as an instru-

ment of social control. In other words, this movement criticized the youth

judge’s ability to impose care on young offenders. It considered that care can

never be realized within an enforced atmosphere. In order to solve this prob-

lem, the separation of justice (i.e. interventions by the youth court) from care

(i.e. social work interventions on a voluntary basis) was proposed (Walgrave,

1978). In other words, this movement offered an organizational solution for the

problem of the increasing number of placements due to the possible link

between social work and the youth court. However, by offering an organiza-

tional solution, the notion of prevention, which underlies both the social work

interventions and the youth court interventions, was not questioned. Moreo-

ver, many did not realize that (i) in the notion of prevention, the tension

between a welfare and a justice perspective was ignored, and (ii) this organiza-

tional separation allowed this tension to continue to exist without being ques-

tioned. Looking back at this movement, we can conclude that it has

paradoxically caused two diverting effects. On the one hand, it laid the founda-

tions for a rethinking of the welfare approach to youth delinquency towards a

more judicial approach. On the other hand, it reinforced the idea of involving

social work to achieve judicial aims.

The second movement, internationally known as the ‘children’s rights move-

ment’, argued that the youth protection system did not work because the pro-

tectionist thinking started from an inadequate underlying pedagogical concept.

The view that children were treated as ‘human becomings’ or ‘not-yet-adults’

and as people who needed to be protected because they were incapable of self-

determination was criticized. According to the second movement, children

were never taken seriously by society because they continued to be looked at

from a taken-for-granted, yet inhumane, point of view (Verhellen, 2000). Con-

sequently, emphasis was put on the autonomy of children and young people,

starting from criticism of the underlying premise that children were supposed

to become autonomous, not be autonomous (Qvortrup, 1991, p. 17). Increas-

ingly, children and young people were being recognized as a separate social

group (cf. sociology of childhood (James et al., 1998)). This movement argued

that the solution lay within a system that starts from the recognition of young

people’s competence to act; it also sought to ally itself with emancipatory

pedagogy.

Even though neither of these movements led to changes in the legal frame-

work, both did have an important impact on how the role of social work was

conceived in Belgium. When looking at the above-mentioned criticisms, one

can notice that, as a result of the discussion, social work was gradually driven

towards the periphery of the debate on youth delinquency. As a result of the

favoured positioning of social work outside justice, the role of social work was

considered to lie in welfare, namely in preventing youth delinquency and in re-

educating young offenders who were subjected to an intervention by the magis-

trate or the youth judge. Consequently, social work was no longer considered

to be an actor in the debate on how youth delinquency was constructed as a
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social problem, but more as a methodical answer to the problem of developing

a preventative and rehabilitative approach to youth delinquency.

However, this marginalization of social work in the debate on the construc-

tion of youth delinquency was not brought about by the judicial field alone, but

also by social work itself. First, this marginalization was realized because social

work withdrew itself from the judicial debate. Since social work focused its

attention on welfare (prevention and re-education), it considered the question

of who does or does not enter the youth protection system as a question of

effectiveness and efficiency. Moreover, it considered questions such as ‘what is

youth delinquency?’ and ‘what should the judge in a juvenile court do?’ as

belonging to the judicial field. However, by pushing these questions into the

background, social work lost its critical role towards justice. Second, the devel-

opments within pedagogy resulted in a new view on children and young people

as capable and autonomous beings. Yet, in Belgium, it can be noted that the

emphasis on children’s autonomy has resulted in an increasing emphasis on

young people’s responsibility. This entails that the emphasis on young people’s

autonomy did indeed increase the level of freedom that was given to them.

Nevertheless, this did not coincide with an increased tolerance towards their

deviant behaviour. The plea by the pedagogical field for the recognition of chil-

dren as responsible people thus had the unintended consequence that all

behaviour that fell short of expectations in terms of responsibility and auton-

omy was more quickly labelled as problematic (cf. Traas, 1980). Viewed in this

light, the autonomous child is clearly another historical construction of child-

hood (Vandenbroeck and Bouverne-De Bie, 2006), which unexpectedly made

problematic behaviour become visible more quickly. At the same time, this was

not questioned by social work.

To a youth sanction model

As already mentioned above, the Belgian Youth Protection Act of 1965 pushed

youth delinquency further into the background, as it was subsumed under the

broader debate concerning youth care. From the 1980s onwards, more and

more people thought that youth care (children in need) and youth delinquency

should again be separated. In 1990, the field of children in need was finally

organized by separate legislations, resulting in a separation between care for

minors with educational needs and the judicial response to juvenile delin-

quency (Claes et al., 2003). As a result of this change, youth delinquency once

again became visible as a separate problem. This ‘separate problem’, the reha-

bilitative ideal, has been increasingly dominated by a tendency towards respon-

sibilization and repenalization of young offenders—a state of affairs that is not

confined to Belgium (cf. Hogeveen, 2005; Shook, 2005). Research on Belgian

policy discussions shows that from the 1990s onwards, more emphasis has been

put on the duties and responsibilities of young people. Consequently, young

offenders are no longer looked at as victims of society, but as risks to society

 at B
iom

edical L
ibrary G

ent on June 19, 2012
http://bjsw

.oxfordjournals.org/
D

ow
nloaded from

 



120 Lieve Bradt and Maria Bouverne-De Bie

(Nagels, 2004). This focus on a harsher reaction to youth delinquency can be

observed outside Belgium as well. Internationally, the new orthodoxy is confi-

dent that more ‘justice’ will mean less delinquency (Frost and Stein, 1989, p. 76).

This shift towards a justice approach to youth delinquency is characterized by a

strategy of responsibilization (cf. Lynch, 2000; Rose, 2000; Kupchik, 2004), with

an increased emphasis on the offence compared with the person or the context

of the offender.2 Again, the Belgian case is similar to developments in the UK,

where the 1989 Children Act and the 1991 Criminal Justice Act produced two

separate systems to deal with those children who were perceived to be in need

of care and those who were charged with criminal offences (Gelsthorpe and

Morris, 2002, p. 240). Goldson (1997, p. 78) points out that ‘welfare’ and

‘justice’ were conceptually separated. It was believed that criminal courts and

the justice system were inappropriate places in which to address children’s wel-

fare needs. This new conceptual dichotomy aimed to seek justice for children in

the criminal courts and have their welfare needs met elsewhere.

The above-mentioned separation shows that the absence of youth delin-

quency within Belgian social work theory has also been supported by develop-

ments within the youth protection system itself. Little by little, a view on

deviant behaviour was introduced which leaves more room for a judicial

approach than for a welfare approach. The idea that the rehabilitative

approach is too lenient on young offenders became increasingly accepted

(Eliaerts, 1999). These developments stir up the debate and lead to new propo-

sitions to reform the Belgian youth protection system towards a sanction

model. The proponents of the sanction model believe that judges should no

longer impose rehabilitative measures with regard to young offenders, but

sanctions. A sanction is defined as the social reaction to delinquency that per-

mits the use of force in view of the education and integration of societal stan-

dards (Commissie Cornelis, 1999). In other words, sanctions are considered to

be educational sanctions, implying an important pedagogical component

(Eliaerts, 1999).

Although the proposition to introduce educational sanctions did not yield

amendments to the legal framework, it shows again some important changes

within the Belgian debate concerning youth delinquency. When analysing the

debate on sanctions, we can note that the underlying ideas in the debate on

youth delinquency shift from re-education of young offenders towards the

question of what is the most suitable reaction to offences. The choice for ‘edu-

cational sanctions’ rather than judicial measures that bring the treatment of

young offenders in line with that of adult offenders is not motivated by welfare

considerations, since the protection model has clearly been abandoned.

Rather, it is based on criteria of efficiency, namely on the idea that a sanction is

more effective for young offenders when it is educational. Thus, the re-education

of young offenders is no longer considered to be an autonomous aim. Instead,

re-education becomes both a means and a criterion by which one can measure

the social reaction’s effectiveness. Once again, international scholars have

come to the same conclusions. Garland (2001), for example, writes: 
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Where rehabilitative interventions are undertaken today their character is

rather different than before. They focus more upon issues of crime control

than upon individual welfare, and are more ‘offence-centred’ than ‘client-

centred’. The offence is no longer taken to be a superficial presenting

symptom, it is instead the thing itself, the central problem to be addressed

[. . .] In the new framework rehabilitation is viewed as [a/the] means of

managing risk, not a welfarist end in itself (Garland, 2001, p. 176).

In other words, there continues to be a demand for social workers, yet in a

changing context that increasingly appeals to the commitment of social work-

ers and other local actors (such as schools or community work) to achieve judi-

cial aims. Garland (1996) refers to the community responsibilization strategy

for preventing and tackling youth delinquency. In the UK, this can be seen in

the creation of Youth Offending Teams (YOTs) brought about by the 1998

Crime and Disorder Act. Not only can we notice a shift in focus from justice to

offending, but also a shift in the composition of these teams. Whereas the

youth justice teams comprised mainly social workers, the YOTs include repre-

sentatives from the police, social services, the Probation Service, as well as

health and educational services (Crawford and Newburn, 2003). For social

work, the YOTs cause a fundamental shift away from the statutory child-care

operations of social services departments at both local and national levels.

‘This comprises a radical organizational restructuring of accountability, man-

agement and influence within which services for children in trouble will be dis-

tanced (locally and nationally) from mainstream child and family social work.

It follows that such change will augment the conceptual and institutional sepa-

ration of ‘children in trouble’ [. . .] from ‘children in need’ and in so doing fur-

ther consolidate the processes of child criminalization’ (Goldson, 2000, p. 256).

All this means that discussions—both nationally and internationally—are

held about who should do what in the case of ‘children in trouble’, but not

about why, by whom and to whom a distinction is made between a ‘child in

need’ or a ‘child in trouble’.

The rise of restorative justice

By 1998, the debate on youth delinquency had taken a new turn in Belgium,

with a new reform proposition pleading for a restorative youth justice. This

proposition chooses a different model of reacting to youth delinquency, namely

restorative justice. Restorative justice is promoted as a new basic principle

underpinning reactions to youth delinquency and also as a solution to the dis-

cussion between a welfare model and a sanction model. When a crime has been

committed, according to this proposition, the first conclusion should be that

society has not succeeded in protecting ‘innocent civilians’ against attacks on

one’s property or physical integrity, nor in preserving public order. Therefore,

the first concern of the judicial reaction should be to restore the damage which

has been caused by the offence. This implies finding out what kind of damage
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(be it material, physical, psychological and/or relational) the victim has sus-

tained and how it can be restored. Then, one should try to find out how the

order can be restored on a societal level. If the young offender is caught, he (or

she) should be held responsible and the sanction should in the first place con-

tribute to the restoration of the damage (Geudens et al., 1999). In other words,

the proposition builds on the idea of a youth sanction model, emphasizing that

the sanctions should be aimed at making the offenders restore the damage they

have caused.

In this proposition, we can see that the shift from a welfare approach towards

a justice approach—or rather the instrumentalization of social work for judicial

aims—seems to continue. It has been noted, both nationally and internation-

ally, that the introduction of restorative justice within the youth justice system

has resulted in an increasing emphasis on the responsibilization of young

offenders to restore damage caused. Suddenly, a wave of restorative practices

has emerged, both new and old ones (e.g. victim–offender mediation, com-

munity service, educational and training projects, family group conferences,

sentencing circles, reparation boards, etc.), which are now labelled as ‘restora-

tive’. This responsibilizing agenda, however, relies on a specific and narrow

interpretation of restorative justice. In this approach, restorative justice is used

to support a ‘sanctions model’, even though this is not a necessary feature of

the restorative justice philosophy.

In June 2006, new legislation that emphasizes the primacy of restorative jus-

tice in the youth justice system came into force. On the one hand, the law prior-

itizes the restorative settlement of offences over other measures; on the other

hand, however, it also emphasizes that every judicial intervention should aim

to teach the young offenders societal norms. In our view, this illustrates the risk

that restorative practices will be mainly approached as a way to responsibilize

young offenders, rather than as a way to create a dialogue between victims and

offenders. Cartuyvels (2006, p. 317, authors’ translation) refers to this as ‘the

instrumentalization of the sanction with a view to responsibilization’. Also,

internationally, several scholars have come to the conclusion that responsibili-

zation dominates restorative practices and therefore current youth justice

policy. Gray (2005), for example, observes: 

. . . the pursuit of responsibilisation has tended to overshadow that of resto-

ration and reintegration in the delivery of restorative justice interventions

[. . .] the principle of restoration has been translated in recent youth justice

practices as yet another way to hold young offenders responsible for their

actions (Gray, 2005, p. 941).

Maxwell and Morris (2006) have recently researched the effects of the imple-

mentation of the Children, Young Persons and their Families Act (New Zealand,

1989) or the effects of a restorative justice approach. Their conclusion is: 

The success of the procedures in ensuring that young people take responsi-

bility [. . .] are undeniable. The success of the system in enhancing well-

being is more arguable (Maxwell and Morris, 2006, p. 255).
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All this shows how social work is increasingly deployed—and allows itself to be

deployed—as an instrument for the responsibilization of young offenders, the

means of making them behave in a socially acceptable manner. As a consequence,

social work is involved in many youth justice practices, yet does not engage in the

theoretical debates concerning youth delinquency. By withdrawing from this

debate, social work becomes complicit in the exclusion of those young offenders

who will not or cannot meet the new standard of taking responsibility: ‘The

offender and the at-risk offenders are offered a chance to be rescued and included

and integrated into the community, and to be educated into a civic manner, but if

he/she does not accept the offer, the other side of the coin is obvious: that is exclu-

sion’ (Popkewitz et al., 2006, p. 443). All this leads to the paradoxical situation that

social work is very active in different kinds of (preventative) practices within

youth justice on the one hand, while, on the other hand, it is not taking part in the

debate on how we ‘construct’ delinquent behaviour (cf. Sharland, 2006).

Discussion

This paper started with our assessment that academic social work is paradoxi-

cally absent from current debates on youth delinquency. On the basis of an

analysis of the Belgian youth protection system, compared with developments

in Europe, we hoped to find elements that could help us understand this

absence. Our analysis shows that social work has been—and still is—an import-

ant party within youth justice practices. However, there are three lessons to be

learned from our analysis.

First, our analysis shows that over the years, social work has increasingly focused

on the early prevention of social problems: from the prevention of delinquency and

pre-delinquency to the prevention of endangered childhood to the prevention of

court interventions altogether. Although this is important, it has created a distinc-

tion between the approach to youth delinquency on the one hand, and the con-

struction of youth delinquency on the other hand. Although social workers have

been active in both fields, social work theory seems to have focused mainly on the

approach to and—to a lesser extent—on the construction of youth delinquency. By

doing so, however, social work has become very vulnerable to instrumentalization

and has allowed itself—consciously or unconsciously—to be taken into ‘the service

of the new social policy agenda’ (Lorenz, 2005, p. 97). The challenge for social

work theory is therefore to seek a renewed balance between paying attention to

the treatment as well as to the construction of youth delinquency.

Second, traditional social work has always been very concerned with individual

and family casework interventions (Heenan, 2004) and therefore mainly focused

on the micro-level, namely the relation between social workers and young offend-

ers (and their parents). This is, of course, a valuable approach, as it allows social

workers to develop a client-centred approach in which young offenders can be

seen as autonomous young beings. However, by creating such a focus, social work

has lost sight of how the micro-level is related to the macro-level. For example,
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the autonomy of young offenders on a micro-level can be translated in stressing

the individual responsibility of young offenders (and their parents) on the macro-

level to deal with their situation. Again, this creates an unbalanced focus and

social work should become aware of the fact that its work on the micro-level has

ramifications for the way the problem of youth delinquency is constructed on the

macro-level. In this light, we can learn a lot from experiments in Northern Ireland

which are based on the promotion of a community social work approach

(Heenan, 2004). A community social work approach within youth justice could be

the way forward to address social inequalities and social exclusion and thereby

challenge the current construction of youth delinquency which seems to be target-

ing specific groups of young persons (cf. Wacquant, 2004).

Third, our analysis shows that social work has recognized that the lines

between welfare and justice aims have become blurred. However, it has tried

to solve this by searching for its own professional identity (on the micro-level)

and by allowing the separation of care and justice on an organizational level.

To a much lesser extent, social work theory has considered social work as a dis-

tinct perspective on social problems. Added to this, it has not paid sufficient

attention to the question of how a welfare perspective on social problems could

be revised and further developed, and has thereby taken a critical distance

from youth justice policy. All this has resulted, as we can now see, in the mar-

ginalization of the welfare perspective, not only within the youth justice sys-

tem, but also within social work, and even within society. To challenge this,

social work theory should focus less on debates on who should do what con-

cerning youth delinquency, but rather start to critically reflect on how youth

delinquency is currently constructed as a social problem. It should critically

examine the bases upon which the justice system intervenes in the lives of

young people. All this requires a study of social work as a social political prac-

tice (cf. Weiss et al., 2006) that connects individual work with the level of the

community and of social policy, starting from the right of all people to live a life

with dignity (Roose and De Bie, 2003), or, as Witkin (1998), puts it: 

. . . social work should be [. . .] a catalyst for thinking in new ways about

ourselves and those with whom we work, helping us to articulate major policy

issues, generating more just alternatives, and evoking reflections on issues that

define us as a profession. It should challenge taken-for-granted beliefs [. . .] and

promote new forms of understanding and practice (Witkin, 1998, p. 102).

Accepted: May 2007

Notes

1. This study was conducted by the authors in April 2006. We searched for the term

‘restorative justice’ and limited our search to English articles.

2. In the new law on Youth Protection (June 2006), it is explicitly mentioned that while

deciding on an appropriate response, the youth judge should also take into consideration
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factors with regard to the seriousness of the crime and community’s safety. This

creates a mix of protective and criminal decisive factors within a youth protection sys-

tem. At the same time, it is possible to refer young offenders (sixteen to eighteen

years) who have committed a serious crime to the criminal justice system, implying

that protective measures are inappropriate for these offenders. International research

(Junger-Tas and Decker, 2006) points out that the focus on the offence can be

observed clearly in the USA and—although to a lesser extent—in Canada and

European countries such as the Netherlands. In the Scandinavian countries, as well as

Scotland, the needs of the child seem to remain the decisive factor.
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Participation in Social Work:
Possibilities and Limitations

of Participation of Services Users Using
the Example of Homeless People

Christian Stark*

Abstract. The article describes the possibilities and limitations of the participation of
service users using the example of homelessness. Participation is defined as the in-
volvement of individuals, groups and communities in decision-making processes which
affect them directly or indirectly. Empowerment is regarded as a fundamental precon-
dition of participation by which individuals and groups and communities enhance their
capacity to be informed, make choices and transform these choices into desired actions
and outcomes. The article shows forms of and approaches to participation and gives
concrete examples of participation practices in service user organizations for homeless
people. Finally, it deals with the neoliberal misinterpretation of empowerment. The
article underlines that participation is a matter of power and the transfer of power as
a measure of participation. Where participation is not connected to decision making it
is merely a talking shop and tokenism. Participation does not exclude the need for
support! It concerns the matter of how the support is provided and aims to increase the
autonomy of the homeless people.

Keywords: participation, empowerment, homelessness, social work, decision making
processes

Definitions and principles

Participation means originally (literally) the fact of taking part, involvement, engagement,
sharing something in common with others � in a broader sense cooperation, co-design and
self-organization.

It is a process of involvement of individuals, groups and communities in decision-making
processes which affect them directly or indirectly. Participation in social sciences refers to
different mechanisms for the public to express opinions and exert influence concerning
political, economic, management or social decisions. You can define participation as a process
of equitable and active involvement of all stakeholders in the formulation of specific
policies and strategies and in the planning, implementation and evaluation of activities.

* University of Applied Sciences, Garnisonstraße 21, 4020 Linz, Austria, Tel.: +43 (0)732
2008 2270, Fax: +43 (0)732 20082205, e-mail: christian.stark@fh-linz.at.
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In political science, the term �participation� describes all behavioural patterns of citi-
zens who voluntarily want to have influence on political decisions at all levels of the
political system. Participation is a question of democracy and the democratization of all
areas of life.

The preconditions of participation are processes of empowerment � processes by which
individuals and groups and communities enhance their capacity to be informed, make
choices and transform these choices into desired actions and outcomes. Empowerment is an
approach that emphasises the rights and autonomy of people. The empowerment approach
encourages people to take control of their own lives rather than have things decided or done
for them. Empowerment questions existing power imbalances in a society and tries to find
ways to possibly redistribute power more equally.

Stark defines �empowerment� as a process of regaining control over the design of your
own areas of life by individuals or group (Stark, 1996, 41).

Participation is a matter of power and the transfer of power is the measure of participation.
The questions are: Who has power and who doesn�t? How is power obtained and how

does it manifest itself? The question is how power is distributed and if you are willing to
hand over power may be as a politician, manager or social worker.

In social work, participation can be defined as the effective active involvement of
service users (clients) in the provision of services as well as decision-making processes
affecting these services, those who provide these services, and the situation of homeless
people in general. Participation is about recognizing the right of people to be involved.

It means moving from doing services �to� people to doing things with them. Service
users should have a say in the provisions set up for them and play an active part in
influencing the services they use. In addition, they should exercise some influence on the
preparation of policy.

Models and levels of participation

There are various levels and degrees of participation ranging from simple information to
self-management by stakeholders themselves.

Participation can be described - according to the way of involvement � as �direct� or
�indirect�. Participation can be anchored statutorily � or not.

In this context Buse and Nelles (1975, 81) design a scheme with four alternatives:

� statutory and indirect (representative) forms of involvement, e.g. elections;
� statutory and direct forms like referenda and petitions for referenda;
� non-statutory and direct participation such as citizens� initiatives and public campaigns and
� non-statutory and indirect forms of participation such as groups of interest and citizens� fora.

Arnstein distinguishes types of participation according to their extent. She discusses
eight types of participation in A Ladder of Citizen Participation (1969). Her ladder model
provides a framework within which you can define and recognize participation activity. It
is a useful point of reference to demonstrate different levels. Arnstein defines 8 rungs on a
ladder of participation. Each rung acts as a stage in the gradual process of empowerment.
These are broadly categorized as Nonparticipation, Tokenism, and Citizen Power. She defines
citizen participation as the redistribution of power that enables citizens, presently excluded
from the political and economic processes, to be deliberately included in the future.

Arnstein (1969) starts at the bottom with manipulation and therapy and calls it non-par-
ticipation; the ladder continues with informing, consultation and placation which Arnstein
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describes as degrees of tokenism, symbolic superficial forms of participation. At the top he
names partnership, delegated power and citizen control which he calls degrees of citizen
power.

Furthermore there are two models of participation: the consumerist model and the
empowerment model of participation. The consumerist model uses consultation and partici-
patory initiatives for decision support but not decision-making. This model is a more
business-like approach to improve the satisfaction of the customer. Arnstein would call this
model tokenistic.

The empowerment model requires a transfer of power. The transfer of power is the
measure of participation. Where participation is not connected to decision-making it is
merely a talking shop.

Archon Fung (2006) presents another classification of participation based on three key
questions: Who is allowed to participate, and are they representative of the population? What
is the method of decision-making? And how much influence is granted to the participation?

Participation and policy making in Social Work �
The political mandate of Social Work

I distinguish between two forms of policy making: policy making �top down� (by profes-
sional politicians) and policy-making �bottom up� (by each civil person which is concerned
by political issues � in this case by service providers and homeless people).

Thus �bottom up� policy-making related to homelessness means any activity that
achieves a positive change of the structures that are causing the social problems of homeless
people. In this sense, policy-making means not to being a tool for the established political
power relations, but trying as a subject to influence the political conditions which are
causing problems. Thereby it becomes possible to actually co-design social policy.

There appears to be a principal scepticism on joint policy making by service users and
service providers together.

Service users could be focussing too much on immediate personal needs. Those are
more urgent than policy-making. They may also be anxious about being labeled and may be
reluctant to take part in activities that identify them as having specific problems.

Due to reduced funding and financial cuts, managers of service providers often speak
about concentration on the core-business i.e. case work, working with the clients. Policy
making by service providers seems like a luxury, a hobby for some left-orientated social
workers, or it is generally regarded as a danger. When criticism of politicians and financial
backer is necessary, there may be fear that they could cut the funding. This fact may limit
the extent to which service providers feel able to challenge and influence local or national
authority policies, � of course � because you don�t criticize the person that feeds you.

In contrast to this scepticism, I want to quote the International Federation of Social
Workers (IFSW, 2004):

Social workers have the duty to draw the attention of their clients, decision makers,
politicians and the public to situations in which resources are inadequate or the distribu-
tion of resources standards and practices is oppressive, unjust or damaging.

This central statement shows that policy making should be a central task for social work
and it that means it should also be a central task for social workers to empower their clients
in this way.
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Social work is not simply at the mercy of the hierarchy of power. Dissociation and
resistance to policy, which require adaption to the force of circumstance, are possible.

This resistance is based on a well-founded scientific analysis of the problems of the
clients of social work and their social structural reasons and a professional ethics, which
questions the economization of social work on the background of the human rights and the
principles of social justice.

The logic of social work is not the logic of the market with its profit-orientation.
Whether or not someone receives the means to lead a life fit to be lived must not be decided
by the market. Social work is not a service with the same character as saleable goods, but
the result of the collective effort of all involved � social worker and client � in a simulta-
neous arrangement and the management of circumstances which make the success of their
endeavors more likely.

Social work as an integral part of social policy must be understood as more than a repair
company for the amelioration of negative social and economic consequences. For social
work this means � by analysing social problems � that it should direct its gaze at structural,
social factors, turn its main attention to socially determined structural causes and should
make them public, interfere in current socio-political debates, propagate them in current
socio-political debates and thereby construct a critical, alternative public domain. A
better-integrated network of social workers and social institutions could generate pressure
on the responsible politicians, so that social workers� concerns are noted and taken seri-
ously. A central aim of social work must be the capacity to resist any further worsening of
the basic social conditions in the form of cuts in social services (Butterwegge, 2006).

Participation of homeless people

Principal considerations

Homeless people are people with multiple disadvantages and may feel disempowered. They
have often been excluded from decisions which affect them. They are confronted with
prejudices and stigmata, which have no empirical foundation. Homeless people are often
regarded as loss-making human-beings and 2nd class citizens. They are seen as criminals,
scroungers, addicts, dirty, helpless people who misuse the social system.

They are seen as beggars instead of citizens with rights. Their homelessness is seen as
their own fault.

With regard to these facts and stigmata questions may rise like: Are clients able to
participate? What individual capabilities are necessary to participate, or are you allowed to
refuse participation in certain circumstances?

Concerning this matter I want to remark:

� participation is a learning process. Human beings are not simply capable or incapable,
they develop: �You are learning participation by participation not by preparing for
participation. Different levels and degrees are not in opposite to each other but design
in their interaction the participation-culture of an organization� (Urban, 2005, 182).

� participation needs empowerment, i.e. enabling clients to be self-determined, especially
in unequal power relations, as there are also in social work. There must me transpar-
ency in decision-making and where it ends.

� participation as a process of democratization of unequal power relations obliges social
workers to design all processes of support in a democratic way.

� participation also includes the right to deviant concepts of life.
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Participation encourages individuals to take control of their own lives rather than have
things done for them. Participation is only worth having if it has an impact and adds value
to the decision-making processes. It has to make a difference to service provision and policy
development. Participation must be a fundamental part of the philosophy and culture of an
organization.

Homeless people are experts in their situations. They have first-hand experience. They
know better than anyone else what they really need from services and policy.

In enabling people to participate there must be a shift from a view that service users are
not only people with needs to a view of service users as a resource and as actors. Service
users should be the main actors in their situation and in the solution. The active participa-
tion of homeless people in the design and implementation of their care and reintegration is
absolutely fundamental and should be self-evident and taken for granted by every social
worker and service provider.

But the problems of homeless people also have structural reasons. Thus they cannot be
solved by service providers and service users alone, there have to be changes concerning
policy, e.g. laws, funding, working facilities, etc. i.e. concerning laws, there could be
statutory obligations for guarding the amount of benefits and minimum living wage.

Approaches to participation � meaningful methods

The first consideration ensuring meaningful participation is: How do homeless people want
to be involved? Participation is voluntary and a slow process which should start from the
issues that people are interested in changing.

Another necessary consideration is: there are unequal power relations and one should be
conscious of these relations as a social worker. Homeless people are simply less powerful
in terms of resources and information than the stakeholders they are seeking to influence.
Participation is a matter of power and the transfer of power is the measure of participation.

Adopting participate approaches means changing working practice and power relations.
Participation will only become a standard part of the policy-making process when it is

embedded in the organizational service user and public service culture.
Participation is a process and happens gradually (FEANTSA, 2007):
To get started, service providers have to inform their clients. They have to build

awareness among staff and service users what participation is going to mean for everybody.
A shared understanding about the values of participation is necessary. All participants
should have the possibility to put their fears and reservations on the table and there should
be the possibility to call into question the easy consensuses around values and principles or
unexpressed working practices which may not be shared.

A second step may be consultation using questionnaires, complaints procedures or
installing a service user advisory committee in a service. Service providers have to react to
the wishes and complaints of service users and act on their advice.

The next step to take is deciding together. That means real involvement in deci-
sion-making affecting the services the homeless use.

A further move to more participation is acting together: that means service providers
and their staff work in partnership for a change e.g. involvement in local decision-making,
local authority consultation, demonstrations etc.

A last stride is the support of independent service user organizations to give homeless
people a chance to develop and carry out their own plans and projects.

Participation needs training. Participation training is necessary and has to be available
to staff, service users and representatives of policy.
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Participation and participation-training need funding. The necessary resources have to
be built into a budget. This is a visible recognition of the importance of participation by
public authorities.

Service providers should provide for covering costs incurred by participation and
lobbying.

Funding is essential and should be independent of local authority influence. Participa-
tion sometimes takes place after budgets have already been set, thus limiting the range of
proposals that can be considered.

Homeless people who want to get involved should also receive payment for their work
without loss of benefits and they should get the same support as the staff (e.g. supervision).

Service users and service providers � in the best case � should work together with public
authorities. They should be involved in local decision making and in national political
processes. They should work directly with local or national policies to help them shape and
set social policies and priorities.

All stakeholders should work together and should have representatives, persons in
charge to ensure that things keep on moving. They must be trained and, in future they could
be �Participation facilitators� to develop culture change, programs and training. These
representatives should meet regularly.

Issues discussed during the meetings could be how services are organized, monitoring
and evaluating of quality standards.

Public bodies should enable their representatives to go out and inhabit homeless worlds
in order to deepen understanding and build relationships.

Service users should organize their own networks and build up service user organiza-
tions. There should also be contact with different services, practices and policies, because
this can reveal existing inequalities and yield examples of best-practice.

Participation practices

Information and consultation, informal discussion groups

The most common and widespread participation activities are information and consultation,
practices which often mean no real involvement in decision-making.

Consultation happens in the logic of the consumerist model of participation through
satisfaction questionnaires, suggestions and complaint boxes to communicate suggestions
and complaints to monitor and evaluate services.

Involvement in decision making?

Involvement in the conduct of services:

Service users should be involved in all decisions which concern the conduct of services
like house rules, accommodation (reception) of new residents, extent of sanctions up to the
dismissal of clients, leisure activities, possibility to chose your social worker or advisor.

In this case participation takes mostly the organizational form of regular residents/user
meetings, house meetings in residential projects and day centers organized on a regular and
recurrent basis. The frequency often depends on the size of a service; in smaller institu-
tions meetings are often weekly or called in case of a problem. In larger projects, meetings
often are taken monthly or quarterly.

Weekly meetings allow problems to be dealt with quickly and are also a good forum for
planning the day to day business and developing leisure or culture projects.
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Often these meetings are only a forum for getting people together to facilitate debate and
exchange, and not a decision making structure to exercise power over the functioning of the
service provision.

These meetings should develop into formal councils e.g. Client Boards with decision making
power, run by a chair and secretary are elected by a secret ballot. There should be agendas
distributed in advance and all residents may add items to it. Minutes should also be kept.

Involvement in Service Management:

Service users should also be involved in decisions concerning the design and organiza-
tion of the service providers.

Clients should be members of the board of a service provider, equipped with voting
power. That means that they take part in decision making concerning the recruitment of
staff, the use of funding etc.

In the user organization SAND in Denmark the board consists of people who are homeless.
In the Finnish organization VVA service users are members of the organization. They

can be elected as a board member and participate in staff meetings, and they are involved
in the design of new services (FEANTSA 2009).

Involvement in training and provision of services:
Some organizations (esp. in France, Spain and the UK) make service users actors within

the service. Service users are involved in practical duties such as cleaning, cooking,
transport and bed-making, often on a voluntary basis; but sometimes they are paid.

In Spain, the Associacio Ruxa offers service users the possibility of being trained in
order to join the staff. Service users could follow a course of study to be prepared to work
for the organization in a professional manner (FEANTSA, 2005).

Involvement in policy making:

Homeless people could be involved in local decision making and in national political
processes.

In the Netherlands, the local government works together with so-called Client Boards.
The government wants to hear their comments when a new initiative in the local

community is planned. There are annual meetings with the local government.
In Denmark, there is a Council for Socially marginalized people appointed by the

Minister of Social Affairs. The council includes a formerly homeless person. The council
measures the progress of social services for the benefit of the weakest groups.

Involvement in research:
There are two projects, Groundswell from the UK and the Heart (Homeless Empower-

ment Action Research Team) Project from Ireland where homeless people are involved into
research. They call them peer researchers and utilize homeless people to conduct question-
naires. They are trained and involved in shaping the methodology and in carrying out the
survey interviews and focus groups. Peer research operates on the principle that homeless
people research issues related to homelessness

The Heart Project used the method participatory action research and involved the
homeless people in all aspects of the study exchange at the regional or national level of
network organizations.

Self-organisation and Service user organizations

The most independent practices are service user organization which plan and run their own
project. Resources, esp. money, often present a problem. Their meetings are often hosted
by service providers.
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In Germany, there has been a Federal Service User initiative since 1992, the so-called
Bundesbetroffeneninitiative (BBI). It was help off the ground and supported by the national
umbrella organization �BAG-Wohnungslosenhilfe�.

Its aim is to represent the interests of homeless people in Germany to the Government,
to Social policy and society in general. It observes the developments of participation within
different organizations and also the involvement of service users.

�The BBI is now seen as having developed into a fully-fledged organization, one which
came into being through its own means and for its own ends.�

They are part of the development of policy papers on social policy changes. They
participate in meetings of service providers, e.g. in the federal conference of the BAGW,
which is held every other year.

Occasionally, they run their own projects in consultation with or coached by social
workers e.g. street magazines (Saurer, 2006).

Statutory obligation

There should be a statutory obligation to apply principles of participation. Participation
should be included in statutory funding requirements and should be a funding criterium.
Such criteria could be obligatory service representatives, Client boards etc.

In France, creating mechanisms for engaging service users in participation is a statutory
obligation. But the law does not specify the form of participation and leaves it up to the
services to work out special forms (Latour, 2006).

In Hungary, there is a body called advocacy forum that has to be put in place by service
providers. It is a formal meeting between users and staff and a representative body with
some decision-making powers in case of complaints. It can initiate measures to be taken in
response (Bakos, 2006).

In the Netherlands, Client Boards have been put in place in services. In line with the
statutory obligation to promote participation, organizations have client boards which look at
user satisfaction and effectiveness of services. They have to give an opinion and are
included in applications of funding without which the request for funding will not be
accepted (Nederland and Davelaar, 2006).

Benefits and added value of participation

Participation is only worth having if it has an impact and adds value to the decision-making
process. It has to make a difference to service provision and policy development.

Homeless people are experts regarding their situations. They have first-hand experi-
ence. They know better than anyone else what they really need from services and policy.

The coming together of policy makers, practitioners, and homeless people, is a visible
commitment and demonstrates the power of more participatory approaches to democratic
engagement. It establishes a more sophisticated and trusting relationship between these
stakeholders.

Poverty is often hidden, homeless people are victims of an expulsion policy.
If the situation of homeless people is reflected in policy and in publications like maga-

zines, leaflets from the organisations and also daily papers homelessness is publicised
and made visible. It is a chance to abolish prejudices and the added value could be a
de-stigmatization.

Homeless people gain new skills and knowledge and develop self confidence in voicing
their own opinion, they building self awareness and self esteem.
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Summarizing you can list up following added values:

� greater rights, responsibilities and resources;
� agreed quality standards and codes of conduct for working with homeless people;
� a dedicated budget for participation and lobbying;
� awareness of political and organizational decision making and funding;
� building on existing potentials and capacities;
� a greater sense of ownership on the part of the stakeholders;
� increased commitment to the objectives and outcomes;
� longer term social sustainability;
� increased self-help capacities;
� stronger and more democratic institutions and partnerships.

Barriers and pitfalls

Overly high expectations

In the beginning participation can be a struggle and service providers can first get the
impression that homeless people don�t want to participate. They may be disappointed about
the lack of immediate success.

In all forms of participation service providers should be careful not to place too much
stress and pressure on the users because they may become exhausted. To much involvement
can lead service users to burn out.

You can burden some representatives too much and thereby create professional home-
less people or they can relapse falling back into destructive patterns. The support system for
the representatives should be similar to that for the staff (e.g. supervision).

There is an understandable reluctance to try participation again where it seems to have
failed or caused delays. In case of no success the homeless people can become labeled as
unrepresentative and unusual subjects. A destructive part of participation where negative
attitudes to policy involvement lead to poor engagement practices can cause increased
hostility, decreased trust and poor experience.

Barriers concerning the status and behaviour of the service users

Substance abuse and illnesses are cited as a barrier to effective participation. Also the
fragile and vulnerable state of service users and mental health and behavioral disorders
make taking an active role within the services very difficult.

Homeless people can also have fear that there is a risk attached to criticizing the service
and speaking out too loud will have negative impacts on the way you are treated.

Fear and distrust can make people just focus on very immediate and uncontentious
needs.

They might focus only on the most immediate and pressing problems, and only on their own.
They may be anxious that they are labelled and may be reluctant to take part in activities

that identify them as having specific problems.

Taking over participation

Due to the fact that participation may a difficult task, an initial pitfall can be the taking over
of participation by the staff when there is not the patience and time needed for participation,
e.g. the staff may take over the running of meetings.
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Also, special users or user groups can become too dominant and alienate others.
Although it is positive when users show leadership service providers must take care that the
dominance of one or a small number of users should not lead to the exclusion of others.

Practical barriers

A lack of time and money could prevent service provides from pursuing participation activities.
Initially, participation activities should not be too formal and complicated. Homeless

people should not get caught in a bureaucratic straitjacket.

The contradiction between institutionalising participation
and facilitating people in moving on from homelessness

The contradiction in my opinion is only a contradiction at first sight. Homeless people
should be involved from the first support contact through the entire process. Empowerment
must happen from the start and go hand in hand with concrete support measures. The more
participation, the earlier people will move on from homelessness.

The question of representativity

There is not �the homeless� person. Homeless people are no subculture.
Homeless people are very different from one another. There are differences in age, sex and

ethnicity. There are young homeless, drug addicts or homeless migrants with different problems
and in need of different services and there are different reasons for why they are homeless.

There are also different political opinions and wishes and preferences among homeless
people. They only thing they have in common is their homelessness. So representatives
could act to immediate and only present pressing problems of their own. The representative
status is very difficult to fulfill.

The lack of clarity or consensus can leave homeless people vulnerable to the challenge
that they are not representative and lack legitimacy. Therefore rules are necessary to find
representatives. Representatives should be elected and they should be chaired by an elected
user chair-person. There should be formal agendas and minutes and there should be also
administrator and employee representatives.

The neoliberal mis-interpretation of empowerment

Following the slogan �Every man is the architect of his own fortune�, the fortune of the
homeless people is seen as their own fault. No structural reasons are taken into account.

By means of the neo-liberal neologisms such as �Promote and demand�, �Help only for
the really needy�, �Get people moving towards self-help and using their own initiative�,
�an end to the state benefit mentality� unemployment and poverty, according to the Social
Darwinist canon, have become problems of the individual, of character weakness and a lack
of readiness to perform in a job.

�Activation and empowerment� amounts in a broader context to a kind of authoritarian
withdrawal of social rights: Help to find work morphs into threats of forced labour. Hence,
the welfare state becomes a goal-oriented workfare state which focuses on the functions of
repression and social exclusion (Dimmel, 2006).

Poverty is seen as a crisis of one�s own making and just penalty for non-performance.
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Unemployment is reinterpreted as a problem of individuals and their weakness of
character and lack of willingness to perform. Public goods, which were guaranteed by law
in the welfare state to provide every citizen with a life worth living, become products which
must be bought. Citizens with inalienable rights become economic citizens who have only
rights to that which they can afford.

In a crisis of unemployment where jobs, but not those willing to work, are missing, the
pressure to work is strengthened by reference to these slogans without any attempt to
improve the chances of the socially disadvantaged.

The community becomes divided into a welfare state market on the one hand and a
charity state on the other.

Those citizens who can afford it, buy social security. In contrast, the work-fare state
offers only a minimum of service protecting people from starving and freezing who other-
wise are handed over to private charitable organizations. Though reference is made to
�personal responsibility�, what is meant is an extra burden for those working and those on
the lowest pensions.

Participation can be misused as a way of handing over individual responsibility to
people to their situation.

In this context participation could also be a means to an end by saving costs and saving
staff handing over the responsibility completely to the service users.

Conclusion

Homeless are citizens and not inferior to anyone else in society. They should be main actors
in their situation and in the solution. Regarding the stereotype surrounding homeless
people, a shift is necessary from being a recipient of provision and services to being a
stakeholder to be accounted for. They know better than anyone else what they really need
from services and policy.

Participation is voluntary and does not exclude the need for support, but means changing
how support is provided.

Participation is a matter of power and the transfer of power is the measure of participation.
Where participation is not connected to decision-making it is merely a talking shop and

tokenism.
Participation does not exclude the need for support! It concerns the matter how the

support is provided and should increase the autonomy of the homeless people.
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(არასრული თარგმანი)

1757 წლის 2 მარტს, დემიენს მიუსაჯეს „საჯაროდ მოენანიებინა პარიზის ტაძრის მთავარი
კარიბჭის წინაშე;” ის „ფორნით უნდა მოეყვანათ, პერანგის ამარას ერთ ხელში ორი ფუტის წონის
ანთებული სანთელი უნდა სჭეროდა,“ შემდეგ „იმავე ფორნით გრევის მოედანზე მიიყვანდნენ
და ჯალათის კუნძზე, გავარვარებული მაშებით, ხელები, კანჭები, თეძოები და ძუძუს
დვრილები დაეფლითათ.თანაც მას ხელში ის დანა უნდა სჭეროდა, რომლითაც მეფის მოკვლას
აპირებდა. ეს ხელი უნდა დაეწვათ ანთებული გოგირდით, ხოლო დაფლეთილი ადგილები
მაშებით დაედაღათ.
„ბოლოს ის ოთხად გაგლიჯეს – წერდა „ამსტერდამის გაზეთი“ – უკანასკნელმა მოქმედებამ
დიდი დრო წაიღო, რადგან ცხენები გაწევაზე არ იყვნენ დაგეშილები; ამიტომ ოთხის მაგივრად
ექვსი ცხენი ჩააბეს, მაგრამ ესეც კი ცოტა აღმოჩნდა და ამ უიღბლოსთვის როგორმე კიდურები
რომ მოეგლიჯათ, მყესები გადაუჭრეს და სახსრები ჩაულეწეს…

ამბობენ, მიუხედავად იმისა, რომ ის გამოუსწორებელი ღვთისმგობელი იყო, მცირე ლანძღვაც არ
დასცდენია ბაგეებიდან. ენით აუწერილი ტკივილის გამო, გოდებდა და ხშირად იმეორებდა: 
„უფალო იესო, გემუდარები, დამეხმარე უფალო.“ თვითმხილველებისათვის სამაგალითო იყო
წმინდა პავლეს ეკლესიის მღვდლის მზრუნველობა, რომელიც ხნიერების მიუხედავად, 
დასჯილს დაუღალავად ანუგეშებდა.“

აი, რას გვიყვება დარაჯი ბუტონი: „დემიენი სხეულის ფლეთვის გამო ბევრს ღრიალებდა, მაგრამ
ღმერთი არ დაუგმია. თავი წამოსწია და თავის სხეულს დააკვირდა. იმავე ჯალათმა, მაშები რომ
ჰქონდა მიჩენილი, დაკაპიწებული ხელებით მდუღარე ქვაბში ჩამჩა ჩაყო და ბლომად მოასხა
ყველა ჭრილობაზე. შემდეგ დასჯილის სხეულზე, ორივე ხელზე და ფეხზე, ერთი ბოლოთი
წვრილი ბაგირები მიაბეს, მეორე ბოლოთი კი ცხენის აღკაზმულობას.

სასამართლოს მდივანი, ღრმად პატივცემული ლე ბრეტონი რამდენჯერმე მივიდა დასჯილთან
და ჰკითხა, რაიმეს თქმა ხომ არ სურდა, მაგრამ პასუხად უარი მიიღო. ყოველ მცდელობაზე, ის
ჯოჯოხეთური ხმით ღრიალებდა: „ღმერთო შემიწყალე! შემიწყალე უფალო!“ ამ ტანჯვათა
მიუხედავად დროდადრო ის თავს წევდა და გაბედულად იყურებოდა. კიდურებზე ბაგირები
იმდენად მჭიდროდ იყო მიბმული, რომ ენითაუწერელ ტკივილს აყენებდა. ბატონი ლე ბრეტონი
კიდევ ერთხელ მივიდა კუნძთან და ჰკითხა, რაიმეს თქმა ხომ არ სურდა. მისგან ისევ უარი
მიიღო. რამდენიმე სასულიერო პირი მას მიუახლოვდნენ და ბევრს ელაპარაკებოდნენ. მიტანილ
ჯვარცმას ის ჰკოცნიდა, ტუჩებს წინ წევდა და სულ ამას იმეორებდა: „უფალო, შემიწყალე“.

ცხენები უშედეგოდ ცდილობდნენ მის გაგლეჯვას. ორი-სამი მცდელობის შემდეგ, ჯალათმა
სამსონამა და ჯალათმა, რომელსაც მაშები ეკავა, ჯიბეებიდან დანები ამოიღეს და ვინაიდან მეტი
გზა არ იყო, სხეული ბარძაყებში გადაუჭრეს. ოთხმა ცხენმა მთელი ძალით გაითრია და ორივე
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ფეხი მოაგლიჯა – ჯერ მარჯვენა, შემდეგ მარცხენა. შემდეგ, ხელები გადაუჭრეს, წინა მხრის
კუნთები და შერჩენილი იოგები. გადაჭრა თითქმის ძვლის დონემდე გახდა საჭირო. 
გულამოვარდნილმა ცხენებმა წინ გასწიეს, ჯერ მარჯვენა ხელი მოაგლიჯეს, შემდეგ მარცხენა.

ოთხივე კიდური მოწყვეტილი ჰქონდა, როდესაც სასულიერო პირები მასთან
დასალაპარაკებლად მივიდნენ. ჯალათმა თქვა, რომ ის მკვდარია, თუმცა, სიმართლე უნდა
ითქვას, დავინახე როგორ ინძრეოდა. ქვედა ყბა ჯერ ჩამოუვარდა და მერე ისევ ზემოთ აეწია, 
თითქოს რაღაცის თქმა უნდოდა. ერთ-ერთმა ჯალათმა ისიც კი თქვა, კოცონში გადასაგდებად
ტანი რომ აუწევიათ, ის ჯერ კიდევ ცოცხალი ყოფილა.

ტანი, ხორცის ნაფლეთებთან ერთად ოთხი საათი იწვოდა. ოფიცრები, მათ შორის მე და ჩემი
შვილი, მშვილდოსანთა დანაყოფთან ერთადლამის თერთმეტ საათამდე დავრჩით.

ზოგიერთებმა დიდი მნიშვნელობა მიანიჭეს იმ გარემოებას, რომ მეორე დილით ძაღლი მოვიდა
და იმ ადგილას დაწვა, სადაც კოცონი იყო. რამდენჯერმე სცადეს მისი გაგდება, მაგრამ ყოველ
ჯერზე უკან ბრუნდებოდა. ძნელი მისახვედრი არ იყო – ძაღლი გრძნობდა, რომ ამ ადგილას
უფრო მეტი სითბო იყო, ვიდრე სხვაგან.“

რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში გაქრა დასჯილ-ნაწამები, დაფლეთილი, სახესა თუ
მხარზე სიმბოლურად დაღდასმული სხეული, რომელიც ცოცხალი ან მკვდარი თეატრალურ
სანახაობად გამოჰქონდათ. გაქრა სხეული, როგორც სისხლის სამართლის დევნის მთავარი
სამიზნე.

XVIII-XIX საუკუნეების მიჯნაზე, ცალკეული კაშკაშა გაელვებების მიუხედავად, წყვდიადით
მოცული სადამსჯელო ზარზეიმი ჩაქრობას იწყებს. სასჯელი, როგორც სანახაობა, თანდათან
ქრება; დასჯის ცერემონიალი სცენიდან ჩამოდის. ის ნარჩუნდება მხოლოდ როგორც ახალი
პროცედურული ან ადმინისტრაციული აქტი. საჯარო მონანიება საფრანგეთში პირველად 1791 
წელს გაუქმდა, და ახლიდან, მცირეხნიანი აღდგენის შემდეგ, 1830 წელს. სამარცხვინო ბოძი
უქმდება საფრანგეთში 1789, ხოლო ინგლისში 1837 წელს. ავსტრიაში, შვეიცარიასა და ამერიკის
შეერთებული შტატების ზოგიერთ შტატში (მაგალითად, პენსილვანიაში) დაპატიმრებულებს
იყენებდნენ საზოგადოებრივი სამუშაოების შესასრულებლად. იქნებოდა ეს ქუჩების
დასუფთავება თუ გზების შეკეთება; პირდაპირ ქუჩებში ან მთავარ გზებზე, ჭრელ ტანსაცმელში
გამოწყობილ, ბორკილდადებული რკინის საყელოებიან კატორღელებს ბრბოსთან
შემხვედრისას შეძახილები, გინება, დაცინვა, აგრესიულ ჟესტები და სოლიდარობის ნიშნები
ერთმანეთს ენაცვლებოდა. ამგვარი პრაქტიკა თითქმის ყველგან გაუქმდა XVIII საუკუნის
ბოლოს და XIX საუკუნის დასაწყისში.

დასჯა, თანდათანობით, სისხლის სამართლის პროცედურების ფარული ნაწილი ხდება. ამას
რამდენიმე შედეგი მოჰყვა: დასჯა, ლამის ყოველდღიური ყოფიდან გამოდის და აბსტრაქტული
ცნობიერების ველში იჭრება. დასჯის ეფექტურობა განისაზღვრება მისი აუცდენლობით და არა
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შთაბეჭდილების მომხდენი ქმედებებით. განაჩენის გამოტანა აღსრულებისას ავტონომიურ
სექტორში ინაცვლებს, მისი ადმინისტრაციული მექანიზმი კი სასამართლოს უხსნის ამ
პასუხისმგებლობებს. მახასიათებელი ნიშანია, რომ დიდი ხნის განმავლობაში, საფრანგეთში, 
ციხეების მართვა და ადმინისტრირება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმეებში შედიოდა, 
ხოლო კატორღების მართვა – საზღვაო ფლოტისა და კოლონიების სამინისტროს მიერ
კონტროლდებოდა. როლთა ზემოთხსენებული დიფერენციაციის გარდა, ადგილი ჰქონდა
თეორიულ უარს: ნუ კი ფიქრობთ, ჩვენს, მოსამართლეების მიერ გამოტანილი განაჩენი დასჯის
სურვილითაა მოტივირებული; არა, ისინი გამოსასწორებლად, შესაგონებლად და
განსაკურნებლად არიან მოწოდებულნი. გამოსწორების ტექნიკა დასჯის პრაქტიკიდან
გამოდევნის საკუთრივ ბოროტებაში თანამონაწილეობის საფასურს და მოსამართლეებს
საზიზღარი სადამსჯელო ტვირთისაგან ათავისუფლებს. ახალ მოსამართლეებსა და ზოგიერთ
მაღალჩინოსანს თითქოსდა ერცხვინებათ კიდეც ვინმეს დასჯა, რაც სხვათაშორის, 
გულისხმიერებას არ გამორიცხავს. სირცხვილის გრძნობა გამუდმებით იზრდება: ამ სულიერი
ჭრილობის ირგვლივ კი ფუთფუთებენ და მრავლდებიან ფსიქოლოგები და მორალური
ორთოპედიის წვრილი ჩინოვნიკები.

წამებაზე თავშეკავების შედეგად, ჯალათის ადგილს სპეციალისტთა მთელი არმია იკავებს:

ზედამხედველები, ექიმები, სატუსაღოს მღვდლები, ფსიქიატრები, ფსიქოლოგები, 
აღმზრდელები. დასჯილის გვერდით დგომით ისინი პატივს მიაგებენ სასამართლოს, რაც მას
ესოდენ სჭირდება. ისინი არაერთხელ არწმუნებენ მას, რომ სხეული და ტკივილი, სადამსჯელო
ღონისძიებების საბოლოო ნაწილი არ არის. ისინი აფიქრებენ, რომ ჩვენს დროში, ექიმი
სიცოცხლის ბოლო წუთებამდე სიკვდილმისჯილისთან უნდა იყოს, იზრუნოს მის
ჯანმრთელობაზე და ტანჯვა შეუმსუბუქოს. ის სამართალდამცავების გვერდით დგას, რომელთა
ვალი სიკვდილით დასჯაა. როცა განაჩენის აღსრულების დრო დგება, პაციენტ-მსხვერპლს
ტრანსკვილიზატორებს შეუყვენენ. სასამართლოს სირცხვილის უტოპია: წაართვი სიცოცხლე
ისე, რომ ვერ იგრძნოს, ყველა უფლება აჰყარე, მაგრამ წამება არ დაუშვა; დასაჯე, მაგრამ
ტკივილი არ მიაყენო. ფსიქოფარმაკოლოგიისა და სხვადასხვა ფიზიოლოგიური
„გამომრთველების“ გამოყენება, „უსხეულო“ დასჯის ბუნებრივ ნაწილს წარმოადგენენ.

გილიოტინა, რომელიც 1783 წელს სრულყვეს, პირველად 1760 წელს ინგლისში გაჩნდა. 1791 
წელს კი, საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის ცნობილი მესამე პუნქტი გვაუწყებს: 
„ყოველი სიკვდილმისჯილი დაისაჯოს თავის მოკვეთით.“ გილიოტინა სიცოცხლეს ისე სპობს, 
რომ თითქმის, სხეულსაც არ ეხება, ისევე როგორც ციხეში ხდება თავისუფლების აღკვეთა ან
როგორც დაკისრებული ჯარიმით ქონებას რაღაც ნაწილი აკლდება. ის ისეა მოფიქრებული, რომ
კანონის მიყენება ხდებოდეს არა იმდენად, რეალურ სხეულზე, რომელსაც ტკივილის განცდის
უნარი აქვს, რამდენადაც იურიდიულ პირზე რომელსაც სისცოცხლის უფლება აქვს.

საფრანგეთში, გილიოტინამ, როგორც შეუმჩნეველმა და სწრაფი სიკვდილის მექანიზმმა, 
სამართლებრივი სიკვდილით დასჯის ახალი ეპოქა მონიშნა. რევოლუციამ მის გამოყენებას
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დიდი თეატრალური რიტუალის მნიშვნელობა შესძინა. იმისათვის რომ დასჯას სანახაობრივი
ფუნქცია დაეკარგა, რომ ქცეულიყო სასამართლოსა და დამნაშავის საიდუმლოებად, 
გილიოტინის სენ-ჟენში გადატანა გახდა აუცილებელი. დამნაშავის გადასაყვანი ღია ურემი
კარეტამ შეცვალა, რისი საშუალებითაც ის მოულოდნელად გამზადებულ ეშაფოტზე
გამოჰყავდათ. საბოლოოდ ის ციხეებში დადგეს და პუბლიკისთვის ხელმიუწვდომელი გახადეს.

თანამდროვე, სისხლის სამართლის აღსრულების მექანიზმებში, საჯაროდ წამების კვალი მაინც
ნარჩუნდება, რადგანაც ფაქტობრივად, პატიმრობა მოიცავდა სხეულზე მიყენებულ ტანჯვას: 
სიცივეს, შიმშილს და ა.შ. დასჯის ახალი პრინციპი, ერთხელ და სამუდამოდ XVIII-საუკუნის
60-იან წლებში მაბლიმ წამოაყენა: “უნდა დაისაჯოს უფრო სული, ვიდრე
სხეული.“ მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ სანახაობრივი დასჯის მონაწილეები, სხეული და
სისხლი სცენიდან ჩამოდიან.

ძირფესვიანად შეიცვალა „დანაშაული,“ როგორც სისხლის სამართლის პრაქტიკის ობიექტი: 
შეიცვალა უფრო მისი თვისება, ბუნება და შინაარსი, ვიდრე ფორმალური განსაზღვრა. 
„დანაშაულისა და ბრალის“ სახელით ძველებურად ასამართლებენ კოდექსით განსაზღვრულ
იურიდიულ ობიექტს, თუმცა ამავე დროს ასამართლებენ ვნებებს, ანომალიებს, ფიზიკურ ნაკლს, 
უნარშეზღუდულობას; ასამართლებენ აგრესიის აქტს, თუმცა ამავე დროს აგრესიულობას, 
გაუპატიურებას და თან გარყვნილებას, მკვლელობას და ამასთანავე მის წადილს.

სასამართლოზე, დამნაშავეს მოიხსენეიბენ უკვე არა მხოლოდ იმიტომ, რომ დანაშაულის ბუნება
ახსნან და მასზე იურიდიული პასუხიხმგებლობა გაავრცელონ; მას იძახებენ პათოსით, გაგების
წყურვილით, მეცნიერული ვნებით. 150-200 წლის განმავლობაში, რაც ევროპამ ახალი
სამართლებრივი სისტემა დანერგა, თანდათანობით, მოსამართლეებმა არა დანაშაულის, არამედ
დამნაშავეთა „სულების“ დასჯა დაიწყეს. სამმა პირობამ: სამართალდარღვევის, დამნაშავის, 
კანონის შესწავლა-ცოდნამ შესაძლებელი გახადა სამართლიანი განაჩენის გამოტანის საფუძველი
გამხდარიყო. სამართალწარმოების, სამართლიანი განაჩენის გამოტანის სტრუქტურაში, 
დამნაშავესთან მიმართებაში, შეფასების, დიაგნოსტირების, პროგნოზირებისა და ნორმატიული
მსჯელობის მთელი კომპლექსი დაინერგა.

ფეოდალიზმის ეპოქაში, როცა ფული და წარმოება განვითარებას იწყებს, სხეულის დასჯის
მკვეთრი რაოდენობრივი ზრდა შეინიშნება, – აკი სხეული იყო ერთადერთი ის საკუთრება, რაც
ხალხის უმრავლესობის განკარგულებაში იმყოფებოდა. გამოსასწორებელი სახლი, იძულებითი
შრომა და ციხე, საბაზრო ეკონომიკასთან ერთად წარმოიშვა.

თანამედროვე საზოგადოებაში არსებული დასჯის სისტემები სხეულის „პოლიტიკური
ეკონომიის“ განსაზღვრებაში უნდა შევიტანოთ. სხეულის ისტორიის აღწერა დიდი ხანია რაც
მემატიანეებმა დაიწყეს. ისინი სხეულს ისტორიული დემოგრაფიისა და პათოლოგიის პრიზმაში
ხედავდნენ. ეუფლებოდნენ, დაღავდნენ და წვრთნიდნენ სხეულს; აიძულებდნენ შრომას, 
ცერემონიებში მონაწილეობის მიღებას. სხეულის პოლიტიკური ფლობა ორმხრივად
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უკავშირდება მის ეკონომიკურ გამოყენებას. ძალაუფლებისა და ბატონობის მიერ სხეულის
ურთიერთფლობა ისე ხდება, როგორც საწარმოო ძალების შემთხვევაში. მეორე მხრივ, მის
როგორც სამუშაო ძალის ფუნქციას განხორციელება მაშინ შეუძლია, თუ ის დაქვემდებარების
სისტემაში ჩაერთვება. სხეული სასარგებლო მხოლოდ მაშინ ხდება, თუ ის მწარმოებელთან
ერთად, დაქვემდებარებული სხეულიცაა. მისი ფუნქციონირებისაგან განსხვავებით, 
შესაძლებელი ხდება სხეულის შეცნობა და დამმორჩილებელი ძალების მიერ ფლობა. ცოდნა და
ფლობა სხეულის პოლიტიკურ ტექნოლოგიას ქმნის. გარკვეული აზრით, ხსენებული
ინსტიტუტები და აპარატები, მოქმედების ველის ძალაუფლების მიკროფიზიკას გაატარებენ, 
რომელიც სხეულსა და ძალაუფლებას შორისაა გადაჭიმული.

ძალაუფლების მეტაფიზიკის შესწავლა გვიჩვენებს, რომ ძალაუფლება აღიქმება, არა როგორც
მიღწევა, არამედ როგორც სტრატეგია. ბატონობის ზეგავლენა არა „გათავისებას“ არამედ
მექანიზმებს, მანევრებს, ტაქტიკას ტექნიკებს, მოქმედებებს მიეწერება. მასში უნდა დავინახოთ
შეუცვლელი დაძაბულობის, აქტიური ურთიერთობების ქსელი და არა პრივილეგიები, 
რომელსაც უნდა დაეუფლო. მისი მოდელი შეიძლება აღვწეროთ, უფრო როგორც განუწყვეტელი
ბრძოლა, ვიდრე შეთანხმება უფლებებსა და უპირატესობებზე ანდა ტერიტორიების
დაპყრობებზე. ძალაუფლება, უფრო მიმართების კატეგორიაში შედის, ვიდრე
მიკუთვნებულობის. ის პრივილეგია არ არის; გაბატონებული კლასების მიერ არ ხდება მისი
შეძენა და შენახვა, ის ამ კლასის სტრატეგიული პოზიციების თანხვდომილი ზემოქმედებაა, 
რომელიც აღმოცენდება და ზოგჯერ ფართოვდება, ბატონობის ობიექტთა მდგომარეობების
გამოისობით. გარდა ამისა, ძალაუფლება არ მიემართება როგორც დაკისრებული მოვალეობა
ანდა აკრძალვა მასზე, ვისაც ის „არ აქვს“. ის მოიცავს ამ უკანასკნელთ, გადაეცემა მათი მეშვებით
და მათი გავლით. ის მათზე იმავე ძალით ზემოქმედებს, რა ძალითაც მისი მოწინააღმდეგეები
წინააღმდეგობას უწევენ. ესე იგი, ძალაუფლებრივი დამოკიდებულებები განჭოლავს პირდაპირ
ხალხს. ისინი არ ლოკალიზდებიან სახელმწიფოსა და მოქალაქეთა შორის, კლასთა შორის
ურთიერთობათა საზღვრებზე და არც უბრალოდ წარმოქმნიან, ინდივიდების, სხეულების, 
ჟესტების, მოქმედებების დონეზე, კანონის თუ მმართველობის საერთო ფორმას. ისინი
გამოიხატებიან არასტაბილურობის კერებსა და შეჯახებათა უსასრულო რაოდენობის
წერტილებში, რომელთაგან თითოეული თავის თავში ატარებს კონფლიქტების, ბრძოლის და
უკიდურეს შემთხვევაში ძალთა თანაფარდობის დროებით ცვლილებებს. აქედან გამომდინარე, 
„მიკროძალაუფლებათა“ დამხობა არ ექვემდებარება „სულ ყველაფრის ან არაფრის კანონს“, ის
არ მიიღწევა ერთხელ და სამუდამოდ, არც ფუნქციონირების და არც დესტრუქციის
ინსტიტუტების მეშვებით.

უნდა ვაღიაროთ, რომ ძალაუფლება აწარმოებს ცოდნას, რომ ცოდნა და ძალაუფლება
ერთმანეთს გულისხმობენ. „ცოდნა-ძალის“ ურთიერთმიმართება არ უნდა გავაანალიზოთ, 
ძალაუფლებისგან თავისუფალი თუ არათავისუფალი შემმეცნებელი სუბიექტის საფუძველზე. 
პირიქით, იქიდან უნდა გამოვიდეთ, რომ შემმეცნებელი სუბიექტი, შესამეცნებელი ობიექტები
და შემეცნების მოდალობები, „ცოდნა-ძალაუფლების“ ფუნდამენტური იმპლიკაციური
მიმართების თავისთავად გამოვლინებას და მათ ისტორიულ ტრანსფორმაციებს წარმოადგენს. 
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სიტყვას შემმეცნებელი სუბიექტი კი არ აწარმოებს, არამედ ცოდნა-ძალა. იწარმოება იმ
პროცესებისა და ბრძოლის მიერ, რომელიც განჭოლავს და ქმნის კომუნიკაციას, რომელიც
განსაზღვრავს ფორმებსა და შემეცნების შესაძლო საზღვრებს.

“მეფის სხეულის” შესანიშნავი ანალიზი მოგვცა კანტოროვიჩმა: შუა საუკუნეების იურიდიული
თეოლოგიის თანახმად, მეფის ორი სხეული, დაბადება-სიკვდილით განპირობებული ხრწნადი
ელემენტის გარდა, ზედროულ ელემენტსაც მოიცავს, რომელიც გვირგვინის ფიზიკური, თუმც
ხელუხლებელი საყრდენია. ამ ორმაგობის ირგვლივ იქმნება იკონოგრაფია, მონარქიის
პოლიტიკური თეორია, სამართლებრივი მექანიზმები; ისინი განასხვავებენ და იმავდროულად
აკავშირდებენ მეფის პიროვნულობას გვირგვინის მოთხოვნებთან და მთელ რიტუალთან, 
რომელიც თავის კულმინაციას კორონაციის, დაკრძალვისა და დამორჩილების ცერემონიაში
აღწევს. მეორე პოლუსზე შეგვიძლია დასჯილის სხეული წარმოვიდგინოთ: მასაც
სამართლებრივი სტატუსი აქვს და ქმნის საკუთარ ცერემონიალს და იწვევს მთელ თეორიულ
დისკურსს; თუმცა ეს იმიტომ კი არ ხდება, რომ სუვერენის კუთვნილი „ძალაუფლების ნამატი“ 
დააფუძნოს, არამედ იმიტომ, რომ დასჯილთა სხეულზე დადაღული „ძალაუფლების
უკმარისობა“ გამოხატოს. პოლიტიკური ველის ყველაზე ბნელ ადგილას, დასჯილი, მეფის
სიმეტრიულდა ამობრუნებულ სურათ-ხატს წარმოადგენს.

თუ მეფის ნამატ ძალაუფლებას მისი სხეულის გაორმაგებამდე მივყავართ, დასჯილის სხეულზე
მიყენებისას, ხომ არ მიგვიყვანს ეს ასევე სხვა სახის გაორმაგებასთან, ანუ უსხეულო
სულთან? არასწორი იქნებოდა იმისი თქმა, რომ სული, ილუზია ან იდეოლოგიის
ზემოქმედების შედეგია. პირიქით, ის არსებობს, ნამდვილია და დასჯილებზე
მაკონტროლებელი ძალაუფლების მოქმედებაში მოყვანით ის იქმნება სხეულის გარშემო, 
ზედაპირზე და მის შიგნით. ქრისტიანული თეოლოგიის წარმოდგენილი სულისაგან
განსხვავებით, ისტორიული სული, თანშობილი ცოდვით კი არ იშვება, რომელიც ჯერ არს
დაისაჯოს, არამედ იშვება დასჯის, ზედამხედველობის, იძულების პროცედურებით. 
ეს რეალური და უსხეულო სული სუბსტანცია არ არის. ის ელემენტია, რომელშიც
ძალაუფლების განსაზღვრული ტიპის და ცოდნის განსაზღვრული სფეროს გამოვლინება
ჩენადობს. ეს არის მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც ძალაუფლების მიმართება შობს ცოდნის
შესაძლებლობას, ხოლო ცოდნა ძალაუფლების ზემოქმედებას ავრცელებს და განამტკიცებს. 
ადამიანი რაღაცა უფრო სიღრმისეულის დამორჩილების შედეგია, ვიდრე თვითონ არის. სული, 
რომელიც მასში მკვიდრობს, ანიჭებს არსებობას, რომელიც თავად ბატონობის ელემენტია, 
როგორც სხეულზე ძალაუფლების განმახორციელებელი რამ. სული პოლიტიკური
ანატომიის შედეგი და ინსტრუმენტია. სული – სხეულის საპყრობილეა.
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დასჯა მთელი თავისი ბრწყინვალებით

ამ ეპოქაში წამება რიტუალის შემადგენელი ნაწილია და ორ პირობას აკმაყოფილებს: 
დასჯილის სხეულის იარების ანუ დასჯის ბრწყინვალების მეშვეობით, მას სამარცხვინოს
იარლიყი მიაწებოს. ხალხმა საჯარო სანახაობა, სამარცხვინო ბოძი, ტანჯვა და წამება უნდა
დაიმახსოვროს. სასამართლოს თვალსაზრისით კი, წამება ნათელი და საჯაროდ ხილვადი უნდა
იყოს, რათა ამით ის სამართლიანობის ზეიმად იქნეს აღქმული. თვით გადამეტებული ძალადობა
სამსჯავროს დიდების ელემენტია: ის ფაქტი, რომ დამნაშავე დარტყმების გამო კვნესის და
ოხრავს, არა სამარცხვინო გვერდითი მოვლენა, არამედ თვითონ სამსჯავროს ცერემონიალია, 
მთელი თავისი ძალმოსილებით.

სხეულის დასჯა წამების გამოყენებით არ ამოიწურება: ის თავისთავად დიფერენცირებულ
ტანჯვის მიყენებას და მწამებელ ძალაუფლებას წარმოადგენს. წამების გადამეტებაში
ძალაუფლების ეკონომიაა ჩადებული.
XVI საუკუნეში მიღებული სამართალწარმოება სათავეს ხალხის მღელვარების, შეძახილებისა და
მისალმების შიშისაგან ღებულობდა. ეს „შიში იმ არეულობის, ძალადობის და ატეხილი
შფოთისაგან მოდიოდა, რომელიც მოსარჩელე მხარეების ან სულაც მოსამართლის წინააღმდეგ
იყო მიმართული.“ საქმის ამგვარი წარმოებით მეფეს იმის თქმა სურდა, რომ „სუვერენის
ძალაუფლება“, რომელიც დასჯის უფლებას თავისთვის იტოვებდა, არავითარ შემთხვევაში არ
ეკუთვნოდა „მასას“. სუვერენის სამსჯავროს წინაშე, ყველას ხმა უნდა ჩაეწყვიტა.
თუმცა, სამართალწარმოების გასაიდუმლოებული ბუნების მიუხედავად, ჭეშმარიტების
დასადგენად დადგენილი წესებისადმი მორჩილება მოითხოვებოდა. საიდუმლო, სისხლის
სამართლის ამოქმედებისას, თვისთავად ჭეშმარიტების მკაცრ მოდელს მოითხოვდა. შუა
საუკუნეებში დაწყებული ტრადიცია, რომელიც აღორძინების ეპოქის სამართალმცოდნეების
წყალობით მნიშვნელოვნად განვითარდა, მტკიცებულებათა ხასიათსა და სანდოობას ადგენდა.

სასამართლო მოკვლევის წარმოების ფუნქცია – ჭეშმარიტების დამატებაა. ამგვარი მოკვლევა არ
წარმოადგენდა სიმართლის ნებისმიერ საფასურად გამოგლეჯვას. ის თანამედროვე
დაკითხვების ზღვარდაუდგენელი წამებისაგან განსხვავდებოდა. რასაკვირველია, ის მკაცრი
იყო, მაგრამ ველური არ ყოფილა. ის მკაფიოდ განსაზღვრული პროცედურების მოწესრიგებული
პრაქტიკა იყო. წამების მომენტები, ხანგრძლივობა, გამოყენებული იარაღები, თოკების სიგრძე, 
გირებისა და სოლების რაოდენობა, გამომძიებელი ჩინოვნიკის საქმეში ჩარევის დოზა –
ეს ყველაფერი განსაზღვრული იყო სხვადასხვა ადგილობრივი ჩვეულებით და
რეგლამენტირებული იყო დეტალურად. წამება – მკაცრი წესებით მართული სასამართლო
თამაშია.

მსხვერპლს, როგორც წესი, პაციენტად მოიხსენიებდნენ. მასზე სისასტიკის სხვადასხვა დოზას
იყენებდნენ; ის ან მოითმენდა ამ წამებებს და „გაიმარჯვებდა“ ან ვეღარ გაუძლებდა და
დანაშაულს აღიარებდა. ჭეშმარიტების „სწრაფი“ ძიების, წამების გარეგნულ სიმკაცრეში ღვთის
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სამსჯავროს განსაცდელის გადადებული მექანიზმი იმალება: ჭეშმარიტების დადგენაზე
მოწოდებული, ფიზიკური გამოწვევა. თუ პაციენტი დამნაშავეა, მაშინ მასზე წამებით
მიყენებული დასჯა აღარ იქნება დაუმსახურებელი; თუ უდანაშაულოა, მაშინ
წამება მისვე გამართლებას ემსახურება.

მტკიცებულება ექვემდებარებოდა არა „ჭეშმარიტი ან მცდარის“ დუალისტურ პრინციპს, არამედ
თანდათანობით გრადაციას. მტკიცებულობის რაღაცა დონე უკვე აღნიშნავდა დანაშაულის
შესაბამის დონეს და ამდენად, რაღაც სასჯელსაც.

საჯარო დასჯა გაგებულ უნდა იქნეს არა მარტო, როგორც სამართლებრივი, არამედ როგორც
პოლიტიკური რიტუალი. მისი გამოყენების მეორეხარისხოვან შემთხვევებშიც კი ის
მიეკუთვნეობოდა იმ ცერემონიებს, რომელთა საშუალებითაც ძალაუფლება საკუთარ თავს
ამჟღავნებს.

დასჯისას, მეფე სამაგიეროს მიუზღავს: ერთი მხრივ, მისი სამეფო აღმატებულობისადმი
მიყენებული ზარალის, ხოლო მეორე მხრივ, მისი პიროვნული შეურაცხყოფის გამო. დასჯა იმის
საშუალებაა, რომ ერთსა და იმავე დროს, საზღაური მიეგოს მეფის პიროვნულ და სახელმწიფო
ასპექტებს, რადგან სუვერენის ფიზიკურ-პოლიტიკური ძალაუფლება რაღაცა აზრით კანონში
თანამყოფობს.

საჯარო დასჯა იურიდიულ და პოლიტიკური ფუნქციას აღასრულებს. ის არის ცერემონიალი, 
რომლის მეშვეობითაც სუვერენის დარღვეული ძალაუფლება ერთ წამში აღდგება მთელი
თავისი ბრწყინვალებით.
დასჯის მიზანი არა იმდენად თანასწორობის აღდგენაა, რამდენადაც ის რომ მიაღწიოს, 
სუვერენსა და ქვეშემრდომთა შორის ასიმეტრიულობის კულმინაციას. დამნაშავის სხეულის
მეშვეობით ყველას უნდა შეეგრძნო სუვერენის ზღვარგადასული თანაყოფნა. საჯარო დასჯა არ
აღადგენდა სამართლიანობას. ის რეაქტუალიზებას უწევდა ძალაუფლებას.

საჯარო დასჯას, როგორც შეიარაღებული კანონის რიტუალს, რომელშიაც სუვერენი მსაჯულისა
და მთავარსარდლის გაუმიჯნავ, ორმაგ სახეს გამოავლენს, ორი ასპექტი აქვს: გამარჯვების და
ბრძოლის. ომში, რომელიც სუვერენსა და დამნაშავეს შორის მიმდიანრეობს, მეფე იმარჯვებს; ამ
ომმა იმ უზარმაზარი ძალაუფლების დემონსტრირება უნდა მოახდინოს მათზე, რომლებიც მან
უძლურად აქცია. ეს ასიმეტრია, ძალთა შეუქცევადი უთანაბრობა, საჯარო დასჯის არსებითი
ელემენტია. დასჯის ცერემონიალი ტრიუმფს ასიმბოლოებს. ჯალათი, არა მხოლოდ ცხოვრებაში
გაატარებს კანონს, არამედ ძალასაც იყენებს. ის ძალადობის იარაღია, რომელიც ლაგამს
ამოსდებს დანაშაულს. რაღაცა აზრით, ჯალათი მეფის მახვილი, მისი დამცავი იარაღია. 
ნებისმიერი წვრილმანი დამნაშავეც კი მეფის პოტენციური მკვლელია. მეფის მკვლელი კი
აბსოლუტური დამნაშავე, ის სამეფო ძალაუფლების ჩახშობას, მისი ფიზიკური განადგურებით
აღწევს. მეფის მკვლელის იდეალური სასჯელი შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორც ყველა
შესაძლო წამების ჯამი, როგორც უსასრულოდ გაგრძელებული შურისძიება.
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საჯარო დასჯის ცერემონიალის მთავარ და უშუალო პერსონაჟს ხალხი წარმოადგენდა, მის
განსახორცილებლად მოითხოვებოდა ამ უკანასკნელის დასწრება. მისი მიზანი შინაგანი
ძალაუფლების სახით ძრწოლის გაჩენაა. ხალხმა უბრალოდ კი არ უნდა იცოდეს დასჯის შესახებ, 
არამედ საკუთარი თვალითაც უნდა იხილოს. რაღაცნაირად ხომ უნდა აიძულო ისინი შიშით
ძრწოდნენ. ამასთანავე, ისინი დასჯის მოწმეები, გარანტები და რაღაც დოზით
თანამონაწილეებიც უნდა იყვნენ. დასჯილს დიდხანს დაატარებენ, ამცირებენ და ჩადენილ
სიმხეცეს შეახსენებენ, მასების მხრიდან ის ხვდება შეურაცხყოფას და ზოგჯერ თავდასხმებსაც. 
მონარქის შურისძიებაში ხალხის შურისგებაც უნდა მოიძებნოს. ეს უკანასკნელი კი სრულიადაც
არ შეადგენს მონარქის შურისძიების საფუძველს; მეფე სრულიადაც არ გამოხატავდა ხალხის
შურისძიებას. უფრო მეტიც, ხალხი მიწვეული იყო, რომ მეფის მტრებზე შურისძიების
თანაზიარი ყოფილიყო, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ეს მტერი – ხალხის რიგებიდან იყო.

ზუსტად მაშინ, საყურებლად მოზიდული ხალხს შეეძლო მწამებელი ძალაუფლების მიმართ
უარყოფითი რეაქცია გამოეხატა და ზოგჯერ ბუნტზეც წასულიყო; დაბრკოლებები შეექმნათ
უსამართლოდ შეფასებული სასჯელის აღსრულებისათვის, ჯალათის ხელიდან გამოეგლიჯათ
დასჯილი და მისი შეწყალება ძალით მიეღწიათ; ზოგჯერ ჯალათსაც კი თავს ესხმოდნენ, 
სწყევლიდნენ მსაჯულს და დრტვინავდნენ განაჩენის გამო – ეს ყოველივე იმ რიტულზე უარის
თქმაა, რომელსაც წესრიგი შეჰქონდა მათში.

ხალხი ეშაფოტისკენ მხოლოდ იმიტომ როდი მიეშურებოდა, რომ დამნაშავის ტანჯვა ეხილა ან
ჯალათის რისხვა აღეგზნო; ისინი იმ ადამიანის მოსასმენადაც მიდიოდნენ, რომელსაც
დასაკარგი უკვე აღარ აქვს და რომელიც სწყევლის მსაჯულებს, კანონებს, ძალაუფლებას, 
რელიგიას. გარდაუვალი სიკვდილის წინ დამნაშავე იმას ლაპარაკობდა რისი თქმაც სურდა, 
რასაც მაყურებლები მიესალმებოდნენ. ასეთი დასჯისას, ხალხის წინაშე, რომელიც მეფის
შემაძრწუნებელი ძალაუფლების დემონსტრირებისთვის იყო მიწვეული, ადგილი ჰქონდა
კარნავალურობას: როლების ცვლას, დამნაშავეები გმირებად იქცნენ. ხალხი ისე არსად
გრძნობდა თავს დასჯილის ჭირისუფლად, როგორც ამ რიტუალებისას.

საჯაროდ დასჯის ცერემონიიდან, სადაც ძალადობას ნებისმიერ წამს შეეძლო საწინააღმდეგო
მხარეს შებრუნებულიყო, დიდი ალბათობით გამყარებული გამოდიოდა სოლიდარობა და არა
სუვერენის ძალაუფლება. XVIII-XIX საუკუნეების რეფორმატორები იძულებულები გახდნენ
შეეგნოთ, რომ საბოლოო ჯამში, საჯაროდდასჯა ხალხს ვერ აშინებდა.
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დისციპლინა
XVII-XVIII საუკუნეებში დისციპლინა ბატონობის ზოგად ფორმად იქცა. იბადება ადამიანის
სხეულის ფლობის ხელოვნება, რომელიც მიმართულია არა მხოლოდ მისი მოხერხებულობისა
და გაწაფულობის გაზრდაზე, არა სულ უფრო მეტ მორჩილებაზე, არამედ ურთიერთობათა
ფორმირებაზე. ეს უკანასკნელი კი რაც უფრო მეტად შემსმენელი ხდება, მით უფრო იზრდება
მისი სარგებლიანობაც და პირუკუ. შედეგად იძულების პოლიტიკა ყალიბდება, ხდება
სხეულზე მუშაობა. სხეული ძალაუფლების მექანიზმში ერთვება, რომელიც გულმოდგინედ
გადაამუშავებს მას, არღვევს მის შინაგან წესრიგს და ხელახლა ჰკრავს.

დისციპლინა სხეულის ძალას ზრდის (ეკონომიკური სარგებლიანობის მიხედვით) და
ამასთანავე კიდეც ამცირებს მას (პოლიტიკური მორჩილების თვალსაზრისით). მოკლედ რომ
ვთქვათ, ის სხეულისაგან გამოჰყოფს ძალებს: ერთი მხრივ, მის უნარიანობას, სარგებლიანობას
ზრდის, მეორე მხრივ ენერგიას, მის ძლიერებას მიმართულებას უცვლის.

უპირველეს ყოვლისა, დისციპლინა სივრცეში ინდივიდების განაწილებასთანაა კავშირში. 
ამისათვის ის რამდენიმე მეთოდს იყენებს:

1. ის ზოგჯერ მოითხოვს შემოზღუდვას, სპეციფიკურ ადგილს, სხვა დანარჩენებისაგან
განსხვავებულს და თავის თავში ჩაკეტილს;

2. დისციპლინის მექანიზმები სივრცეს გადაამუშავებენ უფრო მეტად ნატიფი წესით. ის
ორგანიზებას უკეთებს გაანალიზებად სივრცეს;

3. ფუნქციური განაწილების წესი ზედამხედველობის ინსტიტუტების მეშვეობით
კოდირებას უკეთებს სივრცეს, მხედველობაში იღებს რა მის მრავალგვარ გამოყენებას, 
არქიტექტურას თავისუფლებას უტოვებს.

4. დისციპლინის ელემენტები ურთიერთჩანაცვლებადია, რამდენადაც თითოეული მათგანი
ადგილის, რიგის და სხვებს შორის დაშორების სივრცის მიხედვითაა განსაზღვრული. 
შედეგად, მისი ერთეული არის არა ტერიტორია (ბატონობის ერთეული), არა ადგილი
(განთავსების ერთეული), არამედ რანგი.

თანდათანობით, ჩამოყალიბდა სწავლების დროის ახლებური ეკონომიაც. სასკოლო სივრცემ
ფუნქციონირება დაიწყო, როგორც სწავლების, ზედამხედველობის, იერარქიზაციისა და
დაჯილდოების მექანიზმმა.

ამგვარად, ადგილების, რანგების, „კელიების“ ორგანიზებით, ზედამხედველობა კომპლექსურ
სივრცეს ქმნის: ერთდროულად, არქიტექტურულს, ფუნქციონალურსა და იერარქიულს; 
სივრცეს, რომელიც ფიქსირებულ განლაგებასა და გადაადგილებას განაპირობებს.
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ზედამხედველობის მეთოდები წრფივ, ისტორიულ დროს აღმოაჩენენ, რომლის მონაკვეთები
ერთმანეთს ებმიან და რომელიც მყარი, საბოლოო წერტილისკენ მიისწრაფვის. ერთი სიტყვით, 
ეს „ევოლუციის“ დროა. მაგრამ ამ ადმინისტრაციულ და ეკონომიკურ ტექნიკებთან ერთად
აღმოჩნდება სერიულ-ციკლური, კუმულაციური ტიპის დროც: ევოლუციის გახსნილობის, 
როგორც რაღაცა „პროგრესის“ დრო.

ზედამხედველობის ტექნიკები ინდივიდუალურ სერიებს აღმოაჩენენ: წარმოშობას, „შესაქმეს,“ 
როგორც ევოლუციის სარკმელს. ინდივიდის წარმოშობა და საზოგადოებრივი პროგრსი – XVIII 
საუკუნის ეს ორი უდიდესი აღმოჩენა, შეიძლება ძლაუფლების ახალ მეთოდებსაც
მივაკუთვნოთ, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, დროის მართვის საშუალებებს. ამისათვის დროს
სარგებლიანობის თვისებას ანიჭებენ: მას ანაწევრებენ ნაჭრებად და სერიებად, ასინთეზირებენ
და დააგროვებენ. ძალაუფლების მაკრო- და მიკროფიზიკამ ისტორიის გამოგონება გახადა
შესაძლებელი (რაც დიდი ხანია უკვე აღარავის სჭირდებოდა).

აქედან მოყოლებული, დისციპლინა არა უბრალოდ სხეულთა განაწილების ხელოვნება, მათგან
გამოსული დროის მოხელთება და დაგროვება, არამედ ეფექტური მანქანა-მექანიზმის აშენების
მიზნით ძალთა შეკრების ხელოვნებაა. მარტომყოფი სხეული – ელემენტი ხდება, რომელიც
შეიძლება სადმე განათავსო, მოძრაობაში მოიყვანო და სხვა ელემენტებთან გააერთიანო. მისი
მთავარი განმსაზღვრელი ცვლადი არის უკვე არა ქველობა და ძალა, არამედ დაკავებული
ადგილი, მონაჭერი, რომელსაც თავისი თავითვე ფარავს, სისწორე და და საიმედო განლაგება. 
ჯარისკაცი – უპირველეს ყოვლისა მოძრავი სივრცის ფრაგმენტია და მხოლოდ ამის შემდეგ
ვაჟკაცი და ქველი.

მექანიზმის შემადგენელ ნაწილებში შედიან განსხვავებული ქრონოლოგიური
თანამიმდევრობები, რომლებსაც დისციპლინა ერთად თავს უყრის რთული დროის
შესაქმნელად. თითოეულმა თავისი დრო სხვებს უნდა შეუწყოს იმგვარად, რომ
თითოეულისაგან მაქსიმალური ძალა გამოწუროს, მათმა კომბინაციამ კი ოპტიმალური შედეგი
მოგვცეს.

გულმოდგინედ გაანგარიშებული ძალების შეერთება ბრძანებების მკაფიო სისტემას მოითხოვს. 
დისციპლინირებული ინდივიდის ყოველი ქმედება ბრძანებებით უნდა იცვალოს და
განმტკიცდეს. ამ ბრძანებების ეფექტურობა კი მათი ხანმოკლეობითა და სიცხადით
განისაზღვრება.

ერთი სიტყვით, დისციპლინა კონტროლირებადი სხეულებიდან ინდივიდუალობის ოთხ ტიპს
ქმნის, უფრო სწორედ რაღაცა ინდივიდუალობას, რომელსაც ოთხი მახასიათებელი აქვს: ის
უჯრედული (სივრცული განაწილების თამაშში), შეზღუდული (კოდირებული მოქმედება), 
გენეტიკური (დაჯამებული დრო) და კომბინირებულია (ძალთა შეკრება).

ამის მისაღწევად, ზედამხედველობა ოთხ ძირითად მეთოდს იყენებს: ადგენს ცხრილებს, 
წინასწარ გაწერს მოძრაობებს, აიძულებს ვარჯიშს და ბოლოს, ძალთა შესაკრებად ტაქტიკას
იყენებს.
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დისციპლინირებული ძალაუფლების წარმატება, ეჭვგარეშეა, ისეთი მარტივი პროცედურებით
აიხსნება როგორიცაა: იერარქიული ზედამხედველობა, მანორმალიზებელი სანქციები და მათი
შეერთება სპეციფიკურ პროცედურასთან, გამოცდასთან.

კლასიციზმის ხანაში იქმნება ხლახთა „ობსერვატორიები“, რომლებისთვისაც მეცნიერების
ისტორიკოსებმა კეთილი სიტყვა ვერ გაიმეტეს. ლინზების, სინათლის კონის, ტელესკოპის
დიდებული ტექნოლოგიებთან ერთად, რომლებიც ახალ ფიზიკასა და კოსმოლოგიას დაედო
საფუძვლად, არსებობდნენ ზედმხედველობის, მზერის მრავალრიცხოვანი და
ურთიერთგადამკვეთი ტექნიკები, რომელთა მოვალეობა დანახვა იყო, თანაც ისეთი, რომ მის
თვალს არაფერი გამოჰპარვოდა. დამორჩილებისა და ექსპლოატაციის ტექნიკების გამოყენებამ, 
ხილვადობისა და სინათლის უცნობმა ხელოვნებამ ნელ-ნელა შეამზადა ახალი ცოდნა
ადამიანზე.

„ობსერვატორიის“ ზემოხსენებული მოდელები სამხედრო ბანაკის თითქმის
იდეალურ მოდელს ემყარება. ის თავად მოკვდავსა და ხელოვნურ ქალაქს წარმოადგენს, 
რომელიც სურვილისამებრ შეიძლება თითქმის უსასრულოდ ავაშენოთ და გადავაკეთოთ. ის
ძალაუფლების უმაღლესი სფეროა, რომელიც (რამდენადაც შეიარაღებულ ადამიანებზე
ზემოქმედებს), დიდი ძალის პატრონი უნდა იყოს, ამასთან, დიდად თავშეკავებასაც უნდა
ავლენდეს და დიდი ეფექტურობით და პრევენციული ფასეულობით უნდა გამოირჩეოდეს.

სრულყოფილ ბანაკში მთელი ძალაუფლება სწორედ რომ ზუსტი ზედამხედველობის გზით
ხორციელდება. თითოეული შეხედვა არის ნასხლეტი ძალაუფლების გლობალური
მოქმედებიდან. ზუსტად განისაზღვრა გასასვლელების გეომეტრია, კარვების რაოდენობა და
განლაგება, მათში შესასვლელების ორიენტაცია, სიგანესა და სიგრძეზე განლაგებული რიგების
განლაგება. ხდება ერთმანეთის მაკონტროლებელ მზერათა ნახაზების გაკეთება.

ერთი სიტყვით, ახლა უკვე, არქიტექტურა მოწოდებულია, ინდივიდის გარდამქნელი
ინსტრუმენტი იყოს: იმოქმედოს მათზე ვინც მასში იმყოფება, მართოს მათი ქცევები, მათამდე
მიიყვანოს ძალაუფლების გამოვლინება, აქციოს ისინი შემეცნებისადმი საწვდომად და
შეცვალოს კიდეც. ქვებს შესწევთ იმისი ძალა, რომ ხალხი გამგონე და მცოდნე გახადოს.

პატიმრობის და შეზღუდვის ძველი უბრალო სქემა (სქელი კედლები, მძიმე კარიბჭე, რთული
შესასვლელ-გამოსასვლელი) სარკმელებისა და კარებების, მიყრუებული და ცარიელი
სივრცეების, გასასვლელების და სამეთვალყურეო ადგილების გათვლით იცვლება. 
საავადმყოფოების შენობას თანდათან, როგორც სამედინო ზემოქმედების მქონე ინსტრუმენტს, 
ისე აგებენ, რომ მან ავადმყოფებზე კარგი დაკვირვება უზრუნველყოს; აქედან გამომდინარე კი
მკურნალობის საუკეთესო მეთოდის არჩევაც. შენობების ფორმამ, რომელმაც ავადმყოფების
სათანადო დონეზე გათავსება უნდა უზრუნველყოს, გადამდები დაავადებების გავრცელებას
დაბრკოლებები უნდა შეუქმნას.

სრულყოფილმა დისციპლინარულმა აპარატმა „ერთი მზერის სროლით“ ყველაფრის დანახვა
უნდა შეძლოს. მისი ცენტრალური წერტილი ყოვლისმომცველი სინათლის წყარო უნდა იყოს, 
ასევე უნდა იყოს იმ ყველაფრის დაახლოების ადგილი, რაც კი შემეცნებადია: სრულყოფილი
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თვალი, რომელსაც ვერაფერი დაუსხლტება და ცენტრი, რომელიც ყველა სხვა თვალის მზერას
მიიპყრობს.

თუმცა ზედამხედველობა ინდივიდებზე დგას. ის ქსელურ ურთიერთობების მიხედვით –
ზემოდან ქვემოთ მოქმედებს, მაგრამ ასევე, რაღაცა დონემდე მოქმედებს ქვემოდან ზემოთაც და
ჰორიზონტალურადაც. ეს ქსელი მთელს ანარჩუნებს, აკავებს და განჭოლავს ძალაუფლების
გამოვლინებებით; ზედამხედველები, თავადაც გამუდმებული ზედამხედველობის ქვეშ არიან. 
დისციპლინის იერარქიზირებულ ზედამხედველობაში, ძალაუფლება ნივთი არ არის, 
რომელსაც შეიძლება დაეუფლო და არც თვისების მსგავსად გადაეცემა; ის მექანიზმივით
მოქმედებს. თუმც პირამიდული ორგანიზაცია არსებითად „მეთაურის“ არსებობას გულისხმობს, 
მთლიანობაში, ხელისუფლებას სწორედ რომ ეს მექანიზმი აწარმოებს, ინდივიდებს კი უწყვეტ
და მუდმივ ველში განათავსებს.

ზედამხედველობის იერარქიის და მანორმალიზებელი სანქციების ერთმანეთან შეხამებას
გამოცდა ახდენს. გამოცდა – ეს მაკლასიფიცირებელი, დამსჯელი და კვალიფიკაციის
ამაღლების საშუალების მიმცემი მანორმალიზებელი მზერა და ზედამხედვლობაა. ის
ადამიანებს ხილვადებს ხდის, რის წყალობითაც მათი დიფერენცირება და დასჯა შეიძლება.

ამიტომ ყველა დისციპლინარულ მექანიზმში, გამოცდა სრულქმნილი რიტუალია. მასში
ძალაუფლების ცერემონია და გამოცდილების ფორმა, ძალის გამოყენება და ჭეშმარიტების
დადგენა ერთდება. გამოცდის დისციპლინარული პროცედურების ცენტრში მორჩილების
დემონსტრირება ხდება; დამორჩილებულები ობიექტებად აღიქმებიან. ძალაუფლებრივი
დამოკიდებულებების ურთიერთვალდებულება და მათი ცოდნასთან კავშირი, გამოცდაში
მთელ თავის ბრწყინვალე იერს იძენს.

დისციპლინარულ რეჟიმში, ინდივიდუალიზაცია დაღმავალი წესით ხდება: რაც უფრო
ავტონომიური და ფუნქციური ხდება ძალაუფლება, უფრო მეტ ინდივიდუალიზაციას
განიცდიან ისინი, ვისზედაც ის მიემართება. შუა საუკუნეების შემდეგ, ეს ზედამხედველობის
და არა ცერემონიის გზით ხდება; დაკვირვების და არა მოსახსენიებელი მატიანეს მეშვეობით; 
ნორმებზე დამყარებული შედარებითი გაზომვის და არა წინაპართაგან მომდინარე
გენეალოგიების გზით; „გადაცდომების“ და არა გმირობების მეშვეობით. დისციპლინურ
სისტემებში ზრდასრულზე უკეთ, ბავშვი ინდივიდუალიზირდება, ავადმყოფი ჯანმრთელს
ასწრებს, შეშლილი და დამნაშავე – ნორმალურსა და კანონმორჩილს.

ინდივიდი, საზოგადოებაზე „იდეოლოგიური“ წარმოდგენის გამოგონილი ატომია. მაგრამ ის
ნამდვილიც არის, რადგანც შეიქმნა ძალაუფლების სპეციფიკური ტექნოლოგიის მიერ, 
რომელსაც მე „დისციპლინა“ ვუწოდე. საჭიროა ერთხელ და სამუდამოდ შეწყდეს ძალაუფლების
გამოვლენის უარყოფით ტერმინებში აღწერა: „ის ზღუდეა, გამთიშველია, რაღაცას ნიღბავს, 
გვიმალავს, წნეხისა და ცენზურის ქვეშ ატარებს“. სიანამდვილეში, ძალაუფლება აწარმოებს. ის
რეალობის მწარმოებელია. ის ჭეშმარიტების რიტუალებსა და ობიექტების ზონებს აწარმოებს. 
როგორც ინდივიდი, ასევე ის ცოდნა, რომელიც ამ ინდივიდის შესახებ შეიძლება მივიღოთ, 
მისსავე პროდუქციას მიეკუთვნება.



14

პანოპტიკონი
ჩვენთვის ცნობილია ბენტამის „პანოპტიკონის“ არქიტექტურული სახე: შენობას, რომლის
ცენტრშიც კოშკია აღმართული, ბეჭდის რკალის ფორმა აქვს. კოშკზე დატანებული ფართო
სარკმლები რკალის შიგნითა მხარეს გადაჰყურებს. რკალისებრი შენობა კამერებადაა
დაყოფილი, კამერებს კი ორ-ორი სარკმელი აქვთ; ერთი შიგნით, მეორე კი გარეთ გამოდის, რაც
იმის საშუალებას იძლევა, რომ მთელი კამერა სრულიად ხილვადი იყოს. კამერებში რომ
სათითაოდ ჩავსვათ შეშლილი, ავადმყოფი, განსასჯელი ანდა მოწაფე, ხოლო ცენტრალურ
კოშკში დავაყენოთ ერთი ზედამხედველი, სავსებით საკმარისი იქნებოდა. კოშკის
თვალისმომჭრელი ნათების წყალობით, ჩვენ შეგვიძლია კამერებში ტყვეთა მკაფიოდ
გამოხატული ფიგურები დავინახოთ. რამდენი საკანიცაა, იმდენივე ერთი
მსახიობის თეატრიცაა, რადგან ყველა მსახიობი მარტოდმარტო, სრულიად
ინდივიდუალიზირებული და მუდმივად ხილვადია. პანოპტიკური მოწყობა ორგანიზებას
უკეთებს სივრცულ ერთეულებს და შესაძლებელს ხდის მათ გამუდმებით ყურებას და
დაუყოვნებლივ ამოცნობას. მოკლედ რომ ვთქვათ, მისი პრინციპი ბნელი დილეგის
საწინააღმდეგოა. კარცერის სამი ფუნქციიდან (გამომწყვდევა, მზის სინათლისგან მოწყვეტა და
თვალისაგან დამალვა) მხოლოდ პირველი ნარჩუნდება, დანარჩენი ორი კი უქმდება. კაშკაშა
სინათლე და ზედამხედველის მზერა, წყვდიადზე უკეთ ატყვევებს, რომელიც საბოლოო ჯამში
იცავდა დატყვევებულს. ხილვადობა, სინამდვილეში ხაფანგია.
თითოეული ინდივიდი საიმედოდ ჩარზულ კამერაში ზის. გარედან მას ზედამხედველი
უყურებს. საკანში გამომწყვდეულს, ციხის შიდა კედლები იმის საშუალებას უსპობს, რომ მის
გვერდით კამერაში მყოფ მეზობელთან კონტაქტი დაამყაროს. მას ხედავენ, ის კი ვერავის
ხედავს. ის ინფორმაციული ობიექტია, მაგრამ არასოდეს კომუნიკაციის სუბიექტი. 
ცენტრალური კოშკის მოპირდაპირედ კამერის მდებარეობა, უზრუნველყოფს, რომ მას
გამუდმებით უთვალთვალებდნენ. რკალის შიგნით არსებული გადატიხრული სივრცე, 
ერთმანეთისაგან გამოყოფილი კამერები, გვერდითი მხრიდან არახილვადობას
გულისხმობენ; და სწორედაც რომ ამგვარი არახილვადობა გვევლინება წესრიგის გარანტორად.

პანოპტიკონის მთავარი მიზანიც აქედან გამომდინარეობს: გადაიყვანო დაპატიმრებული
მუდმივ და შეცნობადი ხილვადობის ისეთ არეში, რომელიც ძალაუფლების ავტომატურად
ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს. ეს იმგვარად უნდა იყოს მოწყობილი, რომ
ზედამხედველობა თავის შედეგებში მუდმივი იყოს; და თუ ის მაინც წყვეტილად
ხორციელდება, პანოპტიკონის არქიტექტურული აპარატი იმგვარი მანქანა-მექანიზმი უნდა
იყოს, რომელიც ქმნის და ეხმარება ძალაუფლებრივ ურთიერთობებს მისი აღმასრულებელი
ადამიანისაგან დამუკიდებლად.

ბენტამის მიერ ჩამოყალიბებული პრინციპის თანახმად, ძალაუფლება ჩენადი და
შემოწმებისათვის მიუწვდომელი უნდა იყოს. დატყვევებულს ცენტრალური კოშკის ჩრდილი
მუდამ თვალწინ უნდა ედგას და არასოდეს უნდა იცოდეს უთვალთვალებენ თუ არა მას
ზუსტად აი ახლა, მაგრამ ამავდროულად ის დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ შესაძლოა
ნებისმიერ დროს უთვალთვალებდნენ.
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ძალაუფლების პრინციპი არა იმდენად ადამიანში, რამდენადაც სხეულების, ზედაპირების, 
სინათლის, მზერათა განსაზღვრულობასა და წინასწარ მოფიქრებულობაში მდგომარეობს. 
ცერემონიები, რიტუალები და ნიშნები, რომელთა მეშვეობითაც სუვერენი ძალაუფლების
სიჭარბეს ავლენდა, უსარგებლო ხდება. ასიმეტრიის, დისბალანსისა და განსხვავების
ხელშემწყობი მექანიზმები კი კვლავაც მოქმედებენ. შესაბამისად, მნიშვნელობა არა აქვს ვისგან
მოდის ძალაუფლება. ლამის ალალბედზე შერჩეულ ნებისმიერ პირს შეუძლია მანქანა-
მექანიზმის ამუშავება: უფროსის არყოფნისას, მის ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, მნახველებსა და
მსახურებსაც კი. პანოპტიკონი – სასწაულმოქმედი მანქანაა, რომელიც იმის მიუხედავად თუ
როგორ გამოიყენებენ, ძალაუფლების ერთნაირ ზემოქმედებას აწარმოებს.

პანოპტიკონი პრივილეგირებული ადგილია ადამიანებზე ექსპერიმენტების ჩასატარებლად და
ანალიზის გასაკეთებლად, რაც სრული სანდოობით აჩვენებს თუ რა გარდაქმნები შეიძლება
მოყვეს მას. პანოპტიკონი ძალაუფლების თავისებურ ლაბორატორიას წარმოადგენს. თავისი
მექანიზმების წყალობით მას შეუძლია ეფექტური როლი ითამაშოს და გავლენა იქონიოს
ადამიანთა ქცევაზე.

პანოპტიკონი ფუნქციონირების განმაზოგადებელ მოდელად უნდა გავიგოთ, როგორც მეთოდი
იმისა, რომ ძალაუფლებასთან მიმართება ადამიანთა ყოველდღიური ცხოვრების ტერმინებში
განსაზღვროთ. თუმცა, პანოპტიკონი არ უნდა აღვიქვათ როგორც საოცნებო რამედ: ის
ძალაუფლების მექანიზმის დიაგრამაა, რომელიც იდეალურ ფორმამდე მიდის; მისი
ზემოქმედება წმინდა არქიტექტურულ და ოპტიკურ სისტემად უნდა წარმოვიდგინოთ. 
ყოველგვარი მატერიალური ინსტრუმენტების სათვალავში მიუღებლად, გეომეტრიულისა და
არქიტექტურულის გარდა, ძალაუფლება ინდივიდებზე უშუალოდ ზემოქმედებს, ის
ცნობიერებას, ცნობიერებაზე მძლავრობისათვის, ძალაუფლებით მოსავს. პანოპტიკური სქემა
ძალაუფლების ნებისმიერ აპარატს აძლიერებს; ის მის ეკონომიას (აღჭურვილობა, პერსონალი, 
დროის განაწილება) და ეფექტურობას განაპირობებს.

მეფის სხეული, მისი უცნაური მითიური და მატერიუალური თანაყოფნით, პირდაპირ
წინააღმდეგობაში მოდის ძალაუფლების პანოპტიკონის მიერ წარმოდგენილ ახალ ფიზიკასთან. 
პანოპტიზმი „პოლიტიკური ანატომიის“ ზოგადი პრინციპია, რომლის ობიექტი და მიზანი არა
უზენაეს ძალაუფლებასთან, არამედ დისციპლინასთან მიმართებაა.

დისციპლინის ყველგან გავრცელება კლასიკურ ეპოქაში მოხდა. დისციპლინის ინსტიტუტების
გამრავლება, რომელთა ქსელი სულ უფრო და უფრო მეტ ფართობს ფარავს, ამას ადასტურებს: 
ის რაც კუნძული, რაღაც პრივილიგირებული ადგილი, მხოლოდ განსაკუთრებული მოდელი
იყო, ზოგად ფორმულად იქცა.

ჩვენი საზოგადოება – ზედამხედველობის საზოგადოებაა და არამც და არამც სანახაობისა. 
ზედამხედველობის ზედაპირული საფარველ ქვეშ ის სხეულთა სიღრმეში ჩაეფლობა. 
კომუნიკაციის არხები ცოდნის დაგროვებისა და ცენტრალიზაციის საყრდენებად გვევლინებიან. 
ნიშნებით თამაში ძალაუფლების ღუზების სადგომებს განსაზღვრავს. არ უნდა ვთქვათ, რომ
საზოგადოებრივი წესრიგი ინდივიდის მთლიანობას წნეხის ქვეშ აქცევს, შერყვნის და მოკვეთს
– ინდივიდი უმალ მასში იწარმოება სხეულთა და ძალთა განსაკუთრებული ტექნიკების
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წყალობით. ჩვენ ბევრად უფრო ნაკლებად ვართ ბერძნები, ვიდრე გვგონია. ჩვენ არც
ამფითეატრის სკამებზე ვსხედვართ და არც მის სცენაზე ვიმყოფებით; ჩვენ ძალაუფლების
გამოვლინებების მიერ შეპყრობილები, პანოპტიკონის მანქანაში ვართ და მას გორგოლაჭების
მაგივრობას ვუწევთ.

დისციპლინის განსაკუთრებულობა იმაშია, რომ ის ცდილობს ძალაუფლების იმგვარი ტაქტიკის
შემოღებას, რომელიც შემდეგ სამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს: მისი აღსრულება მაქსიმალურად
იაფი უნდა ჯდებოდეს (ეკონომიკურად – მცირე გასავალის გამო და პოლიტიკურად –
თავშეკავების ძალით, სუსტი გარეგნული გამოხატულბით და ნაკლებად
ხილვადობით). სოციალური ძალაუფლების ამგვარი მოქმედება მაქსიმალურად ძლიერი უნდა
იყოს და ვრცელდებოდეს რაც შეიძლება მეტად, მარცხისა და ხარვეზების გარეშე. და ბოლოს, 
ძალაუფლების ეკონომიკური ზრდა წარმოების აპარატებთან უნდა იყოს დაკავშირებული
(საგანმანათლებლო, საბრძოლო, სამრეწველო, სამედიცინო), რომელთა წიაღშიც ის
აღსრულდება. მოკლედ რომ ვთქვათ, აუცილებელია ერთდროულად იზრდებოდეს სოციალური
სისტემის ელემენტთა, როგორც მორჩილება, ასევე სარგებლიანობა.

დისციპლინა მოწოდებულია ჩაანაცვლოს ძალაუფლება, რომელიც მისი აღმასრულებელის
ბრწყინვალებისაგან გვევლინება; ძალაუფლება, მალულად ობიექტებად აქცევს ყველას, ვისაც კი
ის მიეყენება. დისციპლინამ ინდივიდების შესახებ ცოდნის ფორმირება უნდა მოახდინოს, 
ნაცვლად სუვერენის ძალაუფლების ნიშნების სააშკარაოზე გამოტანისა. ერთი სიტყვით, 
დისციპლინა წვრილმან ტექნიკურ გამოგონებათა ურთიერთდამთხვევაა, რომლებიც
საშუალებას იძლევიან სიმრავლეთა (საამქრო, არმია თუ სკოლა), სარგებლიანობა გაზარდონ, 
რაც მიიღწევა ძალაუფლების წარუმატებლობების მინიმუმამდე დაყვანით;

არსებითად, ორი პროცესი, ხალხის მოგროვება და კაპიტალის დაგროვება ერთმანეთისაგან
განუყოფელია. ხალხთა მოგროვების პრობლემის გადაჭრა შეუძლებელი იქნებოდა წარმოების
აპარატის ზრდის გარეშე, რომელსაც მათი მოცვა და გამოყენება ძალუძს. და პირიქით, 
ტექნიკები, რომლებიც სასარგებლოს ხდიან დაგროვილ ხალხთა სიმრავლეს, კაპიტალის
დაგროვებას .

კაპიტალისტური ეკონომიკის ზრდამ დისციპლინური ძალაუფლების სპეციფიკური
მოდალობები შვა: მისი ზოგადი ფორმულები, ძალთა და სხეულთა დაქვემდებარების
მეთოდები; მოკლედ რომ ვთქვათ, „პოლიტიკურ ანატომიას“ ყველაზე განსხვავებულ
პოლიტიკურ რეჟიმებში, აპარატებსა და სისტემებში შეუძლია მუშაობა.

XVIII საუკუნისთვის ცოდნის ფორმირება და ძალაუფლების ზრდა წრიული პროცესში
ერთმანეთის გამუდმებით განმტკიცებას იწყებენ. დისციპლინა აქ „ტექნოლოგიურ“ ზღურბლს
აბიჯებს. თავდაპირველად საავადმყოფოს, შემდგომში სკოლას, მოგვიანებით კი სახელოსნოს
დისციპლინები არა თუ უბრალოდ გადააკეთებენ, არამედ იმდაგვარ აპარატებად აქცევენ, რომ
ობიექტივაციის ყოველგვარ მექანიზმს მათი დაქვემდებარების ინსტრუმეტებად გამოყენება
შეუძლია, ხოლო ძალაუფლების ზრდის ყოველ ჯერზე შესაძლოა ახალი ცოდნა იშვას. სწორედ
ამ ტექნოლოგიურ სისტემათა თანმხლებმა კავშირმა გახადა შესაძლებელი, რომ კლინიკური
მედიცინა, ფსიქიატრია, ბავშვთა ფსიქოლოგია, პედაგოგიური ფსიქოლოგია და შრომის
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რაციონალიზაცია დისციპლინარულ ელემენტებად ჩამოყალიბებულიყო. აღმოჩნდა რომ ორმაგ
პროცესს აქვს ადგილი: ეპისტემოლოგიურ გახსნილობას, გამოცხადებას, – ძალაუფლების
აღსრულების სრულქმნის მეშვეობით და ახალ ცოდნათა დაგროვებით, ძალაუფლების შედეგთა
გამრავლებას.

ფაქტობრივად, ემპირიული ცოდნის ფორმირების საწყისი, მისი საფუძველმდებარე ელემენტი
დაკითხვა იყო. ის ექსპერიმენტული ცოდნის იურიდიულ-პოლიტიკური მატრიცაა, რომელიც
როგორც ცნობილია, ძალზედ სწრაფად განვითარდა შუა საუკუნეების მიწურულს. თუ
სიმართლე გნებავთ, საბერძნეთში მათემატიკა გაზომვის ტექნიკებისგან იშვა, ხოლო
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, შუა საუკუნეების ბოლოს დაკითხვის ტექნიკებისგან. 
დიადი ემპირიული ცოდნა, რომელმაც სამყაროს ნივთები გარემოიცვა და უსასრულო, აღმწერი, 
„ფაქტების“ დამდგენელი დისკურსის წესრიგში ჩართო, ინკვიზიციის მოდელის მიხედვით
მოქმედებდა. ინკვიზიციის, იმ დიდი გამოგონებისა, რომელმაც ჩვენი მეხსიერების წყვდით
მოსილი კუნჭულები შეძრა. მაგრამ ვიდრე ეს იურიდიულ-პოლიტიკური, ადმინისტრაციული, 
სისხლის სამართლის, სასულიერო და საერო დაკითხვა იქნებოდა, საბუნებისმეტყველო და
ჰუმანიტარული მეცნიერებებისათვის ის დისციპლინური ანალიზი გახდა, ამ მეცნიერებათა
ტექნიკური მატრიცა, რომელიც აგერ უკვე საუკუნეზე მეტია, რაც ჩვენს „ჰუმანურობას“ აამებს, 
დისციპლინისა და დაკითხვის შარიან, პედანტურ, ბოროტებით სავსე კირკიტს წარმოადგენს.

შუა საუკუნეების დაკითხვის პროცედურა თანდათანობით ძველ მბრალდებელ
ზეგარდმოსულ სასამართლო პროცესს მიება. დისციპლინური მეთოდი კი, მეორე მხრივ, 
ქვემოდანაც, ცბიერად შეიჭრა სისხლის სამართალში, რომელიც პრინციპში ინკვიზიტორულად
რჩება. დღევანდელი სადამსჯელო სისტემის მახასიათებლები: დამნაშავის პიროვნებით
დაინტერესება, სწრაფვა იმისაკენ, რომ დასჯა გამოსწორებად, თერაპიად, ნორმალიზაციად
გადაიქცეს; სასამართლო გადაწყვეტილების სხვადასხვა ინსტანციას შორის დანაწილება, 
რომლებმაც უნდა დაადგინონ ზომები, შეაფასონ, დიაგნოზი დაუსვან, უმკურნალონ და
გარდაქმნან ინდივიდები, დიციპლინური გამოცდების სამსჯავრო ინკვიზიციის სიღრმეში
შეღწევაზე მოწმობს.

ამიერიდან, სასამართლოსთვის „საჭირო ობიექტად“ განიხილება არა დამნაშავის სხეული, 
რომელიც მეფის სხეულს აღუდგა წინ, არამედ დისციპლინური ინდვიდი. მონარქიული
რეჟიმის საფრანგეთის სისხლის სამართლის მსაზღვრელი მეფის მკველის სხეულის
უსასრულოდ დანაწევრებაა. ამჟამინდელი სისხლის სამართლის იდეალური წერტილი კი
უსასრულო დისციპლინა, დაუსრულებელი დაკითხვებია. დაკითხვა, რომელსაც ბოლო არ
უჩანს – დეტალიზებული და სრულ უფროდაუფრო მეტად დამანაწევრებელი
ზედამხედველობა; განაჩენის გამოტანა და ამავდროულად საქმის წამოწყება, რომელიც
არასოდეს დაიხურება.

საჯაროდ დასჯა იმ სასამართლო პროცედურის ლოგიკური დასასრულია, რომელსაც
წინ ინკვიზიცია მიუძღვის. ინდივიდებზე „ზედამხედველობა“ კი გამომცდელი
პროცედურებითა და დისციპლინური მეთოდებით ნასაზრდოები სასამართლოს ბუნებრივი
გაგრძელებაა. განა გასაოცარია, მრავალკამერიანი ციხე, თავისი რეგულარული ჩანაწერების
სისტემებითა და იძულებითი სამუშაოებით, თავისი ზედამხედველობის ინსტანციებით, 
შეფასებებით და სპეციალისტებით, რომლებიც მოსამართლის ფუნქციებს იღებენ და
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ამრავლებენ, დასჯის თანამედროვე ინსტრუმენტად რომ იქცა? ნუთუ რამე გასაკვირია იმაში, 
რომ ციხეები აგრერიგად გვანან ქარხნებს, სკოლებსა ყაზარმებსა და საავადმყოფოებს?
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ციხე
სხეულებზე გაწეული გულმოდგინე შრომის მეშვეობით, აპარატის ზოგადი ფორმა
მოწოდებულია, რომ ინდივიდები დამჯერად და გამოსაყენებლად აქციოს; ციხის ინსტიტუტი
ამ აპარატმა მოხაზა ჯერ კიდევ მანამ, სანამ კანონი მას დასჯის ძირითად საშუალებად
განსაზღვრავდა. XVIII-XIX საუკუნეების მიჯნაზე დასჯის ფორმა ნამდვილად არსებობდა
საპყრობილის სახით და ეს სიახლე იყო. თუმცა ეს, დისციპლინური მექანიზმების ისტორიაში
უმნიშვნლოვანესი ეტაპია, რომელმაც ახალი კლასის ძალაუფლება განავითარა – მომენტი, 
როდესაც ეს მექანზმები სასამართლო ინსტიტუტებს დაეუფლნენ.
ციხის „სიცხადე“, უპირვლეს ყოვლისა იმას ემყარება, რომ ის „თავისუფლების აღკვეთის“ 
უბრალო ფორმაა. თავისუფლების აღკვეთა ყველას ერთნაირად ესმის; ჯარიმისაგან
განსხვავებით, ის გამათანაბრებელი სასჯელია. ციხე გამოხატავს იმ აზრს, რომ
სამართალდარღვევა ზიანს აყენებს არა მხოლოდ მსხვერპლს, არამედ მთლიანად
საზოგადოებასაც. ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, სისხლის სამართლის დანაშაულის
ეკონომიკურ და მორალურ სიცხადეზე, რაც საშუალებას გვაძლევს სასჯელი გამოვითვალოთ
დღეებში, თვეებსა და წლებში; ამასთან, გვადგენინებს თვისებრივ მიმართებას დანაშაულის
ჩადენის ბუნებასა და სასჯელის ხანგრძლივობას შორის.

ციხე არ ყოფილა ოდითგანვე თავისუფლების აღმკვეთი, რასაც მოგვიანებით გამოსწორების
ტექნიკური ფუნქცია შეემატა. თავდაპირველად, ის იყო „კანონიერი პატიმრობის“ ფორმა, 
რომელიც დამატებით გამოსასწორებლის ტვირთს ზიდავდა, ანდა ინდივიდების შემცვლელი
წამოწყება, რომელიც სასამართლო სისტემაში თავისუფლების აღკვეთის წყალობით შეიძლება
ამოქმედდეს. ერთი სიტყვით, XIX საუკუნის დასაწყისიდან პატიმრობა, ერთსა და იმავე დროს, 
თავისუფლების აღკვეთასაც და ინდივიდების ტექნიკურ გარდაქმნასაც ნიშნავს.

მოდი რამდენიმე ფაქტი გავიხსენოთ. 1808 და 1810 წლების კოდექსებში დაპატიმრება
არასოდეს ერევათ თავისუფლების აღკვეთაში. ის მიზანმიმართულ და დიფერენცირებულ
მექანიზმს წარმოადგენს. დიფერენცირებულია, რამდენადაც პატიმრობას განსხვავებული
ფორმა უნდა გააჩნდეს, რაც იმაზეა დამოკიდებული, დატუსაღებული განსასჯელია თუ
უბრალოდ ეჭვმიტანილი, წვრილმანი სამართალდარღვევა აქვს ჩადენილი თუ
დამნაშავეა. ციხის განსხვავებული ფორმები: საგამომძიებლო იზოლატორი, გამოსასწორებელი
ციხე, ცენტრალური საპყრობილე, – მეტნაკლებად შესაბამისობაში უნდა მოდიოდეს ამ
განსხვავებებთან და განსაზღვროს სასჯელი, რომელიც გრადაციას უნდა განიცდიდეს ძალისა
და მიზნების მიხედვით.

ციხე ყოვლთვის აქტიური ველის ნაწილი იყი, სადაც ჭარბად მრავლდებოდა გადაკეთების
პროექტები, ექსპერიმენტები, თეორიული დისკურსები, პირადი დამოწმება და გამოძიება. ციხე
პასუხისმგებელი იყო ინდივიდის ცხოვრების ყველა სფროზე, შრომის სწავლაზე, ფიზიკურ
წვრთნაზე, ყოველდღიურ ქცევაზე, მორალურ სახესა და მიდრეკილებებზე. ციხე ბევრად უფრო
ყოველმხრივ დისციპლინარულია, ვიდრე სკოლა, ფაბრიკა და არმია, რომელთაც
განსაზღვრული სპეციალიზაცია აქვთ. გარდა ამისა, ციხეს არც გარეთა მხარეები არა აქვს და
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არც ლაკუნები; არ შეიძლება მისი შეჩერება, იმ გამონაკლისი შემთხვევების გარდა, როცა მისი
ამოცანა ბოლომდე შესრულებულია; ინდივიდებზე მისი ზემოქმედება უწყვეტად უნდა
წარმოებდეს: ეს დაუსრულებელი დისციპლინაა. ბოლოს და ბოლოს, ციხე უზრუნველყოფს, 
პრატიკულად, სრული ძალაუფლებით იმოქმედოს დაპატიმრებულებზე. ციხეს ზეწოლისა და
დასჯის საკუთარი შიდა მექანიზმები აქვს – დესპოტური ძალაუფლება. ის ყველა პროცედურის
უმაღლეს ინტენსივობაზე დაიყვანება, რომლის სხვა დისციპლინარულ
მექანიზმებში მოქმედების მეთოდი – მაიძულებელი ტოტალური აღზრდაა.

ციხე შესაძლებელს ხდის სასჯელის გამოთვლას, გრადაციას, რაც დამოკიდებულია
გარემობებზე და დასჯას მეტ-ნაკლებად თვალსაჩინო სამაგიეროს ფორმას ანიჭებს. თუმცა
სასჯელის ხანგრძლივობას არავითარი გამომასწორებელი ფასი არ ექნება, თუ ის ერთხელ და
სამუდამოდ განაჩენით იქნება დადგენილი. სასჯელის ხანგრძლივობა არ უნდა იყოს
კანონდარღვევის „საცვლელი ღირებულების“ საზომი; ის, დამოკიდებული უნდა იყოს პატიმრის
„სასარგებლო“ ცვლილებაზე, სანამ პატიმრობის ვადა არ ამოწურულა. იზომება არა ზოგადად
დრო, არამედ საბოლოო მიზანთან შესაბამისობაში მყოფი დრო, უფრო ოპერაცია, ვიდრე
საზღაური. სასჯელის ოპტიმალური ხანგრძლივობა უნდა გამოითვალოს არა მხოლოდ
დანაშაულის სახესა და მის გარემოებებზე, არამედ პატიმრის ქცევაზე დაყრდნობითაც. სხვა
სიტყვებით რომ ვთქვათ, დასჯა ინდივიდუალური უნდა იყოს და განისაზღვროს არა მარტო
კანონდამრღვევის ინდივიდუალობით, არამედ დასჯილის, როგორც კონტროლირებული, 
გარდაქმნის ობიექტის ინდივიდუალური მახასასიათებლებითაც.

ციხე, როგორც სასჯელის აღსრულების, ასევე განსასჯელებზე დაკვირვების წარმოების
ადგილიცაა. დაკვირვება ორმაგი მნიშვნელობით: თითოეული პატიმრის ქცევის, 
მიდრეკილებების შეცნობისა და ზედამხედველობის ქვეშ მოქცევის მიზნით. ციხეები
პატიმრებზე კლინიკური შემეცნების ფორმირების ადგილად უნდა განვიხილოთ. პანოპტიკონის
თემამ – ერთდროულად ზედამხედველობამ და დაკვირვებამ, უსაფრთხოებამ და ცოდნამ, 
ინდივიდუალიზაციამ და შეჯამებამ, იზოლაციამ და გამჭვირვალეობამ ციხეში პრაქტიკული
განხორციელების მიხედვით პრივილეგირებული ადგილი დაიკავა. თუმცა პანოპტიკურმა
პროცედურებმა, როგორც ძალაუფლების აღსრულების კონკრეტულმა ფორმებმა ფართო
გავრცელება ჰპოვეს, სულ მცირე მის გაბნეულ ფორმებში მაინც. სრული სახით ბენტამის
უტოპიამ ხორცი გამოსასწორებელ დაწესებულებებში შეისხა. 1830-1840 წლებში პანოპტიკონი
ციხის პროექტების უმრავლესობისთვის არქიტექტურულ პროგრამად იქცა. მან ქვაში გამოსახა
დისციპლინის გონიერება, არქიტექტურა გამჭვირვალე გახადა ძალაუფლების
აღსრულებისათვის, შეაცვლევინა ძალები ანდა ძალადობრივი იძულებები ტოტალური და
დაუმარცხებელი ზედამხედველობის რბილი ეფექტურობით შეცვალა, რაც კოდექსების
ჰუმანიზაციის და ახალი პენიტენციალური სისტემის შესაბამისად სივრცეს აწესრიგებს.

პანოპტიკონის ამოცანაა შექმნას ციხის მანქანა გამჭოლად მაყურებელი კამერით, სადაც
პატიმარი „ბერძენი ფილოსოფოსის შუშის სახლში“ აღმოჩნდება და ცენტრალური პუნქტით, 
საიდანაც მოუცილებელი მზერა პატიმრების და ასევე, პერსონალის გაკონტროლებას შეძლებს.

ციხეებში უნდა ვხედავდეთ სინქრონულ სისტემას, რომელიც ისტორიულად, ზედნადებად
დააშენდება თავისუფლების აღკვეთას, სისტემას, რომელიც ოთხ ელემენტს მოიცავს: უზენაესი
ხელისუფლების ელემენტს (ციხის დისციპლინარული დამატება), დამხმარე შემეცნების
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ელემენტს (გარკვეული ობიექტურობის, ტექნიკის, პენიტენციალური „რაციონალობის“ 
წარმოება); უკუქმედების ელემენტი (დამნაშავეობის ფაქტობრივი მატება ან გადახალისება, რის
აღკვეთაზეცაა მიმართული ციხე); და ბოლოს, უტოპიური გაორმაგების ელემენტი (იმ
„რეფორმების“ განმეორება, რომლებიც მათი „იდეალისტურობის“ მიუხედავად იზომორფულები
არიან ციხის დისციპლინურ ფუნქციონირებასთან ერთად). ზუსტად ეს ოთხი რთული
მთლიანობა ქმნის „კარცერულ სისტემას“, რომელიც ციხის უბრალო ინსტიტუტისაგან მისი
კედლებით, პერსონალით, წესებით და ძალადობით განსხვავდება. კარცერული სისტემა ერთ
ფორმაში აერთიანებს დისკურსებსა და არქიტექტურას, მაიძულებელ წესებსა და სასწავლო
შემოთავაზებებს, რეალურ სოციალურ შედეგებსა და დაუძლეველ უტოპიებს, დელიკვენტების
გამოსწორების პროგრამებსა და დელიკვენტურობის განმამტკიცებელ მექანიზმებს.

ეჭვგარეშეა, რომ დელიკვენტურობა უკანონობის ერთ-ერთი ფორმაა. დელიკვენტურობას
უკანონობაში აქვს ფესვები გადგმული და ამავდროულად, თავადაც
არაკანონიერია. კარცერულმა სისტემამ ის დაიპყრო, დაანაწევრა, იზოლაციაში მოაქცია, 
თავადვე ასაზრდოვა, ორგანიზება გაუწია, განსაზღვრულ გარემოში გამოკეტა და სხვა
უკანონობასთან მიმართებაში მას ინსტრუმენტული როლი მიანიჭა. ერთი სიტყვით, 
იურიდიულ ოპოზიციაში ერთმანეთს უპირისპირდებიან კანონიერება და კანონსაწინააღმდეგო
ქმედება, სტრატეგიულ ოპოზიციაში კი – უკანონობა და დელიკვენტურობა.

იმისი მტკიცება, რომ ციხემ ვერ შეძლო დანაშაულის რაოდენობის შემცირება, ნება მიბოძეთ, 
შემდეგი ჰიპოთეზით ჩავანაცვლო: ციხემ სრულ წარმატებას მიაღწია დელიკვენტურობის
წარმოებაში, რომელიც პოლიტიკურად და ეკონომიკურად ნაკლები საფრთხის შემცველი და
ზოგჯერ კი უკანონობის სასარგებლო ფორმაცაა; კანონისა და უკანონობის გარშემო ატეხილ
ბრძოლაში ციხის წარმატება იმაში მდგომარეობს, რომ „დელიკვენტურობას“ ის ადგენს და ის
აწესებს. კარცერული სისტემა კანონდამრღვევს „დელიკვენტად“ აქცევს. პროცესი, რომელიც
დელიკვენტურობას ობიექტად აქცევს, ერთ მთლიანობას შეადგენს პოლიტიკურ ოპერაციასთან, 
რომელიც უკანონობას გამოთიშავს და გამოყოფს მას დელიკვენტურობისაგან. ციხე, ამ ორი
მექანიზმის გამართიანებელი სახსარია; ის მათ საშუალებას აძლევს ერთმანეთი განუწყვეტლივ
გააძლიერონ, კანონის დარღვევის უკან მდგომ დელიკვენტურობის ობიექტივიზირება
მოახდინოს. ციხის წარმატება იმდენად დიდია, რომ საუკუნე-ნახევრიანი „მარცხების“ 
შემდეგაც კი არსებობას განაგრძობს.

დელიკვენტურობის წარმოება და სადამსჯელო აპარატის მიერ მისი დაპყრობა სწორად უნდა
გვესმოდეს: არა როგორც ერთხელ და სამუდამოდ მიღწეული რეზულტატები, არამედ როგორც
ტექნიკები, რომლებიც იმაზე დამოკიდებულების მიხედვით იცვლებიან, რამდენადაც თავის
მიზანს შეესაბამებიან. დელიკვენტურობასა და სხვა უკანონობას შორის მომხდარი
განხეთქილება ყველაზე მკაფიოდ ციხის სისტემის მეშვეობით ვლინდება. თუმცა ეს ყველაფერი
მუდამ წინააღმდეგობას აწყდებოდა, ბრძოლას სტეხდა და საპასუხო ქმედებებს იწვევდა. 
დაბალი ფენის მოსახლეობასა და მათგან გამოსულ, მათთან კავშირში მყოფ, 
დელიკვენტებს შორის გამომყოფი ზღუდის აღმართვა, რთული ამოცანა იყო, მით უფრო კი
ქალაქის პირობებში.

სისხლის სამართლის, იუსტიციის სფეროში, ციხემ სადამსჯელო პროცედურები
პენიტენციალურ ტექნიკებად გარდაქმნა. კარცერულმა არქიპელაგმა ეს ტექნიკები ციხის
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ინსტიტუტიდან საზოგადოების სხეულზე გადაიტანა და რამოდენიმე მნიშვნელოვანი შედეგი
გამოიღო:

1. ეს უზარმაზარი მექანიზმი ადგენს ნელ, უწყვეტსა და შეუმჩნეველ გრადაციას, რომელიც
განსაზღვრავს ბუნებრივ გადასვლას უწესრიგობიდან სამართალდარღვევისკენ და უკან –
კანონდარღვევიდან წესებისკენ, საშუალოსკენ, მოთხოვნილებისკენ, ნორმებისკენ
გადახვევისაკენ. ინსტიტუციონალიზირებული, სპეციალიზებული და კომპეტენტური
ძალაუფლებრივი ორგანოების უწყვეტი გრადაცია კონსტანტაციისა და შეფასებების მეშვეობით
იერარქიას აწესებს; დიფერენცირებას, სანქცირებას უკეთებენ, სჯიან და თანდათანობით
გადაცდომების წინააღმდეგ მიმართული სანქციებიდან დანაშაულის დასჯაზე
გადადიან. „კარცერი“ თავისი მრავალრიცხოვანი, დიფუზური ანდა კომპაქტური ფორმებით, 
კონტროლის ინსტიტუტებით ანდა შეზღუდვებით სასჯელის თვისებრივ და რაოდენობრივ
გადაცემას განაპირობებს; რიგში აწყობენ ანდა მცირე და დიდი სასჯელებით, შემწყალებელი და
სასტიკი მოპყრობის ფორმით რთულ სურათს ქმნიან. მცირე დისციპლინა ამგვარად იქადნის: 
„კატორღაში ამოგძვრება სული,“ – ხოლო ყველაზე მკაცრი საპყრობილე განსასჯელს სამუდამო
პატიმრობით ემუქრება: „მე შევამჩნევ შენს ყველა გადაცდომას.“ სადამსჯელო ფუნქციების
საყოველთაობა, რასაც XVIII საუკუნე, „იდეოლოგიების“ მიერ შემუშავებულ ნიშნებისა და
წარმოდგენების ტექნოლოგიებს ეძებდა, ახლა გავრცელებას, მატერიალურ, რთულ, გაბნეულ
თუმცა კარცერული მოწყობის განსხვავებულ, დაცემენტებულ არმატურებს ეყრდნობა. 
შედეგად, განმსაზღვრელი ზოგადი აღმნიშვნელები აერთიანებენ წვრილმან უმართებულობებსა
და უფრო მძიმე დანაშაულებს: ეს უკვე აღარც საზოგადოებრივი ინტერესების ხელყოფაა და
აღარც ბრალეულობა, ეს გადაცდომა და ანომალიაა. სწორედ ეს არ აძლევს მოსვენებას სკოლას, 
სასამართლოს, საგიჟეთსა და ციხეს. მნიშვნელობათა სიბრტყეზე, ის ხდის
ზოგადსაყოველთაოს. სუვერენის მტრის შეცვლით, ხალხის მტერი ინდივიდუალურ
დევიანტად იქცევა, რომელიც თავის თავში უწესრიგობის, დამნაშავეობის და შეშლილობის
ნაირფეროვან საფრთხეს ატარებს. სადამსჯელო და არანორმალურობის რიგებს კარცერული
ქსელი მრავალმხრივი კავშირებით კრავს.

2. კარცერი მსხვილი „დელიკვენტების“ შემოკრების საშუალებას იძლევა. კლასიციზმის ეპოქაში, 
ეზოებში ან საზოგადოებრივ ღრიჭოებში არსებობდა მეამბოხე, მომთმენი და საშიში
უკანონობის მხარე, ანდა სულ მცირე, ის მაინც, რაც ხელიდან უსხლტებოდა ძალაუფლებას; 
განუსაზღვრელი სივრცე, დამნაშავეობის თავშესაფარი და მისივე ფორმირების ადგილი. იქ, 
შემთხვევისა და განგების ნებით ერთმანეთს აწყდებოდნენ უბედურება, უმუშევრობა, 
უდანაშაულობა, ცბიერება, ბრძოლა ძალაუფლების მქონეებთან, მოვალეობების შესრულებაზე
უარი, კანონის ფეხქვეშ გათელვა და ორგანიზებული დანაშაული. დისციპლინარული
განსხვავებებისა და განტოტებების მეშვეობით, მეცხრამეტე საუკუნემ ის ნათელი გზები
გაკვალა, რომლებიც არსებული სისტემის ფარგლებში, ერთი და იმავე მექანიზმების გზით
ამყნობენ მორჩილებას და აწარმოებენ დელიკვენტურობას. თავისებური დისციპლინარული, 
უწყვეტი და მაიძულებელი „ფორმაცია“ შედგა, რომელსაც არაფერი საერთო არა აქვს
პედაგოგიურ გეგმასა და პროფესიონალურ ქსელთან. მან წინასწარ მოხაზა სასიცოცხლო გზები: 
კეთილისმყოფელი ორგანიზაციები და საზოგადოებები, ოსტატთან ცხოვრებით ხელობის
სწავლა, კოლონიები, დისციპლინარული ბატალიონები, ციხეები, საავადმყოფოები და
თავშესაფრები. კარცერულ ქსელს არ გააჩნია გარეთა მხარე. ის ყველფერს აგროვებს, იმასაც კი
რაც სჯის. მას იმის დაკარგვაც არ უნდა, რაც არაფრად არგია. პანოპტიკურ საზოგადოებაში, მის
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ყოვლისგადამჯაჭველ არმატურაში, რომელიც საპყრობილეს წარმოადგენს, დელიკვენტი არ
თავსდება კანონს მიღმა. ის თავიდანვე კანონშია, კანონის გულისგულში ან სულ მცირე იმ
მექანიზმების ცენტრში მაინც, რომლებიც დისციპლინიდან კანონზე, გადაცდომებიდან
სამართალდარღვევაზე შეუმჩნეველ გადასვლას განაპირობებენ. თუმცა მართალია, რომ ციხე
დელიკვანტურობას სჯის, ეს უკანასკნელი ძირითადად მაინც საპყრობილეში, მის მიერვეა
შექმნილი. ციხე, თავის მხრივ, პატიმრობას უკვდავყოფს. ციხე ბუნებრივი შედეგია, ის მხოლოდ
იერარქიის უმაღლესი საფეხურია, დელიკვენტი – ციხის ინსტიტუტის შედეგი.

3. თუმცა, კარცერული სისტემის ყველაზე სერიოზული რეზულტატი და მისი გავრცელება
კანონიერი პატიმრობის საზღვრებიდან შორსაა. ის ახერხებს იმ ყველაფრის გათვლას, რაც კი
სასჯელის აღსრულებისას გადამეტებად მიიჩნევა. აკი, ის ორ რეგისტრში მუშაობს, რომელშიაც
განიტოტება თავად: მართლმსაჯულების კანონიერ და დისციპლინის კანონისმიღმა მყოფ
რეგისტრში. სინამდვილეში, კარცერული სისტემის უწყვეტი კავშირი კანონთან და განაჩენთან, 
დისციპლინარული მექანიზმების განსაზღვრულ, სამართლებრივ მხარდაჭერას განაპირობებს. 
დისციპლინური ინსტიტუტების დადგენა აწარმოებს კანონს, დასჯა განაჩენსა და სასჯელს
ბაძავს, ზედამხედველობა პოლიციურ მოდელს იმეორებს, ხოლო ამ ყველა დაწესებულებაზე
აღიმართება ციხე, რომელიც მის წმინდა ფორმაში ყოფნისას მათ თავისებურ სახელმწიფო
დახმარებას აღმოუჩენს. კარცერის უწყვეტობა და ციხის როგორც ყალიბის გავრცელება
ლეგალიზებულს, ან სულ მცირე კანონიერს მაინც ხდის დისციპლინურ ძალაუფლებას, 
რომელიც ერიდება მის გადამეტებას ან ბოროტად გამოყენებას.

დისციპლინური აპარატების და მათსავე მიერ ნაგულისხმები „ჩანართების“ ნატიფ, 
თანდათანობით გრადაციაში ციხე სხვა სახის ძალაუფლების პარპაშს სრულებითაც არ
წარმოადგენს, ის მხოლოდ დამატებითი ელემენტია იმ მექანიზმის ინტენსივობისა, რომელიც
დაწყებული დასჯის პირველი პრეცენდენტიდან მოყოლებული მუშაობას განაგრძობს. 
განსხვავება ახალ „გამოსასწორებელ“ დაწესებულებებსა და ციხეს შორის ძნელად თუ
იგრძნობა. ამიერიდან აღარაფერი გვახსენებს ძველად არსებულ სუვერენის ძალაუფლების
ზღვარგადასულობას, რომელიც თავის ძალას დასჯილთა სხეულებზე ავლენდა. კარცერული
კონტინიუმის წყალობით განაჩენის გამომტანი ინსტანციები განჭოლავენ ყველა სხვა –
მაკონტროლებელ, გარდამქმნელ, გამოსასწორებელ და გამაუმჯობესებელ
ინსტანციებს. დამსჯელი ძალაუფლება თავისი ფუნქციის მიხედვით, არსებითად არ
განსხვავდება მკურნალობის ან აღზრდის ძალაუფლებისაგან. ის მათგან ღებულობს ქვემოდან
მხარდაჭერის ნაკლებად მნიშვნელოვან ამოცანებს, რაც მას ნაკლებად მნიშვნელოვანს სულაც არ
ხდის, რადგან ამით ძალაუფლების მეთოდისა და რაციონალურობის სანდოობას ამოწმებს. 
კარცერული, დასჯის კანონიერ ძალაუფლების ნატურალიზაციას იმგვარადვე ახდენს, როგორც
ეს ტექნიკური ძალაუფლების „ლეგალიზებისას“ ხდება.

4. ძალაუფლების ახალი ეკონომიის წყალობით, კარცერულმა სისტემამ შესაძლებელი გახადა
კანონის“ ახალი ფორმების: კანონიერებისა და ბუნების ნარევის, ნორმების წარმოშობა. ამას
მთელი რიგი შედეგები მოყვა: სასამართლო ძალაუფლების ან სულ მცირე მისი
ფუნქციონირების შიდა განშრევება; მოსამართლეთა სულ უფრო და უფრო გართულებული
სამუშაო; გაზომვის, შეფასების, დიაგნოსტირების, შერაცხადად ან შეურაცხადად ცნობის
მოსამართლეთა დაუოკებელი სურვილი; პრეტენზიები განკურნებასა და ხელახლა აღზრდაზე. 
მოსამართლეთა უზარმაზარი „ლტოლვა მედიცინისაკენ“ იმ მთავარ ფაქტს გამოხატავს, რომ მათ
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მიერ განხორციელებულმა ძალაუფლებამ „დაკარგა ბუნებრივი შემადგენლობა,“ რომ
განსაზღვრულ დონეზე ის კანონებით იმართება და რომ სხვა, უფრო ფუნდამეტურ დონეზე ის
როგორც ნორმატიული ძალაუფლება ისე მოქმედებს; ისინი ძალაუფლების ეკონომიას ასხამენ
ხორცს და არა სინდისის ქენჯნასა და ჰუმანიზმს. კარცერულ მექანიზმებზე მდგომი
დისციპლინური წყობების მხარდამჭერი ყველგანმყოფობით, მანორმალიზებელი ძალაუფლება
ჩვენი საზოგადოების ძირითადი ფუნქცია ხდება. ნორმირების მსაჯულები ყველა მხრიდან
გვყვანან გარშემორტყმულები. ჩვენ ვცხოვრობთ მასწავლებელ-მსაჯულის, ექიმ-მსაჯულის, 
აღმზრდელ-მსაჯულისა და „სციალურ მუშაკ“-მსაჯულის საზოგადოებაში; სწორედ მათ
ეფუძნება ნორმატიულობის ყველგანმყოფი ბატონობა; ყოველი ინდივიდი, სადაც არ უნდა
იმყოფებოდეს, მას უქვემდებარებს თავის სხეულს, ჟესტებს, ქცევებს, უნარებსა და წარმატებებს. 
კარცერული ქსელი მის კომპაქტურ და გაბნეულ ფორმებში ჩაშენებულ, განაწილების, 
დაკვირვებისა და ზედამხედველობის სისტემებთან ერთად წარმოდგენს თანამედროვე
საზოგადოების საყრდენს ძალაუფლების ნორმალიზებისათვის.

5. საზოგადოების კარცერული ქსოვილი, როგორც სხეულის რეალურ გათავისებას, ასევე მასზე
გამუდმებულ თვალთვალსაც განაპირობებს. თავისი შინაგანი არსით, ის წარმოადგენს დასჯის
აპარატს, რომელიც ყველაზე სრულყოფილად პასუხობს ძალაუფლების ახალ ეკონომიას; ის
არის ცოდნის ფორმირების ინსტრუმენტი, რომელსაც ეს ეკონომია ესაჭიროება. მისი
პანოპტიკური ფუნქციონირება ეხმარება მას ამ ორმაგი როლის შესრულებაში. განმტკიცების, 
განლაგების, ჩანაწერებისა და რეგისტრაციის მეთოდების წყალობით ის დიდი ხნით ერთ-ერთ
ყველაზე მარტივ, პრიმიტიულ, უფრო მეტად კი მატერიალურ, მაგრამ ყველაზე აუცილებელ
პირობად რჩება გამოცდის განვითარებისა და გავრცელებისათვის, რომელიც ადამიანის ქცევის
ობიექტივიზაციას ახდენს. თუ ინკვიზიტორული მართლმსაჯულების ეპოქის შემდგომ
„გამომცდელის“ ეპოქაში შევაბიჯეთ, თუ გამოცდის მეთოდმა შეძლო, რომ გავრცელებულიყო
მთელ საზოგადოებაზე და გარკვეულწილად ჰუმანიტარულ მეცნიერებებისთვისაც მიეცა
დასაბამი. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ამის ერთ-ერთი ძირითადი ინსტრუმენტი პატიმრობის
განსხვავებული მექანიზმების სიმრავლე და მათი ურთიერთგადაფარვა იყო. მე იმას არ ვამბობ, 
რომ ჰუმანიტარული მეცნიერებები ციხიდან წარმოიშვა. მაგრამ თუ მათ მოახერხეს
წარმოქმნილიყვნენ და თავისი ცოდნის სტრუქტურაშივე (episteme) ჩვენთვის ნაცნობი
ცვლილებები მოეხდინათ, ეს იმიტომ, რომ ძალაუფლების ახალი და სპეციფიკური
მოდალობების თანამონაწილენი იყვნენ: ეს სხეულის განსაზღვული პოლიტიკაა, რომელიც
განსაზღვრული მეთოდით, საშუალებას იძლევა ხალხთა მასები დამჯერად და გამოსადეგად
აქციოს. ამგვარი პოლიტიკა განსაზღვრული ცოდნის ძალაუფლებასთან კავშირში ჩართვას
მოითხოვდა. მას ობიოქტივაციისა და მორჩილების ნაწილობრივი ურთიერთვალდებულებების
ტექნიკა სჭირდებოდა; მან ინივიდუალიზაციის ახალი პროცედურებიც მოიყოლა თან. 
კარცერული ქსელი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს ისტორიულად შესაძლებელს ხდის. 
შემეცნებული ადამიანი (რადაც არ უნდა მოვიხსენიებდეთ: სულად, ინივიდუალობად, 
ცნობიერებად თუ ქცევად) ამ ანალიტიკური დაუფლების, დაკვირვების ბატონობის შედეგ-
ობიექტს წარმოადგენს.

6. უეჭველია, ეს ციხის გასაოცარ მდგრადობას ხსნის; გამოგონებას, რომელსაც გაჩენის დღიდან
ლანძღავენ. ის რომ სახელმწიფო აპარატის ხელთ არსებული აღკვეთის ან ზეწოლის
ინსტრუმენტი ყოფილიყო, უფრო მისაღები შემცვლელის გამოძებნა გაიოლებული იქნებოდა. 
მაგრამ ძალაუფლების მექანიზმებსა და სტრატეგიებში ფესვის გადგმით, მან შეძლო გარდაქმნის
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ყოველ მცდელობაზე ინერციის უზარმაზარი ძალით ეპასუხა; არაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ
ციხის არსებობა აუცილებელია ჩვენი საზოგადოებისათვის; პირიქით, შეიძლება ციხის
ფუნქციონირების განმსაზღვრელი ორი პროცესი გამოვყოთ, რომლებსაც მისი ფუნქციონირების
გარდაქმნა და გამოყენების შეზღუდვა შეუძლიათ. პირველი მათგანი ამცირებს
დელიკვენტურობის სარგებლიანობას; სახელმწიფო და საერთაშორისო მასშტაბის უკანონობის
წარმოშობა არაეფექტურობას აშკარას ხდის. მეორე – დისციპლინური ქსელების ზრდა, სრული
უფლებით აღჭურვა და სასამართლო ფუქციების მათზე მზარდი გადაცემაა. რამდენადაც
მედიცინა, ფსიქოლოგია, „სოციალური სამუშაო“, სახელმწიფო შემწეობა სულ უფრო და უფრო
მონაწილეობენ მაკონტროლებელ და დამსჯელ ძალაუფლებაში, სისხლის სამართლის მანქანას
შეუძლია სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და პედაგოგიური თვისებები შეიძინოს. 
ნორმალიზაციის ყველა ამ მექანიზმებს შორის, რომელებიც გამოყენებისას სულ უფრო და
უფრო მკაცრდებიან, ციხის სპეციფიკა და მასთან დაკავშირებული როლი აზრს კარგავენ.

საჯარო დასჯების, სახრჩობელების, სამარცხვინო ბოძების ქვეყნისაგან დღეს შორს
ვიმყოფებით. თუმცა, ჩვენ ასევე შორსა ვართ რეფორმატორთა ოცნებებისგანაც: სადამსჯელო
ქალაქისაგან, სადაც ათასობით თეატრში სამსჯავროს ნაირფერადი წარმოდგენები
გათამაშდებოდა, ხოლო დეკორაციებით მორთულ ეშაფოტებზე, ყველა დეტალში გამოხატული
დასჯა, კანონთა კრებულის სახალხო ზეიმს გამართავდა.



University of Washington Tacoma
UW Tacoma Digital Commons

Social Work & Criminal Justice Publications Social Work & Criminal Justice

5-4-2014

Social Workers' Perspectives on Effective Practice
in Criminal Justice Settings
Diane S. Young
University of Washington Tacoma, youngd4@uw.edu

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.tacoma.uw.edu/socialwork_pub

Part of the Social Work Commons

This Article is brought to you for free and open access by the Social Work & Criminal Justice at UW Tacoma Digital Commons. It has been accepted for
inclusion in Social Work & Criminal Justice Publications by an authorized administrator of UW Tacoma Digital Commons.

Recommended Citation
Young, Diane S., "Social Workers' Perspectives on Effective Practice in Criminal Justice Settings" (2014). Social Work & Criminal Justice
Publications. 402.
https://digitalcommons.tacoma.uw.edu/socialwork_pub/402



Running head:  SOCIAL WORKERS’ PERSPECTIVES ON PRACTICE  1 
 

 

 

Social Workers’ Perspectives on Effective Practice in Criminal Justice Settings 

 

Diane S. Young 

University of Washington - Tacoma 

 

Abstract 

 

Social workers practicing within the field of criminal justice face significant challenges.  

Through individual interviews, seventeen experienced social workers from diverse criminal 

justice settings share their perspectives about the attributes needed for effective social work 

practice.  Participants describe how they define success in their work and what it takes to be 

successful.  They highlight specific ways of behaving within criminal justice settings, 

relationship qualities for working with criminal justice clients, and personal traits believed to be 

critical to effective practice.  The participants also reflect on the value of their education and 

offer a suggestion for prospective criminal justice social workers. 
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Social Workers’ Perspectives on Effective Practice in Criminal Justice Settings 

Social workers working within criminal justice comprise a small proportion of social 

workers overall (Whitaker & Arrington, 2008).  Nonetheless, the work that they do affects many 

constituent groups:  offenders, victims, family members of both, and law enforcement, court, and 

corrections personnel.  When the criminal justice agency’s focus is on working with persons in 

their communities, such as with victim advocacy, probation or treatment courts, then social 

workers interact with community treatment providers and members of the public as well.  The 

question of what is needed for effective practice within criminal justice contexts and how this 

might differ from social work practice in other contexts has not been thoroughly explored. 

The social work profession has historically been deeply involved in work with criminal 

justice populations and in criminal justice settings.  Social workers were instrumental in creating 

the first juvenile court in 1899 (Gumz, 2004), advocates for better conditions of confinement 

(Brownell & Roberts, 2002), and employed in police departments as early as 1924 (Van Winkle, 

1924).  In 1958, the Council on Social Work Education included in its published 13 volume 

report on the content of social work education a volume devoted exclusively to social work in 

corrections (Studt, 1959).  This was a tangible demonstration of acknowledgement by the 

profession’s educational leaders of the presence and importance of social workers within 

criminal justice settings. 

As the social work profession continued to evolve and especially during the latter quarter 

of the 20th century,  it moved away from the field of corrections and other justice settings 

(Gibelman, 1995; Gumz, 2004; Maschi & Killian, 2011).  There are multiple reasons for this 

shift, but a predominant explanation has been the criminal justice system’s move to a punitive 

correctional philosophy as opposed to one that values rehabilitation.  The result has been a 

significant decrease in the influence of social workers and the social work profession on criminal 
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justice practice and policy over the last several decades (Wilson, 2010).  A 2007 National 

Association of Social Workers (NASW) membership survey found that only 1% indicated 

criminal justice as their primary area of practice (Whitaker & Arrington, 2008). 

Over the past few decades, mounting dissatisfaction with high recidivism rates and the 

ever-expanding public costs for crime control may be helping to turn the tide.  There is 

realization that the War on Drugs, begun in the 1970s, contributed to skyrocketing criminal 

justice costs (League of Women Voters of New York State, 1999) and has disproportionately 

negatively affected communities of color (Free, 1997; Johnson, 1995).  The passage of the 

Second Chance Act in 2008 demonstrates the federal government’s recognition that individuals 

returning to their communities after incarceration need supports and services to be successful.  

This Act authorizes federal grants to government agencies and nonprofit organizations for the 

provision of such services (Council of State Governments Justice Center, 2013) and is one 

indication of this shift at the policy level.  Greater recognition of the psychosocial services 

needed to prevent entry into criminal behavior and to reduce recidivism may provide an 

opportunity for the social work profession to engage more deeply within criminal justice systems 

(Wilson, 2010), although it is too soon to know how extensive the shift in correctional 

philosophy will be.  

Even as fledgling new opportunities for social work influence emerge, social work 

students may not be adequately exposed to employment possibilities within criminal justice or 

prepared for work within these settings during their educational programs.  Epperson, Roberts, 

Ivanoff, Tripodi, and Gilmer (2013) found that in 2009, 5% of MSW programs had a 

concentration or specialization in a criminal justice related field, and only 22% had at least one 

course specific to criminal justice related issues, excluding law courses that are often more 
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broadly focused.  Scheyett et al. (2012) found in a 2009 survey of field education directors that 

on average, fewer than 8% of MSW field placements were in criminal justice settings.  The most 

frequently mentioned barrier to the development of criminal justice field placements was the lack 

of MSW supervisors in these settings.  Specific educational preparation may be important to the 

consequent presence of social workers in criminal justice settings.  Lowe and Bohon (2008) 

found that social work students who were exposed to criminal justice populations and settings 

through a specific course on offender social work or a field placement in a criminal justice 

setting were more likely to work within criminal justice settings later. 

For the relatively small number of social workers who do enter this area of practice, one 

important and ongoing challenge of employment is the necessity of working within a host 

setting.  Dane and Simon (1991) described host settings as “organizations whose mission and 

decision making are defined and dominated by people who are not social workers” (p. 208).  

Although employment in a host setting is not unique to the practice of social work within 

criminal justice, one is hard pressed to think of a criminal justice setting where social workers 

work that is not a host setting.  A specific challenge associated with working within a host setting 

includes conflicts between the mission and values of the host setting and social work (Dane & 

Simon).  Within criminal justice settings, safety and security are placed above individual client 

needs, and the allocation of organizational resources follows this prioritization.  Because a 

correctional philosophy of punishment is more discrepant from social work values than a 

correctional philosophy of rehabilitation, it seems reasonable to assume that working within a 

host setting is more challenging when the criminal justice field’s predominant approach is one of 

punishment as opposed to rehabilitation. 
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The organizational culture of a criminal justice system is imposed on its members 

through the process of occupational socialization.  Criminal justice systems are relatively closed 

systems, regardless of the specific type of system, and this reality intensifies the occupational 

socialization that occurs.  Occupational socialization has been defined as “the process by which a 

person acquires the values, attitudes, and behaviors of an ongoing occupational social system” 

(Stojkovic, Kalinich, & Klofas, 2003, p. 214).  For social workers employed within criminal 

justice settings, the helping norms they bring to the work are often in stark contrast to the social 

control role expected, even required of employees.  Conflict occurs because security and 

treatment professionals are each working on a different set of problems (Stojkovic, Kalinich, & 

Klofas), and treatment personnel are in the numerical minority.  To adapt to the organizational 

culture, social workers must navigate environments that emphasize values, attitudes, and beliefs 

that are quite different from those clearly taught within social work educational programs. 

If one considers the total array of possibilities for social work employment within the 

criminal justice field there is considerable variety.  Roles are found in juvenile justice, law 

enforcement, courts, and corrections (Young, 2008).  Because our decentralized American 

justice system is comprised of many systems with different funding sources and administrative 

structures, the actual presence of social work within any one system ranges from no professional 

social work presence at all to a minority but notable presence.  Given the lack of setting-specific 

educational preparation and the challenges that social workers working within criminal justice 

settings face, this study explored the question, “What attributes are needed for effective social 

work practice in criminal justice settings?”  Understanding how social workers successfully 

navigate within criminal justice settings is beneficial to those interested in this field and those 

who want to yield greater influence within it. 
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Method 

Sampling Procedure and Sample Characteristics 

Seventeen social workers consented to share their experiences working within criminal 

justice systems through individual interviews.  Participants are from a wide range of criminal 

justice settings from primarily the northwestern United States.  Snowball sampling was used to 

identify individuals with an undergraduate or graduate degree in social work, currently employed 

to work in a criminal justice setting, and doing work that is considered social work, even if the 

job title is not “social worker.”  In many justice settings, social workers work under other titles, 

such as psychology associate, victim advocate, or counselor, and this was true for the 

participants in this study as well.  Four individuals were known to the author and the others were 

known and recommended by these and subsequent participants.  Snowball sampling is a useful 

approach, particularly in exploratory research when no sampling frame exists and participants 

may be difficult to locate (Rubin & Babbie, 2008).  The study was approved by the Human 

Subjects Division of the author’s university.  No compensation was provided to participants.   

Table 1 provides information on the types of settings as well as other characteristics of 

the sample.  Five broad areas of practice are represented, and juvenile rehabilitation includes 

locked settings as well as community settings.  Although there are significant differences 

between these varied criminal justice settings in scope of responsibility, client population, and 

specific purpose, it seemed worthwhile to examine whether the experience of providing social 

work within them might have common features applicable to criminal justice social workers 

regardless of setting.  One setting that is visibly absent is law enforcement.  In the area of the 

country where the study was conducted, social workers working directly with law enforcement 
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agencies were not found either through direct queries to law enforcement personnel or via 

suggestions from the participants in the snowball sample.   

The sample consists of an experienced group of social workers (see Table 1).  No one had 

fewer than two years of social work experience in criminal justice and three have at least 20 

years.  Time in their current positions ranged from less than one year to 15 years, with one half 

in their current positions from 5 to 10 years.  All participants had MSW degrees and 5 also had 

undergraduate or doctoral degrees in social work.  Five of the participants are male, two are 

African American, and 14 are Caucasian (the race of one participant is unknown).  Ten of the 17 

participants could think of none or only one other social worker doing the same kind of work at 

their facility, and in some cases the entire region or state.  No one could think of more than a 

few.  This speaks to the relative isolation of forensic social workers in many criminal justice 

settings. 

Study Design 

All interviews were conducted by the author, with 14 done in-person and 3 over the 

telephone.  The interviews were semi-structured, consisting of pre-developed, open-ended 

questions, but allowing room for modification and exploration of related topics.  Participants 

were asked questions such as how they define success in their work, what attributes are needed 

to be effective and what hinders effectiveness.  Definitions of “success” and “effectiveness” were 

not imposed on participants; they were encouraged to provide examples and speak from their 

own perspectives and experiences.  Interviews ranged from 47-110 minutes, with a mean of 65 

minutes.  The study was concluded when the leads provided by interviewees for prospective 

participants tapered off significantly.  In addition, several recurring themes suggested that 

saturation was achieved. 
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Data Analysis 

Qualitative analysis is especially helpful when the perspectives of participants as insiders 

are sought on a topic and it is important to understand the contexts that shape those perspectives 

(Padgett, 2008).  Understanding the complexities of providing effective social work within 

criminal justice settings would not easily be captured through quantitative measurement.  

Interviews were taped and transcribed for analysis, with the exception of two interviews 

conducted with prison social workers on site.  Security personnel did not allow the tape recorder, 

so extensive notes were taken during the interviews.  To verify the accuracy of the notes, the 

author shared them with each social worker, asking them to make corrections or additions.  

Neither social worker made changes to his/her interview notes. 

Given the preliminary nature of the exploration and the small sample size, description 

rather than theory building shaped the analysis approach.  All results were analyzed manually.  

Using an analysis process described by Tutty, Rothery, and Grinnell (1996), the unit of analysis 

is the “idea.”  Coding categories were not determined a priori and applied to the text; rather they 

were gleaned from the text in relation to the general open-ended research questions:  “How do 

you define success in your work?”  and “What personal attributes are needed to be successful in 

your line of work?”   The transcripts in their entirety were reviewed for emerging themes in 

relation to these two broad questions, not just the section of the interview that directly asked 

those questions.  This resulted in a richer array of responses and consequently coding categories.  

For example, it was not unusual for participants to discuss attributes they perceive as essential to 

effective social work practice following a question about the experience of burnout or about 

barriers to effectiveness.  Once all transcripts were coded, the list of initial codes was reviewed 

and placed into conceptual groupings of major themes and sub-themes.  Once this was complete, 
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another thorough review of the transcripts was done, applying the revised set of coding 

categories to the transcripts and double-checking that the final set of themes and sub-themes 

captured the ideas of the participants. 

All interviews were completed prior to formal analysis.  Though this might be considered 

a drawback in qualitative analysis, it does mean that the findings presented, specifically the 

frequency with which participants raised certain ideas, is likely due more to their own thoughts 

and beliefs rather than to the author’s probing.  Throughout the interview process, a concerted 

effort was made to explore exceptions and variations of experiences, in part by trying to ensure 

that the sample consisted of social workers practicing within different fields of practice within 

criminal justice. 

Results 

Participants had much to say as they reflected on social work practice within the criminal 

justice settings where they worked.  Findings are presented according to two key research 

questions:  What does success look like?  What attributes are needed to be effective?  Also, brief 

reflections about the value of social work education for this work and advice for prospective 

criminal justice social workers are given.  Quoted excerpts from the interviews are presented in 

participants’ own words as examples and illustrations of the findings that emerged. 

What does Success Look Like? 

Participants were asked how they define success in their work and to provide examples of 

what success looks like.  All participants except for one were readily able to give examples.  

They described two general kinds of successes:  tangible and intangible. 

Tangible indicators of success. 
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Several tangible and easily measured or observed positive outcomes for clients were 

described, depending on the specific criminal justice setting and population.  These included 

receiving needed services or treatment, remaining out of jail/prison after release or going longer 

periods without re-offending, behaving better in prison and staying in general population housing 

units, fewer suicide attempts, staying in school or getting a job, maintaining positive personal 

and family relationships, and satisfying court requirements or completing treatment.  Social 

workers were able to describe observable indicators of success even while acknowledging that 

for some people positive outcomes are limited.  For example, a public defense social worker 

spoke about arranging treatment services for a client with severe brain damage due to fetal 

alcohol syndrome (FAS). 

So you do what you can do, but there isn’t a lot of treatment that is all that effective with 

FAS folks, right?  But you can identify it in order to get a little bit of financial stability 

for them.  Maybe a talented therapist that understands that baby steps are all you’re ever 

going to get around certain things. 

Although this connection to services may not appear much of a success, the potential alternative 

of continuous cycling in and out of court and jail systems would be far worse. 

Other tangible indicators of success feel bigger and are more satisfying.  For example, the 

same social worker described another client who was so angry at the system that he initially 

refused any offer of help.  He slept on buses and drifted around.  She persisted in her attempts to 

help him and finally convinced him to take a job on a fishing boat in Alaska telling him, “Look, 

you have a place to stay, you’re making money, they feed you.”  He has done so well that this 

former client is now a Captain. 

Intangible indicators of success. 
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Many examples of success described by participants include outcomes that are hoped for 

and not yet realized.  They are harder to measure and thus are considered intangible indicators of 

success.  They are articulated by clients or social workers as beliefs in positive changes now or to 

come.  Clients feel empowered to make changes or meet personal goals and social workers 

believe they are laying the groundwork for future change.  One social worker in the field of 

juvenile rehabilitation described success as “establishing relationships with youth and families, 

and understanding them, and feeling like I’m able to provide support so that they have more 

hope, and see possibilities, and see alternatives, and feel empowered to act upon that.”  The one 

participant, working in an adult prison, who does not believe his current work is successful, 

described positive change statements he heard from female prisoners prior to service cuts at the 

facility a few years ago.  Disheartened by the current environment and the lack of resources to 

effect positive client change, he nonetheless described a time when he perceived this intangible 

expression of success by some of his former clients.    

Social workers frequently commented that they considered it a success if they were able 

to “plant seeds.”  They hoped that the information and assistance they provided would result in 

future positive outcomes.  A victim advocate in a prosecutor’s office commented: 

She [client] may not have wanted charges filed and charges were not filed, but we had an 

opportunity to talk about the dynamics of domestic violence and she may not have heard 

any of that but she didn’t hang up on me and those seeds have been planted. 

A prison social worker put it this way: 

I think it’s always been throwing out life preservers or life lines, hoping somebody will 

grab it, and doing the best that you can in that environment.  And so all I can do is ask 

myself am I still throwing out life lines?  And am I still offering the best that I have to 
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offer in that environment?  And as long as I can say I am, then I think I’m doing the best I 

know how to do….I’ve always thought of it as sort of planting seeds, helping people 

along. 

Interestingly, social workers described how they were able to maintain their own resolve not to 

give up on clients by firmly holding to the belief that the planting of seeds in and of itself is an 

indicator of success, however uncertain the future outcome.  

Changes in client perspectives were identified as an example of success by more than half 

of the participants.  Sometimes participants referred to changes in client thinking patterns.  One 

treatment court outreach worker said: 

There’s a time when … the lights come on and they actually see that they are getting 

better, that they’re learning some things that are going to help them, not just to make it 

through the court, but to make it through their life. 

A prison social worker described the impact of a psycho-educational group she conducts that 

deals with cognitive distortions and changing one’s thinking.  She stated it was rewarding to see 

“the guys that are going through that group, when they come back in to another group and 

actually explain and talk about their errors in thinking and kind of comprehend this was an error 

in thinking.” 

Sometimes the participants referred to new perspectives not in clients, but in other 

professionals working within criminal justice systems.  A prison intervention coordinator 

expressed, “There’s nothing more gratifying than sitting down with people who are and are not 

of like mind and coming to agreement on the potential for a really cutting edge program in your 

prison system.”  Social workers working within different treatment courts described the changes 

they saw in prosecutors, public defenders, judges, and jail officers as their perspectives about 
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treatment court clients changed.  A treatment court outreach worker said, “you can see when 

people are being treated differently and [court personnel are] asking questions about treatment 

rather than asking how long should this person be thrown in jail for.”   Participants viewed these 

changed perspectives by key stakeholders in criminal justice systems as powerful indicators of 

the effectiveness of their work.   

What Attributes are Needed to Be Effective? 

Participants were asked what attributes are necessary to be successful in their work, what 

attributes hinder being successful, and to provide examples of those characteristics in action.  

From their answers emerged rich descriptions of several characteristics identified as important to 

be effective social workers in criminal justice settings.  The attributes they identified are grouped 

according to three themes:  ways of behaving within criminal justice systems, relationship 

qualities for working with criminal justice clients, and personal traits. 

Ways of behaving within criminal justice systems. 

Participants identified ways of behaving or conducting oneself that they believe are 

essential to be effective when working within criminal justice systems.  These included being 

confident, developing and maintaining credibility, having a tough skin, carefully picking your 

battles, and accepting the dark humor prevalent within criminal justice settings.  More than half 

of the participants spoke of the importance of being confident in their knowledge and what they 

bring to the table as social workers.  Prison social workers talked about not being fearful of 

clients, treatment court social workers spoke of confidence when speaking in court and in the 

context of working with clients who do not believe you can help, and administrators spoke of the 

importance of having confidence in the decisions they make.  Although the participants who 
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spoke about this did not all have that confidence when they began working, they found it 

necessary to develop in order to have their contributions valued by others. 

Being confident contributes to developing one’s credibility, but to maintain credibility 

social workers must be truthful in their dealings with co-workers and clients.  The public defense 

social worker explained it like this, “I have to be extremely diligent and honest.  I cannot give a 

spin on something and then somehow it comes out and my credibility is gone.”  A social worker 

who had previously worked as a probation officer spoke of the importance of honesty with those 

under her supervision, even when it meant telling them they were going to jail.  She found that 

clients appreciated knowing what was going to happen and that they could count on what she 

said.  Some social workers spoke of the difficulty earning credibility; they were viewed as 

idealists and outsiders, staunch advocates for the “bad guys.”  Participants were able to earn 

credibility from court and prison officials by respecting the importance of safety protocols and 

fairly representing all sides of an issue when advocating for a client.  Participants reported that 

earning this credibility takes time and is essential for long-term success in criminal justice 

environments. 

Having a tough skin is a concept that reflects the raw nature of the work and the 

challenges of the client population regardless of specific criminal justice setting.  Social workers 

in juvenile and adult institutions spoke of the things you hear and see that you must observe 

without flinching:  kids being physically handled, self-mutilation, fights.  Perhaps the importance 

of being able to stay steady when confronted with deeply disturbing human behavior is best 

expressed by a treatment court outreach worker who said: 

When it boils down to it, social work…very much focuses on human tragedy and 

suffering.  The population I work with is on one of the more extreme ends of the 
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spectrum with tragedy and suffering.  If that is not something I can tolerate being around 

or looking at or sorting through, this isn’t going to be a good fit for me, this work. 

Picking your battles has to do with the challenge of deciding when to advocate on an 

issue or for a client and when to “roll with the punches.”  Social workers within criminal justice 

settings walk a fine line between accepting things as they are and advocating for change.  Both 

are seen as essential behaviors, and the difficulty is in determining when to use each approach.  

There was general acknowledgement that you cannot advocate every issue, but must find a way 

to work within a system that is not always just in order to bring about beneficial outcomes 

overall.  One victim advocate in a prosecutor’s office explained this in a stark and painfully 

honest way: 

There are times in the criminal justice system where, as an advocate, you come right in 

between [sic] prosecutor and the victim….The prosecutor is gonna do something that’s 

just really not a good move and you want to really strongly advocate for this victim.  

Then you’re thinking, ‘Who am I gonna see tomorrow, and the next day, and the next 

day, and the next day?  It’s not that victim; it’s that prosecutor.’  So you throw the victim 

right out the window.  That is not good practice, but that is what happens….The way that 

you survive is by creating alliances with the people that you’re working with every 

day….Overall, I can’t think of a better way to do this system.  I think the victims are 

better off because we are here. 

Difficult decisions about when to forgo a particular client’s needs or wishes for the possibility of 

achieving a greater victory later for more or other clients was described as an especially 

troubling aspect of social work within criminal justice settings. 
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Almost one third of the participants spoke about the importance of being willing to find 

humor in situations and be accepting of humor that ridicules clients, even if you do not engage in 

it yourself.  Participants explained that this occurs behind closed doors and away from clients 

and others who do not work in the system.  Sometimes it is about releasing stress or letting off 

steam.  More often putting up with dark humor is about earning acceptance by others who work 

in the system so that you will have influence.  One participant said, “You have to become one of 

them.  And then, once you’re one of them, and once they trust you enough that you’re not an 

outsider, then you can start calling them on their stuff a little bit.”  Another social worker also 

expressed the difficulty of doing this: 

I think this is something that is really conflicting with social work values.  If they 

[attorneys] need to blow off steam about a case or a victim, I think I need to be careful 

about how I correct them or call them out on some of the things they are saying that are 

somewhat offensive.  Keeping a sense of humor about it is hard. 

The ability and willingness to accept dark humor, pick your battles, have a tough skin, maintain 

credibility, and display confidence are described as essential ways of conducting oneself in order 

to operate effectively within criminal justice settings. 

Relationship qualities for working with criminal justice clients. 

The attributes in the previous section describe essential qualities for working within 

criminal justice organizations.  They describe ways of conducting oneself in the presence of not 

only clients but other employees within those systems and of interacting within the policies, 

procedures, and culture of criminal justice settings.  This section focuses on relationship qualities 

that are needed for working individually with criminal justice clients.  The first three relationship 

qualities described here are fundamental to good social work practice in all settings:  respect for 
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all persons and cultures, being nonjudgmental and genuine.  Even so, some of them, such as 

being nonjudgmental, can be especially difficult to do with offender-clients, given the gravity of 

the crimes encountered.  The fourth relational quality, responding with discernment, was 

described as uniquely relevant to criminal justice clients. 

Respect for all persons, including awareness and appreciation of cultural differences, was 

mentioned as necessary for effectiveness by about half of the participants.  Capturing the views 

of other participants, being respectful was defined by one social worker as “not jangling the 

keys,” or unnecessarily drawing attention to the power differential between worker and client.  

Respect for other cultures includes being open to learning about cultural practices and asking 

questions about the meaning of others’ practices. 

Being nonjudgmental is viewed as basic to successful work with individuals who are 

disregarded by society for the things they have done.  A judgmental stance would interfere with 

proactively seeking to understand client motivation and behavior, essential for putting together 

an intervention plan to present in court and also for good therapy.  One social worker in speaking 

about what attributes hinder being successful expressed it this way: 

If you have problems working with men who abused their wives or their girlfriends, this 

is gonna be too difficult unless you can set that aside and say, okay, something caused 

this….You’ve got to see ‘how can I work with this person?’  Because if I don’t, it’s not 

gonna get better, it’s gonna get worse….If you hear their back story, it gives you ability 

to empathize.  If there’s a category of people that you can’t get beyond looking at what 

they did rather than looking individually at them, then it really is not gonna go well. 

A prison social worker expressed a similar sentiment: 
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[You have to be] nonjudgmental and curious.  You have to start out to some degree being 

accepting of your clients and knowing that they have a legitimate story to tell you about 

their lives.  And it’s their understanding of their lives. And you have to be able to listen to 

that. 

The ability to deal with others from a nonjudgmental stance contributes to the ability to 

be genuine.  Participants spoke about the importance of being genuine with clients.  To them this 

means really being interested in a client, fully listening, and seeking to build relationship and 

connection.  In general, having respect for all persons and being nonjudgmental and genuine are 

not congruent with the ways criminal justice settings deal with people.  Social workers must 

function differently.  A victim advocate expressed it this way: 

In the criminal justice system, especially in criminal cases, it’s really easy to slip into 

‘here is the good guy, here is the bad guy.’  As a social worker I think part of the goal, 

whether we like it or not, is to not fall into that trap and be able to keep the context in 

mind that we’re not demonizing one human and lifting up the other one as a saint. 

Dealing with others from a nonjudgmental stance and being genuine may seem at odds 

with the fourth relational quality of responding with discernment to criminal justice clients.  

Participants from juvenile rehabilitation, treatment court, and adult prison settings spoke of the 

importance of recognizing that clients will not always be honest with you and the need to be 

careful about what you believe and how you behave when working with an offending population.  

Sometimes this was described as having good judgment and sometimes as maintaining strong 

boundaries.  There was recognition that some offenders are manipulative and you must be 

careful not to accept what you hear without fully checking things out.  A prison social worker 

expressed it this way: 
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Always be on your guard and alert … for wondering what’s really going on.  I mean, 

social work or mental health in prison is the only place where the starting point is having 

to mistrust your clients a little bit….You have to have this other little piece of wondering 

‘okay, am I being set up for something?’...I keep thinking maybe it’s like being in the 

military or something where you’re always paying attention, but you’re not always 

getting shot at. 

The ability to be nonjudgmental and genuine while also carefully considering the motivations 

and honesty of the client before you is a significant challenge of social work practice in some 

criminal justice settings.     

Personal traits. 

When participants were asked what attributes were needed to be successful in their work, 

responses also included personal qualities of persistence, self-awareness, and passion for the 

work.  Persistence is required because both clients and criminal justice systems do not change 

easily.  One juvenile counselor discussed the importance of being 

…relentless in the work we do.  The families that we work with, they have many 

different interactions with systems, and this may be a youth’s second or third time on 

parole….Being relentless in giving them a different experience, or trying to give them a 

different experience.  Being able to validate their experience, their histories, and 

acknowledge those while building a different experience, hopefully a more positive 

experience. 

Some participants described the importance of being self-aware, in order to remain calm 

in a crisis or to have one’s own issues under control, including emotions.  It is even important to 
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know when to leave the field.  One administrator, working in adult corrections and in the field of 

criminal justice for over 16 years said: 

If it is uncomfortable for you and feels stressful, get out, don’t stay.  I tell people right 

away, you’ll know when you start working in this environment if it doesn’t feel right to 

you, get out, don’t make yourself stay for the benefits or the salary or whatever. 

One question participants addressed was, “What advice would you give someone who 

wants to do what you do?”  The answers to this question also shed light on an attribute viewed as 

important to effective work within criminal justice settings, passion for the work.  One social 

worker said, “My first piece of advice would be, ‘be really clear on why on earth you would 

wanna do this.’”  Passion for the work provides motivation to continue on when the work is 

frustrating and resilience when social work contributions are devalued.  One social work 

administrator doing domestic violence advocacy in a prosecutor’s office explained: 

This work is really, really hard.…I think this work is really important….The reason I do 

it, and the reason I believe in it is because we are reaching the victims who would never 

call a social service agency ever….Yet you can get in there, do a little work, and change 

their lives. 

Reflections on Social Work Education and Advice for Prospective Social Workers 

Several participants expressed that one firm advantage of the social work degree is the 

training one receives in understanding the person-in-environment framework and developing the 

ability to look for social and structural factors that impact clients.  Related to this is the skill to 

evaluate situations from multiple perspectives.  About one half of the participants commented 

that an understanding of the greater context is essential to their success in working with criminal 

justice clients or positively influencing other workers in their settings.  One domestic violence 
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advocate additionally credited this view with protecting her from the effects of secondary 

trauma. 

I am able to keep in context what is going on with her [the client], or what could be going 

on with her that she is not telling me….[When the prosecutor is saying] this person is 

behaving this way and how could they possibly behave this way or think this way and 

why are they saying this?  To be able to go back to the prosecutor and say here are the 

reasons that people say that….I think [seeing the context] is one of the attributes that 

secondary trauma can eat away at.  That’s why I think it’s so essential to be able to keep 

that.  I have worked on my own ways of trying to keep it.  If I lose it, I am not going to be 

effective anymore. 

When participants were asked what advice they would give to prospective criminal 

justice social workers, the single most common piece of advice given by just over half the 

sample was to test the waters before entry into the criminal justice field through practicums, 

volunteering, or observation.  The general view was that exposure to the setting is helpful 

because it is not for everyone.  One participant succinctly summed it up this way, “Get your feet 

wet and see if it’s really for you.” 

Discussion 

This study explored the perspectives of social workers in the field, doing criminal justice 

social work in a variety of settings and with different populations.  With the exception of one 

participant who did not see success in his work in the current economic climate, all found the 

work to be rewarding and all considered the work critically important.  The social workers in this 

study described what successful practice means to them and a set of attributes that, in their view, 

are necessary for effective practice.  They described specific ways of behaving within criminal 
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justice settings, relationship qualities for working individually with criminal justice clients, and 

personal traits. 

The study’s findings must be viewed within the contexts of its limitations especially as 

related to trustworthiness and applicability.  The data were collected and analyzed solely by the 

author and strategies used to enhance trustworthiness were limited.  Efforts were made to guard 

against undue influence by actively looking for alternate views throughout interviews, recording 

and transcribing interviews for analysis, and keeping an audit trail of coding notes and decisions.  

When taping was not possible, participants were asked to review the detailed notes for accuracy.  

In addition, the sample was drawn primarily from one geographic region of the country, is 

relatively small, and did not include social workers from all aspects of criminal justice.  There is 

very limited racial diversity among the sample, although the lack of diversity is fairly 

representative of the social workers within this geographic region.  The findings do provide a 

valuable opportunity to learn from the reflective insights of experienced social work practitioners 

about what they believe to be important for effective practice. 

The diversity of settings within which the participants work lends richness to the findings 

and strengthens their applicability to other criminal justice social workers.  The attributes 

considered important did not differ by setting; rather what was surprising was their similarity 

regardless of specific setting or client group.  For example, two of the social workers who spoke 

the most candidly and painfully about making difficult decisions between advocating for clients 

or acquiescing to the plans of other officials, work on behalf of victims in a prosecutor’s office.  

This difficulty could be expected if the clients were criminal offenders, but prosecutors and 

victims are typically viewed on the same side of the law in the pursuit of justice.  Social workers 

in victim advocacy might be assumed to have an easier path when advocating for their clients 
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compared to social workers in other adult criminal justice settings, but not so for the participants 

in this sample.  The challenges of being seen as credible and making a valuable contribution and 

thus being accepted were not unique to one or two particular criminal justice settings, but 

pervasive across them.  This experience corresponds with the challenges of working within host 

settings described in the literature (Dane & Simon, 1991; Jansson & Simmons, 1986). 

The need to carefully pick one’s battles was similarly expressed across settings and is 

closely tied to the issues of credibility and value to the host organization.  The participants 

expressed that they could not advocate every issue or even for every client if they wanted to be 

effective overall.  They had to make trade-offs in order to gain trust which would give them 

credibility and a voice in decisions going forward.  This situation creates an ethical dilemma for 

criminal justice social workers who have multiple clients at the same time:  the individual client 

on their caseload, the criminal justice organization for which they work, and the public who rely 

on criminal justice settings to uphold public safety as paramount.  Maschi and Killian (2011) in 

their extensive review of the evolution of forensic social work in the United States advocate a 

two-pronged approach to the work in order to provide clients with immediate services while also 

advocating for better macro-level solutions to systemic problems.  This is certainly required and 

there are ample needs to pursue both.  The question remains, is it possible to advocate in every 

situation and also remain influential in the setting for the purpose of working toward larger scale 

change?  The participants in this sample suggest that it is not and that sometimes one approach 

must give way to allow the other to move ahead.  Figuring out when to speak out and when to 

remain silent about a harmful agency policy, practice, or aspect of its culture, such as the 

expression of dark humor, is a recurring dilemma.  Although these kinds of dilemmas are not 

absent from other fields of practice within the profession of social work, criminal justice social 
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workers experience them regularly.  This study’s findings suggest that these kinds of dilemmas 

exist as a distinguishing feature of social work practice within criminal justice organizations.   

Understanding what is needed to practice effectively within criminal justice settings 

benefits those who are currently doing the work, their clients, the organizations within which 

they practice, and ultimately the public.  Perhaps because criminal justice social work is done by 

a small proportion of social workers, there has been little empirical evaluation of the ways 

criminal justice social work differs from social work in other settings and whether unique 

attributes or skills are needed to effect positive change.  The preliminary findings from this study 

suggest that while attributes for effective practice within criminal justice are not totally unique 

from those needed in other settings, some may be more challenging to use within criminal justice 

organizations or with criminal justice populations.  A comparative empirical examination of the 

day-to-day practice concerns and dilemmas encountered in criminal justice settings with those in 

other settings would further illuminate this one possible area of difference.  Also, research that 

examines resultant outcomes from various ways of addressing the dilemmas with a larger sample 

might especially be helpful to criminal justice social workers struggling with these issues.  

Future research with non-social work-criminal justice personnel and with criminal justice 

clientele about how they view the contributions of social workers would also add an important 

perspective to our understanding of effective social work in these host settings and allow for 

multiple perspectives on what comprises “effective” practice. 

Although the participants could readily name many tangible successful client outcomes, 

they seemed to rely on intangible expressions of success to maintain their own resolve to keep 

doing the work.  Concrete client successes, such as staying out of prison or getting a job are 

ultimately often unknown to the social worker who “planted the seeds.”  Participants in the 
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sample described tactics they used to encourage themselves in the work and maintain hope that 

they were being effective.  It is beyond the scope of this study to determine how effective the 

participants actually were in contributing to positive and lasting client and organizational 

changes, but the ability to maintain one’s belief in the importance of the work and to nurture the 

resolve to continue seem critical to longevity in criminal justice. 

The social workers in this sample did not know of many other social workers doing the 

work they do, but several spoke of supportive professional friends or colleagues with whom they 

could air concerns and share ideas.  If members for this informal supportive network are 

cultivated who understand the NASW Code of Ethics (NASW, 2008), they could serve as an 

accountability group as well, helping social workers think through the best course of action as 

ethical dilemmas arise.  In addition, the logistical challenges that social workers face working 

within criminal justice settings are numerous.  For example, within juvenile and adult 

correctional facilities, security always has priority over treatment.  Lockdowns, movement 

restrictions, and disciplinary sanctions can interfere with client access to educational and 

individual or group treatment sessions.  There is a severe lack of space and privacy for client 

reflection and openness, so essential to positive growth and change.  Opportunities to 

meaningfully engage family and community supports as part of treatment efforts are extremely 

limited.  Within court systems, conditions imposed on clients may impede rather than support 

success, such as requirements to hold down a job, while also participating in treatment sessions 

and being available to provide random urinalysis tests on short notice.  The social worker must 

help the client manage these very real logistical challenges.  It is best not to do this work in 

isolation, but to find mutually supportive colleagues for encouragement, consultation, assistance 

with reviewing priorities, and “letting off steam.”     
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Social work students or practitioners interested in forensic social work can review the 

attributes described by participants and self-assess suitability for this area of practice.  The 

difficulties participants describe, such as being willing to work nonjudgmentally with any client 

regardless of past deeds, choosing not to advocate in some circumstances so that headway can be 

gained in other areas, continuously practicing discernment while also being fully present with a 

client (genuine), and tirelessly maintaining credible behavior with multiple audiences should be 

soberly considered as to one’s willingness to engage in these challenges.  They were pervasive 

across criminal justice settings for this sample of participants.  The advice to “test the waters” 

seems especially wise.  Finally, the participants also paid a noteworthy compliment to social 

work education.  Social work educational programs should continue to teach students how to 

look for the multiple biological, psychological, social, and structural factors that comprise the 

contexts of clients’ lives; this ability is a significant contribution that social workers bring to 

criminal justice work. 
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Table 1.  Sample Characteristics 

 

Characteristic Interviewees (N=17) 

 

Field of Practice in Criminal Justice  

  Adult prison   6 

  Juvenile rehabilitation   4 

  Treatment court   4 

  Prosecution   2 

  Public defense   1 

  

Level of Responsibility  

  Administrator/Supervisor   5 

  Line Level Practitioner 11 

  Both   1 

  

Experience in Criminal Justice  

  1 – 5 years   4 

  6 -10 years   5 

  11 – 15 years   3 

  More than 15 years   5 

  

Social Work Degrees  

  Bachelors   4 

  MSW 17 

  Ph.D.   1 
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ავტორების შესახებ 

შორენა	საძაგლიშვილი არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტე-
ტის პროფესორი სოციალური მუშაობის მიმართულებით. შორენა 
საძაგლიშვილს მოპოვებული აქვს მეცნიერებათა მაგისტრის ხარის-
ხი სოციალურ მუშაობაში (MSSW) აშშ-ს კოლუმბიის უნივერსიტე-
ტიდან და ფსიქოლოგიის მაგისტრის ხარისხი თბილისის სახელმწი-
ფო უნივერსიტეტიდან. მან 2005 წელს მოპოვა ფილოსოფიის დოქ-
ტორის ხარისხი (PhD) ფსიქოლოგიაში სადისერტაციო ნაშრომით 
„მშობლების აგრესიულობის ზეგავლენა ოჯახურ ურთიერთობებზე“. 
2014-2015 წელს იყო ამერიკის მთავრობის ფულბრაიტის საერთა-
შორისო კვლევითი პროგრამის სტიპენდიანტი. მან პოსტ დოქტო-
რანტურა გაიარა ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში (2014-15), გერმანიის 
ფრანკფურტის საერთაშორისო პედაგოგიურ კვლევით ინსტიტუტი-
ში (2008), ნიდერლანდების სამეფოს განათლების ფსიქომეტრიულ 
კვლევით ინსტიტუტში (2008-09) და ფინეთის ტურკუს უნივერსი-
ტეტში (2015). შორენა არის სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ერთ-
ერთ დამფუძნებელი და თავმჯდომარე, ასევე, შოთა რუსთაველის 
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევების კონ-
კურსის (2018-2020) გამარჯვებული, რომლის ფარგლებშიც ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფა-
კულტეტზე დაარსა პირველი კვლევითი ცენტრი სოციალურ მუშა-
ობაში: „სოციალური მომსახურებებისა და ინტერვენციების მეცნი-
ერული განვითარების კვლევითი ცენტრი“. იგი ხელმძღვანელობდა 
მრავალ საერთაშორისო თუ სამთავრობო პროექტს სოციალური და 
განათლების მიმართულებით. იგი არის ასამდე სამეცნიერო ნაშრო-
მის, სახელმძღვანელოს, წიგნის, სამეცნიერო მოხსენების, თუ კვლე-
ვითი ანგარიშის ავტორი და თანაავტორი. შორენა საძაგლიშვილი 
არის სოციალური მუშაობის პირველი სამაგისტრო პროგრამის დამ-
ფუძნებელი საქართველოში. ამჟამად ხელმძღვანელობს სოციალუ-
რი მუშაობის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს ილიას სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტში.

ია	შეყრილაძე ფლობს მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხს სოცი-
ალურ მუშაობაში (MSSW), ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხს (PhD) 
ფსიქოლოგიაში და აშშ კალიფორნიის შტატის ქცევითი მეცნიერე-
ბების საბჭოს კლინიკურ ლიცენზიას. მან 1994 წელს დაამთავრა 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულ-
ტეტი, 1998 წელს ამავე ფაკულტეტის ასპირანტურა, 2002-ში აშშ-ს 
კოლუმბიის უნივერსიტეტი, სადაც მოიპოვა მეცნიერებათა მაგის-
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ტრის ხარისხი სოციალურ მუშაობაში, ხოლო 2011 წელს გახდა კა-
ლიფორნიის შტატის ლიცენზირებული კლინიკური სოციალური 
მუშაკი (LCSW), 2018 წელს კი მოიპოვა დოქტორის ხარისხი ფსიქო-
ლოგიაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. იგი 2002 წლიდან 
თსუ ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის ბაზაზე კითხულობდა სოციალუ-
რი მუშაობის კურსებს; მრავალი წელია ასწავლის ილიას სახელმ-
წიფო უნივერსიტეტსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 
ფსიქოლოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმართულებით; არის 
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამ-
ფუძნებელი და გამგეობის წევრი. მას აქვს მრავალწლიანი მუშა-
ობის გამოცდილება არაერთ საერთაშორისო (UMCOR, EveryChild, 
Save the Children) და ადგილობრივ ორგანიზაციაში, მათ შორის 
8-წლიანი მუშაობის გამოცდილება აშშ-ში ფსიქიკური და ქცევითი 
ჯანდაცვისა და ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროებში (Institute for 
Multicultural Counseling and Education Services, Los Angeles, CA;  Kidsave 
International, Los Angeles, CA; Federation for Employment and Guidance 
Services, New York, NY) როგორც კლინიკოსს, მკვლევარს, მრჩეველსა 
და მენეჯერს. იგი არის მრავალი სახელმძღვანელოს, სატრენინგო 
მოდულის და  სამეცნიერო სტატიის ავტორი და თანაავტორი. 
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თავი 1 

სოციალური მუშაობის განმარტება და განვითარება

ავტორები და სამეცნიერო რედაქტორები:  
ია შეყრილაძე, შორენა საძაგლიშვილი

განხილული	საკითხები:
•	 სოციალური	მუშაობა:	დეფინიცია,	მიმართულებები	და	გან-

ვითარების	ისტორია
•	 სოციალური	მუშაობის	განვითარება	საქართველოში
•	 კლინიკური	სოციალური	მუშაობა:	დეფინიცია,	 საერთაშო-

რისო	გამოცდილება	და	სახელმძღვანელო	პრინციპები

სოციალური მუშაობა: დეფინიცია, მიმართულებები  
და განვითარების ისტორია

სოციალური მუშაობის დეფინიცია და მიმართულებები

სოციალური მუშაობის საერთაშორისო ფედერაციის (IFSW) 
და სოციალური მუშაობის სკოლების საერთაშორისო ასოციაციის 
(IASSW) მიერ ერთობლივად შემუშავებული დეფინიციის თანახმად, 
სოციალური მუშაობა არის პრაქტიკაზე დაფუძნებული პროფესია 
და აკადემიური დისციპლინა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალუ-
რი განვითარების, ცვლილების, გაერთიანებისა და ადამიანთა გა-
თავისუფლებისა და გაძლიერების ხელშეწყობას (2014)1. 

საქართველოს კანონი სოციალური მუშაობის შესახებ (2019), 
სოციალურ მუშაობას განმარტავს, როგორც პრაქტიკულ საქმიანო-
ბაზე დაფუძნებულ სპეციალობას, რომელიც მიზნად ისახავს საზო-
გადოებაში ინდივიდის თავისუფალ განვითარებას, მისი ინტეგრა-
ციის ხელშეწყობას და ინდივიდის გაძლიერებით ემსახურება საზო-
გადოების კეთილდღეობის ამაღლებას2. 

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის განმარტების 
თანახმად, სოციალური მუშაობა არის პროფესია, რომელიც ხელს 

1 https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/
2 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4231958?publication=3 
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უწყობს ინდივიდთა, ჯგუფთა და თემთა სოციალური ფუნქციონი-
რების ამაღლებას და მიზნად ისახავს საზოგადოებაში ისეთი პი-
რობების შექმნის ხელშეწყობას, რომელიც მის წევრებს საკუთარი 
პოტენციალის სრული რეალიზაციის საშუალებას მისცემს (საქართ-
ველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, 2006).

სოციალური მუშაობა გულისხმობს ინდივიდების, ოჯახებისა და 
საზოგადოებრივი ჯგუფების სოციალური ფუნქციონირების გაუმ-
ჯობესების ხელშეწყობას, მოწყვლადი პოპულაციების უფლებების 
ადვოკატობას, სოციალური უსამართლობის შემცირებაზე მუშა-
ობას და, ზოგადად, სოციალურ მეცნიერებათა თეორიული ცოდნის 
პრაქტიკაში ინტეგრირებას. აღნიშნული შეიძლება განხორციელდეს 
სამი ძირითადი გზით: პრევენცია, რეაბილიტაცია და რემედიაცია. 

პრევენცია გულისხმობს  სხვადასხვა საჭიროებების მქონე ადა-
მიანებისთვის სერვისების დროულ მიწოდებას გართულებების და 
დისფუნქციების აღმოცენებამდე.  

რეაბილიტაცია გულისხმობს იმ ადამიანების დახმარებას, რო-
მელთა ფუნქციონირება ფიზიკური, სოციალური, თუ ფსიქიკური 
პრობლემებისა და ცხოვრებისეული სტრესორების გამო უკვე დაქ-
ვეითებულია. 

რემედიაცია კი არსებული პრობლემებისა და მიმდინარე სირ-
თულეების შემცირებას ან აღმოფხვრას გულისხმობს.

სოციალური მუშაკები მუშაობენ როგორც ინდივიდებთან, ასე-
ვე ოჯახებთან, ჯგუფებთან, თემებთან და საზოგადოებასთან. თი-
თოეულ შემთხვევაში მუშაობის ფოკუსია ბენეფიციარის, იქნება 
ეს ინდივიდი, წყვილი, ოჯახი თუ ჯგუფი, ბიო-ფსიქო-სოციალური 
ფუნქციონირების გაუმჯობესებისა და კეთილდღეობის ხელშეწყო-
ბა. პროფესიულ კონტექსტში სოციალური მუშაკი შესაძლოა განსხ-
ვავებულ როლებს ასრულებდეს. ესენია: 

	 უშუალო	 პრაქტიკა − ინდივიდების, წყვილების, ოჯახები-
სა და ჯგუფებისთვის მომსახურებათა უშუალო მიწოდება 
(მაგალითად, ბენეფიციართა კონსულტირება, კრიზისული 
ინტერვენცია, ადვოკატობა, რესურსთა კოორდინირება);

	 შემთხვევის	 მართვა − კონკრეტული კლიენტის, ოჯახისა 
თუ ჯგუფისთვის ინტერდისციპლინური მომსახურებების 
კოორდინირება (უშუალო პრაქტიკის ერთ-ერთი შემადგე-
ნელი ნაწილი); 

	 თემის	განვითარება − თემთან მუშაობა საჭიროებების გან-
საზღვრის, სირთულეების გადაჭრისა და თემში რესურსე-
ბის განვითარების მიზნით;

	 პროგრამათა	 მართვა	 და	 ადმინისტრირება − სოციალური 
პროგრამების ზედამხედველობა და ორგანიზაციული გან-
ვითარება;
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	 აკადემიური	 მოღვაწეობა	 და	 სწავლება − სწავლება უნი-
ვერსიტეტის დონეზე და პროფესიული კვალიფიკაციის 
ამაღლების კონტექსტში;

	 პროგრამების	და	პოლიტიკის	ფორმირება	და	განვითარება 
− სოციალური პოლიტიკისა და პროგრამათა ანალიზი, და-
გეგმვა, სტანდარტთა შემუშავება;

	 სუპერვიზია	და	კონსულტაცია − პროფესიული სუპერვიზია/
კონსულტაცია, ხარისხის უზრუნველყოფა და მომსახურება-
თა აუდიტი;

	 კვლევა	და	შეფასება	− სოციალური კონტექსტის, სირთულე-
ებისა და დაძლევის გზების შესწავლა, ანალიზი, და რეკო-
მენდაციების შემუშავება მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
პრაქტიკის და სოციალური ინტერვენციების განვითარების 
მიზნით; 

	 სოციალური	აქტივიზმი	− სოციალური აქტივობა სოციალუ-
რი სამართლიანობის და ადამიანის უფლებების დაცვისა და 
საზოგადოების კეთილდღეობის გასაუმჯობესებლად.

ქვეყნებში, სადაც სოციალური მუშაობა კარგადაა განვითა-
რებული,  პროფესიის მიმართულებათა არჩევა შესაძლებელია 
როგორც აკადემიური ხარისხის დაუფლებისას, ასევე კარიერული 
განვითარების პროცესში. ამასთან, სპეციალიზაციის არჩევა შესაძ-
ლებელი სულ მცირე ორი პრინციპით: სამიზნე ჯგუფების მიხედვით 
და მუშაობის მეთოდის მიხედვით. სადემონსტრაციოდ, ქვემოთ გთა-
ვაზობთ აშშ-ს სოციალურ მუშაკთა ეროვნული ასოციაციის (National 
Association of Social Workers) სოციალური მუშაობის გავრცელებულ 
მიმართულებათა/ სპეციალიზაციათა ჩამონათვალს. 

•	 ადმინისტრაცია და მართვა − მოიაზრებს სერვისთა მიმწო-
დებელი კერძო და სახელმწიფო სააგენტოების პროაქტიულ 
მართვასა და ადმინისტრირებას, სოციალური პოლიტიკი-
სა და სოციალური სერვისების მიწოდების მოდალობების 
ცოდნას, სამომავლო ხედვის ქონას, ცოდნას ადამიანის ქცე-
ვის და კეთილდღეობის შესახებ და სოციალური მუშაობის 
ეთიკის და ღირებულებების გაზიარებას. 

•	 ადვოკატობა და თემთა ორგანიზება − ადვოკატობა, რო-
გორც სოციალური მუშაობის პრაქტიკის ერთ-ერთი ქვა-
კუთხედი, გულისხმობს ადამიანთა და თემთა უფლებების 
დაცვასა და სოციალური სამართლიანობისთვის ბრძოლას. 

•	 ბავშვთა კეთილდღეობა − გულისხმობს ყველაზე დაუცველი 
ბავშვების, მოზარდებისა და მათი ოჯახების მომსახურებას, 
რომლის მიზანიცაა ოჯახების გაძლიერება, ბავშვებისა და 
მოზარდებისთვის უსაფრთხო და მზრუნველი გარემოს შექ-



10

მნა, ბავშვთა დაცვა ძალადობისა და უგულებელყოფისაგან, 
არასწორი მოპყრობის მსხვერპლ ბავშვზე ზრუნვა.

•	 პენიტენციური და პრობაციის სოციალური მუშაობა − აერ-
თიანებს სისხლის სამართლის სფეროს, სასამართლოს, პო-
ლიციის, პრობაციის სააგენტოებისა და პენიტენციურ დაწე-
სებულებების სისტემებში მომუშავე სოციალურ მუშაკებს 
და მიზნად ისახავს ადამიანების დახმარებას დანაშაულის 
ჩადენის შემცირებასა და პროსოციალური ცხოვრების სტი-
ლის შენარჩუნებაში.   

•	 საერთაშორისო სოციალური მუშაობა − მოიაზრებს სოცი-
ალურ მუშაობას საერთაშორისო საკითხებზე, როგორიცაა, 
ემიგრანტებთან, ლტოლვილებთან მუშაობა და მუშაობა 
საერთაშორისო დონეზე სოციალური კეთილდღეობის მი-
საღწევად.

•	 სოციალური მუშაობა ხანდაზმულებთან − გულისხმობს ხან-
დაზმულების დაკავშირებას მომსახურებებთან, მათი დამო-
უკიდებელი ცხოვრების უნარების ხელშეწყობას მათი ღირ-
სების დაცვითა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებით.

•	 ფსიქიკური ჯანდაცვისა და კლინიკური სოციალური მუშა-
ობა − აერთიანებს ფსიქიკური ჯანდაცვის სერვისთა ლი-
ცენზირებულ მიმწოდებლებს (აშშ-ს ყველაზე დიდი ჯგუფი 
ფსიქიკური ჯანდაცვის სპეციალისტებისა) და მიზნად ისა-
ხავს ადამიანების დახმარებას ფსიქიკური აშლილობების, 
ფსიქოლოგიური და ქცევითი სირთულეები დაძლევაში. 

•	 ფსიქიკური ჯანდაცვისა და ადიქციის სოციალური მუშაობა 
− მოიაზრებს ნივთიერებაზე დამოკიდებულებისა და სხვა 
ადიქციური სირთულეების მქონე ადამიანთა დახმარებას 
ადიქციის დაძლევაში, რაც გულისხმობს ამ ადამიანების 
ცხოვრების გაუმჯობესებაზე ჰოლისტურ ზრუნვას.

•	 ჯანდაცვის სოციალური მუშაობა − გულისხმობს ჯანმრ-
თელობასთან დაკავშირებული სირთულეების მქონე ინდი-
ვიდების, ოჯახებისა და ჯგუფების დახმარებას, ასევე იმ 
სოციალური ფაქტორების დაძლევას, რომლებიც კავშირშია 
ჯანმრთელობის პრობლემებთან. მუშაობა შესაძლოა გუ-
ლისხმობდეს როგორც უშუალო პრაქტიკას, ასევე კვლევას, 
პროგრამათა დაგეგმვასა და ადმინისტრირებას, და პოლი-
ტიკის დონეზე ცვლილებების განხორცილებას. 

•	 პოლიტიკა (policy) და დაგეგმვა − მოიაზრებს პოლიტიკის, 
პროგრამებისა თუ რეგულაციების ანალიზს, სოციალური 
პრობლემების და საკვლევ საჭიროებათა დადგენას, კანონ-
მდებლობათა და ალტერნატიულ მიდგომათა ინიცირებას, 
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კოალიციათა და ორგანიზაციულ ქსელთა ჩამოყალიბების 
ხელშეწყობას.  

•	 საზოგადოებრივი კეთილდღეობა − გულისხმობს ისეთი 
პროგამების დაგეგმვას, დაფინანსებასა და ადმინისტრირე-
ბას, რაც ხელს უწყობს საზოგადოებრივ კეთილდღეობას; 
ასევე, სერვისთა მიწოდების სტანდარტებისა და კრიტერი-
უმების შემუშავება-შეფასებას.  

•	 სკოლის სოციალური მუშაობა − მიზანია მოსწავლეთა სო-
ციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა, მათი სწავლის ხარისხის 
გაუმჯობესება და სკოლის, ოჯახისა და თემის ურთიერთ-
დაკავშირება მოსწავლეების მხარდასაჭერად. სკოლის სო-
ციალური მუშაობა განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს იმ 
ბავშვებსა და მოზარდებთან მუშაობაზე, რომელთაც აქვთ 
სირთულეები სკოლაში, ოჯახსა ან/და თემში და მიმართუ-
ლია ემოციური, ქცევითი, განვითარების და განათლების 
პრობლემების პრევენციასა და მოგვარებაზე.

•	 კვლევა − წარმოადგენს სოციალური მუშაობის პრაქტიკის 
მეცნიერული მტკიცებულებებით გამყარებას სათანადო 
აკადემიური ხარისხის მქონე მკვლევარი სოციალური მუშა-
კების მიერ. 

როგორც ზემოაღწერილიდან ჩანს, განვითარებულ ქვეყნებში 
სოციალური მუშაკები დასაქმებულები არიან განსხვავებულ სფე-
როებში და წვლილი შეაქვთ საზოგადოების ცხოვრების უამრავ ას-
პექტში. სკოლები, საავადმყოფოები, ფსიქიკური და ქცევითი ჯან-
დაცვის დაწესებულებები, კერძო ორგანიზაციები, პენიტენციური 
სისტემა, უნივერსიტეტები, ბავშვთა კეთილდღეობის სააგენტოები 
და მრავალი სხვა სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაცია და კორპო-
რაცია − ეს  იმ დაწესებულებათა არასრული ჩამონათვალია, რომ-
ლებშიც სოციალური მუშაკი შეიძლება დასაქმდეს. სპეციალისტსაც 
ფართეა არჩევანი აქვს, თუ კონკრეტულად რომელ პოპულაციასთან 
სურს მუშაობა (მაგ. ბავშვები და ოჯახები, ხანდაზმულები, ადიქ-
ცია) და რა ტიპის მუშაობას ანიჭებს იგი უპირატესობას, იქნება ეს 
უშუალო პრაქტიკა, პოლიტიკის დონეზე მუშაობა, პროგრამათა შე-
მუშავება და ადმინისტრირება თუ კვლევა. 
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სოციალური მუშაობის განვითარების ისტორია
სოციალური მუშაობის პროფესიის წარმოშობა უკავშირდება 

ინდუსტრიალიზაციის პროცესებს ევროპასა და ამერიკაში. კერძოდ, 
ინდუსტრიალიზაციის განვითარებამ შედეგად მოიტანა უამრავი 
ღარიბი ადამიანის გაჩენა ქალაქებში, რომლებიც სოფლებიდან მიგ-
რირებდნენ. 

ევროპა

ევროპაში სოციალური მუშაობის განვითარება უკავშირდება 
ალის სალომონის სახელს (Alice Salomon, 1872 − 1948)3.  მის მოღვაწე-
ობას დიდი ზეგავლენა ჰქონდა მსოფლიოში ფემინიზმის განვითარე-
ბაზე. მან დოქტორის ხარისხი მოიპოვა ბერლინის უნივერსიტეტში 
(1906) გენდერული უთანასწორობის თემაზე. 1899 წელს სალომონმა 
დაიწყო კურსების ორგანიზება სოციალური მუშაკებისთვის, რაც 
იქცა  გერმანული სოციალური მუშაობის პირველ სკოლად, რომლის 
პრეზიდენტიც თავად იყო 1928 წლამდე. 

მოგვიანებით ალის სოლომონი გახდა გერმანიის სოციალური 
მუშაობის სკოლების ფედერაციის პრეზიდენტი და არჩეულ იქნა 
1904 წელს დაარსებულ ქალთა საერთაშორისო კონგრესის ვიცე 
პრეზიდენტად. იგი ასევე აქტიური იყო საზოგადოებრივი ჯანდაც-
ვის სფეროში, რისთვისაც 1932 წელს მიენიჭა ბერლინის უნივერსი-
ტეტის საპატიო დოქტორის წოდება (M.D.). მეორე მსოფლიო ომის 
დროს ალის სალომონმა თავი შეაფარა აშშ-ს, სადაც კითხულობდა 
ლექციებს სოციალურ მუშაობის ადმინისტრაციაზე. 

1926 წელს ალის სალომონმა მისი ამერიკელი კოლეგის ზეგავ-
ლენით დაწერა წიგნი „სოციალური დიაგნოზი”. ამ წიგნში ავტო-
რი საკუთარი ევროპული პერსპექტივიდან განიხილავს ზრუნვის 
გეგმას, რომელიც ეფუძნება კვლევას, და ამავდროულად აქცენტს 
აკეთებს „დახმარების ხელოვნებაზე”, რომელიც გულისხმობს დახმა-
რების მრავალფეროვანი წყაროების კრეატიულ გამოყენებას.  სა-
ლომონმა ზრუნვა დაუკავშირა პედაგოგიურ მხარდაჭერას, რითაც 
საფუძველი ჩაუყარა სოციალური მუშაობის (Sozialarbeit) განვითა-
რებას სოციალურ პედაგოგიკასთან (Sozialpädagogik) მჭიდრო ურ-
თიერთკავშირში. 

სალომონმა დიდი როლი შეიტანა სოციალური მუშაობის საერ-
თაშორისო მიმართულების დანერგვაში. იგი მჭიდროდ თანამშ-
რომლობდა ამერიკელ, ბელგიელ (M. Mulle, ბრუსელის სოციალუ-
რი სერვისის სკოლა) და ნიდერლანდელ (M. Moltzer, ამსტერდამის 
სოციალური მუშაობის სკოლა) კოლეგებთან. სწორედ მოლცერის 
(Moltzer,  1882-1960) ინიციატივით 1929 წელს ბერლინში დაარსეს სო-

3 https://www.britannica.com/biography/Alice-Salomon 
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ციალური მუშაობის განათლების საერთაშორისო ასოციაცია (სო-
ციალური მუშაობის სკოლების საერთაშორისო კომიტეტი − ICSSW) 
სალომონის და რენე სანდის (René Sand, ბელგიელი სოციალური 
მუშაკი) ხელმძღვანელობით. ამ ინიციატივის მთავარი მიზანი იყო 
სხვადასხვა სოციალური მუშაობის სკოლების კურიკულუმებსა და 
მეთოდებს შორის განსხვავებულობის შემცირება ადგილობრივი 
კონტექსტის გათვალისწინებით. 

ევროპის სოციალური მუშაობის უძველესი სკოლა/ფაკულტე-
ტი არის ნიდერლანდებში, რომელიც დაფუძნდა ამსტერდამში მარი 
მიულერ-ლულოფის (Marie Muller-Lulofs) მიერ 1896 წელს. მეორე 
მსოფლიო ომის შემდეგ სოციალური მუშაობის მიმართულება საკ-
მაოდ ფართოდ არის წარმოდგენილი ევროპაში, თუმცა ძირითა-
დად ეს სკოლები ეფუძნება რელიგიურად ორიენტირებულ ინსტი-
ტუციებს (აკადემიებს).  უკვე 80-იანი წლებიდან ასეთი აკადემიები 
ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში ინტეგრირდა პროფესიულ უმაღლეს 
სასწავლებლებში (Hochschulen) და გამოიყო საუნივერსიტეტო გა-
ნათლებიდან, რამაც შეაფერხა სოციალური მუშაობის აკადემიურ 
დონეზე განვითარება. მე-20 საუკუნის 90-იანი წლებიდან დაიწყო 
სოციალური მუშაობის განვითარების ახალი ეტაპი, რამაც ხელი 
შეუწყო სოციალური მუშაობის დაბრუნებას საუნივერსიტეტო სივ-
რცეში, კერძოდ, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგ-
რამების განვითარებას. 

ევროპის კეთილდღეობის სისტემები

ევროპის კეთილდღეობის სისტემები შესაძლოა დაიყოს სამ 
ტიპად (Esping/Andersen, 1990): (1) სოციალურ-დემოკრატიული სა-
ხელმწიფოები (მაგალითად, ჩრდილოეთის ქვეყნები, როგორიცაა, 
ნორვეგია, შვედეთი), კონსერვატორული სახელმწიფოები (მაგალი-
თად, გერმანია, ავსტრია, საფრანგეთი, იტალია) და ლიბერალური 
სახელმწიფოები (როგორიცაა დიდი ბრიტანეთი, და ნაწილობრივ, 
ნიდერლანდები). კეთილდღეობის აღნიშნული სისტემები კატეგო-
რიზებულია სხვადასხვა ასპექტების მიხედვით. 
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ცხრილი	№1:	კეთილდღეობის	მოდელების	სხვადასხვა	ასპექტები

ჩრდილოეთის	
(nordic)	მოდელი

კორპორატიული/	
კონსერვატორუ-
ლი	მოდელი

ლიბერალუ-
რი	მოდელი

სისტემის	 
ტიპოლოგია	

ზოგადი, მოთხოვნაზე 
ორიენტირებული

სპეციფიკური, 
სუბსიდიები

ზოგადი, 
მინიმალის-
ტური

საჭიროებების	
დაკმაყოფილე-
ბის	სტრატეგია	

ინსტიტუციონალიზე-
ბული

მონეტარული მონეტა-
რული 

ფინანსირება გადასახადები შერეული ფინან-
სირება

გადასახა-
დები

მნიშვნელოვანი	
სამეცნიერო	
სფერო

სოციალური პოლი-
ტიკა/საზოგადოებრი-
ვი ჯანდაცვა 

სოციალური გა-
ნათლება- პედაგო-
გიკა, სოციალური 
კანონი 

ეკონომიკა, 
საზოგა-
დოებრივი 
ჯანდაცვა 

კეთილდღეობის განსხვავებული სახელმწიფო მოდელები კრი-
ტიკულ ზეგავლენას ახდენს ქვეყნის შესაბამის პოლიტიკაზე, სო-
ციალური დაცვის სისტემაზე, კანონმდებლობაზე და ეკონომიკურ 
სისტემაზე. მეტიც, კეთილდღეობის სისტემა ზეგავლენას ახდენს 
სოციალური მუშაობის სტრატეგიებსა და მეთოდებზე. მაგალითად, 
ჩრდილოეთის ქვეყნების სოციალური მუშაკები უზრუნველყოფენ 
კლიენტებს ფიზიკური და ინსტიტუციური რესურსებით (მაგ.: ფი-
ნანსური დახმარება, დღის ცენტრის მომსახურებები) და ამ მომსა-
ხურებებს უკავშირებენ სხვა ქვესისტემებს, როგორიცაა ჯანდაცვა, 
განათლება და სხვა. ამრიგად, შეთავაზებულია ძალიან მჭიდრო და 
კლიენტზე მორგებული დახმარება. 

კონსერვატორულ ქვეყნებში ასეთი დახმარება არ არის გარან-
ტირებული და მთავარი პრინციპია „დახმარება თვითდახმარები-
სათვის“ (aid to self-help). შესაბამისად, დახმარება არ არის მორგე-
ბული კლიენტის საჭიროებებზე და სოციალურ მუშაკს უჭირს მასზე 
მორგებული დახმარების შერჩევა და მიწოდება. ამგვარმა პრაქტი-
კამ გერმანიაში ასეთი გამოთქმაც კი გააჩნია, რომ „სოციალური მუ-
შაკები ძალიან ბევრს საუბრობენ, მაგრამ ცოტას აკეთებენ”. აქედან 
გამომდინარე, სოციალური მუშაობა ამ ქვეყნებში მეტად უკავშირ-
დება პედაგოგიურ და „პატერნალისტურ“ ან „მატერნალისტურ“ მე-
თოდებს და დამოკიდებულია იმაზე, თუ თავად მოქალაქე რამდენად 
ახდენს საკუთარი მოლოდინების კომუნიკაციას ღიად და თავისუფ-
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ლად. სწორედ ამიტომ, მაგალითად, გერმანიაში განვითარდა სო-
ციალური მუშაობის ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, როგო-
რიცაა, ადამიანის უფლებებზე მიმართული სოციალური მუშაობა 
(Social Work as a Human Rights Profession). 

დიდ ბრიტანეთში  სოციალური მუშაკის დახმარებას იღებენ 
მხოლოდ ის ადამიანები, რომელთაც აქვთ ამის უფლებამოსილება. 
„სოციალური სივრცის ცნება“ (“concept of social space”) მთლიანად სა-
მოქალაქო საზოგადოების ანაბარადაა დატოვებული. სოციალური 
დახმარება საკმაოდ ძვირი ჯდება და ითვლება, რომ არაეფექტუ-
რია, რადგან ჭირს მისი პოზიტიური შედეგების გაზომვა. ახალგაზრ-
დებთან მუშაობა მთლიანად არამომგებიანი საზოგადოებრივი ორ-
განიზაციების პასუხისმგებლობაშია გადასული. შესაბამისად, დიდ 
ბრიტანეთში უამრავი ნახევრად სახელმწიფო ორგანიზაციები უზ-
რუნველყოფენ საზოგადოებრივი დაცვის პროგრამებს. 

ამერიკის შეერთებული შტატები

აშშ-ში ელიზაბეტის ღარიბთა კანონით (1601 წ.)  სახელმწიფომ 
პასუხისმგებლობა აიღო სიღარიბის პრობლემის გაკონტროლე-
ბაზე, დააკისრა რა ვალდებულება ადგილობრივ მთავრობას (და 
არა კერძო სექტორს, მაგ. ეკლესია) ეზრუნა მოქალაქეების სოცი-
ალურ კეთილდღეობაზე, კერძოდ, ღარიბი ოჯახების დახმარებაზე 
სათანადო რესურსების არქონის პირობებში. ამ კანონის მიხედ-
ვით, ღარიბები დაყვეს ორ ჯგუფად: ღირსეულად (ომის ვეტერანი, 
ავადმყოფი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ობოლი, მოხუცი, 
უმუშევარი, რომელიც ეძებს სამუშაოს, მაგრამ ვერ შოულობს) და 
უღირსად (ადამიანი, რომელსაც შეუძლია, მაგრამ არ მუშაობს და 
არც სურს მუშაობა, ალკოჰოლზე დამოკიდებულები), განისაზღვრა 
დახმარების რიგითობა და დახმარება პირველ რიგში მიეწოდებო-
დათ ღირსეულ ღარიბებს. 

კოლონიალისტურ ამერიკაში, სადაც გაბატონებული იყო პუ-
რიტანული და კალვინისტური შეხედულებები, ითვლებოდა, რომ 
ღარიბის დახმარება იწვევდა ადამიანის გაზარმაცებას, მისი თვით-
პატივისცემის დაკნინებას. მაგალითად, პრეზიდენტი ბენჯამენ 
ფრანკლინი ეწინააღმდეგებოდა ხალხის დახმარებას. მისი აზრით, 
„სიამოვნებისთვის არავინ მუშაობს, ეს არის აუცილებლობა, რო-
მელიც ყველამ უნდა გააკეთოს”. ბრიტანეთის მსგავსად, ამერიკაში 
განვითარდა ორმაგი დახმარების სისტემა: ღირსეულისთვის და 
უღირსისთვის. უღირსებს მიეწოდებოდათ გაცილებით მცირე დახ-
მარება, ვიდრე ღირსეულებს. 

სახელმწიფო უზრუნველყოფდა ადგილზე (კარზე) დახმარებას 
და გარეთა დახმარებას ე.წ. ღარიბთა სახლებში. ამ ეტაპზე გაჩნდა 
საქმიანობა, რომელიც მოიცავდა ადგილზე მოსახლეობის მდგომა-
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რეობის შესწავლას. მათ უნდა გამოეკვლიათ, თუ ვინ არის ღარიბი, 
რა არის მათი მოთხოვნები, როგორ უნდა დაეხმაროს მათ საზოგა-
დოება. სოციალური დახმარების პროგრამები ამ ეტაპზე ეყრდნო-
ბოდა ფრანკლინის შეხედულებას და იყო დამსჯელობითი ხასიათის 
(მიზნად ისახავდა ღარიბი ადამიანის შერცხვენას, მაგ. იყო შემთხ-
ვევები, როდესაც ჯოხით სცემდნენ ღარიბებს). 

ამერიკაში XIX საუკუნის რეფორმებით თანდათან სოციალური 
დახმარებები გახდა უფრო ფორმალიზებული, თუმცა კვლავ სიღა-
რიბე ითვლებოდა, რომ არის ადამიანის შეცდომის შედეგი, დანა-
შაული. შესაბამისად დახმარება მდგომარეობდა გაჭირვებულის 
„ცუდი“ ქცევის/საქციელის გამოსწორებაში. 

თანდათანობით ღარიბთა სახლები, სადაც იმყოფებოდა ყველა 
სახის ღარიბი (ბრმა, ყრუ, გონებრივად ჩამორჩენილი, ფსიქიური 
ავადმყოფი, ბავშვები და სხვა) უფრო სპეციალიზირდა და გარდაიქ-
მნა სხვადასხვა სახის ინსტიტუციურ დაწესებულებად/ თავშესაფ-
რად (ფსიქიკურად დაავადებულთა თავშესაფრები, ობოლ ბავშვთა 
სახლები). ამ გარდაქმნილ თავშესაფრებში დიდი ყურადღება ეთ-
მობოდა დღის რეჟიმის დაცვას: მუშაობას, რელიგიას, განათლებას 
თავისი დრო ჰქონდათ დათმობილი. განსაკუთრებით უნდა აღინიშ-
ნოს დოროთეა დიქსი (Dorothea Lynde Dix4 1802 − 1887), რომელმაც 
უდიდესი წვლილი შეიტანა ფსიქიკურად დაავადებულთა ინსტიტუ-
ციური პირობების  და მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. 

ამავე პერიოდს უკავშირდება საქველმოქმედო ორგანიზაციების 
დაარსება (Charity Organization Societies − COS)5, რომელიც დაიწყო 
1870 წლიდან ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში. მისი მიზანი იყო სოცი-
ალური მომსახურებების ორგანიზების გაუმჯობესება და ინდუსტ-
რიალიზაციის უარყოფითი შედეგების შემცირება. საქველმოქმედო 
ორგანიზაციების საზოგადოების (სსო) დაარსებამ ხელი შეუწყო სო-
ციალური დახმარების სისტემატიზაციაში მოყვანას. პროფესიული 
სოციალური მუშაობის დაბადება სწორედ ამ საზოგადოების საქ-
მიანობის ფარგლებში უნდა ვეძებოთ (1877 წ. Buffalo, NY, Reverend 
Humphrey Gurteen). ამ საზოგადოებამ მიზნად დაისახა შემდეგი ამო-
ცანები: 

(1) სხვადასხვა სოციალური დახმარებების (ორგანიზაციების, 
რომლებიც ახდენდნენ სოციალური დახმარების გაწევას) 
ორგანიზება, რათა არ გადაფარულიყო სოციალური პროგ-
რამები; 

(2) კლიენტთა მოთხოვნების სისტემური განსაზღვრა; 
(3) კარზე ვიზიტის სერვისის შემოღება, რომელიც როლური 

მოდელის ჩვენების მექანიზმით დაეხმარებოდა ღარიბს თა-

4 https://www.britannica.com/biography/Dorothea-Dix 
5 https://infed.org/mobi/casework-and-the-charity-organization-society-2/ 
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ვისი პიროვნული ნაკლოვანებების აღმოფხვრაში. ამან და-
საბამი ჩაუყარა ინდივიდულური მუშაობის პრაქტიკას ე.წ. 
შემთხვევაზე მუშაობას (Case Work), რაც სოციალური მუშა-
ობის ერთ-ერთი ძირითადი მიკრო მეთოდია. 

სსო ძირითადად საშუალო და მაღალი კლასის ქალებით იყო 
დაკომპლექტებული, თუმცა მისი ადმინისტრატორები იყვნენ მამა-
კაცები. პირველი ქალი ადმინისტრატორი გახდა მერი ელენ რიჩმონ-
დი (Mary Ellen Richmond, 1891)6. მერი ელენ რიჩმონდმა (1861-1928) 
თავისი წიგნით „სოციალური დიაგნოზი“ (Social Diagnosis) შექმნა 
პროფესიული სოციალური მუშაობის მეთოდოლოგიის მეცნიერული 
საფუძვლები. იგი ეძებდა სიღარიბის და სოციალური გარიყვის მი-
ზეზებს ადამიანის და მისი სოციალური გარემოს ინტერაქციის (ურ-
თიერთქმედების) თავისებურებებში. საინტერესოა, რომ მერი ელენ 
რიჩმონდს უწოდეს „სოციალურ შემთხვევაზე მუშაობის დედა”.  

ამ პერიოდიდანვე იწყება ახალი ინოვაციური მოძრაობის, ე.წ. 
დასახლების მოძრაობის, განვითარება.  ამ მოძრაობის დაარსების 
ერთ-ერთი მიზეზი იყო მიგრანტების მზარდი რაოდენობა აშშ-ში. 
„ჰულის სახლები“ ძირითადად იხსნებოდა ევროპიდან ახლად მიგრი-
რებული მიგრანტებისთვის. ღარიბ მიგრანტებს წარმოადგენდნენ 
იტალიელები, ირლანდიელები, გერმანელები, რუსები და პოლონე-
ლი ებრაელები. 1889 წელს, მე-19 საუკუნის ცნობილი ჰულის სახ-
ლის (Hull-House on Chicago’s Near West Side) დამაარსებლები იყვნენ 
ჯეინ ადამსი (Jane Addams, 1860-1935) და ელენ გეითს სთარი (Ellen 
Gates Starr, 1859-1940)7. „ჰულის სახლები“ ეწოდა ამ სახლის პირველი 
მფლობელის, ჩარლზ ჯერალდ ჰულის (Charles Jerald Hull) პატივსა-
ცემად. 

„ჰულის სახლები“ აერთიანებდა სხვადასხვა შენობებს, სადაც 
მიმდინარეობდა საინტერესო სოციალური პროექტები, მაგალითად, 
მუშაობის მუზეუმი, კლუბი მარტოხელა მომუშავე გოგონებისთვის, 
იმიგრანტთა დაცვის ლიგა, მოზარდთა მხარდამჭერი ასოციაცია, 
არასრულწლოვანთა სასამართლო, მოზარდთა ფსიქიატრიული 
კლინიკა, შეხვედრის ადგილები პროფკავშირებისთვის და სხვა-
დასხვა კულტურული აქტივობები. „ჰულის სახლების“ რეფორმებმა 
ხელი შეუწყო ეროვნულ დონეზე საკანონმდებლო ცვლილებების 
განხორციელებას, რომელიც შეეხებოდა ბავშვთა შრომის და ბავშვ-
თა დაცვის რეფორმებს. 

1900 წლისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფუნქციონი-
რებდა 100 ჰულის სახლი. დასახლების მოძრაობის წარმომადგენლე-
ბის თანახმად, სიღარიბის მიზეზი არ განიხილებოდა პიროვნებაში, 
არამედ სიღარიბე მიიჩნეოდა მაკრო სისტემის შედეგად. ამ მოძრა-

6 https://www.historyofsocialwork.org/eng/details.php?cps=7 
7 https://www.hullhousemuseum.org/ 
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ობით საფუძველი ჩაეყარა სოციალური მუშაობის მეორე ძირითადი 
მეთოდის − მაკრო პრაქტიკის განვითარებას, კერძოდ, ჯგუფური 
მუშაობის და თემის განვითარების პრაქტიკებს. 

აშშ-ში უკვე 1898 წელს გაიხსნა პირველი სოციალური მუშა-
ობის პროგრამა კოლუმბიის უნივერსიტეტში. შემდგომ წლებში 
სოციალური მუშაობის ფაკულტეტები გაიხსნა მთელი ამერიკის 
მასშტაბით. დასაწყისიდანვე სოციალური მუშაობა იქცა საუნი-
ვერსიტეტო განათლებად და განვითარდა უმაღლესი განათლების 
სამივე დონეზე. ბოლო წლებში განსაკუთრებით გაიზარდა სოცი-
ალური მუშაობის, როგორც მეცნიერების, მნიშვნელობა მტკიცებუ-
ლებებზე დაფუძნებული სოციალური პროგრამების, ინტერვენცი-
ების და სოციალური პოლიტიკის განვითარების მიმართულებით8 
(სოციალურ პროგრესი, რომელიც განპირობებულია სოციალური 
მუშაობის მეცნიერებით). 

მე-20 საუკუნის დასაწყისში ჯეინ ადამსი ჩაერთო მშვიდობის 
მოძრაობაში. პირველი მსოფლიო ომის განმავლობაში, ჯეინ ადამსი 
სხვა ქალებთან ერთად ცდილობდა ომის შეჩერებას ქალთა საერ-
თაშორისო კონგრესზე 1915 წელს ჰააგაში. მან შეინარჩუნა თავისი 
პაციფისტური განწყობა მას შემდეგაც, რაც აშშ ჩაერთო ომში 1917 
წელს და დაარსა ქალთა მშვიდობის პარტია (WILPF), რომლის პირ-
ველი პრეზიდენტიც თავად გახდა. მისი მოღვაწეობის დაფასების 
ნიშნად მას გადაეცა ნობელის პრემია 1931 წელს. 

მეორე მნიშვნელოვანი ამერიკელი სოციალური მუშაკი, რომელ-
მაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა სოციალური მუშაობის გან-
ვითარებაში მაკრო დონეზე არის ფრენსის პერკინსი (Frances Perkins, 
1880-1965). იგი იყო პირველი ქალი, რომელიც დაინიშნა აშშ-ს პრე-
ზიდენტის მიერ შრომის მინისტრად. სწორედ მისი დამსახურებაა 
სახელმწიფო სოციალური კეთილდღეობის სისტემის (public social 
welfare) განვითარება „ახალი საქმის“ კანონმდებლობის ფარგლებში 
1940 წლიდან. სახელმწიფო სოციალური კეთილდღეობის სისტემა 
აერთიანებს პროგრამების, დახმარებების და სერვისების ეროვნულ 
სისტემას, რომელიც ეხმარება ადამიანებს სოციალური, ეკონომი-
ური, განათლების და ჯანმრთელობის ფუნდამენტალური საჭირო-
ებების დაკმაყოფილებაში. 

აშშ-ს სოციალური კეთილდღეობის სისტემა

აშშ-ში სოციალური უზრუნველყოფა არსებობს კერძო და სა-
ხელმწიფო სექტორში. სახელმწიფო სექტორი მოიცავს ისეთ პროგ-
რამებს, რომელზეც პასუხისმგებელია ცალკეულ შტატი, ფედერა-
ლური  თუ ადგილობრივი  მთავრობა. დღესდღეობით შეიძლება 

8 https://grandchallengesforsocialwork.org/ 
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ითქვას, რომ არ არის აშკარა განსხვავება კერძო და სახელმწიფო 
სააგენტოებს შორის, რადგანც მათი დაფინანსების წყაროები და 
სერვისები ხშირად ერთმანეთს გადაკვეთავს. მრავალი კერძო სა-
აგენტო ეძებს სახელმწიფო დაფინანსებას და მრავალი სახელმწიფო 
სააგენტო კი კონტრაქტს დებს კერძო სააგენტოსთან კლიენტები-
სათვის სპეციფიური სერვისის მიწოდების მიზნით. საინტერესოა, 
რომ ხშირად კერძო სააგენტოები უფრო მეტად სპეციალიზირებუ-
ლი არიან გარკვეულ სფეროში, ვიდრე სახელმწიფო სააგენტოები, 
სადაც როგორც წესი, სოციალურ მუშაკებს უფრო ფართო პასუხის-
მგებლობები აკისრიათ. 

აშშ-ს სახელმწიფო სოციალური კეთილდღეობის სისტემა კლა-
სიფიცირებულია ექვსი ძირითადი სფეროს გარშემო: 

•	 სოციალური დაზღვევა (პენსიონერთა დახმარება, დასაქმე-
ბულთა კომპენსაცია, უმუშევართა დახმარება, შეზღუდუ-
ლი შესაძლებლობის პირთა დახმარება);

•	 განათლება (დაწყებითი, საშუალო, უმაღლესი, პროფესი-
ული განათლება);

•	 სახელმწიფო დახმარება (ზოგადი ფულადი დახმარება, კრი-
ზისულ შემთხვევაში დახმარება);

•	 ბინით უზრუნველყოფა (სოციალური პროექტების სახლები);
•	 ვეტერანთა პროგრამები (ფულადი, სამედიცინო დახმარება);
•	 ჯანმრთელობის და სამედიცინო პროგრამები (ჰოსპიტალი 

და სამედიცინო ზრუნვა, დედათა და შვილთა ჯანმრთელო-
ბის პროგრამები, სკოლათა ჯანმრთელობა);

•	 სხვა (პროფესიული რეაბილიტაცია, ბავშვის კვება, კვების 
პროგრამები).

აშშ-ში სოციალური კეთილდღეობის სისტემამ სახელმწიფო 
დონეზე განვითარება მეოცე საუკუნის 30 წლებიდან დაიწყო.  არ-
სებობს ორი სახის, სპეციალიზებული (residual) და ინსტიტუციური, 
სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები.

•	 სპეციალიზირებული პროგრამები მიეწოდებათ იმ ადა-
მიანებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ გარკვეულ კრიტე-
რიუმებს (მაგ.: Food Stamps, Medicaid, Head Start, Temporary 
Assistance for Needy Families, Homeless shelters). 

•	 ინსტიტუციური პროგრამები არის სახელმწიფოს მიერ აღი-
არებული უნივერსალური პროგრამები (მაგ.: Social Security, 
Medicare, Libraries, Health Departments, Veteran’s benefits). 

სოციალური უზრუნველყოფის სპეციალიზირებული კონცეფცია 
ეყრდნობა „ინდივიდუალისტურ“ გაგებას, რომ ადამიანებმა უნდა 
იზრუნონ საკუთარ თავზე და დაეყრდნონ სახელმწიფოს მხოლოდ 
კრიზისულ სიტუაციებში. ადამიანებს არ ეკუთვნით დახმარების მი-
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ღება მანამ, სანამ ისინი არ ამოწურავენ კერძო რესურსებს (მაგ.: ეკ-
ლესია, ოჯახის მემკვიდრეობა, მეგობრები).  მხოლოდ ამ შემთხვე-
ვაში ერთვებიან სახელმწიფო სოციალური დახმარების სერვისები. 
ამდენად, სპეციალიზირებული სოციალური დახმარების მისაღებად, 
პირველ რიგში, აუცილებელია, რომ ადამიანებმა დაამტკიცონ, რომ 
მათ არ შეუძლიათ საკუთარი თავისა და ოჯახის უზრუნველყოფა. 
ამას სხვა სიტყვებით უწოდებენ სელექციურ დახმარებას.  

სპეციალიზირებულ პროგრამებთან დაკავშირებულია გარკვე-
ული სტიგმა ანუ საზოგადოებისაგან უარყოფითი დამოკიდებულება 
იმათ მიმართ, ვინც იღებს მსგავს სერვისებს. კერძოდ, სპეციალიზი-
რებული პროგრამების ბენეფიციარებს მიაწერენ ისეთ იარლიყებს, 
როგორიცაა ზარმაცი ან უპატიოსნო. ასეთი პროგრამები საჭირო-
ებენ მუდმივ შემოწმებას და კონტროლს, რათა სახელმწიფო დარწ-
მუნდეს, რომ დახმარება ისეთ პირებზე გაიცემა, რომელთაც ნამდ-
ვილად ეკუთვნით იგი. 

სოციალური უზრუნველყოფის ინსტიტუციური კონცეფცია გუ-
ლისხმობს, რომ სოციალურ უზრუნველყოფას აქვს უფრო ფართო 
არეალი და ფუნქცია. ამ კონცეფციის მიხედვით, საზოგადოება ეხ-
მარება ინდივიდებს, რადგანაც პრობლემები განიხილება არა მათ 
შეცდომად, არამედ თანამედროვე საზოგადოების ბუნებრივ მახასი-
ათებლად. ამ შემთხვევაში დახმარება მიეწოდება ადამიანს მანამ, 
სანამ მისი ყველა რესურსი ამოიწურებოდეს, და იგი ატარებს პრე-
ვენციულ და რეაბილიტაციურ ხასიათს. ამგვარი ინსტიტუციური 
პროგრამების მიზანია, დააკმაყოფილოს ყველა ადამიანის საჭირო-
ებები. ამგვარი დახმარება არის უნივერსალური, არ ასოცირდება 
სტიგმასთან და განიხილება, როგორც საზოგადოებაში არსებული 
რეგულარული რესურსი.  

სხვაობა ევროპისა და ამერიკის სოციალური მუშაობის ტრადი-
ციებში მომდინარეობს ამ ქვეყანათა განსხვავებული კეთილდღე-
ობის სისტემებიდან. ზემოაღწერილიდან ნათელია, რომ სხვადასხ-
ვა ქვეყანაში სოციალური მუშაობა განვითარების განსხვავებული 
ტრაექტორიით ხასიათდება და, შესაბამისად, განსხვავდება სო-
ციალური მუშაკის გავრცელებული როლები და მიმართულებები. 
ამასთან, ზოგიერთ ქვეყანაში იგი ძალზედ ახალბედა დარგია და 
ჯერ კიდევ განვითარების საწყის ეტაპზეა. აქედან გამომდინარე, 
საერთაშორისო კონტექსტში საკმაოდ მრავალფეროვანია დარგის 
პროფესიული თვითდამკვიდრებისა და რეგულირების პრაქტიკა. 

ზოგადად, სოციალური მუშაობის პრაქტიკის რეგულირება წარ-
მოადგენს პროფესიული პრაქტიკის პროგრესულ მოდელს, რომე-
ლიც გვთავაზობს იმ ადამიანთა ფართო სპექტრის (ბენეფიციართა) 
დაცულობის მექანიზმს, რომელთაც სოციალური მუშაკები ემსახუ-
რებიან და აწოდებენ ისეთ სერვისებს, რომელთა არაკომპეტენტურ-



21

მა ან არაეთიკურმა შესრულებამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ადა-
მიანების კეთილდღეობას. 

სოციალური მუშაობის რეგულირების თანამედროვე  
საერთაშორისო პრაქტიკა 

სოციალური მუშაობის რეგულირების საერთაშორისო პრაქ-
ტიკა განსხვავებულია. ქვეყნებში, სადაც პროფესია რეგულირება-
დია, შეიძლება ითქვას, არსებობს რეგულირების სამგვარი მოდე-
ლი. რეგულირება ზოგ ქვეყანაში გულისხმობს რეგისტრაციას, ზოგ 
ქვეყნაში კი სერტიფიცირებას ან ლიცენზირებას. რეგულირების 
ყველაზე ბაზისური მოდელი არის აკადემიურ ხარისხს მიბმული 
რეგისტრაცია. აღნიშნული მოდელით პირის მიერ სოციალური მუ-
შაობის აკადემიური ხარისხის მოპოვება ავტომატურად გულისხ-
მობს მის რეგისტრირებას სოციალურ მუშაკად შესაბამის რეესტრ-
ში. ამგვარ სისტემაში რეგისტრირებაზე პასუხისმგებელი უწყება, 
ჩვეულებრივ, არის აკადემიური სტრუქტურა/განათლების სამი-
ნისტრო. 

მეორე, უფრო განვითარებული მოდელია, აკადემიურ ხარისხს 
დამატებული რეგისტრაცია. ამ შემთხვევაში ხარისხის მოპოვება 
სოციალურ მუშაობაში ავტომატურად არ გულისხმობს რეგისტრი-
რებას და საჭიროა გარკვეული დამატებითი ნაბიჯების გადადგმა 
სოციალურ მუშაკად დასარეგისტრირებელად. ასეთ შემთხვევაში, 
რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელი უწყება შეიძლება იყოს პროფესი-
ული ასოციაცია ან რომელიმე სახელმწიფო მარეგულირებელი ორ-
განო. ამასთან, არ არის აუცილებელი, რომ ამგვარი რეგისტრაცია 
იყოს სავალდებულო. 

რეგულირების კიდევ უფრო განვითარებული მოდელია ლი-
ცენზირება/ სერტიფიცირება, რომელიც კანონით დადგენილ მი-
ნიმალურ აკადემიურ ხარისხთან ერთად გულისხმობს პირის მიერ 
გარკვეული გამოცდილებისა და კომპეტენციების დაგროვებასა და 
დემონსტრირებას იმისათვის, რომ მას მიენიჭოს ისეთი სერვისების 
მიწოდების უფლებამოსილება, რომლებიც კომპეტენტურ უნარებსა 
და ცოდნას გულისხმობს. სადემონსტრაციოდ ქვემოთ განხილულია 
სხვადასხვა სახელმწიფოს მაგალითები. 

ამერიკის შეერთებული შტატები

აშშ-ში პრაქტიკოსი სოციალური მუშაობა რეგულირდება შტა-
ტის დონეზე და ყოველ შტატს აქვს თავისი მარეგულირებელი ორ-
განო. მაგისტრის ხარისხის მქონე სოციალურ მუშაკს შეუძლია მო-
იპოვოს ლიცენზია/სერტიფიკატი, რათა გახდეს კლინიკური სოცი-
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ალური მუშაკი (LCSW)9 და აწარმოოს უშუალო კლინიკური პრაქტი-
კა. ზოგ შტატს აქვს ორდონიანი ლიცენზირება. არაკლინიკური ანუ 
სხვა ტიპის საქმიანობის საწარმოებლად, როგორც წესი, სოციალურ 
მუშაკს არ ესაჭიროება ლიცენზიის მოპოვება. 

ტიპიურ შემთხვევაში, ლიცენზიის მოპოვება გულისხმობს მი-
ნიმუმ მაგისტრის ხარისხის ფლობას და მაგისტრატურის შემდგომი 
კვალიფიკაციის ამაღლების მოთხოვნების დაკმაყოფილებას (უფრო 
დაწვრილებით იხილეთ შემდგომ თავში). აშშ-ში ასევე არსებობს 
სოციალურ მუშაკთა ეროვნული ასოციაციის (National Association 
of Social Workers) ნებაყოფლობითი სერთიფიკატი, რომელიც არ 
უტოლდება და ვერ ანაცვლებს შტატის ლიცენზიას. იგი ადამიანს არ 
ანიჭებს იურიდულ უფლებამოსილებას აწარმოოს პრაქტიკა, არა-
მედ წარმოადგენს  პროფესიული მიღწევის დამატებით მტკიცებუ-
ლებას. 

კანადა

კანადაში სოციალურ მუშაკად მუშაობის დასაწყებად აუცი-
ლებელია მინიმუმ ოთხწლიანი ბაკალავრის ხარისხი სოციალურ 
მუშაობაში.  პროფესიის რეგულირება პროვინციის დონეზე ხდება. 
ჩვეულებრივ, მაგისტრის ხარისხი აუცილებელია ფსიქოთერაპიული 
მომსახურების უზრუნველსაყოფად. მხოლოდ ზოგიერთი პროვინ-
ცია ითხოვს სერტიფიცირებას. მაგალითად, ბრიტანულ კოლუმბი-
აში ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში მდიდარი გამოცდილების 
მქონე სოციალურ მუშაკს შეუძლია მოიპოვის ლიცენზია და გახდეს 
რეგისტრირებული კლინიკური სოციალური მუშაკი (RCSW).  რეგის-
ტრირებული კლინიკური სოციალური მუშაკის ლიცენზიის მოპოვე-
ბის პროცესი ბრიტანულ კოლუმბიაში აშშ-ს გამოცდილების მსგავ-
სია (უფრო დაწვრილებით იხილეთ შემდეგ თავში). 

ავსტრალია

ავსტრალიაში სოციალურ მუშაკად მუშაობის დასაწყებად აუცი-
ლებელია მინიმუმ ოთხწლიანი ბაკალავრის ხარისხი. ავსტრალიაში 
არ არის სავალდებულო სოციალურ მუშაკთა რეგისტრაცია, მაგრამ, 
სტატისტიკურად, სოციალურ მუშაკთა მესამედი არის რეგისტრი-
რებული. რეგისტრაცია/აკრედიტაცია სავალდებულოა „აკრედიტი-
რებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სოციალური მუშაკისთვის“,  
რომელიც წარმოადგენს ავსტრალიის სახელმწიფო დაზღვევის სერ-

9 ზოგიერთ შტატს აქვს ლიცენზირება ბაკალავრის ხარისხის სოციალური 
მუშაკებისათვისაც, თუმცა აღნიშნული ლიცენზია არ უტოლდება კლინიკური 
სოციალური მუშაკის ლიცენზიას. LCSW ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული 
ფორმაა, სხვადასხვა შტატში სხვადასხვა ვარიანტებია.

http://www.socialworklicensure.org/articles/social-work-license-requirements.html#states 
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ვისის მიმწოდებელს. ამ შემთხვევაში რეგისტრაციის უწყება არის 
ავსტრალიის სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია (უფრო დაწვრილებით 
იხილეთ შემდეგ თავში). 

ისლანდია

ისლანდიაში სოციალური მუშაობა რეგულირებადი პროფესიაა 
და პროფესიის ტიტული დაცულია. იგი რეგულირდება რამდენიმე 
კანონით: სოციალური მუშაობის აქტით (Social Work ფ, No 95/1990), 
ჯანდაცვის სამედიცინო დირექტორის აქტით (Medical Director of 
Health Act, No 41/2007) და ჯანდაცვის სერვისის აქტით (Health Service 
Act, No 40/2007). პროფესიის მარეგულირებელი უწყება არის ჯან-
დაცვის დირექტორატი, რომელიც არეგულირებს სხვა ჯანდაცვის 
პროფესიებსაც. პრაქტიკის დაწყებამდე სოციალური მუშაკი ვალ-
დებულია ერთჯერადად დარეგისტრირდეს შესაბამის უწყებაში. 
იმისათვის, რომ იმუშაოს პრაქტიკოს სოციალურ მუშაკად, იგი 
უნდა ფლობდეს ლიცენზიას, რომელიც პრაქტიკის უფლებამოსილე-
ბას ანიჭებს. სახეზეა უწყვეტი განათლების მოთხოვნები. 

სლოვენია

სლოვენიაში სოციალური მუშაობა რეგულირდება სოციალური 
უსაფრთხოების აქტით (Social Security Act) და ექცევა ერთი სახელ-
მწიფო უწყების − შრომის, ოჯახისა და სოციალურ საქმეთა სამი-
ნისტროს დაქვემდებარების ქვეშ. პროფესიული ტიტული დაცულია, 
თუმცა არ არსებობს ლიცენზიის მოთხოვნა პრაქტიკული საქმიანო-
ბის განხორცილებისათვის. რეგისტრირება ხდება მხოლოდ ერთხელ 
− სოციალური მუშაობის ფაკულტეტის დამთავრებისას ანუ აკადე-
მიური ხარისხის მოპოვებისას და ძალაშია უვადოდ. მარეგულირე-
ბელი ორგანო სოციალურ მუშაკებს უწყვეტი პროფესიული განათ-
ლების მოთხოვნას უყენებს. ტრენინგებს სოციალური მუშაკებისათ-
ვის ახორციელებს სლოვენიის სოციალური პალატა. 

რუმინეთი

რუმინეთში სოციალური მუშაობის პროფესიის სამართლებრი-
ვი რეგულირების მექანიზმია კანონი სოციალური მუშაკის (Statute 
of Social Worker) შესახებ. სოციალური მუშაობა რეგულირებადი 
პროფესიაა. სოციალური მუშაკი ვალდებულია დარეგისტრირდეს 
პრაქტიკის დაწყებამდე და საჭიროებს ლიცენზიას/სერტიფიკატს. 
კანონი წარმოადგეს პროფესიის ოთხ დონიან რეგულირების სის-
ტემას: (1) დროებით ლიცენზიას ახალ კურსდამთავრებულთათვის 
(დებიუტანტის); (2) 1-დან 3 წლამდე პრაქტიკის მქონე სოციალური 
მუშაკის ლიცენზიას (პრაქტიკანტის); (3) 3-დან 5 წლამდე გამოცდი-
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ლების მქონე სოციალური მუშაკის ლიცენზიას (სპეციალისტის); და 
(4) 5 და მეტი წლის პრაქტიკის მქონე სოციალური მუშაკის ლიცენ-
ზიას (წამყვანი/უფროსი სოციალური მუშაკის). 

ინდონეზია

ინდონეზიამ 2009 წელს მიიღო სოციალური კეთილდღეობის 
კანონი, რომლის მიხედვითაც დადგენილია სოციალური მუშაკების 
სერტიფიცირებისა და ლიცენზირების მოთხოვნები და  განსაზღვ-
რულია სოციალური კეთილდღეობის პერსონალის განსხვავებული 
ჯგუფები, როგორიცაა, სოციალური კეთილდღეობის ოფიცრები, 
პროფესიონალი სოციალური მუშაკები, სოციალური განმანათლებ-
ლები და მოხალისეები10. ინდონეზიის პროფესიონალ სოციალურ მუ-
შაკთა ასოციაციამ სოციალური დაცვის სამინისტროს, ინდონეზიის 
სოციალურ მუშაკთა განათლების ასოციაციასა და სოციალური კე-
თილდღეობის ეროვნულ საბჭოსთან ერთად დააფუძნა სოციალური 
მუშაკების სერტიფიცირების უწყება, განავითარა ეროვნული კური-
კულუმი, ქცევის კოდექსი და შეიმუშავა სახელმწიფო გამოცდა. 

ნამიბია

ნამიბიაში 2004 წელს მიღებული კანონის − სოციალური მუშა-
ობის და ფსიქოლოგიის აქტი − მიხედვით დადგენილია პროფესი-
ული საბჭო სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგებისთვის და 
განსაზღვრულია აღნიშნული საბჭოს ფუნქციები, ვალდებულებე-
ბი და უფლებამოსილებანი. ნამიბიის სოციალური მუშაობისა და 
ფსიქოლოგიის საბჭო არეგულირებს სოციალური მუშაკებისა და 
ფსიქოლოგების რეგისტრაციას, განსაზღვრავს კვალიფიკაციის და 
განათლების მოთხოვნებს პრაქტიკისათვის და კრძალავს რეგისტ-
რაციის გარეშე პრაქტიკის წარმოებას. 

დასასრულ, სოციალურ მუშაკთა საერთაშორისო ფედერაციის 
თანახმად, სოციალური მუშაობის წამყვანი პრინციპებია სოციალუ-
რი სამართლიანობა, ადამიანის უფლებები, კოლექტიური პასუხისმ-
გებლობა და განსხვავებულობის პატივისცემა. სოციალური  მუშა-
ობის, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების თეორიებსა 
და ადგილობრივი ცოდნაზე დაყრდნობით პროფესია მოიაზრებს 
ადამიანებსა და სტრუქტურებთან ურთიერთობას ყოფითი გამოწ-
ვევების დაძლევისა და მათი კეთილდღეობის ზრდის მიზნით.

10 Heubner, G. (2016) Review of Legislation and Policies that Support the Social Service 
Workforce in Low and Middle Income Countries; Global Social Service Workforce Al-
liance. 



25

სოციალური მუშაობის განვითარება საქართველოში
საქართველოში სოციალური მუშაობის განვითარება 1999 წლი-

დან იწყება ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში, როდესაც საქართ-
ველომ მიიღო კანონი შვილობილობის შესახებ, რომლის აღსრუ-
ლებისთვისაც საჭირო იყო სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის და-
ნერგვა. ამ მიზნით, ბრიტანული ორგანიზაცია „EveryChild“-ის მიერ 
დონორის მიერ დაფინანსებული საპილოტე პროექტის ფარგლებში 
მოხდა სოციალური მუშაკების შერჩევა, დასაქმება და გადამზადება 
ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის ხელშესაწყობად. პილოტირება 
წარმატებით განხორციელდა და განსაზღვრა დეინსტიტუციონალი-
ზაციის პოლიტიკის მართებულობა.  

სოციალური მუშაკების მასშტაბური გაფართოება 2007 წლი-
დან დაიწყო, როდესაც საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით 
მთავრობა ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის განხორციელებას 
შეუდგა.  ბავშვთა ზრუნვის ერთეული 2009 წელს საქართველოს 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში 
გადავიდა. გადასვლასთან ერთად გაიზარდა სოციალური მუშაკე-
ბის ფუნქციები. გარდა ბავშვზე ზრუნვისა მათ დაევალათ ზრდას-
რულთა მეურვეობა/ მზრუნველობასთან, ოჯახურ დავებთან, სოცი-
ალურად დაუცველ ხანდაზმულთა იდენტიფიცირებასთან და მათი 
საჭიროებების შეფასებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გან-
ხორციელება.

პარალელურად ფონდი ღია საზოგადოების სოციალური მუშა-
ობის სტიპენდიის პროგრამის ფარგლებში 2000-2013 წლებში 30-მდე 
ქართველმა აშშ-ს წამყვან უნივერსიტეტებში მოიპოვა მაგისტრის 
ხარისხი სოციალურ მუშაობაში, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი 
სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ აქტიურად ჩაება დარგის გან-
ვითარებაში. უკვე 2002 წლიდან სოციალური მუშაობის ერთეული 
კურსები ინერგება და ისწავლება თბილისის სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის ბაზაზე სოციალური მუშა-
ობის მაგისტრის ხარისხის მქონე ლექტორების მიერ. 

ევროკავშირის ტემპუს ტასისის სოციალური სამუშაოს განათ-
ლების დანერგვა საქართველოში პროექტისა და ღია საზოგადოება 
საქართველოს უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის 
მხარდაჭერით 2006 წელს დაიწყო სოციალური სამუშაოს აკადემი-
ზაციის პროცესი. ამავე წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  თბი-
ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნა ბაკალავრიატი სოცი-
ალურ სამუშაოში, ხოლო ილიას სახელობის უნივერსიტეტში მაგის-
ტრატურა. 2008 წელს სამაგისტრო სწავლებისათვის სტუდენტების 
მიღება დაიწყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტმაც. მოგვიანებით კი ორივე უნივერსიტეტში 
მათ დაემატა სადოქტორო საფეხური. ყოველწლიურად აღნიშნული 



26

უნივერსიტეტების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები ერ-
თად აღებული დაახლოებით 50 სოციალურ მუშაკს უშვებს. 

აკადემიური სწავლების დაარსებამ შექმნა პროფესიის აკადე-
მიურ დონეზე დაუფლების შესაძლებლობა. თუმცა, ამ დროისათვის 
აკადემიური ხარისხის გარეშე პრაქტიკას ახორციელებდა 70–მდე 
სოციალური მუშაკი, უმრავლესობა ბავშვთა კეთილდღეობის სფე-
როში. შესაბამისად, გამოიკვეთა სოციალურ სამუშაოში კვალიფი-
კაციის კურსების დაარსების აუცილებლობა, რაც უზრუნველყოფდა 
პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკების მომზადებას. ამ მიზნით 2006-
2011 წლებში ტემპუს ტასისის სოციალური სამუშაოს განათლების 
დანერგვა საქართველოში პროექტის ფარგლებში ივანე ჯავახიშ-
ვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე 
ფუნქციონირებდა სერტიფიცირების ერთწლიანი კურსი სოციალურ 
სამუშაოში, რომლის ფარგლებშიც ასზე მეტმა პრაქტიკოსმა სოცი-
ალურმა მუშაკმა აიმაღლა კვალიფიკაცია.

გარდა ამისა, 2004 წელს ფუძნდება საქართველოს სოციალურ 
მუშაკთა ასოციაცია − არასამთავრობო, აპოლიტიკური და არასა-
მეწარმეო ორგანიზაცია. ასოციაცია  დააარსეს პირველმა განათ-
ლებით სოციალურმა მუშაკებმა საქართველოში, რომელთაც სო-
ციალურ მუშაობაში მაგისტრის ხარისხი მოიპოვეს აშშ-ს წამყვანი 
უნივერსიტეტებიდან. ასოციაციას ორმაგი მისია აქვს: (1) სოციალუ-
რი მუშაობის პროფესიის განვითარება საქართველოში და (2) ინდი-
ვიდების, ოჯახებისა და თემების კეთილდღეობის ხელშეწყობა. 

ბოლო 15 წლის განმავლობაში, საქართველოს სოციალურ მუ-
შაკთა ასოციაცია მხარს უჭერს ორ უმთავრეს სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტს საქართველოში სოციალური მუშაობის აკადემიური 
პროგრამების განვითარებაში; ასევე, საქართველოს მთავრობას 
სოციალური მუშაკების ცოდნისა და უნარ–ჩვევების გაღრმავება-
ში; და, წვლილი შეაქვს პოლიტიკის, მომსახურებების, სისტემების 
და კანონმდებლობის განვითარებასა და დახვეწაში სოციალური და 
ბავშვთა კეთილდღეობის, სამართლის, განათლებისა და ფსიქიკუ-
რი ჯანმრთელობის სფეროებში. დღესდღეობით  ასოციაცია აერთი-
ანებს 680 წევრს.

პროფესიის აკადემიურ დონეზე დამკვიდრების პროცესს მოჰყვა 
სოციალური მუშაობის პროფესიად აღიარებისა და მისი რეგული-
რებად პროფესიათა ნუსხაში განთავსება 2004 წლის უმაღლესი გა-
ნათლების შესახებ კანონში, თუმცა 2009 წლის ჩასწორების საფუძ-
ველზე პროფესია რეგულირებად პროფესიათა ჩამონათვალიდან 
ამოღებულ იქნა. აღნიშნული ცვლილება სახელმწიფოს მხრიდან იყო 
ინიცირებული, რაც ემყარებოდა მოსაზრებას, რომ პროფესიის გან-
ვითარების ადრეულ ეტაპზე რეგულირების მექანიზმის შემოღება 
ბარიერს შეუქმნიდა პროფესიის განვითარებას. 



27

პარალელურად ვითარდება პროფესია სხვადასხვა სფეროებში. 
მისი როლი გამოკვეთა 2006 წლის მაისში მიღებულმა ოჯახში ძა-
ლადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და 
დახმარების შესახებ კანონმა და 2006 წლის აპრილში მიღებულმა 
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ 
კანონმა, ხოლო 2010 წელს ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფე-
რირების) პროცედურების დანერგვამ   სოციალურ მუშაკს საკმაოდ 
საპასუხისმგებლო ფუნქციები დააკისრა ძალადობასთან ბრძოლაში.

უკვე 2017 წლის მონაცემებით, სახელმწიფო სოციალური მომ-
სახურების სააგენტოს მეურვეობა მზრუნველობის დეპარტამენ-
ტის სოციალური მუშაკები უაღრესად საპასუხისმგებლო 27 მი-
მართულებით მუშაობენ. მათ შორისაა სოციალურად დაუცველი 
ბავშვისა და ოჯახის იდენტიფიცირება და მათი საჭიროებების 
შეფასება;სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულების იდენტიფიცი-
რება და მათი საჭიროებების შეფასება;შეზღუდული შესაძლებლო-
ბის მქონე პირების იდენტიფიცირება და მათი საჭიროებების შეფა-
სება; მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური მომსახურებებით უზრუნ-
ველყოფის მიზნით შიდაუწყებრივი და უწყებათაშორისი ღონისძი-
ებების განხორციელება;24 საათიანი ზრუნვის სისტემაში ბავშვთა 
შედინების პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გან-
ხორციელება; 24 საათიანი ზრუნვის სისტემიდან ბიოლოგიურ ოჯახ-
ში ბავშვის რეინტეგრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების 
განხორციელება; ბავშვის მინდობით აღზრდასთან დაკავშირებული 
ღონისძიებების განხორციელება; ბავშვის შვილად აყვანასთან და-
კავშირებული ღონისძიებების განხორციელება; მეურვეობა/მზრუნ-
ველობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება; 
ბავშვის ძალადობისა და უგულვებელყოფისაგან დაცვის ღონისძი-
ებების განხორციელება.11

სოციალური მუშაობის დამკვიდრებას და განვითარებას უკავ-
შირდება ასევე წარმატებული მიმდინარე რეფორმა მართლმსაჯუ-
ლების სფეროში, რომლის ფარგლებშიც სოციალური მუშაკების 
მასშტაბური დასაქმება მოხდა სასჯელაღსრულების, პრობაციის და 
დანაშაულის პრევენციის სისტემებში. 

სისხლის სამართლის სფეროში სოციალური მუშაობა 2010 წლი-
დან ჩნდება პირველად არასრულწლოვანებთან, ხოლო 2012 წლიდან 
იწყებს გაფართოებას. უკვე 2017 წლისთვის პენიტენციურ სისტე-
მაში 87 სოციალური  მუშაკი იყო დასაქმებული, ხოლო პრობაციის 
სააგენტოში − 13, თუმცაღა აღსანიშნავია, რომ პენიტენციური სის-
ტემის სოციალური მუშაკების დიდი უმრავლესობა არ ფლობდა ხა-
რისხს სოციალურ მუშაობაში განსხვავებით პრობაციის სააგენტო-
სი, სადაც ყველა სოციალური მუშაკი შესაბამისი განათლების მქო-

11 http://ssa.gov.ge/?lang_id=GEO&sec_id=801 



28

ნე იყო. ნებისმიერ შემთხვევაში, სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის 
დანერგვა სამართლიანად ითვლება მართლმსაჯულების სისტემის 
ჰუმანიზაციის წინაპირობად.

სოციალური მუშაობა ვითარდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
სფეროშიც. ფსიქიკური და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრებ-
სა და ფსიქო-ნევროლოგიურ დისპანსერებში, ასევე სტაციონარებში 
გაჩნდნენ სოციალური მუშაკები და უკანასკნელ წლებში  გამრავ-
ლდნენ ფსიქიკური ჯანდაცვის სერვისთა მიმწოდებელ ორგანი-
ზაციებში. მაგალითისათვის, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა 
ასოციაციის კვლევის თანახმად (შეყრილაძე, 2015), უკვე 2015 წელს 
ფსიქიკური ჯანდაცვის 19 ორგანიზაციაში ქვეყნის მასშტაბით 26 
ადამიანი იყო დასაქმებული სოციალური მუშაკის თანამდებობაზე.

ამასთანავე, მავნე ნივთიერებებზე დამოკიდებულების პრობლე-
მის აქტუალობას მოჰყვა სფეროში სოციალურ მუშაკთა არსებობის 
აუცილებლობა. თუმცა, ამ სფეროში დონორთა მოთხოვნის შედეგად 
სოციალური მუშაკები დაერქვათ თანაგანმანათლებლებს/საველე 
მუშაკებს, რომელთაც არ მიუღიათ სისტემური გადამზადება. 

სოციალური მუშაობა ნელ–ნელა ფეხს იკიდებს ჯანდაცვის სფე-
როშიც. ვითარდება სერვისი ტერმინალურად დაავადებულთათვის. 
სახელმწიფოს მიერ გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირთა კონვენციის რატიფიცირებით გამოწვეულმა მზაობამ შეზ-
ღუდული შესაძლებლობების სფეროში სოციალური მოდელის დამკ-
ვიდრებისა და მხარდაჭერის ინსტიტუტის დანერგვამ კიდევ უფრო 
გაზარდა სოციალური მუშაკის პასუხისმგებლობები და მოვალეობე-
ბი შშმ პირებთან მუშაობის მიმართულებით. ამასთან, საწყისი ნა-
ბიჯები იდგმება პირველადი ჯანდაცვის რგოლისა და სოციალურ 
მუშაობის თანამშრომლობის გაძლიერებისკენ. 

ამგვარად, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში სოციალუ-
რი მუშაობა ახალგაზრდა დარგია, იგი არაერთი წარმატებული 
რეფორმის განუყოფელი ნაწილი და, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი 
წამყვანი ბერკეტია. სწორედ სოციალურ მუშაკთა მიერ, უპირველეს 
ყოვლისა, განხორციელდა ქვეყანაში ბავშვთა კეთილდღეობის, იგი-
ვე  დეინსტიტუციონალიზაციის, რეფორმა, რომლის წყალობითაც 
საქართველო მთელ  რეგიონში მისაბაძ მაგალითად იქცა. 

მიუხედავად სოციალურ მუშაკებზე სახელმწიფოს მიერ დაკის-
რებული ამგვარი მრავალმხრივი პასუხისმგებლობებისა, რომლე-
ბიც პირდაპირ კავშირშია ადამიანების კეთილდღეობის, ჯანდაც-
ვისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლებთან, 2017 წლის მონაცემებით 
პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკის თანამდებობაზე დასაქმებული 
ადამიანების მხოლოდ დაახლოებით 30% ფლობდა განათლებას 
სოციალურ მუშაობაში. აღნიშნული გარემოება კი კომპეტენტური 
მომსახურების გაწევის, ბენეფიციართა დაცულობის და პროფესიის 
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დისკრედიტირების სერიოზულ რისკებს ქმნიდა. სწორედ ამიტომ, 
2016-1017 წლებში საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციამ, 
ევროკავშირის და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს პროექტის12 
მხარდაჭერით, შეიმუშავა და პროფესიულ თემსა და შესაბამისი 
სტრუქტურების წარმომადგენლებს გააცნო კონცეფცია პროფესიის 
რეგულირების შესახებ, რომელშიც შემოთავაზებული იყო დარგის 
(პრაქტიკოსი სოციალურ მუშაკის) ბაზისური რეგულირების სქემა. 

ამავდროულად, საქართველოს პარლამენტის ადამიანთა უფლე-
ბებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ინიციატივით 2017 
წელს დაიწყო მუშაობა კანონზე  სოციალური მუშაობის შესახებ, 
რომელიც მიღებული იქნა 2018 წელს. კანონის შემუშავებაში აქტი-
ურად იყო ჩართული საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია 
და პროფესიული თემი, რის შედეგადაც არაერთი მნიშვნელოვანი 
მოსაზრება აისახა კანონში. 

საქართველოს კანონი სოციალური მუშაობის შესახებ განსაზ-
ღვრავს სოციალური მუშაობის ძირითად პრინციპებს, სოციალური 
მუშაკის სამართლებრივ სტატუსსა და სოციალურ გარანტიებს, ად-
გენს მის ფუნქციებს, უფლებებსა და მოვალეობებს, აწესრიგებს სო-
ციალური მუშაკის მიერ განსახორციელებელ ღონისძიებებს. კანონი 
ვრცელდება საჯარო თუ კერძო სექტორში დასაქმებულ პრაქტიკოს 
სოციალურ მუშაკებსა და მათ ზედამხედველებზე. 

აღნიშნული კანონი განსაზღვრავს სოციალურ მუშაკთა ძირი-
თად და დარგობრივ ფუნქციებს, მათ შორის ისეთ სფეროებში, რო-
გორიცაა, ბავშვზე და ოჯახზე ზრუნვა და მეურვეობა/მზრუნველობა/
მხარდაჭერა,  სოციალური მუშაობა კანონთან კონფლიქტში მყოფ პი-
რებთან, სოციალური მუშაობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებუ-
ლებებში და სოციალური მუშაობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში. 

კანონის თანახმად, მხოლოდ სოციალურ მუშაობაში აკადემი-
ური ხარისხის მქონე პირებს (როგორიცაა, ბაკალავრის ხარისხი 
სოციალურ მუშაობაში, მაგისტრის ხარისხი სოციალურ მუშაობა-
ში, ან ტემპუს ტასისის სერტიფიკატი სოციალურ მუშაობაში) აქვთ 
უფლებამოსილება, დასაქმდნენ პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკის 
თანამდებობაზე. თუმცაღა, კანონი ადგენს გარდამავალ პერიოდს, 
რომლის დროსაც იმ პირებს, რომლებიც დასაქმებულები არიან (ან 
1 წლის განმავლობაში დასაქმებული ყოფილან) პრაქტიკოსი სოცი-
ალური მუშაკის თანამდებობაზე და არ ფლობენ ხარისხს სოციალურ 
მუშაობაში, ეძლევათ საშუალება გაიარონ სოციალურ მუშაობის 
სერტიფიცირების სახელმწიფო პროგრამა და, მისი წარმატებით 
დასრულების შემთხვევაში, მოიპოვონ პრაქტიკოსი სოციალური მუ-
შაკის პოზიციაზე დასაქმების უვადო უფლებამოსილება. აღნიშნუ-

12 პროექტი „მდგრადი სოციალური ცვლილებების ხელშეწყობა“ (Shaping Sustain-
able Social Change)
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ლი პრაქტიკა დაშვებულია მხოლოდ გარდამავალ პერიოდში. უფრო 
დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ საქართველოს კანონი 
სოციალური მუშაობის შესახებ. 

პარალელურად, 2019 წელს მიღებული ბავშვის უფლებათა კო-
დექსი სოციალური მუშაკის ფუნქციებს კიდევ უფრო აკონკრეტებს 
ბავშვის მშობლისგან განცალკევების უფლებამოსილებისა და ოჯა-
ხის მხარდაჭერის კონტექსტში, და მუნიციპალიტეტების შესაბამის 
სამსახურებს ავალდებულებს, ჰყავდეთ ოჯახისა და ბავშვის სოცი-
ალური მუშაკი. 

სოციალური მუშაობის განვითარების პროცესში უთუოდ აღსა-
ნიშნავია 2019 წლის დასაწყისის უპრეცედენტო გაფიცვა სოციალუ-
რი მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკებისა, რომელიც 
მიზნად ისახავდა ბენეფიციართა დაცვას სოციალური მუშაკების 
სამუშაო პირობების გაუმჯობესების გზით. აღნიშნული გაფიცვის 
შედეგად რიგი მოთხოვნებისა დაკმაყოფილებულ იქნა, ხოლო მისი 
მსვლელობის პარალელურად დაფუძნდა სოციალურ მუშაკთა გაერ-
თიანება, დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი, რომელიც მიზ-
ნად ისახავს სოციალური მუშაკების შრომითი უფლებების დაცვას. 

2020 წლის იანვრის მონაცემებით ქვეყანაში 800-ზე მეტი ადამი-
ანია დასაქმებული სოციალურ მუშაკად, აქედან დაახლოებით 500 − 
სახელმწიფო სექტორის მიერ, ხოლო 300 − არასამთავრობო სექტო-
რის მიერ. სოციალურ მუშაკთა წამყვან დამსაქმებელს სახელმწიფო 
სოციალური მომსახურების სააგენტო წარმოადგენს, რომელსაც 
ამ ეტაპისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 260 სოციალური 
მუშაკი ჰყავს. სოციალურ მუშაკთა რაოდენობის მიხედვით შემდეგ 
პოზიციას სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემა იკავებს 
120-მდე სოციალური მუშაკით (პენიტენციური სისტემა 78, ხოლო 
პრობაციის და დანაშაულის პრევენციის სააგენტო − 41). სოციალუ-
რი მუშაკები დასაქმებულები არიან, ასევე, საგანმანათლებლო და-
წესებულების მანდატურის სამსახურში (15), ადამიანთა ვაჭრობისა 
და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის სახელმწიფო ფონდში, სოცი-
ალური საცხოვრისის სერვისსა და აღსრულების ეროვნულ ბიურო-
ში, ფსიქიკური ჯანდაცვის სერვისთა მიმწოდებელ ორგანიზაციებს 
და არაერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში. 

უნდა აღინიშნოს, რომ დღესდღეობით სოციალურ მუშაკთა 
დიდი უმრავლესობა საქართველოში დაკავებულია უშუალო პრაქ-
ტიკით და ბენეფიციართა მომსახურებით. მიუხედავად პროფესიის 
ხანმოკლე ისტორიისა, სოციალური მუშაობის განვითარების პროგ-
რესი საქართველოში შთამბეჭდავია, თუმცაღა ჯერ კიდევ მრავალი 
გამოწვევის დაძლევაა საჭირო წარმატებული პროფესიული თვით-
დამკვიდრებისა და განვითარებისათვის. 
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კლინიკური სოციალური მუშაობა:  
დეფინიცია, საერთაშორისო გამოცდილება და 

სახელმძღვანელო პრინციპები
განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება აჩვენებს, თუ რაოდენ 

მნიშვნელოვანია სოციალურ მუშაკთა როლი ფსიქიკური ჯანმრთე-
ლობის სფეროში, განსაკუთრებით  მძიმე ფსიქიკური აშლილობების 
მქონე ადამიანების დახმარებაში, ვინაიდან მათ ესაჭიროებათ მრა-
ვალმხრივი, ბიო-ფსიქო-სოციალური საჭიროებების დაკმაყოფილე-
ბაზე მიმართული ჰოლისტური მიდგომა და აქტიური ფოკუსირება 
უფლებათა დაცვაზე.

აშშ-ს სოციალურ მუშაკთა ეროვნული ასოციაციის (National 
Association of Social Workers)13 თანახმად, კლინიკური სოციალური 
მუშაობა წარმოადგენს სოციალური მუშაობის სფეროს, რომელიც 
ფოკუსირდება ფსიქიკური აშლილობებისა და ემოციური და ქცევი-
თი დარღვევების შეფასებას, დიაგნოსტირებას, მკურნალობასა და 
პრევენციაზე. ამრიგად, კლინიკური სოციალური მუშაობა, როგორც 
სოციალური მუშაობის განხრა, წარმოადგეს ფსიქიკური ჯანმრთე-
ლობის დარგს და მიმართულია იმ პრობლემების, აშლილობების და 
მდგომარეობების შეფასებასა და შემცირებაზე, რომლებიც ხელს 
უშლიან ნებისმიერი ასაკისა თუ კულტურის ადამიანების (ინდივი-
დების, ოჯახების, ჯგუფების) ჯანმრთელ ბიო-ფსიქო-სოციალურ 
ფუნქციონირებას. 

კლინიკური სოციალური მუშაობის ფოკუსი შეიძლება იყოს 
ისეთი ინდივიდუალური ან ოჯახური პრობლემები, როგორიცაა 
სერიოზული დაავადება, ფსიქიკური აშლილობა, ნივთიერებაზე და-
მოკიდებულება, ოჯახური ძალადობა, ასევე გარკვეული ცხოვრე-
ბისეული სტრესორები და/ან მდგომარეობები. აშშ-ში კლინიკური 
სოციალური მუშაობის ძირითადი კომპონენტი ფსიქოთერაპია და 
კონსულტირებაა. ამერიკის სოციალურ მუშაკთა ეროვნული ასოცი-
აციის სახელმძღვანელო პრინციპების მიხედვით კლინიკურ სოცი-
ალურ მუშაკს უნდა შეეძლოს:

•	 პატივისცემითა და ნდობით აღსავსე ურთიერთობის დამყა-
რება და შენარჩუნება

•	 სოციალური, პიროვნული, გარემო და ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის მოგროვება და ინტერპრე-
ტირება

•	 კომპეტენციის ფარგლებში პრობლემების შეფასება და მათ-
ზე ზემოქმედება

•	 ბენეფიციართან ერთად მიღწევადი მიზნების დასახვა

13 https://www.socialworkers.org/Practice/Clinical-Social-Work
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•	 მიზნებთან შესაბამისი კოგნიტური, აფექტური და ქცევითი 
ცვლილებების ფასილიტაცია

•	 მომსახურების ეფექტურობის შეფასება
•	 სათანადო რესურსებისა და შეფასების ინსტრუმენტების 

იდენტიფიცირება
•	 ბენეფიციარის ადვოკატობა
•	 სხვა სპეციალისტებთან ეფექტური თანამშრომლობა

განვითარებულ ქვეყნებში სოციალური მუშაკები წარმოადგე-
ნენ ჯანდაცვის სფეროსა და, კერძოდ, ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
სფეროს წამყვან სპეციალისტებს. ქვემოთ განხილულია აშშ-ს, კანა-
დის, გაერთიანებული სამეფოსა და ავსტრალიის მაგალითები. 

ამერიკის შეერთებული შტატები

აშშ-ში კლინიკური სოციალური მუშაკები ფლობენ მინიმუმ მა-
გისტრის ხარისხს, მაგისტრატურის შემდგომ პრაქტიკულ გამოც-
დილებასა და შტატის ლიცენზიას. სულ მცირე მაგისტრის ხარისხის 
მქონე სოციალურ მუშაკს შეუძლია მოიპოვოს ლიცენზია, რათა გახ-
დეს კლინიკური სოციალური მუშაკი (LCSW)14. ეს უკანასკნელი გუ-
ლისხმობს ყველა შემდგომი კრიტერიუმის დაკმაყოფილებას: 

•	 მინიმუმ მაგისტრის ხარისხის ფლობა სოციალურ მუშაობა-
ში აკრედიტირებული უნივერსიტეტიდან;

•	 მაგისტრატურის შემდგომი კვალიფიკაციის ამაღლების 
მოთხოვნების დაკმაყოფილება (ტრენინგები განსაზღვრულ 
თემებზე განსაზღვრული მინიმალური ხანგრძლივობით); 

•	 მაგისტრატურის შემდგომი ხანგრძლივი (საშუალოდ 3000-
3500 საათი) სუპერვიზირებული სამუშაო გამოცდილება 
კლინიკურ სფეროში (რაც გულისხმობს შეფასება-დიაგნოს-
ტირებას, ზრუნვის დაგეგმვას, თერაპიას), და 

•	 შესაბამისი შტატის საბჭოს მიერ დაწესებული გამოცდ(ებ)
ის წარმატებით ჩაბარება.

ლიცენზიის მოპოვებიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ კლი-
ნიკური სოციალური მუშაკი აღარ საჭიროებს კლინიკურ სუპერვი-
ზიას და შეუძლია აწარმოოს დამოუკიდებელი კერძო კლინიკური 
პრაქტიკა.  ლიცენზიის შენარჩუნება გულისხმობს შესაბამისი საბ-
ჭოს მოთხოვნების დაკმაყოფილებას კვალიფიკაციის ამაღლებას-
თან დაკავშირებით და  მომსახურების უზრუნველყოფას პროფესი-
ული სტანდარტების დაცვით.

14 ზოგიერთ შტატს აქვს ლიცენზირება ბაკალავრის ხარისხის სოციალური 
მუშაკებისათვისაც, თუმცა აღნიშნული ლიცენზია არ უტოლდება კლინიკური 
სოციალური მუშაკის ლიცენზიას.

http://www.socialworklicensure.org/articles/social-work-license-requirements.html#states 
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კლინიკური სოციალური მუშაკები აფასებენ (რაც მოიცავს 
დიაგნოსტირებას ფსიქიკურ აშლილობათა დიაგნოსტური და სტა-
ტისტიკური სახელმძღვანელოს (DSM) მიხედვით) და მკურნალობენ 
ადამიანებს ფსიქიკური, ემოციური და ქცევითი პრობლემებით. ისი-
ნი უზრუნველყოფენ ინდივიდუალურ, ოჯახურ, ჯგუფურ ფსიქოთე-
რაპიას, კრიზისულ ინტერვენციას, შემთხვევის მართვას, კლიენტის 
ადვოკატობას, პრობლემის პრევენციასა და საგანმანათლებლო ღო-
ნისძიებებს.

ლიცენზირებული კლინიკური სოციალური მუშაკები აშშ-ში 
შეადგენენ ფსიქიკური და ქცევითი ჯანდაცვის სპეციალისტთა შო-
რის ყველაზე დიდ ჯგუფს და, ხშირ შემთხვევაში, პირველები აფა-
სებენ (დიაგნოსტირებას ახდენენ) და მკურნალობენ განსხვავებულ 
ემოციურ, ქცევით და ფსიქიკურ გართულებებსა თუ აშლილობებს 
(Heisler & Bagalman, 2014). სოციალურ მუშაკთა როლი უმნიშვნელო-
ვანესია როგორც სტაციონარებში, ასევე თემზე დაფუძნებულ და 
ამბულატორიულ კლინიკებში. 

აღსანიშნავია, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში მო-
მუშავე სპეციალისტების როლებს შორის  საგრძნობი თანაკვეთის 
გამო, ქვეყნის კანონმდებლობა უშვებს ერთსა და იგივე პოზიციაზე 
რამდენიმე საგანმანათლებლო ხარისხის მქონე ადამიანის დასაქმე-
ბას. მაგალითად, ფსიქოთერაპევტის პოზიციაზე შეიძლება დასაქ-
მდეს როგორც ფსიქოლოგი, ასევე სოციალური მუშაკი და ოჯახის 
თერაპევტი (Marriage and Family Therapist), თუმცა, ყველა შემთხვევა-
ში, სპეციალისტი უნდა იყოს ლიცენზირებული ან სულ მცირე კლი-
ნიკური ლიცენზიის მიღების პროცესში (ანუ დარეგისტრირებული 
შესაბამის სახელმწიფო საბჭოსთან და კლინიკური სუპერვიზორის 
მეთვალყურეობის ქვეშ სათანადო მოთხოვნების დაკმაყოფილების 
პროცესში). 

კანადა

კანადაში სოციალურ მუშაკად მუშაობის დასაწყებად აუცი-
ლებელია მინიმუმ ოთხწლიანი ბაკალავრის ხარისხი სოციალურ 
მუშაობაში. კანადაში მხოლოდ ზოგიერთი პროვინცია ითხოვს ლი-
ცენზიას. მაგალითად, ბრიტანულ კოლუმბიაში ფსიქიკური ჯანმრ-
თელობის სფეროში მდიდარი გამოცდილების მქონე სოციალურ მუ-
შაკს შეუძლია მოიპოვის ლიცენზია და გახდეს რეგისტრირებული 
კლინიკური სოციალური მუშაკი (RCSW), რომელიც ფლობს ფსიქი-
კური ჯანმრთელობისა და კლინიკური სოციალური მუშაობის მაღა-
ლი დონის პრაქტიკულ უნარებს და უზრუნველყოფს კონსულტირე-
ბასა და ფსიქოთერაპიას, და ასევე DSM-ით დიაგნოსტირებას.  

რეგისტრირებული კლინიკური სოციალური მუშაკის ლიცენ-
ზიის მოპოვების პროცესი ბრიტანულ კოლუმბიაში მსგავსია აშშ-ს 



34

გამოცდილებისა და გულისხმობს შემდეგი კრიტერიუმების დაკმა-
ყოფილებას:

	 მაგისტრის ხარისხი სოციალურ მუშაობაში აკრედიტირებუ-
ლი უნივერსიტეტიდან;

	 დადასტურებული ხანგრძლივი პრაქტიკული გამოცდილება 
კონსულტირების/ ფსიქოთერაპიის, ადამიანის განვითარე-
ბის, ფსიქიკური აშლილობების სფეროში;

	 3000 საათი მაგისტრატურის შემდგომი სუპერვიზირებული 
კლინიკური მუშაობის გამოცდილება;

	 ჩრდილოეთ ამერიკის კლინიკური საბჭოს გამოცდის წარმა-
ტებით ჩაბარება.

ზოგადად კანადაში სოციალური მუშაკები დიდწილად დასაქ-
მებულები არიან ჯანმრთელობის ცენტრებში  და თემზე დაფუძნე-
ბულ ცენტრებში. ისინი უწევენ კონსულტირებას ინდივიდებსა და 
ოჯახებს; უზრუნველყოფენ ინდივიდუალურ და ჯგუფურ მომსახუ-
რებებს და მუშაობენ სამ დონეზე: პრევენცია, მკურნალობა და რე-
აბილიტაცია. 

გაერთიანებული სამეფო

გაერთიანებულ სამეფოში სოციალურ მუშაობაში ძირითადად 
ვხვდებით ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხებს. ძალაშია რეგისტ-
რაციის სისტემა და რეგისტრაცია სოციალურმა მუშაკებმა უნდა გა-
ნაახლონ ყოველ სამ წელიწადში. ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფე-
როში  სოციალურ მუშაკებს შეუძლიათ გახდნენ ფსიქიკური	ჯანმ-
რთელობის	უფლებამოსილი	 სპეციალისტი (Approved Mental Health 
Professional) და უფლებამოსილი	 კლინიკოსი (Approved Clinician). 
აღნიშნული კატეგორია ხელმისაწვდომია ასევე სხვა ისეთი სპეცი-
ალისტებისათვის, როგორიცაა, ფსიქიატრიული ექთანი, ფსიქოლო-
გი და ოკუპაციური თერაპევტი. 

უფლებამოსილების მისაღებად აუცილებელია, რომ სოცი-
ალურმა მუშაკმა: (1) დააკმაყოფილოს პროფესიული მოთხოვნები; 
(2) გაიაროს შესაბამისი ტრენინგი; და (3) დაამტკიცოს, რომ ფლობს 
სათანადო კომპეტენციებს. ამისათვის, განაცხადთან ერთად შესაბა-
მის უწყებაში იგზავნება ინდივიდუალური პორტფოლიო, რომელიც 
უნდა შეიცავდეს მტკიცებულებებს იმის თაობაზე, რომ აპლიკანტს 
სათანადოდ აქვს გააზრებული უფლებამოსილი კლინიკოსის როლი 
და პასუხისმგებლობები; სათანადოდ ერკვევა იურიდიულ და სოცი-
ალურ და ჯანმრთელობის პოლიტიკის საკითხებში; ფლობს შეფა-
სების, მკურნალობის, ზრუნვის დაგეგმვის კომპეტენციებს; ფლობს 
ლიდერის, კომუნიკაციისა და მულტიდისციპლინურ გუნდში მუშა-
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ობის უნარებს; ფლობს თანასწორუფლებიანობის და კულტურული 
მრავალფეროვნების კომპეტენციებს.

ავსტრალია

ავსტრალიაში სოციალურ მუშაკად მუშაობის დასაწყებად 
აუცილებელია მინიმუმ ოთხწლიანი ბაკალავრის ხარისხი. ინგლისუ-
რენოვან ქვეყნებში ავსტრალია ერთადერთია, სადაც არ არის სა-
ვალდებულო სოციალურ მუშაკთა რეგისტრაცია. სტატისტიკურად, 
სოციალურ მუშაკთა მესამედი არის რეგისტრირებული. თუმცა აკ-
რედიტირებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სოციალური მუშაკის-
თვის (რომელიც წარმოადგენს ავსტრალიის სახელმწიფო დაზღვე-
ვის მიმწოდებელს) სავალდებულოა:

	 მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი;
	 ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში სუპერვიზირებული 

მინიმუმ ორწლიანი (სრული შტატის ექვივალენტი) მუშა-
ობის გამოცდილება;

	 ავსტრალიის სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წევრობა;
	 კვალიფიკაციის ამაღლების მოთხოვნების (გავლილი ჰქონ-

დეს სათანადო ტრენინგები − მინიმუმ 50 საათი) დაკმაყო-
ფილება;

	 კლინიკური სოციალური მუშაობის პრაქტიკის კომპეტენ-
ციების დემონსტრირება (მინიმუმ ორი შემთხვევის ანალი-
ზით);

	 დამქირავებლის ან სუპერვიზორის სარეკომენდაციო წერი-
ლის წარდგენა.

ავსტრალიის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სოციალური მუშაკები 
მუშაობენ ფსიქიკური აშლილობების მქონე ინდივიდებთან და მათ 
ოჯახებთან და ეხმარებიან მათ ფსიქო-სოციალური პრობლემების 
დაძლევაში. მათ მიერ გაწეული ინტერვენციები მოიცავს დეტალუ-
რი ფსიქო-სოციალური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარე-
ობის შეფასებას კომპლექსურ სოციალურ კონტექსტში და მუშაობას 
ინდივიდებთან, ოჯახებთან, ჯგუფებთან და თემებთან ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის პრობლემების დაძლევის მიმართულებით,

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სოციალური მუშაკები ბენეფიცი-
არებს აწოდებენ რიგ მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ ინტერვენ-
ციებს, რომლებიც მიმართულია გაძლიერებასა და გამოსავლის 
პოვნაზე, როგორიცაა, კოგნიტურ-ქცევითი თერაპია,  ინტერპერსო-
ნალური თერაპია, ოჯახური თერაპია და ნარატიული თერაპია.
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კლინიკური სოციალური მუშაობის  
სახელმძღვანელო პრინციპები

შეიძლება ითქვას, რომ განხილულ ქვეყნებს შორის კლინიკური 
სოციალური მუშაობა განსაკუთრებულად განვითარებულია აშშ-ში, 
რადგან ამ სტატუსის მოსაპოვებლად ადამიანს ყველაზე მაღალი 
მოთხოვნების დაკმაყოფილება უწევს. ქვემოთ იხილეთ აშშ-ს სო-
ციალურ მუშაკთა ეროვნული ასოციაციის კლინიკური სოციალური 
მუშაობის პრაქტიკის სტანდარტები (NASW, 2005):

სტანდარტი 1. ეთიკა და ღირებულებები − კლინიკური სოცი-
ალური მუშაკები უნდა იზიარებდნენ და ექვემდებარებოდ-
ნენ სოციალური მუშაობის პროფესიის ღირებულებებსა და 
ეთიკის კოდექსს. 

სტანდარტი 2. სპეციალიზებული პრაქტიკული უნარები და ინ-
ტერვენციები − კლინიკური სოციალური მუშაკები უნდა 
ფლობდნენ სპეციალიზებულ ცოდნას და უნარებს ეფექტუ-
რი კლინიკური ინტერვენციების მისაწოდებლად ინდივიდე-
ბისთვის, ოჯახებისა და ჯგუფებისთვის.

სტანდარტი 3. რეფერირება/გადამისამართება − კლინიკური 
სოციალური მუშაკები უნდა ფლობდნენ ცოდნას თემში არ-
სებული სერვისებისა და რესურსების შესახებ და, საჭირო-
ების შემთხვევაში, უნდა აწარმოებდნენ სათანადო გადამი-
სამართებას.

სტანდარტი 4. ბენეფიციარისთვის ხელმისაწვდომობა − კლინი-
კური სოციალური მუშაკები ხელმისაწვდომები უნდა იყვ-
ნენ კლიენტებისათვის ჩვეულებრივ და საგანგაშო სიტუ-
აციებში.

სტანდარტი 5. პრივატობა და კონფიდენციალობა − კლინიკური 
სოციალური მუშაკები უნდა იღებდნენ ადეკვატურ ზომებს 
თერაპიული ურთიერთობის პრივატული ბუნების დასაცა-
ვად.

სტანდარტი 6. სუპერვიზია და კონსულტაცია − კლინიკური სო-
ციალური მუშაკები უნდა ფლობდნენ პროფესიული სუპერ-
ვიზიისა და/თუ კონსულტაციის შესაძლებლობებს.

სტანდარტი 7. პროფესიული გარემო და პროცედურები − კლი-
ნიკური სოციალური მუშაკები უნდა ინარჩუნებდნენ სათა-
ნადო სამუშაო ოფისს და იცავდნენ პროცედურებს.

სტანდარტი 8. დოკუმენტაცია − უნდა წარმოებდეს კლიენტი-
სადმი მიწოდებული მომსახურების ჩანაწერები და დოკუ-
მენტაცია უნდა ინახებოდეს კლიენტის საქმეში.

სტანდარტი 9. დამოუკიდებელი პრაქტიკა − კლინიკურ სოცი-
ალურ მუშაკებს უნდა ჰქონდეთ უფლება, აწარმოონ დამო-
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უკიდებელი პრაქტიკა.
სტანდარტი 10. კულტურული კომპეტენცია − კლინიკურმა სო-

ციალურმა მუშაკებმა მომსახურებების მიწოდებისას უნდა 
გამოამჟღავნონ კულტურული კომპეტენცია.

სტანდარტი 11. პროფესიული განვითარება − კლინიკურმა სოცი-
ალურმა მუშაკებმა პირადი პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ 
პროფესიულ განვითარებასა და უწყვეტ განათლებაზე.

სტანდარტი 12. ტექნოლოგია − კლინიკურ სოციალურ მუშაკებს 
ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ კომპიუტერული ტექნოლოგი-
ებისა და ინტერნეტისადმი, ვინაიდან ელექტრონული ფოს-
ტით კომუნიკაციის და ინფორმაციის ელექტრონულად მო-
ძიების საჭიროებები წამყვანი მნიშვნელობის მატარებელია 
ეფექტიანი და შედეგიანი კლინიკური პრაქტიკისათვის. 

კლინიკური სოციალური მუშაკები, თავის მხრივ, შესაძლოა 
ექვემდებარებოდნენ დამატებით სპეციალიზირებას და მუშაობდ-
ნენ განსხვავებული მიმართულებებით, როგორიცაა, ბავშვებისა 
და ოჯახების სოციალური მუშაკები, ბავშვთა კეთილდღეობის სო-
ციალური მუშაკები, სისხლის სამართლის სოციალური მუშაკები, 
გერიატრიული სოციალური მუშაკები, ფსიქიატრიული სოციალუ-
რი მუშაკები, პალიატიური სოციალური მუშაკები, სამედიცინო და 
ჯანდაცვის სოციალური მუშაკები, სკოლის სოციალური მუშაკები, 
ადიქციის სოციალური მუშაკები და სხვა. 

დასასრულ, კვლავ რომ დავუბრუნდეთ კლინიკური სოციალუ-
რი მუშაობის განმარტებას, სოციალური მუშაობის ლექსიკონში 
მოცემული დეფინიციის თანახმად, კლინიკური სოციალური მუშა-
ობა წარმოადგენს სოციალური მუშაობის თეორიისა და მეთოდე-
ბის გამოყენებას ფსიქოლოგიური დისფუნქციების, შეზღუდული 
შესაძლებლობების, ემოციური, ფსიქიკური და ქცევითი დარღვევე-
ბის დიაგნოსტირების, მკურნალობისა და პრევენციისთვის (Barker, 
2003).
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გამოყენებული ლიტერატურა:

საძაგლიშვილი, შ. (2006); სოციალური მუშაობის განვითარების ის-
ტორია ევროპაში და არსებული სერვისები; სოციალური სა-
მუშაოს პრაქტიკის საფუძვლები; მომზადებულია აკადემიური 
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში;

შატბერაშვილი, ნ. & შეყრილაძე, ი. (2014); სოციალური მუშაკის 
როლი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში, ანგარიში; მულ-
ტიდისციპლინური გუნდური მუშაობის დანერგვა ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის სერვისებში − პერსპექტივები საქართველოს-
თვის; საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიცია.

შეყრილაძე, ი. (2015); ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროფესიული 
კადრი − ადგილობრივი ტენდენციები, კვლევის ანგარიში; სა-
ქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია.

შეყრილაძე, ი. (2017); სოციალური მუშაობის პროფესიული რეგუ-
ლირების კონცეფცია, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა 
ასოციაცია;

შეყრილაძე, ი. & შალიკაშვილი, მ. (2018); სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის პერსონალის საგანმანათლებლო და პროფესიული 
საჭიროებები: კვლევის ანგარიში, ევროკავშირის პენიტენცი-
ური და პრობაციის სისტემების მხარდამჭერი პროექტი;

სოციალური მუშაობის სიტუაციური ანალიზი, კვლევის ანგარიში 
(2011); საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია;

პატიმრობის კოდექსი. 2010 წლის 9 მარტი https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/91612

საქართველოს კანონი სოციალური მუშაობის შესახებ https://matsne.
gov.ge/ka/document/view/4231958?publication=2

საქართველოს კანონი სოციალური დახმარებების შესახებ http://
www.tbilisi.gov.ge/img/original/2015/7/21/498963503135.pdf

საქართველოს კანონი შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის 
შესახებ http://ssa.gov.ge/files/01_GEO/KANONMDEBLOBA/
Sakanonmdeblo/36.pdf

საქართველოს კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალა-
დობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/26422

საქართველოს კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/28492
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საქართველოს მთავრობის № 68 დადგენილება, 2014 წლის 15 იანვარი. 

საქართველოს კანონი საექიმო საქმიანობის შესახებ https://matsne.
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თავი 2

კონსულტირება სოციალურ მუშაობაში

ავტორი: ია შეყრილაძე 
სამეცნიერო რედაქტორი: შორენა საძაგლიშვილი

განხილული	საკითხები:

•	 კონსულტირება	სოციალურ	მუშაობაში:	მიზნები	და	ამოცა-
ნები	

•	 კონსულტირება	დახმარების	პროცესის	კონტექსტში	

კონსულტირება სოციალურ მუშაობაში:  
მიზნები და ამოცანები

სოციალური მუშაობის პროფესია ადამიანების დახმარებას და 
გაძლიერებას მოიაზრებს და ბენეფიციართა მომსახურების პრო-
ცესში უპირატესად მათ კონსულტირებას ეყრდნობა. ზოგადი გან-
მარტების თანახმად, კონსულტირება ესაა პროფესიონალი მრჩევე-
ლის ფუნქციის შესრულება ადამიანების ცხოვრებაში პოზიტიური 
ცვლილების მისაღწევად. კონსულტირების პროცესის მიზანია ადა-
მიანისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რომელშიც იგი შეძლებს 
აზრებისა და ემოციების გამოხატვა-გააზრებას და მოქმედების იმ 
სტრატეგიების დასახვას, რომელიც მის მდგომარეობას გააუმჯო-
ბესებს.  კონსულტირება ასევე არის ინტერპერსონალური ურთიერ-
თობის პროცესი ბენეფიციარსა და იმ სპეციალისტს შორის, რომე-
ლიც ფლობს და იყენებს თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას და კომ-
პეტენციებს ბენეფიციარის დასახმარებლად.  

სოციალური მუშაობის ლექსიკონის მიხედვით (Barker, 2003), 
კონსულტირება წარმოადგენს პროცედურების ერთობლიობას, 
რომლითაც სოციალური მუშაკი ბენეფიციარს (ინდივიდი, წყვილი, 
ოჯახი, ჯგუფი, თემი)  ეხმარება ქმედების მიმართულების განსაზღ-
ვრაში, ახდენს რა ალტერნატივების იდენტიფიცირებას, ხელს უწ-
ყობს დასახული მიზნების მიღწევას და ბენეფიციარს უზრუნველ-
ყოფს საჭირო ინფორმაციით.  
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ამავე ლექსიკონში ფსიქოთერაპია განმარტებულია როგორც 
სპეციალიზებული, ფორმალური ურთიერთობა სოციალურ მუშაკს 
(ან ფსიქიკური ჯანდაცვის სხვა სპეციალისტს) და კლიენტს (ინ-
დივიდი, წყვილი, ოჯახი ან ჯგუფი) შორის, რომლის ფარგლებშიც 
მყარდება თერაპიული ურთიერთობა ფსიქიკური აშლილობის, ფსი-
ქო-სოციალური სტრესის, ურთიერთობის პრობლემებისა თუ სოცი-
ალურ გარემოსთან ადაპტაციის სირთულეებით გამოწვეული სიმპ-
ტომების გადაჭრაში დასახმარებლად (Barker, 2003). ხოლო თერაპია, 
როგორც ასეთი, განსაზღვრულია როგორც სისტემური პროცესი, 
რომელიც მიზნად ისახავს ამა თუ იმ დაავადების, აშლილობის, 
შეზღუდული შესაძლებლობისა თუ პრობლემის შემცირებას, მკურ-
ნალობას, განკურნვას ან აღმოფხვრას. ტერმინი თერაპია ხშირად 
გამოიყენება ინდივიდუალური ფსიქოთერაპიის სინონიმად, ასევე 
წყვილური, ოჯახური და ჯგუფური ფსიქოთერაპიების აღსანიშნა-
ვად (Barker, 2003).

როგორც წინა თავში აღვნიშნეთ, კლინიკური სოციალური მუ-
შაობა არის სოციალური მუშაობის მიმართულება, რომელიც წარ-
მოადგეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარგს და კიდევ უფრო სიღ-
რმისეულად და თერაპიული მიზნებით იყენებს კონსულტირებას. 
კლინიკური სოციალური მუშაკის ფოკუსი მიმართულია იმ პრობ-
ლემების, აშლილობების და მდგომარეობების შეფასებასა და შემცი-
რებაზე, რომლებიც ხელს უშლიან ნებისმიერი ასაკისა თუ კულტუ-
რის ადამიანების (ინდივიდების, ოჯახების, ჯგუფების) ჯანმრთელ 
ბიო-ფსიქო-სოციალურ ფუნქციონირებას. შესაბამისად, კლინიკური 
სოციალური მუშაობის კონტექსტში ტერმინი კონსულტირება ხში-
რად თერაპიის სინონიმად განიხილება. აქედან გამომდინარე, საგუ-
ლისხმოა ტერმინი კონსულტირების მნიშვნელობის კონტექსტიდან 
გამომდინარე გააზრება და გამოყენება.  

ნებისმიერ შემთხვევაში, კონსულტირება გულისხმობს სპეცი-
ალისტის თეორიული და პრაქტიკული ცოდნისა და კომპეტენციის 
გამოყენებას ბენეფიციარის სირთულეების დასაძლევად და მდგო-
მარეობის გასაუმჯობესებლად. პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკები 
დასაქმებულები არიან მრავალგვარ გარემოში, მათ შორის, ბავშვ-
თა კეთილდღეობის უწყებებში, სკოლებში, ჰოსპიტლებსა და კლი-
ნიკებში, ფსიქიკური ჯანდაცვისა და ადიქციის დაძლევისა და რე-
აბილიტაციის ცენტრებში, ხანდაზმულთა სააგენტოებში და ეწევიან 
კერძო პრაქტიკას. ისინი კონსულტირებას ახორციელებენ სხვადას-
ხვა დონეზე, მრავალფეროვან კონტექსტში და ბენეფიციართა განს-
ხვავებულ ჯგუფებთან. როგორც წესი, სოციალურ მუშაკთა მიდგო-
მა ჰოლისტურია (სისტემურია) და ფოკუსირდება ბენეფიციარზე და 
მის გარემოსთან ურთიერთქმედებაზე .
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კონსულტირება დახმარების პროცესის კონტექსტში

ბენეფიციარის მომსახურების პროცესი, როგორც წესი, სამი ძი-
რითადი ფაზისაგან შედგება. ეს ფაზებია: 

(1) შესწავლა, შეფასება და დაგეგმვა; 
(2) დასახული ინტერვენციების განხორციელება, რაც მოიცავს 

განხორციელების პროცესში შემუშავებული გეგმის პერი-
ოდულ გადასინჯვას;

(3) მიღწეული შედეგის შენარჩუნების სტრატეგიის დაგეგმვა, 
ბენეფიციარის დამოუკიდებელი უნარების გაძლიერება და 
მომსახურების დასრულება. 

რიგ შემთხვევებში, პროცესი შესაძლოა მოიცავდეს ორ დამატე-
ბით ფაზას: საწყისს − მოძიების ფაზას, და საბოლოოს − დასრულე-
ბის შემდგომ მეთვალყურეობას. 

საწყისი ეტაპი

საწყის ეტაპზე ანუ, შეფასება-დაგეგმვის ფაზაზე, უმნიშვნელო-
ვანესია ბენეფიციართან წარმატებული ურთიერთობის, ე. წ. რაპორ-
ტის, დამყარება,  რაც მისი ნდობისა და კეთილგანწყობის მოპოვებას 
გულისხმობს. რაპორტის დამყარების მისაღწევად მნიშნველოვანია 
სპეციალისტს შეეძლოს ეფექტური კომუნიკაცია და მოახდინოს ბე-
ნეფიციარის მუშაობის პროცესში (ინტერპერსონალურ ურთიერთო-
ბაში)  ჩართვა. ამ ეტაპის ამოცანაა სამუშაო ალიანსის (იგივე თერა-
პიული ალიანსი) ჩამოყალიბება. 

სამუშაო ალიანსი ეს არის ურთიერთობა ბენეფიციარსა და სპე-
ციალისტს შორის, რომელიც ეფუძნება ნდობას, კეთილგანწყობას, 
გულწრფელობას და თანამშრომლობას. მისი დამყარება აუცილებე-
ლია ბენეფიციარის ფსიქოლოგიური უსაფრთხოებისათვის. ბენეფი-
ციართან პირველი შეხვედრა შესაძლოა რთული იყოს, რადგან პრო-
ცესუალური ამოცანები (პროცედურის დაცვა, ფორმების შევსება, 
აშ.) ზოგჯერ  შინაარსობრივს ავიწროებენ და ქმნიან რისკს იმისას, 
რომ სპეციალისტმა მეტი ყურადღება დაუთმოს პროცედურების 
დაცვას და ნაკლები − ბენეფიციარის მოსმენას და ამით საფრთხე 
შეუქმნას ნდობის მოპოვებას.  ბენეფიციარისთვის პირველ უთქმელ 
დილემას ქმნის პრაქტიკოსის მიერ დასმული შეკითხვა, თუ რაში 
მდგომარეობს ბენეფიციარის წამყვანი წუხილი ან პრობლემა. ცხა-
დია, მას უჩნდება ეჭვები, თუ რამდენად შეუძლია სხვისთვის საკუ-
თარი სირთულის  განდობა. ეს დილემა ხშირად გამოიხატება სპეცი-
ალისტის მიმართ ამბივალენტურ დამოკიდებულებაში და სწორედ 
ამიტომ ბენეფიციარის კეთილგანწყობის მოპოვება საწყის ეტაპზე 
წარმოადგენს სპეციალისტის მთავარ ამოცანას.
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მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე საუბრის შინაარსი ფოკუსი-
რებულია „ისტორიის მოგროვებაზე“, წამყვან ამოცანად რჩება ინ-
ტერვიუს სწორად წარმართვა და ბენეფიციარის კეთილგანწყობის 
მოპოვება. ამ ეტაპზე ბენეფიციარის მხრიდან თავშეკავება და თემის 
შეცვლის რეაქციები სპეციალისტმა უნდა მიიღოს, როგორც ადამი-
ანის მიერ საკუთარი მოწყვლადობის დაცვის ბუნებრივი მცდელობა 
და, თუ აუცილებელი არ არის, ზეწოლას მოერიდოს. თუ სპეციალის-
ტი ნაადრევად ზედმეტად ჩაეძიება დეტალებზე, შეიძლება ადამიან-
მა თავი დაიცვას არასწორი ინფორმაციის მოწოდებით, რაც მომა-
ვალში უფრო მეტ სირთულეს შექმნის.

რაპორტი ადვილად მყარდება, როდესაც სპეციალისტი არაგან-
სჯითია, ემპათიითა და პატივისცემითაა გამსჭვალული ბენეფიცი-
არისადმი, გულწრფელად ცდილობს მისი მდგომარეობის და მისი 
თვალსაზრისის გაგებას, აძლევს მას თვითგანსაზღვრის საშუალე-
ბას და ხაზს უსვამს მის ძლიერ მხარეებსა და რესურსებს. 

ბენეფიციარის მდგომარეობის შეფასება მასზე და მის უშუალო 
გარემოზე ამომწურავი ინფორმაციის მოგროვებას გულისხმობს, 
მათ შორის, ადამიანის ძლიერ მხარეებსა და რესურსებზე. უმნიშ-
ვნელოვანესია, სოციალური მუშაკი არ იყოს მხოლოდ დეფიციტზე 
(ანუ პრობლემასა თუ დისფუნქციაზე) ორიენტირებული. 

დეფიციტის გამოვლენაზე მიმართული მიდგომა წარმოადგენს 
სამედიცინო მოდელს, რომელიც ტრადიციულად გავრცელებული 
იყო და დღესაც რჩება ადამიანების დახმარების მომსახურებებში. 
სოციალური მოდელის უპირატესობა სწორედ იმაში მდგომარეობს, 
რომ მედლის მეორე მხარეც (ამ შემთხვევაში ბენეფიციარის ნათე-
ლი, ძლიერი მხარე) სათანადოდ იქნას გამოკვლეული და გამოყენე-
ბული ინტერვენციების დასაგეგმად და განსახორციელებლად.

ბენეფიციარის მდგომარეობის შეფასება უპირატესად დაკვირ-
ვებისა და ინტერვიუს მეთოდებს ემყარება. სპეციალისტი, ჩვეულებ-
რივ, ინფორმაციას აგროვებს ბენეფიციარის მონათხრობის, ქცევისა 
და აწმყო მდგომარეობის დაკვირვების საფუძველზე, ასევე, იმის მი-
ხედვით, თუ რა ინფორმაციას აწოდებენ მას სხვები ბენეფიციარის 
შესახებ (ოჯახის წევრები, სხვა სპეციალისტები, აშ.) და რა ინფორ-
მაციას შეიცავს ხელმისაწვდომი დოკუმენტაცია (წერილობითი დას-
კვნა, ამონაწერი საქმიდან, ექიმის ჩანაწერი, ფსიქოლოგიური ტეს-
ტის შედეგები, აშ.). ცხადია, ყველა ეს წყარო ყოველთვის არ არის 
ხელმისაწვდომი. შეფასებისას სახეზეა შემფასებლის სუბიექტური 
ფაქტორი და, შესაბამისად, წამყვანი მნიშვნელობა ენიჭება მის კომ-
პეტენტურობას.

საწყის ეტაპზე, ასევე, უმნიშვნელოვანესია, სპეციალისტმა ბე-
ნეფიციარს გაუღვივოს თანამშრომლობისა და იმ სირთულეების 
დაძლევის მოტივაცია, რის გამოც იგი სოციალურ მუშაკთან მოხვ-
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და. ამ თვალსაზრისით, წამყვანი მნიშვნელობა ენიჭება ძირითადი 
სამუშაო საკითხის, თანამშრომლობის მიზნებისა და ამოცანების 
ერთობლივად განსაზღვრას და სამოქმედო გეგმის ერთად შემუ-
შავებას.

სპეციალისტის მიზანია შესაძლო გამოსავლების ჩამონათვალის 
შექმნა თავისი დადებითი და უარყოფითი შედეგებით და არა იდე-
ალური გამოსავლის ძიება. მნიშვნელოვანია, რომ ბენეფიციარმა 
თავად აირჩიოს, თუ მისთვის პრობლემის გადაჭრის რომელი გზაა 
უფრო მისაღები და რეალისტური. სპეციალისტის ფუნქციაა ბენე-
ფიციარისთვის ინფორმაციის და მოსაზრებების მიწოდება და ალ-
ტერნატივების განხილვის წახალისება. რაც მეტად გრძნობს ბენე-
ფიციარი, რომ ეს მისი მიზნები და მისი გეგმებია, მით უფრო მაღალი 
იქნება მათი განხორციელების მოტივაცია, ხოლო რაც უფრო თავს 
მოხვეულია მიზნები სპეციალისტის მიერ, მით ნაკლებად შეეცდება 
ბენეფიციარი მათ მიღწევას. 

ამგვარად, საწყისი ეტაპის კულმინაციაა სამოქმედო გეგმის შე-
მუშავება, რომელშიც ნათლად იქნება გაწერილი თანამშრომლობის 
მიზანი, ამოცანები, მეთოდები და ამა თუ იმ ამოცანის მიღწევაზე 
პასუხისმგებელი პირები. თუმცაღა, გეგმის შემუშავებაში ბენეფი-
ციარის ჩართულობა არ ნიშნავს იმას, რომ სპეციალისტმა, საბო-
ლოო ჯამში, უსიტყვოდ უნდა მიიღოს ბენეფიციარის მიერ შემოთა-
ვაზებული ყველა მიზანი თუ ამოცანა.

სპეციალისტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქციაა ბენე-
ფიციარს დაეხმაროს რეალისტური, მიღწევადი, ბენეფიციარისთვის 
სასარგებლო მიზნებისა და ამოცანების დასახვაში. იმ შემთხვევაში, 
როდესაც ბენეფიციარი ზედმეტად ამბიციურ ან შეუსაბამო მიზნებს 
სახავს, სპეციალისტის ამოცანაა დელიკატურად შეძლოს ბენეფი-
ციარისთვის ამის კომუნიკაცია. ამის მიღწევა შეიძლება არა იმის 
თქმით, რომ მიზანი შეუსაბამოა, არამედ ისეთი კითხვების დასმით, 
რაც ბენეფიციარს დაეხმარება რეალობის უკეთ გააზრებაში (მაგა-
ლითად, „როგორ წარმოგიდგენიათ ამის გაკეთება?“, „როგორ გგო-
ნიათ ეს რა გავლენას მოახდენს თქვენი ოჯახის წევრებზე?“). 

მიზნები და ამოცანები, რომელთაც სპეციალისტი ბენეფიციარ-
თან ერთად სახავს, უპირველეს ყოვლისა, იმ სირთულის დაძლევას 
უნდა ემსახურებოდეს, რის გამოც მათი თანამშრომლობა დაიწყო 
და ბენეფიციარის კეთილდღეობას უნდა ისახავდეს მიზნად. გარდა 
ამისა, მიზნები და ამოცანები უნდა იყოს კონკრეტული, გაზომვადი, 
მიღწევადი, რეალისტური და დროში განსაზღვრული, რაც გამოიხა-
ტება ინგლისურ აკრონიმში SMART (Specific, Measurable, Achivable, 
Realistic, Time bound). ბენეფიციარი მაქსიმალურად უნდა მონაწი-
ლეობდეს როგორც მათ განსაზღვრაში, ასევე, საჭიროების შემთხ-
ვევაში, მათ შემდგომ გადასინჯვაშიც.



46

ასევე, სწორედ საწყის ეტაპზეა უმნიშვნელოვანესი პროფესი-
ული საზღვრებისა და კონფიდენციალობის საკითხის განხილვა ბე-
ნეფიციართან და მისი ინფორმირება იმ გამონაკლის შემთხვევებზე, 
რომლის დროსაც ბენეფიციარის ან სხვა ადამიანის საუკეთესო ინტე-
რესებიდან გამომდინარე სპეციალისტი ვალდებულია დაარღვიოს 
კონფიდენციალობა (როგორიცაა, ბენეფიციარის თვითდაზიანების 
ან მის მიერ სხვისი დაზიანების მაღალი რისკი, ბავშვზე ძალადობა 
და აშ.). სპეციალისტის მხრიდან აღნიშნული საკითხის იგნორირებამ 
შესაძლოა მოგვიანებით სერიოზული რისკი შეუქმნას უკვე დამყა-
რებულ რაპორტს (მოპოვებულ ნდობას), თუ სპეციალისტს მოუწევს 
შესაბამის გარემოებებში კანონით დაკისრებული ვალდებულების 
შესრულება − კონფიდენციალობის დარღვევა.

შუა ეტაპი

შუა ეტაპი, როგორც წესი, ყველაზე ხანგრძლივი ეტაპია, ვინა-
იდან ეს არის სამოქმედო გეგმის განხორციელების ეტაპი. ეს ეტაპი 
შესაძლოა წლები გრძელდებოდეს და გულისხმობდეს მრავალფე-
როვანი ინტერვენციების მიწოდებას. თუ საწყის ეტაპზე ინფორმა-
ციის მოგროვება წარმოადგენდა მის ფოკუსს, ამ ეტაპზე ის საჭირო 
ინფორმაციის უდიდეს ნაწილს უკვე ფლობს და მეტ დროს უთმობს 
ბენეფიციართან ერთად კონკრეტული სტრატეგიების შემუშავება-
განხორციელებას. 

შუა ეტაპისთვის დამახასიათებელია ინტერვენციების განხორ-
ციელებიდან გამომდინარე ბენეფიციარის საწყისი წუხილების შემ-
ცირება. ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ სპეციალისტმა განახორცი-
ელოს საწყისი გეგმის პერიოდული გადახედვა, პროგრესის შეფასება 
და, საჭიროების შემთხვევაში, ამოცანების და მეთოდების გადასინ-
ჯვა. ფოკუსი კეთდება გაუარესების პრევენციაზე და სპეციალისტი 
შედეგების შენარჩუნების მიზნით  ბენეფიციარის დამოუკიდებელი 
უნარ-ჩვევების გამომუშავების ხელშეწყობაზე მუშაობს. სასურვე-
ლი პროგრესის მიღწევის შემთხვევაში სპეციალისტი ბენეფიციარ-
თან ერთად მომსახურების დასრულების (ბენეფიციარის მომსახუ-
რებიდან გასვლის) თემასაც უნდა შეეხოს. 

საბოლოო ეტაპი

საბოლოო ეტაპი სპეციალისტის მხრიდან მოიცავს მიღწევების 
შეჯამებას, პროგრესის და ძლიერი მხარეების ხაზგასმას, შედეგე-
ბის კონსოლიდირებას და ბენეფიციარის დამოუკიდებელი ფუნქცი-
ონირების განმტკიცებას. ამ ეტაპზე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია 
სპეციალისტმა შეამციროს ბენეფიციარის მასზე ემოციური დამო-
კიდებულების ხარისხი, გააიშვიათოს შეხვედრები, ხელი შეუწყოს 
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ბენეფიციარის რესურსების გაძლიერებას და წაახალისოს შედეგის 
შენარჩუნების უნარ-ჩვევები.

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ურთიერთობის დასრულებასთან 
დაკავშირებული თავისებურებების გააზრება სპეციალისტის მიერ, 
მაგალითისათვის, ურთიერთობის დასრულებასთან დაკავშირებუ-
ლი დისკომფორტი, ამბივალენტობა, პრობლემების მოსალოდნელი  
გახშირება ბენეფიციარის ცხოვრებაში, მიტოვებულობის განცდის 
წარმოშობა და სხვა. სწორედ ამიტომ სპეციალისტს მართებს ურ-
თიერთობის დასრულების პროცესის დროული დაწყება და ამ უკა-
ნასკნელისთვის ბენეფიციარის მომზადება. არაეთიკურია, ბენეფი-
ციარს, რომელთანაც სოციალური მუშაკი წლებია მუშაობს, უცებ 
გამოუცხადოს, რომ მომავალი კვირიდან/თვიდან დაემშვიდობება 
(გარდა დაუგეგმავი, კრიზისული სიტუაციებისა). ასევე, საგულისხ-
მოა შესაძლო შემდგომი ურთიერთობის შესახებ (თუ ბენეფიციარს 
აღმოუცენდა ამის საჭიროება) მნიშვნელოვანი დეტალების დაზუს-
ტება და ურთიერთობის დასრულების შემდგომი კონფიდენციალო-
ბის განხილვა. ცხადია, ბენეფიციარის როლში ყოფნიდან ადამიანის 
გამოსვლა კონფიდენციალობის დარღვევის  წინაპირობას არ წარ-
მოადგენს. პროფესიული ეთიკის დაცვა სპეციალისტის წამყვან ვალ-
დებულებებად რჩება. 

მიუხედავად იმისა, თუ სოციალური მუშაკი მომსახურების 
რომელ ეტაპს ახორციელებს, მის პასუხისმგებლობას წარმოად-
გენს ბენეფიციართან ჩატარებული შეხვედრების, ვიზიტებისა თუ 
სხვა სახის საქმიანობის (სატელეფონო კომუნიკაცია, ანგარიშის 
მომზადება და სხვა) დოკუმენტირება განსაზღვრული ფორმატის 
მიხედვით, რომელშიც ასახული იქნება მუშაობის მიმდინარეობა, 
პროგრესი, დაბრკოლებები და გასაძლიერებელი ასპექტები. ბუ-
ნებრივია, ბენეფიციარის მხარდაჭერა მიზნების მიღწევაში, მის 
მოტივაციის ამაღლებაზე მუშაობა და თერაპიული ურთიერთობის 
გაძლიერების ტექნიკების გამოყენება მუდმივად თან ახლავს მომ-
სახურების პროცესს.

ამგვარად, ბენეფიციარის კონსულტირება მომსახურების მიწო-
დების პროცესში უაღრესად კომპლექსური და მრავალი კომპონენ-
ტისგან შემდგარი პროცესია. სწორედ ამიტომ სოციალური მუშაკის 
ეფექტიანი მუშაობისათვის, განსაკუთრებით კარიერული განვითა-
რების საწყის ეტაპზე, აუცილებელია მას სუპერივიზიას უწევდეს 
გამოცდილი სპეციალისტი, ეძლეოდეს მას ბენეფიციარებთან და-
კავშირებული აზრების და ემოციების გამოხატვის საშუალება, მის 
მიერ ჩამოყალიბებული ჩარევის მეთოდებისა და მიზნების მართე-
ბულობის გადამოწმება და  პროფესიული ზრდის შესაძლებლობა. 
ასევე, მნიშვნელოვანია ის, რომ როგორც სოციალური მუშაკი, ასევე 
მისი დამსაქმებელი ზრუნავდეს პროფესიული გადაწვის პრევენცი-
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აზე, დროულად ახდენდეს გადაწვის ნიშნების გამოვლენას და მათ-
ზე რეაგირებას.

ბენეფიციარის კონსულტირება მომსახურების მიწოდების პრო-
ცესში შესაძლებელია სხვადასხვა ფორმით განხორციელდეს. ყველა-
ზე ხშირ შემთხვევაში იგი ინდივიდუალურ ხასიათს ატარებს, თუმცა 
არანაკლებ გავრცელებულია ოჯახური (ასევე წყვილის) კონსულ-
ტირების და ჯგუფური კონსულტირების ფორმები. კონსულტირების 
ჯგუფური ფორმა უპირატესად მცირე ჯგუფის ფორმატს მოიცავს 
და მიმართულია მსგავსი სირთულეების მქონე ადამიანების მცირე 
ჯგუფთან მუშაობაზე. შესაძლებელია როგორც მხოლოდ კონსულ-
ტირების ერთ ფორმატში მუშაობა, ასევე ერთდროულად სხვადასხ-
ვა ფორმების გამოიყენება. ის, თუ ბენეფიციართან მუშაობის პრო-
ცესში კონსულტირების რა ფორმას აირჩევს სპეციალისტი, დამოკი-
დებულია ბენეფიციარის საჭიროებებზე, შემთხვევის თავისებურე-
ბებსა და სამოქმედო მიზნებზე და სპეციალისტის რესურსებზე. 

გამოყენებული ლიტერატურა:

მილერი, უ. რ., როლნიკი, ს. მოტივაციური ინტერვიუირება: დავეხ-
მაროთ ადამიანებს, შეიცვალონ, მესამე გამოცემა, თბილისი, 
2017;

შეყრილაძე, ი., მოდული ტრენინგისათვის „კონსულტირება სოცი-
ალური მუშაობაში“ , World Vision International და საქართვე-
ლოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, 2019;

შეყრილაძე, ი., მასალები კურსისათვის „სოციალური მუშაობის სა-
ფუძვლები“ , თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2002;

შეყრილაძე, ი., მასალები კურსისათვის „კლინიკური სოციალური 
მუშაობის საფუძვლები“ , თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტი, 2012;

Barker, R. L. (2003). The social work dictionary (4th Ed.). Washington, DC: 
NASW Press.

Hepworth, D. H. & Larsen, J. A. Direct Social Work Practice: Theory and 
Skills, Fourth Edition. Brooks/Cole Publishing Company, 1993; 

NASW Standards for Clinical Social Work in Social Work Practice, National 
Association of Social Workers https://www.socialworkers.org/
LinkClick.aspx?fileticket=YOg4qdefLBE%3d&portalid=0 
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თავი 3

კონსულტირება ინდივიდებთან 

ავტორი: ია შეყრილაძე 
სამეცნიერო რედაქტორი: შორენა საძაგლიშვილი

განხილული	საკითხები:

•	 კონსულტირების	ძირითადი	პრინციპები
•	 ბენეფიციარის	კეთილგანწყობის	მოპოვების	მნიშვნელობა	
•	 ბენეფიციართა	ინტერვიუირება	
•	 შეფასება:	მიზანი,	პროცესი	და	მეთოდები	
•	 ქცევითი	ცვლილების	ხელშეწყობა
•	 ინდივიდებთან	ჯგუფური	მუშაობა
•	 კონსულტირება	ბავშვის	რთული	ქცევის	კონტექსტში

კონსულტირების ძირითადი პრინციპები

პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკის კომპეტენციის უმნიშვნელო-
ვანესი კომპონენტებია პროფესიული ეთიკა და ღირებულებები და 
სპეციალიზებული პრაქტიკული უნარების ფლობა. გარდა ამისა, 
სპეციალისტის მხრიდან ემპათიის გამოხატვა, ბენეფიციარის ემო-
ციების ვალიდაცია, მისი არაგანსჯითი დამოკიდებულებითა და 
უპირობო კეთილგანწყობით უზრუნველყოფა, მისი თვითგანსაზღ-
ვრის ხელშეწყობა, რაპორტის დამყარებისა და წარმატებული კონ-
სულტირების საფუძველს ქმნიან.

რაპორტი ესაა წარმატებული ურთიერთობის დამყარება ბენე-
ფიციართან, რომელიც გულისხმობს ნდობისა და კეთილგანწყობის 
მოპოვებას.

ემპათია გულისხმობს სპეციალისტის უნარს, გაიგოს ბენეფი-
ციარის ემოციები, განცდები და ხედვა, და შეძლოს თავი დროებით 
იგრძნოს „ბენეფიციარის ტყავში“. ემპათიის გამოხატვას უმნიშვნე-
ლოვანესი როლი ენიჭება კონსულტირების პროცესში. როდესაც 
ინტერვიუს დროს ადამიანი გრძნობს სპეციალისტის მხრიდან ემპა-
თიას, იგი მეტად იხსნება, იწყებს საკუთარი გამოცდილების გაზი-
არებას და სპეციალისტისადმი კეთილგანწყობით იმსჭვალება. 
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ემოციების ვალიდაცია გულისხმობს სპეციალისტის მიერ ბე-
ნეფიციარის ემოციების აღიარებას და მიღებას. იგი ხელს უწყობს 
ბენეფიციარს, გამოხატოს დაფარული ძლიერი ემოციები, რომელთა 
დათრგუნვა შესაძლოა უარყოფითად მოქმედებდეს მის ემოციურ 
მდგომარეობაზე.

თვითგანსაზღვრის/თვითგამორკვევის (self-determination) ხელ-
შეწყობა მოიაზრებს სპეციალისტის მიერ  ბენეფიციარის არჩევანის 
გამორკვევას და პატივისცემას. სპეციალისტის ერთ-ერთი წამყვანი 
ფუნქციაა, დაეხმაროს ადამიანს, კარგად გააცნობიეროს საკუთარი 
რეალობა და არსებული გამოწვევები და გაიაზროს, რა იქნება ამ 
მოცემულობაში მისთვის ყველაზე სახარბიელო გამოსავალი. წარმა-
ტების მისაღწევად უმნიშვნელოვანესია ადამიანმა თავად შეძლოს 
გადაწყვეტის გზის დანახვა და გაუჩნდეს რწმენა იმისა, რომ გამოსა-
ვალი მიღწევადია. ამდენად, სპეციალისტის მიზანია ბენეფიციარის 
თვითგანსაზღვრის ხელშეწყობა და მისი მოტივაციისა და თავდაჯე-
რებულობის გაძლიერება.  

ამერიკის სოციალურ მუშაკთა ეროვნული ასოციაციის (NASW) 
სახელმძღვანელო პრინციპების მიხედვით პრაქტიკოს სოციალურ 
მუშაკს უნდა შეეძლოს:

•	 პატივისცემითა და ნდობით აღსავსე ურთიერთობის დამყა-
რება და შენარჩუნება

•	 სოციალური, პიროვნული, გარემო და ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის მოგროვება და ინტერპრე-
ტირება

•	 საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში პრობლემების შეფა-
სება და მათზე ზემოქმედება

•	 ბენეფიციართან ერთად მიღწევადი მიზნების დასახვა
•	 მიზნებთან შესაბამისი კოგნიტური, აფექტური და ქცევითი 

ცვლილებების ფასილიტაცია
•	 მის მიერ გაწეული მომსახურების ეფექტურობის შეფასება
•	 სათანადო რესურსების  იდენტიფიცირება და წვდომის ხელ-

შეწყობა
•	 ბენეფიციართა სერვისებისათვის ადვოკატირება
•	 სხვა სპეციალისტებთან და ბენეფიციარის ზრუნვაში ჩარ-

თულ სხვა პირებთან ეფექტური თანამშრომლობა

თუ სპეციალისტი სათანადოდ  აკმაყოფილებს ზემოთ მოყვანი-
ლი პრინციპებს, მის მიერ გაწეული მომსახურება დიდი ალბათობით 
იქნება ხარისხიანი და ეფექტიანი.
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ბენეფიციარის კეთილგანწყობის მოპოვების მნიშვნელობა

ბენეფიციართა კონსულტირებისა და ინტერვიუირების პროცეს-
ში ბევრი ისეთი გამოწვევაა, რომელიც რაპორტს რისკებს უქმნის. 
ბენეფიციარის კეთილგანწყობის მოპოვება კი სამუშაო ალიანსის 
საყრდენს წარმოადგენს. მრავალი კვლევის მიგნებათა თანახმად, 
სწორედ სპეციალისტთან დამყარებული თერაპიული ალიანსი (ურ-
თიერთობა) წარმოადგენს წარმატებული შედეგის მიღწევის ყველა-
ზე მნიშვნელოვან პრედიქტორს.  

მუშაობის პროცესში სპეციალისტი სათანადოდ და თანმიმდევ-
რულად უნდა ზრუნავდეს კლიენტის ნდობის მოპოვებასა და შე-
ნარჩუნებაზე. მოტივაციური ინტერვიუირების ავტორების, უილიამ 
მილერისა და სტივენ როლნიკის თანახმად (2013), არსებობს გავრ-
ცელებული „ხაფანგები“ პრაქტიკოსებისთვის, რომლებიც საფრთხეს 
უქმნიან სამუშაო ალიანსს. ქვემოთ იხილეთ მათ მიერ განხილული 
რამდენიმე გავრცელებული ხაფანგი:

კითხვა-პასუხის ხაფანგი

კითხვა-პასუხის ხაფანგი სახეზეა, როდესაც პრაქტიკოსი ზედ-
მეტადაა ორიენტირებული ინფორმაციის მოგროვებაზე და ძირითა-
დად დახურულ და  მიმართულების მიმცემ კითხვებს უსვამს ბენეფი-
ციარს. ამგვარი ინტერვიუ ბენეფიციარს პასიურ როლში ამყოფებს, 
ვინაიდან სპეციალისტი წამყვან როლშია და ბენეფიციარი კი მასზე 
დამოკიდებულ პოზიციაში: მას მხოლოდ იმ კითხვაზე პასუხის გა-
ცემის საშუალება ეძლევა, რასაც დაუსვამენ. ინტერვიუირების ამგ-
ვარმა მსვლელობამ ბენეფიციარს შესაძლოა შთაბეჭდილება შეუქმ-
ნას, რომ სპეციალისტი ნაკლებად ინტერესდება ბენეფიციარის აზ-
რით და იმით, აქვს თუ არა მას კითხვა ან სურს თუ არა რაიმის თქმა. 

ამ ხაფანგს შეფასების ხაფანგსაც უწოდებენ. ადამიანებთან 
მომუშავე სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ აღნიშნულ ხაფანგში 
გაბმა საკამოდ ადვილია, რადგან შეფასება ბენეფიციარებთან მუ-
შაობის საწყისი ეტაპია და, როგორც წესი, კლიენტისაგან საჭირო 
ინფორმაციის მოგროვების პროცესში პროფესიონალები მრავალ-
ფეროვანი ფორმებით, კითხვარებითა და ინსტრუმენტებით ხელმძ-
ღვანელობენ. ამასთან, ორგანიზაციები, უწყებები და სააგენტოები 
სოციალურ მუშაკებს ხშირად ავალდებულებენ დიდი რაოდენობით 
ინფორმაციის ხანმოკლე პერიოდში მოპოვებას. აღნიშნული ვითა-
რება კიდევ უფრო ზრდის შეფასების ხაფანგში გაბმის რისკს. 

მიუხედავად ზემოთქმულისა, სპეციალისტებს საწყისი ინტერ-
ვიუს დროს ყოველთვის შეუძლიათ სულ მცირე ათი წუთით გვერდ-
ზე გადადონ ფორმები და პროტოკოლები და ბენეფიციარს მისცენ 
საკუთარი სიტყვებით საკუთარი ამბის თხრობის საშუალება (ამას 
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არც ერთი პროტოკოლი არ კრძალავს). სოციალური მუშაკის მხრი-
დან  ბენეფიციარის თვალსაზრისით გულწრფელი დაინტერესება და 
მისი მოსმენა უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან ამით კლიენტი 
ხვდება, რომ სპეციალისტისთვის იგი (კლიენტი) უფრო მნიშვნელო-
ვანია, ვიდრე კითხვარის, ტესტის თუ პროტოკოლის ბრმა მიყოლა. 

ექსპერტის ხაფანგი

ექსპერტის ხაფანგი გულისხმობს სპეციალისტის მიერ ექს-
პერტის როლის მორგებას და ბენეფიციარის მდგომარეობასა და 
მის უნარებში სათანადო გარკვევის გარეშე გამოსავლის კარნახის 
ტენდენციას. ეს ხაფანგი განსაკუთრებით რთულად ასაცილებელია, 
რადგან მრავალწლიანი განათლებისა და ხანგრძლივი გამოცდი-
ლების მქონე ადამიანებს მართლაც აქვთ ექსპერტიზა და შესწევთ 
უნარი, დაეხმარონ ბენეფიციარებს. ბუნებრივია, სპეციალისტებს 
სიამოვნებთ, როდესაც მათ აზრს ეკითხებიან და მათ კომპეტენციას 
აფასებენ, თუმცა მნიშვნელოვანია ამ ექსპერტიზის ზომიერი გამო-
ყენება. 

ადამიანების „გამოსწორების“ და მათი პრობლემების გადაწყ-
ვეტის სურვილმა, იმის კარნახმა, თუ რა უნდა აკეთონ და როგორ 
უნდა აკეთონ ეს, შესაძლოა გამოიწვიოს ბენეფიციართა პასიურობა 
და ფარული ან ღია უთანხმოება. როგორც წესი, ბენეფიციარებმა 
ყველაზე კარგად იციან, რა ესაჭიროებათ ცხოვრებაში და რა იქ-
ნებოდა მათთვის კარგი. როდესაც საქმე მათი ცხოვრების წესის 
შეცვლას ეხება, მხოლოდ ნაკარნახევის გამეორებით, მათი წამყვანი 
ჩართულობის გარეშე შეუძლებელია სასურველი მიზნის მიღწევა 
და შენარჩუნება. 

იარლიყების ხაფანგი

იარლიყების მიწებება ეს არის ბენეფიციარის ქცევის იმგვარი 
დახასიათება, რაც ზრდის სტიგმატიზიაციის რისკს. მაგალითად, 
ბევრი ფსიქიატრიული დიაგნოზი სალანძღავ და მასტიგმატირებელ 
სიტყვებად გამოიყენება და ამიტომ პირველივე შეხვედრაზე მათი 
წამოჭრა შესაძლოა უარყოფითად აისახოს რაპორტის დამყარება-
ზე. გარდა ამისა, იარლიყის მიწებება ხშირად ატარებს ძალაუფლე-
ბის დატვირთვას, ვინაიდან გულისხმობს, რომ იარლიყის ავტორი 
ბენეფიციარის ცხოვრებაზე კონტროლს  ფლობს. ბენეფიციარის მი-
მართ ისეთი ტერმინების გამოყენებამ, როგორიცაა „ალკოჰოლიკი „ 
ან „ქუჩის ბავშვი“,  შესაძლოა რისკი შეუქმნას სამუშაო ალიანსს. 

როგორც წესი, პრობლემის შესწავლა შესაძლებელია ყოველგ-
ვარი ისეთი იარლიყების გამოყენების გარეშე, რომლებმაც შეიძ-
ლება ურთიერთობაში დისონანსი გამოიწვიოს. თუმცა ეს საკითხი 
დოგმატურად არ უნდა მივიღოთ: ზოგ ადამიანს იარლიყი, მაგალი-



53

თად დიაგნოზი, ეხმარება საკუთარი მდგომარეობისა და საკუთა-
რი თავის უკეთ გაგებასა და ნორმალიზებაში და, ასევე, ზოგჯერ 
სამედიცინო დიაგნოზი გარკვეული პრივილეგიების მატარებელია 
(მაგ. დაზღვევა, სოციალური დახმარება). ამგვარად, კონტექსტიდან 
გამომდინარე უნდა ვიმოქმედოთ და გამოხატვის ის ფორმები უნდა 
ავირჩიოთ, რაც მინიმალურად დააზიანებს სპეციალისტისა და ბენე-
ფიციარის ურთიერთობას. 

ნაადრევი ფოკუსის ხაფანგი

ხშირად სპეციალისტებს, გარკვეული ობიექტური თუ სუბიექ-
ტური მიზეზების გამო, ეჩქარებათ ბენეფიციართან მუშაობის შე-
დეგის დანახვა, უნდათ, რომ მალე გაუმჯობესდეს მისი მდგომარე-
ობა და მიაჩნიათ, რომ ზუსტად იციან, რა წარმოადგენს მის მთავარ 
პრობლემას. სწორედ ამიტომ, შესაძლოა ზედმეტად უბიძგონ ბენე-
ფიციარს რომელიღაც კონკრეტული მიმართულებით. თუმცა, სა-
ჭირბოროტო საკითხებზე ნაადრევმა ფოკუსრიებამ შესაძლოა მეტი 
უთანხმოება გამოიწვიოს. მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ სპე-
ციალისტის და ბენეფიციარის ტემპი და ხედვა შესაძლოა მნიშვნე-
ლოვნად განსხვავდებოდეს და სპეციალისტის პასუხისმგებლობაა, 
კლიენტის ხედვის გამოკვლევა და შეძლებისდაგვარად საკუთარი 
ტემპის მის ტემპზე მორგება (გარდა გადაუდებელი და კრიზისული 
შემთხვევებისა).

განხილული ხაფანგები არ არის ამომწურავი და არც უნივერ-
სალური. მნიშვნელოვანია, სპეციალისტები მუდმივად უღრმავდე-
ბოდნენ პრაქტიკის გაუმჯობესების შესაძლებლობებს და სათანადო 
დროს უთმობდნენ კლიენტის კეთილგანწყობის მოპოვებას. განურ-
ჩევლად იმისა, თუ რა მეთოდებითა და მიმართულებით მუშაობენ 
ისინი ბენეფიციარებთან, სამუშაო ალიანსი, ანუ ნდობითა და კე-
თილგანწყობით აღსავსე ურთიერთობა სპეციალისტსა და კლიენტს 
შორის, წარმოადგენს თანამშრომლობის საფუძველს და წარმატე-
ბის უმნიშვნელოვანეს იარაღს.  
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ბენეფიციართა ინტერვიუირება

ინტერვიუირება წარმოადგენს სპეციალისტთა მიერ ადამიანთა 
კონსულტირების წამყვან მეთოდს და მიზნად ისახავს ორ ან მეტ 
ადამიანს შორის ინფორმაციის იმგვარ გაცვლას, რომელიც სპეცი-
ალისტს (ან სპეციალისტებს) საშუალებას მისცემს, დახმარება გა-
უწიოს ბენეფიციარს (ან ბენეფიციარებს) გარკვეული საკითხების 
გადაჭრაში. ინტერვიუირების საშუალებით ხორციელდება როგორც 
ბენეფიციარის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მოგროვება 
და აღნიშნული მდგომარეობის შეფასება, ასევე ამ მდგომარეობის 
გაუმჯობესების მიზნების, ამოცანებისა და სამოქმედო გეგმის ჩამო-
ყალიბება.

ბენეფიციარის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მოგროვე-
ბის ოთხი ძირითადი წყარო არსებობს: (1) მასთან გასაუბრება/ინ-
ტერვიუ ანუ ის, თუ რას გვეუბნება ბენეფიციარი, (2) გასაუბრება/
ინტერვიუ ბენეფიციარის ოჯახის წევრთან, ახლობელთან ან სხვა 
სპეციალისტთან, რომელიც მასთან მუშაობს/მუშაობდა, (3) სპეცი-
ალისტის დაკვირვება ბენეფიციარის ქცევაზე, და (4) წერილობითი 
წყაროები (მაგ. ექიმის დასკვნა, ტესტის შედეგები, აშ.). ამათგან 
წამყვანი პოზიციები ინტერვიუს და დაკვირვებას უკავია.

ამგვარად, ინტერვიუ წარმოადგენს ბენეფიციართან მუშაობის 
და მისი კონსულტირების უმთავრეს მეთოდს. ინტერვიუს თავისი 
მიზანი, სტრუქტურა, მიმართულება და ფოკუსი აქვს. ინტერვიუს 
მიზანია, ბენეფიციარისა და პრაქტიკოსს შორის ინფორმაციის ისე-
თი გაცვლა, რომელიც მიგვიყვანს სტრატეგიების დაგეგმვასა და 
პრობლემის გადაჭრამდე. სტრუქტურა, მიმართულება და ფოკუსი 
ცვალებადობს იმისდა მიხედვით, თუ სად, ვისთან და რა ვითარება-
ში ტარდება გასაუბრება.

ინტერვიუს ეფექტურად წარმართვის ხელშემწყობი ფაქტორები 

მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, თუ რა კონტექსტში ხორციელ-
დება მომსახურების მიწოდება და როგორია სპეციალისტსა და ბე-
ნეფიციარს შორის ურთიერთობის ტიპი. ზოგიერთი მომსახურება 
ბენეფიციარს იძულებით მიეწოდება (ანუ მას არჩევანის საშუალე-
ბა არ აქვს ან ძალიან შეზღუდული აქვს), ზოგიერთი კი სრულიად 
მის სურვილსა და მზაობაზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, სპეცი-
ალისტსა და ბენეფიციარს შორის ურთიერთობა ამ ორ მკვეთრად 
განსხვავებულ კონტექსტში იმთავითვე განსხვავებული დინამიკის 
მატარებელი იქნება. მიუხედავად ამისა, ინტერვიუირების  უნარ-
ჩვევები და ზოგადი პრინციპების უმრავლესობა ორივე შემთხვევა-
ში ძალაშია. 
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ზოგადად, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გარემოს, რომელშიც ინ-
ტერვიუირება წარმოებს.  სპეციალისტმა ისე უნდა მოაწყოს ოფი-
სი, რომ ბენეფიციარმა თავი კომფორტულად იგრძნოს. კერძოდ, 
სასურველია ავეჯი ისე იყოს განლაგებული, რომ სპეციალისტსა 
და ბენეფიციარს შორის არ იყოს ბარიერი, ისინი ერთ სიმაღლეზე 
ისხდნენ, არ იყოს ხმაური და ქაოსი, გარემო იყოს იზოლირებული, 
რათა ადამიანს ჰქონდეს განცდა, რომ მისი ნაამბობი სხვა ადამი-
ანებს არ ესმით. თუ სპეციალისტი ბავშვებთან(აც) მუშაობს, უმნიშ-
ვნელოვანესია, რომ ოთახი ბავშვის საჭიროებებსა და ინტერესებზე 
იყოს მორგებული, არ იყოს ძალიან გადატვირთული და ქაოტური 
და ბავშვს/მოზარდს კომფორტულ სივრცეს სთავაზობდეს.

ინტერვიუირების პროცესში ბენეფიციართან ინფორმაციის გაც-
ვლისას, არსებითია თუ როგორ სვამს სპეციალისტი კითხვებს და 
როგორ კომენტარებს აკეთებს კლიენტის მონათხრობზე. ინფორ-
მაციის გაცვლა არა მხოლოდ ვერბალურად ხდება. არავერბალური 
კომუნიკაცია, სპეციალისტის სხეულის პოზა, ხმის ტონი და ტემბრი 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კომუნიკაციის ეფექტურობის მიღ-
წევაში. 

უაღრესად არაეფექტურია, თუ ინტერვიუირების პროცესში, 
განსაკუთრებით ურთიერთობის საწყის ეტაპზე, სპეციალისტის 
მხრიდან ადგილი აქვს ბენეფიციარის მიმართ კონფრონტაციას (და-
პირისპირებას), მისი აზრის შეწყვეტინებას, ბენეფიციარის ნათქ-
ვამის იგნორირებას, სიტყვის ბანზე აგდებას, მორალის წაკითხვას, 
დამოძღვრას, კამათს, და „კი...მაგრამ“ ან „ნუ ეგ არაფერია“ ტიპის 
პასუხებს. ასევე, მნიშვნელოვანია სპეციალისტი ყურადღებით მო-
ეკიდოს „რატომ“ კითხვის დასმას. რიგ შემთხვევებში, „რატომ“ 
შესაძლოა განსჯითად ჟღერდეს, განსაკუთრებით როდესაც ბენე-
ფიციარის პრობლემურ ქცევას ეხება, და არ იყოს მომგებიანი ბე-
ნეფიციარის კეთილგანწყობის მოპოვების თვალსაზრისით. სპეცი-
ალისტს მარტივად შეუძლია სხვა ფორმით დასვას კითხვა (მაგ. რამ 
განაპირობა? რამ გამოიწვია? რა უსწრებდა წინ? რა გარემოებებ-
თანაა კავშირში?), რათა მოიძიოს იგივე ინფორმაცია.

ამასთან, ფორმების/ტესტების შევსებისას ან ბენეფიციარის პა-
სუხების ფურცელზე ჩანიშვნის საჭიროების შემთხვევაში, სასურვე-
ლია სპეციალისტმა წინასწარ აიღოს ბენეფიციარისგან ამის ნებარ-
თვა. ზოგადად, რეკომენდებულია, სოციალურ მუშაკი მოერიდოს 
ჩანაწერების გაკეთებას ინტერვიუს პროცესში, შეინარჩუნოს ბენე-
ფიციართან თვალით კონტაქტი და ყურადღებით მოუსმინოს მას, 
რათა საკუთარი ქმედებით მოახდინოს იმის კომუნიკაცია, რომ ბე-
ნეფიციარი და არა ფორმა თუ კომპიუტერის ეკრანი, წარმოადგენს 
ინტერვიუს  უპირატეს ფოკუსს.
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ინტერვიუირების კონკრეტული ტექნიკები

დამხმარე პროფესიებში დაგროვილია უხვი გამოცდილება იმის 
თაობაზე, თუ რა ტექნიკები ეხმარება სპეციალისტს კარგად წარ-
მართოს ინტერვიუ და წარმატებით მოიპოვოს კლიენტის კეთილ-
განწყობა. ქვემოთ მოცემული ტექნიკები უპირატესად ეყრდნობა 
მოტივაციური ინტერვიუირების მიდგომის ფარგლებში შემოთავა-
ზებულ რეკომენდაციებს (მილერი & როლნიკი, 2013):

ღია კითხვები  ეს ის კითხვებია, რომლებიც ვრცელ პასუხს გუ-
ლისხმობს და რომელთა პასუხი ვერ იქნება „კი/არა“ ან ერთსიტყ-
ვიანი მოკლე პასუხი. ღია კითხვების დასმა ბენეფიციარს ეხმარება 
გამოხატოს საკითხის მისეული ხედვა, ჩაუღრმავდეს საკითხს (მაგ.: 
რამ განაპირობა სირთულის აღმოცენება? როგორ წარმოგიდგე-
ნიათ ამ საკითხის გადაწყვეტა?). მიუხედავად იმისა, რომ დახურუ-
ლი კითხვების დასმაც მნიშვნელოვანია შეფასების პროცესში, ღია 
კითხვები უკეთეს საფუძველს უქმნის ბენეფიციარს გაიაზროს კონ-
ტექსტი და საკუთარი თვალთახედვა გაუზიაროს სპეციალისტს. 

დახურული კითხვები გულისხმობს მარტივ, მოკლე, ძირითადად 
„კი“/„არა“ პასუხებს (მაგ.: კარგად ხართ? რამდენი წლის ხართ?). 
ჩვეულებრივ, დახურული კითხვები ადვილი საპასუხოა, კლიენ-
ტისგან ფაქტობრივ პასუხებს მოითხოვს და კითხვის დამსმელს აძ-
ლევს საუბრის კონტროლირების საშუალებას. ღია კითხვები კი სა-
ჭიროებს გავრცობილ პასუხს და ხშირად  პირად თვალსაზრისს და 
გრძნობებს ასახვას. აქედან გამომდინარე, ზოგადი რეკომენდაციაა 
ინტერვიუირების დროს სპეციალისტი მოერიდოს დახურული კით-
ხვების ხშირ გამოყენებას, განსაკუთრებით ზედიზედ. წინააღმდეგ 
შემთხვევაში, ინტერვიუირება შეიძლება დაკითხვას დაემსგავსოს 
და რისკები შეექმნას კეთილგანწყობას.

რეფლექსია ანუ რეფლექსიური მოსმენა ეს არის ბენეფიციარის 
მიერ გადმოცემულის გაგება ყველა დონეზე (ინფორმაციული, ემო-
ციური) და უკან მიწოდება დაზუსტების მიზნით. ყურადღებით მოს-
მენითა და რეფლექსიური პასუხებით კლიენტი გრძნობს, რომ პრაქ-
ტიკოსი ცდილობს გაუგოს და შეუძლია მისი პრობლემების მისი 
თვალთახედვიდან დანახვა.  

რეფლექსია ინტერვიუერების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელო-
ვანი და რთული ტექნიკაა. იგი გულისხმობს ბენეფიციარის ნათქვა-
მის პრაქტიკოსის მხრიდან არეკვლას ზოგჯერ კლიენტის ემოციური 
მდგომარეობის ასახვით. რეფლექსია მრავალ მნიშვნელოვან ფუნქ-
ციას ასრულებს: ერთი მხრივ, ყურადღებით მოსმენითა და რეფლექ-
სიური პასუხებით ბენეფიციარი გრძნობს, რომ სპეციალისტს შეუძ-
ლია მისი მდგომარეობის გაგება (ანუ რეფლექსია სპეციალისტს 
ეხმარება ემპათიის გამოხატვაში). მეორეს მხრივ, რეფლექსიური 
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მოსმენა ემსახურება კომუნიკაციის პრობლემების თავიდან აცილე-
ბას იმ შემთხვევაში, თუ პრაქტიკოსმა არასწორად გაიგო კლიენტის 
ნათქვამი. გარდა ამისა, მეორე ადამიანის მიერ საკუთარი ნათქვა-
მის უკან დაბრუნება, რომელიც გარკვეულ ტრაექტორიას გადის, 
ადამიანს ეხმარება მისივე გამოთქმული თვალსაზრისის უკეთ გააზ-
რებაში. აქედან გამომდინარე, რეფლექსიური მოსმენა თვითრეფ-
ლექსიასაც (ანუ საკუთარი აზრების, გრძნობებისა და განცდების 
გააზრებას) უწყობს ხელს. 

რეფლექსიის მრავალი სახესხვაობა არსებობს. ქვემოთ განხი-
ლულია რეფლექსიის რამდენიმე გავრცელებული ფორმა.

•	 მარტივი რეფლექსია ანუ პერიფრაზირება საკუთარი სიტყ-
ვებით იმეორებს კლიენტის ნათქვამს. მარტივი რეფლექსია 
მოკლედ დაბრუნებული დედააზრია იმისა, რაც ითქვა და 
არა „თუთიყუშივით იმავეს გამეორება“.

•	 რთული რეფლექსია გულისხმობს უფრო მეტის რეფლექ-
სიას, ვიდრე სიტყვებია: ესენია, ჩვეულებრივ, ემოცია, დატ-
ვირთვა, ღირებულებების ასახვა, ან ემოციების ქმედებებ-
თან დაკავშირება. ზოგადი წესის თანახმად, რეფლექსიის 
დროს ემოციური შინაარსის გაგებას სჯობს სპეციალისტი 
სიფრთხილით მოეკიდოს.

•	 შერჩევითი/სელექციური რეფლექსია  გულისხმობს სპეცი-
ალისტის მიერ კლიენტის ნათქვამის მხოლოდ ცალკეული 
ნაწილის ასახავს. შერჩევითი რეფლექსია გამოიყენება მა-
შინ, როდესაც სპეციალისტი ცდილობს საუბრის გარკვეული 
მიმართულებით წაყვანას ან აქცენტის ცალკეულ საკითხზე 
გამახვილებას.

შეჯამება რეფლექსიის გამსხვილებული სახეობაა, რომლის 
დროსაც პრაქტიკოსი კლიენტთან ერთად აჯამებს სესიის მსვლე-
ლობას. შეჯამება ხელს უწყობს საკითხის გაგებას და აყალიბებს 
მომავალი ნაბიჯებისკენ მზაობას.  ესაა რეფლექსია, რომელიც მოკ-
ლედ აჯამებს ადამიანის ნათქვამიდან ყველაზე საკვანძოს და მნიშვ-
ნელოვანს და განსაკუთრებით სასარგებლოა საუბრის დასასრულს, 
იმის შესაჯამებლად, თუ რა ითქვა და რა დაიგეგმა. ეს ტექნიკა, ასე-
ვე, საშუალებას იძლევა, ერთმანეთთან დავაკავშიროთ ახალი და 
ადრე განხილული შინაარსები. შეჯამება ერთი ამოცანიდან/საკით-
ხიდან მეორეზე გადასვლის წინ გამოიყენება და თემის შეცვლის ან 
ახალი თემის წამოწყების ფუნქციასაც ასრულებს.

აფირმაცია მოტივაციური ინტერვიუირების ტექნიკაა და ეწო-
დება სპეციალისტის მხრიდან ბენეფიციარის ძლიერი მხარის, რე-
სურსის, მიღწევის,  ძალისხმევის ხაზგასმას. აფირმაციამ შეიძლება 
ხაზი გაუსვას ხასიათის თვისებას, ღირსებას, ძლიერ მხარეს, აღი-
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აროს მოცემულ მომენტში ბენეფიციარის სირთულეებთან ჭიდილი.  
აფირმაცია ხელს უწყობს რაპორტის დამყარებას და ბენეფიციარის 
მიერ საკუთარი თავის დადებით ჭრილში დანახვას. იმისათვის, რომ 
აფირმაცია ეფექტური იყოს, იგი უნდა იყოს გულწრფელი, ობიექ-
ტური და მოცემული კულტურისა და კონტექსტისთვის შესაბამისი. 

ბენეფიციართან საუბრის ღირსეულად და წარმატებულად წარ-
მართვა უაღრესად მნიშვნელოვანი და რთული ამოცანაა. სპეცი-
ალისტისთვის ინტერვიუირების უნარი წარმოადგენს ბენეფიციარ-
თან თერაპიული ალიანსის დამყარებისა და შენარჩუნებისთვის 
უმნიშვნელოვანეს წინაპირობას და, შესაბამისად, კონსულტირების 
ქვაკუთხედს.  



59

შეფასება: მიზანი, პროცესი და მეთოდები

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ბენეფიციარის მდგომარეობის შე-
ფასება უპირატესად დაკვირვებისა და ინტერვიუს მეთოდებს ემყა-
რება. სპეციალისტი შესაძლოა ინფორმაციის ოთხ ძირითად წყაროს 
ფლობდეს. ესენია: 

1. ის, თუ რას მოუთხრობს მას ადამიანი; 
2. მისი (სპეციალისტის) დაკვირვება ამ ადამიანის ქცევაზე, 

მეტყველებაზე, აზროვნების პროცესზე, ემოციურ მდგომა-
რეობასა და გარეგნობაზე, 

3. ის, თუ რას ეუბნებიან მას სხვები ამ ადამიანის შესახებ 
(ოჯახის წევრები, სხვა სპეციალისტები, აშ.) და 

4. ამ ადამიანის შესახებ არსებული დოკუმენტაცია (წერილო-
ბითი დასკვნა, ამონაწერი საქმიდან, ექიმის ჩანაწერი, ფსი-
ქოლოგიური ტესტის შედეგები, აშ.). 

მომსახურების პროცესის ერთ-ერთი უპირველესი ამოცანაა ბე-
ნეფიციარის მდგომარეობის შეფასება, რასაც შემდგომში დაეფუძ-
ნება მისი დახმარება პრობლემის გადაჭრაში. შეფასება სოციალურ 
მუშაობაში მიზნად ისახავს ბენეფიციარის მდგომარეობის ყველა 
ასპექტის შესახებ ინფორმაციის მოგროვებას, გადამუშავებას და 
გაანალიზებას; ასევე, იმის დადგენას, თუ ადამიანის ქცევის და გა-
რემოს/სიტუაციის რა ასპექტის/ასპექტთა შეცვლაა საჭირო დასახუ-
ლი მიზნის მისაღწევად. აქედან გამომდინარე, სოციალური მუშაკი 
შეფასების პროცესში აფასებს როგორც კლიენტის ქცევას, ასევე 
იმ სოციალურ სისტემებს, რომლებშიც ჩართულია ბენეფიციარი 
(Longres, 2000). ასეთი სისტემების მაგალითებია: ოჯახი, სამსახური, 
მეგობრების წრე, თემი, ორგანიზაცია და საზოგადოება. 

რიგ შემთხვევებში, ბენეფიციართა სირთულეები მათი უშუალო 
გარემოდან მომდინარეობს. ეს შეიძლება იყოს ოჯახური დისფუნქ-
ცია, რთული და სტრესული სამუშაო გარემო ან რისკების შემცვე-
ლი საცხოვრებელი უბანი. სწორედ ამიტომ ბიო-ფსიქო-სოციალური 
მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მოგროვება და ბენეფიციარის 
მომართვის მიზეზის დეტალური შესწავლა, ასევე, სისტემათაშორი-
სი ურთიერთობების გარკვევა, მნიშვნელოვანია ბენეფიციარის გა-
რემოსა და ყოფის შესახებ სწორი სურათის შესაქმნელად და გამო-
სავლის პოვნის რელევანტური გზების დასასახად. 

შეფასების პროცესში თუ სპეციალისტს გასაუბრება ბავშვთან 
უწევს, მნიშვნელოვანია მან შესაბამისი ენა გამოიყენოს და სათა-
ნადო დრო დაუთმოს ბავშვის ან მოზარდის კეთილგანწყობის მო-
პოვებას. მათთან კონტაქტში შესვლა ხშირად მეტ მოქნილობას 
მოითხოვს. ასეთ დროს, ურთიერთობის დამყარება ეფუძნება/მო-
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იცავს თამაშს, ხატვას, ბავშვისთვის საინტერესო თემებზე საუბარს, 
მოზარდის ინტერესების გარკვევას და მისი დამოუკიდებელი აზრის 
პატივისცემას. 

შეფასების არაერთი მოდელი და მეთოდი არსებობს. სოციალუ-
რი მუშაობაში ფართოდაა დამკვიდრებული შეფასების ბიო-ფსიქო-
სოციალური მიდგომა, რომელიც ინდივიდის შეფასების სისტემურ 
მოდელს გვთავაზობს და აქცენტს აკეთებს ბიოლოგიური, ფსიქო-
ლოგიური და სოციალური ფაქტორების გავლენაზე ადამიანის გან-
ვითარებასა და ფუნქციონირებაზე.

ბიო-ფსიქო-სოციალური შეფასება

ბიო-ფსიქო-სოციალური შეფასება მოიცავს ინფორმაციის მოგ-
როვებას ბენეფიციარის შესახებ სისტემურ ჭრილში ბიოლოგიური, 
ფსიქოლოგიური და სოციალური ფაქტორების და მათი ურთიერთქ-
მედების გამოკვლევით. სპეციალისტი იკვლევს ბენეფიციარის ოჯა-
ხურ ისტორიას, განათლებისა და დასაქმების გამოცდილებას, სოცი-
ალურ ურთიერთობებს,  ფიზიკური და ემოციური ჯანმრთელობის 
მდგომარეობასა და პიროვნულ მახასიათებლებს, ინტერსებს, მისწ-
რაფებებს, მოტივაციას და ძლიერ მხარეებს. ამასთან, სპეციალისტი, 
საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, ამავდროულად აწარმოებს 
ბენეფიციარის მდგომარეობის შეფასებას ინტერვიუს პროცესში 
ბენეფიციარის გარეგნობის, ქცევის, აზროვნების პროცესის, ემოცი-
ური მდგომარეობისა და გონებრივი ფუნქციონირების დაკვირვების 
საფუძველზე.

ბენეფიციარის ბიო-ფსიქო-სოციალური შეფასების წარმოები-
სას სპეციალისტი ინტერესდება იმის დადგენით, თუ ბენეფიციარის 
სირთულეები როგორ გავლენას  ახდენს მის (ან მისი ოჯახის) ფუნქ-
ციონირების დონეზე და როგორ აისახება მის ყოველდღიურ/ყოფით 
ცხოვრებაზე, ურთიერთობებზე ოჯახში და ოჯახის გარეთ და სამსა-
ხურებრივ, აკადემიურ თუ სხვა მოღვაწეობაზე. 

ბიო-ფსიქო-სოციალური შეფასების არაერთი მოდელი და სქემა 
არსებობს. ქვემოთ იხილეთ ერთ-ერთი მათგანი, რომლის გამოყენე-
ბაც განსხვავებულ ბენეფიციარებთან განსხვავებულ სიტუაციებში 
არის შესაძლებელი1:

1 შეყრილაძე, ი. მასალები კურსისათვის „კლინიკური სოციალური მუშაობის 
საფუძვლები“, თსუ, 2012
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ნახაზი	1
ბიო-ფსიქო-სოციალური	შეფასების	სქემა	(ბენეფიციარის შესა-

ხებ ინფორმაციის მოგროვება წარმოებს შემდეგ საკითხებზე):
1. დემოგრაფიული	მონაცემები (ასაკი, სქესი, ოჯახური მდგო-

მარეობა, ეთნიკური და აშ. მიკუთვნებულობა) და	მომართვის	წყა-
რო.

2. მომართვის	მიზეზი/მთავარი	ჩივილი (არსებული სირთულე-
ები, მათი დასაწყისი, ინტენსივობა და ხანგრძლივობა, მაპროვოცი-
რებელი ფაქტორები, გავლენა პირის ფუნქციონირებაზე, როგორი-
ცაა, ყოველდღიური აქტივობები და პასუხისმგებლობები, სამსახუ-
რი/სკოლა, ოჯახი/ურთიერთობები)

3. ოჯახური	 ისტორია (როგორ ოჯახში გაიზარდა, ეხლა რა 
ურთიერთობები აქვს მშობლებსა და დედმამიშვილებთან; როგორი 
ოჯახი შექმნა, როგორი ურთიერთობები აქვს მეუღლესა და შვი-
ლებთან)

4. სოციალური	 ისტორია (თანატოლებთან ურთიერთობა, მე-
გობრების წრე, ურთიერთობა ნათესავებთან, თანამშრომლებთან, 
აშ.)

5. განათლება	და	დასაქმების	გამოცდილება (აკადემიური და/
ან სამსახურებრივი ფუნქციონირების შესახებ ინფორმაცია)

6. ფსიქიკური	ჯანმრთელობის	ისტორია (ჰოსპიტალიზაცია ან 
ამბულატორიული მკურნალობის ისტორია ასეთის არსებობის შემ-
თხვევაში)

7. სამედიცინო	ისტორია	და	მედიკამენტები	(ქრონიკული, მიმ-
დინარე ან გადატანილი სერიოზული დაავადებები და/ან მედიკამენ-
ტური მკურნალობა)

8. კანონთან	კონფლიქტის	ისტორია (ნასამართლეობა, პრობა-
ციონერობა, აშ.)

9. ფსიქოტრავმის	ისტორია (ყოფილა ძალადობის მსხვერპლი, 
კატასტროფის მსხვერპლი)

10. ნივთიერებათა	 ავადმოხმარების	 ისტორია	 (მოხმარებული 
ფსიქოტროპული ნივთიერებები; მოხმარების ხანგრძლივობა, ინ-
ტენსივობა, სიხშირე, შედეგები)

11. რესურსები	და	ძლიერი	მხარეები (ინტერესები, მისწრაფებე-
ბი, ძლიერი მხარეები, სტრესის გამკლავების ხერხები და გამოცდი-
ლება, მოტივაცია, თანადგომის ქსელი, მხარდაჭერის მოძიების და 
მიღების უნარები, აშ.)

12. შეფასების	შეჯამება	 (გამოკვეთილი სირთულეები და საჭი-
როებები; მდგომარეობები, რომლებიც საჭიროებს ცვლილებას/დაძ-
ლევას.)

13. საწყისი	რეკომენდაციები	ინტერვენციის	თაობაზე
ბიო-ფსიქო-სოციალური შეფასების შემოთავაზებული სქემა 
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შესაძლოა გამოყენებულ იქნას, როგორც ზრდასრულის, ასევე მო-
ზარდის ან ბავშვის შეფასებისას, თუმცა ყველა პუნქტი არაა აუცი-
ლებელი რომ რელევანტური იყოს თითოეული ბენეფიციარის შემთ-
ხვევაში. 

ეკორუქა

ბენეფიციარის სოციალურ კონტექსტში შესწავლის კიდევ ერთი 
მეთოდია ეკორუქა, რომელიც სოციალურმა მუშაკმა, ან ჰარტმან-
მა შეიმუშავა 1970-იან წლებში. ეკორუქის საშუალებით პრაქტი-
კოსი სოციალური მუშაკი და ბენეფიციარი ერთად ადგენენ რუქას, 
სადაც ნაჩვენებია ის სისტემები, რომლებიც კლიენტის ცხოვრების 
მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენენ. ეკოლოგიური პერსპექტივის 
ფარგლებში ტერმინი სისტემა შეიძლება ნიშნავდეს ოჯახს, სკოლას, 
სამსახურს, საქმიანობას, რომელიმე ჯგუფს და ასე შემდეგ. ამასთან, 
ეკორუქის შედგენისას მასზედ აღინიშნება ბენეფიციარის ამ სისტე-
მებთან ურთიერთობის ტიპი (Hepworth & Larsen, 1993). 

ჰარტმანმა ეკოლოგიური სისტემის მოდელი ადამიანურ საზო-
გადოებაზე განავრცო იმისათვის, რომ ხელი შეეწყო ბენეფიციარ-
ში ადამიანური ეკოსისტემის კომპლექსურობის დანახვის პროცესს. 
ეკორუქა ფაქტიურად მზის სისტემის მსგავსი დიაგრამაა, სადაც 
ადამიანი (ბენეფიციარი) ცენტრშია მოთავსებული და მისთვის მნიშ-
ვნელოვანი სხვა ადამიანები და სისტემები პლანეტების მსგავსად 
გარშემო განლაგდება. მასში ასევე ასახულია სისტემათაშორისი 
ენერგიის გაცვლის დინამიკა (Johnson, 1998). 
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ნახატი	1:	ეკორუქის	ნიმუში:

სიმბოლოები	ურთიერთობებისთვის

გენოგრამა

ინდივიდის სისტემური შეფასების კიდევ ერთი გავრცელებული 
მეთოდია გენოგრამა, რომელიც ბენეფიციარის ოჯახური სისტემის 
შესწავლას გულისხმობს. გენორგამის მეთოდი შემუშავებულ იქნა 
ცნობილი ამერიკელი ფსიქიატრის, ოჯახური ფსიქოთერაპიის გა-
მოჩენილი წარმომადგენლის და სისტემური თერაპიის ერთ-ერთი 
ფუძემდებლის მურეი ბოუენის (Murray Bowen) მიერ. გენოგრამა სა-
შუალებას გვაძლევს უკეთ შევისწავლოთ ოჯახის სისტემაში არსე-
ბული ურთიერთობები და მათი გავლენა ოჯახის წევრებზე. მეთოდი 
ეფუძნება დაშვებას, რომ ოჯახი წარმოადგენს ნებისმიერი ადამი-
ანის ცხოვრებაში პირველად, ყველაზე მნიშვნელოვან და გავლენიან 
სისტემას (Longres, 2000).

გენორგამის საშუალებით ხდება ოჯახის სტრუქტურის შესწავ-
ლა. ეს მეთოდი სპეციალისტს ეხმარება, უკეთ გაერკვეს ოჯახის 
შემადგენლობაში და მოცემული ოჯახის წევრებს შორის არსებულ 
ურთიერთობებში, ასევე, ოჯახის ნათესაობასთან ურთიერთობის 
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მახასიათებლებში. გარდა ამისა, დგინდება ოჯახის ისტორია და ის, 
თუ რამდენად მეორდება თაობათა შორის გარკვეული პატერნები, 
განსაკუთრებით პრობლემურ ქცევასთან ან მდგომარეობებთან მი-
მართებაში. 

გენოგრამის მეთოდი საშუალებას იძლევა, უკეთ გავიაზროთ 
ოჯახის სისტემაში არსებული ურთიერთობების ტიპები და ფორმე-
ბი, დავადგინოთ ოჯახური ქვესისტემები და განვსაზღვროთ ოჯა-
ხური ბალანსი-დისბალანსი, რათა დავსახოთ ოჯახის წონასწორო-
ბის აღდგენის გზები. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია გენოგრა-
მის შესახებ იხილეთ თავში ოჯახთა კონსულტირების შესახებ. 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობისა  
და სტატუსის გამოკვლევა

ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება წარმოად-
გენს ფსიქიკური ჯანდაცვის სპეციალისტის (საქართველოში უპი-
რატესად ფსიქიატრის) მიერ ადამიანის მდგომარეობის შესწავლას 
იმის დასადგენად, თუ რამდენად ფსიქიკურად ჯანმრთელია იგი და 
რამდენად ადეკვატურად ფუნქციონირებს მისი ასაკის და განვითა-
რების დონის შესაბამისად. ხშირ შემთხვევაში, ფსიქიკური ჯანდაც-
ვის/კლინიკური სოციალურ მუშაკის ერთ-ერთ ამოცანას წარმად-
გენს ბენეფიციართა ფსიქიკური მდგომარეობის შეფასება და მათი 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტატუსის განსაზღვრა. 

თავის მხრივ, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტატუსის განსაზღვ-
რა გულისხმობს ბენეფიციარის მდგომარეობისა და ფუნქციონირე-
ბის განსხვავებულ ასპექტებზე ინფორმაციის მიღებასა და ანალიზს 
უპირატესად ინტერვიუსა და დაკვირვების საშუალებით. ეს ასპექ-
ტები მოიცავს ბენეფიციარის გარეგნობას, დაკვირვებად ქცევას, 
მეტყველებას, აზროვნებას, ემოციური მდგომარეობას, კოგნიტურ 
და სოციალურ უნარებს და სხვა სფეროებს. ფსიქიკური ჯანმრთე-
ლობის სტატუსის განსაზღვრა მოითხოვს სათანადო კომპეტენციას 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებში.

ბენეფიციარის გარეგნობაზე დაკვირვება გულისხმობს იმის 
გარკვევას, თუ რამდენად ჯანმრთელად, ასაკის შესაბამისად, მოცე-
მული კულტურისათვის ადეკვატურად გამოიყურება იგი (ჩაცმულო-
ბა, ვარცხნილობა, აშ.) და რამდენადაა დაცული ჰიგიენის ნორმები; 
ასევე,  როგორია ბენეფიციარის დაკვირვებადი ქცევა, მოტორიკა, 
გამომეტყველება,  მხედველობითი კონტაქტი სპეციალისტთან. 

მეტყველების დაკვირვება მოიცავს ყურადღების გამახვილებას 
ბენეფიციარის საუბრის მანერაზე, ტემპზე, ტემბრზე, მეტყველების 
გამართულობა-შეფერხებებზე. აზროვნების პროცესის დაკვირვება 
გულისხმობს ინდივიდის აზროვნების პროცესზე   შთაბეჭდილების 
შექმნას, კერძოდ, ხომ არ არის ადამიანის აზროვნება ზედმეტად 
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დაწვრილებითი და დეტალებზე გამახვილებული, ქაოტური, პერსე-
ვერაციული (აკვიატებული სიტყვის ან ფრაზის გამეორება), ან ხომ 
არაა სახეზე აზრიდან აზრზე (ან თემიდან თემაზე) ხტომის ტენდენ-
ციები. აზრთა და აზროვნების შინაარსის დაკვირვება გულისხმობს 
იმის გარკვევას, თუ რა საფიქრალითაა მოცული ბენეფიციარი და 
კონკრეტულად რა წუხილებს უჩივის იგი.  ამ პროცესში სპეციალის-
ტის ამოცანაა, დაადგინოს არის თუ არა სახეზე უკიდურესი განზო-
გადებები, ირაციონალური აზრები, ბოდვითი იდეები და ჰალუცი-
ნაციები.

ბენეფიციარის აფექტურ მდგომარეობაში გარკვევა გულისხ-
მობს იმას დადგენას, თუ როგორია მისი საერთო გუნება-განწყო-
ბილება (თავს როგორ გრძნობს იგი), რამდენად ადეკვატურია მისი 
აფექტი (ის, თუ როგორ ამჟღავნებს ემოციებს) და როგორ იცვლე-
ბა იგი ინტერვიუს პროცესში;  აწუხებს თუ არა  შფოთვა, ფობიები, 
ობსესიები (აკვიატებული, დაუპატიჟებელი, შემაწუხებელი აზრები) 
და კომპულისები (აკვიატებული ქმედებები), გუნება-განწყობილე-
ბის უკიდურესობები; აღენიშნება თუ არა იმპულსთა კონტროლის 
სირთულეები, თვითდაზიანების ან სხვისი დაზიანების აზრები.

კოგნიტური უნარების შესახებ წარმოდგენის შექმნა მოიაზრებს 
იმის გარკვევას, თუ როგორია ბენეფიციარის დროში და სივრცეში 
ორიენტაცია, სიტყვათა მარაგი, ზოგადი ცოდნის და ინტელექტის 
მიახლოებითი დონე (მაგ. საშუალო, საშუალოზე მაღალი), ყურად-
ღების ფოკუსირების უნარი, რამდენად ნორმაში ჩანს მისი ხანმოკლე 
და ხანგრძლივი მეხსიერება და მისი მსჯელობა, მიზეზ-შედეგობრი-
ვი კავშირების წვდომა, საკუთარი ქმედებების შედეგების გააზრება. 

ამასთან, მნიშვნელოვანია სპეციალისტმა გამოიკვლიოს სა-
რისკო ქცევითი მიდრეკილებები, ფსიქოტროპულ ნივთიერებათა 
მოხმარების ისტორია, სხვა სარისკო ქცევათა ისტორია და რისკი, 
თვითდაზიანებისა თუ სხვისი დაზიანების ისტორია ან რისკი. საგუ-
ლისხმოა იმის გარკვევაც, თუ როგორია ბენეფიციარის თვითაღქმა, 
თვითშეფასება და სტრესთან გამკლავების უნარები და მისი დამო-
კიდებულება სპეციალისტისა და მასთან თანამშრომლობის მიმართ. 

ქვემოთ მოცემულია ზრდასრული ადამიანის ფსიქიკური ჯანმ-
რთელობის შეფასების სქემის ნიმუში, რომელიც თავის თავში მო-
იცავს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტატუსის შეფასებას2. 

ნახაზი	2.	ზრდასრული	ადამიანის	ფსიქიკური	ჯანმრთელობის	
შეფასების	სქემა

1.	 დემოგრაფიული	მონაცემები (ასაკი, სქესი, ეროვნება, ოჯა-

2 შეყრილაძე, ი. (2012) საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, შე მუ-
შავებულია Los Angeles County Department of Mental Health Adult Intial Assess-
ment Form საფუძველზე
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ხური მდგომარეობა, დასაქმების მდგომარეობა, კულტურული თა-
ვისებურებანი, საცხოვრებელი, სხვა)

2.	 ვიზიტის	მიზეზი/მთავარი	ჩივილი
•	 არსებული სიმპტომები
•	 სიმპტომთა დასაწყისი
•	 სიმპტომთა ინტენსივობა და ხანგრძლივობა 
•	 მაპროვოცირებელი ფაქტორები 
•	 გავლენა ფუნქციონირების დონეზე (ყოველდღიური აქტი-

ვობები, სამსახური/სკოლა, ოჯახი/ურთიერთობები, საც-
ხოვრებელი, თვით-მოვლა)

3.	 ფსიქიატრიული/ფსიქიკური	ჯანმრთელობის	ანამნეზი	
•	 სტაციონარული და ამბულატორული მკურნალობა
•	 მკურნალობის/უმკურნალობის გავლენა ფუნქციონირების 

დონეზე
•	 ფსიქიკური აშლილობების ისტორია ოჯახში

4.	 ამჟამინდელი	რისკები
•	 თვითდაზიანების რისკი
•	 სხვისი დაზიანების რისკი
•	 ტრავმა გადაიტანა უახლოეს წარსულში
•	 ძალადობის მსხვერპლი/ინიციატორი
•	 აწმყო/წარსულში ნივთიერებათა მოხმარება/ავადმოხმარე-

ბა 
•	 უსახლკარობა
•	 პრობაციონერი/სასჯელაღსრულების სისტემა
•	 სხვა

5.	 სამედიცინო	ანამნეზი	
•	 ქრონიკული დაავადებები 
•	 მიმდინარე მწვავე დაავადებები
•	 გადატანილი სერიოზული დაავადებები

6.	 მედიკამენტები	და	მათი	ეფექტი

7.	 ნივთიერებათა	ავადმოხმარება
•	 მოხმარებული ფსიქოტროპული ნივთიერებები 
•	 მოხმარების ხანგრძლივობა
•	 მოხმარების ინტენსივობა
•	 მოხმარების სიხშირე
•	 მოხმარების შედეგები (ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, 

სოციალური)

8.	 ფსიქოსოციალური	ანამნეზი
•	 ოჯახი და ურთიერთობები (ოჯახი, რომელშიც გაიზარდა; 

ოჯახი, რომელიც შექმნა; ძალადობა ოჯახში, გადატანილი 
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ფსიქოტრავმა, ძალადობა ბავშვზე და აშ.) 
•	 მასზე დამოკიდებული პირები (ბავშვები, მოხუცები, შშმ პი-

რები)
•	 ამჟამინდელი საცხოვრებელი პირობები და თანადგომის 

ქსელი
•	 განათლება
•	 დასაქმება
•	 საცხოვრებელი პირობები
•	 კანონთან პრობლემები

9.	 ფსიქიკური	ჯანმრთელობის	სტატუსის	შეფასება
•	 გარეგნობა და ზოგადი აღწერილობა (ჩაცმულობა და ჰიგი-

ენა, მხედველობითი კონტაქტი, მოტორული აქტივობა, ურ-
თიერთობის სტილი)

•	 კოგნიტური უნარები (მეტყველება, ორიენტაცია, ინტელექ-
ტუალური ფუნქციონირება, მეხსიერება, კონცენტრაცია)

•	 გუნება-განწყობილება და აფექტი
•	 აღქმის დარღვევები (ჰალუცინაციები, დეპერსონალიზაცია)
•	 აზროვნების პროცესის დარღვევები (კონცენტრაცია, ასო-

ციაცია, აბსტრაქცია, მსჯელობა, კრიტიკა)
•	 აზროვნების შინაარსის დარღვევები (ბოდვა, იდეაცია) 
•	 ქცევითი დარღვევები (აგრესიული, იმპულსური, მტრული, 

დესტრუქციული..)
•	 თვითდაზიანების/სხვისი დაზიანების რისკები
•	 სხვა  

10.	დაძლევის	უნარები	და		რესურსები
11.	შეფასების	დასკვნები	
12.	რეკომენდაცია/გეგმა
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ქცევითი ცვლილების ხელშეწყობა

კონსულტირების პროცესში ხშირად სპეციალისტის მიზანია, 
დაეხმაროს ადამიანს არაჯანსაღი ქცევითი მიდრეკილების დაძლე-
ვაში, ცხოვრების სტილის შეცვლაში. ვინაიდან ქცევის შეცვლა საკ-
მაოდ რთული ამოცანაა, განსაკუთრებით როდესაც საქმე ზრდას-
რულს ეხება, სპეციალისტს უნდა ჰქონდეს რეალისტური მოლოდინი 
ქცევითი ცვლილების განხორციელებასთან დაკავშირებით და კარ-
გად უნდა ესმოდეს ცვლილების დინამიკა, რათა სათანადოდ მიუდ-
გეს ბენეფიციარს და ქცევითი ცვლილების საჭიროების კონკრეტულ 
შემთხვევას. 

ქცევითი ცვლილების მოდელი

ამერიკელმა ფსიქოლოგმა ჯეიმს პროჩასკამ და მისმა კოლეგებ-
მა როდ აილენდის უნივერსიტეტიდან მეოცე საუკუნის ოთხმოცი-
ანი წლების დასაწყისში ფსიქოთერაპიის განსხვავებულ თეორიათა 
შესწავლის საფუძველზე განავითარეს ქცევითი ცვლილების ტრან-
სთეორიული მოდელი, რომელიც გვთავაზობს ადამიანის ქცევაში 
სასურველი ცვლილების მოხდენის შეფასებისა და ხელშეწყობის 
სტრატეგიებს (Prochaska & DeClimente, 1983; Prochaska, DiClemente 
& Norcross, 1992). აღნიშნული მოდელის თანახმად, ადამიანი გადის 
გარკვეულ უნივერსალურ ეტაპებს საკუთარი პრობლემური ქცევის 
სასურველი ჯანსაღი ქცევით შეცვლის გზაზე. ეს ეტაპებია: ფიქრის-
წინა, ფიქრის, მომზადების, მოქმედების და შენარჩუნების ეტაპები. 

საგულისხმოა, რომ მოდელის ავტორთა აზრით, ცვლილებათა 
ეტაპებს სპირალური ხასიათი აქვს, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ 
ადვილად შესაძლებელია გვიანდელი ეტაპიდან ადრეულ ეტაპზე 
დაბრუნება. 

ფიქრისწინა ეტაპი − ტრანსთეორიული მოდელის თანახმად 
ფიქრისწინა ეტაპზე ადამიანებს არ აქვთ სურვილი, ცვლილება 
მოახდინონ თავიანთ ქცევაში უახლოესი მომავლის განმავლობა-
ში. ისინი არც კი ფიქრობენ ქცევის შეცვლაზე და შესაძლოა ვერც 
აცნობიერებდნენ, რომ ესა თუ ის ქცევა მათ პრობლემას უქმნით. 
როგორც წესი, განსხვავებით გარეშე პირთაგან, მათ არ მიაჩნიათ, 
რომ მათი ქცევა პრობლემურია, ამიტომ მათ ხშირად ახასიათებენ, 
როგორც „ჯიუტებს“ ან „პრობლემის უარმყოფლებს“. 

ამ ეტაპზე „პრობლემას“ ადამიანი და ის პირი, რომელსაც მისი 
დახმარება სურს, სხვადასხვა რამეში ხედავს. შესაბამისად, არას-
წორია, მათი დაუყოვნებლივი გადაბირების მიზნად დასახვა და უმ-
ჯობესია მათი ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობა. ადამიანის დახ-
მარების ამოცანას ამ ეტაპზე წარმოადგენს მიხმარება იმაში, რომ 
დაიწყოს ფიქრი და გაუჩნდეს კითხვები აღნიშნულ საკითხთან და-
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კავშირებით. წარმატებას წარმოადგენს ადამიანის მიერ იმის გაც-
ნობიერება, რომ წუხილის საფუძველი არსებობს. 

ფიქრის ეტაპი − ეს ის ეტაპია, რომლის დროსაც ადამიანი აც-
ნობიერებს, რომ პრობლემა არსებობს და სერიოზულად ფიქრობს 
მის გადაწყვეტაზე, თუმცა კონკრეტული ქმედებები ჯერ განხორცი-
ელებული არ აქვს. ამ სტადიაზე ადამიანს შესაძლოა ჰქონდეს პრობ-
ლემის გადაწყვეტის სურვილი, თუმცა არ შეეძლოს ამის გაკეთება. 
ამ ეტაპზე არაჯანსაღი ქცევისადმი დამოკიდებულება ამბივალენ-
ტურია და არ არის გამორიცხული ამ წინააღმდეგობრივი მდგომა-
რეობის ქრონიკული გახანგრძლივება. 

ამ ეტაპზე უმნიშვნელოვანესია ცვლილების მოტივაციის გაღვი-
ვება, ადამიანის ინფორმაციითა და წამახალისებელი მექანიზმებით 
უზრუნველყოფა და ცვლილებაზე საუბრის ხელშეწყობა.  არსები-
თია კლიენტის პერსპექტივის გაგება და დახმარება პრობლემური 
ქცევისა და ამ ქცევის შეცვლის დადებითი და უარყოფითი მხარე-
ების ფორმულირებაში. წარმატებული შედეგია ადამიანის მიერ ქცე-
ვის შეცვლის მზაობა და გაზნრახვის გამოხატვა. 

მომზადების ეტაპი − ამ ეტაპზე ადამიანი უახლოვდება ქმედე-
ბის სტადიას და იწყებს გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას ამ მი-
მართულებით ანუ სახეზეა განზრახვისა და მოქმედების ერთობლი-
ობა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს სტადია წარმოადგენს გარდამავალ 
ეტაპს, რომლიც დროსაც ადამიანი მტკიცე გადაწყვეტილებას იღებს 
ქცევის შეცვლის თაობაზე. როგორც წესი, ასეთ დროს ადამიანთა 
უმრავლესობა დროის ხანმოკლე მონაკვეთში ავლენს ქცევის შეცვ-
ლის სერიოზულ მცდელობებს. 

მიუხედავად ცვლილების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისა, 
ცვლილება ავტომატურად არ ხდება. ამიტომ მნიშვნელოვანია სპე-
ციალისტმა გააგრძელოს მოტივაციის გაძლიერებაზე მუშაობა და 
დაეხმაროს ადამიანს სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში,  დაძლევის/
თავის გართმევის უნარ-ჩვევათა გაძლიერებაში და შესაძლო რის-
კების გააზრებაში. წარმატებას ამ სტადიაზე წარმოადგენს კარგად 
ფორმულირებული სამოქმედო გეგმის შემუშავება. 

მოქმედების ეტაპი − ამ ეტაპზე ადამიანი აქტიურად ცდილობს 
არაჯანსაღი ქცევის შემცირებას. ადამიანის თავგანწირვა ამ მიმარ-
თულებით აშკარაა და სახეზეა მისი მხრიდან სერიოზული ძალის-
ხმევა ცვლილების განხორციელებაში. მნიშვნელოვანია ინდივიდის 
პროდუქტულობის უნარის გაზრდა წარმატებულ ნაბიჯებზე ფოკუ-
სირებითა და მიზნის გაძლიერებით. წარმატებული შედეგია შეცვ-
ლილი ქცევის გახშირება და არასასურველი ქცევის შემცირება. 

შენარჩუნების ეტაპი − ეს არის ეტაპი, როდესაც ადამიანმა განა-
ხორციელა ცვლილება, ახალმა ტიპის ქცევამ ჩაანაცვლა ძველი ქცე-
ვა და რეციდივის ალბათობაც შემცირებულია. შენარჩუნების ეტაპს 
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ხშირად განიხილავენ როგორც პერიოდს, რომლის დროსაც ცოტა 
რამ ხდება, თუმცა იგი არ არის სტატიკური ფაზა. რეციდივი შესაძ-
ლებელია და ხდება კიდეც რიგი მიზეზების გამო. მოსალოდნელია 
რეციდივის კრიზისი, რომლის დროსაც ადამიანის შინაგანი ძალები 
შესუსტებულია და შფოთვა და შიში კი გაძლიერებული. ასეთ დროს 
ადამიანს სჭირდება თანადგომა, ნუგეში და გამხნევება. 

რეციდივი, ანუ არაჯანსაღი ქცევის დაბრუნება, შესაძლებე-
ლია და ხშირად ხდება ცვლილების განხორციელების პროცესში, 
რაც ართულებს ქცევის შეცვლას. რეციდივის შემდეგ ადამიანები 
ხშირად უბრუნდებიან ადრეულ ეტაპებს და თავიდან იწყებენ წინ-
სვლას. რეციდივის დროს ადამიანთა შინაგანი ძალები შესუსტე-
ბულია და შფოთვა და შიში კი − გაძლიერებული. რეციდივს ადა-
მიანში დემორალიზაციის გამოწვევა შეუძლია, ამიტომ კრიზისის 
გადასალახად მათ სჭირდებათ თანადგომა, ნუგეში და გამხნევება. 
მნიშვნელოვანია ბენეფიციარის დახმარება იმის გააზრებაში, რომ 
რეციდივს შეუძლია გვასწავლოს, თუ როგორ დავძლიოთ არაჯან-
საღი ქცევა და მომავალი მცდელობისას წარმატების ალბათობა 
გავზარდოთ. 

წარმატების მისაღწევად მნიშვნელოვანია იმ ფაქტორების დად-
გენა და გარკვევა, რამაც გამოიწვია კრიზისი, სპეციალისტის მხრი-
დან ინფორმაციის და უკუკავშირის მიწოდება და ემპათიური და-
მოკიდებულების შენარჩუნება, რეციდივის ნორმალიზება ისეთ შემ-
თხვევებში, რომლებშიც ცვლილების მიღწევა რეალურად რთულია 
და ბენეფიციარის წახალისება, რომ იგი გაკვეთილად გამოიყენოს. 
წამყვანი როლი ენიჭება სპეციალისტის მიერ წარმატების მიღწევის 
გზების მოძიებას და შეთავაზებას, ბენეფიციარის წარმატებული 
მცდელობების აღიარებას და შემდგომი ძალისხმევის წახალისებას. 

საბოლოო წარმატების შემთხვევაში ადამიანი გამოდის ცვლი-
ლებათა ეტაპების სპირალიდან და აღარ საჭიროებს სხვათა დახმა-
რებას ჯანსაღი ქცევის შენარჩუნებაში. 
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ნახატი 4: ცვლილების ეტაპები

1. ფისქრისწინა
2. ფიქრის

6. რეციდივი
ქცევითი	

ცვლილების	
მოდელი 3. მომზადების

5. შენარჩუნების
4.	მოქმედების

ცვლილების ეტაპთა თეორია რელევანტურია ქცევითი ცვლილე-
ბის ნებისმიერი შემთხვევისთვის, განსაკუთრებით როდესაც საქმე 
ზრდასრულს ან მოზარდს ეხება. ამ მოდელის მორგება ბავშვებზეც 
შეიძლება, თუ ბავშვის განვითარება ამის საშუალებას იძლევა. თუმცა 
იმის გათვალისწინებით, რომ ბავშვთა რთული ქცევა ხშირად მშობ-
ლის არაჯანსაღ ქცევასა თუ მიდგომაში იღებს სათავეს, ცვლილების 
ეტაპთა მოდელი ღირებული ინსტრუმენტია მშობლებთან მომუშავე 
ნებისმიერი პროფესიონალისთვის (სოციალური მუშაკი, ფსიქოლო-
გი, პედაგოგი, აშ) ადამიანის ქცევითი ცვლილების ხელშეწყობაში.

მოდელის მთავარი უპირატესობა იმაშია, რომ იგი სპეციალის-
ტებს ეხმარება, გაიაზრონ, თუ რაოდენ რთულია ჩვევებისა და 
ძვალ-რბილში გამჯდარი ქცევების შეცვლა, შეეცადონ დაინახონ, 
სად არის ბენეფიციარი ქცევითი ცვლილების მრუდზე და შესატყ-
ვისი მიდგომა მიუყენონ. ამგვარად, განხილული ეტაპების თავი-
სებურებათა გათვალისწინება და სპეციალისტის მიერ შესაბამისი 
მიდგომის გამოყენება ბენეფიციართა კონსულტირების პროცესში 
არსებითი და სასარგებლოა თანამშრომლობის ეფექტიანობისთვის, 
განსაკუთრებით თუ კონსულტირების მიზანია ბენეფიციარის ქცე-
ვაში ცვლილების გამოწვევა.  
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ინდივიდებთან ჯგუფური მუშაობა

ბენეფიციართა კონსულტირების კონტექსტში სოციალური მუ-
შაკები ხშირად მიმართავენ ჯგუფური მუშაობის მეთოდებს. ინდი-
ვიდებთან მუშაობის ჯგუფურ ფორმატს გარკვეული სპეციფიკა და 
არაერთი უპირატესობა ახასიათებს. სამეცნიერო ლიტერატურაში 
ჯგუფთა მრავალგვარი დაყოფა გვხვდება. ჯგუფთა შემოთავაზებუ-
ლი კატეგორიები ხშირად ურთიერთგადამფარავია, ვინაიდან თი-
თოეული მათგანი ერთდროულად მრავალ მიზანს ემსახურება.

სოციალურ მუშაობაში ჯგუფები შეიძლება დაიყოს ისეთ კატე-
გორიებად, როგორიცაა, საგანმანათლებლო ჯგუფები,  სოციალი-
ზაციის ჯგუფები, უნართა განვითარებაზე მიმართული ჯგუფები, 
პიროვნული ზრდის ჯგუფები, თერაპიული ჯგუფები, თვითდახმა-
რების ჯგუფები და სხვა (Hepworth & Larsen, 1993; Shulman, 1999). 

საგანმანათლებლო ჯგუფის ძირითადი მიზანია ჯგუფის წევრე-
ბის ცნობიერების ამაღლება კონკრეტულ საკითხებზე. სოციალიზა-
ციის ჯგუფი ემსახურება ჯგუფის წევრების სოციალური უნარების 
განვითარების ხელშეწყობასა და პიროვნებათაშორისი ურთიერთო-
ბების გაუმჯობესებას. პიროვნული ზრდის ჯგუფები მიზნად ისახავს 
ადამიანების დახმარებას საკუთარი ცხოვრებისეული გამოცდილე-
ბის უკეთ გააზრებაში და შინაგანი ზრდის მიღწევაში. თერაპიული 
ჯგუფების მიზანია ჯგუფის წევრთა ფუნქციონირების გაუმჯობესე-
ბა. თვითდახმარების ჯგუფში ჯგუფის ყველა წევრს ერთი სირთუ-
ლე აერთიანებს და ჯგუფი მიზნად ისახავს წევრებს შორის ინფორ-
მაციისა და გამოცდილების გაზიარებას, ერთმანეთის დახმარებას 
ამ სირთულის გამკლავებაში. 

აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი ჯგუფი არ იმართება სპეცი-
ალისტის მიერ. ამის მაგალითია თვითდახმარების და მხარდაჭერის 
ჯგუფები. ასეთი ჯგუფები შედგება წევრებისგან, რომელთაც ყვე-
ლას ერთი პრობლემა აერთიანებს. მავნე ნივთიერებათა მოხმარება, 
ოჯახის წევრის გარდაცვალება, ქრონიკული დაავადება − ეს მაგა-
ლითებია სირთულეებისა, რომლის ირგვლივაც წარმოებს თვით-
დახმარების და მხარდაჭერის ჯგუფების ფორმირება. მიუხედავად 
იმისა, რომ შესაძლოა სპეციალისტი მონაწილეობდეს ჯგუფის ჩა-
მოყალიბების საწყის ეტაპზე, როგორც წესი, ჯგუფის ლიდერი ასე-
ვე არის არაპროფესიონალი ადამიანი, რომელსაც ზუსტად იგივე 
პრობლემა აწუხებს, რაც დანარჩენ წევრებს. ამგვარი ჯგუფების 
წამყვანი ღირებულებაა ინტერპერსონალური მხარდაჭერა და გა-
მოცდილების გაზიარება.

ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროში ჩარლზ მონტგომერი გამო-
ყოფდა ჯგუფების შემდეგ სახეებს: აქტივობის ჯგუფები უნართა 
განვითარებისა და რეაბილიტაციისათვის (მაგ. ხელგარჯილობის ან 
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მზარეულობის), პრობლემის დაძლევის ჯგუფები, ფსიქოგანათლე-
ბის ჯგუფები (სწავლისა და გაუმჯობესების საერთო მიზნით),  ფსი-
ქოდინამიური ჯგუფები და მხარდაჭერის ჯგუფები (Montgomery, 
2002). ჯგუფურ მუშაობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება 
ადიქციის სფეროში, სადაც 12 ნაბიჯის პროგრამა, მათ შორის ანო-
ნიმური ალკოჰოლიკების (AA) და ანონიმური ნარკომანების (AN) 
მიდგომა, თვითდახმარების ჯგუფის გავლენიან მაგალითს წარ-
მოადგენს და ნივთიერებათა ავადმოხმარების დაძლევის ფართოდ 
დამკვიდრებული და ეფექტური პრაქტიკაა. ადიქციაში თერაპიული 
ჯგუფების შემდეგი დაყოფაც გვხვდება: ფსიქოთერაპიული ჯგუფე-
ბი, კოგნიტური თერაპიის ჯგუფები, დინამიკური თერაპიის ჯგუფე-
ბი, რეციდივის პრევენციის ჯგუფები, თვითდახმარების ჯგუფები 
და ქსელური თერაპიის ჯგუფები3. 

განურჩევლად ჯგუფის ტიპისა, ჯგუფური მუშაობის მიზანია 
ჯგუფის წევრების გარკვეული საჭიროებების დაკმაყოფილება, უნარ-
ჩვევების განვითარება თუ გაუმჯობესების ხელშეწყობა, თუმცა ჯგუ-
ფის ტიპიდან გამომდინარე შესაძლოა მისი მიზნები განსხვავდებო-
დეს. მაგალითისათვის, მოზარდთა მშობლების საგანმანათლებლო 
ჯგუფი მიზნად ისახავს ჯგუფის წევრებმა მეტი იცოდნენ/შეიტყონ 
მოზარდობის ასაკის თავისებურებებისა და მოზარდებთან ეფექტი-
ანი ურთიერთობის უნარების შესახებ, მაშინ როცა ცალკეული თერა-
პიული ჯგუფის მიზანს შესაძლოა წარმოადგენდეს ჯგუფის წევრების 
სტრესის დაძლევის უნარების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 

ზოგადად, ჯგუფური სესიების რაოდენობა მნიშვნელოვნად ვა-
რირებს. მანორის (1994) თანახმად, ჯგუფური სესიების მინიმალური 
რაოდენობა ჩვეულებრივ არის ექვსი, თუმცა ხშირია ჯგუფური სე-
სიები სრული ერთი წელიც კი გრძელდებოდეს. ჯგუფის ზომა ხშირ 
შემთხვევაში დამოკიდებულია ჯგუფის ფუნქციაზე. ითვლება, რომ 
ჯგუფის წევრთა რაოდენობა საუკეთესოა, თუ იგი ვარირებს 8-12 
შორის. საგანმანათლებლო ჯგუფები, როგორც წესი, მრავალრიც-
ხოვანია.

ღია და დახურული ჯგუფები

ერთმანეთისგან არჩევენ ღია და დახურულ ჯგუფებს. ღიაა 
ჯგუფი, რომლის საზღვრებიც გახსნილია, ანუ ხშირია ახალი წევ-
რების შემოერთება და ძველი წევრების მიერ ჯგუფის დატოვება. 
დახურულია ჯგუფი, თუ მისი ფორმირების დღიდან ჯგუფში ახალი 
წევრების დამატება არ ხდება. დახურული ჯგუფები მეტი თვითგახ-
სნით, შეკრულობითა და სიღრმისეულ საკითხებზე ორიენტირებით 
ხასიათდებიან.  

3 https://www.firststepsrecovery.com/6-types-group-therapy/
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ღია ჯგუფები გავრცელებულია ისეთ გარემოში, სადაც ადამი-
ანები დროებით და განსხვავებული ვადით ხვდებიან (მაგ.: სტაცი-
ონარი). ჩვეულებრივ, ასეთ ჯგუფებში ხშირია აქცენტის გაკეთება 
საგანმანათლებლო საჭიროებებზე, ცხოვრების ჯანსაღი წესის შე-
ნარჩუნებაზე, ადაპტაციის საკითხებსა და უნარ-ჩვევების განვითა-
რებაზე. ღია ჯგუფები ნაკლებად ხასიათდება თვითგახსნისა და შეკ-
რულობის მაღალი ხარისხით, თუმცა ის თერაპიული ეფექტები, რაც 
ახასიათებს ჯგუფურ მუშაობას, აქაც ძალაში რჩება. 

ჯგუფური მუშაობის უპირატესობები

გამოჩენილი ამერიკელი ფსიქიატრისა და ჯგუფური ფსიქოთე-
რაპიის გავლენიანი წარმომადგენლის, ირვინ იალომის თანახმად 
(2005), უაღრესად მდიდარია კვლევითი მტკიცებულება ჯგუფური 
ფსიქოთერაპიის ეფექტურობის შესახებ. იალომი საკუთარ შრომებ-
ში აყალიბებს ჯგუფური მუშაობის იმ მახასიათებლებს, რომლებიც 
წარმოადგენენ მისი ეფექტურობის განმაპირობებელ უმთავრეს 
ფაქტორებს და ჯგუფური მუშაობის უპირატესობებს. ეს მახასია-
თებლებია:

•	 იმედის ჩასახვა: როგორც წესი, ჯგუფში ჩართულია დაძ-
ლევის სხვადასხვა ეტაპზე მყოფი ადამიანები. შესაბამისად, 
ჯგუფის წევრებისთვის მსგავსი პრობლემების მქონე ადამი-
ანებთან შეხვედრა, რომლებმაც თავი გაართვეს აღნიშნულ 
პრობლემას, უაღრესად იმედისმომცემია. 

•	 უნივერსალობა/ნორმალიზაცია: მსგავსი სირთულეების 
მქონე ადამიანებთან შეხვედრა ინდივიდებს ეხმარება სა-
კუთარი პრობლემების ნორმალიზებაში, იმის გააზრებაში, 
რომ მხოლოდ ისინი არ არიან ამგვარ მდგომარეობაში და 
მათ სირთულეებს უნივერსალური ხასიათი აქვთ; ასევე, ამ 
სირთულეების დაძლევის გზების დანახვაში.

•	 ინფორმაციის მიღება: ჯგუფის წევრები ერთმანეთში სა-
სარგებლო ინფორმაციას ცვლიან.

•	 ალტრუიზმი: ჯგუფის წევრებს შესაძლებლობა ეძლევათ 
დახმარება გაუწიონ სხვებს, გაუზიარონ მათ საკუთარი 
ძლიერი მხარეები და დაეხმარონ თავდაჯერებულობის გაღ-
რმავებაში. ინდივიდუალური კონსულტირების კონტექსტში 
ბენეფიციარი, ჩვეულებრივ, დახმარების მიმღებია, ჯგუ-
ფურ ფორმატში კი მას შესაძლებლობა ეძლევა დახმარების 
გამცემიც იყოს. 

•	 საწყისი ოჯახის კორექციული გათამაშება/მრავალმხრივი 
ტრანსფერი: თერაპიული ჯგუფი გარკვეულწილად ოჯა-
ხური ჯგუფის ანალოგია. შესაბამისად, ჯგუფური დინამი-
კის პროცესში ჯგუფის წევრებს ეძლევათ შესაძლებლობა, 
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უკეთ გაიაზრონ ბავშვობის გამოცდილებათა გავლენა მათ 
პიროვნებაზე და ქცევაზე. 

•	 სოციალიზაციის უნარების სწავლა: ჯგუფი მხარდამჭერ და 
უსაფრთხო გარემოს ქმნის მისი წევრებისათვის ახალი ტი-
პის ქცევების გამოსაცდელად წარუმატებლობის შიშის გა-
რეშე. 

•	 სხვისი ქცევის მოდელირება/მიბაძვით სწავლა: ადამიანს ეძ-
ლევა შესაძლებლობა ისწავლოს ჯგუფის სხვა წევრისა თუ 
სპეციალისტის ქცევის მოდელირებით.

•	 პიროვნებათაშორისი დასწავლა: სხვა ადამიანებთან კონ-
ტაქტით და მათგან უკუკავშირის მიღებით ჯგუფის წევ-
რებს შესაძლებლობა ეძლევათ, უკეთ შეიმეცნონ საკუთარი 
თავი.

•	 ჯგუფის შეკრულობა: ვინაიდან ჯგუფს საერთო მიზანი 
აქვს, ჯგუფის წევრები მიკუთვნებულობას და მიმღებლო-
ბას გრძნობენ, რაც „ერთ ნავში სხდომის“ ძალზედ სასარგებ-
ლო განცდას ბადებს. არაერთი კვლევის თანახმად, ჯგუფის 
შეკრულობა ჯგუფური მუშაობის წარმატების ყველაზე გავ-
ლენიან ფაქტორად სახელდება.

•	 კათარზისი:  ჯგუფის წევრების მიერ მოყოლილი ისტორი-
ების მოსმენითა და ჯგუფში ემოციების და გრძნობების გა-
ზიარებით ადამიანები განიცდიან შვებას სულიერი ტკივი-
ლისგან, დანაშაულის განცდისა და სტრესისგან. 

•	 ეგზისტენციალური ფაქტორები: რამდენადაც ჯგუფში მუ-
შაობა ინდივიდებს სთავაზობს მხარდაჭერასა და რეკომენ-
დაციებს, იმდენად იგი ეხმარება წევრებს იმის გააზრებაში, 
რომ თავად აგებენ პასუხს საკუთარ ქცევაზე, არჩევანსა და 
ცხოვრებაზე.

ამგვარად, ჯგუფები ინდივიდებს ეხმარება საკუთარ ქცევაში 
და საკუთარ თავში უკეთ გარკვევაში და საკუთარი პრობლემური 
ქცევის უფრო წარმატებული ქცევით შეცვლის გზათა დანახვაში. 
ამასთან, წარმოადგენს რა საზოგადოების მიკროსამყაროს, ჯგუ-
ფი იძლევა პოზიტიური უკუკავშირის მიღებისა და გაცემის შესაძ-
ლებლობას, საკუთარი გამოცდილების სხვათა გამოცდილებებთან 
დაკავშირების შესაძლებლობას, ეხმარება ინდივიდებს სხვებზე 
ზრუნვის უნარების გაუმჯობესებაში და საკუთარი აზრების და ემო-
ციების უკეთ გამოხატვაში. ჯგუფური მუშაობის უპირატესობად, 
ასევე, ითვლება ის, რომ იგი ხარჯთ-ეფექტური და ეკონომიურია.

ჯგუფური მუშაობის რისკები

მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფურ მუშაობას მრავალი უპირა-
ტესობა აქვს, მას ასევე  თან ახლავს გარკვეული რისკები. პირველ 
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რიგში, ყველა ბენეფიციარისთვის არაა სახარბიელო ჯგუფში მო-
ნაწილეობის მიღება პიროვნული თუ სიტუაციური გარემოებების 
გამო. გარდა ამისა, ჯგუფურ თერაპიაში ძალზედ რთულია კონფი-
დენციალობის დაცვა, რთულია ნდობისა და უსაფრთხოების განც-
დის დამყარება, სპეციალისტს ნაკლები ინდივიდუალური დრო აქვს 
ჯგუფის წევრებისათვის და არსებობს კონფორმიზმის, ჯგუფის წევ-
რების მიერ განხორციელებული ზეწოლისა და დესტრუქციული გავ-
ლენის რისკები. აღნიშნული რისკების გათვალისწინება სპეციალის-
ტის პასუხისმგებლობას წარმოადგენს.

ჯგუფური მუშაობა და ფასილიტატორის ფუნქციები

ჯგუფის წევრების ერთგვარობა და განსხვავებულობა

ჯგუფის დაკომპლექტებისას მნიშვნელოვანია ჰეტეროგენულო-
ბა-ჰომოგენულობის საკითხის გააზრება. გამოცდილება აჩვენებს, 
რომ სასარგებლოა ჯგუფის ერთგვარობა (ჰომოგენურობა) ძირი-
თად საკითხთან/პრობლემასთან მიმართებაში (მაგ.: ჭარბი წონის 
ადამიანების ჯგუფი, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა ჯგუფი), 
ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში ჯგუფის წევრები ადვილად ამყარებენ 
კავშირს ერთმანეთთან, ექმნებათ „ყველა ერთ ნავში ვსხედვართ“ 
განცდა და უადვილდებათ უკუკავშირისა და ემოციური მხარდაჭე-
რის მიღება და გაცემა. 

ამავდროულად, ითვლება, რომ სასარგებლოა ჯგუფის წევრები 
განსხვავდებოდნენ (ჰეტეროგენულობა) ფუნქციონირების დონით, 
დაძლევის უნარებითა და ცალკეული პიროვნული მახასიათებლე-
ბით (მაგ.: ინტერპერსონალური ურთიერთობის უნარებით), რათა 
წევრებმა უკეთ ისწავლონ ერთმანეთისგან და სასარგებლო ქცევის 
ფორმების მოდელირების მეტი შესაძლებლობა მიეცეთ. თუმცაღა, 
მნიშვნელოვანია, პრაქტიკოსმა სოციალურმა მუშაკმა დაიცვას ჰე-
ტეროგენულობის ბალანსი ჯგუფის შედგენისას. არასასურველია, 
ჯგუფში ერთი წევრი გამოირჩეოდეს ყველა სხვა დანარჩენისგან  
რაიმე ნიშნით − მაგალითად, ახალგაზრდების ჯგუფში იყოს მხო-
ლოდ ერთი ასაკოვანი ადამიანი. 

ინდივიდის ჯგუფში ჩართვა

ჯგუფის დაკომპლექტებამდე სპეციალისტმა უნდა მოახდინოს 
ყველა შესაძლო წევრის შეფასება ან სკრინინგი და განსაზღვროს, 
თუ რამდენად არის მზად ინდივიდი ჯგუფური მუშაობისათვის და 
რამდენად სასარგებლო იქნება მისთვის ჯგუფში ჩართულობა. 

გარკვეული კატეგორიის ან მდგომარეობის მქონე ადამიანე-
ბისთვის ჯგუფური მუშაობა არ არის რეკომენდებული (მაგ.: ღრმა 
დეპრესიული პაციენტები). რიგ შემთხვევებში, ინდივიდის ჯგუფში 
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ჩართვა რისკებთანაა დაკავშირებული და შესაძლოა საწინააღმდე-
გო შედეგი გამოიღოს. ასეთი გარემოებების მაგალითებია კრიზისუ-
ლი მდგომარეობა (ადამიანს ჯგუფში განთავსებამდე ესაჭიროება 
ინდივიდუალური ყურადღება), მაღალი იმპულსურობა (ინდივიდს 
უჭირს თავის შეკავება, როცა წყობიდან გამოდის და რთულია მისი 
გაკონტროლება), მწვავე ფსიქოზი, მაღალი პარანოიდული ტენდენ-
ციები, ანტისოციალური პიროვნება ან ზედმეტად მგრძნობიარე და 
მოწყვლადი პიროვნება.

ამგვარად, სპეციალისტმა წინასწარ უნდა გაიაზროს, თუ რა 
სარგებელს მოუტანს ბენეფიციარს ამა თუ იმ ჯგუფში მონაწილე-
ობა. სასურველია სოციალურმა მუშაკმა იხელმძღვანელოს ე.წ. 
გამორიცხვის კრიტერიუმებით (ჯგუფური მუშაობის უკუჩვენება) 
ანუ გამორიცხოს ის შემთხვევები, როდესაც ბენეფიციარს ჯგუფის 
ნორმების დაცვის დაბალი უნარები აქვს ან როდესაც იგი შეიძლება 
დესტრუქციული ან ფიზიკურად საშიში იყოს ჯგუფის სხვა წევრე-
ბისათვის. 

ჯგუფის ფასილიტაცია

ჯგუფური მუშაობის დასაწყის ეტაპზე, ჩვეულებრივ, ხდება 
ჯგუფის წესებისა და ნორმების ჩამოყალიბება, რომელთა დაცვის 
უზრუნველყოფა არის ჯგუფის ფასილიტატორის ფუნქცია. ასეთი 
წესები ეხება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა ჯგუფის 
წევრების ურთიერთპატივისცემა, თითოეული წევრის თვითგამო-
ხატვის და მონაწილეობის უფლება, ასევე დუმილის/მონაწილეობის 
არმიღების უფლება და კონფიდენციალობის დაცვა. 

ჯგუფის ფასილიტატორის ფუნქციებია:

•	 უსაფრთხო და ნდობით აღსავსე ატმოსფეროს ჩამოყალიბე-
ბა;

•	 ჯგუფის წევრების მიმართ მტრული განწყობისა და თავ-
დასხმის პრევენცია;

•	 წესებისა და ნორმების შესრულების უზრუნველყოფა;
•	 საჭიროების შემთხვევაში, ფოკუსის გადატანა და ჯგუფის 

ძირითადი ფოკუსის შენარჩუნების უზრუნველყოფა;
•	 უკუკავშირის გაცემა;
•	 წევრების წახალისება მონაწილეობა მიიღონ მუშაობის 

პროცესში;
•	 წევრების გამოცდილებისა და თვალსაზრისების ერთმანეთ-

თან დაკავშირება;
•	 არასწორი და ირაციონალური აზრების კორექტირება;
•	 წევრების ემოციური მხარდაჭერა; 
•	 სასარგებლო მონაწილეობის წახალისება;
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•	 არაპროდუქტული ჯგუფური დინამიკის შეჩერება;
•	 ჯგუფური მუშაობის შეჯამება

აღსანიშნავია, რომ ჯგუფური მუშაობის ფორმატში ფასილიტა-
ტორი ვერ გასცემს იმის გარანტიას, რომ ჯგუფის ყველა წევრი და-
იცავს კონფიდენციალობას. შესაბამისად, მისი ფუნქცია, ასევე, არის 
კონფიდენციალობის შენახვის სირთულეების შესახებ წინასწარ 
გააფრთხილოს ჯგუფის წევრები და არ წაახალისოს მათი მხრიდან 
უაღრესად სენსიტიური პირადი ინფორმაციის გაზიარება.

ჯგუფის განვითარების სტადიები და ფასილიტატორის როლი

ჯგუფის ფორმირებისა და განვითარების პროცესში ჯგუფი, 
ჩვეულებრივ, გარკვეულ სტადიებს გადის. ესენია: ფორმირება, გარ-
დასახვა, ნორმირება, ფუნქციონირება, დასრულება. 

•	 პირველი	სტადია − ფორმირება	(Forming):  ჯგუფის წევრე-
ბი ეცნობიან ერთმანეთს და ორიენტირდებიან.

•	 მეორე	სტადია − გარდასახვა	 (Storming): შფოთვა, გაურკ-
ვევლობა და კონფლიქტი იჩენს თავს − თვითდამკვიდრება 
და ჯგუფის ნორმებთან შეგუება წამყვანი პროცესებია. 

•	 მესამე	 სტადია − ნორმირება	 (Norming): ჯგუფის წევრებს 
შორის მყარდება თერაპიული ალიანსი.

•	 მეოთხე	 სტადია − ფუნქციონირება	 (Performing): ჯგუფის 
წევრებს უჩნდებათ ახალი იდეები, იწყებენ ახლებურად 
ფიქრს და ქცევას; ჯგუფის ასრულებს თავის ფუნქციას.

•	 მეხუთე	სტადია − დასრულება	(Adjourning): ჯგუფი ასრუ-
ლებს მუშაობას.

ფორმირების ეტაპზე ჯგუფის წევრები ძირითადად ჯგუფის ლი-
დერს მიმართავენ.  ამ ფაზაზე განიხილება ჯგუფის წესები. წევრები 
ფრთხილად არიან, რადგან ერთმანეთისადმი ჯერ ნდობით არ არიან 
გამსჭვალული, შეიძლება იყვნენ თავდაცვითი და თავშეკავებული. 
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს წევრთა როლების დადგენა, უპირატესად 
ფასილიტატორს მიჰყავს ჯგუფი და იგი იძლევა სასურველი კომუ-
ნიკაციისა და ქცევის მაგალითს. შეიძლება ითქვას, რომ ჯგუფის 
წევრები მზად არიან შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად, როდესაც 
გაიშინაგნებენ ჯგუფის წესებს, გარკვეული ნდობით განეწყობიან 
ერთმანეთისადმი, იწყებენ ერთმანეთის პატივისცემით და ზრუნვით 
მოპყრობას და ჯგუფში თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ. 

გარდასახვის ეტაპზე ხშირია კონფლიქტი, ვინაიდან წევრები იწ-
ყებენ თვითდამკვიდრებას და ძალაუფლების გამოცდას. ასევე, ისი-
ნი მეტად იხსნებიან, თუმცა ზოგიერთმა წევრმა შესაძლია დაბლო-
კოს საკუთარ თავზე ინფორმაციის გაზიარების პროცესი. ამ ფაზაზე 
ხდება ერთმანეთის რეაქციების დაკვირვება და შესწავლა. მნიშვნე-



79

ლოვანია, რომ ფასილიტატორმა მოახდინოს თვითგახსნის მისაღები 
ფორმის მოდელირება და წაახალისოს გულწრფელი და მოცემული 
ჯგუფისათვის შესაბამისი ღიაობა. ჯგუფის წევრები მზად არიან 
შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად, თუ ერთმანეთს დაუახლოვდნენ, 
გაიზარდა ნდობისა და ერთმანეთზე ზრუნვის ხარისხი.

ნორმირების ეტაპზე ჯგუფის წევრებისათვის უკვე ნათელია, 
რა მოეთხოვებათ და ამის შესაბამისად იქცევიან. ისინი, როგორც 
წესი, ერთმანეთის მიმართ მგრძნობიარენი და ემპათიურნი არიან 
და, შეიძლება ითქვას, უკვე ემოციური კავშირები აქვთ ერთმანეთ-
თან დამყარებული.

ფუნქციონირების ეტაპზე ფასილიტატორი ნაკლებად, ხოლო 
წევრები − მეტად აქტიურები არიან. ჯგუფის ლიდერი/ლიდერები 
ახდენენ ერთმანეთის კონფრონტაციის მისაღები გზების მოდელი-
რებას, წევრები ვალდებულებას იღებენ ჯგუფის მთავარი ფუნქციის 
განხორციელებაზე და დგამენ შესაბამის ნაბიჯებს.

დასრულების სტადია ჩვეულებრივ იწყება ბოლო შეხვედრამდე 
რამდენიმე სესიით ადრე. ამ ეტაპზე წევრების მხრიდან თვითგახ-
სნა მცირდება, თუმცა ხშირია დანაკარგის განცდა მოსალოდნელი 
დაშლის შესახებ. ასევე ხშირია ამბივალენტური დამოკიდებულება 
ჯგუფის დასრულების მიმართ. ჯგუფის ლიდერი ყურადღებას ამახ-
ვილებს ჯგუფის სარგებელზე, ახდენს მუშაობის ძირითადი მომენ-
ტებისა და მთავარი მიღწევების შეჯამებას და წაახალისებს პროგ-
რესის შენარჩუნებას. საჭიროების შემთხვევაში, ფასილიტატორი  
ახორციელებს საჭირო გადამისამართებას.

სოციალური მუშაკები კონსულტირების პროცესში ხშირად გა-
ნიხილავენ ინდივიდთა ჯგუფურ მუშაობაში ჩართვას, ვინაიდან 
ჯგუფი ეფექტურია მრავალ შემთხვევასა და გარემოებებში. ჯგუფი 
ხასიათდება არაერთი თერაპიული ეფექტით, უპირატესობითა და 
შეზღუდვით, რომელთა ცოდნაც უმნიშვნელოვანესია პრაქტიკოსი 
სოციალური მუშაკისათვის. ამასთან, მნიშვნელოვანია სპეციალის-
ტები ერკვეოდნენ ჯგუფის განვითარების დინამიკაში და ფლობდ-
ნენ სათანადო კომპეტენციას და გამოცდილებას, რათა სათანადოდ 
შეძლონ ჯგუფების დაგეგმვა და ფასილიტაცია.
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კონსულტირება ბავშვის რთული ქცევის კონტექსტში

სოციალურ მუშაკებს დასახმარებლად ხშირად მიმართავენ 
ბავშვის რთული ქცევის გამო. ბავშვთა კეთილდღეობის, სკოლის, 
ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და მართლმსაჯულების სისტემის სო-
ციალური მუშაკების უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა ბავშვის ჯანსაღი 
განვითარებისა და მისი პროსოციალურ ზრდასრულად ჩამოყალი-
ბების ხელშეწყობა და არაჯანსაღი და დამაზიანებელი ქცევების 
პრევენცია. 

ბავშვები და მოზარდები  ემოციურ დისტრესსა და ცხოვრები-
სეულ სირთულეებზე ზრდასრულებისგან განსხვავებულად რეაგი-
რებენ. მათი განცდები შეიძლება გამოიხატებოდეს არა იმაში, რომ 
ამ ყველაფერზე ღიად ისაუბრონ ან ემოციები ტირილით გამოხა-
ტონ, არამედ იმაში, რომ გაუჭირდეთ ურთიერთობა, გახდნენ უფრო 
აგრესიული, ასე ვთქვათ, „ცუდად მოიქცნენ“ და სკოლაშიც ცუდი 
ნიშნები და შეფასებები მიიღონ.

როგორც ადრე აღინიშნა, ბავშვთან/მოზარდთან მუშაობა სპე-
ციალისტისგან მეტ მოქნილობას მოითხოვს. კონსულტირების პრო-
ცესში ბავშვთან გასაუბრების დროს მნიშვნელოვანია ბავშვის ასა-
კისა და განვითარების დონისათვის შესაბამისი ენისა და   ურთიერ-
თობის ფორმების (თამაში, ხატვა, აშ.) გამოყენება. 

გასათვალისწინებელია, რომ ბავშვები და მოზარდები თავიან-
თი სურვილით იშვიათად ხვდებიან სპეციალისტებთან, ამიტომ, რიგ 
შემთხვევაში, სპეციალისტს მეტი გარჯა მართებს მათთან კონტაქ-
ტში შესასვლელად და მათი კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად. თა-
მაში, როგორც ურთიერთობის წამყვანი ფორმა ბავშვობაში, ასევე 
წამყვან როლს თამაშობს სპეციალისტის ბავშვთან ურთიერთობაში. 
მოზარდის შემთხვევაში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება მათი 
ავტონომიურობის და მათი თვალსაზრისის პატივისცემა. 

რთული ქცევის განმარტება

რთული ქცევის არაერთი განმარტება არსებობს. ამ განმარტე-
ბათა უმრავლესობა ქცევას განიხილავს რთულად, თუ იგი მოცემუ-
ლი კულტურისთვის მიუღებელია და წარმოდგენილია იმ ინტენსი-
ვობით, სიხშირით და ხანგრძლივობით, რაც ფიზიკურ საფრთხეს უქ-
მნის პირს ან სხვას ან ზღუდავს მის საზოგადოებაში ინტეგრაციას. 
ერთ-ერთი განმარტების თანახმად რთული ქცევა არის ბავშვის 
ისეთი „ქცევა, რომელსაც მოჰყვება თვითდაზიანება ან სხვისი და-
ზიანება, ფიზიკური გარემოს დესტრუქცია, და სირთულეებს უქმნის 
ბავშვის განვითარებას, ფუნქციონირებას და/ან ახალი უნარების 
ათვისებას ან იწვევს სოციალურ იზოლაციას“ (Doss & Reichle, 1991 
ციტირებული Hawken & Johnston, 2007). 
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რთული ქცევის გავრცელებული სახესხვაობებია: 

•	 თვითდამაზიანებელი ქცევა (საკუთარი სხეული დაკაწვრა, 
დაზიანება, თავის კედელზე რტყმა, აშ.); 

•	 სხვისი დამაზიანებელი/აგრესიული ქცევა (დარტყმა, პწკე-
ნა, ჩარტყმა, თმის მოქაჩვა, აშ.); 

•	 ნივთებისა და საგნების დამაზიანებელი, დესტრუქციული 
ქცევა (ნივთების დამსხვრევა, გაფუჭება, დახევა); 

•	 ტანტრუმი (ისტერიული ყვირილი, კივილი, ტირილი), 
•	 ძირეული წესების დაუცველობა, როგორიცაა, სახლიდან 

გაქცევა, ღამე სახლში არდაბრუნება. 

ქცევა, რომელიც ზიანს აყენებს თავად ბავშვს ან სხვას, რთული 
ქცევის უფრო მძიმე კატეგორიად შეიძლება ჩაითვალოს. 

პრობლემური ქცევა ბავშვის განვითარების კონტექსტში 

თუ სპეციალისტი ისმენს მშობლის ან მასწავლებლის ჩივილს 
ბავშვის რთული ქცევის შესახებ, მნიშვნელოვანია, უპირველეს ყოვ-
ლისა, ქცევის კონკრეტული აღწერილობის და გამოხატვის თავი-
სებურებების დადგენა. ხშირ შემთხვევაში, ასევე, საჭიროა ზრდას-
რულთა ფსიქოგანათლება, ახსნა იმისა, თუ ბავშვის ასაკობრივი და 
განვითარების თავისებურებებიდან გამომდინარე, რა ტიპის ქცევა 
არის მოსალოდნელი და რატომ. რიგი ქცევებისა, რაც მიუღებლად 
ითვლება უფროსი ასაკის ბავშვისთვის, სრულიად მისაღებია მცი-
რეწლოვანი ბავშვის შემთხვევაში, და პირიქით. 

ზოგჯერ ბავშვები თავიანთი განვითარებით არ შეესაბამებიან 
მათ ქრონოლოგიურ ასაკს, ან ემოციური და სოციალური განვითა-
რების დონით ჩამორჩებიან მათ ფიზიკურ განვითარებას. ამ შემთ-
ხვევაში მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რას ნიშნავს განვითარების 
ასაკი და რით განსხვავდება იგი ქრონოლოგიური ასაკისგან. 

ქრონოლოგიური ასაკი დაბადებიდან გასული თვეებისა და 
წლების რაოდენობას გულისხმობს, ხოლო განვითარების ასაკი კი 
მოიაზრებს იმის განსაზღვრას, თუ ბავშვის (ადამიანის) განვითარე-
ბის ფიზიკური, კოგნიტური, ემოციური (ფსიქოლოგიური) და სო-
ციალური ასპექტები რამდენად შეესაბამება მისი ასაკის ბავშვების 
უმრავლესობის განვითარების დონეს (გერიგი & ზიმბარდო, 2009). 

მაგალითისათვის, ბავშვი შეიძლება უსწრებდეს საკუთარ 
ასაკს ფიზიკური განვითარებით, იყოს 5 წლის, თუმცა სიმაღლისა 
და წონის მიხედვით შეესაბამებოდეს 7 წლის ბავშვების უმრავლე-
სობის მონაცემებს. ასეთ შემთხვევაში, მოცემული ბავშვის ფიზიკუ-
რი განვითარების ასაკი შეესაბამება 7-ს. ამავდროულად, შესაძლე-
ბელია, რომ იგივე ბავშვი რომელიღაც სხვა ასპექტში (ემოციურში 
ან სოციალურში) ჩამორჩებოდეს საკუთარ ქრონოლოგიურ ასაკს. 
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ყოველივე ეს კი, შესაძლოა, მშობლის ან პედაგოგის მიერ არ იყოს 
ბოლომდე გააზრებული და ისინი შესაძლოა უფრო მაღალ მოთ-
ხოვნებს უყენებდნენ ბავშვს, ვიდრე ამ უკანასკნელს შეუძლია, 
რომ დააკმაყოფილოს. ამგვარი  გარემო კი სავარაუდოდ სტრესუ-
ლი იქნება ბავშვისთვის და გაზრდის რთული ქცევის აღმოცენების 
ალბათობას.

შესაბამისად, ზრდასრულთა დამოკიდებულების გარკვევა მისა-
ღები და მიუღებელი ქცევის შესახებ, მათი მოლოდინების განსაზღ-
ვრა კონკრეტული ბავშვის მიმართ და მათი ფსიქოგანათლება მო-
ცემული ასაკისა და განვითარების ბავშვის ტიპური საჭიროებებისა 
და მახასიათებლების შესახებ, ასევე, გავრცელებული გამოწვევების 
შესახებ, არსებითია. 

რთული ქცევის შეფასება

ქცევის მართვაზე მსჯელობამდე, მნიშვნელოვანია სპეციალის-
ტმა გაიაზროს კონტექსტი, რომელშიც აღნიშნული ქცევა აღმოცენ-
დება და ნარჩუნდება, და დაადგინოს ის, თუ რა შეიძლება უწყობ-
დეს ხელს ამგვარი ქცევის განხორციელებას და განმტკიცებას. 

კონტექსტის გააზრება გულისხმობს ქცევასთან დაკავშირებუ-
ლი არაერთი ასპექტის შეფასებას, როგორიცაა:  

•	 არსებული სიტუაცია, რომელშიც ეს ქცევა აღმოცენდა; 
•	 ბავშვის ფიზიკური და ემოციური მდგომარეობა; 
•	 ბიოლოგიური ფაქტორები, ოჯახური ფაქტორები და გარე-

მო ფაქტორები; 
•	 ურთიერთობები ოჯახის წევრებთან; 
•	 თავად პრობლემური ქცევის მახასიათებლები (სიხშირე, ინ-

ტენსივობა, როდის, სად და რა გარემოებებში იჩანს თავს, 
აშ.); 

•	 ქცევის შესაძლო დანიშნულება (რა მოყვება ხოლმე ამ ქცე-
ვას, რა შეიძლება იყოს მისი განხორციელების მოტივი);

•	 ბავშვის ასაკის და განვითარების სტატუსი

ხშირად ბავშვი ე. წ. რთულ ქცევას ახორციელებს იმისათვის, 
რომ მზრუნველის ყურადღება მიიპყროს, გარკვეული დანაკლისი 
დაიკმაყოფილოს (მაგალითად, დედმამიშვილის დაბადებამ ბავშვში 
გამოიწვია განცდა იმისა, რომ მშობლებს იგი ნაკლებად აინტერე-
სებთ) ან შინაგანი მღელვარება გამოხატოს. ცნობილია, რომ ბავშ-
ვები რთულ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში, ტრავმული გამოცდი-
ლებასა და დანაკარგზე რთული ქცევით რეაგირებენ. ასეთ რთულ 
სიტუაციებში ბავშვი შეიძლება „ცუდად იქცეოდეს“. სწორედ ამიტომ 
უმნიშვნელოვანესია სპეციალისტის მიერ იმ კონტექსტის სათანა-
დოდ შეფასება და გაანალიზება, რომელშიც რთული ქცევა აღმო-
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ცენდება და ნარჩუნდება. ქვემოთ იხილეთ კითხვები, რომლებიც 
გვეხმარება კონტექსტის უკეთ გაანალიზებაში: 

•	 კონკრეტულად რა ვითარებაში (ადგილი, დრო, დღის პერი-
ოდი, ადამიანი ვისთაც ბავშვი ასე იქცევა, აშ.) აქვს ადგილი 
აღნიშნულ ქცევას?

•	 რა სიხშირით და ინტენსივობით და დინამიკით ხორციელ-
დება ქცევა?

•	 უშუალოდ რა უსწრებს ხოლმე წინ ქცევას?
•	 უშუალოდ რა მოჰყვება ხოლმე ქცევას?
•	 რა ვითარებებში ხშირდება ან მწვავდება ქცევა? რა ფაქტო-

რები უწყობს ხელს ქცევის განმტკიცებას? რა ფაქტორები 
უწყობს ხელს ქცევის გამწვავებას?

•	 რა ვითარებებში მცირდება ან სუსტდება ქცევა? რა ფაქტო-
რები უწყობს ხელს ქცევის გაუმჯობესებას?

•	 შემთხვევები, როდესაც ბავშვმა შეძლო საკუთარი ქცევის 
მართვა

•	 შემთხვევები, როდესაც მზრუნველმა შეძლო ბავშვის ქცე-
ვის მართვა

ასევე, მნიშვნელოვანია მზრუნველმა გაიაზროს, რომ ბავშვის 
ქცევის ცვლილება ხშირად მზრუნველის ქცევის ცვლილებასთანაა 
კავშირში. ზრდასრულები თავიანთი ცხოვრების წესითა და კომუ-
ნიკაციის სტილით ბავშვებს მისაღებ და მიუღებელ ქცევათა რე-
პერტუარს სთავაზობენ. მტკიცებულებით დადასტურებულია, რომ 
ადამიანები სხვებზე დაკვირვებით სწავლობენ, რაც იმას ნიშნავს, 
რომ რის შემსწრეც არიან, ის მათ ქცევაზე აისახება (გერიგი & ზიმ-
ბარდო, 2009).

თუ ზრდასრული გამუდმებით კრიტიკულია, უყვირის ბავშვს, აგ-
რესიულია ოჯახის სხვა წევრების მიმართ, მოიხმარს მავნე ნივთიერე-
ბებს, არ ასრულებს მასზედ დაკისრებულ მნიშვნელოვან ფუნქციებს, 
ბუნებრივია, ის ბავშვს ამ ქცევების მოდელირების წინაპირობას უქმ-
ნის. სწორედ ამიტომ, ბავშვის რთული ქცევის მართვა, რიგ შემთხვე-
ვებში, ძალიან ჭირს, რადგან ეს უკანასკნელი მზრუნველის ქცევაში 
იღებს სათავეს და სპეციალისტისთვის კი მზრუნველის ქცევაზე ზე-
მოქმედება შესაძლოა  ურთულეს გამოწვევას წარმოადგენდეს. 

ინტერვენციები რთული ქცევისათვის და პოზიტიური დისციპლინა

რთული ქცევისთვის განკუთვნილი ინტერვენციები პირობითად 
შეიძლება ორ ჯგუფად დაიყოს: რეაქტიული და პროაქტიული. რეაქ-
ტიული ინტერვენციები გულისხმობს უკვე გამოკვეთილ ქცევაზე 
ზემოქმედებას და მიზნად ისახავს არასასურველი ქცევის შემცირე-
ბა-აღმოფხვრას. პროაქტიული ინტერვენციები პრევენციული ხასი-
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ათისაა, ემსახურება რა იმას, რომ არასასურველი ქცევა არ აღმო-
ცენდეს და წინ უსწრებს მას (Rooks & Graybill, 2019). 

ტრადიციული ინტერვენციები მეტწილად რეაქტიული ხასიათი-
საა და მოიაზრებს რთული ქცევის მიზეზების, მიზნების და განმამ-
ტკიცებლების იდენტიფიცირებას, არასასურველი ქცევის აღმოფხვ-
რაზე მუშაობას (მათ შორის, თაიმაუტი, აქტიური იგნორირება) და 
სასურველი ქცევის წახალისებას (შექება, დაჯილდოება, პრივილე-
გიის მინიჭება, პასუხისმგებლობის ამაღლება). 

კვლევების თანახმად, დადებით განმტკიცებაზე დაფუძნებუ-
ლი სტრატეგიები უფრო ეფექტურია ქცევის ცვლილების მისაღწე-
ვად გრძელვადიან პერსპექტივაში, ვიდრე ქცევის აღმოფხვრაზე 
მიმართული სტრატეგიები, რომელთაც სწრაფი, თუმცა, როგორც 
წესი, დროებითი ეფექტი აქვთ ხოლმე (ყარაულაშვილი, 2019). თუ 
სასურველი ქცევის შენარჩუნებას სასჯელის შიში იწვევს, როგორც 
კი ადამიანი აღმოჩნდება ისეთ გარემოში, რომელში დასჯა არ ემუქ-
რება, ადვილად დაუბრუნდება არასასურველ ქცევას. გრძელვადი-
ანი შედეგი ყველაზე მეტად მაშინ მიიღწევა, როდესაც სასურველი 
ქცევა ადამიანის ღირებულების სისტემის ნაწილი ხდება.  სწორდ 
ამიტომ მნიშვნელოვანია, სპეციალისტი დაეხმაროს მშობლებს აღ-
ნიშნულის გააზრებაში. 

პოზიტიური დისციპლინა მეტწილად პროაქტიულ მიდგომას მი-
ეკუთვნება და ბავშვის განვითარების გრძელვადიან ამოცანებზეა 
ორიენტირებული (Durrant, 2007). პოზიტიური დისციპლინის ორი 
უმნიშვნელოვანესი ქვაკუთხედი არის სითბო და სტრუქტურა. 

სითბო მოიცავს იმას, რომ ბავშვი უზრუნველყოფილია სიყვა-
რულით, უსაფრთხოებით, მის მიმართ მზრუნველები სითბოს გამო-
ხატავენ, მისი საჭიროებები, აზრები და ემოციები ესმით და მათზე 
თანმიმდევრულად ზრუნავენ.

სტრუქტურა მოაიზრებს ზრდასრულის მხრიდან ბავშვისადმი 
ნათელი ინსტრუქციების მიცემას, მოვლენების/ქცევების მიზეზების 
ახსნას, პოზიტიური მაგალითის მიცემას და მხარდაჭერას მიღწევა-
ში. სტრუქტურის შექმნით მშობლები ახდენენ ბავშვის აზროვნების 
წახალისებას, ცდილობენ მასთან ერთად მსჯელობას და პრობლე-
მების გადაჭრაზე ორიენტირებას. ფაქტიურად სტრუქტურა არის 
ჩარჩო, რომელსაც მზრუნველი ქმნის ბავშვის უსაფრთხო და ჰარმო-
ნიული განვითარებისათვის. 

სტრუქტურა ეხმარება ბავშვს ისწავლოს, რაა მნიშვნელოვანი; 
გაიაზროს საკუთარი შეცდომები და ის, თუ როგორ გამოასწოროს 
ისინი; მიიღოს საჭირო ინფორმაცია შემდგომი წარმატებისათვის; შე-
იძინოს იარაღები პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრისათვის 
და ისწავლოს სხვებთან უთანხმოების შემთხვევაში როგორ უნდა გა-
დაჭრას საკითხი კონსტრუქციულად და არაძალადობრივად. სტრუქ-
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ტურა ასევე გულისხმობს ბავშვის მომზადებას რთული სიტუაციისათ-
ვის: მან უკეთ იცის, რას ელოდოს და როგორ უნდა გაართვას თავი.

ქვემოთ იხილეთ მაგალითები მზრუნველის ქცევებისა, რომე-
ლიც ბავშვისთვის სტრუქტურის შექმნას ემსახურება:

•	 წესების ახსნა და ახსნა იმისა, თუ რატომ არსებობს წესები
•	 წესების ერთად შემუშავება, ბავშვის აზრის გაგება ამ წე-

სებზე
•	 შეცდომების გამოსწორებაში დახმარება
•	 სამართლიანობა და მოქნილობა
•	 საკუთარი ბრაზის მართვა
•	 საკუთარი თვალსაზრისის ახსნა და სხვათა მოსმენა
•	 სწავლება იმისა, თუ რა გავლენას ახდენს მისი/ჩვენი ქცევა 

სხვა ადამიანებზე
•	 ინფორმაციის მიწოდება კარგი არჩევანის გასაკეთებლად
•	 სწავლებისთვის დროის დათმობა, ხშირი საუბარი
•	 თავად ვიყოთ პოზიტიური მაგალითი ბავშვისთვის

პოზიტიური დისციპლინა არ ნიშნავს ბავშვისთვის ყველაფრის 
უფლების მიცემას ან წესების არარსებობას, არამედ ესაა ზრუნვა, 
რომელიც მოიცავს ნათელ და გახსნილ კომუნიკაციას ბავშვთან, მის 
პატივისცემას და მისი პატივისცემის მოპოვებას, სწავლებას იმისას, 
თუ როგორ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები, დახმარებას თვით-
კონტროლის დაუფლებაში, ბავშვისთვის სხვათა პატივისცემის 
სწავლებას, მათი უნარების, შინაგანი რესურსებისა და თვითრწმე-
ნის გაღვივებას.

მშობელთა კონსულტირების პროცესში მნიშვნელოვანია სპეცი-
ალისტის მიერ მათში პოზიტიური აღზრდის მსოფლმხედველობის 
ჩამოყალიბება და პოზიტიური მშობლობის უნარ-ჩვევების წახალი-
სება. არსებითია მშობლების ცნობიერების ამაღლება იმის თაობა-
ზე, თუ რა შედეგებთან შეიძლება იყოს კავშირში გარკვეული ძა-
ლადობრივი აღზრდის მეთოდები და, პირიქით, რა გრძელვადიანი 
სიკეთე მოაქვს პოზიტიურ დისციპლინას. 

საგულისხმოა ენა, რომლითაც ბავშვს ვესაუბრებით, სიტყვები 
და ტონი, რომელთაც ვიყენებთ და გზავნილები, რომელთა კომუნი-
კაციასაც ვახდენთ. ზრდასრულები, რომლებიც იყენებენ მეტწილად 
„მიმღებლობის ენას“ და ნაკლებად კრიტიკულები არიან ბავშვის პი-
როვნებისადმი, როგორც წესი, უკეთეს შედეგებს აღწევენ. 

ნიშანდობლივია სპეციალისტი მშობელს დაეხმაროს იმის გააზ-
რებაში, თუ რაოდენ არსებითია ის მოერიდოს არასასურველი ქცე-
ვის განზოგადებას დროში („ყოველთვის ასე იქცევი.“; „არასოდეს არ 
აკეთებ იმას, რასაც გთხოვ.“) და სივრცეში/ასპექტებში („ყველაფერს 
აფუჭებ.“; „შენ კაცი ვერაფერს განდობს.“) და არ მოახდინოს ქცევის 
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უარყოფითი მხარის ბავშვის პიროვნებისადმი მიწერა („საშინელი 
ბავშვი ხარ!“ ნაცვლად „სხვისი ნივთის დაუკითხავად აღება არაა 
კარგი საქციელი.“). როდესაც მშობელი არასასურველ ქცევას გამიჯ-
ნავს ბავშვის პიროვნებისგან, ბავშვი უკეთ იაზრებს ქცევის შედე-
გებს და არ ეუფლება უღირსობის და უუნარობის გრძნობა. 

მოზარდობის ასაკში მნიშვნელოვანია, რომ მზრუნველი ახორ-
ციელებდეს სითბოთი და პატივისცემით აღსავსე მეთვალყურეობას. 
ეს უკანასკნელი გულისხმობს იცოდე, რას აკეთებს მოზარდი, მაგ-
რამ პატივი სცე მის პირად სივრცეს. მეთვალყურეობა შესაძლებე-
ლია მოზარდის ცხოვრების შესახებ ხშირად საუბრით, ერთობლივად 
რაიმე სასიამოვნო საქმის კეთებით/გართობით და იმის ცოდნით, თუ 
ვისთან მეგობრობს და რას აკეთებს იგი თავისუფალ დროს. როცა 
მეთვალყურეობა პატივისცემითაა აღსავსე, ძლიერია მზრუნველ-
თან სიახლოვე და ნდობა და მოზარდს უკეთესი ფსიქოლოგიური 
მდგომარეობა აქვს. ხოლო როდესაც მეთვალყურეობა არაა პატი-
ვისცემით აღსავსე, როგორც წესი, სახეზეა გაფუჭებული ურთიერ-
თობა და უარყოფითი დამოკიდებულება მშობლისადმი. 

ოჯახებს, რომლებშიც ბავშვები დიდი დოზით ახორციელებენ 
რთულ ქცევას, რეალურად, ხშირ შემთხვევაში, სჭირდებათ დახ-
მარება თბილი ატმოსფეროსა და სტრუქტურის შექმნაში. შესაბა-
მისად, სპეციალისტის ამოცანაა, იფიქროს ამ მიმართულებით და 
დასახოს შესაბამისი მიზნები. თუ ოჯახში გამოკვეთილად ქაოტური 
სიტუაციაა, ბავშვებს არ აქვთ მინიმალური სტრუქტურა, მშობლები 
მათ მიმართ არ გამოხატავენ სითბოს და პატივისცემას, მნიშვნელო-
ვანი იქნება ზრდასრულთა ფსიქოგანათლება არაგანსჯით გარემო-
ში და მათი ეფექტურობის გაძლიერება. 

პოზიტიური დისციპლინა მშობლებს ეხმარება: 

•	 გაიაზრონ განსხვავება ბავშვთან დაკავშირებულ მოკლევა-
დიან და გრძელვადიან მიზნებს შორის;

•	 გაიაზრონ ბავშვისთვის სითბოს და სტრუქტურის უზრუნ-
ველყოფის მნიშვნელობა;

•	 გაიაზრონ ბავშვის განვითარების ეტაპები და ის, თუ რას/
როგორ ფიქრობენ და განიცდიან ბავშვები ცალკეულ ეტაპ-
ზე და რატომ იქცევიან ისე, როგორც იქცევიან;

•	 გაიაზრონ ქცევის მართვის განსხვავებული მიდგომები და 
ის, თუ ზოგი მათგანი რატომ შეიძლება იყოს განსაკუთრე-
ბულად ეფექტური

გარდა ოჯახისა, ძალიან მნიშვნელოვანია სასკოლო გარემო და 
ის, თუ სკოლაში ბავშვს როგორ ეპყრობიან. თუკი სკოლა რიგიდუ-
ლია და ზედმეტ აქცენტს აკეთებს სასკოლო პროგრამის დაძლევა-
ზე, ნიშნებსა და ტესტებზე, ნაკლებად ახდენს მასწავლებლებისა და 
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მოსწავლეების ძალისხმევის აღიარებას, ღიაა არაა სიახლეებისად-
მი და ხელს არ უწყობს მასწავლებლების პროფესიულ ზრდას, ნაკ-
ლებად სავარაუდოა, რომ მან ბავშვებს პოზიტიური დისციპლინის 
შესაბამისი გარემო შესთავაზოს. 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ბავშვის ემოციური კომ-
პეტენციის განვითარების ხელშეწყობა. ემოციური ინტელექტი გა-
ნიმარტება როგორც „საკუთარი და სხვათა განცდებისა და გრძნო-
ბების ამოცნობის უნარი, საკუთარი ემოციების და ურთიერთობების 
კარგად მართვის უნარი“ (Goleman, 1995). 

არაერთი კვლევა ცხადყოფს, რომ ბავშვის წარმატებული სო-
ციალიზაციის საუკეთესო პრედიქტორი არის მათი სხვა ადამიანებ-
თან ურთიერთობისა და საერთო ენის გამონახვის უნარი. ბავშვები, 
რომლებიც კარგად აცნობიერებენ საკუთარ ემოციებს და შეუძ-
ლიათ მათი რეგულირება, უფრო კარგად სწავლობენ და ადვილად 
ახერხებენ ურთიერთობების სწორად წარმართვას და პრობლემების 
გადაჭრას (Raver, Garner, & Smith-Donald 2007). 

განვითარებული ემოციური ინტელექტის მქონე მოზარდებს ახა-
სიათებთ მაღალი თვითშეფასება, უკეთესი აკადემიური მოსწრება, 
კარგად განვითარებული ემპათიის გრძნობა, ძლიერი მოტივაცია და 
მისწრაფებები, გაურკვევლობის ამტანობა და ცვლილებებისადმი ღი-
აობა. კარგი სოციალური უნარებისა და ემპათიის უნარის გამო ისინი, 
ჩვეულებრივ, ადამიანების ნდობას ადვილად მოიპოვებენ და სოციუმ-
ში სასურველი სამეგობრო და საურთიერთო კანდიდატები არიან. 

ზრდასრულის მხრიდან ბავშვის ემოციური განვითარების ხელ-
შეწყობა ეყრდნობა რამდენიმე ძირითად პრინციპს. ესენია:

•	 ბავშვის ემოციების გაცნობიერების ხელშეწყობა,
•	 ემოციის, განხილვა და გამოყენება როგორც სწავლისა და 

ურთიერთობის გაღრმავების შესაძლებლობისა,
•	 ბავშვის ემპათიური მოსმენა და მისი გრძნობების ვალიდა-

ცია,
•	 ბავშვის დახმარება ემოციების სიტყვიერად სახელდებაში

როდესაც ბავშვი იზრდება გარემოში, რომელშიც ზრდასრუ-
ლები ემოციურად მხარდამჭერნი არიან, იგი სწავლობს საკუთარი 
გრძნობების ნდობას, საკუთარი ემოციების რეგულირებას და სირ-
თულეების დაძლევას. ამგვარ კეთილგანწყობილ გარემოში ბავშვს, 
როგორც წესი, უყალიბდება მაღალი თვითშეფასება, მოტივირე-
ბულია ისწავლოს კარგად, აქვს მაღალი აკადემიური მოსწრება და  
სხვებთან ურთიერთობაც კარგად გამოსდის.  

პოზიტიური დისციპლინა მოიცავს ბავშვის ემოციური ინტელექ-
ტის განვითარების ხელშეწყობას შემდეგი გზებით: 

•	 ბავშვის ძლიერ მხარეებზე ფოკუსირება,
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•	 არასწორ ქმედებათა შედეგების ხაზგასმა ბავშვის პიროვნე-
ბის განსჯის გარეშე,

•	 ბავშვის ემოციური მდგომარეობის გარკვევა (ვკითხოთ, 
თავს როგორ გრძნობს),

•	 გაბრაზებისას საკუთარი ემოციების მართვა და სიმშვიდის 
შენარჩუნება,

კონსულტირებისას სპეციალისტის ამოცანაა, დაანახოს მზრუნ-
ველს (თუ იგი ვერ ხედვას) ის, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ბავ-
შვთან ურთიერთობისას არ დავცინოთ ან დავამციროთ, როცა სა-
ჭიროა, ბოდიში მოვუხადოთ, მივცეთ არჩევანის გაკეთების საშუ-
ალება და პატივი ვცეთ მის სურვილებს. ამასთან, მნიშვნელოვანია 
მზრუნველმა წაახალისოს სხვათა მიმართ კეთილგანწყობა. არაერ-
თი კვლევის თანახმად, სოციალური ურთიერთობები წარმოადგენს 
ბედნიერების, ჯანმრთელობის და წარმატების საფუძველს, ხოლო 
განვითარებული სოციალური უნარები ცხოვრებისეული წარმატე-
ბის წამყვანი პრედიქტორია.  

საგულისხმოა, რომ ბავშვის ზრუნვაში ჩართული ზრდასრუ-
ლები წარმოადგენენ ბავშვის ჰარმონიულად განვითარების მთა-
ვარ ხელშემწყობ პირებს და ბავშვის განვითარების ფასილიტაცია 
ზრდასრულთა უნარების გაძლიერებას გულისხმობს. შესაბამისად, 
კონსულტირება ბავშვის რთულ ქცევასთან დაკავშირებულ საკით-
ხებზე დიდწილად არის მიმართული მზრუნველთა განათლებასა და 
გაძლიერებაზე.

რომ შევაჯამოთ, პოზიტიური დისციპლინა არის არაძალადობ-
რივი, გამოსავალზე ორიენტირებული, პატივისცემაზე, ბავშვის 
განვითარების პრინციპებსა და ბავშვის უფლებებზე დაფუძნებუ-
ლი მიდგომა. მისი უმნიშვნელოვანესი ქვაკუთხედებია სითბოს და 
სტრუქტურის უზრუნველყოფა, მზრუნველის მიერ გრძელვადიანი 
მიზნების გააზრება, ბავშვისა და მოზარდის თავისებურებების გათ-
ვალისწინება და სირთულეების დაძლევაზე ორიენტირება. ამ მიდ-
გომის განხორციელება, უპირველეს ყოვლისა, გულისხმობს იმ ღი-
რებულებების გაზიარებას, რომელთაც იგი ეფუძნება. 

და ბოლოს, ვინაიდან ბავშვის რთული ქცევის მართვა, უმრავლეს 
შემთხვევაში, მზრუნველის ქცევაში ცვლილებების შეტანას გულისხ-
მობს, კონსულტირების პროცესში წარმატებული შედეგის მისაღწე-
ვად სპეციალისტს უწევს მოერგოს როგორც ბავშვის, ასევე მზრუნ-
ველის თავისებურებებს და საჭიროებებს, და თითოეულ მათგანს 
ესაუბროს მისთვის შესაბამის ენაზე. ამ ურთულესი ამოცანის შესრუ-
ლებისას კი მნიშვნელოვანია სპეციალისტმა შეინარჩუნოს ბალანსი: 
არ მოახდინოს უპირატესად დეფიციტთა აქცენტირება, არამედ საკ-
მარისი და სათანადო დრო დაუთმოს ბავშვისა და მზრუნველის მიღ-
წევების და რესურსების დადგენას, ხაზგასმას და განმტკიცებას. 
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თავი 4

ოჯახებთან მუშაობის კონცეპტუალური საფუძვლები

ავტორი: შორენა საძაგლიშვილი 
სამეცნიერო რედაქტორი: ია შეყრილაძე

განხილული	საკითხები:
•	 ოჯახის	განსაზღვრება	და	მნიშვნელობა
•	 ოჯახის	ძირითადი	მახასიათებლები
•	 ოჯახის	 წევრებს	 შორის	 კომუნიკაცია	 ოჯახური	 სისტემის	

შიგნით
•	 ეფექტური	კომუნიკაცია	ოჯახში
•	 ცოლ-მქრული	ინტინმურობის	განვითარება
•	 თვითგახსნა	ოჯახის	წევრებს	შორის
•	 ოჯახის	მართვის	სტილი
•	 ოჯახში	ძალაუფლების	განაწილება
•	 ოჯახში	გადაწყვეტილების	მიღების	სტილი

ოჯახის განსაზღვრება და მნიშვნელობა

ოჯახი არის საზოგადოების უჯრედი (მცირე სოციალური ჯგუ-
ფი) დაფუძნებული ცოლ-ქმრულ კავშირსა და ნათესაურ ურთიერ-
თობებზე. ოჯახი მოიცავს ცოლ-ქმარს შორის, მშობლებსა და შვი-
ლებს შორის, დედმამიშვილებს და სხვა ნათესავებს შორის ურ-
თიერთობებს, ურთიერთობებს იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც 
ერთად ცხოვრობენ და უძღვებიან საერთო მეურნეობას (Соловьев, 
1977). უფრო თანამედროვე განმარტების მიხედვით, ოჯახი შედგება 
ადამიანებისაგან, რომელთაც აქვთ საერთო ისტორია, განიცდიან 
ერთთმანეთთან ემოციურ კავშირს და საერთო მიზნებს და ამოცა-
ნებს იზიარებენ (Thomlison, 2016). ოჯახური საკითხები ეხება ფიზი-
კურ გადარჩენას, სოციალურ დაცვას, განათლებას და განვითარე-
ბას. ასევე, მოიცავს მიმღებლობას, ზრუნვას, მოწონებას, მიკუთვ-
ნებულობას, იდენტობას, მხარდაჭერას და ა.შ. ამასთან, ოჯახის 
წევრებს შორის ბიოლოგიური ან სამართლებრივი (კანონით დადას-
ტურებული) კავშირები შესაძლოა არ იყოს აუცილებელი პირობა. 
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ოჯახური ურთიერთობებისთვის დამახასიათებელია სოციალური 
და ფსიქოლოგიური ურთიერთდაკავშირებულობა. მეტიც, ოჯახი 
უნდა დავინახოთ სხვა სისტემების კონტექსტში, რომლებთანაც ის 
ურთიერთქმედებს. ეს სისტემებია თემი, სკოლა, სამუშაო ადგილი, 
ეკლესია, კულტურა, სოციალური კლასი, ეთნიკური ჯგუფი, რწმე-
ნები და სხვა. ამრიგად, ოჯახი შედგება საერთო მოგონებებისაგან, 
გრძნობებისაგან და გამოცდილებებისაგან და ხასიათდება შემდეგი 
მახასიათებლებისაგან:

- ოჯახები იზიარებენ საერთო ისტორიას;
- ოჯახებს აქვთ გარკვეული ხარისხის ემოციური კავშირი;
- ოჯახებს აქვთ მომავლის საერთო მიზნები;
- ოჯახის წევრები შესაძლოა იყვნენ ან არ იყვნენ ბიოლოგი-

ურად დაკავშირებულები ერთმანეთთან;
- ოჯახის წევრები შესაძლოა იყვნენ ან არ იყვნენ სამართ-

ლებრივად (კანონით დადასტურებული, ოფიციალური ქორ-
წინება) დაკავშირებულები.

პრაქტიკოსისთვის მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ თავად 
წევრები ვის თვლიან საკუთარი ოჯახის წევრებად. ოჯახი დამოკი-
დებულია საკუთარ წევრებზე და ოჯახის მიზანია ოჯახის, როგორც 
მთლიანი ჯგუფის, და მისი წევრების სოციალური და ფსიქოლო-
გიური საჭიროებების დაკმაყოფილება. იმ შემთხვევაში, როდესაც 
ოჯახს არ შეუძლია ამ მიზნის სრულად ან ნაწილობრივ მიღწევა, 
ოჯახის კონსულტირება არის მნიშვნელოვანი მომსახურება.

ოჯახის მნიშვნელობა

ოჯახის გავლენით ხდება უპირველეს ყოვლისა პიროვნების 
ფორმირება. ოჯახური პირობები, როგორიცაა, მშობლების სოცი-
ალური მდგომარეობა, საქმიანობა, მათი გონებრივი განვითარების 
დონე, მატერიალური მდგომარეობა, მნიშვნელოვნად განაპირო-
ბებენ ბავშვის ცხოვრებას. ცნობიერი და მიზანმიმართული აღზ-
რდის გარდა, რომელსაც მშობლები აძლევენ თავიანთ შვილებს, 
ბავშვზე მოქმედებს შიდა ოჯახური ატმოსფეროც. პრაქტიკულად 
არ არსებობს ბავშვის ან მოზარდის ქცევაში რაიმე სოციალური ან 
ფსიქოლოგიური ასპექტი, რომელიც არაა დამოკიდებული ოჯახზე. 
მშობლები თავიანთი სანქციებით (დასჯა-წახალისება) შვილებში 
აყალიბებენ ქცევის ამა თუ იმ ფორმებს და სხვადასხვა თვისებებს 
(Bandura, 1989).

ოჯახში არსებული ნორმების ინტერნალიზაცია მიმდინარეობს 
იდენტიფიკაციის მექანიზმითაც. ბავშვი ბაძავს მშობლებს, იღებს 
მათგან მაგალითს და ცდილობს დაემსგავსოს უფროსებს. მშობელი-
შვილის ურთიერთობა თავისებურ წრიულ პროცესს წარმოადგენს 
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და ეყრდნობა უკუკავშირს. მშობელი არა მხოლოდ აღმზრდელია, 
არამედ თვითონაც იზრდება და იცვლება იმის მიხედვით, თუ როგო-
რი სიახლოვე აქვს შვილთან, როგორ რეაგირებს შვილი მის ქცევაზე 
და რამდენს გასცემს იგი შვილისთვის (Bandura, 1989).

გარდა ამისა, ოჯახები გადიან ევოლუციურ ციკლს ერთად ყოფ-
ნიდან თანდათან განცალკევებამდე. სრულწლოვანი ასაკის მიღწე-
ვის შემდეგ შვილები ქმნიან საკუთარ ოჯახებს. ცნობილი ოჯახის 
თერაპევტი ვირჯინია სატირი ხაზს უსვამს იმ ოჯახის მნიშვნელო-
ბას, რომელშიც აღიზარდა ადამიანი. „ადვილია იპოვოთ საკუთარ 
ოჯახში ისეთი რამ, რასაც ადგილი ჰქონდა თქვენი ბავშვობის 
დროს“ (Satir, 1992, გვ. 23). ამდენად, ბავშვობაში მიღებულ ოჯახურ 
გამოცდილებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ახლად ფორმირე-
ბული ოჯახების ფუნქციონირებაზეც. ოჯახს აქვს სისტემური ბუნე-
ბა. ინდივიდების ქცევები მთლიანი ოჯახური კონტექსტის გარეშე 
შეიძლება უცნაურად მოგვეჩვენოს. სისტემის შიგნითა ნაწილები და 
მათ შორის ურთიერთობები ქმნიან ერთ მთლიანობას. ცვლილებები 
ერთ ნაწილში იწვევს ცვლილებებს სხვა ნაწილებში.

სატირი აღწერს ოჯახს, როგორც წრიულ ფენომენს. თუ ოჯა-
ხის ერთ წევრს რამე შეემთხვა (ავად გახდა, სამოგზაუროდ წავიდა 
და ა.შ.), ეს არამარტო ოჯახის მასთან ურთიერთობაზე აისახება, 
არამედ გავლენას ახდენს ოჯახის სხვა წევრებს შორის ურთიერ-
თობებზეც. ამგვარად, კონკრეტული შემთხვევა მეტ-ნაკლებად ზე-
მოქმედებს მთლიან ოჯახურ სისტემაზე, იმის მიხედვით, თუ ოჯახის 
თითოეულ წევრს როგორი დამოკიდულება აქვს კონკრეტული პი-
როვნების მიმართ (Satir, 1992).
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ოჯახის ძირითადი მახასიათებლები

ოჯახის შეჭიდულობა და ადაპტაცია

კომუნიკაციური თვალთახედვიდან ოჯახი არის „ორგანიზებუ-
ლი, ინტერაქციული სისტემა, რომელშიც კომუნიკაცია არეგული-
რებს შეჭიდულობისა და ადაპტაციის ფუნქციებს პიროვნებათაშო-
რისი ურთიერთობების გარკვეულ ქსელში ინფორმაციის ნიმუშების 
დინებით“ (Galvin & Brommel, 1982, გვ. 3). სწორედ შეჭიდულობა და 
ადაპტაცია არის ის ორი ძირითადი ფუნქცია, რომელიც განსაზღ-
ვრავს ოჯახის წარმატებით ფუნქციონირებას (Olson, Sprenkle & 
Russell, 1979,). შეჭიდულობა გულისხმობს „ოჯახის წევრებს შორის 
არსებულ ემოციურ კავშირს და ინდივიდუალური ავტონომიის იმ ხა-
რისხს, რომელსაც პიროვნება განიცდის ოჯახურ სისტემაში“ (Olson, 
Sprenkle & Russell, 1979, გვ. 5). სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ოჯახი 
ახდენს წევრებს შორის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური სიახლოვის 
რეგულირებას. ოჯახის ყოველი წევრი სწავლობს იმას, თუ როგორ 
უნდა დაუახლოვდეს და გამოცალკევდეს ოჯახის სხვა წევრებისა-
გან. ოჯახის შეჭიდულობა მჭიდროდ უკავშირდება ოჯახის წევრებს 
შორის არსებულ კომუნიკაციას.

ოჯახში სწორედ კომუნიკაციის საშუალებით ავითარებენ, 
ინარჩუნებენ ან ცვლიან შეჭიდულობას. მაღალი შეჭიდულობის 
მქონე ოჯახების წევრები ისე მჭიდროდ არიან ერთმანეთთან გადა-
ჯაჭვულნი, რომ ცალკეული წევრები ფლობენ ძალიან მცირე ავტო-
ნომიას და ნაკლებად ახდენენ პიროვნული მოთხოვნილებებისა და 
მიზნების დაკმაყოფილებას. ნაკლები შეჭიდულობის მქონე ანუ და-
შორებულ ოჯახებში კი წევრები ძალიან მცირე ოდენობის სიახლო-
ვეს და ოჯახურ სოლიდარობას განიცდიან, რის გამოც თითოეულ 
მათგანს აქვს მეტი დამოუკიდებლობა და ინდივიდუალობა (Galvin 
& Brommel, 1982; Janzen & Harris, 1997).

კვლევების თანახმად, კონფლიქტები ყველაზე ხშირად ხდება რო-
გორც უკიდურესად გადაჯაჭვულ, ასევე უკიდურესად დაშორებულ 
ოჯახებში (Galvin & Brommel, 1982). შეჭიდულობა არ წარმოადგენს 
სტატიკურ პროცესს, არამედ ცვალებადობს. შესაბამისად, ოჯახის 
გაგებაში კიდევ ერთი ცენტრალური ცნებაა – ადაპტურობა, რითაც 
შეიძლება აიხსნას ოჯახური ცხოვრების შიგნით მიმდინარე ცვლილე-
ბები (Olson, Sprenkle & Russell, 1979). ავტორები შემდეგნაირად გან-
საზღვრავენ ადაპტურობას: „ოჯახური ან ცოლ-ქმრული ცხოვრების 
უნარი, შეცვალოს ძალაუფლების სტრუქტურა, როლური ურთიერ-
თობები და სიტუაციური თუ ოჯახის ევოლუციასთან დაკავშირებუ-
ლი ზეგავლენის საპასუხოდ განავითაროს ახალი ურთიერთობის წე-
სები და პრინციპები“ (Olson, Sprenkle & Russell, 1979, გვ. 12).
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ოჯახი უნდა შეეგუოს ოჯახშიდა ემოციური განვითარების გამო 
გამოწვეულ, ასევე, გარე სტრესორებით (როგორიცაა ფული, ავადმ-
ყოფობა, განქორწინება) გამოწვეულ ცვლილებებს. ამასთან, ოჯახი 
თავისი განვითარების გზაზე გადის სხვადასხვა სტადიებს. რაუშმა 
(Raush, 1974) და მისმა კოლეგებმა ოჯახის ევოლუციური განვითა-
რების ანალიზისას გამოჰყვეს შემდეგი სტადიები: ახლადდაქორწი-
ნებულობა, ფეხმძიმობა, დედობის სტადია, მცირეწლოვანი შვილე-
ბის სტადია, მოზარდი შვილის სტადია და „ცარიელი ბუდის“ სტა-
დია. ოჯახური ცხოვრების ყოველი ეტაპი ცალკეულ ქცევებთან და 
კონფლიქტებთან არის კავშირში.

განსაკუთრებით საინტერესოა მოზარდი შვილის პერიოდი, რო-
მელიც ქმნის მთელ რიგ პრობლემებს ოჯახისათვის. მოზარდის ფი-
ზიკურ ზრდას თან ახლავს მის მიერ დამოუკიდებლობის ძიება და 
როლური მოლოდინების გამოცდა. ხშირ შემთხვევაში, თუ ოჯახში 
რამდენიმე ბავშვია, იზრდება და-ძმების დაპირისპირება, რადგანაც 
უფროსი ბავშვი დისტანციას იჭერს უმცროსი და-ძმისაგან. მოზარ-
დები აგრეთვე აყენებენ სივრცის და პრივატობის მოთხოვნებს, რა-
მაც შეიძლება გამოიწვიოს კონფლიქტი. ოჯახის კონფლიქტსა და 
ბავშვების თვითშეფასებას შორის ურთიერთდამოკიდებულების 
ერთ-ერთ კვლევაში დადასტურდა, რომ თვითშეფასება მნიშვნე-
ლოვნად დაბალი ჰქონდათ იმ ბავშვებს, რომელთა ოჯახებშიც ად-
გილი ჰქონდა ხშირ კონფლიქტებს (Raschke & Raschke, 1979).

ყველა ადამიანურ სისტემას თვითრეგულაციის და თვითშენარ-
ჩუნების მიზნით აქვს როგორც სტაბილურობის ხელშემწყობი, ასევე 
ცვლილების ხელშემწყობი პროცესები, ამგვარად, სისტემის ნორმა-
ლური ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია სტაბილურობისა და 
ცვლილების პერიოდების არსებობა. ოჯახები, რომლებიც რეგულა-
რულად განიცდიან უკიდურეს ცვლილებებს, შეიძლება განვიხილოთ 
როგორც ქაოტური, რადგანაც შეუძლებელია მათი ქცევების წინას-
წარმეტყველება მაღალი სტრესის გამო. ასეთ ოჯახებს უჭირთ საერ-
თო ოჯახური მნიშვნელობების (ღირებულებების და ფასეულობების) 
ჩამოყალიბება და აქედან გამომდინარე, პრობლემების გადაჭრის 
მცირე შესაძლებლობა აქვთ (Olson, Sprenkle, Russell, 1979).

ამის საპირისპიროდ, რიგიდულობა ახასიათებს იმ ოჯახებს, რომ-
ლებიც მუდმივად თრგუნავენ ცვლილებებს და განვითარებას. „ოჯა-
ხის ადაპტურობა წარმოადგენს ისეთ ფუნქციას, რომლითაც ოჯახი 
უნდა შეეგუოს, როგორც შიდა ოჯახურ, ასევე გარე სტრესორებისგან 
გამოწვეულ ცვლილებებს. უფრო გლობალურ დონეზე ოჯახი უნდა 
შეეგუოს საზოგადოების ევოლუციას“ (Vinsent, 1966, გვ. 29).

კომუნიკაცია არის ცენტრალური ოჯახის ადაპტურობის ფუნ-
ქციისათვის. კერძოდ, ერთის მხრივ, კომუნიკაციის საშუალებით 
ოჯახები ნათელს ხდიან თუ ადაპტაციის რა დონეა დაშვებული სის-
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ტემის შიგნით და, მეორეს მხრივ, კომუნიკაცია ახდენს ოჯახის წევ-
რების ქცევების რეგულირებას.

ოჯახის ადაპტურობაზე ზეგავლენას ახდენენ შემდეგი ცვლა-
დები: ოჯახის ძალაუფლებრივი სისტემა, მოლაპარაკების სტილი, 
როლური ურთიერთობები, ურთიერთობის წესები და უკუკავშირი. 
ოლსონის და მისი კოლეგების (Olson, Sprenkle, Russell, 1979) ჰიპოთე-
ზის მიხედვით, ოჯახშიდა ცვლილებებსა და სტაბილურობას შორის 
ბალანსი გულისხმობს მეტ ურთიერთგანმამტკიცებელ კომუნიკა-
ციურ სტილს, ურთიერთგაზიარებულ ლიდერობას, წარმატებულ 
მოლაპარაკებას, როლების გაზიარებას და ერთობლივად შემუშავე-
ბულ წესებს. არსებობს მოსაზრება, რომ ადაპტურობის განსაზღვრა-
ში გადამწყვეტ როლს სოციალური განწყობები თამაშობს (Lazarus & 
Folkman, 1984). ვარაუდობენ, რომ ტრადიციული სოციალური განწ-
ყობები მიუთითებს რიგიდულ ოჯახურ სისტემაზე, ხოლო ლიბერა-
ლური სოციალური განწყობები კი მოქნილ ოჯახურ სისტემაზე.

ნახაზი	1: ოჯახშიდა ადაპტაციისა და შეჭიდულობის ურთიერთ-
დამოკიდებულება

ნახაზზე ცენტრში წარმოდგენილია ადაპტურობისა და შეჭიდუ-
ლობის ბალანსირებული და ზომიერი დონეები, გარე არეები კი წარ-
მოადგენს შეჭიდულობის და ადაპტურობის უკიდურეს მნიშვნელო-
ბებს. პირველ შემთხვევაში ოჯახისთვის დამახასიათებელია მაღალ 
ფუნქციურ-კომუნიკაციური ქცევის ნიმუში, რომელიც ეხმარება მას 
კრიზისული სიტუაციების დაძლევაში, განსხვავებით მეორისგან, 
რომელსაც ახასიათებს დაბალ-ფუნქციური ქცევის ნიმუში.

ოჯახის ფუნქციონირების მხარდამჭერი ფუნქციები

შეჭიდულობის და ადაპტურობის რეგულაციისათვის განიხილა-
ვენ ოთხ მხარდამჭერ ფუნქციას, ეს ფუნქციებია: ოჯახური ხატები 
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(სახეები), ოჯახური თემები, საზღვრები და ბიოსოციალური შედე-
გები.

განვიხილოთ მოკლედ თითოეული მათგანი:
ოჯახური ხატები: ოჯახი მოქმედებს, როგორც ოჯახის შესახებ 

გარკვეული წარმოდგენების, შეხედულებების შემქმნელი მექანიზ-
მი. ყოველი წევრი ოჯახზე, როგორც მთლიანზე და მის თითოეულ 
წევრზე აყალიბებს წარმოდგენებს, რომლებიც განსაზღვრავენ მისი 
ურთიერთობის ნიმუშებს სხვების მიმართ. ოჯახის წევრთა ხატების 
ერთმანეთთან შესატყვისობა და მათი დროში სტაბილურობა გან-
საზღვრავს კომუნიკაციის ეფექტურობას ოჯახის შიგნით.

ოჯახური თემები: ოჯახის წევრები იზიარებენ საერთო თემებს, 
რომლებიც წარმოადგენენ რეალობის შესახებ ფუნდამენტალურ მო-
საზრებებს. ამ თემების წყალობით ოჯახი პასუხობს შემდეგ კითხვას: 
ვინ ვართ ჩვენ? თემების მაგალითებია: ფიზიკური უსაფრთხოება, 
სიძლიერე, დამოუკიდებლობა, განშორება და ა.შ. თემებში წარმოდ-
გენილია ოჯახური ღირებულებები, რომლებიც პირდაპირ განსაზღ-
ვრავს ოჯახურ ურთიერთობებს. კანტორის და ლერის (Kantor & Lehr, 
1976) აზრით, თემები და ოჯახის შეჭიდულობა მჭიდრო ურთიერთ-
კავშირშია. თემები უდიდეს ზეგავლენას ახდენენ ოჯახის წევრების 
ერთმანეთთან და გარე სამყაროსთან ურთიერთობაზე, ასევე პი-
როვნების ჩამოყალიბებასა და განვითარებაზე (Kantor & Lehr, 1976).

საზღვრები: იანზენის და ჰარისის (Janzen & Harris, 1997) აზრით, 
ყველა ოჯახი აყალიბებს სამყაროსთან ურთიერთობის ფიზიკურ და 
ფსიქოლოგიურ საზღვრებს. მაგალითად, ზოგიერთი ოჯახი აწარ-
მოებს რიგიდულ კონტროლს თავიანთი შვილების ქცევებზე, რათა 
მათ არ ჰქონდეთ ოჯახისათვის არასასურველ ადამიანებთან კონ-
ტაქტი, არ მიიღონ ახალი, ალტერნატიული იდეები, ღირებულებები 
და სხვა. ძლიერი საზღვრების მიუხედავად ძლიერ, თვითდარწმუ-
ნებულ პიროვნებას შეუძლია უარყოს ტრადიციული საზღვრები და 
ეჭვის ქვეშ დააყენოს ოჯახის რიგიდული და სტერეოტიპული აზ-
როვნება სხვადასხვა მოვლენების და ადამიანების შესახებ.

ოჯახი, როგორც სისტემა შედგება ქვესისტემებისაგან. ოჯახუ-
რი ქვესისტემა არის ოჯახის უფრო პატარა ერთეული, რომლებიც 
ეფუძნება რაიმე ნიშანს, მაგალითად თაობას, ასაკს, სქესს ან ფუნქ-
ციას. ასეთი ქვესისტემებია ცოლ-ქმრის ქვესისტემა, და-ძმის ქვესის-
ტემა, დედის და ქალიშვილის ქვესისტემა და ა.შ. ოჯახში არსებული 
პიროვნებათაშორისი ქვესისტემები ქმნიან აგრეთვე საკუთარ საზ-
ღვრებს. მაგ., ცოლ-ქმრული ქვესისტემა წარმოადგენს კრიტიკულ 
ორგანიზმს ოჯახის ფუნქციონირებაში. ცოლ-ქმარი უზიარებს ერ-
თმანეთს განსაკუთრებულ ინფორმაციას, აძლევს ერთმანეთს სპე-
ციფიკურ ემოციურ და ფიზიკურ მხარდაჭერას. ბავშვებს არა აქვთ 
ცოლ-ქმრული დიადის ყველა ასპექტის გაზიარების უფლება. მრავა-
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ლი სახის კონფლიქტი წარმოიქმნება სწორედ პიროვნებათაშორისი 
საზღვრების დარღვევისას. მაგალითად, ცოლ-ქმრული საზღვარი 
ძალზედ გამჭოლია ქმრის ალკოჰოლიზმის დროს, როდესაც ცოლი 
ცდილობს ერთ-ერთ შვილთან დაახლოებას და მისგან მოელის კონ-
ფიდენციალურ და ემოციურ მხარდაჭერას.

კანტორის და ლერის (Kantor & Lehr, 1976) ტიპოლოგიის მიხედ-
ვით, რომელიც ეყრდნობა ოჯახური საზღვრების იდეას, არსებობენ 
ღია (დასაშვები საზღვრები გარემოსთან), დახურული (ჩაკეტილი 
საზღვრები გარემოსთან) და ქაოტური (მცირე განსხვავებაა ოჯა-
ხიშიდა და ოჯახის გარეთა სივრცეს შორის) ოჯახები. მათი მოსაზ-
რების მიხედვით, ამგვარი ოჯახები კრიზისის და კონფლიქტის სი-
ტუაციებში სხვადასხვაგვარად მოქმედებენ. კვლევები გვიჩვენებს, 
რომ ოჯახები უკეთ ფუნქციონირებენ, როდესაც მათ უფრო გახს-
ნილი და მოქნილი საზღვრები აქვთ, ხოლო დისფუნქციების განვი-
თარების ყველაზე დიდი შანსი აქვთ ოჯახებს შემთხვევითი საზღვ-
რებით (ასეთი ოჯახის საზღვრებს აკლია გარკვეულობა და ხშირად 
იცვლება).

თუმცაღა, ყველა ამ ტიპის ოჯახს შეუძლია იყოს ფუნქციური, 
რადგანც საზღვრები ასახავს ოჯახის ღირებულებათა სისტემას, 
რის საფუძველზეც შესაძლებელი ხდება გარკვეული ბალანსის შე-
ნარჩუნება (Hartman & Laird, 1983).

ბიოსოციალური რწმენები: ამ ცნების ქვეშ განიხილავენ ქალის 
და კაცის იდენტიფიკაციის, ავტორიტარიზმის და ძალაუფლების, 
ბავშვებზე მშობლების ზეგავლენისა და ბავშვთა უფლებების სა-
კითხებს (Janzen & Harris, 1997), რომელთა მიმართაც ოჯახებს შეიძ-
ლება ჰქონდეთ სხვადასხვაგვარი დამოკიდებულება. სექსუალური 
იდენტიფიკაცია და ფიზიკური განვითარების საკითხები ზეგავლე-
ნას ახდენს ურთიერთქმედების სტილზე და პირიქით. მაგალითად, 
ოჯახთა უმრავლესობა ადგენს ოჯახის წევრების პასუხისმგებლო-
ბას მათი სქესის და არა პიროვნების ინტერესების მიხედვით. ასევე, 
ზოგიერთ ოჯახში ფიზიკური ზრდა ავტომატურად განსაზღვრავს 
პრივილეგიებს და მოვალეობებს და ცვლის ურთიერთქმედებას. 
ამასთან, საინტერესოა, თუ ოჯახში ლიდერობა, გადაწყვეტილების 
მიღება, ავტორიტარიზმი რამდენად გამომდინარეობს სქესისა და 
როლური უფლება-მოვალეობების ტრადიციული გაგებიდან. მაგ., 
მშობელი-შვილის ურთიერთობა, სადაც მშობელი მომხრეა შვილის 
ფიზიკური და სულიერი პრივატობის მაღალი დონისა, განსხვავებუ-
ლია იმ შემთხვევისაგან, როცა მშობელს აქვს ტრადიციული შეხე-
დულებები და ხანგრძლივი დროით იღებს პასუხისგებლობას თავი-
სი შვილის აღზრდაზე.

ამრიგად, ზემოთ განხილული ფუნქციები ზეგავლენას ახდენენ 
ოჯახის, როგორც მთლიანი სისტემის, ფუნქციონირებაზე. როგორც 
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აღვნიშნეთ, ოჯახის ფუნქციონირების მთლიან პროცესში კომუნი-
კაცია არის საშუალება, რითაც ოჯახი აყალიბებს შეჭიდულობი-
სა და ადაპტურობის პეტერნებს. კომუნიკაცია არის სიმბოლური, 
ტრანსაქციული პროცესი, ანუ სიმბოლოების ურთიერთ- გაცვლის 
პროცესი, რომელიც გადამწყვეტ ზეგავლენას ახდენს პიროვნება-
თაშორისი ურთიერთობის ფორმასა და შინაარსზე. ასევე, ოჯახური 
ურთიერთობები, რომელიც ვითარდება დროთა განმავლობაში, ზე-
გავლენას ახდენს ოჯახში არსებულ კომუნიკაციაზე. კომუნიკაციის 
ტრანსაქციული ბუნებიდან გამომდინარე (სადაც ყველა მონაწილე 
არის, როგორც ზეგავლენის მომხდენი, ასევე მიმღებიც) დიდი მნიშ-
ვნელობა ენიჭება ადამიანის მიერ სხვის აღქმასა და მისადმი გან-
ხორციელებულ ქცევას. კერძოდ, ადამიანის მიერ სხვა ადამიანის 
აღქმამ და, აქედან გამომდინარე, მისმა ქცევამ შეიძლება შეცვალოს 
სხვა ადამიანის ქცევა. მაგალითად, დედა, რომელიც აღიქვამს თა-
ვის შვილს, როგორც ყურადღებიანს, მგძნობიარეს და მასში ამჩნევს 
დადებით მხარეებს, თავისი აღქმით ახდენს შვილის თვითაღქმის და 
ქცევის ფორმირებას, როგორც დედის, ასევე სხვა ადამიანების მი-
მართაც (Galvin & Brommel, 1982; Fennel & Weinhold, 1997). ზოგადად 
ოჯახები მიისწრაფვიან მიაღწიონ შეჭიდულობის სასურველ დონეს. 
თუ ოჯახის წევრებს შორის კომუნიკაცია ეხება მხოლოდ ყოველ-
დღიურ ამოცანებს, როგორიცაა სახლის დალაგება, საჭმლის მომ-
ზადება, გადასახადების გადახდა, ფულის შემოტანა და ა.შ., მაშინ 
შეუძლებელია ინტიმურობის მიღწევა.

მართლაც, შეჭიდულობა გულისხმობს ინტიმურობის გარკ-
ვეულ დონეს. „ინტიმურობა არის პიროვნებათაშორისი ურთიერთო-
ბის პროცესი, რომელშიც ორი მონაწილე განიცდის და გამოხატავს 
გრძნობებს, ახდენს ვერბალურ ან არავერბალურ კომუნიკაციას, 
იკმაყოფილებს სოციალურ მოტივებს, ამცირებს სოციალურ შიშებს, 
სწავლობს საკუთარი თავის უნიკალურ მახასიათებლებს და ხდე-
ბა გახსნილი ფსიქოლოგიურად და ხშირად ფიზიკურადაც“ (Reis & 
Shaver, 1988, გვ. 387-388). ოჯახის მკვლევრის ფელდმანის (Feldman, 
1979) აზრით, ცოლ-ქმრული ინტიმურობა შეიცავს შემდეგ მახასი-
ათებლებს:

(1) ღია, ინტიმურ, მოსიყვარულე, მზრუნველ პიროვნულ ურ-
თიერთობას;

(2) ერთმანეთის ღრმა, დეტალურ ცოდნას და ურთიერთგაგე-
ბას, რომელიც

წარმოიქმნება ახლო პიროვნული ურთიერთობიდან;

(3) სექსუალურ ურთიერთობებს.

სექსუალური ურთიერთობების გარდა, ეს განსაზღვრებები შეგ-
ვიძლია მივუყენოთ ოჯახის ყველა დანარჩენ ურთიერთობას. ამ-
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რიგად, ახლო ანუ ინტიმური ოჯახური ურთიერთობა გულისხმობს 
მზრუნველ, მოსიყვარულე პიროვნებათაშორის ურთიერთობას და 
ერთმანეთის დეტალურ ცოდნასა და ურთიერთგაგებას.

ოჯახური სისტემის ინტიმურობის დონეს განსაზღვრავს ოჯახში 
არსებული თემები, ხატები, საზღვრები და ბიოსოციალური რწმენე-
ბი. მაგ., ოჯახური თემა, რომელიც ხაზს უსვავს ოჯახის წევრებს შო-
რის ვერბალურ ურთიერთგაგებას („ჩვენ არ გვაქვს საიდუმლო“ ან 
„ჩვენს ოჯახში შეიძლება ყველა პრობლემის განხილვა”), ხელს უწ-
ყობს გულწრფელ ურთიერთობებს. ასევე, ოჯახის წევრების ხატე-
ბიც შესაძლოა აძლიერებდნენ ინტიმურობას ოჯახის წევრებს შო-
რის. მაგ., როცა ოჯახის წევრი აღიქმება, როგორც თბილი, მზრუნ-
ველი და მოსიყვარულე, მასთან გაცილებით ადვილია გრძნობების 
გამომჟღავნება, ვიდრე იმ შემთხვევაში, როცა იგი დანახულია, რო-
გორც უგრძნობი და ცივი ადამიანი.

ოჯახის საზღვრები თავის მხრივ ზეგავლენას ახდენს იმაზე, თუ 
რა დონის ინტიმურობა იქნება გაზიარებული ოჯახისშიგნით და 
ოჯახის გარეთ, ხოლო ბიოსოციალური რწმენები კი იმ ხარისხში უწ-
ყობს ხელს ინტიმურობის განვითარებას, რა ხარისხშიც გარკვეული 
როლი და ძალაუფლებრივი პოზიცია ტრადიციულად გულისხმობს 
ამგვარი ინტიმურობის გამოვლენას. მაგ., ოჯახში არსებული რწმე-
ნა, რომ მამასთან საჭიროა დისტანციური ურთიერთობა, რადგანაც 
იგი „ოჯახის თავკაცია”, ხელს უშლის ინტიმურობის განვითარებას 
(Galvin & Brommel, 1982). ინტიმურობის განვითარებას ხელს უწყობს 
სპეციფიკური კომუნიკაციური ქცევები, როგორიცაა ურთიერთმ-
ხარდაჭერის კომუნიკაცია და თვით-გახსნა. ეს კომუნიკაციური ქცე-
ვები ქვემოთ იქნება განხილული.
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ოჯახის წევრებს შორის კომუნიკაცია 
ოჯახური სისტემის შიგნით

კომუნიკაციის პროცესში ხდება მნიშვნელობების/სიმბოლოების 
შექმნა და გაზიარება. სიმბოლოებია ვერბალური ქცევა, სიტყვები, 
არავერბალური ინფორმაცია − ჟესტები, სახის გამომეტყველება, 
მოძრაობები და ა.შ. კომუნიკაციის პროცესში ხდება სიმბოლოების 
და მნიშვნელობების ურთიერთგაცვლა და ყალიბდება ემოციური 
ერთობა და ცვლილება. კომუნიკაცია ზეგავლენას ახდენს იმაზე, თუ 
ოჯახის წევრები როგორ ურთიერთობენ ერთმანეთთან და ამასთან, 
ოჯახური ურთიერთობებიც განსაზღვრავს კომუნიკაციის ტიპს. ორი 
ადამიანი თავისი ურთიერთობით ქმნის ერთობლივ კონტექსტს და 
სწორედ ამ კონტექსტში ურთიერთობენ ისინი ერთმანეთთან. მაგა-
ლითად, ოჯახში ახლად შემოსული სიძეს მისი მეუღლის ნათესავე-
ბი დისტანციურად და ზრდილობიანად ექცევიან, ისიც თავის მხრივ 
მათ აღიქვამს ფორმალურად და შესაბამისად, დისტანციურად და 
ზრდილობიანად იქცევა მათ მიმართ.

ამრიგად, კომუნიკაციის ტრანსაქციულობა ნიშნავს, რომ კო-
მუნიკაციის მონაწლეები ერთთმანეთთან ორმხრივ ურთიერთობას 
ამყარებენ და ურთიერთზეგავლენას ახდენენ ერთმანეთზე ანუ სხვა 
სიტყვებით, ისინი ახდენენ და იღებენ ზეგავლენას. კომუნიკაციის 
თითოეული აქტი მიმდინარეობს სისტემის კონტექსტში და ასახავს 
ორმხირივი ურთიერთობების ბუნებას. ამგვარად, კომუნიკაციის 
თითოეული მონაწილე ქმნის მეორის კონტექსტს და ურთიერთობს 
ამ კონტექსტში და შესაბამისად, თითოეული ახდენს ზეგავლენას 
მეორის ქცევაზე. მაგალითად, თუ კომუნიკაციის ერთი მონაწილე 
არის მგრძნობიარე, ის ქმნის მოლოდინებს, რომ სხვა ადამიანი მას 
შესაბამისად მოექცევა. შესაბამისად, კომუნიკაციის მონაწილეთა 
აღქმებსა და ქცევებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭებათ. ამრი-
გად, ტრანსაქციულობა და სისტემურობა წარმოადგენენ ორ ურ-
თიერთშემავსებელ პროცესს.ამრიგად, კომუნიკაციის პროცესში

1) კომუნიკაციის თითოეული მონაწილე ქმნის მეორის კონ-
ტექსტს

(2) ერთდროულად ხდება კომუნიკაციის გზავნილების შექმნა 
და გაშიფვრა

(3)  თითოეული ახდენს და იღებს ზეგავლენას.

მაგალითად, დედა შვილს აფასებს როგორც მგრძნობიარეს და 
შვილიც დროთა მანძილზე ასეთი ხდება. კიდევ ერთი მაგალითია, 
ქმარი ადანაშაულებს ცოლს, რომ ცუდად ზრდის შვილს. ეს დადანა-
შაულება ადაბლებს ცოლის თვითშეფასებას, რაც აისახება მის მო-
მავალ ქცევაზე შვილის მიმართ.
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არსებობს ორი მითი, რომელიც არ შეესაბამება სინამდვილეს, 
ეს მითებია:

•	 ოჯახად ყოფნის ერთადერთი სწორი გზა არსებობს
•	 კომუნიკაციის ერთადერთი სწორი გზა არსებობს

სინამდვილეში კი ოჯახები სრულიად განსხვავდებიან ერთმა-
ნეთისგან და ამყარებენ ისეთ შიდა და გარე კომუნიკაციას, რომე-
ლიც მხოლოდ ამ ოჯახისთვისაა დამახასიათებელი. საინტერესოა, 
როგორ ყალიბდება კომუნიკაციის მნიშვნელობები და გზავნილები? 
პირველი ფილტრი რასაკვირველია არის ადამიანის შეგრძნების ორ-
განოები, მეორე ფილტრი კი აღქმები და ჩვენი დამოკიდებულებები. 
შეიძლება ითქვას, რომ ფილტრაციის პროცესი მოიცავს ფიზიკურ, 
სოციალურ და ინდივიდუალურ ფაქტორებს. ამ მნიშვნელობებს აყა-
ლიბებს ჩვენი კულტურული და სოციალური გამოცდილება. მაგა-
ლითად, ენა, რომელსაც ვიყენებთ აყალიბებს ჩვენს მნიშვნელობებს. 
დასავლეთის კულტურაში არის ტერმინი „ნახევარი ძმა”, „დედინაც-
ვალი“ და ა.შ. მაგალითად, ესკიმოსებს აქვთ 20 სიტყვა თოვლის აღ-
სანიშნავად და ა.შ.

ოჯახი, რომელშიც იზრდება ადამიანი არის მნიშვნელოვანი წყა-
რო მისი მნიშვნელობების ჩამოსაყალიბებლად. თუმცა, ინდივიდის 
დონეზე აღქმები მაინც განსხვავებულია და ინდივიდებს შორის, 
თუნდაც ერთ ოჯახში იყვნენ გაზრდილები, მაინც არის განსხვავებე-
ბი. მაგალითად, და-ძმა სხვადასხვანაირად აღიქვამს ერთი და იგივე 
პროცესებს.

კომუნიკაციის საინტერესო ასპექტია მეტაკომუნიკაცია. კომუ-
ნიკაცია გადმოსცემს ურთიერთობის შინაარსს, ხოლო მეტაკომუნი-
კაცია კი იმას, თუ როგორ უნდა გავიგოთ ეს შინაარსი, მოგვეწონოს, 
ან არ მოგვეწონოს. მეტაკომუნიკაციის გადმოცემა ხდება არავერ-
ბალური კომუნიკაციის საშუალებით. სხვა სიტყვებით, მეტაკომუ-
ნიკაცია არის კომუნიკაცია კომუნიკაციის შესახებ და ეხება იმას, 
თუ როგორ უნდა მოხდეს მიღებული ინფორმაციის ინტერპრეტაცია. 
კომუნიკაციის თანმხლები არავერბალური სიგნალები, ღიმილი, ჟეს-
ტიკულაცია არის მეტაკომუნიკაცია, რომელიც ცვლის, აშუალებს ან 
ამყარებს სიტყვების მნიშვნელობას. ასევე, გახმოვანებები − პაუზე-
ბი, სიმაღლე, ამპლიტუდა, ტონი, რომელიც თან ახლავს სიტყვებს 
− მნიშვნელოვანი კომპონენტებია, რომლებიც ქმნის სიტყვის მნიშ-
ვნელობას. ისინი მიგვითითებენ იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს 
სიტყვების მნიშვნელობის ინტერპრეტაცია. ეფექტური კომუნიკა-
ცია გულისხმობს იმას, რომ გაგებულ იქნას არა მხოლოდ სიტყვების 
მნიშვნელობა, არამედ ისიც, თუ რას გულისხმობს მოლაპარაკე და 
როგორია კომუნიკაციის კონტექსტი.

 ოჯახური ცხოვრება არაა სტატიკური და ვითარდება. ინტიმუ-
რობა, კონფლიქტი, ძალაუფლების განაწილება, გადაწყვეტილების 
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მიღება იცვლება დროთა მანძილზე. საწყისი/ბავშვობის ოჯახის და 
სხვა გარე ფაქტორების ზეგავლენით ყველა ოჯახი ავითარებს საკუ-
თარ მნიშვნელობებს, რომლის წინასწარმეტყველებაც შესაძლებე-
ლია ოჯახის შიგნით. ეს ქცევითი ნიმუშები მიედინება კონკრეტულ 
საზღვრებში, რაც განსაზღვრავს ოჯახშიდა ურთიერთობის ტიპებს 
(ანუ ვინ ვისთან რა ტიპის ურთიერთობას ამყარებს). ამრიგად, ოჯა-
ხი არის სისტემა, რომელშიც კომუნიკაცია არეგულირებს შეჭიდუ-
ლობისა და ადაპტაციის ფუნქციებს ოჯახურ ქსელში მესიჯების 
დინებით, სადაც გვქვს ურთიერთდამოკიდებული ურთიერთობე-
ბი. ოჯახი, როგორც სისტემა შედგება სუბიექტებისაგან, რომლე-
ბიც ისე არიან დაკავშირებულები ერთმანეთთან, რომ ქმნიან ერთ 
მთლიანობას.

ოჯახური სისტემის დახასიათება შეიძლება შემდეგი კომპონენ-
ტებით:

(1) სისტემა შედგება ოთხი ელემენტისაგან: ა) სუბიექტი (ოჯახის 
წევრები), ბ) მახასიათებელი (ოჯახის მიზნები, ეთნიკურო-
ბა, ჯანმრთელობა, სოციალური კეთილდრეობა და ა.შ), გ) 
ურთიერთობა (შეჭიდულობისა და ადაპტაციის დასაშვები 
ნორმები) და დ) გარემო, რომელშიც ოჯახები ცხოვრობენ. 
შესაბამისად გარემოსთან მიმართებაში ოჯახური სისტე-
მა შეიძლება იყოს ღია ან დახურული, თუმცა გარემოსგან 
მაინც იღებდეს ზეგავლენას რაღაც დონზე, რადგან ოჯახე-
ბი არ ცხოვრობენ ვაკუუმში, არამედ ისინი არსებობენ გარ-
კვეულ დროით მონაკვეთში, კულტურაში, თემში, და ა.შ. ამ 
ოთხი ელემენტისაგან შემდგარი სისტემა ისეა დაკავშირე-
ბული ერთმანეთთან, რომ ქმნის ერთ მთლიანს.

(2) ოჯახის სისტემას ახასიათებს ურთიერთდამოკიდებულება, 
რომელიც ქმნის ჰომეოსტაზს, ანუ წონასწორობით მდგო-
მარეობას. როდესაც ჰომეოსტაზი ირღვევა, მაშინ სისტემა 
ცდილობს მის აღდგენას. ეს მდგომარეობა დაახლოებით 
ჰგავს ადამიანის ვირუსით დასნებოვნების პროცესს, როდე-
საც ლეიკოციტები ებრძვიან ვირუსს, ადამიანი აცემნინებს 
და ცდილობს ვირუსის, ან ბაქტერიის, როგორც უცხო სხე-
ულის გამოდევნას ორგანიზმიდან;

(3) ოჯახს, როგორც სისტემას, ასევე, ახასიათებს მთლიანობა. 
ოჯახი არ არის მისი წევრების მექანიკური ჯამი, არამედ 
ეს არის ახალი მთლიანობა, რომელსაც სულ სხვა თვისებე-
ბი აქვს, ვიდრე ოჯახის წევრებს ცალ-ცალკე. მაგალითად, 
ოჯახი შესაძლოა ითვლებოდეს ღია და თბილ ოჯახად, თუმ-
ცა მისი რომელიმე წევრი სულაც არ იყოს პირადად ამ თვი-
სების მატარებელი.
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(4) ოჯახურ სისტემას აქვს ოჯახში გავრცელებული ქცევითი 
ნიმუშების თვითრეგულაციის წესები. მაგალითად, კალიბ-
რაცია არის წესის შენარჩუნება ცვლილებაზე უარყოფითი 
უკუკავშირის მიღების შემთხვევაში. მაგალითად, თუ მეუღ-
ლე იგინება სახლში და ამაზე უარყოფით რეაქციას ღებუ-
ლობს, შესაძლოა ვერ მოახდინოს ამ ქცევის დამკვიდრება 
ოჯახში, ანუ ვერ განახორციელოს ცვლილების შეტანა. ამგ-
ვარ ვითარებაში ურთიერთობა რჩება მორფოსტაზის (უცვ-
ლელი მდგომარეობა) მდგომარეობაში.

განსხვავებით კალიბრაციისგან, რეკალიბრაცია გულისხმობს 
წესის შეცვლას და ადგილი აქვს მაშინ, როცა გარკვეულ ქცევით 
ცვლილებაზე მეორე მხარე იძლევა დადებით უკუკავშირს და ხორ-
ციელდება მორფოგენეზისი, ანუ წესის ცვლილება. მაგალითად, 
ბებიას არ ეუბნებიან მისი ავადმყოფობის შესახებ, მაგრამ ბებია 
რაღაცას ხვდება და ოჯახის წევრებთან სვამს კითხვებს, რის შედე-
გადაც ოჯახს უჭირს სიმართლის დამალვა და იძულებულია მას უთ-
ხრას მისი ავადმოყოფობის შესახებ. ამ შემთხვევაში შეიცვალა წესი 
და ოჯახმა რაღაცნაირად თავი გაართვა მტკივნეული ინფორმაციის 
გამჟღავნებას.

(5) ოჯახს ახასიათებს წრიული მიზეზ-შედეგობრიობა. წრიული 
მიზეზ-შედეგობრიობის დროს მიზეზი და შედეგი ერთმა-
ნეთს ცვლის. ყოველი აქტი არის როგორც პასუხი, ასევე 
სტიმული ახალი ქცევისათვის და ახასიათებს ორმხრივი ზე-
გავლენა. შესაბამისად, საჭიროა ამ ორმხრივი ზეგავლენის 
ციკლის დადგენა. კერძოდ, ნაცვლად იმისა, რომ გაირკვეს 
ვინ დაიწყო არასასურველი ქცევა და მოხდეს ოჯახის წევ-
რებზე გადაბრალება , საჭიროა აღნიშნული ქცევის ნაწილე-
ბად შესწავლა, დანაწევრება (პუნქტუაცია) და იმის გარკვე-
ვა, თუ მსგავსი არასასურველი ქცევითი ნიმუში რა ეფექტის 
მომტანია? მნიშვნელობა არა აქვს ვინ დაიწყო დისფუნქცია, 
მთავარია ციკლის დადგენა, თანმიმდევრობის შესწავლა და 
იმის გაგება, თუ რა მნიშვნელობებს ანიჭებენ მას სხვადასხ-
ვა მხარეები. საჭიროა შევისწავლოთ და ვმართოთ ქცევითი 
პატერნების მიმდინარე პროცესი იმის თქმის გარეშე რომ 
„ეს აქ დაიწყო“ და „ეს ამან დაიწყო”.

(6) ოჯახური სისტემა ხასიათდება ადაპტაციით ანუ ცვლილებე-
ბისადმი შეგუების უნარით. ოჯახმა უნდა შეინარჩუნოს სტა-
ბილურობა, რისთვისაც იგი იყენებს კალიბრაციას (თვით-
რეგულაცია) და დეკალიბრაციას (ევოლუცია, ცვლილების 
განხორიციელება).
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(7) ოჯახურ სისტემასა და გარე სისტემებს შორის მიმდინაროებს 
ურთიერთგაცვლა. რაც არ უნდა ჩაკეტილი იყოს ოჯახი, ის 
მაინც ურთიერთქმედებს გარე სისტემებთან.

(8) ოჯახური სისტემის კიდევ ერთი დამახასიათებელი თვისება 
არის ეკვიფინალობა − მიზნის მიღწევა სხვადასხვა საშუ-
ალებებით და სხვადასხვა საწყისი მდგომარეობით. განსხ-
ვავებული განათლების ან შემოსავალის და ურთიერთობის 
ტიპის მქონე ოჯახები საკუთარ ცხოვრებას დადებითად 
ახასიათებენ. მაგალითად, „ერთმანეთს ვეხმარებით“ თემა 
ზოგისთვის ნიშნავს ემოციურ მხარდაჭერას, ზოგისთვის კი 
ფინანსურს.

(9) ოჯახს აქვს იერარქიული სტრუქტურა, რაც გამოიხატება 
იმაში, რომ იგი შედგება ქვესისტემებისაგან. ქვესისტემათა 
მაგალითებია ცოლ-ქმრის, მშობელი-შვილის , და-ძმის, ბე-
ბია-ბაბუის და სხვა. ასევე არსებობს ქვესისისტემები გენ-
დერული ნიშნით: მამა-ვაჟიშვილის ქვესისტემა, დედა-ქა-
ლიშვილის ქვესისისტემა და ა.შ.

ტრიანგულაცია (ოჯახში ორ ადამიანს შორის კონფლიქტსა თუ 
დაპირისპირებაში მესამე ადამიანის ჩართვა ურთიერთობის სტაბი-
ლიზაციისათვის) არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სტრუქტურული 
ერთეული ოჯახის სისტემის შიგნით, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს 
როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი კონოტაცია. მაგალითად, 
უშვილო ცოლ-ქმრის ოჯახში ბავშვის დაბადება არის დადებითი 
ტრიანგულაცია, რომელმაც შესაძლოა გააუმჯობესოს ცოლ-ქმრის 
ურთიერთობა, რომელიც დროთა მანძილზე იძაბებოდა უშვილობის 
გამო. უარყოფითი ტრიანგულაციის მაგალითია, როცა ცოლი ცდი-
ლობს გახდეს შვილის მოკავშირე ქმრის საწინააღმდეგოდ განსაწ-
ყობად.

(10) ოჯახურ სისტემაში კომუნიკაციის პროცესით ხორციელ-
დება ინფორმაციის გადამუშავება. ოჯახის წევრებს შო-
რის კომუნიკაცია სხვადასხვა სახეს შეიძლება ღებულბ-
დეს. მაგალითად, ჯაჭვური კომუნიკაციის სტილის დროს 
ინფორმაციის დინება ხდება იერარქიულად. თითოეული 
პიროვნება კომუნიკაციას ამყარებს იმ პირთან, რომელიც 
იერარქიულად მასზე მაღლა ან მასზე დაბლაა. ასეთი ტი-
პის კომუნიკაცია ფორმალურად მიყვება არსებულ ოჯახურ 
სტრუქტურას.
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ნახატი	 2:	 ჯაჭვური კომუნიკაციის სტილი ოჯახის წევრებს 
 შორის

Y ტიპის კომუნიკაციის დროს, ინფორმაციის დინება ჰგავს Y-ს, 
სადაც მესიჯები იგზავნება ზემოთ და ქვემოთ, ოჯახის ერთი წევრის 
მიერ ერთ ან რამდენიმე წევრისადმი. მაგალითად, ოჯახში, სადაც 
მშობლები მეორე ქორწინებაში არიან, ძალაუნებურად მამინაცვა-
ლი დგას ბავშვებისაგან განცალკევებულად. ამგვარ ოჯახში შესაძ-
ლოა მხოლოდ ბიოლგიურ მშობელს ჰქონდეს ბავშვებთან სიახლო-
ვის უფლება.

ნახატი	3: Y კომუნიკაციის სტილი ოჯახის წევრებს შორის

ბორბლის ტიპის კომუნიკაციური ქსელის დროს მხოლოდ ერთი 
ადამიანი გასცემს ცნობებს სხვა ოჯახის წევრებისადმი. ამ შემთ ხვე-
ვაში, ყველა წევრი უშუალო კომუნიკაციას ამყარებს მხოლოდ ამ 
ადამიანთან და არა ერთმანეთთან. ადამიანი, რომელიც ყველასგან 
იღებს ინფორმაციას, ოჯახის ყველაზე ავტორიტეტული ფიგურაა 
და ის ინფორმაციას იღებს დირექტიულად და ეფექტურად.
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ნახატი	4:	ბორბლის ტიპის კომუნიკაციის სტილი ოჯახის წევ-
რებს შორის

ჯაჭვური, Y ტიპის და ბორბლის ტიპის კომუნიკაციური ქსელე-
ბი მეტნაკლებად ცენტრალიზირებულია, რადგანაც ინფორმაციის 
დინება ხდება მთავარი პირისგან. ჯაჭვურ კომუნიკაციაში ზოგიერთ 
წევრს შეუძლია ერთზე მეტ წევრთან საუბარი, მაგრამ ინდივიდი, 
რომელიც არის ჯაჭვის ცენტრში, მაინც მაკონტროლებლის როლ-
შია. Y ტიპის კომუნიკაციურ ქსელში, ჩანგლის შუაში მყოფი ადა-
მიანი ჩვეულებრივ ქსელის ცენტრალური ფიგურა ხდება. ამისგან 
განსხვავებით, „ყველა ყველასთან“ ქსელში, რომელშიც თითოეული 
წევრი დაკავშირებულია დანარჩენებთან, ყველა წევრს შორის მიმ-
დინარეობს კომუნიკაცია. კომუნიკაცია ამ შემთხვევაში არის თანას-
წორი, შუზღუდავი და ოჯახის წევრები არიან კმაყოფილები.

ნახატი	 5: „ყველა-ყველასთან“ კომუნიკაციის სტილი ოჯახის 
წევ რებს შორის
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ეფექტური კომუნიკაცია ოჯახში

ოჯახის წევრებს შორის მზრუნველი და თბილი ურთიერთობის 
დამყარება შესაძლებელია ეფექტური კომუნიკაციით. ოჯახის წევ-
რები, რომლებიც ამყარებენ ეფექტურ კომუნიკაციას, კარგი კომუ-
ნიკატორები არიან. ოჯახის წევრების კომუნიკაცია განსხვავდება 
სხვა კომუნიკაციისაგან, რადგან მეტად განვითარებულია. განვითა-
რებული კომუნიკაციისთვის დამახასიათებელია: სიმდიდრე, ეფექ-
ტურობა, უნიკალურობა, გამოხატვის მრავალმხრივობა, სინქრონი-
ზაცია, ღიაობა, სპონტანურობა და შეფასება (Altman and Taylor, 1973. 
ციტირებულია Galvin & Brommel, 1982-ის მიხედვით). დაახლოებულ 
ადამიანებს შუძლიათ ერთი და იგივე გზავნილის აკურატული გამო-
ხატვა სხვადასხვა გზით. მაგალითად, და-ძმას და მეუღლეებს შეუძ-
ლიათ უსიამოვნება, სიამოვნება და სხვა გრძნობები მრავალნაირად 
გამოხტონ ისე, რომ ერთმანეთისთვის ეს გასაგები იყოს. მოწონე-
ბა და სიახლოვე შეიძლება გამოხატონ სერიოზულად ან იუმორით, 
გამოხედვით, ჩახუტებით, კოცნით. ურთიერთობას, რომელსაც არ 
ახასიათებს სიმდიდრე, ადვილად წინასწარმეტყველებადია და მო-
საბეზრებელი.

ეფექტურობა მოაზრებს კომუნიკაციის გადამცემის და მიმღე-
ბის აკურატულობას, ტემპს და მგრძნობელობას. კარგად დამყარე-
ბულ პიროვნებათაშორის ურთიერთობებში გზავნილთა გაცვლა 
აკრატულად და მაღალი მგრძნობელობით ხდება. მაგალითად, დე-
დის აწეული წარბი ან მეუღლის მიერ ნათქვამი „აღარ მინდა კი-
დევ ასეთი ახალი წელი“ ძალიან ბევრის მთქმელი შეიძლება იყოს 
ოჯახის წევრისთვის მხოლოდ ოჯახის წევრებს შეუძლიათ შეტ-
ყობინებათა კოდირება და დეკოდირება ასეთი ეფექტურობით და 
მგრძნობელობით.

მაღალ განვითარებულ ურთიერთობებს ახასიათებს უნიკალუ-
რობა და იდიოსინკრატული გზავნილების სისტემა. ვერბალურმა 
გამონათქვამებმა შესაძლოა ახალი მნიშვნელობები ან გამოყენების 
ფორმები შეიძინონ. გარკვეული სახის გამომეტყველება, ხმა, სხე-
ულის მოძრაობები მხოლოდ ოჯახის წევრებისთვის შეიძლება იყოს 
გასაგები.

გამოხატვის მრავალმხრივობა გულისხმობს ადამიანის უნარს, 
საჭიროების შემთხვევაში, გზავნილი გადმოსცეს ალტერნატიულად. 
მაგალითად, როდესაც ოჯახის მამას უნდა რომ შვილის სტუმარი 
დროულად წავიდეს, იწყებს ჩხუბს დასალაგებელ კარადაზე და მხო-
ლოდ ოჯახის წევრს შეუძლია მიხვდეს, თუ რას ნიშნავს ამ დროს 
ოჯახის წევრის ქცევა.

სინქრონიზაციის დროს ოჯახის წევრები კოორდინირებულად 
მოქმედებენ. ოჯახის წევრმა უმეტეს შემთხვევაში ზუსტად იცის, 
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თუ რას ფიქრობს ოჯახის მეორე წევრი მასზე. ოჯახური ცხოვრების 
შედეგად ვითარდება როლები, როდესაც უმეტეს შემთხვევაში ზუს-
ტად არის განსაზღვრული, თუ ოჯახში ვის რა როლი აქვს სხვადასხ-
ვა სიტუაციებში და ოჯახი ყალიბდება გუნდად, რომელსაც შეუძ-
ლია გუნდური მუშაობა.

ახლო ურთიერთობისთვის ასევე დამახასაითებელია ღიაობა, 
რომელიც გამოიხატება იმაში რომ პირადი ინფორმაცია გაცემულია 
და მიღებულია როგორც ვერბალურად, ისე არავერბალურად. ასეთ 
ინტიმურ ურთიერთობაში ინდივიდებს შესწევთ მოქნილად მოქმე-
დების უნარი.

ურთიერთობის გაღრმავებასთან ერთად იზრდება სპონტანუ-
რობაც. ძლიერი ურთიერთობის კომფორტულობა და არაფორმალუ-
რობა რუტინულობის დარღვევის შესაძლებლობას იძლევა. მეუღ-
ლისადმი სიყვარულის სპონტანური გამოხატავა, მოულოდნელი 
საჩუქრები, სურპრიზები, როგორც წესი, მხოლოდ ახლო ურთიერ-
თობებისთვის არის დამახასიათებელი.

და ბოლოს, ახლო ურთიერთობები მოიცავს შეფასებასაც ან სხვა 
სიტყვებით, ერთმანეთის მიმართ პოზიტიური და ნეგატიური მსჯე-
ლობების გაზიარებას. ოჯახის წევრებს შეუძლიათ ნამდვილი გრძნო-
ბების ურთიერთგაზიარება გამოსავლის პოვნის იმედით და არა ში-
შით, რომ გრძნობების გაზიარებით ურთიერთობა დაზიანდება.

ზემოთ ჩამოთვლილი რვა თვისებით ხასიათდება ოჯახური კო-
მუნიკაცია. ოჯახის ადაპტაციის ფუნქციის შესრულებაში მნიშვნე-
ლოვანია კომუნიკაციის ისეთი მახასიათებლები, როგორიცაა ეფექ-
ტურობა, გამოხატვის მრავალმხრივობა, სინქრონიზაცია და სპონ-
ტანურობა, ხოლო ოჯახის შეჭიდულობის ფუნქციის შესრულებაში 
მნიშვნელოვანია უნიკალურობა, სიმდიდრე, ღიაობა და შეფასება. 
ზოგადად, ყოველი ოჯახი ქმნის საკუთარ კომუნიკაციურ ქცევებს.

ოჯახის კონსულტირების მთავარი ამოცანაა, დაადგინოს და 
შეცვალოს კომუნიკაციის დისფუნქციური პატერნები. სწორედ ასეთ 
ცვლილებებს ხშირად მოჰყვება სიმპტომის დაძლევა. კომუნიკაციის 
ეფექტურობას განსაზღვრავს ღია, ლაკონური და ნათელი კომუ-
ნიკაცია . კომუნიკაცია არის უმნიშვნელოვანესი ოჯახის ჯანსაღი 
ფუნქციონირებისათვის, რადგანაც ოჯახის წევრებს უნდა შეეძლოთ 
გამოხატონ თავიანთი აზრები, გრძნობები და სურვილები ერთმანე-
თის მიმართ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია, განვითარ-
დეს ფსიქოლოგიური პრობლემები. ეფექტური მოლაპარაკების სტი-
ლი უნდა იყოს ყველა ოჯახის სასურველი მიზანი. ეფექტური კომუ-
ნიკაციის მახასიათებლებია:

1. ლაკონურობა: კომუნიკაცია უნდა იყოს მოკლე, რათა არ 
დააბნიოს მსმენელი გადაჭარბებულმა ინფორმაციამ.

2. წყაროს პასუხისმგებლობა: სურვილები და საჭიროებები 
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უფრო ეფექტურად არის გამოხატული „მე შეტყობინებით”, 
რითაც შესაძლებელია პოზიტიურ დონეზე კომუნიკაციის 
შენარჩუნება.

3. პირდაპირობა: როცა საჭიროა სხვისი პრობლემური ქცევის 
სახელდება, კომუნიკაციამ პირდაპირუნდა დაასახელოს 
ადამიანი და მისი ქცევა. დირექტიულობით შესაძლებელია 
გარკვევით დადგენა იმისა, თუ რა უნდა შეიცვალოს პრობ-
ლემური ქცევის თავიდან ასაცილებლად. მაგალითად, არა-
დირექტიული კომუნიკაციის მაგალითია: „არავინ არასო-
დეს არ მეხმარება სახლის დალაგებაში”. უფრო ეფექტური 
იქნებოდა დირექტიული კომუნიკაცია: „შენგენ მჭირდება 
მეტი დახმარება სახლის დალაგებაში”.

4. ალტერნატივების წარდგენა: ალტერნატივების წარდგენით 
შესაძლებელი ხდება თავიდან იქნას აცილებული ზედმეტად 
მომთხოვნი განცხადება, რომელიც მოითხოვს რაღაც კონკ-
რეტული ქცევის/მოქმედების შესრულებას.

5. კონგრუენტობა (შესატყვისობა): ეფექტური კომუნიკაცია 
წარმოადგენს განცხადებებს, რომლებიც არის თანმიმდევ-
რული და თავსებადი ყველა საფეხურზე. ვერბალური განც-
ხადება არის არავერბალური განცხადების შესატყვისი და 
მთლიანი საუბრის კონტექსტის თავსებადი.

6. კონკრეტულობა და ქცევის სპეციფიურობა: ეფექტური კო-
მუნიკაცია ნათელს ჰფენს იმას, თუ რა ქცევების (ქცევის სა-
ფეხურების) განხორციელებაა საჭირო მსენელებისაგან.

7. უკუკავშირი: პიროვნების მიერ გაცემული ინფორმაციის გა-
დამოწმება, თუ რამდენად სწორად იქნა გაგებული მის მიერ 
გაცემული ინფორმაცია. მისი მიზანია, რომ ინფორმაციის 
გამცემი დარწმუნდეს, რომ მის მიერ გაცემული ინფორმა-
ცია ზუსტად იქნა გაგებული მსმენელის მიერ.

ურთიერთმხარდამჭერი კომუნიკაციის დროს ერთი პიროვნე-
ბა მეორეს განიხილავს, როგორც მაღალი ღირებულების მქონეს, 
რაც გამოიხატება მის მიერ მეორე ადამიანის აღიარებით, მასთან 
დიალოგის (და არა მონოლოგის) წარმართვით, მისი გამოცდილე-
ბის გაზიარებით და მისი პიროვნული ღირსების (და არა, როგორც 
მხოლოდ რაიმე როლის მქონე ადამიანის) პატიცისცემით (Barbour & 
Goldberg, 1974).
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ცოლ-ქმრული ინტიმურობის განვითარება

ცოლ-ქმრული ინტიმურობა ხასიათდება შემდეგი თვისებებით: 
(1) ახლო, ნაცნობი, აფექტური, ემოციური და სასიყვარულო პი-
როვნული ურთიერთობა; (2) ერთმანეთის დეტალური, სიღმისეული 
ცოდნა და გაგება და (3) სექსუალური ურთიერთობები (Feldman, 
1979). ცოლ-ქმრული ინტიმურობის დასაშვები საზღვრები განისაზ-
ღვრება ოჯახის წევრების ურთიერთობების კალიბრაციით. ფელდ-
მანი საუბრობს წყვილს შორის არაპროდუქტიულ ინტიმურობა-კონ-
ფლიქტის ციკლზე. მისი ჰიპოთეზის მიხედვით, როდესაც ერთ-ერთი 
მხარე გრძნობს, რომ ადგილი აქვს ზედმეტ ინტიმურობას, იგი ინ-
ტიმურობის დონის შემცირებას კონფლიქტის დაწყებით ცდილობს. 
როგორც წესი, წყვილი აწესებს მისაღები ინტიმურობის საზღვრებს. 
მაგალითად, ცოლ-ქმარი აწესებს მისაღებ და მიუღებელ სექსუალუ-
რი ურთიერთობის საზღვრებს.

ოჯახის წევრები ავითარებენ ისეთ ქცევებს, რომელთაც მნიშვ-
ნელობა აქვთ მხოლოდ მათი ურთიერთობის კონტექსტში. შესაბამი-
სად, ინტიმურობის განვითარებაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
აქვს, თუ რამდენად ანიჭებენ ადამიანები ერთნაირ მნიშვნელობებს 
გარკვეულ ქცევებს, საგნებს და მოვლენებს. მაგალითად, როდესაც 
ერთი ადამიანი ცდილობს მეორესთვის საკუთარი ემოციების გაზი-
არებას, მეორე ადამიანი ამ ემოციებს იგივე მნიშვნელობას უნდა 
ანიჭებდეს. ვთქვათ, მეუღლე ცდილობს საკუთარ მეორე ნახევარს 
ასიამოვნოს და მიართმევს ყვავილების თაიგულს, ამ დროს მის მე-
ორე ნახევრს სულაც არ უყვარს ყვავილები, რადგან ალერგიული 
რეაქცია აქვს მათზე. ამ შემთხვევაში მისი მცდელობა რომ მეუღლეს 
ასიამოვნოს, მიზანს ვერ აღწევს. სხვა მაგალითია, როდესაც ქმარი 
არ ყიდულობს ცოლისთვის საჩუქრებს ქორწინების იუბილზე, ცოლი 
კი ისეა გაზრდილი, რომ ქორწინების წლისთავზე საჩუქრის ჩუქება 
აუცილებელ და ძალიან მნიშვნელოვან საქციელად მიაჩნია.

კომუნიკაციური ქცევები, რომელთაც აქვთ ზრუნვის და ემო-
ციის გამოხატვის დატვირთვა, შესაძლოა განხილულ იქნას, რო-
გორც ურთიერთობის ვალუტა. ყველა ურთიერთობა მოიცავს სამ 
მნიშვნელოვან ასპექტს:

(1) დროის ან ფულის ინვესტიცია;
(2) სხვადასხვა ვალუტით ვაჭრობა;
(3) რისკის გაწევის ხარისხი.
ვერბალური და არავერბალური გზით ზრუნვის მესიჯების გაც-

ვლა წარმოადგენს ინტიმური ქცევის ვალუტას. იგი აერთიანებს ჩა-
ხუტებას, სექსუალური ურთიერთობას, საიდულოს გამჟღავნებას. 
ამგვარი კავშირით ადამიანი საკუთარ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ 
იდენტობას უზიარებს მეორე ადამიანს. ქცევა არის გარკვეული 
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გზავნილი, შეტყობინება: მაგალითად, ჩახუტება ნიშნავს „მიხარია 
შენი დანახვა“ ან „სამწუხაროა, რომ მიდიხარ”.

ეკონომიკური ქცევის ვალუტა მოიცავს მატერიალურ დანა-
ხარჯს: ფულის მიცემას, საჩუქრების ყიდვას, საგნების გაცვლას, 
დროის ერთად გატარებას. მაგალითად, ყვავილების გაგზავნა შე-
საძლოა ნიშნავდეს „მაპატიე”, „ჩემთვის შენ ისევ მნიშვნელოვანი ხარ”.

ქვემოთ ჩამოთვლილია სხვადასხვა სახის ქცევები, რომელიც გა-
მოყენებულია ემოციების გასაზიარებლად:

•	 პოზიტიური ვერბალური განცხადებების გაკეთება
•	 თვით-გახსნა ოჯახის წევრებს შორის
•	 ურთიერთ მოსმენა
•	 შეხება
•	 საჩუქრების გაკეთება
•	 ფულის მიცემა
•	 საჭმლის მომზადება
•	 სექსუალური ურთიერთობის დამყარება
•	 დროის ერთად გატარება
•	 საჩუქრების ყიდვა
თუ ინტიმური ქცევის ვალუტას ცოლ-ქმარი არ ანიჭებს საერთო 

მნიშვნელობებს, მაშინ მოსალოდნელია, რომ ოჯახის წევრებს შო-
რის მოხდება გაუგებრობა და კონფლიქტი. მაგალითად, თუ მეუღ-
ლე ფიქრობს, რომ სექსი მხოლოდ მაშინ უნდა ჰქონდეს, როდესაც 
კმაყოფილია ურთიერთობით და აქვს ამის სურვილი და მეორე ნახე-
ვარი ასე არ ფიქრობს, ანუ სექსუალურ აქტში არ დებს მსგავს მნიშვ-
ნელობას, მაშინ მათ შორის დაიძაბება ურთიერთობა და შესაძლოა, 
მან ოჯახის გარეთ გაიჩინოს სექსუალური კავშირები.

აგრესია თითქოს შეუთავსებელია ინტიმურობასთან, თუმცა აგ-
რესიული აქტი შესაძლოა ემსახურებოდეს წყვილს შორის ემოციური 
კავშირის დამყარებას. თუ ადამიანები ვერ გამოხატავენ ინტიმურო-
ბას პირდაპირი გზით, მაგრამ მათ აქვთ ამის სურვილი, ზოგჯერ ისი-
ნი გამოხატავენ დარტყმით, სარკაზმით და ზოგადად, აგრესიით.

ალტმანი და ტეილორის (Altman and Taylor, 1973. ციტირებუ-
ლია Galvin & Brommel, 1982-ის მიხედვით) მიხედვით, ურთიერთობა 
ჰგავს ხახვს, რომელსაც რაც უფრო ფრცქვნი, მეტად იცრემლები. 
ავტორებმა ჩამოაყალიბეს სოციალური შეღწევის მოდელი, რომ-
ლის მიხედვითაც, ინტერპერსონალური გაცვლა ხელს უწყობს ინ-
ტიმურობის განვითარებას. ურთიერთობის შედეგად ადამიანები 
აღწევენ მეორე ადამიანის თვითობის სიღმისეულ ფენებში. ამგვარი 
ურთიერთობით ადამიანები იღებენ ინტერპერსონალურ ჯილდოებს 
და ამავდროულად, იხდიან გარკვეულ „საფასურს”. ინტიმურობის 
განვითარება დამოკიდებულია ამ ჯილდოების და „საფასურის“ 
ხარისხზე და რაოდენობაზე. ავტორთა აზრით, ადამიანების ინტი-
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მურობა გადის განვითარების ოთხ საფეხურს. ეს საფეხურებია: (1) 
ორიენტაცია, (2) ძიებითი, აფექტური ურთიერთგაცვლა; (3) აფექ-
ტური ურთიერთგაცვლა, და (4) სტაბილურობა.

ორიენტაციის საფეხურზე წყვილს შეუძლია მეორე ადამიანის 
ქცევის წინასწარმეტყველება;

ძიებითი აფექტური ურთერთგაცვლის საფეხურზე ორი ადამი-
ანი ხდება კარგი მეგობარი და ავითარებენ გულწრფელ ურთიერ-
თობებს. ამასთან, ეს არ არის სიღმისეული პიროვნული ურთიერ-
თობა. ადამიანებს არ აკავშირებთ მოვალეობები ან ძალიან მცირედ 
არიან დავალებულები ერთმანეთის მიმართ.

აფექტური ურთიერთგაცვლის საფეხურზე ვითარდება სიღრმი-
სეული ორმხრივი ურთიერთობები, რომელიც შესაძლოა მოიცავდეს 
პოზიტიური ან ნეგატიური გზავნილების გაცვლას, ურთიერთშეფა-
სებას და მაღალ თვითგახსნას. ასეთ დროს ყალიბდება მდიდარი და 
უნიკალური ურთიერთობები, არავერბალური კომუნიკაციური გა-
გება, ღრმა მეგობრობა, ხუმრობა და შეხება.

სტაბილურობის ფაზაზე ვითარდება ურთიერთპასუხიმგებლო-
ბა, ინტიმური მეგობრობა, ოჯახური ურთიერთობები, ღიაობა, სიმ-
დიდრე და სპონტანურობა, მაღალი თვითგახსნა და ადგილი აქვს 
დადებითი და უარყოფითი ასპექტების ურთიერთგაცვლას. ასეთ 
დრს წყვილს შორის არის ეფექტური კომუნიკაცია. დადებითი ურ-
თიერთობის შესანარჩუნებლად ისინი მიდიან რისკზე, ხარჯავენ მეტ 
დროს, ენერგიას, ამჟღავნებენ მგრძნობელობას. სახეზეა ურთიერთ-
გაზიარების, შეჭიდულობის და ადაპტაციის მაღალი დონეები.

კნაპი (ციტირებულია Galvin & Brommel, 1982-ის მიხედვით) ავი-
თარებს ზემოთ განხილულ თეორიას და გვთავაზობს წყვილის დაახ-
ლოების და დაშორების ხუთ საფეხურს.

დაახლოების საფეხურებია:
1.  ინიციაცია − გაცნობის საფეხური
2. ექსპერიმენტირება − აღმოჩენები ერთმანეთის შესახებ: 

„მიყვარს ცურვა, შენც გიყვარს? „წყვილი თანდათან უახ-
ლოვდება ერთმანეთს და მეტს იგებს ერთმანეთის შესახებ.

3. ინტენსიფიკაცია − (ვფიქრობ მომწონხარ. მეც მომწონხარ 
შენც მოგწონვარ?”). წყვილს სულ უფრო მოსწონს ერთმანე-
თი.

4. ინტეგრაცია − („შენ ნაწილად განვიცდი თავს“). ამ საფეხურ-
ზე ადამიანები ხასიათდებიან მაღალი თვითგახსნით, მათი 
დამოკიდებულებები მსგავსია, სოციალური როლები არის 
შერწმყმული, ემსგავსებიან ჩაცმაში, ვერბალურ ქცევაში, 
მაღალია ფიზიკური ინტიმურობის ხარისხი, გამოხატავენ 
მაღალ ემპატიის გრძნობას ერთმანეთის მიმართ, გააჩნიათ 
სინქრონული რუტინები.
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ინტეგრაცია არ ნიშნავს ინდივიდუალობის დაკარგვას, არამედ 
იგი გულისხმობს მაღალი დონის ინტიმურობას.

5. დაკავშირება − („სულ შენთან მინდა ვიყო, მოდი დავქორ-
წინდეთ“). წყვილს ერთმანეთის გარეშე გაძლება აღარ 
შეუძლია.

დაშორების საფეხურები ასევე რამდენიმე საფეხურს მოიცავს. 
კეროდ, დაშორების საფეხურებია:

1. განცალკევება − („მე არ მიყვარს დიდი წვეულებები, ზოგ“ 
ჯერ შენი არ მესმის“). ამ დროს წყვილი გამოხატავს განსხ-
ვავებულ შეეხედულებებს და თანდათან იზრდება წყვილს 
შორის განსხვავებულობის დაფიქსირება და ხაზგასმა.

2. ვითარების გარკვევა − („კარგი დრო გაატარე? როდის იქნე-
ბა მზად საჭმელი?“). წყვილი სულ უფრო ნაკლები სიხშირით 
ატარებს ერთად დროს და მხოლოდ ზოგადი კითხვებით და 
ფორმალურად კმაყოფილდება მეორე ნახევრის მიერ დამო-
უკიდებლად გატარებული დროის შესახებ.

3. სტაგნაცია − („რაზე უნდა გელაპარაკო, უკვე ვიცი რასაც 
მეტყვი.”). წყვილი კარგავს ერთმანეთის მიმართ ინტერესს 
და ურთიერთობა უინტერესო ხდება.

4. თავის არიდება − („ძალიან ბევრი საქმე მაქვს, არ ვიცი 
როდის გნახავ“). წყვილი თავს არიდებს ურთიერთობას და 
დროის უქონლობას იმიზეზებს.

5. ტერმინაცია − („აღარ დამირეკო. გშორდები. არ ინერვი-
ულო“). წყვილი შორდება ერთმანეთს და კომფორტულად 
გრძნობს თავს მეორე ნახევრის გარეშე.

არსებობს გარკვეული ფაქტორები, რაც აფერხებს ინტიმურო-
ბის განვითარებას. მაგალითად, შიში, რომ სხვა ადამიანი გახდება 
მაკონტროლებელი და „რომ ადამიანი მეორე ადამიანთან ინტიმუ-
რობის მიღწევით დაკარგავს საკუთარ პიროვნებას, გახდება რა 
სხვისი საკუთრება“. შესაბამისად, ყველა ურთიერთობა ვერ მიაღ-
წევს ინტიმურობის მაღალ ხარისხს.

ქვემოთ ჩამოთვლილია ინტიმურობის ხელშემშლელი წამყვანი 
ბარიერები:

(1) პიროვნული ინტიმურობის დაკარგვა, რის გამოც ადმაიანი 
არ გრძნობს თავს უსაფრთხოდ;

(2) პიროვნებას ეშინია, რომ აღქმული იქნება როგორც სუსტი, 
არაადეკვატური და არასასურველი;

(3) პიროვნებას ეშინია სხვისი თავდასხმის. მას არ აქვს საკუთრი 
თავის ნდობა და სამყაროსადმი ზოგადი ნდობა;

(4) პიროვნებას ეშინია მიტოვების, შესაძლოა იმიტომ, რომ მას 
აქვს ტრავმული გამოცდილება; და ბოლოს,

(5) პიროვნებას ეშინია საკუთარი დესტრუქციული იმპულსების, 
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რაც არის მისი ერთგვარი თავდაცვის მექანიზმი, რომლის 
მიზეზიც შესაძლოა იყოს ბავშვობის ტრავმა.

ინტიმურობის განვითარებას ხელს უწყობს სპეციალური კომუ-
ნიკაციური სტრატეგიები. ერთ-ერთი ასეთი სტრატეგიაა კონფირმა-
ცია. კონფირმაციას ადგილი აქვს, როცა (1) სხვა ადამიანის არსებო-
ბა აღიარებულია; (2) სხვა ადამიანთან კომუნიკაციის დროს გაცემუ-
ლია შესატყვისი პასუხები; (3) აღიარებულია სხვა ადამიანის გამოც-
დილება (4) გამოხატულია სხვა ადამიანით დაინტერსების სურვილი.

კონფირმაცია განსხვავდება უარყოფისგან და იგნორირებისა-
გან. კონფირმაცია გულისხმობს მეორე ადამიანის მიმღებლობას და 
მის გაგებას, მაშინ როცა უარყოფა ადამიანის მიუღებლობაზე და 
მისი აზრის უმართებულობაზ მიუთითებს. ა იგნორირების დროს კი 
ადამიანი საუბრობს ისე, თითქოს სხვა ადამიანი არც კი არსებობს 
და გამორიცხულია საუბრიდან.

ბარბური და გოლდბერგი (Barbour & Goldberg, 1974) საუბრობენ 
კონფირმაციის ოთხ აღწერით პრინიციპზე. ეს პრინციპებია:

1. კონფირმაციის დროს აღიარებულია სხვა ადამიანის არსე-
ბობა. ამ დროს მეორე მხარეს მიეწოდება რელევანტური 
და პირდაპირი უკუკავშირი. ადამიანები არ ფიქრობენ რომ 
„მეორე მხარეს დგას კედელი”. ამასთან, საჭიროა არავერბა-
ლური დადასტურება: თვალის კონტაქტი, შეხება და სხვ. ამ 
დროს ადამიანს სახელით ესაუბრებიან.

2. კონფირმაციის დროს ადგილი აქვს დიალოგს და არა მონო-
ლოგს. ხდება ინფორმაციის დაზუსტება, აზრის კითხვა: რას 
ფიქრობ? როგორ შეიძლება ეს გადავჭრათ?

3. ადგილი აქვს მიმღებლობას და არა მეორე ადამიანის ნათქ-
ვამის ინტერპრეტაციას. პიროვნება ნამდვილად ცდილობს, 
რომ გაიგოს მეორე ადამიანის აზრი და გრძნობები. ამ შემთ-
ხვევაში პიროვნება ისმენს იმას, რისი მოსმენის სურვილიც 
შესაძლოა საერთოდაც არ ჰქონდეს. მაგალითდ, შვილი ეუბ-
ნება დედას: „დედა თავს ვანებებ კოლეჯში სწავლას”. დედის 
პასუხი: „მესმის, დრო გჭირდება შენი თავის საპოვნელად“ 
არ იქნებოდა კარგი პასუხი. კარგი პასუხია: „მესმის“ დედა 
ამას ამობს ღიმილით, შვილს ეხება და აჩვენებს, რომ მხარს 
უჭერს მის გადაწყვეტილებას.

4. კონფირმაციის დროს იქცევიან პიროვნულად. მაგალითად, 
მეუღლე ამბობს „ჩემს ცოლსაც ეს უყვარს”, მაშინ როცა ცო-
ლიც იქ არის. ანუ მეუღლე საუბრობს ცოლის მაგივრად. 
სხვა მაგალითი: ცოლი ნერვიულობს ”მეშინია ბავშვი ჯანმ-
რთელი გაჩნდება თუ არა“ ქმრის პასუხი: „აი სტატისტიკა. 
ამის მიხედვით, ამდენი ჯანმრთელი ჩნდება, არ არის სანერ-
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ვიულო“ ეს მაგალითები მიუთითებენ უპიროვნო მოპყრობა-
ზე. მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანს მიეცეს სკუთარი თავის 
გამოხატვის და საუბრის საშუალება. ოჯახში პიროვნული 
მოპყრობა იწვევს ოჯახურ კმაყოფილებას, და პირიქით, 
უპიროვნო მოპყრობა იწვევს ბრაზს. ასეთ დროს ადამიანი 
თავს „განსაკუთრებულად“ ვერ გრძნობს, რაც იწვევს მის 
უკმაყოფილებას ოჯახური ცხოვრებით.

კომუნიკაციის სტრატეგიების დასწავლა ხდება იმ ოჯახში, რო-
მელშიც იზრდებიან ადამიანები. კონფირმაციას გადამწყვეტი მნიშ-
ვნელობა აქვს ინტიმური ურთიერთობის განვითარებაში . ინტიმუ-
რობის განვითარებას ასევე ხელს უწყობს თვითგახნა ოჯახის წევ-
რებს შორის, რომელსაც ქვემოთ განვიხილავთ.
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თვითგახსნა ოჯახის წევრებს შორის

თვითგახსნას ადგილი აქვს, როცა „ერთი პიროვნება თავისი 
ნებით მეორეს ეუბნება ისეთ რაღაცას, რომელსაც ეს უკანასკნელი 
ნაკლებ მოსალოდნელია რომ გაიგებდა სხვა წყაროდან“ (Pearce & 
Sharp, 1973, გვ. 414). შესაბამისად, ამგვარი პირადული ინფორმაციის 
გაცემა ყოველთვის გარკვეულ რისკთანაა დაკავშირებული. მკვლე-
ვარები მიუთითებენ ქალებსა და კაცებს შორის განსხვავებულ 
თვითგახსნაზე. კერძოდ, ქალებს კაცებთან შედარებით ახასიათებთ 
უფრო მაღალი თვითგახსნა (Jourard, 1971). ასევე, ქალები და კაცე-
ბი განსხვავდებიან თვით-გახსნის შინაარსის მიხედვითაც: კაცების 
თვითგახსნა უფრო ინფორმაციულ ხასიათს ატარებს, ხოლო ქალე-
ბისა კი უფრო აფექტურს (Ginsberg & Gottman, 1986). დასავლური 
კულტურის სტერეოტიპის მიხედვით, მამაკაცი არის ობიექტური, 
არასენტიმენტალური და ემოციურად თავშეკავებული, მაშინ როცა 
ქალი განიხილება, როგორც სოციალური, ექსპრესიული და ემოცი-
ური (Jourard, 1971). თუმცა როზენფელდის (Rosenfeld, 1979, ციტირე-
ბულია Galvin & Brommel, 1982-ის მიერ) აზრით, ამგვარი დასკვნის 
გაკეთება არაზუსტია, რადგანაც ამ შემთხვევაში „ფსიქოლოგიური 
სქესი“ (რომელიც ეყრდნობა სოციალიზაციას) უფრო მნიშნელოვა-
ნია, ვიდრე „ანატომიური სქესი”.

ოჯახში მიღებული გამოცდილება და სოციო-ეკონომიური მდგო-
მარეობა ზეგავლენას ახდენს თვითგახსნაზე. ვოტერმანი (Waterman, 
1979) შეისწავლიდა რა მშობლებსა და შვილებს შორის თვითგახს-
ნას, მივიდა დასკვნამდე, რომ შვილები დედებთან უფრო იხსნებიან, 
ვიდრე მამებთან. არსებობს გამონაკლისებიც. ამასთან, ასაკის მო-
მატება არ ცვლის გოგონების მშობლებთან თვითგახსნას განსხვა-
ვებით ბიჭებისა, რომლებიც, პირიქით, ასაკის მატებასთან ერთად 
ამცირებენ მშობლებთან თვითგახსნას (Rivenbark, 1971, ციტირებუ-
ლია Galvin & Brommel, 1982-ის მიხედვით). ზოგიერთი მკვლევრის 
აზრით, ოჯახში მოზარდი შვილებით თვითგახსნა ხდება შვილსა და 
მისივე სქესის მშობელს შორის (Abelman, 1975, ციტირებულია Galvin 
& Brommel, 1982-ის მიხედვით).

იმისათვის, რომ გავიგოთ, თუ რა კავშირია თვითგახსნასა და 
ურთიერთობით კმაყოფილებას შორის, აუცილებელია გავითვალის-
წინოთ თვითგახსნის ძირითადი კომპონენტები. ეს კომპონენტებია: 
შინაარსი (ის, თუ რა არის ნათქვამი და რა საგნის შესახებ), ვალენ-
ტობა (რაიმე საკითხის შესახებ პოზიტიური ან უარყოფითი განცხა-
დების გაკეთება) და ინტიმურობის დონე (განცხადების ინტიმურო-
ბის ხარისხი, სიღრმე) [Gilbert,1976].

ოჯახები, რომლებიც ხასიათდებიან სასიამოვნო და პოზიტიური 
თვითგახსნით, უფრო იოლად აღწევენ მაღალი ინტიმურობის დო-
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ნეს, ვიდრე ისინი, რომლებიც საუბრობენ მტკივნეულ და უარყოფით 
საკითხებზე (Gilbert, 1976). ამასთან, ზოგიერთი მეცნიერის აზრით, 
პოზიტიური თვითგახსნის დროს (ანუ რაც გულისხმობს, დადებითი 
გრძნობების გამოხატვას) ცოლ-ქმარს შეუძლია იყოს გულწრფელი 
უფრო კრიტიკულ სფეროებშიც (O’Neill & O’Neill, 1972, ციტირებუ-
ლია Galvin & Brommel, 1982-ის მიხედვით). Levinger da Senn-ის მიერ 
(1967, ციტირებულია Galvin & Brommel, 1982-ის მიხედვით) ჩატარე-
ბული კვლევა გვიჩვენებს, რომ კმაყოფილი წყვილები უფრო გახს-
ნილები არიან, ვიდრე უკმაყოფილონი. არასაკმარისი თვითგახსნა 
კი უფრო მჭიდროდ უკავშირდება მარტოობას და ზოგად უკმაყოფი-
ლობას ცხოვრებით (Stokes, 1987).

არსებობს ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრება, რომე-
ლიც განსხვავებულად განიხილავს თვითგახსნასა და ურთიერთო-
ბით კმაყოფილებას შორის მიმართებას. კერძოდ, ერთ-ერთი მოსაზ-
რების ავტორის მიხედვით (Gilbert, 1976), თვითგახსნის ოდენობასა 
და ურთიერთობით კმაყოფილებას შორის არაწრფივი კავშირია, 
რაც იმას ნიშნავს, რომ თვითგახსნის ზომიერი ოდენობა დროთა 
მანძილზე ურთიერთობის შენარჩუნებისათვის უფრო ეფექტურია, 
ვინაიდან რაც უფრო გახსნილი ხდება ურთიერთობა, ამ ურთიერ-
თობით კმაყოფილება მცირდება. გილბერტის (Gilbert, 1976) აზრით, 
„ცოლ-ქმრის ურთიერთობის ისტორიის მანძილზე ხდება თვითგახ-
სნის შემთხვევათა აკუმულირება, და რამდენადაც ურთიერთობა 
თავისი ბუნებიდან გამომდინარე ცვალებადობს, იმდენად იცვლება 
კავშირი თვითგახსნასა და ურთიერთობით კმაყოფილებას შორის 
პოზიტიურიდან ნეგატიურამდე“ (გვ. 211), ვინაიდან ოჯახის წევრე-
ბი შეიძლება ვერ შეეგუონ ნეგატიურ ინფორმაციას თავიანთი თა-
ვის ან სხვების შესახებ.

მეორე მოსაზრების თანახმად, რომელიც ეკუთვნის ჯორარდს 
(Jourard, 1971), ლედერერსა და ჯექსონს (Lederer & Jackson, 1968), 
ურთიერთობა რაც უფრო გახსნილია, მით უფრო იზრდება კმაყო-
ფილება. თუმცა ჯორარდის (Jourard, 1971) აზრით, ამგვარი წრფივი 
ურთიერთდამოკიდულება თვითგახსნასა და კმაყოფილებას შორის 
ახასიათებს იდეალურ შემთხვევას, როცა ორივე მხარეს აქვს იმის 
უნარი, რომ სათანადოდ იზურნოს პოზიტიურ და ნეგატიურ ღრმა 
თვითგახსნაზე. თუმცაღა, ასეთი შემთხვევები იშვიათია, ვინაიდან 
ამისათვის საჭიროა, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ ჯანსაღი „მე“ (რო-
მელიც მოიცავს მაღალ თვითშეფასებას), რისკის და მაღალი დო-
ნის ურთიერთობის მიღწევის სურვილი და ურთიერთმხარდაჭერის 
უნარი. აღნიშნული უნარები თუ არაა წარმოდგენილი, ნეგატიური 
თვით-გახსნა გაიზრდება და მათ მიერ ურთიერთობით კმაყოფილე-
ბა შემცირდება (Gilbert, 1976).

ამრიგად, თვითგახსნა პირდაპირ უკავშირდება ოჯახის შეჭი-
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დულობისა და ადაპტურობის დონეებს. უკიდურესად შეჭიდულმა 
ოჯახებმა შეიძლება უარი თქვან უარყოფით თვითგახსნაზე, რო-
დესაც იგი შესაძლოა საფრთხეს უქმნიდეს მათ ერთად ყოფნას და 
იწვევდეს შინაგან კონფლიქტს, განსაკუთრებით, თუ ოჯახს აქვს 
დაბალი ადაპტაციის დონე. მაგ., მაღალი შეჭიდულობის ოჯახს თე-
მით „ჩვენ მხოლოდ ერთმანეთზე ურთიერთდაყრდნობა შეგვიძლია“ 
გაუჭირდება ნეგატიური თვითგახსნის მიღება. ამ შემთხვევაში ყო-
ველი წევრი ცხოვრობს სხვისი ცხოვრებით და თავს თვლის იძუ-
ლებულს, რომ ოჯახის წევრებს დაეთანხმოს, რადგან „თუ ოჯახის 
წევრები ერთმანეთის აზრს არ გაიზიარებენ, მაშინ ისინი მოწინააღ-
მდეგეები/მტრები იქნებიან”. ამგვარ თემას შესაძლოა აგრეთვე თან 
ახლდეს რიგიდული საზღვრები, რომელიც ხელს უშლის თვითგახს-
ნას ოჯახის გარეთ (Satir, 1992)

ძალიან დაბალი შეჭიდულობის ოჯახები შესაძლოა ახდენდნენ 
უარყოფით თვითგახსნას, მაგრამ მათ უჭირთ პოზიტიური თვით-
გახსნა, რაც ხელს შეუწყობდა მაღალი შეჭიდულობის განვითარე-
ბას. ამგვარი ოჯახების წევრები ერიდებიან პირადულ პრობლემებ-
ზე საუბარს, დიდ დროს ატარებენ ოჯახის გარეთ, ხოლო როცა სახ-
ლში არიან, მათი კომუნიკაცია ოჯახის წევრებთან ეხება მხოლოდ 
ნაკლები ინტიმურობის საოჯახო საქმეებს (Satir, 1992). შეიძლება 
ითქვას, რომ თვითგახსნა წარმოადგენს რთულ პროცესს, რომლის 
შედეგია ორ ადამიანს შორის ინტიმურობის მიღწევა.

თვითგახსნის ცნებას მჭიდროდ უკავშირდება თვითშეფასების 
ცნება. კერძოდ, სატირი (1992) თვითშეფასებას განიხილავს, რო-
გორც ოჯახში ყოველგვარი პოზიტიური კომუნიკაციის საფუძველს. 
მისი აზრით, სწორედ მაღალი თვითშეფასების მქონე პიროვნებისა-
გან გამომდინარეობს გულწრფელობა, პასუხისმგებლობა, თანაგრძ-
ნობა და სიყვარული. ამგვარ ადამიანებს შეუძლიათ რისკზე წასვლა, 
განსხვავებით დაბალი თვითშეფასების და თვითდარწმუნების ადა-
მიანებისგან, რომლებიც მუდმივად ცდილობენ თავდაცვას.

სატირის (1992) აზრით, ბავშვების თვითშეფასების ჩამოყალი-
ბებაში განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ენიჭება ოჯახს. „მშობ-
ლის ყოველი სიტყვა, ჟესტი, სახის გამომეტყველება, ქცევა ბავშვს 
უყალიბებს თვითშეფასებას“ (Satir, 1992, გვ. 25). ზოგიერთი მკვლევა-
რის აზრით, მოზარდების თვითგახსნა მშობელთან უფრო უკავშირ-
დება მათ საკუთარ თვითშეფასებას, ვიდრე თვითგახსნას, რომელ-
საც ისინი იღებენ მშობლებისაგან ანუ იმას, თუ რამდენად გულღიაა 
მშობელი შვილთან (Abelman, 1975; ციტირებულია Galvin & Brommel 
1982-ის მიხედვით).

ნორმალურად ფუნქციონირებადი ოჯახი პასუხისმგებლობით 
ასრულებს თავის ფუნქციებს, რის შედეგადაც კმაყოფილდება ოჯა-
ხის, როგორც მთელის, ისევე მისი თითოეული წევრის ზრდისა და 
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განვითარების მოთხოვნილება (Эйдемиллер & Юстищкис, 1999). ჯეკ-
სონის (Jackson, 1965. ციტირებულია Galvin & Brommel 1982-ის მი-
ხედვით) თანახმად, კარგი ოჯახი ხასიათდება შემდეგი თვისებებით: 
მიმტევებლობა, ურთიერთპატივისცემა, პატიოსნება, ერთად ყოფნის 
სურვილი და ინტერესების და ღირებებულებების მსგავსება. ოჯახის 
სტაბილურობას განაპირობებს ოჯახის წევრების მიერ ერთობლივი 
ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტებზე მოლაპარაკების წარმოების ანუ 
კონფლიქტების კონსტრუქტულად მოგვარების უნარი.

დისფუნქციურ ოჯახებს არ შესწევთ იმის ძალა, რომ დააკმაყო-
ფილონ ოჯახის წევრების პიროვნული და სულიერი ზრდის მოთხოვ-
ნილებები. ოჯახში, სადაც სუფევს მუქარის, სიმკაცრის და კონფ-
ლიქტის ატმოსფერო, ხშირია პიროვნების დამახინჯება. დასწავლის 
თეორეტიკოსების აზრით, სწორედ ოჯახს ენიჭება უდიდესი მნიშვ-
ნელობა ბავშვის აგრესიულობის ჩამოყალიბებაში. გრძელვადიანი 
კვლევები ამტკიცებს, რომ ბავშვობაში ჩამოყალიბებული აგრესი-
ული ქცევა არის დროში სტაბილური და ნაკლებადაა დამოკიდებუ-
ლი სიტუაციაზე (Deluty, 1985; Huesmann et al, 1984; ციტირებულია 
Бэрон & Ричардсон, 1997 ის მიერ).
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ოჯახის მართვის სტილი

ოჯახური ურთიერთქმედების ერთ-ერთი საინტერესო ასპექ-
ტია ოჯახური მართვის (ხელმძღვანელობის) სტილი ანუ მშობლების 
ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს ბავშვების სწორ გზაზე დაყენე-
ბას. ოჯახური ხელმძღვანელობის პრაქტიკასა და აგრესიულ ქცევას 
შორის დამოკიდებულების შესწავლის შედეგად გამოიყო ორი ძირი-
თადი ფაქტორი: პირველი, დასჯის ხასიათი და სიმკაცრე და, მეორე, 
მშობლის კონტროლი (ანუ მზრუნველობის ხარისხი და საკუთარი 
ბავშვების ცოდნა) და თანმიმდევრულობა (წაყენებული მოთხოვნე-
ბისა და დისციპლინარული მეთოდების მუდმივი ხასიათი). დადგინ-
და, რომ მკაცრი დასჯა კავშირშია ბავშვის აგრესიულობის მაღალ 
დონესთან (Huesmann & Eron, 1984), ხოლო არასაკმარისი კონტრო-
ლი და ზედამხედველობა კორელაციაშია ასოციალურობის მაღალ 
დონესთან, რომელიც ნაწილობრივ აგრესიულ ქცევასთან ერთად 
იჩენს თავს (Loeber & Dishion, 1984).

ერთ-ერთი კლასიფიკაციის მიხედვით, რომელიც მშობლის ქცე-
ვას ოთხ ტიპად (ავტორიტეტული, ავტორიტარული, ლიბერალური, 
ინდიფერენტული) ყოფს მათი შვილებისადმი გამოვლენილი კონ-
ტროლის და მათდამი გამოხატული სითბოს მიხედვით, ინდიფე-
რენტული მშობლები ყველაზე ცუდ შედეგებთან ასოცირიდებიან 
(Baumrind, 1975; Maccoby & Martin, 1983).

ინდიფერენტული მშობელი გამოირჩევა შვილისადმი კონტრო-
ლის დაბალი დონით და მათდამი სითბოს ნაკლებობით და უგულის-
ყურობით. ასეთი მშობლები თავიანთი შვილებისთვის არ ადგენენ 
თითქმის არანაირ შეზღუდვებს, რისი მიზეზიც შესაძლოა არის 
მათი ყოველდღიური პრობლემები და შვილებისადმი არასაკმარისი 
ინტერესი, რაც არ აძლევთ მათ შვილების აღზრდისათვის საჭირო 
ძალისხმევასა და დროს (Maccoby & Martin, 1983). როგორც აღნიშნა-
ვენ, მშობლის მართვის სტილი ზეგავლენას ახდენს ბავშვის პიროვ-
ნულ განვითარებაზე (Baumrind, 1975). ინდიფერენტული მშობლების 
შვილებს ამ მხრივ ყველაზე არასახარბიელო მდგომარეობა აქვთ. 
მშობლის მხრიდან კონტროლის არარსებობის პირობებში ბავშვის 
დამანგრეველ იმპულსებს ეძლევათ ფართე გასაქანი. თუ ინდიფე-
რენტული მშობლები ამასთანავე მტრულები არიან, ბავშვები ხდე-
ბიან მიდრეკილნი დანაშაულისადმი. მართლაც, მცირეწლოვანი 
დამნაშავეების შესწავლა აჩვენებს, რომ ისინი იზრდებოდნენ ისეთ 
ოჯახებში, სადაც მშობლის ინდიფერენტულობას თან ერთვოდა 
მტრობაც − ვერბალური აგრესია (Bandura & Walters, 1959; McCord, 
McCord & Zola, 1959 ციტ. Bandura, 1982-ის მიხედვით).

კვლევების თანახმად, ავტორიტეტული მშობლების შვილები 
ყველაზე უკეთდ ადაპტირდებიან. ავტორიტეტული მშობლები ახორ-
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ციელებენ შვილებზე მაღალი დონის კონტროლს და ამავე დროს, 
მათთან აქვთ თბილი ურთიერთობები. ავტორიტეტული მშობლები 
ადგენენ თავიანთი შვილებისათვის შეზღუდვებს და მკაცრად იცა-
ვენ მათ მიერ შემუშავებულ წესებს, თუმცა ისინი უხსნიან თავიანთ 
შვილებს ამ შეზღუდვის მიზეზებს, რის გამოც მშობლის ქცევა შვილს 
არ ეჩვენება ძალისმიერად და უსამართლოდ. ასეთ მშობლებს დადე-
ბითი დამოკიდებულება აქვთ შვილების მზარდი ავტონომიისადმი 
და მზად არიან მოუსმინონ მათ და დათანხმდნენ მათ გონივრულ 
გადაწყვეტილებებს. ყოველივე ამის გამო კი ავტორიტეტული მშობ-
ლების შვილებს აქვთ მაღალი თვითდარწმუნების დონე, კარგად 
აკონტროლებენ საკუთარ თავს, სკოლაში უკეთესად სწავლობენ და 
არიან სოციალურად კომპეტენტურები. შედეგად, თანდათანობით 
მათ უვითარდებათ მაღალი თვითშეფასება. (Buri, Louiselle, Misukanis 
& Mueller, 1988; Dornbusch, Ritter, Leiderman, Roberts & Fraleigh, 1987 
ციტირებულია Craig-ის 1996- მიხედვით).

ლიბერალური მშობლების შვილები დგანან იმ საშიშროების წი-
ნაშე, რომ გახდნენ დაუჯერებლები, აგრესიულები, იმპულსურები, 
ასოციალურები. თუმცაღა, ისინი ხშირად არიან აქტიურები, შემოქ-
მედებითები და ხასიათდებიან მაღალი პასუხისმგებლობით. ლიბერა-
ლური მშობლები ახორციელებენ რა შვილის მიმართ მცირე დონის 
კონტროლს (შეზღუდვებს) და აქვთ რა შვილისადმი საკმაოდ თბილი 
ურთიერთობები, თითქმის საერთოდ არ ახდენენ შვილის ქცევის რეგ-
ლამენტირებას და ავლენენ მათდამი ე.წ. „უპირობო სიყვარულს“.

მაშინაც კი, როცა ლიბერალური მშობლები უკმაყოფილო არიან 
თავიანთი შვილის ქცევით, ცდილობენ თავშეკავებას. ბაუმრინდი 
(Baumrind, 1975) აზრით, ლიბერალური მშობლები იმდენად ხდებიან 
გატაცებულები „უპირობო სიყვარულის“ გამოხატვით, რომ ხშირად 
ავიწყდებათ მშობლის ძირითადი ფუნქცია, რაც არის ბავშვისათვის 
აუცილებელი აკრძალვების და შეზღუდვების დადგენა, და შვილებს 
ღებულობენ ისეთებს, როგორებიც არიან ისინი. მათ ახასიათებთ 
შვილებთან ღია კომუნიკაცია, თუმცა დომინანტობა ამ კომუნიკა-
ციაში შვილებიდან მომდინარეობს, რაც შესაძლოა გახდეს სწორედ 
შვილის იმპულსურობის ხელშემწყობი.

ლიბერალური მშობლის სრულ საწინააღმდეგო ტიპს წარმოად-
გენს ავტორიტარული მშობელი, რომლის შვილებიც ხდებიან ჩაკე-
ტილები, გულ-ჩათხრობილები, პირქუშები, მშფოთვარეები, გაღი-
ზიანებულები, რიგიდულები, უპრეტენზიოები და არ მიისწრაფვიან 
დამოუკიდებლობისაკენ. უკვე მოზრდილობის ასაკში ბიჭები მძაფ-
რად რეაგირებენ ყოველგვარ აკრძალვებზე და ზოგჯერ ხდებიან 
აგრესიულები და უმართავნი, გოგონები კი რჩებიან პასიურები და 
მშობლებზე დამოკიდებულები (Kagan & Moss, 1962, ციტირებულია 
Baumrind 1975-ის მიერ).
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ავტორიტარული მშობლები შვილებზე ახორციელებენ მაღალი 
დონის კონტროლს (ადგენენ მკაცრ მოთხოვნებს და მკაცრად მოით-
ხოვენ მათ მიერ დადგენილი წესების შესრულებას), რომელსაც თან 
ერთვის შვილებთან მათი მცირე თვითგახსნა და უფრო ცივი ურ-
თიერთობები. ავტორიტარული მშობლები გასცემენ ბრძანებებს და 
მოელიან, რომ ეს ბრძანებები ზუსტად და უსიტყვოდ იქნება შეს-
რულებული მათი შვილების მიერ. ისინი არიან თავშეკავებულები, 
მაგრამ არის გამონაკლისიც: ავტორიტარულმა მშობელმა თავისი 
შვილების მიმართ შესაძლოა ფიზიკური დასჯაც გამოიყენოს. ისე-
ნი არიან სტატიკურები და არ შეუძლიათ მათ მიერ დადგენილი 
წესების შეცვლა, რის გამოც ბავშვის ყოველი მცდელობა უფრო 
მეტი დამოუკიდებლობისაკენ მთავრდება ბავშვის ფრუსტრირებით 
(Baumrind, 1975).

დადგინდა, რომ ინდივიდები, რომლებიც ბავშვობაში მშობ-
ლების მიერ ფიზიკურად ხშირად ისჯებოდნენ, ზრდასრულობაში 
უფრო აგრესიულები იყვნენ და საკუთარი შვილების მიმართაც იყე-
ნებდნენ დასჯის უფრო მკაცრ მეთოდებს, ვიდრე ისინი, რომლებ-
საც არ ჰქონდათ მიღებული ამგვარი გამოცდილება (Gelles, Straus, 
Steinmetz, 1980; Huesmann & Eron, 1984, ციტ. Бэрон & Ричардсон, 1997-
ის მიხედვით). ასევე, აღმოჩდა, რომ ბავშვები, რომლებსაც მშობლე-
ბი ეჩხუბებიან, უფრო აგრესიულები არიან როგორც თავიანთი თა-
ნატოლების, ასევე აღმზრდელების მიმართაც (George & Main, 1979; 
ციტ. Бэрон & Ричардсон, 1997-ის მიხედვით).

როგორც ვხედავთ, ძალადობა წარმოშობს ძალადობას და ფიზი-
კური დასჯა ზრდის ბავშვების აგრესიულ ქცევას, რადგანაც აგრე-
სიის კონტროლის მიზნით მკაცრი დასჯის გამოყენება ფაქტიურად 
წარმოადგენს ამგვარი ქცევის განმტკიცებას. კერძოდ, მშობლები, 
რომლებიც, სჯიან ბავშვებს, არიან მათთვის აგრესიულობის მაგა-
ლითის მიმცემნი, ვინაიდან ბავშვები სწავლობენ, რომ ფიზიკური 
აგრესია არის ადამიანზე ზემოქმედების და კონტროლის საშუალება 
(Bandura, 1989).

ბავშვები, რომლებსაც ხშირად სჯიან მშობლები, ცდილობენ 
მათგან თავის დაღწევას და წინააღმდეგობის გაწევას და შესაძოა 
ისეთ წრეში აღმოჩნდნენ, რომელშიც ძალზე სარისკო საქციელი მი-
საღებად ითვლება (Bandura, 1989). თუკი დასჯა ძალიან აღაგზნებს 
და ანერვიულებს ბავშვს, მათ შეიძლება დაივიწყონ ის მიზეზი, რის-
თვისაც ისჯებიან (Perry & Bussey, 1984; ციტ. Бэрон & Ричардсон, 1997-
ის მიხედვით). და ბოლოს, ნაკლებად სავარაუდოა რომ ბავშვებმა, 
რომლებიც ცვლიან თავიანთ ქცევას ამ ძლიერი გარე ზემოქმედე-
ბის შედეგად, ეს ცვლილება შინაგან ღირებულებად აქციონ. შედე-
გად, ისინი უფროსს მანამდე დაექვებდებარებიან, სანამ იგი მათ 
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საქციელს თვალს ადევნებს (Tricket & Kuczynski, 1986; ციტ. Бэрон & 
Ричардсон, 1997-ის მიხედვით).

ამავდროულად, არსებობს მონაცემები, რომელთა მიხედვი-
თაც, დასჯამ შეიძლება გამოიწვიოს მყარი ცვლილებები ქცევაში, 
თუკი იგი გამოიყენება განსაზღვრული პრინციპით (Agnew, 1983; 
Blanchard & Blanchard, 1973; Peed, Roberts & Forehard, 1977 ციტ. Бэрон 
& Ричардсон, 1997-ის მიხედვით).

წახალისებასა და დასჯასთან ერთად მშობლების უშუალო 
რეაქციამ შვილებს შორის აგრესიულ ურთიერთდამოკიდებულებებ-
ზე შესაძლოა ხელი შეუწყოს მათი აგრესიულობის განვითარებას, 
რადგანაც უმცროსი შვილები, როგორც სუსტები შეიძლება ელოდე-
ბოდნენ, რომ მშობლები მათ მხარს დაუჭერენ, ამიტომ ისინი და-
უფიქრებლად ერთვებიან კონფლიქტში უფრო ძლიერ მოწინააღმ-
დეგეებთან და ხშირად პირველიც კი გამოდიან საჩხუბრად. ხოლო 
მშობლების ჩარევის გარეშე შვილებს შორის აგრესიული ურთიერ-
თდამოკიდებულება უფრო იშვიათია, რადგანაც შვილები ნაკლებად 
უპირისპირდებიან ერთმანეთს ასაკით განპირობებული ძალების 
უთანასწორობის გამო (Patterson, Chamberlain, Reid, 1982).
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ოჯახში ძალაუფლების განაწილება

ძალაუფლება ოჯახში განიმარტება, როგორც ერთი ადამიანის 
უნარი გავლენა იქონიოს ოჯახის სხვა წევრის/წევრების ქცევაზე. 
ყველა ოჯახს გააჩნია გარკვეული ძალაუფლების სტრუქტურა, რო-
მელიც განსაზღვრავს თუ რა დოზით შეუძლია ოჯახის ერთ წევრს 
გავლენა იქონიოს ოჯახის მეორე წევრზე. ოჯახის შეფასებისას 
მნიშვნელოვანია იმის გარკვევა, თუ ვის უჭირავს წამყვანი როლი 
გადაწყვეტილებების მიღების თვალსაზრისით. ოჯახზე დაკვირვე-
ბისას ამ თვალსაზრისით ერთობ ინფორმაციულია ყურადღება მი-
ვაქციოთ შემდეგ ფაქტორებს:

•	 ვინ რას აკეთებს და ვის რა რეაქცია აქვს?
•	 ვინ ვის ელაპარაკება?
•	 ვინ ამბობს პირველ სიტყვას?
•	 ვინ ვის აწყვეტინებს?
•	 ვინ ვის ეთანხმება?
•	 ვინ ლაპარაკობს ყველაზე მეტს?
•	 ვინ იღებს გადაწყვეტილებას და ვისი აზრია ყველაზე წამყ-

ვანი გადაწყვეტილების მიღების თვასაზრისით?
ოჯახში ძალაუფლების განაწილებამ შეიძლება ხელი შეუწყოს 

ბავშვის ქცევის აგრესიული მოდელების განვითარებას და მისი ავ-
ტორიტარული ხასიათის ჩამოყალიბებას. „ძალაუფლება არის დამა-
ხასიათებელი სისტემისათვის და მდგომარეობს ინდივიდების პო-
ტენციურ თუ აქტუალურ უნარში შეცვალოს სოციალური სისტემის 
სხვა მონაწილეთა ქცევა“ (Cromwell & Olson, 1975, გვ. 5). ძალაუფ-
ლება ოჯახში არ განიხილება, როგორც რაიმე ფიქსირებული ან 
სტატიკური, რადგანაც ოჯახური ქსელი მუდმივად იზრდება, იყოფა 
და კრისტალიზირდება. წყვილს შორის საწყისი ძალაუფლებრივი 
ურთიერთობა გაივლის უზარმაზარ ცვლილებებს, რომელზეც ოჯა-
ხური განვითარების ფაქტორების გარდა, ზემოქმედებას ახდენს 
უამრავი გარე ცვლადი, დაწყებული ეკონომიური ინფლაციიდან 
კულტურული ნორმების ცვლილებით დამთავრებული. ამასთან, 
ოჯახის თითოეულ წევრს აქვს სხვა წევრებზე ზეგავლენის მოხდე-
ნის ძალაუფლება იმ ოდენობით, რის ნებასაც მას სხვები ანიჭებენ 
(Galvin & Brommel, 1982).

ოჯახური ძალაუფლების განხილვისას საუბრობენ ძალაუფლე-
ბის წყაროებზე (რესურსები), ძალაუფლების პროცესზე და შედე-
გებზე. წყაროს თვალსაზრისით განიხილავენ, თუ საიდან მოდის ძა-
ლაუფლება, საუბრობენ ნორმატიულ ძალაუფლებაზე, თუ ვინ არის 
ოჯახში ავტორიტეტი, ვის აქვს ოჯახში ეკონომიკური რესურსები, 
ვის აქვს აფექტური რესურსები (არის ემოციური, მგრძნობიარე), 
ვის აქვს მომხიბვლელი პიროვნული თვისებები (იუმორის გრძნო-
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ბა, ფიზიკური სილამაზე, პიროვნებათ. ურთიერთობის უნარი, დო-
მინირება) და კოგნიტური რესურსები (ვინ არის ყველაზე ჭკვიანი). 
ასევე, საუბრობენ ძალაუფლების პროცესზე, რომლის ფარგლებშიც 
ხორციელდება კონტროლის მცდელობები (ზეგავლენის მოხდენა, 
დარწმუნება და ასერტული ქცევა) და მიიღწევა ძალაუფლების შე-
დეგები, როგორიცაა გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება, ამ გა-
დაწყვეტილების აღსრულება, და ზოგადად, სოციალური/ოჯახური 
რეალობების განსაზღვრა.

ამრიგად, ოჯახური ძალაუფლების საფუძველი დევს იმ რესურ-
სებში, რომელსაც ფლობს თითოეული წევრი, რათა მიაღწიოს მი-
ზანს და გააძლიეროს თავისი კონტროლი სპეციფიკურ სიტუაციაზე. 
თუმცა თუ სხვები არ პასუხობენ პიროვნების ძალაუფლებრივ პოზი-
ციებს, ძალაუფლება არ განხორციელდება. არსებობს სოციალური 
ძალაუფლების შემდეგი ძირითადი წყაროები:

(1)  დასჯა და იძულებითი ძალაუფლება;
(2)  პოზიციური განმტკიცება და ჯილდო;
(3)  კომპეტენტურობა ან ცოდნა;
(3)  პოზიციის კანონიერება-ლეგიტიმურობა, ნორმების შესრუ-

ლება;
(4)  იდენტიფიკაცია (რეფერენტული ძალაუფლება, როლური 

მოდელის ძალაუფლება, სურვილი, რომ აასრულო მეორე 
ადამიანის სურვილები)

(5)  დამარწმუნებელი კომუნიკაცია და ინფორმაციული ძა-
ლაუფლება − არგუმენტაცია, რომ მოცემული პოზიცია არის 
სწორი (French & Raven, 1962; Raven, Centers, Rodrigues, 1975, 
ციტირებულია Galvin & Brommel, 1982-ის მიერ).

როგორც წესი, ოჯახურ ურთიერთობებში ძალაუფლების ეს 
წყაროები არ არის თანაბრად გამოყენებული. ოჯახური ძალაუფ-
ლება წარმოიშვება სოციალური ურთიერთგაცვლის რესურსების 
ბალანსის დარღვევით (McCall & Simmons, 1966, ციტირებულია 
Galvin & Brommel, 1982-ის მიერ). ოჯახის წევრებს აქვთ ძალაუფლე-
ბა სხვებზე იმ ხარისხით, რა ხარისხითაც შეუძლიათ სხვების ჯილ-
დოების და ღირებულებების კონტროლირება. ისინი ცნობიერად თუ 
არაცნობიერად აღწევენ გარკვეულ მიზნებს იმ ქცევებით, რომელ-
საც იყენებენ ძალაუფლებისათვის ბრძოლაში. როცა ოჯახის ერთად 
ყოფნის უარყოფითი შედეგები გადასწონის ურთიერთობიდან მიღე-
ბულ სარგებელს, მაშინ შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს დაცილებას, მი-
ტოვებას, განშორებას, თვითმკვლელობას, მკვლელობას, ზოგადად 
ძალადობას.

კარგად ფუნქციონირებად ოჯახებში წევრები ცდილობენ ურ-
თიერთდაჯილდოვებას, რათა მიღწეულ იქნას ჰარმონია (Galvin & 
Brommel, 1982). იმის მიუხედავად, რომ წყვილის წევრები ურთიერ-
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თობაში შედიან არათანაბარი ძალაუფლებით, ურთიერთობა დრო-
თა განმავლობაში ბალანსირდება. „ურთიერთგაცვლითი დამოკიდე-
ბულების დამყარების შემდეგ ცოლ-ქმარი იძენს იმის უნარს, რომ 
აღიქვას თითოეულისათვის ურთიერთობის ფარდებითი წვლილი 
და განსაჯოს არის თუ არა იგი თანასწორი“ (Osmond, 1978, გვ. 51).

ქალსა და კაცს შორის ძალაუფლების განაწილება უკავშირდე-
ბა ოჯახურ საზღვრებს და ბიოსოციალურ რწმენებს. კერძოდ, თუ 
ოჯახს აქვს ტრადიციული შეხედულებები ძალაუფლების განაწილე-
ბის შესახებ, მაშინ უპირატოსება მიენიჭება კაცის დომინანტურო-
ბის იდეას.

ძალაუფლების სტრუქტურა ანუ ის, თუ როგორ არის გადანაწი-
ლებული ძალაუფლება ოჯახის წევრებს შორის, ზეგავლენას ახდენს 
კონფლიქტის განვითარებაზე. ამ საკითხის განხილვამდე საჭიროა 
ერთმანეთისაგან განვასხვავოთ ორი ცნება: დომინანტობა, რომე-
ლიც ახასიათებს დიადურ ურთიერთობას, და დომინირებული ქცე-
ვა, რომელიც არის ინდივიდუალური ქცევის ასპექტი.

დომინანტობის დროს პიროვნება მართავს ოჯახური ძალაუფ-
ლების ყველა სფეროს (რესურსების გამოყენებას, ძალაუფლების 
პროცესს და ძალაუფლების შედეგს) და ამასთან, მისი მოთხოვნე-
ბი და მის მიერ განხორციელებული კონტროლი მიღებულია სხვე-
ბის მხრიდან. კონტროლი წარმოადგენს ზეგავლენას, რომელიც პი-
როვნებამ განახორციელა პარტნიორის ქცევების შეცვლის მიზნით 
(Cromwell & Olson 1975, ციტირებულია Galvin & Brommel, 1982-ის 
მიერ). რაც უფრო მეტ ძალაუფლების სფეროს მართავს პიროვნება, 
მით უფრო დომინანტურია იგი.

დომინირებული ქცევის შემთხვევაში კი პიროვნებას აქვს სხვებ-
ზე დომინირების სურვილი. შესაძლოა ასეთი პიროვნება ყველაზე 
ბევრს და ყველაზე ხმამაღლა ლაპარაკობდეს, მაგრამ ვერ ფლობდეს 
ძალაუფლებას, რადგანაც სხვები მას არ ეთანხმებიან (Rogers, Millar 
& Millar, 1979, ციტირებულია Galvin & Brommel, 1982-ის მიერ). ალენ-
მა და მისმა კოლეგამ (Allen & Straus, 1979, ციტირებულია Galvin & 
Brommel, 1982-ის მიერ) აღმოაჩინეს, რომ ქმრის ან ცოლის დომინან-
ტური ძალაუფლების უკიდურესი სტრუქტურა ხასიათდება ძლიერი 
ძალადობით. აგრეთვე ისინი მიუთითებენ, რომ რაც უფრო დაბალია 
ქმრის ეკონომიური და პრესტიჟის რესურსები ცოლთან შედარებით, 
მით უფრო სავარაუდოა, რომ იგი გამოიყენებს ფიზიკურ ძალადო-
ბას, რათა შეინარჩუნოს თავისი ძალაუფლებრივი მდგომარეობა 
(Allen & Straus, 1979, გვ. 85). სხვა კვლევამ აჩვენა, რომ ქორწინებით 
უკმაყოფილება მჭიდროდ უკავშირდება მეუღლეზე იძულებითი ძა-
ლაუფლების გამოყენებას (Raven, Centers & Rodrigues, 1975).

 აღმოჩდა, რომ ოჯახურ კმაყოფილებას ადგილი აქვს გათა-
ნაბრებული ძალაუფლებრივი სტრუქტურის დროს (კოორდინირე-
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ბული და ავტონომიური ძალაუფლებრივი სტრუქტურა) . გამოკვ-
ლევებმა აგრეთვე გვიჩვენეს, რომ ქალების დომინანტური ძალაუფ-
ლების სტრუქტურის დროს ოჯახის წევრები უფრო ნაკლებ კმა-
ყოფილები იყვნენ, ვიდრე კაცების დომინანტობის დროს. ამასთან, 
„დომინანტური ქალები თავადაც გამოთქვამდნენ უკმაყოფილებას, 
რადგანაც ისინი თავიანთ ძალაუფლებას ახორციელებდნენ იძუ-
ლებით, თავიანთი ქმრების უუნარობიდან გამომდინარე“ (Corrales, 
1975, გვ. 211).

საინტერესოა, რომ ქალის დომინანტობით ოჯახებში ქმრები არ 
იყვნენ ისეთი უკმაყოფილოები, როგორც თავად ქალები. ეს ფაქტი 
იხსნება როლური უუნარობის თეორიით, რომლის მიხედვით, „როცა 
კაცი უარს ამბობს ლიდერობის ტრადიციულ როლზე ან არ შეუძლია 
გათანაბრებულ ურთიერთობაში თავისი წვლილის შეტანა, ცოლი 
უკმაყოფილია, რადგანაც ფიქრობს, რომ დაქორწინდა არაკომპე-
ტენტურ მამაკაცზე“ (Kolb & Straus, 1974, გვ. 761).

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ „რაც უფრო დომინირებად 
ქცევებს ახორციელებს ერთ-ერთი მეუღლე (ანუ უბრალოდ აქვს 
დომინირების სურვილი, მაგრამ არაა დომინანტური) მით უფრო 
დომინირებადი ხდება მისი პარტნიორიც და ავითარებს დაცვით ან 
შებრძოლებით სტრატეგიას“ (Courtright, et al, 1979, გვ. 183).

დადასტურდა, რომ წყვილის მიერ მისი ძალაუფლების სტრუქ-
ტურის აღქმასა და ურთიერთქმედების ნამდვილ კონტროლს შორის 
არ არის პირდაპირი კავშირი. კერძოდ, ოჯახში კაცები ახდენენ თა-
ვიანთი ძალაუფლების გადაფასებას, ხოლო „ქალები კი, პირიქით, 
სათანადოდ ვერ აფასებენ თავიანთ ძალაუფლებას“ (Olson et al, 1979, 
გვ. 549). გენდერულ განსხვავებაზე დაფუძნებული ცოლ-ქმრული 
როლების თანდათანობითი ცვლილება ზეგავლენას ახდენს ოჯახ-
ში ძალაუფლებრივი სტრუქტურის განვითარებაზე. ძალაუფლების 
არჩევაში სქესობრივი განსხვავებების შესწავლისას აღმოჩნდა, რომ 
კაცი ჩვეულებრივ იყენებს ექსპერტულობას, ფორმალურ კანონი-
ერებას, პირდაპირ ინფორმაციულ ძალაუფლებას, მაშინ როცა ქალი 
ძირითადად იყენებს მორალურ ძალაუფლებას, უმწეობას და არა-
პირდაპირ ინფორმაციას.

გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ქალები, როცა იყენებენ ძალაუფ-
ლების იმ წყაროებს, რომელიც უფრო ხშირად კაცების მიერაა გა-
მოყენებული, ოჯახის წევრების მიერ აღიქმებიან, როგორც უფრო 
მამაკაცურები და დომინანტურები (Johnson, 1974; ციტ. Galvin & 
Brommel, 1982-ის მიხედვით). ადრეული კვლევები ამტკიცებს, რომ 
გათანაბრებული (ანუ დემოკრატიული) წყვილები იღებენ უფრო 
მეტ ერთობლივ გადაწყვეტილებებს, ხოლო ოჯახებში მამაკაცის 
დომინანტობით, უფრო ხშრიად ქმარი იღებს ფინანსურ გადაწყვე-
ტილებებს, ცოლი კი მართავს საოჯახო სფეროს (Heer, 1963, ციტ. 
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Galvin & Brommel, 1982-ის მიხედვით). ამასთან, არ დასტურდება 
პირდაპირი კავშირი გამოყენებული რესურსების ოდენობასა და გა-
დაწყვეტილების მიღებაში უფრო მეტ ძალაუფლებას შორის (Price 
- Bonham, 1976, ციტ. Galvin & Brommel, 1982-ის მიხედვით).

არსებობს მოსაზრება, რომ ძალაუფლება განისაზღვრება არა 
მხოლოდ ცოლისა და ქმრის მიერ გამოყენებული რესურსების ოდე-
ნობით, არამედ მათი პიროვნული თვისებებით, როგორიცაა დო-
მინანტურობა, ფიზიკური მომხიბვლელობა, იუმორის გრძნობა, 
სოციალურობა. აგრეთვე, საჭიროა იმის გაგება, „თუ რა ხარისხით 
უყვართ და სჭირდებათ პარტნიორებს ერთმანეთი“ (Berger, 1980, 
გვ. 210). ერთ-ერთ კვლევაში დადასტურდა, რომ პარტნიორი, რო-
მელსაც აქვს ძლიერი გრძნობები, ნაკლებად შედის ძალაუფლებ-
რივ პოზიციაში, რადგანაც ნაკლები ინტერესის მქონე პიროვნებას 
(რომელსაც ნაკლებად უყვარს პარტნიორი) ადვილად შეუძლია სი-
ტუაციის კონტროლი სხვა ალტერნატივის არსებობის გამო (მაგა-
ლითად, მოსწონს სხვა და შეუძლია მასთან ინტიმურობის მიღწევა, 
თუ ამის სურვილი ექნება) (Safilios-Rothschild, 1970, ციტ. Galvin & 
Brommel, 1982-ის მიხედვით).

ბავშვების გაჩენის შემდეგ ოჯახში წარმოიქმნება ახალი ძალაუფ-
ლებრივი სქემა. ტრადიციულად მშობლები მოელიან, რომ გააკონტ-
როლებენ და პასუხისმგებელი იქნებიან თავიანთი შვილების ქცევა-
ზე. წყვილს სურს, რომ გაზარდოს კარგი შვილები, რომლებიც იქნე-
ბიან კარგად აღზრდილი და ეცოდინებათ საზოგადოებაში თავიანთი 
ადგილი. კანონი მხარს უჭერს მშობლების ბავშვებზე ძალაუფლების 
იდეას. ჰოფფმანი (1960) მიუთითებს, რომ „ჩვენს საზოგადოებაში, 
შესაძლოა პიროვნებას არ ჰქონდეს სხვაზე ისეთი სრულყოფილი ძა-
ლაუფლება, როგორც აქვს მშობლებს პატარა შვილებზე“ (Hoffman, 
1960, გვ. 27, ციტ. Galvin & Brommel, 1982-ის მიხედვით).

ბავშვის ზრდასთან ერთად ოჯახში იქმნება კოალიციები და 
ალიანსები, რაც ცვლის ძალაუფლების საწყის ბალანსს. ბევრ ოჯახ-
ში ერთ-ერთი მეუღლე ცნობიერად თუ არაცნობიერად ახდენს შვი-
ლის საკუთარ მოკავშირედ გადაქცევას საკუთარი პოზიციის განმ-
ტკიცების მიზნით. ხშირად ასეთი ალიანსები იქმნება სქესობრივი 
მსგავსების ბაზაზე (მაგ., ბიჭები ერთიანდებიან მამასთან, გოგონე-
ბი – დედასთან) ან შეიძლება იყოს მშობლების და შვილების ალიან-
სები (Turk & Bell, 1972; Mishler & Waxler, 1968, ციტ. Galvin & Brommel, 
1982-ის მიხედვით).

ასაკის მომატებასთან ერთად ბავშვები თანდათანობით გადა-
დიან მშობლებზე სრული დაქვემდებარების მდგომარებიდან შედა-
რებითი დამოუკიდებლობის მდგომარეობაში და მოიპოვებენ მეტ 
ძალაუფლებას ოჯახის სტრუქტურაში. იმ ოჯახებში, სადაც არ ხდე-
ბა ძალაუფლების ურთიერთგაზიარება, განსაკუთრებით რთულად 



131

მიმდინარეობს მოზრდილობის ხანა, რადგანაც დომინანტური მშობ-
ლები შვილების ახლად შეძენილ უნარ-ჩვევებსა და ცოდნას აღიქვა-
მენ საკუთარი ძალაუფლებისათვის საფრთხედ (Galvin & Brommel, 
1982). კვლევებით დადასტურდა, რომ „ბავშვების დიდი ძალაუფლე-
ბა უკავშირდება ცოლ-ქმრული ბედნიერების დაბალ ხარისხს“ (Kolb 
& Straus, 1974, გვ. 764, ციტ. Galvin & Brommel, 1982-ის მიხედვით).

ბავშვისთვის ოჯახი წარმოადგენს ძალაუფლების საწყის ბაზას, 
რომელშიც იგი სწავლობს ფუნქციონირებას და ცხოვრების შემდ-
გომ ეტაპებზე ახდენს იქ გამოყენებული სტრატეგიების განმეორე-
ბას. მაგ., ვაჟიშვილს, რომელიც გაიზარდა ოჯახში, სადაც ადგილი 
ჰქონდა მისადმი ფიზიკური კონტროლის გამოყენებას დომინანტუ-
რი მამის მხრიდან და სხვა ალტერნატივის არქონის გამო, იგი ეგუ-
ებოდა ამგვარ მოპყრობას, გაუჭირდება საკუთარი თავის წარმოდ-
გენა მეუღლესთან თანასწორ ურთიერთობაში და ეცდება, რომ იყოს 
უფრო დომინანტური (Galvin & Brommel, 1982).

დომინანტური სტრუქტურის ოჯახში ბავშვები სწავლობენ 
სხვადასხვა კომუნიკაციურ სტრატეგიებს, რომლებიც ხელს უშლის 
კონფლიქტის კონსტრუქციულ გადაჭრას. ასეთი სტრატეგიებია: 
უგულვებელყოფა (ქცევა, რომელიც არ აღიარებს სხვა პიროვნე-
ბის არსებობას), პირდაპირი უარყოფა (პიროვნების ოჯახის სხვა 
წევრების მიმართ დამსჯელი განცხადებების გაკეთება), თვით-
გახსნით მიღებული ინფორმაციული ძალაუფლება (ცოლ-ქმრის 
ჩხუბის დროს ერთ-ერთი მხარის მიერ მეორის საიდუმლო ინფორ-
მაციის გამოყენება), ნეგატიური კონფლიქტური ქცევები, როგო-
რიცაა გადანაცვლება (პიროვნებას არ შეუძლია გაბრაზების პირ-
დაპირი გამოხატვა და მას მიმართავს სხვა შემცვლელ ობიექტზე), 
უარყოფა (პიროვნება უარყოფს თავის გაბრაზებას თუ უკმაყოფი-
ლებას სხვა პიროვნების მიმართ, თუმცა სიტყვიერად გამოთქმულ 
ამგვარ განცხადებებს თან ახლავს მათი საწინააღმდეგო არავერ-
ბალური ინფორმაცია), დისკვალიფიკაცია (პიროვნება ნამდვილი 
ემოციის განზრახ დაფარვის მიზნით თავის გაბრაზებას მიაწერს 
სხვა უმნიშვნელო მიზეზს), გაუცხოება (ოჯახის წევრები თავიანთ 
მტრობას ერთმანეთისადმი გამოხატავენ ურთიერთობის თავის 
არიდებით. კონფლიქტის მოგვარების ნაცვლად ზედაპირულად 
უდგებიან არსებული პრობლემების გადაჭრას, რის გამოც გაბრა-
ზება თანდათან გროვდება და ძაბავს ურთიერთობას), ფსევდოორ-
მხრივობა (ოჯახის წევრები ერთი შეხედვით ძალიან კმაყოფილები 
არიან თავიანთი ურთიერთობებით, ამგვარ ოჯახში იკრძალება 
რაიმე უთანხმოების გამოხატვა, რათა არ შეილახოს მათი ოჯახის 
სრულყოფილების ხატი) და სხვა. ზოგიერთი მათგანი, მაგალითად 
უგულვებელყოფა ჩვეულებრივ გადადის თაობიდან თაობამდე, 
რადგანაც ამგვარი კონტროლი ნასწავლია ცხოვრების ადრეულ 
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წლებში და მისი მართებულობა ხშირად არ დგება ეჭვის ქვეშ 
(Galvin & Brommel, 1982).

ამრიგად, რიგიდული ძალაუფლებრივი სტრუქტურა, რომელიც 
ხასიათდება დომინანტურობით და მცირე ურთიერთგაზიარებით, 
ზღუდავს ოჯახის მოქნილობას, ამცირებს შეჭიდულობას და ოჯა-
ხურ კმაყოფილებას. ყოველივე ეს უარყოფითად აისახება ბავშვზე, 
იწვევს მასში ავტორიტარიზმის განვითარებას და აგრესიული, შე-
ტევითი ქცევითი სტრატეგიების დასწავლას.
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ოჯახში გადაწყვეტილების მიღების სტილი

ბავშვის აგრესიულობის განმსაზღვრელი კიდევ ერთი ფაქტო-
რია ოჯახში გადაწყვეტილების მიღების სტილი , რომელიც მოიცავს 
სასიცოცხლო კომუნიკაციურ ჩვევებს და პირდაპირ უკავშირდება 
ძალაუფლებას. სწორედ გადაწყვეტილებები წარმოადგენს ძალაუფ-
ლების შედეგებს. გადაწყვეტილების მიღება არის ძალზედ მნიშვნე-
ლოვანი, რადგანაც შესაძლებელს ხდის ოჯახის წევრთა მოთხოვნი-
ლებების დაკმაყოფილებას და ოჯახური მიზნების რეალიზებას. გა-
დაწყვეტილების მიღებით ხორციელდება ოჯახური ხატების, თემე-
ბის, ბიოსოციალური რწმენების შემუშავება და გარე სამყაროსთან 
საზღვრების დამყარება.

ოჯახის მდებარეობა შეჭიდულობისა და ადაპტურობის კონტი-
ნუუმზე ზეგავლენას ახდენს ოჯახშიდა გადაწყვეტილებების მიღე-
ბაზე. უკიდურესად მაღალი შეჭიდულობის ოჯახები ცვლილებას 
საფრთხედ აღიქვამენ და ამიტომ არიან რიგიდულები და ზეწოლას 
ახდენენ ოჯახის ინდივიდუალურ წევრებზე, რათა მიაღწიონ პროგ-
ნოზირებად და ნაკლებად რისკიან გადაწყვეტილებებს. დაბალი 
შეჭიდულობის მქონე სისტემებს ასევე აქვთ სირთულეები ინფორ-
მაციის ურთიერთგაზიარებაში, რომელიც საჭიროა საფუძვლიანი 
გადაწყვეტილების მისაღებად (Galvin & Brommel, 1982).

ყველა ოჯახს აქვს სადავო საკითხებზე გადაწყვეტილების მი-
ღების მისეული გზა. ტერნერი (Turner,1970, ციტ. Galvin & Brommel, 
1982-ის მიხედვით) შეისწავლიდა რა ოჯახური გადაწყვეტილების 
მიღების ქცევის ნიმუშებს, განასხვავებდა გადაწყვეტილების მიღე-
ბის ტიპებს იმის მიხედვით, თუ რა ხარისხით ღებულობენ ამ პრო-
ცესში მონაწილეობას ოჯახის წევრები. ეს ტიპებია: კონსენსუსი, 
შეგუება და „დე-ფაქტო”.

კონსენსუსის დროს დისკუსია გრძელდება თანხმობის მიიღწე-
ვამდე. იგი შეიძლება მოიცავდეს კომპრომისს და მოქნილობას და 
სასურველი მიზანია ყველასათვის მისაღები გადაწყვეტილების გა-
კეთება. თითოეულ წევრს შეაქვს თავისი წვლილი და ინაწილებს პა-
სუხისმგებლობას მიღებულ გადაწყვეტილებაზე.

შეგუების დროს ოჯახის წევრები ეთანხმებიან ერთ-ერთის ერ-
თპიროვნულ გადაწყვეტილებას, რადგანაც დისკუსიაში შემდგომი 
მონაწილეობა არაპროდუქტიულად მიაჩნიათ. ამგვარი გადაწყ-
ვეტილება გულგაცრუებულს ტოვებს ოჯახის ზოგ წევრს, რომლე-
ბიც ვერ იკმაყოფილებენ თავიანთ სურვილებს. ხშირად შეგუებითი 
გადაწყვეტილების დროს ადგილი აქვს ფრაქციებად დაყოფას და 
გადაწყვეტილებები მიიღება უმრავლესობის მიხედვით. ამგვარი 
გადაწყვეტილების მიღებაზე ზეგავლენას ახდენენ დომინანტური 
წევრები, ხოლო ნაკლებ აგრესიულები კი იძულებულნი არიან და-
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მორჩილდნენ. ხდება დომინანტური და დაქვემდებარებული პოზი-
ციების ჩამოყალიბება. შეგუებითი ტიპის გადაწყვეტილება დამახა-
სიათებელია იმ ოჯახებისათვის, რომლებიც ახდენენ მაღალ შეჭი-
დულობაზე ზეწოლას თემების და საზღვრების საშუალებით. თუმცა, 
შეგუება ხელს უწყობს ოჯახური შეჭიდულობის და ადაპტურობის 
განვითარებას, მაგრამ ამგვარი შედეგები დროებითია, რადგანაც 
შეგუებითი გადაწყვეტილებითი კომუნიკაცია წარმოადგენს კომპ-
რომისს შიშსა და არათანაბარ ძალაუფლებას შორის. ყოველივე ეს 
დროთა განმავლობაში იწვევს ოჯახის წევრებს შორის იზოლაციას 
და ამცირებს ოჯახის შეჭიდულობის დონეს.

„დე-ფაქტო“-ს დროს ოჯახი ვერ იღებს გადაწყვეტილებას და 
დისკუსია შედის ჩიხში. თუმცა ოჯახის ზოგიერთი წევრი იქცევა 
თვითნებურად და ოჯახური თანხმობის გარეშე მაინც მოქმედებს 
თავისი სურვილების შესაბამისად. ხშირად ამგვარი გადაწყვეტილე-
ბები დამახასიათებელია ქაოტური ოჯახებისათვის. ასეთ ოჯახებში 
მაღალია ფრუსტრაციის დონე, მცირეა შეჭიდულობა და ერთმანე-
თის მიმართ ადაპტაცია ძალზედ გაძნელებულია.

მოქნილმა ოჯახებმა შესაძლოა გამოიყენონ ჩვენს მიერ განხი-
ლული გადაწყვეტილების მიღების ტიპები იმისდა მიხედვით, თუ რა 
საკითხებს ჭრიან. მაგ., კრიტიკული პრობლემები შესაძლოა მოით-
ხოვდეს კონსენსუსს, ნაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხები შესაძლოა 
გადაწყდეს ხმის უმრავლესობით ან დე-ფაქტო ტიპის გადაწყვეტი-
ლებით. მათგან განსხვავებით, რიგიდული ოჯახები ფიქსირდებიან 
გადაწყვეტილების მიღების ერთ რომელიმე ტიპზე. აღსანიშნავია, 
ის თუ წყვილი გადაწყვეტილების მიღების რომელ ტიპს მიანიჭებს 
უპირატესობას, დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი გამოცდილება 
აქვთ მათ მიღებული ბავშვობაში თავიანთ ოჯახებში ამ საკითხებ-
თან დაკავშირებით.

სტაინმეცი (Steinmetz, 1977, ციტ. Galvin & Brommel, 1982-ის მი-
ხედვით) ამტკიცებს, რომ ძალადობა, როგორც პრობლემის გა-
დაჭრის მეთოდი, ნასწავლია ოჯახურ გარემოცვაში. მისი აზრით, 
მეთოდი, რომელსაც მშობლები იყენებენ თავიანთი პრობლემების 
გადასაჭრელად ხშირად გამოიყენება როგორც მშობელი-შვილის, 
ასევე შვილებს შორის არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად. 
ასე რომ, მშობლების მიდგომა გადაწყვეტილების მიღებისადმი ხდე-
ბა მოდელი სხვა ოჯახური ურთიერთქმედებების მოსაგვარებლად. 
როდესაც მშობლების გადაწყვეტილების მიღების მეთოდად გამო-
ყენებულია ვერბალური აგრესია და ფიზიკური ძალადობა, იგივე 
ქცევებს აქვთ ადგილი, როგორც მშობელი-შვილის, ასევე შვილებს 
შორის ურთიერთობაში მათ შორის სადავო საკითხების მოგვარების 
დროს (Straus & Gelles, 1986).

ამრიგად, ამ თავში განხილულია ოჯახის ძირითადი ცნებები, 
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მნიშვნელობები და ფუნქციები. ოჯახის კომუნიკაციურ ჭრილში 
წარმოდგენილია ისეთი საკითხები, როგორიცაა ცოლ-ქმრული ინ-
ტიმურობის განვითარება, ოჯახის წევრებს შორის თვითგახსნა, 
ოჯახის მართვის სტილი, ოჯახში ძალაუფლების განაწილება და გა-
დაწყვეტილების მიღების სტილი. ამასთან, ყველა ოჯახი თავად გან-
საზღვრავს მისი კომუნიკაციის სტილს, რაც მას განასხვავავებს მას 
სხვა ოჯახისაგან. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, ძნელია იმის განსაზღვრა, 
თუ რა შემთხვევაში ხდება ოჯახი დისფუნქციური. მხოლოდ თავად 
ამ ოჯახის წევრებს შეუძლიათ ოჯახის დისფუნქციურობის განსაზ-
ღვრა. შესაბამისად, ის რაც ფუნქციურია ერთ ოჯახში, მეორე ოჯა-
ხისთვის შესაძლოა გახდეს დისფუნქციური. აქედან გამომდინარე, 
ოჯახური ბედნიერების მიღწევა სხვდასხვა გზითაა შესაძლებელი 
და ის, თუ რა არის „ბედნიერება“ მხოლოდ სუბიექტურად შეიძლება 
შეფასდეს ოჯახების მიერ.
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თავი 5

ოჯახებთან სოციალური მუშაობის საფუძვლები

ავტორი: შორენა საძაგლიშვილი 
სამეცნიერო რედაქტორი: ია შეყრილაძე

განხილული	საკითხები:
•	 ოჯახებთან	სოციალური	მუშაობის	წარმოშობა	
•	 ოჯახებთან	 მომუშავე	 სოციალური	 მუშაკის	 ძირითადი	

უნარ-ჩვევები

ოჯახებთან სოციალური მუშაობის წარმოშობა

მთლიანი ოჯახის ჩართვა ოჯახის წევრების მიერ წამოყენებუ-
ლი პრობლემის გადაწყვეტაში უფრო ახალი მიდგომაა სხვა კარგად 
დამკვიდრებულ ინტერვნეციებთან შედარებით. როგორც წესი, თე-
რაპიების უმრავლესობა ინდივიდის ქცევის დონეზე და მისი ფსიქი-
კური ასპექტებზე ზეგავლენით ცდილობს პრობლემის მოგვარებას. 
ასეთი მიდგომა ეყრდნობა ფსიქოანალიტიკურ თეორიას, სადაც წამ-
ყვანია ინდივიდუალურ მკურნალობაზე/ჩარევაზე ხაზგასმა. 

ამ მიდგომისაგან განსხვავებით, საჯარო და კერძო სააგენტოებ-
ში დასაქმებული სოციალური მუშაკები, ჩაერთვნენ ახალ მოძრა-
ობაში, რომელიც 1950-იანი წლებიდან განვითარდა და აქცენტი ინ-
დივიდიდან გადაიტანა ოჯახურ მიდგომებზე. სოციალური მუშაკები 
ჩაერთვნენ კლიენტებთან მრავალჯერადი ინტერვიუირების პროცე-
სებში. თავდაპირველად, ოჯახის ორი წევრი, ძირითადად მშობლე-
ბი იყვნენ ჩართულნი თერაპიის პროცესში. სოციალურმა მუშაკებმა 
შეამჩნიეს, რომ ოჯახის წევრები სხვადასხვანაირად აღიქვმამდნენ 
ოჯახურ პრობლემას, იმ შემთხვევაში, როდესაც მხოლოდ ერთი 
წევრი მონაწილეობდა ინტერვიუში და როდესაც ოჯახის წევრები 
ერთობლივად მონაწილეობდნენ. შესაბამისად, მეტი ყურადღება გა-
ამახვილეს იმაზე, თუ ოჯახის წევრები როგორ აღიქვამდნენ  ერთ-
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მანეთს და რეაგირებდნენ კონფლიქტურ სიტუაციებში. 
ახალმა ხედვამ ფოკუსი მოახდინა არა ინდივიდზე, რომელსაც 

აქვს რაღაც სიმპტომი, არამედ ოჯახზე, რომელსაც აქვს ოჯახური 
პრობლემა. შესაბამისად, ოჯახზე, როგორც ერთ მთლიანობაზე გა-
კეთდა აქცენტი. უფრო ადრეც, მერი რიჩმონდი, თავის წიგნში „სო-
ციალური დიაგნოზი“ (1917), შემთხვევაზე მუშაობის დროს პრობლე-
მის შეფასების კომპონენტების განსაზღვრისას, ოჯახური „მიზეზ-
ზეც“ აკეთებს აქცენტს, რომლის გაგებაც აუცილებელია ინდივიდის 
პრობლემის უკეთ გასაგებად. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ინდივი-
დისთვის სერვისის მიწოდებისას იგი ხაზს უსვამს ოჯახის ისტორიის 
მნიშვნელობას. 

გარდა ამისა, რიჩმონდი განიხილავს ოჯახის მთლიანობის ცნებას 
და ინტერესდება, როგორ რეგულირდება ოჯახის ემოციური კავში-
რები ე.წ. სტაბილურ და არასტაბილურ ოჯახებში. მას სჯეროდა რომ 
შემთხვევაზე მომუშავე სოციალურმა მუშაკმა უნდა იკვლიოს ოჯახუ-
რი ინტერესები, იმედები, ამბიციები, და თითოეული ოჯახის წევრის 
ურთიერთადამოკიდებულებები. რიჩმონდი აღნიშნავდა: „სოციალუ-
რი მუშაობის განვითარების შემდეგი ნაბიჯი უნდა იყოს კლიენტთან 
და მასთან სოციალურად დაკავშირებულ ადამიანებთან ერთად მუ-
შაობა.. ..და მათ ურთიერთობაზე დაკვირვება“ (Richmond, 1922, გვ. 
138). ამით იგი მიუთითებდა ინტერაქციის მნიშვნელობაზე, რომელიც 
დღეს წარმოადგენს ოჯახებთან მუშაობის ცენტრალურ ცნებას. 

უფრო მოგვიანებით, შერცი (Scherz, 1955, ციტირებულია Hartman 
& Laird, 1983-ის მიერ) წერდა ოჯახზე ორიენტირებულ შემთხვევაზე 
მუშაობაზე. მისი აზრით, შეუძლებელია ინდივიდის დახმარება ან გა-
გება სხვა მასთან ემოციურად მჭიდროდ დაკავშირებულ ადამიანები-
საგან იზოლირებულად. ასევე, ოჯახური სირთულეების დასადგენად 
მნიშვნელოვანია ოჯახის არა მხოლოდ ერთ, არამედ რამოდენიმე 
წევრთან ერთდროული შეხვედრა. ამ გზით შესაძლებელია ოჯახუ-
რი ინტერაქციებზე დაკვირვება და ამ პროცესში ოჯახის თითოეული 
წევრის როლის გაგება. სიპორინმა (Siporin, 1956, ციტირებულია ცი-
ტირებულია Hartman & Laird, 1983-ის მიერ) ხაზი გაუსვა თეორიის 
როლს და განსაკუთრებით, პატარა ჯგუფების თეორიის მნიშვნელო-
ბას, ოჯახის პრობლემის გადაჭრისას კერძოდ, ოჯახის, როგორც მცი-
რე ჯგუფის, ქცევის შეცვლის თვალსაზრისით. მან ოჯახი განიხილა, 
როგორც სოციალური სისტემა, რომელსაც აქვს თავისი სტრუქტურა. 

კომბერგი (Comberg, 1958, ციტირებულია Hartman & Laird, 1983-
ის მიერ) საუბრობს რა ინდივიდუალური ფსქიოლოგიის შეზღუდულ 
შესაძლებლობებზე, შემოაქვს ისეთი ცნებები, როგორიცაა ოჯახის 
ეკვილიბრიუმი, სოციალური როლები, როლური მოლოდინები, ურ-
თიერთობის ორმხრივობა, კომპლემენტარული (ურთიერთშემავსე-
ბელი) ფუნქციები. შერმანი (Sherman, 1959, ციტირებულია Hartman & 
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Laird, 1983-ის მიერ) ასევე საუბრობს ოჯახის წევრების „ერთობლივ 
ინტერვიუირებაზე“. ამრიგად, ინდივიდის პრობლემა დანახულია არა 
როგორც ინიდვიდუალური სირთულე, არამედ როგორც ოჯახური 
სისტემის სიმპტომი ან შიდაოჯახური „პათოლოგია“. იგი აღნიშნავ-
და, რომ ინდივიდის მკურნალობის დროს ზოგჯერ უკეთესია მისი 
ოჯახის მკურნალობა. 

კოილმა (Coyle, 1962, ციტირებულია Hartman & Laird, 1983-ის 
მიერ) ასევე გამოიყენა მცირე ჯგუფების თეორია ოჯახის ცნების 
გასაგებად. მან ხაზი გაუსვა ჯგუფის სტრუქტურას და დინამიკას 
ოჯახის ორგანიზაციის და მასში არსებული ძალაუფლების და ავ-
ტორიტეტის ასახსნელად. იგი ასევე საუბრობს ქვეჯგუფების წარ-
მოშობაზე,  რომლებიც გარკეულწილად მსგავისა ოჯახის ქვესის-
ტემებისა, სადაც თითოეულს გააჩნია საკუთარი მიზნები, როლი და 
პასუხისმგებლობები. 

პოლაკმა და მისმა კოლეგამ (Pollak & Brieland, 1961, ციტირებუ-
ლია Hartman & Laird, 1983-ის მიერ) ყურადღება გაამახვილეს იმაზე, 
რომ ოჯახური ურთიერთობები უფრო რთულდება, როდესაც ოჯა-
ხი არის მრავალწევრიანი და დამატებითი ქვესისტემებია სახეზე. 
ოჯახზე, როგორც მთლიანზე, დაკვირვება შესაძლებელია ოჯახში 
ვიზიტებით და საკმარისი არაა ოფისში მხოლოდ პრობლემის მქონე 
ინდივიდთან მუშაობა.

შერცი (Scherz, 1954, ციტირებულია Hartman & Laird, 1983-ის 
მიერ)  კიდევ უფრო მეტად ინაცვლებს ინდივიდუალური მუშაობი-
დან ოჯახზე მუშაობისკენ და აუცილებლად მიიჩნევს მთლიან ოჯახ-
ზე ფოკუსირებას ინდივიდუალური ოჯახის წევრის პრობლემის 
დიაგნოსტირების და გადაჭრის მიზნით. კლაინი (Klein, (963, ციტი-
რებულია Hartman & Laird, 1983-ის მიერ) ანალოგიურ მოსაზრებას 
აყალიბებს და ოჯახს უწოდებს „მედიუმს“, რომლის საშულებითაც 
შესაძლებელია ოჯახის ინდივიდუალური წევრის პრობლემის მოგ-
ვარება ანუ მისი ქცევის ცვლილების მიღწევა. ოჯახშიდა ინტერაქ-
ციების ცვლილებით, პრობლემის მქონე ინდივიდი შეძლებს ოჯახის 
გარეთაც ეფექტურ ინტერაქციას. 

ვუდსის და მისი კოლეგის (Woods & Hollis, 1981) მიერ გამოშვე-
ბულ სოციალური მუშაობის მეთოდების სახელმძღვანელოში ხაზგას-
მულია ოჯახებთან მუშაობის მნიშვნელობა. ეკოსისტემური მიდგო-
მის ჭრილში ოჯახი განიხილება ერთ-ერთ სისტემად, სადაც ფუნქცი-
ონირებს ინდივიდი და შესაბამისად, ოჯახური ჩარევა პრიორიტეტად 
განიხილება. კონკრეტულად პრაქტიკაში ეს კონცეპტუალური ცვლი-
ლება შემდეგნაირად აისახება. მაგალითად, როდესაც ბავშვი განიც-
დის სკოლის პრობლემებს და სახლის გარეთ ჩართულია სხვადასხ-
ვა ანტისოციალურ საქამიანობებში თავის თანატოლების ზეგავლე-
ნით, მისი ეს პრობლემა არ უნდა იყოს განხილული მხოლოდ ბავშვის 
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პრობლემად. სოციალურმა მუშაკმა უნდა დაინახოს, რომ ეს ბავშვი 
არის ოჯახის წევრი, სადაც ცხოვრობენ მისი მშობლები და და-ძმა. 
ამდენად, ბავშვის პრობლემის გასაგებად და გადასაჭრელად მნიშვ-
ნელოვანია ოჯახში არსებული ქცევითი ნიმუშების გაგება და ბავშ-
ვის პრობლემის დანახვა ოჯახური პერსპექტივიდან. ამისგან განსხვა-
ვებით, ინდივიდუალური მიდგომა მოიაზრებდა მხოლოდ პრობლემის 
მქონე ინდივიდთან მუშაობას და ინფორმაციის მოსაკრებად ოჯახის 
წევრებთან და სხვა მნიშვნელოვან პირებთან მხოლოდ პერიფერიულ 
ინტერვიუებს (Franklin & Jordan, 2006).

ოჯახური მიდგომის გამოყენების დროს ოჯახის წევრი, რომლის 
ქცევაც არის პრობლემური, დანახულია, როგორც ოჯახის პრობლე-
მის სიმპტომის მატარებელი. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია პრობ-
ლემის დანახვა ოჯახური პერსპეტივიდან და ოჯახის სხვა წევრების 
ჩართვა აუცილებელი ცვლილებების განსახორციელებლად. ოჯახის 
წევრების ერთად შეკრება არსებითია, იძლევა რა მათი ინტერაქ-
ციის დანახვის შესაძლებლობას. მართლაც, ოჯახის ინტერაქციაში 
უფრო მნიშვნელოვანი პრობელემები შეიძლება იმალებოდეს. მაგა-
ლითად, ბავშვს, რომელსაც არ უნდა გარეთ გასვლა და თანტოლებ-
თან თამაში, მის პრობლემაზე მუშაობის დროს ოჯახურ ჩარევაზე 
ორიენტირებული სოციალური მუშაკი არკვევს, რომ მშობელი დედა 
სათამაშო მოედნებზე თამაშს არ მიიჩნევს უსაფრთხოდ. შესაბამი-
სად, ბავშვი იღებს კონფლიქტურ გზავნილებს მშობლისგან, რაც 
არის მისი პრობლემის გაჩენის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო. 
ამის დანახვა შეუძლებელი იქნებოდა ოჯახის წევრებთან ერთობ-
ლივი ინტერაქციის გარეშე (Franklin & Jordan, 2006).

30-იან წლებში დაიწყო წყვილთა კონსულტირების, როგორც 
დამოუკიდებელი სფეროს ჩამოყალიბება. წყვილთა კონსულტან-
ტებმა დაიწყეს ახლად დაქორწინებული წყვილის პრობლემების 
ანალიზი (Fennel & Weinhold, 1997). აღნიშნული მიდგომა განსხვავ-
დებოდა ტრადიციული ფსიქოთერაპიული მიდგომისაგან, სადაც 
აქცენტი ინდივიდის პრობლემაზე კეთდებოდა. ამ მიმართულების 
წარმომადგენლები არიან: პოლ პოპენო, აბრაჰამ და ჰანა სტოუნები 
და ემილი მადი. 1945 წელს კი ჩამოყალიბდა წყვილთა და ოჯახის 
კონსულტანტთა ამერიკული ასოციაცია. 

1950 წელს პალო ალტოში (კალიფორნია) ფსიქიკური ჯანმრ-
თელობის კვლევის ინსტიტუტში, სადაც მოღვაწეობდნენ გრეგორი 
ბეიტსონი, დონ ჯექსონი, ჯეი ჰალი, ჯონ ვიქლანდი და ვირჯინია 
სატირი დაიწყო შიზოფრენიით დაავადებულთა ქცევის შესწავლა. 
მეცნიერები სწავლობდნენ შიზოფრენიით დაავადებულებსა და 
მათი ოჯახის წევრებს შორის კომუნიკაციის ნიმუშებს. მათ აღმო-
აჩინეს დისფუნქციური კომუნიკაციური პატერნები, კერძოდ, ორმა-
გი სტანდარტების არსებობა ოჯახის წევრებს შორის. მათი ჰიპოთე-
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ზის მიხედვით, პაციენტი წაგებულ მდგომარეობაში იმყოფება: მას 
მშობლისგან დამაბნეველი და ურთიერთსაწინააღმდეგო გზავნილე-
ბი ეგზავნება და შესაბამისად, მისი პასუხი უპირატესად არასწო-
რად ან არაშესატყვისად არის შეფასებული. 

პალო ალტოს გუნდის კვლევამ უდიდესი წვლილი შეიტანა ოჯა-
ხური თერაპიის განვითარებაში. კერძოდ, გაკეთდა დაშვება, რომ 
ამგვარი ორმაგი თამაშების სიტუაცია მეტ-ნაკლები ხარისხით არ-
სებობდა სხვა ოჯახებშიც. მკვლევარები შეთანხმდნენ, რომ ოჯახის 
წევრი, რომელსაც აქვს პრობლემური ქცევა განიხილება, როგორც 
იდენტიფიცირებული პაციენტი. ამასთანავე, მეცნიერებმა ყურად-
ღება მიაქციეს, რომ ხშირ შემთხვევაში პრობლემის მიზეზია ოჯახის 
წევრებს შორის დისფუნქციური კომუნიკაცია. ამდენად, საჭირო იყო 
მუშაობა ოჯახში კომუნიკაციის გაუმჯობესებაზე. დისფუნქიური 
კომუნიკაციის გამოსწორებას თან ახლავს პაციენტის სიმპტომების 
მნიშვნელოვნად შემცირება. ვინის ტერმინი „ფსევდოერთიანობა“ 
შეიძლება განხილული იყოს „ორმაგი სტანდარტებით ურთიერთო-
ბის“ სინონიმად (Fennel & Weinhold, 1997). 

ამრიგად, ამ ეტაპზე მოხდა ინდივიდუალური მიდგომიდან ოჯა-
ხურ მიდგომაზე გადასვლა და განვითარდა ოჯახის სისტემური 
თეორია, რომელიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება სოციალურ მუ-
შაკების მიერ. პრობლემის ფომულირების და გადაჭრის სისტემური 
მოდელის მიხედვით, ოჯახი, როგორც სისტემა, მიდრეკილია იყოს 
წონასწორობის მდგომარეობაში და ამასთანავე, თავად ავითარებს 
მექანიზმებს ჰომეოსტაზის ანუ წონასწორობის  შესანარჩუნებლად. 
როდესაც ოჯახს წონასწორობას საფრთხე ემუქრება, ოჯახი ცდი-
ლობს წონასწორობის შენარჩუნებას და აღდგენას. ოჯახის წევრის 
პრობლემური ქცევა შესაძლოა იყოს წონასწორობის შენარჩუნებისა 
თუ აღდგენის მცდელობა.

სისტემურმა მიდგომამ უნდა ახსნას, თუ ინდივიდუალური სიმპ-
ტომი რამდენად ემსახურება ოჯახში არსებული სისტემის შენარჩუ-
ნებას და სტაბილიზაციას (მაგალითად, პრობლემურმა ბავშვმა შე-
საძლოა დროებით შეაჩეროს წყვილის კონფლიქტი და შეინარჩუნოს 
ოჯახური სისტემა). ამ მოდელით მიზეზობრიობა აღარ არის კაუზა-
ლური, არამედ ცირკულარულია. 

ნახაზი № 4. ცირკულარული მიზეზობრიობის მოდელი: 

                                                           ცოლის უკმაყოფილება/ჩხუბი 

ქმრის ალკოჰოლიზმი

ზემოთ მოცემული ნახაზიდან ჩანს, რომ ორივე მხარე ინარჩუ-
ნებს პრობლემურ ქცევას (მაგ. წყვილის პრობლემა შეიძლება იყოს 
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ბრძოლა იმაზე, თუ ვინ გააკონტროლებს ურთიერთობას). 
ოჯახი სოციალურ მუშაკს მიმართავს ოჯახის წევრის პრობლე-

მური ქცევის გამო. იდენტიფიცირებული პაციენტი არის პაციენტი, 
რომლის პრობლემური ქცევის გამოც ოჯახი მიდის სოციალურ მუ-
შაკთან და რომლის პრობლემური ქცევაც რეალურად წარმოადგენს 
რეაქციას ოჯახში მიმდინარე დისფუნქციურ პროცესებზე. ოჯახის 
წონასწორობის შესანარჩუნებლად არსებული სხვა მექანიზმია ოჯა-
ხის ტრიანგულაცია.  ტრიანგულაცია არის ოჯახში ორ ადამიანს შო-
რის კონფლიქტსა თუ დაპირისპირებაში მესამე ადამიანის ჩართვა 
ურთიერთობის სტაბილიზაციისათვის. იგი დისფუნქციურია, როდე-
საც ამას რეგულარული ხასიათი ეძლევა. 

ოჯახი შედგება ქვესისტემებისაგან. ოჯახური ქვესისტემები 
იქმნება და მოქმედებს ოჯახური როლების და ოჯახური წესების 
საფუძველზე, რომელიც ეფუძნება ოჯახის ძირითად თემებს და ბი-
ოსოციალურ რწმენებს. თითოეული წევრი ოჯახში მრავალი როლის 
მატარებელია (დედა, ქალი, მეუღლე და ა.შ). ეს როლები გაერთი-
ანებულია ოჯახის სტრუქტურაში და შედგებიან გარკვეული მოსა-
ლოდნელი, დასაშვები და აკრძალული ქცევებისგან. 

როლი არის ურთერთუფლებებისა და მოვალეობების შაბლონი. 
მოვალეობა არის ის, რასაც ადამიანი ვალდებულად თვლის, რომ გა-
აკეთოს გამომდინარე თავისი როლიდან. სხვა ადამიანები კი მოით-
ხოვენ და მოელიან, რომ იგი იმოქმედებს მისი როლის შესაბამისად. 
როლური ქცევა მდგომარეობს იმაში, რომ შესრულდეს მოვალეობე-
ბი, რომლებიც როლითაა განპირობებული  და განხორციელდეს სა-
კუთარი უფლებები სხვების მიმართ. 

ადამიანს უნდა შეეძლოს იმის წარმოდგენა, თუ როგორი რე-
აგირება ექნებათ სხვებს მის ქცევებზე. ამის გარეშე შეუძლებელია 
როლის მიღება. ეს კი როლის შესრულების მნიშვნელოვანი მხარეა. 
როდესაც მონაწილეებს არ შუძლიათ იწინასწარმეტყველონ ერთმა-
ნეთის რეაქციები, მათი ურთიერთობა წარუმატებელია. იმისათვის, 
რომ გავიგოთ სხვა ადამიანის განცდები, საჭიროა რამდენიმე წამით 
სხვა ადამიანად გახდომა ან მის ტყავში თავის წარმოდგენა. 

როლების შენარჩუნებას ხელს უწყობს ოჯახში არსებული ნორ-
მები და სანქციები. ნორმები არის ქცევის მიღებული წესები, რომ-
ლებიც გულისხმობს ოჯახის წევრთა ქცევებს და სანქციების გამო-
ყენებას მიუღებელი ქცევის შემთხვევაში. ოჯახის წევრები, რომლე-
ბიც ხელს უშლიან ოჯახის მიზნების მიღწევას, არ იქცევიან ოჯახის 
ნორმების შესაბამისად. ერთსულოვანი, ჰარმონიული ოჯახის წევ-
რები ექვემდებარებიან ოჯახის ნორმებს. ერთსულოვნება ოჯახის 
წევრებს უყალიბებს ოჯახისადმი მიკუთვნებულობის გრძნობას და 
ოჯახში დარჩენის სურვილს. რაც უფრო მეტად აკმაყოფილებს ოჯა-
ხი მისი წევრების პიროვნებათაშორის ურთიერთობის მოთხოვნი-
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ლებებს, მით უფრო ერთსულოვანია იგი. 
ოჯახში სხვადასხვა ნორმები ერთმანეთს უკავშირდებიან და 

ქმნიან სისტემას. არსებობს როლების გადანაწილების მეტნაკლე-
ბად სტანდარტიზებული წესები და სანქციები, რომლებიც მოჰყვება 
ამ წესების დარღვევას. სანქციები შეიძლება იყოს პოზიტიური და 
ნეგატიური. მათ, ვინც სათანადოდ ასრულებენ როლს , ექცევიან პა-
ტივით, აქებენ, აჯილდოვებენ, ხოლო ისინი, ვინც არღვევენ ოჯახის 
ნორმებს, ისჯებიან. შეიძლება ითქვას, რომ თითოეული ადამინის 
ქცევას მუდმივად განამტკიცებენ ოჯახის სხვა წევრები. 

ოჯახის წონასწორობის შენარჩუნებას ემსახურება ოჯახის წევ-
რების მხრიდან ოჯახის წესებისა და ნორმებისადმი დაქვემდება-
რება. ოჯახის წესი განიხილება, როგორც გარკვეული დაუწერელი 
თანხმობა ოჯახში ქცევის ნორმების შესახებ. ხშირ შემთხვევაში ამ-
გვარი წესები ფარული და  გაუცნობიერებელია, მათი დანახვა შე-
საძლებელია ოჯახის წევრებს შორის ურთიერთობის დაკვირვებით. 
არსებობს ღიად ფორმულირებული წესებიც, როგორიცაა, „ოჯახ-
ში არ არსებობს საიდუმლო“, „ბავშვები მშობლებს ემორჩილებიან“ 
და „არ შეეპასუხო მამას, თუ ის არაა კარგ ხასიათზე“; „როცა დედა 
გაბრაზებულია, არ განიხილო მასთან შენი სასკოლო პრობლემები“, 
„მითხარი სიმართლე ყოველთვის, თუ ეს სიმართლე არაა ძალიან 
მოულოდნელი“;  „არ განსაჯო რელიგია“; „სიკვდილის თემაზე ილა-
პარაკე მხოლოდ სამოთხის კონტექსტში“;  „არ იმჯელო ბებოს სიმ-
სივნეზე“ და ა.შ.

პრაკტიკოსისთვის, როგორც წესი, ოჯახის შეფასებისას უფრო 
ინფორმატიულია ის ფარული წესები, რომლებითაც ოჯახი ხელმ-
ძღვანელობს და ამ ფარული წესების დისფუნქციურობის ხარისხი. 
წესები, რომელთაც დამანგრეველი გავლენა აქვთ ოჯახზე, დისფუნ-
ქციურია. ასეთი წესების მაგალითებია: „მხოლოდ მამას აქვს გადაწ-
ყვეტილების მიღების უფლება“, „არ გაუმჟღავნო ოჯახის წევრებს 
შენი ნამდვილი გრძნობები“. დისფუნქციური წესებისგან განსხვავე-
ბით, ჯანსაღი წესები ხელს უწყობს ოჯახის წევრების თავისუფალ 
და ჯანსაღ პიროვნებებად ჩამოყალიბებას. ასეთი წესების მაგალი-
თები შეიძლება იყოს: „ოჯახის ყველა წევრის აზრი მნიშვნელოვა-
ნია“, „მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ საკუთარ გრძნობებზე და ემო-
ციებზე“ და ა.შ. არსებობს ასევე მეტაწესები, რომელიც არის წესები 
წესების შესახებ. 

ოჯახური წესები ეხება სამ რამეს: (1) რის შესახებაა წესი? ანუ 
რას ეხება წესი? (2) როგორ შეიძლება საუბარი ამ წესზე?; და (3) 
ვისთან შეიძლება საუბარი? 

(1) წესები შეეხება იმას, თუ რაზე არის დასაშვები ოჯახში სა-
უბარი: სიკვდილზე, ფულზე, ნარკოტიკებზე და ა.შ. ოჯახებში არსე-
ბობს ისეთი თემები, რომელზეც არასოდეს საუბრობენ. შესაძლოა 
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ასევე, რაღაც თემებზე საუბრობდნენ, მაგრამ გრძნობების გამოხატ-
ვა ამ თემების მიმართ იყოს აკრძალული. მაგალითად, ოჯახის წევ-
რი შესაძლოა ასეთ განცხადებას აკეთებდეს: „მორჩა, აღარ მინდა 
ამის მოსმენა!“ 

(2) როდესაც ოჯახის წევრები გადაწყვეტენ, თუ რაზე უნდა 
ისაუბრონ, დგება საკითხი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ისაუბ-
რონ ამ საკითხებზე. რამდენად არის პირდაპირი აზრის დაფიქსირე-
ბა შესაძლებელი, თუ საჭიროა გადატანითი საუბარი მოცემულ თე-
მაზე. მაგალითად, სიკვდილზე საუბრის დროს საუბრობენ, რომ „ის“ 
უკეთეს სამყაროში წავა, მაგრამ ამ თემაზე არ საუბრობენ დეტა-
ლურად. მაგალითად, წყვილებს უჭირთ საუბარი ანდერძზე, თუ რა 
მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთი მათგანი გარდაიცვლება 
და ა.შ. ამრიგად, ოჯახები შეიმუშავებენ სტრატეგიებს, თუ როგორ 
უნდა ისაუბრონ გარკვეულ საკითხებზე − როგორ უნდა თქვან ცუდი 
ამბავი, ისესხონ ფული ან გამოხატონ გაბრაზება. ასეთი სტრატეგი-
ები გულისხმობს გარკვეული სახის ვერბალურ და არავერბალურ 
კომუნიკაციას. მაგალითად, ცოლმა უცბად შეიძლება მიიღოს პა-
ტარა გოგოს ხმა და ენის მოჩლექვით ქმრისგან ითხოვოს ფული, ამ 
დროს მეუღლემ შეიძლება მოირგოს მშობლის როლი. 

სტრატეგიებმა შეიძლება განსაზღვროს დრო, თუ როდის უნდა 
მოხდეს კომუნიკაცია კონკრეტულ თემაზე. მაგალითად, კომუნიკა-
ცია უნდა მოხდეს „ჭამის შემდეგ“; „მეორე დღეს“, როდესაც პიროვნე-
ბა კარგად გამოიძინებს“ და ა.შ. მაგალითად, „არ ვეტყვით ბავშვს, 
რომ ის აყვანილია, სანამ მას 7 წელი არ შეუსრულდება“. ის, თუ „რო-
გორ“ უნდა მოხდეს კომუნიკაცია, ასევე მოიცავს ადგილის განსაზ-
ღვრას კომუნიკაციისთვის. მაგალითად, ცოლ-ქმარმა შეიძლება გა-
დაწყვიტოს, რომ არ იჩხუბებს ბავშვების თვალწინ. ზოგისთვის შე-
საძლოა ეს იყოს სამზარეულო, სადაც შესაძლებელია „სერიოზულ“ 
რაღაცეებზე საუბარი. 

და ბოლოს, მნიშვნელოვანია, თუ ვისთან ხორციელდება კო-
მუნიკაცია. შესაძლებელია, რომ რაღაც ინფორმაცია არ გაანდონ 
ოჯახის რომელიმე წევრს, იმის გამო, რომ ის განსაკუთრებულად 
მგრძნობიარეა ამ საკითხის მიმართ, მაგალითად, „არ უთხრა დე-
დას, რომ ამდენი მივეცი ამ კაბაში, თორემ გაგიჟდება“. შესაძლოა, 
ასაკის გამო გარკვეული ინფორმაცია დაუმალონ ხანდაზმულებს. 
სოციალური მუშაკისთვის ოჯახის წესების სისტემის გაცნობა (რა, 
როგორ, ვის) მნიშვნელოვანი პროცესია იმისათვის, რომ უკეთ მოახ-
დინოს ოჯახის სისტემური ანალიზი და გამოავლინოს დისფუნქცი-
ური კომუნიკაციური ქცევითი ნიმუშები (Galvin & Brommel, 1982).  

ოჯახურ სისტემაში ჩვეულებრივი წესების გარდა არსებობს ე.წ. 
მეტაწესები − წესები წესების შესახებ (Laing, 1972, ციტირებულია 
Galvin & Brommel, 1982 -ის მიერ). მაგალითად, წყვილი უარს ამბობს 
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ანდერძის დაწერაზე, რადგან არ სურს სიკვდილის თემის განხილ-
ვა. ამასთან, რომ „ამ თემის განხილვა იგნორირებულ უნდა იყოს“ ამ 
წესზე საუბარიც აკრძალულია.  ანუ მეტაწესი ამ შემთხვევაში არის, 
რომ არ ისაუბრონ ამ წესის შესახებ.  სანაცვლოდ, ორივე საუბრობს 
იმაზე, რომ მათ არ აქვთ ამ თემაზე სასუბრო დრო და დაკავებულე-
ბი არიან. კიდევ ერთი მაგალითია, სექსის შესახებ საუბარი ოჯახში. 
ოჯახში არსებობს მეტაწესი, რომ სექსზე არ ისაუბრონ. ამასთან, 
წესი, რომ არ თემაზე არ ისაუბრონ, ასევე არ უნდა იქნას ნახსენები. 
ზოგადად, საკმაოდ ძნელია საკუთარი ოჯახის მეტაწესების აღმო-
ჩენა, რადგან ადამიანები ნაკლებად ფიქრობენ წესებზე, მითუმეტეს 
მეტაწესებზე. ოჯახები ცხოვრობენ ქცევითი ნიმუშების − გამყარე-
ბული, განმეორებადი ქცევების ტყვეობაში. თუმცა ძველი ქცევითი 
ნიმუშები თანდათან იცვლება და იქმნება ახალები. 

სოციალური მუშაკის ამოცანაა,  იმ ფაქტორების დადგენა და 
შემდგომ მათზე მუშაობა, რომლებიც აყალიბებენ ოჯახურ ქვესის-
ტემებს, წესებს და როლებს, რაც, თავის მხრივ, შესაძლოა მონაწი-
ლეობს ოჯახის მიერ წარმოდგენილი პრობლემების შექმნაში.
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ოჯახებთან მომუშავე სოციალური მუშაკის  
ძირითადი უნარ-ჩვევები

ამ ქვეთავში მიმოხილულია ოჯახის კონსულტირების გავლენი-
ანი წარმომადგენლების მიერ გამოკვეთილი ძირითადი უნარ-ჩვევე-
ბი, რომელიც მნიშვნელოვანია ოჯახის ეფექტიანი კონსულტირები-
სათვის. განვიხილავთ ოჯახებთან  მომუშავე სოციალური მუშაკის 
თორმეტ საბაზისო უნარ-ჩვევას.  ეს უნარ-ჩვევებია: (1) ოჯახებთან 
რაპორტის დამყარება, (2) ინფორმაციის შეგროვება, (3) სტრუქტუ-
რირება, (4) ინფორმაციის გაცემა, (5) შინაარსის რეფლექსია, (6) 
გრძნობების რეფლექსია, (7) შინაარსების და გრძნობების შეჯამება, 
(8) თვით-გახსნის გამოყენება, (9) კონფრონტაცია, (10) ინტერპრე-
ტაცია, (11) ქცევის შეცვლა და (12) დასრულება. 

1.	 ოჯახთან	რაპორტის	დამყარება:
ოჯახთან ინტერვიუს წარმატებისათვის მნიშვნელოვანია რა-

პორტის (კლიენტის ნდობის მოპოვება) დამყარება და ყურადღების 
ოჯახის აქტუალურ პრობლემებსა და ემოციურ მდგომარეობაზე 
წარმართვა. 

ოჯახთან რაპორტის (ოჯახთან გაერთიანების) დამყარების ხე-
ლისშემწყობი ფაქტორები თითქმის იგივეა, რაც ინდივიდუალურ 
კლიენტთან მუშაობის დროს: 

•	 კლიენტისადმი ყურადღების და ინტერესის გამოხატვა მი-
ნიმალური წახალისებებით 

•	 აქტიური მოსმენა
•	 ემპათიის გამოხატვა /არაგანსჯითი მიდგომა/კლიენტის მი-

ღება ისე, როგორიც იგი არის
•	 პერიფრაზირება 
•	 კლიენტისათვის თვით-განსაზღვრის საშუალების მიცემა /

კლიენტის ღირსებების, ინდივიდუალობისა და პრობლემის 
გადაჭრის ხედვის პატივისცემა

ყურადღების გამოხატვა და მინიმალური წახალისება

ყურადღების გამომხატველი მოქმედებები არის ინტერვიუერის 
− სოციალური მუშაკის დაკვირვებადი ქცევები, რომელიც გამოხა-
ტავს მის ინტერესსა და ყურადღებას კლიენტისადმი. ამ უკანასკნე-
ლის მნიშვნელოვანი კომპონენტები ძირითადად არის გამოხატული 
არავერბალურად, ჟესტებითა და თვალით კონტაქტით. სოციალური 
მუშაკი კომფორტულად უნდა გრძნობდეს თავს, მზერა რესპოდენ-
ტისაკენ უნდა ჰქონდეს მიპყრობილი. საუბრისას წინ ოდნავ გადახ-
რაც შეუძლია, ჯობს, არ გადადოს ხელები და ფეხები ერთმანეთზე, 
რათა მისი პოზიცია მის გახსნილობაზე და ნათქვამის სწრაფად გა-
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გების უნარზე მიუთითებდეს. სოციალური მუშაკი უნდა საუბრობ-
დეს გასაგებად. ექსპრესიული ხელის ჟესტების გამოყენებაც სავსე-
ბით დასაშვებია.

ასევე აუცილებელია გარკვეული დისტანციის დაცვა: ინტერ-
ვიუერი არც უხერხულად ახლოს უნდა იყოს და არც საგრძნობლად 
შორს ბენეფიციართან. კლიენტთან თვალით კონტაქტი უნდა იყოს 
ბუნებრივი (კომუნიკაციის პროცესში უნდა ხდებოდეს კონტექსტუ-
ალურად თვალის სხვა საგნებზეც გადატანა და თავისუფლად მოძ-
რაობა); თვალის გაშტერებას ადგილი არ უნდა ჰქონდეს; თვალის 
ხშირი ხამხამიც არ არის რეკომენდებული: ეს რესპოდენტს დისკომ-
ფორტისა და დაძაბულობის ხარისხს უმაღლებს. აკრონომი SOLER 
– პირდაპირი (straight), ღია (open), გადახრა (leaning), თვალით კონ-
ტაქტი (eye contact), მობილიზებული (relaxed) − აუცილებელი პი-
რობაა სრულფასოვანი ინტერვიუს ჩატარებისთვის (Kadushin, A. & 
Kadushin G.,2013).

მინიმალური წახალისებები არის მცირედი წინადადებით გამ-
ყარებული, „ხორხისმიერი ბგერების გამოცემა“, რაც რესპოდენტს 
წაახალისებს და უბიძგებს იმისკენ, რომ საუბარი განაგრძოს – „ჰმ“, 
„აჰა“, „განაგრძეთ“, „შემდეგ“, „ასე, რომ“, „გასაგებია“, „რაღა თქმა უნდა“, 
„ასეა“, „ და“, ამ ჯგუფში ერთიანდება არავერბალური თანხმობაც. ყო-
ველივე ეს ქმნის ფსიქოლოგიურ გარემოს: კლიენტი თავს კომფორ-
ტულად და საჭიროდ თვლის.

წახალისებაცა და ყურადღების გამომხატველი მოქმედებები 
უნდა იყოს ზომიერი და კონტექსტუალური (Kadushin & Kadushin, 
2013). 

აქტიური მოსმენა
აქტიური მოსმენის დროს სოციალური მუშაკი ამახვილებს ყუ-

რადღებას მოსაუბრესა და მის ნათქვამზე. კარგ მსმენელს უნდა 
შეეძლოს მოსმენილის შინაარსის საკუთარი სიტყვებით გადმოცემა. 
ეს  ნიშნავს იმას, რომ მან კარგად გაიგო სხვისი ნათქვამი. ამისათვის 
აქტიურმა მსმენელმა უნდა დაამყაროს უკუკავშირი მოსაუბრესთან 
კითხვების საშუალებით, რათა დააზუსტოს, ერთი მხრივ, გადმოცე-
მულის შინაარსი და, მეორე მხრივ, მოსაუბრის ემოციური მდგომა-
რეობა, მისი დამოკიდებულება საკითხისადმი. აქტიური მოსმენის 
დროს  მსმენელმა ასევე უნდა გააკონტროლოს მოსმენის შიდა − სა-
კუთარ თავთან დაკავშირებული ფაქტორები. კერძოდ, მან ყურად-
ღება უნდა გაამახვილოს მოსაუბრეზე, შეწყვიტოს ყველა შეუსაბა-
მო ქცევა მოსმენის დაწყებამდე, წინასწარ მოამზადოს შესატყვისი 
მასალა (მაგ. ჩასაწერი რვეული, კალმისტარი) და გააკონტროლოს 
თავისი ემოციური მდგომარეობა.  
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ემპათია და ემპათიური მოსმენა

ემპათია არის უნარი სწორად გაიგოთ კლიენტის გრძნობები 
და მისთვის შესატყვისი ენით კლიენტს გააგებინოთ, რომ თქვენ 
მისი გესმით. თანაგრძნობის დროს ზუსტად ისე განიცდი, როგორც 
კლიენტი, ხოლო ემპათიის დროს გესმის, თუ კლიენტი როგორ გა-
ნიცდის. ემპათია არის კოგნიტური პროცესი. ემპათიის გამოხატვა 
შესაძლებელია ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციით (მი-
ნიმალური მხარდაჭერა, თავის დაკვრა, თვალის კონტაქტი და ა.შ.);  

პერიფრაზირება

ეს არის პროცესი, როცა სოციალური მუშაკი ახდენს რესპოდენ-
ტის ნათქვამის სხვაგვარად ფორმულირებას. ეს არ არის ექო. იგი 
არის ძირითადი იდეების ახლიდან გამეორება (არა ზუსტად, არა-
მედ მიახლოებით). პარა ნიშნავს გვერდით, გვერდიგვერდ. პერიფ-
რაზი კი იმაზე პარალელების გაკეთებას, რასაც კლიენტი ამბობს 
(Kadushin & Kadushin, 2013).

თვით-განსაზღვრა (თვით-დეტერმინაცია)

ოჯახის სოციალური მუშაკი უნდა ეცადოს, შესაძლებელი გა-
ხადოს კლიენტის თვით-განსაზღვრა/თვით-დეტერმინაცია. ამით ის 
შექმნის თანამშრომლურ ატმოსფეროს, წაახალისებს კლიენტის მო-
ნაწილეობას და ინიციატივებს პრობლემის გადაჭრაში. სოციალური 
მუშაკის ასეთი ქცევა გულისხმობს, რომ მას სჯერა, რომ კლიენტს 
აქვს უფლება და უნარი, თვითონ მართოს საკუთარი ცხოვრება. ის 
მუშაობს კლიენტთან ერთად მისი პრობლემის გადაჭრაზე, უღვივებს 
თვითდაჯერებულობას  და აქტიურად ეხმარება მას,  კლიენტისთ-
ვის სასურველი გამოსავლის პოვნაში. სოციალური მუშაკი ცდილობს, 
მოახდინოს კლიენტისთვის სასურველი ალტერნატივების შეთავაზე-
ბა (თუმცა ეს ალტერნატივები შესაძლოა არც იყოს მისაღები), გა-
ზარდოს კლიენტისთვის შესაძლო არჩევანის რაოდენობა და პატივი 
სცეს კლიენტისათვის სასურველ არჩევანს (Schulman, 1999).

შედეგი შესაძლოა ის იყოს, რომ კლიენტმა მიიღოს პრობლემის 
არასასურველი გადაწყვეტა. თუმცა პრობლემის გადაჭრის პროცე-
სი, რომლის შედეგადაც ეს მოხდა, კლიენტს თავს აგრძნობინებს და-
ფასებულად, რეალიზებულად და არა დაჩაგრულად, ან დამცირებუ-
ლად.  თვითგანსაზღვრის ხელშეწყობა ეფექტური საშუალებაა პო-
ზიტიური ურთიერთობის მისაღწევად (Kadushin & Kadushin, 2013).

გარდა ამისა, სპეციალისტმა უნდა მოიპოვის ოჯახის თითოეულ 
წევრის და მნიშვნელოვანი ქვესისტემის კეთილგანწყობა. ოჯახის 
თითოეულ წევრს აქვს სათქმელი და სოციალურმა მუშაკმა უნდა 
მოუსმინოს მათ ყოველგვარი უპირატესობის მინიჭების გარეშე.
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2.	 ინფორმაციის	შეგროვება

ოჯახის სოციალური მუშაკის მიერ უნდა მოხდეს ოჯახის წევრე-
ბისაგან საჭირო ინფორმაციის შეგროვება ღია შეკითხვების დასმით 
და მინიმალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფით (მაგ. მითხარით 
ქმართან თქვენი ურთიერთობის შესახებ. მითხარით უფრო მეტი). 
იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახის რომელიმე წევრი ოჯახის სხვა წევრს 
არ აძლევს საუბრის საშუალებას, სოციალურმა მუშაკმა უნდა მოახ-
დინოს პროცესზე ზემოქმედება რათა შეიზღუდოს ოჯახის ის წევრი, 
რომელიც აკონტროლებს ოჯახში ინფორმაციის დინებას. მაგალი-
თად, იდენტიფიცირებული პაციენტი შესაძლოა ინფორმაციას აწო-
დებდეს სოციალურ მუშაკს ოჯახში არსებული სიტუაციის შესახებ, 
ამ დროს დედა აწყვეტინებს და ეუბნება, „არ დაგავიწყდეს უთხრა, 
თუ როგორ უხეშად მოიქეცი მამასთან“. ამ სიტუაციაში სოციალური 
მუშაკი უნდა ჩაერიოს და უთხრას დედას: „მადლობთ თქვენი წვლი-
ლისათვის. მაგრამ მე მაინტერესებს X აზრები ამ სიტუაციის შესახებ. 
თუ ცოტა ხანი მოითმენთ, მე თქვენც გაგესაუბრებით“. სოციალურმა 
მუშაკმა თავიდანვე უნდა დაამკვიდროს ისეთი კლიმატი, რომ  მეტი 
ძალაუფლების მქონე ოჯახის წევრების და ოჯახური ქვესისტემების 
მიერ სხვების კონტროლი და შეზღუდვა თავიდან იქნეს აცილებული 
(ან მინიმუმამდე დაყვანდილი). ასევე, ინფორმაციის შეგროვების სა-
სარგებლო მეთოდებია გენოგრამა და ეკორუქა. 

გენოგრამა არის ოჯახურ სისტემაში არსებული ურთიერთობე-
ბის შესწავლის მეთოდი. მისი ავტორია მურეი ბოუენი (1978). მეთო-
დი გულისხმობს დროსა და სივრცეში ოჯახური ქცევითი ნიმუშების 
შესწავლას და ასევე იმის გარკვევას, თუ რა გავლენას ახდენენ ეს 
ქცევითი ნიმუშები ოჯახის ცალკეულ წევრებზე. 

გენოგრამის საშუალებით ხდება ოჯახის სტრუქტურის შესწავ-
ლა (ოჯახის შემადგენლობა, ოჯახის ნათესაობასთან ურთიერთო-
ბა, ა.შ). ასევე ვიგებთ ოჯახის ისტორიას და ვარკვევთ, რამდენად 
მეორდება ერთიდაიგივე პრობლემა სხვადასხვა თაობებთან ოჯა-
ხის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე. ოჯახის წევრთა შორის ურ-
თიერთობები ფასდება იმის მიხედვით, თუ იგი რამდენად ახლოა, 
ამბივალენტურია, კონფლიქტურია, თუ დისტანციურია. გენოგრა-
მის საშუალებით ასევე ვადგენთ ოჯახურ ქვესისტემებს, როგორი-
ცაა კოალიციური დიადები (ორ ადამიანს შორის ურთიერთობა) ან 
ტრიადები (სამ ადამიანს შორის ურთიერთობა) და ანტაგონისტური 
ურთიერთობები ოჯახის შიდა დაჯგუფებებს შორის. 

გენოგრამით ხდება ოჯახური ბალანს-დისბალანსის განსაზღვ-
რა. ოჯახური სისტემის დისბალანსის დადგენა ხელს შეუწყობს ოჯა-
ხის პრობლემაზე მუშაობის დაწყებას. 
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ნახატი	№ 6: გენოგრამის მაგალითი1: 

როგორც მე-3 თავში აღინიშნა, ეკო-რუქა არის ა. ჰარტმანის 
(1995) მიერ შემუშავებული მეთოდი. იგი წარმოადგენს ინდივიდის/
ოჯახის სოციალურ კონტექსტში შესწავლის საუკეთესო საშუალე-
ბას. ეკო-რუქის საშუალებით სოციალური მუშაკი და კლიენტი ხატა-
ვენ რუქას, სადაც ნაჩვენებია „ის მნიშვნელოვანი სიტემები, რომლე-
ბიც ინდივიდის/ოჯახის ცხოვრების ნაწილს შეადგენენ და ასახულია 
ამ სისტემებთან ინდივიდის/ოჯახის ურთიერთობის რაგვარობა“. 
ტერმინი სისტემა შეიძლება ნიშნავდეს ცალკეულ ჯგუფს, ფორმა-
ლურ ორგანიზაციას, ოჯახს, ინდივიდს ან საქმიანობას.

1 http://www.genopro.com/genogram/rules/
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ნახატი № 7: ეკორუქის მაგალითი2 

3.	 სტრუქტურირება

სტრუქტურირება გულისხმობს ოჯახის სოციალური მუშაკის 
მიერ დროის ლიმიტის (რა ხანგრძლივობით უნდა ჩატარდეს სესი-
ები, როდის და სად) განსაზღვრას, ჩართული მხარეების როლების 
განსაზღვრას (სოციალური მუშაკის და ოჯახის წევრების მონაწი-
ლეობა), პროცესის მართვას (იმ წინააღმდეგობის მითითება, რო-
მელიც ხელს უშლის ეფექტურ კონსულტირებას) და ქცევის შეცვ-
ლის ხელშეწყობას (რა ქცევების შეცვლა იქნება მოთხოვნილი და რა 
ჩაითვლება ქცევის შეცვლად). 

სტრუქტურირების დროს უნდა დაიგეგმოს ყველა წევრის თანა-
ბარი მონაწილეობა, პრობლემის ერთობლივი განსაზღვრა, მიზნე-
ბის და ამოცანების ფორმულირება. ოჯახის წევრები განამტკიცებენ 
ერთმანეთის (კომპლემენტარული, ურთიერთშემავსებელი ქცევები) 

2 http://www.strongbonds.jss.org.au/workers/cultures/ecomaps.html
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დისფუნქციური ქცევით ნიმუშებს. ამიტომ, სოციალურმა მუშაკმა 
მსგავსი დისფუნქციური ქცევითი პატერნები დროულად უნდა შეამ-
ჩნიოს და დაიწყოს მათი მართვა. სტრუქტურირება იწყება პირველი 
სატელეფონო კონტაქტიდან, მაგალითად, როდესაც ოჯახის ერთ-
ერთი წევრი (ოჯახის ლიდერი) უთანხმდება სოციალურ მუშაკს შეხ-
ვედრაზე და წყვეტს, თუ ვინ უნდა დაესწროს სესიას. 

4.	 ინფორმაციის	მიწოდება

ინფორმაციის მიწოდების დროს სოციალურმა მუშაკმა უნდა 
გაითვალისწინოს სამი ძირითადი ფაქტორი (1) ალტერნატივების 
იდენტიფიკაცია; (2) ალტერნატივების შეფასება და (3) არასწორი 
ინფორმაციის კორექტირება. ეს არის კონსულტირების (თერაპიის) 
სწავლებითი ასპექტი. ინფორმაცია უნდა იყოს ზუსტი და უნდა ხდე-
ბოდეს მისი თანდათანობით მიწოდება.

ოჯახის კონსულტირებაში ინფორმაციის მიწოდებას განსაკუთ-
რებული მნიშვნელობა ენიჭება, რადგანაც ოჯახური კონსულტირე-
ბა ხანმოკლეა და დროზე უნდა მოხდეს დისფუნქციური ქცევების 
შეცვლა შესაბამისი ინფორმაციის საფუძველზე და მეორე, ოჯახმა 
უნდა გაიგოს, თუ რომელია ეს დისფუქციური ქცევები. 

ამდენად, სოციალური მუშაკი ადგენს დისფუნქციურ პატერნებს 
და    ოჯახს აწოდებს ინფორმაციას, რაც მათ დაეხმარებათ დისფუნ-
ქციური პატერნების იდენტიფიკაციასა და შეცვლაში. აღნიშნული 
ინფორმაცია უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: I. ინ-
ფორმაცია არის მოსმენილი/გაგებული და მიღებული ოჯახის მიერ, 
II. ინფორმაცია არ არის ზედმეტი და გადაჭარბებული III. ინფორმა-
ცია არის მართებული, IV. ინფომაცია არის მიწოდებული შესაბამის 
დროს.

5.	 შინაარსის	რეფლექსია

ზოგადად, შინაარსის რეფლექსია (ასახვა, არეკვლა) წარმოად-
გენს სპეციალისტის მიერ კლიენტის ტექსტის გამეორებას. შინაარ-
სის რეფლექსიის ერთ-ერთი სახეობაა შინაარსის სელექციური (შერ-
ჩევითი) გამეორება. ეს პროცესი ინტერვიუს ჩატარებისას კლიენტს 
წაახალისებს და თავს მნიშვნელოვნად აგრძნობინებს. სოციალური 
მუშაკი სარკის მსგავსად კი არ ირეკლავს კლიენტის ნათქვამს, არა-
მედ მიზანთან შესაბამისობაში მოჰყავს კლიენტის ნათქვამი. პე-
რიფრაზირებისაგან განსხვავებით, სოციალური მუშაკი ასახვისას 
კლიენტის ბოლო პასუხის ძირითად (საკვანძო) სიტყვას ან/და ფრა-
ზას იმეორებს, რითაც ხდება საკვანძო საკითხისათვის ხაზის გასმა 
(Kadushin & Kadushin, 2013).

შინაარსის რეფლექსიის გამოყენებით სოციალური მუშაკი 
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კლინეტს აგრძნობინებს, რომ (1) მას ესმის კლიენტის; (2) ეხმარე-
ბა კლიენტს საკუთარი ფიქრების და გრძნობების კრისტალიზებაში, 
სთხოვს რა კლიენტს გამოთქმული აზრის განმეორებით ახსნას; (3) 
ეს არის სოციალური მუშაკის ერთ-ერთი ხერხი გადაამოწმოს საკუ-
თარი აღქმები, რომ დარწმუნდეს მის მიერ გაგებული და კლიენტის 
მიერ გადმოცემული აზრების შესატყვისობაში. კერძოდ, როდესაც 
სოციალური მუშაკი შეამჩნევს კლიენტის დისფუნქციურ განმეორე-
ბით ქცევებს, მან ეს დაკვირვება უნდა გაუზიაროს ოჯახის წევრებს,  
თითოეული წევრისგან მიიღოს უკუკავშირი და გათვალისწინოს 
იგი.  მაგალითად, კლიენტი ამბობს მეორე ოჯახის წევრზე: „რა 
უნდა ვთქვა მის შესახებ, ხან ვითომ ანგელოზივითაა, მაგრამ მეორე 
წუთში ნამდვილი გიჟია“.  სოციალურმა მუშკმა შეიძლება გააკეთოს 
შემდეგი რეფლექსია: „როგორც ჩანს, მისი ქცევის წინასწარმეტყვე-
ლება ძნელია, და გიჭირს მასთან ურთიერთობა. მის ქცევა გაბნევს 
და არ იცი, როგორ მოიქცე და რა იფიქრო“. 

შინაარსზე რეფლექსია არის ოჯახებთან კონსულტირების დროს 
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი უნარ-ჩვევა. სოციალურმა მუშაკმა 
უნდა შეაფასოს ოჯახის მიმდინარე ქცევითი ინტერაქციის ნიმუშე-
ბი. მაგალითად, სოციალური მუშაკი ამჩნევს, რომ დედა მუდმივად 
აწყვეტინებს შვილს ლაპარაკს. მას შეუძლია თქვას: „როდესაც ნიკო 
იწყებს აზრის გამოთქმას, ქალბატონი ასმათი (დედა) ცდილობს მის 
დახმარებას და ეჭრება აზრებში“.  ამ დაკვირვებასთან დაკავშირე-
ბით, სოციალური მუშაკი სთხოვს ოჯახის სხვა წევრებსაც აზრის 
გამოთქმას. უკუკავშირი აუცილებელია, რადგანაც ეს გამოხატავს 
ოჯახის ყველა წევრისადმი პატივისცემას და ზრდის ოჯახის სოცი-
ალური მუშაკის ექსპერტიზას და ნდობას, რაც ხელს უწყობს ოჯახ-
თან გაერთიანების პროცესს. იმისათვის რომ ოჯახის წევრებმა იგრ-
ძნონ, რომ მათი ესმით, მათი აზრები უნდა იყოს ზუსტად გადმოცე-
მული ან ასახული სოციალური მუშაკის მიერ. 

6.	 გრძნობების	რეფლექსია

გრძნობის, ემოციის ასახვა პერიფრაზირებისაგან რადიკალუ-
რად განსხვავდება. ჩვენ შეგვიძლია გრძნობის ასახვა, თუმცა, ამ 
უკანასკნელის პერიფრაზირება შეუძლებელია. 

გრძნობის გამოხატვა ინტერვიუს პროცესს უფრო მეტად აღრ-
მავებს. სიღრმის ხარისხი განისაზღვრება კლიენტის ამ პროცესი-
სადმი დამოკიდებულებით. პერიფრაზის გაკეთება არის კლიენტის 
ვერბალურ აზრზე პასუხი, ხოლო ასახვა კი გრძნობების არავერბა-
ლურ მხარეზე ხაზის გასმაა. ჩვენ პერიფრაზირებას ვუკეთებს აზრს 
და ავსახავთ ემოციას. ზუსტი ასახვა ბევრად უფრო რთულია, ვიდ-
რე პერიფრაზირება. პერიფრაზის გაკეთებისას, ძირითად ხელმძ-
ღვანელობენ სიტყვებით, რომელიც რეალურად ითქვა ინტერვიუს 
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პროცესში, ხოლო გრძნობების ასახვისას კი ხდება იმის ამოცნობა, 
თუ რა ემოცია წამოვიდა კლიენტისაგან: ბრაზი თუ სიხარული, მე-
გობრული თუ მტრული დამოკიდებულება, ტკივილი თუ სიამოვნე-
ბა. ემოციის ზუსტი ასახვა ძალიან დიდ სირთულეებს უკავშირდე-
ბა, რადგან გრძნობის გადმოცემა ემოციების კომბინაციას ქმნის. ეს 
შესაძლებელია, შევადაროთ სიმფონიას, რომელსაც აქვს ძირითა-
დი (დომინინატური) თემა და ქვე-თემები. მაგალითად, ასაკოვანი 
მშობლის გარდაცვალებამ შეიძლება გამოიწვიოს მწუხარება, დანა-
შაულის გრძნობა, შვება, დანანება და ყველაფერთან ერთად გაბრა-
ზებაც (Kadushin & Kadushin, 2013).

გრძნობების რეფლექსიით იზრდება კლიენტის თვით-ცნობი-
ერება. თუმცა, ოჯახურ კონსულტირებაში ნაკლები დოზით უნდა 
მოხდეს ემოციური კათარზისი. ინტენსიური გრძნობა მხოლოდ აისა-
ხება, როცა იგი ხელს უწყობს ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებას 
ოჯახის წევრებს შორის. თუ ოჯახის წევრები ამისათვის მზად არ 
არიან, სოციალური მუშაკმა უნდა შეცვალოს თემა და გააგრძელოს 
პროცესი. 

7.	 გრძნობების	და	შინაარსების	შეჯამება

შეჯამება არის ინტერვიუს პროცესში ნათქვამი ტექსტისათვის 
თავის მოყრა. შეჯამებით სოციალური მუშაკი ინტერვიუს მიმართუ-
ლებას განსაზღვრავს, თავს უყრის მანამდე ნათქვამს და წინა პლან-
ზე წამოსწევს იმას, რაც დაიფარა ინტერვიუს ჩატარებისას:

შეჯამება ანუ რეზიუმირება მოითხოვს ნაკლებად მნიშვნელო-
ვანი დეტალების გაცხრილვას და მნიშვნელოვანზე ყურადღების 
გამახვილებას. თავად პროცესში, ინტერვიუს მსვლელობისას, შეჯა-
მება ხელს უწყობს თემის ერთეულის გამოყოფას და მიმართულების 
განსაზღვრას. მოკლე შეჯამება აშუქებს და აშკარას ხდის საკვანძო 
საკითხებს (Kadushin & Kadushin, 2013). ოჯახური კონსულტირების 
დროს შინაარსების შეჯამება უფრო ხდება, ვიდრე გრძნობების. ძი-
რითადად, შეჯამებას ადგილი აქვს სესიის დამთავრების შემდეგ. 

8.	 თვით-გახსნა

კლიენტის თვით-გახსნა ინტერვიუს მსვლელობის დროს მოსა-
ლოდნელია, ხოლო სოციალური მუშაკის მხრიდან კი ეს არც ისე 
ხშირად ხდება. სოციალური მუშაკები საკუთარი თავის შესახებ 
ინფორმაციის მიწოდებას ხშირად ერიდებიან, რადგან ეს შეიძლე-
ბა ისეთი ინფორმაციის გამჟღავნებას მოიცავდეს, რომელიც მათ 
ნაკლებად ხელსაყრელ პოზიციაში აყენებთ. მაგალითად,  ზოგიერთ 
სპეციალისტს მიაჩნია, რომ თუ მას არ  ჰყავს მეუღლე, შვილები, ან 
თუ ის სტუდენტია, ბენეფიციარმა შესაძლოა ჩათვალოს, რომ მას 
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გავლენის მოხდენის ნაკლები შესაძლებლობა აქვს. ამავე დროს, ასე-
თი ინფორმაციის გაზიარებისას სოციალური მუშაკი შეიძლება იმის 
გამო ჩავარდეს უხერხულ სიტუაციაში, რომ ურთიერთობა არა პრო-
ფესიულ, არამედ მეგობრულ ფორმაში შეიძლება გადაიზარდოს. 

იმის გამო, რომ თვით-გახსნას სარგებელიც მოაქვს და გარკ-
ვეულ რისკსაც შეიცავს, სასურველია, რომ ურთიერთობაში სიახ-
ლოვის დამყარება თანდათან მოხდეს. კლიენტს თავიდან ურთიერ-
თობაში გარკვეული დისტანციის არსებობა სჭირდება. გარდა ამისა, 
ოჯახის სოციალურმა მუშაკმა თვით-გახსნა არ უნდა გამოიყენოს 
არაშესატყვისად, რათა ფოკუსი არ გადავიდეს სოციალური მუშა-
კის პიროვნებაზე (Kadushin & Kadushin, 2013).

9.	 კონფრონტაცია

კონფრონტაცია არის უნარ-ჩვევა, რომელსაც იყენებს სპეცი-
ალისტი, რათა კლინეტს დაანახოს განსვლა მის მიერ გამოთქმულ 
მოსაზრებებს შორის. კერძოდ, კონფრონტაცია შეუსაბამობაზე მუ-
შაობს, რომელიც წარმოიშობა როდესაც კლინეტი ურთიერთგამომ-
რიცხავ მოსაზრებებს გამოთქვამს ან/და კლიენტის მიერ გამოთქ-
მულ შინაარსსა და გამოთქმის ფორმებს შორის არის შეუსაბამობა 
(მაგალითად, კლინეტი ჰყვება სამწუხარო ისტორიას მხიარულად). 
კონფრონტაცია კლიენტს დააფიქრებს და გადააზრებინებს მის 
პრობლემას, იწვევს რა კოგნიტურ დისბალანსს, ეს კი ცვლილების 
სავარაუდო წინაპირობა შეიძლება გახდეს. 

კონფრონტაცია საკუთარი თავის გაანალიზების სტიმულს წარ-
მოადგენს. ის კლიენტს გარკვეულ პარადოქსს სთავაზობს, რომელიც 
მან თავად უნდა გადაჭრას. კლიენტს ეძლევა გამოწვევა, საკუთარ 
თავს უფრო რეალისტურად შეხედოს – ეს კი უსიამოვნო და რთული 
ამოცანაა. კონფრონტაცია კლიენტს საკუთარი თავის უკეთ დანახ-
ვაში და პრობლემის უფრო ეფექტიანად გადაჭრაში ეხმარება. სო-
ციალური მუშაკი ხშირად პირდაპირ იწვევს კლიენტს პრობლემის 
გააზრებისკენ, და კონფრონტაციულ განცხადებას ასე ამთავრებს: 
„რას ფიქრობთ იმაზე, რაც ახლა გითხარით?“, „რას გრძნობთ ამის 
თაობაზე?“

კონფრონტაცია ორიენტირებულია აღწერაზე და არა ახსნაზე. 
კონფრონტაცია ყურადღებას უშუალოდ იმ ფაქტორებზე ამახვი-
ლებს, რასაც კლიენტი თავს არიდებს ან არ ამბობს. კონფრონტა-
ციით კლიენტებისთვის გასაგები ხდება ის, თუ რას ფიქრობს სოცი-
ალური მუშაკი შექმნილ სიტუაციაზე, და რის შესახებ უნდა ილაპა-
რაკონ უფრო ღიად (Kadushin & Kadushin, 2013).

ამრიგად, ოჯახის სოციალური მუშაკი უპირისპირდება ოჯახის 
წევრს, როდესაც არსებობს შეუთავსებლობა იმაში, რასაც იგი რე-
ალურად აკეთებს და ამბობს ან რასაც სხვადასხვა დროს ამბობს. 
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სოციალურმა მუშაკმა ოჯახის წევრთან დაპირისპირება პატივისცე-
მით უნდა გამოხატოს. ამ ინტერვენციის შედეგად ოჯახის წევრები 
მეტად ახერხებენ პრობლემის არსში ჩაწვდომას და იწყებენ პრობ-
ლემებზე მუშაობას. 

10.	ინტერპრეტაცია

პერაფრაზირების და რეფლექსიის დროს სოციალური მუშა-
კი კლიენტის სააზროვნო ჩარჩოში მოქმედებს. ინტერპრეტაციის 
დროს კი იგი კლიენტს ახალ ჩარჩოს სთავაზობს. სოციალური მუ-
შაკი კლიენტის ნათქვამს სხვა სახელს არქმევს და ამით ახალ მნიშ-
ვნელობას სძენს. პერიფრაზირება და რეფლექსია კლიენტის მიერ 
გამოთქმულ „გზავნილთან“ ახლოს რჩება. ინტერპრეტაცია ამ „გზავ-
ნილს“ შორდება და მას სოციალური მუშკის მოსაზრებას ამატებს. 
სოციალური მუშაკი გაგონილის საფუძველზე საკუთარ დასკვნას 
აკეთებს.

დასკვნის შემადგენელ ნაწილს ოჯახის წევრის/ების მიერ მოწო-
დებული ინფორმაცია და სოციალური მუშაკის მიერ მასზე მორგე-
ბული თეორია წარმოადგენს. ადამიანის ქცევის შესახებ არსებული 
თეორიების გამოყენებით სოციალური მუშაკი სხვადასხვა ინფორ-
მაციას აანალიზებს და  ცდილობს პრობლემის მიზეზების ინტერპ-
რეტაციას თეორიული ჩარჩოს გამოყენებით.  

ინტერპრეტაციის დაწყებისას სოციალური მუშაკი ბევრად 
უფრო პირდაპირია, ვიდრე პერიფრაზის და რეფლექსიის დროს. ეს 
ორი უფრო აღწერითი ხასიათისაა; ინტერპრეტაცია კი დასკვნითია. 
რეფლექსიის დროს სოციალური მუშაკი არ ცდილობს მოცემული 
ქცევის ახსნას, და არ მიდის იმის მიღმა, რასაც კლიენტი ამბობს. ინ-
ტერპრეტაციის დროს კი სწორედ კლიენტის მიერ ნათქვამის მიღმა 
გასვლაა ყველაზე მნიშვნელოვანი (Kadushin & Kadushin, 2013).

ინტერპრეტაცია ემსახურება იმას, რომ კლიენტმა უკეთ დაინა-
ხოს პრობლემა და გაიაზროს სიტუაცია და სპეციალისტის ხედვა 
აქციოს თავისი აზროვნების და განსჯის საგნად. ყოველივე ეს და-
მოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად კარგად მოხდა შინაარსების 
და გრძნობების ასახვა. ინტერპრეტაცია განსაზღვრავს იმას, თუ 
რამდენად შეძლებს კლიენტი ინფორმაციის გამოყენებას. ინტერპ-
რეტაციის დროს, სოციალური მუშაკი ახდენს კლიენტის პრობლემის 
შეჯამებას და ამას ამატებს ახალ ინფორმაციას (უძებნის თეორიულ 
ახსნას), . 

ოჯახის კონსულტირების დროს სოციალურმა მუშაკმა უნდა გა-
იაზროს ოჯახის მიმდინარე ქცევები და აღიაროს, რომ ეს იყო პრობ-
ლემის გადაჭრის ოჯახისეული მცდელობა.  აგრეთვე, ხაზი უნდა 
გაესვას იმას, რომ ამ მცდელობამ არ იმუშავა. ამის აღიარებით, 
სპეციალისტი  არ უკარგავს ოჯახს პრობლემის გადაჭრის მისეულ 
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მცდელობას და სთავაზობს ახალ ინტერპრეტაციას, რომელიც არის 
პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიული ვარიანტი. ამასთან, საჭი-
როა პრობლემის ხელახალი ფორმულირება. ამით ოჯახის სოცი-
ალური მუშაკი ხდება ოჯახის ექსპერტი, რაც ეხმარება მას ოჯახის 
პრობლემის მოგვარებაში.  

11.	ქცევის	შეცვლა 

ქცევის შეცვლა მოიცავს შემდეგ საფეხურებს: 
•	 პრობლემის იდენტიფიკაცია (სპეციალისტის მიერ გამოყე-

ნებული უნარ-ჩვევები: რაპორტის დამყარება, ინფორმა-
ციის შეგროვება, სტრუქტურირება, შინაარსის და გრძნო-
ბების რეფლექსია)

•	 სამუშაო მიზნების ჩამოყალიბება (სპეციალისტის მიერ გა-
მოყენებული უნარ-ჩვევები: ინფორმაციის შეგროვება, ინ-
ფორმაციის მიცემა, შეჯამება, თვით-გახსნა)

•	 ეფექტურობის კრიტერიუმის შემუშავება (სპეციალისტის 
მიერ გამოყენებული უნარ-ჩვევები: კონფრონტაცია და ინ-
ტერპრეტაცია, რეფლექსია)

•	 განხორციელება (სპეციალისტის მიერ გამოყენებული უნარ-
ჩვევები: შეჯამება, რეფლექსია, კონფრონტაცია, ინტერპ-
რეტაცია და დასრულება)

ოჯახის კონსულტირების დროს არსებითია, რომ მოხდეს ოჯახის 
სისტემასთან და ასევე,  ოჯახის თითოეულ წევრთან წარმატებული 
გაერთიანება (იგივე რაპორტის დამყარება). ოჯახის სოციალური 
მუშაკი ოჯახის წევრების მიერ უნდა იყოს აღქმული, როგორც ოჯა-
ხის ექსპერტი. პრობლემა უნდა განიხილებოდეს ოჯახურ სისტემაში 
და მნიშვნელოვანია, ოჯახის ყველა წევრის ჩართვა პრობლემის გა-
დაჭრაში.  

12.	დასრულება

პროცესის დასრულებას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც ოჯახი 
იწყებს უფრო ფუნქციური ქცევების განხორციელებას. სოციალურ-
მა მუშაკმა ოჯახი უნდა დაარწმუნოს, რომ ოჯახს (ან ოჯახის წევ-
რებს) შეუძლია ქცევის შეცვლა (ოჯახია ამ ცვლილების ავტორი და 
არა სოციალური მუშაკი) და სწორედ ოჯახი უნდა იყოს ოჯახის ქცე-
ვის შეცვლაზე პასუხისმგებელი მომავალშიც. 
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თავი 6

ოჯახებთან კონსულტირების ზოგიერთი მეთოდი1

ავტორი: შორენა საძაგლიშვილი 
სამეცნიერო რედაქტორი: ია შეყრილაძე

განხილული	საკითხები:

•	 ბოუენის	ოჯახის	სისტემური	თეორია
•	 გამოცდილებაზე		დაფუძნებული	მოდელები
•	 სატირის	ადამიანური	ვალიდაციის	მოდელი
•	 ვიტაკერის	სიმბოლურ-გამოცდილებითი	ოჯახის	თერაპია
•	 კემპლერის	ოჯახის	გეშტალტის	თერაპია	

ბოუენის ოჯახის სისტემური თეორია

თაობათაშორისი მოდელები ოჯახში მიმდინარე პრობლემების 
გადაჭრისას გვთავაზობს დროზე ორიენტირებულ, ისტორიულ პერ-
სპექტივას ოჯახის ურთიერთობების ქცევითი ნიმუშების შეწავლის 
გზით (Goldenberg, & Goldenberg, 2006) 

ბოუენის ოჯახის თეორიის ძირითადი ცნებები

ოჯახის სისტემური თეორიის ფუძემდებელი,მ. ბოუენი იყო ამე-
რიკელი ფსიქიატრი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მუ-
შაობდა ჯარისკაცებთან, რის შემდეგაც მან გადაწყვიტა საკუთარი 
პროფესიული არჩევანი შეეცვალა ქირურგიიდან ფსიქიატრიით. 
მოგვიანებით იგი (კარლ მენინგერთან ერთად) მუშაობდა ფსიქი-
ურად დაავადებულ ადამიანებთან, იყენებდა რა ახალ თერაპიულ 
ტექნიკებს. ამ პროცესში იგი დაინტერესდა დედა-შვილის სიმბი-
ოზის პრობლემის შეწავლით, განსაკუთრებით შოზფრენიით დაავა-
დებულთა შორის, და არაერთი ფართო მასშტაბის ექსპერიმენტის 
ავტორი გახდა. 1978 წელს გამოქვეყნდა ბოუენის წიგნი „ოჯახის 
თერაპია კლინიკურ პრაქტიკაში“, რომელშიც ავტორმა ჩამოაყალი-
ბა საკუთარი თეორიული ცნებები და თერაპიული ტექნიკები. 1977 

1 ამ ქვეთავში კონსულტირება, თერაპია და ფსიქოთერაპია იხმარება სინონიმე-
ბად (ავტორი)
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წელს იგი გახდა ახლად ფორმირებული ამერიკის ოჯახური თერა-
პიის ასოციაციის პირველი პრეზიდენტი. 

ამ თეორიაში ოჯახი განიხილება ემოციურ ერთიანობად, ურ-
თიერთობების გადაჯაჭვულ ქსელად. მისი თეორიული მიმდინარე-
ობა კავშირშია ფსიქოდინამიკურად ორიენტირებულ მიმდინარე-
ობებთან, რომლებიც ხაზს უსვამენ თვითგანვითარებას, თაობათა-
შორის საკითხებს და წარსულის მნიშვნელობას. ბოუენის თეორიაში 
ხაზგასმა კეთდება ოჯახის მიმდინარე ურთიერთქმედების პროცე-
სებზე, რომელიც შეადგენს ერთ მთლიანობას. თეორიის ძირითადი 
ცნებებია: ოჯახისგან გამოცალკევებულობა (დისტანციურობა) და 
ოჯახთან ერთიანობა (დაკავშირებულობა).

ბოუენის თეორიის მიხედვით, საჭიროა ბალანსის შენარჩუნება 
ზემოთ დასახელებულ ორ პროცესს შორის. ზედმეტი გადაჯაჭვუ-
ლობა ანუ აღრევა ქმნის პრობლემას და ოჯახური კონსულტირება 
სწორედ ამის გადაჭრაზე არის მიმართული. ოჯახის ემოციური სის-
ტემა, რომელიც ქმნის ოჯახის მმართველობის სისტემას, შედგება 
ორმხრივი ურთიერთობებისგან და იგი განსაზღვრავს ოჯახის წევ-
რების ქცევებს. 

უკვე 1990-იანი წლებიდან ბოუენის თეორიის გამოყენება დაიწყეს 
სხვა ოჯახის თერაპევტებმა და სპეციალისტებმა სხვადასხვა ემოცი-
ურად დისფუნქციურ ოჯახებთან მუშაობისას (ფობიები, დეპრესიები, 
ალკოჰოლიზმი). ამ მიმდინაროების მხარდამჭერები გახდნენ ცნობი-
ლი ავტორები მონიკა მაკგოლდრიკი და ბეტი კარტერი, რომლებიც 
.განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ ისეთ ფაქტორებს,  რო-
გორიცაა, კულტურა, სოციალური კლასი, გენდერი და სექსუალური 
ორიენტაცია. ეს ფაქტორები ზეგავლენას ახდენენ ოჯახური ქცევითი 
პატერნების ჩამოყალიბებასა და განვითარებაზე.

ბოუენის ოჯახური თეორია, როგორც ემოციური ურთიერთო-
ბების სისტემა, აერთიანებს რვა ურთიერთგადაჯაჭვულ ცნებას. 
აქედან ექვსი ცნება ნუკლეარული (ოჯახი, რომელიც შედგება მშობ-
ლებისა და მათი შვილებისაგან ანუ ორი თაობისგან) და გაფართო-
ებული ოჯახების (ოჯახები, სადაც ცხოვრობს სამი და მეტი თაობა) 
ემოციურ პროცესებს, ხოლო ორი უფრო მოგვიანებითი ტერმინი  
(მოწყვეტა და სოციალური რეგრესია) ეხება ემოციურ პროცესებს 
თაობებს შორის. 

ეს ცნებებია: 
1. თვითობის დიფერენციაცია
2. ტრიანგულაცია
3. ნუკლეარული ოჯახის ემოციური სისტემა
4. ოჯახის პროექციის პროცესი 
5. ემოციური მოწყვეტა 
6. თაობათაშორისი გადატანის პროცესი



163

7. და-ძმის დაბადების თანრიგი (პოზიცია)
8. სოციალური რეგრესია 
გარდა ამისა, ბოუენი საუბრობს „ქრონიკულ შფოთვაზე“, რო-

მელიც არის ბიოლოგიური ფენომენი და ყველა ცოცხალ არსებას 
ახასიათებს. შფოთვა ჩნდება, როდესაც ორგანიზმი ღიზიანდება 
გარკვეულ რეალურ თუ წარმოდგენილ საშიშროებაზე და ამ დროს, 
ხდება კოგნიტური სისტემის დათრგუნვა და ქცევის ავტომატურად 
ამოქმედება. 

ოჯახურ ტერმინებში შფოთვა წარმოიქნება თავისდაუნებურად 
მაშინ, როცა ოჯახი ცდილობს მისი ერთად ყოფნის და გამოცალკე-
ვებულობის ბალანსირებას. 

(1) თვითობის დიფერენციაცია
დიფერენციაციის ხარისხი გამოიხატება ადამიანის უნარით ერ-

მანეთისგან განასხვავოს ინტელექტუალური პროცესები და ემოცი-
ური პროცესები. თვითობის დიფერენციაცია ნიშნავს იმის უნარს, 
რომ ადამიანმა მოახერხოს ფიქრი, დაგეგმვა და საკუთარი ღირე-
ბულებების შესაბამისად მოქმედება და არა ის, რომ იყოს მართული 
სხვებით. დიფერენციაციის განვითარების საფუძვლები დევს „ემო-
ციური მიჯაჭვულობის“ ტერმინში. აქ ყურადღება უნდა გავამახ-
ვილოთ ორ პროცესს შორის განსხვავებაზე: ემოცია და კოგნიცია, 
კერძოდ, საჭიროა ემოციის გაკონტროლება, რათა მოხდეს ქცეევის 
კონტროლი და გამღიზანებელზე ადეკვატური პასუხი. ეს არ ნიშ-
ნავს არამხარდამჭერ დამოკიდებულებას და გულწრფელი (ნამდვი-
ლი) ემოციის გამოხატვაზე აუცილებლად უარის თქმას. 

მნიშვნელოვანია ის, რომ ადამიანი იბრძვის ემოციური ბალან-
სისთვის, რათა მიაღწიოს თვითგანსაზღვრას. გრძნობების და კოგ-
ნიციის ბალანსი არის თვითგანსაზღვრის მიზანი. პიროვნებისთვის 
მნიშვნელოვანია საკუთარი სპონტანური ემოციების გამოხატვა და 
გაგება., თუმცა  ამ თვალსაზრისით ადამიანები ერთმანეთისგან გან-
სხვავდებიან დიფერენციაციის დონით. ქვემოთ მოცემულია  თეორი-
ული სკალა, რომელიც აფასებს ინდივიდის დიფერენციაციის დონეს.

ნახაზი	№ 5.  პიროვნების აღრევის და დიფერენციაციის საზომი 
სკალა

0                       25                    50                      75                   100
აღრევა                                                                      დიფერენციაცია

ამ სკალაზე რაც უფრო დაბალია დიფერენცირებულობის დონე 
(სუსტი, არასტაბილური პიროვნული იდენტობა), მით უფრო მა-
ღალია ემოციური აღრევა სხვასთან (არადიფერენცირებული ოჯა-
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ხის ეგო მასა). პიროვნება, რომელსაც აქვს ძლიერი მე-ს გაგება (მე 
ვფიქრობ ---------, მე ასეთი ვარ -------, მე ამას გავაკეთებ ----------, 
სხვა) გამოხატავს ნათელ რწმენებს, მას აქვს ძლიერი და მყარი მე. 

დაბალი მე-დიფერენციაციის ადამიანები ახდენენ საკუთარი 
პიროვნების მსხვერპლშეწირვას სხვებისადმი, რათა სხვებისგან 
მიმღებლობა ჰქონდეთ, მათ ეშინიათ რომ არ იყვნენ უარყოფილნი 
და გარიყულნი, არიან მშიშრები და ემოციურად სხვაზე დამოკიდე-
ბულნი. შესაბამისად იქმნება დისფუნქციები ოჯახში. საინტერესო 
ტერმინია „ფსევდო მე“ ან „ფსევდოთვითობა“, ეს არის ადამიანი, რო-
მელიც ატყუებს საკუთარ თავს და გამოხატავს ისეთ აზრებს და ღი-
რებულებებს, რომელიც სინამდვილეში მას არ ეკუთვნის. 

დაბალი (50-ზე დაბალი) დიფერენციაციის მქონე ადამიანები 
ცდილობენ, სხვებს ასიამოვნონ, ეძებენ მხარდაჭერას, არიან დამო-
კიდებულნი და უჭირთ ავტონომიურობის მიღწევა. მათი მთავარი 
მოთხოვნილებაა უსაფრთოხოება, ამიტომ თავს არიდებენ კონფ-
ლიქტებს, ძალიან უჭირთ გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად 
მიღება და პრობლემების გადაჭრა. 

საშუალო დონის (51-75)  დიფერენციაციის მქონე ადამიანებს 
აქვთ განსაზღვრული რწმენები და ღირებულებები, თუმცა ზედ-
მეტ დაინტერესებას გამოხატავენ სხვების აზრებისადმი, შესაძლოა 
მიიღონ გადაწყვეტილება ემოციური რეაქტიულობის გამო, განსა-
კუთრებით მაშინ, როცა ამ გადაწყვეტილებამ შესაძლოა სხვების 
მოწონება არ დაიმსახუროს. 

მაღალი (76 – 100) დიფერენციასიის მქონე ადამიანებს ნათლად 
აქვთ განსაზღვრული ღირებულებები და რწმენები, ახასიათებთ მი-
ზანზე ორიენტირებულობა, მოქნილობა, უსაფრთოხების განცდა, 
ავტონომიურობა, სტრესის და კონფლიქტის გამკლავების უნარი, 
საკუთარი მე-ს კარგად განსაზღვრა და ნაკლები ‘ფსევდო“ მე. 

ოჯახური ურთიერთობების საზომი ერთ-ერთი სკალაა − სა-
კუთარ თავში სხვისი ჩართვის სკალა, რომელიც ადაპტირებულია 
Aron, A, Aron,E & Smollen, D-ის (1992)-ის მიერ. ლაგებით:

ნახატი	№ 8. საკუთარ თავში სხვისი ჩართვის სკალა

მე მე მემე სხვა მე მესხვა სხვა სხვასხვა სხვა

ოჯახის წევრებს ვეკითხებით, თუ რომელი სურათი აღწერს ყვე-
ლაზე უკეთ მათ ურთიერთობას ოჯახის ყოველ ცალკეულ წევრთან.

ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით, მოზრდილებმა, რომლებმაც აჩ-
ვენეს ნაკლები ემოციური აღრევა და რეაქტიულობა, გამოავლინეს 
ნაკლები ქრონიკული შფოთვა და მაღალი ოჯახური კმაყოფილება. 
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(2) ტრიანგულაცია

ბოუენის თეორიაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცნებაა ტრიან-
გულაცია, რაც  ნიშნავს ორი ადამიანის დაძაბულობის განსამუხტად 
მესამე ადამიანის ჩართვას. 

რაც უფრო მაღალია ოჯახის წევრების აღრევა, მით უფრო ინ-
ტენსიურია და გარდაუვალია ტრიანგულაციის მცდელობები. ამას-
თან, პიროვნება, რომელსაც აქვს ნაკლები დიფერენციაცია არის 
მეტად მოწყვლადი ჩართული აღმოჩნდეს ამ დაძაბულობის განმუხ-
ტვაში და პირიქით, რაც უფრო მაღალია ოჯახის წევრების დიფე-
რენციაციის დონე, მით მეტია შანსი, რომ ოჯახის წევრები თავს 
გაართმევენ პრობლემების და სტრესის დაძლევას პროცესის ტრიან-
გულაციის გარეშე (Goldenberg, & Goldenberg, 2006) 

ბოუენის მიხედვით, რაც უფრო იზრდება ოჯახური შფოთვა, ბა-
ზისურ სამპირიან ტირნაგულაციას აღარ შეუძლია თავისი ფუნქციის 
შესრულება. დაძაბულობა ვრცელდება სხვებზეც. რაც უფრო მეტი 
ადამიანი ხდება ჩართული ამ პრცოესში, მით უფრო ხდება სისტემა 
ურთიერთგადაჯაჭვული ტრიანგულაციების შემცველი. ამრიგად, 
ტრიანგულაცია ყოველთვის არ ახდენს დაძაბულობის განმუხტვას. 
კერი  და ბოუენი გამოყოფენ ტრიანგულაციის ოთხ შედეგს: 

ა.  სტაბილური „ორეული“ დესტაბილიზირდება მესამე პირის 
დამატებით: მაგალითად, ბავშვის დაბადება იწვევს წყვი-
ლის კონფლიქტს. 

ბ.  სტაბილური „ორეული“ დესტაბილიზირდება მესამე პირის 
მოშორებით: მაგალითად, ბავშვი ტოვებს ოჯახს და აღარაა 
შესაძლებელი ოჯახის კონფლიქტში ტრიანგულაცია;.

გ.  არასტაბილური „ორეული“ სტაბილიზირდენა მესამე პირის 
დამატებით: მაგალითად, კონფლიქტური წყვილი აგვარებს 
პრობლემას ბავშვის დაბადებით; 

დ.  არასტაბილური „ორეული“ სტაბილიზირდება მესამე პირის 
მოშორებით: მაგალითად, ცოლ-ქმრის კონფლიქტი მცირდე-
ბა დედამთილის მოშორებით, რომელიც მუდმივად იჭერდა 
რომელიმეს მხარეს.  

(3) ნუკლეარული ოჯახის ემოციური სისტემა

ბოუენის მიხედით, ადამიანები თავიანთ ინტიმურ პარტნიორად 
ირჩევენ ადამიანებს მსგავსი დიფერენციაციის დონით. 

პიროვნება, რომელსაც აქვს დიფერენციაციის დაბალი დონე, 
პარტნიორად ირჩევს მაღალი ემოციური აღრევის მქონე პიროვ-
ნებას, რაც შედეგად გვაძლევს არასტაბილურ ემოციურ სისტემას. 
კერი და ბოუენი საუბრობენ სამ სიმპტომატურ ქცევით ნიმუშზე, 
რომელიც პარტნიორებს შორის ინტენსიური აღრევის შედეგია: 
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- ერთ-ერთი მეუღლის ფიზიკური და ემოციური დისფუნქცია, 
რომელიც ზოგჯერ ხდება ქრონიკული და ეს არის პრობლე-
მებთან გამკლავების ერთადერთი ალტერნატივა. 

- აშკარა, ქრონიკული და გადაუჭრელი ოჯახური კონფლიქ-
ტი, რომლის დროსაც მონაცვლეობს გადაჭარბებული სიახ-
ლოვე და დისტანციურობა და ოჯახის შფოთვა განიმუხტე-
ბა ცოლ-ქმრის კონფლიქტით. 

- ბავშვის ფსიქოლოგიური დარღვევები, რაზედაც მშობლები 
ახდენენ ფოკუსირებას  და იგნორირებას უკეთებენ საკუთა-
რი დიფერენციაციის პრობლემებს. 

ნუკლეარული ოჯახის ემოციური სისტემა არის თაობათაშორი-
სი ცნება. პიროვნების პრობლემა საფუძველს იღებს ამ ადამიანის 
პირველად ოჯახში და მისი აღმოფხვრა შესაძლებელია პირველად 
ოჯახში არსებული ურთიერთობების დარეგულირებით. 

(4) ოჯახის პროექციის პროცესი 
დაბალი დიფერენციაციის მქონე ოჯახის წევრები ირჩევენ 

ოჯახში ყველაზე მოწყვლად ბავშვს, რომელზეც ახდენენ საკუთა-
რი სისუსტეების პროექციას. ეს პროცესი მიმდინარეობს დედა-მამა-
შვილი ტრიანგულაციის კონტექსტში. 

ოჯახის პროექციის პროცესი დამოკიდებულია (1) დიფერენცი-
აციის ხარისხზე და (2) ოჯახის სტრესზე ან შფოთვაზე, რომელსაც 
ოჯახი განიცდის.   

(5) ემოციური მოწყვეტა 
ემოციური მოწყვეტას ადგილი აქვს, როცა საჭიროა გამოცალ-

კევება ოჯახის ზედმეტად აღრეული ურთიერთობებისგან (უკიდუ-
რესი დისტანცირება ემოციური კავშირის გასაწყვეტად). ემოციური 
მოწყვეტა შესაძლებელია განხორციელდეს ემოციური ან ფიზიკური 
დისტანცირებით, მაგრამ ეს რეალურად არ აგვარებს პრობლემას, 
არამედ უფრო ამძაფრებს მას. ეს ხდება იმ ოჯახებში, სადაც მაღა-
ლია ოჯახური შფოთვა ან სტრესი.  

(6) თაობათაშორისი გადატანის პროცესი
რაც უფრო მეტ თაობებში ჰქონდა ადგილი დიფერენციაციის 

პრობლემებს, მით უფრო აღრეული იქნება ურთიერთობები ოჯახში. 
ეს ცნება ეყრდნობა ადრე განხილულ ორ ცნებას: (1) ნუკლეარული 
ოჯახის ემოციური სისტემა – პარტნიორის შერჩევის სპეციფიკა და 
(2) ოჯახის პროექციის პროცესი. ამდენად, სულ მცირე ერთ შვილს 
მაინც გადააქვს თავის მიერ შექმნილ ოჯახში დიფერენციაციის და-
ბალი დონე. 
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(7) და-ძმის დაბადების თანრიგი
ბოუენის მიხედვით, ბავშვი ავითარებს თავის ფიქსირებულ პი-

როვნულ თავისებურებებს მისი დაბადების თანრიგის მიხედვით. ნა-
ვარაუდევია, რომ პირველი შვილი უფრო კარგად იქნება იმასთან, 
ვინც არის მეორე შვილი თავის ოჯახში, და პირიქით, მეორე შვილი 
უფრო კარგად იგრძნობს თავს იმასთან, ვინც არის პირველი შვილი 
თავის ოჯახში. ზოგადად, კარგი ოჯახის შექმნის ალბათობას ზრდის 
საპირისპირო სქესის და-ძმებთან გაზრდის გამოცდილება. 

მეორე შვილების დაქორწინებამ შესაძლოა ორივეს მხრიდან 
შემოიტანოს ზედმეტი პასუხისმგებლობის და გადაწყვეტილების მი-
ღების განწყობა. პირველი შვილების დაქორწინებამ კი შესაძლოა 
უფრო შეჯიბრის სიტუაციები შემოიტანოს ოჯახურ ცხოვრებაში, 
რადგანაც ორივეს უნდოდეს აქტიური როლის აღება. აქვე უნდა აღ-
ვნიშნოთ, რომ რათქმაუნდა აქ საუბარია იმაზე, თუ რა ფუნქციური 
პოზიცია (ის რაც ქმნის მოლოდინებს და შესაბამის ქცევებს) ეკავა 
მოცემულ ადამიანს და არა დაბადების უბრალო თანრიგზე. 

(8) სოციალური რეგრესია
სოციუმი, ისევე როგორც ოჯახი, განიცდის მუდმივ ბრძოლას, 

რათა იქნას შენარჩუნებული გარკვეული ბალანსი დიფერენციაციის 
(ინდივიდუაციის) და დაკავშირებულობის ძალებს შორის. ქრონი-
კული სტრესის  და სოციალური სტრესის კლიმატის პირობებში, 
მიმდინარეობს დიდი ბრძოლა ამ ორ ძალას შორის, რის შედეგადაც 
შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს გადაჭარბებულ სიახლოვეს, რაც თავის 
მხრივ ისევ დიკომფორტს იწვევს. სოციალური რეგრესია უარყოფი-
თად აისახება ოჯახებზე (Goldenberg, & Goldenberg, 2006). 

ოჯახის განვითარების სტადიები

დუვალმა და შემდგომში კარტერმა და მაკგოლდრიკმა 
(Goldenberg, & Goldenberg, 2006) გამოყვეს ნორმატიული სტრესორე-
ბი, რომლებიც აღმოცენდებიან ოჯახური განვითარების ერთი სტა-
დიიდან მეორეზე გადასვლისას. მნიშვნელოვანია ამ სტრესორების 
გათვალისწინება ბოუენის ოჯახის თერაპიული ტექნიკების გამოყე-
ნების დროს, რომელიც შემდეგ ქვეთავშია განხილული. 
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ცხრილი	 №2:		ოჯახის	განვათარების	სტადიები	და	ნორმატიული	
სტრესორები

სტადია სტრესორები/ამოცანები

შეუღლებული წყვილი ბავშ-
ვების გარეშე

წარმატებული ურთიერთობის ჩამო-
ყალიბება; ფეხმძიმობასთან, 
ნათესავებთან, მშობლობასთან შეგუ-
ება.

ოჯახი ჩვილი ბავშვით
ჩვილი ბავშვის აღზრდასთან შეგუება 

ოჯახი ბაღის ასაკის  
ბავშვით 
(2.5 – 6 წლის).

ამ ასაკის ბავშვის მოთხოვნილებებ-
თან შეგუება; ენერგიის განაწილების-
თვის და წყვილური დროის ნაკლებო-
ბისთვის თავის გართმევა.

ოჯახი 6-13 წლის ბავშვით

სკოლის ასაკის ბავშვის პრობლემებ-
თან შეგუება; ბავშვის განათლებაზე 
ზრუნვა.

ოჯახი მოზარდით (13-20 წ.)

თავისუფლებისა და პასუხისმგებ-
ლობის ბალანსირება; მშობლის კა-
რიერული ან სხვა ინტერესების წინ 
წამოწევა.

ოჯახი ახალგაზრდა მოზრ-
დილით

შვილების ოჯახიდან წასვლის შესაძ-
ლებლობა და ამასთან შეგუება; ოჯა-
ხურ სითბოს შენარჩუნებაზე ზრუნვა.

შუა ხნის მშობლები (ცარიელი 
ბუდე)

წყვილის ურთიერთობის გაძლიერება; 
უფროს და უმცროს თაობას შორის 
ურთიერთობის შენარჩუნება.

ოჯახი ხანდაზმულობაში

საყვარელი ადამიანის დაკარგვასა 
და მარტო ცხოვრებასთან შეგუება; 
პენსიაზე გასვლასთან და სიბერესთან 
შეგუება.
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თერაპიული ტექნიკები 

ოჯახის სისტემური თერაპია მიმდინარეობს საფეხურების მი-
ხედვით. ოჯახის თერაპევტი იჭერს ნეიტრალურ და ობიექტურ 
როლს, რომ არ მოხდეს მისი ტრიანგულაცია ოჯახურ კონფლიქტში. 
მან უნდა შეაფასოს ოჯახის ემოციური სისტემა, წარსული და აწმ-
ყო, სხვადასხვა შეფასებითი ინტერვიუებითა და და კვლევის ინსტ-
რუმენტებით. შესაბამისად, თერაპიის მიზანია, რომ მოხდეს ოჯახის 
ურთიერთობების შეცვლა, რაც მოიცავს ოჯახური შფოთვის შემცი-
რებას, დეტრიანგულაციას, თითოეული ოჯახის წევრის დიფერენ-
ციაციის გაზრდას  (Janzen & Harris, 1997). 

შეფასებითი ინტერვიუ

თერაპევტი უნდა იყოს კარგად დიფერენცირებული პიროვნება. 
მას უნდა შეეძლოს: კლიენტის დაინტერესება და კეთილგანწყობის 
მოპოვეა. თერაპევტი არ უნდა იყოს რეაქტიული და ემოციური, მან 
უნდა ასწავლოს ოჯახის წევრებს რაციონალური აზროვნება და არ 
ქცევითი ჩარევა. 

ინტერვიუ ტარდება ოჯახის სხვადასხვა წევრების მონაწილე-
ობით: ნუკლეარულ ოჯახის წევრებთან ერთად შესაძლოა იყვნენ 
ასევე გაფართოებული ოჯახის წევრებიც. ბოუენი არ გამორიცხავს 
ოჯახის ცალკეულ წევრთან მუშაობას ინდივიდუაციის პრობლემა-
ზე, ასე რომ მის თერაპიაში მთავარია პრობლემის კონცეპტუალიზა-
ცია, რაციონალიზაცია, და ნაკლებად ფოკუსრიდება თავად ოჯახის 
დინამიკაზე (Janzen & Harris, 1997). 

ინტერვიუ იწყება წარმოდგენილი პრობლემის ისტორიის გაც-
ნობით, განსაკუთრებით პრობლემაზე – იქნება ეს ფიზიკური, ემო-
ციური, სოციალური – და იმაზე ფოკუსირებით, თუ აღნიშნული 
პრობლემა რა ზეგავლენას ახდენს სიმპტომატურ პიროვნებაზე ან 
ურთიერთობაზე. თუ თერაპიაში მონაწილეობს რამოდენიმე ადამი-
ანი, თერაპევტს აინტერესებს, თითოეული წევრი როგორ ხედავს ან 
აღიქვამს პრობლემას, რას ამბობს იმის შესახებ, თუ რამ გამოიწვია 
არსებული პრობლემა, და რატომ არის შენარჩუნებული ეს სირთულ-
ლე, რა იწვევს მის შენარჩუნებას დროში, ახლა რატომ უნდათ მათ 
ამ პრობლემის გადაჭრა და რას ელოდებიან ამ ურთიერთობიდან. 

ამგვარი შეკითხვების შედეგად, თერაპევტი არკვევს ოჯახის 
ემოციური ფუნქციონირების ნიმუშებს, ასევე, იკვლევს ემოციების 
ინტენსიურობას და ცდილობს პასუხი გასცეს შემდეგ კითხვებს:  

1. ურთიერთობების როგორი სისტემაა ამ ოჯახში?
2. რა არის ოჯახში მიმიდინარე სტრესორები? 
3. რამდენად არიან ოჯახის წევრები დიფერენცირებულები?
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4. რამდენად სტაბილურია ოჯახი?
5. რამდენად ეფექტურად შეუძლია ოჯახს შფოთვის გამკლა-

ვება?
6. რამდენი ტრიანგულაცია არსებობს ოჯახში?
7. არიან ოჯახში ემოციურად მოწყვეტილები?  

საწყისი ინტერვიუ შესაძლოა რამოდენიმე სესიას მოიცავდეს. 
მისი მიზანია გაარკვიოს თუ რამდენად დისფუნქციურია ოჯახი და 
რამდენად უკავშირდება ეს ოჯახის წევრის ან წევრების არსებულ 
სიმპტომურ ქცევებს. 

თერაპევტი ასევე უნდა დაინტერესდეს ოჯახის ემოციური ფუნ-
ქციონირების ისტორიული პატერნებით. 

1. როგორი იყო ოჯახის სტრესი მისი განვითარების სხვადასხ-
ვა ეტაპებზე? 

2. ოჯახის სტრესი რამდენად მეტი ან ნაკლებია ახლა წარსულ-
თან შედარებით?

3. გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა ოჯახის წევრის ფუნქციონი-
რება ოჯახის ისტორიის მანძილზე? 

4. რამდენად ეფექტურად გაუმკლავდა ოჯახი სტრესს წარ-
სულში?

ბოლოს, თერაპევტი იკვლევს თაობათაშორის პატერნებს: არის 
თუ არა განვრცობილ ოჯახში აღრეული ურთიერთობები? რა კავ-
შირები აქვს ნუკლეარულ ოჯახს განვრცობილ ოჯახთან (ემოციური 
მოწყვეტების ხარისხი, აღრევა და სხვა)? თერაპევტმა უნდა მოახ-
დინოს ოჯახური ურთიერთობების სქემატური წარმოდგენა, რაც 
შესაძლებელია გენოგრამის საშუალებით. ამრიგად, ოჯახის სისტე-
მურ თერაპიას, კლინიკური პრობლემის მიუხედავად აქვს ორი მთა-
ვარი მიზანი: 

1. ოჯახის შფოთვის შემცირება და სიმპტომისგან განთავი-
სუფლება;  

2. თითოეული წევრის დიფერენცირების დონის გაზრდა, რათა 
გაიზარდოს მათი ადაპტაციის დონე. 

ოჯახის თერაპევტი არის ინსტრუქტორი, რომელიც ეხმარება 
ოჯახის წევრებს გახდნენ საკუთარი ფუნქციონირების ობიექტური 
მკვლევრები. იგი არის აქტიური ექსპერტი, რომელიც მშვიდად ეხ-
მარება ოჯახის წევრებს კრიტიკული პირდაპირი შეკითხვებით გან-
მარტოს ოჯახის წევრების ემოციურ ურთიერთობები. ამ პროცეს-
ში, ოჯახის წევრებს მოეთხოვებათ მოსმენა, საკუთარ სიტუაციაზე 
ფიქრი, საკუთარი ემოციური რეაქტიულობის გაკონტროლება, სა-
კუთარი ‘მე პოზიციის“ გამოხატვა. ოჯახის წევრები არიან პასუხის-
მგებელნი იმაზე, რომ თავადვე მოახდინონ მნიშვნელოვანი ცვლი-
ლებები. მათი თვითგანსაზღვრა მათგანვე უნდა მოდიოდეს და არა 
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თერაპევტისგან. მათ უნდა შესძლონ ოჯახის ემოციური სისტემის 
და გადატანის პროცესების რაციონალური გაგება. გენოგრამა ეხმა-
რება ოჯახის წევრებს საკუთარი როლის განსაზღვრაში. 

თერაპიის დროს ოჯახის წევრებსა და თერაპევტს შორის კონფ-
რონტაცია არის მინიმუმამდე დაყვანილი. თითოეული პარტნიორის 
აზროვნება არის ექსტერნალიზირებული სხვისი თანდასწრების 
გამო. არ კეთდება ინტერპრეტაციები. მშვიდად დასმული შეკითხვე-
ბი აქრობს ემოციების რეაქტიულობას და აიძულებს მონაწილეებს, 
რომ იფიქრონ იმ საკითხებზე, რაც იწვევს მათ სირთულეებს. მონა-
წილეები ფიქრობენ იმაზე, თუ თავად რა როლს ასრულებენ პრობ-
ლემის შექმნაში და ერთმანეთს არ ადანაშაულებენ. განსაკუთრებუ-
ლი ყურადღება ექცევა აგრეთვე საწყისი ოჯახის თავისებურებების 
გაგებას.
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გამოცდილებაზე  დაფუძნებული მოდელები

გამოცდილებაზე დაფუძნებული თერაპია არის ფენომენოლო-
გიური ტექნიკების (გეშტალტ თერაპია, ფსიქოდრამა, როჯერსის 
კლიენტზე ცენტრირებული თერაპია, ჯგუფური თერაპია) ერთი-
ანობა, რაც ძალზედ პოპულარული იყო 60-იან წლებში ინდივიდუ-
ალური თერაპიის დროს. გაზრდილი გამოცდილება, დათრგუნული 
იმპულსების და გრძნობების გამოთავისუფლება, მგრძნობელობის 
განვითარება, თვითობის გაგება, საკუთარი ემოციების ცნობა და 
გამოხატვა, პარტნიორთან ინტიმურობის მიღწევა – ეს არის ძირი-
თადი ჰუმანისტური მიზნები.  

გამოცდილება, სინამდვილესთან შეჯახება, ინტუიცია, ზრდა, 
სპონტანურობა, „აქ-და–ამჟამად“ მომენტები  -- ეს ლექსიკონი გა-
მოიყენება ოჯახის ამ მიმართულების ოჯახის თერაპევტების მიერ. 
მოცემული მიდგომა ნაკლებად თეორეტიზირებული და რაციონა-
ლიზირებულია. ამით ადამიანს მეტად ეძლევა პიროვნული ზრდის 
საშუალება (Nichols & Schwartz, 2000).

ამ მიმდინარეობის წარმომადგენლები ყურადღებას ამახვილე-
ბენ „აქ და ამჟამად“ ემოციაზე. განვიხილავთ სამ წარმომადგენელს: 

1) სატირის ადამიანური ვალიდაციის მოდელი 
2) ვიტაკერი – სიმბოლური გამოცდილებითი ოჯახის თერაპია 
3) გეშტალტის ოჯახის თერაპია (კემპლერი)

ძირითადი პრინციპები

გამოცდილებითი თერაპიის ინტერვენციები არ ფოკუსირდება 
ცალკეულ ტექნიკებზე, არამედ იგი არის ინდივიდუალურ კლიენტზე 
ან ოჯახზე მორგებული. თერაპევტი არის პიროვნულად ჩართული 
ამ პროცესში. აქ განხილული ყველა მიდგომა სხვადასხვანაიარად 
რთავს ოჯახებს თერაპიის პროცესში, მაგრამ მათთვის მთავარია 
შემდეგი ფილოსოფიური პრინციპები: არჩევანის გაკეთება, თავისუ-
ფალი ნება, ადამიანური თვითდეტერმინაციის, თვითგანსაზღვრის 
უნარი და თვით-რეალიზირება (თვით-დაკმაყოფილება).

ამ მიდგომის ფარგლებში დისფუნქციური ქცევა განიხილება, 
როგორც ოჯახური ზრდის პროცესში დაშვებული შეცდომების შე-
დეგი. რამდენადაც თითოეული პიროვნება, ასევე ოჯახი არის უნი-
კალური, მან უნდა ეძებოს საკუთარი პოტენციალის გაცნობიერების 
და მიღწევის, მიმდინარე პრობლემების გადაჭრის გზების აღმოჩე-
ნის საკუთარი ხერხები. შესაბამისად, ფსიქოთერაპია უნდა აიგოს 
პიროვნებათაშორის ურთიერთობებზე, რომელშიც თერაპევტი და 
კლიენტი (ები) მიისწრაფიან, იყვნენ რეალურები და ავთენტურე-
ბი. სენსიტიურობის შეძენა, საკუთარი გრძნობების გაგება და გა-
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მოხატვა, სპონტანურობის სწავლა და კრეატიულობა არის ძალზედ 
მნიშვნელოვანი ამ ფსქოთერაპიული მიდგომის მიზნების მისაღწე-
ვად, რაც ყველა წევრის პიროვნული ზრდის მიღწევის საფუძველია 
(Nichols & Schwartz, 2000).

რაციონალურობა და ინტელექტუალიზირება არის მინიმუმამდე 
დაყვანილი. შესაბამისად, თერაპევტი არის აქტიური, ღია, რითაც 
ცდილობს კლიენტის დაახლოებას თავის გრძნობებთან, შეგრძნე-
ბებთან, ფანტაზიებთან, და შინაგან გამოცდილებებთან. „აქ-და-ამ-
ჟამად“ შეგრძნებები, მიმდინარე ცხოვრებისეული გამოცდილებე-
ბი არის მხარდაჭერილი მთელი თერაპიის მანძილზე, იმპულსების 
უარყოფა და ემოციის დათრგუნვა დისფუნქციად არის განხილული, 
რომელიც ხელს უშლის ადამიანის (ოჯახის) პიროვნულ ზრდას. 

გამოცდილებითი თერაპიის თერაპევტი მოქმედებს, როგორც 
რეალური და ავთენტური ადამიანი და არა როგორც ნეიტრალური 
„სუფთა დაფა“ რომელიც ატარებს თერაპევტის ნიღაბს. კლიენტთან 
პირდაპირი შეხება აიძულებს თერპევტს, რომ მან გაზარდოს საკუ-
თარი გამოცდილება და ამ პროცესში გაუმკლავდეს საკუთარ მოწ-
ყვლადობას. მათი თერაპიული ინტერვენციები არის სპონტანური, 
გამომწვევი, იდიოსინკრატული, რადგანაც ეხმარება კლიენტს თვით-
შემეცნებაში, საკუთარი „მეს“ გაცნობიერებაში (ფიქრები, გრძნობე-
ბი, სხეულის ენა), თვითპასუხისმგებლობის და პიროვნული ზრდის 
მიღწევაში. თერაპევტის ამოცანაა, რომ გაზარდოს ოჯახის გამოცდი-
ლება და მისი შესაძლებლობა, მოახდინოს საკუთარი უნიკალური და 
განსაკუთრებული პოტენციალის რეალიზაცია (მიღწევა);

გამოცდილებითი თერაპიის მოდელი

ამ მიდგომის გამოყენების დროს პრაქტიკოსები ახდენენ ოჯახის 
უნიკალურ კონფლიქტურ ქცევაზე თერაპიის მორგებას. ერთ-ერთი 
გავრცელებული, გამოყენებითი ექსპრესიული ტექნიკა არის ოჯა-
ხის სკულპტირების მეთოდი. ეს არის არავერბალური კომუნიკაციის 
მეთოდი, სადაც ოჯახის წევრი ათავსებს ოჯახის სხვა წევრებს ფი-
ზიკურად სივრცეში, ამით ახდენს საკუთარი აღქმის სიმბოლიზირე-
ბას − ძალაუფლების განაწილების, ინტიმურობის და ა.შ. შესახებ. 

აქტიური და მზრუნველი თერაპევტი  აქცენტს აკეთებს „აქ და 
ამჟამად“ პროცესებზე და არა წარსულზე. იმის ნაცვლად რომ მოახ-
დინოს რაციონალიზაცია და ინტერპრეტაცია, თერაპევტი ოჯახს 
სთავაზობს ემოციურად დატვირთულ გამოცდილებას: ეს არის ოჯა-
ხის წევრებისთვის შესაძლებლობის შეთავაზება, რათა მათ იპოვონ 
საკუთარი თავი, იყვნენ სპონტანურები, ემოციები თავისუფლად 
გამოხატონ და გაიზარდონ პიროვნულად. პიროვნებათაშორისი ურ-
თიერთობა და არა რაიმე ტექნიკაზე დაყრდნობა არის ძირითადი 
სტიმული ოჯახის ზრდისკენ. 



174

სატირის ადამიანური ვალიდაციის მოდელი

ვირჯინია სატირს მთელი თავისი მეცნიერული მოღვაწეობის 
მანძილზე ღრმად სწამდა, რომ ადამიანს ყოველთვის აქვს შანსი 
იმისა, რომ შეიცვალოს. მისი ნაშრომები წარმოადგენს ერთგვარ 
კრებულს ოჯახებთან მუშაობის გამოცდილებისა და იმდენად პოპუ-
ლარულია, რომ ბრაილის შრიფტზეც არის დაბეჭდილი. 

“მინდა აღვნიშნო, რომ სამყარო ეს არის ოჯახი, სადაც ცხოვ-
რობენ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები. ისევე როგორც 
ყველა ოჯახს, სამყაროსაც მართავენ ადამიანები. სწორედ ეს ადამი-
ანები ხვდებიან რა სახელმწიფოს სათავეში, აწყდებიან იგივე პრობ-
ლემებს, რასაც თითოეულ ოჯახში შეხვდებით“ (Satir, 1992).

ადამიანური ვალიდაციის პროცესის მოდელი ხაზს უსვამს თე-
რაპევტის და ოჯახის წევრების ერთობლივ ძალისხმევას, რომ მიაღ-
წიოს ოჯახის „ჯანმრთელ“ მდგომარეობას ოჯახის წევრების და 
მთლიანად ოჯახის შინაგანი პოტენციალის გამოყენებით. ღია, ნათე-
ლი, კონგრუენტული (შესატყვისი) კომუნიკაცია არის ბალანსირე-
ბული და მზრუნველი ოჯახის სისტემის შენარჩუნების საფუძველი. 
ინდივიდის მაღალი თვითშეფასების შენება ძალზედ მნიშვნელოვა-
ნია ამ ბალანისის შენარჩუნებისთვის, სადაც ოჯახის თითოეული 
წევრი ფუნქციონალურ სისტემაში პიროვნებად არის განხილული. 

აქ მთავარია მზრუნველი თერაპევტის პიროვნული ჩართვა 
ოჯახის თერაპიაში, რომელიც თავისი სპონტანურობით, ღიაობით, 
ემოციების გამოხატვით აღწევს თერაპიის მიზანს. თერაპევტი, რო-
გორც მოდელი, ოჯახს მხარს უჭერს პირდაპირ გამოხატოს თავისი 
ემოციები. 

სრულყოფილი და პრობლემური ოჯახები

უამრავ ოჯახთან მუშაობის გამოცდილებამ ვირჯინია სატირს 
ჩამოუყალიბა გარკვეული შეგრძნებები. მაგალითად, პრობლემურ 
ოჯახთან შეხვედრისას იგი განიცდიდა საოცარ დისკომფორტს, სი-
ცივეს. მას ეწყებოდა თავის ტკივილები, ეუფლებოდა გულისრევის 
შეგრძნება. მისი აზრით, ასეთ ოჯახებში ყველა წევრს აქვს მსგავსი 
შეგრძნებები. სავარაუდოდ, პრობლემურ ოჯახებში ხშირია ფიზი-
კური ავადობის ნიშნებიც (Satir, 1992).

სრულყოფილ ოჯახებში სულ სხვა ატმოსფერო სუფევს. ასეთ 
ოჯახებში ადამიანებს უყვართ ერთმანეთი და პატივს სცემენ. მათ 
არ ეშიანიათ ერთმანეთთან ისაუბრონ საკუთარი წარუმატებლო-
ბის ან შეცდომების შესახებ, რადგან იციან, რომ არ დასცინებენ. 
სრულყოფილ ოჯახებში ადამიანები სიამოვნებით ეხებიან ერთმა-
ნეთს. სიყვარულისა და პასუხისმგებლობის დამტკიცება არ შემო-
იფარგლება ნაგვის გატანით ან საჭმლის მომზადებით. ადამიანები 
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გამოხატავენ თავის სიყვარულს, ღიად საუბრობენ და ყურადღე-
ბით უსმენენ.  ადამიანები ისე თავისუფლად გრძნობენ თავს, რომ 
გამოხატავენ არა მხოლოდ სიხარულსა  და აღტაცებას, არამედ 
გაბრაზებას, განრისხებს, გულისტკივილს, იმედგაცრუებას და ა.შ. 
მშობლები თავის შვილებს ასწავლიან როგორ დარჩნენ ნებისმიერ 
სიტუაციაში ადამიანებად.	მათთან შეხვედრისას ვირჯინია სატირი 
ხედავდა გულღია ურთიერთობებს, ერთმანეთისადმი სიყვარულსა 
და პატივისცემას. იგი ხვდებოდა, რომ ამ დროს მისი სული, გული და 
გონება სრულ ჰარმონიაში იყვნენ ერთმანეთთან (Satir, 1992).

სატირის კონცეფციის ძირითადი პოსტულატები შეიძლება შემ-
დეგნაირად ჩამოყალიბდეს: 

ა) ოჯახი, რომელშიც ადამიანი გაიზარდა გარკვეულწილად გა-
ნაპირობს მის ქცევას და განწყობებს.

ბ) ოჯახი ეს არის სისტემა, რომელიც მიისწრაფვის წონასწორო-
ბის შენარჩუნებისაკენ, ამის გამო ხშირია ოჯახის წევრებზე 
თავსმოხვეული როლები, აკრძალვების სისტემა ან არარე-
ალისტური მოლოდინები.

გ) ოჯახურ სისტემაში დარღვევა იწვევს დაბალ თვითშეფასე-
ბას და თავდაცვით ქცევას, რადგან ადამიანი კვლავ ცდი-
ლობს თვითშეფასების გაზრდასა და გარე თავდასხმებისგან 
თავდაცვას.

დ) ყოველ ადამიანში არის საკმარისი ძალა და რესურსი პიროვ-
ნული ზრდისა და აქტიური ჯანსაღი ცხოვრებისათვის.

ე) ყოველთვის არსებობს პიროვნული ზრდის შესაძლებლობები, 
მაგრამ ფსიქოთერაპიული მუშაობა უნდა განხორციელდეს 
„პროცესების“ და არა „შინაარების“ დონეზე;.

ვ) ცვლილებების პროცესი ადამიანს მთლიანად მოიცავს და 
რამდენიმე ეტაპისაგან შედგება, რომლებიც ქვემოთ იქნება 
განხილული. 

მშობლიური ოჯახის გავლენა ადამიანის ფორმირებაზე

ვირჯინია სატირი აღნიშნავდა, რომ ოჯახი საუკუნეების მან-
ძილზე იყო მეტად იერარქიული თავისი შინაარსით, რაც წარმოშობ-
და უთანასწორობას, ძალაუფლების უზურპაციას, ურთიერთობებში 
დისჰარმონიას, კონფორმიზს და უარყოფდა ადამიანის უნიკალობას. 

მკაცრი იერარქიის სისტემაში ვიღაც ერთი იგდებს ძალაუფ-
ლებას ხელში და ამკვიდრებს „ერთადერთ“ სწორ გზას „თუ როგორ 
უნდა იცხოვრო“, ხოლო დანარჩენები ვალდებულნი არიან დაემორ-
ჩილონ მას. რთულ სიტუაციაში უნდა მოძებნო ადამიანი, რომელსაც 
„ყველა ცოდვაში დაადანაშაულებ“. ცვლილებები გამორიცხულია. 
ასეთი სისტემა უარყოფს ადამიანის უნდივიდუალობას, მის ტემპე-
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რამენტს, ნიჭს, ინტერესებს, აზრებს, გრძნობებსა და მოთხოვნილე-
ბებს (Satir, 2000). 

ასეთი ვითარების დროს იკარგება ინდივიდუალობა, იმიტომ 
რომ სისტემის ყველა წევრი, და მათ შორის „მბრძანებელიც“, სწი-
რავენ თავიანთ თვითმყოფადობას, თავიანთ ნაწილს − სისტემას. 
სატირი მიუთითებდა, რომ იმ სისტემებში, სადაც ურთიერთობები 
შენდება ერთი ადამიანის უპირობო დომინირებაზე და სხვების მი-
სადმის სრულ დაქვემდებარებაზე, ან როდესაც სახეზეა ერთი ადა-
მიანის უპირატესობა სხვებზე, გარდაუვალია ძალაუფლების უზურ-
პაცია, რამაც შეიძლება სისიტემის დარღვევა გამოიწვიოს. 

ასეთ შემთხვევაში საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს კარგი ურ-
თიერთობები აქვთ ადამიანებს, თუ ცუდი. მაგალითად, ცოლსა და 
ქმარს, მშობლებსა და შვილებს, ექიმსა და პაციენტს, მასწავლებელ-
სა და მოსწავლეს შორის ურთიერთობები შეიძლება იყოს საკმაოდ 
თბილი, მაგრამ ამავე დროს წარმოშობდეს ძალაუფლების უზურ-
პაციას, თუ ამ ურთიერთობაში ერთ-ერთი საკუთარ თავს მიიჩნევს 
სხვებზე უპირატესად. ბავშვი, რომელიც პირველ ნაბიჯებს დგამს 
სამყაროში, რათქმაუნდა თავის მშობლებზე ბევრად სუსტია, ამი-
ტომ ის ძალიან მტკივნეულად რეაგირებს იმაზე, რომ მას სუსტად 
მიიჩნევენ. განსაკუთრებით, მაშინ როცა მათ არ იციან როგორ გა-
აგებინონ ბავშვს, რომ ისინი პატივს სცემენ მის გრძნობებს, სურ-
ვილებსა და აზრებს. მკაცრად იერარქიული ოჯახი აბსოლიტურად 
უარყოფს ადამიანის ინდივიდუალურ განსხვავებულობას და უნი-
კალურობას. ამ სისტემის წევრები ღიად არ გამოხატავენ თავიანთ 
გრძნობებს, მაგრამ რომ არ იყვნენ გარიყულები, იძულებულნი 
არიან დაემორჩილონ ავტორიტეტს. მკაცრად იერარქიულ სისტემა-
ში მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები მკაცრად სწორხაზოვანია. ასეთ 
ოჯახებში ფიქრობენ, რომ ყოველ მოვლენას ერთი მიზეზი გააჩნია. 
ასე, რომ ბავშვი ოჯახის ყველა უბედურების მიზეზი ხდება ხოლმე 
(Satir, 2000). 

მკაცრად იერარქიული სისტემის მეორე დამახასიათებელი თვი-
სება არის ცვლილებების მიუღებლობა. ცვლილებები აქ თითქმის 
მიუწვდომელია. ითვლება, რომ ცვლილებები შეიცავენ ფარულ საფ-
რთხეს და შეიძლება უსიამოვნებები გამოიწვიონ. სისტემა ეყრდნო-
ბა პოსტულატს, რომ საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 
ერთადერთი გზაა ნებისმიერ ცვლილებისადმი თავის არიდება და ამ 
ცვლილებების შეწინააღმდეგება. ოჯახში, სადაც ბავშვები იზრდე-
ბიან, ცვლილებები გარდაუვალია და მშობლები მუდმივად აწყდე-
ბიან ამ ცვლილებებზე რეაგირებას. ცვლილებების შიში მათ უფრო 
მკაცრებს და მბრძანებლურებს ხდის (Satir, 2000). 
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ოჯახი, როგორც სისტემა

ოჯახი,  როგორც ყველა სისტემა, მიილტვის წონასწორობისა-
კენ, რომლის შესანარჩუნებლად ჩნდენა თავსმოხვეული როლები, 
აკრძალვები, არარეალისტური მოლოდინები. ასეთ შემთხვევაში 
ცალკეული ოჯახის წევრების მოთხოვნილებები არ არის გათვალის-
წინებული და ბოლოს, სისტემა ზიანდება და ხდება დისფუნქციური. 

ოჯახი, როგორც სისტემა ადამინს აქცევს თავის „მარწუხებში“. 
ეს იდეა სატირმა პირველად გაიზიარა 1951 წელს, როდესაც ახალ-
გაზრდა ქალთან ახორციელებდა ფსიქოთერაპიულ სეანსებს. ქალს 
შიზოფრენიით დაავადებულად მიიჩნევდნენ. როცა სეანსები ერთი 
ერთზე მიმდინარეობდა ქალი გამოჯანრთელებისაკენ მიდიოდა. 
მაგრამ როცა სატირმა ფსიქოთერაპიაში ქალბატონის დედაც ჩარ-
თო, ყველაფერი უკუღმა წავიდა. იგივე განმეორდა, როცა მან მამაც 
ჩართო თერაპიაში. მაგრამ ამ ოჯახის ნამდვილი ურთიერთქმედე-
ბის მექანიზმი მაშინ გაიგო, როცა ამ ოჯახის ბოლო წევრი-ძმა ჩარ-
თო. როცა ყველა ერთად შეიკრიბა, აშკარა გახდა, რომ მშობლებმა 
ძმა-ღვთაების რანგში აიყვანეს, მაშინ როცა ქალიშვილი გადაიქცა 
„გაშოლტილ ბიჭად“ (Satir, 2000). 

ამ ოჯახთან მუშაობის შედეგად სატირი მივიდა კონცეფციამდე, 
რომ ოჯახი არის სიტემა, ახალი მთლიანი წარმონაქმნი და არა უბ-
რალოდ ცალკეულ ელემენტთა ჯამი, სადაც სხვათა საჭიროებებმა 
შეიძლება ცალკეული წევრის საჭიროებები შთანთქას (Satir, 2000). 
სატირი მტკიცედ დარწმუნდა იმაში, რომ შეუსაბამო ოჯახური სის-
ტემა ინარჩუნებს შიდა ბალანსს დაკისრებული როლების, აკრძალ-
ვების და მკაცრი წესების, უდავო კანონებისა და არარეალური მო-
ლოდინების მეშვეობით (Satir, 2000). 

თავსმოხვეული როლები 

თავსმოხვეული პათოლოგიური როლების შესახებ სატირმა 
თავის კონცეფცია ჩამოაყალიბა წიგნში „ოჯახური ფსიქოთერაპია“ 
(1983), სადაც ნიმუშად განიხილა სამი წევრისაგან შემდგარი ოჯახი, 
რომლებიც ერთმანეთისაგან დაცილებულნი იყვენენ და ერთმანეთს 
უნდობლად და შიშით ეპყრობოდნენ. მშობლები შვილს განიხილავ-
დნენ მხოლოდ  საკუთარი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების 
საშუალებად, რომელსაც დააკისრეს ხან „თავისიანის“, ხან „დედის 
მოკავშირის“, ხან „მამის მოკავშირის“, „კურიერის“ და ხან “მშვიდო-
ბისმყოფელის“ როლი. რის შედეგადაც ბავშვები შერაცხულნი არიან 
„ავადმყოფებად, უჟმურებად და არანორმალურებად“. ისინი ხშირად 
იქცევიან იარლიყის შესაბამისად. სატირი ფიქრობს, რომ ამ შემთ-
ხვევაში ისინი ირგებენ საკუთარ თავზე „იდენტიფიცირებული პა-
ციენტის“ როლს. ზოგიერთ ოჯახში ბავშვი დაბადებისთანავე ხდება 
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იდენტიფიცირებული პაციენტი, ზოგიერთ ოჯახში კი ეს როლი გა-
დადის უფროსი შვილებიდან უმცოსებზე. შესაძლებელია ამ როლის 
ძმასთან ან დასთან ერთად გაზიარება (Satir, 2000). 

ზოგიერთ ოჯახში ყველა ბიჭი (ან გოგო) ერთი მეორის მიყოლე-
ბით ან ერთად ხდება იდენტიფიცირებული პაციენტი. სხვა ოჯახებ-
ში ბავშვი როგორც კი მოზარდობის ასაკს მიაღწევს ხდება იდენტი-
ფიცირებული პაციენტი. შესაძლებელია მესამე ვარიანტიც, მაგალი-
თად, როცა ორი, სამი ან მეტი ბავშვი შეთანხმებულად ან რიგ-რი-
გობით ირგებენ იდენტიფიცირებული პაციენტის როლს (Satir, 2000). 

ადამიანი, რომელიც იდენტიფიცირებული პაციენტს როლს თა-
მაშობს, ამბივალენტურად გრძნობს თავს: ის ერთდროულად უსუ-
სურიც არის და ყოვლისშემძლეც. ვინაიდან ამ როლის ამპლიტუდა 
საკმაოდ ფართოა: მბრძანებლიდან არარაობამდე. მშობლები, რომ-
ლებიც ამტკიცებენ რომ მათი შვილი „ამაზრზენად, უცნაურად, არა-
ნორმალურად“ იქცევა, ყოველ ჯერზე უმდაბლებენ ბავშვს თვით-
შეფასებას და არარაობის გრძნობას უმტკიცებენ. რის შედეგადაც 
იდენტიფიცირებული პაციენტის საჭიროებები დათრგუნულია, ის 
უნდობლად უყურებს სამყაროს და რაც ყველაზე პარადოქსალურია, 
ამავე დროს ძალიან მგრძნობიარეა იმაზე, თუ რას ფიქრობენ გარშე-
მომყოფები მასზე (Satir, 2000).  

აკრძალვები და მკაცრი წესები

აკრძალვები მთელს ოჯახს მარწუხებში ამყოფებს ხან აშკარად 
და ხან ფარულად. ოჯახური წესები ოჯახის წევრებს კარნახობს, თუ 
როგორ უნდა იფიქრონ, იგრძნონ და მოიქცნენ. მკაცრი იერარქიის 
ოჯახებში დამკვიდრებულია პოსტულატები: “ვინ უნდა იყოს უფრო-
სი“, „განსხვავებულობა დამღუპველია“, „ვინ უნდა იყოს განტევების 
ვაცი“, „ცვლილებების დაშვება არ შეიძლება“. ამ დაუწერელი წესე-
ბის კვალდაკვალ მოდიან პოსტულატები „ცუდია ყურება, მოსმენა, 
გრძნობა, სურვილი, შეკითხვა და საუბარი ამაზე“. სატირი ვარა-
უდობდა, რომ თვითგამოხატვის შემზღუდავი აკრძალვები, ადამი-
ანის თვითშეფასებაზე და აქტიურობაზე ახდენს ნეგატიურ გავლე-
ნას (Satir, 2000). 

ზოგიერთ ოჯახში მიუღებელია და ყოველმხრივ გაურბიან ბრა-
ზის გამოვლენას. სხვა ოჯახებში დასაშვებია საკუთარი გაღიზიანე-
ბის გამოვლენა რიგ შემთხვევებში და რიგ შემთხვევებში − მიუღე-
ბელი, ან კიდევ, ბრაზის გამოხატვა დასაშვებია გარკვეულ ადამი-
ანებთან, მაგრამ სხვებთან აკრძალულია. და ბოლოს, არიან ისეთი 
ოჯახებიც, რომლებიც მუდმივად მოგვაგონებს მდუღარე ქვაბს. 

ოჯახები, სადაც მიუღებელია სითბოს გამოხატვა, მათი შვი-
ლები გარშემომყოფებისადმი მტრულად არიან განწყობილი. კო-
მუნიკაციის საჭიროება იმდენად დიდია, რომ თუ ის არ არის დაკ-
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მაყოფილებული „კეთილშობილური გზით“, მაშინ ის გადაიზრდება 
გამომწვევ ქცევაში“. ზოგჯერ სატირი ამ წესებს უწოდებს „შინაგან 
ვალდებულებას“ ან „სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან რწმენებს“, რომ 
„ხშირად ჩვენ თავად ვერ ვანჩნევთ და მივდევთ ამ წესებს, რომ მი-
ვიღოთ ოჯახის კეთილგანწყობა და ავირიდოთ გარიყვა, ამ წესების 
დარღვევა სიკვდილის ტოლფასია“ (Satir, 2000). 

არარეალისტური მოლოდინები

სატირი მიიჩნევდა, რომ აკრძალვებისა და თავსმოხვეული რო-
ლების გვერდით არარეალისტური მოლოდინები დარღვეული ოჯა-
ხის სისტემის წონასწორობის შენარჩუნებას ემსახურებიან. წიგნში 
„ოჯახური ფსიქოთერაპია“ სატირმა დაწვრილებით განიხილა ეს 
საკითხი. ის მიიჩნევს, რომ მეუღლეების არარეალისტური მოლო-
დინები ემსახურება ძირითადად იმას, რომ ცოლ-ქმრიდან ერთ-ერ-
თი ელოდება, რომ მეორე გახდება მისთვის მშობელი და მის ყველა 
სურვილს აასრულებს − დაიცავს შიშებისა და განცდებისაგან, რომ 
ისიც იმაზე ოცნებობს, რაზეც თვითონ ოცნებობს, შთაუნერგავს მას 
საკუთარ თავის რწმენას და საკუთარი პიროვნებისადმი პატივისცე-
მას, შეუვსებს იმას, რისი უკმარისობაც აქვს და ა.შ. 

სატირი მიიჩნევს, რომ „მშობელი-შვილი“ ურთიერთობის დროს 
მშობლის მხრიდან არარეალისტური მოლოდინების დროს ის მო-
ელის, რომ ბავშვს ის სურს, რაც მის მშობელს, და მიისწრაფვის 
მშობლის სურვილების ასრულებისკენ, რომ შვილი დარჩება მშობ-
ლის მადლიერი, და იმ სიკეთეებს გაუკეთებს მშობელს, რაც თავად 
გააკეთა შვილისთვის, იზრუნებს თავის მშობელზე. 

ხშირად ბავშვი ხდება ამ არარეალისტური მოლოდინების 
ობიექტი, რომელიც წარმოადგენს თავისი არსით მშობელთა 
პრობლემების პროექციას. ის ბავშვს მიაწერს ვინმე მესამე პირის 
თვისებებს და მოელის მისგან შესაბამის ქმედებას. შესაბამისად, 
ოჯახური სისტემის დეზორგანიზაციას იწვევს ზემოთ მოყვანილი 
არარეალისტური მოლოდინები, აკრძალვები, და თავსმოხვეული 
როლები (Satir, 2000). 

დაბალი თვითშეფასება

ოჯახურ სისტემაში დარღვევები წარმოშობს დაბალ თვითშეფა-
სებასა და თავდაცვით ქცევებს, ვინაიდან ყოველ ადამიანში ჩადე-
ბულია მოთხოვნილება, დაიცვა საკუთარი თვითშეფასება და საკუ-
თარი თავი გარედან მოსალოდნელი საფრთხისაგან.

სატირი გამოყოფს 4 ტიპის დაცვით ქცევას, რომლებსაც იგი 
უწოდებს „თავდაცვის პოზებს“ , კომუნიკაციის სტილს: 

პირველი − „დამაშოშმინებელი“, როდესაც ადამიანი უფლებას 
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აძლევს სხვა ადამიანებს იმბრძანებლონ და მუდმივად ყველაფერზე 
თანხმობას გამოხატავს. ამით იგი საკუთარ პატივმოყვარეობას სწი-
რავს, არაფრად აგდებს თვითპატივისცემის გრძნობას და ამით ხაზს 
უსვამს, რომ არის არარაობა და უსუსური. სხვების ყველა უბედურე-
ბასა და გაუგებრობაზე თავად იღებს პასუხისმგებლობას. ასეთი კო-
მუნიკაციის დროს ადამიანი არის არა ასერტული, ყოველთვის ეთან-
ხმება სხვას, და ეძებს, რომ სხვები მოიწონებენ მის საქციელს. მისი 
მთავარი სატკივარია, თუ სხვა ადამიანები მას როგორ აღიქვამენ.  

მეორე, მბრალდებლის პოზიცია „დამაშოშიმინებელის“ საწი-
ნააღმდეგოა, ეს არის საზოგადოებრივი ნორმების დამახინჯებული 
გამოხატვა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ „არასდროს დააჩაგ-
რინო თავი სხვას, არავის მისცე უფლება თავზე დაგაჯდეს, არავინ 
დაგაბეჩავოს“. მთავარია ადამიანი არ გამოჩნდეს „სუსტად“. თავდაც-
ვის მიზნით ასეთი ადამიანი ადანაშაულებს, განიკითხავს ნებისმიერ 
სხვა ადამიანს და გარემოებებს, და არა საკუთარ თავს. ასეთი ადა-
მიანი არასდროს იღებს საკუთარ თავზე და ქცევაზე პასუხისმგებ-
ლობას. თუმცა, სინამდვილეში ასეთი ადამიანი იზოლირებულია და 
გაუცხოებულია. ხშირად ისინი იწვევენ კონფლიქტსაც. 

ადამიანი, რომელიც „უემოციო“, „ცივი გონების“ კომუნიკაციის 
მანერას ირჩევს, საკუთარ თავსაც სტანჯავს და სხვებსაც მშრალი 
ციფრებისა და მშრალი ლოგიკის სამყაროში. მას ეშინია საკუთარი 
და სხვა ადამიანების ემოციების გამოვლენის. ასეთი ქცევა ასახავს 
საზოგადოებრივ პოსტულატებს, რომ მოწიფულმა ადამიანმა არ 
უნდა გამოხატოს სითბო, სინაზე ან იყოს ემოციური. თითქოს ასეთი 
ადამიანი ყოველთვის კორექტულია, არ გამოხატავს ემოციას, თუმ-
ცა ამით ფარავს საკუთარ მოწყვლადობას. გარეთ ის ძალიან რაცი-
ონალური და წყნარი ჩანს, თუმცა შინაგანად მასში ემოციების ქარ-
ცეცხლია დანთებული. ასეთი ადამიანები ხშირად ისე მსჯელობენ, 
თითქოს ყველა მათ ეთანხმება. 

მეოთხე ტიპი ე.წ. ყურადღების გამფანტველი“ ან „ხელისშემშ-
ლელი“ ცდილობს ყველას თვალის ახვევას. ასეთი ადამიანი მუდ-
მივად შფოთავს. ეს ემოციები იცვლება სიბრაზიდან დანაშაულის 
გრძნობამდე. ამით ადამიანები უმკლავდებიან საკუთარ მარტოობას 
და არაადეკვატურობას. სხვების გრძნობებით მანიპულირებენ. ასე-
თი ადამიანები იყენებენ ურთიერთობის სხვადასხვა ქცევებს, რო-
გორიცაა „მბრამდებელი“ და „უემოციო“. 

სატირი აღნიშნავდა, რომ ადამიანები ხშირად ცვლიან ტაქტიკას 
და ერთიდან მეორეზე გადადიან. თუმცა მისი აზრით, ჩვეულებრივ 
ადამიანს თავისი საყვარელი ტაქტიკა აქვს. სატირი ასევე გვთავა-
ზობს ეფექტური კომუნიკაციის სტილს, რომელსაც უწოდებს კონგ-
რუენტულ კომუნიკაციას. 

ოჯახის ამგვარი ურთიერთკომუნიკაცია ასახავს ოჯახის წევ-
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რების თვითშეფასების დონეს. დისფუნქციურ ოჯახებს ახასიათებთ 
დისფუნქციური კომუნიკაცია (არაპირდაპირი, ბუნდოვანი, არანა-
თელი, არასრული, არაზუსტი, არაშესატყვისი). სტრესის პირობებ-
ში სატირი ანსხვავებს ზემოთ დასახელებულ ოთხ დისფუნქციურ 
კომუნიკაციის სტილს და ერთ ფუნქციურ კომუნიკაციურ სტილს − 
კონგრუენტული კომუნიკაცია (Satir, 2000). 

ეს სტილები ასახულია ვერბალური ქცევით, სხეულის ენით და 
შინაგანი მდგომარეობით: 
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ცხრილი	№3:  ოჯახის	კომუნიკაციის	ტიპები	და	დისფუნქციური	
ქცევები	სატირის	მიხედვით

კატეგორია	 ფორმა
ტიპიური	 

ვერბალური	გა-
მოხატვა/ქცევა			

სხეულის	
ენა		

შინაგანი	
გრძნობა		

დამაშოშ- 
მინებელი 

სხვების 
მომსა-
ხურება 

რაც უნდა გინ-
დოდეს შენ, ეს 
კარგია. მე აქ 
იმისთვის ვარ, 
რომ შენ გაგა-
ბედნიერო.  

მადლო-
ბელი, მა-
ზოხისტი, 
მთხოვნე-
ლი

მე არაფერი 
ვარ, შენს 
გარეშე მოვ-
კვდები, მე 
უღირსი ვარ 

მბრალმდე-
ბელი 

ძა-
ლაუფ-
ლება 

შენ არაფერს 
აკეთებ სწორედ 

თითის 
გაშვერა, 
ტირანი, 
ხმაურიანი, 
განრისხე-
ბული 

მე მარტო 
ვარ და წა-
რუმატებელი 
ვარ

ცივი გონე-
ბის მქონე

ინტე-
ლექტი 

თუ ყურადღე-
ბით დააკვირდე-
ბით, შეამჩნევთ 

მონოტო-
ნურობა, 
სიმშვიდე, 
რობო-
ტობა, 
დისტანცი-
ურობა 

მე დაუცვე-
ლი ვარ 

ხელისშემშ-
ლელი 

სპონტა-
ნურობა 

სიტყვები არ შე-
ესაბამება იმას, 
რასაც სხვები 
აკეთებენ. 

სულ მოძ-
რაობს, 
მუდმივად 
ლაპარა-
კობს, გა-
ფანტული 
აქვს ყურდ-
ღება  

არავინ 
ზრუნავს, 
ჩემთვის აქ 
ადგილი არ 
არის. 

კონგრუენ-
ტული 

რეალუ-
რობა 

ავთენტური, 
ექსპრესიული, 
ნამდვილი 
გრძნობების გა-
მოხატვა 

კონგ-
რუენტობა 
სხეულის 
ენასა და 
ვერბალურ 
ინფორმა-
ციას შო-
რის. 

იძლევა 
ზუსტ, პირ-
დაპირ, კონ-
გრუენტულ 
ცნობებს, 
მაღალი თვი-
შეფასება. 
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პიროვნების მთლიანობის პოტენციალი 

ყოველ ადამიანს გააჩნია საკმაო პოტენციალი პიროვნული 
ზრდისა და სრულფასოვანი ცხოვრებისათვის (Satir, 2000). ეს პოტენ-
ციალი მოიცავს შემდეგ პარამეტრებს: 

•	 სულიერი განვითარების შესაძლებლობა; 
•	 წარმოსახვა და შთაგონება; 
•	 გრძნობა და შეგრძნებები; 
•	 აზროვნება; 
•	 ახალის შემეცნებისა და საკუთარი თავის შეცვლის უნარი; 
•	 ემოციები; 
•	 ექსპრესიის უნარი; 
•	 თანაგანცდის უნარი; 
•	 შინაგანი მთლიანობა; 
•	 ინტუიცია; 
•	 აზროვნების უნარი; 
•	 ბუნებრივი სიბრძნე;  
•	 უნარი მიიღო საკუთარი თავი და სხვები და პატივი სცე; 
•	 უნარი არ დაკარგო იმედი; 
•	 შეფასების უნარი; 
•	 ოპტიმიზმი; 
•	 მიჯაჭვულობის გრძნობა; 
•	 სიყვარულის ნიჭი და უყვარდე სხვას; 
•	 კრეატიულობა და შემოქმედებითობა; 
•	 უნარი პასუხი აგო საკუთარ ქმედებებზე, საკუთარ გრძნო-

ბებზე, ქცევებზე; 
•	 თანამშრომლობის უნარი; 
•	 უნარი აღიარო და გამოასწორო შეცდომები; 
•	 ნდობის უნარი; 
•	 უნარი მიიღო გადაწყვეტილებები და სისრულეში მოიყვა-

ნო; 
•	 საკუთარი მომავლის რწმენა; 
•	 უნარი იბრძოლოს და მიაღწიოს; 
•	 დახმარების თხოვნის უნარი; 
•	 ნაბიჯების თამამად გადადგმა. 

ჩვენ გონებრივად შეგვიძლია წარმოვიგდინოთ „მე“ ადამიანი 
და მისი უნარები, რაც ზემოთ ჩამოვთვალეთ. სატირის ფილოსოფია 
ადამიანის ფარულ რესურსებზე მდგომარეობს მის შემდეგ გამო-
ნათქვამში: „მე, ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ყველა ადამიანი 
მიდრეკილია პიროვნული ზრდისკენ, საჭიროა მხოლოდ ასწავლო 
როგორ გამოიყენოს თავისი საკუთარი პოტენციალი. ესაა, ფსიქო-
თერაპიის ძირითადი მიზანი“. „მე“-ს პოტენციალის ისეთი შემადგე-
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ნელი ნაწილები, როგორიცაა ლიდერობა, თანაგანცდა და მომავლის 
რწმენა, გამოყოფილია შვარცის წიგნში „ოჯახის შინაგანი სისტემე-
ბი“, რომელიც არსებითად ავსებს სატირის წარმოდგენას „მე“-ს ბუნე-
ბის შესახებ და ინტრაფსიქიკური სუბპიროვნებების ან „მე“-ს ნაწი-
ლების ურთიერთქმედების სისტემურ თვისებებზე (Schwartz, 2013). 

პროცესუალური მიდგომა

ყოველ ადამიანში ჩადებულია პიროვნული ზრდის უნარი, უბრა-
ლოდ ფსიქოთერაპია მისი სტიმულაციისათვის უნდა მიმდინარეობ-
დეს პროცესების დონეზე და არა შინაარსის. 

ითვლება, რომ სატირის პროცესუალური თერაპიის მთავარი 
ამოცანაა პიროვნული ზრდა, ვინაიდან იგი ხშირად იმეორებდა, რომ 
ყოველ ადამიანშია ჩადებული ამ ზრდის პოტენციალი, ხოლო ფსი-
ქოთერაპია მის სტუმულაციას ახდენს. სატირი ადამიანს ადარებდა 
მზესუმზირას, რომლის გულში დამალულია მომავალი მცენარის ჩა-
ნასახი, მაგრამ მისი ზრდისთვის თავდაპირველად საჭიროა ძალე-
ბის მოკრეფვა, რომ სარეველას შორის აღმოცენდეს.

იმისათვის, რომ მოვიშოროთ „სარეველა“- დეზადაპტაციური 
რწმენები და ქცევის პატერნები, − ფსიქოთერაპევტმა პირველ რიგ-
ში  ყურადღება უნდა გაამახვილოს ადამიანის ფსიქიკური მგდო-
მარეობასა და პროცესებზე და არა მის მიერ დასახელებულ პრობ-
ლემაზე.  როგორც სატირი ამბობდა: “პრობლემა თავისთავად არ 
წარმოადგენს პრობლემას. პრობლემაა ის, თუ როგორ უმკლავდება 
ადამიანი მას“ (Satir, 2000).

შინაარსი პრობლემის უბრალო აღწერაა, ფაქტების კრებული, 
მოვლენები კონკრეტული სიტუაციის ფარგლებში, პროცესი კი 
აშიშვლებს სისტემის ფარულ მექანიზმებს. მარტივად, რომ ვთქვათ 
შინაარსი ესაა სიტუაცია მთლიანობაში „როგორაა“, ხოლო პროცე-
სი-ესაა „რა“ უბიძგებს მას, „როგორ“ მუშაობს მისი ფარული მექა-
ნიზმი. სატირი მიიჩნევდა, რომ ეს მიდგომა ყველამ უნდა აითვისოს, 
ვინც იკისრა სხვებს დამხმარებოდა პიროვნულ სრულყოფაში და 
სურს პროცესუალურ ფსიქოთერაპიას ეზიაროს, რათა გამოიყენოს 
საკუთარ საქმიანობაში. თვითონ პროცესები ყოველთვის ერთი და 
იგივეა, უბრალოდ მათი გამოვლენის ფორმაა სიტუაციიდან გამომ-
დინარე განსხვავებული (Satir, 2000).

სატირის მეთოდების შემუშავებაში სერიოზული წვლილი მიუძ-
ღვით ბანმანს, ჰერბერს და ჰომორის. მათ შეიმუშავეს ფსიქოთერა-
პიული მუშაობის ექვსი დონე, რომელიც სატირმა გამოიყენა თავის 
ფსიქოთერაპიაში პროცესში ჩარევისა და მისი ტრანსფორმაციისათ-
ვის. ესენია:

•	 დარდი
•	 მოლოდინი



185

•	 აღქმა
•	 გრძნობა
•	 სირთულეების დაძლევა
•	 ქცევა

პროცესში ჩარევა შეიძლება იყოს გარეგანი და შინაგანი: ში-
ნაგანი მოიცავს ფსიქოთერაპიულ მუშაობას პიროვნებასთან, „მე“ 
ადამიანთან, მის პოტენციალთან, პიროვნების რესურსების გამო-
თავისუფლებისათვის ბარიერიების განადგურებაზე (Satir, 2000).   
გარეგანი გვეხმარება შევასუსტოთ ქცევის დარღვევა ან სისტემა 
(მაგ: ოჯახის). როგორც ფსიქოთერაპევტი, სატირი „მე“-ზე ფსიქო-
თერაპიულ მუშაობასას იწყებდა „მე“ დონეზე. ის ეხმარებოდა თა-
ვის პაციენტებს გამხდარიყვნენ უფრო ძლიერნი, საკუთარ თავთან 
ყოფილიყვნენ თანხვედრაში და გამოემუშავებინათ ადეკავტური 
თვითშეფასება (Satir, 2000).

ფსიქოთერაპია მოიცავს ადამიანის შინაგანი პოტენციალის 
გამოვლენას, მაგრამ, პირველ რიგში, ამის მისაღწევად საჭიროა 
პაციენტთან მოხდეს მჭიდრო კონტაქტის და ნდობაზე დაფუძნე-
ბული ურთიერთობის დამყარება. სატირი წერდა: „ ფსიქოთერაპი-
ული პრაქტიკა დავიწყე 35 წლის წინად. „ვინაიდან ვიყავი ქალი და 
ჩემი ტრენინგები არ ატარებდა სერიოზულ სამედიცინო დატვირთ-
ვას, ჩემთან მოდიოდნენ ყველა რჯულის „გარიყულები“, სულიერად 
დაინვალიდებულები, ალკოჰოლიკები, ფსიქოპათები, ერთი სიტ-
ყვით ყველა ის ადამიანი, ვიზეც სხვა ფსიქოთერაპევტებმა ხელი 
ჩაიქნიეს. მაგრამ ტრენინგის პროცესში ბევრი მათგანი სრულიად 
იცვლებოდა. გონებრივად ბრუნდებოდნენ შორეულ დროში, ვფიქ-
რობ რომ ეს ხდებოდა იმიტომ, რომ მე მათ ვეპყრობოდი გულწრ-
ფელად, რამდენადაც კი შემეძლო. დღითიდღე ვეჯაჭვებოდი მათ. 
არასოდეს ვეკითხებოდი საკუთარ თავს, თუ რამდენად ფსიქიკუ-
რად არასრულყოფილები იყვნენ ისინი. ერთადერთი რაც მინდოიდა 
იყო ის, რომ მათ გულებამდე შემეღწია. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი. ჩემი ძალა ჩემს გულწრფელობაში მდგომარეობდა, 
რომელიც მე განვამტკიცე „სიტუაციური მოდელირების“ ფსიქოთე-
რაპიული მეთოდით“. 

„ვგრძნობდი, თითქოს ვაღწევდი თითოეული ადამიანის შიგ-
ნით, სულში, სადაც ჩემს წინ იხსნებოდა გაბრწყინებული ძვირფასი 
სული, რომელიც გამოკეტილიყო აკრძალვებისა და უარყოფის შავ 
ციხე-კოშკში. არ ვიშურებდი ძალას, რომ ადამიანს დაენახა ეს და-
ფარული საგანძური და მერე ჩვენ ერთობლივად ვაქცევდით შავ ცი-
ხე-სიმაგრეს გამჭვირვალე ქსოვილად და ფართოდ ვუღებდით კარს 
ახლად აღმოჩენილ შესაძლებლობებს. დარწმუნებული ვარ, რომ 
იმისათვის, რომ განხორციელდეს სერიოზული პიროვნული ცვლი-
ლებები, თავიდან უნდა გავერკვეთ პიროვნების არსში და მასთან 
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ნდობა უნდა დავამყაროთ. ამის შემდეგ ადვილდება ადამიანის ში-
ნაგანი ენერგიის გამოთავისუფლება, რაც დაეხმარება ფსიქიკური 
სიჯანსაღე დაუბრუნოს“ (Satir, 2000). 

მეორე უდიდესი ძალა ცვლილებების განსახორციელებლად, 
რომელსაც სატირი ეყრდნობოდა იყო იმედი. თავის ყოველ ტრე-
ნინგს ის იწყებდა კითხვით: აქვთ თუ არა მათ ბედნიერების იმედი? 
ვინაიდან იცოდა რომ იმედშია ყველა ჩვენი ძალა. სატირი ასევე 
ცდილობდა დახმარებოდა ხალხს სუნთქვის აქტივიზირებაში. მისი 
აზრით სუნთქვის საშუალებით ჩვენ ვაღწევთ ჩვენს გრძნობებსა და 
ძირითად ნერვულ ცენტრებს. ის ცდილობდა აღეძრა კლიენტებში 
რისკზე წასვლის და სიმამაცის უნარი, რომელთაც ექნებოდათ არ-
ჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. 

სატირი ეხმარებოდა ადამიანებს თვითგამოხატვაში, იზიარებ-
და მათთან ერთად გრძნობებს, მოლოდინებს და სანუკავრ სურ-
ვილებს: „საკუთარი თავის, სხვების სიყვარულის და სხვების მიერ 
სიყვარული მოთხოვნილება–უმთავრესია ადამიანისათვის. იმის 
მიხედვით თუ რამდენად იქნა ან არ იქნა ამ მოთხოვნილების დაკ-
მაყოფილება ბავშვობაში, განსაზღვრავს შემდგომში ადამიანის 
ემოციური სფეროს განვითარებას. ბავშვობისა და ახალგაზრდობის 
პერიოდში არსებობს ძლიერი ცდუნება საკუთარი „მე“–თი თამაში, 
ირგებ სხვადასხვა ნიღბებს, რამაც შეიძლება დააბნიოს, ჩატოვოს 
და ჩამოიტოვოს განვითარებაში.“  მას ერთი წუთითაც ეჭვი არ ეპა-
რებოდა ამ ძირითადი მოთხოვნილებების საჭიროებაზე. სატირი თა-
ვის ყურადღებიანი დამოკიდებულებით და მათი გაგებით კურნავდა 
კლიენტებს (Satir, 2000). 

  „მე“-ს გამოთავისუფლება

იმ შემთხვევაში, როდესაც პიროვნების პოტენციალის სიმდიდ-
რე დაბლოკილია აკრძალვებით, თავსმოხვეული როლებითა და 
არარეალისტური მოლოდინებით, სატირი მოუწოდებს ფსიქოთერა-
პევტებს გაარღვიონ ეს ბარიერები, განსაკუთრებით პირველ რიგში 
კოგნიტურ დონეზე იმუშაონ (Satir, 2000). 

აკრძალვების შესუსტება

ადამიანის შინაგანი აკრძალვების შესასუსტებლად სატირი 
სთხოვდა კლიენტებს შეეხედათ თავიანთი ძირითადი ცხოვრებისე-
ული პრინციპებისათვის სრულიად სხვა კუთხით და მოეყვანათ ისი-
ნი დღევანდელ მოთხოვნებთან შესაბამისობაში. ამ მიზნით სატირი 
სხვადასხვა მეთოდებით სარგებლობდა, რომელიც ტვინის ხან მარჯ-
ვენა, ხან მარცხენა ნახევარსფეროებს ცვლიდა. მაგალითად: პრინ-
ციპი „პირველ რიგში მე უნდა ბავშებზე ვიფიქრო“ (მარჯვენა ნახე-
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ვარსფერო) შეიძლება შეცვლილიყო პრინციპით  „მე უფლება მაქვს 
თავად განვსაზღვრო ჩემი ოჯახური ვალდებულებები, ზოგჯერ 
წინა პლანზე იქნება ბავშვის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება, 
ზოგჯერ ჩემს მოთხოვნილებებზეც ვიფიქრებ“ (მარცხენა ნახევარს-
ფერო) (Satir, 2000). 

სატირი ეძებდა და არღვევდა იმ წესებსა და რწმენებს, რომ-
ლებიც აზროვნების და ქცევის შეცდომებს ედო საფუძვლად, რაც 
მკაცრი იერარქიული სისტემის საყრდენს წარმოადგენს. პოსტუ-
ლატს „ვიღაც უნდა იყოს უფროსი“ ის უპირისპირებდა ადამიანების 
საყოველთაო თანასწორობის იდეას, რომ საზოგადოებრივი მდგო-
მარეობა ადამიანის ღირებულების საზომს არ წარმოაგდენდა. ის ამ-
ტკიცებდა, რომ ადამიანები თანსწორობას მაშინ განიცდიან, როცა 
ერთი ემოციით არიან შეპყრობილნი, იმიტომ რომ გრძნობის დონე-
ზე მათ შორის სხვაობა არ არსებობს. სატირი აძლევდა ადამიანებს 
საშუალებას განეცადათ ხედვის, გრძნობის და საუბრის ბედნიერე-
ბა, ესწრაფათ სასურველისკენ და გაერისკათ (Satir, 2000). 

თავსმოხვეული როლების კორექცია

სატირს ხშირად უწევდა შინაგანი რწმენების შეცვლა, რომლე-
ბიც თავსმოხვეულ როლებს ახლავს თან. თუ ქალიშვილი იღებდა 
„მეუღლის შემცვლელის“ როლს საკუთარ მამასთან მიმართებაში, ის 
ცდილობდა ის იდეა, რომ „ის ყოველთვის მამის სიახლოვეს უნდა 
იყოს“ შეეცვალა, ხოლო იქ სადაც ოჯახში ბავშვი ხდებოდა განტე-
ვების ვაცი, სატირი ეხმარებოდა მშობლებს გარკვეულიყვნენ ერთ-
მანეთში და კონფლიქტში ბავშვი არ ჩაეთრიათ (Satir, 2000). 

არარეასლიტური მოლოდინების კორექცია

სატირი ცდილობდა გაეთავისუფლებინა ადამიანები არარე-
ალისტური და ხშირად უსაფუძვლო მოლოდინებისაგან მშობლების, 
შვილების და საკუთარ თავთანაც მიმართებაში და ეხმარებოდა ახა-
ლი რესურსების ძიებაში, რომლებიც დაეხმარებოდა მათ სანუკვარი 
ოცნებების განხორციელებაში. 

წყვილებთან მუშაობის დროს ცდილობდა გამოევლინა ფარული 
გამოუთქმელი მოლოდინები მეუღლეებს შორის, ვინაიდან დარწმუ-
ნებული იყო, რომ ამ მოლოდინებიდან იწყებოდა უარმრავი კონფ-
ლიქტი. მაგრამ განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა შემთხვე-
ვებს, როცა მშობლები შვილების მიმართ შეუძლებელს მოელოდნენ, 
რომ შვილებისათვის რთული იყო საკუთარი მშობლების ამბიციების 
მარწუხებში ყოფნა (Satir, 2000). 
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პერსპექტივების გაფართოება

ხშირად როცა იმედები კრახს განიცდიან, ადამიანი ცდილობს 
სასტიკ წესებში იპოვის დასაყრდენი და ირგებს სხვების მიერ თავ-
სმოხვეულ როლებს და უარს ამბობს შესაძლო პერსპექტივებზე. 
მდგომარეობა რთულდება კიდევ იმით, რომ ადამიანებს ხშირად 
გულუბრყვილოდ სჯერათ, რომ მათი აღქმა არის არსებული გარე-
მოების და  არა საკუთარი შინაგანი მდგომარეობის ანარეკლი. სა-
ტირი აღნიშნავს, რომ ფსიქოთერაპევტის მთავარ ამოცანას უნდა 
წარმოადგენდეს, გააცნობიერებინო კლიენტს ის ფაქტი, რომ მათი 
აღქმა ხშირად განპირობებულია შიდა ფსიქიკური პროცესებით. 
პრობლემების გადასაწყვეტად ახალი პერსპექტივის განვითარები-
სათვის სატირი ატარებდა ტრენინგების სერიას, რომელსაც თავად 
მონაწილეებმა „ოჯახის გარდაქმნა“ უწოდეს. ეს ტრენინგები საშუ-
ალებას აძლევდა მონაწილეებს დაბრუნებოდნენ ოჯახურ პრობლე-
მებს და სხვა რაკურსით შეეხედათ ამ პრობლემებისადმი და ძველი 
ტრავმებისაგან გათავისუფლებულიყვნენ (Satir, 2000). 

გრძნობების მოდელირება

სატირი ღმად იყო დარწმუნებული, რომ „მე“-ს გასათავისუფლებ-
ლად საჭირო იყო ამ ემოციების, რომელთა ფესვებს წასულში ჰქონ-
დათ გადგმული ფესვები, გადატანა აწმყო დროში. ამის გაკეთების 
მერე ხდება დიდ რაოდენობის ენერგიის გამოთავისუფლება, რომე-
ლიც ნელ-ნელა იწყებს ადამიანში ბრუნვას. მან ასე ახსნა ეს პრინცი-
პი:“ ემოცია-ესაა ჩვენი არსი“. ამის ნათელ მაგალითს წარმოადგენს 
ერთ-ერთი კლიენტის მაგალითი, რომელიც ძალიან გაბრაზებული 
და უკმაყოფილო იყო საკუთარი მეუღლით. მისი სიტყვებით ცოლი 
მეტად გულგრილი იყო სექსის მიმართ, მაშინ როცა მას სურდა ეს. 
მისი წარსულის დაწვრილებით შესწავლისას სატირმა აღმოაჩინა, 
რომ მას ადრეულ ასაკში დაეღუპა დედა და მან ბავშვური გაგებით 
გადაწყვიტა, რომ დედამ ის უბრალოდ მიატოვა. ამან წარმოშვა 
რწმენები, რომ „ის არავის სჭირდება და ის არავის უყვარს“. სატირმა 
მეუღლეებს შორის სექსუალური ურთიერთობის გაჯანსაღებისათ-
ვის მნიშვნელოვნად მიიჩნია მეუღლის რწმენათა სისტემის შეცვლა, 
რომ დახმარებოდა კაცს წარსულის ფიქსაციის მოსაშორებლად. სა-
ტირი ეხმარებოდა ოჯახის წევრებს ბრაზის იდენტიფიცირებაში და 
ამ გრძნობების გამოხატვაში. ბრაზი მჭიდროდაა დაკავშირებული  
ადამიანის წინა გამოცდილებასთან, ვინაიდან ეს მეორადი ემოციაა 
და ის სინამდვილეში ემსახურება ფარული სურვილებისა და მტკივ-
ნეული გრძნობების დაცვას. სატირი ეხმარებოდა ადამიანებს გარკ-
ვეულიყვნენ თავიათ გრძნობებში, მიეღოთ ისინი, ეამაყათ მათით და 
ესწავლათ მათი გამოხატვა. მაგრამ ის ამით არ შემოიფარგლებოდა 



189

და სამართლიანად მიაჩნდა, რომ ნამდვილად ჯანსაღი პიროვნება 
პასუხს აგებს თავის გრძნონენზე და იცის მათი მართვა (Satir, 2000). 

ახალი ქცევითი ნიმუშების დასწავლა

ახალი ქცევითი ნიმუშების დასწავლის მიზნით სატირი სთავა-
ზობდა ადამიანებს გარემოსთან ურთიერთობის ახალი უნარების 
განმამტკიცებელ სავარჯიშოს. მაგალითად დათრგუნული ადა-
მიანებს დირექტივას აძლევდა, მეუღლისაგან მკაცრ ფორმაში 
მოეთხოვა რაიმე საჭიროება. მას, ვინც მუდმივად ადანაშაულებდა 
სხვებს, სთხოვდა გაეგო თუ რას გრძნობდა მისი პარტნიორი, ხოლო 
ზეანაგრებიან ადამიანს სთხოვდა სხვებისთვის გაეზიარებინა თა-
ვის გრძნობები. მას, ვისი დამცავი მექანიზმიც იყო სხვების დაბნევა, 
სთხოვდა კარგად დაკვირვებოდა ოჯახში ურთიერთობის სტილს და 
შემდეგ დაწვრილებით მოეყოლა და გაეზიარებინა იგი (Satir, 2000). 

სისტემის ცვლილება

ის თუ როგორ „მუშაობდა“ ოჯახის სისტემა, ამის გასარკვევად 
სატირი იყენებდა თოკს. ის აბამდა თოკით ერთმანეთზე მეუღლეებს 
და სთხოვდა რაიმე სცენის გათამაშებას, რომ თითოეულს ფიზიკუ-
რად ეგრძნო სისტემა „როგორ ითრევდა“ თითოეულს. მაგალითად, 
მშობლებს სთხოვდა გაექაჩათ თოკი, ისე ვითომ ისინი ჩხუბობენ 
იქამდე, სანამ ბავშვები არ ჩაერევოდნენ. ამის შემდეგ, ის, ნეგა-
ტიური ემოციების მიუხედავად, თითოეულს დაწვრილებით ეკით-
ხებოდა, თუ რა დასკვნა გამოიტანეს მათ ამისგან. მეორე მეთოდს 
სისტემური ჩარევისთვის სატირმა უწოდა „ცოცხალი ქანდაკება“. ამ 
სავარჯიშოს არსი მდგომარეობს, იმაში რომ ადამიანებს ის პოზა 
მიეღოთ, რა პოზიციაც ჰქონდათ მონაწილეებს ერთმანეთთან ურ-
თიერთობაში. შემდეგ ეკითხებოდა რა განიცადეს და შემდეგ უფრო 
მისაღები „სხვა ქანდაკების შექნმას „ სთავაზობდა. შემდეგ არკვევ-
და თითოეული მონაწილე რას გრძნობდა ამ პოზაში ყოფნის დროს. 
ამასთან, სთხოვდა ადამიანს ეცადა მშვიდი, გაწონასწორებული პა-
სუხი მიეცა საკუთარი თავისთვის და ამის შემდეგ ასწავლიდა ბუ-
ნებრივ და ჰარმონიურლ ურთიერთობას გარემოსთან (Satir, 2000). 

ცვლილებების პროცესი

ცვლილებების პროცესი ყველასთვის ერთნაირია და რამდენი-
მე ეტაპს მოიცავს. პირველ ეტაპს სატირმა უწოდა „სტატუს კვო“ − 
ადამიანი აცნობიერებს ცვლილებების აუცილებლობას, პოზიციაზე 
„დარჩეს როგორც არის“ იმარჯვებს ცვლილებებისკენ ლტოლვა. მე-
ორე ეტაპი დგება, როცა რაღაც „უცხო ელემენტი“ აღწევს სიტემაში 
და არღვევს მის ბალანს.  ასეთი ელემენტი შეიძლება იყოს ოჯახის 
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ახალი წევრი, გარდაცვალება, პატიმრობა, განქორწინება. მესამე 
ეტაპს “ქაოსი“ უწოდა. ადამინებისთვის ნამდვილად ქაოსი დგება, 
თითქოს მიწა ეცლება ფეხებიდან, ისინი დაბნეულები, შეშინებულე-
ბი არიან და არ იციან რა ქნან, სწორედ ამ ეტაპზე ხდება გარკვე-
ული ცვლილებების შეტანა. მეოხთე ეტაპია“ ახალი შესაძლებლო-
ბები“, რომლის დროსაც ადამიანები თავისუფლდებიან წარსულის 
ტვირთისგან და აზროვნების ახალი სტილი და ქცევა იმკვიდრებს 
ადგილს. ბოლო ეტაპს სატირი უწოდებს“ პრაქტიკას“ − ეს არის ახა-
ლი შესაძლებლობების განმტკიცება. ამ ეტაპების გავლით იზრდება 
თვითშეფასება და კონგრუენტულობა (Satir, 2000). 

ფსიქოთრაპევტის როლი

ფსიქოთერაპევტის როლი მეტად მნიშველოვანია დაგულისხ-
მობს ადამიანის დახმარებას, გააცნობიეროს საკუთარი პოტენცი-
ალი. არსებითია ფსიქოთერაპევტის პიროვნული თვისებები. ესაა 
ცენტრალური ელემენტი ფსიქოთერაპიული მუშაობის მექნიზმის 
ასამუშავებლად. სატირს სწამდა, რომ თუ ადამიანი  ჰარმონიაშია 
საკუთარ „მე“-სთან და შეუძლია სხვების უკეთ მოსმენა და გაგება, 
ადამიანებში რწმენის ჩასახვა და ცვლილებების განხორციელება, 
მას სწორედ ეს აქცევს პოტეცნიურად კარგ ფსიქოთერაპევტად. 
„როცა მე ჰარმონიულად ვცხოვრობ საკუთარ თავთან, საკუთარ აზ-
რებთან და გრძნობებთან, მე პიროვნულ სრულყოფილებისაკენ მივ-
დივარ, ვხვდები კონგრუენტული და „მთლიანი“ ადამიანი, ამასთან 
ღია ვარ სხვებთან ურთიერთობაში“. სატირის თანახად, ნამდვილი 
ფსიქოთერაპევტის მთავარი პრინციპი ჰუმანურობაა (Satir, 2000). 
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ვიტაკერის სიმბოლურ-გამოცდილებითი ოჯახის თერაპია  

სიმბლურ-გამოცდილებითი ოჯახის თერაპიის ფუძემდებელია 
კარლ ვიტაკერი. ეს არის თაობათაშორისი მიდგომა, რომელიც თე-
რაპიის პროცესში ყურადღებას ამახვილებს როგორც ინდივიდუ-
ალურ, ასევე ოჯახურ ურთიერთობით ნიმუშებზე (პატერნებზე). 
ორიენტირებულია რა პიროვნული ზრდასა (და არა სტაბილურო-
ბისკენ) და ოჯახურ შეჭიდულობაზე, თერაპევტი იღებს მოწინავე 
როლს, რათა დაეხმაროს ოჯახის წევრებს რიგიდული და განმეორე-
ბითი ქცევითი ნიმუშები შეცვალონ უფრო სპონტანური და მოქნილი 
ურთიერთობის გზებით, რითაც უკეთ მოერევიან საკუთარ იმპულ-
სებს. ოჯახის სხვადასხვა თაობები ჩვეულებრივ არიან ჩართულნი 
თერაპიულ პროცესში. ეს ხდება იმიტომ, რომ გავრცობილი ოჯახის 
(მიმდინარე და წარსული გამოცდილება) ზეგავლენა საკმაოდ კრი-
ტიკულია ოჯახის არავერბალიზირებული სიმბოლური გამოციდი-
ლების ჩამოყალიბებაში. 

ვიტაკერის აზრით, გამოცდილება და არა განათლება ცვლის 
ოჯახებს. რადგან გამოცდილების დიდი ნაწილი არაცნობიერში გა-
დადის, ადამიანი მასთან კავშირს ამყარებს  სიმბოლოების დახმარე-
ბით. „სიმბოლური“ ნიშნავს იმას, რომ ერთი და იგივე მოვლენას ან 
პროცესს აქვს ერთზე მეტი მნიშვნელობა. ამიტომ ოჯახში მიმდინა-
რე ფარულ პროცესებს აქვს განსაკუთრებული ზეგავლენა ოჯახის 
პოტენციურ ცვლილებაზე (Goldenberg, & Goldenberg, 2006). 

სიმბოლურ-გამოცდილებით ოჯახურ თერაპიას აქვს შემდეგი 
ძირითადი მახასიათებლები: 

ა)  პრაგმატული მიდგომა ფსიქოთრეპიისადმი; 
ბ)  მყარი ძალისხმევა ადამიანური გამოცდილების დეპათო-

ლოგიზირებისაკენ; 
გ)  წინასწარ დაგეგმილი თერაპიული ტექნიკის შეცვლა თერა-

პევტის სპონტანური შემოქმედებითობით; 
დ)  ემოციურ გამოცდილებაზე ფოკუსი და ოჯახების ემოციური 

(აფექტური) დაინტერესება; 
ე)  ადამიანის თვითზრდის, თვითდაკმაყოფილების, გამოცდი-

ლების გამდიდრების და ოჯახის შეჭიდულობის ხელშეწ-
ყობა; 

ვ)  თერაპევტის მიერ საკუთარი თავის გამოყენება (საკუთარი 
ხატების, ფანტაზიების, პიროვნული მეტაფორების გამოყე-
ნება საკუთარი გამოცდილებიდან) თერაპიის პროცესში; 

ზ) სიმბოლური, არავერბალური მეთოდების, თამაშის გამოყე-
ნება; 

თ)  თანა-თერაპიის გამოყენება; 
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ვიტაკერის მიხედვით, თერაპიის პროცესში ყველა მონაწილე 
არის მოწყვლადი, რადგან ყველა ავლენს ემოციებს და თავისდაუნე-
ბურად, თერაპევტიც და თერაპიის მიმღებიც ხდება თერაპევტიც 
და პაციენტიც. თერაპიის მონაწილეები თავდაპირველად პოტენ-
ციურად რეგრესირდებიან, მაგრამ შემდგომ იზრდებიან ამ გამოც-
დილების შედეგად. თერაპევტი პასუხისმგებელია საკუთარ ზრდა-
ზე, როგორც პიროვნულ, ასევე პროფესიულ დონეზე. სხვა შემთხ-
ვევაში იგი ვერ იქნება სხვაში ზრდის გამომწვევი კატალიზატორი 
(Goldenberg, & Goldenberg, 2006). 

ვიტაკერმა პირველმა დანერგა ე.წ. თანათერაპია. ეს განსაკუთ-
რებით სასარგებლო იყო შიზოფრენიით დაავადებულებთან მუშა-
ობის დროს. თერაპიაში დამატებითი სპეციალისტის მონაწილეობა 
ეხმარებოდა თერაპევტს, რათა არ აღრეულიყო ოჯახის გადახლარ-
თულ სისტემაში. ორი და მეტი თერაპევტის მონაწილეობა თერაპიის 
პროცესში უზრუნველყოფდა დაცვას და წარმოადგენდა სასურველი 
პიროვნებათაშორისი ქცევის მაგალითს მთელი ოჯახისათვის (მაგ.  
ოჯახის წინაშე კონსტრუქციული „რაღაცაზე არას თქმა“).  

სიმბოლურ-გამოცდილებითი მოდელის მიხედვით, როგორც რე-
ალური, ასევე სიმბოლური განმაკურნებელი ფაქტორები მოქმედებს 
თერაპიის დროს. განიცდიდა რა ფსიქოდინამიკურ ზეგავლენას, ვი-
ტაკერი თვლიდა, რომ პიროვნების ცხოვრება მოიცავს იმპულსებს 
და სიმბოლოებს, რომელიც ყოველთვის არაა ცნობიერი. სწორედ ეს 
ემოციური ინფრასტრუქტურა განსაზღვრავს ადამიანის იმპულსებს. 
მისი აზრით, გარე რეალობას ვანიჭებთ მნიშვნელობას სწორედ ში-
ნაგანი რეალობიდან, ანუ ემოციური ინფრასტრუქტურიდან გამომ-
დინარე. შესაბამისად, ოჯახის შინაგანი სიმბოლური სამყაროს გაზ-
რდით შესაძლებელი ხდება ოჯახის თერაპიული დახმარება. 

თერაპევტის მიერ საკუთარი თავის გამოყენება

სიმბოლურ გამოციდლებითი მიდგომის თერაპევტი ცდილობს, 
რომ გაიგოს ოჯახის რთული იმპულსების და სიმბოლოების სამყარო 
საკუთარ თავში მიმდინარე მსგავსი იმპულსების და სიმბოლოების 
კლიენტის წინაშე გახმოვანების ან აღიარების გზით. სწორედ ამ მა-
გალითის ჩვენებით კლიენტის ოჯახი ხდება უფრო კომფორტული, 
რათა აღიაროს, გამოხატოს და მიიღოს საკუთარი იმპულსები და 
ფანტაზიები. ზრდას აქვს ადგილი მაშინ, როცა ოჯახის წევრი თავს 
გრძნობს ოჯახში ინტეგრირებულად. უსაფრთხოების და მიკუთვნე-
ბულობის გრძნობის გაჩენით შესაძლებელია ფსიქოლოგიური გამო-
ცალკევება ოჯახიდან და ავტონომიის და უნიკალური ინდივიდუ-
ალურობის განვითარება. 
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ადამიანური ქცევის ნორმალიზება

თერაპიის მანძილზე თერაპევტი უსმენს, აკვირდება, უშუალო 
შეხებაშია იმასთან, რასაც იგი პირადად განიცდის. ის აქტიურად 
ერევა პრობლემების აღმოფხრაში და ნაკლებად ინეტერსდება იმით, 
თუ რა იწვევს ამ პრობლემებს. მისი მიზანია ადამიანის გამოცდი-
ლების დეპათოლოგიზირება. დისფუნქციას აქვს სტრუქტურული და 
პროცესუალური ასპექტები, სტრუქტურულად, შესაძლებელია, რომ 
ოჯახის დეზორგანიზებული და დაუშვებელი ოჯახური საზღვრები 
შედეგად გვაძლევდეს არაფუნქციურ ქვესისტემებს, დესტრუქციულ 
კოალიცებს, რიგიდულ როლებს და თაობებს შორის განცალკევებას. 

როდესაც ადამიანური ურთიერთობების მოთხოვნილების დაკ-
მაყოფილება არ ხდება, პროცესის სირთულეებს მივყავართ ოჯახის 
წევრებს შორის კონფლიქტის მოსაგვარებელ მოლაპარაკებების 
დამყარების შეუძლებლობაზე, შესაძლოა ინტიმურობის, ნდობის 
დაკარგვამდე და სხვა. 

ზოგადად, ამ თერაპიის წარმომადგენლები ასკვნიან, რომ სიმპ-
ტომები მაშინ ვითარდება, როდესაც დისფუნქციური სტრუქტურები 
და პროცესები დროის განმავლობაში მუდმივად არსებობს და ხელს 
უშლის ოჯახს,  შეასრულოს თავისი ამოცანები. მათი აზრით, „ფსი-
ქოპათოლოგია“ წარმოიშვება იგივე მექანიზმებისაგან, რაც წარ-
მოქმნის ე.წ. „ნორმალურ ქცევას“. შესაბამისად, მათ არ ეშინიათ რომ 
ოჯახის წევრებში წაახალისონ „სიგიჟე“ (განსხვავებული, ბავშვური, 
სოციალურად გაუმართლებელი ქცევა). მათ სჯერათ, რომ ოჯახის 
კრეატიული გადაწყვეტილებები დამოკიდებული იქნება ოჯახის 
მიერ საკუთარ თავთან შეხებაზე, რაც არის ოჯახის ზრდის ხელშეწ-
ყობის მაჩვენებელი. ე.წ. „მარჯვენა ტვინის“ სტილი ეხმარება ოჯა-
ხებს სენსიტიზაციაში ანუ მისი მგრძნობელობის გაზრდაში საკუთა-
რი არაცნობიერი ან სიმბოლური მხარის გაგებაში. (Goldenberg, & 
Goldenberg, 2006). 

 პრაქტიკოსებისთვის თერაპიის ფოკუსი მიმართულია პრო-
ცესზე, ანუ იმაზე, თუ რაც ხდება თერაპიის სესიაზე, და მისი თი-
თოეული მონაწილის (მათ შორის თერაპევტის) განცდებზე, მოწყვ-
ლადობაზე და არაცენზირებული გრძნობების გაზიარებაზე. თერა-
პევტი ცდილობს ჩართოს პიროვნება ან ჯგუფი ეგზისტენციალურ 
სიტუაციაში, რომელიც თავისუფალია სოციალური აკრძალვების-
გან და სადაც ადგილი აქვს როლურ თამაშს (თერაპევტი-კლიენ-
ტი); თერაპიის პროცესმა ზეგავლენა უნდა მოახდინოს განცდისა და 
ქცევის ძველებურ მანერაზე და შესაბამისად, უზრუნველყოს ახალი 
გამოცდილების მიღება და მოახდინოს ზრდის შინაგანი პროცესის 
რეაქტივიზაცია. 
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თერაპიული მიზნების განსაზღვრა

ოჯახის თერაპევტის მიზანია დაეხმაროს ოჯახს და ერთდრო-
ულად შეინარჩუნოს ერთიანობის გრძნობა და ჯანმრთელი განცალ-
კევებულობა და ავტონომიურობა. ოჯახური როლები, რომელიც 
მოიცავს გაფართოებულ ოჯახსაც, უნდა დარჩეს მოქნილი და წევ-
რებს სჭირდებათ მხარდაჭერა ოჯახური როლების გამოკვლევასა 
და შეთანხმების მიღწევაში. ჯანმრთელი ოჯახები ავითარებენ „ასე 
რომ ყოფილიყო“ სტრუქტურას, რომელიც იძლევა როლური თამა-
შის თავისუფლებას (შესაძლებლობას), რომელიც ოჯახის თითოეულ 
წევრს აძლევს ახალი როლების გამოყენების და ახალი პერსპექტი-
ვების მიღწევის შესაძლებლობას (მაგ. შვილი ასრულებს მშობლის 
როლს). 

პრაქტიკოსებისთვის როლების ასეთი ურთიერთგაცვლა ქმნის 
იმის შესაძლებლობას, რომ განვითარდეს ჯანმრთელი, პირდაპირი 
კომუნიკაცია, სადაც ოჯახის ყველა წევრს შეუძლია საკუთარი თა-
ვის და მისი ოჯახის წევრების  გაგება. თერაპიის შედეგად ოჯახის 
ინდივიდუალური წევრები პიროვნულად იზრდებიან და ერთიან-
დებიან ეფექტურ ოჯახად. ვიტაკერის მიხედვით, ოჯახის ჯანმრ-
თელობა არის ასეთად გახდომის მუდმივი პროცესი, სადაც ყველა 
წევრი არის მხარდაჭერილი, რათა გამოსცადოს ოჯახის სხვადასხ-
ვა როლები და განავითაროს ავტონომიურობის მაქსიმუმი. ზრდა, 
როგორც მიზანი ხელს უწყობს ოჯახის სტაბილურობის მიღწევას. 
სიმბოლურ-გამოცდილებითი თერაპევტები ასრულებენ თერაპიას  
მაშინ, როცა ოჯახი კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული მომავალზე, 
მაგრამ იგი უკვე აღჭურვილია უკეთესი იარაღებით, რათა მონახოს 
განვითარების ეფექტური გზები.  

თერაპიის პროცესი

სიმბოლურ-გამოცდილებითი ოჯახის თერაპია მიზნად ისახავს 
ოჯახის წევრების ინდივიდუაციის და პიროვნული ინტეგრაციის წა-
ხალისებას, რაც ამასთანავე ეხმარება ოჯახის წევრებს მიაღწიონ 
ოჯახის მიკუთვნებილობის მაღალ გრძნობას. იმის მაგივრად, რომ 
გამოიკვლიოს იდენტიფიცირებული პაციენტის სიმპტომები, აქ 
ოჯახის თერაპევტი უშუალოდ პროცესში რთავს მთელ ოჯახს, ყვე-
ლას, როგორც ჯგუფს აიძულებს, რომ გამოიკვლიოს მათი, როგორც 
მთლიანის არსებობის საფუძვლები (Goldenberg, & Goldenberg, 2006). 

ვიტაკერის ცნობილი გამოთქმის მიხედვით, „ოჯახის თერაპიის 
მოგზაურობა იწყება უცნობთან შეხვედრით და მთავრდება ცარიელი 
ბუდით“. საწყის საფეხურზე თერაპევტი უნდა გაუმკლავდეს სტრუქ-
ტურასთან დაკავშირებულ ბრძოლას. როდესაც ოჯახი აფასებს თე-
რაპევტს და მის განზრახვას და ამასთან, იგი თავად ცდილობს მო-
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მავალი ურთიერთობის განსაზღვრას, კერძოდ, რა პრობლემა აქვს 
ოჯახს, ვინ არის დამნაშავე, ვინ საჭიროებს მკურნალობას, რა უნდა 
გააკეთოს თერაპევტმა და ა.შ., ამ დროს თერაპევტი უნდა ეცადოს 
მომავალი სტრუქტურის გაკონტროლებას. ამდენად, თერაპია უნდა 
დაიწყოს პროდუქტიული შენიშვნიდან და თერაპევტი უნდა იყოს  
უკომპრომისო, რომ ოჯახის რომელიმე წევრის პირადი საჭიროებე-
ბი, რწმენები, თუ სტანდარტები არ გახდეს ოჯახის თერაპიის ხე-
ლისშემშლელი. თუ თერაპევტი წააგებს ამ საწყის ბრძოლას, ოჯახი 
თერაპიაში შემოიტანს იდენტურ ქცევით პატერნებს, რაც გამოიწ-
ვევს ოჯახური პრობლემების ჩამოყალიბებას. 

თერაპიის პროცესში თერაპევტი ახდენს „მე“ პოზიციის ჩამოყა-
ლიბებას ოჯახთან, და ამით ხელს უწყობს, ან ასტიმულირებს ოჯა-
ხის „ჩვენ“ პოზიციის განვითარებას, ანუ ოჯახის მთლიანობის გან-
ვითარებას. მაგალითად, ვიტაკერი, რომელიც მოითხოვდა საკუთარ 
ავტონომიურობას, ოჯახს ეუბნებოდა, რომ ის დაინტერესებული 
იყო საკუთარი ზრდის პროცესით, რომლის მიღწევა შესაძლებელია 
მათი ერთობლივი გამოცდილების შედეგად.  ვიტაკერის აზრით, 
ნამდვილი ზრუნვა მოითხოვს დისტანცირებას, რომელიც ნაწილობ-
რივ შესაძლებელია მიღწეულ იქნას საკუთარ თავზე ზრუნვით და 
არა მხოლოდ მისი კლიენტის ოჯახურ სისტემაზე ზრუნვით. 

ამდენად, თერაპევტის ოჯახთან ურთიერთობა უნდა განხორ-
ციელდეს სიმბოლურ დონეზე, ან „მეტაპოზიციაზე“, რომელიც ადგენს 
თითოეული მხარის მოლოდინებს ერთიმეორის მიმართ. ვიტაკერი, 
რომელიც ხშირად ავლებდა პარალელებს თერაპიასა და  სპორტს 
შორის, საუბრობს თერაპევტზე, როგორც მწვრთნელზე. იგი არ 
იყო დაინტერესებული გუნდური თამაშით, არამედ იმით, რომ მათ 
ეთამაშათ უფრო ეფექტიანად. იგი სუსტ მხარეზე კი არ ამახვილებს 
ყურადღებას, არამედ როგორც მწვრთნელი მხარს უჭერს მათ, რომ 
განავითარონ საკუთარი რესურსები. თერაპევტი რომელიც იწყებს 
ძალაუფლების მქონე პოზიციიდან თანდათან ხდება ფასილიტატო-
რი და რესურსული ადამიანი, რადგანაც ოჯახი უკვე იწყებს საკუ-
თარი ცვლილებების ინიცირებას.; 

ძალზედ საინტერესოა, რომ მაშინ როცა თერაპევტმა უნდა გა-
იმარჯვოს სტრუქტურულ ბრძოლაში, თავად ოჯახი უნდა იყოს გა-
მარჯვებული ინიციატივისათვის ბრძოლაში. სტრუქტურისათვის 
ბრძოლა განსაზღვრავს თერაპევტის ინტეგრირებულობას, მაშინ 
როცა ინიციატივისათვის ბრძოლა განსაზღვრავს ოჯახის ინტეგრი-
რებულობას. სწორედ ოჯახია პასუხისმგებელი თავის სიცოცხლისუ-
ნარიანობაზე და მის სასიცოცხლო გადაწყვეტილებებზე. ამასთან, 
ოჯახის წევრები არა მხოლოდ უნდა გამოხატავდნენ ინიციატივებს, 
არამედ მხარსაც უნდა უჭერდნენ მათ.  თერაპევტები გაურბიან თა-
ვად აიღონ პასუხისმგებლობა ოჯახში მიმდინარე ცვლილებებზე. 
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თერაპევტი მიიღწვის იმისკენ, რომ „კლიენტად“ აღქმული იყოს 
მთლიანად ოჯახი და არა მისი ინდივიდუალური წევრები. ოჯახის  
წევრებმა უნდა მოახდინონ საკუთარი ურთიერთობების გამოცდა 
მიუხედავად ზოგიერთ წევრის ქცევის პრობლემურად განხილვისა. 
ამგვარად, თითოეულმა წევრმა წვლილი უნდა შეიტანოს ოჯახის 
მთლიანობაში . თერაპევტი უზრუნველყოფს არა ოჯახის წვერების 
კომფორტს მათი ფესვგამდგარი რიგიდული ქცევითი პატერნების 
ხელშეწყობით, არამედ ის არის უკომრპომისო და აკეთებს სიტყ-
ვიერ შენიშვნებს. იგი გასწევს რისკს, რათა შეარყიოს არაჯანსა-
ღი პატერნები. ანუ თერაპევტმა უნდა გაზარდოს ოჯახის შფოთვა 
რათა აიძულოს ოჯახი აიღოს პასუხისმგებლობა მის მიერ შექმნილ 
ქცევით პატერნებზე. თერაპევტი აკეთებს პროვოკაციულ, მადეს-
ტაბილიზირებელ განცხადებებს, რაც იწვევს ოჯახის წევრებში ახა-
ლი იდეების განვითარებას. ამით თერაპევტი ამყარებს თერაპიულ 
სტრუქტურას, მან უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ მონაწილეებმა აიღონ 
პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და აიღონ ინიციატივა. 

ოჯახის თერაპიის საფეხურები: ოჯახის თერაპია გარკვეული 
საფეხურებისგან შედგება. ესენია:

•	 მკურნალობის წინაფაზა ანუ დაინტერესების (ჩართვის) პე-
რიოდი: ამ ეტაპზე ოჯახის ყველა წევრი ჩართულია, თერა-
პევტი ან თანათერაპევტი აკეთებს განცხადებას, რომ ისინი 
იმუშავებენ დროის გარკვეულ მონაკვეთში, მაგრამ შემდ-
გომ ოჯახმა თვითონ უნდა მიიღოს სასიცოცხლო გადაწყ-
ვეტილებები სესიების მიღმა. აღნიშნული გულისხმობს, რომ 
ოჯახმა თავად უკეთ უწყის, თუ როგორ უნდა წარმართოს 
საკუთარი ცხოვრება უკეთესად. 

•	 საშუალო ფაზა: ამ ეტაპზე  იზრდება თერაპევტსა და ოჯახს 
შორის ჩართულობა. თერაპევტი ზრუნავს იმაზე, რომ ოჯა-
ხის სისტემამ იგი არ შეისრუტოს. სიმპტომები არის დანახუ-
ლი ოჯახის ზრდის მცდელობად. თერაპევტი ავლენს კონფ-
რონტაციას, გაზვიადებას, ყვება ანეკდოტს, ახდენს სიტუ-
აციის აბსურდირებას, რათა ოჯახმა დაიწყოს ცვლილება. 

•	 გვიანი ფაზა: ოჯახის გაზრდილი მოქნილობა ამცირებს თე-
რაპევტის ჩარევებს. 

•	 განცალკევების ფაზა: პროცესი სრულდება იმის აღიარე-
ბით, რომ ოხაჯს და თერაპევტს აღარ ესაჭიროებათ ერთმა-
ნეთი??. ბოლო ფაზაზე  ოჯახი სულ უფრო ხშირად იყენებს 
საკუთარ რესურსებს. ოჯახი აღიარებს მის გაზრდილ პასუ-
ხისმგებლობას საკუთარ ცხოვრებაზე. 

სიმბოლურ გამოცდილებით თერაპისს დროს თერაპევტი ამყა-
რებს ნდობას, პიროვნულ ალიანს ოჯახთან, როგორც მთლიანთან 
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და ამით უზრუნველყოფს გამოცდილებას, რომელიც სიმბოლურია 
ოჯახისთვის ყოველგვარი სტრესის განტკიცების გარეშე. თერპევ-
ტმა მათ უნდა შესთავაზოს პიროვნული სიმწიფე. თერაპევტის პი-
როვნული ჩამოყალიბებულობა ზეგავლენას ახდენს მის მიერ ოჯა-
ხისადმი გაწეულ დახმარებაზე. ამასთან, იგი თავდაც იზრდება. თა-
ნათერაპიის დამატება არის კიდევ ერთი განზომილების დამატება. 
ორივე თერაპევტის მცდელობდა და ძალისხმევა, რომ გაერთიანდ-
ნენ, თუნდაც იჩხუბონ ან არ დაეთანხმონ ერთმანეთს, სადაც ერთი 
შესაძლოა „გიჟია“, ხოლო მეორე კი უზრუნველყოფს სტაბილურობას 
– არის სპონტანური და პროდუქტიული (ნაყოფიერი) ურთიერთო-
ბის მაგალითი. 
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კემპლერის ოჯახის გეშტალტის თერაპია 

გეშტალტთერაპია ფსიქოთერაპიული მიდგომაა, რომელიც მიზ-
ნად ისახავს პიროვნების გამთლიანებას. კემპლერის ოჯახის გეშ-
ტალტ თერაპიის წარმომადგენლები განსაკუთრებულ ყურადღებას 
უთმობენ ადმიანის ქცევის გაგებას, სამყაროს შემეცნებას ისე, რო-
გორც ამას განიცდის თითოეული ოჯახის წევრი და ოჯახი, როგორც 
მთლიანი. ადამიანების მიმდინარე გადაწყვეტილებები და არჩევანი, 
ქცევები და არა წარსულზე რეფლექსია არის ეგზისტენციალური 
მიმდინარეობის ამოსავალი. ამ მიმდინარეობის წარმომადგენლების 
აზრით,  მომავალს (ის რის მიღწევაც სურთ ადამიანებს) უფრო მეტი 
დადებითი ზეგავლენა აქვს ადამიანზე, ვიდრე წარსულის კონფლიქ-
ტებს. ეგზისტენციალურ თერაპიაში კლიენტებს აიძულებენ რომ გა-
იაზრონ და აიღონ პასუხისმგებლობა თავიანთ ცხოვრებაზე. არაც-
ნობიერი მასალა შეიძლება იქნას გამოყენებული, თუმცა იგი უფრო 
მნიშვნელოვანად არ ითვლება, ვიდრე ცნობიერი ცხოვრებისეული 
მონაცემები (Fennel & Weinhold, 1997). 

მიდგომის თანახმად, ფსიქოთერაპია ნიშნავს ორი ადამიანის 
ურთიერთობას, რომლებიც მუდმივად ვითარდებიან და ზრდიან 
საკუთარ შინაგან პოტენციალს. თერაპევტი იმიტომ არ მუშაობს 
კლიენტთან, რომ როგორც ობიექტი იგი გაანალიზოს. პირიქით, ამ 
შემთხვევაში ურთიერთგაგება ტექნიკიდან კი არ გამომდინარეობს, 
არამედ გაგებას მოჰყვება სწორედ ტექნიკა.  ტრადიციული თერა-
პევტი-კლიენტის ურთიერთობა შეცვლილია, კერძოდ, იგი მეტად 
თანასწორია და თავისუფალია იმის განსაზღვრაში, თუ პირველად 
ვინ მოახდენს საკუთარი გულის მეორესთვის , როგორც ეგზისტენ-
ციალური პარტნიორისთვის, გადაშლას. აქცენტი კეთდება „აქ და 
ამჟამად“ ყოფაზე, ორ ან მეტ ადამიანს შორის რეალურ, უშუალო, 
და მიმდინარე ურთიერთობაზე, სადაც თითოეული მხარე შეძლე-
ბისდაგვარად ცდილობს გაიგოს და განიცადოს მეორის არსებობა. 

ეგზისტენციალიზმი ყურადღებას აქცევს იმას, თუ ადამიანები 
როგორ განიცდიან თავიანთ უშუალო არსებობას, გეშტალტი კი 
იმას, თუ ისინი როგორ აღიქვამენ თავიანთ უშუალო არსებობას.  
ფრედერიკ პერლზის, გეშტალთ თერაპიის ფუძემდებელის (1969); 
აზრით, ადამიანის ცვლილება შესაძლებელია, მაშინ როცა კლიენ-
ტების ფიქრები და გრძნობები ურთიერთკონგრუენტული ხდება. 
მთავარი თერაპიული მიზანია, რომ კლიენტმა მიაღწიოს გაზრდილ 
თვითშემეცნებას, რათა გახდეს მეტად საკუთარ თავზე ორიენტი-
რებული, უფრო ცენტრირებული და კონგრუენტული. მყარად ფესვ-
გადგმული აზრების და ინტელექტუალიზირებული აზროვნების პა-
ტერნების მოშორებით შესაძლებელია ამ მიზნის მიღწევა და საკუ-
თარ შინაგან ემოციურ ბუნებსათან/გამოცდილებასთან დაახლოება. 
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მისი ცნობილი გამოთქმაა: „დაკარგე შენი თავი და დაეუფლე შენს 
გრძნობებს“; გეშტალტ თერაპია ყურადღებას ამახვილებს უშუალო 
გამოცდილებაზე – რას ამბობენ ადამიანები, როგორ ამბობენ, რა 
ხდება როდესაც ამას ამბობენ, როგორ შეესატყვისება ეს იმას, რა-
საც ისინი აკეთებენ, და რის მიღწევას ცდილობენ“; მიზანია, რომ 
მოხდეს საწინააღმდეგო, დისონანსის შემომტან ელემენტებზე კონ-
ფრონტაცია და მისი მყისიერი გადაჭრა (Fennel & Weinhold, 1997). 

გეშტალტ თერაპიის თეორიის ძირითადი პრინციპები 

კონტაქტი 

კონტაქტი გეშტალტთერაპიის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრო-
ცესია. ადამიანის ცხოვრების მიზანია კონტაქტი, სხვადასხვა სახის 
ურთიერთობები. ყველა ორგანიზმს შეუძლია დაამყაროს ეფექტუ-
რი კონტაქტი სხვასთან და მის გარემოსთან. თუ თქვენ შეეხებით 
თქვენივე თითებს, იგრძნობთ როგორ შეეხო ერთი თითი დანარჩე-
ნებს. თუ ვერ იგრძენით, მაშინ ვერ შედგა კონტაქტი. ამ მიდგომის 
მიზანია ადამიანის უკონტაქტობის მდგომარეობის განსაზღვრა იმ 
მიზნით, რომ კონტაქტი აღდგეს. 

კონტაქტში იგულისხმება „მეს“ და „არა მე“-ს შორის (რომელ-
შიც იგულისხმება სხვა ადამიანი ან ობიექტი) მიმართება, რომლის 
დროსაც „მე“ იკმაყოფილებს მნიშვნელოვან, საჭირო, აქტუალურ 
მოთხოვნილებებს. შედეგად „მე“ იზრდება კონტაქტით მიღებული 
შინაარსის ასიმილირებით (ნადირაშვილი, 2007). 

პიროვნებათაშორის დონეზე ადამიანის მეორე ადამიანთან ურ-
თიერთობას ორი უკიდურესობა ემუქრება: (1) იზოლაცია, როდესაც 
ადამიანი კონტაქტს წყვეტს მეორესთან, განიზიდავს და ამის გამო 
ვერაფრის ასიმილირებას ვერ ახერხებს, რის შედეგადაც ვითარდება 
სტაგნაცია − პიროვნულ ზრდაში შეფერხება, (2) ამის საპირისპირო 
სიტუაციაა, როდესაც ერთი ადამიანი ერწყმის მეორეს. ამ შემთხვე-
ვაში, ადამიანი კარგავს თავის საზღვრებს, ამის კონტაქტის მაგიერ 
ითქვიფება, იკარგება სხვის საზღვრებში ისე, რომ მათ შორის, რო-
გორც ერთეულებში კონტაქტი არ არის. ამგვარი შერწყმის დროს არ 
ხდება პიროვნული განვითარება (ნადირაშვილი, 2007).   

კონტაქტის შეწყვეტა – მე-ს დაცვითი მექანიზმები

გეშტალტ თერაპია მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ფსიქოანალიზის 
დაშვებას იმის შესაახებ, რომ არსებობს პიროვნული განვითარების, 
პროგრესის საწინააღმდეგო პროცესიც, ე.წ. სტაგნაცია-რეგრესია. 
ნევროტიკის ენერგია იხარჯება თავდაცვით ქცევებზე, ნაცვლად 
იმისა, რომ დაიხარჯოს პიროვნული მოთხოვნილებების დაკმაყოფი-
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ლებაზე. თავდაცვითი ქცევების არსებობა, მაშინ როცა მუქარა არ 
არსებობს, ზიანის მომტანია. ამ შემთხვევაში ადამიანი სტაგნაციას 
განიცდის. გეშტალტ თერაპიაში გარემოსთან კონტაქტის არიდე-
ბის, ანუ წინააღმდეგობის, ხუთ სახეს გამოყოფენ: ესენია; ა) ინტ-
როექცია, ბ) პროექცია, გ) რეტროფლექსია, დ) დეფლექსია, და ე) 
კონფლუენცია, ანუ შერწყმა. მოკლედ განვსაზღვროთ თოთოეული 
მათგანი: 

ინტროექცია: ეს არის სხვა ადამიანების აზრებისა და პრინცი-
პების ისე შთანთქმა, რომ თავად კლიენტი ვერ ახდენს ამ ინფორ-
მაციის გაცნობიერებას. დარღვეულია პიროვნების თვითიდენტიფი-
კაცია და ღებულობს ამას, როგორც „საჭიროა“, „შენ უნდა“ ინფორ-
მაციას. ინტროეცირებული ადამიანი არაკრიტიკულია გარემოსა და 
საკუთარი თავის მიმართ. იგი პასიურად იღებს ყველაფერს, რასაც 
მას გარემო სთავაზობს. ამავე დროს იგი ვერ აცნობიერებს თავის 
მოთხოვნილებებსა და სურვილებს (ნადირაშვილი, 2007).   

პროექცია: ეს არის თავდაცვის კლასიკური ფორმა, როდესაც 
ადამიანს არ შეუძლია საკუთარი განცდების, პრობლემების, ემოცი-
ებისა და ფიქრების აღიარება და ამას ყველაფერს სხვას მიაწერს, 
გადააბრალებს. პროექციის დროს ადამიანი უარს ამბობს საკუთარ, 
მაგრამ მისთვის მიუღებელ ნიშან-თვისებებზე და მათ სხვებს, გარე 
რეალობას მიაწერს. შესაბამისაად, მას უჭირს რეალობის დანახვა 
და მასთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრა (ნადირაშვილი, 
2007).

რეტროფლექსია: ეს არის თავის არიდების ერთ-ერთი მექანიზმი, 
როდესაც ადამიანი თავად ცდილობს გააკეთოს, ილაპარაკოს ის, რისი 
მიღებაც სხვისგან სურს (მაგალითად, ტრაბახობს). ამ დროს ადამიანი 
უარს ამბობს კონტაქტში შევიდეს გარემოსთან. გარე რეალობა მისთ-
ვის უსიამოვნების წყაროს წარმოადგენს. ადამიანი ისე იქცევა, თით-
ქოს გარემო არც კი არსებობდეს. ადამიანი მთელ ენერგიას საკუთარ 
თავთან ურთიერთობას ახმარს. შედეგად ადამიანი ვერ ცვლის გარე 
რეალობას და ვერ ახერხებს საკუთარი ჭეშმარიტი მოთხოვნილებე-
ბის დაკმაყოფილებას (ნადირაშვილი, 2007). როგორც პერლზი აღნიშ-
ნავს, ამ დროს მიმდინარეობს შინაგანი ფსიქიკური ბრძოლა მორალსა 
(სუპერ-ეგო) და ეგოს შორის (ნადირაშვილი, 2007).   

დეფლექსია: ამ დროს ადამიანს უჭირს მისთვის მნიშვნელოვან 
ობიექტზე კონცენტრირება. ადამიანს აქვს გარმოსთან შემთხვევი-
თი, უმიზნო მიმართება. ბუნებრივია, რომ იგი ვერ იკმაყოფილებს 
საკუთარ მოთხოვნილებებს და მუდმივ ფრუსტრირებას და იმედ-
გაცრუებას განიცდის გარემოსთან კონტაქტის დამყარების პროცეს-
ში (ნადირაშვილი, 2007).   

კონფლუენცია: ეს არის კლიენტსა და გარემოს შორის კონტაქ-
ტის (საზღვრების) გაქრობა, როდესაც დარღვეულია „მე და შენ“  და 
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იგი იცვლება „ჩვენ“-ით. ამ დროს ადამიანი არის ათქვეფილი, შერწყ-
მული სხვა ადამიანში, გარე რეალობასთან. ამის გამო ადამიანი ვერ 
ირჩევს ცხოვრებაში საკუთარ გეზსა და მიმართულებას. მას უჭირს 
საკუთარი ცხოვრების მართვა, გარმოსთან ეფექტური კონტაქტის 
დამყარება, გაუცნობიერებლად ექვემდებარება „მასებს“, რის გამოც 
მოკლებულია დამოუკიდებულობას და უჭირს გადაწყვეტილების 
მიღება (ნადირაშვილი, 2007).   

ორგანიზმის თვითრეგულაცია

თვითრეგულაცია არის პროცესი, როდესაც ორგანიზმი იბრძვის 
ბალანსის შესანარჩუნებლად, თვითრეგულაციის დარღვევა  ხდება 
მაშინ, როცა კონტაქტი შეწყვეტილია და ადამიანი აწყდება ზემოთ 
ჩამოთვლილ წინააღმდეგობებს. გეშტალტ თერაპიის ყველაზე ხში-
რი კლინიკური სამუშაო სწორედ ამ კუთხით მიმდინარეობს (ნადი-
რაშვილი, 2007).   

ცვლილების პარადოქსალური თეორია

ცვლილებების პარადოქსალური თეორია გეშტალტ თერაპიის 
ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპია. ბესლერის აზრით, ცვლილე-
ბა ხდება მაშინ, როდესაც ადამიანი ხდება ისეთი როგორიც სინამდ-
ვილეშია, და არა მაშინ, როდესაც ცდილობს გახდეს ისეთი, როგო-
რიც ის არ არის (ნადირაშვილი, 2007).   

ფენომენოლოგია

ფენომენოლოგია სწავლობს არა მხოლოდ ინდივიდის ცნობიერს, 
არამედ გაცნობიერების უშუალო პროცესს. კლიენტმა უნდა იცო-
დეს, თუ როგორ გააცნობიერა, როგორ მივიდა გაცნობიერებამდე. 
გეშტალტ თერაპიას აინტერესებს ის, თუ რას განიცდიან კლიენტები 
გარემოსთან (სხვებთან) ურთიერთობაში (ნადირაშვილი, 2007).   

გაცნობიერება

გაცნობიერება არის გეშტალტ თერაპიის ერთ-ერთი ძირითადი 
ამოცანა. სწორედ გაცნობიერება ქმნის იმ გამოცდილებას, რომე-
ლიც კლიენტის პიროვნული ზრდის საფუძველს წარმოადგენს. 

გაცნობიერება ყოველთვის მიზანმიმართული პროცესია, რომე-
ლიც მიმდინარეობს ორგანიზმში. გაცნობიერების დროს ხდება იმის 
სრული გააზრება, თუ რა ხდება აწმყოში. გაცნობიერების პროცესი 
ემსგავსება ფიგურისა და ფონის ერთმანეთისაგან გამოდიფერენ-
ცირების პროცესს.  სრული გაცნობიერებაში ჩართულია ადამიანის 
სენსო-მოტორული, კოგნიტური და ენერგეტიკული პროცესები 
(Fennel & Weinhold, 1997).
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სწორედ გაცნობიერება ქმნის იმ გამოცდილებას, რომელიც 
კლიენტის პიროვნული ზრდის საფუძველს წარმოადგენს. გაცნობი-
ერების გაფართოება საკუთარი თავის გაგების გზაა. გეშტალტ თე-
რაპიის პროცესში გამოიყენება მედიტაციის მსგავსი პროცესი, რო-
მელიც პიროვნების შიგა, გარე და შუა ზონის გაცნობიერებას წარ-
მოადგენს, ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ ამ დროს ადამიანი არის 
აქტიური, მედიტაციისაგან განსხვავებით, სადაც ადამიანი არის 
პასიური მიმღები (ნადირაშვილი, 2007).   

ინსაიტი − გაცნობიერების ერთ-ერთი ფორმა, ჩნდება ძლიერი 
შინაგანი განცდების დროს. გაცნობიერებული კონტაქტი ქმნის 
ახალ, გააზრებულ მთლიანობას, სადაც თავისთავად ხდება პრობ-
ლემების გამოყოფა და გადაჭრა. ადამიანი, რომელმაც გააცნობი-
ერა, იცის რას აკეთებს, როგორ აკეთებს, იმას თუ რა ალტერნატი-
ვები არსებობს მის განკარგულებაში, და რა გადაწყვეტილებების 
მიღება შეუძლია (ნადირაშვილი, 2007).   

დიალოგი

დიალოგის პრინციპები დაფუძნებულია მარტინ ბუბერის „მე-
შენ“ ფილოსოფიურ კონცეპციაზე, რომლის მიხედვით, ინდივიდის  
„მე“ აზრს იძენს სხვასთან ურთიერთობის პროცესში. გეშტალტ თე-
რაპია ეხმარება კლიენტს განავითაროს და გააუმჯობესოს საკუთა-
რი თავის მხარდაჭერა. 

თერაპიული ურთიერთობისას გეშტალტ თერაპიაში აქცენტი 
კეთდება დიალოგის ოთხი ძირითად მიმართულებაზე (ნადირაშვი-
ლი, 2007).   

1. ინკლუზია – ჩართულობა; ეს არის ინტერპერსონალური 
მიდგომა, რომელიც მოცემული მომენტისათვის, დიალოგის 
პროცესში ჩნდება; ინკლუზია უზრუნველყოფს კლიენტის 
მუშაობისას დაცულ გარემოს, სადაც კუმუნიკაციის პრო-
ცესში კლიენტი ახდენს საკუთარი გამოცდილების გააზრე-
ბას და გაცნობიერებას. 

2. თანდასწრება – თერაპევტი გამოხატავს საკუთარ შეხედუ-
ლებებს კლიენტის წინაშე, ამის შედეგად, იგი დიალოგის 
პროცესის თანამონაწილე ხდება. 

3. დიალოგის მიმართ ვალდებულება − კონტაქტი უფრო მე-
ტია, ვიდრე ორი ადამიანის მიერ ერთმანეთისთვის რამის 
კეთება. ინტერაქციის შედეგად კონტაქტი მუდმივად პროგ-
რესირდება. ინტერპერსონალურ პროცესში გეშტალტ თე-
რაპევტის საქმიანობა მისგან მოითხოვს ნამდვილ ურთიერ-
თობას. ინტერაქციის პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნე-
ლოვანია თერაპევტის მიერ კლიენტთან მუდმივი უკუკავ-
შირის განხორციელება.   
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4. ცოცხალი დიალოგი – დიალოგი არის ის, სადაც შეიძლება 
რაიმეს კეთება და არ ნიშნავს მხოლოდ საუბარს რაღაცის 
შესახებ.  დიალოგის საშუალება შეიძლება გახდეს ცეკვა, 
სიმღერა, სიტყვები ან რაიმე სხვა მოდალობა, რომელიც 
ხელს შეუწყობს ემოციების გამოხატვასა და მონაწილეთა 
შორის ენერგიის ურთერთგაცვლას.

ფოკუსი „აქ და ამჟამად“

გეშტალტ თერაპევტი „აქ და ამჟამად“ პრინციპით მოქმედებს. 
იგი ცდილობს კლიენტს გააცნობიერებინოს და ათქმევინოს ის, რაც 
მას ამ პროცესში ემართება. აწმყოს გაცნობიერების ობიექტი შესაძ-
ლოა იყოს წარსულის მოვლენებიც, მაგრამ მთავარი ისაა, რომ გაც-
ნობიერების პროცესი სწორედ „ახლა“ ან „ამჟამად“ მიმდინარეობს. 
აწმყო არის წარსულისა და მომავლის მუდმივი უერთიერთკავშირი. 
გეშტალტ თერაპიაში „მე და შენ“, „რა და როგორ“, „აქ და ამჟამად“ 
არის ხშირად გამოყენებული მეთოდოლოგიები (Fennel & Weinhold, 
1997).

თვითობის კონცეფცია

გეშტალტ თეორიაში მნიშვნელვანია ის, თუ როგორ ესმით 
„თვითობა“. გუდმანის თვითობის თეორიის მიხედვით, თვითობა 
არ არის რაღაც ცალკე განყენებულად არსებული ან ფსიქიკური 
ინსტანცია, როგორიცაა „მე“ ან „ეგო“. თვითობა არის ყველა ადა-
მიანისათვის სპეციფიკური პროცესი თავისი დამახასიათებელი 
უნარებით. თვითობა არ გაიგივდება მხოლოდ ადამიანის „ყოფით“, 
არამედ მისი „ყოფა სამყაროში“, რომელიც იცვლება არსებულ სი-
ტუაციებზე დამოკიდებულებით. გუდმანი მაგალითისთვის ამ პრო-
ცესს ადარებს მხატვარის მუშაობას (ხატვას) ან ბავშვს, რომელიც 
თამაშობს. რადგანაც ისინი შემოქმედებით პროცესში არიან აქ-
ტიურნიც და პასიურნიც, აცნობიერებენ რა როგორც გარემოდან 
მიღებულ შეგრძნებებს, ასევე შიგნიდან, ორგანიზმიდან გამოსულ 
იმპულსებს (ნადირაშვილი, 2007).   

თვითობის ფუნქციები

გეშტალტ თერაპიაში თვითობა ფუნქციონირებს სამ რეჟიმში: 
როგორც „იდი“ (სასიცოცხლო მნიშვნელობის შინაგანი იმპულსები), 
როგორც „ეგო“ (მე-ფუნქცია) და როგორც „პიროვნება“ (საკუთარი 
თავის ვერბალური წარმოდგენა, ისე როგორც ადამიანი სცნობს, 
აღიარებს საკუთარ თავს). „ეგო“ ფუნქცია, განსხვავებით „იდი“-ისა, 
არის აქტიური ფუნქცია, როდესაც ადამიანს შეუძლია არჩევანი თუ 
უარყოფა. გუდმანი გამოყოფს ამ ფუნქციის დარღვევის სახეობებს, 
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რომლებიც სხვა ავტორების მიერ განიხილება, როგორც ეგოს დაც-
ვის მექანიზმები. თვითობის სამივე ფუნქცია ჩნდება სხვადასხვა 
დროს, სხვადასხვა ინტენსივობით ან გამოხატულების ხარისხით 
(ნადირაშვილი, 2007).

კემპლერის ოჯახის თერაპია 

ვალტერ კემპლერის ოჯახის გეშტალტ თერაპია არაა თეორე-
ტიზირებული და ეხმარება ადამიანებს რომ მიაღწიონ თვითცნობი-
ერებას, ავტონომიას, პასუხისმგებლობა აიღონ საკუთარ თავზე და 
იყვნენ ავთენტურები. მისი აზრით, სწორედ ოჯახს შესწევს ძალა 
დაეხმაროს თავის წევრებს განვითარდნენ ინდივიდუალურად და 
მიაღწიონ თვითრეალიზაციას. 

მიდგომა გვთავაზობს ოჯახებთან მუშაობის კონფრონტაციულ, 
ინტერაქტიულ ტექნიკებს, რომელიც ეყრდნობა შემდეგ პრინცი-
პებს: (Fennel & Weinhold, 1997):

1. ნათელი ცოდნა იმისა, თუ „ვინ ვარ მე?“ ყოველ მოცემულ 
მომენტში, რაც მოითხოვს იმის  გააზრებას, თუ რა მინდა მე 
დროთა განმავლობაში.

2. სენსიტიური აღქმა და აღიარება იმ პირების, ვისთანაც ვარ 
და რა კონტექსტშიც ჩვენ ერთად ვიმყოფებით; 

3. მანიპულაციის უნარ-ჩვევების განვითარება და მათი ეფექ-
ტური გამოყენება; 

4. პროცესის დამთავრების უნარი. 
კემპლერის თერაპიული ტექნიკები იწვევდა ოჯახის წევრების 

პროვოცირებას. კემპლერს ჰქონდა ოჯახის წევრებზე დიდი ზეგავ-
ლენის მოხდენის უნარი. იგი ოჯახის წევრებისგან მოელოდა გულ-
ღიაობას. მისი დაშვება იყო შემდეგი: „ოჯახის წევრებს აქვთ სურ-
ვილი, რომ გადაჭრან არსებული პრობლემები და გაიუმჯობესონ 
ურთიერთობები და ეს არის საკმარისი მიზეზი იმისათვის, რომ ისი-
ნი აღიჭურვონ საკმარისი სიმამაცით და გამბედაობით, რომ წარმო-
აჩინონ საკუთარი მოწყვლადობა და უსუსურობა“. კემპლერი აქტი-
ურად და პირდაპირ მოუწოდებდა მონაწილეებს, რომ უფრო მეტად 
გაეცნობიერებინათ საკუთარი ქმედებები, სიტყვები და გრძნობე-
ბი. კემპლერი მიმართავდა ასერტულობას, იყო ძალიან ემოციური, 
„ნამდვილი“ და მუშაობდა ოჯახის წევრების მოტივაციის გაზრდაზე, 
რათა მათ გამოეხატათ თავიანთი „ნამდვილი“, „ჭეშმარიტი“ გრძნო-
ბები, ის, რასაც რეალურად გრძნობდნენ მოცემულ მომენტში, „აქ და 
ამჟამად“. სწორედ ეს იყო ოჯახის ცვლილებაზე ზეგავლენის მოხდე-
ნის მთავარი იარაღი. 
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methods, 5th edition. Boston: Allyn & Bacon.

Satir, V. (1992). Peoplemaking. Palo Alto, Calif.:  Science & Behavior Books. 
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ლია ირინა პეტროვას მიერ). 
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თავი 7

პროფესიული ეთიკისა და თვითმოვლის საკითხები 

ავტორი: ია შეყრილაძე 
სამეცნიერო რედაქტორი: შორენა საძაგლიშვილი

განხილული	საკითხები:

•	 პროფესიული	 ეთიკა:	 განმარტება	 და	 ძირითადი	 პრინცი	- 
პები

•	 პროფესიული	ეთიკა	და	ბენეფიციართა	კონსულტირება	
•	 ეთიკური	დილემები	სოციალურ	მუშაობაში	
•	 პროფესიული	გადაწვის	პრევენცია	და	დაძლევა		

პროფესიული ეთიკა: 
განმარტება და ძირითადი პრინციპები

ეთიკა წარმოადგენს ადამიანის/ჯგუფის მორალური პრინციპე-
ბისა და ღირებულებების კოდექსს, რომელიც განსაზღვრავს, თუ 
რამდენად სწორია თუ არასწორი ესა თუ ის ქცევა. სხვა სიტყვე-
ბით, პროფესიული ეთიკა პროფესიული თემის ქცევის კოდექსია.  
სხვა მხარდამჭერი პროფესიების მსგავსად, ეთიკური ცნობიერება 
და ქმედება სოციალურ მუშაკთა პროფესიული  პრაქტიკის ქვა-
კუთხედია.

სოციალური მუშაობის პროფესია ეფუძნება ადამიანის უფლე-
ბების, ღირსებისა და კეთილდღეობის დაცვისა და სოციალური 
სამართლიანობის პრინციპებს. ადამიანებთან მუშობისას არაგანს-
ჯითი მიდგომა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, საკუთარი პრო-
ფესიული კომპეტენციის გაცნობიერება და მასზე ზრუნვა, ბენეფი-
ციარის კულტურული თავისებურებების ცოდნა და პატივისცემა ის 
ბაზისური პროფესიული ღირებულებებია, რომლებითაც პრაქტიკო-
სი სოციალური მუშაკები უნდა ხელმძღვანელობდნენ.  

სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის, საქართველოშიც, სოცი-
ალურ მუშაკებს შემუშავებული აქვთ ეთიკური კოდექსები და გზამ-
კვლევები, რომლითაც პროფესიული თემი ხელმძღვანელობს. სა-
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ქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის მიერ შემუშავებული 
ეთიკური კოდექსი იხილეთ დანართში 1, ხოლო პრაქტიკის სტან-
დარტები დანართში 2. 

ქვემოთ მოყვანილია რამდენიმე ძირითადი პრინციპი, რომლე-
ბიც რელევანტურია კონსულტირებისათვის და რომელთაც ეფუძნე-
ბა სოციალურ მუშაკთა ეთიკის კოდექსები.

•	 თვითგანსაზღვრის (თვითგამორკვევის) პატივისცემა – სპე-
ციალისტმა ხელი უნდა შეუწყოს ადამიანის უფლებას, გა-
დაწყვეტილება მიიღოს დამოუკიდებლად, თუ აღნიშნული 
გადაწყვეტილება საფრთხეს არ უქმნის სხვათა უფლებებსა 
და კეთილდღეობას.

•	 მონაწილეობის ხელშეწყობა – სპეციალისტმა ხელი უნდა 
შეუწყოს მომსახურების მიმღებთა მონაწილეობას გადაწყ-
ვეტილების მიღების პროცესში და მათთან დაკავშირებულ 
ნებისმიერ ქმედებაში.

•	 ჰოლისტური მიდგომის გამოყენება – სოციალურმა მუშაკ-
მა ადამიანთან მუშაობისას ყურადღება უნდა გაამახვილოს 
მისი ცხოვრების ყველა ასპექტზე, იქნება ეს ოჯახი, თემი, 
სოციალური თუ ფიზიკური გარემო.

•	 ძლიერი მხარეების დადგენა და გაღვივება – სოციალური 
მუშაკი ფოკუსირებული უნდა იყოს ინდივიდის, ჯგუფისა და 
თემის ძლიერ მხარეებზე. მან ხელი უნდა შეუწყოს ძლიერ 
მხარეთა გამოვლენასა და განვითარებას.

სოციალურ მუშაკთა საერთაშორისო ფედერაციამ შემიმუშავა 
ზოგადი სახელმძღვანელო პრინციპები ნებისმიერი სოციალური მუ-
შაკისათვის, განურჩევლად იმისა, თუ რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს 
და რომელ სფეროშია დასაქმებული (საქართველოს სოციალურ მუ-
შაკთა ასოციაცია, 2004). ეს პრინციპებია:

• სოციალური მუშაკები მუდმივად უნდა ისწრაფოდნენ შე-
ინარჩუნონ და განივითარონ პროფესიული უნარები და 
კომპეტენცია.

• სოციალურმა მუშაკებმა არ უნდა გამოიყენონ საკუთარი 
უნარები და შესაძლებლობები არაჰუმანური მიზნებისთვის 
(მაგ:, წამება ან ტერორიზმი).

• სოციალურმა მუშაკებმა უნდა იმოქმედონ კეთილსინდისი-
ერად, ბოროტად არ უნდა გამოიყენონ ბენეფიციართა ნდო-
ბა, უნდა გაავლონ საზღვრები პროფესიულ და პირად ცხოვ-
რებას შორის და სამსახურეობრივი მდგომარეობა არ უნდა 
გამოიყენონ პირადი სარგებლის მისაღებად.

• სოციალური მუშაკები ბენეფიციარებთან მუშაობისას უნდა 
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მოქმედებდნენ თანაგრძნობით და ემპათიით და მათი ზრუნ-
ვა მიამრთული უნდა იყოს ბენეფიციართა გაძლიერებაზე.

• სოციალურმა მუშაკებმა არ უნდა დააყენონ საკუთარი ინ-
ტერესები და საჭიროებები ბენეფიციართა ინტერესებსა და 
საჭიროებებზე მაღლა.

• სოციალური მუშაკები ვალდებული არიან იზრუნონ საკუ-
თარ თავზე სამსახურსა თუ მის გარეთ, რათა შეეძლოთ შე-
საბამისი მომსახურების მიწოდება.

• სოციალური მუშაკები ვალდებულნი არიან კონფიდენ-
ციალურად შეინახონ ის ინფორმაცია, რომელსაც იღებენ 
მომსახურების მიმღებთაგან. გამონაკლისი შეიძლება იყოს 
მხოლოდ ისეთი ეთიკური საკითხები, როცა ინფორმაციის 
კონფიდენციალურად შენახვასა და სიცოცხლის გადარჩენას 
შორის გვიწევს არჩევანის გაკეთება. 

• სოციალური მუშაკები უნდა იაზრებდნენ, რომ ანგარიშ-
ვალდებულნი არიან ბენეფიციარებთან, კოლეგებთან, დამ-
საქმებლებთან, პროფესიულ ასოციაციებთან და კანონთან. 
ასევე, უნდა აცნობიერებდნენ რომ ეს ანგარიშვალდებულე-
ბა შეიძლება წინააღმდეგობრივი ხასიათის იყოს.

• სოციალურ მუშაკებს უნდა ჰქონდეთ მზაობა, ითანამშრომ-
ლონ  სოციალური მუშაობის აკადემიურ პროგრამებთან და 
ხელი შეუწყონ სოციალური მუშაობის მიმართულების სტუ-
დენტებს პრაქტიკული გამოცდილების მიღებაში.

• სოციალურმა მუშაკებმა უნდა წაახალისონ აქტიურ გან-
ხილვები ეთიკის საკითხებზე კოლეგებთან და დამსაქმებ-
ლებთან ეთიკურად მართებული გადაწყვეტილებების მისა-
ღებად, და უნდა შეეძლოთ, დაასაბუთონ საკუთარი გადაწ-
ყვეტილებებისა და ქმედებების ეთიკური თვალსაზრისით 
მართებულობ.

ამასთან, სოციალურ მუშაკთა საერთაშორისო ფედერაციის თა-
ნახმად, ნებისმიერ ქვეყანაში სოციალურმა მუშაკებმა აქტიურად 
უნდა იმუშაონ იმ მიმართულებით, რომ მათ დამსაქმებელ ორგანი-
ზაციებსა და ქვეყნებში მოხდეს სოციალურ მუშაკთა ეთიკის კოდექ-
სის დამკვიდრება და აღიარება.
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პროფესიული ეთიკა და ბენეფიციართა კონსულტირება

ბენეფიციართა კონსულტირების პროცესში პროფესიული ეთი-
კის დაცვა არსებითია. ეთიკის უმნიშვნელოვანესი საკითხებია სპე-
ციალისტის კომპეტენცია, კლიენტისა და სპეციალისტის ურთიერ-
თობის და გაზიარებული ინფორმაციის კონფიდენციალობა, ბენეფი-
ციარის ინფორმირებული თანხმობა და პროფესიული საზღვრების 
დაცვა.

კომპეტენცია 

კომპეტენცია მოიაზრებს სპეციალისტის ვალდებულებას იმოქ-
მედოს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში და, ასევე, გაიღრმავოს 
კომპეტენცია იმ საკითხებში, რომელთანაც უწევს შეხება და რომე-
ლიც ესაჭიროება ბენეფიციარებთან სამუშაოდ. ცალკეულ საკითხში 
კომპეტენციის არარსებობის შემთხვევაში, თუ აღნიშნული საკითხი 
ბენეფიციარის საქმის უმთავრეს კომპონენტს წარმოადგენს, სპეცი-
ალისტის ეთიკური ვალდებულებაა მოახდინოს ბენეფიციარის ინ-
ფორმირება გამოცდილების ნაკლებობის შესახებ და, საჭიროების 
შემთხვევასა და შესაძლებლობის ფარგლებში, გადაამისამართოს 
ბენეფიციარი უფრო კომპეტენტურ სპეციალისტთან.  საერთაშორი-
სო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ საკუთარი კომპეტენციის გადა-
მეტება ერთ-ერთი გავრცელებული ეთიკური გადაცდომაა. 

კონფიდენციალობა

კონფიდენციალობის დაცვა ბენეფიციართა პატივისცემის გამო-
ხატვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გზაა. წინა თავში აღნიშნული 
იყო, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ბენეფიციარის მიერ მოწოდებული 
და, ასევე, ბენეფიციარის შესახებ ჩვენს მიერ დაკვირვებული/მოპო-
ვებული ინფორმაციის კონფიდენციალობის შენახვა და ურთიერთო-
ბის დასაწყისში ბენეფიციარის ინფორმირება კონფიდენციალობისა 
და მისი საზღვრების შესახებ. ბენეფიციარის ნდობის მოპოვებისა და 
შენარჩუნების თვალსაზრისით სასიცოცხლო მნიშვნელობა ენიჭება 
სპეციალისტის მხრიდან კონფიდენციალობას დაცვას. 

ბევრ ქვეყანაში ცალკეული კანონმდებლობა არსებობს კლიენ-
ტის შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალობის შენახვაზე და კონ-
ფიდენციალობის დარღვევა კანონის დარღვევაა. ისეთ ქვეყანაშიც 
კი, როგორიცაა აშშ, სადაც ზემოაღნიშნული კანონმდებლობაც 
არსებობს და სოციალური მუშაობაც რეგულირებადი პროფესიაა 
(კლინიკურ სოციალურ მუშაკს კლინიკური პრაქტიკის წარმოების-
თვის ლიცენზიის მოპოვება და შენარჩუნება ესაჭიროება), კონფი-
დენციალობის დარღვევა ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული გა-
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დაცდომაა, რის გამოც სპეციალისტების ლიცენზიას და კლინიკურ 
პრაქტიკას რისკები ექმნება. 

ინფორმირებული თანხმობა 

ინფორმირებული თანხმობის საკითხი შესაძლებელია ორ ქვესა-
კითხად ჩავშალოთ. ერთია, ინფორმირებული თანხმობა მომსახურე-
ბაში მონაწილეობის შესახებ და მეორეა, ბენეფიციარის თანხმობის 
მოპოვება მის შესახებ სხვა პირთან ინფორმაციის გაზიარების თა-
ობაზე. ეს უკანასკნელი მჭიდრო კავშირშია კონფიდენციალობას-
თან. 

ინფორმირებული თანხმობა მომსახურებაში მონაწილეობის შე-
სახებ გულისხმობს ბენეფიციარისთვის წინასწარ იმის გაცნობას, 
რასაც მომსახურებაში ჩართვა გულისხმობს ინტერვენციების და 
შესაძლო რისკისა და სარგებელის ჩათვლით. ცხადია, აღნიშნული 
გარემოება ფორმალურად ვერ ვრცელდება იმ მომსახურებებზე, 
რომელთა მიწოდებაც ბენეფიციარის არჩევანი შეიძლება არ იყოს 
(მაგ. ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში ან სისხლის სამართლის 
სისტემაში), თუმცაღა სპეციალისტის ვალდებულება, გააცნოს სა-
კუთარი მომსახურების მიზნები და თავისებურებები, ძალაში რჩება. 

ხშირად სპეციალისტებს უწევთ ბენეფიციარის შესახებ ინფორ-
მაციის სხვა კოლეგებთან ან სხვა სააგენტოს წარმომადგენლებთან 
გაზიარება იმისათვის, რომ მიღწეულ იქნას ბენეფიციარზე ზრუნვის 
მიზნები. ამგვარ შემთხვევებში, მნიშვნელოვანია, ინფორმაციის სხვა 
სპეციალისტებთან გაზიარებამდე, სპეციალისტის მიერ მოპოვებულ 
იქნას ბენეფიციარის თანხმობა. თანხმობის გარეშე ინფორმაციის 
გაზიარება ეთიკური გადაცდომაა. აღნიშნული არ ვრცელდება გა-
დაუდებელ და კრიზისულ მდგომარეობებზე, როდესაც გარემოებე-
ბი არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ბენეფიციარის თანხმობა იქნეს 
მოპოვებული.

უნდა აღინიშნოს, რომ არის გარემოებები, როდესაც ინფორმი-
რებული თანხმობის შემთხვევაშიც კი არაეთიკურია სპეციალისტის 
მხრიდან ბენეფიციარის შესახებ ინფორმაციის გაზიარება, რადგან 
ეს უკანასკნელი, მაღალი ალბათობით უარყოფით გავლენას მოახ-
დენს მოწყვლადი ადამიანის კეთილდღეობაზე. მაგალითისათვის, 
ხშირად ძალადობა/ტრავმა განცდილი ბავშვების მშობლები ან თა-
ვად მოწყვლადი ბენეფიციარები შეიძლება ვერ იაზრებდნენ, რა 
უარყოფითი გავლენა შეიძლება იქონიოს მათმა მონაწილეობამ 
რომელიღაც თოქ-შოუში და ისინი შეიძლება სიხარულით დათანხ-
მდნენ ჟურნალისტთან ინტერვიუს ან თოქ-შოუში მონაწილეობას 
და სპეციალისტსაც მისცენ ჟურნალისტისთვის ინტერვიუს მიცემის 
უფლება. ასეთ შემთხვევაში სპეციალისტმა თავად უნდა განსაზღ-
ვროს შესაძლო ზიანის ხარისხი და თუ იგი გადასწონის შესაძლო 
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სარგებელს, მიუხედავად მოპოვებული ნებართვისა, უარი თქვას 
ინფორმაციის გაზიარებაზე. ასევე, მსგავს ვითარებაში, სპეციალის-
ტის ვალდებულებაა დაეხმაროს ბენეფიციარს აღნიშნული ნაბიჯის 
გადადგმასთან დაკავშირებული რისკების გააზრებაში. 

პროფესიული საზღვრები 

პროფესიული ქცევის საზღვრები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა 
არის მისაღები და რა მიუღებელი ბენეფიციარისა და სოციალური მუ-
შაკის ურთიერთობაში როგორც სამუშაო/სამსახურებრივ გარემოში/
სიტუაციებში, ასევე მის გარეთ, წარმოადგენს კონსულტირების ქვა-
კუთხედს. პრაქტიკოსის ფუნქციაა პროფესიული საზღვრების დამყა-
რება და შენარჩუნება, ორმაგი ურთიერთობის თავიდან აცილება. 

პროფესიული საზღვრების დაცვა არსებითია და მრავალ ას-
პექტს მოიცავს. პროფესიული ეთიკა სპეციალისტებს ასწავლის, 
რომ როდესაც ზრდასრულ ბენეფიციართან აქვთ დამყარებული სა-
მუშაო ურთიერთობა, ამავდროულად მასთან არ უნდა დაამყარონ 
სხვა სახის ურთიერთობა (მაგ. რომანტიკული ან თუნდაც ზედმე-
ტად მეგობრული). განსხვავებული ტიპის ორმა ურთიერთობამ შე-
საძლოა წარმოშოს ინტერესთა კონფლიქტი და შესაძლოა უარყო-
ფითად აისახოს სამუშაო მიზანზე. სწორედ ამიტომ, ადამიანებთან 
მომუშავე სპეციალისტები თავს იკავებენ ოჯახის წევრებთან, ნათე-
სავებთან და მეგობრებთან მუშაობისგან, რადგან, ხშირ შემთხვევა-
ში, სპეციალისტი-ბენეფიციარის ურთიერთობა განსხვავდება ორი 
ახლობელი ადამიანის ურთიერთობისგან.  

შესაბამისად, ბენეფიციართან ურთიერთობის პროცესში სპე-
ციალისტმა უნდა შეინარჩუნოს პროცესზე კონტროლი იმ გაგებით, 
რომ მაქსიმალურად თავიდან აიცილოს ბენეფიციართან ზედმეტი 
დაახლოება ან განსხვავებულ როლში ურთიერთობა. ეს უკანასკნე-
ლი მოიცავს ინტერესთა კონფლიქტსაც. თუმცა პროფესიული საზ-
ღვრების დაცვა ზოგჯერ ურთულესი ამოცანაა, რადგან შესაძლოა 
სოციალური მუშაკი ერთადერთი ადამიანი იყოს ბენეფიციარის 
ცხოვრებაში, რომელიც მას მრავალ დონეზე ცხოვრების გაუმჯობე-
სებაში ეხმარება. 

ასევე, ზოგიერთ სფეროში და ზოგიერთ ბენეფიციართან პრო-
ფესიული საზღვრების დაცვა ნაკლებ სიმკაცრეს საჭიროებს. ამის 
მაგალითია, ბავშვებთან ან დაბალი ფუნქციონირების მქონე პირებ-
თან მუშაობა. კერძოდ, თუ ბავშვი, რომელსაც არავინ ჰყავს, თავის 
სოციალურ მუშაკს მეგობრად თვლის, რამდენად სწორი იქნება, სპე-
ციალისტმა მას ყოველ ჯერზე შეახსენოს, რომ ის მისი მეგობარი არ 
არის? ეთიკურ და კომპეტენტურ სოციალურ მუშაკს, როგორც წესი, 
აქვს საკმარისი მოქნილობა, სწორად განსაზღვროს პროფესიული 
საზღვრების ლიმიტები კონკრეტულ ბენეფიციართან მიმართებაში.  
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პროფესიული ურთიერთობის ეთიკურად წარმართვაში სპე-
ციალისტს ეხმარება თვითცნობიერება. როდესაც ბენეფიციარების 
დიდი ნაწილი მოწყვლად ინდივიდებს წარმოადგენენ, ადვილია, 
ბენეფიციარმა სოციალური მუშაკი გააღმერთოს, ან მისი კეთილ-
განწყობით ისარგებლოს და ზედმეტად ჩართოს საკუთარი ცხოვ-
რებისეული საკითხების მოგვარებაში. ამდენად, მნიშვნელოვანია 
სპეციალისტი იაზრებდეს და მართავდეს საკუთარი აღიარების 
მოთხოვნილებას (მაგ. ის, რომ კეთილ საქმეს აკეთებს, ადამიანები 
მადლიერები არიან) და, თუკი საზღვრების დაუცველობის სიგნალე-
ბი სახეზეა, დროულად რეაგირებდეს მათზე. მნიშვნელოვანია ბენე-
ფიციარის გათვითცნობიერება იმაში, თუ რატომაა საჭირო პროფე-
სიული საზღვრების დაცვა და რომ ეს უკანასკნელი, პირველ რიგში, 
ბენეფიციარის ინტერესებს ემსახურება. წინააღმდეგ შემთხვევაში 
მან შეიძლება არასწორად გაიგოს სპეციალისტის „უარი“ გარკვეულ 
შეთავაზებაზე (მაგ. ბავშვის მონათვლაზე) და შეურაცხყოფილად ან 
უარყოფილად იგრძნოს თავი, რაც გავლენას მოახდენს სპეციალის-
ტის მიმართ კეთილგანწყობაზე. 

პროფესიული საზღვრების შენარჩუნებაში სპეციალისტს ეხ-
მარება თვითრეფლექსიის უნარი და სათანადო პროფესიული სუ-
პერვიზია. მნიშვნელოვანია სოციალური მუშაკი, რომელიც მისგან 
განსხვავებული ტიპის ადამიანებთან მუშაობს და შესაძლოა მათგან 
საკმაოდ განსხვავებული ღირებულებები აქვს, ცდილობდეს საკუ-
თარი დამოკიდებულებების, სტერეოტიპებისა და მოლოდინების 
გააზრებას და მართვას. ასევე მნიშვნელოვანია სპეციალისტი კარ-
გად აცნობიერებდეს ტრანსფერისა და კონტრანსფერის ფენომენებს 
და მათ გავლენას ბენეფიციართან ურთიერთობაზე. 

ტრანსფერი (იგივე გადატანა) ესაა ბენეფიციარის მხრიდან 
ერთი ადამიანის მიმართ არსებული ემოციების და დამოკიდებულე-
ბების არაცნობიერი გადატანა მეორე ადამიანზე, ამ შემთხვევაში 
სპეციალისტზე. ბენეფიციართან მუშაობის კონტექსტში შესაძლოა 
ადგილი ჰქონდეს მისი მხრიდან სხვა ადამიანის მიმართ (მაგალი-
თად, მშობლის, მეუღლის, ან სხვა სპეციალისტის) არსებული ემო-
ციათა და დამოკიდებულებათა გადატანას სოციალურ მუშაკზე. 

ანალოგიურად, კონტრტრანსფერი (იგივე უკუგადატანა) ესაა 
სპეციალისტის მიერ სხვა ადამიანის/მოვლენის მიმართ არსებუ-
ლი ემოციების და დამოკიდებულებების გადატანა ბენეფიციარზე. 
მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებთან მომუშავე პროფესიონალები 
იაზრებდნენ ტრანსფერისა და კონტრტრანსფერის როლს ურთიერ-
თობაში და შეეძლოთ მათი მართვა ისე რომ, არ დაირღვეს პროფე-
სიული საზღვრები და არ დაზიანდეს სამუშაო ალიანსი. 

პროფესიული საზღვრების დაცვასთან მჭიდროდ დაკავშირებუ-
ლი კიდევ ერთი საკითხია სპეციალისტის მხრიდან პირადი ინფორ-
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მაციის და გამოცდილების გაზიარება ბენეფიციარისთვის, რასაც 
თვითგახსნას უწოდებენ ხოლმე.

თვითგახსნა ესაა პრაქტიკოსის მხრიდან მნიშვნელოვანი პი-
რადი ინფორმაციის გაზიარება ბენეფიციართან, რომელიც მიზნად 
ისახავს თერაპიული პროცესის ხელშეწყობას და ბენეფიციარის 
გაძლიერებას. მაგალითად, თუ სპეციალისტს იგივე პრობლემასთან 
ჰქონია შეხება, რასთანაც აქვს მოცემულ  მომენტში ბენეფიციარს, 
ბენეფიციარმა შესაძლოა უფრო ადვილად ისაუბროს საკუთარ 
მდგომარეობაზე იფიქრებს რა, რომ მას კარგად გაუგებენ. მნიშვ-
ნელოვანია, რომ თვითგახსნა იყოს რელევანტური, ზომიერი და არ 
ატარებდეს ხშირ ხასიათს. თუ იგი ზედმეტია, ეს გავლენას მოახდენს 
პროფესიულ საზღვრებზე.

ზოგადად, პრაქტიკოსის მხრიდან თვითგახსნა საკამათო სა-
კითხს წარმოადგენს სამეცნიერო საზოგადოებაში. მაგალითისთ-
ვის, ჰუმანისტური სკოლის მიმდევარნი მას მისაღებად მიიჩნევენ, 
ხოლო ფსიქოანალიზის მიმდევარნი კი − არა. წამყვანი მნიშვნელობა 
თვითგახსნაში ენიჭება იმას, რომ მის მიზანს უნდა წარმოადგენდეს 
ბენეფიციარის კეთილდღეობა და არა ის, რომ სპეციალისტს მოუნ-
და ემოციების გამოხატვა და თავის ცხოვრებაზე „ჭორაობა“. 

მეორეს მხრივ, არის სფეროები, რომლებშიც პრობლემური გა-
მოცდილების ისტორია სპეციალისტში უპირატესობად მიიჩნევა და 
გამოყენებულია თერაპიული მიზნებისათვის. მაგალითისათვის, 
ყოფილი წამალდამოკიდებული ადამიანები ხშირად მუშაობენ სპე-
ციალისტებად ადიქციის კლინიკებში და ეხმარებიან წამალდამოკი-
დებულ პირებს ადიქციის დაძლევაში. ასეთ დროს, სპეციალისტები 
თერაპიული მიზნებისათვის იყენებენ საკუთარი ადიქციური წარსუ-
ლის შესახებ ინფორმაციის გაზიარებას. 

რომ შევაჯამოთ, ბენეფიციართა კონსულტირების პროცესში 
პროფესიული საზღვრები დაცულია, თუ:

•	 სპეციალისტის გადაწყვეტილებები და ქმედებები ფოკუსი-
რებულია ბენეფიციარის საჭიროებების მოგვარებაზე.

•	 სპეციალისტი კლიენტს არ უზიარებს ინფორმაციას პირად 
ცხოვრებაზე გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამგვარი 
გაზიარება კულტურულად რელევანტურია ან კონსულტი-
რების მიზნებს შეესაბამება.

•	 სპეციალისტი თავიდან იცილებს ორმაგ ურთიერთობას და 
ინტერესთა კონფლიქტს.

•	 სპეციალისტი მოქმედებს საკუთარი კომპეტენციის ფარგ-
ლებში და, საჭიროების შემთხვევაში, კლიენტის ზრუნვაში 
რთავს სხვა პროფესიონალებს.

•	 სპეციალისტი ზრუნავს საკუთარ თავზე და უზრუნველყოფს 
იმას, რომ მისი ემოციური მდგომარეობა და მისი ქცევა შე-
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ესაბამებოდეს დასაქმებულ თანამდებობას და ხელს არ უშ-
ლიდეს პროფესიული ფუნქციის შესრულებაში. 

პროფესიული გადაწვის თავიდან აცილება ასევე პროფესიული 
ეთიკის საკითხია და უფრო დაწვრილებით განხილულია მოგვიანე-
ბით. 
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ეთიკური დილემები სოციალურ მუშაობაში

სოციალური მუშაკები სამსახურებრივ კონტექსტში ხშირად აწ-
ყდებიან ეთიკურ დილემებს. ეთიკური დილემის წმინდა შემთხვევა 
წარმოადგენს სიტუაციას, რომელშიც სულ მცირე ორი ეთიკური 
სტანდარტი, პროფესიის მორალური ღირებულება, ერთმანეთთან 
წინააღმდეგობაში მოდის და სპეციალისტს უწევს არჩევანის გაკე-
თება ორ ისეთ ვარიანტს შორის, რომელიც კავშირშია უარყოფით 
შედეგთან.

ეთიკური გამოწვევები სოციალურ მუშაობაში დიდწილად შემ-
დეგი ფაქტორებისგან გამომდინარეობს: 

• სოციალური მუშაკის ფუნქცია ხშირად წინააღმდეგობრივ 
ხასიათს ატარებს: ერთდროულად ის დახმარებასაც გულის-
ხმობს და კონტროლსაც;

• სოციალური მუშაკის ვალდებულება, დაიცვას ადამიანის 
ინტერესები, შესაძლოა წინააღმდეგობაში მოვიდეს საზო-
გადოების მოლოდინთან მისი მომსახურება იყოს სასარგებ-
ლო მთლიანად საზოგადოებისთვის;

• სოციალური მუშაკები შესაძლოა დაპირისპირებული მხა-
რეების ინტერესებს შორის მოექცნენ;

• სოციალურ მუშაკებს ხშირად უწევთ მუშაობა  შეზღუდული 
რესურსების პირობებში.

დილემურ სიტუაციაში, როდესაც ორი ეთიკური ღირებულება 
ერთმანეთს უპირისპირდება, გასათვალისწინებელია, რომ გარკ-
ვეული ღირებულებები სხვებზე უპირატესად მიიჩნევა, ამიტომ 
არსებობს შეთანხმება, რომ ამგვარი კონფლიქტის დროს ერთ-ერ-
თის, უფრო ღირებულის, სასარგებლოდ გადაიჭრას დილემა. ამის 
მაგალითია ადამიანის კეთილდღეობის და სიცოცხლის ხელშეუხებ-
ლობის ღირებულების უპირატესი მნიშვნელობა თვითგანსაზღვრის 
(თვითგამორკვევის) ღირებულებასა და კონფიდენციალობის შენახ-
ვის ღირებულებაზე. 

აქედან გამომდინარე, მაგალითად, თვითდაზიანების მაღალი 
რისკის დროს სპეციალისტი ვალდებული ხდება კონფიდენციალო-
ბის (როდესაც ბენეფიციარი ითხოვს, რომ ამის შესახებ არავის უთხ-
რა) და ადამიანის თვითგანსაზღვრის (ამ შემთხვევაში მისი არჩევა-
ნი, თავს რამე დაუშაოს) ღირებულებები გვერდზე გადადოს, რად-
გან სიცოცხლის შენარჩუნება უპირატესი ღირებულებაა. ეთიკურ 
ღირებულებებს შორის კონფლიქტის კიდევ ერთი გავრცელებული 
გარემოებაა, როდესაც ბავშვზე ძალადობის შეტყობინება კავშირ-
შია ბენეფიციართან ურთიერთობის გაფუჭებასთან. ვინაიდან ბავ-
შვის კეთილდღეობა უპირატესია, სპეციალისტთა ვალდებულებაა 
მისი უზრუნველყოფა.
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გავრცელებული ეთიკური დილემები ბენეფიციართა  
კონსულტირებისას

საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ბენეფიციართა 
კონსულტირების ჭრილში ყველაზე გავრცელებული ეთიკური დი-
ლემები მოიცავენ სიტუაციებს, რომლებშიც სახეზეა: 

•	 ბენეფიციარის კონფიდენციალობის დარღვევა, 
•	 ბენეფიციარის კანონსაწინააღმდეგო ქმედებაზე რეაგირე-

ბა, 
•	 ძალადობაზე და უგულებელყოფაზე რეაგირება, 
•	 არანებაყოფლობითი ჰოსპიტალიზაცია, 
•	 სოციალური მედიის საშუალებით ურთიერთობა, 
•	 ბენეფიციარისგან საჩუქრის მიღება, 
•	 პროფესიული საზღვრების დაუცველობა 

ეთიკური დილემის გადაჭრისას მნიშვნელოვანია, სპეციალის-
ტმა გაიაზროს რომელი ეთიკური ღირებულებაა უპირატესი და 
მის სასარგებლოდ იმოქმედოს. თუმცაღა,  ზოგჯერ არ არსებობს 
ერთადერთი სწორი პასუხი. შესაბამისად, გადაწყვეტილება უნდა 
ემყარებოდეს იმას, თუ რაა საუკეთესო გამოსავალი კონკრეტული 
ბენეფიციარისთვის და საქმიანობისთვის. ასეთ დროს, უმჯობესია 
სპეციალისტმა საკუთარ თავს დაუსვას შემდეგი კითხვები: 

•	 რა სარგებელს და რა ზიანს მოიტანს ესა თუ ის არჩევანი? 
•	 რა იქნებოდა ამ მოცემულობაში რეალისტური საუკეთესო 

გამოსავალი? 
•	 რაში მდგომარეობს ჩემი ვალდებულება?

ვინაიდან ეთიკური დილემის ან მასთან მიახლოებული მდგო-
მარეობის გადაჭრა იოლი არაა, ასეთ დროს მნიშვნელოვანია სპე-
ციალისტმა მიიღოს სუპერვიზია და გაიაროს კონსულტაცია კოლე-
გებთან. თუ შემთხვევა ამის საშუალებას იძლევა, არსებითია სოცი-
ალურმა მუშაკმა ცხელ გულზე არ იმოქმედოს და გადაწყვეტილე-
ბების მიღებამდე შეეცადოს სათანადო ინფორმაციის მოპოვებას და 
გადამუშავებას. მნიშვნელოვანია ორგანიზაციებს ჰქონდეთ გამარ-
თული სუპერვიზიის სისტემა და შემუშავებული შინაგანაწესი და 
ქცევის კოდექსი, რაც დაეხმარებათ სპეციალისტებს ეთიკურ დილე-
მებთან მიახლოებული სიტუაციების უფრო ეფექტურად გადაჭრაში. 
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პროფესიული გადაწვის პრევენცია და დაძლევა

პროფესიული გადაწვა და მეორეული ტრავმირება

თანამდეროვე ეპოქაში სამსახურებრივი სტრესი, მისი პრევენ-
ცია და დაძლევა უაღრესად აქტუალური საკითხებია ინდივიდების, 
ორგანიზაციებისა და საზოგადოების ჯანსაღი ფუნქციონირებისათ-
ვის. პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკი, რომელიც დღენიადაგ ბენე-
ფიციართა მრავალგვარ საჭიროებებზე ზრუნავს და ხშირად უწევს 
მძიმე შინაარსებთან შეხება, თან ხშირად შეზღუდული რესურსებით, 
სამსახურებრივი სტრესის განსაკუთრებული რისკის ქვეშ იმყოფება. 
ამასთან, პროფესიული ეთიკა მას ავალდებულებს, იზრუნოს იმაზე, 
რომ საკუთარმა ემოციურმა და სხვა ტიპის პრობლემებმა ხელი არ 
შეუშალოს ბენეფიციარებთან მუშაობაში და მათზე ზრუნვაში.

სტრესი განისაზღვრება როგორც ორგანიზმის რეაქცია ხელის-
შემშლელ სტიმულზე ან გარემოს ისეთ მოთხოვნებზე, რომლებიც 
ადამიანის განცდაში მის შესაძლებლობებს აღემატება. მწვავე სტრე-
სულ მდგომარეობას აქვს გამოხატული დასაწყისი და დასასრული, 
რაც იწვევს აღელვების დროებით მდგომარეობას, ხოლო ქრონიკუ-
ლია სტრესი, როდესაც აღნიშნული მღელვარების მდგომარეობა გა-
ხანგრძლივებულია  (გერიგი & ზიმბარდო, 2009). 

კანადელმა ენდოკრინოლოგმა ჰანს სელიემ, რომელმაც შეის-
წავლა გახანგრძლივებული სტრესული მდგომარეობის გავლენა 
ორგანიზმის ფუნქციონირებაზე, დაადგინა ის ტიპიური რეაქციები, 
რომლითაც ორგანიზმი პასუხობს განსხვავებულ სტრესორებს. ამ 
რეაქციათა ერთობლიობას სელიემ ზოგადი ადაპტაციის სინდრომი 
უწოდა, რომელშიც გამოყო სამი ფაზა − განგაშის, წინააღმდეგობის 
და გამოფიტვის (გერიგი & ზიმბარდო, 2009). 

სოციალური მუშაკების ეთიკის კოდექსში მითითებულია, რომ 
სოციალური მუშაკები ვალდებული არიან იზრუნონ საკუთარ თავზე 
სამსახურსა თუ მის გარეთ, რათა შეძლონ ხარისხიანი და სათანადო 
მომსახურების მიწოდება. აქედან გამომდინარე, სამსახურებრივი 
სტრესის მართვის განვითარებული უნარები სასიცოცხლო მნიშვენ-
ლობის მატარებელია თითოეული პრაქტიკოსისათვის. 

ზოგადად სტრესი ნაკლებია სიტუაციებში, როდესაც  საკითხ-
თა გადაწყვეტისთვის ადამიანს/ადამიანებს აქვს საკმარისი დრო, 
გამოცდილება და რესურსი, ხოლო მაღალია, როდესაც ადამიანებს 
აქვთ განცდა, რომ ვერ პასუხობენ მათდამი წაყენებულ მოთხოვ-
ნებს. აღსანიშნავია, რომ ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ფაქ-
ტორია სტრესის სუბიექტური განცდა, ანუ სტრესის ხარისხი დიდ-
წილად არის განპირობებული იმით, თუ როგორ აღიქვამს/აფასებს 
ადამიანი სიტუაციასა და გამკლავების საკუთარ უნარებს. 
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ადამიანის ორგანიზმი სტრესზე მრავალგვარად რეაგირებს. სა-
ხეზეა როგორც ფიზიოლოგიური, ასევე ემოციური/ფსიქოლოგიური 
და ქცევითი რეაქციები. ბიოლოგიურ დონეზე, როგორც წესი,  იმა-
ტებს მრავლობითი წუხილები ან ტკივილები, კუნთური დაძაბულო-
ბა, წნევა, სუნთქვა, გულისცემა, ფსიქიკური სიფხიზლე და შფოთვა, 
პესიმიზმი, შესაძლოა გაძლიერდეს მეტაბოლიზმი, ხოლო ქვეითდე-
ბა  იმუნიტეტი, კონცენტრაციის უნარი, შემოქმედებითობა, ემოცი-
ური სტაბილურობა და ენერგიის დონე.

სამსახურებრივი სტრესი მოიაზრებს სტრესორებს და სტრესულ 
მდგომარეობას, რომელსაც ინდივიდს უქმნის მისი სამუშაო პირო-
ბები, პასუხისმგებლობები, მიზნები, ღირებულებები, გარემო და 
კონტექსტი. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის თანახმად, სამ-
სახურებრივი სტრესი მოიცავს გახანგრძლივებულ, მოუგვარებელ, 
სამუშაოსთან დაკავშირებულ სტრესს, რაც იწვევს გამოფიტვას, სა-
მუშაოსგან დისტანცირებას, ნეგატივიზმს, ცინიზმსა და არაეფექტუ-
რობის განცდას (WHO, 2019). 

ტერმინი „გადაწვა“ პირველად 1974 წელს გამოიყენა გერმა-
ნელ-ამერიკელმა ფსიქოლოგმა და მკვლევარმა ჰერბერტ ფროიდენ-
ბერგერმა სტატიაში, რომელიც მან დაწერა ნარკოტიკზე დამოკი-
დებულთა კლინიკის პერსონალის შესახებ (Freudenberger, 1974). ამ 
სტატიაში მან ხაზი გაუსვა გადაწვისა და დეპრესიის მსგავსებას. 
მოგვიანებით სხვა მკვლევარებიც დაინტერესდნენ სამსახურებრი-
ვი გადაწვის თემით. უკვე 1981 წელს ამერიკელმა ფსიქოლოგებმა 
ქრისტინა მასლაჩმა და სუზენ ჯეკსონმა შეიმუშავეს მასლაჩის გა-
დაწვის კითხვარი. თავდაპირველად ეს ინსტრუმენტი ადამიანებთან 
მომუშავე დარგებზე იყო გათვლილი (სოციალური მუშაკები, ექი-
მები, მასწავლებლები), თუმცა მოგვიანებით ბევრ სხვა დარგშიც 
გავრცელდა და დღესდღეობით ფართედ გამოიყენება (Maslach & 
Jackson, 1981). 

პროფესიული გადაწვა არის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური გა-
მოფიტვის მდგომარეობა, რომელიც გამოწვეულია გახანგრძლივე-
ბული და გადაჭარბებული სამსახურებრივი სტრესით. მისთვის და-
მახასიათებელია:

	 გაღიზიანებადობა, ფრუსტრაცია და ზოგადი უნდობლობა 
სხვების მიმართ

	 მოტივაციის და ენთუზიაზმის ნაკლებობა
	 ფიზიკური და ემოციური ენერგიის ნაკლებობა
	 იზოლირებულობის და თანადგომის ნაკლებობის განცდა 
	 სამსახურიდან წასვლის სურვილი
გადაწვის წამყვანი ასპექტებია გამოფიტვა, ცინიზმი და არა-

ეფექტურობა. გამოფიტვა გულისხმობს განცდას იმისა, რომ ემო-
ციურად გამოწურული ხარ, ძილის პრობლემებს, ხშირ ავადობასა 
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და ფოკუსირების სირთულეებს. ცინიზმი მოიცავს საქმისადმი აპა-
თიურ, სკეპტიკურ, ინდიფერენტულ დამოკიდებულებას, ხოლო არა-
ეფექტურობა გულისხმობს განცდას იმისას, რომ ადამიანს არაფერი 
გამოსდის და  თავს ვერ ართმევს ყოველდღიურ ამოცანებს.

მეორეული ტრავმირება არის   ფიზიკური, ემოციური და სული-
ერი გამოფიტვის მდგომარეობა, რომელსაც იწვევს სხვისი ტანჯვის 
შემსწრეობა და ტრავმირებულ ბენეფიციარებთან ურთიერთობის 
პროცესში მატრავმირებელ გამოცდილებებთან არაპირდაპირი შე-
ხება (Pearlman and Saakvitne, 1995).

მეორეული ტრავმირება ტიპიური ადამიანური რეაქციაა და 
დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ აღიქვამს სპეციალისტი სხვა 
ადამიანის, ამ შემთხვევაში ბენეფიციარის, მატრავმირებელ გამოც-
დილებას. ის მოიაზრებს ერთი ადამიანის (მუშაკის) მხრიდან გამუდ-
მებით თანაგრძნობისა და ენერგიის გაცემას, რაც შესაძლოა მნიშვ-
ნელოვნად უარყოფითად აისახოს მასზე.

ამ ფენომენის აღსაწერად ასევე გამოიყენება ტერმინი გამოფიტ-
ვა	თანაგრძნობით (compassion fatigue), რომელშიც მოიაზრება ემოცი-
ური, ფიზიკური და სულიერი გამოფიტვა სხვათა ტანჯვასთან შეხების 
გამო (Figley, 1995). ეს მდგომარეობა პირველად ჯოინსონმა აღწერა 
1992 წელს სასწრაფო დახმარების ექთნების შესწავლისას, ხოლო 199 
წელს ფიგლიმ გამოკვეთა თანაგრძნობით გამოფიტვისათვის დამახა-
სიათებელი ქცევები, როგორიცაა, ქრონიკული დაღლილობის განც-
და, გაღიზიანებადობა, შეძრწუნება სამსახურში წასვლის თაობაზე, 
ფიზიკური ავადობა, ცხოვრებისეული ხალისის დაკარგვა. 

ფიგლი 1995 წლის ნაშრომში თანაგრძნობით გამოფიტვას შემ-
დეგნაირად აღწერს „ჩვენ უშუალოდ არ გადაგვიტანია ტრავმა, 
თუმცა ამ ამბებს ვისმენთ იმგვარი სიმწვავით გადმოცემულს, ან 
იმდენად ხშირად, ან გვაქვს ემპათიის ძლიერი უნარი, რომ ვიტან-
ჯებით. განვიცდით ჩვენი კლიენტის განცდებს, განვიცდით მათ 
შიშებს, ვხედავთ მათზე სიზმრებს. საბოლოო ჯამში, გარკვეულწი-
ლად ვკარგავთ ოპტიმიზმს, იუმორსა და იმედს. ვიღლებით. ავად არ 
ვართ, თუმცა ის აღარ ვართ, ვინც ვიყავით“ (Figley, 1995). 

მოგვიანებით (2002) ფიგლი თანაგრძნობით გამოფიტვას გან-
მარტავს, როგორც კლიენტის მრავალგვარ ტრავმებზე გახანგრძ-
ლივებული წუხილისა და შფოთვის მდგომარეობას. ეს მდგომარე-
ობა ასევე ხასიათდება დაბნეულობისა და სასოწარკვეთის გრძნო-
ბებით. აღნიშნულს ხშირად აქვს ადგილი დაავადებული ადამიანის 
მზრუნველის/მომვლელის შემთხვევაში. თანაგრძნობით გამოფიტ-
ვას იწვევს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ენერგიისა და 
თანაგრძნობის დიდი დოზით გაცემა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც 
იტანჯებიან, მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და პოზიტიური 
ცვლილებების არარსებობის პირობებში. 
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აღნიშნული ფენომენი ასევე მოიცავს გაჭირვებაში მყოფი პირის 
დახმარებით ან დახმარების სურვილით გამოწვეულ სტრესს. აღსა-
ნიშნავია, რომ ადამიანები ძლიერი ემპათიის უნარით გამოფიტვის 
განსაკუთრებული რისკის მატარებლები არიან. თუმცაღა, ასევე არ-
სებობს მოსაზრება/მტკიცებულება, რომ ემპათიის უნარი დამცავი 
ფაქტორია პროფესიული გადაწვის თავიდან ასაცილებლად.

რიგ შემთხვევებში, რთულია პროფესიული გადაწვისა და მე-
ორეული ტრავმირების ერთმანეთისაგან გამიჯვნა, რადგან ეს ორი 
ფენომენი დიდწილად გადაფარავს ერთმანეთს. თუმცაღა, პროფე-
სიული გადაწვა ყოველთვის მეორეულ ტრავმირებას არ მოიცავს. 
დარგები/სფეროები, სადაც მეორეული ტრავმირება აქტუალურია, 
პროფესიული გადაწვის გაზრდილ რისკს შეიცავენ. ესენია: სამედი-
ცინო სფეროს მუშაკები, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს მუშა-
კები, ბავშვთა კეთილდღეობის მუშაკები, ჯარისკაცები, პოლიციის 
და ძალოვანი სტრუქტურების მუშაკები, პენიტენციური სისტემის 
მუშაკები, სულიერი მოძღვრები და კრიზისული დახმარების მუშა-
კები (აღნიშნული სია არ არის ამომწურავი).

ბავშვთა კეთილდღეობის მუშაკთა გადაწვის გაზრდილ რისკს 
განაპირობებს ის, რომ ამ სფეროს წარმომადგენლებს მიზნად აქვთ 
დასახული დაეხმარონ გაჭირვებაში მყოფ ბავშვებს და იპოვონ გა-
მოსავალი მათი არასახარბიელო მდგომარეობიდან, რაც ხშირად 
უაღრესად რთულია. ამასთან, მათ დიდი დოზით აქვთ შეხება ბავშ-
ვის ტკივილთან და ტანჯვასთან და, არცთუ იშვიათად, ზრდასრუ-
ლის მხრიდან ბავშვის მიმართ განხორციელებულ ყველაზე მძიმე 
და უსამართლო მოპყრობასთან. ყველაფერთან ერთად, მათ უწევთ,  
ერთი მხრივ, მხარდამჭერის როლში ყოფნა, ხოლო, მეორეს მხრივ, 
მაკონტროლებელი ფუნქციის შესრულება, და ეკისრებათ სერიოზუ-
ლი ეთიკური და საკანონმდებლო პასუხისმგებლობა ბენეფიციარე-
ბის მიმართ. ამას ემატება უამრავი ადმინისტრაციული საქმე, ბრა-
ლეულობის განცდა, როდესაც შედეგი არასასურველია და სისტემის 
მხრიდან მათი წვლილის აღიარების დეფიციტი.

რომ შევაჯამოთ, პროფესიული გადაწვა ხასიათდება ემოციური 
გამოფიტვით, ვითარდება თანდათანობით, ადგილი აქვს გარემოში, 
სადაც მაღალია სტრესი და დაბალი წახალისება, და დამახასიათე-
ბელია ზოგიერთი სფეროსთვის. მეორეული ტრავმატიზაცია ვითარ-
დება ტრავმულ გამოცდილებებთან არაპირდაპირი შეხების შემდეგ, 
ხასიათდება არასასიამოვნო მოგონებების მომძლავრებით, უიმედო-
ბის განცდით, დაბნეულობით, სიამოვნების მიღების უნარის დაქვე-
ითებით და სხვებისგან განმარტოებით. ესეც დამახასიათებელია 
კონკრეტული სფეროებისთვის. მეორეული ტრავმირება ამწვავებს 
პროფესიული გადაწვის რისკს. 
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პროფესიული გადაწვის მიმდინარეობა და ნიშნები

ქცევის შემსწავლელი მეცნიერები საუბრობენ გადაწვის სტა-
დიებსა და მრუდებზე. ერთ-ერთი მოდელის თანახმად, სამსახურებ-
რივი გადაწვის გზაზე ადამიანები, ჩვეულებრივ, ხუთ ეტაპს გადიან. 
ესენია: 

•	 ენთუზიაზმი − როდესაც ადამიანი ოპტიმისტურად არის 
განწყობილი და საქმეს ენთუზიაზმით აკეთებს; 

•	 უძრაობა − როდესაც ადამიანის ცხოვრება ძირითადად სამ-
სახურებრივი ამოცანების შესრულებაში გადის და პირადი 
ცხოვრებისთვის მას დრო და ენერგია აღარ რჩება; 

•	 ფრუსტრაცია (უკმაყოფილება) − როდესაც ადამიანი უკმა-
ყოფილოა პროგრესით და უსუსურობის გრძნობა ეუფლება; 
იგი მაქსიმუმს ცდილობს, მაგრამ უშედეგოდ; მის მცდელო-
ბებს ვერ ხედავენ და არ აღიარებენ, რაც მასში იწვევს არა-
კომპეტენტურობის გრძნობას; 

•	 აპათია − როდესაც ადამიანი იმედგაცრუებულია და  გამო-
სავალს ვეღარ ხედავს და, შედეგად, ინდიფერენტული ხდე-
ბა; 

•	 ჩარევა − როდესაც ან სასოწარკვეთა მოიცავს ან გადაწვა 
უბიძგებს ქმედებისკენ, რამე შეცვალოს. 

პროფესიული გადაწვის სიმპტომები, ისევე როგორც სტრესის,  
მრავალგვარია. ეს შეიძლება იყოს:

	 ბიოლოგიური/ფიზიოლოგიური − იმუნიტეტის დასუსტება, 
ხშირი ავადობა, მრავლობითი სომატური წუხილები, ძილის 
და მადის სირთულეები

	 ფსიქოლოგიური − ზედმეტი შფოთვა, უსუსურობის განცდა, 
უიმედობა, აპათია

	 სოციალური − სხვებთან ურთიერთობის სურვილის დაკარ-
გვა და ურთიერთობების შემცირება, დესტრუქციულობა, 
კონფლიქტურობა 

მნიშვნელოვანია, რომ სპეციალისტი სათანადო ყურადღებას 
აქცევდეს აღნიშნულ სიმპტომებს და დროულად ახდენდეს მათზე 
რეაგირებას. 

პროფესიული გადაწვის შეფასება

პროფესიული გადაწვის შეფასების არაერთი ინსტრუმენტი 
არსებობს. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული მეთოდია 
ქრისტინა მასლაჩის და სუზენ ჯეკსონის მეირ შემუშავებული კითხ-
ვარი, რომელიც გვეხმარება იმის განსაზღვრაში, თუ გადაწვის რა 
ხარისხთან გვაქვს საქმე. აღნიშნული ინსტრუმენტის ქართული ვერ-
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სია (თარგმანი, ი. შეყრილაძე, 2012) დართულია დანართის სახით, 
თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ კითხვარი მხოლოდ თარგმანია 
და არ ეფუძნება ქართულ პოპულაციაზე ადაპტირებას. 

შეფასების ინსტრუმენტთა უმრავლესობა თვითანგარიშის კით-
ხვარებია, რომლებიც მოიცავენ გადაწვის გავრცელებულ სიმპტო-
მებს და შემვსები პირის მიერ იდენტიფიცირებული სიმპტომების 
სიხშირეთა დათვლის საფუძველზე გვაძლევენ შესაბამის ქულას. 
აქედან გამომდინარე, გადაწვის ხარისხის დადგენა გულისხმობს 
მრავლობითი სიმპტომების იდენტიფიცირებას და გააზრებას. 

პროფესიული გადაწვის რისკ ფაქტორები

პროფესიულ გადაწვას და მეორეულ ტრავმირების შეიძლება 
ხელი შეუწყოს როგორც გარეგანმა, ასევე შინაგანმა სტრესორებმა.

გავრცელებული გარეგანი/სამსახურებრივი სტრესორები:
	 გაუმართავი მენეჯმენტი
	 ცუდი სამუშაო პირობები
	 დაწინაურების ნაკლები შესაძლებლობა
	 სამსახურის დაკარგვის შიში
	 არასაკმარისი მომზადება
	 რთული შინაგანაწესი
	 სუპერვიზიის ნაკლებობა
	 პოზიტიური უკუკავშირის ნაკლებობა 
	 განცდა იმისა, რომ საკუთარ სამუშაოს ვერ აკონტროლებ
	 გაურკვეველი და გადაჭარბებული სამუშაო აღწერილობა 

და მოლოდინები
	 მონოტონური და უინტერესო სამუშაო 
	 ქაოტურ და ძალზედ დაძაბული სამუშაო გარემო 
	 სამსახური, სადაც მუშაობის შედეგის დანახვა რთულია

გარდა სამსახურებრივი სტრესორებისა, პიროვნულ სტრესო-
რებს თავიანთი წვლილი შეაქვთ პროფესიულ გადაწვაში. 

გავრცელებული შინაგანი/პიროვნული სტრესორები: 

•	 უახლოესი წარსულის დანაკარგი  (ახლობლის გარდაცვა-
ლება, განქორწინება) 

•	 წარსულში გადატანილი ტრავმული გამოცდილება 
•	 ქრონიკული დაავადება
•	 თანადგომის ქსელის ნაკლებობა
•	 სტრესის დაძლევის არასაკმარისი უნარ-ჩვევები 
•	 არარეალური მოლოდინი სამუშაოს/ადმინისტრაციის მი-

მართ
•	 არასწორი კარიერული არჩევანი
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•	 პერფექციონიზმი 
•	 ზედმეტი ამბიციურობა 
•	 რიგიდულობა 
•	 სხვებზე საქმის დელეგირების სირთულეები 
•	 სამყაროსა და საკუთარი თავის პესიმისტური ხედვა 

როდესაც სახეზეა გადაწვის მრავალი სარისკო ფაქტორი, რო-
გორც წესი, ადამიანის ცხოვრების სტილი იცვლება: სახეზეა ძილის, 
დასვენებისა და სოციალიზაციის დეფიციტი და მხარდამჭერი ურ-
თიერთობების ნაკლებობა. საქმე განსაკუთრებით მწვავდება, თუ 
ადამიანისგან მოელიან ძალიან ბევრს, თუ მას ზედმეტი პასუხისმ-
გებლობები აკისრია და ამ ყველაფრისთვის საკმარისი რესურსი 
არ გააჩნია. შედეგად, მის ცხოვრებაში ბალანსი ირღვევა. ამგვარ 
მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს ესაჭიროება დახმარება გამოსავ-
ლის პოვნაში.

პროფესიული გადაწვის პრევენციისა და დაძლევის გზები

მსგავსად სამსახურებრივი და პიროვნული ფაქტორებისა, რო-
მელთაც წვლილი შეაქვთ გადაწვის რისკში, პროფესიული გადაწ-
ვის პრევენცია და დაძლევა მოიცავს ინდივიდუალურ და ორგანი-
ზაციულ ასპექტებს, წარმოადგენს რა როგორც ინდივიდის, ასევე 
ორგანიზაციის პასუხისმგებლობას. 

პრევენციისა და დაძლევის ინდივიდუალური გზები მრავალფე-
როვანია. მისი კომპონენტებია საკუთარი თავისა და საქმის უკეთ 
გააზრება, საკუთარ თავზე ზრუნვა, საჭიროების შემთხვევაში დახ-
მარების ძიება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის შენარჩუნება, ენერგიის 
ყოველდღიურ აღდგენაზე ზრუნვა და ჯანსაღი საზღვრების დაწე-
სება სამსახურებრივსა და პირადს შორის.

გადაწვის პრევენციის და დაძლევის ინდივიდუალური გზები:
•	 მაქსიმალურად გავიაზროთ კონტექსტი, რომელთანაც გვი-

წევს შეხება და საკუთარი „სუსტი“ წერტილები; 
•	 შევიქმნათ რეალისტური მოლოდინები საკუთარი თავის, 

სამუშაოს და სხვების მიმართ; გავაცნობიეროთ ჩვენი ირა-
ციონალური წარმოდგენები ბენეფიციარის დახმარებასთან 
დაკავშირებით; 

•	 დავაბალანსოთ სამუშაო პირადი ჰობით და სიამოვნების 
მომნიჭებელი, სასარგებლო ღონისძიებებით;

•	 შევინარჩუნოთ ჯანსაღი თანადგომის ქსელი;
•	 მივცეთ თავს უფლება, გამოვხატოთ მწუხარება, სიხარული;
•	 გამოვხატოთ აზრები და ემოციები მხარდამჭერ გარემოში;
•	 ვიკვებოთ კარგად, არ მოვიკლოთ ძილი; ვივარჯიშოთ და 

ვიმოძრაოთ; 



224

•	 მივაქციოთ სათანადო ყურადღება საკუთარ ჯანმრთელო-
ბას: მივმართოთ ექიმს, თუ გვჭირდება; როცა ავად ვართ, 
ნუ ვიმუშავებთ; 

•	 ავიღოთ შვებულება მაშინაც კი, თუ არსად გვაქვს წასასვ-
ლელი;

•	 დავუწესოთ საკუთარ თავს მცირედი ჯილდო;
•	 ვიზრუნოთ პროფესიულ ზრდაზე, ვეძიოთ დახმარება კო-

ლეგებში და ვისწავლოთ მათი გამოცდილებიდან;
•	 გვახსოვდეს, რომ ტრავმა და სტრესი შეგვიძლია ვაქციოთ 

პიროვნული ზრდის წყაროდ.
არსებითია ყოველდღიურად იმ აქტივობების განხორციელება, 

რაც სპეციალისტებს ენერგიას მატებს და ეხმარება სამუშაოს უფრო 
ხარისხიანად შესრულებაში. ასევე მნიშვნელოვანია სამუშაოს კარ-
გად ორგანიზება (სამუშაო დღის წინასწარ დაგეგმვა და დროის ოპ-
ტიმალური გადანაწილება), ქაოტური და სტრესული სიტუაციების 
თავის არიდება და „ცხელ“ გულზე გადაწყვეტილების მიღებისგან 
თავშეკავება. ასევე, უკუშედეგის მომცემია გამუდმებით სხვათა 
დადანაშაულება ან თვითგვემა, ზედმეტ წუწუნში ენერგიის ხარჯ-
ვა და სწრაფი „გამოსავლის“ ძიება.  მნიშვნელოვანია, სოციალურ 
მუშაკებს ახსოვდეთ, რომ მათი კარგად ყოფნა უმნიშვნელოვანესია 
მათი ბენეფიციარების კეთილდღეობისათვის! 

სფეროებში, რომლებშიც გადაწვის რისკი აპრიორულად მაღა-
ლია, ორგანიზაციის პასუხისმგებლობაა პერსონალის დახმარება 
გადაწვის პრევენციაში. ამისათვის არსებითია, ხელმძღვანელობამ 
მოახდინოს პერსონალის ფსიქოგანათლება და გადაწვის ნიშნების 
ნორმალიზება. უმნიშვნელოვანესია დამწყები კადრის დახმარება 
ამოცანების პრიორიტიზებაში და რეალისტური მიზნების დასახვა-
ში, ორგანიზაციაში პოზიტიური უკუკავშირის დანერგვა სამსახუ-
რებრივი აპათიისა და ცინიზმის თავიდან ასაცილებლად და რთულ 
სიტუაციებში გამოსავლის ძიების ფოკუსის შენარჩუნება. 

გადაწვის პრევენციის და დაძლევის ორგანიზაციული წინაპი-
რობები/გზები:

•	 ნათელი სამუშაო აღწერილობები რეალისტური ფუნქცი-
ებით

•	 დამწყებთა მომზადების და გაძლიერებული სუპერვიზიის 
სისტემა

•	 პერსონალის რეგულარული სუპერვიზიის და პერიოდული 
გადამზადების სისტემა

•	 მიღწევების ხაზგასმაზე და ძლიერ მხარეებზე ორიენტირე-
ბული ხელმძღვანელობა

•	 წამახალისებელი აქტივობები
•	 კარგი სამუშაო პირობები
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•	 პერსონალის განტვირთვის აქტივობები
•	 შვებულების გამოყენების  წახალისება 
•	 ნაკლები და ანაზღაურებადი ზეგანაკვეთური მუშაობა
•	 გახსნილი შიდა კომუნიკაცია
•	 დაწინაურების შესაძლებლობები
•	 მხარდაჭერითი გარემო

მასლაჩის, შაუფელისა და ლეიტერის (2001) თანახმად, სამსახუ-
რებრივ გადაწვას უპირატესად მაშინ აქვს ადგილი, როდესაც სახე-
ზეა შეუთავსებლობა მუშაკსა და ორგანიზაციას შორის სამსახურებ-
რივი ცხოვრების ექვს ასპექტთან დაკავშირებით. ეს ასპექტებია: 
დატვირთვა, კონტროლი, ჯილდო, კოლექტივი, სამართლიანობა და 
ღირებულებები. აღნიშნული შეუთავსებლობების მოგვარება გუ-
ლისხმობს როგორც მუშაკის, ასევე ორგანიზაციის გაერთიანებულ 
ძალისხმევას. 

თითოეული პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკისათვის უმნიშვ-
ნელოვანესია, შეეძლოს პროფესიული გადაწვისა და მეორეული 
ტრავმირების ნიშნების ამოცნობა და მათზე დროული რეაგირება. 
მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური მუშაკები, ჩვეულებრივ, ხალხ-
მრავალ გარემოში მუშაობენ, როგორც წესი, ისინი არიან დახმარე-
ბის გამცემნი და არა მიმღებნი. აქედან გამომდინარე, სოციალური 
მუშაკები თანაგრძნობით გამოფიტვისა და პროფესიული გადაწვის 
მაღალი რისკის წინაშე არიან და საკუთარ ემოციურ კეთილდღე-
ობაზე ზრუნვა მათი ეთიკური პასუხისმგებლობაა. 
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დანართები





საქართველოს 
სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია

სოციალური სამუშაოს ეთიკის კოდექსი

2009

დანართი 1



კოდექსი მიღებულია 2005 წლის 25 ოქტომბერს
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის მიერ

ასოციაციის სამუშაო ჯგუფი:

მაია	მგელიაშვილი, სოციალური სამუშაოს მაგისტრი

სალომე	ნამიჭეიშვილი, სოციალური სამუშაოს მაგისტრი

შორენა	საძაგლიშვილი, სოციალური სამუშაოს მაგისტრი, 
ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

მარინა	უშვერიძე, სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი,  
სოციალური სამუშაოს მაგისტრი, სახელმწიფო მართვის 
მაგისტრი

ნათია	ფარცხალაძე, სოციალური სამუშაოს მაგისტრი, 
ექიმი, გარემოსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
დაცვის მაგისტრი

ნინო	შატბერაშვილი, სოციალური სამუშაოს მაგისტრი

ია	შეყრილაძე, სოციალური სამუშაოს მაგისტრი
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პრეამბულა

სოციალური სამუშაოს ძირითად მისიას წარმოადგენს ადამიან-
თა კეთილდღეობის ამაღლება და მოსახლეობის ძირეული მოთხოვ-
ნილებების დაკმაყოფილება, ამასთან განსაკუთრებით მნიშვნელო-
ვანია სოციალურად დაუცველი ფენების კეთილდღეობაზე ზრუნვა. 
სოციალური სამუშაო დიდ ყურადღებას უთმობს როგორც ყოველ 
ცალკეულ ინდივიდზე ზრუნვას, ასევე მთელი საზოგადოების კე-
თილდღეობის უზრუნველყოფას.

სოციალური მუშაკები ხელს უწყობენ სოციალური სამართლი-
ანობის დამკვიდრებას თავიანთი კლიენტების სახელით და მათთან 
ერთად. სოციალური სამუშაოს კონტექსტში სიტყვა “კლიენტი” გუ-
ლისხმობს ცალკეულ ინდივიდებს, ოჯახებს, ადამიანთა ჯგუფებს, 
ორგანიზაციებსა და საზოგადოებას. სოციალური მუშაკები განსა-
კუთრებული ყურადღებით ეკიდებიან კულტურულ და ეთნიკურ 
მრავალფეროვნებას და ებრძვიან დისკრიმინაციას, ჩაგვრას, სიღა-
რიბესა და სოციალურ უსამართლობას. სოციალური სამუშაო ხორ-
ციელდება უშუალო პრაქტიკით, საზოგადოების ორგანიზებით, სა-
ზოგადოების დაუცველ ფენათა ინტერესების დაცვით, სოციალური 
და პოლიტიკური ქმედებებით, სოციალური პოლიტიკის შექმნითა 
და განხორციელებით, საგანმანათლებლო ინიციატივებით, კვლევი-
თა და შეფასებით. სოციალური მუშაკები ცდილობენ თითოეულ ინ-
დივიდში გააძლიერონ უნარ-ჩვევები იმისათვის, რათა მან შეძლოს 
საკუთარი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. სოციალური მუშა-
კები ასევე ცდილობენ ორგანიზაციებისა და საზოგადოებრივი ინს-
ტიტუტების პასუხისმგებლობის გაძლიერებას სოციალურად დაუც-
ველი ფენების მიმართ. სოციალური სამუშაოს პროფესიის მისია 
ეყრდნობა საზოგადოების ძირითად ფასეულობათა ერთობლიობას. 
სოციალური მუშაკები საზოგადოების დაუცველი ფენების დასახმა-
რებლად:

• ახდენენ სერვისის მიწოდებას
• ხელს უწყობენ სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრე-

ბას
• იცავენ თითოეული ინდივიდის ღირსებას
• ამკვიდრებენ საზოგადოების ერთიანობას
• ახდენენ ადამიანთა შორის არსებული ურთიერთობების 

მნიშვნელობის აქცენტირებას
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სოციალური სამუშაოს ეთიკის კოდექსის მიზანი

პროფესიული ეთიკა არის სოციალური სამუშაოს საფუძველი. 
სოციალურ მუშაკთა ვალდებულებას წარმოადგენს პროფესიის ძი-
რითადი ფასეულობების, ეთიკური პრინციპებისა და სტანდარტების 
დაცვა. ამ სტანდარტებით უნდა ხელმძღვანელობდეს თითოეული 
სოციალური მუშაკი თავის პროფესიულ საქმიანობაში. ეთიკის კო-
დექსის შესაბამისად უნდა იქცეოდნენ არა მხოლოდ პროფესიონალი 
სოციალური მუშაკები, არამედ ყოველი სტუდენტი თუ პრაქტიკან-
ტი, რომლის საქმიანობაც სოციალური სამუშაოს სფეროში ხორ-
ციელდება.

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ეთიკის კოდექ-
სი ემსახურება ექვს მიზანს:

1. კოდექსი ხაზს უსვამს იმ ძირითად ფასეულობებს, რომლებ-
ზეც არის დამყარებული სოციალური სამუშაოს მისია.

2. კოდექსი ამკვიდრებს იმ ეთიკური სტანდარტების ერთობ-
ლიობას, რომლებითაც უნდა იხელმძღვანელოს თითოეულ-
მა სოციალურმა მუშაკმა თავის პროფესიულ საქმიანობაში.

3. კოდექსი ეხმარება სოციალურ მუშაკებს პროფესიულ ვალ-
დებულებათა კონფლიქტის ან ეთიკური გაუგებრობების 
სწორად გადაჭრაში.

4. კოდექსი განსაზღვრავს სოციალური სამუშაოს ეთიკურ 
სტანდარტებს, რომელთა შესრულებზეც პასუხისმგებელია 
სოციალური მუშაკი მოსახლეობის მიმართ.

5. კოდექსი ახალბედა სოციალურ მუშაკებს გააცნობს სოცი-
ალური სამუშაოს მისიას, ფასეულობებს, ეთიკურ პრინცი-
პებსა და ეთიკური სტანდარტებს.

6. კოდექსი აერთიანებს სოციალური მუშაკის ქცევის შესაფა-
სებელ სტანდარტებს.

კოდექსი გვთავაზობს ფასეულობების, პრინციპებისა და სტან-
დარტების ერთობლიობას, რომლებიც გამოიყენება ეთიკური პრობ-
ლემების წამოჭრის შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღებისა და 
ქცევის წარმართვისათვის. იგი არ იძლევა მზა რეცეპტს იმისათვის, 
თუ როგორ უნდა მოიქცნენ სოციალური მუშაკები ნებისმიერ კონ-
კრეტულ სიტუაციაში. ეთიკურ პასუხისმგებლობას ადგილი აქვს 
ადამიანთა შორის არსებული ნებისმიერი ურთიერთქმედებისას, 
როგორც პირადი და საოჯახო, ასევე საზოგადოებრივი და პროფე-
სიული ურთიერთობებისას. ეთიკის კოდექსი არ აკონკრეტებს, თუ 
რომელი ფასეულობანი, პრინციპები და სტანდარტები არის ყვე-
ლაზე მნიშვნელოვანი და რას უნდა მიენიჭოს უპირატესობა კონ-
ფლიქტურ სიტუაციაში. თითოეულ სოციალურ მუშაკს სხვადასხ-
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ვაგვარი წარმოდგენა აქვს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს 
ფასეულობების, ეთიკური პინციპებისა და სტანდარტების რანჟირე-
ბა იმ შემთხვევებში, როდესაც ადგილი აქვს ამ ფასეულობათა და 
პრინციპებს შორის კონფლიქტებს. ასეთ სიტუაციაში სოციალურმა 
მუშაკმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ობიექტურ განსჯაზე დაყ-
რდნობით და ამასთანავე უნდა გაითვალისწინოს ის ფაქტიც, თუ 
როგორ შეფასებას მისცემენ აღნიშნულ სიტუაციას მისი კოლეგები. 
ეთიკური გადაწყვეტილების მიღება წარმოადგენს პროცესს. სოცი-
ალურ სამუშაოში ჩვეულებრივ არ არსებობს მარტივი რეცეპტები 
რთული ეთიკური პრობლემების გადასაჭრელად. სოციალურმა მუ-
შაკმა მხედველობაში უნდა მიიღონ კოდექსის ყველა ფასეულობა, 
პრინციპი და სტანდარტი, რომელიც მის კონკრეტულ სიტუაციას 
შეესაბამება.

ამ კოდექსთან ერთად არსებობს ინფორმაციის ბევრი სხვა წყა-
რო ეთიკურ აზროვნებასთან დაკავშირებით. თუმცა ნებისმიერი 
ეთიკური დილემის წამოჭრისას სოციალურმა მუშაკმა პირველ რიგ-
ში უნდა იხელმძღვანელოს სოციალური სამუშაოს ეთიკის კოდექ-
სით და მხოლოდ შემდეგ სხვა დამატებითი წყაროებით. სოციალუ-
რი მუშაკები უნდა აცნობიერებდნენ კონფლიქტს პერსონალურ და 
პროფესიულ ფასეულობებს შორის და მთელი პასუხისმგებლობით 
უნდა მოეკიდონ ასეთ სიტუაციებს. დამატებითი რჩევებისათვის სო-
ციალურმა მუშაკებმა კონსულტაციისათვის უნდა მიმართონ შესა-
ბამის პროფესიულ ორგანოს და/ან პროფესიულ ლიტერატურას.

შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც სო-
ციალური მუშაკების ეთიკური ვალდებულებანი უპირისპირდება 
სოციალური სამუშაოს სააგენტოს პოლიტიკას ან მის კანონებს. 
ამგვარი კონფლიქტების შემთხვევაში სოციალური მუშაკები უნდა 
შეეცადონ კონფლიქტის მოგვარებას კოდექსით განსაზღვრული 
ფასეულობების, პრინციპებისა და სტანდარტების შესაბამისად. იმ 
შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია კონფლიქტის ამ გზით გადაჭრა, 
სოციალურმა მუშაკმა გადაწყვეტილების მიღებამდე დახმარებისთ-
ვის უნდა მიმართოს საკონსულტაციო ორგანოს.

სოციალური სამუშაოს ეთიკის კოდექსით უნდა სარგებლობდ-
ნენ პროფესიული ასოციაცია, ცალკეული პირები, პროფესიონალ-
თა ჯგუფები, სააგენტოები, ორგანიზაციები და პროფესიული საბ-
ჭოები. ამ კოდექსის სტანდარტების დარღვევა ავტომატურად არ 
ნიშნავს კანონის დარღვევას. დასკვნა კანონის დარღვევის შესახებ 
შეიძლება გაკეთდეს მხოლოდ იურიდიულ კონტექსტის თანახმად 
სასამართლო ორგანოში. კოდექსის დარღვევები ექვემდებარება 
კოლეგათა მიერ საქმის განხილვას. ეს პროცესი ჩვეულებრივ განს-
ხვავდება სასამართლო და ადმინისტრაციული პროცედურებისგან 
და გამოყოფილია სასამართლო განხილვიდან, რათა პროფესიას 
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მიეცეს წევრებისათვის დახმარების გაწევისა და საჭიროებისამებრ 
მათი დისციპლინირების საშუალება.

ეთიკის კოდექსის არსებობა თავისთავად არ იძლევა ეთიკური 
ქცევის გარანტიას. უფრო მეტიც, ეთიკის კოდექსს არ შეუძლია გა-
დაჭრას ყველა ეთიკური საკითხი ან უთანხმოება და ყველა ის სირ-
თულე, რომელიც წარმოიშობა საპასუხისმგებლო არჩევანის გაკე-
თებისას. ეთიკის კოდექსი ამტკიცებს ისეთ ფასეულობებს, ეთიკურ 
პრინციპებსა და სტანდარტებს, რომლებიც უნდა დაიცვან პროფე-
სიონალებმა და რომელთა მიხედვითაც შეფასდება მათი ქმედებები. 
სოციალურ მუშაკთა ეთიკური ქცევა პირველ რიგში უნდა გამომდი-
ნარეობდეს მათი სურვილიდან, მოიქცნენ ეთიკურად. სოციალური 
სამუშაოს ეთიკის კოდექსი ასახავს თითოეული სოციალური მუშა-
კის ვალდებულებას, დაიცვას პროფესიის ფასეულობანი და იმოქმე-
დოს ეთიკის ნორმების შესაბამისად.

ეთიკური პრინციპები
ქვემოთ მოცემული ზოგადი ეთიკური პრინციპები დაფუძნებუ-

ლია სოციალური სამუშაოს ისეთ ძირითად ფასეულობებზე, რო-
გორიც არის სოციალური სამართლიანობა, პიროვნების ღირსება, 
ადამიანთა შორის არსებული ურთიერთობები, საზოგადოების ერ-
თიანობა და სოციალური სამუშაოს პროფესიონალთა კომპეტენ-
ტურობა. ეს ფასეულობანი ასახავენ იმ იდეალებს, რომლებისკენაც 
უნდა ისწრაფვოდეს ყველა სოციალური მუშაკი.

ფასეულობა:	მომსახურება
ეთიკური	 პრინციპი: სოციალური მუშაკის ძირითად მიზანს 

წარმოადგენს სოციალურად დაუცველი ფენებისთვის დახმარების 
გაწევა.

სოციალური მუშაკები იყენებენ თავიანთ ცოდნას, პროფესიულ 
ფასეულობებსა და უნარ-ჩვევებს იმისათვის, რათა დახმარება გა-
უწიონ გაჭირვებაში მყოფ მოსახლეობას და დაეხმარონ მათ სოცი-
ალური პრობლემების მოგვარებაში. ხშირ შემთხვევაში სოციალური 
მუშაკები ყოველგვარი მნიშვნელოვანი ფინანსური გასამრჯელოს 
გარეშე დახმარებას უწევენ საზოგადოების დაუცველი ფენების 
წარმომადგენლებს.

ფასეულობა: სოციალური სამართლიანობა
ეთიკური	 პრინციპი:	 სოციალური მუშაკები ებრძვიან სოცი-

ალურ უსამართლობას.
სოციალური მუშაკები ახორციელებენ სოციალურ ცვლილებებს 

საზოგადოების დაუცველი ფენების წარმომადგენელი ინდივიდებისა 
და ინდივიდთა ჯგუფების სახელით. სოციალურ სამუშაოში აქცენტი 
კეთდება ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის სიღარიბე, უმუშევრო-
ბა, დისკრიმინაცია და სოციალური უსამართლობის სხვა გამოვლი-
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ნებები. სოციალური მუშაკები თავიანთი საქმიანობით ცდილობენ 
გამოიწვიონ საზოგადოების რეაგირება ადამიანთა გარკვეული 
ნაწილის ჩაგვრაზე და ასევე მოახდინონ საზოგადოების ინფორმი-
რება კულტურული და ეთნიკური მრავალფეროვნების არსებობისა 
და მნიშვნელობის შესახებ. სოციალური მუშაკები უზრუნველყოფენ 
მოსახლეობისათვის ინფორმაციის, მომსახურებისა და რესურსების 
ხელმისაწვდომობას; საზოგადოების ნებისმიერი წევრისათვის თა-
ნაბარ შესაძლებლობებს; ყველა ინდივიდის მონაწილეობას საზოგა-
დოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტის პროცესში.

ფასეულობა: პიროვნების ღირსება
ეთიკური	 პრინციპი: სოციალური მუშაკები პატივს სცემენ პი-

როვნების თანდაყოლილ ღირსებას და მნიშვნელობას
სოციალური მუშაკები აღიარებენ თითოეული პიროვნების 

ღირსებას. სოციალური მუშაკები თითოეულ ინდივიდს მზრუნვე-
ლობითა და პატივისცემით ეპყრობიან, ისინი აცნობიერებენ ადა-
მიანთა შორის არსებულ განსხვავებებს და აღიარებენ კულტურულ 
და ეთნიკურ მრავალფეროვნებას, როგორც საზოგადოებისთვის 
მნიშვნელოვან უპირატესობას. სოციალური მუშაკები კლიენტებს 
ეხმარებიან საკუთარი უნარ-ჩვევებისა და შესაძლებლობების გაძ-
ლიერებაში იმისათვის, რათა კლიენტებმა შეძლონ საკუთარი საჭი-
როებების დაკმაყოფილება. სოციალური მუშაკები აცნობიერებენ, 
რომ მათ გააჩნიათ პასუხისმგებლობა ცალკეული ინდივიდებისა 
(კლიენტების) და ფართო საზოგადოების მიმართ. ისინი ცდილო-
ბენ კლიენტებს დაეხმარონ ისეთ სიტუაციებში, როდესაც ადგილი 
აქვს ინტერესთა კონფლიქტს კლიენტსა და ფართო საზოგადოებას 
შორის. ასეთ დროს სოციალური მუშაკები მოქმედებენ სოციალური 
სამუშაოს პროფესიის ფასეულობების, ეთიკური პრინციპებისა და 
სტანდარტების თანახმად.

ფასეულობა: ადამიანთა შორის არსებული ურთიერთობების 
მნიშვნელობა.

ეთიკური	პრინციპი: სოციალური მუშაკები აღიარებენ ადამიან-
თა შორის არსებული ურთიერთობების დიდ მნიშვნელობას.

სოციალური მუშაკები აცნობიერებენ, რომ ადამიანთა შორის 
არსებული ურთიერთობები მძლავრი მექანიზმია სოციალური ცვლი-
ლებების გამოსაწვევად. სოციალური მუშაკები ცდილობენ ინდივი-
დები ჩააბან ურთიერთდახმარების პროცესებში და გააძლიერონ 
ადამიანთა შორის არსებული ურთიერთობები, რათა ხელი შეუწყონ 
ინდივიდების, ოჯახების, სოციალური ჯგუფების, ორგანიზაციებისა 
და საზოგადოების კეთილდღეობას.

ფასეულობა: ერთიანობა
ეთიკური	პრინციპი: სოციალური მუშაკები მოქმედებენ კეთილ-

სინდისიერად
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სოციალური მუშაკები აცნობიერებენ პროფესიის მისიას, ფასე-
ულობებს, ეთიკურ პრინციპებსა და ეთიკურ სტანდარტებს. პროფე-
სიულ საქმიანობაში სოციალური მუშაკები მოქმედებენ კეთილსინ-
დისიერად და მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობით. ამით ისინი 
უზრუნველყოფენ ეთიკურ პრაქტიკას თავიანთ ორგანიზიებში.

ფასეულობა:	კომპეტენტურობა
ეთიკური	 პრინციპი: სოციალური მუშაკები მოღვაწეობენ თა-

ვიანთი კომპეტენციის ფარგლებში და მიისწრაფიან პროფესიული 
კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ

სოციალური მუშაკები გამუდმებით ცდილობენ პროფესიული 
ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გაღრმავებას და მათ გამოყენებას ყო-
ველდღიურ სამუშაო პრაქტიკაში. ყველა სოციალური მუშაკი უნდა 
ცდილობდეს თავისი წვლილი შეიტანოს პროფესიის სამეცნიერო ბა-
ზის განვითარებაში.

 ეთიკური სტანდარტები
ყველა სოციალური მუშაკის პროფესიულ საქმიანობაში მი-

ზანშეწონილია ეთიკური სტანდარტების დაცვა. ეს სტანდარტები 
მოიცავს: (1) სოციალური მუშაკების ეთიკურ პასუხისმგებლობას 
კლიენტთა მიმართ, (2) სოციალური მუშაკების ეთიკურ პასუხისმ-
გებლობას კოლეგების მიმართ, (3) სოციალური მუშაკების ეთიკურ 
პასუხისმგებლობას სამუშაო ადგილზე, (4) სოციალური მუშაკების, 
როგორც პროფესიონალების, ეთიკურ პასუხისმგებლობას, (5) სო-
ციალური მუშაკების ეთიკური პასუხისმგებლობას სოციალური სა-
მუშაოს პროფესიისადმი და (6) სოციალური მუშაკების ეთიკურ პა-
სუხისმგებლობას ფართო საზოგადოების მიმართ.

1.  სოციალური	მუშაკის	ეთიკური	პასუხისმგებლობა 
კლიენტთა	მიმართ

1.01 ვალდებულება კლიენტთა მიმართ

სოციალური მუშაკების მთავარი მოვალეობაა კლიენტთა კე-
თილდღეობაზე ზრუნვა. სოციალურ სამუშაოში ზოგადად კლიენტის 
ინტერესები არის მთავარი, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში სოცი-
ალურ მუშაკთა პასუხისმგებლობა ფართო საზოგადოების მიმართ 
ან მათი კანონიერი მოვალეობები შეიძლება დაუპირისპირდეს 
კლიენტის ინტერესებს. ასეთ შემთხვევაში უნდა მოხდეს კლიენტის 
ინფორმირება აღნიშნულთან დაკავშირებით. (მაგ: სოციალურ მუ-
შაკს კანონით მოეთხოვება, რომ აცნობოს შესაბამის ორგანოებს 
იმის შესახებ, რომ მისმა კლიენტმა ზიანი მიაყენა ბავშვს ან გამოხა-
ტა მუქარა საკუთარი თავის დაზიანების შესახებ ან სხვათა მიმართ).
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1.02 დამოუკიდებელი მოქმედების უნარის გამომუშავება

სოციალურ მუშაკებს მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ კლიენტისათ-
ვის დამოუკიდებელი მოქმედების უნარის გამომუშავება და ეხმა-
რებიან მათ სამომავლო მიზნების განსაზღვრაში. თუმცა ზოგიერთ 
შემთხვევაში სოციალურმა მუშაკმა შეიძლება შეზღუდოს კლიენტის 
დამოუკიდებელი მოქმედების უნარი, თუ მას მიაჩნია, რომ კლიენ-
ტის ამჟამინდელი ან სამომავლო მოქმედება სერიოზულ საფრთხეს 
უქმნის თვით კლიენტს ან სხვა ინდივიდებს.

1.03 ინფორმირებული თანხმობა

(ა) სოციალურმა მუშაკებმა კლიენტებს პროფესიული დახმარე-
ბა უნდა აღმოუჩინონ მათგან მიღებული ინფორმირებული 
თანხმობის საფუძველზე. სოციალურმა მუშაკმა ადვილად 
გასაგები ენით უნდა აუხსნას კლიენტს მომსახურების მი-
ზანი, ის რისკი, რაც ამ მომსახურებას უკავშირდება, მოსა-
ლოდნელი ხარჯები, შესაძლო ალტერნატივები, კლიენტის 
უფლება - უარი თქვას თანხმობის მიცემაზე ან მოგვიანებით 
გააუქმოს თანხმობა.

(ბ) იმ შემთხვევაში, როდესაც კლიენტები არიან წერა-კითხვის 
უცოდინარნი ან არ ესმით სოციალური მუშაკის მიერ გამო-
ყენებული პროფესიული ტერმინოლოგია, სოციალურმა მუ-
შაკმა ალტერნატიული საშუალებებით უნდა უზრუნველყოს 
კლიენტისათვის ინფორმაციის მიწოდება. ასეთ შემთხვევა-
ში შეიძლება საჭირო გახდეს დეტალური სიტყვიერი გან-
მარტების მიცემა ან ენობრივი ბარიერის არსებობის შემთხ-
ვევაში კვალიფიციური თარჯიმნის მოწვევა.

(გ) იმ შემთხვევაში, როდესაც კლიენტი არანებაყოფლობით 
იღებს სოციალური მუშაკის მომსახურებას, სოციალური 
მუშაკი ვალდებულია კლიენტს მიაწოდოს ინფორმაცია მომ-
სახურების შესახებ, აგრეთვე აცნობოს მას საკუთარი უფ-
ლების შესახებ, უარი თქვას მომსახურების მიღებაზე (კონკ-
რეტული სიტუაციიდან გამომდინარე).

(ე) იმ შემთხვევაში, თუ სოციალური მუშაკი კლიენტს/კლიენ-
ტებს მომსახურებას უწევს ინტერნეტის, ტელეფონის, 
რა დიოს ან ტელევიზიის მეშვეობით, მან უნდა აცნობოს 
კლიენტს იმ შესაძლო რისკის შესახებ, რომელიც თან ახ-
ლავს ასეთ მომსახურებას.

(ვ) სოციალურმა მუშაკმა უნდა მიიღოს კლიენტის ინფორმირე-
ბული თანხმობა შეხვედრის აუდიო ან ვიდეო ჩანაწერის გა-
კეთების შესახებ, ასევე უნდა მიიღოს კლიენტის თანხმობა 
შეხვედრაზე მესამე პირის დასწრებასთან დაკავშირებით.
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1.04 კომპეტენტურობა

(ა) სოციალურმა მუშაკმა კლიენტს მომსახურება უნდა გა-
უწიოს საკუთარი განათლების, ლიცენზირების, სერტიფი-
ცირების დონისა და სამუშაო გამოცდილების ფარგლებში.

(ბ) ახალი მომსახურებისა და პროფესიული მეთოდის გამო-
ყენება სოციალურმა მუშაკმა უნდა დაიწყოს მხოლოდ მას 
შემდეგ, რაც კარგად შეისწავლის აღნიშნულ მეთოდს და 
მიიღებს რჩევას კომპეტენტური პროფესიონალებისაგან.

(გ) იმ შემთხვევაში, როდესაც სოციალური სამუშაოს ესა თუ ის 
სფერო ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული და არ არსე-
ბობს შესაბამისი პროფესიული სტანდარტები, სოციალური 
მუშაკი დიდი ყურადღებით უნდა მოეკიდოს ახალი ტიპის 
მომსახურების გაწევას კლიენტისათვის და უნდა გაითვა-
ლისწინოს საკუთარი განათლებისა და სამუშაო გამოცდი-
ლების დონე.

1.05  კომპეტენტურობა ეთნიკური კულტურის სფეროში და 
სოციალური მრავალფეროვნება

(ა) სოციალურ მუშაკებს კარგად უნდა ესმოდეთ ეთნიკური 
კულტურა და მისი როლი ინდივიდისა და საზოგადოების 
ცხოვრებაში. სოციალური მუშაკები უნდა აცნობიერებდნენ 
იმ დადებით მხარეებს, რაც გააჩნია თითოეულ კულტურასა 
და კულტურულ მრავალფეროვნებას.

(ბ) სოციალურ მუშაკს უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია იმ კულტუ-
რის შესახებ, რომელსაც მისი კლიენტი მიეკუთვნება. მას 
უნდა შეეძლოს კლიენტის კულტურის თავისებურებების 
გათვალისწინებით მისთვის შესაბამისი მომსახურების გა-
წევა.

(გ) სოციალურმა მუშაკმა გამუდმებით უნდა გაიმდიდროს ცოდ-
ნა სოციალური მრავალფეროვნების შესახებ, მას უნდა ეს-
მოდეს სოციალური მრავალფეროვნება განსხვავებული 
ეთნიკური და ეროვნული წარმომავლობის, სქესის, სქესობ-
რივი ორიენტაციის, ასაკის, ქორწინების სტატუსის, პოლი-
ტიკური მრწამსის, რელიგიისა და შეზღუდული ფიზიკური 
თუ გონებრივი შესაძლებლობების კონტექსტში.

1.06 ინტერესთა კონფლიქტები

(ა) სოციალური მუშაკი ვალდებულია გააცნობიეროს ინტერეს-
თა კონფლიქტები და მათი არსებობის შემთხვევაში შეეცა-
დოს მათ თავიდან აცილებას. სოციალურმა მუშაკმა უნდა 
შეატყობინოს კლიენტს შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტის 
შესახებ. სოციალური მუშაკი ვალდებულია გადაჭრას ინტე-
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რესთა კონფლიქტი ისეთი საშუალებით, რომ მაქსიმალუ-
რად იყოს დაცული კლიენტის ინტერესები. ზოგიერთ ასეთ 
შემთხვევაში კლიენტის ინტერესების დასაცავად შესაძლოა 
საჭირო გახდეს პროფესიული ურთიერთობის შეწყვეტა და 
კლიენტის დაკავშირება მომსახურების მისაღებად სხვა სო-
ციალურ მუშაკთან.

(ბ) სოციალურმა მუშაკებმა ბოროტად არ უნდა გამოიყენონ 
პროფესიული ურთიერთობა ან პოზიცია თავისი პირადი, 
რელიგიური, პოლიტიკური თუ ბიზნეს ინტერესებისათვის.

(გ)  სოციალურმა მუშაკმა კლიენტთან ან ყოფილ კლიენტთან არ 
უნდა დაამყაროს ორმაგი ან მრავალმხრივი ურთიერთობა, 
თუ არსებობს კლიენტის ექსპლუატაციის ან კლიენტისთ-
ვის შესაძლო ზიანის მიყენების რისკი. ისეთ შემთხვევებში, 
როდესაც არსებობს კლიენტთან ორმაგი ან მრავალმხრივი 
ურთერთობის დამყარების აუცილებლობა, სოციალური მუ-
შაკი ვალდებულია დაიცვას პროფესიული ურთიერთობის 
საზღვრები (ორმაგი ან მრავალმხრივი ურთიერთობის შემ-
თხვევაში სოციალურ მუშაკს კლიენტთან შეიძლება ერთდ-
როულად ჰქონდეს პროფესიული, სოციალური და/ან ბიზნეს 
ურთიერთობები).

(დ)  ზოგიერთ შემთხვევაში სოციალური მუშაკი მომსახურებას 
უწევს ორ ან მეტ კლიენტს, რომელთაც ერთმანეთთან გარ-
კვეული ურთიერთობა აკავშირებთ (მაგ, წყვილი, ოჯახის 
წევრები). ასეთ დროს შეიძლება არსებობდეს ინტერესთა 
კონფლიქტი. ამ შემთხვევაში სოციალური მუშაკის მოვალე-
ობაა გარკვევით აუხსნას კლიენტებს საკუთარი ვალდებუ-
ლებები და ყველა შესაძლო ზომა მიიღოს ინტერესთა კონფ-
ლიქტის აღმოსაფხვრელად.

1.07 კონფიდენციალობა

(ა) სოციალური მუშაკი ვალდებულია დაიცვას კლიენტის კონ-
ფიდენციალური ინფორმაცია. სოციალურ მუშაკს არა აქვს 
კონფიდენციალური ინფორმაციის გაცემის უფლება იმ გა-
მონაკლისის გარდა, როდესაც ეს აუცილებელია სათანადო 
მომსახურების გაწევის ან სოციალური სამუშაოს შედეგე-
ბის შეფასებისათვის.

(ბ) სოციალურ მუშაკს კლიენტის კონფიდენციალური ინფორ-
მაციის გაცემა შეუძლია იმ შემთხვევაში, თუ იგი მიიღებს 
თანხმობას ინფორმაციის გაცემაზე კლიენტისგან ან მისი 
კანონიერი წარმომადგენლისგან.

(გ) სოციალურმა მუშაკმა უნდა დაიცვას ნებისმიერი ინფორ-
მაციის კონფიდენციალობა, რომელიც მან მიიღო პროფესი-
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ული მოვალეობის შესრულებისას. ამ წესის დარღვევა შეიძ-
ლება იმ შემთხვევაში, თუ კონფიდენციალური ინფორმა-
ციის გამჟღავნება აუცილებელია მოსალოდნელი სერიოზუ-
ლი ზიანის პრევენციისათვის. ნებისმიერ ასეთ შემთხვევაში 
სოციალურმა მუშაკმა უნდა გასცეს კონფიდენციალური 
ინფორმაციის მხოლოდ აუცილებელი ნაწილი და მხოლოდ 
ისეთი ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება მო-
სალოდნელ საფრთხეს.

(დ) შესაძლებლობის ფარგლებში სოციალურმა მუშაკმა უნდა 
შეატყობინოს კლიენტს კონფიდენციალური ინფორმაციის 
მოსალოდნელი გაცემისა და შესაძლო შედეგების შესახებ. 
ხშირ შემთხვევაში ეს დამოკიდებულის ისეთ გარემოებებზე, 
როგორიცაა, გაიცემა თუ არა კონფიდენციალური ინფორ-
მაცია კანონის მოთხოვნის გარეშე, თუ უბრალოდ კლიენ-
ტის თანხმობის შემდეგ.

(ე) სოციალურმა მუშაკმა კლიენტს უნდა აცნობოს მომსახურე-
ბის გაწევისას მიღებული ინფორმაციის კონფიდენციალო-
ბის შესახებ და ასევე იმ შესაძლო შემთხვევების შესახებ, 
როდესაც კონფიდენციალობა შეიძლება დაირღვეს.

(ვ) იმ შემთხვევაში, როდესაც სოციალური მუშაკი მუშაობს 
ოჯახთან, წყვილთან ან ინდივიდთა ჯგუფთან, მან კლიენ-
ტებს უნდა აცნობოს თავიანთი ინფორმაციის კონფიდენცი-
ალობის დაცვის შესახებ. კლიენტები (ჯგუფური პრაქტიკი-
სას) ინფორმირებულნი უნდა იყვნენ იმის შესახებ, რომ სო-
ციალურ მუშაკს არ შეუძლია იმის გარანტირება, რომ მათი 
პირადი კონფიდენციალური ინფორმაცია არ გამჟღავნდება 
ჯგუფის სხვა წევრების მიერ.

(ზ)  სოციალურმა მუშაკმა საოჯახო თუ ჯგუფურ კონსულტაცი-
აში ჩაბმულ კლიენტებს უნდა გააცნოს სააგენტოს პოლიტი-
კა, რომელიც ეხება სოციალური მუშაკის მიერ კონფიდენ-
ციალური ინფორმაციის გამჟღავნებას მონაწილეთა შორის.

(თ)  სოციალურმა მუშაკს არა აქვს უფლება კლიენტის კონფი-
დენციალური ინფორმაცია გაამჟღავნოს დამფინანსებელ 
ორგანოსთან (პირთან) კლიენტის თანხმობის გარეშე.

(ი)  სოციალურმა მუშაკმა არ უნდა განიხილოს კონფიდენცი-
ალური ინფორმაცია ისეთ გარემოში, სადაც არ არის გან-
მარტოების შესაძლებლობა და არსებობს ინფორმაციის გახ-
მაურების რისკი. ასეთი საფრთხე არსებობს საზოგადოებ-
რივი თავშეყრისა და ხალხმრავალ ადგილებში.

(კ) სოციალურმა მუშაკმა უნდა დაიცვას კლიენტის კონფიდენ-
ციალობა მანამ, სანამ კანონი მას აძლევს ამის საშუალებას. 
იმ შემთხვევაში თუ სასამართლო ან სხვა კანონით უფლე-
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ბამოსილი ორგანო სოციალური მუშაკისგან მოითხოვს 
კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნებას კლიენტის 
თანხმობის გარეშე, და თუ ინფორმაციის გაცემამ შესაძ-
ლოა ზიანი მიაყენოს კლიენტს, სოციალურ მუშაკს შეუძლია 
მოითხოვოს, რომ სასამართლომ გააუქმოს ეს მოთხოვნა, ან 
მაქსიმალურად შეამციროს იგი, ხოლო მიღებული ინფორმა-
ცია შეინახოს დაცულად და საზოგადოებისთვის არახელმი-
საწვდომი ფორმით.

(ლ) სოციალურმა მუშაკმა უნდა დაიცვას კლიენტების კონფი-
დენციალობა მასმედიასთან ურთიერთობისას.

(მ) სოციალურმა მუშაკმა უნდა დაიცვას კლიენტის კონფიდენ-
ციალობა მაშინაც, როდესაც იგი იღებს მოთხოვნას ასეთი 
ინფორმაციის გაცემაზე მასმედიის წარმომადგენლებისგან.

(ნ) სოციალურმა მუშაკმა უნდა უზრუნველყოს კლიენტთან და-
კავშირებული სამუშაო ჩანაწერების კონფიდენციალობა და 
დაცულ ადგილას შენახვა, სადაც მათზე ხელი არ მიუწვდე-
ბათ გარეშე პირებს.

(ო) სოციალურმა მუშაკმა უნდა გამოიჩინოს განსაკუთრებული 
სიფრთხილე ინფორმაციის კომპიუტერით, ელექტრონული 
ფოსტით, ფაქსით, ტელეფონით, ავტომოპასუხით ან სხვა 
ელექტრონული საშუალებით გადაცემისას.

(პ) სოციალურმა მუშაკმა არ უნდა გააცხადოს კლიენტის სა-
იდენტიფიკაციო ინფორმაცია, როდესაც იგი ახდენს კლიენ-
ტის შერჩევას სასწავლო ან ტრენინგის მიზნებისათვის, თუ 
არ იქნა მიღებული კლიენტის თანხმობა კონფიდენციალუ-
რი ინფორმაციის გახსნაზე.

(ჟ) კლიენტის კონფიდენციალური ინფორმაცია დაცული უნდა 
იყოს მაშინაც კი, როდესაც ადგილი აქვს სოციალური მუშა-
კის მიერ სამუშაო პრაქტიკის შეწყვეტას, მის დისკვალიფი-
კაციას თუ სიკვდილს.

(რ) სოციალურმა მუშაკმა უნდა დაიცვას კლიენტის ინფორმა-
ციის კონფიდენციალობა კლიენტის გარდაცვალების შემთ-
ხვევაში.

1.08 ჩანაწერების ხელმისაწვდომობა

(ა) კლიენტის მოთხოვნისამებრ სოციალურმა მუშაკმა უნდა 
გააცნოს კლიენტს მის შესახებ გაკეთებული პროფესიული 
ჩანაწერები და ინფორმაცია. თუ სოციალური მუშაკი ვა-
რაუდობს, რომ კლიენტის მიერ ამ ჩანაწერების გაცნობამ 
შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული გაუგებრობა ან დააზი-
ანოს კლიენტი, მაშინ მან კლიენტს დამატებითი განმარტე-
ბა უნდა მისცეს ჩანაწერების შესახებ. სოციალურ მუშაკს 
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უფლება აქვს არ აჩვენოს კლიენტს ჩანაწერები ან აჩვენოს 
მათი ნაწილი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი დარწმუნე-
ბულია, რომ აღნიშნული ჩანაწერების გაცნობა სერიოზუ-
ლად დააზიანებს კლიენტს. ასეთ შემთხვევებში შესაბა-
მის დოკუმენტაციაში უნდა იქნეს შეტანილი ინფორმაცია 
კლიენტის მიერ გაკეთებული მოთხოვნის შესახებ გაეცნოს 
ჩანაწერებს. იქვე მითითებული უნდა იყოს, თუ რატომ უთხ-
რა სოციალურმა მუშაკმა კლიენტს უარი მოთხოვნაზე, გაც-
ნობოდა ჩანაწერებს ან მისცა მხოლოდ ჩანაწერების გარკ-
ვეული ნაწილის გაცნობის უფლება.

(ბ) კლიენტისათვის ჩანაწერების მიწოდების შემთხვევაში სო-
ციალურმა მუშაკმა უნდა უზრუნველყოს ყველა იმ ინდივი-
დის ინფორმაციის კონფიდენციალობა, რომლებიც მოხსენი-
ებულნი არიან ჩანაწერებში.

1.09 სქესობრივი ურთიერთობები

(ა) სოციალურმა მუშაკმა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა 
დაამყაროს სქესობრივი ურთიერთობა კლიენტთან.

(ბ) სოციალურმა მუშაკმა სქესობრივი ურთიერთობა არ უნდა 
დაამყაროს კლიენტის ნათესავებთან ან იმ პირებთან, რომ-
ლებთანაც კლიენტს ახლო პირადი ურთიერთობა აქვს. ამ 
შემთხვევაში არსებობს კლიენტის ექსპლუატაციის ან მის-
თვის პოტენციური ზიანის მიყენების საფრთხე. კლიენტის 
ნათესავებსა და ახლობელ ადამიანებთან სქესობრივი ურ-
თიერთობის დამყარების შემდეგ რთულდება პროფესიული 
საზღვრების შენარჩუნება სოციალურ მუშაკსა და კლიენტს 
შორის არსებულ ურთიერთობაში. მტკიცე პროფესიული 
საზღვრების შენარჩუნების ვალდებულება ეკისრებათ სო-
ციალურ მუშაკებს და არა მათ კლიენტებს, კლიენტების ნა-
თესავებსა თუ ახლობლებს.

(გ) სოციალურმა მუშაკმა არ უნდა დაამყაროს სქესობრივი 
ურთიერთობა ყოფილ კლიენტებთან, რადგან არსებობს 
კლიენტისათვის შესაძლო ზიანის მიყენების საფრთხე. თუ 
ამ აკრძალვის მიუხედავად სოციალური მუშაკი მაინც დაამ-
ყარებს სქესობრივ ურთიერთობას ყოფილ კლიენტთან, მისი 
მოვალეობაა (და არა კლიენტის) დაამტკიცოს, რომ ამ გზით 
არ მოხდება ყოფილი კლიენტის ექსპლუატირება, მასზე ძა-
ლადობა ან მისით მანიპულირება.

(დ) სოციალურმა მუშაკმა კლინიკური მომსახურება არ უნდა 
გაუწიოს ისეთ ინდივიდს, რომელთანაც მას წარსულში სქე-
სობრივი ურთიერთობა ჰქონდა. ყოფილი სქესობრივი პარ-
ტნიორისთვის კლინიკური მომსახურების გაწევამ შეიძლე-
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ბა ზიანი მიაყენოს კლიენტს. ამ შემთხვევაში ძნელი ხდება 
პროფესიული საზღვრების შენარჩუნება სოციალურ მუშაკ-
სა და კლიენტს შორის.

1.10 ფიზიკური კონტაქტი

სოციალურმა მუშაკმა არ უნდა იქონიოს ფიზიკური კავშირი 
კლიენტებთან, როდესაც კონტაქტის შედეგად (როგორიცაა მაგა-
ლითად, კლიენტების მიმართ ფიზიკური ალერსი) არსებობს კლიენ-
ტისადმი ფსიქოლოგიური ზიანის მიყენების ალბათობა.

1.11 სქესობრივი ძალადობა

სოციალურმა მუშაკმა არ უნდა განახორციელოს სქესობრივი 
ძალადობა კლიენტზე. სქესობრივი ძალადობა ეწოდება ნებისმიერი 
სახის სქესობრივ ქმედებას, კლიენტისგან სქესობრივი მომსახურე-
ბის მოთხოვნას და სხვა სიტყვიერ თუ ფიზიკურ საქციელს, რომე-
ლიც სქესობრივ ურთიერთობას უკავშირდება.

1.12 შეურაცხმყოფელი ლექსიკა

სოციალური მუშაკი არ უნდა ხმარობდეს შეურაცხმყოფელ ლექ-
სიკას კლიენტებთან წერილობითი ან სიტყვიერი ურთიერთობისას. 
სოციალურმა მუშაკმა უნდა გამოიყენოს დელიკატური ლექსიკა 
ყველა პროფესიულ ურთიერთობაში.

1.13 გადასახადი მომსახურებისათვის

(ა) მომსახურების გადასახადის დაწესებისას სოციალურმა 
მუშაკმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ გადასახადი იყოს მი-
საღები და შეესაბამებოდეს გაწეულ მომსახურებას. ასევე 
ყურადღება უნდა მიექცეს კლიენტის გადამხდელუნარიანო-
ბას.

(ბ) სოციალურმა მუშაკმა არ უნდა მიიღოს რაიმე ნივთი ან მომ-
სახურება კლიენტისაგან მის მიერ გაწეული პროფესიული 
მომსახურების საფასურად. ბარტერული შეთანხმებები, 
განსაკუთრებით ისეთები, რომლებიც მომსახურების გაცვ-
ლაზეა ორიენტირებული, ქმნიან ინტერესეთა კონფლიქტი-
სა და ექსპლუატაციის გაჩენის საფრთხეს და არღვევენ სო-
ციალურ მუშაკსა და კლიენტს შორის არსებულ პროფესი-
ული ურთიერთობის საზღვრებს. სოციალური მუშაკი შეიძ-
ლება დათანხმდეს ბარტერულ მომსახურებაზე მხოლოდ იმ 
ცალკეულ შემთხვევებში, როდესაც ამგვარი მომსახურება 
მიღებული პრაქტიკაა ადგილობრივი კულტურის ფარგ-
ლებში, როდესაც მოლაპარაკება ასეთ მომსახურებაზე ხდე-
ბა ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე, ხოლო ინიციატივა 
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კი მომდინარეობს კლიენტისაგან. თუ სოციალური მუშაკი 
კლიენტისაგან მომსახურების სანაცვლოდ იღებს ნივთს ან 
გარკვეულ მომსახურებას, იგი პასუხისმგებელია იმაზე, 
რომ ასეთი შეთანხმება არ დააზიანებს კლიენტს და პროფე-
სიულ ურთიერთობას.

(გ) სოციალურმა მუშაკმა არ უნდა მოითხოვოს კერძო გასამ-
რჯელო იმ კლიენტისთვის გაწეული მომსახურებისთვის, 
რომელიც სარგებლობს მომსახურების უფასოდ მიღების 
უფლებით სოციალური მუშაკის ორგანიზაციისგან.

1.14  გადაწყვეტილების მიღების უნარს მოკლებული 
კლიენტები

როდესაც სოციალური მუშაკი მოქმედებს ისეთი კლიენტის სა-
ხელით, რომელსაც არ გააჩნია გაცნობიერებული გადაწყვეტილების 
მიღების უნარი, სოციალური მუშაკი ვალდებულია მიიღოს ზომები 
ასეთი კლიენტის ინტერესებისა და უფლებების დასაცავად.

1.15 მომსახურების შეწყვეტა

სოციალურმა მუშაკმა უნდა მიიღოს ზომები იმისათვის, რომ 
მოხდეს კლიენტისათვის მომსახურების მიწოდების გაგრძელება 
ისეთ შემთხვევებში, როდესაც მომსახურების შეწყვეტას განაპირო-
ბებს შემდეგი ფაქტორები: კლიენტის ან სოციალური მუშაკის გა-
დაადგილება, ავადმყოფობა, ფიზიკური ან გონებრივი უნარის შეზ-
ღუდვა და ა.შ.

1.16 მომსახურების დამთავრება

(ა) სოციალურმა მუშაკმა უნდა დაამთავროს კლიენტისათვის 
მომსახურების გაწევა მაშინ, როდესაც ეს მომსახურება 
აღარ პასუხობს კლიენტის საჭიროებებს.

(ბ) სოციალურმა მუშაკმა ყველა ზომა უნდა მიიღოს იმისათვის, 
რომ არ მიატოვოს კლიენტი, რომელსაც ჯერ კიდევ სჭირ-
დება მომსახურება. სოციალურ მუშაკს შეუძლია მოახდინოს 
უეცრად მომსახურების შეწყვეტა მხოლოდ ისეთ უჩვეულო 
გარემოებათა გამო, როდესაც არსებობს სერიოზული უარ-
ყოფითი ფაქტორების საფრთხე. საჭიროების შემთხვევაში 
სოციალურმა მუშაკმა ხელი უნდა შეუწყოს სათანადო ღო-
ნისძიებების გატარებას მომსახურების გასაგრძელებლად.

(გ) ფასიანი მომსახურების შემთხვევაში სოციალურ მუშაკს 
შეუძლია მომსახურების შეწყვეტა იმ კლიენტისათვის, რო-
მელიც არ იხდის გასამრჯელოს და რომლისთვისაც მომსა-
ხურების დაწყებამდე ნათელი იყო ანაზღაურების პირობე-
ბი. ასეთ შემთხვევაში მომსახურების შეწყვეტა შესაძლებე-
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ლია, თუ კლიენტი არ წარმოადგენს საფრთხეს საკუთარი 
თავის ან სხვების მიმართ და თუ კლიენტთან განხილული 
იქნა გადაუხდელობის შედეგები.

(დ) სოციალურმა მუშაკმა არ უნდა შეწყვიტოს კლიენტისათვის 
მომსახურების გაწევა კლიენტთან სოციალური, ფინანსური 
ან სქესობრივი ურთიერთობის დამყარების მიზნით.

(ე) სოციალური მუშაკი, რომელიც წინასწარ ფლობს ინფორმა-
ციას კლიენტის მიმართ მომსახურების გაწევის დასრულე-
ბის ან შეწყვეტის შესახებ, ვალდებულია დროულად შეატ-
ყობინოს კლიენტს ამის შესახებ და იზრუნოს კლიენტის 
მომსახურების ალტერნატიულ უზრუნველყოფაზე კლიენ-
ტის საჭიროებებისა და არჩევანის შესაბამისად.

(ვ) სოციალური მუშაკი, რომელიც აპირებს დატოვოს სამუშაო 
ადგილი, ვალდებულია შეატყობინოს კლიენტს მომსახურე-
ბის გაგრძელების შესაძლო ალტერნატივების შესახებ და 
ასევე აცნობოს მას მოსალოდნელი მომსახურების პოტენცი-
ური უპირატესობები და რისკები.

2.  სოციალური	მუშაკის	ეთიკური	პასუხისმგებლობა	 
კოლეგების	მიმართ

2.01 პატივისცემა

(ა) სოციალური მუშაკი პატივისცემით უნდა ეპყრობოდეს კო-
ლეგებს, უნდა აფასებდეს და აღიარებდეს მათ კვალიფიკა-
ციას და აცნობიერებდეს მათ მიმართ ვალდებულებებს.

(ბ) სოციალურმა მუშაკმა კლიენტებთან და სხვა პროფესიონა-
ლებთან ურთიერთობისას თავი უნდა შეიკავოს კოლეგათა 
მისამართით დაუსაბუთებელი კრიტიკისგან. დაუსაბუთებე-
ლი კრიტიკა მოიცავს შემდეგს: კოლეგის კომპეტენტურო-
ბის შესახებ უარყოფითი კომენტარების გაკეთებას ან უარ-
ყოფითი კონტექსტის მატარებელ კომენტარებს კოლეგის 
ისეთი ნიშან-თვისებების მიმართ როგორიცაა, ეთნიკური 
და ეროვნული წარმომავლობა, სქესი, ასაკი, ქორწინების 
სტატუსი, პოლიტიკური შეხედულებები, რელიგია, ფიზიკუ-
რი თუ გონებრივი შესაძლებლობები.

(გ) სოციალურმა მუშაკმა უნდა ითანამშრომლოს სოციალური 
სამუშაოს სპეციალისტებთან და სხვა პროფესიების წარმო-
მადგენლებთან, რათა უზრუნველყოს კლიენტის კეთილდ-
ღეობა.

2.02 კონფიდენციალობა

სოციალური მუშაკი პატივს უნდა სცემდეს პროფესიული ურ-
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თიერთობის დროს კოლეგებისგან მიღებულ კონფიდენციალურ ინ-
ფორმაციას. სოციალური მუშაკმა უნდა იცოდეს, რომ კოლეგები აც-
ნობიერებენ მის მოვალეობას, დაიცვას კონფიდენციალური ინფორ-
მაცია და ასევე ესმით ისიც, რომ არსებობს ზოგიერთი გამონაკლისი, 
როდესაც საჭიროა კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნება.

 2.03 ინტერდისციპლინარული თანამშრომლობა

(ა) ინტერდისციპლინარული ჯგუფის წევრმა სოციალურმა მუ-
შაკმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს ჯგუფის მუშაობაში და 
თავისი წვლილი შეიტანოს იმ გადაწყვეტილებების მიღება-
ში, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს კლიენტის კეთილდღე-
ობაზე. ასეთ შემთხვევებში ნათლად უნდა იყოს განსაზღვ-
რული ინტერდისციპლინარული ჯგუფის წევრთა პროფესი-
ული და ეთიკური ვალდებულებანი.

(ბ) სოციალური მუშაკი, რომლისთვისაც ჯგუფის მიერ მიღე-
ბული გადაწყვეტილება ეთიკურად მიუღებელია, ვალდე-
ბულია შეეცადოს უთანხმოების აღმოფხვრას სათანადო 
საშუალებებით. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ვერ ხერხდება, 
სოციალურმა მუშაკმა უნდა მოიძიოს სხვა საშუალებები 
კლიენტის კეთილდღეობასთან დაკავშირებული საკითხის 
გადასაჭრელად.

2.04 უთანხმოებანი კოლეგების მონაწილეობით

(ა) სოციალურმა მუშაკმა თანამდებობის მიღების მიზნით არ 
უნდა ისარგებლოს კოლეგასა და ხელმძღვანელ პირს შორის 
არსებული უთანხმოებით და ამ საშუალებით არ უნდა მოახ-
დინოს თავისი პირადი ინტერესების დაკმაყოფილება.

(ბ) სოციალურმა მუშაკმა ექსპლუატაცია არ უნდა გაუწიოს 
კლიენტს და არ უნდა ჩააბას იგი იმ უთანხმოებაში, რომე-
ლიც მას შეიძლება საკუთარ კოლეგასთან ჰქონდეს, ასევე 
კლიენტთან არ უნდა განიხილოს კოლეგასთან არსებული 
უთანხმოება.

2.05 კონსულტაცია

(ა) სოციალურმა მუშაკმა უნდა მიმართოს კოლეგებს რჩევისა 
და კონსულტაციისათვის იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს კონ-
სულტაცია კლიენტის ინტერესებში შედის.

(ბ) სოციალური მუშაკი ინფორმირებული უნდა იყოს კოლე-
გების სპეციალიზაციის სფეროსთან დაკავშირებით. სოცი-
ალურმა მუშაკმა რჩევა უნდა ჰკითხოს მხოლოდ ისეთ კო-
ლეგებს, რომლებიც მოცემულ სფეროში კომპეტენტურნი 
და გამოცდილნი არიან.
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(გ) კოლეგებისგან კონსულტაციის მიღებისას სოციალურმა მუ-
შაკმა უნდა გააცხადოს კლიენტის ინფორმაცის მხოლოდ მი-
ნიმალური ნაწილი.

2.06 მიმართვის გაცემა მომსახურების მისაღებად

(ა) სოციალურმა მუშაკმა კლიენტი უნდა გააგზავნოს სხვა 
პროფესიონალთან იმ შემთხვევაში, თუ სოციალური მუშა-
კი თავისი მომსახურებით ეფექტურად ვერ აკმაყოფილებს 
კლიენტის საჭიროებებს ან როდესაც საჭიროა დამატებითი 
მომსახურების გაწევა.

(ბ) სოციალურმა მუშაკმა, რომელიც კლიენტს სხვა პროფესი-
ონალთან აგზავნის, ზომები უნდა მიიღოს იმისათვის, რათა 
მოახდინოს პასუხისმგებლობის დროული და ეფექტური გა-
დაცემა. ასეთ დროს სოციალურმა მუშაკმა შესაბამის სპეცი-
ალისტს კლიენტის ინფორმაცია უნდა გადასცეს კლიენტის 
ნებართვის საფუძველზე.

(გ) სოციალურ მუშაკს ეკრძალება ანაზღაურების გაცემა ან 
მიღება მომსახურებაზე მიმართვის გაცემისას მაშინ, როდე-
საც იგი კლიენტს არ უწევს პროფესიულ მომსახურებას.

2.07 სქესობრივი ურთიერთობები

(ა) სოციალურმა მუშაკმა, რომელიც არის ხელმძღვანელი ან 
პედაგოგი, არ უნდა დაამყაროს სქესობრივი ურთიერთობა 
პროფესიულად მასზე დაქვემდებარებულ პირებთან ან სტუ-
დენტებთან.

(ბ) სოციალურმა მუშაკმა თავი უნდა შეიკავოს კოლეგებ-
თან სქესობრივი ურთიერთობების დამყარებისგან მაშინ, 
როდესაც არსებობს ინტერესთა კონფლიქტის საფრთხე. 
სოციალური მუშაკი, რომელიც აპირებს სქესობრივი ურ-
თიერთობის დამყარებას კოლეგასთან (ან უკვე აქვს ასეთი 
ურთიერთობა), ვალდებულია თავისი პროფესიული პასუ-
ხისმგებლობა გადასცეს სხვა პირს ინტერესის კონფლიქტის 
თავიდან ასაცილებლად.

2.08 სქესობრივი ძალადობა

სოციალურმა მუშაკმა არ უნდა განახორციელოს სქესობრივი 
ძალადობა თავისი პროფესიული ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ პი-
რებზე, სტუდენტებზე ან კოლეგებზე. სქესობრივი ძალადობა მო-
იცავს: სქესობრივ თავდასხმას, სქესობრივ შევიწროებას, სქესობრი-
ვი მომსახურების მოთხოვნას და სქესობრივი ხასიათის სხვა სიტყ-
ვიერ ან ფიზიკურ გამოვლენას.
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2.09 კოლეგების სამუშაო უნარის დაქვეითება

(ა) ზოგიერთ შემთხვევაში სოციალურმა მუშაკმა შეიძლება 
შეიტყოს კოლეგის სამუშაო უნარის დაქვეითების შესახებ, 
რაც უკავშირდება პირად პრობლემებს, ფსიქოლოგიურ 
სტრესს, ნარკოტიკების მოხმარებასა თუ ფსიქიკური ჯან-
მრთელობის გაუარესებას. თუ ასეთი მდგომარეობა ხელს 
უშლის კოლეგის ეფექტურად მუშაობას, სოციალურმა მუ-
შაკმა მასთან უნდა განიხილოს შექმნილი მდგომარეობა და 
დაეხმაროს მას მდგომარეობის გაუმჯობესებაში.

(ბ) თუ სოციალური მუშაკი ფლობს ინფორმაციას კოლეგის 
სამუშაო უნარის დაქვეითების შესახებ და თუ ამასთანავე 
კოლეგა არ ცდილობს შექმნილი სიტუაციის გამოსწორებას, 
სოციალური მუშაკი ვალდებულია აღნიშნული საკითხი ამ-
ცნოს ხელმძღვანელ პირს ან პროფესიულ ასოციაციას.

2.10 კოლეგების არაკომპეტენტურობა

(ა) სოციალურმა მუშაკმა, რომლისთვისაც ცნობილია კოლეგის 
არაკომპეტენტურობის შესახებ, შეძლებისდაგვარად უნდა 
ეცადოს, კონსულტირება გაუწიოს კოლეგას და დაეხმაროს 
მას მდგომარეობის გამოსწორებაში.

(ბ) სოციალურმა მუშაკმა, რომისთვისაც ცნობილია, რომ კო-
ლეგა არაკომპეტენტურია და ამასთანავე არ მიუღია სათა-
ნადო ზომები საკუთარი არაკომპეტენტურობის გამოსას-
წორებლად, უნდა იმოქმედოს მისი სააგენტოს, სოციალურ 
მუშაკთა პროფესიული ასოციაციისა თუ მარეგულირებელი 
ორგანოს მიერ დადგენილი წესით.

2.11 კოლეგების არაეთიკური ქცევა

(ა) სოციალური მუშაკი ვალდებულია გამოავლინოს კოლეგის 
არაეთიკური საქციელი და ეცადოს მოახდინოს ასეთი საქ-
ციელის პრევენცია ან საჭიროებისამებრ გამოსწორება.

(ბ) სოციალური მუშაკი უნდა იცნობდეს იმ წესებსა და პროცე-
დურებს, რომელთა დაცვაც მიზანშეწონილია კოლეგების 
არაეთიკური ქცევის გამო წარმოშობილი პრობლემების აღ-
მოსაფხვრელად. სოციალური მუშაკისათვის ცნობილი უნდა 
იყოს სახელმწიფო პროცედურები ეთიკის გარშემო არსებუ-
ლი საჩივრების მოგვარებასთან დაკავშირებით.

(გ) თუ სოციალურ მუშაკს მიაჩნია, რომ მისი კოლეგა არაეთი-
კურად მოიქცა, იგი უნდა შეეცადოს აღნიშნული საკითხის 
განხილვას კოლეგასთან თუ ეს შესაძლებელია და თუ არსე-
ბობს იმის ალბათობა, რომ განხილვა პროდუქტიული იქნე-
ბა.
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(დ) თუ საჭიროება მოითხოვს, სოციალურმა მუშაკმა, რომლის-
თვისაც ცნობილია კოლეგის არაეთიკური საქციელის შესა-
ხებ, უნდა მიმართოს შესაბამის ორგანოს (მაგ, პროფესი-
ული ასოციაციის შესაბამისი კომიტეტი ან სხვა საბჭო).

(ე) სოციალურმა მუშაკმა დახმარება უნდა გაუწიოს და დაიც-
ვას კოლეგა იმ შემთხვევაში, როდესაც მას უსამართლოდ 
ედება ბრალი არაეთიკურ საქციელში.

3. 	სოციალური	მუშაკის	ეთიკური	პასუხისმგებლობა	 
სამუშაო	ადგილზე

3.01 ზედამხედველობა და კონსულტაცია

(ა) სოციალურ მუშაკს, რომელიც უზრუნველყოფს ზედამხედ-
ველობასა და კონსულტაციას, უნდა ჰქონდეს შესაბამისი 
ცოდნა და კვალიფიკაცია, რათა სათანადოდ განახორცი-
ელოს თავისი პროფესიული მიზნები. სოციალური მუშაკი 
უნდა მოქმედებდეს მხოლოდ საკუთარი ცოდნისა და კომპე-
ტენტურობის ფარგლებში.

(ბ) სოციალური მუშაკი, რომელიც უზრუნველყოფს ზედამხედ-
ველობასა და კონსულტაციას, პასუხისმგებელია მკაფიო, 
სათანადო და კლიენტის ეთნიკური კულტურის შესაბამისი 
პროფესიული საზღვრების დადგენაზე.

(გ)  სოციალური მუშაკი არ უნდა ჩაებას ორმაგ ან მრავალმხ-
რივ ურთიერთობაში მისი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ 
პირებთან იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ამ პირების ექსპ-
ლუატაციის ან მათთვის ზიანის მიყენების საფრთხე.

(დ)  სოციალურმა მუშაკმა, რომელიც უზრუნველყოფს ზედამ-
ხედველობას, ობიექტურად უნდა შეაფასოს ზედამხედვე-
ლობის ქვეშ მყოფი პირების მუშაობა.

3.02 განათლება და პროფესიული ტრენინგი

(ა) სოციალური მუშაკი, რომელიც არის პედაგოგი, პრაქტიკის 
ინსტრუქტორი სტუდენტებისთვის, ან ტრენერი, უნდა მოქ-
მედებდეს მხოლოდ საკუთარი ცოდნისა და კომპეტენციის 
ფარგლებში და უნდა უზრუნველყოფდეს სტუდენტებისთ-
ვის უახლესი პროფესიული ინფორმაციის მიწოდებას. სო-
ციალურმა მუშაკმა, რომელიც არის პედაგოგი და/ან პრაქ-
ტიკის

(ბ) ინსტრუქტორი სტუდენტებისთვის ან ტრენერი, სამართლი-
ანად უნდა შეაფასოს სტუდენტების მუშაობა.

(გ)  სოციალურმა მუშაკმა, რომელიც არის პედაგოგი და/ან 
პრაქტიკის ინსტრუქტორი, უნდა უზრუნველყოს კლიენტე-
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ბის ინფორმირება იმ შემთხვევებში, როდესაც მომსახურე-
ბას სტუდენტები აწარმოებენ.

(დ)  სოციალური მუშაკი, რომელიც არის პედაგოგი ან პრაქტი-
კის ინსტრუქტორი, არ უნდა ჩაებას სტუდენტებთან ორ-
მაგ ან მრავალმხრივ ურთიერთობაში იმ შემთხვევაში, თუ 
არსებობს სტუდენტის ექსპლუატაციის ან მისთვის პოტენ-
ციური ზიანის მიყენების საფრთხე. სოციალური სამუშაოს 
პედაგოგები და პრაქტიკის ინსტრუქტორები პასუხისმგე-
ბელნი არიან მკაფიო, სათანადო და ეთნიკური კულტურის 
შესაბამისი პროფესიული საზღვრების დადგენაზე.

3.03 მუშაობის შეფასება

სოციალური მუშაკი, რომელიც პასუხისმგებელია სხვების მუშა-
ობის შეფასებაზე, ამ ამოცანას ახორციელებდეს ობიექტურად, მკა-
ფიოდ დადგენილი კრიტერიუმების საფუძველზე.

3.04  სოციალური მუშაკის ჩანაწერები კლიენტისა და მომსახუ-
რების შესახებ

(ა) სოციალურმა მუშაკმა უნდა უზრუნველყოს პროფესიული 
ჩანაწერების სიზუსტე.

(ბ) სოციალურმა მუშაკმა დროულად უნდა განაახლოს პრო-
ფესიული ჩანაწერები, რათა უზრუნველყოს მომსახურების 
უწყვეტი მიწოდება და მომავალში ეფექტურად გაგრძელე-
ბა.

(გ) სოციალური მუშაკის დოკუმენტაცია მაქსიმალურად უნდა 
იცავდეს კლიენტის კონფიდენციალობას და უნდა მოიცავ-
დეს ინფორმაციას მხოლოდ მიწოდებულ მომსახურებასთან 
დაკავშირებით.

(დ)  სოციალურმა მუშაკმა უნდა შეინახოს ჩანაწერები მომსახუ-
რების დასრულების შემდეგაც, რათა უზრუნველყოს მათი 
საჭიროებისამებრ ხელმისაწვდომობა მომავალში. პროფე-
სიული ჩანაწერები უნდა ინახებოდეს წლების მანძილზე სა-
ხელმწიფო კანონებისა ან შესაბამისი კონტრაქტის საფუძ-
ველზე.

3.05 ფინანსური ანგარიშის გამოწერა

სოციალური მუშაკის მიერ გაცემული მომსახურების ფინანსუ-
რი ანგარიში ზუსტად უნდა ასახავდეს მიწოდებული მომსახურების 
ხასიათს და ასევე უნდა ახდენდეს იმ პირების დასახელებას, რომ-
ლებმაც უზრუნველყვეს მომსახურება.
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3.06 კლიენტის გადაყვანა

(ა) არის შემთხვევები, როდესაც ინდივიდი, რომელიც იღებს 
მომსახურებას სხვა სააგენტოდან ან სხვა სოციალური მუშაკის-
გან, უკავშირდება ახალ სოციალურ მუშაკს სერვისებისთვის. ასეთ 
შემთხვევაში სოციალურმა მუშაკმა გულდასმით უნდა განიხილოს 
კლიენტის საჭიროებანი მანამ, სანამ დათანხმებოდეს მომსახურე-
ბის გაწევაზე. შესაძლო გაუგებრობისა და კონფლიქტის მინიმიზა-
ციის მიზნით სოციალურმა მუშაკმა პოტენციურ კლიენტთან ერთად 
უნდა იმსჯელოს მომსახურების ამჟამინდელ მიმწოდებლებთან მის 
ურთიერთობაზე და ასევე განიხილოს ის შესაძლო სარგებელი და 
საფრთხე, რომელსაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს მომსახურების 
მიმწოდებლის შეცვლის შემთხვევაში.

თუ ახალ კლიენტს გაწეული აქვს მომსახურება სხვა სააგენტოს 
ან კოლეგის მიერ, სოციალურმა მუშაკმა კლიენტთან ერთად უნდა 
განიხილოს, აკმაყოფილებდა თუ არა მის ინტერესებს აღნიშნული 
მომსახურება.

3.07 ადმინისტრაცია

(ა) სოციალური სამუშაოს ადმინისტრატორების მოვალეობაა 
მოიძიონ პროფესიული რესურსები როგორც თავიანთ სა-
აგენტოებში, ასევე მათ ფარგლებს გარეთ კლიენტის ინტე-
რესების დასაკმაყოფილებლად.

(ბ) სოციალურმა მუშაკებმა უნდა დაიცვან რესურსების გა-
ნაწილების ღია და ობიექტური პროცედურები. როდესაც 
შეუძლებელია ყველა კლიენტის ინტერესის დაკმაყოფილე-
ბა, კლიენტთათვის რესურსების განაწილება უნდა მოხდეს 
სამართლიანად და სათანადო პრინციპების შესაბამისად.

(გ) სოციალური სამუშაოს ადმინისტრატორებმა უნდა მიიღონ 
სათანადო ზომები, რათა უზრუნველყონ პერსონალისთვის 
სათანადო პროფესიული ზედამხედველობის გაწევა.

(დ) სოციალური სამუშაოს ადმინისტრატორებმა ყველა ზომა 
უნდა მიიღონ იმისათვის, რომ მათ სააგენტოში შექმნილი 
სამუშაო გარემო შეესაბამებოდეს სოციალური სამუშაოს 
ეთიკის კოდექსს. მათ ასევე უნდა მიიღონ ზომები იმისათ-
ვის, რათა მათ სააგენტოებში აღმოიფხვრას ყველა ის ფაქ-
ტორი, რომელიც არღვევს ან არ შეესაბამება სოციალური 
სამუშაოს ეთიკის კოდექსს.

3.08  პროფესიული განათლების გაგრძელება და პერსონალის 
განვითარება

სოციალური სამუშაოს ადმინისტრატორებმა უნდა გაატარონ 
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შესაბამისი ღონისძიებანი თავიანთი სააგენტოების პერსონალის 
განათლებისა და პროფესიული ტრენინგების უზრუნველსაყოფად. 
ტრენინგები და განათლების ინიციატივები უნდა პასუხობდეს სოცი-
ალური სამუშაოს თანამედროვე ტენდენციებსა და ეთიკის ნორმებს.

3.09  სოციალურ მუშაკების ვალდებულებანი სააგენტოს/დამ-
ქირავებლის მიმართ

(ა) სოციალური მუშაკი უნდა ასრულებდეს იმ ვალდებულე-
ბებს, რომლებიც მას ეკისრება დამქირავებელი სააგენტოს 
მიერ.

(ბ) სოციალური მუშაკი მუდამ უნდა ცდილობდეს თავისი სა-
აგენტოს ეფექტურობის გაძლიერებას/სერვისების გაუმჯო-
ბესებას.

(გ) სოციალურმა მუშაკმა უნდა უზრუნველყოს დამქირავებ-
ლის/ხელმძღვანელის ინფორმირებულობა სოციალური სა-
მუშაოს ეთიკის კოდექსთან და კოდექსის შესაბამის პროფე-
სიულ ქცევასთან დაკავშირებით.

(დ) სოციალურმა მუშაკმა არ უნდა დაუშვას, რომ დამქირავე-
ბელი ორგანიზაციის პოლიტიკამ, პროცედურებმა ან ადმი-
ნისტრაციულმა ბრძანებებმა ხელი შეუშალოს სოციალური 
სამუშაოს ეთიკური პრაქტიკა. სოციალურმა მუშაკმა უნდა 
უზრუნველყოს მისი დამქირავებელი ორგანიზაციის პრაქ-
ტიკის შესაბამისობა სოციალური სამუშაოს ეთიკის კოდექ-
სთან.

(ე) სოციალურმა მუშაკმა უნდა მოახდინოს დისკრიმინაციის 
პრევენცია და აღმოფხვრა დამქირავებელი ორგანიზაციის 
შიდა პოლიტიკასა და პრაქტიკაში.

(ვ) სოციალური მუშაკები უნდა დასაქმდნენ (ან სტუდენტი 
უნდა მიავლინონ პრაქტიკისთვის) მხოლოდ იმ ორგანიზა-
ციებში, რომლებსაც გააჩნიათ შიდა განაწესი და პროცედუ-
რები.

(ზ) სოციალური მუშაკი უნდა უფრთხილდებოდეს დამქირავე-
ბელი ორგანიზაციის რესურსებს, დაუშვებელია ორგანიზა-
ციის რესურსების გაფლანგვა ან მათი არადანიშნულებისა-
მებრ გამოყენება.;

3.10 შრომასთან დაკავშირებული სადავო საკითხები

(ა) კლიენტების მომსახურებისა და საკუთარი სამუშაო პირო-
ბების გაუმჯობესების მიზნით სოციალურ მუშაკებს შეუძ-
ლიათ განახორციელონ კოლექტიური ქმედება, შექმნან ან 
გაწევრიანდნენ პროფკავშირებში.
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(ბ) სოციალური მუშაკები, რომლებიც მონაწილეობენ სხვადას-
ხვა სახის აქციებსა თუ გაფიცვებში, უნდა ხელმძღვანელობ-
დნენ პროფესიული ღირებულებებით, ეთიკური პრინციპე-
ბითა და სტანდარტებით. აქციის/გაფიცვის მოწყობასთან 
დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებამდე სოციალურმა 
მუშაკებმა კარგად უნდა გააანალიზონ მათი მოსალოდნელი 
ქმედების შესაძლო ზემოქმედება კლიენტებზე.

4. 	სოციალური	მუშაკის,	როგორც	პროფესიონალის, 
ეთიკური	პასუხისმგებლობა

4.01 კომპეტენტურობა

(ა) სოციალურმა მუშაკმა უნდა მიიღოს შემოთავაზება სამუ-
შაო ადგილთან დაკავშირებით მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 
თუ მას გააჩნია შესაბამისი კომპეტენცია ან გეგმავს საკუ-
თარი კომპეტენციის სრულყოფას.

(ბ) სოციალური მუშაკი უნდა ისწრაფოდეს პროფესიული დო-
ნის ასამაღლებლად. იგი კრიტიკულად უნდა აფასებდეს 
პროფესიაში შემოსულ ახალ ტენდენციებს და საჭიროების 
შემთხვევაში უნდა ეუფლებოდეს ახალ ცოდნას. სოციალუ-
რი მუშაკი მუდმივად უნდა ეცნობოდეს პროფესიულ ლიტე-
რატურას და უნდა მონაწილეობდეს ტრენინგებსა თუ სხვა 
საგანმანათლებლო ინიციატივებში, რომლებიც ხორციელ-
დება სოციალური სამუშაოს ეთიკის შესაბამისად.

(გ) სოციალური მუშაკის სამუშაო პრაქტიკა უნდა ეყრდნობო-
დეს აღიარებულ ცოდნას, მათ შორის ემპირიულს, სოცი-
ალური სამუშაოს ეთიკის პრინციპების შესაბამისად.

4.02 დისკრიმინაცია

სოციალურმა მუშაკმა ხელი არ უნდა შეუწყოს დისკრიმინაციის 
არანაირ გამოვლენას რასის, ეთნიკურობის, ეროვნული წარმოშო-
ბის, კანის ფერის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, ასაკის, ოჯა-
ხური მდგომარეობის, პოლიტიკური მრწამსის, რელიგიური რწმე-
ნის ან გონებრივი/ფიზიკური შესაძლებლობების ნიშნიდან გამომდი-
ნარე.

4.03 პირადი საქმიანობა

სოციალურმა მუშაკმა არ უნდა დაუშვას, რომ მისმა პირადმა 
საქმიანობამ შეაფერხოს მისი პროფესიული მოვალეობის განხორ-
ციელება.
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4.04 უპატიოსნობა, თაღლითობა და ტყუილი

სოციალური მუშაკმა არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა უპატიოს-
ნო საქციელში, თაღლითობასა თუ ტყუილში.

4.05 მდგომარეობის გაუარესება

(ა) სოციალურმა მუშაკმა არ უნდა დაუშვას, რომ მისმა პირად-
მა თუ სამართლებრივმა პრობლემებმა, ფსიქო-სოციალურ-
მა სტრესმა თუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობამ 
შეაფერხოს მისი პროფესიონალური განსჯა და მუშაობის 
უნარი და ამით საფრთხე შეუქმნას კლიენტის ინტერესებს.

(ბ) სოციალურმა მუშაკმა, რომლის პირადი თუ სამართლებრი-
ვი პრობლემები, ფსიქო-სოციალური სტრესი თუ ფსიქიური 
ჯანმრთელობის მდგომარეობა აფერხებს მის პროფესიულ 
განსჯასა და მუშაობას, დაუყოვნებლივ უნდა მოიძიოს პრო-
ფესიული დახმარება, შეცვალოს საკუთარი სამუშაო დატ-
ვირთვა, შეწყვიტოს მუშაობა, ან მიიღოს სხვა ზომები საკუ-
თარ კლიენტთა ინტერესების დასაცავად.

4.06 არასწორი რეპრეზენტაცია

(ა) სოციალურმა მუშაკმა მკაფიოდ უნდა განასხვაოს ის ქმედე-
ბანი და განცხადებები, რომლებშიც იგი ჩაბმულია როგორც 
კერძო პირი და როგორც პროფესიონალი.

(ბ) თუ სოციალური მუშაკი თავისი ორგანიზაციის სახელით 
აკეთებს რაიმე განცხადებას, მან ზუსტად, ზედმეტი ინტერ-
პრეტაციის გარეშე უნდა გადმოსცეს ორგანიზაციის ოფიცი-
ალური პოზიცია.

(გ) სოციალურმა მუშაკმა უნდა უზრუნველყოს საკუთარი პრო-
ფესიული კვალიფიკაციის, განათლების, კომპეტენტურობი-
სა თუ მიწოდებული მომსახურების კლიენტისათვის ზუსტი 
და გადაუჭარბებელი წარდგენა. სოციალური მუშაკი უნდა 
საუბრობდეს საკუთარი პროფესიული კვალიფიკაციის/ხა-
რისხის შესახებ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას ასეთი 
კვალიფიკაცია/ხარისხი გააჩნია. სოციალური მუშაკი ვალ-
დებულია აღკვეთოს ყოველგვარი უზუსტობა და მცდარი 
წარმოდგენა მის კვალიფიკაციასა და პროფესიულ ხარისხ-
თან დაკავშირებით.

4.07 კლიენტთა მოზიდვა

(ა) სოციალური მუშაკი საკუთარი ინიციატივით არ უნდა ეცა-
დოს მოიზიდოს ისეთი პოტენციური კლიენტები, რომლებიც 
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არიან დაუცველნი და ადვილად ექვემდებარებიან სხვათა 
ზეგავლენის, მანიპულაციას ან ძალადობას.

(ბ) სოციალურმა მუშაკმა არ უნდა მოიპოვოს ალიბი/მოწ-
მის მტკიცებულება სასამართლოსთვის მისი ამჟამინდელი 
კლიენტებისგან, ან სხვა ისეთი ინდივიდებისგან, რომლებიც 
გარკვეულ გარემოებათა გამო ადვილად მანიპულირებადნი 
არიან.

4.08 საკუთარი დამსახურების ხაზგასმა

(ა) სოციალურმა მუშაკმა უნდა აღნიშნოს საკუთარი დამსახუ-
რება მხოლოდ მის მიერ რეალურად შესრულებული სამუშა-
ოდან გამომდინარე.

(ბ) სოციალურმა მუშაკმა უნდა აღიაროს სხვების მიერ შესრუ-
ლებული სამუშაო და მათ მიერ საქმეში შეტანილი წვლილი.

5. 	სოციალური	მუშაკის	ეთიკური	პასუხისმგებლობა 
სოციალური	სამუშაოს	პროფესიისადმი

5.01 პროფესიის მთლიანობა

(ა) სოციალურმა მუშაკმა უნდა უზრუნველყოს სოციალური სა-
მუშაოს პრაქტიკის მაღალი სტანდარტებით განხორციელე-
ბა 

(ბ) სოციალურმა მუშაკმა უნდა დაიცვას პროფესიის ღირებუ-
ლებები, ეთიკა, ცოდნა და მისია. სოციალური მუშაკი უნდა 
იღწვოდეს პროფესიის პოპულარიზაციისათვის, უნდა მონა-
წილეობდეს საგანმანათლებლო ინიციატივებში, კვლევაში, 
კონსულტაციებში და უნდა ახდენდეს პრეზენტაციების ორ-
განიზებას.

(გ) სოციალური მუშაკი უნდა ეცადოს სოციალურ სამუშაოს-
თან დაკავშირებული ცოდნის კოლეგებისთვის გაზიარებას 
პრაქტიკის, კვლევისა და ეთიკის სფეროებში. სოციალური 
მუშაკი უნდა ცდილობდეს საკუთარი წვლილი შეიტანოს 
პროფესიული ლიტერატურის გამდიდრებაში და საკუთარი 
ცოდნა გაუზიაროს ფართო აუდიტორიას პროფესიულ შეხ-
ვედრებსა და კონფერენციებზე.

(დ) სოციალური მუშაკი უნდა ებრძოდეს სოციალური სამუშაოს 
არალეგალურ და არაკვალიფიციურ პრაქტიკას.

5.02 შეფასება და კვლევა

(ა) სოციალურმა მუშაკმა უნდა აწარმოოს სოციალური სამუ-
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შაოს პოლიტიკის, პროგრამებისა და პრაქტიკიული საქმი-
ანობის მონიტორინგი და შეფასება.

(ბ) პროფესიული ცოდნის წყაროების გამდიდრების მიზნით, 
სოციალურმა მუშაკმა პოპულარიზაცია უნდა გაუწიოს 
კვლევას სოციალურ სამუშაოში.

(გ) სოციალურმა მუშაკი კრიტიკულად უნდა მიუდგეს სოცი-
ალური სამუშაოს სფეროში აღმოცენებულ სიახლეებს და 
უნდა შეისწავლოს ისინი. სოციალური მუშაკი ვალდებულია 
გამოიყენოს შეფასების მეთოდები და კვლევის შედეგები 
პროფესიულ პრაქტიკაში.

(დ) შეფასების/კვლევის განმახორციელებელმა სოციალურმა 
მუშაკმა უნდა გაითვალისწინოს მისი საქმიანობის შესაძლო 
შედეგები და უნდა დაიცვას ის წესები, რომლებიც გათვა-
ლისწინებულია კვლევისა და შეფასების მონაწილე ინდივი-
დების დასაცავად. ასეთ შემთხვევებში სოციალურმა მუშაკ-
მა ასევე უნდა მიიღოს კონსულტაციები შესაბამისი ორგანი-
ზაციიდან.

(ე) შეფასების/კვლევის განმახორციელებელმა სოციალურ-
მა მუშაკმა კვლევის ყველა მონაწილისგან უნდა მიიღოს 
კვლევაში ნებაყოფლობით მონაწილეობაზე წერილობითი 
თანხმობა. თანხმობაში საჭიროებისამებრ აღნიშნული უნდა 
იყოს, რომ ინდივიდს მონაწილეობაზე უარის თქმა შეუძლია 
და ეს მას არ მიაყენებს ზიანს და არ დააკისრებს არანაირ 
ჯარიმას. თანხმობა უნდა ითვალისწინებდეს მონაწილეთა 
ინტერესებს, უნდა იცავდეს მათ კონფიდენციალობასა და 
ღირსებას. თანხმობის ბარათში უნდა იყოს ახსნილი, თუ რა 
მოეთხოვება კვლევაში/შეფასებაში მონაწილე ინდივიდს, 
რა სახისა და ხანგრძლივობისაა მისი მონაწილეობა, ასევე 
კვლევაში მონაწილეობის რისკები და სარგებელი პოტენცი-
ური მონაწილისათვის.

(ვ) თუ კვლევის/შეფასების მონაწილეებს არ შეუძლიათ კვლე-
ვაში ჩართვის შესახებ ინფორმირებული თანხმობის მიცემა, 
სოციალურმა მუშაკმა პოტენციურ მონაწილეებს დაწვრი-
ლებით უნდა აუხსნას კვლევაში მონაწილეობის დეტალები 
და უნდა მოიპოვის მათგან თანხმობა რამდენადაც ეს შესაძ-
ლებელია, ხოლო წერილობითი თანხმობა კი მოპოვებული 
უნდა იქნეს ასეთი პირის შესაბამისი რწმუნებულისგან.

(ზ) სოციალურმა მუშაკმა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა და-
გეგმოს ან აწარმოოს კვლევა/შეფასება თანხმობის პროცე-
დურების შესრულების გარეშე ან ისეთი კვლევა, როგორი-
ცაა მაგალითად, ნატურალისტური დაკვირვებისა და საარ-
ქივო კვლევის გარკვეული ფორმები. ასეთი რამ მხოლოდ 
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იმ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს, თუ არსებობს ძლიერი 
მტკიცებულება იმისა, რომ ასეთი კვლევა გამართლებულია 
შესაძლო სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და ან სხვა მნიშვ-
ნელოვანი ღირებულებების გამო და რომ არ არსებობს სხვა 
ასეთი ეფექტური ალტერნატიული პროცედურა წერილობი-
თი თანხმობის მოპოვების პირობებში.

(თ) სოციალურმა მუშაკმა კვლევის/შეფასების მონაწილეებს 
უნდა შეატყობინოს, რომ მათ ნებისმიერ დროს შეუძლიათ 
შეწყვიტონ მონაწილეობა კვლევაში ჩართვა ყოველგვარი 
ჯარიმის გარეშე.

(ი) სოციალურმა მუშაკმა უნდა უზრუნველყოს კვლევის/შეფა-
სების მონაწილეები შესაბამისი რესურსებით/მომსახურე-
ბით.

(კ) კვლევის/შეფასების გამახორციელებელმა სოციალურმა მუ-
შაკმა მონაწილეები უნდა დაიცვას ფიზიკური თუ გონებრი-
ვი სტრესის, კვლევასთან ასოცირებული სხვადასხვა სახის 
ზიანისა და საფრთხისგან.

(ლ) სოციალურმა მუშაკმა, რომელიც ახორციელებს პროფესი-
ული მომსახურების (სერვისების) შეფასებას, მოპოვებული 
ინფორმაცია უნდა გამოიყენოს მხოლოდ პროფესიული მიზ-
ნებით და უნდა გააცხადოს იგი მხოლოდ იმ ინდივიდებთან, 
რომლებსაც პროფესიული კავშირი აქვთ აღნიშნულ ინფორ-
მაციასთან.

(მ) კვლევის/შეფასების განმახორციელებელმა სოციალურმა 
მუშაკმა უნდა უზრუნველყოს მონაწილეთა კონფიდენცი-
ალობა, ისევე, როგორც მათგან მოპოვებული ინფორმაციის 
კონფიდენციალობა. სოციალური მუშაკი ვალდებულია 
კვლევის მონაწილეებს შეატყობინოს იმ შეზღუდვების შე-
სახებ, რაც მათ კონფიდენციალობასთან დაკავშირებით არ-
სებობს. მან ასევე უნდა შეატყობინოს მონაწილეებს, თუ რა 
ზომები იქნება მიღებული მათი კონფიდენციალობის დასა-
ცავად და როდის მოხდება კვლევის ჩანაწერების ლიკვიდა-
ცია.

(ნ) კვლევის/შეფასების ანგარიშის მომზადებისას სოციალური 
მუშაკი ვალდებულია არ გამოააშკარაოს მონაწილეთა კონ-
ფიდენციალური ინფორმაცია იმ შემთხვევაში, თუ მას არ 
აქვს მოპოვებული თანხმობა მონაწილისგან ინფორმაციის 
საჯაროობაზე.

(ო) სოციალური მუშაკი ვალდებულია ზუსტად გადმოსცეს 
კვლევის/შეფასების შედეგები. სოციალურმა მუშაკმა არ 
უნდა გააყალბოს კვლევის/შეფასების შედეგები.

(პ) შეფასების/კვლევის განმახორციელებელი სოციალური მუ-
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შაკი სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს ისეთ შემთხვევებს, რო-
დესაც არსებობს კვლევის მონაწილეებთან ინტერესთა კონ-
ფლიქტის ან ორმაგი ურთიერთობის საფრთხე. სოციალური 
მუშაკი ვალდებულია კვლევის მონაწილეებს შეატყობინოს 
შესაძლო ან არსებული ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ 
და ეცადოს ასეთი საკითხების გადაჭრას ისე, რომ მონაწი-
ლეთა ინტერესები იყოს მაქსიმალურად დაცული.

(ჟ) სოციალურმა მუშაკმა უნდა გაიღრმავოს ცოდნა კვლევის 
პრაქტიკის ეთიკასთან დაკავშირებით და უნდა გაუზიაროს 
იგი სტუდენტებსა და კოლეგებს.

6. 	სოციალური	მუშაკის	ეთიკური	პასუხიმგებლობა	ფართო	
საზოგადოების	მიმართ

6.01 სოციალური კეთილდღეობა

სოციალური მუშაკი ხელს უნდა უწყობდეს საზოგადოების 
საერთო კეთილდღეობის ამაღლებას, როგორც ადგილობრივ, ასევე 
გლობალურ დონეზე. იგი უნდა იღწვოდეს ინდივიდებისა და ინდი-
ვიდთა ჯგუფების, თემებისა და ზოგადი სოციალური პირობების გა-
საუმჯობესებლად. სოციალურმა მუშაკმა ხელი უნდა შეუწყოს ისე-
თი სოციალური გარემოს შექმნას, რომელშიც დაცულია ადამიანის 
ძირითადი უფლებები. მისი მოვალეობაა საზოგადოების სოციალუ-
რი, ეკონომიკური და პოლიტიკური პირობების გაუმჯობესება, იმ 
კულტურული ღირებულებებისა და ინსტიტუტების წინ წამოწევა, 
რომლებიც ხელს უწყობენ სოციალური სამართლიანობის დამკვიდ-
რებას.

6.02 მოსახლეობის მონაწილეობა

სოციალური მუშაკი ხელს უნდა უწყობდეს მოსახლეობის ინ-
ფორმირებულ მონაწილეობას სოციალური პოლიტიკისა და ინსტი-
ტუტების ფორმირებაში.

6.03 მოსახლეობაში შექმნილი კრიზისული მდგომარეობა

სოციალურმა მუშაკმა მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოს სა-
თანადო პროფესიული მომსახურება კრიზისულ მდგომარებაში მყო-
ფი მოსახლეობისათვის...

6.04 სოციალური და პოლიტიკური ქმედება

(ა) სოციალური მუშაკი უნდა ჩაებას სოციალურ და პოლიტი-
კურ ქმედებაში იმ მიზნით, რომ ყოველმა მოქალაქემ მი-
იღოს თანაბარი უფლება სხვადასხვა რესურსზე, დასაქმე-
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ბასა თუ მომსახურებაზე. სოციალუმა მუშაკმა უნდა გააც-
ნობიეროს პოლიტიკის ზემოქმედება მის სამუშაო პრაქტი-
კაზე და უნდა ეცადოს პოლიტიკასა და კანონმდებლობაში 
ცვლილებების სტიმულირებას სოციალური პირობებისა და 
სოციალური სამართლიანობის გასაძლიერებლად.

(ბ) სოციალური მუშაკი უნდა ცდილობდეს საზოგადოების წევ-
რთა შესაძლებლობებისა და არჩევანის უფლების გაძლი-
ერებას, განსაკუთრებით კი იმ ინდივიდთათვის, რომლებიც 
მიეკუთვნებიან საზოგადოების სოციალურად დაუცველ ფე-
ნებს.

(გ)  სოციალურმა მუშაკემა უნდა იბრძოლოს ისეთი ღირებულე-
ბების დასამყარებლად, რომლებიც აამაღლებს პატივისცე-
მას საზოგადოების ეთნიკური და სოციალური მრავალფე-
როვნების მიმართ. საკუთარ საქმიანობაში სოციალურმა 
მუშაკმა უნდა უზრუნველყოს კულტურული მრავალფეროვ-
ნების შესახებ ცოდნის გამდიდრება და ხელი უნდა შეუწყოს 
ისეთ პროგრამებს, რომლებიც მხარს უჭერს ეთნიკური და 
კულტურული მრავალფეროვნების შესახებ საზოგადოების 
ინფორმირებას. სოციალურმა მუშაკმა უნდა დაიცვას ადა-
მიანთა თანასწორობა და სოციალური სამართლიანობა.

(დ)  სოციალური მუშაკი უნდა ებრძოლოს ექსპლუატაციასა და 
დისკრიმინაციას საზოგადოების ნებისმიერი წარმომადგენ-
ლის, ინდივიდთა ჯგუფის თუ გარკვეული ფენის მიმართ 
რასის, ეთნიკურობის, ეროვნული წარმოშობის, სქესის, სექ-
სუალური ორიენტაციის, ასაკის, ოჯახური მდგომარეობის, 
პოლიტიკური მრწამსის, რელიგიის, რწმენის ან გონებრივი/
ფიზიკური შესაძლებლობების ნიშნიდან გამომდინარე.
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სტანდარტები შემუშავებულია ევროკავშირის მიერ დაფი-
ნანსებული პროექტის „იძულებით გადაადგილებული პირების 
სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერა ზუგდიდში“, 
რომელიც ხორციელდება ორგანიზაციის „ადამიანი გაჭირვებაში“ 
მიერ საქართველოს სოციალური მუშაკთა ასოციაციასთან პარტ-
ნიორობით.

სოციალური სამუშაოს პრაქტიკის სტანდარტები შემუშავე-
ბულია საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის, კერძოდ 
კონსულტანტების, მაგული შაღაშვილისა და სალომე ნამიჭეიშ-
ვილის მიერ. სტანდარტების შემუშავების პროცესში აქტიურად 
მონაწილეობდნენ ზუგდიდში სოციალური მომსახურების მიმწო-
დებელ ორგანიზაციათა ქსელის წარმომადგენლები, როგორც 
სოციალური მომსახურების მენეჯერები, ასევე, სოციალური 
მუშაკები. სტანდარტები ეყრდნობა ასოციაციის მიერ 2004 წელს 
შემუშავებულ სტანდარტების პირველ ვერსიას.

მიმართულება	I:	სოციალური	სამუშაოს	მომსახურების	ღირებულე-
ბები	და	ეთიკური	ნორმები
Cluster I: Social Work Service Values and Ethical Norms

სტანდარტი	1:		ადამიანის	უფლებები	და	სოციალური 
სამართლიანობა

Standard 1: Human Rights and Social Justice

სტანდარტის	აღწერა/შინაარსი
Standard Description

სოციალური სამუშაოს მომსახურება ეფუძნება ადამიანის სო-
ციალურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და კულტურულ უფლებებს. 
სოციალური სამუშაო აღიარებს თითოეული ადამიანის ღირსებას, 
უნიკალურობას და თანასწორობას. სოციალური სამართლიანობის 
პრინციპის დაცვის საფუძველზე სოციალური სამუშაოს მომსახუ-
რება უზრუნველყოფს, რომ სოციალურად დაუცველ ადამიანებს 
თანაბრად მიუწვდებოდეთ ხელი არსებულ რესურსებსა და მომსა-

დანართი 2

სოციალური სამუშაოს პრაქტიკის სტანდარტები
SOCIAL WORK PRACTICE STANDARDS

(საბოლოო	სამუშაო	ვერსია) 
(Final Draft)
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ხურებებზე და ღებულობდნენ მონაწილეობას ქვეყნის ეკონომიკურ, 
პოლიტიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში. სოციალური მუშაკი ვალ-
დებულია დაიცვას კლიენტის უფლებები. გარდა ამისა სოციალური 
მუშაკის მოვალეობაა მიაპყროს მისი დამსაქმებლის, სხვადასხვა 
პროფესიონალთა, სოციალური პოლიტიკის ექსპერტების და მთლი-
ანად საზოგადოების ყურადღება ისეთ შემთხვევებზე, როგორიცაა 
სოციალურად დაუცველი ადამიანების უფლებების დარღვევა, მათ-
თვის მნიშვნელოვანი რესურსების სიმწირე ან რესურსების არათა-
ნაბრად გადანაწილება.

შედეგი:
Result/Output:

აღნიშნული სტანდარტის დამკვიდრების შედეგად სოციალური 
სამუშაოს მომსახურება უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცვე-
ლი ადამიანების უფლებების დაცვას. სოციალური მუშაკი კლიენ-
ტებს მომსახურებას აწვდის მათი უფლებების გათვალისწინებით 
და მონიტორინგს უწევს თუ რამდენად თანაბრად მიუწვდებათ მათ 
ხელი არსებულ რესურსებზე. სოციალური სამუშაოს მომსახურების 
მიმწოდებელი ორგანიზაცია აფასებს თუ რამდენად ახორციელებს 
სახელმწიფო და თემი მისი კლიენტების მნიშვნელოვანი საჭირო-
ებების დაკმაყოფილებას და რამდენად უზრუნველყოფს მათ სრულ 
სამოქალაქო ინტეგრაციას. კლიენტთა უფლებების დარღვევის შემ-
თხვევაში ორგანიზაცია აქტიურად თანამშრომლობს სახელმწიფო 
უწყებებთან და იცავს კლიენტთა ინტერესს.

ინდიკატორები:
Indicators:

1.1 სოციალურ მუშაკს გააჩნია ღრმა ცოდნა კლიენტის სო-
ციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურუ-
ლი უფლებების შესახებ და ემსახურება კლიენტს მისი 
უფლებების შესაბამისად;

1.2 კლიენტი ინფორმირებულია საკუთარი უფლებების შე-
სახებ – მომსახურების მიღების თანაბარი შესაძლებ-
ლობები, კონფიდენციალურობის დაცვა, მისი აქტიური 
მონაწილეობა, საკუთარი აზრის და დამოკიდებულების 
გამოხატვა და მომსახურების შეფასება;

1.3 კლიენტი აცნობიერებს თუ რომელი კანონმდებლობის 
საფუძველზე მიეწოდება მას სოციალური სამუშაოს მომ-
სახურება;

1.4 კლიენტებთან მუშაობის თითოეულ ეტაპზე სოციალუ-
რი მუშაკი მონიტორინგს უწევს კლიენტის უფლებების 
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დაცვას და მათი დარღვევის შემთხვევაში სოციალური 
მუშაკი ამ ინფორმაციას დაუყოვნებლივ აცნობებს პრო-
ფესიულ ზედამხედველს და ორგანიზაციის ადმინისტრა-
ციას;

1.5 სოციალური მუშაკი კლიენტს ემსახურება სოციალური 
სამართლიანობის პრინციპზე დაყრდნობით – ყველა 
კლიენტისთვის მომსახურება ერთნაირი და თანაბრად 
ხელმისაწვდომია;

1.6 სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი 
ორგანიზაცია ახორციელებს საკუთარ მომსახურება-
თა რეგულარულ მონიტორინგს კლიენტთა უფლებების 
დაცვის თვალსაზრისით;

1.7 სოციალური მუშაკი და სოციალური სამუშაოს მომსა-
ხურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია ახორციელებენ 
კლიენტის ან კლიენტთა ჯგუფის ადვოკატირებას, რო-
დესაც ადგილი აქვს რესურსების არათანაბარ განაწი-
ლებას ან მათი უფლებების დარღვევას.

მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance:

მოცემული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია 

სოციალური მუშაკის დასაქმებისას ამოწმებს თუ რამდენად 
იცნობს სოციალური მუშაკი იმ ადგილობრივ კანონმდებ-
ლობას და საერთაშორისო კონვენციებს, რომლებიც საფუძ-
ვლად უდევს სოციალური სამუშაოს მომსახურებას კონკრე-
ტულ სფეროში.

• ორგანიზაციის ადმინისტრაცია სოციალური მუშაკებისთვის 
და მათი პროფესიული ზედამხედველებისთვის წელიწადში 
ერთხელ ატარებს ტრენინგს ადამიანის უფლებათა დაცვის 
სფეროში. სოციალური მუშაკებს ადმინისტრაციის მიერ მი-
ეწოდებათ ინფორმაცია საკანონმდებლო ბაზაში მომხდარი 
ცვლილებების შესახებ.

• სოციალური მუშაკი კლიენტს აწვდის ინფორმაციას მისი ძი-
რითადი უფლებების შესახებ, როგორც მომსახურების საწ-
ყის ეტაპზე, აგრეთვე ინტერვენციის პროცესში. ორგანიზა-
ციის საინფორმაციო პაკეტში არსებობს პუნქტი, რომელიც 
აცნობს კლიენტს მის უფლებას, და აგრეთვე აცნობს თუ ვის 
შეუძლია მიმართოს კლიენტს, როდესაც უშუალოდ სოცი-
ალური მუშაკი არღვევს მის უფლებებს.

• სოციალური მუშაკი კლიენტის ბიოფსიქოსოციალური შე-
ფასების და ინტერვენციის პროცესში ამოწმებს ხომ არ ირ-



265

ღვევა მისი კლიენტის უფლებები ინდივიდის ან რომელიმე 
ორგანიზაციის მიერ; ამოწმებს იღებს თუ არა კლიენტი მის-
თვის კუთვნილ მომსახურებებს და დახმარებას.

• ზედამხედველობის დროს პროფესიული ზედამხედველი 
აფასებს სოციალური მუშაკის პრაქტიკულ საქმიანობას 
ადამიანის უფლებების და სოციალური სამართლიანობის 
სფეროში. კერძოდ, რამდენად იცავს სოციალური მუშაკი 
თავისი კლიენტის უფლებებს ან თვითონ სოციალური მუ-
შაკი ხომ არ არღვევს კლიენტის უფლებებს. ორგანიზაციის 
შინაგანაწესში არსებობს პუნქტი, რომელიც ხაზს უსვამს იმ 
ღონისძიებების აუცილებლობას, როდესაც სოციალური მუ-
შაკი თვითონ არღვევს კლიენტის უფლებას ან ზოგადად არ 
იცავს მის უფლებებს.

• კლიენტთა უფლებების დაცვის მიზნით სოციალური სამუ-
შაოს მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია ამ სფე-
როში საკუთარ თანამშრომლობას სახელმწიფო და საზოგა-
დოებრივ ორგანიზაციებთან ასახავს წერილობითი სახით – 
ორგანიზაციის ყოველწლიური ანგარიში, სამუშაო შეხვედ-
რების ოქმები და რეგისტრირებული წერილები.

სტანდარტი	2:		არაგანსჯითი	 პრაქტიკა	 და	 დისკრიმინაციის	 დაუშ-
ვებლობა

Standard 2: Non-Judgmental and Non-Discriminatory Practice

სოციალური სამუშაოს მომსახურება ემყარება არაგანსჯით 
პრინციპს, რაც ხაზს უსვამს სოციალური მუშაკის პასუხისმგებლო-
ბას კლიენტის მიმართ – გამოიჩიონოს პოზიტიური დამოკიდებულე-
ბა და არ განსაჯოს კლიენტი არასწორი გადაწყვეტილების, ჩადენი-
ლი დანაშაულის ან უმოქმედობის გამო. სოციალური მომსახურების 
მიმწოდებელი სოციალური მუშაკი და ორგანიზაცია ითვალისწინე-
ბენ სოციალური ინკლუზიის და პიროვნების პატივისცემის პრინ-
ციპებს და გამორიცხავენ კლიენტთა დისკრიმინაციას მათი რასის, 
კანის ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა მრწამ-
სის, ეროვნული, ეთნიკური თუ სოციალური წარმოშობის, ქონებრი-
ვი მდგომარეობის, ჯანმრთელობის და დაბადების მდგომარეობის 
ან სხვა ვითარების გამო.

შედეგი:
Result/Output:

აღნიშნული სტანდარტის დამკვიდრების შედეგად ორგანიზაცია 
ერთნაირად ემსახურება ყველა კლიენტს განურჩევლად მათი ეთნი-
კური წარმომავლობის, კლასის, ფიზიკური და გონებრივი უნარების, 
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ასაკის, სქესის და რელიგიური აღმსარებლობის. სოციალური მუშაკი 
არ იყენებს საკუთარ ძალაუფლებას კლიენტის საზიანოდ და არ განს-
ჯის მას ჩადენილი დანაშაულის ან დაშვებული შეცდომების გამო.

ინდიკატორები:
Indicators:

2.1 სოციალური მუშაკი კარგად აცნობიერებს ანტიდისკ-
რიმინაციული პრაქტიკის პრინციპებს და იცავს მათ ყო-
ველდღიურ საქმიანობაში;

2.2 სოციალური სამუშაოს მომსახურებას იღებს ყველა 
კლიენტი განურჩევლად მათი ეთნიკური წარმომავლო-
ბის, ასაკის, კლასის, ფიზიკური და გონებრივი უნარე-
ბის, სქესის და რელიგიური აღმსარებლობისა;

2.3 სოციალური სამუშაოს მომსახურება გამორიცხავს 
კლიენტის განსჯას და ფოკუსირებულია კლიენტის 
ძლიერ მხარეებზე;

2.4 კლიენტი ინფორმირებულია იმის შესახებ, რომ სოცი-
ალური მუშაკის მიერ მისი დისკრიმინაციის ან განსჯის 
შემთხვევაში მას აქვს გასაჩივრების უფლება;

2.5 სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი 
ორგანიზაციის ადმინისტრაცია რეგულარულად (მინი-
მუმ წელიწადში ერთხელ) გადასინჯავს ორგანიზაციის 
შიდა პოლიტიკას და უზრუნველყოფს არაგანსჯითი და 
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკისა და პრაქტიკის გან-
მტკიცებას.

მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance:

მოცემული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• ორგანიზაციის ადმინისტრაცია დასაქმებისას სოციალურ 

მუშაკს აწვდის ინფორმაციას თუ რას ნიშნავს „დისკრიმინა-
ცია“ ორგანიზაციის ფარგლებში. შესაძლოა ორგანიზაციის 
სამიზნე ჯგუფი იყოს რომელიმე ასაკობრივი ჯგუფი ან გარ-
კვეული სოციალური პრობლემებით გაერთიანებულ პირთა 
ჯგუფი და არა ყველა სოციალურად დაუცველი ადამიანი. 
თუ სოციალური მუშაკი სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენელს 
უარს ეუბნება მომსახურებაზე ან ცუდად ემსახურება მისი 
ეთნიკური წარმომავლობის, ასაკის, კლასის, ფიზიკური და 
გონებრივი უნარების, სქესის და რელიგიური აღმსარებლო-
ბის გათვალისწინებით, მაშინ ეს აღიქმება, როგორც დისკ-
რიმინაციული პრაქტიკა.
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• ორგანიზაცია სოციალური მუშაკთა ქცევის კოდექსსა და 
ხელშეკრულებებში ხაზს უსვამს ანტიდისკრიმინაციული 
პრინციპების დაცვის აუცილებლობას.

• კლიენტებს მომსახურების მიწოდების დასაწყისშივე სოცი-
ალური მუშაკი და ორგანიზაციის ადმინისტრაცია აწოდებს 
ინფორმაციას კლიენტს, რომ დისკრიმინაციის შემთხვევაში 
მათ უფლება აქვთ საჩივრით მიმართონ ადმინისტრაციას.

• პროფესიული ზედამხედველობის დროს მოწმდება, თუ რამ-
დენად ახორციელებს სოციალური მუშაკი ანტიდისკრიმინა-
ციულ და არაგანსჯით პრაქტიკას.

• ორგანიზაციის ადმინისტრაცია და პროფესიული ზედამხედ-
ველი რეგულარულად ამოწმებს იმ ფორმებს, სადაც აისა-
ხება სოციალური მუშაკის/ორგანიზაციის უარი კლიენტის-
თვის მომსახურების მიწოდებაზე, რათა დარწმუნდეს, რომ 
უარი არ ეფუძნება დისკრიმინაციას.

• ორგანიზაციის შინაგანაწესში არსებობს პუნქტი, რომელიც 
ხაზს უსვამს იმ ღონისძიებათა გატარების აუცილებლობას, 
როდესაც ადგილი აქვს სოციალური მუშაკის მიერ კლიენ-
ტის დისკრიმინაციას ან განსჯას.

• ორგანიზაციის ადმინისტრაციის მიერ მომსახურებათა ყო-
ველწლიური შეფასების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პუნქტს 
შეადგენს ანტიდისკირმინაციული და არაგანსჯითი პრინცი-
პების გამოყენების მონიტორინგი პრაქტიკაში.

სტანდარტი	3:	კულტურულ	თავისებურებათა	ცოდნა
Standard 3: Cultural Competence

სოციალური სამუშაოს მისიას წარმოადგენს თითოეული ადამი-
ანის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა მათი კულტურული მრავალ-
ფეროვნების გათვალისწინებით. ტერმინი „კულტურა“ სოციალური 
სამუშაოს პრაქტიკაში აერთიანებს ეთნიკურ, რელიგიურ, სოცი-
ალურ და გენდერულ ასპექტებს. სოციალური მუშაკის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი პროფესიული პასუხისმგებლობაა ფლობდეს ინ-
ფორმაციას კლიენტის კუტურული მრავალფეროვნების შესახებ და 
მიაწოდოს მომსახურება სწორედ მისი კულტურული ღირებულებე-
ბის და ტრადიციების გათვალისწინებით.

შედეგი:
Result/Output:

მოცემული სტანდარტის დამკვიდრების შედეგად სოციალური 
სამუშაოს მომსახურების მიწოდება ხორციელდება კლიენტთა კულ-
ტურული ღირებულებების და ტრადიციების გათვალისწინებით. 
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სოციალური მუშაკი კარგად იცნობს და პატივს სცემს კლიენტის ან 
კლიენტთა ჯგუფის კულტურულ თავისებურებებს. სოციალური სა-
მუშაოს მომსახურება გამორიცხავს კულტურულ სტრეოტიპებს და 
ნებისმიერი კულტურული თავისებურების უგულებელყოფას. სოცი-
ალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია უზ-
რუნველყოფს და მონიტორინგს უწევს კულტურულ კომპეტენციაზე 
დაფუძნებული სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიწოდებას 
კლიენტებისთვის.

ინდიკატორები:
Indicators:

3.1 სოციალურ მუშაკი კარგად აცნობიერებს თუ რას ნიშ-
ნავს ტერმინი „კულტურა“ და ცნება „კულტურულ კომ-
პეტენციაზე დაფუძნებული სოციალური სამუშაო“;

3.2 სოციალური მუშაკი კარგად იცნობს საკუთარი კლიენ-
ტის/კლიენტთა კულტურულ ტრადიციებს და ღირებუ-
ლებებს;

3.3 სოციალური მუშაკი უზრუნველყოფს ინფორმაციისა და 
მომსახურების მიწოდებას კლიენტისთვის/კლიენტთათ-
ვის გასაგებ ენაზე, ან მუშაობს მასთან კვალიფიციური 
თარჯიმნის გამოყენებით. თარჯიმანი ინფრომირებუ-
ლია მისი პასუხისმგებლობის შესახებ – დაიცვას კონფი-
დენციალურობა;

3.4 სოციალურ მუშაკს აქვს უნარი შეაფასოს კულტურული 
ღირებულებების, ნორმების და ტრადიციების ზეგავლე-
ნა ადამიანის განვითარებაზე, ქცევაზე, კომუნიკაციაზე, 
არჩევანსა და გადაწყვეტილებაზე;

3.5 სოციალური მუშაკი აღიარებს თითოეული კულტურის 
ძლიერ მხარეებს, თუმცა აცნობიერებს რომ ეთნიკური, 
გენდერული და რელიგიური თავისებურებები შეიძლე-
ბა ინდივიდებისთვის გარკვეულ ბარიერებად იქცნენ და 
შესაბამისად სოციალური მუშაკს და მომსახურების მიმ-
წოდებელ ორგანიზაციას განვითარებული აქვს სტრა-
ტეგიები ასეთი ბარიერების დასაძლევად;

3.6 მულტიდისციპლინარულ ჯგუფთან თანამშრომლობის 
დროს სოციალური მუშაკი განუმარტავს სხვადასხვა 
პროფესიონალებს კლიენტის კულტურულ თავისებურე-
ბებს და მოუწოდებს კოლეგებს გაითვალისწინონ კლიენ-
ტის კულტურული ღირებულებები და ტრადიციები;

3.7 სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი 
ორგანიზაცია მონიტორინგს უწევს სოციალური მუშაკის 
საქმიანობას კულტურული კომპეტენციის სფეროში.
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მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance:

მოცემული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი ორგა-

ნიზაცია იყენებს საქართველოს სოციალური მუშაკთა ასო-
ციაციის მიერ შემუშავებულ ეთიკის კოდექსს, რომელიც 
ხაზს უსვამს კულტურულ კომპეტენტურობის გამოყენების 
აუცილებლობას სოციალური სამუშაოს პრაქტიკაში.

• ორგანიზაცია სოციალური მუშაკის დასაქმებისას ამოწმებს 
სოციალური მუშაკის ცოდნას კულტურული კომპეტენტუ-
რობის საკითხებში. კერძოდ, რამდენად ფლობს სოციალუ-
რი მუშაკი ინფორმაციას თუ რას ნიშნავს „კულტურა“ და რა 
მნიშვნელობა აქვს კულტურული ასპექტების ზეგავლენას 
ადამიანის განვითარებაზე, ქცევასა და გადაწყვეტილებაზე. 
დასაქმების პირველივე კვირაში ორგანიზაცია უტარებს სო-
ციალური მუშაკს ორიენტაციას კულტურული მრავალფე-
როვნების საკითხებში და დეტალურად აცნობს მათი კლიენ-
ტების კულტურულ თავისებურებებს.

• ორგანიზაცია მოიაზრებს კულტურულ კომპეტენტურობას 
სოციალური მუშაკის საქმიანობის ერთ-ერთ ფუნდამენტა-
ლურ პრინციპად, რაც ხაზგასმულია სოციალური მუშაკის 
სამუშაო აღწერილობასა და ხელშეკრულებაში.

• სოციალური მუშაკის მიერ შესრულებული ინდივიდის ბიო-
ფსიქო-სოციალური შეფასება ან თემის შეფასება უნდა შე-
იცავდეს ინფორმაციას კლიენტის ან კლიენტთა ჯგუფის 
კულტურული ღირებულებების და ტრადიციების შესახებ. 
სამოქმედო გეგმა უნდა ითვალისწინებდეს ამ კულტურულ 
თავისებურებებს და სწორედ მათი გათვალისწინებით უნდა 
იქნას ნებისმიერი ინტერვენცია განხორციელებული.

• თუ რომელიმე კულტურული ტრადიცია, ღირებულება ან 
ნორმა ხელს უშლის ინდივიდის ან თემის ფუნქციონირებას 
სოციალურმა მუშაკმა ამ საკითხის ირგვლივ უნდა იმუშა-
ვოს საკუთარ კლიენტთან (ინდივიდი, თემი) და პროფესიულ 
ზედამხედველთან შეთანხმების საფუძველზე, რათა გამო-
რიცხული იქნას სოციალური მუშაკის სუბიექტურობა და 
მიკერძოებული დამოკიდებულება. ეს შემთხვევა უნდა აისა-
ხოს სოციალური მუშაკის მიერ შესრულებულ ჩანაწერებში 
(შეფასება, სამოქმედო გეგმა, ვიზიტები). თუ კლიენტი საკუ-
თარი კულტურული ტრადიციების გამო უარს ამბობს დახმა-
რების მიღებაზე და ამ გადაწყვეტილებით საფრთხე ექმნება 
მის ან მისი ოჯახის წევრების/გარშემომყოფების სიცოცხ-
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ლეს, განვითარებასა და განათლებას ამ შემთხვევაში სოცი-
ალური მუშაკი უკავშირდება ადმინისტრაციას და გადაწყ-
ვეტილება მიიღება ქვეყანაში არსებული კანონმდებლობის 
გათვალისწინებით.

• პროფესიული ზედამხედველობის დროს ხორციელდება მო-
ნიტორინგი, თუ რამდენად ითვალისწინებს სოციალური მუ-
შაკი კლიენტის კულტურულ თავისებურებებს და ადგილი 
ხომ არ აქვს მათ იგნორირებას ან დისკრიმინაციას.

• ორგანიცაზიის შინაგანაწესი შეიცავს პუნქტს, რომელიც 
ხაზს უსვამს იმ კლიენტის უზრუნველყოფას თარჯიმნით, 
რომელიც ვერ საუბრობს ქართულ ენაზე.

• ორგანიზაციის ადმინისტრაცია აფასებს ყოველწლიური მო-
ნიტორინგის ფარგლებში აფასებს საკუთარ მომსახურებას 
კულტურული მრავალფეროვნების დაცვის თვალსაზრისით 
– თუ რამდენად არის ხელმისაწვდომი მომსახურება სხვა-
დასხვა კულტურის წარმოადგენელი ადამიანებისთვის და 
რამდენად ითვალისწინებს მომსახურების ფორმატი კულ-
ტურული მრავალფეროვნების საკითხებს.

სტანდარტი	4:		საკუთარი	დამოკიდებულების	და	პროფესიული	კომ-
პეტენტურობის	გაცნობიერება

Standard 4: Self-Awareness

სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიწოდება სოციალური 
მუშაკის მიერ უნდა ხორციელდებოდეს ნეიტრალური პოზიციიდან. 
აღნიშნული პრინციპის უზრუნველსაყოფად სოციალური მუშაკი 
რეგულარულად აფასებს საკუთარ დამოკიდებულებას კლიენტის 
მიმართ; კერძოდ, ხომ არ ახდენს ზეგავლენას მისი საკუთარი ღი-
რებულებები, შეხედულებები ან მიკერძოებული პოზიცია კლიენტის 
შეფასებისა და ინტერვენციის პროცესზე. აგრეთვე სოციალური მუ-
შაკი მომსახურებას უნდა ახორციელებდეს საკუთარი პროფესიული 
კომპეტენტურობის გათვალისწინებით. რაც მოიაზრებს იმას, რომ 
სოციალური მუშაკი აცნობიერებს საკუთარ ცოდნას და უნარებს და 
სწორედ მათი გათვალისწინებით მუშაობს კლიენტთან ან ახდენს 
შემთხვევის გადამისამართებას შესაბამისი კომპეტენციის სოცი-
ალურ მუშაკთან. სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებე-
ლი ორგანიზაცია რეგულარულად აფასებს, თუ რამდენად ნეიტრა-
ლურია სოციალური მუშაკი გადაწყვეტილების მიღების, შეფასების 
და ინტერვენციის პროცესში და როგორია მისი პროფესიული კომ-
პეტენტურობა.
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შედეგი:
Result/Output:

მოცემული სტანდარტის დამკვიდრების შედეგად სოციალური 
სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია გამორიცხავს 
სოციალური მუშაკის სუბიექტურ დამოკიდებულებას კლიენტების 
მიმართ და არაკომპეტენტურ მომსახურებას. სოციალური მუშაკი 
მუდმივად აფსებს ხომ არ ახდენს კლიენტთან მუშაობაზე ზეგავლე-
ნას მისი საკუთარი ღირებულებები და შეხედულებები და პროფესი-
ული კომპეტენტურობა.

ინდიკატორები:
Indicators:

4.1 სოციალური მუშაკი აცნობიერებს, რომ საკუთარი ღი-
რებულებების, ტრადიციების, შეხედულებების და პრო-
ფესიული კომპეტენციის ცოდნა მომსახურების ობიექ-
ტურობისა და პროფესიული განვითარების საფუძვე-
ლია;

4.2 ინდივიდებთან და ჯგუფებთან მუშაობის პროცესში სო-
ციალური მუშაკი მუდმივად ამოწმებს ხომ არ ახდენს 
ზეგავლენას საკუთარი ღირებულებები, შეხედულებები 
და პროფესიული კომპეტენცია გადაწყვეტილების, შე-
ფასებისა და ინტერვენციის პროცესზე;

4.3 როდესაც სოციალური მუშაკი აცნობიერებს, რომ მისი 
პიროვნული დამოკიდებულების და პროფესიული კომ-
პეტენციის გამო არ ძალუძს დარჩეს ობიექტური ან გა-
უწიოს შესაბამისი დახმარება კლიენტს ან კლიენტთა 
ჯგუფს, მაშინ იგი ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით 
გადაამისამართებს ამ შემთხვევას სხვა სოციალურ მუ-
შაკთან ან სხვა ორგანიზაციასთან;

4.4 სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი 
ორგანიზაცია დახმარებას უწევს სოციალურ მუშაკებს 
საკუთარი თავის ცოდნის და პროფესიული კომპეტენ-
ტურობის გაზრდისა და სტერეოტიპების დაძლევაში.

მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance:

მოცემული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი ორ-

განიზაცია სოციალურ მუშაკს დასაქმების პირველ ეტაპზე 
აფასებს მის პროფესიულ კომპეტენციას. ორგანიზაციის 
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ადმინისტრაცია სოციალური მუშაკს უტარებს პროფესიულ 
ორიენტაციას, რომლის მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენს 
სოციალური მუშაკის მიერ საკუთარი თავის ცოდნის, შეხე-
დულებების და ღირებულებების გაცნობიერება.

• პროფესიული ზედამხედველობის პროცედურის ერთ-ერთ 
მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენს, ის პუნქტი რომ ზედამხედ-
ველი და სოციალური მუშაკი თითოეული შემთხვევის ფარგ-
ლებში ამოწმებენ ხომ არ ახდენს ზეგავლენას სოციალური 
მუშაკის ღირებულებები, მიკერძოებული შეხედულებები, 
ტრადიციები ან არასაკმარისი პროფესიული კომპეტენტუ-
რობა მის ობიექტურობაზე და მომსახურების ხარისხზე. თუ 
შეუძლებელი ხდება ობიექტურობის შენარჩუნება ან მომ-
სახურების ხარისხის უზრუნველყოფა, მაშინ ხდება შემთ-
ხვევის გადამისამართება სხვა სოციალური მუშაკთან ან 
ორგანიზაციასთან. გადამისამართების მიზეზი უნდა იქნას 
წერილობით ასახული და დადასტურებული პროფესიული 
ზედამხედველის მიერ. დოკუმენტი ინახება კლიენტის პი-
რად საქმეში.

• სოციალური მუშაკის ხელშეკრულება შეიცავს პუნქტს, რო-
მელიც ხაზს უსვამს სოციალური მუშაკის ვალდებულებას 
იმოქმედოს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში.

• ორგანიზაცია სულ მცირე წელიწადში ერთხელ ატარებს 
საგანმანათლებლო სემინარებს, ტრენინგებს, სამუშაო შეხ-
ვედრებს, რომელიც სოციალურ მუშაკებს ეხმარება პროფე-
სიული კომპეტენტურობის გაღრმავებაში.

სტანდარტი	5:	კონფიდენციალურობა
Standard 5: Confidentiality

სოციალური სამუშაოს მომსახურების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 
სტანდარტს წარმოადგენს კონფიდენციალურობის დაცვა, რომლის 
მიხედვითაც სოციალური მუშაკი და თვით ორგანიზაცია უზრუნ-
ველყოფენ კლიენტის და მისი ოჯახის შესახებ ინფორმაციის და 
მათთან განხორციელებული ინტერვენციის კონფიდენციალურად 
შენახვას. ამ მიზნით სოციალური მუშაკი მომსახურების დასაწყის-
შივე კლიენტს აწვდის ინფორმაციას კონფიდენციალურობის დაც-
ვისა და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო შეზღუდვების 
შესახებ; კერძოდ, როდესაც არსებობს თვითმკვლელობის ან სხვე-
ბისთვის ზიანის მიყენების საფრთხე ან სასამართლოს გადაწყვეტი-
ლებით ხდება ინფორმაციის მოთხოვნა. ყველა დანარჩენ შემთხვევა-
ში სოციალური მუშაკი ორგანიზაციებსა თუ სახელმწიფო უწყებებს 
კლიენტის შესახებ ინფორმაციას უზიარებს მხოლოდ კლიენტის ან 
მისი მზრუნველის/მეურვის წერილობითი თანხმობის საფუძველზე, 
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სადაც მითითებულია გასაცემი ინფორმაციის შინაარსი, ინფორმა-
ციის მიმღები პირი/უწყება და ინფორმაციის გაცემის პერიოდი.

შედეგი:
Result/Output:

მოცემული სტანდარტის დამკვიდრების შედეგად სოციალური 
მუშაკის და ადმინისტრაციის მიერ კონფიდენციალურად არის და-
ცული კლიენტის შესახებ არსებული ინფორმაცია სამართლებრივი 
შეზღუდვების გათვალისწინებით. კლიენტის შესახებ ინფორმაციის 
გაცემა სხვა ორგანიზაციებსა თუ მასმედიისთვის ხდება კლიენტთან 
ან მის მზრუნველთან/მეურვესთან წერილობითი თანხმობის შედე-
გად, რაც მკაცრად არის განსაზღვრული ორგანიზაციის შინაგანაწე-
სით, კანონმდებლობით და საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასო-
ციაციის ეთიკის კოდექსით. აღნიშნული სტანდარტი განამტკიცებს 
კლიენტის ნდობას სოციალური მუშაკის და ორგანიზაციის მიმართ.

ინდიკატორები:
Indicators:

5.1 სოციალური მუშაკი აცნობიერებს, რომ კლიენტთან მუ-
შაობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრინციპს შეადგენს 
კონფიდენციალურობა;

5.2 სოციალური მუშაკი კარგად იცნობს იმ სამართლებრივ 
და ეთიკურ შეზღუდვებს, რომელთა მიხედვითაც შეუძ-
ლებელია კლიენტის გარკვეული ინფორმაციის კონფი-
დენციალურად შენახა;

5.3 კლიენტი ან მისი მზრუნველი/მეურვე ინფორმირებულია 
კლიენტის ინფორმაციის კონფიდენციალურად შენახვი-
სა და დაწესებული შეზღუდვების შესახებ;

5.4 სოციალური მუშაკი და ორგანიზაციის ადმინისტრაცია 
უზრუნველყოფს კლიენტის შესახებ ინფორმაციის ხელ-
მისაწვდომობის შეზღუდვასა და საიმედო დაცვას;

5.5 სოციალური მუშაკი კლიენტთან შესახვედრად იყენებს 
წყნარ, განცალკევებულ გარემოს;

5.6 ორგანიზაციას გააჩნია ჩამოყალიბებული პროცედურა, 
იმის შესახებ თუ რა სახის მოქმედებები უნდა განხორ-
ციელდეს კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით, 
როდესაც არსებობს კლიენტზე ძალადობის ან კლიენ-
ტის მხრიდან თვითდაზიანების ან სხვების დაზიანების 
რისკი.
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მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance:

მოცემული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი ორგა-

ნიზაცია სოციალური მუშაკის დასაქმებისას პროფესიული 
ორიენტაციის ფარგლებში ამოწმებს სოციალური მუშაკის 
ცოდნას კონფიდენციალურობის სამართლებრივი და ეთი-
კური ასპექტების შესახებ და ინდივიდუალური ან ჯგუფური 
ტრენინგის სახით აწვდის სოციალურ მუშაკს ინფორმაციას, 
თუ რას ნიშნავს და როგორ უნდა იქნას დაცული კლიენტის 
შესახებ არსებული ინფრომაციის კონფიდენციალურობა 
საქართველოს კანონმდებლობის (სისხლის სამართლის კო-
დექსის 157-ე მუხლი “პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს ხელ-
ყოფა“; საქართველოს კონსტიტუციის მე-20 მუხლი „პირა-
დი ჩანაწერების და ტექნიკური საშუალებებით მიღებული 
შეტყობინებების დაცვა“; საქართველოს კონსტიტუციის 41-ე 
მუხლი „ოფიციალური ჩანაწერების დაცვა“; საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავი „შეზღუდ-
ვები პერსონალური მონაცემების გამოყენებასთან დაკავში-
რებით“) და საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის 
კოდექსის მიხედვით.

• სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი ორგა-
ნიზაციის შინაგანაწესი შეიცავს მკაფიო პროცედურას კონ-
ფიდენციალურობის დაცვის შესახებ:
– სად და როგორ უნდა ინახებოდეს კლიენტის შესახებ 

არსებული ინფორმაცია – კლიენტთან დაკავშირებული 
ყველა სახის წერილობითი ინფორმაცია და დოკუმენ-
ტაცია ინახება კლიენტის საქმეში და განთავსებულია 
ისეთ ადგილას, რომელიც იკეტება და არ არის ყველა 
თანამშრომლისთვის თუ გარეშე პირისთვის თვალსაჩი-
ნო და ხელმისაწვდომი. ელექტრონული ინფრომაცია, 
რომელიც ინახება კომპიუტერში, დაცულია სხვადასხ-
ვა ტექნიკური მეთოდით. სოციალურ მუშაკს ხელშეკ-
რულების საფუძველზე ეკრძალება წერილობითი თუ 
ელექტრონული ინფორმაციის გატანა ოფისიდან.

– ვის აქვს კლიენტის შესახებ არსებული ინფორმაციის 
(მომართვა, შეფასება, ინტერვენციის ინდივიდუალური 
გეგმა, ვიზიტის ჩანაწერები, სხვადასხვა იურიდიული 
თუ სამედიცინო დოკუმენტაცია და სხვა) მოთხოვნის 
უფლება და რა ტიპის ინფორმაციის გაცემა შეიძლება – 
ინფორმაცია შეიძლება მიეწოდოს კლიენტთან მომუშა-
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ვე სხვადასხვა პროფესიონალს, სახელმწიფო უწყებასა 
და სასამართლოს, მხოლოდ მათი ოფიციალური (წერი-
ლობითი) მომართვის და კლიენტთან ან მის მზრუნველ-
თან/მეურვესთან წერილობითი თანხმობის შედეგად.

– რა ვითარებაში შეიძლება მოხდეს კლიენტის შესახებ 
ინფორმაციის გაცემა და რა ფორმით უნდა გაიცეს ინ-
ფორმაცია. კლიენტის შესახებ არსებული ინფორმაცია 
გაიცემა ოფიციალური დოკუმენტის სახით, რომელიც 
ეფუძნება აგრეთვე ოფიციალურ მოთხოვნას. გაცემულ 
დოკუმენტს ხელს აწერს კლიენტი ან მისი მზრუნველი/
მეურვე. თუ კლიენტი ან მისი მზრუნველი/მეურვე არ 
ეთანხმება ინფორმაციის გაცემას ესეთ შემთხვევაში 
ორგანიზაციის ადმინისტრაცია ინფორმაციას გასცემს 
მხოლოდ სასამართლო დადგენილების ან კანონმდებ-
ლობის საფუძველზე. თუ არსებობს კლიენტზე ძალა-
დობის ან კლიენტის მიერ თვითდაზიანების ან სხვების 
დაზიანების რისკი (რაც სოციალური მუშაკის მიერ 
დადგენილი იქნა კლიენტთან მისი უშუალო მუშაობის 
დროს) და ამავდროულად კლიენტი ან მისი მზრუნვე-
ლი/მეურვე აცხადებს უარს ამ ინფორმაციის გამჟღავ-
ნებაზე, მაშინ სოციალური მუშაკი ადმინისტაციასთან 
შეთანხმების და ოქმის შედგენის შედეგად გადასცემს 
ამ ინფორმაციას პოლიციას, სოციალური მომსახურე-
ბის სააგენტოს და სხვა შესაბამის სტრუქტურას.

– როგორი ხდება ინფორმაციის შენარჩუნება და განად-
გურება – ორგანიზაცია კლიენტის შესახებ ინფრომა-
ციას ინახავს არქივში 10 წლის განმავლობაში. ინფორ-
მაციის განადგურება ხდება ადმინისტრაციის გადაწყ-
ვეტილებით, აგრეთვე არსებობს ნუსხა, რომელიც ასა-
ხავს განადგურებული დოკუმენტების ქრონოლოგიას 
50 წლის განამავლობაში.

• მომსახურების მიწოდების დასაწყისშივე სოციალური მუშა-
კი აცნობს კლიენტს ან მის მზრუნველს/მეურვეს საკუთარ 
ვალდებულებას კლიენტის ინფორმაციის კონფიდენციალუ-
რად შენახვის შესახებ და განუმარტავს ისეთ შემთხვევებს, 
როდესაც შეიძლება ეს პირობა ვერ შესრულდეს (კლიენტზე 
განხორციელებული ძალადობა, კლიენტის მიერ საკუთარი 
თავის ან სხვების თვითდაზიანების მცდელობა თუ მაღალი 
რისკი და აგრეთვე ჩადენილი დანაშაული). არასრულწლო-
ვან კლიენტთან მუშაობის შემთხვევაში ამ პირობებს შეიძ-
ლება დაერთოს ნივთიერებაზე დამოკიდებულება, როდესც 
სოციალური მუშაკი ვალდებულია აცნობოს მის მშობლებს, 
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მზრუნველს/მეურვეს ამ შემთხვევის შესახებ. სოციალური 
მუშაკის და კლიენტის შეთანხმებას ამ პირობების შესრუ-
ლებაზე მომსახურების მიღებამდე ხელს აწერს კლიენტი ან 
მისი მზრუნველი/მეურვე და ეს წერილობითი თანხმობა ინა-
ხება კლიენტის პირად საქმეში.

• ორგანიზაციაში არსებობს განცალკევებული ადგილი 
კლიენტებთან სამუშაოდ, რათა არ ისმინებოდეს კლიენტის 
საუბარი სხვა პროფესიონალის ან გარეშე პირის მიერ.

• სოციალური მუშაკის ვალდებულება კონფიდენციალურო-
ბასთან დაკავშირებით განმტკიცებულია მისი ხელშეკრუ-
ლებით.

მიმართულება	II:	სოციალური	სამუშაოს	მომსახურების	მიწოდება
Cluster II: Social Work Service Delivery

სტანდარტი	6:		მომსახურების	 შესახებ	 ინფორმაციის	 მიწოდება	
კლიენტისათვის

Standard 6: Informing Clients about Service

კლიენტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უფლებაა მიიღოს მიიღოს 
სოციალური სამუშაოს მომსახურების შესახებ ამომწურავი ინფორ-
მაცია. სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიზნების და ფუნქცი-
ონირების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 
კლიენტსა და სოციალურ მუშაკს შორის ურთიერთობის დამყარების 
საფუძველია. აწვდის რა სოციალური მუშაკი კლიენტს სრულყო-
ფილ ინფორმაციას სოციალური სამუშაოს მომსახურების შესახებ, 
ეხმარება მას მომსახურებასთან დაკავშირებული რეალური მოლო-
დინების ჩამოყალიბებაში. აგრეთვე მნიშვნელოვანია, რომ თემს, სა-
დაც მომსახურება ხორციელდება, ჰქონდეს ინფორმაცია აღნიშნუ-
ლი მომსახურების დანიშნულების შესახებ. შესაბამისად, აუცილე-
ბელია, რომ სოციალურმა მუშაკმა თემს რეგულარულად მიაწოდოს 
ინფორმაცია თავისი საქმიანობის შესახებ.

შედეგი:
Result/Output:

მოცემული სტანდარტის დამკვიდრების შედეგად სოციალური 
სამუშაოს მომსახურების მიმღები პირი (არასრულწლოვანის ან ქმე-
დუუნარო პირის შემთხვევაში ინფორმაცია აგრეთვეE მიეწოდება 
მის მზურვნელს/მეურვეს) თუ თემი თანამშრომლობის დაწყების 
პირველ ეტაპზე ინფორმირებულია მომსახურების დანიშნულების, 
პირობების და ვადების შესახებ. კლიენტი აგრეთვე ფლობს ინფორ-
მაციას თუ როგორ და რა ვითარებაში ხდება მომსახურების მიწოდე-
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ბა და როგორ არის გადანაწილებული კლიენტის (ინდივიდი, თემი) 
და სოციალური მუშაკის უფლებები და ვალდებულებები.

ინდიკატორები:
Indicators:

6.1  კლიენტს (ინდივიდს, თემს) გააჩნია დეტალური ინფორ-
მაცია მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის და 
მისი წარმომადგენელი სოციალური მუშაკის შესახებ;

6.2 კლიენტი ფლობს ინფორმაციას ორგანიზაციის სამიზნე 
ჯგუფებისა და მომსახურების მიზნების, ტიპების და მი-
წოდების გზების შესახებ;

6.3 კლიენტს გააჩნია სრული ინფორმაცია საკუთარი უფლე-
ბების – კონფიდენციალურობის დაცვის, მისი აქტიური 
მონაწილეობის, საკუთარი აზრის გამოხატვისა, მომსა-
ხურების შეფასების, გასაჩივრების შესახებ;

6.4  კლიენტს აქვს სრული ინფორმაცია სოციალური მუშა-
კის იურიდიული და ეთიკური პასუხუსმგებლობების შე-
სახებ; კლიენტი აგრეთვე აცნობიერებს საკუთარ პასუ-
ხისმგებლობებს ორგანიზაციის და სოციალური მუშაკის 
წინაშე;

6.5 კლიენტს აქვს ინფორმაცია მომსახურების სტანდარტე-
ბის შესახებ;

6.6 სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია 
საკუთარ სამიზნე ჯგუფებს (ინდივიდებს, თემს) რეგუ-
ლარულად აწოდებს ინფორმაციას საკუთარი და სხვა 
ორგანიზაციების მიერ უზრუნველყოფილი მომსახურე-
ბების შესახებ.

მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance

აღნიშნული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• სოციალური მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზციას 

გააჩნია საინფორმაციო პაკეტი, რომელსაც აწვდის კლიენტს 
მომსახურების მიწოდების პირველივე ეტაპზე. პაკეტი მო-
იცავს შემდეგი სახის ინფორმაციას:
- ორგანიზაციის მისია და სტატუსი (სახელმწიფო, არა-

სამთავრობო), საკონტაქტო ინფორმაცია და მუშაობის 
საათები

- მომსახურების სახეობების დეტალური აღწერა
- სამიზნე ჯგუფების შერჩევის კრიტერიუმები
- ინფორმაცია მომსახურების ვადების და მომსახურების 
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მიწოდების გარემოების შესახებ
- მომსახურების შეწყვეტის და მომსახურების დასრულე-

ბის კრიტერიუმები
- კლიენტის უფლებები – მომსახურების მიღების თანაბა-

რი შესაძლებლობები, კონფიდენციალურობის დაცვა, 
მისი აქტიური მონაწილეობა, საკუთარი აზრის და და-
მოკიდებულების გამოხატვა, მომსახურების შეფასება 
და გასაჩივრება

- სოციალური მუშაკის პასუხუსმგებლობები
- კლიენტის პასუხუსმგებლობები – კლიენტი იღებს ვალ-

დებულებას ითანამშრომლოს სოციალურ მუშაკთან 
მომსახურების ყველა ეტაპზე, მიაწოდოს მას საჭირო 
დოკუმენტაცია და ინფორმაცია იმ ცვლილებების შე-
სახებ, რაც მნიშვნელოვანია მათი თანამშრომლობისთ-
ვის.

- მომსახურების ღირებულება და ორგანიზაციის პოლი-
ტიკა საჩუქართან და შემოწირულობებთან დაკავშირე-
ბით

• საინფორმაციო პაკეტს ორგანიზაცია გადასინჯავს რეგუ-
ლარული წესით – წელიწადში ერთხელ ან მომსახურებაში 
შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად.

• სოციალური მუშაკი აღნიშნულ საინფორმაციო პაკეტს გა-
დასცემს კლიენტს მომსახურების დაწყების პირველივე 
დღეს და მასთან ერთად ვერბალურად განიხილავს მიწო-
დებულ ინფორმაციას. კლიენტი ხელმოწერით ადასტურებს, 
რომ გაეცნო საინფორმაციო პაკეტს და რომ მისთვის გასაგე-
ბი და მისაღებია პაკეტში არსებული ინფორმაცია.

• ორგანიზაციას გააჩნია გზამკვლევი კლიენტებისთვის, რო-
მელიც მომსახურების სტანდარტებს კლიენტისთვის მისაღე-
ბი ფორმით განმარტავს.

• ორგანიზაციას გააჩნია საინფრომაციო ბროშურები მომ-
სახურების ფორმების შესახებ და მათ პერიოდულად ავრ-
ცელებს თემში და სხვადასხვა ორგანიზაციებში, რათა გა-
ზარდოს კლიენტთა ინფორმირებულობა. ამ მიზნით აწყობს 
საინფორმაციო შეხვედრებს სულ მცირე წელიწადში ერთ-
ხელ.

• სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელ ორგა-
ნიზაციას გააჩნია იმ ორგანიზაციათა ცნობარი ან ელექტ-
რონული მონაცემთა ბაზა, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
კლიენტთათვის საჭირო სხვადასხვა სახის მომსახურებებს. 
სოციალური მუშაკი კლიენტთან მუშაობის პროცესში აწო-
დებს მას ინფორმაციას არსებული მომსახურებების შესახებ.
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სტანდარტი	7:	კლიენტის	ჩართულობა	და	მონაწილეობა
Standard 7: Client Involvement and Participation

კლიენტისა და სოციალური მუშაკს შორის აქტიური თანამშ-
რომლობა უმნიშვნელოვანესი პირობაა საერთო მიზნის მისაღწევად. 
სოციალური მუშაკი უზრუნველყოფს კლიენტის ჩართულობასა და 
მონაწილეობას შემთხვევაზე მუშაობის თითოეულ ეტაპზე იქნება ეს 
პრობლემის განსაზღვრა, საჭიროებათა შეფასება, ძლიერი და სუს-
ტი მხარეების გამოკვეთა თუ სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბება და 
განხორციელება. ყოველი გადაწყვეტილება შეთანხმებულია კლიენ-
ტთან, ხოლო კლიენტის ქმედუუნარობის შემთხვევაში სოციალური 
მუშაკი უზრუნველყფოს მისი მზრუნველის/მეურვის მაქსიმალურ 
ჩართვას მომსახურების პროცესში. აგრეთვე მნიშვნელოვანია სო-
ციალური მუშაკის თანამშრომლობა კლიენტის ოჯახთან და თანად-
გომის ქსელთან (ახლობლები, ნათესავები და სხვა). ქმედუნარიანი 
კლიენტის შემთხვევაში სოციალური მუშაკი აუცილებლად იღებს 
მისგან თანხმობას, რათა იმუშაოს მის ოჯახთან და თანადგომის 
ქსელთან. სოციალური სამუშაოს ინტერვენციის ფორმაც აგრეთვე 
განისაზღვრება კლიენტთან შეთანხმებით. კლიენტები აქტიურად 
უნდა იყვნენ ჩართულნი მომსახურებათა შეფასების ან ახალ მომსა-
ხურებათა დაგეგმვის დროს.

შედეგი:
Result/Output:

მოცემული სტანდარტის დამკვიდრების შედეგად კლიენტი (სა-
ჭიროების შემთხვევაში მისი მზრუნველი/მეურვე) ჩართულია მომ-
სახურების ყველა ეტაპზე. იგი საკუთარი ასაკის და უნარის გათ-
ვალისწინებით თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას ინტერვენციის 
შერჩევის შესახებ და აქტიურად მონაწილეობს სამოქმედო გეგმის 
შედგენასა და განხორციელების პროცესში. სოციალური სამუშაოს 
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია რეგულარულად თანამ-
შრომლობს კლიენტთან მომსახურების შეფასების და ახალი მომსა-
ხურების ან პოლიტიკის შექმნის პროცესში.

ინდიკატორები:
Indicators:

7.1 კლიენტი აცნობიერებს, რომ მისი აქტიური ჩართულობა 
მომსახურების პროცესში არის მისი უფლება და ამავდ-
როულად პასუხისმგებლობაც;

7.2 მომსახურების მიწოდების დროს სოციალური მუშაკი 
უზრუნველყოფს კლიენტის ჩართულობას შემთხვევაზე 
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მუშაობის თითოეულ ეტაპზე;
7.3 კლიენტის აქტიური მონაწილეობა ასახულია წერილო-

ბითი სახით;
7.4 სოციალური მუშაკი აქტიურად თანამშრომლობს კლიენ-

ტის ოჯახთან და თანადგომის ქსელთან, რათა გაუმჯო-
ბესდეს კლიენტის კეთილდღეობა;

7.5 კლიენტი აქტიურად არის ჩართული მომსახურების/მომ-
სახურებათა შეფასების და ახალი მომსახურების/მომსა-
ხურებების შემუშავების და დანერგვის პროცესში.

მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance

აღნიშნული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• სოციალური მუშაკი კლიენტს მომსახურების პირველივე 

ეტაპზე აწოდებს ინფორმაციას, რომ მომსახურების პრო-
ცესში მისი აქტიური მონაწილეობა წარმოადგენს მის უფ-
ლებას და აგრეთვე ვალდებულებას, რომ იქნას სასურველი 
მიზანი მიღწეული. აღნიშნული ინფორმაცია მითითებულია 
საინფორმაცია პაკეტში, რომელიც კლიენტს გადაეცემა 
მომსახურების პირველივე დღეს. სოციალური მუშაკი და-
მატებით ვერბალურად განუმარტავს კლიენტს თუ რა და-
ნიშნულება აქვს მის აქტიურ ჩართულობას მომსახურების 
პროცესში.

• ბიო-ფსიქო-სოციალური შეფასების ფორმა ასახავს კლიენ-
ტის შეხედულებებს და დამიკიდებულებას მისი საჭიროებე-
ბის და პიროვნული რესურსების შესახებ.

• თემის შეფასების ფორმა ასახავს თემის წევრების დამოკი-
დებულებას თემის საჭიროებების და რესურსების შესახებ.

• სოციალური მუშაკი და კლიენტი ინდივიდუალური მომსა-
ხურების გეგმაში განსაზღვრავენ კლიენტის ან მისი მზრუნ-
ველის/მეურვეს მიერ შესასრულებელ ამოცანებს, რომელიც 
ეყრდნობა კლიენტის ძლიერ მხარეებს და რესურსებს. სოცი-
ალური მუშაკი კლიენტთან ან მის მზრუნველთან/მეურვეს-
თან ერთად განსაზღვრავს, თუ როგორ შეიძლება ამ ამო-
ცანების წარმატებით განხორციელება. სოციალური მუშაკი 
სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე ხელს უწყობს კლიენტის 
თანამშრომლობას სხვადასხვა ორგანიზაციებთან.

• ვიზიტების ჩანაწერში ასახულია კლიენტის აქტიური მონა-
წილეობა ინტერვენციის პროცესში.

• ორგანიზაცია მომსახურების შეფასების დროს ატარებს 
კლიენტების ანონიმურ გამოკითხვას, რათა გაიზიაროს 
მათი აზრი და რეკომენდაციები.
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• ახალი მომსახურების დაგეგმვა ხორციელდება კლიენტთა 
მონაწილეობის პრინციპზე დაყრდნობით, რაც მნიშვნელო-
ვანი პირობაა იმისთვის, რომ ახალი მომსახურება/მომსახუ-
რებები უფრო მეტად იყოს მორგებული კლიენტთა საჭირო-
ებებს.

სტანდარტი	8:	მომართვა
Standard 8: Referral/Intake

მომართვა გულისხმობს შემთხვევის მიღებას და წარმოადგენს 
შემთხვევაზე მუშაობის დაწყების საწყის პროცედურას. მომართ-
ვის ეტაპზე სოციალური მუშაკი იღებს და აანალიზებს პირველად 
ინფორმაციას კლიენტის პრობლემის შესახებ კლიენტის დახმარე-
ბისათვის გადაწყვეტილების გამოსატანად. მომსახურებას გააჩნია 
კლიენტების მომსახურებაში ჩართვის კრიტერიუმები. იმ შემთხვე-
ვაში, თუ კლიენტი არ აკმაყოფილებს მომსახურებაში ჩართვის კრი-
ტერიუმებს, მაგრამ ესაჭიროება დახმარება, სოციალურმა მუშაკი 
გადაამისამართებს მას სხვა სპეციალისტთან ან მომსახურებასთან.

შედეგი:
Result/Output:

მომსახურებაში კლიენტების ჩართვა შესაბამისობაშია მომსა-
ხურების კრიტერიუმებთან და გამჭვირვალე პროცესია. სოციალუ-
რი მუშაკი ახდენს გადაუდებელ შემთზვევებზე რეაგირებას, ასევე, 
აკავშირებს კლიენტებს საჭირო მომსახურებებთან საჭიროებისა-
მებრ.

ინდიკატორები:
Indicators:

8.1 სოციალური მუშაკი მომართველ პირთან ინტერვიუს 
საფუძველზე ანალიზს უკეთებს სიტუაციას და გამოქვს 
დასკვნა შემდგომ რეაგირებაზე;

8.2 რეაგირებაზე მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ სო-
ციალური მუშაკი წერილობით აცნობებს მომმართველ 
პირს გადაწყეტილების მიღებიდან არა უგვიანეს 48 სა-
ათის განმავლობაში;

8.3 სოციალურ მუშაკი განსაზვრას გადაუდებელ შემთხვე-
ვას მომართვის ეტაპზე და ახდენს შესაბამის რეაგირე-
ბას;

8.4 სოციალური მუშაკის ახდენს კლიენტის გადამისამარ-
თებას სხვა მომსახურებაში კლიენტის საჭიროებიდან 
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გამომდინარე და აწოდებს მას ინფორმაციას ამ მომსა-
ხურების შესახებ;

8.5 კლიენტის სხვა მომსახურებაში გადამისამართების შემ-
თხვევაში, სოციალური მუშაკი ახორციელებს მონიტო-
რინგს კლიენტის საჭირო მომსახურებასთან დაკავში-
რების პროცესზე და საჭიროების შემთხვევაში ახორცი-
ელებს მისი მომსახურების მიღების უფლების ადვოკა-
ტირებას;

8.6 მომსახურებას შემუშავებული აქვს ახალი მომართვე-
ბის მოძიების მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც სოცი-
ალური მუშაკები აწარმოებენ საჭიროების მქონე პირ-
თა დადგენას;

8.7 სოციალური მუშაკი მომმართველ პირს აცნობს მომსა-
ხურების შესახებ ინფორმაციას იმ შეზღუდვების ჩათვ-
ლით, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას სერვისის მიწო-
დების პროცესში;

8.8 სოცილაური მუშაკი აღრიცხავს მომართვებს სპეცი-
ალურ ჯურნალში.

მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance

მოცემული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• მომსახურება შეიმუშავებს კლიენტების მომსახურებაში 

ჩართვის კრიტერიუმებს, რომლითაც ხელმძღვანელობენ 
სოციალური მუშაკები მომართვაზე რეაგირებისას. რეაგი-
რება, შეიძლება იყოს შემდეგი სახის: 1) საქმეზე მუშაობის 
გაგრძელება, 2) გადამისამართება და 3) საქმის დახურვა;

• მომსახურებას შემუშავებული აქვს მომართვის ფორმა, რო-
მელიც დეტალურად იძლევა მომართველ პირთან გასაუბრე-
ბის შედეგად მიღებული ინფორმაციის დაფიქსირების საშუ-
ალებას;

• მომსახურებას შემუშავებული აქვს გადაუდებელი შემთხვე-
ვის განმარტება და კრიტერიუმები, რომლითაც ხელმძღვა-
ნელობენ სოციალური მუშაკები გადაუდებელი შემთხვევის 
განსაზღვრისას;

• სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელ ორგა-
ნიზაციას გააჩნია იმ ორგანიზაციათა ცნობარი ან ელექტ-
რონული მონაცემთა ბაზა, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
კლიენტთათვის საჭირო სხვადასხვა სახის მომსახურებებს 
და იყენებს ამ ინფორმაციას კლიენტების გადამისამართე-
ბის პროცესში;
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• ახალი მომართვების მოსაძიებლად სოციალური მუშაკები 
თავის სამოქმედო ტერიტორიაზე აწვდის საზოგადოებას ინ-
ფორმაციას მომსახურების შესახებ, კერძოდ, ატარებს სამუ-
შაო შეხვედრებს, პრეზენტაციებს თემში.

სტანდარტი	9:	კლიენტის	შეფასება
Standard 9: Assessment

კლიენტის მდგომარეობის შეფასება სოციალური სამუშაოს 
მომსახურების მიწოდების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტია. 
სოციალური მუშაკი ახდენს კლიენტის შესახებ ინფორმაციის შეგ-
როვებასა და ანალიზს, იმისათვის რომ კარგად გაერკვეს კლიენტის 
სიტუაციაში. შეფასების პროცესში მნიშვნელოვანია სოციალურ-
მა მუშაკმა კლიენტის მდგომარეობი შესახებ ინფორმაცია მოიპო-
ვოს სხვადასხვა წყაროდან (კლიენტი, ოჯახი, ახლობლები, სხვა 
სპეციალისტები), რათა უზრუნველყოს მდგომარეობის სისტემუ-
რი შეფასება. შეფასებისას სოციალური მუშაკი ინფორმაციას მო-
იძიებს ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, სამედიცინო, სოციალური, 
კულტურული, სამართლებრივი ფაქტორების შესახებ, რომლებიც 
ზეგავლენას ახდენენ კლიენტის მდგომარეობაზე. შეფასების პრო-
ცესში სოციალურმა მუშაკი ახდენს საჭიროებათა პრიორიტეტიზა-
ციას, განსაზღვრავს კლიენტის სუსტ და ძლიერ მხარეებს და ახდენს 
კლიენტის მოტივაციის ამაღლებას საჭიროებისამებრ.

შედეგი:
Result/Output:

სოციალური მუშაკების მიერ განხორციელებული კლიენტის 
შეფასება გამოიყენება ინტერვენციის განსაზღვრისა და დაგეგმვის 
მიზნით. იგი ითვალისწინებს კლინეტის ბიოფსიქო-სოციალურ ას-
პექტების ანალიზს, კლიენტისა და საზოგადების ურთიერთობის სა-
კითხს და მოიცავს კლიენტის ძლიერი და სუსტი მხარეების ანალიზს. 
შეფასების პროცესში აქტიუარადაა მონაწილეობს თავად კლიენტი 
და მისი სოციალური ქსელის წარმომადგენლები.

ინდიკატორები:
Indicators:

9.1 სოციალური მუშაკის შეფასების ამოსავალია კლიენტი, 
მისი ურთიერთობები ოჯახთან, სხვა სოციალურ ჯგუ-
ფებთან და თემთან;

9.2  სოციალური მუშაკის შეფასება მოიცავს კლიენტის ბიო-
ფსიქო-სიოციალური ასპექტების ანალიზს, რომლებიც 
გავლენას ახდენენ კლიენტის ფუნქციონირებაზე;
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9.3 შეფასების შედეგად მიღებული ინფორმაცია ეფუძნება 
სხვადასხვა წყაროს;

9.4  შეფესებისას სოციალური მუშაკი იყენებს საკუთარ დაკ-
ვირვების შედეგად მიღებული ინფორმაციის ანალიზს;

9.5 სოციალურ მუშაკს შესწევს უნარი შეფასების პროცესში 
შეძლოს გადაუდებელი ჩარევის აუცილებლობის გან-
საზღვრა და იღებს შესაბამის ზომებს;

9.6 სოციალური მუშაკი ახდენს კლიენტის ძლიერი მხარე-
ების განსაზღვრას;

9.7 სოციალური მუშაკის შეფასება მოიცავს ინფორმაციას 
კლიენტის თანადგომის ქსელისა და მისთვის ხელმისაწ-
ვდომი რესურსების შესახებ;

9.8 შეფასების პროცესში სოციალური მუშაკი უზრუნველ-
ყოფს პრობლემის აღქმისა და საჭიროების შესახებ 
კლიენტის შეხედულებებისა და აზრის გათვალისწინე-
ბას;

9.9 შეფასების პროცესში სოციალური მუშაკი ასახავს 
კლიენტის მიერ სიტუაციის აღქმის უნარს;

9.10 სოციალური მუშაკი ბიო-ფსიქო-სოციალური შეფასების 
შედეგებს და რეკომენდაციებს ასახვას ანგარიშში.

მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance

აღნიშნული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• სოციალური მუშაკები კლიენტის შეფასების პროცესში ხელ-

ძღვანელობენ ეკოსისტემების თეორიის მოდელის შესაბამი-
სად და იყენებენ შეფასების ბიო-ფსიქოსოციალურ პერსპექ-
ტივას;

• სოციალური მუშაკები მოიძიებენ ინფორამაციას ბიოლო-
გიური, სამედიცინო, სოციოლოგიური, ფსიქოლოგიური, 
კულტურული, გარემო და სამართლებრივი ფაქტორების 
შესახებ, რომელიც ზეგავლებას ახდენენ კლიენტის ფუნქცი-
ონირებაზე;

• სოციალური მუშაკები იყენებენ ინფორმაციის შეგროვების 
სხვადასვა მეთოდს საჭიროებიდან გამომდინარე, როგორი-
ცაა კლიენტის პირისპირ ინტერვიუს ტექნიკა, დაკვირვება, 
ინტერვიუ სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან და ა.შ.

• სოციალური მუშაკი თანამშრომლობს სხვადასხვა სპეცი-
ალისტთან კლიენტის

• შეფასების პროცესში;
• მომსახურება განსაზღვრავს შეფასების ტიპებს მომსახუ-

რების მიზნებიდან გამომდინარე, როგორციაა მაგალითად 
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პირველადი შეფასება, სრული შეფასება, გადაუდებელი შე-
ფასება და იყენებს მათ მომსახურების სპეციფიკის შესაბამი-
სად;

• მომსახურებას შემუშავებული აქვს შეფასების ფორმები, 
რომლითაც ხელმძღვანელობენ სოციალური მუშაკები;

• შეფასების ფორმების შემუშავებასა და განახლებაში მომსა-
ხურება უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკები მონაწილე-
ობას;

• მომსახურება ახორციელებს სოციალური გადამზადებას შე-
ფასების ფორმების გამოყენების მიზნით.

სტანდარტი	10:		დაგეგმვა	და	კლიენტის	გაძლიერებაზე	ორინეტირე-
ბული	ინტერვენცია

Standard 10: Planning and Empowerment Based Intervention

სოციალური მუშაკის კლიენტის შეფასების საფუძველზე აყა-
ლიბებს მის დასახმარებლად ინტერვენციის გეგმას. სოციალურმა 
მუშაკმა უზრუნველყოფს კლიენტის აქტიურ ჩართულობას მიზნე-
ბის ჩამოყალიბების პროცესში და ათანხმებს შემუშავებულ მიზნებს 
მასთან. ინტერვენცია გულისხმობს გეგმის მიზნების შესაბამისი ღო-
ნისძიებების/ჩარევის განხორციელებას. ძირითადი ამოცანა ამ პრო-
ცესში უკავშირდება კლიენტის გაძლიერებას რაც ითვალისწინებს 
კლიენტის რესურსების, კომპეტენციის, შესაძლებლობებისა და არ-
ჩევანის განვითარება, რათა აღდგეს ან გაუმჯობესდეს კლიენტის 
სოციალური ფუნქციონირება და მან შეძლოს დამოუკიდებლად 
მოქმედება. ინტერვენციის განხორციელების პროცესში სოციალურ-
მა მუშაკმა აწარმოოს კლიენტის მიღწეული პროგრესის მონიტო-
რინგს, კერძოდ შეისწავლის კლიენტის შეხედულებებსა და ცხოვრე-
ბის წესში ცვლილებებს, ასევე, მისი სისტემებთან დაკავშირებისა 
და ურთიერთქმედების უნარს.

შედეგი:
Result/Output:

კლიენტი მონაწილეობს ინტერვენციის გეგმის შემუშავებაში. 
შემუშავებული ინტერვენცია შესაბამისობაშია კლიენტის საჭირო-
ებებთან. გეგმა ცვლილებას განიცდის კლიენტის მიერ მიღწეული 
პროგრესის შესაბამისად. ინტერვენცია ორიენტირებული კლიენტის 
გაძლიერებაზე.
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ინდიკატორები:
Indicators:

10.1 ინტერვენციის დაგეგმვაში და გადაწყვეტილების მიღე-
ბაში სოციალური მუშაკი უზრუნველყოფს კლიენტის აქ-
ტიურ მონაწილეობას;

10.2 ინტერვენციის გეგმა მოიცავს შემდეგს: ა) ინტერვენციის 
მიზნებს; ბ) კონკრეტულ განსახორციელებელ აქტივო-
ბებს; გ) პასუხისმგებელ პირებს; დ) მომსახურების მიწო-
დების ვადებს; ე) მოსალოდნელ შედეგებს;

10.3 კლიენტისათვის ხელმსაწვდომია გეგმა და სურვილის 
შემთხვევაში მათ აქვთ ამ გეგმის ასლი;

10.4 სოციალური მუშაკი აწარმოებს კლიენტის მიერ მიღწე-
ული პროგრესის მონიტორინგს;

10.5 მომსახურების მიწოდებაში სოციალური მუშაკი უზრუნ-
ველყოფს კლიენტის ოჯახისა და სხვა სოციალური ქსე-
ლის წევრების ჩართულობას მდგრადი შედეგების მიღ-
წევის მიზნით;

10.6 რეგულარულად (სულ მცირე 6 თვეში ერთხელ) ხდება 
გეგმის გადასინჯვა კლიენტის მონაწილეობით, რაც გუ-
ლისმობს გეგმით დასახული ამოცანების შესრულების 
შეფასებას და გეგმაში საჭიროებისამებრ ცვლილებების 
შეტანა კლიენთან ერთობლივი მუშაობით;

10.7 სოციალურ მუშაკს აქვს უნარი განსაზღვროს სერვისის 
დასრულების აუცილებლობა იმ შემთხვევაში, როდესაც 
მიიღწევა მიზნები, გადაიჭრება ამოცანები და უზრუნ-
ველყოფილი იქნება კლინეტის უსაფრთხოება, ან რო-
დესაც შეუძლებელია მიზნის მიღწევა და აუცილებელი 
ხდება ალტერნატიული ინტერვენციის გამოყენება;

10.8 სოციალური მუშაკი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად ამ-
ზადებს ოჯახს მომსახურების დასრულებისათვის.

მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance:

აღნიშნული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მომსახურება ითვა-

ლისწინებს 10 წელს ზემოთ ბავშვის აზრს, ხოლო ქმედუუნა-
რო პირის შემთხვევაში კი – მისი კანონიერი წარმომადგენ-
ლის;

• მომსახურება ინტერვენციის დაგეგმვის შედეგად აფორმებს 
ხელშეკრულებას კლიენტთან, რომელიც მოიცავს ორივე 
მხარის უფლება-მოვალებებს;
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• სოციალური მუშაკის მუშაობის პროცესში იყენებს სხვადას-
ხვა ინტერვენციის ტიპს (კონსულტირება, ადვოკატირება, 
ფაცილიტაცია, ოჯახური კონფერენცია და სხვა) და მათ 
შერჩევის დროს ითვალისწინებს მიზნობრივი ჯგუფის სპე-
ციფიკას;

• მომსახურებას შემუშავებული აქვს ინტერვენციის გეგმის 
ფორმა, რომელითაც ხელმძღვანელობს სოციალური მუშაკი;

• მომსახურებას შემუშავებული აქვს კლიენტის პროგრესის 
მონიტორინგის პროცედურები (რამდენ ხანში ერთხელ ხო-
ციელდება მონიტორინგის ვიზიტები, რა სახით) და მონიტო-
რინგის ვიზიტის ჩანაწერის ფორმა;

• მომსახურებას შემუშავებული აქვს შემთხვევის გადასინჯ-
ვისა და დახურვის ფორმა, რომელსაც იყენებს სოციალური 
მუშაკი.

მიმართულება	III:		სოციალური	სამუშაოს	მომსახურების	ადმინისტ-
რირება

Cluster III: Social Work Service Administration

სტანდარტი	11:		გუნდური	მუშაობა	და	მულტიდისციპლინარულ	
ჯგუფთან	თანამშრომლობა

Standard 11: Team Work

სოციალური სამუშაოს მომსახურება ითვალისწინებს სოცი-
ალური მუშაკის აქტიურ თანამშრომლობას სხვადასხვა პროფესი-
ონალთან, რაც ხელს უწყობს ბენეფიციარის კეთილდღეობის გაძ-
ლიერებას. სოციალური მუშაკი აქტიურად ერთვება დისციპლინა-
თაშორისი გუნდის მუშაობაში კლიენტის ინდივიდუალური საჭი-
როებების შეფასების, ინდივიდუალური მომსახურების გეგმის და 
მისი განხორციელების პროცესში. სოციალური მუშაკი, საკუთარი 
კომპეტენციის ფარგლებში, აწვდის სპეციფიურ ინფორმაციას (კონ-
ფიდენციალურობის გათვალისწინებით) მულტიდისციპლინარული 
გუნდის წევრებს და უწევს მათ კონსულტაციებს. ნებისმიერი ორგა-
ნიზაცია, რომელიც ახორციელებს სოციალური სამუშაოს მომსახუ-
რებას, საკუთარი შინაგანაწესით განსაზღვრავს სოციალური მუშა-
კის ჩართულობას მულტიდისციპლინარული ჯგუფის მუშაობაში და 
განმარტავს მის უფლება-მოვალეობებს.

შედეგი:
Result/Output:

მოცემული სტანდარტის დამკვიდრების შედეგად სოციალური 
სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია კლიენტის კე-
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თილდღეობის მიზნით უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკის ჩარ-
თულობას სხვადასხვა პროფესიონალისგან შემდგარ მულტიდის-
ციპლინარულ ჯგუფში. მულტიდისციპლინარული ჯგუფი შეიძლება 
არსებობდეს როგორც ერთი ორგანიზაციის ფარგლებში, აგრეთვე 
შესაძლოა შედგებოდეს სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომად-
გენელი პროფესიონალებისგან. მულტიდისციპლინარულ ჯგუფ-
ში მუშაობისას სოციალური მუშაკი იცავს კლიენტის ინტერესებსა 
და უფლებებს. აღნიშნული სტანდარტის დამკვიდრების შედეგად 
კლიენტი, საკუთარი საჭიროებებიდან გამომდინარე, ღებულობს 
მრავალმხრივ მომსახურებას.

ინდიკატორები:
Indicators:

11.1 სოციალური სამუშაოს მომსახურება კლიენტის საჭირო-
ებების შეფასების და ინტერვენციის დროს ითვალისწი-
ნებს სოციალური მუშაკის აქტიურ თანამშრომლობას 
სხვადასხვა პროფესიონალებთან;

11.2 თუ მულტიდისციპლინარული ჯგუფი არსებობს ორგანი-
ზაციის ფარგლებში, მაშინ ორგანიზაცია განსაზღვრავს 
თითოეული პროფესიონალის, მათ შორის სოციალური 
მუშაკის, როლსა და ფუნქციებს;

11.3 თუ მულტიდისციპლინარული ჯგუფი არ არსებობს ორ-
განიზაციის ფარგლებში, მაშინ ორგანიზაცია განსაზღ-
ვრავს თუ რომელი ორგანიზაციის პროფესიონალებთან 
და რა სახით თანამშრომლობს სოციალური მუშაკი;

11.4 სოციალური მუშაკი თანამშრომლობს მულტიდისციპ-
ლინარული ჯგუფის წევრებთან კონფიდენციალურობის 
პრინციპის დაცვით;

11.5 მულტიდისციპლინარულ ჯგუფის მუშაობა უზრუნველ-
ყოფს კლიენტის კეთილდღეობას.

მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance:

მოცემული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელ ორგა-

ნიზაციას ჩამოყალიბებული აქვს მულტიდისციპლინარული 
ჯგუფის მუშაობის პროცედურა, იმ შემთხვევაში თუ მულ-
ტიდისციპლინარული ჯგუფი ორგანიზაციის შიგნით არის 
შექმნილი. პროცედურა აღწერს თითოეული პროფესიონა-
ლის როლს და ფუნქციას. კერძოდ, რა შემთხვევაში ხდება 
თითოეული პროფესიონალის (სოციალური მუშაკის, ფსიქო-
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ლოგის, ექიმის, პედაგოგის და სხვა სპეციალისტის) ჩართ-
ვა შემთხვევაზე მუშაობის დროს. პროცედურა განმარტავს 
თითოეული პროფესიონალის, მათ შორის სოციალური მუ-
შაკის, პასუხისმგებლობას კლიენტის ინფორმაციის კონფი-
დენციალურად შენახვის შესახებ. განსაზღვრულია, თუ რა 
სახის ინფორმაცია შეიძლება იქნას გაზიარებული ჯგუფის 
წევრებისთვის. პროცედურაში აგრეთვე მითითებულია 
ჯგუფის რეგულარული შეხვედრების სიხშირე.

• თუ მულტიდისციპლინარული ჯგუფი არ არსებობს ორგა-
ნიზაციის ფარგლებში, მაშინ სოციალური მუშაკი თანამშ-
რომლობს სხვადასხვა ორგანიზაციის პროფესიონალებთან 
კლიენტის ინტერესების შესაბამისად. ასეთ შემთხვევაში 
ორგანიზაციას შინაგანაწესში მითითებული აქვს სოციალუ-
რი მუშაკის მიერ სხვადასხვა პროფესიონალებისგან ინფორ-
მაციის მიღების ან კლიენტის შემთხვევის კონფერენციის 
მოწყობის პროცედურა და მასში სოციალური მუშაკის მონა-
წილების წესი.

• თუ მულტიდისციპლინარული ჯგუფი მოქმედებს ერთი ორ-
განიზაციის ფარგლებში, მაშინ ორგანიზაციაში არსებობს 
მულტიდისციპლინარული ჯგუფის წევრების მიერ ინდი-
ვიდულურად საწარმოებელი ფორმები (მაგ. ფსიქოლოგის 
შეფასების ფორმა, სოციალური მუშაკის შეფასების ფორმა 
და ა.შ.) და შემთხვევის მართვის ერთიანი ფორმა (ბიოფსი-
ქოსოციალური შეფასება და სამოქმედო გეგმა), რომელშიც 
აისახება სხვადასხვა პროფესიონალის მონაწილეობა. ამ 
შემთხვევაში კლიენტის შემთხვევას მართავს სოციალური 
მუშაკი.

• თუ სოციალური მუშაკი შემთხვევაზე მუშაობის დროს უკავ-
შირდება ორგანიზაციის გარეთ არსებულ პროფესიონალებს 
შეფასების ან ინტერვენციის ეტაპზე, მაშინ სოციალური მუ-
შაკი აწვდის და იღებს ინფორმაციას ოფიციალური მიმარ-
თვის/წერილის სახით. როდესაც ეწყობა სხვადასხვა ორგა-
ნიზაციების წარმომადგენელი პროფესიონალებისგან შემდ-
გარი შემთხვევის კონფერენცია, მაშინ სოციალური მუშაკი 
იყენებს შემთხვევის კონფერენციის სპეციალურ ფორმას, 
რომელსაც ბოლოში ხელს აწერს ყველა პროფესიონალი. 
შინაგანაწესში განსაზღვრულია, რომ სოციალური მუშაკი 
ორგანიზაციის გარეთ არსებულ პროფესიონალებს უკავ-
შირდება ზედამხედველთან და ორგანიზაციის ადმინისტრა-
ციასთან შეთანხმებით.

• შემთხვევის შეფასება და სამოქმედო გეგმა ასახავს საჭირო 
პროფესიონალების ჩართულობას ყველა ეტაპზე. შემთხვე-
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ვის გადასინჯვის და დახურვის ფორმებში ასახული უნდა 
იქნას, თუ რა შედეგი მოყვა მულტიდისციპლინარული ჯგუ-
ფის წევრების ჩართვას შემთხვევის ფარგლებში.

სტანდარტი	12:	პროფესიული	ზედამხედველობა
Standard 12: Professional Supervision

ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს სოციალური სამუშაოს 
მომსახურების მიწოდებას მომსახურების მაღალი ხარისხის უზრუნ-
ველყოფის მიზნით ვალდებულია დანერგოს რეგულარული პროფე-
სიული ზედამხედველობა. პროფესიულ ზედამხედველობას ახორცი-
ელებს სოციალური სამუშაოს ხელმძღვანელი, რომელსაც გააჩნია 
შესაბამისი კვალიფიკაცია და გამოცდილება. თითოეულ ორგანიზა-
ციას შემუშავებული აქვს პროფესიული ზედმხედველობის პროცე-
დურა, რომლის მიხედვითაც ხელმძღვანელობენ ზედამხედველი და 
სოციალური მუშაკი. სოციალური სამუშაოს ხელმძღვანელი უზრუნ-
ველყოფს ზედამხედველობის გეგმის შემუშავებას თითოეული სო-
ციალური მუშაკისათვის და ამ გეგმის განხორციელებას. ზედმხედ-
ველობა ეხმარება სოციალურ მუშაკს დახვეწოს საკუთარი ცოდნა 
და გააუმჯობესოს მომსახურება.

შედეგი:
Result/Output:

მოცემული სტანდარტის დამკვიდრების შედეგად უზრუნველ-
ყოფილია სოციალური სამუშაოს მომსახურების ხარისხის მონიტო-
რინგი პრაქტიკის დონეზე. პროფესიული ზედამხედველი რეგულა-
რულად აფასებს სოციალური მუშაკის მიერ განხორციელებულ შე-
ფასებას, ინტერვენციას, კლიენტებისთვის რესურსების თანაბრად 
მიწოდებას და მათი უფლებების დაცვას.

ინდიკატორები:
Indicators:

12.1 ორგანიზაციაში თითოეული სოციალური მუშაკი გადის 
რეგულარულ პროფესიულ ზედამხედველობას;

12.2 პროფესიულ ზედამხედველობას უზრუნველყოფს კვა-
ლიფიცირებული სოციალური მუშაკი;

12.3 პროფესიული ზედამხედველობის შედეგად გაუმჯობე-
სებულია კლიენტის საჭიროებების შეფასება, ინტერვენ-
ციის გეგმა და ზოგადად კლიენტის კეთილდღეობას;

12.4 პროფესიული ზედამხედველობა ეხმარება სოციალურ 
მუშაკებს პროფესიულ განვითარებაში.
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მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
 Methodological Guidance:

მოცემული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• ორგანიზაციას შემუშავებული აქვს პროფესიული ზედამ-

ხედველობის პროცედურა, რომელიც განმარტავს ზედამ-
ხედველობის ფორმას (ინდივიდუალური თუ ჯგუფური) 
და პროფესიული ზედამხედველის და სოციალური მუშაკის 
როლს ზედამხედველობის ფარგლებში. ორგანიზაცია გან-
საზღვრავს პროფესიულ ზედამხედველის კვალიფიკაციას. 
ზედამხედველს გააჩნია ბაკალავრის ან მაგისტრის კვალი-
ფიკაცია, ან გავლილი აქვს მინიმუმ 30 დღიანი ტრენინგი 
სოციალურ სამუშაოში. ზედამხედველს აგრეთვე გავლილი 
აქვს სპეციალური კურსი ზედამხედველობის უზრუნველსა-
ყოფად. ზედამხედველს გააჩნია მინიმუმ 2-წლიანი გამოც-
დილება სოციალურ სამუშაოში.

• ზედამხედველობის პროცესის დროს განიხილება თითოე-
ული შემთხვევის ფარგლებში არსებული სირთულეები და 
წარმატებები.

• ორგანიზაციას შემუშავებული აქვს ზედამხედველობის 
პროცესის ამსახველი ფორმა. ზედამხედველი აფასებს სო-
ციალური მუშაკის საქმიანობას, კერძოდ თუ როგორ ახორ-
ციელებს სოციალური მუშაკი შეფასებას და ინტერვენციას, 
ან ადგილი ხომ არ აქვს კლიენტის უფლებების დარღვევას, 
სოციალური მუშაკის მიერ ეთიკური ნორმების ან კანონმ-
დებლობის დარღვევას. ზედამხედველი ამოწმებს თუ რა სა-
ხის მეთოდებს იყენებს და რა სახის რესურსებს აწვდის მას 
სოციალური მუშაკი. ზედამხედველობა მოიცავს შემთხვევის 
ფარგლებში არსებული სირთულეების განხილვას. ზედამ-
ხედველი სოციალურ მუშაკს აწვდის რჩევებსა და რეკომენ-
დაციებს თუ როგორ გადალახოს არსებული სირთულეები. 
ყოველივე ზემოთქმულის ასახვა ხდება ზედამხედველობის 
ფორმაში.

• ორგანიზაცია წელიწადში ერთხელ ატარებს ტრენინგს ზე-
დამხედველისთვის და აგრეთვე აფასებს ზედამხედველობის 
პროცედურას ადმინისტრაციული შეფასების დროს.

სტანდარტი	13:		საქმიანობის	და	მომსახურების	შეფასება	(თვით	და	
ადმინისტრაციული)

Standard 13: Performance Evaluation (Self and Administrative)

სოციალური სამუშაოს მომსახურების მაღალი ხარისხის უზრუნ-
ველსაყოფად ორგანიზაციაში არსებობს მონიტორინგის სისტემა და 
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მექანიზმი, რომლის მიხედვითაც სოციალური მუშაკი აწარმოებს 
საკუთარი საქმიანობის შეფასებას. სოციალური მუშაკი აფასებს სა-
კუთარი ცოდნის და უნარ-ჩვევების შესაბამისობას მომსახურებით 
გათვალისწინებულ შეფასებასა და ინტერვენციასთან; აგრეთვე 
რამდენად შეუძლია მას თანამედროვე მეთოდების და მიდგომების 
გამოყენება პრაქტიკაში. გარდა პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკი-
სა, თვითშეფასება ხორციელდება სოციალური სამუშაოს ზედამ-
ხედველის მიერ. პროფესიული ზედამხედველი აფასებს თუ რამდე-
ნად გააჩნია მას ზედამხედველობისთვის და კონსულტაციებისთვის 
საჭირო ცოდნა და გამოცდილება, რამდენად თანამედროვეა მისი 
ცოდნა და მეთოდები. გარდა თვითშეფასებებისა მომსახურების მიმ-
წოდებელი ორგანიზაციის ადმინისტრაცია თვითონ ახორციელებს 
მომსახურების შეფასებას. მომსახურებათა შეფასების მიზანს შეად-
გენს მომსახურების ძლიერი მხარეების და ხარვეზების გამოკვეთა 
და აგრეთვე, რამდენად შეესაბამება სოციალურ მუშაკთა ცოდნა და 
უნარ-ჩვევები სოციალურ სამუშაოს მომსახურების მიზანს და ხა-
რისხს.

შედეგი:
Result/Output:

მოცემული სტანდარტის დამკვიდრების შედეგად ხორციელდება 
სოციალური სამუშაოს ხარისხის მონიტორინგი მომსახურების ყვე-
ლა ეტაპზე. აღნიშნული სტანდარტის შედეგად სოციალური მუშაკი 
და ადმინისტრაცია ახორციელებს მეთოდების, ცოდნის და მომსა-
ხურებათა რეგულარულ განახლებას და მათ მორგებას კლიენტის 
საჭიროებებზე. სტანდარტი უზრუნველყოფს კლიენტის უფლებების 
და ინტერესების დაცვას და მის აქტიურ მონაწილეობას მომსახურე-
ბათა შეფასების ან განახლების პროცესში.

ინდიკატორები:
Indicators:

13.1 ორგანიზაციაში რეგულარულად ხორციელდება სოცი-
ალური მუშაკის და პროფესიული ზედამხედველის შე-
ფასება;

13.2 სოციალური მუშაკი რეგულარულად აფასებს თუ რამ-
დენად შესაბამისობაში იმყოფება მისი ცოდნა, უნარები 
და გამოყენებული მეთოდები კლიენტის საჭიროებებ-
თან და მომსახურების შინაარსთან;

13.3 პროფესიული ზედამხედველი რეგულარულად აფასებს 
საკუთარ ცოდნას და უნარებს, რაც ესაჭიროება ზედამ-
ხედველობის უზრუნველსაყოფად;



293

13.4 სოციალური მუშაკი და პროფესიული ზედამხედველი 
ორგანიზაციის ადმინისტრაციას რეგულარულად აწო-
დებენ თვითშეფასებიდან მიღებულ ინფორმაციას;

13.5 ორგანიზაციაში არსებობს ანგარიშის სისტემა;
13.6 კლიენტები ღებულობენ მონაწილეობას მომსახურება-

თა შეფასებაში;
13.7 ადმინისტრაცია რეგულარულად აფასებს მომსახურე-

ბებს კლიენტთა უფლებების, ეთიკური პირნციპების და 
კონფიდენციალურობის დაცვის პერსპექტივებიდან;

13.8 ორგანიზაცია პროფესიონალთა თვითშეფასებებიდან და 
ადმინისტრაციული შეფასებებიდან მიღებულ ინფორმა-
ციას იყენებს პროფესიონალთა ცოდნის გაძლიერების 
და მომსახურებებათა დასახვეწად.

მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა
 Methodological Guidance:

მოცემული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• ორგანიზაცია შეიმუშავებს სოციალური მუშაკის და პრო-

ფესიული ზედამხედველის შეფასების სისტემას. შეფასება 
გულისხმობს აღნიშნული პროფესიონალების ცოდნის და 
უნარების შეფასებას, აგრეთვე სოციალური მუშაკის მიერ 
წარმოებული შემთხვევების და ჩანაწერების განხილვას 
და პროფესიული ზედამხედველობის ფორმების შეფასებას. 
მომსახურებათა შეფასების სისტემა მოიცავს მომსახურე-
ბათა შესაბამისობას კლიენტთა უფლებების და ეთიკური 
პრინციპების დაცვისთან. აღნიშნული შეფასება ხორციელ-
დება თითოეულ პროფესიონალთან ინდივიდუალურად მი-
ნიმუმ წელიწადში ერთხელ. ამ შემთხვევაში ადმინისტრაცია 
ინფორმაციას იღებს სოციალური მუშაკებისგან, ზედამხედ-
ველებისგან და კლიენტებისგან.

• ორგანიზაციას გააჩნია ანგარიშის სისტემა, რომლის მი-
ხედვითაც პროფესიონალები მინიმუმ სამ თვეში ერთხელ 
ვალდებულნი არიან მიაწოდონ ადმინისტრაციას ინფორმა-
ცია გაწეული საქმიანობის შესახებ. სოციალური მუშაკი და 
პროფესიული ზედამხედველი საკუთარი უნარების და ცოდ-
ნის თვითშეფასების შედეგად მიღებულ ინფორმაციას ადმი-
ნისტრაციას აწოდებენ სწორედ ამ ფორმების მეშვეობით.

• ორგანიზაციაში შემუშავებულია ფორმები, რომელთა მი-
ხედვითაც კლიენტები აფასებენ მომსახურებას. მომსახურე-
ბის შეფასებას აქვს ანონიმური სახე, რაც უზრუნველყოფს 
ინფორმაციის ობიექტურობას. აღნიშნული ინფორმაცია გა-
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მოიყენება ადმინისტრაციას მიერ, ხდება მისი შეფასება და 
შესაბამისად მომსახურების ცვლილებაც.

სტანდარტი	14:	გასაჩივრების	პროცედურა/უკუკავშირი
Standard 14: Complaints/Feedback Procedures

კლიენტების უფლებების დასაცავად ორგანიზაციას შემუშავე-
ბული აქვს გასაჩივრების პროცედურა, რომლის მეშვეობითაც მომ-
სახურებით უკმაყოფილო კლიენტი აწვდის ინფორმაციას ადმინის-
ტრაციას მისი უფლებების დარღვევის ან უხარისხო მომსახურების 
შესახებ. კლიენტს მომსახურების მიწოდების დასაწყისშივე განე-
მარტება მისი უფლება გასაჩივრების შესახებ სოციალური მუშაკის 
მიერ. თითოეულ ორგანიზაციას გააჩნია საჩივარზე რეაგირების 
საკუთარი რეგულაცია. გასაჩივრების პროცედურის გარდა ორ-
განიზაციას აქვს კლიენტებისაგან უკუკავშირის მიღების სისტემა. 
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია ითვალისწინებს საჩივ-
რებიდან და უკუკავშირიდან მიღებულ ინფორმაციას და ახდენს შე-
საბამის რეაგირებას. მომსახურების მიმწოდებელი მომხმარებლის 
უკუკავშირს რეგულარულად განიხილავს და ითვალისწინებს მომ-
სახურების გაუმჯობესებისათვის.

შედეგი:
Result/Output:

ყველა კლიენტს აქვს საშუალება გაასაჩივროს მომსახურების 
მიერ მისი უფლების დარღვევა და მიაწოდოს უკუკავშირის მომსა-
ხურების ხარისხისა ან/და მისი მიწოდების ფორმის შესახებ. კლიენ-
ტი დარწმუნებულია, რომ მის აზრს მოისმენენ და მოახდენენ რეაგი-
რებას.

ინდიკატორები:
Indicators:

14.1 მომსახურებას შემუშავებული აქვს გასაჩივრებისა და 
უკუკავშირის შიდა პროცედურა, რომელშიც განსაზღ-
ვრულია მათზე რეაგირების ვადების და მითითებულია 
პასუხისმგებელი პირი;

14.2 გასაჩივრებისა და უკუკავშირის პროცედურის შესახებ 
ინფორმირებულია კლიენტი სოციალური მუშაკის მიერ 
მომსახურების საწყის ეტაპზე;

14.3 კლიენტის მიერ საჩივარსა რეაგირება მოჰყვება დად-
გენილ ვადაში, არა უმეტეს შვიდი კალენდარული დღის 
განმავლობაში, ხოლო უკუკავშირს არა უმეტეს ერთ 
თვეში;
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14.4 იმ შემთხვევაში, როცა საჩივრის შინაარსი საფრთხეს 
უქმნის ვინმეს უსაფრთხოებას მომსახურება მაზე და-
უყონებლივ რეაგირებას ახდენს;

14.5 მომსახურების მიმწოდებელი აღრიცხავს საჩივრისა და 
უკუკავშირის ყველა შემთხვევას სპეციალურ ჟურნალ-
ში.

მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance:

მოცემული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• მომსახურება ქმნის პირობებს იმისათვის, რომ კლიენტებს 

შეეძლოთ მომსახურების შესახებ აზრის მიწოდება. მომსა-
ხურება გამოიყენებს ანონიმური უკუკავშირის მიწოდების 
ისეთი საშუალებებიც, როგორებიცაა მაგ. კითხვარი, უკუ-
კავშირის ჟურნალი ან ყუთი ანონიმური კომენტარებისათ-
ვის და განიხილავს მათ კომენტარების რეგულარულად;

• მომსახურება შეიმუშავებს გასაჩივრებისა და უკუკავშირის 
შესახებ პორცედურას, რომელიც იაღწერს თუ ვის უნდა მი-
მართოს კლიენტმა საჩივრით და რა ვადებში მოხდება რე-
აგირება;

• კლიენტის მიერ მომსახურების შესახებ საჩივრის მიღების 
შემთხვევაში მომსახურება წერს დასკვნას მისი შინაარსის, 
თარიღის, მიღებული ზომებისა და შედეგების შესახებ; გან-
ხილვის შედეგები აუცილებლად ეცნობა ყველა ჩართულ 
მხარეს;

• სოციალური მუშაკი რეგულარულად ხვდება კლიენსა და მის 
ოჯახს, მათი ინტერესების გამოკვეთისა და დაცვის მიზნით.

სტანდარტი	15:	დოკუმენტაცია	და	ჩანაწერები
Standard 15: Documentation and Recording

სოციალური სამუშაოს მომსახურების ერთერთი მნიშვნელოვა-
ნი ასპექტის შეადგენს ბენეფიციართა დოკუმენტაციის და მომსახუ-
რების პროცედურით გათვალისწინებული ჩანაწერების წარმოება. 
სოციალური მუშაკი რეგულარულად აღრიცხავს თავის საქმიანობას 
კლიენტთან ინდივიდუალური შემთხვევის ფარგლებში. აგრეთვე ახ-
დენს ამ შემთხვევისთან დაკავშირებული საჭირო დოკუმენტაციის 
შეგროვებას (სამედიცინო, იურიდიული, სხვა ორგანიზაციებისთვის 
კლიენტის ინფორმაციის გაცემის შემთხვევებს). გარდა ინდივიდუ-
ალური შემთხვევის ჩანაწერების და დოკუმენტაციისა, ორგანიზა-
ციაში ხდება ზედამხედველობის და სოციალური მუშაკის საქმიანო-
ბის შეფასების ამსახველი დოკუმენტაციის წარმოება და შენახვა.
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შედეგი:
Result/Output:

მომსახურებაში კლიენტის საქმისა შესახებ არსებობს სათანადო 
ჩანაწერები და დოკუმენტაცია. ასევე, არსებობს სოციალური მუშა-
კის ზედამხედველობისა და პროფესიული საქმიანობის ამსახველი 
ჩანაწერები. სოციალური მუშაკი დოკუმენტაციისა და ანგარიშის 
წარმოებისას ითვალისწინებს კონფიდენციალურობის მოთხოვნებ-
სა და ეთიკურ პრინციპებს.

ინდიკატორები:
Indicators:

15.1 სოციალური მუშაკის მიერ წარმოებული ჩანაწერები და 
დოკუმენტაცია კლიენტის შესახებ მოიცავს შემდეგს: ა) 
მომართვის დეტალებს; ბ) კლიენტის შეფასებას; გ) ინ-
ტერვენციის გეგმას; დ) კლიენტთან კონტაქტის აღწე-
რას (თარიღებისა და დროის მითითებით); ე) კლიენტის 
პროგრესის მონიტორინგს; ვ) ინფორმაციას მიღწეული 
შედეგების, აგრეთვე საქმის დახურვის ან მიმართვის მი-
ზეზების თაობაზე; ზ) საჭიროების შემთხვევაში, კლიენ-
ტისგან წერილობით ნებართვას ინფორმაციის გაცემის 
თაობაზე; თ) კლიენტის სამედიცინო, იურიდიული, პი-
რადობის ან სხვა ინფორმაციის ამსახველი დოკუმენტა-
ცია;

15.2 მომსახურებაში არსებობს სოიცლაური მუშაკების ზე-
დამხედველობის შევსებული ფორმები;

15.3 მომსახურებაში არსებობს ოქმები შემთხვევის კონფე-
რენციებისა თუ სხვა მნიშვნელოვანი სამუშაო შეხვედ-
რების შესახებ;

15.4 სოციალური მუშაკი აკმაყოფილებს კლიენტის მოთხოვ-
ნას მასზე არსებული დოკუმენტაციის გაცნობასთან და-
კავშირებით შესაძლებლობის ფარგლებში, ხოლო უარის 
შემთხვევაში აძლევს კლიენტს შესაბამის ახსნა-განმარ-
ტებას;

15.5 სოციალური მუშაკი უზრუნველყოფს კლიენტის ინფორ-
მირებულობას იმ პირების თაობაზე, რომელთაც ხელი 
მიუწვდებათ მის დოკუმენტაციაზე;

15.6 საჭიროების შემთხვევაში, სოციალური მუშაკი კონფი-
დენციალური ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით 
მოიპოვებს კლიენტის წერილობით თანხმობას;

15.7 სოციალური მუშაკი უზრუნველყოფს კლიენტზე არსე-
ბული დოკუმენტაციის უსაფრთხო ადგილას შენახვას;
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15.8 მომსახურება უზრუნველყოფს კლიენტის საქმის ჩანაწე-
რების დაარქივებას სულ მცირე ათი წლის განმავლობა-
ში;

15.9 სოციალური მუშაკი უზრუნველყოფს კლიენტზე არსე-
ბული დოკუმენტაციის უსაფრთხო ადგილას შენახვას;

მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance:

აღნიშნული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• მომსახურებას შემუშავებული აქვს სოციალური სამუშაოს 

პრაქტიკის წარმოებისათვის ყველა საჭირო დოკუმენტაცია, 
რომელსაც იყენებს სოციალური მუშაკი;

• აღნიშნული დოკუმენტაციის შექმნასა და განახლებაში მო-
ნაწილეობას იღებს სოციალური მუშაკი;

• მომსახურებას შემუშავებული აქვს კლიენტის შესახებ არსე-
ბული ინფორმაციის კონფიდენციალობის დაცვის პროცედუ-
რები.

სტანდარტი	16:	სოციალური	მუშაკის	დატვირთვა
Standard 16: Social Work Workload

სოციალური მუშაკს აქვს ისეთი სამუშაო დატვირთვა, რომე-
ლიც ხარისხიანი მომსახურების მიწოდების საშუალებას იძლევა. 
სამუშაო დატვირთვა სოციალურ სამუშაოში შედგება ნებისმიერი 
ფუნქციისაგან, რომელიც უკავშირდება სოციალური სამუშაოს გან-
ხორციელებას.

შედეგი:
Result/Output:

სოციალური მუშაკის სამუშაო დატვირთვა შესაბამისობაშია 
მის შესაძლებლობებსა და მის ხელთ არსებულ რესურსებთან და 
უზრუნველყოფს ხარისხიანი მომსახურების მიწოდებას კლიენტები-
სათვის.

ინდიკატორები:
Indicators:

16.1 მომსახურება თავად განსაზღვრავს სოციალური მუშა-
კის სამუშაო დატვირთვას, რათა უზრუნველყონ ხარის-
ხიანი მომსახურების მიწოდება და მიღწეული შედეგე-
ბის მონიტორინგის განხორციელება.
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მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance:

აღნიშნული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• სოციალური სამუშაოსათვის თანამშრომლების საჭირო რა-

ოდენობასა და შემადგენლობას განსაზღვრავს სამუშაოს 
ფარგლები და კომპლექსურობა, მომსახურების მიმღებ ბე-
ნეფიციართა სპეციფიკა, ეთნიკური და კულტურული შემად-
გენლობა და მაღალი რისკის ჯგუფის, მწვავე შემთხვევები-
სა და მრავალმხრივი საჭიროებების მქონე ბენეფიციარების 
რაოდენობა:

• სოციალური მუშაკის ოპტიმალური დატვირთვის განსაზღვ-
რისათვის, სოციალურ მუშაკთა საჭირო რაოდენობას მომ-
სახურება ადგენს კლინტების რაოდენობის შესაბამისად.

მიმართულება	IV:	მაკროპრაქტიკა
Cluster IV: Macropractice

სტანდარტი	17:	ადვოკატირება
Standard 17: Advocacy

სტანდარტი ხაზს უსვამს სოციალური მუშაკის, როგორც სო-
ციალური ადვოკატის ფუნქციაზე. სოციალური სამუშაო აღიარებს 
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ნეგატიურ ზეგავლენას კლიენტე-
ბის ცხოვრებაზე და ცნობს სოციალური ადვოკატირებისა და სო-
ციალური ცვლილების საჭიროებას ინდივიდებისა და ჯგუფების 
გაძლიერებისათვის. სოციალური მუშაკი კარგად უნდა იცნობდეს 
არსებულ სოციალურ პოლიტიკას და აცნობიერებდეს სოციალური 
პოლიტიკისა და პროგრამების ზეგავლენას კლიენტებზე; აგრეთვე, 
სოციალური მუშაკი უნდა ახდენდეს კლიენტების სახელით სოცი-
ალური საკითხების ადვოკატირებას საკანონმდებლო და სოციალუ-
რი პოლიტიკის დონეზე.

შედეგი:
Result/Output:

მოცემული სტანდარტის დამკვიდრების შედეგად სოციალური 
სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ დაცუ-
ლია კლიენტის უფლებები და ინტერესები არამარტო ორგანიზაციის 
ფარგლებში, არამედ სხვადასხვა უწყებებთან. სოციალური მუშაკის 
მიერ გაწეული ადვოკატირების შედეგად კლიენტის მიეწოდება ყვე-
ლა ის საჭირო მომსახურება, რომელიც გათვალისწინებულია ქვეყ-
ნის სოციალური პოლიტიკით. ადვოკატირების შედეგად აგრეთვე 
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ხდება გარკვეული ცვლილებების შეტანა სოციალური პოლიტი-
კის და მომსახურებების დონეზე, რაც აუმჯობესებს სოციალურად 
დაუცველი ადამიანების კეთილდღეობას.

ინდიკატორები:
Indicators:

17.1 ადვოკატირება წარმოადგენს სოციალური სამუშაოს ინ-
ტერვენციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს;

17.2 სოციალურ მუშაკს გააჩნია შემთხვევის ადვოკატირების 
წარმართვისათვის საჭირო ცოდნა და უნარები;

17.3 კლიენტი აქტიურად არის ჩართული მისი ადვოკატირე-
ბის პროცესში და ყველა სახის გადაწყვეტილება არის 
შეთანხმებული მასთან ან მის მზრუნველთან/მეურვეს-
თან;

17.4 ადვოკატირება ემსახურება კლიენტის გაძლიერებას და 
მისი კეთილდღეობის უზრუნველყოფას;

17.4 სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი 
ორგანიზაცია სხვადასხვა ორგანიზაციებთან თანამშ-
რომლობის გზით ახორციელებს კლიენტების ინტერესე-
ბის დაცვას და მათთვის საჭირო რესურსების მოძიებას;

17.5 სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი 
ორგანიზაცია ეწევა კლიენტთა ინტერესების აქტიურ 
ადვოკატირებას ადგილობრივ და სახელმწიფო მთავრო-
ბასთან, რათა მოხდეს მომსახურებათა და სოციალური 
კეთილდღეობის პოლიტიკის გაუმჯობესება.

მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance:

აღნიშნული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• სოციალური მუშაკის სამუშაო აღწერილობაში ხაზგასმით 

არის აღნიშნული, რომ კლიენტის ანუ შემთხვევის ადვოკა-
ტირება შეადგენს სოციალური მუშაკის ერთ-ერთ მნიშვნე-
ლოვან პროფესიონალურ პასუხისმგებლობას;

• სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი ორგა-
ნიზაცია სოციალური მუშაკის დასაქმებისას აფასებს, გააჩ-
ნია თუ არა მას კლიენტის ადვოკატირებისთვის საჭირო 
ცოდნა და უნარები. აგრეთვე ორგანიზაციის სოციალურ მუ-
შაკთა რეგულარულ სატრენინგო კურსის ერთ-ერთ მნიშვ-
ნელოვან მოდულს შეადგენს სოციალური ადვოკატირება;

• კლიენტის ინტერესების და უფლებების ადვოკატირების 
აუცილებლობა დასაბუთებულია სოციალური მუშაკის მიერ 
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განხორციელებული შეფასების შედეგად. სოციალური მუ-
შაკი იღებს კლიენტთან ან შესაბამისად მის მზრუნველთან/
მეურვესთან ერთად გადაწყვეტილებას კლიენტის ადვოკა-
ტირების შესახებ. ადვოკატირების გეგმას სოციალური მუ-
შაკი ადგენს კლიენტთან ან მის მზრუნველთან/მეურვესთან 
ერთად. ადვოკატირების გეგმაში ნათლად არის განსაზღვ-
რული ადვოკატირების ამოცანები, ხერხები და კლიენტის 
მონაწილეობა. ადვოკატირების გეგმის საბოლოო მიზანს 
შეადგენს კლიენტის უნარების გაძლიერება, რათა მან თა-
ვად შეძლოს საკუთარი ინტერესების ადვოკატირება;

• სოციალური მუშაკის მიერ შემთხვევის ფარგლებში განხორ-
ციელებული ადვოკატირების მონიტორინგი ხდება რეგულა-
რული ზედმხედველობის ფარგლებში;

• სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი ორგა-
ნიზაცია აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ორგანიზა-
ციებთან, რათა კლიენტებმა მიიღონ მათთვის განკუთვნილი 
მომსახურებანი ბარიერების გარეშე. ორგანიზაციას გააჩნია 
ჩანაწერები ამ თანამშრომლობის შესახებ (შეხვედრების ოქ-
მები, წერილები);

• სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი ორგა-
ნიზაცია თანამშრომლობს ადგილობრივ და სახელმწიფო ხე-
ლისუფლებათან და აწოდებს მათ რეკომენდაციებს მომსახუ-
რებათა და სოციალური პოლიტიკის გაუმჯობესების შესახებ. 
ორგანიზაციის ადმინისტრაცია ამ თანამშრომლობის შესახებ 
ინფორმაციას ასახავს საკუთარ რეგულარულ ანგარიშებში.

სტანდარტი	18:	უწყებათაშორისი	თანამშრომლობა
Standard 18: Interagency Cooperation

სტანდარტი ყურადღებას ამახვილებს სოციალური სამუშაოს 
მომსახურების მიწოდების პროცესში უწყებათაშორის თანამშრომ-
ლობაზე. სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი ორ-
განიზაცია აცნობიერებს, რომ კლიენტის კომპლექსური საჭირო-
ებებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია სხვადასხვა უწყებებთან 
(როგორც სამთავრობო, ისე, არასამთავრობო) თანამშრომლობა. 
ორგანიზაცია ახდენს სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებთან 
შეხვედრების ხელშეწყობას, რათა განიხილოს და შეფასოს კლიენტ-
თა ჯგუფებისათვის მიწოდებული მომსახურებანი.

შედეგი:
Result/Output:

აღნიშნული სტანდარტის დამკვიდრების შედეგად ორგანიზა-
ცია თანამშრომლობს სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო 
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უწყებებთან, რაც უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცველი ადამი-
ანებისთვის კომპლექსური მომსახურების მიწოდებას და უწყებებს 
შორის შემთხვევების გადამისამართების სისტემის გაუმჯობესებას. 
მოცემული სტანდარტი ხელს უწყობს ადგილობრივ დონეზე სოცი-
ალურად დაუცველი ადამიანების მომსახურებათა ქსელის შექმნას.

ინდიკატორები:
Indicators:

18.1 სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელ ორ-
განიზაციას გააჩნია კავშირი სხვადასხვა უწყებებთან;

18.2 სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი 
ორგანიზაცია სხვა უწყებებთან ერთად ხელს უწყობს 
მრავალჯერადი საჭიროებების მქონე კლიენტებისთვის 
კომპლექსურ მომსახურებათა პაკეტის მიწოდებას;

18.3 სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელი 
ორგანიზაცია უწყებებთან თანამშრომლობის გზით 
ხელს უწყობს მომსახურებების გაუმჯობესებას.

მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance:

აღნიშნული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელ ორგა-

ნიზაციას გააჩნია იმ სამთავრობო და არასამთავრობო ორ-
განიზაციების მონაცემთა ბაზა, რომლებიც ემსახურებიან 
სოციალურად დაუცველ ადამიანებს. გარდა ამისა, ორგანი-
ზაცია შეიძლება წარმოადგენდეს იმ გაერთიანებების და კო-
ალიციების წევრს, რომლებიც მიზნად ისახავენ სოციალუ-
რად დაუცველი ადამიანების კეთილდღეობის გაუმჯობესე-
ბას;

• კლიენტის ინტერვენციის გეგმა და მისი განხორციელების 
ამსახველი დოკუმენტაცია შეიცავს ინფორმაციას სოციალუ-
რი მუშაკის მიერ სხვა უწყებებთან თანამშრომლობის შესა-
ხებ;

• ორგანიზაციას გააჩნია ჩანაწერები სამთავრობო და არასამ-
თავრობო უწყებებთან თანამშრომლობის შესახებ შეხვედ-
რების ოქმების, წერილების ან გადამისამართებული შემთხ-
ვევების შესახებ.

სტანდარტი	19:	თემთან	მუშაობა
Standard 19: Working with Community

სოციალური მუშაკი კარგად უნდა იცნობდეს თემში არსებულ 
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რესურსებს და თანამშრომლობდეს თემის ლიდერებთან სათემო 
მხარდაჭერის ქსელი გასაფართოვებლად. სოციალური მუშაკი ეხ-
მარება კლიენტებს თემში არსებული რესურსების გამოყენებაში. 
თემთან მუშაობისას სოციალური მუშაკის ძირითადი მიზანი სათე-
მო მობილიზაციაა, რომელის დროსაც სოციალური მუშაკი ეხმარება 
ადგილობრივ თემს შეაფასოს საკუთარი რესურსები, დასახოს სა-
მოქმედო გეგმა და ძალისხმევა მიმართოს თემისათვის აუცილებე-
ლი პრობლემების მოგვარებისაკენ. სოციალურ მუშაკს ამ პროცესში 
კოორდინაციას უწევს სხვადასხვა მხარეებს შორის ურთიერთობას, 
ხელს უწყობს მოქალაქეთა ამ პროცესში ჩართვასა და მონაწილე-
ობას, აწვდის თემს ინფორმაციას საჭიროებისამებრ და ეხმარება 
მათ თემის საჭიროებათა შესწავლის და თემის სამოქმედო გეგმის 
შემუშავების პროცესში.

შედეგი:
Result/Output:

აღნიშნული სტანდარტის დამკვიდრების შედეგად კლიენტებს 
მიუწვდებათ ხელი თემში არსებულ რესურსებზე. ასევე, თემი წევ-
რები აქტიურად მონაწილეობენ საკუთარი ცხოვრების გაუმჯობე-
სებაში.

ინდიკატორები:
Indicators:

19.1 სოციალური მუშაკი იცნობს იმ თემის სპეციფიკას (ის-
ტორია, ტრადიციები, კულტურულ, რელიგიური განსხ-
ვავებები და სხვა) რომელშიც იგი მუშაობს;

19.2 სოციალური მუშაკი იცნობს თემში არსებულ მომსახუ-
რებებსა და რესურსებს;

19.3 სოციალური მუშაკი ხელს უწყობს კლიენტების მიერ სა-
თემო რესურსების გამოყენებას მათი საჭიროებების და-
საკმაყოფილებლად;

19.4 სოციალური მუშაკი თანამშრომლობს თემის ლიდერებ-
თან სათემო მხარდაჭერის ქსელის გასაძლიერებლად;

19.5 ოციალურ მუშაკს შეუძლია თემის საჭიროებათა ამოც-
ნობა, ამ საჭიროებათა დასაკმაყოფილებლად რესურსე-
ბის მობილიზაციაა უწყებათაშორისი თანამშრომლობის 
გზით;

19.6 სოციალური მუშაკის სათემო მობილიზაციის პროცეში 
უზრუნველყოფს თემის წევრების აქტიურ ჩართვას.
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მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance:

აღნიშნული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• სოციალური მუშაკის დაქირავების პროცესში დამქირავე-

ბელი ამოწმებს თუ რამდენად კარგად იცნობს სოციალური 
მუშაკი იმ თემის სპეციფიკას, რომელშიც მას უხდება მუშა-
ობა და აწვდის მას ინფორმაციას თემის შესახებ სამუშაოს 
დაწყების საწყის ეტაპზე ;

• სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიმწოდებელ ორგა-
ნიზაციას გააჩნია იმ ორგანიზაციათა ცნობარი ან ელექტ-
რონული მონაცემთა ბაზა, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
კლიენტთათვის საჭირო სხვადასხვა სახის მომსახურებებს 
და იყენებს ამ ინფორმაციას კლიენტების გადამისამართე-
ბის პროცესში;

• სოციალური მუშაკი იცნობს თემის ლიდერებს და სხვადასხ-
ვა უწყების წარმომადგენლებს ;

• სოციალურ მუშაკს აკისრის სხვადასხვა ფუნქცია, როგორი-
ცაა საგანმანათლებლო, საკოორდინაციო, დამხმარე, კონ-
სულტანტის თემთან მუშაობის პროცესში.

სტანდარტი	20:	ორგანიზაციასთან	მუშაობა
Standard 20: Working with Organization

სტანდარტი ყურადღებას ამახვილებს სოციალური მუშაკების 
მიერ მომსახურების განვითარების ხელშეწყობის პროცესზე. სოცი-
ალური მუშაკი აცნობიერებს მის როლს ორგანიზაციის წარმატებუ-
ლად ფუნქციონირებაში. ამ დონეზე მუშაობა გულისხმობს ორგანი-
ზაციისთვის მომსახურების განვითარებაში დახმარების აღმოჩენას. 
კერძოდ, სოციალური მუშაკი აფასებს მისი და მისი კოლეგების მიერ 
მომსახურების მიწოდების პროცესს და მიღწეულ შედეგებს. აღნიშ-
ნულის საფუძველზე, განსაზღვრავს ორგანიზაციის საჭიროებებს, 
რათა უფრო ეფექტურად მოხდეს კლიენტებისათვის დახმარების 
გაწევა. სოციალური მუშაკი მონაწილეობს სოციალური სამუშაოს 
მომსახურების მიზნების, ამოცანებისა და ფორმატის გადასინჯვაში 
ორგანიზაციის მენეჯმენტთან ერთად.

შედეგი:
Result/Output:

აღნიშნული სტანდარტის დამკვიდრების შედეგად სოცალური 
მუშაკი მონაწილეობს საჭიროებების განსაზღვრისა და მომსახუ-
რების განვითარების პროცესში. სოციალური მუშაკის ჩართულობა 
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აღნიშნულ პროცესში უზრუნველფს კლიენტების საჭიროებებზე და-
ფუძნებული მომსახურების მიწოდებას.

ინდიკატორები:
Indicators:

20.1 სოციალურ მუშაკი უზრუნველყოფს ორგანიზაციის შიგ-
ნით კლიენტთა საჭიროებათა დასაკმაყოფილებლად ად-
ვოკატირებას;

20.2 სოციალური მუშაკი განსაზღრავს მომსახურებაში არ-
სებულ ხარვეზებსა და აწვდის აღნიშნული შესახებ ინ-
ფორმაციას ადმინისტრაციას;

20.3 სოციალური მუშაკი გამოავლენს კლიენტთა ექსკლუ-
ზიას (გამორიცხვას) მომსახურების მიღებიდან; განა-
ხორციელებს ქმედებებს ასეთი შემთხვევების აღმო-
საფხვრელად კლიენტთა კულტურული თავისებურების 
და ამ თავისებურებებთან მომსახურების ადაპტირების 
გზით;

20.4 სოციალური მუშაკი მონაწილეობს ორგანიზაციას მომ-
სახურების მიწოდების პროცესისა და შედეგების შეფა-
სებაში;

20.5 სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია 
უზრუნველყოფს კლიენტების მონაწილეობას მომსახუ-
რების განვითარებაში.

მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance:

აღნიშნული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• სოციალური მუშაკი იცნობს ორგანიზაციის პოლიტიკას, 

პროცედურებს და იმ სამართლებრივ კონტექსტს, რომლის 
ფარგლებშიც ხორციელდება მომსახურების მიწოდება;

• სოციალური მუშაკი მხარს უჭერს ისეთ პოლიტიკასა და 
პროცედურებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ სხვადასხვა 
კულტურულ ღირებულებებთან ადაპტირებული მომსახუ-
რების მიწოდებას;

• სოციალური მუშაკი ახდენს კლიენტთა საჭიროების შეფასე-
ბას სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით;

• სოციალური მუშაკი ახდენს კლიენტთა საჭიროების განზო-
გადებას, რაც ორგანიზაციას დაეხმარება კლიენტების საჭი-
როებების შესაბამისი მომსახურების განვითარებაში.
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მიმართულება	V:	სოციალური	მუშაკის	ცოდნა	და	უნარები
Cluster V: Social Work Knowledge and Skills

სტანდარტი	21:	კვალიფიკაცია,	ცოდნა	და	უნარები
Standard 21: Qualification, Knowledge and Skills

სოციალურ მუშაკს მიღებული აქვს ბაკალავრის ან/და მაგისტრის 
ხარისხი სოციალურ სამუშაოში ქართული ან უცხოური აკრედიტირე-
ბული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ. სოციალური სამუ-
შაოს პროფესიული რეგულირების შესახებ შესაბამისი საკანონმდებ-
ლო ცვლილებების განხორციელებამდე სოციალური მუშაკის კვალი-
ფიკაციისათვის აუცილებელ მოთხოვნას წარმოადგენს სოციალური 
სამუშაოს პრაქტიკის საფუძვლებში ტრენინგის გავლა, რაც მას სა-
შუალებას აძლევს იმუშაოს ინდივიდებთან, ჯგუფებსა და თემებთან 
სხვადასხვა სახის ინტერვენციების განხორციელების გზით.

შედეგი:
Result/Output:

სოციალური სამუშაოს მომსახურების მიწოდება ხორციელდება 
სოციალური სამუშაოს ბაკალავრის/მაგისტრის მიერ ან სპეციალუ-
რი გადამზადების მქონე პირის მიერ, რომელსაც აქვს შესაბამისი 
ცოდნადა უნარები რაც მას დაეხმარება პრაქტიკა განახორციელოს 
სოციალური სამუშაოს პრაქტიკის სტანდარტების შესაბამისად.

ინდიკატორები:
Indicators:

21.1 სოციალურ მუშაკს მიღებული აქვს ბაკლავრის ან/და 
მაგისტრის ხარისხი ან გადამზადება სოციალური სამუ-
შაოს პრაქტიკის საფუძვლებში;

21.2 სოციალური მუშაკი იცნობს სოციალური სამუშაოს ძი-
რითად თეორიებსა და ადამიანის განვითარების თავი-
სებურებს;

21.3 სოციალურ მუშაკს შეუძლია ინდივიდის, ოჯახის, თემის, 
ორგანიზაციის დონეზე საჭიროებათა შეფასება, სამოქ-
მედო გეგმის განვითარება და შესაბამისი ინტერვენცი-
ების განხორციელება;

21.4 სოციალური მუშაკს შეუძლია საკუთარი პრაქტიკსი შე-
ფასება;

21.5 სოციალურ მუშაკს გააჩნია კოგნიტური უნარები (ანა-
ლიტიკური უნარი, შეფასებისა და კვლევის გაგების 
უნარი, სათანადო თეორიის პრაქტიკაში გამოყენება); 
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ადმინისტრაციული უნარები (მონაცემების ჩაწერა და 
ანგარიშების შედგენა); პიროვნებათშორისი უნარები 
(ვერბალური და არავერბალური უნარები, თვითშემეც-
ნება, ავტორიტეტის გამოყენება, სხვადასხვა ხალხთან 
მუშაობის უნარი, პარტნიორობა, პოზიტიური სამუშაო 
ურთიერთობების ჩამოყალიბებისა და შენარჩუნების 
უნარი); გადაწყვეტილების მიღების უნარ-ჩვევები (ავ-
ტორიტეტულობისა და პასუხისმგებლობის უნარების 
ჩათვლით) და რესურსების მოძიების, გამოყენებისა და 
მართვის უნარი.

მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance:

აღნიშნული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია უზ-

რუნველყოფს სოციალური მუშაკების მხარდაჭერას განათ-
ლების მიღების პროცესში;

• სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია უზ-
რუნველყოფს სოციალური სამუშაოს პრაქტიკის საფუძვლე-
ბის შესახებ გადამზადების კურსის მიწოდებას სოციალური 
მუშაკებისათვის შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრის საშუ-
ალებით;

• სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია უზ-
რუნველყოფს

• სოციალური მუშაკების ცოდნისა და უნარების შემოწმებას 
დაქირავების პროცესში.

სტანდარტი	22:	უწყვეტი	განათლება
Standard 22: Continuing Education

სტანდარტი ყურადღებას ამახვილებს სოციალური მუშაკის 
პროფესიული განვითარების პროცესში უწყვეტი განათლების 
როლზე. სოციალური მუშაკი პირველ რიგში, უნდა აცნობიერებდეს, 
რომ უწყვეტი განათლება (ტრენინგები, კონფერენციები, სამუშაო 
შეხვედრები, სემინარები) აუცილებელი პირობაა კლიენტისათვის 
ხარისხიანი მომსახურების გასაწევად, რაშიც მას ხელს უნდა უწყობ-
დეს ორგანიზაცია.

შედეგი:
Result/Output:

სოციალური მუშაკი აცნობიერებს უწყვეტი განათლება აუცი-
ელებელია პირობაა კლიენტებისათვის ხარისხიანი მომსახურების 
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მიწოდებისათვის და რეგულარულად იღრმავებს ცოდნას სოციალუ-
რი სამუშაოს სფეროში უახლესი მიდგომებისა და ტენდენციების 
გაცნობის მიზნით.

ინდიკატორები:
Indicators:

22.1 სოციალური მუშაკი ირჩევს ისეთ სატრეინინგო თემატი-
კასა და უწყვეტი განათლების გეგმას, რომელიც ასახავს 
ახალ ტენდენციებს პროფესიაში და ეხმარება მას კლიენ-
ტების მუშაობის პროცესში;

22.2 სოციალური მუშაკი რეგულარულად არის ჩართული 
უწყვეტი განათლების აქტივობებში (ტრენინგები, სემი-
ნარები, სამუშაო შეხვედრები და სხვა);

22.3 სოციალური მუშაკი უწყვეტი განათლების მეშვეობით 
ეუფლება მეთოდებსა და მიდგომებს თეორიის პრაქტი-
კაში ინტეგრირების მისაღწევად.

მეთოდოლოგიური	ხელმძღვანელობა:
Methodological Guidance:

აღნიშნული სტანდარტის განსახორციელებლად:
• სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია 

უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკების მხარდაჭერას უწყ-
ვეტი განათლების მიღების პროცესში. ორგანიზაციაში შეიძ-
ლება გამოყოფილი იყოს სოციალური მუშაკისათვის დღე-
ები, როდესაც მას მონაწილეობა შეუძლია მიიღოს პროფესი-
ული განვითარების სხვადასხხვა აქტივობაში, ან მოიპოვოს 
დამატებითი დღეები სასწავლო კურსის ხანგრძლივობიდან 
გამომდინარე;

• სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია უზ-
რუნველყოფს უწყვეტი განათლების კურსების მიწოდებას 
სოციალური მუშაკებისათვის შესაბამისი კვალიფიკაციის 
კადრის საშუალებით ან აძლევს ინფორმაციას სოციალურ 
მუშაკებს აღნიშნული შესაძლებლობების შესახებ;

• სოციალური მუშაკი ორიენტირებული გაიღრმაოს ცოდნა 
უშუალო პრაქტიკის მეთოდებისა და ტექნიკების შესახებ, 
სოციალური პოლიტიკის, სამართლებრივი ბაზის, ქვეყანა-
ში მიმდინარე რეფორმების, მოწყვლადი ჯგუფების სეპცი-
ფიკის მიმართულებით და სხვა თემატიკაზე პრაქტიკიდან 
გამომდინარე.
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იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ამავე ფაკულტეტის კრიმინოლოგიის 
სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ჰამბურგის (გერმანია) უნივერსიტეტის 
სამართლის დოქტორი

ია შეყრილაძე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის 
დამფუძნებელი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, ლიცენზირებული კლინიკური სოციალური მუშაკი (აშშ)

ნინო ჭარხალაშვილი - სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და 
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს“ ფსიქოლოგი, სამედიცინო და გამოყენებითი ფსიქოლოგიის 
მაგისტრი

თათია ხოჭოლავა  - დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის ექსპერტი
ლადო ჯავახიშვილი -  სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა 

და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს“ უფროსის მოადგილე, სამართლის მაგისტრი, საჯარო 
პოლიტიკის ადმინისტრირების მაგისტრი

პუბლიკაცია მომზადდა ევროკავშირის ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში 

„პენიტენციური სისტემის გაძლიერება დანაშაულის განმეორების პრევენციის მიზნით". 

პუბლიკაციის შინაარსზე პასუხისმგებელნი არიან მხოლოდ ავტორები და იგი არ ასახავს 

ევროკავშირის შეხედულებებს.
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წინასიტყვაობა

ეს სახელმძღვანელო მომზადებულია EU4Justiceის პროექტის მხარდაჭერით.
მისი მიზანია, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტოს („სააგენტო“) მოქმედ თუ ახალბედა თანამშრომლებს 
მიაწოდოს მოკლე ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე: სააგენტოს საკანონმდებლო 
ჩარჩო, უახლესი ისტორიული განვითარება, სააგენტოს ძირითადი მიზნები და 
მეთოდოლოგიური ასპექტები.

საქმიანობისას სააგენტო ხელმძღვანელობს იუსტიციის სამინისტროს 
(„სამინისტრო“) სტრატეგიით, რომელიც 2018 წელს შემუშავდა. შესაბამისად, ამ 
სახელმძღვანელოს შინაარსი ეფუძნება სტრატეგიით განსაზღვრულ ხედვას:

„...უზრუნველყოფილ იქნას .... დანაშაულის პრევენციის სისტემების 
არსებობა, რომელიც უმაღლეს ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაშია, 
როგორც სასჯელის აღსრულების, ასევე სასჯელის ალტერნატიული სახეებით 
გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მხრივ, და რომელიც, 
იმავდროულად, იცავს თავისუფლებააღკვეთილ პირთა უფლებებს, ღირსებასა და 
პიროვნებას. ჩვენი მიზანია ამ პირთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა 
და განმეორებითი დანაშაულის შემცირება, რათა ქვეყანაში გაუმჯობესდეს 
საზოგადოების უსაფრთხოებისა და დაცულობის ხარისხი.“

გარდა ამისა, სამინისტროს სტრატეგია მოიცავს საგულისხმო განცხადებებს 
ფართო პარტნიორობის მნიშვნელობაზე, ასევე იმ სტანდარტების დაცვაზე, რასაც 
მოელიან პრობაციისა და დანაშაულის პრევენციის სისტემის თანამშრომელთაგან:

„ჩვენი ძირითადი მისიაა, განვავითაროთ ისეთი ... დანაშაულის პრევენ
ციის სისტემები, რომლებიც მუდამ მიისწრაფვის უმაღლესი საერთაშორისო 
სტანდარტე ბის დაკმაყოფილებისაკენ. ამისათვის ჩვენ განვავითარებთ და 
შევინარჩუნებთ უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე პროფესიონალებს, ხელს 
შევუწყობთ მათთვის სათანადო და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნას, რათა 
და ვიცვათ მათი ღირსება და უფლებები.  ჩვენ ასევე დავნერგავთ თანამედროვე 
და  პროფესიონალური მარ თვის პრაქტიკას, ვითანამშრომლებთ სხვა სახელ
მწიფო უწყებებსა და საერთაშო რისო ორგანიზაციებთან, კერძო სექტორთან, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან.“

და ბოლოს, სტრატეგია ადგენს პრობაციისა და დანაშაულის პრევენციის 
სისტემაში მუშაობის ძირითად პრინციპებს:

 „თავისუფლებააღკვეთილ პირთა და პრობაციონერთა უფლებებისა და 
ძირითადი თავისუფლებების დაცვა;

 თითოეული თავისუფლებააღკვეთილი პირის მართვა მისი ინდივი დუა
ლური რისკებისა და საჭიროებების მიხედვით, სასჯელის მოხდის გეგმის 
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შესაბამისად და იმ სარეაბილიტაციო აქტივობების განხორციელების გზით, 
რომელთაც საფუძვლად უდევს აღნიშნული ინდივიდუალური რისკები და 
საჭიროებები;

 პენიტენციური, პრობაციის და დანაშაულის პრევენციის სისტემების 
ადამიანური რესურსის განვითარება თანამშრომლებისთვის სათა
ნადო სწავლების უზრუნველყოფის გზით, რათა მათ ეფექტიანად, 
ანგარიშვალდებულად და პროფესიონალურად შეასრულონ თავიანთი 
მოვალეობები კანონმდებლობის, შესაბამისი პროფესიული ქცევისა და 
ეთიკის კოდექსის, პატიმრობისა და პირობითი მსჯავრის აღსრულების 
შესახებ ეროვნული კანონმდებლობის დაცვით, რომელიც თავის მხრივ 
შესაბამისობაშია ევროპულ სტანდარტებთან;

 ადამიანური რესურსების მართვის ისეთი მენეჯმენტის დანერგვა, რომე
ლიც უზრუნველყოფს უფლებების, პასუხისმგებლობების, წახალისებისა 
და შესაძლებლობების თანაბარ ბალანსს ორგანიზაციის წარმატებული 
საქმიანობის მიზნებისათვის;

 სასჯელის აღსრულებასა და მსჯავრდებულთა საჭიროებების საკითხებზე 
მომუშავე შესაბამის ინსტიტუტებსა და მხარეებთან ურთიერთნდობისა 
და თანამშრომლობის პრინციპებზე აგებული ღია კომუნიკაცია და 
პარტნიორობის ძიება;

 საკითხებისადმი მიდგომის გამჭვირვალობა და ეფექტიანი კომუნიკაცია 
ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, მათ შორის, ოჯახებთან, მსხვერპლებსა 
და ფართო საზოგადოებასთან.“

სტრატეგიის ხედვა, მისია და პრინციპები ვერ შესრულდება მხოლოდ 
სახელმძღვანელოს შემუშავებით, თუმცა ის სასარგებლო რესურსი და საშუალება 
იქნება თანამშრომელთა შემდგომი განვითარებისთვის. აუცილებელია ამ 
დოკუმენტის რეგულარული განახლება, რათა იგი მუდმივად ზუსტი და 
რელევანტური იყოს.

რანდელ ბაროუზი
პროექტის გუნდის ხელმძღვანელი,

EU4Justice („პენიტენციური სისტემის გაძლიერება დანაშაულის                   
განმეორების პრევენციის მიზნით“)

ივნისი, 2021 წელი
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შესავალი

წინამდებარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია დანაშაულის პრევენციის, 
პრობაციისა და არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების სფეროში მომუშავე 
პრაქტიკოსი სპეციალისტებისთვის, ამ სფეროში ცოდნის ამაღლებით 
დაინტერესებული პირებისათვის, საუნივერსიტეტო და პროფესიული 
სწავლებისათვის. 

სახელმძღვანელოს მიზანია დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის სისტე
მის მოქმედ და ახალ თანამშრომლებს გააცნოს სფეროში არსებული თანამედ
როვე მიდგომები და მეთოდები, დაეხმაროს ორგანიზაციაში ადაპტირების 
პროცესში, პროფესიული როლის გააზრებასა და ბენეფიციარების საჭიროებების 
სწორად დანახვაში. სახელმძღვანელო დაეხმარება სპეციალისტებს, შეიძინონ ის 
საბაზისო, პირველადი პრაქტიკული უნარჩვევები, რომლებიც შემდეგ ეტაპზე, 
საჭიროების შესაბამისად, უნდა გამყარდეს შემდგომი სწავლებითა და ცოდნის 
გაღრმავებით.

ამავდროულად, აღსანიშნავია, რომ სახელმძღვანელოს თითოეულ თავს თან 
ახლავს რეკომენდაციები და მეთოდური მითითებები ტრენერებისა და ლექ
ტორებისათვის, რაც დაეხმარება ტრენინგის ფასილიტატორს ან/და ლექტორს, 
სწორად დაგეგმოს სალექციო თუ პრაქტიკული სწავლების სესია, სავარჯიშოები, 
სასწავლო კომპონენტები, დავალებები და საჭიროების მიხედვით შეარჩიოს 
სავალდებულო და სარეკომენდაციო მასალა თითოეული ჯგუფისათვის. 

სახელმძღვანელოს შექმნის მიზანი იყო, ერთი მხრივ, დარგის სპეციალისტები
სა და ექსპერტების მიერ დაგროვილი ცოდნის გაზიარება მათი კოლეგებისა და 
სისტემის ახლადშემომატებული თანამშრომლებისათვის, ხოლო მეორე მხრივ, 
დანაშაულის პრევენციის, პრობაციისა და არასაპტიმრო სასჯელთა აღსრულების, 
როგორც დარგის, შესახებ ცნობიერების ამაღლება და შემდგომი პოპულარიზაცია 
სტუდენტებში, მკვლევარებში, მომიჯნავე დარგის სპეციალისტებსა თუ სხვადა
სხვა სფეროს წარმომადგენლებში. 

სახელმძღვანელო ევროკავშირის „პენიტენციური და პრობაციის სისტემების 
მხარდაჭერის“ პროექტის ფარგლებში სააგენტოსა და კომპანია „Evolvexe 
Consulting“ის ურთიერთთანამშრომლობით მომზადდა და მისი ავტორები 
დისციპლინის წამყვანი ევროპელი და ქართველი ექსპერტები, აკადემიური 
სფეროს წარმომადგენლები და დარგის პრაქტიკოსები არიან. უნდა აღინიშნოს, 
რომ ნაშრომის მომზადება, ერთი მხრივ, ძალზე კომპლექსური, საპასუხისმგებლო 
და, ამავდროულად, სასიამოვნო პროცესი იყო, რომელიც ბევრ საინტერესო 
ეტაპს მოიცავდა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ 
პროექტის ფარგლებში შესაძლებელი გახდა, ერთად მოეყარა თავი ყველა იმ 
ადამიანს, ვისაც სფეროსთან დაკავშირებული თეორიული ცოდნა და ძალიან 
საინტერესო პრაქტიკული გამოცდილება გააჩნია, ამან კი ხელი შეუწყო საბოლოო 
შედეგის წარმატებით მიღწევას და როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული 
სახელმძღვანელოს შექმნას.
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პუბლიკაცია, ერთი მხრივ, დარგის პრაქტიკოს სპეციალისტებზე, ხოლო 
მეორე მხრივ, ფართო აუდიტორიაზეა გათვლილი. მისი სტრუქტურა და შინაარსი 
შესაძლებლობას იძლევა, კურსი მოერგოს როგორც მონაწილეთა ცოდნასა და 
გამოცდილებას, ასევე ინსტიტუციურ მოთხოვნებს. 

პირველ ეტაპზე, სახელმძღვანელოში მოცემული სასწავლო კურსი საქარ
თველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში დაინერგება და იგი ორიენტირებული 
იქნება პრობაციის ოფიცრების, სოციალური მუშაკების, ფსიქოლოგებისა 
და დარგის სხვა სპეციალისტების სისტემაში ადაპტირებაზე, პროფესიული 
უნარების ამაღლებასა და თეორიული ცოდნის გაღრმავებაზე. იმედი გვაქვს, 
სამომავლოდ, სახელმძღვანელოში მოცემული თეორიული და პრაქტიკული 
(უნარების) სასწავლო მოდულები ადაპტირდება და გამოყენებულ იქნება 
საუნივერსიტეტო სწავლების ფარგლებში, ასევე იგი სისტემის გარეთაც 
შეუწყობს ხელს მულტიდისციპლინური მუშაობის გაძლიერებას, სხვადასხვა 
დარგის სპეციალისტების ურთიერთდაკავშირებასა და დარგთა შორის მჭიდრო 
ურთიერთობის ჩამოყალიბებას, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც 
მოცემული თემატიკის გარშემო ქართულ ენაზე საკმაოდ მწირი რესურსი 
მოიპოვება.

ბოლოს, სააგენტოსა და კომპანია „Evolvexe Consulting“ის სახელით გვსურს 
მადლობა გადავუხადოთ თითოეულ ავტორს, სახელმძღვანელოს მომზადებაში 
ჩართულ პირს და ყველას, ვინც ხელი შეუწყო ამ მნიშვნელოვანი პროექტის 
წარმატებით განხორციელებას.

ვიმედოვნებთ, რომ სახელმძღვანელო საფუძველს ჩაუყრის საქართველოში 
როგორც პრაქტიკოსი სპეციალისტების, ასევე სტუდენტებისა და სხვა მომიჯნავე 
სპეციალისტების დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის სისტემის მიმართ 
ხედვის ცვლილებას და ქვეყანაში დანაშაულის პრევენციისა და რეაგირების 
მიდგომების თანამედროვე ხედვის ჩამოყალიბებას.

ლადო ჯავახიშვილი
დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე,
სამართლისა და საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირების მაგისტრი

თეიმურაზ მაღრაძე
საერთაშორისო ექსპერტი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

საკითხებში, Evolvexe Consultingის დამფუძნებელი
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1. სამართლის და სამართლიანობის ცნება, სისხლის სამართლის ადგილი 
სამართლის სისტემაში

სამართალი, როგორც საყოველთაოდ სავალდებულო ნორმათა სისტემა, ში
ნაარსობრივად დაკავშირებულია იმ ყველაფერთან, რაზედაც საერთოდ შეიძლება 
არსებობდეს ნორმები. სამართლიანობა არის სახელმწიფო და საზოგადოებრივი 
ურთიერთობების პრინციპი, რომლის მიზანია, ყველას ჰქონდეს საკუთარი 
სამართლის ქონის (პოვნის) შესაძლებლობა.

სამართალი შედის ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და არის სოციალური მეცნიე
რე ბების ნაწილი, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს სოციალური ურთიერთობების 
მოწესრიგებას.

სისხლის სამართლის ამოცანაა, ადამიანთა თანაცხოვრების უმნიშვნელო ვა
ნესი სფეროები ანდა უმნიშვნელოვანესი ინტერესები განსაკუთრებით მკაცრად 
იქნეს დაცული. ამრიგად, სისხლის სამართლის ამოცანა სამართლებრივ სიკეთეთა 
დაცვაა. დასაცავია საზოგადოებისა (მაგ., საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება) და 
ინდივიდის (მაგ.: სხეული, სიცოცხლე, საკუთრება და ქონება) სამართლებრივი 
სიკეთეები. 

სამართლებრივ შედეგთა სიმკაცრის გამო სისხლის სამართლის გზით სა მარ
თლებრივი სიკეთის დაცვას განსაკუთრებული ლეგიტიმაცია სჭირდება. სის ხლის 
სამართალი არის სამართლებრივი სიკეთის დაცვის ultima ratio (უკანასკნელი 
საშუალება). იგი სუბსიდიურია, ე.ი. მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება მისი 
გამოყენება, თუ სხვა საშუალებები არ არის საკმარისად ქმედითი.

სისხლის სამართლის გამოყენება მხოლოდ მაშინ შეიძლება, როცა დასჯადობა 
ქმედების ჩადენამდე იყო გათვალისწინებული. სასჯელის დაწესება ასევე  
მოითხოვს, რომ ამსრულებელი ბრალეულად, ე.ი. გასაკიცხად მოქმედებდეს 
(ბრალეულობის პრინციპი).

კლასიკური მიდგომით სამართალი იყოფა ორ სფეროდ: კერძო და საჯარო. 
კერძო სამართლისგან განსხვავებით, რომელიც აღიარებს პირადი ავტონომიის 
პრინციპს, საჯარო სამართალი, პირიქით, მოქმედებს ლეგალურობისა და კანონით 
შებოჭვის პრინციპით. საჯარო სამართლებრივ ურთიერთობებში უფლებები და 
მოვალეობები განისაზღვრება დადგენილი კანონით. საჯარო სამართალი ყველა იმ 
დავას მოიცავს, სადაც ერთერთ მხარედ სახელმწიფოა წარმოდგენილი.

თანამედროვე მიდგომით  სისხლის სამართალი  თავისი მნიშვნელობის გამო  
ცალკე გამოიყოფა, რის შედეგადაც სამართლის დაყოფა ხდება  სამი მიმართულე
ბით: კერძო სამართალი, საჯარო სამართალი და სისხლის სამართალი.  სისხლის 
სამართა ლი არეგულირებს სახელმწიფოს რეპრესიული უფლების წარმოშობას 

თავი I. სამართალი და სამართლიანობა, დანაშაული, სისხლის სამართლის 
პოლიტიკა

ავტორი: მორის შალიკაშვილი
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თავი I. სამართალი და სამართლიანობა, დანაშაული, სისხლის სამართლის პოლიტიკა

(მატერიალური სისხლის სამართალი) და მის განხორციელებას (ფორმალური 
სისხლის სამართალი: სისხლის სამართლის პროცესი). სისხლის სამართლის 
კუთვნილებას საჯარო სამართლისადმი ის განსაზღვრავს, რომ მხოლოდ 
სახელმწიფოს აქვს სისხლის სამართლებრივი დასჯის უფლებამოსილება, ე.წ. 
დასჯის მონოპოლია. 

მეორე მოსაზრება ეფუძნება მართლმსაჯულების განხორციელების სამი 
სვეტის პრინციპს. ამ სისტემის მიხედვით, მართლმსაჯულების პირველ სვეტს 
წარმოადგენს კანონმდებლობა და მატერიალური სისხლის სამართალი, მეორე 
სვეტს  სისხლის სამართლის საქმის განმხილველი მოსამართლე და საპროცესო 
ნორმები, ხოლო მესამე სვეტს  სასჯელაღსრულების სფერო.

2. დანაშაულის ცნება
სისხლის სამართლის კოდექსის მე7 მუხლის თანახმად, სისხლისსამართლებ

რივი პასუხისმგებლობის საფუძველია დანაშაული, ესე იგი ამ კოდექსით 
გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედება. 

დანაშაულის შესახებ მოძღვრება შეისწავლის ქმედების დასჯადობის 
სამართლებრივ საფუძველს. დანაშაულის ზოგადი მოძღვრება განსაზღვრავს 
იმ ელემენტებსა და მის შემადგენელ ნიშნებს, რომლებიც საერთოა ყველა 
დანაშაულისათვის, რის გამოც ისინი წარმოადგენენ დანაშაულის სისტემის 
შემადგენელ ნაწილს. დანაშაული შედგება სამი ელემენტისაგან: 1) ქმედების 
შემადგენლობა (პირის მიერ ჩადენილი ქმედება გათვალისწინებულია სისხლის 
სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილით), 2) მართლწინააღმდეგობა (პირის მიერ 
ჩადენილი ქმედება წინააღმდეგობაშია კულტურის ნორმებთან) და 3) ბრალი 
(მოსამართლის მიერ პირის ინდივიდუალურსამართლებრივი გაკიცხვა მის მიერ 
ჩადენილი ქმედებისათვის).

3. დანაშაულის სახეები და კეტეგორიები
3.1. განზრახი და გაუფრთხილებლობითი დანაშაული
სისხლის სამართლის კოდექსის მე9 მუხლის თანახმად, განზრახ დანაშაულად 

ითვლება ქმედება, რომელიც ჩადენილია პირდაპირი ან არაპირდაპირი განზრახვით. 
ქმედება პირდაპირი განზრახვითაა ჩადენილი, თუ პირს გაცნობიერებული ჰქონდა 
თავისი ქმედების მართლწინააღმდეგობა, ითვალისწინებდა მართლსაწინააღმ დე გო 
შედეგის დადგომის შესაძლებლობას და სურდა ეს შედეგი, ანდა ითვალისწინებდა 
ასეთი შედეგის განხორციელების გარდაუვალობას. ქმედება არაპირდაპირი 
განზრახვითაა ჩადენილი, თუ პირს გაცნობიერებული ჰქონდა თავისი ქმედების 
მართლწინააღმდეგობა, ითვალისწინებდა მართლსაწინააღმდეგო შედეგის დად
გომის შესაძლებლობას და არ სურდა ეს შედეგი, მაგრამ შეგნებულად უშვებდა ან 
გულგრილად ეკიდებოდა მის დადგომას.

ამ ცეცხლი წაუკიდა სახლს, რათა სადაზღვევო კომპანიისაგან აიღოს თანხა. 
ამასთან, მან იცის, რომ სახლში იმყოფება ლოგინად ჩავარდნილი ბ, რომელიც ამ 
ხანძრისგან აუცილებლად დაიღუპება. 

მართალია ას არ უნდა ბს სიკვდილი, მაგრამ განიხილავს როგორც მიზნის 
მიღწევის საშუალებას. 

იმ შემთხვევაში, თუ ა დარწმუნებულია სიკვდილის დადგომაში, სახეზე გვექ ნება 
პირდაპირი განზრახვა.



11

მორის შალიკაშვილი

იმ შემთხვევაში, თუ ას შედეგის დადგომა მხოლოდ შესაძლებლობად მიაჩნია, 
რადგან იგი ფიქრობს, რომ ავადმყოფს მეზობელი ან მეხანძრე გადაარჩენს, სახეზე 
გვექნება არაპირდაპირი (ევენტუალური) განზრახვა.

სისხლის სამართლის კოდექსის მე10 მუხლის თანახმად, გაუფრთხილებლობით  
დანაშაულად ითვლება ქმედება, რომელიც ჩადენილია თვითიმედოვნებით ან 
დაუდევრობით. ქმედება თვითიმედოვნებითაა ჩადენილი, თუ პირს გაცნობიერე
ბული ჰქონდა წინდახედულობის ნორმით აკრძალული ქმედება, ითვალისწინებდა 
მართლსაწინააღმდეგო შედეგის დადგომის შესაძლებლობას, მაგრამ უსაფუძვლოდ 
იმედოვნებდა, რომ ამ შედეგს თავიდან აიცილებდა. 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. გაუფრთხილებლობით ჩადენილი ქმედება მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება 
დანაშაულად, თუ ამის შესახებ მითითებულია ამ კოდექსის შესაბამის მუხლში.

ამ ფანჯრიდან გაფუჭებული უთო გადააგდო, რომელიც თავზე დაეცა ბს 
და გარდაიცვალა. ამ დაარღვია წინდახედულობის ნორმა. იგი მოქმედებდა არა 
განზრახვით, არამედ გაუფრთხილებლობით (თვითიმედოვნება).

ამ სამსახურში, სამუშაო ოთახში აანთო სანთელი. გავიდა ოთახიდან და 
დაავიწყდა ანთებული სანთელი. გაჩნდა ხანძარი და დაიწვა სახლი. ამ შემთხვევაში 
სახეზეა დაუდევრობა.

3.2. ნაკლებად მძიმე, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული
სისხლის სამართლის კოდექსის მე12 მუხლის თანახმად, დანაშაული არის სამი 

კატეგორიის: ნაკლებად მძიმე დანაშაული, მძიმე დანაშაული, განსაკუთრებით 
მძიმე დანაშაული. ნაკლებად მძიმეა ისეთი განზრახი ან გაუფრთხილებლობითი 
დანაშაული, რომლის ჩადენისათვის ამ კოდექსით გათვალისწინებული მაქსიმა
ლური სასჯელი არ აღემატება ხუთი წლით თავისუფლების აღკვეთას; მძიმეა ისეთი 
განზრახი დანაშაული, რომლის ჩადენისათვის ამ კოდექსით გათვალისწინებული 
მაქსიმალური სასჯელი არ აღემატება ათი წლით თავისუფლების აღკვეთას, აგ
რეთვე გაუფრთხილებლობითი დანაშაული, რომლის ჩადენისათვის ამ კოდექსით 
სასჯელის სახით გათვალისწინებულია თავისუფლების აღკვეთა ხუთ წელზე მეტი 
ვადით; ხოლო განსაკუთრებით მძიმეა ისეთი განზრახი დანაშაული, რომლის 
ჩადენისათვის ამ კოდექსით გათვალისწინებულია სასჯელის სახით თავისუფლე
ბის აღკვეთა ათ წელზე მეტი ვადით ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა.

4. დანაშაულის  სტატისტიკა
4.1. დანაშაულის სტატისტიკის მნიშვნელობა
სტატისტიკა ლათინური სიტყვაა და ნივთიერების, საგნების, მოვლენების 

მდგომარეობას ნიშნავს. დანაშაულის ანალიზის მნიშვნელოვანი საშუალება არის 
(სისხლისსამართლებრივი) კრიმინალური სტატისტიკა.

კრიმინალური სტატისტიკის ქვეშ მოიაზრება მათემატიკური ციფრები, 
რომლებიც დამნაშავის და/ან დანაშაულის შესახებ წერილობითი დოკუმენტების 
საფუძველზე კონტროლის ორგანოების მიერ სისტემატურად იქნა დაფიქსირე
ბული, ანუ კრიმინალური სტატისტიკის საგანს წარმოადგენს დამნაშავეობის 
რაოდენობრივი მხარე, მისი სტრუქტურა, მდგომარეობა და დინამიკა. 
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თავი I. სამართალი და სამართლიანობა, დანაშაული, სისხლის სამართლის პოლიტიკა

კრიმინალურ სტატისტიკას გააჩნია ოთხი ძირითადი მნიშვნელობა: 
1. ოფიციალური კრიმინალური სტატისტიკა არის სახელმწიფო კონტროლის 

ორგანოების საქმიანობის ანგარიში. პოლიციის, სასამართლოს, პრობაციის 
და სასჯელაღსრულების ორგანოები აწარმოებენ სტატისტიკას საკუთარი 
საქმიანობის წარმოსადგენად;

2. კრიმინალური სტატისტიკა არის კვლევის ინსტრუმენტი. იგი იძლევა 
ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ როგორია ქვეყანაში კრიმინოგენური 
მდგომარეობა და, სავარაუდოდ, რა მიზეზებით შეიძლება იყოს ეს 
გამოწვეული; 

3. კრიმინალური სტატისტიკის მეშვეობით ხდება მოსახლეობის ინფორმირება, 
დანაშაულების მდგომარეობის, დინამიკისა და სტრუქტურის მიხედვით, 
რათა მოსახლეობამ შეძლოს თავი აარიდოს მსხვერპლად გახდომას;

4. კრიმინალური სტატისტიკის ძირითად ფუნქციად მიჩნეულ უნდა იქნეს 
დანაშაულის კონტროლი და მის თავიდან ასაცილებლად შესაბამისი 
ღონისძიებების შემუშავებაში დახმარება. კრიმინალური სტატისტიკა ხელს 
უწყობს ქვეყნის ახალი კრიმინალური პოლიტიკის ჩამოყალიბებას და 
სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ცვლილებებს.

კრიმინალური სტატისტიკა დანაშაულის მსხვერპლთა გამოკითხვის შე
დეგებთან უნდა იქნეს შეჯერებული და დანაშაულის ჩადენის დროს არსებული 
სოციალურპოლიტიკური  თუ  სხვა საშუალებებით ინტერპრეტირებული,  ვი
ნაიდან  მხოლოდ  ერთი სახის ინფორმაციაზე დაყრდნობა, დასკვნის გაკეთების 
თვალსა ზრისით, არასრული და არასასურველია.  გარდა ამისა, სტატისტიკის მონა
ცემები შესაძლებლობას აძლევს სისხლის სამართლის მეცნიერებას დაასაბუთოს 
წინადადებები სისხლის სამართლის კანონმდებლობის სრულყოფის შესახებ.

4.2. დანაშაულის სტატისტიკა
პოლიციის სტატისტიკა:  პოლიციის  სტატისტიკის  წარმოება ხდება საქარ

თ ვე ლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციოანალიტიკური დეპარ
ტამე ნტის მიერ. პოლიციის სტატისტიკა მოიცავს საქართველოში (ერთი წლის 
განმავლობაში) რეგისტრირებულ დანაშაულთა სტატისტიკას, დანაშაულის 
გახსნის სტატისტიკას დანაშაულთა სახეების მიხედვით და ძებნაში მყოფ 
დამნაშავეთა სტატისტიკას. რეგისტრირებულ დანაშაულთა სტატისტიკა და
ყოფილია დანაშაულის სახეების, რეგისტრირებულ და გახსნილ დანაშაულთა 
რიცხობრივი და პროცენტული მაჩვენებლების და დანაშაულთა მატებაკლების 
მიხედვით.

შსსს მიერ 2007 წელს 54 746 დანაშაული დარეგისტრირდა, 2008 წელს  44 644, 
2016 წელს  35 997, 2017 წელს  37 944, 2018 წელს  58 412. დარეგისტრირებული 
დანაშაულის ასეთი განსხვავება შსსს მიერ განმარტებულ იქნა სტატისტიკური 
აღრიცხვის  მეთოდოლოგიის შეცვლით.

2018 წელს რეგისტრირებული დანაშაულის 34,64 პროცენტი იქნა გახსნილი. 
გაუხსნელ დანაშაულთა შორის ყველაზე დიდი რაოდენობა მოდის ბინის 
ქურდობაზე (გახსნილია მხოლოდ 13,26%), თაღლითობაზე (გახსნილია 31,5%) და 
ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანებაზე (გახსნილია 35,11%).

პროკურატურის სტატისტიკა: პროკურატურის სტატისტიკას აწარმოებს 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური პროკურატურის აპარატის 
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ანალიტიკური სამმართველო. პროკურატურის სტატისტიკა მოიცავს: საქართველოს 
მასშტაბით რეგისტრირებულ და გახსნილ დანაშაულთა სტატისტიკას; ყველაზე 
ხშირად ჩადენილ დანაშაულთა სტატისტიკას; სისხლისსამართლებრივი დევნის 
დაწყების სტატისტიკას, წინასწარი გამოძიების და სისხლისსამართლებრივი 
დევნის შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციას; აღკვეთი ღონისძიებების გამოყენების 
წლიურ მაჩვენებელს; აღკვეთი ღონისძიებების გამოყენების დინამიკას (წლების 
შედარებით); სასამართლოში წარმართულ საქმეთა რაოდენობას; საპროცესო 
შეთანხმებით დასრულებულ საქმეთა რაოდენობას.

სასამართლო სტატისტიკა: სასამართლო სტატისტიკას აწარმოებს საქართველოს 
უზენაესი სასამართლოს სტატისტიკისა და ინფორმატიზაციის განყოფილება. 
სასამართლო სტატისტიკა მოიცავს: მონაცემებს საერთო სასამართლოების მიერ 
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვის შესახებ (დანაშაულის სახეების მიხედ
ვით), მსჯავრდებულთა რაოდენობის  სტატისტიკას, თავისუფლებააღკვეთილ პირ
თა სტატისტიკას, გამოყენებულ სასჯელთა  სტატისტიკას,  მონაცემებს ნასამართლო
ბის შესახებ. 

2019 წელს საერთო სასამართლოების მიერ განხილულ იქნა 16025 სისხლის 
სამართლის საქმე, 17 819 პირის მიმართ. 15 089 პირის მიმართ გამოტანილ იქნა 
გამამტყუნებელი განაჩენი, აქედან, 3 402  თავისუფლების აღკვეთა, 7 527  პირის 
პირობითი მსჯავრი, 2 990  ჯარიმა, 1 136  საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, 
33  შინაპატიმრობა.

2019 წელს არასრულწლოვანთა მიმართ გამოტანილი განაჩენებიდან 66 პირის 
მიმართ თავისუფლების აღკვეთა იქნა გამოყენებული, 170  პირობითი მსჯავრი, 7  
ჯარიმა, 16  საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა, 31  შინაპატიმრობა.

სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სტატისტიკა: ეს სტატისტიკა მოიცავს 
მონაცემებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და თითოეულ პენიტენციურ 
დაწესებულებაში განთავსებულ პატიმართა რაოდენობის შესახებ, ასევე მონაცემებს 
პირობით ვადამდე გათავისუფლების, პრეზიდენტის შეწყალების და ამნისტიის 
საფუძველზე გათავისუფლებულ პირთა და გარდაცვლილ პატიმართა რაოდენობის 
შესახებ, პაემნების რაოდენობისა და დისციპლინური ღონისძიებების სახე
ებისა და რაოდენობის შესახებ, ინფორმაციას მსჯავრდებულთა/ბრალდებულთა 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის და დაავადებათა სახეების შესახებ და ა.შ.

2019 წლის დეკემბრის მდგომარეობით პენიტენციურ დაწესებულებებში 
სასჯელს იხდიდა 9 740 პირი, აქედან, 9342 კაცი და 398 ქალი.  9 740 პირიდან 
მსჯავრდებულია 7 935 და ბრალდებულია 1 805 პირი. 

2019 წლის დეკემბრის მდგომარეობით, პენიტენციურ დაწესებულებებში 47 
არასრულწლოვანი იყო, საიდანაც 10 იყო ბრალდებული, ყველა მამრობითი სქესის.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სტატისტიკა: პრობაციის სტატისტიკას აწარ
მოებს პრობაციის ეროვნული სამსახურის აღსრულების კონტროლის, სტატისტი
კისა და ანალიზის სამმართველო. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სტატისტიკა 
მოიცავს მონაცემებს საქართველოს მთელ ტერიტორიასა და თითოეულ პრობაციის 
ბიუროში რეგისტრირებულ პირებზე, რომლებსაც დაედოთ პირობითი მსჯავრი, 
პრობაციონერთა რაოდენობის, ალტერნატიული სასჯელების აღსრულების 
რაოდეობის შესახებ და ა.შ.
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თავი I. სამართალი და სამართლიანობა, დანაშაული, სისხლის სამართლის პოლიტიკა

4.3. დანაშაულის სტატისტიკის და ლატენტური დანაშაულის ურთიერთმიმარ
თება

„ლატენტური“ ლათინური წარმოშობის სიტყვაა და ნიშნავს გაუმჟღავნებელს, 
ფარულს. ლატენტურად უნდა ჩაითვალოს სისხლის სამართლის კოდექსით 
გათვალისწინებული ისეთი დასჯადი ქმედება, რომელიც სამართალდამცავი 
ორგა ნოებისათვის არ გახდა ცნობილი, ვერ იქნა გამოვლენილი და ამიტომ არ 
მოხდა პოლიციის სტატისტიკაში მათი აღრიცხვა და რეგისტრაცია. თუმცა 
იგი „სინამდვილეში საკმაოდ გავრცელებულია და დიდ გავლენას ახდენს 
კრიმინოლოგიურ სიტუაციაზე“.  

სამართალდამცავი ორგანოებისათვის უცნობი რჩება, ძირითადად, ისეთი 
დანაშაული, რომლის მსხვერპლი ან სხვა პიროვნება (თვითმხილველი, მსხვერპლის 
ნათესავი ან მეგობარი) არ მიმართავს შესაბამის სტრუქტურებს (პოლიციას, 
პროკურატურას). 

გერმანელ კრიმინოლოგთა აზრით, ჩადენილ დანაშაულთა მხოლოდ ათი 
პროცენტი ხდება სამართალდამცავი ორგანოებისათვის საკუთარი სამსახურებრივი 
საქმიანობიდან ცნობილი, ესენია  დანაშაულის ჩადენაზე შემთხვევით წასწრება ან 
საკუთარი ინფორმანტებისაგან ინფორმაციის მიღება; ხოლო ჩადენილი დანაშაუ
ლის 90% მოქალაქეთა შეტყობინების შედეგია. გარდა ამისა, აღსანიშნავია ჩადენილი 
დანაშაულის სიმძიმე, რაც პოლიციისათვის ასევე დანაშაულის დაფიქსირების 
საშუალებაა (მაგ., მკვლელობა ქუჩაში).  

გერმანიაში ჩატარებული მოსახლეობის გამოკითხვის ანალიზის თანახმად, 
ჩადენილი დანაშაულის რაოდენობა მნიშვნელოვნად განსხვავდება ოფიციალურად 
რეგისტრირებული დანაშაულის რაოდენობისაგან.  ზოგიერთი მეცნიერის აზრით, 
თანაფარდობა რეგისტრირებულ და ლატენტურ დანაშაულებს შორის 1:3ზეა, ანუ 
დანაშაულის საერთო მაჩვენებელი სამჯერ აღემატება შსსს მიერ რეგისტრირებულ 
დანაშაულთა რაოდენობას. არარეგისტრირებულ დანაშაულთა შორის მნიშვნელო
ვანი ადგილი უკავია ქურდობას და სხვისი ნივთის დაზიანებას.  არასრულწლოვანთა 
გამოკითხვის თანახმად, მოცემულ ასაკში ლატენტური დანაშაულის ხვედრითი 
წილი, ოფიციალურ დანაშაულებთან შედარებით, ძალიან მაღალია.

5. სასჯელის ცნება, სახეები და მიზნები
5.1. სასჯელის ცნება
სასჯელი არის სახელმწიფოს იძულების განსაკუთრებული ღონისძიება, 

რომელიც, საქართველოს სახელით, მხოლოდ სასამართლოს გამამტყუნებელი 
განაჩენით შეიძლება შეეფარდოს დანაშაულის ჩამდენ პირს.

სასჯელის დანიშვნის დროს მოსამართლე ითვალისწინებს არა მარტო 
დანაშაულის სიმძიმეს, არამედ დამნაშავის პიროვნებას.

5.2. სასჯელის სახეების მოკლე მიმოხილვა
სისხლის სამართლის კოდექსის მე40 მუხლის თანახმად, სასჯელის სახეებია: 

ჯარიმა, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა, საზო
გადოებისათვის სასარგებლო შრომა, გამასწორებელი სამუშაო, სამხედრო პირის 
სამსახურებრივი შეზღუდვა, შინაპატიმრობა, ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა, 
უვადო თავისუფლების აღკვეთა, ქონების ჩამორთმევა, იარაღთან დაკავშირებული 
უფლებების შეზღუდვა.

სასჯელები გამოიყენება როგორც ძირითადი, ისე დამატებითი სასჯელის სახით. 
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გამასწორებელი სამუშაო, სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა, ვადიანი 
თავისუფლების აღკვეთა და უვადო თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაინიშნოს 
მხოლოდ ძირითად სასჯელად, ხოლო საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, 
შინაპატიმრობა, ჯარიმა და თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების 
ჩამორთმევა შეიძლება დაინიშნოს როგორც ძირითად, ისე დამატებით სასჯელად. 
ქონების ჩამორთმევა და იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვა შეიძ
ლება დაინიშნოს მხოლოდ დამატებით სასჯელად. ერთდროულად შესაძლებელია 
რამდენიმე დამატებითი სასჯელის დანიშვნა.

ჯარიმა. სსკის 42ე მუხლის თანახმად, ჯარიმა არის ფულადი გადასახდელი, 
რომლის მინიმალური ოდენობაა 2000 ლარი. თუ ამ კოდექსის განსაკუთრებული 
ნაწილის შესაბამისი მუხლის სანქცია სასჯელის სახით ითვალისწინებს თა
ვისუფლების აღკვეთას სამ წლამდე ვადით, ჯარიმის მინიმალური ოდენობა არ 
უნდა იყოს 500 ლარზე ნაკლები. ჯარიმის ოდენობას სასამართლო ადგენს ჩადენილი 
დანაშაულის სიმძიმისა და მსჯავრდებულის მატერიალური მდგომარეობის 
გათვალისწინებით, რომელიც განისაზღვრება მისი ქონებით, შემოსავლით და სხვა 
გარემოებით, და განაჩენში უთითებს გადასახდელი ჯარიმის ოდენობას ლარებში.

თუ მსჯავრდებული თავს აარიდებს ჯარიმის გადახდას, ან თუ გადახდევინება 
შეუძლებელია, ეს სასჯელი შეიცვლება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით, 
გამასწორებელი სამუშაოთი, შინაპატიმრობით ან თავისუფლების აღკვეთით. 
ამასთანავე, დრო, რომლის განმავლობაშიც მსჯავრდებული იხდიდა ამ სასჯელს, 
ჩაითვლება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის, გამასწორებელი სამუშაოს 
ან შინაპატიმრობის ვადაში შემდეგი გაანგარიშებით: დაკისრებული ჯარიმის 50 
ლარი – საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ოთხი საათი, გამასწორებელი 
სამუშაოს ერთი დღე, შინაპატიმრობის ერთი დღე. ამასთანავე, ჯარიმის ნაცვლად 
დანიშნული საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომისათვის, გამასწორებელი 
სამუშაოსათვის ან შინაპატიმრობისათვის ბოროტად თავის არიდების შემთხვევაში, 
იგი შეიცვლება თავისუფლების აღკვეთით, ამ კოდექსით სასჯელის ამ სახისათვის 
გათვალისწინებულ ფარგლებში და დადგენილი წესით.

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა. სსკის 
43ე მუხლის მიხედვით, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების 
ჩამორთმევა ნიშნავს იმას, რომ მსჯავრდებულს ეკრძალება ეკავოს დანიშვნითი 
თანამდებობა სახელმწიფო სამსახურში ან მუნიციპალიტეტის ორგანოებში ან/
და ეწეოდეს პროფესიულ ან სხვაგვარ საქმიანობას. თანამდებობის დაკავების ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ძირითად სასჯელად ენიშნება ერთიდან ხუთ 
წლამდე ვადით, ხოლო დამატებით სასჯელად – ექვსი თვიდან სამ წლამდე ვადით.

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა. სსკის 44ე მუხლის მიხედვით, 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ნიშნავს მსჯავრდებულის უსასყიდლო 
შრომას, რომლის სახეს განსაზღვრავს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − 
დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის 
ეროვნული სააგენტოს (შემდგომ − სააგენტო) ტერიტორიული ორგანო − დანაშაულის 
პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ბიურო 
(შემდგომ − დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და 
პრობაციის ბიურო). საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ინიშნება ორმოციდან 
რვაას საათამდე ვადით. ჯარიმის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით 
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თავი I. სამართალი და სამართლიანობა, დანაშაული, სისხლის სამართლის პოლიტიკა

შეცვლის შემთხვევაში, ან ამ კოდექსის 73ე მუხლის მე3 და მე7 ნაწილებით 
გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ან/და თუ მხარეთა შორის დადებულია საპრო
ცესო შეთანხმება, იგი შეიძლება დაინიშნოს უფრო მეტი ვადითაც. ყოველდღიურად 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 
რვა საათს.

თუ მსჯავრდებული უარს განაცხადებს საზოგადოებისათვის სასარგებლო 
შრომაზე ან განზრახ თავს აარიდებს მას, ეს სასჯელი შეიცვლება ჯარიმით, 
შინაპატიმრობით ან თავისუფლების აღკვეთით. ამასთანავე, დრო, რომლის გან
მავლობაშიც მსჯავრდებული იხდიდა ამ სასჯელს, ჩაითვლება შინაპატიმრობის ან 
თავისუფლების აღკვეთის ვადაში შემდეგი გაანგარიშებით: საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომის ხუთი საათი – შინაპატიმრობის ერთი დღე, თავისუფლების 
აღკვეთის ერთი დღე.

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა არ დაენიშნებათ პირველი და მეორე 
ჯგუფის ინვალიდებს, ორსულ ქალს, ქალს, რომელსაც ჰყავს შვიდ წლამდე შვილი, 
საპენსიო ასაკის პირს, აგრეთვე გაწვეულ სამხედრო მოსამსახურეს.

გამასწორებელი სამუშაო. სსკის 45ე მუხლის მიხედვით, გამასწორებელი 
სამუშაო ინიშნება ერთი თვიდან ორ წლამდე ვადით და მოხდილი უნდა იქნეს 
მსჯავრდებულის სამუშაო ადგილზე. გამასწორებელი სამუშაოს დანიშვნისას 
მსჯავრდებულის ხელფასიდან სახელმწიფოს შემოსავალში დაიქვითება თანხა 
განაჩენით დადგენილი ოდენობით არანაკლებ ხუთისა და არა უმეტეს ოცი 
პროცენტისა. თუ მსჯავრდებული განზრახ თავს აარიდებს გამასწორებელ სამუშაოს, 
ეს სასჯელი შეიცვლება შინაპატიმრობით ან თავისუფლების აღკვეთით. ამასთანა
ვე, დრო, რომლის განმავლობაშიც მსჯავრდებული იხდიდა ამ სასჯელს, ჩაითვლება 
შინაპატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: 
გამასწორებელი სამუშაოს ერთი დღე – შინაპატიმრობის ერთი დღე; გამასწორებელი 
სამუშაოს სამი დღე – თავისუფლების აღკვეთის ერთი დღე.

სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა. სსკის 45ე მუხლის მიხედვით, 
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. სამხედრო პირის სამ
სახურებრივი შეზღუდვა ინიშნება სამი თვიდან ორ წლამდე ვადით. სამხედრო 
პირის სამსახურებრივი შეზღუდვის დანიშვნისას მსჯავრდებულის ხელფასიდან 
სახელმწიფოს შემოსავალში დაიქვითება თანხა განაჩენით დადგენილი ოდე
ნობით 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.

შინაპატიმრობა. სსკის 471 მუხლის მიხედვით, შინაპატიმრობა ნიშნავს 
მსჯავრდებულისათვის დღეღამის განსაზღვრულ პერიოდში თავის საცხოვრებელ 
ადგილას ყოფნის ვალდებულების დაკისრებას. შინაპატიმრობა ენიშნება ნასა
მართლობის არმქონე პირს ექვსი თვიდან ორ წლამდე ვადით. თავისუფლების 
აღკვეთის, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის, გამასწორებელი სამუშაოს ან 
ჯარიმის შინაპატიმრობით შეცვლის შემთხვევაში იგი შეიძლება დაინიშნოს ექვს 
თვეზე მცირე და ორ წელზე მეტი ვადითაც.
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თუ მსჯავრდებული განზრახ თავს აარიდებს შინაპატიმრობას, ეს სასჯელი 
შეიცვლება თავისუფლების აღკვეთით – განაჩენით დანიშნული შინაპატიმრობის 
ვადით. ამასთანავე, დრო, რომლის განმავლობაშიც მსჯავრდებული იხდიდა ამ 
სასჯელს, ჩაითვლება თავისუფლების აღკვეთის ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: 
შინაპატიმრობის ერთი დღე – თავისუფლების აღკვეთის ერთი დღე.

შინაპატიმრობა, როგორც წესი, აღსრულდება ელექტრონული ზედამხედვე
ლობის საშუალების გამოყენებით. ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების 
გამოუყენებლობის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სააგენტო. შინაპატიმრობის 
მოხდის პერიოდში მსჯავრდებულს ეკრძალება საქართველოს საზღვრის გადაკვეთა.

ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა. სსკის 50ე მუხლის მიხედვით, ვადიანი 
თავისუფლების აღკვეთა ნიშნავს მსჯავრდებულის საზოგადოებისაგან იზოლაციას 
და კანონით განსაზღვრულ თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსე
ბას. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა ინიშნება ექვსი თვიდან ოც წლამდე ვადით.

სასამართლო უფლებამოსილია, დანიშნოს სასჯელის ზომის უდაბლეს ზღვარზე 
ნაკლები სასჯელი, თუ მხარეებს შორის დადებულია საპროცესო შეთანხმება.

ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნისას სასამართლო უფლებამო
სილია, 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. 

უვადო თავისუფლების აღკვეთა. სსკის 51ე მუხლის მიხედვით, უვადო 
თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ განსაკუთრებით მძიმე 
დანაშაულისათვის. უვადო თავისუფლების აღკვეთა არ დაენიშნება იმას, ვისაც 
განაჩენის გამოტანის მომენტისათვის შეუსრულდა სამოცი წელი.

ქონების ჩამორთმევა. სსკის 51ე მუხლის მიხედვით, ქონების ჩამორთმევა 
ნიშნავს დანაშაულის საგნის ან/და იარაღის, დანაშაულის ჩასადენად გამიზნული 
ნივთის ან/და დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების სახელმწიფოს 
სასარგებლოდ უსასყიდლოდ ჩამორთმევას. 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.

იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვა. სსკის 521 მუხლის 
მიხედვით, იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვა ნიშნავს იარაღის 
დამზადების, შეძენის ან/და იარაღის (მათ შორის, სამსახურებრივსაშტატო 
იარაღის) შენახვის, ტარების ან/და გამოყენების შეზღუდვას ან/და აკრძალვას.

იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვის დამატებით სასჯელად 
დანიშვნისას აუცილებელი არ არის, იარაღი დანაშაულის იარაღი იყოს ან დანაშაუ
ლის ჩასადენად იყოს გამიზნული. იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდ
ვა სასჯელად ინიშნება ერთიდან ხუთ წლამდე ვადით.
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თავი I. სამართალი და სამართლიანობა, დანაშაული, სისხლის სამართლის პოლიტიკა

5.3. სასჯელის მიზნები
სსკის 39ე მუხლის თანახმად, სასჯელის მიზანია სამართლიანობის აღდგენა, 

ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება და დამნაშავის რესოციალიზაცია.
ა. სამართლიანობის აღდგენა
სასჯელის დანიშვნით სამართლიანობა უნდა აღუდგეს როგორც უშუალოდ 

მსხვერპლს, ასევე დამნაშავეს. სამართლიანობის აღდგენა დამნაშავისთვის 
გულისხმობს მისი პიროვნებისა და დანაშაულებრივი ქმედების პროპორციული 
სასჯელის მისჯას,

ბ. ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება
ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება არის მოკლე და გრძელვადიანი. მოკ

ლევადიანი პერსპექტივით ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება სახეზეა, როცა 
დამნაშავე ციხეში იმყოფება, ხოლო გრძელვადიანი პერსპექტივით  მსჯავრდებუ
ლის რესოციალიზაციის შედეგად.

გ. მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია
პატიმრობის კოდექსის 116ე მუხლის თანახმად, მსჯავრდებულის რესო

ციალიზაცია არის მსჯავრდებულში საზოგადოების, სხვა ადამიანების, ზნეობის 
ნორმებისა და ადამიანთა თანაცხოვრების დამკვიდრებული წესებისადმი 
პატივისცემისა და პასუხისმგებლობის გრძნობის ჩამოყალიბება. 

6. სისხლის სამართლის პოლიტიკის ცნება, ძირითადი პრინციპები და სახეები
6.1. სისხლის სამართლის პოლიტიკის ცნება 
სისხლის სამართლის პოლიტიკად შეიძლება მიჩნეულ იქნეს სახელმწიფო 

სტრუ ქტურების დანაშაულთან ბრძოლის მოვალეობა, რაც გულისხმობს არა 
მხოლოდ რეპრესიული ქმედებების, არამედ სისხლისსამართლებრივი სასჯელის 
გარდა, სხვა პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებას. 

ლიტერატურაში გამოიყენება კრიმინალური და სისხლისსამართლებრივი პოლი
ტიკა. სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკა უფრო ვიწრო სფეროა კრიმინალური 
პოლიტიკისა, ხოლო კრიმინალური პოლიტიკა, როგორც ცნება, აერთიანებს ყველა 
იმ პოლიტიკურ სფეროს, რომელიც დანაშაულს ებრძვის (სისხლისსამართლებრივი 
პოლიტიკა, საპოლიციო, საპროკურორო, პენიტენციური პოლიტიკა). 

კრიმინალური პოლიტიკა შეიძლება დაიყოს სამ ნაწილად: რაციონალური, 
ემოციური და პოპულისტური. 

ქვეყნის რაციონალური კრიმინალური პოლიტიკა სახეზეა, თუ იგი საზოგა
დოების სოციალურ და ეთიკურ ნორმებს აკმაყოფილებს და მეცნიერულ (მათ შორის, 
კრიმინოლოგიურ) კვლევებზეა ორიენტირებული. 

ქვეყნის ემოციური კრიმინალური პოლიტიკა გულისხმობს ქვეყნის 
საკანონმდებლო, აღმასრულებელი, სასამართლო ორგანოს წარმომადგენლების 
და მეცნიერების მიერ კრიმინალური პრობლემების ემოციურად გადაწყვეტას.  
ემოციურად უნდა იქნეს მიჩნეული არა მხოლოდ ლობისტების მიერ ზეწოლის 
ნებისმიერი ფორმის განხორციელება, არამედ კოლექტიური გრძნობების ზეგავ
ლენით მიღებული გადაწყვეტილებაც. 

ქვეყნის პოპულისტურ კრიმინალურ პოლიტიკაში იგულისხმება კრიმინალურ
პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე მასმედიის და საზოგადოებრივი გამოკითხვის 
ზეგავლენა. გერმანიაში ჩატარებულმა კრიმინოლოგიურმა კვლევებმა აჩვენა, რომ 
პოლიტიკა და საკანონმდებლო ორგანოები ხშირად ექცევიან მასმედიის გავლენის 
ქვეშ. 
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კრიმინოლოგია, როგორც მეცნიერება, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვეყნის 
კრიმინალური პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში. კრიმინოლოგიური კვლევები და 
მათი ანალიზი ძირითადი საფუძველია ქვეყნის კრიმინალური პოლიტიკის 
განსაზღვრაში. კრიმინოლოგიური ცოდნით გაჯერებული კრიმინალური 
პოლიტიკა ზედმიწევ ნით უწყობს ხელს სახელმწიფო კრიმინალური პოლიტიკით 
საზოგადოების კმაყოფილებას.

 
6.2. სისხლის სამართლის პოლიტიკის განხორციელების ძირითადი პრინციპები
კრიმინალური პოლიტიკის განხორციელების დროს მნიშვნელოვანი პრიორი

ტეტებია:
 ● ადამიანი, როგორც სამართლებრივი სახელმწიფოს დაცვის ობიექტი

კრიმინალური პოლიტიკა შემუშავებულია და ხორციელდება სახელმწიფო 
სტრუქ ტურების მიერ. დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად ზიანი ადგება ადა
მიანს; დამნაშავეები ადამიანებს აყენებენ ფიზიკურ, მორალურ (ფსიქოლოგიურ), 
სოციალურ ზიანს და მატერიალურ ზარალს. სამართლებრივი სახელმწიფოს 
პოზიტიური ვალდებულებაა იზრუნოს საკუთარ მოქალაქეებზე, დაიცვას ისინი 
დანაშაულებრივი ქმედებისაგან, შეამციროს დანაშაული და ებრძოლოს მას.  

ადამიანი, როგორც სულიერი არსება და ინდივიდი, მიისწრაფვის სხვა ადა
მიანებთან თანაცხოვრებისა და პიროვნული განვითარებისაკენ.  სახელმწიფოს პო
ზიტიური ვალდებულებაა (მათ შორის, კრიმინალური პოლიტიკის) ხელი შეუწყოს 
მის ამ მისწრაფებას. 

 ● ადამიანის პატივი და ღირსება
სახელმწიფო ვალდებულია კრიმინალური პოლიტიკის განხორციელების 

დროს დაიცვას ადამიანის პატივი და ღირსება.  ადამიანის პატივისა და ღირსების 
დარღვევად ჩაითვლება ისეთი კრიმინალური პოლიტიკა, რომელიც ადამიანს, 
როგორც ობიექტს, მიზნის მიღწევის საშუალებად გამოიყენებს. 

 ● სუბსიდირების პრინციპი 
სუბსიდირების პრინციპს მეტად დიდი მნიშვნელობა გააჩნია კრიმინალური 

პოლიტიკის დროს. კრიმინალური პოლიტიკის დაგეგმვის, განხორციელების დროს 
სისხლისსამართლებრივი ხასიათის რეაგირება მხოლოდ მაშინ არის შესაძლე
ბელი და სასურველი, თუ სხვა საზოგადოებრივი ნორმის დაცვის მექანიზმები 
(არაფორმალური სოციალური კონტროლი, ადმინისტარციული ხასიათის იძუ
ლების მექანიზმები) საკმარისი არ არის სამართლებრივი სიკეთის დასაცავად. 

 ● ოპორტუნობის პრინციპი 
კრიმინალური პოლიტიკის განხორციელების დროს მნიშვნელოვანია ოპორ

ტუნობის პრინციპი. ოპორტუნობის პრინციპი გულისხმობს სამართალდამცავი 
ორგანოს შესაძლებლობას, უარი თქვას სისხლისსამართლებრივ დევნაზე საჯარო 
ინტერესის არარსებობის გამო.  ამ მხრივ საინტერესოა, თუ როგორ უნდა მოხდეს 
იმ დანაშაულებრივი ქმედების შერჩევა, რომელიც სისხლის სამართლებრივად არ 
იდევნება. შერჩევა შესაძლებელია კონკრეტული დანაშაულების და დამნაშავეების 
მიხედვით, მათი პიროვნების და ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმის ან, ზოგა
დად, გარკვეულ დანაშაულთა სახეებისა და დამნაშავეების მიხედვით (მაგ., არა
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თავი I. სამართალი და სამართლიანობა, დანაშაული, სისხლის სამართლის პოლიტიკა

სრულწლოვანთა მიერ პირველად ჩადენილი ყველა ნაკლებად მძიმე დანაშაუ ლის 
სისხლისსამართლებრივ დევნაზე უარის თქმა).

კრიმინალური პოლიტიკის დაგეგმვის და განხორციელების დროს მნიშ
ვნელოვანია ქვეყნის ადამიანური და ეკონომიკური რესურსის სათანადო შესწავლა 
და გათვალისიწინება. სამართალდამცავი ორგანო ვალდებულია სა კუთარი 
ადამიანური და ეკონომიკური რესურსი ისე გადაანაწილოს, რომ შეძლოს ქვეყნის 
კრიმინოგენური ვითარების კონტროლი. კრიმინალური პოლიტიკისთვის ამ მხრივ 
მეტად მნიშვნელოვანია ახალი დანაშაულებრივი საფრთხეების (მაგალითად, 
კომპიუტერული დანაშაული) გასანეიტრალებლად პროფესიონალი კადრების 
შერჩევა და წინასწარ გადამზადება. პირველად ახალი დანაშაულებრივი 
საფრთხეების შესახებ სწორედ პოლიციის და პროკურატურის თანამშრომლე
ბი იგებენ. შესაბამისად, მათ მომზადებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. 
რესურსე ბის არასწორმა გადანაწილებამ შესაძლებელია ქვეყნის კრიმინოგენური 
მდგომარეობა გააუარესოს.  

7. გამოყენებული ლიტერატურა
 ● ტურავა მ., სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, მე9 გამოც., 

თბ., 2013.
 ● მუთჰორსტი ო., სამართალმცოდნეობის საფუძვლები, თბ., 2019.
 ● შალიკაშვილი მ., კრიმინოლოგია, მე3 გამოც., თბ., 2017.
 ● შალიკაშვილი მ., მიქანაძე გ., ხასია მ., სასჯელაღსრულების სამართალი, თბ., 

2014.
 ● ვარძელაშვილი ი., სასჯელის მიზნები, თბ., 2016.
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1. კრიმინოლოგიური თეორიების ცნება და მნიშვნელობა
თეორიებს კრიმინოლოგიაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. თეორიები 

წარმოადგენს სინამდვილის აზრობრივ კონსტრუქციას. ისინი იმ სამყაროს შესახებ 
გვაწვდიან განმარტებით ინფორმაციას, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ. თეორიების 
საშუალებით მეცნიერები ცდილობენ ჩვენ მიერ აღქმული მოვლენების დალაგებას, 
თუ როგორ და რატომ ხდება ესა თუ ის მოვლენა. მით უფრო კარგია თეორია, რაც 
უფრი ზუსტად გამოხატავს იგი სინამდვილეს.

კრიმინოლოგიური თეორიები ოთხ სხვადასხვა საკითხს ეხება. ესენია: დანა
შაული, დამნაშავე, დანაშაულის კონტროლი და დანაშაულის მსხვერპლი. 

ერთმანეთისგან განასხვავებენ დანაშაულის ჩადენის ხელისშემწყობ პირობებსა 
და დანაშაულის გამომწვევ მიზეზებს.

2. დანაშაულის ახსნაგანმარტების ფსიქოლოგიური თეორიები
2.1. ფროიდის ფსიქოანალიტიკური თეორია
ფროიდის აზრით ადამიანი, როგორც სულიერი არსება, ანტისოციალური 

მოვლენაა, რომელიც ბავშვობის ადრეულ ასაკში სწავლობს საკუთარ მოთხოვ
ნილებათა კონტროლს,  ანუ აღზრდის მეშვეობით ხდება მისი შინაგანი კონტროლის 
ჩანერგვა, რათა ადამიანმა შეძლოს ემოციების და სურვილების საზოგადოებრივ 
ნორმებთან შეხამება. იგი აქვს ყველა ადამიანს და გულისხმობს შინაგან სურვი
ლებს (იმპულსურობა, აღგზნება) და მოთხოვნილებებს. იგი მოითხოვს სწრაფ 
დაკმაყოფილებას და იმყოფება „ლოგიკის, ღირებულებების და ზნეობის მიღმა“. 

„ზემე“ არის მორალი  და  აღზრდის ყველა  ის  ნორმა, რომელიც საჭიროა 
ადამია ნის სოციალიზაციისათვის. ზემე არის თვითკონტროლი. „მე“ არის 
პირის აზროვნება, შეხედულებები, ღირებულებებისადმი და ნორმისადმი დამო
კიდებულება. 

ფსიქოანალიტიკური თეორიის მიხედვით, ზემე–ს და მეს განვითარებაში 
ხელის შეშლა იწვევს პიროვნების განუვითარებლობას, რაც აფერხებს მის 
სოციალიზაციას და იწვევს დანაშაულებრივ ქმედებებს. 

ფსიქოანალიტიკური თეორიის მიხედვით, დანაშაული არის „სიმპტომი 
შიდასულიერი კონფლიქტის მეს, ზემე–ს და იგის შორის“. 

ფროიდის სამი ინსტანციის ჰარმონიული თანაცხოვრება, უპირველეს ყოვლისა, 
მშობლების შვილებთან ურთიერთობაზეა დამოკიდებული, ვინაიდან საზო
გადოებრივი ღირებულებების და ნორმების ბავშვის ზემე–ში „ტრანსპორტირება“ 
სწორედ ბავშვის მიერ მშობლებთან იდენტიფიკაციით ხდება. 

თავი II. დანაშაულის ახსნა-განმარტების კრიმინოლოგიური თეორიები

ავტორი: მორის შალიკაშვილი
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თავი II. დანაშაულის ახსნა-განმარტების კრიმინოლოგიური თეორიები

ზემე–ს, როგორც მორალური ინსტანციის, ანუ მამის არყოლის ან მამის მიერ 
საკუთარი როლის არაჯეროვნად შესრულების (იგულისხმება ბავშვის ორიენტაცია 
მამის საქციელზე) შემთხვევაში, შეიძლება ბავშვი არასაკმარისად  განვითარდეს, 
ხოლო ბავშვის მოთხოვნილებათა დასაოკებლად მკაცრმა მორალურმა ნორმებმა კი 
შეიძლება იგი მის არაცნობიერში გადაიტანოს. მოზარდების დროზე ადრე გამიჯვნა 
საკუთარი დედის ან მამის ცხოვრების წესისაგან, იმ პირებში, რომლებშიც დიდია 
ზემე–ს (მორალური ნორმების) როლი, იწვევს ე.წ. ოიდიპოსის კომპლექსს  და, 
გაუცნობიერებლად, საკუთარი თავის დადანაშაულებას, რამაც ასევე დანაშაულის 
ჩადენა შეიძლება გამოიწვიოს.     

2.2. „განტევების ვაცის“ თეორია
თუ კრიმინოლოგიური თეორიები ძირითადად დამნაშავის პიროვნებას აქცევენ 

ყურადღებას და ჩადენილი დანაშაულის და მიზეზობრივი კავშირის დადგენას 
ცდილობენ, „განტევების ვაცის“  თეორია ორიენტირებულია სოციალურ რეაქციაზე 
და დამსჯელი საზოგადოების ფსიქოლოგიაზე.  ამ თეორიის თანახმად, საზოგადოება 
ქმნის თავის დამნაშავეებს და სჯის მათ საკუთარი უკურეაქციისათვის. 

„განტევების ვაცის“ ფსიქოლოგიურ თეორიაში იგულისხმება ადამიანების 
თვისება, საკუთარი ნაკლოვანებები, სისუსტეები და აკრძალული ემოციების 
და სურვილების შეუსრულებლობა, რომელთა რეალიზაციის უნარი თვითონ არ 
შესწევს, სხვა საგნებზე, ცხოველებსა და უცხო ადამიანებზე გადაიტანოს. აღნიშ
ნულს ადგილი აქვს, როდესაც საზოგადოების წევრებს საკუთარი აკრძა ლული 
სურვილები უცხო ადამიანებზე ან დამნაშავეებზე გადააქვთ. შეუსრულებელი 
ემოციების უცხო პიროვნებაზე გადატანა ხელს უწყობს მათ საკუთარი თავი 
საზოგადოების ღირსეულ და საუკეთესო წევრად წარმოიდგინონ.  

3. დანაშაულის ახსნაგანმარტების სოციოლოგიური თეორიები
3.1. დიფერენცირებული კავშირების თეორია (ე. საზერლენდი)
დიფერენცირებული კავშირის თეორია პირველად წარმოადგინა ედვინ 

საზერლენდმა 1939 წელს თავის წიგნში „კრიმინოლოგია“. საზერლენდი პირველი 
იყო, ვინც ეცადა ბიოლოგიური თეორიებისაგან გათავისუფლებას და დანაშაულის 
ახსნაგანმარტებაში სოციალურფსიქოლოგიური მომენტების გათვალისწინებას. 

დიფერენცირებული კავშირის თეორია წინა პლანზე აყენებს კრიმინალურ 
ჯგუფებში დანაშაულებრივი ქმედებების, ღირებულებების, მოტივებისა და 
ტექნიკის სწავლას.  მისი აზრით, „ადამიანის დანაშაულებრივი ან არადანა
შაულებრივი ქცევა განისაზღვრება მისი უახლოესი გარემოცვის ხასიათით“. 

საზერლენდის თეორიას გააჩნია 9 დებულება, რომლებსაც შემდეგ 9 
პრინციპი ეწოდა. საზერლენდისთვის დანაშაულებრივი ქცევა შეისწავლება 
სხვა პირებთან კომუნიკაციის პროცესში. დანაშაულებრივი ქმედების შესწავლა, 
ძირითადად, ხდება ჯგუფებში, სადაც პირებს ახლო, პირადი კავშირები გააჩნიათ. 
დანაშაულებრივი ქმედების შესწავლა თავის თავში მოიცავს დანაშაულის ჩადე
ნის ტექნიკის შესწავლასაც, რაც ხშირად ძალიან რთულია ან, პირიქით, ძალიან 
ადვილია. აქ ყურადღება ექცევა პიროვნების მოტივებს, რაციონალურ აზროვნებას 
და განწყობას.
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მორის შალიკაშვილი

3.2. ჰირშის კონტროლის თეორია
ტრავის ჰირშიმ გამოიკვლია 5 545 მოსწავლისაგან შემდგარი ჯგუფი. მოცემულ 

კვლევებზე დაყრდნობით ჰირში აღწერს თავის თეორიას. ჰირშის აზრით, თუ 
რომელიმე ადამიანი სხვა ადამიანის სურვილებსა და მოლოდინზე არ არის 
მინდობილი, მაშინ იგი აღარც ნორმებზეა მიჯაჭვული.

ადამიანებსა და ნორმებს შორის კავშირს ჰირში ოთხ ელემენტად ყოფს: 
1.  რაციონალური კომპონენტი ნიშნავს რაციონალურ, გონივრულ გააზრებას 

იმისა, თუ რა შეიძლება მოჰყვეს ნორმისგან გადახრას. 
2. ემოციური კომპონენტი/მიჯაჭვულობა არის ემოციური კავშირი სხვა 

ადამიანებთან. ეს არის სოციალური კავშირის ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ელემენტი. ემოციური კავშირი სოციალურ „პარტნიორებთან“ – მშობ
ლებთან, მეგობრებთან და მასწავლებლებთან  ამცირებს პირის მიერ 
დანაშაულის ჩადენის და მის კრიმინალად ჩამოყალიბების ალბათობას. 
პირის ემოციური კავშირი მასში აყალიბებს პასუხისმგებლობის გრძნობას 
მისი სოციალური „პარტნიორებისადმი“, რაც მას ხელს უშლის დანაშაუ
ლის ჩადენაში. 

3. დროის კომპონენტი/ჩართულობა ნიშნავს იყო ჩაბმული კონფორმისტულ 
(არადანაშაულებრივ) ქმედებებში, ე.ი. პირი იმდენად არის დაკავებული თა
ვისი საქმით, რომ მას აღარ აქვს დრო ჩაიდინოს დანაშაული. ვინც მუშაობს, 
სპორტს მისდევს, ეკლესიაში დადის ან სხვადასხვა სახის კავშირებშია 
გაერთიანებული, აღარც კი ექნება დრო დაგეგმოს ან ჩაიდინოს კრიმინა
ლური ქმედებები. 

4. მორალური კომპონენტი ნიშნავს რწმენას, რომ არსებობს საყოველთაო 
ღირებულებათა სისტემა, როგორც მორალური კეთილდღეობისა და 
კონვენციონალური წესების შეფასება და აღიარება.  ჰირშის თეზა კი იმ 
მიმართულებისაა, რომ ნორმის დამრღვევს წესების სჯერა მანამ, ვიდრე ის 
მათ დაარღვევს. რაც უფრო ნაკლებად სჯერა პირს მორალური ნორმებისა 
და აღიარებს მათ, მით უფრო დიდია საშიშროება, რომ მან დანაშაული 
ჩაიდინოს.

 3.3. რამდენიმე ფაქტორთა შეხედულება
კრიმინოლოგიურმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ერთ რომელიმე ფაქტორს ადამიანის 

დამნაშავედ გახდომა არ შეუძლია. არასრულწლოვნებს, რომლებმაც დანაშაული 
ჩაიდინეს, არ ჰქონდათ ერთი ან ორი პრობლემა, რამაც მათ მიერ დანაშაულის ჩადენა 
გამოიწვია, არამედ მათ გააჩნდათ შვიდი  ან  რვა  მძიმე ხასიათის  უარყოფითი  
ფაქტორი. შესაძლებელია, ერთ ან ორ პრობლემას მოზარდი გაუმკლავდეს და 
დამნაშავე არ გახდეს (მაგ.: მშობლების გაყრა, სიღარიბე), მაგრამ თუ მოზარდს 
უმუშევარი მამა ჰყავს, რომელიც ხშირად სვამს, დედა, რომელიც გონებრივად 
ჩამორჩენილია, მშობლები, რომლებიც მოზარდს სკოლიდან გამოიყვანენ და 
ფაბრიკაში გააგზავნიან სამუშაოდ, სამეზობლო ან/და სამეგობრო, რომელსაც ცუდი 
გავლენა შეუძლია მოახდინოს მოზარდზე, მაშინ თითოეული ფაქტორი მოზარდს 
დამნაშავედ ჩამოყალიბებაში შეუწყობს ხელს, ანუ შესაძლებელია ზემოაღნიშნულმა 
ფაქტორებმა ცალცალკე პირის დამნაშავეობა არ გამოიწვიოს, მაგრამ მათი 
ერთობლიობა საკმარისია დანაშაულის ჩასადენად.

კლასიკური კვლევები, რომლებიც რამდენიმე ფაქტორის კონცეფციას 
გაამყარებდნენ, მრავლად იქნა ჩატარებული. მაგალითად, გლიუკებმა კვლევებში 
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თავი II. დანაშაულის ახსნა-განმარტების კრიმინოლოგიური თეორიები

მიზნად დაისახეს პროგნოზისათვის გამოსადეგი (გამოსაყენებელი) ფაქტორების 
მოძიება. გლიუკებმა გამოიკვლიეს თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში 
მყოფი 1117 წლის მამრობითი სქესის 500 განმეორებითი დანაშაულისათვის 
ნასამართლევი არასრულწლოვანი და არანასამართლევი ახალგაზრდების იმავე 
რაოდენობის საკონტროლო ჯგუფი, და მიაკვლიეს თავდაპირველ  402 ფაქტორს, 
რომლებიც მათ სამამდე შეამცირეს. ავტორების აზრით, ამ ფაქტორების სა
ფუძველ ზეც შესაძლებელი უნდა იყოს მამრობითი სქესის ბავშვების  მომავალი 
სოცია ლური ქცევის წესის შესახებ პროგნოზი. ეს სამი ფაქტორია: 1) ბიჭებზე მე
თვალყურეობა დედის მხრიდან; 2) სიმკაცრე, რომელსაც დედები იჩენენ ბიჭების 
მიმართ აღზრდის დროს, და 3) ოჯახის წევრებს შორის მჭიდრო კავშირი. 

3.4. სოციალური დეზორგანიზაციის თეორია
კრიმინოლოგიის მეცნიერების განვითარებას დიდად შეუწყო ხელი ჩიკაგოს 

სკოლის საქმიანობამ. ჩიკაგოს სკოლა ჩამოყალიბდა ჩიკაგოს უნივერსიტეტში 
პირველ და მეორე მსოფლიო ომებს შორის პერიოდში.  ჩიკაგოს სკოლას ასევე 
განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ამერიკის კრიმინოლოგიის განვითარების 
ისტორიაში. მისმა სოციოლოგიის დეპარტამენტმა ჩამოაყალიბა მეცნიერული 
კვლევის ახალი შტო, რომელიც პირდაპირ იყო დაფუძნებული გამოცდილებასა და 
დაკვირვებაზე. 

ჩიკაგოში სოციალური პრობლემების შესწავლა ხშირად იწვევდა ტერმინ 
„ეკოლოგიის“ ხმარებას. „ეკოლოგია“ წარმოადგენს ბიოლოგიურ მეტაფორას, 
რომელიც მიუთითებს ბუნებრივი დალაგების მნიშვნელობაზე, ჯიშების ერთი
მეორისგან გამიჯვნის გზით, რომელიმე კონკრეტულ სამყაროში. ამ კონკრეტულ 
შემთხვევაში სამყაროს წარმოადგენდა ქალაქი ჩიკაგო და „ეკოლოგიის“ მიზანი 
იყო, დაკვირვებოდა, თუ როგორ ვითარდებოდა და იზრდებოდა ქალაქი. ჩიკაგოს 
სკოლის შესწავლის საგანი იყო ქალაქის არქიტექტურული განვითარება და 
დანაშაული.

ჩიკაგოს სკოლის გამოკვლევის მთავარ ნაწილს წარმოადგენდა ზონობრივი 
ჰიპოთეზა, რომელიც მოიცავდა იდეას, რომ ქალაქი ვითარდება კონკრეტული 
წრეების მეშვეობით, რომელთაგანაც თითოეული წარმოადგენს სოციალური და 
კულტურული ცხოვრების ზონას. ამ ზონების ხასიათი, ძირითადად, გამოწვეულია 
მისი მაცხოვრებლების ხასიათით. ბურგესმა შექმნა ჩიკაგოს სოციალური რუკა.  
მან დაასკვნა, რომ ქალაქი იზრდებოდა საზოგადოების კონკრეტული წრეების 
მეშვეობით. ბურგესის ვარაუდით, ცენტრი ამ წრეებისა იყო ბიზნეს წრე (პირველი 
ზონა), ანუ ის ადგილი, სადაც ცხოვრობდა შედარებით ნაკლები ხალხი, თუმცა 
საკუთრების ფასი იყო მაღალი. მეორე ზონა, კრიმინოლოგიური თვალსაზრისით, 
ყველაზე მნიშვნელოვანი ზონა იყო. აქ ცხოვრობდა ის დროებითი მოსახლეობა, 
რომლებიც იყვნენ ღარიბები და ცხოვრობდნენ ცუდ პირობებში. ამ ზონის გარდა, 
იყო კიდევ სამი საცხოვრებელი ზონა, რომლებიც განასახიერებდა პოპულაციის 
განვითარებას; ანუ მეორე ზონიდან მესამეში გადადიოდა შედარებით ფეხზე მყა
რად მდგარი ნაწილი ღარიბი საზოგადოებისა, ანუ მუშახელი, მესამედან მეოთხეში 
 საშუალო შეძლების ადამიანები, ხოლო მეოთხედან მეხუთეში კი  უკვე შედარებით 
მდიდარი ადამიანები და ეს წარმოადგენდა ქალაქის გარე უბნებს, სადაც მდიდრები 
ცხოვრობდნენ. 

მეორე ზონა წარმოადგენდა სოციალური პრობლემების კერას: იქ იყო დანა შაუ
ლი, პროსტიტუცია, ამორალური ცხოვრება, ჯანმრთელობის ცუდი პრობლემები და 
სიღარიბე. ჩიკაგოს სკოლის კრიმინოლოგების აზრით, ასეთი პრობლემები იწვევდა 
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ამ საზოგადოების არაორგანიზებულობას და კანონისადმი უპატივცემულობას 
(მათ შორის, დანაშაულს). მათ დაადგინეს, რომ ქალაქის გარკვეულ ნაწილებში 
კრიმინალის მაღალ ოდენობას ასევე იწვევდა უცხო, აფრიკული წარმოშობის 
ოჯახების დიდი მაჩვენებელი, უმუშევრობა და საკუთრების ქონის დაბალი 
პროცენტიული მაჩვენებელი.

დანაშაულის სტატისტიკური რაოდენობა პირველიდან მეხუთე ზონისაკენ 
კლებულობდა. 

3.5. ღირებულებები და დანაშაული
ღირებულებები არის ის მყარი კრიტერიუმები, რომლებიც ადამიანებს 

ეხმარება კეთილისა და ბოროტის, კარგის და ცუდის გარჩევაში.  ღირებულებები 
ის (ხშირად გაუცნობიერებელი) სტანდარტებია, ფუნდამენტია, საიდანაც ყო
ველდღიური ქმედებები (მათ შორის, დანაშაულებრივი), გადაწყვეტილებები 
და მიზნები აღმოცენდებიან.  კულტურული ღირებულებები არ არის უცვლელი 
და მათ ფორმირებაში დიდი როლი გააჩნია რელიგიას. საგანმანათლებლო 
სკოლების დანერგვამ სხვა არაფერი მოიტანა, თუ არა დომინანტი საზოგადოების 
ღირებულებების გავრცელება, რომლებიც შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს კიდეც 
კულტურის ტრადიციულ ღირებულებებს. 

დანაშაულის გამომწვევი მიზეზების შესწავლისას სხვა საკითხებთან ერთად 
მნიშვნელოვანი ადგილი დამნაშავის ღირებულებების შესწავლას ეთმობა. 

 ● Homo Sowjeticus
იური ლევადამ 198991 წლებში გამოკითხა 2 700 საბჭოთა კავშირში მცხოვრები 

თითქმის ყველა ეროვნების მოქალაქე. კითხვარი შედგებოდა 100 კითხვისაგან. 
ლევადა საბჭოთა სისტემის მიერ შექმნილ Homo Sowjeticusს ახასიათებს 

ოთხი ძირითადი ნიშნით: 1. მისთვის შთაგონებული და მისგან აღიარებული 
წარმოდგენა მისი ერთადერთობის შესახებ; 2. მისი „შვილმამობრივი“ ორიენტაცია 
სახელმწიფოსადმი;  3. მისი მიდრეკილება იერარქიულობისადმი; 4. მისი იმპერიუ
ლი ხასიათი. 

ლევადას აზრით საბჭოთა სისტემამ შექმნა ფრუსტრირებული, გაორებული, 
ადვილად მართვადი და მორჩილი ადამიანის ფენომენი, რომელსაც ორიენტაცია 
აქვს დაკარგული და ყოველდღიურ ცხოვრებაში თავისი თავის დამკვიდრება 
უჭირს. მას იმის ძალაც კი არ შესწევს, რომ რაიმე იღონოს საკუთარი მდგომარეობის 
გამოსასწორებლად. 

 ● Homo Sowjeticus დღეს
2005 წელს საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში გამოკითხულ 

იქნა 1217 წლამდე ასაკის, როგორც ქალაქის, ასევე რაიონის მცხოვრები, 1374 მო
ზარდი. კვლევაში მონაწილეობდნენ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგე ნე ლი 
მოზარდებიც. 

მოზარდის ქცევითი პრობლემების სპექტრის შეფასება განხორციელდა სოცია
ლურეკონომიკური, ფსიქოლოგიური, ნეიროფსიქოლოგიური მახასიათებლების 
გათვალისწინებით. 

როგორც კვლევა ადასტურებს, მოზარდებს აღენიშნებათ ორიენტაციისა 
და ფასეულობათა სისტემის პრობლემები, კერძოდ: „მოზარდებში, თავიანთი 
პრიორიტეტებისა და არაპრიორიტეტების შესაბამისად, გამოიკვეთა სწრაფვა 
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ისეთ პიროვნებად ჩამოყალიბებისაკენ, რომელიც დატოვებს განათლებული 
ადამიანის შთაბეჭდილებას, იქნება დახვეწილი, ზრდილობიანი, ჯანმრთელი, 
ამავდროულად, მას შეიძლება არ ჰქონდეს არც მაღალი შემეცნებითი აქტივობა, 
არც რაციონალურობა, მისთვის არცთუ ისე მნიშვნელოვანია სიხალისე, სია
მოვნება, მაგრამ, სამაგიეროდ, მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მეგობრები და 
სიყვარული“. 

ზემოაღნიშნული კვლევების გაანალიზების საფუძველზე შეგვიძლია გამოვ
ყოთ ის ღირებულებები, რაც ჩვენს საზოგადოებას ნაკლებად გააჩნია. ესენია: 
კონკურენტუნარიანობა, შრომისმოყვარეობა და საქმის კეთების დროს სიამოვნება. 
სამივე ეს ფასეულობა მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან. პიროვნება ვერ იქნება 
კონკურენტუნარიანი, თუ არ სიამოვნებს საკუთარი საქმიანობა და არ არის 
შრომისმოყვარე. ინდივიდის პროფესიულ საქმიანობაზეა დამოკიდებული მისი 
ფასი, ღირებულება საზოგადოებაში.  

სამწუხაროდ, არც დღეს და არც ადრე არ ხდებოდა შრომის პროპაგანდა 
საზოგადოებაში, რამაც მიგვიყვანა სწორედ იმ დამოკიდებულებამდე, რაც 2005 
წელს ახალგაზრდების გამოკითხვამ დაადასტურა: ცრუსაქმიანობა, ცრუაქტიუ
რობა, თვითკმაყოფილება, უნაყოფობა [დატოვებს განათლებული ადამიანის 
შთაბეჭდილებას, მას შეიძლება არ ჰქონდეს არც მაღალი შემეცნებითი აქტივობა 
და არც რაციონალობა]. აკაკი ბაქრაძის აზრით, „შრომით გამდიდრებული კაცი 
ქართულ მწერლობას არ დაუხატავს. თუ ვინმე მდიდარია ქართულ მწერლობაში 
დახატული, ქონება აუცილებლად ავაზაკობით აქვს შეძენილი... ეს გულგატეხი
ლობას ნერგავს – შრომით სიმდიდრეს ვერ შეიძენ და სულ მათხოვარი იქნები. 
ქართული მწერლობა არ იცნობს ისეთ ტიპს, როგორიცაა, ვთქვათ, დავით 
სარაჯიშვილი, ანდა ზუბალაშვილების ოჯახი.“  

ზემოაღნიშნული იძლევა იმის ვარაუდის შესაძლებლობას, რომ ეკონომი
კური დანაშაულის ერთერთ გამომწვევ მიზეზს შეიძლება საზოგადოებაში 
დამკვიდრებული ისეთი ღირებულებები წარმოადგენდნენ, როგორიცაა: კონკუ
რენტუნარიანობის გრძნობის არქონა, შრომისმოყვარეობის ნაკლებობა და 
საკეთებელი საქმის სიყვარულის, სიამოვნების არქონა. ამ ფასეულობების არქონა 
იწვევს ისეთ მდგომარეობაში ყოფნას (სოციალური გაჭირვება), რომლისგანაც თავის 
დაღწევის ერთერთ საშუალებად ადამიანი ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულის 
ჩადენას მიიჩნევს.

ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ძალადობრივი ხასიათის დანაშაულის გამომწვევ 
მიზეზებს შორის არის საზოგადოებაში გავრცელებული დამოკიდებულება 
აგრესიისადმი, რომელიც კონფლიქტის მოგვარების ერთერთ გამართლებულ 
საშუალებად აგრესიას გულისხმობს. 

4. ძალადობის გამომწვევი თეორიები
4.1. ფრუსტრაციააგრესიის თეორია
ფრუსტრაციააგრესიის თეორია ორიენტირებულია ფროიდის ფსიქოანალი

ტიკურ თეორიაზე და აგრესიას მიიჩნევს როგორც რეაქციის საშუალებას გარკვეუ
ლი მდგომარეობის არსებობის დროს. დოლარდმა ფსიქოანალიტიკური ასპექტიდან 
შეიმუშავა ფრუსტრაციააგრესიის თეორიის ოთხი ძირითადი თეზისი: 

1. ფრუსტრაციას ადამიანი მიჰყავს აგრესიულ ქმედებებამდე და აგრესია არის 
ფრუსტრაციის შედეგი; 2. აგრესიულობის სიძლიერე პროპორციულია ადამიანში 
მანამდე განვითარებული ფრუსტრაციის სიძლიერისა; 3. კათარზისის თეორიის 
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მიხედვით, აგრესიული ქმედების გამოვლენით ადამიანში არსებული აგრესიული 
ენერგია ნელდება და ადამიანი სხვა აგრესიულ ქმედებებს ნაკლებად სჩადის; 4. თუ 
მოხდება აგრესიის გამოვლენის ბლოკირება, აგრესია გადავა სხვა ადამიანებზე ან 
ობიექტზე (იხ. „განტევების ვაცის თეორია”).

ფრუსტრაციააგრესიის თეორიის მიხედვით, დამნაშავე მოზარდები უფრო 
ფრუსტრირებულნი არიან, ვიდრე არადამნაშავეები. არადამნაშავე მოზარდები 
ფრუსტრაციას სხვა რეაქციებით ავლენენ, ხოლო დამნაშავეები ძალადობრივ 
დანაშაულს (მკვლელობა, მკვლელობის მცდელობა, სხეულის დაზიანება, 
ნივთის დაზიანება) ჩადიან. ფრუსტრაციის მომტანია მოზარდის უმუშევრობა ან 
დაუსაქმებლობა, რაც შეიძლება აგრესიაში, ნარკოტიკებისა და ალკოჰოლის მიღე
ბაში გამოიხატოს. 

4.2. რენე ჟირარის მიმეტური თეორია
სიტყვა მიმეტური წარმოშობილია ძველი ბერძნული სიტყვისგან და ნიშნავს 

მიბაძვას.
რენე ჟირარის თეორიის მიხედვით,  ბიოლოგიური მოთხოვნილებები  შიმ

შილი, სექსი, ძილი და ა.შ.  ბუნებრივი მოვლენებია. ადამიანის სურვილი, 
რომელიც სცილდება ბუნებრივ მოთხოვილებებს, მაგ.: ძალაუფლება, სიმდიდრე, 
ქონების დაგროვება, საზოგადოებრივი აღიარება, ადამიანური ურთიერთობები, 
არის მიმეტური ანუ მიმბაძველობითი მოთხოვნილებები, რომელიც ადამიანს 
წარმოეშვება სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის შედეგად. ადამიანი მისთვის 
მისაღები (სამაგალითო) ადამიანის მიბაძვით სწავლობს, თუ რა შეიძლება იყოს 
მისთვის მოსათხოვნი, სათაყვანებელი. ჟირარის მიხედვით, ძალადობა და კონ
ფლიქტები მას შემდეგ ხდება, რაც ორ დაპირისპირებულ მხარეს ერთი და იგივე 
სათაყვანებელი ობიექტი აქვთ ამორჩეული. ადამიანისათვის ასეთი სათაყვანე
ბელი კლასიკური ობიექტებია ძალაუფლება, პარტნიორი (სექსში) და ქონება. 
დაპირისპირებული მხარეები, ისე რომ მათ ეს გააზრებულიც კი არ აქვთ, ბაძავენ 
მეორე მოქიშპე მხარეს, რითაც ძლიერდება მოქიშპე მხარისადმი პატივისცემის 
და თაყვანისცემის გრძნობა. მოქიშპე მხარეებისათვის ერთმანეთის მიმბაძველო
ბით ის სათაყვანებელი ობიექტი, რის გამოც მათი დავა წარმოიშვა, მეორე 
პლანზე გადადის და წინა პლანზე სიძულვილი, ძალადობა და დაპირისპირება 
წამოიწევა, რომელიც (როგროც აღინიშნა) ერთმანეთის მიმბაძველობის შედეგია. 
ძალადობაში მიბაძვის ამ პროცესში მოქიშპე მხარეები არა საკუთარ თავს, 
არამედ დაპირისპირებულ მხარეს მიიჩნევენ „ჩხუბისთავად“ და მიმბაძველად. 
სინამდვილეში კი ორივე მხარე ერთმანეთს ბაძავს ძალადობრივი გზით 
კონფლიქტის მოგვარებაში.  

ჟირარის აზრით, თუ ვიღაც რაიმე ობიექტს ეთაყვანება, ჩვენ ვცდილობთ, რომ 
მას ეს ობიექტი წავართვათ. ამიტომ მას და ჩვენ შორის იწყება კონფლიქტი. მას 
შემდეგ, რაც ვიღაც ჩვენთვის სათაყვანებელი ობიექტის წართმევას დაგვიპირებს, 
ბუნებრივად ვეწინააღმდეგებით და ამ ობიექტისადმი ჩვენი და მისი თაყვანისცე
მაც იზრდება. ეს არის მიმეტური (მიმბაძველობითი) დაპირისპირება, რომელიც 
პასუხისმგებელია ადამიანებს შორის ძალადობრივ კონფლიქტებზე.  საგულისხმოა, 
რომ „გადამწყვეტი არ არის [სათაყვანებელი] ობიექტის ღირებულება, თავად 
ძალადობა სძენს ფასს ამა თუ იმ ობიექტს“.  

კრიმინოლოგიური კვლევები ადასტურებენ, რომ აგრესიული ქცევის მიბაძვა  
ადამიანებს ძალიან ადვილად შეუძლიათ და ადვილად დაისწავლიან, იმის 
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თავი II. დანაშაულის ახსნა-განმარტების კრიმინოლოგიური თეორიები

მიუხედავად თუ როგორი (დადებითი თუ უარყოფითი) ურთიერთობა აქვთ მისაბაძ 
პიროვნებასთან. 

რენე ჟირარისათვის ძალადობის მიმეტური თვისებები ძალიან ჰგავს ბუნებრივ 
კატასტროფას, ცეცხლს, რომელიც სწრაფად ვრცელდება. 

მიმბაძველობითი აგრესიის კარგი მაგალითია ამერიკელი ფსიქოლოგის 
ფი ლიპე ზიმბრდოს მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტი. ზიმბარდომ  დაიბარა  
პირვე ლი კურსის სტუდენტები და სთხოვა (უფლება მისცა) ძველი ავტო
მობილი ჩაქუჩებით დაეზიანებინათ. თავდაპირველად სტუდენტებს უჭირ
დათ ავტომობილის დაზიანება და სიფრთხილით ურტყამდნენ ჩაქუჩებს 
ავტომობილს. მას შემდეგ რაც მათში თავშეკავების მომენტი გაქრა, ისეთი 
ფიზიკური დაზიანების სურვილმა გაიღვიძა, რომ მათ ავტომობილი უმოკლეს 
ვადაში დაჭეჭყეს. ძალადობას მოწყურებულები, არ გაჩერდნენ და ავტომობილი 
დაწვეს, სახანძრო მანქანებს კი ავტომობილის ჩაქრობაში ხელს უშლიდნენ. 
პოლიცია იძულებლი გახდა, პრევენციული ღონისძიებებისთვის მიემართა, 
რათა მოძალადე სტუდენტებს სხვა ობიექტებიც არ დაეზიანებინათ (სხვა 
ავტომობილები, მაღაზიები). მოცემული ექსპერიმენტი კარგი მაგალითია 
იმისა, თუ როგორ შეიძლება ჩვეულებრივი ადამიანები, სოციალური გარემოდან 
(მიბაძვა) და ჯგუფის დინამიკიდან გამომდინარე, მოძალადეები გახდნენ.  

5. ვიქტიმოლოგიის თეორიები
ვიქტიმოლოგია შეისწავლის დანაშაულის მსხვერპლის პიროვნებას, მის 

მსხვერპლად გახდომის გარემოს (პირობებს), მის საქციელს, როგორც მსხვერპლად 
გახდომის მომენტში, ასევე მას შემდეგ და მსხვერპლად გახდომით გამოწვეულ 
შედეგებს. გარდა ამისა, იგი შეისწავლის დამნაშავისა და დანაშაულის მსხვერპლს 
შორის ურთიერთობას. 

არსებობს ვიქტიმოლოგიის ცნების ორგვარი გაგება: ვიწრო, რომლის მიხედვით, 
ვიქტიმოლოგია არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის დანაშაულის მსხვერპლს, 
და ფართო, რომლის მიხედვით, ვიქტიმოლოგია არის მეცნიერება, რომელიც 
შეისწავლის არა მხოლოდ დანაშაულის მსხვერპლს, არამედ უბედური შემთხვევე
ბისა და საზოგადოებრივი ურთიერთობების მსხვერპლს.  

 
5.1. ცხოვრების წესის თეორია
„ცხოვრების წესის“ თეორიის მიხედვით, პირის ვიქტიმირება გამომდინარეობს 

მისი ცხოვრების წესიდან,  ანუ დანაშაულის მსხვერპლის ქცევა (ცხოვრების წესი) 
გარკვეულწილად დაკავშირებულია სხვა პირების დანაშაულებრივ ან ამორალურ 
საქმიანობასთან. 

 მსხვერპლად გახდომის მნიშვნელოვანი ფაქტორია როგორც პირის საქმიანობა, 
ასევე მის მიერ შერჩეული ქუჩა, უბანი, ქალაქი. 

ადამიანებს შორის „ცხოვრების წესის“ ფაქტორთა სხვადასხვაობა კრიმინო
ლო გიურ ლიტერატურაში აიხსნება: 1. სოციალური შეჩვევის პროცესებით 
(შეჩვევა სამსახურის, საცხოვრებელი ადგილის, თავისუფალი დროის გატარების 
დაწესებულების მიმართ); 2. საკუთარი თავის (იდენტიტეტის) ძიების პროცესით.

მსხვერპლად გახდომის შესაძლებლობა იზრდება, იმისდა მიხედვით, შეუძ
ლია თუ არა პირს რისკზე წასვლა (მაგ., მოგზაურობა ისეთ რეგიონში, სადაც 
შეიარაღებული დაპირისპირებაა).
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მორის შალიკაშვილი

5.2. „ნასწავლი“ დაუხმარებლობის / დასწავლილი უმწეობის თეორია
„ნასწავლი“ დაუხმარებლობის თეორია ეკუთვნის სელიგმანს. სელიგმანის 

ექსპერიმენტები დაყოფილი იყო ორ ნაწილად. ექსპერიმენტის პირველ ფაზაში 
მან ძაღლები დაყო სამ ჯგუფად. პირველ და მეორე ჯგუფს ელექტრონული 
დენის წყაროს უერთებდა ისე, რომ მათ ტკივილი ეგრძნოთ. პირველ ჯგუფს 
შეეძლო ელექტრონული შოკისგან თავის დაღწევა, გაქცევა, ხოლო მეორე ჯგუფს 
ტკივილისაგან თავის დაღწევა არ შეეძლო. მეორე ჯგუფის ძაღლები დაბმულები 
იყვნენ. ძაღლების მესამე საკონტროლო ჯგუფს საერთოდ არ ჰქონდა ელექტრონულ 
შოკთან შეხება. ექსპერიმენტის მეორე ფაზა მდგომარეობდა შემდეგში. სელიგმანმა 
დადგა ერთმანეთთან დაკავშირებული ორი გალია, რომელიც მხოლოდ მცირე 
წინაღობით იყო გატიხრული ისე, რომ ძაღლებს თავისუფლად შეეძლოთ ერთი 
გალიიდან მეორეში გადახტომა. სამივე ჯგუფის ძაღლები სათითაოდ შეიყვანა ერთ 
გალიაში და ელექტრონული შოკით ტკივილი მიაყენა. პირველი ჯგუფის ძაღლები 
არათუ გაექცნენ ელექტრონულ შოკს, არამედ ელექტრონული შოკის მიერთებამდე 
ხტებოდნენ მეორე გალიაში, რათა თავი დაეღწიათ ტკივილისაგან. ასევე იქცეოდნენ 
მესამე, საკონტროლო ჯგუფის, ძაღლები. მეორე ჯგუფის ძაღლები კი, რომლებსაც 
ექსპერიმენტის პირველ ფაზაში შესაძლებლობა არ ჰქონდათ გაქცეულიყვნენ და 
ელექტრონული შოკით გამოწვეული ტკივილი თავიდან აეცილებინათ, რჩებოდნენ 
გალიაში, ეგუებოდნენ ტკივილს და აღარ ხტებოდნენ მეორე გალიაში, იმის 
მიუხედავად, რომ მათ მეორე გალიაში გადახტომით შეეძლოთ ამ ტკივილისაგან 
თავის დაღწევა. მეორე ჯგუფის ძაღლებმა ექსპერიმენტის პირველი ფაზიდან 
მიღებული გამოცდილების საფუძველზე ისწავლეს, რომ ისინი უარყოფით შედეგს 
(ელექტრონული შოკით გამოწვეულ ტკივილს) თავიდან ვერ აიცილებდნენ, მათი 
ნებისმიერი საქციელის მიუხედავად.

თეორიის მიხედვით,  ადამიანს, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში არის 
დანაშაულის მსხვერპლი და იმყოფება ტრავმატიზირებულ და გამოუვალ 
მდგომარეობაში, დანაშაულის დამთავრების შემდეგ უძნელდება დაუბრუნდეს 
ნორმალურ ცხოვრებას, მაგ., პირი, რომელიც რამდენიმე დღის განმავლობაში 
მძევალთა ხელში იმყოფება და ყოველდღიურად მას შეურაცხყოფას აყენებენ, ან 
მოს წავლე, რომელიც სხვა მოსწავლეებისაგან სისტემატიურად იჩაგრება. „ნასწავ
ლი“ დაუხმარებლობის თეორიის თანახმად, დამნაშავე მსხვერპლზე სისტემატური 
ამორალური თუ უკანონო ქმედებებით, მასში (მსხვერპლში) სპობს საკუთარი 
თავისადმი ნდობის გრძნობას და საკუთარი ღირსების დაცვის სურვილს, რაც 
აძლიერებს ალბათობას იმისა, რომ მოხდეს იმავე პირის (საკუთარი თავისადმი 
რწმენადაკარგულის) სხვებისაგან (რე)ვიქტიმიზაცია.

6.  გამოყენებული ლიტერატურა
 ● შალიკაშვილი მ., კრიმინოლოგია, მე3 გამოც., თბ., 2017.
 ● შალიკაშვილი მ., ძალადობის კრიმინოლოგია, თბ., 2012.
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1. ორგანიზებული დანაშაულის ცნება
ორგანიზებული დანაშაული, რომელსაც, სულ ცოტა, ორი საუკუნის ისტორია 

გააჩნია, რამდენიმე ათწლეულია მეცნიერების კვლევის ობიექტს წარმოადგენს. 
სიტყვა „ორგანიზება“ წარმოიშვა ბერძნული და ფრანგული სიტყვებისგან და 

ინსტრუმენტს, იარაღს, მოწესრიგებას, დაგეგმვას, გაერთიანებას ნიშნავს. 
ცნება „ორგანიზებული დანაშაული“ 1919 წელს აშშში, ჩიკაგოში, იქნა პირ

ველად გამოყენებული. ორგანიზებული დანაშაულის (ცნების) გავრცელება
გაძლიერებას ხელი შეუწყო „მშრალმა კანონმა“ აშშში, რომელიც კრძალავდა 
ალკოჰოლური სასმელების წარმოებასა და გაყიდვას 19201933 წლებში, რამაც 
გამოიწვია მისი (ალკოჰოლური სასმელის) არალეგალური წარმოება, კონტრაბან და, 
ფალსიფიცირებული სასმელის გაყიდვა, ანუ ისეთი დანაშაულებრივი საქმიანო
ბები, რომლებიც დანაშაულებრივი ჯგუფისაგან კარგ ორგანიზებას მოითხოვდა. 

გერმანიის ბუნდესტაგის მიერ 1992 წელს ორგანიზებულ დანაშაულთან 
არსებულ პრაქტიკაზე დაყრდნობით შემუშავებულ იქნა ორგანიზებული 
დანაშაულის ცნება. ამ ცნების მიხედვით, ორგანიზებული დანაშაული არის 
მოგების ან ძალაუფლების მიღების მიზნით სისტემატიურად და ხანგრძლივი 
(და განუსაზღვრელი) პერიოდით დანაშაულის ჩადენა, თუ იგი ჩადენილია ორზე 
მეტი პირის მიერ:

ა) პროფესიული ან სამეწარმეო სტრუქტურების გამოყენებით; 
ბ) ძალადობით ან დაშინებით; 
გ) პოლიტიკაზე, მედიაზე, იუსტიციასა და ეკონომიკაზე გავლენის მოხდენით. 
ეს არ არის ორგანიზებული დანაშაულის ცნება, ეს არის ის ასოციაციები, რასაც 

იწვევს სიტყვა „ორგანიზებული დანაშაული“. 
კრიმინოლოგიურ ლიტერატურაში მიღებულია ორგანიზებული დანაშაუ

ლის აღწერა მისი საქმიანობის და ინდიკატორების საფუძველზე. მათ შორის 
მნიშვნელოვანია: 1. ადამიანთა ჯგუფის შექმნა, ხანგრძლივი პერიოდის 
განმავლობაში ერთად ყოფნის სურვილით (პირები, რომლებიც კრიმინალური 
საქმიანობით ცხოვრობენ, მატერიალური ქონების მიღების მიზნით შექმნილი 
კრიმინალური ჯგუფები); 2. ამგვარ ჯგუფებში ადამიანები „გაწევრიანებულნი“ 
არიან მთელი სიცოცხლის მანძილზე; 3. მაღალი ორგანიზებულობა ჯგუფის 
შიგნით, რაც დამყარებულია მყარი მმართველობის სტილზე (დისციპლინის 
მაღალი დონე, ერთმანეთისადმი პატივისცემა, უფროსებისადმი მორჩილება, 
საიდუმლოს შენახვის მაღალი კულტურა, შიდა სადამსჯელო აპარატი, სხვისი 
დანაშაულის საკუთარ თავზე აღება, ჯგუფის წევრების ოჯახების პატივისცემა 

თავი III. ორგანიზებული დანაშაული და კრიმინალური სუბკულტურა

ავტორი: მორის შალიკაშვილი
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მორის შალიკაშვილი

და დახმარება, ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ჯგუფში დაბრუნება); 4. წინასწარ 
კარგად დაგეგმილი დანაშაულები, რომელთა ჩადენის დროს განაწილებულია 
დანაშაულებრივი საქმიანობა ჯგუფის წევრების გონებრივი და ფიზიკური 
შესაძლებლობების მიხედვით; 5. არალეგალური საქმიანობები (იარაღით, 
ნარკოტიკული საშუალებებით, ხელოვნების ნიმუშებით ვაჭრობა, კაზინოების 
მართვა და პროსტიტუციის მომსახურების კონტროლი; საქმიანობები, რომლებიც 
დაკავშირებულია ლეგალურ ბიზნესთან: რესტორნების, ბარების, ბანკების, 
სასტუმროების საქმიანობა); 6. კონტაქტების გამოყენება, რომელიც საჭიროა 
(არა)ლეგალური საქმიანობის განსახორციელებლად; 7. დანაშაულის თვით
მხილველზე ზემოქმედება (ძალის გამოყენება, დაშინება, მოსყიდვა) და სხვა. 

2. ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სისხლისსამართლებრივი მექანიზმები
ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ საქართველოს კანონი 

განსაზღვრავს კანონიერი ქურდების ცნებას, რაც განაპირობებს სისხლის სამარ
თლის კოდექსის 2231 („ქურდული სამყაროს“ წევრობა, „კანონიერი ქურდობა“), 2232 
(„ქურდულ შეკრებაში“ მონაწილეობა), 2233 („ქურდული სამყაროს“ საქმიანობის 
მხარდაჭერა)  და 2234 („ქურდული სამყაროს“ საქმიანობის მხარდაჭერა) მუხლებით 
ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებულ საკითხებს.

ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ საქართველოს კანონის 
მიხედვით:

 ● „ქურდული სამყარო“ არის პირთა ნებისმიერი ერთობა, რომელიც 
შეთანხმებულია „ქურდული სამყაროს“ საქმიანობის განხორციელებაზე.

 ● „ქურდული სამყაროს“ საქმიანობა არის „ქურდული სამყაროს“ წევრის/ „კა
ნონიერი ქურდის“ საქმიანობა, განხორციელებული დაშინებით, მუქარით, 
იძულებით, დუმილის პირობით, „ქურდული შეკრებით“/„ქურდული 
გარჩევით“, დანაშაულებრივ ქმედებებში არასრულწლოვანთა ჩაბმით, 
დანაშაულის ჩადენით, დანაშაულის ჩადენისკენ წაქეზებით, საკუთარი 
კრიმინალური  გავლენის  გამოყენებით  ან სხვა უკანონო ქმედებით, რომ
ლის მიზანია თავისთვის ან სხვისთვის სარგებლის ან უპირატესობის მიღება, 
ძალაუფლების ან/და გავლენის მოპოვება/მინიჭება. 

 ● „ქურდული სამყაროს“ წევრი არის პირი, რომელიც აღიარებს „ქურდულ 
სამყაროს“ და აქტიურად მონაწილეობს მის საქმიანობაში, აგრეთვე 
პირი, რომელიც აღიარებს „ქურდულ სამყაროს“, კავშირი აქვს მასთან და 
სახეზეა აშკარად გამოხატული ნიშნების ერთობლიობა, რომ პირი თავისი 
ქმედებით გამოხატავს მზადყოფნას „ქურდული სამყაროს“ საქმიანობაში 
მონაწილეობისთვის. 

 ● „კანონიერი ქურდი“ არის პირი, რომელიც ნებისმიერი ფორმით მართავს 
ან/და ორგანიზებას უწევს „ქურდულ სამყაროს“ ან „ქურდული სამყაროს“ 
საქმიანობის მეთოდების გამოყენებით მართავს ან/და ორგანიზებას უწევს 
პირთა გარკვეულ ჯგუფს. 

 ● „ქურდული გარჩევა“ არის „ქურდული სამყაროს“ წევრის/„კანონიერი 
ქურდის“ მიერ პირის ქმედების შეფასება ან/და დავის განხილვა/გადაწყვეტა 
ნებისმიერი ფორმით (მათ შორის, ელექტრონული კომუნიკაციის საშუა
ლებით), „ქურდული სამყაროს“ საქმიანობის განხორციელების მიზნით. 

 ● „ქურდული შეკრება“ არის ორი ან ორზე მეტი პირის შეკრება ან დაკავშირე
ბა ნებისმიერი ფორმით (მათ შორის, ელექტრონული კომუნიკაციის 
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თავი III. ორგანიზებული დანაშაული და კრიმინალური სუბკულტურა

საშუალებით) პირთა „ქურდულ სამყაროში“ გაწევრების ან წევრობის 
შეწყვეტის, სტატუსის შეცვლის ან „ქურდული სამყაროს“ საქმიანობასთან 
დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხის (მათ შორის, ფინანსური/მა
ტერიალური რესურსების განკარგვის საკითხის) განხილვის/გადაწყვეტის 
მიზნით.

3. კრიმინალური სუბკულტურის ცნება და ისტორია
სუბკულტურის ცნების ჩამოყალიბებისას ძირითადი აქცენტი მიმართულია 

კულტურასა და სუბკულტურას შორის იერარქიულ დამოკიდებულებაზე (sub = 
ლათ.: ქვევით). „სუბ“ თავისთავად მიუთითებს, რომ ადგილი აქვს სუბკულტურასა 
და კულტურას შორის ჰეგემონიურ დამოკიდებულებას.

სუბკულტურა არის ადამიანთა ჯგუფის ან ერთი რომელიმე სოციალური 
კატეგორიის ქცევის მოდელი, რომელიც ხორციელდება მთლიანი კულტურის 
(ფარგლებში) შიგნით და საკუთარი თავისებურებანი გააჩნია, რომელთა 
მეშვეობითაც ისინი განსხვავდებიან გაბატონებული კულტურისა ან სხვა 
სუბკულტურებისაგან. 

სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონში სუბკულტურის 
შესახებ შემდეგი სახის განმარტებას ვხვდებით: „სოციალური ნორმებისა და 
ღირებულებების, ქცევის მოდულების სისტემა, რომელიც განსაზღვრული 
სოცია ლური ჯგუფისთვისაა დამახასიათებელი და გამოარჩევს მას საზოგადოე
ბაში გაბატონებული კულტურისაგან (ანუ, საზოგადოების უმრავლესობის 
კულტურისაგან). არ არის აუცილებელი, სუბკულტურა ეწინააღმდეგებოდეს 
გაბატონებულ კულტურას, არამედ შეიძლება იყოს მისი რელევანტური. 
თუმცა ამასთან დაკავშირებით თავს იჩენს პრობლემა, ვინაიდან თანამედროვე 
საზოგადოებებში კულტურული ფრაგმენტაციის მაღალი ხარისხი აძნელებს 
გაბატონებული კულტურის გამოყოფას. სუბკულტურებში ჩართულობის 
მოტივაცია ზოგიერთისათვის შეიძლება იყოს კომპენსაცია იმ წარუმატებლობისა 
და წყენისა, რაც მათ საზოგადოების უმრავლესობის მხრიდან შეხვდათ. 
სუბკულტურა შეიძლება შეიქმნას სხვადასხვა სოციალური მახასიათებლის 
საფუძველზე, როგორიცაა ეთნიკურობა, კლასობრივი და რელიგიური 
კუთვნილება, სექსუალური ორიენტაცია, უბრალოდ, ცხოვრების ახალი სტილი 
(ისეთი, რომელიც დაამკვიდრეს, მაგ., პანკებმა) და სხვა“. 

ლიტერატურაში გამოყოფენ სამი სახის სუბკულტურას: 1. არაკრიმინალური 
სუბკულტურა  იგულისხმება ჯგუფები, რომლებიც გაბატონებულ კულტურას 
ეკუთვნიან, მაგრამ საკუთარი ნორმატიული სისტემა გააჩნიათ და გაბატონებული 
კულტურისაგან ან მათი სოციალური მდგომარეობით, ან იმით განსხვავდებიან, 
რომ ისინი გაბატონებული კულტურის ზოგიერთ ასპექტს უარყოფენ. ასეთი სახის 
სუბკულტურებს კონფლიქტი არ გააჩნიათ გაბატონებულ კულტურასთან და 
ლეგიტიმურ საშუალებებს იყენებენ მიზნის მისაღწევად; 2. კონტრა სუბკულტურა 
 დანაშაულებრივი სუბკულტურა, რომელიც თავისი ნორმების და ღირებულებების 
სისტემით საგრძნობლად განსხვავდება გაბატონებული კულტურისაგან, მაგრამ არ 
ცდილობს გაბატონებული კულტურის შეცვლას; 3. საწინააღმდეგო სუბკულტურა, 
რომელსაც ასევე საკუთარი ნორმები გააჩნია, რომლებიც გაბატონებული კულტურის 
ოპოზიციურობიდან გამოიკვეთა და სურს შეცვალოს გაბატონებული კულტურა.

ერთერთი პირველი სუბკულტურული კვლევები ეკუთვნის ტრეშერს და ვაიტს. 
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მორის შალიკაშვილი

 ● ტრეშერის კვლევები სუბკულტურის შესახებ
ტრეშერი ითვლება რობერტ პარკის მოსწავლედ და კოლეგად.  ტრეშერი 1919

1926 წლებში იკვლევდა და გაანალიზა 1 313 მოზარდების ბანდა. ტრეშერის აზრით, 
სუბკულტურული ჯგუფები (ბანდები) ეს არის ბუნებრივი და სპონტანური რეაქცია 
იმ უამრავ ფრუსტრაციაზე, რომელიც ბანდის წევრებმა განიცადეს ოჯახური დე ზ
ორგანიზაციის, პოლიტიკური კორუფციის, დაბალი ხელფასების, ცუდი სამუშაო 
პირობების, მაღალი უმუშევრობისა და გეტოებში არასახარბიელო საცხოვრებელი 
პირობების გამო. ბანდების წევრების დიდი ნაწილი ემიგრანტი ან შავკანიანია. ბანდა 
ხშირ შემთხვევაში მათი სტატუსის მიღების ერთადერთი საშუალებაა. ბანდების 
წარმოქმნის ერთერთი მიზეზი არის სოციალური კონტროლის ნაკლებობა ან 
სისუსტე. ტრეშერი ბანდების დაყოფას ახდენს წევრების ასაკის მიხედვით. ბანდების 
ერთი ნაწილისთვის ასაკობრივი ზღვარი დადგენილი არ არის. ხშირად ბანდის 
ასაკოვანი წევრების მიერ ბავშვები კარგად გამოიყენება უკანონო საქმიანობისათვის. 
ამის მიუხედავად, ტრეშერი გვთავაზობს სამ ასაკობრივ ბანდას: 

ა) ბავშვების ბანდა, რომელიც არაორგანიზებულია და ერთ სამეზობელოში 
მცხოვრები ბავშვების ჯგუფურ კავშირს წარმოადგენს;

ბ) მოზარდთა ბანდა. ასეთი ჯგუფები უკეთესად არიან ორგანიზებულნი, 
ვიდრე ბავშვების ბანდები, ორიენტირებულნი არიან კონკრეტულ 
ადგილმდებარეობაზე, არიან ზედამხედველობიდან გასული და ნახევრად 
კრიმინალები (ქურდობა, ვანდალიზმი). ხშირად ამ ბანდების წევრები 
მოგვიანებით ხდებიან პროფესიონალი დამნაშავეები;

გ)  ზრდასრულთა ბანდები. ამ ტიპის ასაკობრივ ჯგუფებს გააჩნიათ 
კონკრე ტუ ლი შეხვედრის ადგილი (ბარი, კლუბი). ასეთი ბანდები არის 
დანაშაულებრივი ტიპის, აქტივობა მრავალფეროვანია და მათთვის 
კონფლიქტი შედარებით უმნიშვნელო როლს თამაშობს. კონფლიქტური 
სიტუაციების გამოცდილება ქმნის ჯგუფის იდენტობას, ერთობას, 
სიმბოლოებს და წევრებს შორის დამოკიდებულებებს.

მოზარდთა და ზრდასრულთა კრიმინალურ ბანდებს შორის არ არსებობს 
მკვე თრი განსხვავება. ხშირია მოზარდთა ბანდიდან ზრდასრულებში 
რეკრუტირების შემთხვევები. ბანდის წევრების კრიმინალური კარიერა ხშირად 
იმაზე ადრე იწყება, ვიდრე ისინი პირველად იქნებიან მართლმსაჯულების 
წინაშე წარდგენილნი. ასაკის მატებასთან ერთად მძიმდება დანაშაულებრივი 
ქმედებები. 

 ● ვაიტის კვლევები სუბკულტურის შესახებ
ვაიტის სუბკულტურული კვლევების განსაკუთრებულობა მდგომარეობს 

მის მეთოდში. ვაიტი სამი წლის განმავლობაში თანამონაწილეობით 
დაკვირვებას აწარმოებდა და თავად იყო „წევრი“ კრიმინალური ბანდის. 
ვაიტი აწარმოებდა ბან დის უკანონო თუ კანონიერი საქმიანობის აღწერას და 
ანალიზს. თანამონაწილეობითი დაკვირვებით ვაიტმა შეძლო, დაედგინა ის 
ზოგადი ვარაუდი, რომელიც მანამდე არსებობდა, იმის თაობაზე, რომ ღარიბთა 
დასახლებები (slums) დეზორგანიზებულები არიან, რომ ბანდებს მყარი  სტრუქტუ 
რა, ნორმები და ღირებულებათა სისტემა გააჩნიათ და სხვა.

ვაიტის კვლევის შედეგების განზოგადება პრობლემურია, რადგან მისი კვლევა 
შეეხებოდა ემიგრანტი იტალიელების ცხოვრებას და სხვა ეროვნებების შესახებ მას 
ინფორმაცია არ შეუგროვებია.
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თავი III. ორგანიზებული დანაშაული და კრიმინალური სუბკულტურა

ვაიტის მიერ გაანალიზებულ იქნა 5 ბანდა, რომელთა წევრების ასაკი 2030 წელი 
იყო (ეს იყო ზრდასრულთა ბანდები, თუ ტრეშერის მიხედვით ვიმსჯელებთ). 

ვაიტი დასახლდა ბოსტონის ერთერთ ღარიბთა დასახლებაში (slum) და 
19361939 წლებში თანამონაწილეობით დაკვირვებას ატარებდა. თავდაპირველი 
კონტაქტის დამყარების პრობლემების მიუხედავად, მან შეძლო, დაახლოებოდა 
ბანდის ერთერთ ლიდერს, რომელთან სიახლოვემაც მას შესაძლებლობა მისცა, 
ინფორმირებული ყოფილიყო ისეთი საკითხებისა და საქციელის შესახებ, რომელიც 
ბანდის არაწევრებისთვის ხელმიუწვდომელი იქნებოდა.

ვაიტის თანახმად, ემიგრანტთა უშედეგო ინტეგრაციისა და კრიმინალური 
საქმიანობის გვერდით ადგილი ჰქონდა წარმატებული ინტეგრაციის მაგალითებსაც. 
ემიგრანტთა ინტეგრაცია ხშირად პიროვნულ ხასიათს ატარებდა და ნაკლებად იყო 
გარემო პირობებზე დამოკიდებული. 

იმის მიზეზი, თუ რატომ იყო დაბალი ფენის ქცევა დევიაციური, განპი
რობებული იყო იმით, რომ დაბალი და საშუალო ფენის ქცევის წესებს შორის 
კავშირი არ არსებობდა. ზოგიერთი ნორმა და ქცევის წესი, მაგ.: სიძლიერე, 
ამტანობა, ძალადო ბის გამოყენების ან ძალადობის ატანის უნარი, ერთნაირად იყო 
მიღებული როგორც დაბალი, ასევე საშუალო ფენის წარმომადგენლებისთვის. 

ვაიტის მიერ გამოკვლეული ბანდებიდან საინტერესოა ე.წ. ნორტონის ბანდა. 
ეს კრიმინალური სუბკულტურული ჯგუფი ძირითადად ნორტონის ქუჩაზე 
ოპერირებდა, შედგებოდა იტალიელი მიგრანტი 13 წევრისგან, რომელთა ასაკი 20
30 წელი იყო, ჰქონდათ მხოლოდ ცხრა კლასის განათლება და იყვნენ უმუშევრები ან 
თავი გაჰქონდათ პერიოდული სამუშაოებით. 

ნორტონის ბანდის „საქმიანობა“ შემდეგნაირად გამოიყურება:
ნორტონის ჯგუფი ერთმანეთს ერთსა და იმავე ადგილას ხვდებოდნენ 

თითქმის ყოველ დღე ნაშუადღევს ან საღამოს. მათი საუბრის თემა იყო სპორტი, 
სექსი, პოლიტიკა და ჯგუფის წევრების ესა თუ ის პიროვნული პრობლემები. 
სისტემატურმა ურთიერთობებმა განაპირობა მყარი სტრუქტურა და იერარქია, 
რომელსაც ისინი ვერც ამჩნევდნენ. იერარქია შესამჩნევი იყო მხოლოდ მათ 
საქციელზე დაკვირვებისას. კერძოდ, იმ დამოკიდებულებებზე დაკვირვებისას, 
რომელიც სუბკულტურის წევრებს ერთმანეთის მიმართ გააჩნდათ სივრცული 
მიმართებების შემთხვევაში (პროქსემიკა), მაგ., კაფეში დასაჯდომი ადგილების 
გადანაწილების დროს. ჯგუფის წევრებს გააჩნდათ საკუთარი ნორმები, 
ღირებულებები და ვალდებულებები, რომლებიც იერარქიული პოზიციებიდან 
განისაზღვრებოდა.

ოჯახი და ოჯახური ურთიერთობები ჯგუფის წევრებისთვის უმნიშვნელო 
როლს თამაშობდა. ოჯახები ძირითადად დეზორგანიზებული იყო. წევრებისთვის 
ოჯახი და სახლი მხოლოდ ძილისთვის გამოიყენებოდა. ოჯახის წევრე ბთან 
დამოკიდებულების თვალსაზრისით, განსხვავება არ იყო დაოჯახებულ 
და დასაოჯახებელ ჯგუფის წევრებს შორის. დაოჯახებული ჯგუფის წევ
რები იგივე დროს ატარებდნენ ოჯახის გარეთ, ბანდასთან, როგორც დასაო
ჯახებელი წევრები. ნორტონის ჯგუფის წევრების დამოკიდებულება და 
იდეოლოგია ოჯახის შესახებ საგრძნობლად განსხვავდებოდა საშუალო ფენის 
თვალსაზრისისგან. 

საშუალო ფენის სუბკულტურისგან ნორტონის დაბალი ფენის ჯგუფის 
სუბკულტურა იმითაც განსხვავდება, რომ თუ საშუალო ფენის სუბკულტურის წევრი 
ინდივიდუალურადაც ცდილობს განვითარებას და საზოგადოებაში სტატუსის 
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მოპოვებას, დაბალი ფენის სუბკულტურის წევრს არ სურს ან უნარი არ შესწევს 
დატოვოს სუბკულტურა. 

ნორტონის ჯგუფის სუბკულტურის წარმოქმნა შესაძლებელია განპირობებული 
იყოს ინტეგრაციის პრობლემებით და/ან იტალიური კულტურული ნორმებისა და 
ღირებულებების განსხვავებულობით ამერიკულ საზოგადოებაში. ემიგრანტთა მიერ 
ინტეგრაციის კულტურული პრობლემისა და, ამ პრობლემიდან გამომდინარე, მათ 
მიერ ჩადენილი დანაშაულის შესახებ, საინტერესოა ტორსტენ სელინის (Thorsten 
Sellin) კულტურის კონფლიქტის თეორია.

4. კრიმინალური სუბკულტურის წარმოქმნის თეორიული ახსნაგანმარტება
4.1. ქოენის სუბკულტურის თეორია
ქოენის სუბკულტურის თეორია წარმოიშვა დაკვირვებებიდან, რომლებსაც იგი 

აწარმოებდა დაბალი ფენის (კლასის) არასრულწლოვან ვაჟებზე, იმის თაობაზე, თუ 
როგორ ხვდებოდნენ ისინი კრიმინალურ დაჯგუფებებში. ქოენის სუბკულტურის 
მოდელის უკეთ გასაგებად აუცილებელია მისი ტერმინების  დაბალი და საშუალო 
ფენების (კლასები)  განმარტება. 

ქოენის აზრით, ეკონომიკური მდგომარეობის გარდა, მნიშვნელოვანია 
ბავშვების სოციალური მდგომარეობა. ბავშვები დაბალი სოციალური ფენიდან 
დიდი ალბათობით ნაკლები კულტურული ღირებულებების მატარებლები არიან, 
ვიდრე ბავშვები საშუალო ფენიდან. ბავშვებს დაბალი სოციალური ფენიდან არ 
შესწევთ უნარი (კულტურული შესაძლებლობა) კონკურენცია გაუწიონ საშუალო 
ფენის ბავშვებს და დააკმაყოფილონ მასწავლებელთა, მზრუნველთა, პოლიციელთა 
და ეკლესიის მსახურთა მოთხოვნები, რომლებიც საშუალო ფენის ნორმებით 
ხელმძღვანელობენ. 

დაბალი სოციალური ფენის წევრობა ხშირად დამოკიდებულია მისი ოჯახის 
ადგილზე საზოგადოებაში, კერძოდ, მისი ოჯახისა და სხვა ოჯახების პოზიციაზე 
(მდგომარეობაზე) საზოგადოებაში. გამოცდილება და პრობლემები და მათი 
მოგვარების ხერხები, რომლებსაც ოჯახის წევრები სხვა ოჯახის წევრებთან 
ურთიერთობის დროს ხაზს უსვამენ, განაპირობებს ამ ოჯახის პოზიციას 
საზოგადოებაში. 

ოჯახის მნიშვნელობა დიდია ბავშვის, მოზარდის პიროვნების ჩამოყალიბების 
პროცესში. ოჯახური ურთიერთობები და ამ ურთიერთობიდან მიღებული გა
მოცდილება დიდ როლს თამაშობს მოზარდის ჩამოყალიბებაში და საზოგადოების 
სხვა წევრებთან (არაოჯახის წევრებთან) ურთიერთობებში. შეიძლება ითქვას, რომ 
სამყარო, არაოჯახური გარემო არის სცენა, სადაც მოზარდს უწევს როლის თამაში და 
იმ ქცევითი იმპულსების წარმოჩენა, რომლის ფორმირებაც მოხდა ოჯახის პირობებ
ში. ეს სცენა, თეატრის სცენისგან განსხვავებით, რეალურია. იგი შედგება ფაქტების, 
ადამიანების, ქცევების, გამოწვევებისა და რეაქციებისაგან, რომელსაც ადამიანი 
თავს ვერ აარიდებს და რომელზეც დამოკიდებულია მისი ადგილი საზოგადოე
ბაში. აქ ხდება რეალური დასაჩუქრება ან დასჯა, აქ მიღებული კმაყოფილება ან 
ფრუსტრაცია მნიშვნელოვანია მოზარდის პიროვნების ჩამოყალიბების პროცესში. 
ეს არ ნიშნავს, რომ ოჯახური და ოჯახის გარეთ არსებული სამყარო განსხვავდება 
ერთმანეთისგან; პირიქით, ისინი ერთმანეთს ავსებენ. ცოდნა, გამოცდილება და 
უნარჩვევა, რომელსაც მოზარდი ითვისებს ოჯახში, პირდაპირ უწყობს მას ხელს 
სწავლის პროცესსა და გარესამყაროსთან წარმატებით გამკლავებაში. 

ოჯახებს გარკვეული სტატუსის მატარებლად თუ ჩავთვლით, მაშინ ეს 
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ოჯახები გარკვეულ სოციალურ კლასებად უნდა დაიყოს. ქოენის აზრით, ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში სოციალური კლასები არსებობენ. „სოციალური კლასის” 
ქვეშ იგულისხმება შეფასება, რომელსაც თემის მაცხოვრებლები გააკეთებდნენ 
მათი ნაცნობი თემის სხვა ოჯახების შესახებ, საზოგადოებაში მათი მდგომარეობის, 
სოციალური სტატუსის მიხედვით.  შესაბამისად, კვლევის ფარგლებში გამოიყო 
საშუალო და დაბალი ფენა. საშუალო ფენას განეკუთვნებიან მასწავლებლები, სა
სულიერო პირები, მზურველობით ორგანიზაციებში მომუშავე პირები, სამეზობლო 
საცხოვრებლების ხელმძღვანელები და ორგანიზატორები. მათ მიერ აღიარებული 
ნორმები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ, 
სავაჭრო, საეკლესიო, სამეზობლო და აღმზრდელობით ცხოვრებაში. ესენი არიან 
ადამიანები, რომლებიც თემის, დასახლების სიმბოლოებად არიან ქცეულნი და 
მოზარდები მათ ბაძავენ. ნორმები, რომლებსაც ჩამოთვლილი პირები – საშუალო 
ფენა  აღიარებს, შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 
გაბატონებული ღირებულებათა სისტემაა. ეს ნორმები პროტესტანტული წეს
ჩვეულებებისა და ეთიკის საფუძველზე იქნა შექმნილი და დიდ როლს თამაშობს 
ამერიკელი ხალხის და ამერიკული საზოგადოების ფორმირებაში. მოკლედ რომ 
ვთქვათ, საშუალო ფენის ეთიკა მოწოდებულია ადამიანის მიერ რაციონალური, 
ასკეტური, თვითდისციპლინური და დამოუკიდებელი საქმიანობისა და 
დოვლათის შექმნისკენ. საზოგადოებაში გავრცელებული შეხედულებით, თუ 
ადამიანი წარმატებულია, ის ამ ზემოაღნიშნული ეთიკური ნორმების დაცვით 
უნდა ცხოვრობდეს. ოჯახს საშუალო ფენიდან უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს, 
მოამზადოს შვილი წარმატებული სტატუსის მოსაპოვებლად. როდესაც საუბარია 
საშუალო და დაბალი ფენის კულტურებზე, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ორი ფენა ერთმა
ნეთთან დაპირისპირებულია ან კულტურულად ჰეგემონიური ფენა არსებობს. 
დაყოფა უფრო კვლევის მიზნებისთვის მოხდა. ამ ფენის ჯგუფები მშვიდობიან 
თანაცხოვრებაში არიან ამერიკის ქალაქებში. 

ამ ფენებს შორის „კონკურენციის“ შედეგად დაბალი ფენის ბავშვებს 
უყალიბდებათ არასრულფასოვნების გრძნობა, უარს ამბობენ გავრცელებული 
ნორმების აღიარებაზე და უპირისპირდებიან მას.

საშუალო ფენასთან კონკურენციაში „დამარცხებული“ დაბალი ფენის 
მოზარდები, რომელთაც საზოგადოებაში სრულფასოვან წევრად დამკვიდრების 
და ინტეგრაციის პრობლემა გააჩნიათ, ქმნიან თანატოლთა და თანამოაზრეთა 
ჯგუფებს, კრიმინალური ბანდის კულტურას. ასე წარმოიშობიან სუბკულტურული 
ჯგუფები. დელიქვენტი მოზარდი, რომელიც დაბალი ფენის/კლასის გაბატონე
ბული ღირებულებების საზოგადოებაშია სოციალიზირებული, არარაციონალური, 
უპასუხისმგებლო და აგრესიული ქცევით უპირისპირდება გაბატონებული 
საშუალო კლასის ნორმებს.

ქოენის მიხედვით, გადამწყვეტი არის ის, რომ მოზარდები კულტურული 
სისტემის საკუთარ ფორმას აყალიბებენ და ისეთ მიზნებს ისახავენ, რომელთა 
განხორციელების კონტროლი თვითონვე შეუძლიათ და რომლებიც მათ დაეხმარება 
ნაწილობრივ მაინც აღმოფხვრან სტატუსთან დაკავშირებული პრობლემები.

დასასრულს, ქოენის თეორია შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდეგი თეზისების 
სახით: 

1) თუ საზოგადოება დაყოფილია კლასების მიხედვით, 2) თუ საზოგადოების 
ერთ ნაწილს სოციალური სტატუსი აქვს მინიჭებული, რომელიც კლასების 
შესაძლებლობაზეა დამოკიდებული, 3) თუ საზოგადოების ერთი ნაწილი კლასების 
სპეციფიკურობიდან გამომდინარე წარმოშობილ ნორმებს და ღირებულებებს და 
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დაბალი ფენის სტატუსს აღიარებს, 4) თუ დაბალი ფენის მოზარდებს საკუთარი 
სტატუსი გაბატონებულ საზოგადოებაში (კულტურაში) ინტეგრაციის პრობლემებს 
უქმნის, 5) თუ დაბალი ფენის მოზარდებს გაბატონებულ საზოგადოებაში 
(კულტურაში) ინტეგრაციის პრობლემები ერთნაირი აქვთ, 6) თუ დაბალი ფენის 
მოზარდები გაბატონებულ საზოგადოებაში (კულტურაში) მიღებული იმ ნორმების 
და ღირებულებების წინააღმდეგ ერთად გამოდიან, რომელთა გამოც მათ დაბალი 
ფენის სტატუსი მიენიჭათ  მაშინ დაბალი ფენის მოზარდები ქმნიან ინტერაქტიულ 
ჯგუფებში ნორმებს და ღირებულებებს (სტატუსის კრიტერიუმებს), რომლებიც 
გაბატონებული საზოგადოების (კულტურის) მიმართ ნეგატიურად არის მიმართუ
ლი და ახორციელებენ ქმედებებს ამ კულტურის წინააღმდეგ. 

4.2. მილერის სუბკულტურის თეორია
ქოენის მსგავსად, ვალტერ მილერიც ცდილობს ახსნას დაბალი ფენის 

მოზარდების ბანდების ფენომენი. თუ ქოენი სუბკულტურის წარმოშობის მიზეზად 
მიიჩნევს დაბალი ფენის კოლექტიურ რეაქციას საშუალო ფენის ნორმებისადმი, 
მილერის აზრით, სუბკულტურის წარმოშობის მიზეზი არის არა ფენებს შორის 
კონფლიქტი, არამედ დაბალი ფენის ქცევის მარეგულირებელი ნორმები. მილერის 
აზრით, ბანდების დანაშაულების შემთხვევაში კულტურულ ფასეულობათა სისტემა, 
რომელსაც პირდაპირი ზემოქმედება აქვს ბანდის წევრების საქციელზე, თავად 
წარმოადგენს დაბალი ფენის კულტურას, რომელიც დიდი ხნის დამკვიდრებული, 
ტრადიციულია და მათი ერთობის ნიშანს წარმოადგენს.

მილერის კვლევის ემპირიული მონაცემების დიდი ნაწილი შეგროვებულ იქნა 
მოზარდთა ბანდების დანაშულის კონტროლის კვლევითი პროექტის ფარგლებში. 
პროექტის ფარგლებში სამი წლის განმავლობაში 7 წინასწარ კარგად გადამზა
დებული სოციალური მუშაკი მუშაობდა 21 დანაშაულებრივ ქუჩის ბანდასთან 
ღარიბთა (slum) რაიონში. 

ეს ბანდები შედგებოდა შავკანიანი და თეთრკანიანი წევრი ბიჭებისა და 
გოგონებისაგან, რომელთა ასაკი იყო 1722 წელი. 8 000 გვერდის მოცულობის 
პირდაპირი დაკვირვების მონაცემები იქნა შეგროვილი ბანდის წევრების ქცევისა და 
რაიონის მოსახლეობის შესახებ. შეგროვილი მონაცემები შედგებოდა იმ სოციალური 
მუშაკების მოხსენებებისაგან, რომელთაც ყოველდღიური კონტაქტი ჰქონდათ 
ბანდის წევრებთან, ავტორის კულტურის ანთროპოლოგის თანამონაწილეობითი 
დაკვირვების ოქმებისაგან და ჯგუფური დისკუსიების პირდაპირი აუდიო 
ჩანაწერებისაგან.  

შეგროვებული მასალის შედეგად გამოკვლეულ და გაანალიზებულ იქნა ბანდის 
წევრების ქცევები და დამოკიდებულებები სკოლასთან, პოლიციასთან, სექსუალურ 
სურვილებთან, დანაშაულებთან (ქურდობა, ყაჩაღობა), სპორტულ ღონისძიებებთან 
და სხვა აქტივობებთან მიმართებით. დაახლოებით 70 ასეთი ქცევა იქნა კვლევის 
მონაცემებიდან გამოყოფილი, ბარათებზე გადატანილი და კატალოგიზირებული. ამ 
მონაცემების ანალიზი მიზნად ისახავდა ამ რაიონში ჩვეულებად ქცეული ქცევითი 
სტრუქტურების დადგენას. 

მილერის აზრით, დაბალი ფენა არის ავტონომიური, რომელსაც გააჩნია 
ტრადიციულად დამკვიდრებული კულტურული სისტემა. როგორც დაბალი ფენის 
ცხოვრების წესი, ასევე თითოეული კულტურული ჯგუფი ხასიათდება ექვსი 
მნიშვნელოვანი და ცენტრალური ასპექტით, რომლებიც ყველას (კულტურის ყველა 
წევრის) ინტერესის სფეროს წარმოადგენს, ყველა თაობაშია გავრცელებული, ყველას 
ყურადღებას იპყრობს და ემოციურად მისაღებია. ეს ცენტრალური ასპექტებია: 
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1. სიძნელეები  იგულისხმება ისეთი სიტუაცია ან ქცევა, რომელსაც 
ოფიციალურ ორგანოებთან ან საშუალო ფენის წარმომადგენლებთან რთული 
ურთიერთობები ახლავს თან. ასეთი ძნელი ურთიერთობების „დაძლევა“ მიიჩნევა 
დადებით თვისებად. სიძნელეებისაგან თავის დაღწევა დაბალი ფენის კულტურის 
ყველა ასაკისა და სქესის წევრისთვის არსებითი გამოწვევაა და ეს ის საკითხია, 
რომელიც მათი ცხოვრების მთავარ თემად შეიძლება მოიაზრებოდეს. სიძნელეების 
განზომილება ეხება როგორც კანონიერ, ისე უკანონო ქცევას. მამაკაცებისათვის 
ასეთი სიძნელეები ეხება ხშირ ჩხუბს, ნასვამ მდგომარეობაში სექსუალურ 
თავგადასავლებს, ქალების შემთხვევაში კი სექსუალურ ურთიერთობებს 
უარყოფითი შედეგებით. დაბალი ფენის წევრების სურვილი, უარი თქვან ისეთ 
ქცევაზე, რომელიც მორალურ და დადგენილ ნორმებს არღვევს, გამომდინარეობს 
არა ამ ოფიციალური ნორმების აღიარებისაგან, არამედ სურვილისაგან, არ გაეხვიონ 
შარში, არ შეხვდეთ სიძნელეები. 

დაბალი ფენის კულტურაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ისეთი 
უნარჩვევების ქონას, რომელიც სიძნელეების დაძლევას შეუწყობს ხელს. 
თუ საშუალო ფენის კულტურაში მიღწევები პირდაპირ განაპირობებს პირის 
სტა ტუსს საზოგადოებაში, დაბალი ფენის კულტურაში პირის სტატუსი 
დამოკიდებულია მის კანონიერ და უკანონო საქციელზე. დედა საკუთარი ქა
ლიშვილის მეგობარს აფასებს არა იმ ცოდნით, რაც მას მიღწევებში დაეხმარება, 
არამედ იმ უნარჩვევებით, რითაც ის სიძნელეების გადალახვას შეძლებს.

საინტერესოა, თუ როგორ არის აღქმული კანონიერი და უკანონო საქციელი. ბევრ 
შემთხვევაში არსებობს კანონიერი ნორმების აღიარების მოჩვენებითი სურვილი და 
შინაგანი, დაფარული სიმპათია უკანონო საქციელისადმი. ხშირად სიძნელეები, 
შარში გახვევა პრესტიჟის ამაღლებას უწყობს ხელს. 

დაბალი ფენის კულტურა მის წევრებს სთავაზობს კანონიერი და უკანონო 
საქციელის არჩევის ალტერნატივას, ამიტომ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ერთი 
ძმა პოლიციის შერიფია, ხოლო მეორე  კრიმინალური ავტორიტეტი.

2. სიძლიერე  იგულისხმება ისეთი  თვისებები, როგორიცაა ფსიქიკური  სიმ
ყარე, ძალა, გამძლეობა, სითამამე. 

მასკულინობის დასადასტურებლად დაბალი ფენის წევრები ხშირად იყენებენ 
სიმბოლოებს ტატუს სახით, მათთვის უცხოა სენტიმენტალობა, ხელოვნებისა და 
ლიტერატურის მიმართ გააჩნიათ ნეგატიური, გულგრილი დამოკიდებულება, 
ქალები ფიქრობენ, რომ ისინი დაპყრობის ობიექტები არიან. 

მასკულინური (მამაკაცური) ჩვევების წარმოშობის მიზეზად მილერი 
მიიჩნევს ვაჟი მოზარდების მიერ მამაკაცად იდენტიფიცირების შესაძლებლობის 
ნაკლებობას, რაც განპირობებულია იმით, რომ დაბალი ფენის ოჯახებში სახლის 
საქმეებს ქალები მართავენ და მამაკაცები არ არიან სახლში. 

ჰომოსექსუალების მიმართ ინსტიტუციური აგრესია არსებობს და ხშირია 
მათზე ფიზიკური თავდასხმები. ჰომოსექსუალიზმი მიჩნეულია სისუსტედ. 
ჰომოსექსუალად მოხსენიება სალანძღავ სიტყვად ითვლება. 

3. გონებრივი მოქნილობა  გონებრივი მოქნილობა გულისხმობს თვისებას, 
რომლითაც მოზარდს შეუძლია სხვებს აჯობოს, „მოატყუოს“, სხვების ქმედებები 
ღირსეულად მოიგერიოს, ნდობა გამოიყენოს და სხვას ჭკუაში აჯობოს. გონებრივი 
მოქნილობის დროს ადამიანს აქვს ისეთი უნარჩვევები, რომლის მეშვეობითაც 
მას შეუძლია მატერიალური სარგებლის მიღება, პიროვნული სტატუსის მოპოვება 
მინიმალური ფიზიკური ძალისხმევით. ასეთ უნარჩვევებს დაბალი ფენის 
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კულტურაში დიდი ხნის ტრადიცია გააჩნია და განსაკუთრებულად დადებითად 
ფასდება. ამის საპირისპიროდ, ინტელექტუალობა (ხელოვნებაში, მუსიკაში, 
ლიტერატურაში გათვითცნობიერება) უარყოფითად ფასდება და ქალურობის 
ნიშანია. გონებრივი მოქნილობის უნარჩვევებს დაბალი ფენის ბავშვი ქუჩის 
კუთხეში სწავლობს. ბავშვები ყოველდღიურად ვარჯიშობენ ასეთი უნარჩვევების 
(მოტყუება, ჭკუაში ჯობნება) მოსაპოვებლად კარტის და სხვადასხვა თამაშის დროს. 
მაგ., ერთი თამაში  შემდეგნაირად მიმდინარეობს: ორი ანტაგონისტურად 
განწყობილი მოზარდი (ზრდასრული) ერთმანეთს სიტყვიერ შეურაცხყოფას 
აყენებს. სიტყვიერი დაპირისპირების თემა, ძირითადად, მოპაექრის დედასთან 
სექსულური ურთიერთობების სურვილია. ასეთი სერიოზული, არასახუმარო 
ლანძღვის დროს ვლინდება დაპირისპირებული მხარეების გონებრივი 
მოქნილობა, ენაწყლიანობა, პასუხების სისწრაფე, სიმწვავე და ფანტაზია.  
ბანდის ხელმძღვანელის სტატუსი ხშირად მოიპოვება გონებრივი მოქნილობისა 
და სიძლიერის საფუძველზე.  

გონებრივი მოქნილობის თვალსაზრისით, ადამიანების ორ ჯგუფს განასხვა
ვებენ: ბრიყვი, უტვინო, სულელი – ადამიანი, რომელიც საკუთარ სარჩოს შრომით 
შოულობს, და მოხერხებული, საზრიანი, რომელიც თავისი მოხერხებულობით 
ცხოვრობს და ბრიყვს და უტვინოს ატყუებს.

4. აღგზნებადობა  ამ პუნქტში გაერთიანებულია ყველა ის საშუალება, 
რომლითაც დაბალი ფენის წარმომადგენლები ეძიებენ დაძაბულობასა და 
დასვენებას, რომელიც ალკოჰოლში, კარტის თამაშში, სექსუალურ და აგრესიულ 
თავგადასავლებში გამოიხატება. ალკოჰოლის მიღება და გასართობი თამაშები 
(ცხენების დოღზე ფულის დადება, კამათლების გაგორება, კარტის თამაში) 
გავ რცელებულია დაბალ ფენაში. ადამიანების ჯგუფი ან ერთეულები ღამის 
საათებში დადიან ბარიდან ბარში, იღებენ ალკოჰოლს და ცდილობენ გაიცნონ 
გოგონები. ასეთი ღამის თავგადასავლის შედეგი ძალიან ხშირად არის ერთი 
და იგივე: ჩხუბი, ფიზიკური დაპირისპირება სხვა ჯგუფთან ან სხვა მამაკაცთან 
გოგონას (გოგონების) გამო. დაბალი ფენის წევრები სექსუალურ და აგრესიულ 
თავგადასავლებს ხშირად არაცნობიერად ეძებენ. ვინაიდან ალბათობა ასეთი 
სექსუალური თავგადასავლისა არის ჩხუბი, ფიზიკური დაპირისპირება, უნდა 
ითქვას, რომ ეს ადამიანები საფრთხეს არაცნობიერად ეძებენ და ეს მათთვის 
ჩვეულებრივი ცხოვრების სტილია. ეს არის „საფრთხესთან ფლირტაობა”. დაბალი 
ფენის წევრების დიდი ნაწილი კვირაში ერთხელ „ფლირტაობს” ალკოჰოლით, 
სექსუალური სურვილებით და ჩხუბებით გამოწვეულ საფრთხესთან. 

5. ბედისწერა  მილერის ეს პუნქტი გამოიხატება ცხოვრებისადმი ექსტრე 
მალურ მიდგომაში: იყო ბედნიერი ან იყო უბედური. დაბალი ფენის წარმო
მადგენლების წარმოდგენით შეუძლებელია იმ მაგიური ძალის წინააღმდეგ 
მოქმედება, რომლებიც ადამიანის ბედნიერება/უბედურების საკითხს წყვეტს. 
ისინი ფიქრობენ, რომ მათი ცხოვრება გარკვეული ძალების ხელშია, რომელზეც 
ისინი ვერ ბატონობენ. ეს ძალა ბედისწერაა ან მაგიურია და მისთვის ადამიანი 
ქცევის ობიექტია. დაბალი ფენის წევრები ფიქრობენ, რომ თუ ბედი შენს მხარესაა, 
ყველაფერს შეძლებ და მიაღწევ, ხოლო თუ ბედი განგიდგა, მაშინ ცდასაც კი აღარ 
აქვს აზრი. მათი ფანტაზიის უნარი საკმაოდ მსუყეა და ბედის ქონის შემთხვევაში 
ქონებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებაა პირველ ადგილზე: დიდი მანქანა, 
დიდი სახლი და საკმარისი ფული, რომ ერთხელ მაინც „დაიმხოს თავზე“ 
ღამის კლუბი. ასეთ შემთხვევაში მათი ფანტაზია და სურვილები უმნიშვნელო 
დეტალებშიც კი აღწევს. 
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თავი III. ორგანიზებული დანაშაული და კრიმინალური სუბკულტურა

6.  ავტონომია (დამოუკიდებლობა)  ავტონომია გამოიხატება გარეგანი 
კონტროლის მექანიზმებზე უარის თქმაში, რაც მიუთითებს მათ სურვილზე იყვნენ 
დამოუკიდებლები. ადამიანის ქცევაზე კონტროლის ფორმა და სიხშირე ყველა 
კულტურის ერთერთი მნიშვნელოვანია საკითხია. დაბალი ფენის კულტურაში 
ყველაზე მწვავედ განიხილება გარეგანი კონტროლის, უსამართლო, მოძალადე 
ავტორიტეტი. „მე არავის ვაბრძანებინებ!” ან „ეს მე არ მაინტერესებს!” არის 
ავტონომიურობის გამოხატვის ლოზუნგები. პიროვნული ავტონომიის სურვილი 
ხშირად გამოიხატება სიტყვებით: „მე არავინ მჭირდება, ვინც ჩემზე იზრუნებს. 
ჩემს თავს თავად მივხედავ”. ამ სიტყვების მიუხედავად, რეალური სიტუაცია და 
ქცევა სხვაგვარია. სინამდვილეში, დაბალი ფენის კულტურის წარმომადგენლების 
უმრავლესობა ეძებს ისეთ ურთიერთობებს, სადაც მათი ავტონომია შეზღუდული 
იქნება და ამ ავტონომიის შეზღუდვაზე შეძლებენ გაბრაზებას და ჩხუბს. ისეთი 
ინსტიტუციები, როგორიც არის ციხე, ჯარი, აღმზრდელობითი დაწესებულებები, 
წარმოადგენენ ავტონომიის შეზღუდვის საშუალებებს. ამ ინსტიტუტებში 
ადამიანების ყველა ნაბიჯი და საქციელი წინასწარაა გაწერილი და ნორმის 
დარღვევები სანქციონირებულია. ასეთი ინსტიტუტები ზღუდავენ პირის 
ავტონომიურობას. თუ დაბალი ფენის წარმომადგენლები ასეთ ინსტიტუტებში 
აღმოჩნდებიან, ბრაზდებიან და უკმაყოფილონი არიან იქ არსებული 
უსამართლობით და დესპოტური დამოკიდებულებით. გარეთ თუ გამოვლენ 
ასეთი ინსტიტუტებიდან, ცდილობენ სხვას მოაჩვენონ, რომ მათ მალე ისევ უკან 
შეაბრუნებენ.

ავტონომიის და არაავტონომიის ციკლი შემდეგნაირად გამოიყურება. დაბალი 
ფენის კულტურის წევრები სიძნელეების და თავგადასავლების ძიების შემდეგ 
(ავტონომიურობა) ეძებენ დროებით ნავსაყუდელს ციხის, მეუღლის ან სამსახუ
რის სახით (არაავტონომიურობა). გარკვეული პერიოდის შემდეგ უგროვდებათ 
შინაგანი პროტესტი, ბრაზი, აგრესია და ისევ უჩნდებათ სიძნელეებისა და 
თავგადასავლების მოთხოვნილება. 

მილერის მიერ შედგენილი კულტურული ფაქტორები არის საზოგადოებისაგან 
„გარიყული ჯგუფების“, მოზარდი მამაკაცების, ის ზოგადი კულტურული გარემო 
(ადგილი), სადაც მათ უწევთ მოქმედება. ჩამოთვლილი ექვსი პუნქტის გარდა, 
მნიშვნელოვანია აგრეთვე: კუთვნილება (ჯგუფის წევრობა) და სტატუსი. 

კუთვნილება დამოკიდებულია იმაზე თუ როგორ ასრულებს ადამიანი 
ჯგუფის მიერ აღიარებულ ნორმებს, ხოლო სტატუსი დამოკიდებულია ადამიანის 
სიძლიერეზე, გონებრივ მოქნილობასა და მის სხვა ისეთ თვისებებზე, რომლებიც მას 
უპირატესობას მოუტანს სხვა პირებთან მიმართებით. 

 ● კუთვნილება 
დაბალი ფენის ბანდების წევრების პირველი და უმთავრესი კითხვაა  ვინ არის 

ამ ჯგუფის აღიარებული წევრი. მუდმივად იმის გარკვევა, თუ ვინ ეკუთვნის ამ 
ჯგუფს და ვინ არა, აუცილებელს ხდის ჯგუფის წევრობის კრიტერიუმები იქნეს 
დადგენილი. სიტყვები  „ის ჩვენთან ერთად დგას/არის”, ერთმნიშვნელოვნად 
ჯგუ ფის წევრობაზე მიუთითებს, ხოლო სიტყვები  „ის არ არის ჩვენთან“, ჯგუფის 
წევრობაზე უარს ნიშნავს. ჯგუფის წევრი გახდება ის, ვინც იცნობს ჯგუფის ნორმებს, 
ჯგუფის წევრების მიერ აღიარებული უნარჩვევები გააჩნია. ეს უნარჩვევები 
ძირითადად გამომდინარეობს ფასეულობებიდან  „სიძლიერე“, „გონებრივი 
მოქნილობა“ და ავტონომიურობა. ჯგუფის ნორმების დარღვევის სანქცია ჯგუფი
დან გაძევებაა.
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 ● სტატუსთან მიმართებით, აღსანიშნავია მოზარდთა სურვილი, იყვნენ 
ისეთები, როგორებიც ზრდასრულები არიან. მათთვის ზრდასრულობა არ არის 
დაკავშირებული პასუხისმგებლობასთან. ჯგუფის წევრებს სურთ ჰქონდეთ ის 
ცხოვრებისეული უპირატესობები, რომლითაც ისინი ზრდასრულებად ჩაითვლე
ბიან (ავტომობილი, ფული, ნარკოტიკული საშუალებები ან ალკოჰოლი). მათ სურთ 
ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე ჰქონდეთ მათთვის საინტერესო მოვლენებზე 
ხელმისაწვდომობა. ხშირად მოზარდები ზრდასრულებზე მკვეთრად გამოხატავენ 
ისეთ თვისებებს, რაც მათ ზრდასრულად ჩათვლის.

ჯგუფში სტატუსის საკითხი ხშირ ცვლილებას განიცდის და მუდმივად 
აქტუალურია. ჯგუფის იერარქიაში სტატუსის მოპოვების და შენარჩუნების 
აუცილებელი უნარჩვევებია: ფიზიკური სიძლიერე, გონებრივი მოქნილობა, თამა
შის დროს გამჭრიახობა. 

საზოგადოებისაგან „გარიყული ჯგუფების“ მიერ ჩადენილი დანაშაულებრივი 
ქმედებები, მილერის აზრით, არის შედეგი მათი ორიენტაციის დაბალი ფენისათვის 
დამახასათებელი ნორმებისა და ღირებულებებისა, ანუ კულტურული ფაქტორებისა 
(focal concerns).

5.  კრიმინალური სუბკულტურის წარმოქმნის თეორიები პენიტენციურ 
დაწესებულებაში

პატიმართა სუბკულტურა, როგორც მსჯავრდებულთა „მმართველობის ორგანო“, 
პრობლემური ჯგუფია. რაც უფრო დიდია პატიმრებზე ციხის ადმინისტრაციისაგან 
ზეწოლა, მით უფრო დიდია ალბათობა ციხის შიგნით ძლიერი სუბკულტურული 
ჯგუფის ჩამოყალიბებისა. გრატცის აზრით, ციხის ადმინისტრაციის მმართველობა 
პატიმართა მიერ არ არის აღიარებული, რაც ხელს უწყობს პატიმართა შორის 
საპირისპირო მმართველობის რგოლების ჩამოყალიბებას. ,,პატიმართა ლოზუნგია: 
მართალია, თქვენს ხელშია ძალაუფლება, ჩვენ აქედან (ციხიდან) არ გაგვიშვათ, 
მაგრამ თქვენს ხელთ არ არის ძალაუფლება ჩვენი გამოსწორებისა. რაც უფრო დიდი 
იქნება თქვენი ზეწოლა ჩვენზე, მით უფრო დიდი იქნება ჩვენგან წინააღმდეგობა. 
ყოველი ჩვენი შევიწროვება არის ჩვენთვის გამოწვევა, მოვახდინოთ მისგან თავის 
დაღწევა!“ 

ლიტერატურაში პატიმართა სუბკულტურის სამ კატეგორიას გამოყოფენ: 
კრიმინალური სუბკულტურა, პატიმართა სუბკულტურა და ლეგიტიმური 
სუბკულტურა: 

1. კრიმინალური სუბკულტურის არსი მდგომარეობს განსაკუთრებულ 
ლოიალობაში საკუთარი ჯგუფისადმი, მიუხედავად შიდა სადამსჯელო 
მექანიზმებისა. ვინაიდან დაპატიმრება, როგორც ყოველდღიური პრო
ფესიული რისკი, გარდაუვალია, სუბკულტურის მიზანია ციხეში დროის, 
რაც შეიძლება, ადვილად გატარება.

2. პატიმართა სუბკულტურა უტილიტარიზმის ცენტრალური ღირებულების 
მმართველობის ქვეშ ექცევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვინც მეტ ოინს ფლობს, 
ის თავის საკუთარ ანგარებას ოპტიმალურად მიჰყვება და სხვა პატიმრე
ბის ექსპლუატაციის გზით მატერიალურ უპირატესობებს და გავლენიან 
პოზიციებს აღწევს. ეს სუბკულტურა ახალგაზრდა ნასამართლევი 
პატიმრებისთვის განსაკუთრებულად პატივსაცემია. ამავე დროს ამ სუბ
კულტურის ურთიერთობები შემოიფარგლება, ძირითადად, საპატიმრო 
დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდით.
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3. ლეგიტიმური სუბკულტურა მოიცავს პატიმრებს, რომლებიც ორივე 
განსხვავებულ სუბკულტურაზე უარს ამბობენ. ამის გამო ისინი მათგან 
იზოლირებულნი არიან. ამ სუბკულტურის წევრები ორიენტირებულნი 
არიან მიზნების იმ საშუალებებით მიღწევაზე, რომლებიც ციხის გარეთ 
ლეგიტიმურად მიიჩნევა.

ციხის სუბკულტურის ნორმებად გვევლინება ისეთი ხასიათის წინადადებები, 
რომლებიც კონკრეტულ ქცევას გამოხატავს, აღიარებს ან კრძალავს. როდესაც 
ღირებულებებს და ნორმებს არა მხოლოდ ერთი ადამიანი, არამედ ადამიანების 
გარკვეული ჯგუფი აღიარებს, მაშინ საქმე გვაქვს სოციალურ ნორმასთან, ღირე
ბულებასთან. ციხის სუბკულტურული ნორმები ამ კონკრეტული ჯგუფისთვისაა 
დამახასიათებელი და გამოხატავს იმ მდგომარეობაში (ციხეში) თავის გადარჩენის 
ან მდგომარეობის შემსუბუქების, გაუმჯობესების შესაძლებლობას, რომელშიც 
ისინი იმყოფებიან. განვიხილოთ ყველაზე გავრცელებული პატიმართა ნორმები/
ღირებულებები:

● ერთად დგომა და სოლიდარობა  მსჯავრდებულებს შორის ერთად დგომა 
და სოლიდარობა ყველაზე მაღალი კლასის ღირებულებაა. მსჯავრდებულები 
ერთიანდებიან ციხის დაწესებულების ადმინისტრაციის (შტაბის) წინააღმდეგ. 
მსჯავრდებულების ლოზუნგია: არასოდეს დაეხმარო შტაბს, თუ იგი პატიმრის 
ინტერესის წინააღმდეგ არის მიმართული! არასოდეს ითანამშრომლო შტაბთან! 
სოლიდარობის მიზანია შტაბისგან დისტანციის დაჭერა და, კონფლიქტის 
შემთხვევებში, მსჯავრდებულების მიმართ მხარდაჭერის გამოხატვა. მსჯავრ
დებულებს, რომლებიც ორიენტირებულნი არიან აღნიშნულ ლოზუნგებზე 
და იცავენ ამ ნორმას, შანსი აქვთ გახდნენ ავტორიტეტები და მისაბაძნი სხვა 
მსჯავრდებულებისთვის.

● ძალაუფლება  ძალაუფლება განიხილება როგორც საშუალება, რათა 
შტაბიდან წამოსული ზეწოლა იქნეს განეიტრალებული, მოგერიებული. 
მსჯავრდებული, რომელიც შეძლებს გაუძლოს შტაბის ზეწოლას ან შტაბს და 
სხვა მსჯავრდებულებს საკუთარი სურვილი მოახვიოს თავზე, შეძლებს გახდეს 
„დამოუკიდებელი“. ძალაუფლების დემონსტრირების ერთერთი შესაძლებლობაა 
ახალბედა მსჯავრდებულისგან მატერიალური მოგების, სექსუალური ან სხვაგვარი 
უპირატესობის მიღება.

● სიმშვიდე  სიმშვიდე, როგორც ნორმა შემდეგნაირად შეიძლება განისა 
ზღვროს: 1) მშვიდად იყავი. არ დაკარგო თავი! ნუ შეხვალ ზედამხედველებთან 
და მსჯავრდებულებთან კონფლიქტში! ამ ნორმით მსჯავრდებულს, სას
ჯელაღსრულებით დაწესებულებაში არსებული მისთვის არასასურველი 
მდგომარეობის მიუხედავად, მოეთხოვება იაზროვნოს რაციონალურად და 
აიყვანოს ხელში საკუთარი თავი; 2) არ შემაწუხო! გრძელვადიანი თავისუფლების 
აღკვეთამისჯილი მსჯავრდებულებისთვის, რომელთაც უკვე დაალაგეს 
ურთიერთობა შტაბთან, მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მშვიდ ვითარებაში 
მოიხადონ სასჯელი.

●  მამაკაცურობა  მამაკაცურობის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია ჰეტეროსექ
სუა ლური ურთიერთობები. ვინაიდან ჰეტეროსექსუალური ურთიერთობე
ბი ციხის პირობებში შეუძლებელია, წინა პლანზე იწევს მამაკაცურობის 
სხვა კრიტერიუმები  არ დაკარგო ღირსება, დეპრივაციის და სიმკაცრის 
მიუხედავად. მამაკაცურობა გამოიხატება ლოზუნგებში: არ დაგიმორჩილონ! არ 
აჩვენო სისუსტე! ისწავლე აღებმიცემობა, როგორც მამაკაცმა! მამაკაცურობის 
ერთერთი ნიშანია მსჯავრდებულის მიერ სხვა მსჯავრდებულების მხრიდან 
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მორის შალიკაშვილი

თავდასხმის მოგერიება და არავითარ შემთხვევაში ასეთ საკითხებზე შტაბთან 
თანამშრომლობა.

● თანამოსაკნის გაფრთხილება  თანამოსაკნის გაფრთხილების პუნქტში 
გა მოკვეთილია რამდენიმე მსჯავრდებულისთვის მნიშვნელოვანი კრიტერიუ
მი: 1) არასოდეს ჰკითხო თანამოსაკნეს, რა დანაშაულზე იხდის სასჯელს; 2) 
თანამოსაკნის მიმართ ისე არ წარმოაჩინო თავი, თითქოს მორალურად მასზედ 
უკეთესი იყო; 3) ნუ იფიქრებ, რომ სასამართლო განაჩენი სამართლიანია. ეცადე 
სხვა ადამიანებს დააბრალო შენი დანაშაული; 4) არასოდეს აღიარო, რომ ციხეში 
შეიძლება გამოსწორდე.

5.1. დეპრივაციის თეორია
დეპრივაციის მოდელი ეფუძნება სასჯელაღსრულებითი დაწესებულების 

შეცნობას, როგორც ტოტალურ ინსტიტუციას და განასახიერებს პატიმრების 
რეაქციის გამოვლენის ფორმებს საპატიმრო დეპრივაციის გამო. დეპრივაცია 
 ეს არის გაჭირვების მდგომარეობა, რომელიც წარმოიქმნება იზოლაციის ან 
თავისუფლების აღკვეთის გამო. ჰარბორდტი საუბრობს 5 კომპონენტზე, ე.წ. 
თავისუფლების აღკვეთის ტკივილზე, რომელიც პატიმრებს ცხოვრებას უმძიმებს. 
დაუგეგმავი, არაპირდაპირი, აუცილებადი სულიერი ტანჯვა პატიმრებისა არის 
არანაკლებ მავნებელი. ეს ტანჯვა გამოწვეულია სხვადასხვაგვარი გაჭირვებითა 
და აკრძალვებით. ესენია: თავისუფლების დაკარგვა, მატერიალური და 
არამატერიალური სიკეთეების (უფლებების) ჩამორთმევა, ავტონომიის შეზღუდვა, 
უსაფრთხოების ნაკლებობა, კრიმინალი თანაპატიმრების მხრიდან თავდასხმის 
შემთხვევაში, და ჰეტეროსექსუალური ურთიერთობების შეუძლებლობა. 

ა)  თავისუფლების დაკარგვა იწვევს პატიმრებისთვის სოციალური ურთიერ
თობების რადიკალურ შეზღუდვას, ამასთანავე, სოციალური როლის 
დაკარგვას, მაგალითად მამის, ძმის ან მეგობრის როლის.

ბ)  მატერიალური ან არამატერიალური სიკეთეების ჩამორთმევა, ბუ
ნებრივია, არ შეეხება საარსებო მინიმუმს, მაგრამ თითქმის ყველა 
პირადი საკუთრების დროებითი დაკარგვა და იძულებითი უარის თქმა 
მათ გამოყენებაზე იწვევს გაღარიბების შეგრძნებას.

გ) ჰეტეროსექსუალური ურთიერთობის შეუძლებლობა არის პატიმრების 
ძირითადი პრობლემა. წლების განმავლობაში სექსუალური მოთხოვნილება 
იწვევს ამ სფეროში ფიქრებისა და შეგრძნებების უზომო კონცენტრაციას. 
პატიმარს ენატრება ქალის სახის დანახვა და სიცილის გაგონება. მამაკაცო
ბის დაკარგვის შიში გავლენას ახდენს პატიმრების ფსიქიკაზე, ამის 
საფუძველზე კი ეწყებათ ჰომოსექსუალური მიდრეკილებები. 

დ) ავტონომიის შეზღუდვა ანუ პატიმრის პერსონალური თვითგამორკვე
ვა, რესოციალიზაციის თვალსაზრისით, არანაკლებ მნიშვნელოვანი 
ფაქტორია. სასჯელაღსრულების დაწესებულებების დეტალიზებული 
განა წესისა და განკარგულებების შესახებ არ არსებობს არავითარი დის
კუსია. ეს ემსახურება იმას, რომ მოხდეს პატიმრის კონტროლი და მისი 
დამორჩილება. ყოველთვის სხვა პირები განსაზღვრავენ, თუ რისი 
გაკეთების უფლება აქვს პატიმარს და როდის. პატიმრებს ექცევიან არა 
როგორ ზრდასრულ პირს, არამედ როგორც ბავშვს, რომელმაც ყოველთვის 
რაღაც უნდა ისწავლოს.
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თავი III. ორგანიზებული დანაშაული და კრიმინალური სუბკულტურა

ე)  კრიმინალი პატიმრებისგან უსაფრთხოება არ არის ყოველთვის საკმარისი. 
თუმცა პატიმართა კოდექსი პატიმრებს სოლიდარობისკენ მოუწოდებს, 
პატიმართა დაჯგუფებებს შორის ჩხუბი ყოველთვის დგას დღის წესრიგში; 
ამას კი შედეგად მოჰყვება პატიმრის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის და ციხის 
ქონების უსაფრთხოების პრობლემები.

აქ მოყვანილი კომპონენტები პატიმრებზე ახდენს უარყოფით გავლენას. 
თავიანთი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების არასაკმარისობის გამო 
პატიმრები განიცდიან ძლიერ იმედგაცრუებას. სხვებისთვის „თავისუფლების 
აღკვეთის გამო ტანჯვის“ საფუძველზე ხდება საკუთარი ღირსების შეგრძნების 
ძლიერი დაზიანება. პატიმარს აქვს ერთადერთი შესაძლებლობა თავისი ტანჯვის 
წინააღმდეგ საბრძოლველად შეუერთდეს სხვა პატიმრებს, გამოუცხადოს მათ 
სოლიდარობა და ამით თავისი „დამჩაგვრელების“ ანუ შტაბის (სასჯელაღსრულე
ბის დაწესებულების) წინააღმდეგ წავიდეს, თვითონ შექმნას ან გაერთიანდეს 
ციხის სუბკულტურაში.

5.2. კულტურული გადატანის თეორია
კულტურული გადატანის (გადაცემის) თეორია არის პატიმართა სუბკულტუ

რის განმარტების მეორე თეორიული შესაძლებლობა. პატიმართა სუბკულტურა 
განიხილება, როგორც ნაწარმი დაბალი სოციალური ფენებისა, რაც იმას 
გულისხმობს, რომ არსებული სუბკულტურული სტრუქტურები და ნორმები სას
ჯელაღსრულების დაწესებულებაში გარედან „შეიტანება“ და იქ განაგრძობს 
არსებობას. კულტურული გადატანის (გადაცემის) თეორიის მიხედვით, პატიმ
რები ციხემდე უკვე ფლობდნენ შესწავლილ და ქცევის „ღირებულებებს“ და 
პატიმართა ქცევის კოდექსი არის ნაწილი კრიმინალური კოდექსისა, რომელიც 
აგრეთვე ციხის გარეთაც არსებობს. 

6.  გამოყენებული ლიტერატურა
 ● შალიკაშვილი მ., მიქანაძე გ., ხასია მ., სასჯელაღსრულების სამართალი, თბ., 

2014.
 ● შალიკაშვილი მ., კრიმინოლოგია, მე3 გამოც., თბ., 2017.
 ● კრისტი ნ., დანაშაულის კონტროლი, როგორც ინდუსტრია, თბ., 2017.
 ● ნაჭყებია გ., გორაშვილი გ., მამულაშვილი გ., თოდუა ნ., გოგშელიძე რ., 

სულაქველიძე დ., დვალიძე ი., ორგანიზებული დანაშაულის თანამედ
როვე გამოვლინებების კრიმინალიზაციისა და სამართალშეფარდების 
პრობლემები ქართულ სისხლის სამართალში, თბ., 2012.
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1. შესავალი
საყოველთაოდ ცნობილია, რომ დანაშაული რთული და კომპლექსური 

ფენომენია და დაკავშირებულია მრავალ მიზეზთან. შესაბამისად, დანაშაულის 
პრევენციისათვის აუცილებელია კომპლექსური და მულტიუწყებრივი მიდგო
მები. ამ თავში ავტორების მიერ ხშირად იქნება გამოყენებული ტერმინი  
დანაშაულის პრევენცია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ის არ წარმოადგენს 
საერთაშორისოდ გამოყენებად ერთადერთ ტერმინს. სხვადასხვა კონტექსტში 
თუ სხვადასხვა ქვეყანაში შესაძლებელია შევხვდეთ განსხვავებულ ტერმინებსაც, 
როგორიცაა  უსაფრთხოება და დაცულობა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, 
დანაშაულის შემცირება და სხვა. ტერმინი  საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, 
ხშირად გამოიყენება და მოიცავს მხედველობაში მისაღები საკითხების ფართო 
წრეს დანაშაულისაგან თავისუფალი,  უსაფრთხო ქალაქებისა და საზოგადოების 
ჩამოსაყალიბებლად. მიუხედავად ტერმინოლოგიური განსხვავებისა, უმნიშ
ვნელოვანესია ისეთი სტრატეგიული მიდგომების გამოყენება, რომლებიც  
პოლიტიკის განმსაზღვრელ პირებსა და პრაქტიკოს პროფესიონალებს  მისცემს 
საშუალებას გაუმკლავდნენ მათ წინაშე არსებულ პრაქტიკულ პრობლემებს, 
შეარჩიონ ყველაზე ეფექტიანი ინტერვენციის საშუალება და იპოვონ ბალანსი 
მოკლევადიან და გრძელვადიან შედეგებს შორის ადამიანის უფლებების დაც ვის 
გზით. 

თანამედროვე მართლმსაჯულების სისტემაში დღითიდღე იზრდება დანაშაუ
ლის პრევენციის სისტემების როლი. დასავლური დემოკრატიული მიდგომებისა 
და ღირებულებების თანახმად, დანაშაულის პრევენციის ღონისძიებები 
უპირატესი, ეფექტიანი, ხარჯთეფექტური, ჰუმანური და ადამიანის უფლებებთან 
სრულ შესაბამისობაშია, ვიდრე დასჯასა და რეპრესიაზე ორიენტირებული 
მართლმსაჯულების სისტემის მიდგომები. 

აღსანიშნავია, რომ თანამედროვე დასავლური დემოკრატიული ქვეყნები 
დღითიდღე ისწრაფვიან გააძლიერონ პრევენციული მექანიზმები და ნაკლები 
რესურსი გახდეს საჭირო მართლმსაჯულების სისტემისათვის, კერძოდ, 
დანაშაულის გამოძიების, დანაშაულის შედეგების, საქმის სასამართლო 
განხილვისა და სასჯელის აღსრულებისთვის თუ სასჯელის მოხდის შემდგომი 
პერიოდისათვის. სწორედ ამ მიდგომიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია 
პრობლემის აღმოფხვრაზე ორიენტირება დასაწყის ეტაპზე, დანაშაულის 
გამომწვევი ფაქტორებისა თუ მიზეზების აღმოფხვრა ჩანასახშივე, რომ 
სახელმწიფოს არ მოუწიოს მასზე რეაგირება უკვე დაგვიანებულ ეტაპზე. არა
ერთი კვლევით არის დადგენილი, რომ პრევენციულ ღონისძიებებზე გაწეული 

თავი IV. განმეორებითი და ახალი დანაშაულის პრევენცია 
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თავი IV. განმეორებითი და ახალი დანაშაულის პრევენცია

ხარჯი გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
ფარგლებში გაწეული სახელმწიფო ხარჯი. 

ზოგადად მიჩნეულია, რომ დანაშაულის ნებისმიერი სახე და ფორმა ძირს 
უთხრის დემოკრატიულ საზოგადოებასა და კანონის უზენაესობას. დანაშაულის 
პრევენცია კი თავის თავში გულისხმობს და მოიაზრებს შესაბამისი ზომების, 
მიდგომების გამოყენებას, რომლებიც მიზნად ისახავს დანაშაულის ჩადენის რისკის 
შემცირებას. ვინაიდან ამ სფეროში გათვითცნობიერებული ყველა სპეციალისტი 
სრულად იაზრებს, რომ დანაშაულის პრევენციის პროგრამები ყოველთვის ვერ 
იქნება სრულად ეფექტიანი და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გარანტირებული 
შედეგის მომტანი, ამიტომ აღნიშნული პროგრამების მიზანი აგრეთვე არის 
დანაშაულის თანმხლები პოტენციური, მავნე ზეგავლენისა და ზემოქმედების 
შემცირება როგორც საზოგადოების, ასევე ინდივიდების მიმართ.  

მოცემულ თავში ყურადღება გამახვილდება და საუბარი შეეხება დანაშაულის 
პრევენციის თანამედროვე სამ დონეს, რომლებიც თავის თავში მოიცავს ზოგად 
პრევენციულ, ფოკუსირებულ და განმეორებითი დანაშაულის პრევენციის 
დონეებს. ამ სისტემაში, განსაკუთრებით კი არასრულწლოვანთა დანაშაულის 
პრევენციის პროცესში, აღდგენითი მართლმსაჯულების, ალტერნატიული 
პასუხისმგებლობის ფორმების და ალტერნატიული სასჯელების მნიშვნელობაზეც 
გამახვილდება ყურადღება. დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით მუშაობა 
გულისხმობს ადამიანის უფლებების, პატივისა და ღირსების  მაქსიმალურ დაცვასა 
და პატივისცემას. 

ამ თავის მიზანი მკითხველისათვის როგორც ჩვენი პრაქტიკული ცოდნისა და 
გამოცდილების, ასევე საერთაშორისო მიდგომებისა და საქართველოში არსებული 
პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაა. 

2. დანაშაულის პრევენციის სისტემის როლი და კავშირი თანამედროვე სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემასთან

თეორიაში დანაშაულის პრევენციის მიმართ ურთიერთგანსხვავებული 
ხედვე ბია, თუმცა ჩვენი პოზიციისა და თანამედროვე მიდგომების თანახმად, 
დანაშაულის პრევენციის სისტემას უნდა შევხედოთ, როგორც მართლ
მსაჯულების სისტემისაგან განუყოფელსა და მასთან მჭირდო კავშირში 
მყოფ სისტემას. საკითხს თუ ზოგადად შევხედავთ, გარკვეულ შემთხვევაში, 
შეგვიძლია დავინახოთ მართლმსაჯულების სისტემის პრევენციული ფუქნცია 
და მიზნები. გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემა დანაშაულის პრევენციის მესამე დონის პრაქტი
კაში დანერგვის მექანიზმია, რაზედაც უფრო ვრცლად ქვემოთ ვისაუბრებთ. 

გაეროს მიდგომების თანახმად, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სისტემა საზოგადოებაში კრიმინალური ქცევის შედეგებისკენაა მიმართული და 
მიზნად ისახავს დაიცვას ადამიანის უფლება, იცხოვროს უსაფრთხო, დანაშაულის
გან თავისუფალ გარემოში; და ამ პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება 
ადამიანის სხვა უფლებების დაცვასაც.

ზოგადად, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა წარმოუდგენე
ლია „სამართლიანობის“ გარეშე, რომელიც კაცობრიობის ძირითადი ღირებულებაა. 
იგი ყოველთვის გვხვდება სხვადასხვა კულტურაში, ცივილიზაციასა თუ 
იურიდიულ სისტემაში. სწორედ სამართლიანობისთვის არის უმნიშვნელოვანესი 
კანონის უზენაესობის განმტკიცება, რომელიც შეუძლებელია არსებობდეს 
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დანაშაულის პრევენციის სისტემის გარეშე, რადგან, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვერ 
მივაღწევთ სამართლიან, ჰუმანურ და ანგარიშვალდებულ სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულებას, რაც დღევანდელი, თანამედროვე დემოკრატიული სამ
ყაროს აუცილებელი ნაწილია და ევროპული ქვეყნებიც სწორედ ამ სისტემის 
პოპულარიზაციისკენ არიან მიმართულნი. 

საერთაშორისო მიდგომების თანახმად, დანაშაულის პრევენციის სწორი მე
ქანიზმების დანერგვა, მათ შორის, მართლმსაჯულების სისტემაშიც, პირველ რიგში, 
იცავს სიცოცხლეს და სიცოცხლის უფლებას, ამასთანავე, იგი ხარჯთეფექტურია და 
სახელმწიფოს საშუალებას აძლევს დაზოგოს ფინანსური რესურსები. გაზრდილი 
ხარჯები დანაშაულის პრევენციაში, თუ იგი სწორად არის ინვესტირებული და 
შესაბამისი პროგრამებიც სწორად არის დანერგილი, პროპორციულად აისახება 
სასჯელის აღსრულების სისტემაში დახარჯული რესურსების შემცირებაზე. 

მართლმსაჯულების სისტემაში კონკრეტული პროგრამების დანერგვის 
პროცესში, დანაშაულის პრევენციის სისტემებისათვის ძალზე მნიშვნელოვანია გათ
ვალისწინებული იყოს ისეთი ფუნდამენტური ღირებულებები, როგორიც არის დის
კრიმინაციისა და უთანასწორობის დაუშვებლობა, და ამ პროცესში ყურადღების 
გამახვილება ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა სიღარიბე, საკმარისი შესაძლებლობების 
არარსებობა, ადამიანის უფლებების უგულებელყოფა, რომლებმაც შესაძლებელია 
მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინოს, ზოგადად, დანაშაულსა და დანაშაულებრივ 
ქცევაზე, როგორც ფენომენზე.  

როდესაც სისხლის სამართლის სისტემაში დანაშაულის პრევენციაზეა საუბა 
რი, განსაკუთრებული ყურადღების ობიექტები ყოველთვის უნდა იყვნენ ბავშვები, 
ქალები, სხვა მოწყვლადი ჯგუფები და დანაშაულის შედეგად დაზარალებუ
ლები. მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესებისა და საჭიროებების გათვალისწინება 
და მათთვის განსაკუთრებული მიდგომების დანერგვა როგორც დანაშაულის 
პრევენციის, ასევე სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემებში, 
საერთაშორისო ორგანიზაციების ერთერთი მთავარი რეკომენდაცია და მოწოდებაა. 
განსაკუთრებით,  ბავშვებისა და ქალების შემთხვევაში დიდი ყურადღება ეთმობა 
ძალადობისგან დაცვას, რადგან ეს ერთერთი ყველაზე უფრო გავრცელებული 
და ადამიანის უფლებების უხეში ხელყოფის ხშირი ფორმაა. შესაბამისად, ყველა 
სახელმწიფომ თავისი პასუხისმგებელი ორგანოების საშუალებით უნდა იმუშაოს 
ძალადობის პრევენციის მიმართულებით. 

ყოველთვის, როდესაც პრევენციაზეა საუბარი, აუცილებელი და სავალ
დებულოა განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს დაზარალებულს, და
ზარალებულის ხმას და მსხვერპლის უფლებას, ისარგებლოს მასზე ორიენ
ტირებული მართლმსაჯულების სისტემით; მიიღოს დახმარება და ასევე ჩაერთოს 
სხვა დაზარალებული პირების მხარდაჭერის პროცესში იმისათვის, რომ თავი
დან იქნეს აცილებული ხელახალი ვიქტიმიზაცია თუ მეორეული ვიქტიმიზაცია, 
როგორც კონკრეტულ შემთხვევებში, ასევე, ზოგადად, მართლმსაჯულების 
სისტემაში. 

აღნიშნულის გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას, რომ სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულება და დანაშაულის პრევენცია ურთიერთდაკავშირებული თუ 
ურთიერთგადაჯაჭვულია. როგორც უკვე აღვნიშნეთ,  ნებისმიერი სახელმწიფო ამ 
ორი მიმართულების თანაბარ განვითარებაზე უნდა მუშაობდეს  და არ იშურებ
დეს ძალისხმევას. მაგალითისთვის, წარმოუდგენელია სახელმწიფოს ჰქონდეს 
თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩამოყალიბებული 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა და კანონმდებლობა სათანადოდ 
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განვითარებული დანაშაულის პრევენციის სისტემისა და პროგრამების გარეშე. 
მსგავს შემთხვევაში, ვერასოდეს მიიღწევა ამ ორივე სისტემის საერთო მიზანი და 
შედეგიც მხოლოდ რესურსების ფუჭი ხარჯვა იქნება.   

3. დანაშაულის პრევენციის სახეები (საერთაშორისო მიდგომები და კატეგორიები)
დანაშაულის პრევენციის მიდგომების ჩამოყალიბებას არაერთი წელი 

დასჭირდა, განსაკუთრებით აქტიური კი გასული საუკუნის 90იანი და 2000
იანი წლები იყო. ამ პერიოდში არაერთი მიდგომა ჩამოყალიბდა, საბოლოო 
ჯამში კი დღის სინათლე იხილა საერთაშორისო რეკომენდაციებმაც, რომლებიც 
ეფუძნებოდა სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებას, კვლევებსა და შეფასებებს. გაერო 
განასხვავებს შემდეგ ძირითად მიდგომებს: განვითარებაზე ორიენტირებული, 
გარემოზე ორიენტირებული, სიტუაციური, სოციალური და თემზე დაფუძნებული 
დანაშაულის პრევენცია. აღნიშნული მიდგომები  და პრევენიული პროგრამები კი  
შეიძლება დავყოთ ოთხ ძირითად კატეგორიად: 

3.1. დანაშაულის პრევენცია სოციალური განვითარების გზით   ამ კატეგორიაში 
შეგვიძლია მოვიაზროთ  როგორც სოციალური, აგრეთვე განათლებისა და 
ჯანმრთელობის პროგრამების ფართო სპექტრი, სხვადასხვა ტიპის არაფორმალური 
განათლების აქტივობებთან და ტრენინგკურსებთან ერთად. ასეთი პრევენციუ
ლი პროგრამების მიზანია ხელი შეუწყოს მოქალაქეთა კეთილდღეობას და 
წაახალისოს პროსოციალური ქცევა სოციალური, ეკონომიკური, ჯანდაცვისა 
და საგანმანათლებლო ღონისძიებების გამოყენების გზით. აღსანიშნავია, რომ 
ამ კატეგორიის პროგრამები მიმართულია, განსაკუთრებით, ბავშვებსა და 
ახალგაზრდებზე და ფოკუსირებულია დანაშაულთან  ასოცირებულ რისკებსა და 
დამცავ ფაქტორებზე;

3.2. დანაშაულის პრევენცია თემისა და მუნიციპალიტეტის დონეზე  ასეთი 
ტიპის პროგრამები მიზნად ისახავს არა ინდივიდების, არამედ კონკრეტულ თემში 
კრიმინალურ საქმიანობაში ჩართვის ანდა ვიქტიმიზაციის რისკების შეფასებას და 
შემდგომ ეტაპზე სპეციალური ღონისძიებების და აქტივობების განხორციელებას. 

მსგავსი პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების ეტაპზე განსაკუთრებუ
ლი ყურადღება ეთმობა თემში უსაფრთხოებისა და დაცულობის განცდის გაზრდას 
იმისათვის, რომ დროულად მოხდეს რეაგირება საზოგადოებრივ პრობლემებსა 
და კრიმინოგენურ ვითარებაზე, რომელიც გავლენას ახდენს მოსახლეობის 
მდგომარეობაზე. მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს სერვისები და სოციალური 
კაპიტალი კონკრეტულ საზოგადოებაში; 

3.3. სიტუაციური დანაშაულის პრევენცია   ეს კატეგორია მოიცავს ისეთ 
ღონისძიებებს, რომლებიც მიმართულია მოქალაქეთა მიერ დანაშაულის ჩადენის 
შესაძლებლობების შეზღუდვაზე და დანაშაულის გამოვლენის შესაძლებლობების 
გაზრდაზე, რასაც თან ახლავს დაკავებისა და სხვა მართლმსაჯულების თანმხლები 
რეპრესიული შედეგები. სიტუაციური მეთოდები რეკომენდებულია გამოვიყენოთ 
გარკვეული ჯგუფის გავრცელებულ დანაშაულთა პრევენციის მიზნით. მაგალი
თისთვის, საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების შემთხვევაში, 
ეფექტიანია იმ სივრცის ან ტერიტორიის სპეციალური დაცვის საშუალებებით, შე
საბამისი ვიდეო მეთვალყურეობის აპარატურით აღჭურვა, სადაც ხშირად ხდება 
ასეთი ტიპის დანაშაული. ელექტრონული ტექნიკისა და სხვა გაჯეტების ისეთი 
უსაფრთხოების ზომებით აღჭურვა და ისეთი ფორმით წარმოება, რომ მოპარვის 
შემთხვევაში ნივთის გამოყენება შეუძლებელი იყოს. საჯარო სივრცეების, 
ბაღების, სკვერების, საბავშვო მოედნებისა და სხვა რეკრეაციული სივრცეების 
იმგვარად მოწყობა და ისეთი უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟი, რომლებიც 



49

ლადო ჯავახიშვილი / მორის ბარამია 

უზრუნველყოფს დღეღამის ბნელ მონაკვეთში მათ სრულად განათებას, ვიდეო 
მეთვალყურეობას და სხვა დაცვის მექანიზმების აქტიურ გამოყენებას. მეორე 
მხრივ კი აქვე შეიძლება მოვიაზროთ გარკვეული ტიპისა და კატეგორიის 
დანაშაულებზე სასჯელებისა და სისხლის სამართლის პოლიტიკის გამკაცრება. 
მაგალითად, ოჯახში ძალადობის, სამოხელეო დანაშაულების მაჩვენებლის ზრდის 
შემთხვე ვაში, სისხლის სამართლის პოლიტიკის გამკაცრება და ა.შ.

3.4. რეინტეგრაციული მიდგომები  ეს კატეგორია მოიაზრებს რესოციალიზა
ციისა და რეაბილიტაციის სწორად წარმართვასა და მართლმსაჯულების 
სისტემაში მოხვედრილი ბენეფიციარების იმ პროგრამებითა და მომსახურებებით 
უზრუნველყოფას, რომელიც ხელს უწყობს დანაშაულის გაცნობიერებას, 
განმეორებითი დანაშაულის რისკების შემცირებას და მოქალაქის საზოგადოებაში 
სრულფასოვან და ჯანსაღ წევრად დაბრუნებას. ზოგადად მიჩნეულია, რომ 
მართლმსაჯულების სისტემაში მოხვედრილი ადამიანების მხრიდან მაღალია 
დანაშულის განმეორების რისკი. ეს კი განსაკუთრებით ეხება თავისუფლების 
აღკვეთით მსჯავრდებულ და პენიტენციურ სისტემაში მოხვედრილ პირებს, 
რადგანაც მათ უკვე დაარღვიეს კანონი, აქვთ გარკვეული გამოცდილება და უნარები 
დანაშაულის ჩასადენად და, ზოგიერთ შემთხვევაში, შესაძლებელია ჰქონდეთ 
მჭიდრო კავშირები სხვა დამნაშავეებთან თუ, ზოგადად, კრიმინალური ცხოვრების 
სტილთან. შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესია, რომ ასეთ ბენეფიციარებთან 
სწორად დაიგეგმოს ინტერვენციები და მათ მიეწოდოთ სერვისები იმისათვის, 
რომ გამოიმუშაონ ცხოვრებისეული და სამუშაო უნარჩვევები, მიიღონ 
განათლება, გაიარონ ტრენინგები და შეძლონ ალტერნატიული კანონმორჩილი 
ცხოვრების დაწყება. ამასთანავე, არანაკლებ მნიშვნელოვანია მათ ცხოვრებაში 
გაჩნდეს როლური მოდელები და მათ ჰქონდეთ მხარდაჭერა საზოგადოებისგან 
იმისთვის, რომ სწორად წარიმართოს რეინტეგრაციის პროცესი. ამ კატეგორიაში 
მოიაზრება ისეთი პროგრამები, როგორიცაა პენიტენციურ დაწესებულებაში 
გათავისუფლებისათვის მომზადების პროგრამები, განათლებისა და სოციალური,  
აგრეთვე კონფლიქტების მართვისა და სწორი ქცევითი სტრატეგიების  უნარების 
განვითარებაზე ფოკუსირებული პროგრამები, აღდგენითი მართლმსაჯულების 
მიდგომების გამოყენების გზით. 

თითოეულ ზემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიას და პროგრამების ჯგუფს, 
ინდივიდუალურად, აქვს ძალიან ბევრი დადებითი მხარე, უარყოფითთან 
ერთად, და არ შეიძლება რომელიმე მათგანი, ინდივიდუალურად, ჩაითვალოს, 
როგორც უპირატესი და გამოსადეგად ვარგისი ნებისმიერი შემთხვევისათვის. 
თითოეული მათგანი სწორად უნდა იქნეს დაგეგმილი, ადგილობრივ კონ
ტექსტს მაქსიმალურად უნდა მოერგოს და გამოყენებულ იქნეს განსხვავებულ 
სიტუაციებში გააზრებულად, აღნიშნული ძლიერი და სუსტი მხარეების 
მხედველობაში მიღებითა და ანალიზით. ხშირად უმჯობესია სხვადასხვა 
ჯგუფის პროგრამების კომბინირებულად გამოყენება.  

4. დანაშაულის პრევენციის დონეები
მიუხედავად იმისა, თუ რომელ მიდგომას გამოვიყენებთ, საერთაშორისო 

რეკომენდაციების მიხედვით, დანაშაულის პრევენციის მიდგომები იყოფა სამ 
დონედ: პირველი (ზოგადი პრევენცია), მეორე (ფოკუსირებული პრევენცია) და 
მესამე (განმეორებითი დანაშაულის პრევენცია) დონის დანაშაულის პრევენცია.  

განვიხილოთ თითოეული მათგანი ცალცალკე. 
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პირველადი დანაშაულის პრევენცია  პირველი დონის პრევენციის სამიზნე 
ჯგუფია საზოგადოება და მისი ის წევრები, რომლებიც არ არიან ჩართულნი 
კრიმინალურ თუ ანტისოციალურ საქმიანობაში. 

პირველი დონის მიმართულებით მუშაობის მიზანია სხვადასხვა სახელმწიფო 
და კერძო ორგანიზაციების მიერ ისეთი პროგრამებისა და ინიციატივების 
განხორციელება, რომლებიც მიზნად ისახავს მოქალაქეების სოციალურ, 
კულტურულ, საგანმანათლებლო, შემეცნებით, სპორტულ პროცესებსა და 
აქტივობებში ჩართვას, საზოგადოებისა და მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლებას, 
ზოგადად, დანაშაულის, ძალადობის, ბულინგის, კონფლიქტების მართვის თუ სხვა 
საკითხებზე; საზოგადოების, როგორც მთლიანობის, ასევე მისი ინდივიდუალური 
წევრების ჩართულობას სხვადასხვა აქტივობაში.

პრევენციის ამ დონეზე არ არსებობს იდენტიფიცირებული კონკრეტული 
რისკის ფაქტორები. ამ მიმართულებით მუშაობა განსაკუთრებით მნიშვნელო
ვანია ბავშვე ბის, მოზარდებისა და ახალგაზრდების შემთხვევაში, როდესაც ისინი 
იმყოფებიან ჩამოყალიბებისა და განვითარების ეტაპზე. ამ ტიპის პროგრამები 
მთლიანობაში  მიმართულია მოზარდებისა და ახალგაზრდების სწორად 
განვითარების, აღზრდის, ფორმალური  განათლების მიღების, არაფორმალური 
განათლების აქტივობებში ჩართვისა და პროფესიული ორიენტაციის სწორად 
დაგეგმვისაკენ. ამავე დონეზე შესაძლებელია მოვიაზროთ მოხალისეობისა 
და სამოქალაქო აქტივიზმის განვი თარება, სამართლებრივი, მოქალაქეობრივი 
შეგნების განვითარება მოზარდებში და ა.შ.

პირველი დონის პრევენციის მიმართულებით, აღსანიშნავია, რომ 
საქართვე ლოში არსებობს საკმაოდ პოზიტიური და დიდი გამოცდილება, 
განსაკუთრებით, ბავშვთა და მოზარდთა შემთხვევაში. უნდა აღინიშნოს ახალ
გაზრდული ორგანიზაციების, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორის, 
ადგილობრივი სათემო ორგანი ზაციებისა და ახალგაზრდული კლუბების 
როლი და ფუნქცია. განსაკუთრებით დიდი როლი ეკისრება ადგილობრივ 
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველობის ორგანოებს, მასობრივი სპორტის, 
რეკრეაციული, კულტურული, არაფორმალური განათლების, მოხალისეობრივი, 
ინტელექტუალური აქტივობებისა და მოხალისეობის კულტურის განვითარების 
მიმართულებით. თუმცაღა, არ შეიძლება ყურადღება არ გავამახვილოთ ამ 
მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე, განსაკუთრებით კი უწყებათაშორისი 
და მულტისექტორული კოორდინაციის ნაკლებობაზე, არასაკმარის რესურსებზე, 
რესურსების დუბლირებასა და აქტივობების დაგეგმვის თანმხლებ სხვა 
გამოწვევებზე.  

ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი ტიპის პროგრამების დანერგვის დროს 
სხვადასხვა თვითმმართველი ორგანოები, სახელმწიფო და არასამთავრობო 
ორგანიზაციები მოქმედებდნენ კოორდინირებულად, ურთიერთშეკავშირებუ
ლად და თითოეული პროგრამის დაგეგმვისა თუ განხორციელების ეტაპზე 
ითვალისწინებდნენ როგორც ორგანიზაციულ, ასევე საზოგადოებისა და მო
ზარდების ინტერესებსა და საჭიროებებს, სწორად არჩევდნენ სამიზნე ჯგუფებს. 
თითოეული ასეთი პროგრამა უნდა ემსახურებოდეს და ეხმაურებოდეს თემში 
არსებულ გამოწვევებს, საჭიროებებს და კონკრეტულად დასახულ მიზნებს. 

აგრეთვე უმნიშვნელოვანესია აღნიშნული მიმართულებით მუშაობის თუ, 
პროგრამების განხორციელების პარალელურად, პროექტების შეფასებისა და 
მონიტორინგის ეფექტიანი მექანიზმების გამოყენება, სამეცნიერო კვლევები და 
აკადემიურ სფეროსთან თანამშრომლობა.
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ლადო ჯავახიშვილი / მორის ბარამია 

მეორე დონის  ფოკუსირებული (დამიზნებითი) დანაშაულის პრევენცის 
  პროგრამები, პირველი დონის პრევენციისაგან განსხვავებით, მიმართული და 
ორიენტირებულია კონკრეტულ ჯგუფებზე, რომლებსაც აქვთ განსაკუთრებული 
საჭიროებები ანდა გამოკვეთილი რისკის ფაქტორები, და მიზნად ისახავს ამ რისკე
ბის ნეიტრალიზაციას.  

როდესაც სახეზეა კონკრეტული რისკის ფაქტორები, იზრდება დანაშაულის 
ჩადენის რისკიც, რაც მოითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას სახელმწიფოს 
მხრიდან. უნდა აღინიშნოს, რომ რისკის ფაქტორების არსებობა  არ ნიშნავს ამ 
სამიზნე ჯგუფისაგან დანაშაულის ჩადენის გარდაუვალობას, არამედ ეს ფაქტორები 
წარმოადგენს შესაბამისი პასუხისმგებელი ორგანიზაციებისათვის ჩარევის 
აუცილებლობის სპეციალურ მანიშნებელს.  

მეორე დონის პრევენციის მიმართულებით მუშაობა განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია არასრულწლოვნებსა და ახალგაზრდებთან, მაგრამ არანაკლებ 
მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა სპეციალური პროგრამების შემუშავება და 
გამოყენება ზრდასრულთა შემთხვევებშიც. 

მეორე დონის პრევენციის პროგრამების მთავარი მიზანი არის რისკის ფაქტო
რების დროული იდენტიფიცირება, შემდეგ ამ რისკის ფაქტორების ნეიტრალიზაცია 
და, ამავდროულად, ბენეფიციარის ძლიერი მხარეების კიდევ უფრო გაძლიერე
ბა იმისათვის, რომ საჭირო არ გახდეს, გარკვეულ შემთხვევებში, მესამე დონის 
პრევენციის პროგრამების გამოყენება, რაც,  მაგალითად, გულისხმობს მოზარდობის 
ასაკში რთული ქცევის დროულ იდენტიფიცირებას, შემდეგ ამ რთული ქცევის 
სწორად მართვას; მათ შორის, ზოგიერთ შემთხვევაში, შესაძლებელია არა მხოლოდ 
ბენეფიციართან, ასევე მათი ოჯახის წევრებთან მუშაობაც. ბავშვების შემთხვევაში, 
შესაძლებელია ამ დროს ოჯახის გაძლიერება, მშობლების ან სხვა მზუნველი პირების 
რთული ქცევის მართვის უნარებით აღჭურვა. ზოგიერთ შემთხვევაში, ეს შეიძლება 
შეეხებოდეს, ზოგადად, ოჯახის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, 
გაძლიერებას. 

ზოგიერთ შემთხვევაში, რისკის ფაქტორებად შეიძლება მოგვევლინოს 
მშობლების მხრიდან მოზარდების მიმართ უყურადღებობა, ოჯახური 
კონფლიქტები, სხვადასხვა ტიპის ძალადობა, ოჯახის წევრების მხრიდან 
ალკოჰოლის ან ნარკოტიკული ნივთიერებების ავადმოხმარება. გარკვეული 
მოსაზრებების თანახმად, სიღარიბე და ოჯახის წევრების ნასამართლობაც 
მიიჩნევა, როგორც რისკის გაზრდის ფაქტორი, თუმცა ეს განსაკუთრებით ფრთხილ, 
არადისკრიმინაციულ და სწორ მიდგომებს საჭიროებს. სოციალურ დონეზე 
კი რისკის მომატების ფაქტორი,  არასრულწლოვანთა შემთხვევაში, შეიძლება 
გახდეს ის სოციალური წრე, რომელშიც არასრულწლოვანი დიდ დროს ატარებს, 
კრიმინალურ სუბკულტურასთან კავშირები, კრიმინალური წარსულის მქონე 
თანატოლებთან ურთიერთობა, ამ სოციალურ წრეში აკრძალული ნივთირებების, 
ალკოჰოლის, ნარკოტიკის ხელმისაწვდომობა. სოციალური გარემოს ფაქტორებში 
ასევე შეიძლება მოვიაზროთ თანატოლების მხრიდან ბულინგი, დისკრიმინაცია, 
საზოგადოებრივი წნეხი და ა.შ.  

ინდივიდუალური მახასიათებლების დონეზე კი შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ 
საყურადღებო ფაქტორებია მოზარდის ანტისოციალური ქცევა, უმართავი ბრაზი 
და აგრესია, ჩაკეტილობა, განცდილი დანაშაული, ნაკლებად განვითარებული 
სხვადასხვა სასიცოცხლო და სოციალური უნარი და ა.შ.  

მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი, რომ არცერთი ეს ფაქტორი, 
ინდივიდუალურად, არ წარმოადგენს დანაშაულის ჩადენის მანიშნებელს. 
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თავი IV. განმეორებითი და ახალი დანაშაულის პრევენცია

აუცილებელია, რომ ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში კვალიფიციური 
სპეციალისტის მიერ სწორი ინსტრუმენტების გამოყენებით შეფასდეს ამ 
ფაქტორების გავლენა შესაძლო დანაშაულის ჩადენაზე. ყოვლად გამორიცხული 
უნდა იყოს ამ დროს დისკრიმინაციული ან მასტიგმატიზირებელი მიდგომები 
და თითოეული სახელმწიფო უწყება თუ სპეციალისტი ვალდებულია მაღალი 
ეთიკური  სტანდარტებით იმუშაოს თითოეულ  ასეთ  შემთხვევაზე.  ეს ჩამო
ნათ  ვალი კი, რაც ჩვენ წინა აბზაცში მოვიყვანეთ, მხოლოდ და მხოლოდ 
საილუსტრაციოა და მკითხველმა არ უნდა ჩათვალოს იგი, როგორც გზამკვლევი 
ან დანაშაულის ჩადენის რისკის განმსაზღვრელი უტყუარი ფაქტორი. 

რაც შეეხება დანაშაულის მესამე დონის პრევენციას, ის მოიცავს ისეთ 
სამიზნე ჯგუფს, რომლებიც იმყოფებიან მართლმსაჯულების სისტემაში, ან 
მიმდინარეობს მათი საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროცესი, და მიზნად ისახავს 
განმეორებითი დანაშაულის, რეციდივიზმის პრევენციას. საერთაშორისო დონეზე, 
ამ მიმართულებით არსებობს განსხვავებული მიდგომები. მესამე დონის პრევენცია, 
უმეტესწილად, მიემართება და მოიცავს ისეთ პირებთან მუშაობას, რომლებსაც 
უკვე ჩამოყალიბებული აქვთ კრიმინალური ქცევა და მათთან გამოსაყენებელია 
მნიშვნელოვანი ინტერვენციები; ზოგიერთ შემთხვევაში კი მესამე დონის 
პრევენციაში მოიაზრება, ზოგადად, განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილება. 
საქართველოც სწორედ ამ მიდგომას იზიარებს და, მიუხედავად კრიმინალური 
ქცევის ინტენსივობისა თუ წარსული კრიმინალური გამოცდილებისა, დანაშაულის 
პირველ შემთხვევაზეც კი მიიჩნევა, რომ ბენეფიციარი დანაშაულის მესამე დონის 
პრევენციის პროგრამებით მოსარგებლე უნდა გახდეს. ამის მაგალითად შეიძლება 
მოვიაზროთ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან განრიდების 
მექანიზმი, რომელიც საქართველოში მესამე დონის პრევენციის პროგრამად 
მიიჩნევა, თუმცა ევროპაში იგი, ძირითადად, მეორე დონის პრევენციაში მოიაზრება. 
შეფასების თვალსაზრისით, მიდგომებს შორის განსხვავება დიდ სირთულეს არ 
ქმნის და ამ საკითხზე განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილება არ მიგვაჩნია 
მნიშვნელოვნად, თუმცა მაინც ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ მკითხველს ჰქონოდა 
ინფორმაცია განსხვავებული მიდგომების არსებობის შესახებ. 

მესამე დონის პრევნეცია მართლმსაჯულებისა და სასჯელის აღმასრულე
ბელი სისტემისათვის განსაკუთრებით საყურადღებო და მნიშვნელოვანია. იგი 
მოიაზრებს როგორც ალტერნატიული პასუხისმგებლობის ფორმებს, აგრეთვე 
სასჯელის ალტერნატივებს, ყველა ტიპის არასაპატიმრო სასჯელს, ასევე პი
რობით მსჯავრს და საპატიმრო სასჯელებს. შესაბამისად, პრობაციის სისტემაში 
მოქმედი სხვადასხვა ტიპის სასჯელის აღსრულებისა და რესოციალიზაცია
რეაბილიტაციის პროცესები და პროგრამები თავს იყრის სწორედ მესამე დონის 
პრევენციის ფარგლებში. ამ შემთხვევაში, განსაკუთრებით იზრდება პრობაციის  
სამსახურის სპეციალისტების, მათ შორის,  პრობაციის ოფიცრის, სოციალური 
მუშაკისა და ფსიქოლოგის როლი და ფუნქციები. მნიშვნელოვანია,  რომ ისინი მუ
შაობდნენ კოორდინირებულად, თანამედროვე,  დასავლური ღირებულებე ბისა 
და მიდგომების შესაბამისად. სპეციალისტების მხრიდან სასჯელის აღსრულება 
არა მხოლოდ სამართლებრივი აქტების აღსრულებად უნდა  მოიაზრებოდეს, 
არამედ ეს პროცესი ორიენტირებული უნდა იყოს და მიზნად ისახავდეს 
საერთაშორისო და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 
სასჯელის მიზნებისა და დანიშნულების მიღწევას, რომლებიცაა   განმეორებითი 
დანაშაულის თავიდან აცილება, დამნაშავის რესოციალიზაციარეაბილიტაცია, 
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სამართლიანობის აღდგენა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვისათვის 
გარანტიების შექმნა და მსჯავრდებულის, როგორც მესამე დონის პრევენციის 
სამიზნე პირის, საზოგადოების ჯანსაღ წევრად რეინტეგრაცია.   

საერთო ჯამში, არაერთი კვლევითა თუ საერთაშორისო რეკომენდაციით, 
სწორედ დანაშაულის პრევენციის მიდგომების გაძლიერება არის მოწოდებული, 
და რაც უფრო ძლიერია პირველი და მეორე დონის პრევნეციის სისტემები და 
რაც უფრო მეტი რესურსი იხარჯება სახელმწიფოს მხრიდან ამ მიმართულებით, 
პირდაპირპროპორციულად მცირდება  მესამე დონის ინტერვენციებისა  და შესაბა
მისი ხარჯების საჭიროება. ხაზგასმით აღსანიშნავია ის, რომ პირველი და მეორე 
დონის პრევენციის პროგრამებში ადრეულ ეტაპზევე ჩადებული ინვესტიცია 
გრძელვადიანი და უფრო ეფექტიანია, ვიდრე მესამე დონის პროგრამებში.  
მართა ლია, მესამე დონის პრევენციის პროგრამებიც, საბოლოოდ, გათვლილია 
გრძლევადიან პერსპექტივაზე იმავე მიზნებით, თუმცა, ამ შემთხვევაში, შედეგების 
მიღწევა ბევრად უფრო რთულ და კომპლექსურ, უფრო ხარჯიან პროცესებს 
მოიაზრებს, რადგანაც ამ დროს, ხშირ შემთხვევაში, ინტერვენცია დაგვიანებულ 
ეტაპზე ხდება და ბენეფიციართან დაკავშირებული სირთულეები ბევრად უფრო 
კომპლექსური, რთულად მოგვარებადი და ხარჯიანია. 

5. პასუხისმგებლობის ალტერნატიული ფორმების ადგილი და როლი დანა
შაულის პრევენციისა და მართლმსაჯულების სისტემაში

დანაშაულის პრევენციის მესამე დონის პრევენციული მიდგომებიდან, ამ 
სახელმძღვანელოს მიზნებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საუბარი 
სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაკისრების ალტერნატიულ ფორმებზე 
და მათ როლზე სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში, ხოლო მესამე 
დონის პრევენციის სხვა მიდგომებზე მოცულობით ინფორმაციას მკითხველი 
სახელმძღვანელოს სხვა თავებშიც შეხვდება. შესაბამისად, ამ თავში ყურადღება არ 
იქნება გამახვილებული რესოციალიზაციარეაბილიტაციის პროგრამებისა და მათი 
გამოყენების საკითხებზე.  

პასუხისმგებლობის ალტერნატიული მიდგომები და აღდგენითი მართლმსა
ჯულების მიდგომები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების სისტემაში, თუმცაღა ეს არ აკნინებს მათ ფუნქციასა და როლს, 
მთლიანად, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემასთან და კანონთან 
კონფლიქტში მყოფ ზრდასრულ პირებთან მიმართებით. 

ამ შემთხვევაში კი, საერთაშორისო დონეზე ფართოდ გავრცელებულია 
სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ალტერნატიული ფორმა, განრიდება, 
რომელსაც სხვადასხვა ქვეყანაში და ენაში განსხვავებული ტერმინებით ვხვდებით, 
საქართველოში კი სწორედ ამ ტერმინით  განრიდება, დაიმკვიდრა თავი როგორც 
არასრულწლოვანთა, ასევე ზრდასრულთა მართლმსაჯულებაში. ამ მექანიზმს 
ცნობს და რეკომენდაციას უწევს არაერთი საერთაშორისო აქტი თუ რეკომენდაცია, 
თუმცა მისი გამოყენება სრულიად განსხვავებულია ქვეყნებს შორის და იგი 
დამოკიდებულია თითოეული ქვეყნის მართლმსაჯულების სისტემის მოწყობასა 
და სისხლის სამართლის პოლიტიკაზე. ზოგიერთ ქვეყანაში განრიდებას ვხვდებით 
მხოლოდ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში, ზოგან შეიძლება შევხვდეთ 
როგორც არასრულწლოვანთა, ასევე ზრდასრულთა მართლმსაჯულებაში, თუმცა 
მხოლოდ შედარებით მსუბუქ დანაშაულებზე; ქვეყანათა ნაწილში კი იგი თანაბრად 
გამოიყენება როგორც მსუბუქ, ასევე რთულ დანაშაულებზეც. 
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ზოგადად, გამოყოფენ განრიდების ორ სახეს  „განრიდება ჩარევით“ და 
„განრიდება ჩარევის გარეშე“. 

განრიდება ჩარევის გარეშე მოიაზრებს სახელმწიფოს მხრიდან დანაშაულის 
რეაგირების გარეშე არდატოვებას ისეთი კონკრეტული შემთხვევების დროს, 
როდესაც დანაშაული, საზოგადოებისა და დაზარალებულისათვის მიყენებული 
ზიანი, დანაშაულის ხასიათის, ზიანის სახისა და ზიანის ოდენობის მიხედვით, 
არ არის ისეთი, რომ სახელმწიფოს დასჭირდეს სისხლის სამართლებრივი დევნის 
მექანიზმის გამოყენება, ხოლო თავად კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირის 
პიროვნული მახასიათებლებიდან თუ სხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე, სახეზე 
არ გვაქვს ჩარევის აუცილებლობა. ჩარევაში იგულისხმება სახელმწიფოს მხრიდან 
სპეციალური პროგრამებისა თუ რესურსების მობილიზება იმისათვის, რომ თავიდან 
ავიცილოთ განმეორებითი დანაშაული და მივაღწიოთ სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების მიზნებს. ჩარევის გარეშე განრიდების დროს სხვადასხვა 
ქვეყანაში ხშირად ვხვდებით ისეთ მექანიზმებს, როგორიცაა ჯარიმა, დანაშაულთან 
დაკავშირებული ნივთებისა თუ ქონების კონფისკაცია, გამოსაცდელი ვადა 
სპეციალური პირობების გარეშე, გაფრთხილება და ა.შ. 

რაც შეეხება განრიდებას ჩარევით, ამ დროს სახელმწიფო აღმასრულებელი 
ორგანოების მხრიდან გამოიყენება უკვე სპეციალური პროგრამები და ღონისძიებე
ბი განმეორებითი დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად, საზოგადოებრივი 
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და მართლმსაჯულების მიზნების 
მისაღწევად. ასეთ დროს შეიძლება შევხვდეთ ისეთ ღონისძიებებს, როგორიცაა 
საზოგადოები სათვის სასარგებლო შრომა, სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო, 
აღმზრდელობითი, სოციალური, რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის 
პროგრამები და სხვა. 

აღსანიშნავია, რომ როგორც ერთი, ასევე მეორე ტიპის განრიდების დროს მიიჩ
ნევა, რომ სახელმწიფოს რესურსი მინიმალურად იხარჯება და ეს მიდგომა ბევრად 
უფრო ხარჯთეფექტურია, ვიდრე ტრადიციული მართლმსაჯულების მიდგომები, 
საპატიმრო სასჯელები და მათი აღსრულება.  

ალტერნატიული მექანიზმები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს და 
ეფექტიანია არასრულწლოვანთა შემთხვევაში. გაეროს ბავშვის უფლებათა კო
მიტეტის მიდგომების თანახმად, არასრულწლოვანთა შემთხვევაში, მართლმსა
ჯუ ლების სისტემა მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს განარიდოს ბავშვი ფორმალურ 
განხილვებს, სასამართლო პროცესებს და ამით უზრუნველყოს მათი დაცვა ამ 
პროცესებით გამოწვეული სტრესისა და ნეგატიური გავლენებისაგან. ამასთანავე, 
ამ დროს სისტემა ორიენტირებული უნდა იყოს სისხლის სამართლებრივი 
პასუხისმგებლობისაგან არა გათავისუფლებაზე, არამედ მის ჩანაცვლებაზე 
ადამიანის უფლებების, ბავშვის უფლებების დაცვის სპეციალურ სტანდარტებთან 
შესაბამისი ღონისძიებებით. არასრულწლოვანთა შემთხვევაში, მიიჩნევა, რომ 
ფორმალური პროცესებისაგან და ჩარევებისაგან თავის შეკავება საუკეთესო პასუხია 
დანაშაულზე, თუმცა ეს მაშინ, როდესაც ამას თან ახლავს ისეთი სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს მოზარდის მიერ დანაშაულის 
გაცნობიერებას, შესაძლებლობების გაძლიერებას როგორც ინდივიდუალურ, ასევე 
ოჯახისა და სოციუმის დონეზე. ასეთ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხ
დეს ბავშვის გათავისუფლება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, 
რაც პირიქით, ზოგიერთ შემთხვევაში, შეიძლება დანაშაულის წამახალისებელი 
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ფაქტორიც გახდეს; არამედ მოხდეს ალტერნატიული ფორმით პასუხისმგებლო
ბის დაკისრება, სადაც მოზარდი საკუთარი ქმედებითა და სურვილით 
გამოასწორებს მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის შედეგებს, ხელს შეუწყობს 
ზიანის აღდგენას; და სწორედ ამით მივაღწევთ განმეორებითი დანაშაულის 
პრევენციას. 

გაერო და, შესაბამისად, გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი თავის 
რეკომენდაციებსა და ზოგად კომენტარებში პირდაპირ მიუთითებს, რომ 
სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან, კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავ
შვების შემთხვევაში, პრიორიტეტული გახადონ და უზრუნველყონ ისეთ 
მექანიზმების არსებობა, რომლებიც განსხვავდება ფორმალური, ზრდასრულთა 
მართლმსაჯულების სისტემისაგან და ორიენტირებულია ალტერნატივებზე, 
კერძოდ, სპეციალური ღონისძიებებისა და სერვისების გამოყენებაზე, რაშიც, 
უმეტესწილად, პირდაპირ მოიაზრება განრიდების მექანიზმები, რომლებიც 
საუკეთესოდ უწყობს ხელს ბავშვის რეაბილიტაციასა და რესოციალიზაციას.   

განრიდება არა მხოლოდ ხელს უშლის სტიგმატიზაციას და ემსაურება ბავშვის 
საუკეთესო ინტერესებს, არამედ იგი დადებითად მოქმედებს საზოგადოებრივი 
უსაფრთხოების დაცვაზე და, უფრო მეტიც, იგი სახელმწიფოს ეხმარება დაზოგოს 
მართლმსაჯულების ხარჯები. ანუ, საერთო ჯამში, ვიღებთ ბავშვის უფლებებსა და 
ინტერესებზე მაქსიმალურად მორგებულ სისტემას, რომელიც მაღალი ხარისხით 
უზრუნველყოფს  საზოგადოებრივი  უსაფრთხოების  დაცვას და  იწვევს  მინიმა
ლურ ხარჯებს.  

ზრდასრულთა შემთხვევაში, განრიდების მექანიზმები მეტწილად ორიენტი
რებულია შედარებით მსუბუქი დანაშაულების შემთხვევებზე,  პირის სისხლის 
სამართლის პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებაზე და ამით მართლმსა
ჯულების სისტემის რესურსების უფრო მეტად რთული და კომპლექსური 
საქმეებისაკენ მიმართვაზე. ევროპის ქვეყნებში ზრდასრულთა განრიდების 
მექანიზმები, უმეტესწილად, მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, როგორიცაა 
ჯარიმა, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, გამოსაცდელი ვადა, დაზა
რალებულთან შერიგება, სხვადასხვა სარეაბილიტაციო, აღმზრდელობითი თუ 
სოციალური პროგრამის გამოყენება და ა.შ. ეს მექანიზმი კარგი საშუალებაა 
მართლმსაჯულების სისტემის რესურსების ოპტიმიზაციისათვის და საშუალებას 
აძლევს სახელმწიფოს მოახდინოს დანაშაულზე რეაგირება შედარებით მცირე 
რესურსით და უყურადღებოდ არ დატოვოს კანონსაწინააღმდეგო ქცევა, ისე რომ 
პროცესებში არ ჩართოს კომპლექსური  მართლმსაჯულების ბიუროკრატიული 
მექანიზმები. ამ პროცესში კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირის რეაბილიტაცია
რესოციალიზაცია წარმოადგენს უპირველეს მიზანს, ნაცვლად მისი დასჯისა 
ტრადიციული მართლმსაჯულების წესით. ზოგადად, მიჩნეულია, რომ 
რეაბილიტაციარესოციალიზაციაზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების სის
ტემა დანაშაულის პრევენციის მიზნებისათვის უფრო ეფექტიანია გრძელვადიანი 
პერიოდისათვის, ვიდრე მხოლოდ დასჯაზე ორიენტირებული სისტემა, რომელიც, 
ზოგიერთ შემთხვევაში, დანაშაულის პრევენციის თვალსაზრისით, მოკლევადიან 
პერსპექტივაში შესაძლოა ეფექტიანი იყოს, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში 
არსებობს მაღალი ალბათობა, გახდეს ნეგატიური შედეგების მომტანი. 

განრიდების მექანიზმის მხრივ, საინტერესოა საქართველოს გამოცდილებაც 
როგორც ზრდასრულთა, ასევე არასრულწლოვანთა შემთხვევაში. განრიდების 
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მექანიზმების გამოყენება ორივე სამიზნე ჯგუფისათვის, საქართველოს კანონ
მდებლობის შესაბამისად, არ იწვევს ნასამართლობას, თუმცა ეს ორი მექანიზმი 
ერთმანეთისაგან სრულიად განსხვავებულია. არასრულწლოვანთა განრიდება 
ეფუძნება სრულად აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპებს და იგი ჩარევით 
განრიდების ნათელი მაგალითია. არასრულწლოვანთა შემთხვევაში, განრიდების 
მექანიზმი მოიაზრებს ისეთ კომპონენტებს, როგორიცაა არასრულწლოვანთა 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადება, შესაბამისი რისკებისა და 
ბავშვის საჭიროებების შეფასება, რის საფუძველზეც განისაზღვრება განრიდების 
ღონისძიებები, რომლებიც აუცილებლად მოიცავს, ერთი მხრივ, დანაშაულის 
გაცნობიერებისკენ მიმართულ, შემზღუდავ ღონისძიებებს, მეორე მხრივ კი, 
ბავშვის შესაძლებლობებისა და უნარების განვითარებისაკენ მიმართულ საგან
მანათლებლო, აღმზრდელობით და ფსიქოსოციალურ სარეაბილიტაციო ღო
ნისძიებებს. არასრულწლოვანთა განრიდება საქართველოში ეფუძნება მთელ რიგ 
საერთაშორისოდ აღიარებულ პრინციპებს. ესენია: ალტერნატიული მექანიზმების 
გამოყენების მაქსიმალური ხელშეწყობა; ნებაყოფლობითობა; პროპორციულობა; 
კონფიდენციალურობა; სტიგმატიზაციის დაუშვებლობა; არასრულწლოვნის 
ჭეშმარიტი ინტერესების გათვალისწინება.

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით განსაზღვრულია, რომ 
განრიდება წარმოადგენს პრიორიტეტულ ღონისძიებას და პროკურორი ვალდე
ბულია ნებისმიერი ბავშვის დანაშაულის საქმეზე, სადაც არსებობს განრიდების 
გამოყენების წინაპირობები, განიხილოს განრიდების გამოყენების შესაძლებლობა. 
იმ შემთხვევაში, თუ პროკურორი  მიიჩნევს, რომ არსებობს არასრულწლო ვ
ნის სისხლის სამართლებრივი დევნის საჯარო ინტერესი, ის ვალდებულია 
დაასაბუთოს თავისი უარი განრიდების გამოყენებაზე. იმისათვის, რომ კოდექსით 
განმტკიცებული განრიდების პრიორიტეტულობის პრინციპი პრაქტიკაში მაქ
სიმალურად იქნეს გამოყენებული, კოდექსი ითვალისწინებს სასამართლოს მიერ, 
განრიდების მიზნით, პროკურორისათვის საქმის დაბრუნების მექანიზმს, რაც ქმნის 
მეტ გარანტიებს იმისათვის, რომ  ეს მექანიზმი  აქტიურად იქნეს გამოყენებული 
მართლმსაჯულების სისტემაში. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ არასრულწლოვანთა განრიდების ქართულ 
მექანიზმში ინტეგრირებულია აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამა  
მედიაცია. მედიაციის მიზანია დამზარალებელსა და დაზარალებულს შორის არსე
ბული უთანხმოების, კონფლიქტის ამოწურვა.  მედიაცია ეყრდნობა აღდგენითი 
მართლმსაჯულების პრინციპებს და ორიენტირებულია ადამიანებზე, დანაშაულთან 
შემხებლობაში მყოფი ყველა პირის ჩართულობაზე, მათი საჭიროებების 
იდენტიფიცირებასა და დაკმაყოფილებაზე.  აღდგენით მართლმსაჯულებასა და 
მედიაციაზე უფრო ვრცლად სხვა თავში იქნება საუბარი.  

საქართველოში განრიდების მექანიზმი რეგულირდება არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსითა  და სხვა კანონქვემდებარე აქტებით, განსხვავებით 
სრულწლოვანთა განრიდების მექანიზმისაგან, რომელსაც არეგულირებს 
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. 

რაც შეეხება სრულწლოვანთა განრიდების მექანიზმს, განსხვავებით არა
სრულწლოვანთა შემთხვევებისაგან, ის არ ითვალისწინებს და არ ეფუძნება აღ
დგენითი  მართლმსაჯულების პრინციპებს.  იგი,  უმეტესწილად,  ორიენტირე  ბუ ლია 
ჩარევის გარეშე  განრიდების  მექანიზმების  გამოყენებაზე, ისეთების, როგო  რი
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ცაა ჯარიმა, საზოგადოებისათვის  სასარგებლო  შრომა,  უკანონოდ მოპოვებუ
ლი ქონე ბის კონფისკაცია, დანაშაულის საგნის ჩამორთმევა. ზრდასრულების 
შემთხვევაში, არ მზადდება სპეციალური ანგარიში, რომელშიც ასახულია პირის 
ინდივიდუა ლური მახასიათებლები და სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორები. ამ 
შემთხვევაში, გადაწყვეტილების მიმღები მხოლოდ პროკურორია და პროცესში  
არ არიან ჩართუ ლნი ისეთი პროფესიონალები, როგორც სოციალური მუშაკი, 
ფსიქოლოგი, მედიატორი და ა.შ. ზრდასრულთა განრიდება, შეიძლება ითქვას, 
რომ საპროკურორო დისკრეციის ერთერთი მექანიზმია, რომელიც სწრაფი 
და ხარჯთეფექტურია, თუმცა კი ნაკლებად არის ორიენტირებული პირის 
რესოციალიზაციასა და რეაბილიტაციაზე და მის მიმართ ინდივიდუალური 
პრევენციული ღონისძიებების გამოყენებაზე. რა თქმა უნდა, ამ მექანიზმსაც 
აქვს თავისი უპირატესობები, თუმცა კი ალბათ სასურველია, ზრდასრულების 
განრიდების მექანიზმიც მეტად იყოს დაახლოებული აღდგენითი 
მართლმსაჯულების პრინციპებთან და მოიაზრებდეს თუნდაც მხოლოდ ისეთ 
კომპონენტს, როგორიც არის განრიდების ღონისძიება  სისხლის სამართლის 
მედიაციის გამოყენება. ამ შემთხვევაში, კანონქვემდებარე აქტებით არ არის 
დარეგულირებული განრიდების პროცედურები, და მისი გამოყენების როგორც 
წინაპირობები, ასევე ღონისძიებები არსებითად განსხვავდება არასრულწლოვანთა 
განრიდების მექანიზმისაგან. მაგალითად, არასრულწლოვანთა განრიდებაში 
არ ვხვდებით და დაუშვებელია გამოყენებულ იქნეს ჯარიმის მექანიზმი, ისევე 
როგორც საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა. ამ უკანასკნელის ალტერნატი
ვად არასრულწლოვანთა განრიდებაში ვხვდებით საზოგადოებისათვის სასარგე ბლო 
აქტივობებს. სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ორ მექანიზმს საერთო 
ღონისძიებებიც აქვთ. მაგალითად, ორივე მათგანში ვხვდებით  ზიანის ანაზღაუ
რების, უკანონოდ მოპოვებული ქონების, სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული 
ნივთის თუ დანაშაულის იარაღის კონფისკაციის კომპონენტებს. 

 
6. შეჯამება 
ამ თავში მოყვანილი ინფორმაცია მკითხველს შეიძლება, გარკვეულწილად, 

მხოლოდ თეორიულად მოეჩვენოს, თუმცა თითოეული ეს მიდგომა უკვე დროში 
გამოცდილია და არაერთი კვლევის მიხედვითაა შეფასებული როგორც ეფექტიანი 
მიდგომა. შესაბამისად, მოცემული თავის მიზანი იყო, მკითხველისათვის ამ 
მიდგომების გაცნობა, რომ თითოეულმა სპეციალისტმა თუ სტრუქტურამ, როგორც 
ერთიანმა ორგანიზმმა, ისინი გამოიყენოს ყოველდღიურ პრაქტიკაში. მართალია, 
სახელმძღვანელოს მიზნებიდან გამომდინარე, ამ თავში ვერ მოხერხდა თითოეული 
საკითხის სრულად განხილვა, თუმცა მკითხველისათვის მიწოდებულ იქნა საბაზისო 
ინფორმაცია. ამასთან, თითოეულ ამ საკითხზე ინფორმაციის უფრო დეტალურად 
გაცნობა შესაძლებელია ქვემოთ მოყვანილ სავალდებულო და რეკომენდებული 
ლიტერატურის სიაში მოცემულ ნაშრომებში. მართალია, პირველი და მეორე 
დონის პრევენციის პროგრამები ნამდვილად ეფექტიანია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, 
რომ ეს არის პანაცეა და, ყველაფრის სწორად გაკეთების შემთხვევაში, მესამე 
დონის პრევენციის პროგრამები საჭირო აღარ იქნება. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ 
არის და, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, სწორად და ინდივიდუალურად უნდა 
შეირჩეს მიდგომა, ინტერვენცია და განისაზღვროს ბენეფიციარის საჭიროებები, 
რისკები და შესაძლო ზიანის ალბათობა. შესაბამისად, თავში მოყვანილ თითოეულ 
მიდგომას, დანაშაულის პრევენციის დონეს თუ მექანიზმს თავისი ადგილი აქვს 
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მართლმსაჯულების და პრევენციის სისტემაში და აუცილებელია მისი ფრთხილად, 
ადგილობრივ კონტექსტზე მორგებულად შერჩევა და გამოყენება.  

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ დანაშაულის პრევენცია, როგორც მიდ
გომა, რთული და კომპლექსური პროცესია და მისი განხორციელება შეუძლებელია 
მულტიუწყებრივი და მულტიგუნდური მიდგომის გარეშე. აუცილებელია 
თითოეული პროგრამა დანერგვამდე და განხორციელებამდე შეფასდეს სხვადასხვა 
პროფესიის, სხვადასხვა ფუნქციისა და როლის მქონე მართლმსაჯულების სის
ტემის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობის 
საკითხების თუ სხვა სისტემის სპეციალისტების მიერ. უმჯობესია, ამ პროცესში 
აგრეთვე ჩართული იყოს არასამთავრობო და საერთაშორისო სექტორიც, და 
სწორედ ამ მიდგომით შეიძლება საუკეთესო შედეგების მიღწევა, რისი კარგი 
მაგალითიც ამ თავში უკვეა მოყვანილი  არასრულწლოვანთა განრიდების სისტემა 
საქართველოში. 

7. რეკომენდაციები ტრენერისათვის
ტრენერმა სესიის დაგეგმვის დროს სასურველია გაითვალისწინოს როგორც 

თეორიული მასალა, მინილექციები, აგრეთვე პრაქტიკული სავარჯიშოები. სესიები 
უნდა ემყარებოდეს სწავლების ისეთ მეთოდებს, როგორიცაა: სალექციო მეთოდი, 
გონებრივი იერიში, დისკუსია და პრაქტიკული სავარჯიშოები. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს მონაწილეებისათვის და
ნაშაულის პრევენციის მიდგომებისა და ხედვის სწორად ახსნას და მათ მიერ ამ 
მიდგომების ღირებულებების ზუსტად გააზრებას. სესიების ბოლოს მსმენელს 
გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეს შემდეგი საკითხები:

 ● დანაშაულის პრევენციის მნიშვნელობა, მიზნები;
 ● დანაშაულის პრევენციის ადგილი და როლი სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების სისტემაში, განსაკუთრებით, დანაშაულის პრევენციისა 
და სასჯელის აღსრულების პროცესში;

 ● დანაშაულის პრევენციის სახეები, კატეგორიები და დანაშაულის პრევენციის 
დონეები;

 ● სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ალტერნატიული მექა
ნიზმების ადგილი და როლი დანაშაულის პრევენციის სისტემაში.

ტრენერი/ლექტორი მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს მონაწილეების სა
ლექციო პროცესში ჩართვას, მათი პირადი, სამსახურებრივი, პროფესიული და 
ცხოვრებისეული გამოცდილების გაზიარებას და ხელი შეუწყოს მონაწილეთა 
აქტიურ ჩართულობას, ხოლო შემდეგ სალექციო პროცესი, სავარჯიშოების განხილვა 
თუ დისკუსია დააფუძნოს სწორედ ჯგუფის მიერ წამოჭრილ საკითხებსა და სხვა 
მნიშვნელოვან თემებზე. 

8. გამოყენებული და რეკომენდებული ლიტერატურა
 ● UNODC, Handbook on The Crime Prevention Guidelines Making Them Work, 

2010.
 ● ჯავახიშვილი ლ., არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენცია საქარ

თველოში, საერთაშორისო პრაქტიკა და პრობლემების გადაჭრის გზები 
(სამაგისტრო ნაშრომი), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2019.

 ● ბარამია მ., არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პოლიტიკის გან
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ვითარების სპეციფიკა საქართველოში (სამაგისტრო ნაშრომი), საქარ თვე ლოს 
საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, 2019.

 ● შალიკაშვილი მ., მიქანაძე გ., არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, 
თბილისი, ფრაიბურგი, 2016.

 ● UNODC, Compendium of United Nations Standards and Norms in Crime Prevention 
and Criminal Justice, 2006, <https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/
Compendium_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_English.pdf> [5.05.2021].

 ● ბრძანებულება №235 „არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის 
სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“, 2012.

 ● სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სტრატეგია, სისხლის სამარ
თლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო, 2019, 
<https://justice.gov.ge/Ministry/Index/237> [5.05.2021].

 ● სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სტრატეგიის განხორციელების 
სამოქმედო გეგმა, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათა
შორისი საკოორდინაციო საბჭო, 2019, <https://justice.gov.ge/Ministry/
Index/237> [5.05.2021].

 ● საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, საქართველოს პარლამენტი, 
1999, კონსოლიდირებული ვერსია, [11.05.2021].

 ● საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, საქართველოს 
პარლამენტი, 2009, კონსოლიდირებული ვერსია, [11.05.2021].

 ● საქართველოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, საქარ
თველოს პარლამენტი, 2015, კონსოლიდირებული ვერსია, [11.05.2021].

 ● მინიმალური სტანდარტული წესები არასრულწლოვანთა მიმართ 
მართლმსაჯულების განხორციელების შესახებ („პეკინური წესები“), 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, 1985.
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თავი V. საქართველოს პრობაციის სამსახური (ისტორიული მიმოხილვა, 
განვითარების ეტაპები)

ავტორი: თეიმურაზ მაღრაძე

ყველასათვის ცნობილი გახდა, რომ ჩემი მოღვაწეობა ცვლილებებს ეფუძნებოდა, ჩემი 
ძალისხმევა მიმართული იყო მხოლოდ იმ პირთა მიმართ, რომელნიც პირველად იყვნენ 
გასამართლებულნი და რომელთა გულებიც მთლიანად არ იყო დანაშაულით მოცული, 

არამედ უკეთესის იმედს იძლეოდნენ.

 ჯონ ავგუსტუსი

1. შესავალი 
იმისათვის, რომ მკაფიო გახდეს, თუ რას ნიშნავს პრობაცია და, ზოგადად, 

რას ემსახურება პრობაციის სისტემა,  აუცილებელია იმ ფაქტის ხაზგასმა, რომ   
მის ძირითად პრინციპს, არსსა და მიზანს პიროვნების (მსჯავრდებულის) 
რეაბილი ტაციარესოციალიზაცია წარმოადგენს. პრობაცია გულისხმობს 
როგორც „პატიებასა“ და „დაკვირვებას“, ასევე „გამოცდას“. აღნიშნულ პროცესში 
სამარ თალ დამრღვევს ეძლევა ნებელობის გამოვლენის შესაძლებლობა, რათა 
ჩამოყალიბდეს კანონმორ ჩილ ადამიანად  და საზოგადოებრივი ნორმების 
დამ ცველ პიროვნებად. პრობაციის სისტემის, საჭიროებისა და  განვითარების 
ეტა პების შექმნა და ჩამოყალიბება დაიწყო ოდნავ მოგვიანებით და ის 
სამართლის ზოგადი პრინციპების განვითარებასთან ერთად მიმდინარეობდა. 
კაცობრიობის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე, ვიდრე გვიან შუა 
საუკუნეებამდე, სამართლისა და კანონის აღსრულება, ძირითადად, სასჯელზე 
იყო ორიენტირებული და, შესაბამისად, დანაშაულის „პრევენციის” ერთერთ 
მთავარ საშუალებად სასჯელის სიმკაცრე მიიჩნეოდა; რაც შეეხება სასჯელის 
ლიბერალიზაციითა და პიროვნების რესოციალიზაციის გზით დანაშაულის 
პრევენციას,  ეს ყოველივე საზოგადოებაში მოგვიანებით დამკვიდრდა.  

პრობაცია პირველად, ჩანასახოვანი სახით, შუა საუკუნეების ევროპაში, 
კერძოდ კი ინგლისში გვხვდება, სადაც, საზოგადოების მოთხოვნით, მონარქიულ 
სახელმწიფოშიც კი დადგა დანაშაულისა და სასჯელის ფუნდამენტურად 
განსხვავებული ფორმით მოაზრების საჭიროება. ლიბერალური სასჯელის 
პრეცედენტული სახით დანერგვის შემდგომ, განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე, 
უფრო ღრმად მოხდა სასჯელის ლიბერალიზაციის დადებითი შედეგების გააზრება, 
რამაც ამ სისტემას დანაშაულისა და სასჯელის თანაარსებობის ურთულეს რგოლში 
განსაკუთრებული ადგილი მიანიჭა.

მოცემული თავის მიზანს იმ ისტორიული ფაქტებისა და  მოვლენების გაცნობა 
წარმოადგენს, რამაც საფუძველი ჩაუყარა თანამედროვე, ლიბერალურ პრინციპებზე 
დამყარებული პრობაციის სამსახურის შექმნას. მნიშვნელოვანია მკითხველმა 



61

თეიმურაზ მაღრაძე

გააცნობიეროს, რომ პრობაციის სამსახურის მთავარ ამოცანას მსჯავრდებულთა 
რეაბილიტაცია და მათი რესოციალიზაცია წამოადგენს.    

2. პრობაციის ისტორიის განვითარების ეტაპები
პრობაციის ისტორია შუა საუკუნეების ინგლისის სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების სისტემიდან იღებს საფუძველს, როდესაც მცირედი დანა
შაულის ჩამდენი პირიც კი განსაკუთრებული სიმკაცრით ისჯებოდა, მათ შორის, 
არასრულწლოვნებიც. ხშირი იყო ისეთი მძიმე სასჯელი, როგორიცაა გაროზგვა, 
დასახიჩრება, ეგზეკუცია და, რა თქმა უნდა, უმრავლეს შემთხვევებში, საპატიმრო 
დაწესებულებაში მოთავსება. მაგალითად, ინგლისში, ჰენრი VIIIის მეფობის 
პერიოდში, წელიწადში დაახლოებით 200ზე მეტი ადამიანი ისჯებოდა სიკვდი
ლით; ამ დანაშაულთა უმეტესობა წვრილმან კანონდარღვევას უკავშირდებოდა. 

მართლმსაჯულების ასეთი ბრუტალური მეთოდების გამოყენებამ ინგლისის 
საზოგადოების დიდი ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. საზოგადოების 
პროტესტის გარდა, სახელმწიფო სხვა პრობლემების წინაშეც დადგა, რაც გამოიხატა 
ციხეების გადატვირთულობაში, სხვადასხვა დაავადების გავრცელებასა და, 
შესაბამისად, სახელმწიფოს მხრიდან პატიმრებზე გაწეული ხარჯების ზრდაში.  

შემდგომ ამისა, არაადამიანური სასჯელის შერბილების მიზნით, შედარებით 
ნელი, მაგრამ მტკიცე ნაბიჯებით, მოხდა სასჯელის განსხვავებული ზომების 
შემოღება. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ მრავალი ქვეყნის განვითარების სხვადასხვა 
ეტაპზე მსჯავრდებულთა  მიმართ  სასჯელის  მკაცრი  ზომების გამოყენება, ნაც
ვლად რეაბილიტაციარესოციალიზაციისა, ხშირ შემთხვევაში, იწვევდა ჯანსაღი 
საზო გადოების ძლიერ პროტესტს სისტემის მიმართ.

საზოგადოების პროტესტმა და სხვა ზემოაღნიშნული პრობლემების გამწვავებამ 
ის შედეგი მოიტანა, რომ მოგვიანებით ბრალდებულებს, გარკვეული ანაზღაუ
რების სანაცვლოდ, სამეფო შეწყალების მიღების საშუალება მიეცათ, მოსამარ
თლეებს კი  უფრო მსუბუქი სასჯელის გამოყენების უფლება. საბოლოოდ, სასამარ
თლოებმა შემოიღეს „სანიმუშო ყოფაქცევისთვის პირობითი მსჯავრის“ გამოყენების 
პრაქტიკა, რაც მსჯავრდებულის დროებით გათავისუფლებაში გამოიხატებოდა. თუ 
გათავისუფლებული პირი ამ პერიოდის განმავლობაში გამოიყენებდა მიცემულ შანსს 
და მოიქცეოდა სანიმუშოდ, შესაძლებელი ხდებოდა მისთვის სასჯელის შემსუბუქე
ბა ან სასჯელისაგან სრულად გათავისუფლება, რაც თავის თავში პირობით ვადაზე 
ადრე გათავისუფლების პრინციპს მოიაზრებდა.  

პირობით ვადამდე გათავისუფლების სისტემის განვითარებაში განსაკუთრე
ბული წვლილი შეიტანეს ინგლისელმა კაპიტანმა ალექსანდრე მაკონოქმა და 
ირლანდიელმა სერ უოლტერ კროფტონმა. 1840 წელს მაკონოქი  დაინიშნა ინგლისის 
ცნობილი გამოსასწორებელი კოლონიის ხელმძღვანელად. ინგლისელი დამნაშა
ვეები სასჯელს იმ პერიოდში ავსტრალიის ტერიტორიაზე იხდიდნენ; შესაბამისად, 
ყველა, ვინც სასჯელის მოხდის მიზნით ნორფოლკის კუნძულზე (ავსტრალია) 
იგზავნებოდა, ორჯერ ნასამართლევად მიიჩნეოდა. გადმოცემის თანახმად, 
აღნიშნულ კუნძუ ლზე იმდენად მძიმე პირობები იყო, რომ პირები, რომელთაც 
სიკვდილით დასჯა გადაუვადდებოდათ, სასჯელის აღსრულებას ნატრობდნენ. 
მაკონოქის პირველი რეფორმა გახლდათ ფიქსირებული ვადით სასჯელის ფორ
მის გაუქმება; აგრეთვე მის სახელს უკავშირდება მსჯავრდებულთათვის „ქულების 
სისტემის“ შემოღება, რაც ადამიანს აძლევდა შანსს, შრომითა და სანიმუშო ყო
ფაქცევით მოეპოვებინა როგორც სასჯელის შემსუბუქების შესაძლებლობა, ასევე 
სასჯელისაგან გათავისუფლებაც.     
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თავი V. საქართველოს პრობაციის სამსახური (ისტორიული მიმოხილვა, განვითარების ეტაპები) 

სერ უოლტერ კროფტონის შეხედულებაც, მაკონოქის მსგავსად, დამყარებული 
იყო მსჯავრდებულის რეაბილიტაციაზე, ასევე დანაშაულისა და გამოყენებული 
სასჯელის ადეკვატურობაზე. კროფტონი შეიძლება ჩაითვალოს იმ სისტემის 
ფუძემდებლად, რომელიც ალტერნატიული სასჯელების, კერძოდ, მკაცრი პა
ტიმრობის, გაურკვეველი ვადით პატიმრობისა და ვადაზე ადრე გათავისუფლების 
გამოყენებას ითვალისწინებდა.

ტერმინი „პრობაცია“ პირველად „პრობაციის მამად“ წოდებულმა ჯონ ავგუსტუს
მა გამოიყენა.  იგი პრობაციის სისტემის ფუძემდებლად და პრობაციის  პირველ 
ოფიცრადაა მიჩნეული. 

აღსანიშნავია, რომ ბოსტონის სასამართლოებში მისი მოხვედრა განპირობებუ
ლი იყო „ალკოჰოლისაგან სრული თავშეკავების ვაშინგტონის საზოგადოების“ 
წევ რობით. აღნიშნული მოძრაობის წევრები თვლიდნენ, რომ ალკოჰოლიზმი 
წარ მოადგენდა უდიდეს პრობლემას როგორც სახელმწიფოსთვის, ასევე საზო
გა დოე ბისათვის, და ალკოჰოლი, ამავდროულად, აფერხებდა პიროვნების 
თვითგანვითარებას და, ხშირ შემთხვევაში, პრობლემებს უქმნიდა მის ოჯახსაც. 
მიუხედავად აღნიშნული სირთულეებისა,  ორგანიზაციის წევრები დარწმუნებულ
ნი იყვნენ, რომ ალკოჰოლდამოკიდებული ადამიანების რეაბილიტაცია შესაძლე
ბელი იყო სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით.

1841 წელს ჯონ ავგუსტუსი დაესწრო სასამართლო პროცესს, სადაც 
შუამდგომლობდა ალკოჰოლდამოკიდებულ პიროვნებას და ითხოვდა მისი 
თავდებით გამოშვებას. სასამართლომ მსჯავრდებულს 3კვირიანი ვადა განუ
საზღვრა, რის შემდგომაც იგი კვლავ სასამართლოს წინაშე უნდა წარმდგარიყო. 
სამი კვირის გასვლის შემდეგ მსჯავრდებული აბსოლუტურად ფხიზელი წარ
სდგა სასამართლოს წინაშე, მკვეთრად შეცვლილი ქცევით და გამომეტყველე
ბით, რამაც მას ისტორიაში პირველი პრობაციონერის, ავგუსტუსს კი მოხალისე 
ოფიცრის სახელი დაუმკვიდრა. 

ავგუსტუსის გამოსაცდელ ვადასა და დღეს არსებულ გამოსაცდელ ვადას 
შორის არაერთი მსგავსება შეინიშნება. ბენეფიციარის შერჩევისას ავგუსტუსი ით
ვალისწინებდა პიროვნების სხვადასხვა მახასიათებელს, კერძოდ,  მის ხასიათს, 
ასაკს, ოჯახურ მდგომარეობას, წინასწარ აფასებდა რისკებსა  და სხვა ფაქტორებს, 
რასაც შეეძლო გავლენა მოეხდინა სამართალდამრღვევზე გათავისუფლების 
შემდეგ. მომატებული რისკების არსებობის შემთხვევაში, ავგუსტუსი ითხოვდა 
სამართალდამრღვევისათვის გარკვეული პირობების შექმნას, როგორიც იყო 
დასაქმება და სწავლება, რაც, საბოლოო ჯამში, საფუძვლად დაედო მსჯავრდებულის  
წინასწარი შეფასების პროცესს, ასევე თანამედროვე საზოგადოებრივი ზედამ
ხედველობის ზოგად პრინციპებს, როგორიცაა პირობით მსჯავრდებულთა 
განათლება ან დასაქმება.  

ავგუსტუსის, როგორც პრობაციის მოხალისე ოფიცრის, მოღვაწეობა შეიძლება 
ყველაზე წარმატებულად ჩაითვალოს, რადგან მისი თავდებობით გამოხსნილი 1946 
ადამიანისაგან, რომლებიც სასჯელისგან გათავისუფლდნენ, მხოლოდ ათმა დაკარგა 
თავდებობა.  აქვე აღსანიშნავია, რომ პირველი საკანონმდებლო აქტი გამოსაცდელი 
ვადის (პრობაციის) შესახებ, რომელიც მასაჩუსეტსში 1859 წელს ავგუსტუსის 
გარდაცვალებიდან მალევე ამოქმედდა, მეტწილად მის ძალისხმევას მიეწერება. 

დღევანდელი თანამედროვე პრობაციის სისტემას, გარკვეულწილად, 
განსაზღვრავს ის სასამართლო პრაქტიკა, რომელსაც, თავის დროზე, ინგლისსა 
და ამერიკის სასამართლოებში იყენებდნენ. ზემოხსენებული ფაქტების გარდა, 
მაგალითად ისეთი აღკვეთი ღონისძიებების მოყვანაც შეიძლება, როგორიცაა 
„გაუსვლელობის ხელწერილით გათავისუფლება” ან გირაო/თავდებობა. ადამიანებს, 
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თეიმურაზ მაღრაძე

რომლებიც თანხმდებოდნენ შეთავაზებულ პირობებს, საზოგადოებაში დაბრუნებისა 
და, გარკვეულწილად, რესოციალიზაციის საშუალება ეძლეოდათ. პირობების 
დარღვევის შემთხვევაში, ეს ადამიანები კარგავდნენ პირობითი მსჯავრის შანსს და 
განესაზღვრებოდათ რეალური სასჯელი.    

ამრიგად, ზემოაღნიშნული რთული და ხანგრძლივი განვითარების ეტაპების 
გათვალისწინებით, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ პრობაცია არის რთული სოცია
ლური და იურიდიული ინსტიტუტი, რომელიც, ერთი მხრივ, წარმოადგენს 
სასჯელის ისეთ ფორმას, რომელიც ითვალისწინებს მსჯავრდებულის გადაცემას 
სპეციალური სამსახურის მეთვალყურეობის ქვეშ თავისუფლების აღკვეთის გარეშე, 
განსაზღვრული ვადითა და პირობებით, ხოლო, მეორე მხრივ, სასჯელის აღსრულე
ბის ისეთ სისტემას (მათ შორის, ღონისძიებათა ერთობლიობას), რომელიც მიზნად 
ისახავს მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციასა და რეაბილიტაციას განმეორებითი 
დანაშაულის თავიდან აცილების მიზნით. 

3. საქართველოში პრობაციის სამსახურის ჩამოყალიბების ისტორია
საქართველოში,  ისევე როგორც ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებში, 

პრობაციის სამსახურს სრულიად განსხვავებული განვითარების ისტორია აქვს. 
საბჭოთა პერიოდში პრობაციის სამსახური თავისი შინაარსით რადიკალურად 
განსხვავდებოდა იმ თანამედროვე და ლიბერალური ღირებულებებისა და მიდ
გომებისაგან, რაც აღნიშნულ სისტემას დღევანდელ რეალობაში გააჩნია; მეტიც, 
შეიძლება ითქვას, რომ იმ პერიოდში არ არსებობდა ისეთი სამსახური, რომელიც 
ორიენტირებული იქნებოდა პირობით მსჯავრდებულთა მონიტორინგზე და, 
იმავდროულად, მათ რეაბილიტაციარესოციალიზაციაზე. 

ქვეყნის განვითარების იმ ეტაპზე, როდესაც საქართველომ დაიწყო კანონმდებ
ლობის რეფორმირება და თანამედროვე ევროპულ კანონმდებლობასთან მიახ
ლოება, დღის წესრიგში დადგა პრობაციის სამსახურის შექმნისა და, შესაბამისად, 
სამართლებრივი ბაზის ჩამოყალიბების საკითხი.

ევროპულ კანონმდებლობასთან მიახლოება, თავის მხრივ, გულისხმობდა 
ისეთი ლიბერალური საკანონმდებლო ბაზის შექმნას, რომელიც ძი რეუ ლად 
განსხვავებული იქნებოდა საბჭოთა საქართველოში არსებული კანონმდებ
ლობისაგან. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში 
არსებული სამსახურები, მართალია, ზედამხედველობას უწევდნენ იმ 
მსჯავრდებულებს, რომლებიც არ იხდიდნენ სასჯელს საპატიმროებში, მაგრამ 
მათი საქმიანობა არ შეესაბამებოდა იმ სტანდარტებს, რომლის დანერგვაცა 
და განხორციელებაც სახელმწიფოს მთავარ მიმართულებას წარმოადგენდა, 
რამეთუ ქვეყნის მთავარი პრიორიტეტი კანონმდებლობისა და სამართლებრივი 
პროცესების ლიბერალიზაცია იყო. შესაბამისად,  2001 წლიდან დაიწყო რეფორმე
ბის განხორციელების ის ეტაპი, როდესაც დადგა საჭიროება, მსჯავრდებულთა 
კონტროლის სისტემა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იუსტიციის სამინისტრო
ში გადასულიყო. 

აღნიშნული რეფორმის ერთერთი მთავარი მიზეზი გახლდათ ის, რომ შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო, მისი ფუნქციებიდან და ბუნებიდან გამომდინარე, ზოგადად, 
არ არის ორიენტირებული მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციარესოციალიზა ცია
ზე. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება 
და პრაქტიკა არ იზიარებს მსგავსი სამსახურების ძალოვანი სტრუქტურების 
დაქვემდებარებაში არსებობას; მეტიც, არაერთი ექსპერტის შეხედულებით, 
აღნიშნული სისტემის ძალოვან სტრუქტურებში ყოფნა წარმოადგენს გარკვეული 
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ტიპის ინტერესთა კონფლიქტსაც. სწორედ ამიტომ, რეფორმების განხორციელების 
შემდგომ ეტაპზე, როდესაც სახელმწიფომ შემოიღო ანგლოამერიკული (საერთო) 
სამართლის სისტემის კომპონენტები და  იუსტიციის სამინისტრო გააერთიანა 
გენერალურ პროკურატურასთან, დღის წესრიგში დადგა სასჯელაღსრულებისა 
და პრობაციის სისტემების  იუსტიციის სამინისტროსგან გამოყოფისა და ცალკე 
სამინისტროდ ჩამოყალიბების საჭიროება, რაც განხორციელდა კიდეც 2009 წელს, 
რის შედეგადაც, შესაბამისად, შეიქმნა სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 
იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო. 

აღნიშნული რეფორმების განხორციელებამდე, იმ სამსახურების საქმიანობის 
გარდა, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში გარკვეულწილად აკონტრო
ლებდნენ მსჯავრდებულებსა და ყოფილ მსჯავრდებულებს, იუსტიციის 
სამინისტროში ხორციელდებოდა პირობითი მსჯავრის დანიშვნის, სასჯელის 
მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისა და სასჯელის მოხდის 
გადავადების შესახებ სასამართლოს განაჩენის, განჩინებისა და დადგენილების 
აღსრულება, რაც რეგულირდებოდა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №80 
ბრძანებით „პრობაციის სამსახურის ფუნქციების განხორციელებისა და „პირობითი 
მსჯავრის დანიშვნის, სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლების 
და სასჯელის მოხდის გადავადების შესახებ სასამართლო აქტების აღსრულების 
დროებითი წესის” დამტკიცების შესახებ. 

მოგვიანებით, 2003 წელს „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა 
და პრობაციის შესახებ“ კანონის მიღებასთან ერთად, გაჩნდა შესაძლებლობა 
არა მარტო ცენტრალურ, არამედ რეგიონულ დონეზე მომხდარიყო პრობაციის 
სამსახურის ფუნქციების განხორციელება. შესაბამისად, იუსტიციის სამინისტროში 
შეიქმნა პრობაციის რეგიონული ბიუროები, რომელთა მთავარი ფუნქცია იყო 
სამართლებრივი აქტების კონტროლი და პირობით მსჯავრდებულთა მოვალეო
ბებზე კანონმდებლობის შესაბამისი მონიტორინგის განხორციელება. 

აღნიშნული კანონის მიღებასთან ერთად, გაჩნდა რეალური შესაძლებლობა 
იმისა, რომ პრობაციის სამსახურს იმ ფუნქციების განხორციელება დაეწყო, 
რაც პრობაციის საბაზისო პრინციპებს ეფუძნებოდა, კერძოდ, მსჯავრდებულის 
რეაბილიტაცია, მისი საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა და რეციდივის 
შემცირება.

მიუხედავად იმისა, რომ პრობაციის სამსახურის განვითარების ეტაპები 
იუსტიციის სამინისტროში გარკვეული სამოქმედო გეგმის შესაბამისად ხორ
ციელდებოდა, რაც 2007 წელს აღნიშნული სამსახურის სახელმწიფო საქვეუწყებო 
დაწესებულებად ჩამოყალიბებაში აისახა, რეფორმების კვალდაკვალ,  2009 წელს 
იუსტიციის სამინისტროსა და გენერალური პროკურატურის გაერთიანებასთან 
ერთად, დღის წესრიგში დადგა პრობაციისა და პენიტენციური სამსახურების 
ცალკე სამინისტროდ ჩამოყალიბების საკითხი, რაც განხორციელდა კიდეც.  

 ხოლო 2010 წელს განხორციელდა სამართლებრივად ფუნდამენტური რეფორმა, 
რომლის საფუძველზეც პრობაციის ეროვნულ სამსახურს შეეცვალა სტატუსი და 
ჩამოყალიბდა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად  პრობაციის ეროვნულ 
სააგენტოდ. აღნიშნული სამართლებრივი რეფორმის მნიშვნელობიდან გამომდი
ნარე, მისი განხორციელების შემდეგ პრობაციის ეროვნული სამსახური გარდაიქმნა 
ნაწილობრივ დამოუკიდებელ სუბიექტად, რამაც დიდწილად განსაზღვრა მისი 
შემდგომი საქმიანობის ეფექტიანობა და ეფექტურობა.  

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს განვითარების ეტაპები და განხორციელებუ
ლი რეფორმები ემსახურებოდა ევროპულ კანონმდებლობასთან მაქსიმალურად 
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დაახლოებას, ვინაიდან სწორედ ევროპული სტანდარტებით ფუნქციონირებადი 
სისტემა განსაზღვრავდა მისი დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის ხარისხს. 
შესაბამისად, პრობაციის სამსახურის ეროვნულ სააგენტოდ ჩამოყალიბებასთან 
ერთად, 2010 წელს აღნიშნული სამსახური ევროპის პრობაციის კონფედერაციაში 
გაწევრიანდა.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ევროპის პრობაციის კონფედერაციაში 
გაწევრიანება, რა თქმა უნდა,  არ ნიშნავდა სისტემის თავისთავად  და ავტომატურად 
განვითარებას, მაგრამ სწორედ ევროპული გამოცდილება, განვითარების ეტაპები 
და გამოწვევები იყო ის მთავარი ბიძგის მიმცემი ფაქტორები, რამაც დიდწილად 
განაპირობა პრობაციის სააგენტოს შემდგომი წინსვლა.    

აღნიშნულმა პროცესებმა პრობაციის სააგენტოს სწორი მიმართულებით 
განვითარებას მისცა გეზი, რაშიც, თავის მხრივ, დიდი წვლილი შეიტანეს 
ევროპელმა და ამერიკელმა ექსპერტებმა. იუსტიციის სამინისტროსთან 
კვლავ გაერთიანებამდე და შემდგომ პერიოდშიც, რაც საკმაოდ რთული და 
მნიშვნელოვანი პროცესი აღმოჩნდა, პრობაციის სააგენტომ ძალიან ბევრი 
მნიშვნელოვანი და შედეგზე ორიენტირებული გადაწყვეტილება მიიღო. ეს 
ყოველივე გამოიხატა მრავალი ახალი ინიციატივის დანერგვაში, როგორებიც იყო: 
სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის სისტემის ჩამოყალიბება; პრობაციის 
ოფიცრებთან ერთად, სოცმუშაკთა და ფსიქოლოგთა ინსტიტუტის შექმნა; 
ისეთი ალტერნატიული სასჯელების დანერგვა, როგორიცაა შინაპატიმრობის 
აღსრულება ელექტრონული ტექნოლოგიების მეშვეობით; ვიდეოპაემნისა და 
თავისუფლების შეზღუდვის სისტემის შექმნა; წინასასამართლო ანგარიშების 
მომზადება და სხვა მრავალი ინიციატივა. პრობაციის სამსახურისა და იუსტი
ციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის გაერთიანებამ, რამაც 
გაზარდა პრობაციის სისტემის ეფექტიანობა, განაპირობა მისი გამართული 
მუშაობა და ასევე საფუძველი ჩაუყარა სისტემის სამომავლო განვითარებას.

2006 წელს სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებულმა დანაშაულის წინააღმდეგ 
ბრძოლის ნულოვანი ტოლერანტობის პრინციპმა, ერთი მხრივ, გარკვეულწილად 
შეამცირა კრიმინალი ქვეყანაში, თუმცა, მეორე მხრივ, საგრძნობლად გაზარდა 
მსჯავრდებულთა რაოდენობა, ამ უკანასკნელმა კი  შეაფერხა პრობაციის სამსახურის 
ეფექტიანი ფუნქციონირება. აღნიშნული პერიოდისთვის, პრობაციის თითოეულ 
ოფიცერზე მოდიოდა ხუთასზე მეტი საქმე, რაც შეუძლებელს ხდიდა ოფიცრის, 
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სოცმუშაკისა და ფსიქოლოგის მხრიდან მსჯავრდებულებთან ინდივიდუალური 
მუშაობის განხორციელებას. როგორც ზემოთ აღინიშნა, სწორედ პირობით 
მსჯავრდებულებთან ინდივიდუალური მიდგომის პრინციპი წარმოადგენს პრო
ბაციის სამსახურის ფუნქციონირების მთავარ არსს. ისტორიული მიმოხილვისას 
აღნიშნული მოვლენის მსგავსად, ნულოვანი ტოლერანტობის პრინციპმა 
საქართველოშიც გამოიწვია საზოგადოების პროტესტი და საჭირო გახდა მეტად 
ლიბერალური მიდგომისა და ზომების განხორციელება.  

ხელისუფლების ცვლილების შემდგომ, სახელმწიფომ შეცვალა ნულოვანი 
ტოლერანტობის პრინციპი, რის შემდეგაც პრიორიტეტი ლიბერალური 
მართლმსაჯულების სისტემის ჩამოყალიბება გახდა. მოცემული დიაგრამა ზუს ტად 
ასახავს ზემოაღნიშნულს და გვიჩვენებს პირობით მსჯავრდებულთა რაოდე ნობის 
დინამიკას წლების მიხედვით.

4. რეკომენდაციები ტრენერისათვის
ზემოაღნიშნული თეორიული მასალის გამოყენებით და მსმენელთათვის 

მისი გაცნობით, სალექციო კურსის მიმდინარეობისას, ტრენერმა ზუსტად უნდა 
განუსაზღვროს მონაწილეებს, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი მსჯავრდებულთა 
რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია, როგორ წარმოიშვა პრობაციის სისტემა და 
განვითარების რა ეტაპები გაიარა მან.  

ტრენერი მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს, წარმოაჩინოს საქართველოს 
პრობაციის სამსახური, როგორც სოციალური სერვისების მქონე ორგანიზაცია, 
რომლის მთავარ მისიას, სასჯელის აღსრულებასთან ერთად, მსჯავრდებულთა 
რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია წარმოადგენს.   

5. გამოყენებული ლიტერატურა
 ● შალიკაშვილი მ., მიქანაძე გ., არსოშვილი გ., პრობაციის სამართალი, თბ., 

2014.
 ● მაღრაძე თ., გოზალიშვილი ნ., პრობაცია ევროპაში, საქართველო, 

ნიდერლანდები, 2016.
 ● ჰამარბერგი თ., საქართველო გარდამავალ პერიოდში. ანგარიში ადამიანის 

უფლებათა სფეროში: განვლილი პერიოდი, გადადგმული ნაბიჯები და 
არსებული გამოწვევები, თბ., 2013.

 ● Vanstone M., The International Origins and Initial Development of Probation: An 
Early Example of Policy Transfer, The British Journal of Criminology, 2008.

 ● MacKenzie D. L., Probation and Parole: History, Goals, and Decisionmaking; 
Encyclopedia of Crime and Justice, <https://www.encyclopedia.com/law/legaland
politicalmagazines/probationandparolehistorygoalsanddecisionmaking>

 ● სისხლის სამართლის რეფორმის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, <https://justice.gov.ge/Ministry/
Index/237>



67

თავი VI. პრობაციის ოფიცრის, სოციალური მუშაკისა და ფსიქოლოგის 
როლი მართლმსაჯულების სისტემაში

ავტორები: რანდელ ბაროუზი / დენიელ კლარკი / სალომე ნამიჭეიშვილი

1. შესავალი
ამ თავში აღწერილია პრობაციონერებთან მომუშავე პრობაციის ოფიცრების, 

სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების როლი, კერძოდ, თუ როგორ მუშაობენ 
პრობაციის ოფიცრები, სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები ყველაზე 
ეფექტიანად რისკების შემცირებისა და მართვის, რეაბილიტაციის ხელშეწყობის 
და პრობაციის სისტემის ბენეფიციარებისთვის ფსიქოლოგიური და სოცია ლური 
კეთილდღეობის გასაუმჯობესებლად. 

ამ სპეციალისტთა სამუშაო ძირითადად განხილულია ევროპულ კონტექსტ
ში, თუმცა ეს კონტექსტი ძალზე რელევანტურია საქართველოში მიმდინარე 
განვითარების ტენდენციების თვალსაზრისითაც. საქართველოს კონტექსტში 
ასევე მიმოხილულია სოციალური მუშაობის (როგორც ახლადჩამოყალიბებული 
პროფესიის) განვითარების მახასიათებლები, ასევე პრობაციის ოფიცრების, სო
ციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების მუშაობის ძირითადი მახასიათებლები. 

2. პრობაციის ოფიცრებისა და სოციალური მუშაკების როლი 
ევროპის სახელმწიფოთა უმეტესობის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

სისტემაში სოციალური მუშაობის ძირითადი მიზანია, ხელი შეუწყოს დანაშაუ
ლისა და მსხვერპლთა რაოდენობის შემცირებას, ასევე დანაშაულის მიმართ შიშის 
შემცირებას და გაცილებით უფრო უსაფრთხო საზოგადოების შექმნას. ეს მიზანი 
ასახულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის სტრატეგიაში 
პენიტენციური, დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის სისტემებისთვის.

უნდა აღინიშნოს, რომ ევროპულ კონტექსტში პრობაციის ოფიცრები სოციალური 
მუშაკების მსგავს მომზადებას გადიან და ასრულებენ სოციალურ მუშაობასთან 
დაკავშირებულ ფუნქციებს, საქართველოში კი პრობაციის ოფიცრები და სო
ციალური მუშაკები თანამშრომლობენ, როგორც სხვადასხვა თანამდებობისა და 
პასუხისმგებლობის მქონე პირები: პრობაციის ოფიცრები ძირითადად შემთხვე
ვის მმართველები არიან და კონტროლის ზომებზე ზედამხედველობის 
პასუხისმგებლობა აკისრიათ, ხოლო სოციალური მუშაკები განიხილებიან 
დამატებით სპეციალისტებად, რომლებიც გეგმავენ და ახორციელებენ 
მსჯავრდებულთა სარეაბილიტაციო და სოციალიზაციის ღონისძიებებს, რათა 
ხელი შეუწყონ დანაშაულის თავიდან აცილებასა და ზიანის რისკის მართვას. 
ამრიგად, ევროპულ კონტექსტში პრობაციის ოფიცრის თანამდებობაზე ინიშნება 
სპეციალისტი, რომელიც მომზადებულია, როგორც სოციალური მუშაკი. შესაბამი
სად, ეს ორი ტერმინი სინონიმური მნიშვნელობით გამოიყენება. 
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რისკის შეფასება და მართვა არის ან უნდა იყოს საქართველოში დანაშაულის 
პრევენციისა და პრობაციის სისტემათა საქმიანობის ცენტრალური ნაწილი და 
ყველა თანამშრომლის სამუშაო პროცესის მუდმივი ფოკუსი. ეს განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის ეროვნული 
სააგენტოსთვის („სააგენტო“), რომელიც ითავსებს დანაშაულის პრევენციისა და 
მსჯავრდებულთა ზედამხედველობის ფუნქციებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
მსჯავრდებულების მიერ განმეორებით დანაშაულის ჩადენის პრევენცია. ეს 
უმნიშვნელოვანესია იდენტიფიცირებად მსხვერპლთა და ფართო საზოგადოების 
დაცულობისა და უსაფრთხოებისათვის. აღნიშნული ასევე მნიშვნელოვანია, რათა 
უზრუნველყოფილი იყოს სააგენტოს რეპუტაცია და, უფრო ფართოდ, სისხლის სა
მართლის მართლმსაჯულების სისტემაში გადაწყვეტილებების მიღების პროცე სის 
მიმართ სანდოობა.

2.1. გადაწყვეტილების მიღება და რისკი
მართალია, მსჯავრს სასამართლო განსაზღვრავს, მაგრამ პრობაციის 

სისტემის თანამშრომლები და მენეჯერები იღებენ მთელ რიგ აღმასრულებელ 
და ადმინისტრაციულ გადაწყვეტილებებს, რომლებმაც შეიძლება გავლენა 
მოახდინოს დანიშნული სასჯელის სახეზე. ასეთი გადაწყვეტილებები შეიძლება 
მოიცავდეს შემდეგ საკითხებს: კონტაქტის სიხშირე და ხასიათი, ჩატარებული 
შეფასებები, ასევე შემოთავაზებული და განხორციელებული ინტერვენციები, 
როგორებიცაა  დასაქმების/ტრენინგის/საგანმანათლებლო  შესაძლებლობები,  მავ
ნე ნივთიერებებზე  დამოკიდებულების  შემცირების  პროგრამები,  ოჯახთან  მუ
შაობა და ა.შ. გარდა ამისა, მიღებულია ან შეიძლება მიღებულ იქნეს გადაწყვეტი
ლე ბები შემდეგ საკითხებზე: პენიტენციური დაწესებულებიდან ვადაზე ადრე 
გათავისუფლება, პირობით ვადამდე გათავისუფლების პირობები ან პრობაცია
ში აღრიცხვის ვალდებულებისგან გათავისუფლება. სააგენტოს საქმიანობამ 
შეიძლება გავლენა მოახდინოს სასამართლო განაჩენზეც კი, (არასრულწლოვანთა) 
წინასასამართლო ანგარიშის სახით. ყველა ამ გადაწყვეტილებაში თუ ქმედებაში 
ძირითადი ფაქტორი უნდა იყოს რისკის გათვალისწინება. ძირითადი კი
თხვებია: რომელია კონკრეტული რისკები ამ შემთხვევაში? როგორია შემ
დგომი დანაშაუ ლის ან ინციდენტის ალბათობა? არის თუ არა კონკრეტული 
ადამიანი ან პირთა კატეგორია ზიანის საფრთხის წინაშე? არის თუ არა ეს 
ადამიანი თვითდაზიანების რისკის ქვეშ? რა ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი ამ 
რისკების შესაფასებლად? რისკის შეფასების რა ინსტრუმენტების გამოყენებაა 
შესაძლებელი? რა შეიძლება გაკეთდეს შეფასებული რისკების შესამცირებლად? 
არსებობს თუ არა „მაპროვიცირებელი“ ფაქტორები, რომლებიც ზრდის რისკს? 
რისკის ბუნებისა და დონის სრულად შეფასებამდე არ უნდა გადაიდგას სხვა 
ნაბიჯები.

2.2. მეთოდოლოგია
რისკზე ორიენტირებული სისტემა უფრო დინამიკური და პროაქტიურია 

ისეთ სისტემასთან შედარებით, რომელიც ეფუძნება რუტინულ ანგარიშგებას 
ან თითის ანაბეჭდის ამოცნობას. იგი მოითხოვს რეაგირებას, რომელიც ემყარება 
ბენეფიციარის პიროვნების შესახებ ინფორმაციის დეტალურ ცოდნას. ამ ცოდნის 
გამოყენება კი შესაძლებელია განსახორციელებელი ქმედებების განსასაზღვრად. 
ბოლო წლებში საქართველოში დაინერგა და ჯერ კიდევ მუშავდება სხვადასხვა 
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მეთოდოლოგია, რომლებიც ეფუძნება იმ მტკიცებულებებს, თუ „რა მუშაობს“ რის
კის დონის დადგენის, ასევე მისი მართვისა და შემცირების ეფექტიანი საშუალე
ბების განსაზღვრის კუთხით საერთაშორისო დონეზე.

2.3. ინდივიდუალური შეფასება
ამ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომების ძირითადი მახასიათე

ბე ლია შეფასების ინსტრუმენტების გამოყენება  როგორც რისკების ზოგადი 
შეფასებისათვის, ისე კონკრეტული დანაშაულის რისკის უფრო სიღრმისეულად 
შეფასებისათვის, როგორიცაა ოჯახში ძალადობა ან სექსუალური დანაშაული. 
ამ ტიპის შეფასების ინსტრუმენტი ხელმისაწვდომია და მას იყენებენ სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის სოციალური მუშაკები მრავალ 
იურისდიქციაში სისტემაში მსჯავრდებულის „მოგზაურობის“ ყველა ეტაპზე 
შემდეგი მიზნებისთვის: არასრულწლოვანთა საქმეებში განრიდების შესახებ 
გადაწყვეტილებების მიღებაში პროკურორთა დახმარება; სასამართლოსა და 
პირობით ვადამდე გათავისუფლების საბჭოებისთვის წარსადგენ ანგარიშთა 
შინაარსის განსაზღვრა; აგრეთვე იმ ზომებისა და ინტერვენციების დადგენა, 
რომლებიც აუცილებელია სასჯელის ან პრობაციის პერიოდის განმავლობაში ან 
პირობით ვადამდე გათავისუფლების დროს დანაშაულის განმეორებით ჩადენის 
რისკების შესამცირებლად. ეს ინსტრუმენტები ღირებულია, რადგან ისინი 
აერთიანებენ, ერთი მხრივ, სტატისტიკური პროგნოზირების ალგორითმებს, მეორე 
მხრივ კი, განმეორებითი დანაშაულის ალბათობის ინდივიდუალურ შეფასებას 
და ინფორმაციას დანაშაულის მიზეზების შესახებ. შემდგომი სამუშაოები 
ფოკუსირდება თითოეულ მიზეზზე ან პრობლემაზე, როგორიცაა ოჯახში 
უთანხმოება, უარყოფითი დამოკიდებულებები, მსხვერპლის მიმართ ემპათიის 
ნაკლებობა, ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენება, ფინანსური 
სახსრების ნაკლებობა ან ამ სხვადასხვა ფაქტორის კომბინაცია. თუ პრობაციის 
ოფიცრები და სოციალური მუშაკები შეძლებენ ამ პრობლემების შერბილებას ან 
თუნდაც აღმოფხვრას, მაშინ გაიზრდება დანაშაულისგან თავისუფალი ცხოვრების 
შანსები. რისკების და საჭიროებების შეფასების ინსტრუმენტი (RNA), რომელიც 
საქართველოში გამოიყენება, ემყარება საერთაშორისო დონეზე დადასტურებულ 
მიდგომებს, თუმცა „შეფასება“ გაცილებით მეტია, ვიდრე ფორმის შევსება. 
შეფასებისას აუცილებელია, რომ შემფასებელი პროფესიონალურად გაესაუბროს 
ბენეფიციარს. „პროფესიონალური“ ნიშნავს გასაუბრებას ადეკვატურ სამუშაო/
ინტერვიუს სივრცეში, შინაარსიან ჩართულობას, გულწრფელ ინტერესს და იმ 
მინიშნებების ყურადღებით „მოსმენის“ უნარს, რომლებიც მიუთითებს, რომ 
საჭიროა საკითხის შემდგომი შესწავლა. ეს მინიშნებები მოიცავს არავერბალურ 
ნიშნებს, როგორიცაა სხეულის ენა. ამრიგად, ყველა თანამშრომელმა, რომელიც 
რისკს ინდივიდუალურად აფასებს, უნდა ეძიოს ინტერვიუსა და ჩართულობის 
უნარების განვითარების შესაძლებლობები და გასაუბრება უნდა ჩაატაროს მშვიდ 
ვითარებაში და ისეთ გარემოში, რომელიც კონფიდენციალურობის პრინციპის 
დაცვის საშუალებას იძლევა.

2.4. ინტერვენციები
ინდივიდუალურმა შეფასებებმა შეიძლება განსაზღვროს რისკის საერთო დონე 

ორი თვალსაზრისით. ესენია: დანაშაულის ჩადენის ალბათობა და ამ დანაშაულის
გან მომდინარე მნიშვნელოვანი ზიანის პოტენციური რისკი. მსჯავრდებულის 
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მიმართ ზედამხედველობისადმი მიდგომა უნდა ითვალისწინებდეს ამ ორივე 
თვალსაზრისს. ზედამხედველობის გეგმა შეიძლება მოიცავდეს მაღალი დონის 
ინტრუზიულ კონტროლს იდენტიფიცირებადი მსხვერპლის ან მსხვერპლთა 
კატეგორიის დასაცავად, თუ ეს ორივე განზომილება (ალბათობა და ზიანის რისკი) 
შეფასდება, როგორც „მაღალი“. დაბალი რისკის შემთხვევებში, ძირითადი აქცენტი 
გაკეთდება ინტერვენციების მიწოდებაზე, რომელთა მიზანია რისკის შემცირება 
და კანონმორჩილი ცხოვრების გზების დასახვა. ეს ინტერვენციები ემყარება 
დინამიკურ რისკფაქტორს/რისკის სფეროს და საჭიროებას, რომლებსაც რისკისა 
და საჭიროებების შეფასება იკვლევს. ესენია: საცხოვრებელი, ურთიერთობა 
ოჯახსა და ახლობლებთან, განათლება, დასაქმება, ეკონომიკური მდგომარეობა, 
აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება, ალოკოჰოლისა და ფსიქოაქტიური 
ნივთიერებების ავადმოხმარება, დამოკიდებულება ჩადენილი დანაშაულის 
მიმართ, ანტისოციალური ურთიერთობები, ცვლილების მოტივაცია, აზროვნება 
და ქცევის კონტროლი, ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობა. საერთაშორისო 
დონეზე და საქართველოში შემუშავებული ინტერვენციების მიზანია, ხელი 
შეუწყოს პოზიტიურ არჩევანსა და შანსებს და შეამციროს კანონმორჩილი ცხოვრე
ბის ბარიერები.

2.5. მოტივაცია
სპეციფიკური რისკისა და საჭიროებების გარდა, რომლებსაც RNA ადგენს, 

კონკრეტულ ინტერვენციაში მონაწილეობის შესაფერისობის დასადგენად 
მნიშვნელოვანი საკითხია ცვლილების ან გაუმჯობესების ინდივიდუალური 
მოტივაცია, თუმცა მოტივაცია არ არის სტატიკური და პრობაციის ოფიცრისა თუ 
სოციალური მუშაკის როლი გულისხმობს მსჯავრდებულთან ჩართულობას ისეთი 
ფორმით, რომელიც აძლიერებს ამ პირის ცვლილების მოტივაციას. მართლაც, 
რწმენა, რომ პირს შეუძლია შეიცვალოს, მნიშვნელოვანი წინაპირობაა პრობაციის 
სისტემაში მომუშავე ყველა თანამშრომლისთვის. თითქმის არაფერია იმაზე უფრო 
იმედგამაცრუებელი და მოტივაციის ჩამხშობი თითოეული ჩვენგანისათვის, 
ვიდრე რწმენის არქონა, რომ ცვლილება შესაძლებელია. პრობაციის სისტემის 
ბენეფიციარებს, ჩვეულებრივ, ცხოვრებაში საკმაოდ ბევრჯერ აქვთ გამოცდილი 
უარყოფითი დამოკიდებულება და ისინი მალევე იგრძნობენ პრობაციის მუშაკის 
მხრიდან რწმენისა და გულწრფელობის ნაკლებობას.

2.6. პროფესიული ღირებულებები 
როგორც ყველა სხვა ტიპის სოციალურ მუშაობას, მას სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების სისტემაშიც მნიშვნელოვანი პროფესიული ღირებულებები 
და პრინციპები გააჩნია, რომლებიც მოიცავს: სისხლის სამართალსა და სოციალურ 
სამართლიანობას შორის კავშირის არსებობას; ადამიანის უფლებების განუხრელ 
დაცვას იმ პირებთან მიმართებით, რომლებიც ყველაზე დაუცველნი არიან საზო
გადოების მიერ გარიყვისაგან (სისხლის სამართლის სისტემაში ეს გულისხმობს 
როგორც მსხვერპლის, ისე მსჯავრდებულის უფლებების დაცვას); და ადამიანთა 
შესაძლებლობების ურყევ რწმენას, ისწავლონ, განვითარდნენ და გაიზარდონ, 
მიუხედავად თავიანთი პრობლემებისა. პროფესიონალიზმი სოციალურ მუშაო
ბაში მნიშვნელოვანია და ძალზე ღირებული, რადგან ჭეშმარიტი პროფესიონალი 
სწორად იქცევა უშუალო ზედამხედველობის გარეშეც; ცდილობს, გააუმჯობესოს 
საკუთარი უნარები, ცოდნა და სამუშაოს შესრულების ხარისხი; ასევე შეუძლია 
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მოიპოვოს როგორც ბენეფიციართა, ისე სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სისტემის თანამშრომელთა პატივისცემა და ნდობა.  

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში სოციალური მუ შა
ობისთვის აუცილებელი უნარები აერთიანებს როგორც ზრუნვის, ისე კონ ტროლის 
ასპექტებს. სოციალური მუშაკები უნდა იყვნენ ძლიერნი (რა თქმა უნდა, არა 
ფიზიკურად)  უნდა ებრძოდნენ დანაშაულს, და არა თავად მსჯავრდებულთ; მათ 
უნდა ჰქონდეთ ღრმა  ანალიტიკური  აზროვნება  და  გადაწყვეტილების მტკი ცედ 
მიღების უნარი; უნდა შეძლონ ბენეფიციარებთან სამუშაო ალიანსის დამყარება; 
მოახდინონ ისეთი ქცევის მოდელირება, რომელიც სურთ, რომ მსჯავრდებულმა 
გამოავლინოს სხვებთან მიმართებით; ხელი შეუწყონ ცვლილების მოტივაციას; 
წაახალისონ მსჯავრდებულები „კარგი ცხოვრებისკენ“; დაეხმარონ მათ, მოიპოვონ 
პროსოციალური (და არა ანტისოციალური) ელემენტების მხარდაჭერა თავიანთ 
სოციალურ წრეებში; და წაახალისონ მსხვერპლის მიმართ მსჯავრდებულთა 
ემპათია, რაც ნიშნავს, რომ მათ საკუთარი თავი მსხვერპლის ადგილას 
წარმოიდგინონ. 

ამავდროულად, ისინი ეჭვს ქვეშ უნდა აყენებდნენ და, საჭიროებისამებრ, უპი
რისპირდებოდნენ მინიმიზაციას და რაციონალიზაციას, რაც დამახასიათებელია 
დამნაშავეთათვის მათ მიერ საკუთარი დანაშაულისა და მათი გავლენის აღწერი
სას. ამ ყველაფრის კარგად განხორციელება რთულია ნებისმიერ გარემოში; თუმცა 
პენიტენციურ დაწესებულებებსა და პრობაციის სისტემაში ეს იმგვარად უნდა 
გაკეთდეს, რომ ადამიანი გაიმიჯნოს საკუთარი დანაშაულისაგან  დაიგმოს 
დანაშაულებრივი ქმედება, მაგრამ წახალისდეს საკუთარი თავის პატივისცემა 
და თვითშეფასება, რაც აუცილებელი მოთხოვნებია მომავალი კანონმორჩილი 
ცხოვრებისათვის. ამ ღირებულებების დემონსტრირება და შენარჩუნება მოითხოვს 
უამრავ პიროვნულ თვისებას: ზოგიერთი ადამიანის შემთხვევაში, ეს შეიძლება 
თანდაყოლილი უნარები იყოს, მაგრამ თუ ორგანიზაციული კულტურა და თანამ
შრომელთა განვითარების შესაძლებლობები ამას ხელს შეუწყობს, ამ უნარების 
გამომუშავება პრობაციის სისტემის ყველა თანამშრომელშია შესაძლებელი.

2.7. პიროვნული თვისებები 
ქვემოთ ის პიროვნული თვისებებია მოცემული, რომლებიც აუცილებელია 

პრობაციის სისტემაში რისკთან და რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული სამუშაოს 
ეფექტიანად შესასრულებლად: 

 ● ემპათია: სხვისი ემოციებისადმი მგრძნობელობა სოციალურ მუშაკებს 
ეხმარება, მაქსიმალურად კარგად შეასრულონ სამუშაო. თანაგრძნობის 
უნარის ქონა უზრუნველყოფს კარგ სოციალურ უნარებს, ეფექტიან გუნდურ 
ურთიერთობებსა და თანამშრომლობით მუშაობას. ემპათიურ მუშაკებს 
შეუძლიათ გაუგონ და თანაუგრძნონ ბენეფიციარებს მათ მრავალფეროვან 
შემთხვევებთან მიმართებით, მოიპოვონ მათი ნდობა და გაუჩინონ 
თანამშრომლობის სურვილი.

 ● მოთმინება: მოთმინება იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ცხოვრების 
რთულ პერიოდს გადიან, სოციალურ მუშაკს მთელი ისტორიის გააზრების 
შესაძლებლობას აძლევს. ეს ქმნის მკაფიო სურათს, თუ რისი გაკეთება 
შეიძლება პირის დასახმარებლად.

 ● ინტერესი და ცნობისმოყვარეობა სხვების მიმართ: სხვათა მიმართ 
გულწრფელი ინტერესი ბევრ ადამიანს იზიდავს სისხლის სამართლის 
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მართლმსაჯულების სისტემაში სოციალური მუშაობის დასაწყებად. 
დადებითი ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობა სხვა ადამიანის 
ცხოვრებაში დიდი ჯილდოა.

 ● ეფექტიანი კომუნიკაცია: კომუნიკაციის უნარი აუცილებელია სოციალური 
მუშაკის/პრობაციის ოფიცრის საქმიანობისათვის. გზავნილის ადრესატამდე 
სწორად მიტანის, აგრეთვე მოსმენის კარგი უნარები უზრუნველყოფს 
სოციალური მუშკის მიერ ყველა საჭირო ინფორმაციის სრულყოფილად 
მიღებას, ხოლო მოტივაციურ ინტერვიუირებას კი შეუძლია ბენეფიციარის 
დახმარება სწორი არჩევანის გაკეთებაში.

 ● ორგანიზება: დატვირთულ რეჟიმში სამუშაოდ სოციალური მუშაკები/
პრობაციის ოფიცრები უნდა იყვნენ კარგად ორგანიზებულნი, რაც მოიცავს 
დაგეგმვას, პრიორიტეტების განსაზღვრას, გრაფიკის შედგენასა და 
ჩანაწერების წარმოებას.

 ● ანალიტიკური უნარები: სხვადასხვა (განსაკუთრებით, რისკშემცველი) 
სიტუაციის გაანალიზების უნარი აუცილებელია სოციალური მუშაკის/
პრობაციის ოფიცრის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. კარგ 
ანალიტიკურ უნარებს მივყავართ ისეთ გადაწყვეტილებებამდე, რომლებსაც 
სასარგებლო შედეგები მოაქვს ბენეფიციარებისთვის, მსხვერპლთათვის და 
ფართო საზოგადოებისათვის. 

რა თქმა უნდა, ზემოაღნიშნული თვისებები სასარგებლოა სხვა გარემოშიც და  
იგი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების უფრო ფართო სისტემასაც მოიცავს.

2.8. რისკის მართვა  სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სხვა აქტორებთან 
მუშაობა

იმ გამოძიებათა საერთაშორისო მტკიცებულებებს, რომლებიც ჩატარებულ 
იქნა პირის მიერ ძალიან მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემდეგ, როცა ეს პირი უკვე 
ექვემდებარებოდა პრობაციასთან ან პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან 
დაკავშირებულ ზედამხედველობას, საერთო მახასიათებლები გააჩნია. ეს მტკი
ცებულებები თითქმის ყოველთვის იმას მიუთითებს, რომ ახალი დანაშაულის 
ჩადენამდე არსებობდა ისეთი ნიშნები ან ინდიკატორები, რომლებზე რეაგირებაც 
არ მომხდარა, უკვე მომხდარს კი, რა თქმა უნდა, ყოველი ჩვენგანი მშვენივრად 
აანალიზებს; ამრიგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ დანაშაულის პრევენცია 
შესაძლებელი იყო. თუმცა მტკიცებულებებში, ამ თვალსაზრისით, გასაოცარი 
თანმიმდევრულობა შეინიშნება: ნიშანთა უმეტესობას ჰქონდა მცირე გამოვლინება 
და მხოლოდ ერთი ადამიანისთვის ან სააგენტოსათვის იყო ცნობილი. ეს 
ნიშნები, თავისთავად, არ ჩანდა საგანგაშო, თუმცა სხვისთვის ცნობილ ან სხვაგან 
ხელმისაწვდომ ინფორმაციასთან ერთობლიობაში იქმნებოდა სრული სურათი, 
რომელიც უკვე ძალზე საგანგაშო იყო. საქართველოში სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების უწყებები გარკვეულწილად თანამშრომლობენ ერთმანეთთან; 
თუმცა, მიუხედავად სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების უწყებების 
არსებობისა, არ არსებობს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა. 
აღნიშნულის გამოხატულებაა ინფორმაციის ნაკლებობა, აგრეთვე ის ფაქტი, რომ 
პრობაციის ოფიცრებს არასრული სურათი ექმნებათ თავიანთი ბენეფიციარების 
შესახებ. დროთა განმავლობაში ამის შეცვლა შესაძლებელია საკანონმდებლო 
ცვლილებებითა და მონაცემთა დაცვის კონცეფციის გადასინჯვის შედეგად; მა
ნამდე კი პრობაციის სააგენტოს ყველა თანამშრომელი უნდა ეცადოს დამატებითი 
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ინფორმაციის მოძიებით სრული სურათის შექმნას თითოეულ შემთხვევაზე, 
განსაკუთრებით კი ისეთ შემთხვევებში, როდესაც არსებობს სერიოზული ზიანის 
რისკი. 

2.9. რეინტეგრაცია: სხვა სახელმწიფო სამსახურებთან, არასამთავრობო და 
სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა

დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის სააგენტო აქტიურად მუშაობს 
ადგი ლობრივ დონეზე. 2018 წლიდან ადგილობრივი ბიუროები გადაიტანეს 
იუსტიციის სახლებში/ადგილობრივ საზოგადოებრივ ცენტრებში. იმისდა 
მიუხედავად, რომ ინდივიდუალურ ბენეფიციარებთან მუშაობის ელემენტები 
კვლავაც სენსი ტიური და კონფიდენციალური რჩება, კანონმორჩილი 
ცხოვრებისკენ მიმავალი „გზების“ მხარდაჭერა დიდწილად სახელმწიფო 
სერვისების მიმწოდებელ სხვა დეპარტამენტებს ან სააგენტოებსაც შეუძლია. 
ზოგ შემთხვევაში პრობაციის სააგენტოს შეუძლია ამ გზებსა და საშუალებებზე 
(მაგალითად, განათლებისა და ტრენინგის შესაძლებლობებზე) წვდომას შეუწყოს 
ხელი არასამთავრობო ორგანიზაციების დახ მარებით. სხვა ინტერვენციები 
(მაგალი თად, ნარკოტიკებსა და ალკო ჰო ლთან დაკავშირებული ღონისძიებები) 
შეიძლება შემუ შავდეს ჯანდაცვის პროვაიდერებთან ერთად პირდაპირი 
პარტნიორობის სახით. ეს გულისხმობს ბევრად მეტს, ვიდრე ადგილობრივი 
რესურსების მონაცემთა ბაზის არსებობაა. ბენეფიციარები, უპირველესად, 
მოქალაქეები არიან: მსჯავრდებულობის სტატუსი არ უნდა განსაზღვრავდეს 
მათ ცხოვრებას; ამიტომ ყველა სახელ მწიფო სერვისპროვაიდერის ინტერესშია, 
მხარი დაუჭიროს რეაბილიტაციისკენ მიმართულ ძალისხმევას. ბევრი რამის 
გაკეთება შეიძლება, თუ გაძლიერდება ურთიერთობა და თანამშრომლობის ქსელი 
ისეთ ადგილობრივ აქტორებს შორის, როგორებიც არიან: ბიუროები, თემები, 
სხვა სახელმწიფო უწყებები, არასამთავ რობო და სამოქალაქო საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციები. საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომასთან დაკავშირებული 
სამუშაოების გულმოდგინედ დაგეგმვის შემთხვევაში, ასეთი ურთიერთობები 
შეიძლება ორმხრივად სასარგებლო იყოს.

ადამიანს მხოლოდ იმისი გაკეთება შეუძლია, რისი შესაძლებლობაც მას 
აქვს. ძალიან ბევრ მსჯავრდებულს გამოუცდია სოციალურად არასახარბიელო 
მდგომარეობა. ასეთ პირობებში ხანგრძლივად ყოფნა ძლიერ ართულებს 
დანაშაულისგან დეზისტანსის მიღწევას. ამრიგად, პრობაციის ოფიცრის, სისხლის 
სა მართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მომუშავე სოციალური მუშაკისა 
და მათი დამსაქმებლის პასუხისმგებლობათა ნაწილია ადვოკატირების გზით 
საზოგა დოების წახალისება, ხელი შეუწყოს სოციალურ ინკლუზიას, სტიგმაზე 
დაფუძნებული დისკრიმინაციის შემცირებასა და საჭირო მომსახურებებსა და 
შესაძლებლობებზე წვდომის უზრუნველყოფას ყოფილი მსჯავრდებულები
სათვის. რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის კონცეფციები გულისხმობს, რომ არა 
მხოლოდ ინდივიდი უნდა ცდილობდეს შეცვლას, არამედ საზოგადოებასაც უნდა 
სურდეს იმ ფაქტის მიღება, რომ ამ პირს შეუძლია შეიცვალოს, და სამარ თლიანად 
მისცეს მას იმ უკეთესი ცხოვრების შანსი, რომლისკენაც იგი მიისწრაფვის.
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თავი VI. პრობაციის ოფიცრის, სოციალური მუშაკისა და ფსიქოლოგის როლი 
მართლმსაჯულების სისტემაში

3. პრობაციის სისტემაში დასაქმებულ ფსიქოლოგთა როლი 
3.1. პრობაციაში დასაქმებული ფსიქოლოგები
ევროპაში ფსიქოლოგებს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში 

მუშაობის ხანგრძლივი ისტორია აქვთ  განსაკუთრებით, სამართლის სისტემის 
სხვადასხვა ეტაპზე მსჯავრდებულთა შეფასების კუთხით, ასევე პატიმრობის 
პერიოდში ფსიქოლოგიური პრობლემების მქონე მსჯავრდებულთა მხარდაჭერის 
თვალსაზრისით. მიუხედავად ამისა, სხვა სფეროებთან შედარებით, სადაც 
ფსიქოლოგიის ექსპერტები არიან ჩაბმულნი, სასამართლო/კრიმინოლოგიური 
ფსიქოლოგიის სპეციალობის აღიარება საკმაოდ გვიან მოხდა. ასევე სიახლეა 
ფსიქოლოგების მონაწილეობა საზოგადოებაში მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციასა 
და მართვაში. საქართველოში კი ფსიქოლოგიის ეს სპეციალობა ჯერ კიდევ 
განვითარების საწყის ეტაპზეა. 

პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა მსჯავრდებულს არ აქვს 
ფსიქოლოგიური პრობლემა და ყველა დანაშაულებრივი ქცევა არ საჭიროებს 
ფსიქოლოგიურ ახსნას. ბევრი მსჯავრდებულისთვის ფინანსური, პრაქტიკული და 
სოციალური პრობლემები უფრო მნიშვნელოვანია. ფსიქოლოგიური რესურსები 
ყოველთვის შეზღუდულია, ამიტომ ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ისინი 
შერჩევით მიმართონ იმ შემთხვევებისკენ, სადაც ყველაზე მეტი საჭიროებაა. 
ყველა თანამშრომელი კარგად უნდა იაზრებდეს, რომელი შემთხვევები უნდა 
გადამისამართდეს ფსიქოლოგთან; ასევე უნდა არსებობდეს მიმართვის სათანადო 
პროცედურა.

ზოგადად, ფსიქოლოგები ყველაზე ხშირად ისეთ მსჯავრდებულებთან 
მუშაობაში შეიძლება ჩაერთონ, რომლებიც ყველაზე სერიოზულ რისკს ქმნიან 
 განსაკუთრებით, სერიოზული ზიანის რისკს საკუთარი თავის ან სხვების 
მიმართ. ამასთანავე, ყველა მაღალრისკიან მსჯავრდებულს როდი აქვს 
ფსიქოლოგიური პრობლემები. მაგალითად, „პროფესიონალ“ კრიმინალებს, 
რომლებიც ინტენსიურად მონაწილეობენ ორგანიზებულ დანაშაულში, შეიძლება 
არ სურდეთ ფსიქოლოგებთან მუშაობა ან ასეთი მუშაობა მათთვის სასარგებლო 
არ აღმოჩნდეს. არსებობენ სხვა, ნაკლებად სერიოზული მსჯავრდებულებიც, 
რომელთა შემთხვევაში ფსიქოლოგიური პრობლემა ან პიროვნული აშლილობა 
დანაშაულებრივი ქცევის მთავარი მიზეზია. მაგალითად: მაღაზიის ქურდი, 
რომელიც იპარავს არა ფინანსური სარგებელის მისაღებად, არამედ გარკვეული 
ემოციური საჭიროების დასაკმაყოფილებლად ან ადიქციური ქცევის გამო, 
როგორიცაა აზარტული თამაშები; ანდა ადამიანი, რომელიც წვრილმან 
ვანდალიზმს ჩადის, რადგან საკუთარი ფრუსტრაციის სხვაგვარად გამოხატვა არ 
შეუძლია. ასეთი დამნაშავეებისთვის სასარგებლო იქნება ფსიქოლოგიური ჩარევა. 
ამიტომ გადაწყვეტილება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ფსიქოლოგის ჩართვის 
შესახებ უნდა მიიღონ დამნაშავის საჭიროებების, არსებული პრობლემებისა და 
მათგან მომდინარე რისკების შეფასების შემდეგ. რისკისა და საჭიროების შეფასების 
ინსტრუმენტი კარგი საწყისი წერტილია ასეთი შეფასებებისათვის.

ფსიქოლოგების მუშაობა მსჯავრდებულებთან შეიძლება ოთხ ტიპად დავყოთ:
 ● ფსიქოლოგიური შეფასება;
 ● ინტერვენციები განმეორებითი დანაშაულის შესამცირებლად; 
 ● კრიზისული ინტერვენცია;
 ● ფსიქოლოგიურ პრობლემებთან დაკავშირებული სხვა ტიპის მხარდაჭერა და 

რეაბილიტაცია.
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3.2. შეფასება
ფსიქოლოგები მრავალი თვალსაზრისით უწყობენ ხელს პრობაციონერთა 

შეფასებას. როგორც მულტიდისციპლინური გუნდის წევრები, მათ თავიანთი 
წვლილი შეაქვთ რისკისა და საჭიროების პროცესში, განსაკუთრებით იმ 
სექციებში, რომლებიც ეხება აზროვნებისა და ქცევის კონტროლს და ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის საკითხებს.

ფსიქოლოგებს აქვთ წვდომა სხვადასხვა ფსიქომეტრულ ინსტრუმენტზე, 
რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია მსჯავრდებულთა შემდგომი 
შეფასებისათვის, მაგალითად:

 ● ინტელექტის ტესტები და ინტელექტუალური ფუნქციონირების სხვა 
საზომები, რომელთა გამოყენებითაც შეიძლება დადგინდეს ინტელექ
ტუალური დარღვევებით გამოწვეული სირთულეები, რომლებსაც ზოგი
ერთი მსჯავრდებული განიცდის;

 ● პიროვნების შეფასებები, რომლებმაც შეიძლება დაადგინოს ზოგიერთი 
ისეთი თვისება, რომლებიც, ჩვეულებრივ, უკავშირდება დანაშაულებრივ 
ქცევას, როგორიცაა იმპულსურობა, ეგოცენტრიზმი, ჰედონიზმი, ადიქციუ
რი პიროვნული აშლილობა და ფსიქოპათია;

 ● ისეთი გუნებაგანწყობის სტანდარტიზებული კლინიკური შეფასებები, 
როგორიცაა დეპრესია, შფოთვა, PTSD, ფობიები და ა.შ., რომლებიც 
გავრცელებულია მსჯავრდებულებში;

 ● სტანდარტიზებული კითხვარები, რომლებიც აფასებს ზოგად დამო
კიდებულებებს სამართალდარღვევებისა და დანაშაულის მიმართ;

 ● სპეციალიზებული შეფასების ინსტრუმენტები მსჯავრდებულთა კონკრე
ტული ჯგუფებისთვის, როგორებიც არიან მოძალადე ან დევიანტური 
სექსუალური ქცევის მქონე მსჯავრდებულები.

ამ ინსტრუმენტების ერთი ნაწილის გამოყენება საჭიროებს სპეციალურ 
ტრენინგს, რომლის დროსაც ყოველი მათგანი უნდა განმარტოს მხოლოდ ისეთმა 
პირმა, ვისაც კარგად ესმის ეს კონცეფციები და ფსიქომეტრული შეფასების ბუნება. 
ზოგადად, მიიჩნევა, რომ არ არის კარგი პრაქტიკა ფსიქომეტრული შეფასებების 
გამოყენება კონკრეტული მიზნის გარეშე (ასეთი მიზანი შეიძლება იყოს, მაგალითად, 
ინტერვენციის ტიპის განსაზღვრა ან გამორიცხვა).

დანაშაულის ფუნქციური ანალიზით ფსიქოლოგებს ასევე შეუძლიათ უკეთ 
შეისწავლონ მსჯავრდებული და მისი რისკები. ეს გახლავთ სრული სურათის 
შექმნის პროცესი: რატომ და როგორ მოხდა დანაშაული; მათ შორის, როგორია 
მსჯავრდებულის შეხედულებები მოვლენებთან დაკავშირებით. ეს ანალიზი 
შეისწავლის მოვლენებს დანაშაულის  ჩადენამდე  (რაც შესაძლოა  მოიცავდეს რო
გორც გაცილებით ადრეულ ცხოვრებისეულ მოვლენებს, ისე უშუალოდ დანაშაუ
ლის გამომწვევ მიზეზებს). ფსიქოლოგები ასევე ახდენენ დანაშაულის დეტალურ 
აღწერას, რომელიც ფოკუსირდება მსჯავრდებულის აზრებზე, გრძნობებსა და 
მოტივაციაზე. ამ პროცესში ითვალისწინებენ იმასაც, რას ფიქრობდა და გრძნობდა 
მსჯავრდე ბული უშუალოდ დანაშაულის ჩადენის შემდეგ, ასევე, როგორია მისი 
ამჟამინდელი შეხედულებები. ამ შესწავლის მიზანია იმის გააზრება, თუ რა 
„ფუნქციას“ ასრულებ და დანაშაული მსჯავრდებულისათვის, რათა განისაზღვროს 
განმეორებითი დანაშაულის პრევენციის საუკეთესო გზა. ცხადია, ეს პროცესი 
შეიძლება შრომატევადი იყოს და მოითხოვს ბენეფიციართან კარგი სამუშაო 
ურთიერთობის დამყარებას. აღნიშნული პროცესი ყველაზე ღირებულია ისეთ 
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თავი VI. პრობაციის ოფიცრის, სოციალური მუშაკისა და ფსიქოლოგის როლი 
მართლმსაჯულების სისტემაში

შემთხვევებში, როცა დანაშაული თითქოს უცნაურია, არ არის დამახასიათებელი 
მოცემული პირისთვის, ან არ იკვეთება მარტივად დადგენადი მოტივაცია. ასეთი 
შემთხვევებია, მაგალითად: არაპროვოცირებული აგრესია, ხანძრის გაჩენა, 
დევიანტური სექსუალური ქცევა, ასევე შემთხვევები, სადაც იკვეთება ზიანის 
სერიოზული რისკი.

3.3. ინტერვენციები დანაშაულის განმეორებით ჩადენის შესამცირებლად
არსებობს მრავალი სხვადასხვა ფსიქოლოგიური მეთოდი და ტექნიკა, რომელთა 

გამოყენებაც შესაძლებელია სერიოზული ზიანისა და განმეორებითი დანაშაულის 
ალბათობის შემცირებაში მსჯავრდებულთა დასახმარებლად. ასეთებია: კოგნიტურ
ქცევითი თერაპიები, ქცევის მოდიფიკაციის ტექნიკები, რეციდივის პრევენცია, 
კოგნიტური უნარების ტრენინგი, ნეიროლინგვისტური პროგრამირება, სოციალუ
რი უნარების ტრენინგი, ფსიქოდინამიკური მიდგომები, სტრუქტურირებული 
ფსიქოთერაპია, რელაქსაციისა და ცნობიერების ფოკუსირების ტექნიკები. ამ მეთო
დების უმეტესობა თავდაპირველად ბენეფიციართა სხვა ჯგუფებთან მომუშავე 
ფსიქოლოგებმა შეიმუშავეს, მაგრამ მათ წარმატებით იყენებენ მსჯვარდებულე ბ თან 
მიმართებითაც.

მეტაანალიტიკურ მიმოხილვებში, რომლებიც სისტემატურად შეისწავლის 
კვლევით ლიტერატურას, შემოთავაზებულია ფსიქოლოგიური ინტერვენციები, 
რომლებიც საუკეთესოდ მუშაობს მსჯავრდებულებში დანაშაულებრივი ქცევის 
შემცირების კუთხით. ისინი სხვადასხვა მახასიათებლით გამოირჩევიან: მათ აქვთ 
მყარი თეორიული საფუძველი; ისინი პირდაპირ მიემართება მსჯავრდებულთა 
დანაშაულებრივ ქცევას; მორგებულია ბენეფიციარის საჭიროებებზე; ეხმარება 
მსჯავრდებულს ახალი უნარების შეძენაში, რაც მას განსხვავებულად ფიქრისა 
და ქცევის შესაძლებლობას აძლევს; საკმარისად ინტენსიურია და იძლევა 
თანდათანობითი პრაქტიკის, ათვისებისა და რეფლექსიის შესაძლებლობას; მოი
ცავს სამოტივაციო კომპონენტებს; მათში ასევე გათვალისწინებულია მიმდინარე 
შეფასება და უკუკავშირი პროგრესის მონიტორინგისთვის და, საჭიროებისამებრ, 
ინტერვენციის შესაცვლელად.

კოგნიტურბიჰევიორულ მიდგომებს ყველაზე მყარი მტკიცებულებითი 
საფუძველი გააჩნია იმ ინტერვენციათა ტიპებს შორის, რომლებიც, როგორც 
ნაჩვენებია, ყველაზე ეფექტიანია დანაშაულის განმეორებით ჩადენის შემცირების 
თვალსაზრისით. ასევე ეფექტიანია კოგნიტური უნარების ტრენინგი და 
ინტერპერსონალური უნარების განვითარება, რაც ზრდის თვითეფექტიანობასა 
და გამძლეობას. ფსიქოთერაპია, რომელიც ძირითადად ცნობიერების ამაღლებას 
ან გააზრების უნარის გაძლიერებას ისახავს მიზნად, შეიძლება სასარგებლო იყოს 
ცვლილებების პროცესში მსჯავრდებულთა წინსვლის ხელშესაწყობად, მაგრამ ის 
იშვიათადაა საკმარისი განმეორებითი დანაშაულის შესამცირებლად.

სისხლის სამართლის დამნაშავეებთან ფსიქოლოგიური ინტერვენციების ორ
განიზება სხვადასხვა ფორმითაა შესაძლებელი. ფსიქოლოგებმა შეიძლება იმუშაონ 
პირდაპირ მსჯავრდებულებთან  ინდივიდუალურად ან ისეთ ჯგუფებში, რომელთა 
წევრებსაც მსგავსი რისკები და საჭიროებები აქვთ. მათ ასევე შეიძლება ორგანიზება 
გაუწიონ ინტერვენციას მესამე მხარის ჩართულობით  მაგალითად, პრობაციის 
სისტემის სხვა თანამშრომლების მონაწილეობით  ან, ზოგიერთ შემთხვევაში 
(განსაკუთრებით, არასრულწლოვნების შემთხვევაში), იმუშაონ მშობლებთან 
ან ოჯახის სხვა წევრებთან და სათანადო სრულწლოვნებთან ერთად. მუშაობის 
თითოეულ ამ მეთოდს აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარეები.
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რანდელ ბაროუზი / დენიელ კლარკი / სალომე ნამიჭეიშვილი

მსჯავრდებულებთან ინდივიდუალურად მუშაობა ნამდვილად საუკეთე
სო საშუალებაა ბენეფიციართან თერაპიული ალიანსის შესაქმნელად, რაც 
ძალზე მნიშვნელოვანია მრავალი სახის ფსიქოლოგიური ინტერვენციისთვის. 
ფსიქოლოგს შეუძლია ბენეფიციარი დაარწმუნოს კონფიდენციალურობაში, 
აღუძრას მისადმი ნდობა, ხელი შეუწყოს მეტი ინფორმაციის გაზიარებას 
და გააუმჯობესოს მოტივაცია. ფსიქოლოგის ინტერვენციათა უმეტესობა 
მოიცავს გარკვეულ ინდივიდუალურ მუშაობას როგორც დასაწყისში, 
შემთხვევის ფორმულირების ფაზაში, ისე შეფასებისა და შემდგომ ეტაპებზე 
 მაშინაც კი, როდესაც რეაბილიტაციის ძირითადი მეთოდი ჯგუფური 
მუშაობაა. ინდივიდუალური მუშაობის უარყოფითი მხარე ის გახლავთ, რომ 
ბენეფიციარი შეიძლება გახდეს ფსიქოლოგზე ზედმეტად დამოკიდებული, 
ან დროთა განმავლობაში სესიებმა დაკარგოს ფოკუსი კრიმინოგენურ 
საჭიროებებთან გამკლავებაზე. ამან შეიძლება გაართულოს ფსიქოლოგის მიერ 
ინტერვენციების წარმატებით დასრულება ან, იშვიათ შემთხვევებში, გავლენა 
მოახდინოს ფსიქოლოგის მიერ ბენეფიციარის შეფასების მიუკერძოებლობაზე. 
ამ პრობლემების თავიდან აცილების მთავარი მექანიზმია ფსიქოლოგების 
რეგულარული პროფესიული ზედამხედველობა და ინტერვენციის დაწყებისას 
ბენეფიციართან მკაფიო საზღვრების შეთანხმება.

ჯგუფურ მუშაობას აქვს აშკარა უპირატესობა დროის ეფექტიანად გამოყენების 
თვალსაზრისით (ერთდროულად რამდენიმე ბენეფიციარის რეაბილიტაცია, 
სესიის ერთ პირთან ჩატარების ნაცვლად). ზოგიერთი ტიპის თერაპიაში 
ჯგუფურ მუშაობას დამატებითი უპირატესობები აქვს  განსაკუთრებით ისეთ 
შემთხვევებში, რომლებიც მოიცავს ინტერპერსონალური უნარების სწავლებას. 
ძნელი წარმოსადგენია, როგორ შეიძლება განხორციელდეს როლური თამაშები 
(რომლებიც საფუძვლად უდევს ბრაზის მართვისა და ასერტიულობის ბევრ 
ინტერვენციას) ინდივიდუალური მუშაობის ფორმატით. ჯგუფური მუშაობის 
სესიები ასევე შეიძლება ძალიან ეფექტიანი აღმოჩნდეს დანაშულის ჩადენის ხელ
შემწყობი დამოკიდებულებებისა და შეხედულებების გამოსავლენად, ასევე მათი 
სისწორის ეჭვს ქვეშ დასაყენებლად. ხშირად ჯგუფის წევრებს შეუძლიათ თავიანთ 
თანატოლებში ამოიცნონ ეგოისტური აზროვნება (selfserving cognition), ასევე ქცევა, 
როცა მსჯავრდებული ქმედებას არაჯეროვნად მიაწერს სხვა პირებს  მაშინაც კი, 
როდესაც საკუთარი აზროვნების პროცესის მიმართ არ აქვთ ასეთივე კრიტიკული 
მიდგომა. ჯგუფური მუშაობა ყველაზე ეფექტიანია, როცა მსჯავრდებულებს მსგავსი 
ტიპის დანაშაული აქვთ ჩადენილი. მაგალითად, ჯგუფური მუშაობა ხშირად 
სასარგებლო ელემენტია ისეთ პირთა მკურნალობის პროცესში, როგორებიც არიან 
სექ სუალური დამნაშავენი, ასევე მეუღლის/პარტნიორის მიმართ ძალადობის ან სხვა 
ძალადობრივი დანაშაულების ჩამდენი პირები. იგი ასევე ეფექტიანად გამოიყენება 
მრავალი სხვა ისეთი ჯგუფის დამნაშავეთა დამოკიდებულებებისა და ქცევის 
შესაცვლელად, როგორებიც არიან მძღოლები, რომლებიც მსჯავრდებულები არიან 
სატრანსპორტო საშუალების ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მართვის ან სიჩქარის 
გადაჭარბების გამო; სიძულვილის დანაშაულში მონაწილე პირები; ასევე პიროვ
ნული აშლილობის მქონე დამნაშავეები. ჯგუფურ მუშაობასთან დაკავშირებული 
პრობლემები სამი სახისაა: პირველი სახეობა ორგანიზაციული გახლავთ. შეიძლება 
რთუ ლი აღმოჩნდეს  მსჯავრდებულთა  სწორ  დროს  სწორად შერჩევა შეკრული 
ჯგუ ფის შესაქმნელად, რომ აღარაფერი ვთქვათ სესიების განრიგის შედგენასა 
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და შესაფერისი ადგილის მოძებნაზე; მეორეც, ბევრი დამნაშავე ორჭოფობს მონა
წილეობაზე და ჯგუფური მუშაობის პროგრამის დატოვების მაჩვენებელი შეიძლება 
ძალიან მაღალი იყოს; ზოგიერთმა დამნაშავემ კი შეიძლება ცადოს ჯგუფში „დამალვა“ 
და, მიუხედავად იმისა, რომ სესიას ფიზიკურად ესწრება, არ ჩაერთოს მუშაობაში; 
მესამე, ჯგუფური მუშაობა დიდი ენერგიის ხარჯვას მოითხოვს თანამშრომლებისგან 
და შეიძლება პრობლემად იქცეს პერსონალის გადაწვა. ჯგუფურ მუშაობაში ჩართულ 
თანამშრომლებს ტრენინგის გზით გამომუშავებული უნდა  ჰქონდეთ  სწორი  უნა
რები და უნდა იღებდნენ სრულ მხარდაჭერას თავიანთ სამუშაო პროცესში.

მსჯავრდებულთა სხვადასხვა გზით შეცვლის მიზნებისათვის ფსიქოლოგებმა 
შეიძლება იმუშაონ დისტანციურად, მესამე პირების მეშვეობით. ეს შეიძლება 
მოიცავდეს სოციალურ მუშაკებთან ან სხვა პერსონალთან უკუკავშირს, მსჯავრ
დებულის ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის გაცვლასა და 
ერთმანეთისთვის გაზიარებას შემთხვევასთან დაკავშირებული კონფერენციის 
ფარგლებში. სხვა შემთხვევებში, ეს შეიძლება გულისხმობდეს პერსონალისთვის 
რჩევის მიცემას ფსიქოლოგიური მიდგომებისა და სტრატეგიების გამოყენების 
თაობაზე შემდეგი მიზნებისთვის: მოტივაციის ამაღლება, ან კონკრეტული 
კოგნიტური დარღვევების ან ემოციური პრობლემის გადაჭრა, რომლებიც 
აბრკოლებენ რეაბილიტაციას. ევროპული გამოცდილებით, ფსიქოლოგი უფრო 
აქტიურად ერთვება სამუშაო პროცესში, თუ იგი პასუხისმგებელია იმ კურსის 
შემუშავებაზე, რომელიც მსჯავრდებულთან უკვე მომუშავე სხვა თანამშრომელმა 
(ფასილიტატორმა, მაგ., სოციალურმა მუშაკმა) უნდა ჩაატაროს. ამ შემთხვევაში 
ფსიქოლოგი და ფასილიტატორი ერთობლივად განსაზღვრავენ გადასაჭრელ 
ფსიქოლოგიურ პრობლემასა და სასურველ შედეგს. შემდეგ ფსიქოლოგი განიხილავს 
რეაბილიტაციის საუკეთესო კურსს და შეიმუშავებს ინტერვენციის მეთოდს 
ფასილიტატორთან ერთობლივი განხილვის საფუძველზე.

ფასილიტატორი ჩაატარებს ინტერვენციას და უკუკავშირის პროცესში 
გაუ ზიარებს ფსიქოლოგს ინფორმაციას მიღწეული შედეგების შესახებ. 
ინტერვენცია დაკორექტირდება მისი დამნაშავისათვის სარგებლიანობის 
გათვალისწინებით, ასევე იმის მიხედვით, რამდენად სრულად იქნა მიღწეული 
სასურველი შედეგი. მუშაობის ამ მეთოდის გამოყენება შეიძლება სხვადასხვა 
შემთხვევაში, მაგალითად: თუ ბენეფიციარი ცხოვრობს მოშორებულ რეგიონში, 
სადაც ფსიქოლოგის მომსახურება ადგილობრივად არ არის ხელმისაწვდომი; 
თუ დამნაშავე არ ფლობს ქართულ ენას და სამუშაო უნდა წარიმართოს 
თანამშრომლის შუამავლობით, რომელიც საუბრობს მსჯავრდებულის ენაზე; ან 
თუ დამნაშავემ უკვე დაამყარა კარგი თერაპიული კავშირი „ფასილიტატორთან“ 
და ამ ურთიერთობის შენარჩუნება უფრო ეფექტიანია და სასურველი. ამ 
მოდელის მთავარი ნაკლი ის გახლავთ, რომ მესამე მხარის შუამავლობით 
მუშაობა ნიშნავს, რომ წარმოიშობა ინტერპრეტაციისა და დაყოვნების 
პრობლემები. ფსიქოლოგიური თერაპიები ხშირად ეყრდნობა ბენეფიციარის 
შეხედულებებისა და ემოციების კარგად გააზრებას, რაც, ჩვეულებრივ, მიიღწევა 
ბენეფიციართან პირდაპირი კომუნიკაციით. შესაბამისად, ამ პროცესში მესამე 
მხარის მონაწილეობამ შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული დამახინჯება ან 
გაუგებრობა.

მსჯავრდებულთან მუშაობისას, მის პიროვნებაში პოზიტიური ცვლილებების 
მისაღწევად, ფსიქოლოგმა შეიძლება გამოიყენოს ოჯახის სხვა წევრების ან 
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მეგობრე ბის მხარდაჭერა. როგორც უკვე ითქვა, სავარაუდოდ, ზემოაღნიშნული 
ხშირად უკეთ იმუშავებს არასრულწლოვნების შემთხვევაში, როცა ოჯახის 
წევრებს, ბუნებრივია, აქვთ გარკვეული პასუხისმგებლობა და ავტორიტეტი 
მათთან მიმართებით; თუმცა ის შეიძლება სარგებლიანი იყოს სრულწლოვან 
მსჯავრდებულებთან მუშაობის დროსაც, იმ შემთხვევაში, თუ ისინი თანხმობას 
განაცხადებენ პროცესში სხვათა ჩართვაზე. ერთერთი მოდელით, ფსიქოლოგი 
ოჯახს უხსნის სამუშაოს, რომელსაც ასრულებს მსჯავრდებულთან მიმართებით, 
და სთხოვს მათ, სესიებს შორის დაეხმარონ მსჯავრდებულს ქცევის ან აზროვნების 
ახალშესწავლილი გზების პრაქტიკულად გამოცდაში. მაგალითად, მათ შეუძლიათ 
პოზიტიური ქცევის განმტკიცება და შექება ან მსჯავრდებულისათვის იმის 
შეხსენება, თუ რის მიღწევას ცდილობს იგი, რამაც შეიძლება გაზარდოს მისი 
მოტივაცია. ეს ძალზე შედეგიანია, როდესაც პირი ცდილობს თერაპიის სესიებზე 
(მაგალითად, ასერტიულობის ან ემოციური კონტროლის ტრენინგზე) ნასწავლი 
ახალი უნარების განზოგადებას ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენებით. უფრო 
ინტენსიური მოდელია, როცა ფსიქოლოგი ოჯახის წევრებს ან სხვა შესაბამის 
პირებს რთავს ინტერვენციის ზოგიერთი ასპექტის განხორციელების პროცესში. 
აღნიშნული შეიძლება მოიცავდეს ამ უკანასკნელთა ქცევის ან რეაგირების 
ფორმების შეცვლას დამნაშავესთან მიმართებით. ინტერვენციებს ამ მეთოდების 
გამოყენებით დიდი ხანია იყენებენ ბავშვთა და საგანმანათლებლო სფეროს 
ფსიქოლოგები იმ არასრულწლოვნებთან მუშაობისას, რომლებსაც გამომწვევი ან 
დესტრუქციული ქცევა აქვთ.

3.4. ფსიქოლოგიური პრობლემების შეფასება და რეაბილიტაცია
პრობაციის სამსახურის ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ ბევრ ადამიანს შეიძლება 

ჰქონდეს სხვადასხვა ფსიქოლოგიური პრობლემა, რომლებიც შეიძლება არც 
უკავშირდებოდეს პირის დანაშაულებრივ ქცევას. ამ პრობლემებმა შეიძლება მავნე 
ზეგავლენა იქონიოს, ზოგადად, მის ცხოვრებაზე და შეიძლება მნიშვნელოვან 
დაბრკოლებად იქცეს პირობითი მსჯავრის დასრულებისა და მისგან სარგებლის 
მიღების გზაზე. კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ბევრ ქვეყანაში მსჯავრდებუ
ლებში ფსიქოლოგიური პრობლემების მაჩვენებლები გაცილებით მაღალია დანარჩენ 
მოსახლეობასთან შედარებით. მსჯავრდებულებს უფრო ხშირად აქვთ შემდეგი 
პრობლემები: კლინიკური დეპრესია, დაბალი თვითშეფასება, დამოკიდებულებები, 
შფოთვა, პარანოიდული აზროვნება, კონტროლის გარეგანი „ლოკუსი“ (ნასწავლი 
უმწეობა), სუიციდური აზრები და თვითდაზიანება, ასევე ბევრი სხვა მოსაზღვრე 
პიროვნული აშლილობა. ქალ მსჯავრდებულებს ხშირად უფრო მეტი და რთული 
ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვთ, ვიდრე მამაკაც მსჯავრდებულებს. ბევრ 
მსჯავრდებულს რთული ბავშვობა აქვს გამოვლილი და ამა თუ იმ სახის ძალადობის 
მსხვერპლიც ყოფილა, რაც ზოგიერთი ტრავმის მიზეზია; სხვების შემთხვევაში, 
მსჯავრდებულთა ფსიქოლოგიური პრობლემები კიდევ უფრო გამწვავებულია იმ 
სამართლებრივი პროცესებით, რომლებშიც ისინი მონაწილეობდნენ.

სავსებით მიზანშეწონილია, რომ პრობაციის სისტემის ფსიქოლოგებმა 
შეაფასონ და იმუშაონ ასეთ მსჯავრდებულებთან მაშინაც კი, თუ ისინი არ 
არიან მაღალი რისკის კატეგორიაში და სამუშაო პირდაპირ არ უკავშირდება 
განმეორებითი დანაშაულის შემცირებას. ამ შემთხვევაში, ფსიქოლოგის როლი 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის  ნებისმიერ სხვა სფეროში მომუშავე კლინიკუ
რი ფსიქოლოგის ფუნქციის მსგავსია.
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თავი VI. პრობაციის ოფიცრის, სოციალური მუშაკისა და ფსიქოლოგის როლი 
მართლმსაჯულების სისტემაში

მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ შემთხვევებში ფსიქოლოგის ინტერვენციას 
ჰქონდეს გარკვეული სტრუქტურა. საუკეთესო პრაქტიკის თანახმად, ფსიქოლოგი 
მუშაობს მრავალდისციპლინური ჯგუფის ფარგლებში. ჩვეულებრივ, შემთხვევის 
მმართველი აკეთებს ფსიქოლოგთან მიმართვას, შემდეგ კი ფსიქოლოგი 
აფასებს ბენეფიციარის პრობლემებს და ამზადებს შემთხვევის ფორმულირებას. 
ამის შემდეგ ფსიქოლოგი ბენეფიციართან ათანხმებს, რა დონისა და ტიპის 
ფსიქოლოგიური ინტერვენციაა საჭირო. ინტერვენციის შედეგების მონიტორინგისა 
და შეფასების, ასევე მულტიდისციპლინურ გუნდთან ერთობლივი შედეგების 
შესახებ ანგარიშგების დროს მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული კლიენტის 
კონფიდენციალურობა. ასეთი პროტოკოლი უზრუნველყოფს, რომ ფსიქოლოგმა 
საკუთარი წვლილი შეიტანოს ბენეფიციარის შემთხვევის ერთობლივად მართვასა 
და მის რეაბილიტაციაში; ამ უკანასკნელთან ინტერვენციის გეგმის შეთანხმება კი 
უზრუნველყოფს, რომ ბენეფიციართან სესიები იყოს პრობლემაზე ფოკუსირებული 
და არ გადაიზარდოს უფრო ზოგადი მხარდაჭერის როლში.

3.5. კრიზისული ინტერვენციები
არსებობს სიტუაციები, როდესაც ფსიქოლოგებს მოეთხოვებათ სწრაფი 

რეაგირება ბენეფიციარის კრიზისული სიტუაციიდან გამოსაყვანად, მაგალითად, 
თვითმკვლელობის ან თვითდაზიანების მყისიერი საფრთხის არსებობა, სხვა სახის 
იმპულსური ქმედება, პანიკის მწვავე შეტევა და დისტრესი. ასეთ შემთხვევებში 
უმთავრესია ბენეფიციარისა და სხვათა უსაფრთხოების დაცვა. ფსიქოლოგები 
უნდა იყვნენ საკმარისად მომზადებულნი, კომპეტენტურნი და მოქნილნი ასეთ 
სიტუაციებში ფსიქოლოგიური ტექნიკების გამოყენებით რეაგირებისათვის, რათა 
ჩაწყნარდეს სიტუაცია და აღდგეს წონასწორობა. ფსიქოლოგის მიერ სპეციფიკური 
ინტერვენციის ტექნიკის შერჩევა დამოკიდებულია კრიზისის ხასიათზე, მოვლენის 
ფონსა და ბენეფიციარის რესურსებზე. ხშირად გამოყენებული ტექნიკებია: 
აფექტური ინტერვენცია (მაგ., ეხმარება ბენეფიციარს კრიზისის შედეგად წარ
მოქმნილი გრძნობების გამოხატვაში), კოგნიტური ინტერვენცია (მაგ., ეხმარება 
ბენეფიციარს, აღმოფხვრას უარყოფითი შეხედულებები, რომლებმაც ხელი შეუწყო 
კრი ზისს), ქცევითი ამოცანები (მაგ., ბენეფიციარს მოეთხოვება, მეტი დრო გაატა
როს სხვა ადამიანებთან) და გარემოთი მანიპულირება (მაგ., ხდება ბენეფიციარის 
გადამისამართება უწყებაში, რომელიც პრობლემების შემსუბუქებაში დაეხმარება 
მას). სხვა ტიპის ინტერვენციების მსგავსად, კრიზისის დროს ფსიქოლოგების 
მოქმედება სიტუაციაზე მულტიდისციპლინური რეაგირების ნაწილია.

4. საქართველოს კონტექსტის მახასიათებლები
4.1. სოციალური მუშაობის, როგორც ახლადჩამოყალიბებული პროფესიის, 

განვითარების გზა საქართველოში
საქართველოში უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში საგრძნობლად 

გაიზარდა სოციალური მუშაკების როლის აღიარება. სოციალური მუშაკების 
ბენეფიციარები ბავშვთა კეთილდღეობის, პრობაციისა და სასჯელაღსრულების, 
ჯანდაცვის, განათლების, ოჯახური ძალადობისა და ტრეფიკინგის სფეროებში 
იბრძვიან სირთულეების გადასალახავად და მათი ცხოვრებისეული პერსპექტივე
ბის რეალიზებისთვის. სოციალური მუშაკებისა  და მათი  ბენეფიციარების ასეთი 
ძა ლისხმევა კიდევ უფრო გართულებულია ეკონომიკური კრიზისის, სიღარიბისა და 
უთანასწორობის პირობებში. 
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აღსანიშნავია, რომ საქართველოში სოციალური მუშაობა ახლადჩამოყალიბე
ბული პროფესიაა. იგი განვითარდა ქვეყანაში მიმდინარე ცვლილებების 
პარალელურად. საბჭოთა კავშირის დაშლამ შედეგად მოიტანა ქვეყნის სოციალურ
ეკონომიკური უსაფრთხოების სისტემის რღვევა. საერთაშორისო კონტექსტში 
სოციალური მუშაობა სიღარიბისა და მასთან დაკავშირებული პრობლემების ფონზე 
აღმოცენდა და, ამ მხრივ, არც ქართული რეალობა წარმოადგენს გამონაკლისს. 1990
იანი წლების მიწურულს არასამთავრობო სექტორმა საქართველოში საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით დაიწყო სოციალური მუშაობის ცნების 
დანერგვა. სოციალური მუშაობის პრაქტიკის განვითარების მიმართულებით 
პიონერია ბავშვთა კეთილდღეობისა და დაცვის სფერო. სწორედ ბავშვზე ზრუნვის 
სისტემის დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმის ფარგლებში მოხდა სოციალური 
მუ შაკის  ინსტიტუტის  დანერგვა  და  ბავშვებსა და  ოჯახებთან  სოციალური  მუშაო ბის 
პილოტირება და განვითარება. 2004 წელს ჩამოყალიბდა საქართველოს  სოცია ლურ 
მუშაკთა ასოციაცია, რომელიც დაარსების დღიდან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 
პროფესიის განვითარებაში. 2006 წელს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამოქმედდა 
აკადემიური (საბაკალავრო, სამაგისტრო) პროგრამები სოციალურ მუშაობაში. 
სოციალური მუშაობა ნელნელა ვითარდება სხვადასხვა სფეროში და განსხვავებულ 
მიზნობრივ ჯგუფებთან. რაც შეეხება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სფეროს, აქაც სწორედ ბავშვთა უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად დაიწყო 
სოციალური მუშაობის ინსტიტუტის დანერგვა 2009 წლიდან, არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების რეფორმის ფარგლებში; ხოლო 2012 წლიდან პოლიტი კის 
დღის წესრიგში მოექცა რეაბილიტაციარესოციალიზაციის მიმართულება სას
ჯელაღსრულების სფეროში, რის შემდეგაც სოციალური მუშაობის ინსტიტუტის 
დანერგვაგანვითარების მნიშვნელობის აღიარება გარდაუვალი გახდა. 

საქართველო აღიარებს საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებს ადამიანის 
უფლებების დაცვის შესახებ სისხლის სამართლის სფეროში სარეაბილიტაციო 
მიდგომების დამკვიდრებასა და გაძლიერებასთან დაკავშირებით. საქართველოს 
მთავრობამ გამოხატა მზადყოფნა, შექმნას სისხლის სამართლის მართლმსაჯუ
ლების სისტემა, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. სა
ქართველო, რო გორც გაეროსა და ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყანა, ისწრაფვის, 
სრულად გაითვალისწინოს ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი ქვეყნების 
მიერ აღიარებული რე კომენდაციები პატიმრობის აღსრულების, პრობაციის, ამ 
სფეროში დასაქმებული პერსონალის მომზადებისა და დაცვის შესახებ. ევროპული 
სტანდარტების შესაბა მისი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის 
არსებობის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია სოციალური მუშაობის 
ინტეგრირება ამ სფეროში. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში 
აქტიურად ხდება სოციალური მუშაკის როლის გააზრება სახელმწიფო პოლიტიკის 
დონეზე. სოციალური მუშაობის როლი უმნიშვნელოვანესია მსჯავრდებულ
თა რეაბილიტაციარესოციალიზაციის მიმართულებით. ეს უკანასკნელი კი 
მნიშვნელოვანია განმეორებითი დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად და 
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მიზნების მისაღწევად. თუმცა აღსანიშნავია, 
რომ სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის დანერგვა სისხლისსამართლებრივი 
მართლმსაჯულების სისტემაში გამოწვევებით აღსავსე პროცესია, რადგან ამ 
ინსტიტუტის მთავარი ამოცანაა სისტემის ჰუმანიზაცია, ხოლო სისტემაში არსებუ
ლი მძიმე ტრადიციებიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, რთულად ხდება სოცია
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მართლმსაჯულების სისტემაში

ლური მუშაობის პროფესიული მანდატის გათავისება და მისთვის კუთვნილი 
ადგილის მინიჭება პროფესიული ღირებულებებისა და პრინციპების დაცვით.

4.2. პრობაციის ოფიცრის, სოციალური მუშაკისა და ფსიქოლოგის მომსახუ რე
ბები საქართველოს პრობაციის სისტემაში 

პრობაციის სფეროში პრობაციის ოფიცრის, სოციალური მუშაკისა და 
ფსიქოლოგის ძირითადი საქმიანობის სფეროა პირობით მსჯავრდებულთა 
და მართლმსაჯულების სისტემისაგან განრიდებულთათვის კონტროლისა და 
რეაბილიტაციის ღონისძიებების უზრუნველყოფა მათ მიერ განმეორებითი 
დანაშაულის ჩადენის თავიდან აცილების მიზნით.

პრობაციის სისტემაში პრობაციის ოფიცერი არის წამყვანი სპეციალისტი, 
რომლის მთავარი ფუნქციაა ზრდასრული პირობით მსჯავრდებულის შემთხვევის 
მართვა, ხოლო სოციალური მუშაკი და ფსიქოლოგი კი არიან სპეციალისტები, 
რომლებიც დამატებით მუშაობენ საშუალო და მაღალი რისკის სრულწლოვან 
პირობით მსჯავრდებულებთან და მათი, როგორც სპეციალისტების, როლი ამ 
ჯგუფის ბენეფიციარების რისკებისა და საჭიროებების სიღრმისეული შეფასება 
და მათი რეაბილიტაციის პროცესის დაგეგმვა და განხორციელებაა. ამ მიდგომის 
მთავარი მახასიათებელია დამატებითი რესურსის გამოყენება იქ, სადაც დიდია 
რისკი; რაც უფრო მაღალია დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობა და 
ზიანის რისკი, მით უფრო მეტი ძალისხმევაა გასაღები პრობაციის გუნდის მიერ 
(პრობაციის ოფიცერი, სოციალური მუშაკი და ფსიქოლოგი) ამ პირთა კონტრო
ლისა და რეაბილიტაციის მიმართულებით. პრობაციის ოფიცერი მუშაობს ყველა 
კატეგორიის ზრდასრულ პირობით მსჯავრდებულთან (დაბალი, საშუალო და 
მაღალი რისკი), საშუალო რისკის შემთხვევისას საქმის წარმართვაში იგი რთავს 
სოციალურ მუშაკს, ხოლო მაღალი რისკის ბენეფიციარებთან კი  ფსიქოლოგს. 
ამ პროცესში პრობაციის ოფიცრის, სოციალური მუშაკისა და ფსიქოლოგის ერ
თობლივ, მჭიდროდ კოორდინირებულ, თანამიმდევრულ მუშაობას გადამწყვე ტი 
მნიშვნელობა ენიჭება.

აქვე აღსანიშნავია, რომ სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები ჯერჯერობით 
არ მუშაობენ ყველა რაიონულ ოფისში. ისინი დაქირავებულნი არიან პრობაციის 
ყველა რეგიონულ ბიუროში და მხოლოდ რამდენიმე რაიონულ ოფისში, სადაც 
დიდია საქმეთა რაოდენობა. ოფისებში, რომლებშიც არ ჰყავთ სოციალური მუშაკი 
და ფსიქოლოგი, შემთხვევის მიმდინარეობის ყველა სტადიაზე წამყვანად 
პრობაციის ოფიცერი გვევლინება, ხოლო განსაკუთრებით მწვავე შემთხვევებში, 
ბიუროს უფროსთან შეთანხმებით, ერთვებიან შესაბამისი რეგიონული ბიუროს 
სოციალური მუშაკი და ფსიქოლოგი. სრულწლოვანი პრობაციონერების 
შემთხვე ვის მმართველები არიან პრობაციის ოფიცრები. პრობაციის ოფიცრები, 
საჭიროებიდან გამომდინარე, საქმის მიმდინარეობაში რთავენ სოციალურ 
მუშაკებს, კერძოდ მაშინ, როდესაც გამოიკვეთება: ზიანის რისკი (სხვებისა და 
საკუთარი თავისადმი ზიანის მიყენების საფუძვლიანი ეჭვი); თავად მსჯავრდე
ბულია ძალადობის მსხვერპლი; დამოკიდებულების (ალკოჰოლი, ნარკოტიკული 
და ფსიქოტროპული საშუალებები, აზარტული თამაშები) მწვავე შემთხვევა; 
თავისუფლების აღკვეთის შემდგომი პერიოდი; შეზღუდული შესაძლებლობა. 
რაც შეეხება არასრულწლოვან პრობაციონერებს, იმ რაიონებში, სადაც მუშაობენ 
სოციალური მუშაკები, ისინი თავადვე არიან შემთხვევის მენეჯერები, ხოლო 
სადაც არ არიან სოციალური მუშაკები, იქ ამ მოვალეობას პრობაციის ოფიცრები 
ასრულებენ. არასრულწლოვანი პრობაციონერების შემთხვევაშიც სოციალური 
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მუშაკების ჩართვა ხდება საჭიროებისამებრ, ზემოთ აღწერილ შემთხვევებში. 
პრობაციის ოფიცრები, სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები გუნდური 

მუშაობის მიდგომების გამოყენებით, მსჯავრდებულთან გასაუბრებისა და 
სხვა წყაროებიდან მოძიებული ინფორმაციის გაანალიზების გზით, აფასებენ 
დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობას, ზიანის რისკს და, შესაბამისად, 
ინდივიდუალურად უდგენენ მას სასჯელის მოხდის გეგმას. სასჯელის მოხდის 
ინდივიდუალური გეგმა ითვალისწინებს რისკფაქტორების შემცირებისთვის 
აუცილებელ ღონისძიებებს, რომლებშიც პრიორიტეტების მიხედვით გაწერილია 
პრობლემური საკითხები და რეაგირების ზომები. აღნიშნული დოკუმენტი 
წარმოადგენს პრობაციის ოფიცერსა და პრობაციონერს შორის დადებულ 
შეთანხმებას, რომლის შესრულებაზეც ორივე მხარე ხელმოწერით კისრულობს 
პასუხისმგებლობას. აღნიშნული გეგმის მიხედვით პრობაციის ოფიცერი და 
სოციალური მუშაკი მსჯავრდებულებს აკავშირებენ სხვადასხვა სერვისთან, 
ასაქმებენ და რთავენ მათ სარეაბილიტაციო პროგრამებში.  

სარეაბილიტაციო პროგრამების განმახორციელებლები არიან სოციალური 
მუშაკები და ფსიქოლოგები. ეს სპეციალისტები, ძირითადად, ერთობლივად 
მუშაობენ სხვადასხვა სარეაბლიტაციო პროგრამის განხორციელების პროცესში. 
სარეაბილიტაციო პროგრამები ორგანიზებულია ორი ძირითადი მიმართულებით: 
დანაშაულზე ფოკუსირებული პროგრამები (მაგ., ოჯახში მოძალადეთათვის) და 
ზოგადი კოგნიტურფსიქოსოციალური უნარების განვითარების პროგრამები (მაგ.: 
ბრაზის მართვა, პოზიტიური აზროვნების უნარების განვითარება და სხვა). 

საჭიროების მიხედვით და გარკვეული პერიოდულობით (სულ ცოტა, ექვს 
თვეში ერთხელ) განმეორებით ხდება რისკფაქტორების ცვალებადობის შეფასება 
და, ახალ გარემოებათა გათვალისწინებით, სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური 
გეგმის გადახედვა და შეცვლა. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის ამ მეთოდოლო
გიით მუშაობა ტარდება პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში აღრიცხვაზე მყოფი 
არასრულწლოვნების, ქალთა კონტინგენტისა და თავისუფლების აღკვეთის 
შემდგომი საპრობაციო ვადადანიშნული პირების 100%ის, ასევე სრულწლოვან 
პირობით მსჯავრდებულთა დაახლოებით 75%ის მიმართ (საშუალო და მაღალი 
რისკის პირები). 

5. რეკომენდაციები ტრენერისათვის
ტრენინგის სესიები პრობაციის ოფიცრის, სოციალური მუშაკისა და ფსიქოლო

გის დანიშნულებისა და როლის შესახებ სასურველია თეორიული ნაწილითა და 
პრაქტიკული სავარჯიშოებით იყოს დაბალანსებული. 

ქვემოთ მოცემულია ის მნიშვნელოვანი მიზნები და ამოცანები, რის მიღწევასაც 
უნდა ემსახურებოდეს შესაბამისი სატრენინგო პროგრამა და მასში შემავალი 
პრაქტიკული სავარჯიშოები:

 ● რისკის კონცეფციის გააზრება და რისკის განსაზღვრის მნიშვნელობის 
გაცნობირება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში;

 ● რისკისა და საჭიროების შეფასების მეთოდოლოგიის ცოდნა;
 ● რეაბილიტაციის კონცეფციის გააზრება;
 ● რეაბილიტაციისა და კონტროლის მექანიზმებს შორის ბალანსის გააზრება;
 ● სოციალური მუშაკის, ფსიქოლოგის, პრობაციის ოფიცრის მანდატების 

სპეციფიკის ცოდნა;
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თავი VI. პრობაციის ოფიცრის, სოციალური მუშაკისა და ფსიქოლოგის როლი 
მართლმსაჯულების სისტემაში

 ● პრობაციის ოფიცრის, სოციალური მუშაკის, ფსიქოლოგის ერთობლივი 
მუშაობის მნიშვნელობის გაცნობირება და მათი გუნდური მუშაობის 
სპეციფიკის ცოდნა;

 ● სხვადასხვა უწყებასთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთობლივი 
მუშაობის მნიშვნელობის გააზრება და ამ ტიპის თანამშრომლობის 
მახასიათებლების ცოდნა. 

ცნობილია, რომ სატრენინგო სესიების დროს მონაწილეთა მიერ განხილული 
თემების საკუთარ გამოცდილებასთან დაკავშირება ეხმარება მათ საკითხების 
გაცნობიერებაში. შესაბამისად, მასალის ათვისებას მნიშვნელოვნად გააადვი
ლებს ტრენერის მიერ  პროცესის ისე წარმართვა, რომ ტრენინგის მონაწილენი 
წახალისებულ იქნენ, მოიყვანონ ანალოგიური მაგალითები საკუთარი სამუშაო 
გამოცდილებიდან და გაავლონ რელევანტური პარალელები განხილულ თემებთან 
მიმართებით.

6. გამოყენებული ლიტერატურა
 ● ბერნჰარდტი ე., ბაროუზი რ.  და სხვა ავტორები,  სახელმღვანელო კურ

სისთვის: სოციალური მუშაობა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სფეროში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი
ვერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014.

 ● Good Practice Guidelines on the Use of Psychological Formulation; Division of 
Clinical Psychology, British Psychological Society, 2011.

 ● Code for Good Practice in Psychological Testing; BPS Psychological Testing 
Centre, British Psychological Society, 2002, <www.Psychtesting.org.uk>

 ● Psychology in Probation Services, Eds: Creighton D. and Towl G. The British 
Psychological Society and Blackwell Publishing Ltd, 2005.

 ● Fortune C. A. and Heffmann R., The Psychology of Criminal Conduct: A 
Consideration of Strengths, Weaknesses and Future Directions; Psychology, Crime 
and Law, 25:6, 659674, 2018. DOI: 10.1080/1068316X.2018.1560445.

 ● Milkman H. and Wanberg K., CognitiveBehavioral Treatment: A Review and 
Discussion for Correction Professionals; Washington, DC: U.S. Department of 
Justice, National Institute of Corrections, 2007.

 ● Ramsden J., Joyes E., Gordon N. et al, How Working with Psychologists Has 
Influenced Probation Practice: Attempting to Capture Some of the Impact and 
the Learning from the Offender Personality Disorder Pathway Project; Probation 
Journal, Sage Publishing, 2016, <https://doi.org/10.1177/0264550515620694>

 ● Yoon I. A., Slade K., & Fazel S., Outcomes of Psychological Therapies for Prisoners 
with Mental Health Problems: A Systematic Review and MetaAnalysis, Journal 
of Consulting and Clinical Psychology, 85(8), 783802, 2017, <http://dx.doi.
org/10.1037/ccp0000214>

 ● McGuire J. (Ed.), What Works: Reducing Reoffending: Guidelines from Research 
and Practice, John Wiley & Sons, 1995. 

 ● Transforming Rehabilitation: A Summary of Evidence on Reducing Reoffending; 
Ministry of Justice, UK, 2013.  
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 ● Recommendation CM/Rec(2010)1 of the Committee of Ministers to Member States 
on the Council of Europe Probation Rules.

 ● Recommendation No. R (97) 12 of the Committee of Ministers to Member States on 
Staff Concerned with the Implementation of Sanctions or Measures. 

 ● Recommendation CM/Rec(2008)11 of the Committee of Ministers to Member States 
on the European Rules for Juvenile Offenders Subject to Sanctions or Measures.

 ● Council of Europe Committee of Ministers Recommendation Rec(2000)20 to 
Member States on the Role of Early Psychosocial Intervention in the Prevention of 
Criminality.

 ● CoE Guidelines Regarding Recruitment, Selection, Education, Training and 
Professional Development of Prison and Probation Staff, <https://rm.coe.int/
guidelinestrainingstaff/1680943aad> 

7. რეკომენდებული ლიტერატურა
 ● ბერნჰარდტი ე., ბაროუზი რ. და სხვა ავტორები, სახელმღვანელო 

კურსისთვის: სოციალური მუშაობა სისხლის სამართლის მართლმსა
ჯულების სფეროში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელ
მწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014.

 ● Good Practice Guidelines on the Use of Psychological Formulation; Division of 
Clinical Psychology, British Psychological Society, 2011. 

 ● McGuire J. (Ed.), What Works: Reducing Reoffending: Guidelines from Research 
and Practice, John Wiley & Sons, 1995.
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1. შესავალი
მე18 საუკუნემდე რისკი არსებითად ნეიტრალური კონცეფცია გახლდათ, 

რომელიც შემუშავებული იყო აზარტულ თამაშებში შანსების აღსაწერად. შემდგომ
ში რისკის კონცეფცია სადაზღვევო სამყაროში, განსაკუთრებით გადაზიდვებზე, 
და ბიზნესის უფრო ფართო სფეროებზეც გავრცელდა. ამ თვალსაზრისით, რისკი 
არის გაანგარიშება  მოვლენის ალბათობა, შერწყმული იმ ზარალის ან მოგების 
სიდიდესთან, რაც შესაძლოა რისკის განხორციელებამ გამოიწვიოს. მეოცე 
საუკუნის ბოლოს „რისკმა“ შეიძინა უფრო ფართო მნიშვნელობა და აგრეთვე მოიცვა 
რაიმე ცუდის მოხდენის საფრთხის ან ალბათობის მნიშვნელობა. თანამედროვე 
პერიოდში „რისკის მატებამ“ ხელი შეუწყო იმ კულტურული და პოლიტიკური 
კონტექსტის შექმნას, რაც განაპირობებს ცხოვრების მრავალ ასპექტში რისკის 
შეფასების როლის ზრდას. საერთაშორისო მართლმსაჯულების სისტემებში 
შემუშავდა და მნიშვნელოვნად გაფართოვდა აქტუარული (actuarial) რისკის 
შეფასებები. ასეთი შეფასებებით განისაზღვრება ან მათ ეფუძნება სხვადასხვა 
აღმასრულებელი გადაწყვეტილება, რომლებიც შეეხება რეჟიმს, გათავისუფლებას, 
შეზღუდვას ან ინტერვენციის ხარისხს, ასევე ციხეში დაბრუნებას. მსჯავრდებუ
ლები, რომლებიც შეფასებულნი არიან, როგორც მაღალი რიკის ან პოტენციურად 
საშიში მსჯავრდებულები, ექვემდებარებიან კონტროლის დამატებით ზომებს 
პენიტენციურ დაწესებულებასა და საზოგადოებაში. 

ამ თავის მიზანია, გააცნოს მკითხველს ის თეორიული და პოლიტიკასთან 
დაკავშირებული კონტექსტი, რაც თან ახლავს საქართველოს მართლმსაჯულების 
სისტემაში ბოლო პერიოდში დანერგილ და განვითარებულ რისკის შეფასების 
გაუმჯობესებულ ინსტრუმენტებსა და მსჯავრდებულთა მართვის უფრო მეტად 
რისკზე ორიენტირებულ მიდგომას. „დანაშაულის განმეორებით ჩადენის 
შემცირების“ ამოცანა დასახულია 2018 წლის იუსტიციის სამინისტროს მიერ 
მიღებული სტრატეგიითა და მასთან დაკავშირებული სამოქმედო გეგმებით. 
შემუშავებულ იქნა ან დამუშავების პროცესშია რისკის შეფასების მთელი რიგი 
ინსტრუმენტები, თუმცა მათი მდგრადი და წარმატებით განხორციელება 
პროფესიონალურ დონეზე მოითხოვს აქტიურ ინსტიტუციურ მხარდაჭერას. 
ეს მხარდაჭერა საჭიროებს რისკის შეფასების ინსტრუმენტების მიზნის, 
უპირატესობების, გამოყენებისა და შეზღუდვების გააზრებას პერსონალის ფართო 
სპექტრის მიერ: იმ პირების მიერ, ვინც რეალურად გამოიყენებს აღნიშნულ 
ინსტრუმენტებს, ასევე უფროსი და ადგილობრივი მენეჯერებისა და პენიტენ
ციური და პრობაციის სისტემების თანამშრომლების მიერ. 

დღესდღეობით რისკის შეფასება და რისკის მართვა მრავალი ქვეყნის 

თავი VII.  რისკის შეფასება და მართვა დანაშაულის განმეორებით ჩადენის 
შესამცირებლად

ავტორები: დენიელ კლარკი / რანდელ ბაროუზი / სალომე ნამიჭეიშვილი
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მართლმსაჯულების სისტემის იმ ნაწილების (კერძოდ, პენიტენციური და პრო
ბაციის სისტემების) წამყვანი პროცესებია, რომლებიც მსჯავრდებულთა დას ჯას, 
თავისუფლების აღკვეთას, ზედამხედველობას ან/და რეაბილიტაციას ემსახურება. 
სისხლის სამართლის კოდექსები, ჩვეულებრივ, სასჯელის მიზნად მოიაზრებენ 
დანაშაულისთვის დასჯას, საზოგადოების დაცვასა და სხვა მოქალაქეთა მიერ 
დანაშაულის ჩადენისაგან თავის შეკავებას.  

საპატიმრო სასჯელები და თავისუფლების სხვაგვარი შეზღუდვა  ნაწილობრივ 
იცავს საზოგადოებას გარკვეული დროის განმავლობაში, რამდენადაც ამ დროს 
მცირდება მსჯავრდებულის მიერ შემდგომი დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლო
ბები. რისკზე და, განსაკუთრებით, მიზანმიმართული სარეაბილიტაციო ზომების 
საშუალებით რისკის შემცირებაზე ფოკუსირებით შესაძლებელია საზოგადოების 
დაცვის ეფექტის გახანგრძლივება პატიმრობისა თუ სხვაგვარი შეზღუდვების 
დასრულების შემდგომაც. 

ამრიგად, პენიტენციური დაწესებულების ან პრობაციის პირობებში დამნაშავე
თა რეაბილიტაციის მიზნით განხორციელებული ქმედებები მიზნად ისახავს 
კრიმინალურ საქმიანობაში მათი მონაწილეობის რისკის შემცირებას.  მართლაც, 
სა რეაბილიტაციო ინტერვენციის წარმატება, როგორც წესი, განისაზღვრება იმით, 
თუ რამდენად ამცირებს იგი დანაშაულის განმეორებით ჩადენის სიხშირეს. შესაბა
მისად, არსებული რისკების დონისა და ტიპის, ასევე მათი შეფასებისა და მართვის 
ცოდნა აუცილებელია მსჯავრდებულთა სამართავად, მსჯავრდების/სასჯელის 
განსაზღვრის და გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილებების მისაღებად, ასევე 
პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოებისა თუ პრობაციის სააგენტოს მიერ 
ზედამხედველობის დონის განსასაზღვრად. იმისათვის, რომ აღნიშნული პროცესი 
განხორციელდეს ეფექტიანად და თანამიმდევრულად, უნდა არსებობდეს რისკის 
მკაფიო განმარტება, რისკის შეფასების ობიექტური საშუალება, ასევე სათანადოდ 
გააზრებული უნდა იქნეს ის, თუ როგორ ხდება იდენტიფიცირებული რისკების 
მართვა და გაუმჯობესება. 

2. რისკის განმარტება 
რისკი შესაძლებელია განიმარტოს, როგორც საფრთხის ან სხვა უარყოფითი შე

დეგის დადგომის ალბათობა ან შესაძლებლობა. რისკი არ არის ერთმნიშვნელო ვანი 
კონსტრუქცია. ერთი პირი შესაძლოა დაექვემდებაროს მრავალ სხვადასხვა ტიპის 
რისკს, როგორებიცაა ჯანმრთელობის, უბედური შემთხვევის, თვითმკვლელობის, 
ფინანსური და სხვა ტიპის რისკები. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულე
ბის სისტემაში აუცილებელია შეფასდეს ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული, 
თუმცა ურთიერთდამოკიდებული რისკის ელემენტი, რომელთა წინაშეც დგას 
მსჯავრდებული: როგორია ალბათობა იმისა, რომ მსჯავრდებული განმეორებით 
ჩაიდენს დანაშაულს? და როგორია მსჯავრდებულის მიერ სხვისთვის მნიშვნელო
ვანი ზიანის მიყენების რისკი?

დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობა განისაზღვრება, როგორც 
ალბათობა იმისა, რომ მომავალში მსჯავრდებულს შეეფარდება მსჯავრი რაიმე 
სხვა სისხლისსამართლებრივი დანაშულის ჩადენისათვის. ეს შესაძლოა იყოს 
ნებისმიერი დანაშაული, იმისდა მიუხედავად, თუ რა ტიპის იქნება იგი. დანაშაუ
ლის განმეორებით ჩადენის ალბათობას შეიძლება მიენიჭოს გარკვეული რიცხვითი 
მნიშვნელობა, რადგან იგი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია. ასევე შესაძლებელია, 
მსგავსი ტიპის მსჯავრდებულთა ჯგუფისთვის დამახასიათებელი ტენდენციები 
გაანგარიშდეს მათ კრიმინალურ ისტორიასა და დემოგრაფიულ მონაცემებზე 
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დაყრდნობით. დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობის გამოთვლა და 
აღნიშვნა შესაძლებელია პროცენტული მაჩვენებლით, რომელიც მიუთითებს 
კონკრეტული ისტორიის მქონე მსჯავრდებულის მიერ გარკვეული პერიოდის 
განმავლობაში (ჩვეულებრივ, 12 ან 24 თვე) სხვა დანაშაულისთვის გასამართლების 
ალბათობაზე. გასათვალისწინებელია, რომ დანაშაულის განმეორებით ჩადენის 
ალბათობის პროცენტული მაჩვენებელი წარმოადგენს ჯგუფურ სტატისტიკას 
და არა თითოეული მსჯავრდებულის უპირობო პროგნოზს. შესაბამისად, თუ 
ხელახალი მსჯავრდების ალბათობის მაჩვენებლი მსგავსი დემოგრაფიული 
მონაცემებისა და დანაშულის პროფილის მქონე მსჯავრდებულების ასკაციანი 
ჯგუფისთვის  არის 70 პროცენტი, უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ 100დან 30 ადამიანი 
არ ჩაიდენს განმეორებით დანაშაულს. საჭიროა შემდგომი ინდივიდუალური 
შეფასების ჩატარება, რათა მოხდეს ამ ჯგუფში იმ პირების იდენტიფიცირება, 
თუ ვინ ჩაიდენს, ყველაზე დიდი ალბათობით, განმეორებით დანაშაულს და ვინ 
 არა. სწორედ ამიტომ, მხოლოდ დემოგრაფიულ მონაცემებსა და კრიმინალურ 
ისტორიაზე დაფუძნებული პროგნოზი არ არის საკმარისი. წინამდებარე  თავში 
ჩვენ განვიხილავთ ინფორმაციის სხვა წყაროებსაც, რომლებიც გამოიყენება დანაშა
უ ლის განმეორებით ჩადენის ალბათობის პროგნოზირებისათვის, თუმცა მანამდე 
განვიხილავთ რისკთან დაკავშირებულ მეორე საკითხს: მნიშვნელოვან ზიანს. 

მნიშვნელოვანი ზიანი განიმარტება, როგორც სიცოცხლისთვის საშიში ან/
და ტრავმული ძალადობრივი ან სექსუალური ხასიათის ქცევა, რომლისგანაც 
ფსიქოლოგიური ან ფიზიკური რეაბილიტაცია, გონივრული მოლოდინით, რთული 
ან შეუძლებელი იქნება.

დანაშაული, რომელმაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვიოს, მოიცავს 
ძალადობის მაღალი ხარისხის შემცველ დანაშაულებს, სექსუალური ხასიათის 
დანაშაულებს, ბავშვებისა და მოწყვლადი პირების წინააღმდეგ დანაშაულებს, 
და რაღა თქმა უნდა, სახელმწიფოს წინააღმდეგ დანაშაულებს, მაგალითად, 
ტერორისტული შეტევა. ინდივიდის მიერ მნიშვნელოვანი ზიანის რისკის დონე არ 
შეიძლება გამოითვალოს აქტუარული მეთოდებით ან ალგორითმის გამოყენებით. 
ეს იმიტომ, რომ მნიშვნელოვანი ზიანის შემთხვევები შედარებით იშვიათია 
და, შესაბამისად, არ ემორჩილება სტატისტიკურ პროგნოზირებას. დამნაშავეთა 
უმეტესობა, რომელთაგანაც მომდინარეობს მნიშვნელოვანი ზიანის რისკი, საშიშია 
არა ყოველთვის, არამედ მხოლოდ გარკვეულ ვითარებაში. ზოგიერთი მათგანი 
მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენების რისკის ქვეშ მხოლოდ ცალკეულ ჯგუფებს 
აყენებს. მაგალითად, პედოფილები რისკს უქმნიან ბავშვებს, ოჯახური ძალადობის 
ჩამდენი დამნაშავეები კი  თავიანთ ინტიმურ პარტნიორებს ან ოჯახის წევრებს. 
დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობისაგან განსხვავებით, რომელიც 
შედარებით სტაბილური მაჩვენებელია და დროთა განმავლობაში ნელა იცვლება, 
დამნაშავის მიერ მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენების რისკი შეიძლება ძალიან სწრა
ფად შეიცვალოს მისი შინაგანი მდგომარეობიდან და იმჟამინდელი ვითარებიდან 
გამომდინარე. ამიტომ მნიშვნელოვანი ზიანის რისკის შეფასებისას გამოყენებულ 
უნდა იქნეს განსხვავებული მეთოდოლოგია. ეს გულისხმობს დანაშაულის 
ჩადენის რეალური საფრთხის, რისკის ქვეშ მყოფი პირებისა და იმ სავარაუდო 
გარემოებების იდენტიფიცირებას, რომელშიც შესაძლებელია მნიშვნელოვანი 
ზიანის განხორციელება. 

დანაშულის განმეორებით ჩადენის ალბათობასა და ამგვარი განმეორებითი 
სამართალდარღვევის სავარაუდო გავლენას შორის  ურთიერთდამოკიდებულება 
ნაჩვენებია 1ელ დიაგრამაზე. დიაგრამაზე ჰორიზონტალური ღერძი ასახავს 
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დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობას, მაღალი რისკიდან (მარცხნიდან) 
დაბალი რისკის (მარჯვნივ) მიმართულებით, ხოლო ვერტიკალური ღერძი 
მიუთითებს დანაშაულის ჩადენის რისკის დონეს და მიმართულია მნიშვნელოვანი 
ზიანის მიყენების დაბალი პოტენციალიდან მაღალი პოტენციალისკენ. დიაგრამის 
ცენტრში არსებული მუქი სივრცე კი წარმოადგენს საშუალო რისკის ზონას ორივე 
განზომილების მიხედვით. 

დიაგრამა 1: ხელახალი მსჯავრდების ალბათობისა და მნიშვნელოვანი ზიანის 
მიყენების პოტენციალის კომბინაცია          

                           
მნიშვნლოვანი ზიანის

1. განმეორებითი ოჯახში 
ძალადობა

მაღალი რისკი

2. მკვლელობის მცდელობა

ხელახალი 
მსჯავრდების 

მაღალი რისკი

5. ქუჩის 
ძარცვა 

ძალადობის 
მუქარით 

საშუალო რისკი

ხელახალი 
მსჯავრდების 

დაბალი რისკი

3. პროფესიონალი ქურდი

მნიშვნელოვანი ზიანის

4. ქურდობა თანამშრომლის 
მიერ

დაბალი რისკი

ილუსტრირების მიზნით, დიაგრამაზე თითოეულ კვადრატში განთავსებულია 
ხუთი სტერეოტიპული დამნაშავე: 

დამნაშავე 1. განმეორებითი ძალადობა მეუღლის მიმართ.  ამ დამნაშავეს 
მსჯავ  რი შეეფარდა მისი მეუღლისა და ყოფილი პარტნიორების მიმართ ჩადე
ნილი რამდე ნიმე დანაშაულის გამო. შესაბამისად, იგი ექცევა მაღალი რისკის 
კა ტეგორიაში როგორც დანაშაულის განმეორებით ჩადენის, ისე მნიშვნელოვანი 
ზიანის მიყენების რისკის შექმნის (განსაკუთრებით კი მისი მეუღლის ან პარტნიო
რის მიმართ) ალბათობის გათვალისწინებით.

დამნაშავე 2. მკვლელობის მცდელობა. დამნაშავე, რომელსაც ჩადენილი აქვს 
ერთი ძალიან სერიოზული ძალადობის შემცველი დანაშაული, აუცილებლად ქმნის 
მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენების რისკს. თუმცა, თუ ეს არის დამნაშავის მხოლოდ 
ერთი მსჯავრდება და სხვა ძალადობის ან კრიმინალური ქცევის მტკიცებულება 
არ არსებობს, იგი განმეორებითი მსჯავრდების დაბალი რისკის ქვეშ იქნება. იგი 
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მოთავსდება დიაგრამის ზედა მარჯვენა კვადრატში, რომელიც მნიშვნელოვანი 
ზიანის მაღალ რისკს, მაგრამ დანაშაულის განმეორებით ჩადენის მცირე ალბათობას 
წარმოადგენს. 

დამნაშავე 3. პროფესიონალი ქურდი, მაგალითად, ჯიბის ქურდი, რომელსაც 
არ გააჩნია სხვა შემოსავალი და წარსულში მრავალჯერ არის ნასამართლევი, დიდი 
ალბათობით, განმეორებით ჩაიდენს დანაშაულს, ამიტომ იგი მოთავსებულია 
დიაგრამის მარცხენა მხარეს. თუმცა არ არსებობს რაიმე მტკიცებულება, რომ 
მომავალი დანაშაულები მნიშვნელოვანი ზიანის მომტანი იქნება, შესაბამისად, იგი 
დიაგრამის ქვედა ნახევარშია მოქცეული (შესაბამისად, ქვედა მარცხენა კვადრატი).

დამნაშავე 4. ის, ვინც ნასამართლევია დამსაქმებლისთვის რაიმეს მოპარვის 
გამო და მანამდე არ ჰქონია არავითარი დანაშაულებრივი წარსული, არ ქმნის 
მნიშვნელოვანი ზიანის რისკს; ასევე ნაკლებად სავარაუდოა, რომ იგი განმეორებით 
ჩაიდენს დანაშაულს. შესაბამისად, ასეთი დამნაშავე მოქცეულია დიაგრამის ქვედა 
მარჯვენა კვადრატში. 

დამნაშავე 5. ახალგაზრდა, რომელიც ნასამართლევია ძალადობის მუქარით 
ფულის გამოძალვისთვის და ასევე ნასამართლევია წარსულშიც, შეიძლება 
ჩაითვალოს, რომ დანაშაულის განმეორებით ჩადენის საშუალო რისკის ქვეშაა 
და აგრეთვე ქმნის მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენების საშუალო რისკს. იგი 
მოთავსებულია დიაგრამის ცენტრთან, „საშუალო რისკის“ შეფერადებულ სივ
რცეში, ხოლო ძალადობის ჩადენის შედარებით მაღალი პოტენციალის გამო, იგი 
მოხვდა ჰორიზონტალური ღერძის ზემოთ. 

უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ზემოაღწერილი შემთხვევები მხოლოდ 
მაგალითადაა მოყვანილი  და დამნაშავეების განლაგება დიაგრამაზე მხოლოდ მწირ 
ინფორმაციას ეფუძნება. თითოეული მათგანის რისკის სრულმა შეფასებამ შესაძლოა 
შეცვალოს მათი პოზიცია დიაგრამაზე. მაგალითად, მე5 შემთხვევის სრული 
შეფასებისას, შეიძლება გამოიკვეთოს დამატებითი გარემოებები, როგორებიცაა 
ალკოჰოლთან და ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პრობლემები, რის გამოც 
შესაძლოა მათ მიერ მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენების პოტენციალი გაიზარდოს. 

3. თეორიული პერსპექტივა   
რისკის შეფასება მყარად უნდა ეფუძნებოდეს დანაშაულებრივი ქცევის 

თეორიულ გაგებას.  აშკარაა, რომ ზოგიერთ ინდივიდს აქვს მიდრეკილება დანა
შაულებრივი ქცევის მიმართ. ეს ალბათ მემკვიდრეობითი თვისებებისა და 
ადრეული ცხოვრებისეული გამოცდილების კომბინაციის შედეგია. რა თქმა უნდა, 
პიროვნების ზოგი თვისება, რომელიც დაკავშირებულია  დანაშაულთან,  როგო
რიცაა იმპულსურობა და მძაფრი შეგრძნებების ძიება, მემკვიდრეობითია; თუმცა 
დიდ ზეგავლენას ახდენს აგრეთვე ბავშვობის ადრეულ წლებში მიღებული 
გამოცდილება, განსაკუთრებით, ცუდი ან არათანამიმდევრული აღზრდის 
პრაქტიკა, რომელიც არ აძლევს ბავშვს შესაძლებლობას, განავითაროს სიამოვნების 
გადავადების უნარი და ემოციების ეფექტიანად მართვის უნარი.

რისკის შეფასების  თითქმის ყველა თანამედროვე მიდგომა ეფუძნება სოცია
ლური დასწავლის თეორიას. აღნიშნული კარგად არის აღწერილი და შეჯამებული 
ბანდურას მიერ. სოციალური დასწავლის თეორია გულისხმობს,  რომ კრიმინალური 
ქცევები, ისევე როგორც ადამიანის ყველა სხვა ქცევა, დროთა განმავლობაში 
ისწავლება, ჩვეულებრივ, სხვებზე დაკვირვებით. ინდივიდები ასრულებენ ისეთ 
ქცევას, რომელსაც, მათი დაკვირვებით, მოაქვს შედეგი. თუ ქცევის შესრულება 
წარმატებით უზრუნველყოფს ინდივიდის მიზნის მიღწევას, იგი განმტკიცდება 
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და გახდება ქცევითი „რეპერტუარის“ რეგულარული ნაწილი. ამისი მარტივი 
მაგალითია, როდესაც პატარა ბავშვი აკვირდება უფროსს ან უფროს ბავშვს, 
როდესაც ისინი აგრესიული ქმედებით აიძულებენ სხვებს დაემორჩილონ მათ 
ნებას.  ხშირად პატარა ბავშვი მსგავს სიტუაციაში იმავე მიდგომას მიმართავს. 
ისინი მხოლოდ მაშინ შეწყვეტენ ამგარად მოქცევას, როდესაც თავდაპირველი 
ქცევა აღარ მოიტანს სასურველ შედეგს და მის ნაცვლად ისწავლიან ქცევის 
უფრო წარმატებულ მოდელს. უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალური დასწავლის 
თეორია ვრცელდება არა მხოლოდ ფიზიკურ ქცევებზე, არამედ ფიქრისა და 
დამოკიდებულებების ჩვევებზეც, რასაც ასევე სხვებისგან სწავლობენ ადამიანები. 
მე2 დიაგრამა ასახავს კრიმინალური ქცევისა და ზოგიერთი მნიშვნელოვანი 
ფაქტორის ანალიზს სოციალური დასწავლის ჭრილში. 

დიაგრამა 2: დანაშაულებრივი ქცევის განვითარების ფსიქოსოციალური მოდელი  

სოციალური დასწავლის თეორიიდან გამომდინარე, რისკის შეფასების 
პროცესი ორიენტირებული უნდა იყოს ინდივიდის ამჟამინდელ ქცევებზე, 
უნარებსა და დამოკიდებულებებზე, აგრეთვე იმაზე, თუ როგორ შეიძლება 
მოახდინოს მასზე გავლენა ამჟამინდელმა სოციალურმა სიტუაციამ. მაგალითად, 
გამოუსწორებელი ქურდი ალბათ ის არის, ვინც მოზარდობის ასაკში შეიტყო 
უფროსი თანატოლებისაგან, რომ ქურდობა არის ფულად სახსრებსა და საქონელზე 
იმწუთიერი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების სწრაფი და მარტივი გზა. მათ 
ასევე შემუშავებული აქვთ დამოკიდებულება და შეხედულებები თავიანთი ქცევის 
გასამართლებლად. სკოლის გაცდენა, კრიმინალურ კულტურაში ჩართვა და შესა ძ
ლო პერიოდული პატიმრობა ნიშნავს იმას, რომ მათ არ ჰქონდათ შესაძლებლობა, 
შეეძინათ უნარები ან გამოემუშავებინათ ისეთი დამოკიდებულება, რაც მათ 
დაეხმარებოდა მოწესრიგებული და კანონიერი გზით ცხოვრებაში. შესაბამისად, 
ისინი განაგრძობენ ქურდობას საარსებო წყაროს მოპოვების მიზნით. იმისათვის, 
რომ შევამციროთ დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობა, აუცილებელია 
იმ დამოკიდებულებათა უარყოფა, რომლებიც ხელს უწყობენ დანაშაულს, და 
მათ ნაცვლად ალტერნატიული გზების შესწავლა, მაგალითად, იმის აღიარება 
და გააზრება, რომ ის გრძელვადიანი ზარალი, რაც ქურდობას მოაქვს თავად 

უშუალო/იმწუთიერი სიტუაცია 

კრიმინალური ისტორია

ოჯახსა და ბავშვს შორის 
ურთიერთობები 

ანტისოციალური 
დამოკიდებულება

ტიპური ამბიცია და მოქცევა ანტისოციალური   ხასიათი

ოჯახის 
წარმომავლობა

ხასიათი

სამეზობლო

სქესი

ასაკი

დანაშაულის 
სოციალური 
მხარდაჭერა

კრიმინალური
ქცევა
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ქურდებისთვის და მათთვის მნიშვნელოვანი სხვა ადამიანებისთვის, გადაწონის 
ქურდობის მოკლევადიან უპირატესობებს.  

რისკის შეფასებისას ასევე უნდა მოხდეს კრიმინალური კარიერის შესახებ 
თეორიებისა და კვლევის გათვალისწინება. დროში განგრძობადი კვლევები  
მიუთითებს, რომ კრიმინალური კარიერის სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა 
რისკფაქტორია რელევანტური. როგორც წესი, კრიმინალური კარიერა იყოფა სამ 
ეტაპად: დასწავლა/შესწავლა (Acquisition), შენარჩუნება და შესრულება (Maintenance 
and Performance) და დანაშაულისგან განდგომა (Desistance). დასწავლა/შესწავლის 
ფაზაში, როდესაც იწყება დანაშაულებრივი ქცევა, დამნაშავე, როგორც წესი, ბავშვი 
ან მოზარდია. ყველაზე საგულისხმო რისკფაქტორებია ცუდი მოსწრება სკოლაში 
და სკოლის გაცდენა, მოწყენილობა და პროსოციალური აქტივობების ნაკლებობა, 
თანატოლთა მხრიდან ზეწოლა და მშობლების მითითებებისა და მხარდაჭერის 
ნაკლებობა. შენარჩუნების ფაზაში, როდესაც დამნაშავეები ალბათ შედარებით 
უფროსი ასაკის არასრულწლოვნები ან მოზარდები არიან, რისკის ზოგიერთი 
ძირითადი ფაქტორია დასაქმების შესაძლებლობებისა და უნარების ნაკლებობა, 
ფინანსური პრობლემები, ანტისოციალური დამოკიდებულებები, ალკოჰოლზე, 
ნარკოტიკებსა ან აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება, სუსტი საზოგადოებრივი 
კავშირები, რეალისტური ცხოვრებისეული მიზნების ნაკლებობა და არარეალური 
მოლოდინები. ამ მიზეზით, მოზრდილთა რისკის შეფასების ფოკუსი განსხვავდება 
არასრულწლოვნების რისკის შეფასების ფოკუსისაგან.   

დასკვნითი ეტაპი ცნობილია, როგორც დანაშაულისგან განდგომის (Desistance) 
ფაზა. ამ ეტაპზე დანაშაულის ჩადენა ხდება უფრო იშვიათად და უმრავლესობა 
მთლიანად წყვეტს დანაშაულებრივ ქცევას. დანაშაულისგან განდგომის (Desistance) 
ფაზის გათვალისწინებით, მამაკაცი დამნაშავეები იყოფიან ორ ჯგუფად: ისინი, 
ვისი დანაშაულებრივი ცხოვრებაც შემოიფარგლება მოზარდობის წლებით, და 
ზრდასრული ასაკის რეციდივისტები. პირველ ჯგუფში შემავალი დამნაშავენი 
თავიანთი კრიმინალური ჩართულობის მწვერვალს აღწევენ მოზარდობის ასაკში, 
ხოლო მას შემდეგ, რაც ზრდასრულ ასაკში შედიან და მეტ პასუხისმგებლობას 
იღებენ, სწრაფად წყვეტენ დანაშაულებრივ ქცევას. მეორე ჯგუფის შემთხვევაში 
კი დანაშაულის ჩადენა გრძელდება ზრდასრულ ასაკშიც. სოციალური დასწავლის 
თეორიის თანახმად, ადამიანები წყვეტენ დანაშაულის ჩადენას მას შემდეგ, რაც 
აღმოაჩენენ და აითვისებენ თავიანთი მიზნების მიღწევის ალტერნატიულ და 
უფრო სანდო გზებს. აქედან გამომდინარე, სარეაბილიტაციო პროგრამები ხშირად 
ორიენტირებულია დამნაშავეებისთვის პირად და სოციალურ უნარებთან ერთად 
ახლებური ტიპის აზროვნების სწავლებაზე, რათა მათი არჩევანი ცხოვრებაში უფრო 
გაფართოვდეს.

დანაშაულისგან განდგომის (Desistance) ფაზა ბოლოდროინდელი კვლევებისა 
და თეორიული განვითარების მნიშვნელოვან საგანს წარმოადგენს. დანაშაულისგან 
განდგომის (Desistance) ფაზაზე ორიენტირებული კვლევების თანახმად, საჭიროა 
დამნაშავეთა ხელახალი ადაპტაციის უფრო ფართომასშტაბიანი პროცესი, რომლის 
ფარგლებშიც დამნაშავემ უნდა გადააფასოს საკუთარი იდენტობა, მიზნები და 
საზოგადოებასთან ურთიერთობა. ეს შესაძლოა მოხდეს ბუნებრივად, პიროვნების 
მომწიფებისას. ამ პროცესების წახალისება შესაძლებელია სხვებთან სოციალური 
ურთიერთობის შესაძლებლობების შექმნით. აღნიშნული შეიძლება უფრო 
მოულოდნელადაც მოხდეს, თუ სახეზეა რაიმე კატალიზატორი ან გარემოებების 
ცვლილება, რაც შეცვლის დამნაშავის შეხედულებებს. დანაშაულის განმეორებით 
ჩადენის რისკის შესაფასებლად მნიშვნელოვანია, დამნაშავის მოტივაციისა და 



93

დენიელ კლარკი / რანდელ ბაროუზი / სალომე ნამიჭეიშვილი

ცვლილების უნარის გათვალისწინებით, გავაცნობიეროთ, თუ რამდენად „შორსაა“ 
დამნაშავე დანაშაულისგან განდგომის (Desistance) ფაზისაგან. 

ჯერჯერობით ჩვენ შემოგთავაზეთ „რისკის" რამდენიმე სამუშაო განმარტება 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის კონტექსტში და აღვწერეთ 
თეორიული ჩარჩო. ახლა კი განვიხილავთ იმ ფაქტორებს, რომლებიც დაგეხმარებათ 
რისკის ობიექტურ შეფასებაში. 

4. რისკის ობიექტური შეფასება: რისკთან დაკავშირებული ფაქტორები 
რისკის შეფასებისას მრავალი სხვადასხვა ფაქტორია გასათვალისწინებელი. 

ესენია: სტატიკური/ისტორიული ფაქტორები, დინამიკური რისკფაქტორები ან 
კრიმინოგენური საჭიროებები,  მწვავე  დინამიკური ფაქტორები  (მაპროვოცირე
ბელი ფაქტორები), დამცავი ფაქტორები ანუ ძლიერი მხარეები, რეაბილიტაციისა 
და სხვა ინტერვენციების გავლენა და დანაშაულისგან განდგომის  (Desistance) 
ფაზას თან დაკავშირებული ფაქტორები.

4.1. სტატიკური/ისტორიული რისკფაქტორები
სტატიკური/ისტორიული რისკფაქტორები ემყარება ოფიციალურ დოკუმენ

ტებში ინდივიდის შესახებ დაფიქსირებულ მონაცემებს. ისინი წარმოადგენენ 
ზუსტ ანგარიშს კონკრეტული თარიღისთვის, რომელიც აღარ შეიცვლება, თუმცა 
დროთა განმავლობაში შესაძლოა შეიცვალოს მონაცემები  კრიმინალური ისტორია, 
რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიული ფაქტორია, დამნაშავის ასაკი პირველი 
მსჯავრდებისას, წარსული პატიმრობების რაოდენობა, წინა მსჯავრდებების 
რაოდენობა, დანაშაულის სახე, ასაკი მიმდინარე დანაშაულის ჩადენისას და ა.შ. ეს 
ყოველივე წარმოადგენს დანაშაულის განმეორებით ჩადენის მაპროგნოზირებელ 
ფაქტორებს. მიუხედავად იმისა, რომ ნასამართლობა სრული დამნაშავეობის მხო
ლოდ არაპირდაპირ საზომია, კვლევამ აჩვენა, რომ არსებობს ძლიერი თანხვედრა, 
ერთი მხრივ, დანაშაულების რაოდენობასა და ტიპს და, მეორე მხრივ, დანაშაულში 
მონაწილეობის ფაქტობრივ დონეს შორის. სისხლისსამართლებრივი განაჩენები 
ხშირად ინფორმაციის ყველაზე საიმედო წყაროა, რომელიც შემფასებლისთვისაა 
ხელმისაწვდომი.

დროთა   განმავლობაში ადამიანები,  როგორც წესი,  თანამიმდევრულად იქცე
ვიან. საყოველთაოდ ცნობილია გამონათქვამი, რომ „წარსული ქცევა სამომავლო 
ქცევის საუკეთესო პროგნოზია“. ამრიგად, წინა მსჯავრდებები არა მხოლოდ 
პროგნოზი რებენ დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობას, არამედ 
მიგვანიშნებენ მომავალი დანაშაულების ტიპზე და გავლენაზე/სერიოზულობაზე.

რისკის შეფასებაში შემავალი სხვა სტატიკური ფაქტორები, ჩვეულებრივ, არის 
ასაკი და სქესი. ახალგაზრდა დამნაშავეები, როგორც წესი, ხელახალი მსჯავრდების 
უფრო მეტი რისკის წინაშე დგანან, ვიდრე უფროსები; ხოლო მამაკაცი დამნაშავეე
ბის მიერ დანაშაულის განმეორებით ჩადენის რისკი ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე 
იმავე ასაკისა და დანაშაულებრივი წარსულის მქონე ქალი დამნაშავეების მიერ. 
ინგლისში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ კრიმინალურმა ისტორიამ, ასაკმა 
და სქესმა ერთობლივად შეიძლება წარმოადგინოს ზუსტი შეფასება იმის შესახებ, 
თუ რამდენად სავარაუდოა, რომ კონკრეტული ჯგუფის ტიპური წარმომადგენელი 
განმეორებით ჩაიდენს დანაშაულს მომდევნო ერთი ან ორი წლის განმავლობაში. 
სიტყვა "ტიპური" მნიშვნელოვანია, რადგან პროგნოზირების სიზუსტე ვრცელდება 
ჯგუფურ მონაცემებზე და არა ინდივიდზე. სტატიკური ფაქტორები კარგი საწყი
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სია რისკის ინდივიდუალურად შესაფასებლად, დინამიკური რისკფაქტორების 
გათვალისწინებით.

4.2. დინამიკური რისკფაქტორები
დინამიკური რისკფაქტორები არის პიროვნების გარშემო ცვალებადი 

გარემოებების, მისი დამოკიდებულებებისა და ცხოვრების წესის ასპექტები, რაც 
ზრდის მის მიერ დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობას. ეს ფაქტორები 
ცნობილია, როგორც დინამიკური რისკის ფაქტორები, რადგან ექვემდებარება 
ცვლილებას. მათ ასევე კრიმინოგენური საჭიროებების სახელითაც მოიხსენიებენ, 
რადგან ისინი პირდაპირაა დაკავშირებული დანაშაულის განმეორებით ჩადენასთან. 
ტერმინი „კრიმინოგენური" ითვალისწინებს იმას, რომ დამნაშავეებს, ისევე როგორც 
ბევრ მათ თანამოქალაქეს, აქვს ბევრი საჭიროება, რომელსაც ყურადღების მიქცევა 
სჭირდება, თუმცა ყველა ეს საჭიროება არ უკავშირდება მათ დანაშაულებრივ 
ქცევას. მაგალითად, დამნაშავეებს, როგორც წესი, ფიზიკური ჯანმრთელობის ცუდი 
მდგომარეობა აქვთ, მაგრამ ჯანმრთელობის ცუდი მდგომარეობა, ზოგადად, არ 
არის დაკავშირებული დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობის ზრდასთან; 
თუმცა ჯანმრთელობის კონკრეტული პრობლემები, როგორიცაა ნარკოტიკზე ან 
ალკოჰოლზე დამოკიდებულება, აშკარად უკავშირდება დანაშაულის განმეორებით 
ჩადენის რისკს და, შესაბამისად, კრიმინოგენურ საჭიროებას წარმოადგენს. 

დინამიკური რისკის ფაქტორები ორ ჯგუფად იყოფა. პირველი ჯგუფი 
დაკავშირებულია დამნაშავის სოციალურ და პიროვნულ გარემოებებთან, რო
გორიცაა საცხოვრებელი პირობები, განათლების დონე, დასაქმება, ფინანსები, 
ურთიერთობები ოჯახის წევრებთან და მეგობრებისა და თანამოაზრეების გავ
ლენა. მეორე ჯგუფი კი უკავშირდება საკუთრივ დამნაშავის დამოკიდებულე
ბას, აზროვნებასა და ქცევას, როგორიცაა დანაშაულისადმი დამოკიდებულება, 
პიროვნული სოციალური უნარების ნაკლებობა, არარეალური მოლოდინები, 
ემოციების არაეფექტიანი კონტროლი და ცხოვრებისეულ პრობლემებთან გამკლა
ვების უნარის ნაკლებობა. დინამიკური რისკფაქტორების სწორად შეფასება 
შესაძლებელია მხოლოდ დამნაშავესთან გასაუბრებისა და ისეთი წყაროებიდან 
მიღებული ინფორმაციის გაანალიზების შედეგად, როგორიცაა ოჯახის წევრები, 
დასაქმებულის შესახებ სამსახურებრივი ჩანაწერები, სხვა პროფესიონალები, 
რომლებსაც ჰქონიათ დამნაშავესთან შეხება. დამნაშავის დინამიკური 
რისკფაქტორები, როგორც წესი, ურთიერთდაკავშირებულია. მაგალითად, დამნა
შავემ შეიძლება მოიპაროს ფინანსური სირთულეების გამო, ეს სირთულეები კი 
შესაძლოა გამოწვეული იყოს სამუშაო ადგილების არარსებობით, რაც, თავის მხრივ, 
შეიძლება იყოს სხვა რისკფაქტორების შედეგი, როგორიცაა განათლების დაბალი 
დონე, შრომისადმი ცუდი დამოკიდებულება, კოლეგებთან ურთიერთობისთვის 
აუცილებელი უნარების ნაკლებობა ან არაორგანიზებული ცხოვრების წესი, რაც 
ხელს უშლის სამუშაო რუტინის დამკვიდრებას. დანაშაულს ხშირად ერთზე მეტი 
დინამიკური რისკის ფაქტორი განაპირობებს. მაგალითად, ოჯახში ძალადობა, 
როგორც წესი, გამოწვეულია ურთიერთობების შესახებ ღრმად ჩაბეჭდილი 
შეხედულებებითა და პრობლემების გადასაჭრელად ძალადობის გამოყენებით, თუმ
ცა ხშირად ოჯახური ძალადობის გამწვავება  შესაძლოა ალკოჰოლის ავადმოხმა
რებამ გამოიწვიოს. 

ზოგადად, რაც უფრო მეტი დინამიკური რისკის ფაქტორია დაკავშირებული 
დამნაშავესთან, მით უფრო მაღალია მის მიერ დანაშაულის განმეორებით ჩადენის 
რისკი. თუმცა ხანდახან ცალკეული რისკის ფაქტორიც საკმარისია მომავალში 
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დანაშაულის ჩადენის რისკის შესაფასებლად ან დანაშაულის ჩადენის ალბათობის 
მაჩვენებლის გასაზრდელად. მაგალითად, ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება ბევრ 
დაბალი დონის დანაშაულს ახასიათებს. ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერიოზულ
მა პრობლემამ შეიძლება პირდაპირ განაპირობოს მძიმე დანაშაულის ჩადენა, 
მიუხედავად იმისა, რომ ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა უმეტესობა, 
როგორც წესი, არ ჩადის სისხლის სამართლის დანაშაულს. დინამიკური რისკის 
ყველა ფაქტორი შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ცვლილების ვადები დამოკიდებულია 
რისკის ზუსტ ბუნებასა და ინდივიდუალურ დამნაშავეზე. ეს ნიშნავს, რომ 
დინამიკური რისკის ფაქტორების გათვალისწინება სასჯელის დაგეგმვის 
მნიშვნელოვანი ელემენტია. დამნაშავეებს შეიძლება ასწავლონ ახალი უნარები, 
რაც გაზრდის მათი დასაქმების შესაძლებლობებს, ან ინტერპერსონალური 
უნარები სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად; მათ შესაძლოა 
დაეხმარონ ნარკოტიკებზე ან ალკოჰოლზე დამოკიდებულების შესამცირებლად; 
მაგრამ ინდივიდუალური შეხედულებების, დამოკიდებულებისა და ქცევის 
ცვლილებები, რომლებიც ამცირებენ დანაშაულში მონაწილეობის ალბათობას, 
როგორც წესი, ხდება ბუნებრივად, პიროვნების გონებრივად მომწიფების პროცესში. 
აღნიშნული ცვლილებების მიმდინარეობის პროცესი, თავის მხრივ, შეიძლება 
დაჩქარდეს შესაბამისი პროსოციალური მოდელების ზემოქმედებით, პრობაციის 
მეთვალყურეობით, მენტორთან კონტაქტით ან ოჯახის და თანატოლთა ჯგუფის 
მხარდაჭერით.

4.3. მწვავე დინამიკური ფაქტორები  (მაპროვოცირებელი გარემოებები)
დამნაშავეთა უმრავლესობა ყოველთვის არ არის დაკავებული კრიმინალური 

ქმედებებით. ზოგიერთი დამნაშავე, განსაკუთრებით ისინი, რომელთა მიერ 
ჩადენილ დანაშაულსაც მეტი გავლენა აქვს და მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს 
სხვებს, მაგალითად, ძალადობრივი ან სექსუალური დანაშაული, დანაშაულს 
ჩადიან სპორადულად. ხშირად დანაშაულის ჩადენას დამნაშავის მდგომარეობის 
კონკრეტული ცვლილება განაპირობებს. ეს ცვლილებები მოიხსენიება, როგორც 
მწვავე ფაქტორები ან მაპროვოცირებელი მოვლენები. მაგალითად, ახლო 
ურთიერთობის გაწყვეტამ, სამსახურის დაკარგვამ, მცირედმა საფრთხემ ან 
უსამართლობამ შეიძლება ზოგიერთი პიროვნების დესტაბილიზება გამოიწვიოს. 
მწვავე დინამიკური ფაქტორები განსხვავდება სტაბილური დინამიკური 
ფაქტორებისგან იმით, რომ ისინი დამნაშავის განწყობის უეცარ ცვლილებას იწვევენ 
და, შესაბამისად, ასევე უეცრად იზრდება რისკის დონეც (მისგან განსხვავებით, 
სტაბილურ დინამიკურ ფაქტორებს მეტი მუდმივობა/სტაბილურობა ახასიათებს).

მწვავე ფაქტორები ინდივიდუალურია და ძალიან სპეციფიკურია თი
თოეული ადამიანისათვის. ისინი ასახავენ დამნაშავის თვალით დანახულ 
რეალურ ცხოვრებისეულ მოვლენებს. ზამბლემ და ქვინსიმ ჩაატარეს კვლევითი 
ინტერვიუები კანადელი პატიმრების დიდ ჯგუფთან, რომლებმაც პირობით 
ვადამდე გათავისუფლების პირობებში განმეორებით ჩაიდინეს დანაშაული. მათ 
გამოჰკითხეს დამნაშავეებს იმ გარემოებების შესახებ, რამაც ამ უკანასკნელთ 
დანაშაულის განმეორებით ჩადენისაკენ უბიძგა. ზამბლემ და ქვინსიმ დაადგინეს, 
რომ ხშირ შემთხვევაში დანაშაულის ჩადენას განაპირობებდა პირობით ვადამდე 
გათავისუფლებული დამნაშავეების წინაშე არსებული დაბრკოლებები, მაგალითად, 
საცხოვრებელი სახლიდან გამოსახლება, სოციალური დახმარების დაგვიანებით 
გადახდა, დავა ავტორიტეტის  მქონე პიროვნებასთან, რაც ამძაფრებდა მათში 
ნეგატიურ ემოციებს. თავის მხრივ, ნეგატიური ემოციები განაპირობებდა მათ 
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მიერ ძველი ჩვევებისა და ანტისოციალური ქცევის გამეორებას; სხვებისთვის კი 
მაპროვოცირებელი მიზეზი იყო ძველ გარემოში (და, შესაბამისად, ძველ ქცევებ
თან) დაბრუნება: ძველ კრიმინალ თანამოაზრეებთან შემთხვევითი შეხვედრა, 
ოჯახთან არსებული ძველი დავის გახსენება, სასმელის ჭარბი ოდენობით მიღება 
ან დანიშნული მედიკამენტების არმიღება. 

მწვავე ფაქტორები ძალიან უჩვეულოა და განსხვავდება თითოეული 
დამნაშავის შემთხვევაში. როდესაც დამნაშავის საზოგადოებაში დაბრუნების 
გადაწყვეტილების მიღება ხდება, მნიშვნელოვანია გამოვლინდეს ნებისმიერი 
პოტენციური მწვავე ფაქტორი და, შეძლებისდაგვარად, მოხდეს მათი მართვა. ეს 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ დამნაშავეების შემთხვევაში, რომლებიც ქმნიან 
სხვებისათვის მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენების რისკს. მწვავე ფაქტორების დადგენა 
შესაძლებელია დამნაშავეების მოტივაციისა და იმ გარემოებების შესწავლით, რამაც 
ხელი შეუწყო წარსულში დანაშაულის ჩადენას. ამას ეწოდება დანაშაულისა და 
წარსული დანაშაულების ფუნქციონალური ანალიზი. ეს უკანასკნელი მოითხოვს 
სამართალდამრღვევისაგან მაღალი დონის თანამშრომლობას, რადგან შემფასებელმა 
უნდა შეისწავლოს დანაშაულის მისეული (დამნაშავის გადმოსახედიდან) აღქმა და 
გაგება. იგი ასევე მოითხოვს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში 
არსებული დეტალური ინფორმაციის შესწავლას ჩადენილი დანაშაულისა და 
წარსული დანაშაულების გარემოებებისა და წვრილმანი დეტალების შესახებ.  

4.4. დამცავი ფაქტორები ანუ ძლიერი მხარეები
რისკის შეფასებისას მნიშვნელოვანია ასევე ნებისმიერი დადებითი ელემენ ტის 

განსაზღვრა მსჯავრდებულის წარსულიდან, რომელმაც შეიძლება შეამციროს მისი 
რისკის დონე, აგრეთვე ის ფაქტორებიც, რაც ზრდის ამგვარ რისკს. ამ ფაქტორებს 
ეწოდება ძლიერი მხარეები ანუ დამცავი ფაქტორები.    

ზოგჯერ ძლიერი მხარე (დამცველობითი ფაქტორი), უბრალოდ, დინამიკური 
კრიმინოგენური რისკფაქტორის საპირისპირო ფაქტორია, მაგალითად, მხარ
დამჭერი მეუღლე ან ოჯახი, იმ უნარების შეძენა, რაც ხელს უწყობს დასაქმებას, ან 
კრიმინალურ საზოგადოებასთან კავშირის გაწყვეტა. 

დამცავი ფაქტორები შეიძლება იყოს დამნაშავეთა პიროვნებისთვის ან 
მათი გარემოსთვის დამახასიათებელი დამატებითი ელემენტი, მაგალითად, 
ისეთ აქტივობებში ჩართვის ინტერესი, რომლებიც არ არის დაკავშირებული 
კრიმინალურ აქტივობებთან (მაგ.: სპორტი, ჰობი, განგრძობადი განათლება), 
სოციალური ღირებულებების გამავრცელებელი ორგანიზაციის (მაგ., ეკლესიის 
ან რაიმე საქველმოქმედო ჯგუფის) წევრობა, ასევე ახალი პასუხისმგებლობის 
აღება (მაგ., მშობლის პასუხისმგებლობის აღება შვილის გაჩენის შემთხვევაში). 
ხშირად კრიმინალური ცხოვრებიდან სოციალური ცხოვრების წესზე გადასვლას 
დამნაშავეების  მიერ პარტნიორის ან მისაბაძი ადამიანის პოვნა განაპირობებს. 

4.5. სარეაბილიტაციო და სხვაგვარი ინტერვენციები 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის მიერ სავალდებულოდ 

დაწესებულ თუ ნებაყოფლობით ინტერვენციებს,  რომლებიც მიზნად ისახავს რის
კის ფაქტორების შემცირებას, მართლაც შეუძლია რისკის შემცირება. არსებობს 
მრავალი ფორმის ინტერვენცია. მაგალითად, ფსიქიატრიული მედიკამენტებით 
მკურნალობა შეიძლება შესაფერისი იყოს ისეთი დამნაშავეებისათვის, რომ ლებსაც 
აქვთ მათ მიერ ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებული მენტალური ჯანმრთე
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დენიელ კლარკი / რანდელ ბაროუზი / სალომე ნამიჭეიშვილი

ლობის პრობლემები; ალკოჰოლიზმის ან ნარკომანიის მკურნალობა, რომელიც 
იწვევს დამოკიდებულების შემცირებას, ასევე ამცირებს დანაშაულის განმეორებით 
ჩადენის რისკს; დანაშაულებრივი ქცევის პროგრამები, რომლებიც მიზნად ისახავს 
დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლას, და როგორიცაა ბრაზის მართვის 
პროგრამები, ინტერვენცია სექსუალური დანაშაულის ჩამდენთა მიმართ, ასევე 
პრობლემის მოგვარებისა და სოციალური უნარების შემსწავლელი პროგრამები, 
ეფექტიანია დანაშაულის ჩადენის შესამცირებლად. დამნაშავის სამომავლო 
რისკების შეფასებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული დამნაშავის 
ჩართულობა ყველა ამგვარ აქტივობაში. ამასთან, მნიშვნელოვანია შემფასებელმა 
ობიექტურად და სკეპტიკურად შეაფასოს ინტერვენციების გრძელვადიანი გავლე
ნა. ინტერვენციაში მონაწილეობა ან მსჯავრდებულთან თანამშრომლობა, თუნდაც 
ენთუზიაზმით, არ იძლევა რისკის შემცირების გარანტიას, თუ ჩარევის შედეგად არ 
მოხდება აზროვნების, დამოკიდებულებისა და ქცევის მდგრადი ცვლილება.

4.6. დანაშაულისგან განდგომის (Desistance) ფაქტორები
როგორც ზემოთ იქნა განხილული, დანაშაულისგან განდგომის (Desistance) 

თეორია გვთავაზობს, რომ დანაშაულის შეწყვეტის სურვილი თავად დამნაშავეს 
უნდა ჰქონდეს. დღეისათვის არსებულ კვლევებს დანაშაულისგან განდგომის 
(Desistance) შესახებ არ გააჩნია შეჯერებული მონაცემები, ამიტომ ამგვარ კვლევებს 
ჯერჯერობით ვერ მოაქვს სარგებლობა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
შეფასებისთვის. თუმცა ყოფილა დანაშაულისგან განდგომის (Desistance) შესახებ 
კვლევებისა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული შეფასების ერთმანეთთან 
შეჯერების მცდელობებიც. რისკის შეფასებისას დანაშაულისგან განდგომის 
(Desistance) ელემენტის დადგენა ხდება ცვლილების  მიმართ  დამნაშავის 
მოტივა ციისა და ცხოვრებისეული დაბრკოლებების მიმართ მისი  გამძლეობის 
დონის შეფა სებით. „ცვლილების მოტივაციის“ ჩვეულებრივი მოდელი მოიცავს 
ოთხ სტადიას  შეცვლის სურვილისა თუ მოტივაციის არქონით დაწყებული, 
ცვლილებების აქტიური ძიებითა და შეძენილი ცვლილებების შენარჩუნების 
სურვილით დამთავრებული. შესაბამისად, დამნაშავეები ცვლილებისკენ მიმავალ 
გზაზე ამ ოთხიდან ყოველთვის რომელიღაც ერთ სტადიაში იმყოფებიან. 
ცვლილების მოტივაციის შეფასების სირთულე იმაშია, რომ ინდივიდუალური 
მოტივაცია შეიძლება იცვლებოდეს ინდივიდის განწყობისა და ბოლოდროინდელი 
მოვლენების შესაბამისად. ეს განსაკუთრებით იმ პირებს ეხება, რომლებიც 
არ არიან მიჩვეული ემოციების კონტროლს. მოტივაციას ასევე უკავშირდება 
ცხოვრებისეული გამძლეობის ცნება. ინდივიდის გამძლეობის დონე არის იმის 
საზომი, თუ რამდენად კარგად გაუმკლავდება იგი დაბრკოლებებს და პრობლემებს, 
რომლებიც წარმოიქმნება დანაშაულისგან განდგომისკენ (Desistance) მიმავალ 
გზაზე: განიხილავს თუ არა იგი სირთულეებს, როგორც გადასაჭრელ პრობლემებს, 
რაც უფრო ძლიერს ხდის მას, თუ ის დამძიმდება ამგვარი ნეგატიური მოვლენებით, 
რასაც მოჰყვება ანტისოციალური ქცევა?

5. რისკის შეფასება და მართვა
კრიმინალური ქცევის თეორიული პერსპექტივებისა და პროგნოზირების 

სხვადასხვა ხელშემწყობი ელემენტის განხილვის შემდეგ, დანაშაულის გან
მეორებითი ჩადენის ალბათობა და იმ დანაშაულის პოტენციური ზემოქმედება, 
რასაც მნიშვნელოვანი ზიანი მოჰყვა, მოითხოვს ყველა ფაქტორის ფრთხილად და 
სისტემურ დონეზე განხილვას. მე3 დიაგრამა წარმოგიდგენთ ამ ფაქტორების კავ
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თავი VII. რისკის შეფასება და მართვა დანაშაულის განმეორებით ჩადენის შესამცირებლად

შირს რისკის შეფასების დროს. ისტორიული  და სტატიკური ფაქტორების შესა  ხებ 
ინფორმაცია წარმოადგენს მსგავსი ტიპისა და დანაშაულებრივი ისტორიის მქონე 
დამნაშავეთა შეფასების საბაზისო პრინციპებს. ეს, ჩვეულებრივ, წარმოა დგენს 
დამნაშავის ზოგად შეფასებას, თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში ასევე შემუშავებულია 
კონკრეტული ტიპის დამნაშავეებზე მორგებული შეფასების კითხვარები. 
მაგალითად, საქართველოში მსგავსი სპეციალიზებული შეფასების ინსტრუმენტია 
მეუღლეზე/პარტნიორზე მოძალადის რისკის შეფასების კითხვარი. 

რისკის შეფასებისას კრიმინოგენური საჭიროებები ან სტაბილური 
დინამიკური რისკის ფაქტორები ზრდის რისკის დონეს, დამცავმა ფაქტორებმა 
კი შესაძლოა შეამციროს რისკი. მწვავე დინამიკური ფაქტორები, განწყობისა 
და გარემო პირობების ცვლილებების ჩათვლით, წარმოადგენს დანაშაულის 
ჩადენის მაპროვოცირებელ გარემოებას. ისინი განსაკუთრებით აქტუალურია 
ისეთი დანაშაულის განხილვისას, რომელმაც შეიძლება მნიშვნელოვანი ზიანი 
გამოიწვიოს. ინტერვენციებმა, გარემოში ცვლილებამ, გონებრივმა სიმწიფემ 
და დანაშაულისგან განდგომასთან (Desistance) დაკავშირებულმა ფაქტორებმა 
შეიძლება შეამციროს მომავალში დანაშაულის ჩადენის რისკი.

დიაგრამა 3.
დინამიკური რისკის შეფასების მოდელი

სტატიკური ფაქტორები  „სტაბილური“ 
დინამიკური 
ფაქტორები  

 „მწვავე“ 
დინამიკური 
ფაქტორები

 ინტერვენციები

დახარისხება 
სტატისტიკურად 
პროგნოზირებადი 
ქულის გამოყენებით 
ისეთი ინფორმაციის 
საფუძველზე, 
როგორიცაა სისხლის 
სამართლებრივი ისტორია. 
ან ფსიქოლოგიური 
ინსტრუმენტის 
გამოყენებით, როგორიცაა 
სექსუალური ხასიათის 
დანაშულის ჩამდენი 
პირების,  მეუღლეთა / 
პარტნიორთა მხრიდან 
ძალადობის ან 
ფსიქოპათიის შეფასების 
სკალა.

მიმდინარე, 
გაზომვადი 
დინამიკური 
რისკი და დამცავი 
ცვლადები (მათ 
შორის  პირადი და 
გარემო ფაქტორები).

(გაზომვადია? 
პროგნოზირებადია?) 
უეცარია, ხშირად 
მოულოდნელია, 
შედეგთან პირდაპირ 
კავშირშია ან აჩქარებს 
შედეგის დადგომას.

ცვლილებას 
დაქვემდებარებული 
და ცვლილების 
გამომწვევი 
მეთოდების 
იდენტიფიცირება; 
დამცავი ფაქტორების 
დადგენა და შედეგების 
მონიტორინგი.

6. რისკის შეფასება და მენეჯმენტი  უწყვეტი პროცესი
რისკის შეფასება არ არის ერთჯერადი ქმედება. ეს არის გადაფასების უწყვეტი 

პროცესი, რომელიც მჭიდრო კავშირშია რისკის მართვის სტრატეგიებთან და რისკის 
დონის შესამცირებელ ინტერვენციებთან. რისკის შეფასება უნდა ეფუძნებოდეს 
მტკიცებულებებს. პროცესი კარგად მუშაობს მაშინ, როდესაც სტრუქტურირებული 
შეფასების სისტემებს იყენებენ სათანადოდ გაწვრთნილი და გამოცდილი 
შემფასებლები. სტრუქტურირებული შეფასების ინსტრუმენტის გამოყენება უზრუნ
ველყოფს ყველა იმ მნიშვნელოვანი ფაქტორის გათვალისწინებას, რომელმაც 
შესაძლოა გავლენა იქონიოს შეფასებაზე, და პიროვნული მიკერძოებულობისა და 
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შეუსაბამობების ზემოქმედების შემცირებას. 
რისკის შეფასების კარგი ინსტრუმენტის გამოცდილი შემფასებლის მიერ 

გამოყენების მიუხედავად, პრაქტიკაში პროცესს მაინც ახასიათებს გარკვეული 
შეზღუდვები. მაგალითად:

 ● ინფორმაციაზე წვდომა – თუ შემფასებელს არ აქვს წვდომა ამჟამინდელი 
ან ადრინდელი დანაშაულების დეტალებზე, ან ვერ იღებს ინფორმაციას 
დამნაშავის ოჯახური კავშირებისა და საცხოვრებელი ადგილის შესახებ, 
ან არ იცის, თუ როგორ იქცეოდა ის ციხეში, ამგვარი შეფასების სიზუსტე 
და ხარისხი შეზღუდული იქნება. ამ პრობლემის გადალახვა ხშირად 
მულტიდისციპლინური მიდგომით შეიძლება: ყველას, ვინც იცნობს 
დამნაშავეს ან ფლობს საჭირო ინფორმაციას, შეუძლია წვლილი შეიტანოს 
განხილვებსა და გადაწყვეტილების მიღებაში. 

 ● გარემოს შეზღუდვები – როგორც პენიტენციურ დაწესებულებაში, ასევე 
პრობაციის სივრცეში შესაძლოა არ არსებობდეს კონფიდენციალური 
ინტერვიუების ჩატარებისათვის სათანადო გარემო, რაც საჭიროა 
შეფასების ეფექტიანად განხორციელებისათვის. გარდა ამისა, პატიმრებს 
არ აქვთ თავისუფლად მოქმედების,  მათ შორის,   დანაშაულის ჩადენის        
შესაძლებ ლობა, როგორც ამას გააკეთებდნენ საზოგადოებაში ყოფნისას. 
გათავისუფლების შემდეგ სავარაუდო ქცევის თაობაზე პროგნოზებში 
ეს აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული. ეს არ ნიშნავს, რომ 
ციხეში ყოფნისას დამნაშავის ქცევა არარელევანტურია სასჯელის 
შემდგომი რისკების შეფასებისთვის; მეტიც, მომავალი რისკის ნიშნების 
იდენტიფიცირება სასჯელის მოხდის პერიოდშიც არის შესაძლებელი. 
ამასთან, შემფასებელმა ყურადღებით უნდა გაითვალისწინოს დამნაშავის 
ქცევა პენიტენციურ დაწესებულებაში, წარსული დანაშაულების კონ
ტექსტში, და მისი მიმართება გათავისუფლების შემდგომ ცხოვრებასთან.

 ●  პროგნოზირებადი გამოწვევები  რაც უფრო იშვიათია მოვლენა, მით უფრო 
რთულია მისი პროგნოზირება.  შესაბამისად, ექსტრემალური ძალადობ
რივი ქმედებების პროგნოზირება უფრო რთულია, ვიდრე ქურდობისა.  
ამავდროულად, ბევრ დამნაშავეს შეიძლება ჰქონდეს ექსტრემალური 
ქმედებების ჩადენის პოტენციალი, მაგრამ სინამდვილეში მხოლოდ რამ
დენიმე მათგანი ჩაიდენს მას. შეუძლებელია გარანტირება იმისა, რომ პოტენ
ციალის მქონე ყველა დამნაშავე დაკვალიფიცირდება, როგორც მაღალი რის
კის შემცველი. სინამდვილეში, თითოეული რისკის ჯგუფში, დამნაშავეთა 
რიცხვის ნორმალური განაწილებიდან გამომდინარე (დამნაშავეთა დიდი 
რაოდენობა შეფასდა, როგორც საშუალო რისკის მქონე, და შედარებით 
მცირე რაოდენობა შეფასდა, როგორც მაღალი და დაბალი რისკის მქონე), 
სტატისტიკურად სავარაუდოა, რომ ბევრი დამნაშავე, რომელიც შემდგომში 
ჩაიდენს სერიოზულ დანაშაულს, იდენტიფიცირებულ იქნება, როგორც 
საშუალო რისკის დამნაშავე. ამიტომ, ყოველთვის უნდა მოხდეს საშუალო 
რისკის პირების მიმართ დანაშაულის ჩადენის ალბათობისა და მისი 
შესაძლო ზემოქმედების გადახედვა. ასევე განსაკუთრებული ყურადღება 
უნდა მიექცეს თითოეულ შემთხვევაში გამოვლენილ მწვავე დინამიკურ 
ფაქტორებს. ეს ნიშნავს, რომ რისკის შეფასება არ შეიძლება განცალკევდეს 
რისკის მენეჯმენტისა და რისკის შემცირებისაგან. როგორც მე4 დიაგრა
მაზეა ნაჩვენები, რისკის შეფასება, მართვა და შემცირება წარმოადგენს 
სამკუთხედის სამ წვეროს, რომლებიც ერთმანეთთან მჭიდროდ არის 
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დაკავშირებული. პროცესი ციკლურია და პატიმრობის, პირობით ვადამდე 
გათავისუფლებისა და პრობაციის ნებისმიერი პერიოდის განმავლობაში 
ციკლი შეიძლება რამდენჯერმე განმეორდეს.

დიაგრამა 4.
რისკის შეფასება 

დანაშაულის განმეორებით ჩადენის 
ალბათობა და დანაშაულის გავლენა 

რისკის მართვა 
პოტენციური რისკების 

განხორციელების თავიდან 
ასაცილებლად გადადგმული ნაბიჯები

რისკის შემცირება 
ინტერვენციები ან შეზღუდვები 

რისკის შემცირების მიზნით

წარმოგიდგენთ იმის ჰიპოთეტურ მაგალითს,  თუ როგორ შეიძლება  ზემოაღწე
რილი განხორციელდეს პრაქტიკაში. მაგალითი ეხება ახალგაზრდა მამაკაცს, 
რომელსაც ჩხუბის დროს სხვა ადამიანისათვის მძიმე დაზიანების მიყენებაში 
ედება ბრალი. მისი ისტორია მოიცავს ორ დანაშაულს: ერთი მართლსაწინააღმდეგო 
მისაკუთრების მიზნითაა ჩადენილი, ხოლო მეორე წარმოადგენს ძალადობასთან 
დაკავშირებულ წარსულ დანაშაულს. სასჯელის წინა ეტაპზე რისკის შეფასებისას 
იგი განისაზღვრა, როგორც დანაშაულის განმეორებით ჩადენის საშუალო რისკის 
მქონე, რაც განაპირობა იმან, რომ მას ჰქონდა ძალადობრივი დანაშაულის ჩადენის 
ისტორია, რასაც შეიძლებოდა მნიშვნელოვანი ზიანი გამოეწვია. ამგვარი შეფასება 
განაპირობებს სასჯელს და იწვევს თავისუფლების აღკვეთის შეფარდებას. 
პენიტენციურ დაწესებულებაში შესვლისას განხორციელებული რისკის შემდგომი 
შეფასება მიუთითებს იმაზე, რომ დამნაშავემ შეიძლება ციხეში მნიშვნელოვანი 
ზიანი მიაყენოს სხვა პატიმარს ან პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომელს, 
და რომ მას აქვს მრავალი ისეთი საჭიროება, როგორიცაა განათლების ნაკლებობა 
და ემოციების კონტროლის ცუდი უნარი. აღნიშნული დაბრკოლებების მოგვარება 
შესაძლებელია სარეაბილიტაციო ინტერვენციით; შესაბამისად, დამნაშავე 
ესწრება გაკვეთილებს და ბრაზის ინტერვენციებს ზემოხსენებული საჭიროებების 
დასაკმაყოფილებლად. ამავე დროს ხდება დაკვირვება დამნაშავის ქცევაზე 
პერსონალისა და სხვა პატიმრების მიმართ. რისკის შეფასებაში აღინიშნა, რომ თუკი 
დამნაშავე თავს შეურაცხყოფილად გრძნობს ან აღიქვამს, რომ მას უპატივცემულოდ 
ეპყრობიან, იგი ამგვარ სიტუაციებს აგრესიით პასუხობს. ამგვარი დაკვირვება 
აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული პენიტენციურ დაწესებულებაში 
მისი მონიტორინგისას. იმ დროისათვის, როდესაც შესაძლებელია პატიმრის 
პირობით ვადამდე გათავისუფლება, ჩატარებულია რისკის მესამე შეფასებაც 
 დამნაშავეს გავლილი აქვს რეკომენდებული ინტერვენციები; მან ასევე 
გამოავლინა უნარი, დაემორჩილოს პენიტენციურ დაწესებულებაში მოქმედ 
წესებს; ამასთანავე, ადგილი არ ჰქონია ციხეში ჩხუბის ან კონტროლის დაკარგვის 
შემთხვევებს; ამ გარემოებების საფუძველზე, შემცირებულია რისკის დონეც. 
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საქმეში ჩართული სოციალური სამსახურის თანამშრომლები ასევე აცხადებენ, 
რომ დამნაშავე ამჟღავნებს პიროვნული სიმწიფის დამაკმაყოფილებელ ხარისხს და 
მოტივირებულია თავი აარიდოს მომავალში დანაშაულის ჩადენას. ამ დადებითი 
მახასიათებლების მიუხედავად, კვლავ არსებობს დამნაშავის მიმართ ეჭვები მისი 
გათავისუფლების შემდგომ პერიოდთან დაკავშირებით. ცნობილია, რომ მისი 
ყველა წინა დანაშაული ალკოჰოლის მიღების შემდეგ და, ძირითადად, უფროსი 
ძმისა და მისი მეგობრების გარემოცვაში ხდებოდა. ეს მიუთითებს, რომ შეიძლება 
წარმოიშვას საზოგადოებაში მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენების საშიშროება, თუკი 
დამნაშავე თავს საფრთხეში ან შეურაცხყოფილად იგრძნობს თავის „ძმაკაცებთან 
დალევის“ დროს. ამ რისკფაქტორების შემოწმება შეუძლებელია უშუალოდ 
პენიტენციურ დაწესებულებაში; მაგრამ გათავისუფლების შემდეგ შესაძლებელია, 
რომ  პირობით ვადამდე გათავისუფლების პირობებმა მოიცვას რისკის შემცირე
ბასთან დაკავშირებული ქმედებების გასაგრძელებლად განსახორციელებელი 
ღონისძიებები (მაგ., „პოზიტიური აზროვნების უნარების“ პროგრამაზე დასწრება) 
და შეზღუდვები (მაგ., შინაპატიმრობა ელექტრონული მონიტორინგის გამოყენე
ბით), თუკი არსებობს ამასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ჩარჩო. 

7. შეჯამება და დასკვნა 
წინამდებარე თავში განხილულია „რისკის ზრდა“ თანამედროვე საზოგადოებაში;  

ასევე განსაზღვრულია რისკის საზომი სისხლის სამართლის მართლმსაჯუ
ლების კონტექსტში; ამასთან, ჩამოყალიბებულია რისკების შეფასების ძირითადი 
პრინციპები და მიდგომები;  აღწერილია ის მოთხოვნები, რაც საჭიროა რისკის 
უწყვეტი შეფასების ინტეგრირებისათვის დამნაშავეთა მართვის პროცესში რისკის 
შემცირების მიზნის გათვალისწინებით. აღნიშნული თავი მიზნად არ ისახავს 
შეფასების ინსტრუმენტების ან რისკის შემცირების მიდგომებზე დაყრდნობით 
სასჯელის დაგეგმვის პროცესის დეტალურ აღწერას; არამედ ამ თავის მიზანია, 
დაეხმაროს მკითხველს იმის გაცნობიერებაში, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რის
კის შეფასება დამნაშავეთა მართვისთვის, რათა  წარმატებით შემცირდეს დანაშაუ
ლის განმეორებით ჩადენის რისკი, რაც დიდი წვლილი იქნება, შეტანილი გაცი
ლებით უფრო უსაფრთხო საზოგადოების შექმნაში.

ყურადღება, ძირითადად, გამახვილდა რისკის შეფასებაზე ინდივიდთან 
მიმართებით და იმ ფაქტორებზე, რომლებიც შეფასებისას უნდა იქნეს გათვალის
წინებული. თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რისკის კარგი შეფასება და 
მენეჯმენტი მნიშვნელოვანია ორგანიზაციულ დონეზეც. მნიშვნელოვანია, რომ 
სასამართლო ხელისუფლებას, პოლიტიკოსებსა და საზოგადოებას ჰქონდეთ 
ნდობა იმ ორგანოების მიმართ (სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემები), 
რომლებიც აღასრულებენ სასჯელს; ისინი ასევე უნდა აღიარებდნენ ამ ორგანოების 
კვალიფიციურობას და უნარს, ისე მართონ დამნაშვეთა პატიმრობისა და 
გათავისუფლების პროცესები, ასევე დამნაშავეთა საზოგადოებაში ინტეგრირების 
პროცესი, რომ შეამცირონ რისკები და დაიცვან საზოგადოება.  

რისკის შემცირება არ ნიშნავს რისკის სრულ აღმოფხვრას. ამასთანავე, რისკზე 
ორიენტირებულმა მიდგომამ უნდა შეამციროს დანაშაულის განმეორებით 
ჩადენისა და ზიანის ალბათობა. უსაფრთხოების თვალსაზრისით მდგომარეობის 
გაუმჯობესებით, ასეთმა მიდგომამ მნიშვნელოვანი სარგებელი უნდა მოუტანოს 
პოტენციურ მსხვერპლს და, ზოგადად, საზოგადოებას. რისკზე ორიენტირებული 
მიდგომა აგრეთვე იცავს თვით პერსონალსა და სისტემას რეპუტაციის შებღალვი
საგან იმ იშვიათ შემთხვევებში, როდესაც ხდება გარკვეული მოვლენების არასწორი/
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თავი VII. რისკის შეფასება და მართვა დანაშაულის განმეორებით ჩადენის შესამცირებლად

არასათანდო გზით განვითარება. თუ გამოყენებულია რისკის სისტემური 
შეფასების, ასევე რისკის მართვის პრინციპები, ხოლო რესურსებისა და 
მეთოდოლოგიის შესა ხებ გადაწყვეტილებები ამ პრინციპებს ემყარება, მაშინ 
შესაძლებელია გონივრული და მყარი საპასუხო პოზიციის დაფიქსირება 
კრიმინალური დანაშაულის შედეგად წარმოქმნილი გარდაუვალი კრიტიკის 
საწინააღმდეგოდ, რომელიც ეხება ამჟამად ან გარკვეული ხნის წინ სისტემაში 
მყოფ მსჯავრდებულს და მის მიერ ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებას.

8. რეკომენდაციები ტრენერისათვის
ტრენინგის სესიები რისკის მნიშვნელობისა და თავისებურებების შესახებ 

სასურველია თეორიული ნაწილითა და პრაქტიკული სავარჯიშოებით იყოს 
დაბალანსებული. 

ქვემოთ მოცემულია ის მნიშვნელოვანი მიზნები და ამოცანები, რის მიღწევასაც 
უნდა ემსახურებოდეს შესაბამისი სატრენინგო პროგრამა და მასში შემავალი 
პრაქტიკული სავარჯიშოები:

 ●  დანაშაულებრივი ქცევის განვითარების ფსიქოსოციალური მოდელის 
მახასიათებლების გააზრება;

 ● რისკის კომპლექსური შინაარსის გაცნობიერება; 
 ● დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობისა და ზიანის რისკის 

ურთიერთდამოკიდებულების გაცნობიერება; 
 ● რისკებისა და საჭიროების შეფასების მიდგომებისა და მეთოდოლოგიის 

გაცნობა;
 ● რისკის ობიექტური შეფასების თავისებურებების გააზრება;
 ● რისკის შეფასების სხვადასხვა ფაქტორის, როგორიცაა სტატიკური და 

დინამიკური ფაქტორები, აგრეთვე მაპროვოცირებელი და დამცავი 
ფაქტორების გააზრება, ასევე კრიმინოგენური საჭიროებების შინაარსის 
გაცნობიერება და ამ ფაქტორებისა და საჭიროებების  ინდეტიფიცირებაში 
გავარჯიშება; 

 ● რეაბილიტაციისა და სხვა ინტერვენციების გავლენის მნიშვნელობის 
გაცნობიერება და დანაშაულისგან განდგომის (Desistance) ფაზასთან 
დაკავშირებული ფაქტორების გამოკვეთაში გავარჯიშება;

 ● რისკის შეფასებას, რისკის მართვასა და რისკის შემცირებას შორის 
ურთიერთმიმართების გააზრება და რისკის მართვის კონცეფციის გაგება. 

ცნობილია, რომ სატრენინგო სესიების დროს მონაწილეთა მიერ განხილული 
თემების საკუთარ გამოცდილებასთან დაკავშირება ეხმარება მათ  საკითხების 
გაცნობიერებაში. შესაბამისად, მასალის ათვისებას მნიშვნელოვნად გააადვი
ლებს ტრენერის მიერ  პროცესის  ისე წარმართვა,  რომ ტრენინგის მონაწილენი 
წახალისე ბულ იქნენ, მოიყვანონ ანალოგიური მაგალითები საკუთარი სამუშაო 
გამოცდილებიდან და გაავლონ რელევანტური პარალელები განხილულ თემებთან 
მიმართებით. 

9. გამოყენებული ლიტერატურა
 ● Adam B. Beck U. and Van Loon J., The Risk Society and Beyond: Critical Issues for 

Social Theory, London, Sage, 2000.
 ● Andrews D. A. and Bonta J., The Psychology of Criminal Conduct, New York, 

Routledge, 2014.
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2017.  

 ● Bandura A., Social Cognitive Theory, In Van Lange P. A. M., Kruglanski A. W. & 
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 ● Brown S. L., Robinson D., Wanamaker K. and Wagstsaff M., Strengths Matter: 
Evidence from Five Separate Cohorts of Justice Involved Youths and Adults across 
North America; Criminal Justice and Behaviour, 47(11), 2020.

 ● Douglas M., Risk and Blame: Essays in Cultural Theory, London, Routledge, 1992.    
 ● Farrington D. P., Kazemian L., Piquero A. R., The Oxford Handbook of Developmental 

and LifeCourse Criminology, New York, NY, Oxford University Press, 2018, ISBN 
9780190201371, OCLC 1028581337.

 ● Farrall S., Hunter B., Sharpe G. and Calverley A., Criminal Careers in Transition: 
The Social Context of Desistance from Crime, London, UK, Oxford Univiersity 
Press, 2014, ISBN13: 9780199682157.

 ● Howard P., Improving the Prediction of Reoffending Using the Offender Assessment 
System, London, UK, Ministry of Justice, Research Summary, 02/09, 2009.  

 ● Maruna S. and Mann R., Reconciling ‘Desistance’ and ‘What Works’, London, HM 
Inspectorate of Probation, Academic Insights, 2019/1, 2019.

 ● Risk Management Authority, Paisley, Scotland, 2013, <www.rma.scot> 
 ● Rocque M., Desistance from Crime: New Advances in Theory and Research, New 

York, Springer, 2017.
 ● Zamble E. and Quinsey V. L., The Criminal Recidivism Process, Cambridge, UK. 

Cambridge University Press, 1997, ISBN 01 0521581796.

10. რეკომენდებული ლიტერატურა
 ● ბერნჰარდტი ე., ბაროუზი რ. და სხვა ავტორები, სახელმძღვანელო 

კურსისთვის: სოციალური მუშაობა სისხლის სამართლის მართლ
მსაჯულების სფეროში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელ
მწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014.

 ● ნამიჭეიშვილი ს., ძირითადი კონცეფციების, ცნებებისა და ტერმინების 
განმარტება   პრობაციისა  და  პენიტენციური სისტემის  თანამშრომლების
თვის, ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდა
ჭერის პროექტი, 2018.

 ● Andrews D. A. and Bonta J., The Psychology of Criminal Conduct, New York, 
Routledge, 2014. 

 ● Maruna S. and Mann R., Reconciling ‘Desistance’ and ‘What Works’, London, HM 
Inspectorate of Probation, Academic Insights, 2019/1, 2019.

 ● Farrington D. P., Kazemian L., Piquero A. R., The Oxford Handbook of 
Developmental and LifeCourse Criminology, New York, NY, Oxford University 
Press, 2018, ISBN 9780190201371, OCLC 1028581337.
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თავი VIII. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების მომზადების სპეციფიკა 
და თავისებურებანი 

ავტორი: ნათია ალიაშვილი 

1. შესავალი
შემთხვევის მართვის პრაქტიკა გულისხმობს ზოგადი ინტერვენციის მოდელს. 

სიტყვა ინტერვენცია სოციალურ მუშაობაში ჩარევის მნიშვნელობით იხმარება 
და გულისხმობს სოციალური მუშაკის მიერ ბენეფიციარის დასახმარებლად 
გაწეულ ნებისმიერ მომსახურებას. შემთხვევის მართვის პროცესში არსებობს სამი 
ურთიერთმოქმედი კომპონენტი. ესენია: რისკის შეფასება, რისკის შემცირება 
(ინტერვენცია) და რისკის მართვა. მოცემულ თავში აღწერილია პირველი  
კომპონენტი, რომელიც ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადებას 
გულისხმობს. ამგვარად, აღნიშნული თავის მიზანია, სპეციალისტები გაეცნონ და 
მიიღონ ინფორმაცია, თუ რა როლი აქვს ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშს  
მართლმსაჯულების სისტემაში და რა მიზანს ემსახურება იგი.

 
2. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში და მისი მიზანი
მოგეხსენებათ, რომ  ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში წარმოადგენს 

სხვადასხვა წყაროდან მოპოვებულ, მაქსიმალურად დეტალურ ინფორმაციას 
ბენეფიციარის საჭიროებების, მიზნებისა და ინტერესების შესახებ, რომელიც არის 
ნეიტრალური და ობიექტური. თავის მხრივ კი, შეფასების საბოლოო მიზანია 
სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბება, რომელიც მაქსიმალურ შესაბამისობაში მოდის 
ბენეფიციარის საჭიროებებთან. შეფასება არის როგორც პროცესი, ასევე შედეგიც. 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების დროს ამოსავალი წერტილი 
არის ბენეფიციარი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, უმნიშვნელოვანესია მასთან 
კარგი სამუშაო ურთიერთობის ჩამოყალიბება და რაპორტის (ნდობის) დამყარება. 
არასწორად წარმართული შეფასების პროცესი უარყოფითად აისახება როგორც 
შეფასების შედეგზე, ასევე, მთლიანად, შემთხვევის წარმატებაზეც.

2.1. ინფორმაციის შეგროვების მეთოდები ინდივიდუალური შეფასების ანგა
რიშის მომზადებისას

ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების დროს სპეციალისტი  
ითვალისწინებს შეფასების მიზანს და მკითხველის ვინაობას, რაც ეხმარება მას 
ინფორმაციის სრულყოფილად ასახვაში. როგორც ცნობილია, სპეციალისტი, 
ძირითადად, ინფორმაციის მოძიების შემდეგ მეთოდებს იყენებს:

 ● ბენეფიციარის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია;
 ● სპეციალისტი შეფასების მომზადების ეტაპზე აკვირდება ბენეფიციარის 

ქცევასა და მეტყველებას. სამუშაო პროცესში ყურადღება მახვილდება აზ
როვნების პროცესზე, მის ემოციურ მდგომარეობასა და გარეგნულ მხარეზე;
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ნათია ალიაშვილი 

 ● ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების დროს ინფორმაციის 
შეგროვების მიზნით ხდება სხვადასხვა წყაროსთან გასაუბრება, მაგ.: 
ოჯახის წევრებთან, ნათესავებთან, მეგობრებთან, საგანმანათლებლო 
ან სააღმზრდელო დაწესებულებებში დასაქმებულ თანამშრომლებთან, 
მეზობლებთან, აღმასრულებელი ორგანოს წარმომადგენლებთან და, 
საჭიროების შემთხვევაში, სხვა სპეციალისტებთან;

 ● შეფასების მომზადების დროს სპეციალისტი დამატებით ეცნობა ბენეფი
ციარის შესახებ არსებულ დოკუმენტაციას, მაგ.: განაჩენს, პროკურატურის ან 
სასამართლოს მომართვის ფორმაში ასახულ ინფორმაციას, სამედიცინო ან/
და სხვა სახის დოკუმენტაციას.

ზემოაღნიშნული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე სსიპ „დანაშაულის 
პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ 
სააგენტოში“ დასაქმებული სპეციალისტები ამზადებენ შეფასების ანგარიშებს 
შემდეგი მიმართულებით:

 ● მსჯავრდებულის რისკისა და საჭიროებების შეფასება;
 ● განრიდების და მედიაციის ღონისძიების განსაზღვრისას კანონთან 

კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის ინდივიდუალური შეფასების 
ანგარიში; 

 ● სასჯელის დანიშვნისას კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში;

 ● პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებულის ოჯახისა და 
სოციალური გარემოს რისკებისა და საჭიროებების შეფასება. 

3. მსჯავრდებულის რისკისა  და საჭიროებების შეფასების მომზადების სპეციფიკა
3.1. ანგარიშის მიზანი  
დღეის მდგომარეობით, სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სას

ჯელ თა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში“ მსჯავრდებულის 
რისკისა და საჭიროებების შეფასების ანგარიშის მომზადების პროცესში ჩართულია 
პრობაციის ოფიცერი, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, სოციალური მუშაკი და 
ფსიქოლოგი. სამივე სპეციალისტის მიზანია, გუნდური მუშაობის მიდგომების 
გამოყენებით, სწორად გამოკვეთოს ბენეფიციარის დამცავი და კრიმინოლოგიური 
ფაქტორები, განსაზღვროს მნიშვნელოვანი ზიანის რისკის დონე და დანაშაულის 
განმეორებით ჩადენის ალბათობა, ასევე საჭიროებები, რათა რეაბილიტაცია
რესოციალიზაცია და მისი საზოგადოებაში ინტეგრაცია უმტკივნეულოდ მოხდეს. 
შეფასების ეტაპზე თითოეულ სპეციალისტს აქვს საკუთარი როლი/ფუნქცია. ასევე 
ის იღებს მისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას და ასახავს მას ინდივიდუალური 
შეფასების ანგარიშში. აღსანიშნავია, რომ სამივე სპეციალისტი მიმართულია 
ბენეფიციარის საჭიროებების გამოკვეთასა და გაძლიერებაზე ორიენტირებული 
მომსახურების მიწოდებაზე. ერთობლივი ძალისხმევა სამუშაო პროცესს მეტად 
ეფექტიანს ხდის. 

თავდაპირველად, რისკისა და საჭიროებების შეფასების ანგარიშის მომ
ზადებისას, ივსება ინფორმაცია მნიშვნელოვანი ზიანის რისკის დონისა და 
სტატიკური ფაქტორების შესახებ (ბრძანება №502 „სრულწლოვან მსჯავრდებულთა 
და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის მიზნით რისკისა 
და საჭიროებების შეფასების, აგრეთვე, ინდივიდუალური გეგმის მომზადების, 
განხორციელებისა და მონიტორინგის წესის (შემთხვევის მართვის წესი) დამტკიცე
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თავი VIII. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების მომზადების სპეციფიკა და თავისებურებანი 

ბის შესახებ“, მე8 მუხლი, 78, 12/03/2020). აღნიშნულს პრობაციის ოფიცერი 
პირობითი მსჯავრდებულის დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით და პირველადი 
გასაუბრების შედეგად მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე ახდენს. 
პრობაციის ოფიცერი სამუშაო პროცესში აქცენტს აკეთებს შეფასების მიზნებზე, 
ასევე სამუშაო პროცესზე, რადგან პირობითი მსჯავრდებული ან/და მისი კანონიერი 
წარმომადგენელი უფლებამოსილია ფლობდეს ინფორმაციას, რა მიზანს ემსახურება 
მათი შეხვედრა, რას გულისხმობს რისკისა და საჭიროებების შეფასების ანგარიში. 
პრობაციის ოფიცრის მიერ ხდება ინფორმაციის სწორად დამუშავება და, საჭიროების 
შემთხვევაში, სამუშაო პროცესში სოციალური მუშაკის ან/და ფსიქოლოგის ჩართვა. 
აღნიშნული სპეციალისტები ახდენენ დინამიკური ფაქტორების შეფასებას. 

ამგვარად, ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების დროს 
სპეციალისტის მიერ ყურადღება მახვილდება შემდეგ საკითხებზე: რა დამცავი და 
რისკფაქტორები არსებობს ბენეფიციარის ცხოვრებაში, რამ გამოიწვია დანაშაული, 
როგორია რეციდივის რისკი, როგორია სხვების ან საკუთარი თავის მიმართ 
სერიოზული ზიანის რისკი განმეორებითი დანაშაული ჩადენის შემთხვევაში, აქვს 
თუ არა ბენეფიციარს მზაობა ცვლილებების მიმართ ან თუ ფლობს აღნიშნულის 
განსახორციელებლად საჭირო უნარებს. მაშასადამე, ინდივიდუალური შეფასების 
ანგარიშის მომზადების შედეგად სპეციალისტი გამოკვეთს, თუ რა სახის ჩარევა 
იქნება საუკეთესო დანაშაულის განმეორებით ჩადენის პრევენციისათვის.

3.2. ინფორმაციის მოპოვების წყაროები და მეთოდები  
როგორც უკვე ცნობილია, შეფასების ეტაპზე ინფორმაციის მოპოვებას 

და წყაროებთან გასაუბრებას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. რისკისა და 
საჭიროებების შეფასების ანგარიშის მომზადების ეტაპზე სპეციალისტის 
მხრიდან ინფორმაციის მიღება და დამუშავება ხდება არა მხოლოდ პირობით 
მსჯავრდებულთან გასაუბრების, დაკვირვებისა და დოკუმენტაციის გაცნობის 
შედეგად, არამედ გამოიყენება სხვა წყაროებიც. რისკისა და საჭიროებების 
შეფასების ანგარიშის მომზადების ეტაპზე სპეციალისტი ვიზიტს ახორციელებს 
საცხოვრებელ მისამართზე და კომუნიკაციას ამყარებს ოჯახის წევრებთან. 
აღნიშნული მეტად ყურადსაღებია განსაკუთრებით საშიში კატეგორიის კანონთან 
კონფლიქტში მყოფი პირების შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხდება 
ინდივიდუალური გასაუბრება ოჯახის წევრებთან საცხოვრებელ მისამართზე ყოფ
ნის დროს, სპეციალისტს აქვს შესაძლებლობა მათთან შეხვედრა დაგეგმოს სსიპ 
„დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის 
ეროვნულ სააგენტოში“. ოჯახში ვიზიტის დროს სპეციალისტი იღებს ინფორმაციას 
საცხოვრებელი გარემოს, ოჯახის წევრების ურთიერთობების შესახებ. ასევე ხდება 
გაანალიზება, რამდენად არის შესაძლებელი, მოხდეს მათი მხარდაჭერა და ჩართვა 
სარეაბილიტაციო პროცესში. 

ოჯახის და პირობითი მსჯავრდებულის გარდა, მნიშვნელოვანია, შეფასების 
ეტაპზე გასაუბრება მოხდეს დამატებით წყაროებთან, მაგალითად, საგანმა ნათ
ლებლო დაწესებულების წარმომადგენლებთან, მწვრთნელთან, დამსაქმებელთან, 
მეგობრებთან, მეზობლებთან ან ნათესავებთან, კონფიდენციალურობის სრული 
დაცვით. იმ შემთხვევაში, თუ პირობითი მსჯავრდებული გათავისუფლებულია 
სპეციალური პენიტენციური დაწესებულებიდან, სპეციალისტი ეცნობა იქ 
წარმოებულ დოკუმენტაციას და ახდენს ანალიზს. შესაძლებელია, ინფორმაციის 
გაცვლის ან/და დაზუსტების მიზნით, კომუნიკაცია დამყარდეს სპეციალურ 
პენიტენციურ დაწესებულებაში მომუშავე სპეციალისტებთან. შესაძლებლობის 
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ნათია ალიაშვილი 

შემთხვევაში, შეფასების ეტაპზე გასაუბრება ხდება დაზარალებულთან, გამომ
ძიებელთან ან საქმის პროკურორთან, რაც სპეციალისტს ეხმარება სამუშაო 
პროცესში, დანაშაულებრივი ქმედების, ბენეფიციარის იმდროინდელი 
განცდებისა და ემოციების, ასევე დანაშაულებრივი ქმედების მიმართ მისი 
დამოკიდებულების უკეთ შესწავლაში. აღნიშნული ინფორმაცია სპეციალისტს 
აძლევს შესაძლებლობას, მის მიერ მომზადებული რისკისა და საჭიროებების 
შეფასება იყოს არგუმენტებით გაჯერებული და ანალიზზე დაფუძნებული.  

იმ შემთხვევაში, თუ რისკისა და საჭიროებების შეფასების მომზადების ეტაპზე 
გამოიკვეთება გადაუდებელი საჭიროება და დამხმარე სპეციალისტების ჩართვის 
აუცილებლობა, სოციალურმა მუშაკმა დროულად უნდა მოახდინოს რეაგირება და 
მიმართოს სხვა სამთავრობო/არასამთავრობო უწყებას.

3.3. არასრულწლოვნებთან მუშაობის თავისებურებანი ინდივიდუალური 
შეფასების ანგარიშის მომზადების დროს

მოგეხსენებათ, რომ არასრულწლოვანი პირობითი მსჯავრდებულის რისკის 
შეფასების ანგარიშის მომზადებისას სპეციალისტი იჩენს განსაკუთრებულ 
მიდგომას, მეტ ყურადღებასა და მზრუნველობას. სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, 
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს“ 
თანამშრომლები ითვალისწინებენ მოზარდის ასაკობრივი განვითარების 
თავისებურებებს, რადგან, არასრულწლოვნების შემთხვევაში, სწრაფად ხდება 
ქცევისა და დამოკიდებულებების ცვალებადობა, ასევე მათ ცხოვრებაში არის 
უამრავი ფაქტორი, რომელიც კონტროლს მიღმაა დარჩენილი. სპეციალისტები ინ
დივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების დროს ითვალისწინებენ, რომ 
იმ არასრუწლოვნების ქმედების მიზეზი, რომლებიც ჩადიან კანონსაწინააღმდეგო 
ქცევას, ხშირ შემთხვევაში, არის გარემო, სადაც ისინი ცხოვრობენ, და სოციალური 
წრე, რომელთანაც აქვთ კომუნიკაცია. 

შეფასების მომზადების ეტაპზე სპეციალისტი არასრულწლოვანთან კომუ
ნიკაციის დროს იყენებს ისეთ ტერმინებს, რომლებიც მარტივი აღსაქმელია. ასევე 
იგი სათანადო დროს უთმობს არასრულწლოვნის კეთილგანწყობის მოპოვებას. 
მათთან კონტაქტში შესვლა ხშირად მეტ მოქნილობას მოითხოვს. ასეთ დროს 
ურთიერთობის დამყარება ეფუძნება მისთვის საინტერესო თემებზე საუბარს, მისი 
ინტერესების გარკვევას.

სრულწლოვანი პირობითი მსჯავრდებულისგან განსხვავებით, არასრულ
წლოვნის შემთხვევაში, სოციალური მუშაკი ავსებს მნიშვნელოვანი ზიანის 
რისკის შეფასების ფორმას და განსაზღვრავს დამატებითი სპეციალისტის ჩართვის 
საჭიროებას. რისკის შეფასება სპეციალისტს ეხმარება განსაზღვროს დანაშაულის 
განმეორების ჩადენის ალბათობა, ასევე სწორად დაგეგმოს ინტერვენცია, რომელიც 
საშუალებას აძლევს მას სამომავლოდ განსაზღვროს პროგრესი. შეფასების 
მომზადების ეტაპზე ვიზიტი ხორციელდება საცხოვრებელ მისამართზე და 
ხდება დამატებითი წყაროების მოძიება. არასრულწლოვნის შემთხვევაში, 
სავალდებულოა ვიზიტი განხორციელდეს მის ამჟამინდელ საცხოვრებელ 
მისამართზე და მოხდეს გასაუბრება ყველა იმ პირთან, რომლებიც მნიშვნელოვან 
როლს თამაშობენ პირობითი მსჯავრდებულის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. თუ სო
ციალურმა მუშაკმა/ოფიცერმა შემთხვევაზე მუშაობის პროცესში გამოკვეთა ეჭვი, 
რომ არასრულწლოვანი არის მზრუნველობას მოკლებული ან არის ძალადობის 
მსხვერპლი, მაშინ სოციალური მუშაკი გადაამისამართებს არასრულწლოვანს 
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თავი VIII. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების მომზადების სპეციფიკა და თავისებურებანი 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, და ზარალებულთა დაცვისა 
და დახმარების სახელმწიფო ფონდის მეურვეობისა და მზრუნველობის სამმართვე
ლოში.

4. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების თავისებურებანი 
განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის გამოყენებისას

4.1. ანგარიშის მიზანი 
2016 წელს საქართველოში ამოქმედდა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

კოდექსი. სწორედ აღნიშნულის შემდეგ გაიზარდა სოციალური მუშაკის როლი 
კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვნებთან მუშაობის პროცესში. აღნიშ
ნული კოდექსის საფუძველზე, მზადდება არასრულწლოვნის ინდივიდუალური 
შეფასების ანგარიში და ხდება ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სოციალური 
ფაქტორების გაანალიზება, არასრულწლოვნის წინაშე მდგარი  გამოწვევებისა და 
მისი ძლიერი (დამცავი) ფაქტორების იდენტიფიცირება; აღნიშნული კი მოსა
მართლეს/პროკურორს საშუალებას აძლევს დაინახოს ის ფაქტორები, რომელმაც 
არასრულწლოვანი ამ გარემოებამდე მიიყვანა. სპეციალისტის მიერ მომზადებული 
ანგარიში ნეიტრალურია, მოპოვებული ინფორმაცია ობიექტურად არის ასახული და 
ანალიზზეა დაფუძნებული. 

მას შემდეგ, რაც პროკურორი მიიღებს განრიდებისა და მედიაციის 
წინასწარ გადაწყვეტილებას, საქმე იგზავნება სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, 
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში“. 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მიზნით, სამუშაო პროცესში 
ერთვება სპეციალისტი (სოციალური მუშაკი/პრობაციის ოფიცერი). განრიდებისა 
და მედიაციის პროგრამაში სოციალური მუშაკების/პრობაციის ოფიცრების  
მონაწილეობა (იმ რაიონებში, სადაც არ არიან სოციალური მუშაკები) მიზნად 
ისახავს  არასრულწლოვნის ინდივიდუალური რისკებისა და საჭიროებების 
სწორად გამოკვეთას, მისი უნარებისა და სოციალური გარემოს შესწავლას, 
რაც საფუძვლად უდევს არასრულწლოვნის განრიდებისა და მედიაციის 
ხელშეკრულების პირობების შემუშავებას, შესაბამისი დასკვნის მომზადებას 
(საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა 
და საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ერთობლივი 
ბრძანება №132/№95/№23).

4.2. ინფორმაციის მოპოვების წყაროები და მეთოდები        
როგორც ზემოთ აღნიშნული შეფასების ანგარიშების მომზადებისას, ასევე 

განრიდების მიზნით მომზადებული ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის 
წარმოებისას, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ინფორმაციის მოპოვებას, დამუშავებას 
და სხვადასხვა წყაროსთან გასაუბრებას. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის 
მომზადების დროს სპეციალისტი ახორციელებს პირისპირ შეხვედრას, დაკვირვებას 
და ინტერვიუს განსარიდებელთან, მისი ოჯახის წევრებთან და სხვა წყაროებთან, 
ეცნობა დოკუმენტაციას; ხორციელდება ვიზიტი საცხოვრებელ მისამართზე, ხდება 
გასაუბრება საგანმანათლებლო ან სააღმზრდელო დაწესებულებაში დასაქმებულ 
თანამშრომლებთან, მეზობლებთან, აღმასრულებელი ორგანოს წარმომადგენლებთან 
და, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა სპეციალისტებთან. იქიდან გამომდინარე, რომ 
პროგრამა კონფიდენციალურია, შეფასების ეტაპზე სპეციალისტი შესაძლოა ვერ 
დაუკავშირდეს სხვა წყაროს, ოჯახის ან თავად განსარიდებელი პირის გარდა. 
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თუმცა სამუშაო პროცესის დაწყებისას მნიშვნელოვანია, განსარიდებელს ან/და მის 
კანონიერ წარმომადგენელს განემარტოს წყაროების მნიშვნელობის საკითხი. ასევე 
იმ შემთხვევაში, თუ გამოიკვეთა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ვიზიტის 
საჭიროება, სპეციალისტი, მიუხედავად არასრულწლოვნის და მისი კანონიერი 
წარმომადგენლის პოზიციისა, ახორციელებს ვიზიტს სკოლაში. სოციალური მუშაკი/
პრობაციის ოფიცერი იღებს საჭირო ინფორმაციას, სკოლის წარმომადგენელს აცნობს 
ოქმს და აწერინებს ხელს ინფორმაციის კონფიდენციალურად შენახვის შესახებ, 
რათა არ მოხდეს შეხვედრის დროს განხილული საკითხების შესახებ ინფორმაციის 
გავრცელება.

შეფასების ეტაპზე მნიშვნელოვანია, განსარიდებელთან (მათ შორის, არა
სრულწლოვანთან) მოხდეს ინდივიდუალური გასაუბრება, რადგან, სხვა პირის 
დასწრების შემთხვევაში (იქნება ეს ოჯახის წევრი, მეგობარი თუ ნათესავი), შესაძ
ლოა ბენეფიციარმა სპეციალისტთან საუბრის დროს მნიშვნელოვანი ინფორ
მაციის ნაწილი არ გააჟღეროს, განსხვავებულად გადმოსცეს ან, საერთოდ, არ 
ისურვოს საუბარი. სამუშაო პროცესში შესაძლოა გარკვეული სირთულეებიც წარ
მოიქმნას, კერძოდ, იმ შემთხვევაში, თუ დამსწრე პირი უარს აცხადებს, დატოვოს 
არასრულწლოვანი სპეციალისტთან საუბრის მიზნით. ასეთ დროს სოციალური 
მუშაკი/პრობაციის ოფიცერი წყვეტს საუბარს, ასრულებს შეხვედრას და შეფასების 
ეტაპზე მასთან ხელახალ გასაუბრებას გეგმავს. იმ შემთხვევაში, თუ კანონიერი 
წარმომადგენელი წინააღმდეგია, სოციალურ მუშაკსა და განსარიდებელს შორის 
განხორციელდეს ინდივიდუალური შეხვედრა, მაშინ სპეციალისტი უხსნის მშო
ბელს სამუშაო პროცესს და მისი დასწრების შემთხვევაში წარმოქმნილ რისკს. ასევე 
მიზანშეწონილია, შეფასების ეტაპზე ინდივიდუალური გასაუბრება განხორციელ
დეს ყველა იმ პირთან, რომლებიც განსარიდებლის შესახებ ინფორმაციას მიაწვდიან 
სპეციალისტს. მნიშვნელოვანია, საუბრის დასაწყისში და ინფორმაციის გაცემამდე, 
ყურადღება გამახვილდეს კონფიდენციალურობის მნიშვნელობაზე.  

სამუშაო პროცესში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სხვა სპეციალისტებთან კო
მუნიკაციას. კერძოდ, სოციალური მუშაკი/პრობაციის ოფიცერი არასრულწლოვნის 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების პროცესში თანამშრომლობს 
სხვადასხვა პროფესიონალთან: ფსიქოლოგთან, პედაგოგთან, ფსიქიატრთან, 
ექიმთან, პროკურორთან, მედიატორთან და ა.შ. თუ განრიდების შემთხვევაზე 
მუშაობის პროცესში სოციალურმა მუშაკმა/პრობაციის ოფიცერმა გამოკვეთა ეჭვი, 
რომ არასრულწლოვანი არის მზრუნველობას მოკლებული ან არის ძალადობის 
მსხვერპლი, მაშინ სპეციალისტი ვალდებულია მოახდინოს გადაუდებელი 
რეაგირება და არასრულწლოვნის საქმე  გადაამისამართოს ადამიანით ვაჭრობის 
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 
სახელმწიფო ფონდის მეურვეობისა და მზრუნველობის სამმართველოში, 
გადამისამართების შემდეგ კი პერიოდულად მიიღოს ინფორმაცია მათ მიერ 
განხორციელებული აქტივობების შესახებ.

ამგვარად, დოკუმენტაციის გაცნობისა და წყაროებთან გასაუბრების შედეგად 
მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, სოციალური მუშაკი/პრობაციის ოფიცერი 
ამზადებს განრიდების ხელშეკრულებისთვის სარეკომენდაციო პირობების ჩამო
ნათვალს და ასახელებს ხელშეკრულების ვადას, რომელთაც განიხილავს საქმეზე 
მომუშავე პროკურორთან და მედიატორთან ერთად. სოციალურმა მუშაკმა უნდა 
გაითვალისწინოს, რომ მის მიერ მომზადებული ანგარიში უნდა იყოს არგუმენტებით 
გაჯერებული, ობიექტური და ანალიზზე დაფუძნებული. შეფასების შედეგად 
მიღებული ინფორმაციის ანალიზის დროს სპეციალისტმა შეიძლება მოახდინოს 



110

თავი VIII. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების მომზადების სპეციფიკა და თავისებურებანი 

არასრულწლოვნის ოჯახის წევრების ჩართვაც, რათა მოხდეს განსარიდებლის 
მიერ პირობების შესრულება, მის მიერ დროის სწორად გამოყენება ან ქცევის 
მართვა. ხელშეკრულების სარეკომენდაციო პირობები უნდა შეესაბამებოდეს 
არასრულწლოვნის უნარებს და ინდივიდუალურ საჭიროებებს (სახელმძღვა
ნელო მითითებები სოციალური მუშაკებისთვის და ოფიცრებისთვის განრიდების 
შესახებ, პრობაციის ეროვნული სააგენტო).

5. სასჯელის დანიშვნისას კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის 
რისკისა და საჭიროებების შეფასების დოკუმენტის მომზადების 
თავისებურებანი 

მოგეხსენებათ, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ძალაში 
შესვლის შემდეგ სოციალური მუშაკები ჩართულნი არიან არასრულწლოვანი 
ბრალდებულების წინასასამართლო პროცესში. ისინი ინდივიდუალური შეფასების 
ანგარიშებს ამზადებენ საქმის განხილვის შემდგომ ეტაპებზეც:

 ● საქმის არსებითი განხილვა  მოსამართლემ შესაძლოა ინდივიდუალური 
შეფასების ანგარიში მოითხოვოს არასრულწლოვნის დამნაშავედ ცნობამ
დე. ასეთ დროს მზადდება და სასამართლოს ეგზავნება დამტკიცებული 
ანგარიშის ფორმა, გარდა იმ პუნქტებისა, რომელიც შეეხება არასრულ
წლოვნის დამოკიდებულებას ჩადენილი დანაშაულისადმი. 

 ● სასჯელის შეფარდების სტადია  სასჯელის შეფარდების სტადიაზე 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშს ამზადებს სსიპ „დანაშაულის 
პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის 
ეროვნული სააგენტოს“ სოციალური მუშაკი. სასჯელის შეფარდების 
სტადიაზე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში შეიძლება მოითხოვოს 
როგორც მოსამართლემ, ასევე პროკურორმა.

 ● საპროცესო შეთანხება  პროკურორი სასჯელის შეფარდების სტადიაზე 
ანგარიშს ითხოვს მხოლოდ საპროცესო შეთანხმების დადების მიზნით.

 ● განრიდების მიზნით  იმ შემთხვევაში, როდესაც პროკურატურაში საქმის 
დაბრუნების გადაწყვეტილების მისაღებად მოსამართლე ითხოვს შეფასების 
ანგარიშს, რომელსაც ამზადებს სოციალური მუშაკი.

 ● ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადება და გათვალისწინება 
სავალდებულოა აგრეთვე იმ შემთხვევაში, როცა საქმე აკმაყოფილებს 
განრიდების საკანონმდებლო კრიტერიუმებს, თუმცა პროკურორი 
არ იღებს გადაწყვეტილებას არასრულწლოვნის განრიდების შესახებ 
(არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი; 27ე მუხლი, 1112, 
12.06.2015).

5.1. ანგარიშის მიზანი
ზემოაღნიშნულ  ეტაპებზე  სპეციალისტის   მიერ     მომზადებული ინდი

ვიდუ ალუ რი შეფასების ანგარიშის მიზანს წარმოადგენს, დაეხმაროს მოსა
მართლეს/პროკურორს მიიღოს სრულყოფილად განხილული, დაბალანსებული 
გადაწყვეტილება სასჯელის სახისა და არსის განსაზღვრის თაობაზე. 
მნიშვნელოვანია, დანიშნული სასჯელი პასუხობდეს მიზნებს, ახდენდეს 
განმეორებითი დანაშაულის პრევენციას და არასრულწლოვანს უქმნიდეს 
ჯანმრთელი და უსაფრთხო განვითარების პირობებს. აქედან გამომდინარე, სას
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ჯელის განსაზღვრის ეტაპზე სასამართლოს/პროკურატურას წარედგინება ისეთი 
ში ნაარსის ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს ზემოხსენე ბუ
ლი მიზნებისათვის.

ამგვარად, აუცილებელია, რომ შეფასების დროს იდენტიფიცირებული იყოს 
არასრულწლოვნის რისკფაქტორები და დამცავი ფაქტორები, ასევე მოხდეს 
მათი ასახვა ანგარიშის საბოლოო დასკვნით ნაწილში, მათი პრიორიტეტულო
ბის შესაბამისად. ამასთან, სოციალური მუშაკის მიერ შემუშავებული რეკო
მენდაციები უნდა შეესაბამებოდეს მის მიერ გამოკვეთილ რისკფაქტორებსა და 
დამცავ ფაქტორებს, დანაშაულის გამეორების რისკსა და მოზარდის სხვა წამყვან 
საჭიროებებს. ამავდროულად, სასურველია რეკომენდაციები იყოს რეალისტური და 
პრაქტიკული. მკითხველისათვის ნათელი უნდა იყოს, თუ რატომაა შეთავაზებული 
ესა თუ ის ინტერვენცია და რა პოტენციური სარგებლის მოტანა შეუძლია მას 
არასრულწლოვნისათვის, რეციდივის შემცირებისა და პროსოციალური ქცევის 
გაზრდის თვალსაზრისით.

5.2. ინფორმაციის მოპოვების წყაროები და მეთოდები
მოგეხსენებათ, რომ შეფასების ანგარიშის მომზადების ეტაპზე ხდება პირისპირ 

გასაუბრება არასრულწლოვანთან და მის კანონიერ წარმომადგენელთან. ვიზიტი 
ხორციელდება საცხოვრებელ მისამართზე. დამატებით წყაროებთან შეიძლება 
განხორციელდეს გასაუბრება სატელეფონო ფორმითაც. ანგარიშის მომზადების 
პროცესში აუცილებელია, სოციალურმა მუშაკმა განახორციელოს, სულ ცოტა, ორი 
ინტერვიუ ბავშვთან და ერთი შეხვედრა მშობელთან/კანონიერ წარმომადგენელთან. 
ინტერვიუს დროს სოციალური მუშაკი შესაძლებელია ერთდროულად შეხვდეს 
არასრულწლოვანსა და მის კანონიერ წარმომადგენელს, თუმცა მნიშვნელოვანია, 
მათთან გასაუბრება განხორციელდეს ცალცალკეც.     

იმ შემთხვევებში, თუ, გეოგრაფიული ადგილმდებარეობიდან  გამომდინარე 
(იმყოფებიან საქართველოს სხვა ქალაქში, სხვა სახელმწიფოში), ვერ ხერხდება 
ბავშვის ოჯახის წევრებთან/სხვა მნიშვნელოვან პირებთან შეხვედრა, სოციალურ 
მუშაკს შეუძლია გამოიყენოს სატელეფონო ინტერვიუს მეთოდი. ინფორმაციის 
მიღების მიზნით, გარდა ზემოაღნიშნული პირებისა, შესაძლოა გასაუბრება მოხდეს 
ნათესავებთან ან სხვა ახლობლებთან, სხვა დაწესებულების წარმომადგენლებთან, 
რომელთაც ჰქონდათ არასრულწლოვანთან ურთიერთობა. მნიშვნელოვანია, მოხ
დეს იმ დოკუმენტაციის მოძიება და ანალიზი, რომელიც ეხება მის ფიზიკურ ან/და 
ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, ინფორმაციას კანონსაწინააღმდეგო ქმედების შესახებ. 
თუ არასრულწლოვანი უარს განაცხადებს ან თავს აარიდებს სოციალურ მუშაკთან 
შეხვედრას, სპეციალისტი ამის შესახებ ინფორმაციას ასახავს დოკუმენტში. იმ 
შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა 
აქვს შეფარდებული, სოციალური მუშაკი სარგებლობს შესაბამის პენიტენციურ 
დაწესებულებაში დაუბრკოლებლად შესვლის უფლებით. ანგარიშის მომზადებისას 
სოციალურ მუშაკს უფლება აქვს, არასრულწლოვნის შესახებ ინფორმაცია მიიღოს 
შესაბამის პენიტენციურ დაწესებულებაში არასრულწლოვანთან მომუშავე სო
ციალური მუშაკისაგან, ფსიქოლოგისგან, სამედიცინო მუშაკისა და ფსიქიატრისგან.  

სამუშაო პროცესში შესაძლოა გარკვეული სირთულეებიც წარმოიქმნას. კერძოდ, 
საუბრისას არასრულწლოვანმა შესაძლოა განმარტოს, რომ არ აღიარებს დანაშაულს. 
არასრულწლოვანი პირის მიერ ბრალის უარყოფაზე გაკეთებული განცხადების 
მიუხედავად, სპეციალისტი აგრძელებს ანგარიშის მომზადებას, თუმცა განუმარტავს 
მას, რომ მისი დამოკიდებულების შესახებ ინფორმაციის ასახვა მოხდება 
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ინდივიდუალური შეფასების დოკუმენტში, რომ ის დამატებით დაუკავშირდება 
კანონიერ წარმომადგენელს და საქმის ადვოკატს. 

იმ შემთხვევაში, როდესაც არასრულწლოვანი პირი ბრალდებულია თანამო
ნაწილეობისათვის, შეფასების დოკუმენტზე მომუშავე სპეციალისტი თანამშრომ
ლობს სხვა სოციალურ მუშაკებთან, რათა მომზადებული ანგარიშები არ შეიცავდეს 
ურთიერთგამომრიცხავ ინფორმაციას ან ადგილი არ ჰქონდეს უზუსტობებს; თუმცა 
მნიშვნელოვანია, სპეციალისტმა გაითვალისწინოს კონკრეტული გარემოებები და 
ინდივიდუალური საჭიროებები.  

 სპეციალისტის შეფასება ეფუძნება მითითებული წყაროებისგან მიღებული  
ინფორმაციის ანალიზს; დოკუმენტში ასევე ხდება არასრულწლოვნის მოსაზრებე
ბის ასახვა. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში სტრუქტურირებულია, რადგან 
მზადდება ერთი ფორმით და ერთი და იმავე საკითხების შეფასებით. დოკუმენტი 
არის გასაგები და ნაკლებად არის დატვირთული პროფესიული ტერმინებით. ინ
დი  ვიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების დროს თითოეული საკითხის 
განსაზღვრისას სოციალური მუშაკი განმარტავს, თუ რა ფაქტორებს შეეძლო გავ
ლე ნის მოხდენა ქმედების განხორციელებაზე და მისი ხელმეორედ ჩადენის ან 
პრევენციის შესაძლებლობაზე. სპეციალისტის მიერ მომზადებული სასჯელის და
ნიშ ვნისას კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის ინდივიდუალური შე
ფასების ანგარიში უნდა იყოს ნეიტრალური და ჰქონდეს სარეკომენდაციო ხასიათი.

5.3. ავსტრალია  საუკეთესო პრაქტიკის მიმოხილვა
აღნიშნული თავის განხილვის დროს მნიშვნელოვანია, საერთაშორისო 

გამოცდილებასაც დაეთმოს ყურადღება. აქედან გამომდინარე, მოძიებულ და გან
ხილულ იქნა ავსტრალიის შემთხვევა. მიღებული ინფორმაციით, მას შემდეგ, რაც 
სასამართლო გასცემს ბრძანებას, მომზადდეს არასრულწლოვნის ინდივიდუალური 
შეფასების ანგარიში, საქმე იგზავნება ავსტრალიის გამოსასწორებელ დეპარტამენტ
ში (Department for Correctional Services). თუმცა აღნიშნულის წინაპირობად ითვლება 
შემდეგი გარემოება  ბრალდებული პირი აღიარებს დანაშაულს ან ცნობილია 
დამნაშავედ სასამართლოს მიერ. ავსტრალიის გამოსასწორებელი დეპარტამენტი 
საქმეს უგზავნის სამუშაო ჯგუფის ლიდერს, რომელიც, თავის მხრივ, დაავალებს 
სოციალურ მუშაკს, დაიწყოს მუშაობა ანგარიშის მოსამზადებლად. თუმცა მანამ, 
სანამ საბოლოო ფორმით მოხდება სასამართლოსთვის ან/და დაინტერესებული 
პირებისათვის წარდგენა, ანგარიში რამდენიმე ეტაპისაგან შემდგარ შემოწმებას 
გადის, რომელიც გულისხმობს როგორც შინაარსობრივი, ასევე ფორმალური 
თვალსაზრისით შემოწმებას. მომზადებული ანგარიში ექვემდებარება სპე
ციფიკურ საფორმატო მოთხოვნებს, რომლებიც წინასწარაა დადგენილი და 
შეიცავს მითითებებს ფორმალობის ხარისხის, გამოსაყენებელი შრიფტისა თუ 
სხვა სტილისტური, ენობრივი თუ ტექნიკური დეტალების შესახებ. აღნიშნული 
დეტალები მნიშვნელოვანია, რათა დაცული იყოს ანგარიშის ხარისხი და მას 
ჰქონდეს სტანდარტული ფორმა ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სასამართლო 
იურისდიქციაში წარსადგენად. 

როგორც ცნობილია, სპეციალისტი, პირველ ეტაპზე, ინტერვიუს ატარებს 
არასრულწლოვანთან, მის მშობლებთან ამ მეურვესთან. აქედან გამომდინარე, 
მნიშვნელოვანია, რომ შეფასების ეტაპზე სულ მცირე ორჯერ მოხდეს 
არასრულწლოვანთან გასაუბრება, რომელთაგან ერთი აუცილებლად უნდა იყოს 
პირისპირ. დამატებით, გასაუბრება ხდება ყველა იმ პირთან, რომლებსაც აქტიური 
კომუნიკაცია ჰქონდათ/აქვთ არასრულწლოვანთან.
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ანგარიშის წარდგენის ვადად განისაზღვრება 15 სამუშაო დღე, თუმცა 
უნდა აღინიშნოს, რომ ვადა შესაძლოა გაიზარდოს, დამატებითი გარემოებების 
გათვალისწინებით. იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო მოითხოვს კონკრეტულ 
ინფორმაციაზე ყურადღების გამახვილებას, ავსტრალიის კანონმდებლობის 
შესაბამისად, ანგარიში შესაძლოა მომზადდეს უზენაესი ინსტანციისთვისაც. 
როგორც წესი, უზენაესი სასამართლოსათვის მომზადებული ანგარიში ბევრად 
კომპლექსური ხასიათისაა და მოსამზადებლად მეტ დროს საჭიროებს. ანგარიშის 
მომზადებისათვის შესაძლოა გამოიყოს 6 კვირამდე ან მეტი ვადა.

ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში სასამართლოს აწვდის ინფორმაციას 
იმ ფაქტორების შესახებ, რამაც განაპირობა არასრულწლოვანი პირის მიერ 
დანაშაულის ჩადენა, აგრეთვე ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ როგორია მისი 
დამოკიდებულება დანაშაულისა და დაზარალებული პირის მიმართ, როგორია 
შედეგები და როგორია მისი ამჟამინდელი მდგომარეობა. ამასთან, ანგარიში 
განიხილავს ჩარევის შესაძლო მექანიზმებსა და პროგრამებს, რომლებიც 
გამოიყენება დანაშაულებრივი ქცევის დასარეგულირებლად. აღსანიშნავია, რომ 
საქართველოში, არსებული გამოცდილებით, ანგარიშის მიზანი მსგავსია იმისა, 
რაც გვაქვს ავსტრალიის შემთხვევაში. 

განსხვავებული და საინტერესო მიგნებაა ინდივიდუალური შეფასების 
ანგარიშში გამოყოფილი „განხილვის“ სექცია, სადაც სპეციალისტი მიმოიხილავს 
სასჯელის ყველა შესაძლო სახეს. ანგარიშში მითითებული უნდა იყოს, თუ 
რამდენად მზადაა ან რამდენად სურს არასრულწლოვან პირს დაემორჩილოს 
სასჯელის კონკრეტულ სახეს. რეკომენდებულია, სოციალურმა მუშაკმა, 
სასამართლოსათვის სასჯელის შესაძლო სახეების შეთავაზებამდე, განიხილოს 
შესაძლო ალტერნატივები არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელსა და/
ან ბრალდების მხარესთან. ამასთან, ავტორმა უნდა წარმოადგინოს დეტალური 
ინფორმაცია იმ პროგრამებისა თუ ჩარევის (ინტერვენციის) მექანიზმების 
შესახებ, რომლებიც ხელმისაწვდომია არასრულწლოვნისათვის და დაეხმარება 
მას, დაარეგულიროს დანაშაულებრივი ქცევა. მნიშვნელოვანია, სოციალურმა 
მუშაკმა გაითვალისწინოს, რომ შეთავაზებული პროგრამა პირდაპირ უნდა 
იყოს მიმართული იმ ფაქტორებსა თუ გარემოებებზე, რომლებმაც განაპირობა 
არასრულწლოვნის დამოკიდებულებებისა და ღირებულებების ჩამოყალიბება. 
ანგარიში უნდა მოიცავდეს სასჯელის თითოეული სახის ძლიერი და სუსტი 
მხარეების მითითებას არასრულწლოვნის ინდივიდუალური გარემოებებისა და 
მახასიათებლების გათვალისწინებით.  

საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ანგარიშის წარდგენის შემდეგ სპეციალისტი 
ვალდებულია დაესწროს სასამართლოს სხდომას და მზად იყოს, მოთხოვნის 
შემთხვევაში, წარუდგინოს მოსამართლეს მტკიცებულებები და მონაწილეობა  მიი
ღოს დაკითხვის პროცესში ანგარიშში მოცემულ ნებისმიერ საკითხთან დაკავში
რებით. საქართველოში სოციალური მუშაკი არ არის ვალდებული დაესწროს 
სასამართლო პროცესს, თუმცა, მოსამართლის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში, 
შესაძლოა მას მოუწიოს მონაწილეობა. 

იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლოს სხდომის მსვლელობისას ბრალდების მხარე 
სასამართლოს წარუდგენს მტკიცებულებებს ახალ ან დამატებით დანაშაულებზე, 
სასამართლო უფლებამოსილია გასცეს ბრძანება დამატებითი ანგარიშის 
მომზადების თაობაზე, რომელიც ასახავს ახალ ინფორმაციას. დამატებითი 
ანგარიშის მომზადება ასევე შესაძლოა გახდეს საჭირო, თუ დიდი დროა გასული 
თავდაპირველი ანგარიშის წარდგენასა და სასამართლოს სხდომას შორის. 
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თავი VIII. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების მომზადების სპეციფიკა და თავისებურებანი 

6. მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკებისა და საჭი
როებების შეფასების ანგარიშის მომზადების სპეციფიკა

6.1. ანგარიშის მიზანი
მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკებისა და 

საჭიროებების შეფასების ფორმის მიზანს წარმოადგენს მსჯავრდებულის 
რეინტეგრაციისათვის ოჯახის მომზადება. ოჯახსა და სოციალურ გარემოში 
არსებული რისკებისა და საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია ასევე მიეწოდება 
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივ საბჭოს, რომელიც 
იღებს გადაწყვეტილებას, სასჯელის მოუხდელი ნაწილი მსჯავრდებულს უფრო 
მსუბუქი სახის სასჯელით შეუცვალოს ან სასჯელის მოხდისაგან პირობით 
ვადამდე გაათავისუფლოს იგი.  

6.2. ინფორმაციის მოპოვების წყაროები და მეთოდები
მოგეხსენებათ, რომ შეფასების პროცესში ინფორმაციის ერთერთ წყაროდ 

გამოიყენება პენიტენციური დაწესებულებიდან მოწოდებული მსჯავრდებულის 
მომართვისა და თანხმობის ფორმა, რომლის საფუძველზეც სსიპ „დანაშაულის 
პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული 
სააგენტოს“ სპეციალისტი იწყებს შეფასების პროცესს. ანგარიშში ინფორმაციის 
ასახვისა და ანალიზის მიზნით ხორციელდება ვიზიტი საცხოვრებელ მისამართზე 
და ინტერვიუ ოჯახის წევრებთან, ნათესავებთან, მეზობლებთან და მეგობრებთან. 
შეფასების მომზადების დროს ასევე მნიშვნელოვანია დაკვირვება. სოციალურმა 
მუშაკმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ მის მიერ მომზადებული ანგარიში უნდა იყოს 
არგუმენტებით გაჯერებული და ანალიზზე დაფუძნებული. 

სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და 
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს“ სპეციალისტი, მსჯავრდებულის ოჯახსა და 
სოციალურ გარემოში არსებული რისკებისა და საჭიროებების განსაზღვრის მიზნით, 
სატელეფონო კომუნიკაციის საფუძველზე, გეგმავს, სულ ცოტა, ერთ შეხვედრას 
მომართვის ფორმაში მითითებულ მისამართზე; საჭიროების შემთხვევაში, ასევე 
ახორციელებს დამატებით შეხვედრას და გასაუბრებას როგორც საცხოვრებელ 
მისამართზე, ასევე სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში“.

როგორც ცნობილია, ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში ასახავს ინფორ
მაციას ოჯახის/სოციალური გარემოს შესახებ, ასევე ყურადღებას ამახვილებს 
იმაზე, თუ რამდენად მზად არიან ოჯახის წევრები მსჯავრდებულის საცხოვ
რებელ გარემოში დაბრუნებისთვის; ყურადღება მახვილდება იმაზეც, თუ 
რამდენად სწორად ესმით ოჯახის წევრებს მსჯავრდებულის მიერ ჩადენილი 
კანონსაწინააღმდეგო ქმედების მიზეზები, ასევე ექნება თუ არა ამ უკანასკნელს 
თავშესაფარი გათავისუფლების შემდგომ, რამდენად სტაბილური და უსაფრთხო 
იქნება იგი. შეფასების დოკუმენტში ყურადღება მახვილდება  მსჯავრდებულ
ზე დამოკიდებულ პირებზეც. ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკებისა 
და საჭიროებების შეფასების დოკუმენტში სპეციალისტის მხრიდან აქცენტი 
კეთდება იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს მსჯავრდებულის შემოსავლის წყარო 
მისი გათავისუფლების შემდგომ. მოწოდებული ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს 
ანალიზს ოჯახის მატერიალური მდგომარების, მსჯავრდებულის რესურსებისა 
და იმ საფრთხეების შესახებ, რომელიც ფინანსურ კეთილდღეობას უკავშირ
დება. ყურადღება მახვილდება იმაზეც, თუ რამდენად აქვს ოჯახს რესურსი, 
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მხარდაჭერა აღმოუჩინოს მსჯავრდებულს გათავისუფლების შემდგომ, უზ
რუნველყოს საცხოვრებლით, გაუწიოს მორალური მხარდაჭერა, დაეხმაროს 
გარემოსთან ინტეგრაციაში. 

აღსანიშნავია, რომ სამუშაო პროცესში შესაძლოა გარკვეული სირთულეებიც 
წარმოიქმნას. მაგალითად, მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს 
რისკებისა და საჭიროებების შეფასების ეტაპზე შესაძლოა სოციალურმა მუშაკმა 
მიიღოს ისეთი ინფორმაცია,  რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეს სპეციალური 
პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივმა საბჭომ, თუმცა მისი გაცნობა შეიძლება 
რისკის შემცველი აღმოჩნდეს მსჯავრდებულისათვის (მაგ., ოჯახის წევრის 
გარდაცვალება, როდესაც თავად ჯერ არ ფლობს ინფორმაციას ამის შესახებ). 
მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი შინაარსის ინფორმაციის ასახვამდე სპეციალისტმა 
კონსულტაცია გაიაროს პროფესიულ ზედამხედველთან და სამმართველოს 
უფროსთან, რათა სწორად იქნეს მიწოდებული ინფორმაცია როგორც საბჭოსთვის, 
ასევე მსჯავრდებულისთვის, რომ აღნიშნულმა არ გამოიწვიოს მსჯავრდებულის ან/
და მისი ოჯახის წევრის ემოციური მდგომარეობის ცვლილება.        

6.3. არასრულწლოვნებთან მუშაობის თავისებურებანი   
მოგეხსენებათ, რომ არასრულწლოვნებთან მუშაობის შემთხვევაში, სპეცია

ლისტი აუცილებლად ეყრდნობა განსხვავებულ მიდგომებს. იმ შემთხვევაში, თუ 
სპეციალისტი მუშაობს არასრულწლოვნის ოჯახისა და სოციალური გარემოს 
რისკებისა და საჭიროებების შეფასების დოკუმენტზე, მნიშვნელოვანია, ყურადღება 
გამახვილდეს კანონიერი წარმომადგენლების როლზე და აღზრდის მეთოდებზე, 
არასრულწლოვნის ცხოვრებაზე, განვითარების პირობებზე, ოჯახურ მდგომარეო
ბასა და სხვა გარემოებებზე, რომლებიც მისი ხასიათისა და ქცევის თავისებურებე
ბის შეფასების შესაძლებლობას იძლევა, ასევე სამომავლო გეგმებსა და ოჯახის 
მზაობაზე, დაეხმაროს არასრულწლოვანს დაძლიოს სამართლებრივი სირთულეები. 
ყოველივე ზემოთქმულზე ყურადღება უნდა გამახვილდეს ასევე იმ შემთხვევაშიც, 
თუ არასრულწლოვანს, როგორც კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირს, პენიტენციურ 
დაწესებულებაში მოხვედრამდე შეხება ჰქონდა სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, 
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოსთან“. 
მნიშვნელოვანია, სპეციალისტის მხრიდან გაკეთდეს ინფორმაციის ანალიზი, თუ რა 
აქტივობებში იყო ჩართული არასრულწლოვანი, ჰქონდა თუ არა მას კომუნიკაცია 
სპეციალისტებთან, იღებდა თუ არა სარეაბილიტაციო მომსახურებას და როგორი 
იყო შედეგი, არღვევდა თუ არა გამოცხადების რეჟიმს და რა იყო აღნიშნულის 
მიზეზი. ასევე მნიშვნელოვანია, ყურადღება გამახვილდეს მშობლების მხრიდან 
განხორციელებულ რეაგირების მექანიზმებზე (მსჯავრდებულის ოჯახისა და 
სოციალური გარემოს რისკებისა და საჭიროებების შეფასების ფორმის გზამკვლევი, 
პრობაციის ეროვნული სააგენტო).

7. შეჯამება
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში სამართალდამრღვევთა რეაბი

ლიტაციის პროცესის საწყისს და ერთერთ მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოად
გენს. სპეციალისტების მხრიდან ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის 
კომპეტენტური წარმოება ძალზე მნიშვნელოვანია, რადგან მათ მიერ 
შემუშავებული დასკვნები სარწმუნო წყარო და დამხმარე რესურსია მართლ
მსაჯულების სისტემისათვის. სწორად წარმართული შეფასების პროცესი 
გავლენას ახდენს, მთლიანად, შემთხვევის წარმატებაზეც. 
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თავი VIII. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების მომზადების სპეციფიკა და თავისებურებანი 

8. რეკომენდაციები ტრენერისათვის 
ტრენერმა სესიის დაგეგმვის დროს სასურველია გაითვალისწინოს როგორც 

თეორიული მასალა, ასევე პრაქტიკული სავარჯიშოები. სწავლების მეთოდი 
შესაძლოა ემყარებოდეს როგორც სალექციო მეთოდს, ასევე გონებრივ იერიშს, 
დისკუსიას, ინდივიდუალურ და ჯგუფურ სავარჯიშოებს, სიმულაციის მეთოდს და 
როლურ აქტივობებს.

ტრენერის მიზანია, აღნიშნული სესიების ბოლოს მსმენელს გაცნობიერებული 
ჰქონდეს შემდეგი საკითხები:

 ● მართლმსაჯულების სისტემაში ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის 
მნიშვნელობა;

 ● ვინ არიან ანგარიშის ადრესატები და რა მიზანს ემსახურება სპეციალისტის 
მიერ მომზადებული ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში;

 ●  ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების ეტაპზე წყაროების, 
ინფორმაციის მოძიებისა და მისი ანალიზის მნიშვნელობა;

 ● სარეკომენდაციო ნაწილის ობიექტურად განსაზღვრის მნიშვნელობა.
ტრენერი უნდა შეეცადოს აქტიურად ჩართოს ჯგუფის ყველა მონაწილე 

სამუშაო პროცესში, თანაბრად გადაანაწილოს პრაქტიკული დავალებები, 
რათა თითოეულ წევრს ჰქონდეს შესაძლებლობა, დააფიქსიროს და გაუზიაროს 
გარშემომყოფებს  საკუთარი აზრი/გამოცდილება. 

9. გამოყენებული ლიტერატურა
 ● ნამიჭეიშვილი ს., მგელიაშვილი მ., სოციალური სამუშაოს პრაქტიკის 

საფუძვლები, თავი V, თბ., 2010, 59, 6566.
 ●  შეყრილაძე ი. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშში სარეკომენდაციო 

ნაწილის მომზადების სპეციფიკა (სასწავლო მოდული), 2017, 321.
 ● შეყრილაძე ი., საძაგლიშვილი შ., კონსულტირება სოციალურ მუშაობაში, 

თავი III, თბ., 2020, 5967.
 ● UNICEF, წინასასამართლო მოკვლევის ანგარიში, საუკეთესო პრაქტიკის 

მიმოხილვა, საქ., 2015, 721.
 ● ბრძანება №502 „სრულწლოვან მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა 

რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის მიზნით რისკისა და საჭი
როებების შეფასების, აგრეთვე, ინდივიდუალური გეგმის მომზადების, 
განხორციელებისა და მონიტორინგის წესის (შემთხვევის მართვის წესი) 
დამტკიცების შესახებ“, მე8 მუხლი, 78, 12/03/2020.

 ● არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, 27ე მუხლი, 1112, 
12/06/2015.

 ● საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა 
მინისტრისა და საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინის
ტრის ერთობლივი ბრძანება №132/№95/№23, მე3 მუხლი, 35, 15/03/2016.

 ● არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რისკის შეფასებისა და სასჯელის 
აღსრულების ინდივიდუალური გეგმის შედგენის პრინციპები, წესი და 
ფორმა, პრობაციის ეროვნული სააგენტო, 2015.
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ნათია ალიაშვილი 

 ● მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკებისა და 
საჭიროებების შეფასების ფორმის გზამკვლევი, პრობაციის ეროვნული 
სააგენტო, 2016.

 ● სახელმძღვანელო მითითებები სოციალური მუშაკებისთვის და ოფიც
რებისთვის განრიდების შესახებ, პრობაციის ეროვნული სააგენტო.

10. რეკომენდებული ლიტერატურა
 ● მგელიაშვილი მ., სოციალური სამუშაოს პრაქტიკის საფუძვლები, სატრენინ

გო მასალების კრებული, თავი III, თბ., 2011, 4460. 
 ● ბერნჰარდტი ე., ქელბაქიანი ა., ნამიჭეიშვილი ს., ბაროუზი რ., შეყრილაძე 

ი., საძაგლიშვილი შ., სოციალური მუშაობა სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სფეროში, თავი IV, თბ., 2014, 39. 

 ● გაეროს ბავშვთა ფონდი, ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბი
ლიტაციისათვის, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, ინდივიდუალური 
შეფასების ანგარიშის მექანიზმის შექმნა საქართველოში, თბ., 2015.

 ● ქელბაქიანი ა., ცაგარელი ნ., ნათიძე მ., ნამიჭეიშვილი ს., შეყრილაძე ი., 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების მომზადების სახელმძღვანელო 
მითითებები სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგებისათვის, თბ., 2015.
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თავი IX. რესოციალიზაციის და რეაბილიტაციის მომსახურებები

ავტორები: ნათია ალიაშვილი / ნინო ჭარხალაშვილი

როდესაც ადამიანს განვიხილავთ ისეთად, როგორიც ის არის,  
მას ვხდით იმაზე უარესს, ვიდრე არის;  

მაგრამ როდესაც მას განვიხილავთ ისეთად, როგორიც უნდა იყოს,  
მაშინ ვაძლევთ შესაძლებლობას იყოს ისეთი,  

როგორიც მას შეუძლია, რომ იყოს. 
ვიქტორ ფრანკლი

1. შესავალი
კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა მიმართ დამოკიდებულება კაცობრიობის 

ისტორიის მანძილზე იცვლებოდა იმდენად, რამდენადაც იცვლებოდა დანაშაულის 
მიზეზების შესახებ წარმოდგენები.

განვითარების ადრეულ ეტაპზე დამნაშავეებს სასტიკ ფიზიკურ გამოცდას 
უწყობდნენ, რადგან სწამდათ, რომ ისინი ბოროტი ძალების მიერ იყვნენ 
შეპყრობილნი. პრიმიტიული წარმოდგენები დანაშაულის შესახებ მოგვიანებით 
კრიმინოლოგიურმა თეორიებმა ჩაანაცვლა, რომლებიც, თავის მხრივ, იმ ეპოქაში გა
ბატონებულ ფილოსოფიურ მოძღვრებებს ეყრდნობოდა. მთავარი კითხვა კი იგივე 
რჩებოდა  რატომ ჩადის ადამიანი დანაშაულს?  შემდგომი რეაგირება  დასჯა თუ 
რეაბილიტაცია  სწორედ დასმული კითხვის პასუხიდან გამომდინარეობდა. 

რეაბილიტაციის იდეამდე თანამედროვე საზოგადოება სწორედ კანონთან 
კონფლიქტში მყოფ პირთა  პიროვნებასთან და მის სოციალურ გარემოსთან 
მიახლოების შემდეგ მივიდა.

მოწიფული საზოგადოების უპირველესი გამოვლინება მის წიაღში 
თანამცხოვრები ადამიანების სოციალური და პიროვნული გამოწვევების აღიარება 
და მათ ზრუნვაზე პასუხისმგებლობის აღებაა. „თუ ვიღებთ მოსაზრებას, რომ 
დანაშაული, თუნდაც ნაწილობრივ, განაპირობა სოციალურმა დეპრივაციამ, 
მაგალითად, სიღარიბემ, ან სხვა გამოწვევებმა, რომლებსაც საზოგადოებამ სათანა
დოდ ვერ უპასუხა, იმდენად, რომ ინდივიდის უნარი, თავიდან აეცილებინა და
ნა შაული, კომპრომეტირებული იყო, მაშინ მტკიცედ უნდა შევთანხმდეთ, რომ 
საზოგადოებას აქვს მორალური ვალდებულება დაეხმაროს მას, იპოვოს გამოსა
ვალი სიტუაციიდან“ (Gullerard Gilbert, 1982; Cerlen, 1984).
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2. რეაბილიტაციის ისტორიული კონტექსტი
კრიმინოლოგიურმა თეორიებმა  კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები, ჩადენილ 

დანაშაულში პიროვნული და გარემო ფაქტორების ხვედრითი წილის მიხედვით, 
კონტინუუმის სხვადასხვა მხარეს მოათავსა. 

კრიმინოლოგიის კლასიკური სკოლა, რომელიც მე18 საუკუნის ევროპაში 
(Beccaria, 1764) იღებს სათავეს, ეფუძნება რწმენას, რომ დანაშაულის ჩადენისას 
ადამიანი მოქმედებს გააზრებულად და ხელმძღვანელობს თავისუფალი 
ნებით. კლასიკური სკოლის მიხედვით, დანაშაულებრივი ქცევა ინდივიდის 
გაცნობიერებული არჩევანია, შესაბამისად, ის სრულ პასუხისმგებლობას ადამიანს 
აკისრებს.

რადიკალურად განსხვავებული, პოზიტივისტური სკოლის მიხედვით კი, 
ადამიანი მისი პიროვნების შიგნით თუ გარეთ არსებული ძალების ერთგვარი 
მსხვერპლია. პოზიტივისტური სკოლის ნაკლებად რადიკალური ვერსია შემდეგ
ნაირად გამოიყურება: ადამიანის თავისუფალი ნება მეტნაკლებად შეზღუდულია 
ფაქტორებით, რომლებიც მის კონტროლს გარეთაა (სიღარიბე, მენტალური 
დაავადება, ანტისოციალური და პროკრიმინალური თანატოლებისგან შეძენილი 
განწყობები და ა.შ.). შესაბამისად, დანაშაულის განმეორებით ჩადენის თავიდან 
არიდება იმ შიდა თუ გარე ფაქტორებზე ზემოქმედებით არის შესაძ ლებელი, 
რომლებიც მას განაპირობებს და რომლებსაც  პოზიტივისტური სკოლა სამ 
ძირითად ჯგუფად ჰყოფს  ბიოლოგიურ, ფსიქოლოგიურ და  სოცია ლურ/გარემო 
ფაქტორებად, ხოლო ინტერვენცია, შესაბამისად, გულისხმობს ცვლილებას, 
პიროვნებისა და გარემოს დონეზე, ამ ფაქტორებზე ზეგავლენის მოხდენით.     

ამგვარად, პოზიტივისტურმა სკოლამ, დაინტერესდა რა დანაშაულის გამომწვევი 
მიზეზებითა და მათზე ზემოქმედების შესაძლებლობებით, საფუძველი ჩაუყარა 
კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა რეაბილიტაციის იდეას.

თუმცა რეაბილიტაციის პროცესმა გრძელი და ხანგრძლივი გზა გაიარა 
დღეისათვის არსებული სარეაბილიტაციო მოდელის შექმნამდე. კანონთან კონ
ფლიქტში მყოფ პირთა  რეაბილიტაციის მიზნით პირველი თერაპიული მუშაობა 
ფსიქოანალიტიკური ტრადიციის ფარგლებში დაიწყო (Aichhern, 1925/1955), 
რომელიც დელინკვენტურ ქცევას განვითარების ხარვეზად აფასებდა და, 
შესაბამისად, თერაპიის მიზნად ამ ხარვეზის აღმოფხვრასა და დელინკვენტობის 
ამგვარად შემცირებას მოიაზრებდა. 194060 წლებში ბრიტანეთსა და ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში გამოიყენებოდა ჯგუფური კონსულტაცია, ფსიქოდრამა, 
ტრანსაქციული ანალიზი და სხვა ინდივიდუალური თუ ჯგუფური თერაპიული 
მიდგომები, რომლებიც მოგვიანებით, 1970იან წლებში, ბიჰევიორისტულმა 
სკოლამ  ქცევითმა თერაპიამ ჩაანაცვლა; თუმცა მეცნიერებს შორის ძალას 
იკრებდა სკეპტიკური დამოკიდებულება რეაბილიტაციის ეფექტიანობის მიმართ, 
რამაც  კულმინაციას მიაღწია 1974 წელს მარტინსონის ნაშრომში „რა მუშაობს?“ 
(What Works?). ამით რეაბილიტაციის იდეის დაღმასვლა დაიწყო, და ის 1990 
წლამდე  გაგრძელდა, როდესაც გარეტმა (Garrett, 1985) და მრავალმა სხვა ავტორმა 
(Andrews, Zinger, Hoge, Bonta, Gendreau, Cullen, 1990; lipsey, 1992; Lose &koferl, 1989) 
კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა რეაბილიტაციის უზარმაზარი რაოდენობის 
ლიტერატურის მეტაანალიზი ჩაატარეს და შექმნეს ცოდნა იმ დროისათვის 
არსებული სარეაბილიტაციო მიდგომების ეფექტიანობის შესახებ, რომელიც 
ცნობილი გახდა სახელწოდებით „რა მუშაობს“, მარტინსონის იმავე დასათაურების 
მქონე ნაშრომის მსგავსად.
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3. დეზისტანსის თეორია
მაშინ, როდესაც კრიმინოლოგიური თეორიების კვლევის მთავარ საგანს 

დანაშაულის გამომწვევი მიზეზები და მათზე ზემოქმედების შესაძლებლობები 
წარმოადგენდა, მეცნიერების სათანადო ყურადღების მიღმა დარჩა დანაშაულის 
შეწყვეტის   დანაშაულებრივი ცხოვრების დასრულების, რაობა და მნიშვნელობა.

თავდაპირველად, დანაშაულებრივი ქცევის შეწყვეტას  ხანგრძლივ წყვეტას, 
ყურადღება მიაქციეს 193040 წლებში გლიუკებმა (Glueck & Glueck, 1937) 
„მოწიფულობის  თეორიაში“, რომლებმაც შენიშნეს, რომ  ასაკი იყო ყურადსაღები 
ფაქტორი სასიკეთო ცვლილების, დანაშაულებრივი ცხოვრების მიტოვების 
პროცესში. მოგვიანებით, მონაცემების ხელახალი ანალიზის საფუძველზე, სამპსონ
მა და ლაუბმა (Sampson and Laub) შექმნეს ასაკთან შეჭიდული  „არაფორმალური 
სოციალური კონტროლის“ თეორია, რომლის მიხედვითაც ასაკი განიხილეს 
სხვა ფაქტორებთან  ბიოლოგიურ ცვლილებასთან, სოციალურ გარდაქმნასა და 
ცხოვრებისეულ გამოცდილებასთან კონტექსტში და მხოლოდ ამგვარად მოიაზრეს, 
როგორც დანაშაულის შეწყვეტის განმაპირობებელი მნიშვნელოვანი ფაქტორი.

ამ და სხვა იმდროინდელმა შრომებმა საფუძველი ჩაუყარა კვლევებს, რომლებიც 
დანაშაულებრივი ცხოვრების დასრულების ბუნებრივად მიმდინარე პროცესს 
აკვირდება და „დეზისტანსის” თეორიის სახელითაა ცნობილი. დეზისტანსი 
განისაზღვრება, როგორც (desist  ნიშნავს შეწყვეტას) დანაშაულებრივი  ცხოვრების 
ან სხვა ანტისოციალურ ქმედებათა შეწყვეტა.  

დღეისათვის დეზისტანსის თეორიის მკვლევარები გამოყოფენ სამ ძირითად 
მიმართულებას, რომლებიც დანაშაულის შეწყვეტის მიზეზების ახსნას უკავშირ
დება: 1  კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა გადაწყვეტილების მომწიფება, 
შეწყვიტოს დანაშაული; 2  მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული მოვლენა (ქორწინება, 
შვილის ყოლა, დასაქმება), რომელთაც, დანაშაულის ხელახალი ჩადენის 
შემთხვევაში, დაკარგვის საფრთხე ემუქრება; და 3  კანონთან კონფლიქტში მყოფ 
პირთა  იდენტობის ცვლილება პროსოციალური მეხატით. თუმცა მკვლევართა 
უმეტესობა იზიარებს მოსაზრებას, რომ დეზისტანსი არის ამ ფაქტორების  
პიროვნული ნებისა და მასზე ზემოქმედი სოციალური სტრუქტურის  ურთიერთ
მოქმედების შედეგი (Laub and Sampson, 2001; Marveill, 2006); „ადამიანები უფრო 
დიდი ალბათობით წყვეტენ დანაშაულებრივ ქმედებას, როდესაც აქვთ ძლიერი 
კავშირი ოჯახთან და საზოგადოებასთან, დაკავებული არიან საქმიანობით, 
რომელიც ავსებთ, აქვთ სხვებისთვის საკუთარი მნიშვნელოვნების განცდა,  
საკუთარი ძალების რწმენა, ცხოვრების საზრისი და მიზანი“ (Shadd Maruna & Ruth 
Mann).  

დანაშაულებრივი ცხოვრების დინამიკის ბუნების, მასზე მოქმედი ფაქტორების 
მრავალფეროვნებისა და მის ცენტრში მდგომი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირის 
რთულ და ცვალებად მოცემულობას ყველაზე ზუსტად ტერმინი „დეზისტანსის 
მოგზაურობა“ გამოხატავს (Jake, 2017). „მოგზაურობის“ მეტაფორა ხაზს უსვამს იმას, 
რომ დეზისტანსი არ არის სწორხაზოვანი გზა Aდან B წერტილამდე, ის უფრო 
ზიგზაგს ჰგავს, რომელიც თითქმის ყოველთვის გულისხმობს ჩავარდნას, ხარვეზებს, 
ჩიხს და არასწორ არჩევანს (Glaser, 1964; Laub and Sampson, 2001; Matza, 1964; Weaver 
and McNeill, 2010), თუმცა დეზისტანსის პროცესი შეიძლება შეიცავდეს მრავალ 
მოგზაურობას და თითოეული მათგანი აღწევდეს ახალ დანიშნულების ადგილს. 
დეზისტანსი ანუ დანაშაულებრივი ცხოვრების შეწყვეტა, რომელიც თავისთავად, 
ჩარევის გარეშე, ზემოთ აღწერილი ფაქტორების გავლენით ხდება, საფუძველს 
ურყევს ადამიანის სტატიკური ბუნების შესახებ წარმოდგენას, დანაშაულებრივი 
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იდენტობის შეცვლის შესაძლებლობას ამტკიცებს და, ამგვარად, აძლიერებს 
რეაბილიტაციის იდეას, რომელიც დანაშაულის წინაპირობად ბიოფსიქო
სოციალურ ფაქტორებს გულისხმობს, და მისი განმეორების რისკის შესამცირებ
ლად ამ ფაქტორებზე ზემოქმედებით, ადამიანური რესურსის რწმენაზე გავლით, 
ცვლილების მოხდენას ვარაუდობს.

ამგვარად, დეზისტანსის თეორია, იკვლევს და აღწერს რა მიზეზებს, რომლებიც 
ხელს უწყობს დანაშაულებრივ ქმედებათა შეწყვეტას, კანონთან კონფლიქტში 
მყოფ პირებთან მომუშავე სპეციალისტებს, დეზისტანსის ხელშემწყობი ფაქტორე
ბის გათვალისწინებით, სწორი და ეფექტიანი სარეაბილიტაციო მომსახურების 
დაგეგმვისა და განხორციელების შესაძლებლობას აძლევს. 

4. რისკის და საჭიროების მოდელი
ანდრიუსმა და ბონტამ (Andrews and Bonta, 1995) შექმნეს კანონთან კონფლიქტში 

მყოფ პირებთან მუშაობის ეფექტიანი ინტერვენციის მოდელი, რომელიც ამ 
პირებს შორის ინდივიდუალურ განსხვავებას ადგენს დანაშაულის განმეორების 
რისკისა და  იმ კრიმინოგენური საჭიროებების მიხედვით, რაც დანაშაულს უდევს 
საფუძვლად, და რომელიც „რისკისა და საჭიროების“  სახელით არის ცნობილი.

რისკის პრინციპის მიხედვით, მიწოდებული სერვისის ინტენსივობა 
დანაშაულის განმეორების რისკის შესაბამისი უნდა იყოს. ინტენსიურ 
სარეაბილიტაციო პროცესში ერთვებიან მაღალი რისკის მქონე პირები, ხოლო 
მინიმალურ ინტერვენციას საჭიროებენ  განმეორების დაბალი რისკის მქონე 
პირები.

დანაშაულის განმეორების ალბათობის შემცირების მიზნით, კრიმინოგენურ 
საჭიროებებზე  ცვალებად, დინამიკურ ფაქტორებზე, რაც დანაშაულს უდევს სა
ფუძვლად, მიზანმიმართულ ზემოქმედებას საჭიროების პრინციპი ითვალისწინებს.  

რეაგირების (Responsivity) პრინციპი უზრუნველყოფს კანონთან კონფლიქტში 
მყოფ პირთა ინდივიდუალური მახასიათებლების (ასაკი, სქესი, ინტელექტუალური 
შესაძლებლობები და სხვ.)  გათვალისწინებას რეაბილიტაციის დაგეგმვისა და 
განხორციელების პროცესში.

და ბოლოს, ანდრიუსს (Andrews, 1995) შემოაქვს მთლიანობის პრინციპი, 
რომელიც უზრუნველყოფს რეაბილიტაციის პრაქტიკის იმგვარად განხორ
ციელებას, როგორც ის იყო დაგეგმილი. მთლიანობის პრინციპი ეფუძნება უწყვე
ტი მონიტორინგისა და შეფასების პროცესს.

ანდრიუსმა და ბონტამ არაერთი კვლევით დაამტკიცეს, რომ ფსიქოაქტიური 
ნივთიერებების მოხმარება, ანტისოციალური კოგნიციები, ანტისოციალური 
ურთიერთობები, ამასთან, ურთიერთობები ოჯახსა და ახლობლებთან, დასაქმება 
და დასვენება/რეკრეაციული აქტივობები, და ანტისოციალური პიროვნული პა
ტერნი კრიმინოგენურ საჭიროებებს წარმოადგენენ და, დანაშაულის განმეორების 
თვალსაზრისით, მნიშვნელოვან წინაპირობას ქმნიან.

მეტაანალიტიკური კვლევების საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ ყველაზე 
იმედისმომცემ შედეგებს, დანაშაულის განმეორების ალბათობის შემცირების 
თვალსაზრისით, კოგნიტურბიჰევიორალურ თერაპიაზე დაფუძნებული 
საინტერვენციო პროგრამები იძლევა (McGuire and Priestley, 1993; Vennard et 
al., 1997; Vennard and Hedderman, 1998). მისი სამიზნე არის არა პიროვნება, 
როგორც ერთი მთლიანობა, არამედ კონკრეტული ქცევისა თუ აზროვნების 
ტიპი, კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთან მიმართებით კი  დანაშაულებრივი 



122

თავი IX. რესოციალიზაციის და რეაბილიტაციის მომსახურებები

ქცევა და მის საფუძვლად არსებული კრიმინოგენური ფაქტორები. სწორედ ამის 
გამო, საინტერვენციო პროგრამების აბსოლუტური უმრავლესობა კოგნიტურ
ბიჰევიორალურია, მკაცრად სტრუქტურირებულია და დანაშაულებრივ ქცევაზეა 
ორიენტირებული.

4.1. კოგნიტური უნარები
კოგნიტური უნარების ტრენინგი დამნაშავეთა საერთო პროგრამების (General 

Offending Programs) ჯგუფში ერთიანდება. მასში ერთვებიან მსჯავრდებულები, 
რომლებიც რამდენიმე განსხვავებული სახის დანაშაულისთვის იხდიან სასჯელს. 
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში კოგნიტური უნარების პროგრამა სხვადასხვა 
დასახელებით გვხვდება (Reasoning & Rehabilitation (R&R), Acredited Enhanced 
Thinking Skills, Thinking For Change, Think First, Stop & Think).

საქართველოს პენიტენციურ და პრობაციის სისტემებში დანერგილია 
კოგნიტური უნარების TSP  პოზიტიური აზროვნების პროგრამა. ის მიმართულია 
გადაწყვეტილების მიღებისა და პრობლემის გადაჭრის, თვითრეგულაციისა და 
მორალური განსჯის უნარის გაზრდისაკენ.

ფრენდშიპმა და სხვა ავტორებმა (Friendship et al, 2003) პენიტენციურ 
დაწესებულებებში 670 ზრდასრული მამაკაცი გამოიკვლიეს, რომლებმაც გაიარეს 
კოგნიტური უნარების ტრენინგპროგრამა. მათ აღმოაჩინეს, რომ დანაშაულის 
განმეორებით ჩადენის სიხშირე შემცირებული იყო 14%ით  საშუალო და დაბალი 
რისკის მქონე მსჯავრდებულთა შორის და 11%ით  საშუალო და მაღალი რისკის 
მქონე მსჯავრდებულთა შორის. არსებობს კვლევები, რომლებიც განსხვავებულ 
შედეგებს აჩვენებს. კერძოდ, ჰოლინმა და პალმერმა (Hollin & Palmer, 2009) 
ივარაუდეს, რომ კოგნიტური პროგრამის დასრულება ამცირებს დანაშაულის 
განმეორების შემთხვევებს გათავისუფლებიდან 1 წლის მანძილზე, მაგრამ ეფექტი 
არ ნარჩუნდება ხანგრძლივად. რობინსონმა (Robinson, 1995) ვერ გამოავლინა ე.წ. 
ტექნიკური დარღვევების რაოდენობის შემცირება (მაგ., დარღვევები პირობითი 
სასჯელის მოხდისას), მაგრამ გამოავლინა დანაშაულის ჩადენის რაოდენობის 
20%ით შემცირება იმ მსჯავრდებულთა შორის, რომლებმაც გაიარეს კოგნიტური 
უნარების ტრენინგი.

 4.2. ოჯახში ძალადობა
დღესდღეობით, ოჯახში ძალადობისათვის გასამართლებულთა რეაბილიტაციის 

პროგრამების ორი დომინანტური მიმართულება გამოიყენება: ფემინისტური  
ფსიქოსაგანმანათლებლო და კოგნიტურბიჰევიორალური თერაპიული (კბთ) 
მოდგომები, თუმცა ხშირად გვხვდება ე.წ. შერეული მოდელიც.

ფილოსოფიურ დონეზე, კბთ მიიჩნევს, რომ ოჯახში ძალადობა გამოწვეულია 
(1) კოგნიტური შეცდომებით საკუთარი თავისა და პარტნიორის მიმართ და (2) 
ემოციების სათანადოდ გამოხატვის უნარის ნაკლებობით, რაც ბრაზის არაადაპტუ
რი მართვის წინაპირობას ქმნის. კბთ კოგნიტურ შეცდომად მიიჩნევს მამაკაცის 
მოთხოვნილებას, იყოს უპირატესი და პრივილეგირებული ურთიერთობაში, და 
თვლის, რომ ეს გამოსწორებადია.

დულუთის მოდელი შთაგონებულია ოჯახში ძალადობის ფემინისტური და 
სოციოლოგიური ანალიზით. ის მიიჩნევს, რომ ძალადობა იკვებება პატრიარქალური 
კულტურით და მის მიზანს მამაკაცის მიერ ქალზე კონტროლის განხორციელება 
წარმოადგენს; შესაბამისად, აღნიშნული მოდელის ძირითადი მიზანი, მოძალადე 
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მამაკაცთა ინტერვენციის პროცესში, მასკულინური რწმენაშეხედულებების 
შეცვლაა.

საქართველოს პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში 2018 წლიდან გამოიყენე
ბა  „მოძალადეთა ინტერვენციის პროგრამა“ (PRIAMA), რომელიც შერეულ  კბთ, 
გენდერულ და კარგი ცხოვრების მოდელს (GLM) ეფუძნება. 

პროგრამის ეფექტიანობის კვლევამ დადებითი შედეგები აჩვენა ყველა 
შესწავლილ ასპექტში: სექსიზმი, ეჭვიანობა, ემოციური ძალადობა, წყვილს შორის 
კონფლიქტები, პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება, ემპათია, იმპულსურობა, 
მტრობა, გულისწყრომის გამოხატვა და მათი მართვა (Pérez, GiménezSalinas y De 
Juan, 2013).

4.3. ბრაზის მართვა
ბრაზი არც აუცილებელია და არც საკმარისი ძალადობრივი ქცევის გან

ხორციელებისათვის, მაგრამ მისი მნიშვნელოვანი მდგენელია. დადგენილია, რომ 
ბრაზის გამოვლინებები  რისხვა, სიძულვილი და შურისძიება,  ძალადობრივი 
დანაშაულის მამოძრავებელია. ბრაზის რეგულაციის პრობლემა დამნაშავეთა შორის 
კომპლექსურია და უკავშირდება არასახარბიელო ოჯახურ გარემოს, განვითარების 
შეფერხებას,  ნივთიერებათა მოხმარებას, ინსტიტუციონალიზაციას და ა.შ. ბრაზი 
ხშირად გადახლართულია შიშთან, წყენასთან, სევდასთან, სირცხვილთან და 
იმედგაცრუებასთან.

ბრაზის მართვის პროგრამა საგანმანათლებლო და კოგნიტურბიჰევიორალურია. 
ის დამნაშავეს ეხმარება ამოიცნოს ბრაზი, ისწავლოს და გამოიყენოს ბრაზის 
შემცირებაზე მიმართული სხვადასხვა ტექნიკა, მოახდინოს კოგნიციების რე
სტრუქტურიზაცია და შეიმუშაოს ჩავარდნის პროფილაქტიკის ინდივიდუალური 
გეგმა.

მაკდუგალმა და ბოდისმა (McDougall and Boddis, 1991) შეაფასეს ბრაზის 
მართვის მოკლე პროგრამა ბრაზის მართვის სირთულის მქონე მსჯავრდებულებთან 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში. კვლევა ჩატარდა საკონტროლო ჯგუფ
თან. ბრაზისა და აგრესიის კითხვარის შედეგებისა და სასჯელაღსრულების 
დაწესებულების თანამშრომლების შეფასების საფუძველზე დაფიქსირდა საგრძნო ბი 
გაუმჯობესება.

დოუდენმა, ბლანჩეტმა და სერინმა (Dowden, Blanchette and Serin, 1999) ჩაატარეს 
მოცულობითი კვლევა ზრდასრულ მამაკაცებთან კანადის სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებაში. კვლევამ აჩვენა პროგრამის  დადებითი ეფექტი, დანაშაულის 
განმეორების შემცირების თვალსაზრისით, სამი წლის განმავლობაში, თუმცა 
ეფექტი ეხებოდა მხოლოდ მაღალი რისკის მსჯავრდებულებს. უნდა ითქვას, რომ 
ეს პროგრამა ბევრად უფრო ინტენსიურია, ვიდრე ბევრი პროგრამა, რომელიც 
დანერგილია სხვადასხვა ქვეყანაში. ის მოიცავს პროგრამის მთლიანობის პრინციპის 
ყველა კომპონენტის (თანამშრომლების გადამზადება, სუპერვიზია, რეგულარული 
აუდიტი, როლური თამაშები, საშინაო დავალება) სავალდებულო და ზედმიწევნით 
დაცვას. 

4.4. ნივთიერებებზე დამოკიდებულება
ნარკოტიკისა და ალკოჰოლის პროგრამები სასჯელაღსრულების სისტემაში 

ფართო სტრატეგიის მცირე ნაწილს წარმოადგენს, ფარმაკოთერაპიასთან, გარე 
სერვისებთან და ჩანაცვლებით თერაპიასთან ერთად.
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სოციალური დასწავლისა და კოგნიტურბიჰევიორალური თეორიების მიხედ
ვით, დამოკიდებულება დასწავლილი, არაადაპტური ქცევაა, რომელიც შეიძლება 
შეიცვალოს კვლავ სწავლებითა და პროსოციალური ქცევის მოდელირებით (Pearce 
and Holbrook, 2002). ნივთიერებათა მოხმარება, როგორც გამკლავების მექანიზმი, 
დროთა განმავლობაში ნარჩუნდება მყისიერი, შინაგანი განმამტკიცებლით, 
როგორიცაა სიამოვნების განცდა, რომელიც აღემატება მოგვიანებით დამდგარი 
უსიამოვნო შედეგით (დაპატიმრება, კანონთან კონფლიქტი) გამოწვეულ ემოციას. 
ამ მიდგომებზე დაფუძნებული მკურნალობის მეთოდი ცდილობს ინდივიდის 
გამკლავების ქცევითი თავისებურებების და მის საფუძვლად არსებული კოგნიციე
ბის შეცვლას (Parks and Marlatt, 1999), ამიტომ აქცენტი ახალი უნარების შეძენაზე 
კეთდება ისეთი სხვადასხვა ტექნიკის გამოყენებით, როგორიცაა როლური თამაში, 
კოგნიტური რესტრუქტურიზება (არაადაპტური ქცევის ხელშემწყობი სააზროვნო 
პატერნების აღმოჩენა და შესწორება) და ახალი ქცევის განმეორებით განმტკიცება 
(Smith, Gendreau and Swartz, 2009).

კვლევები დამაჯერებლად აჩვენებს სოციალური დასწავლის და კოგნიტურ
ბიჰევიორალურ მეთოდებზე დაფუძნებული პროგრამების ეფექტიანობას 
მკურნალობის სხვა მიდგომებთან შედარებით (Antonowicz and Ross, 1994; Smith, 
Gendreau and Swartz, 2009).

ნივთიერებებზე დამოკიდებულების მკურნალობისას ძირითადი აქცენტი 
მის ინტენსივობაზე კეთდება, რაც გულისხმობს ხშირ შეხვედრებს დროის 
განსაზღვრულ მონაკვეთში, როგორც სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში, 
ასევე მის გარეთ. თუმცა კვლევებმა აჩვენა მკურნალობის ხანგრძლივობის 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მკურნალობის ინტენსიურობასთან შედარებით. 
ბევრმა კვლევამ დაამტკიცა, რომ ზრუნვის ხანგრძლივობა უფრო მნიშვნელოვანია, 
ვიდრე ინტენსივობა (CritsChristoph and Sidqueland, 1996; Moos et al., 2000), რაც  
ადასტურებს ინდივიდის ცხოვრებისეული კონტექსტის გავლენას რემისიასა და 
ჩავარდნაზე.

4.5. აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება
აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული პირების მკურნალობის ფსიქო

ლოგიური მეთოდების შესახებ არსებული საერთაშორისო კვლევების რაო
დენობრივი მეტაანალიზი (Ståle Pallesen, Morten Mitsem, Gerd Kvale, Bjørn
Helge Johnsen & Helge Molde, 2005) ეფუძნებოდა სამეცნიერო ჟურნალებში 
1966დან 2004 წლამდე გამოქვეყნებულ 22 კვლევას და მიზნად ისახავდა 
აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულ პირთა ფსიქოლოგიური მეთოდებით 
მკურნალობის მოკლე და გრძელვადიანი შედეგების და აღნიშნულ შედეგებთან 
დაკავშირებული ფაქტორების გამოკვლევას. 22 ნაშრომის გაანალიზების შედე გად 
იკვეთება, რომ კოგნიტურბიჰევიორალური თერაპია (როგორც ჯგუფური, ასევე 
ინდივიდუალური) ე.წ. nodelinkmappingთან ერთად, აგრეთვე წარმოსახვითი 
დესენსიტიზაცია და წარმოსახვითი რელაქსაცია, საკმაოდ ეფექტიანია აზარტულ 
თამაშებზე დამოკიდებული პირების მკურნალობის პროცესში.

პროგრამაში განხილულია განსხვავებულ ქვეჯგუფებზე დაფუძნებული 
მოდელი, რომელიც წარმოდგენილია ალექს ბლასზკზინსკისა (ფსიქოლოგიის 
ფაკულტეტი, სიდნეის უნივერსიტეტი, ავსტრალია) და ლია ნოუერის (სოციალური 
მუშაობის ფაკულტეტი, მისურის სენტლუისის უნივერსიტეტი, აშშ) ნაშრომში 
 „აზარტული თამაშებით პრობლემურად და პათოლოგიურად გატაცებულ 
მოთამაშეთა განსხვავებულ ქვეჯგუფებზე დაფუძნებული მოდელი“ (2002). 
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აგრეთვე გათვალისწინებულია ის პრაქტიკული რჩევები, რაც წარმოდგენილია 
რობერტ ლედუსერისა (ლავალის უნივერსიტეტი, კვებეკი, კანადა) და მაიკლ 
უოკერის (სიდნეის უნივერსიტეტი, ახალი სამხრეთ უელსი, ავსტრალია) ნაშრომში 
 „აზარტული თამაშებით პათოლოგიურად გატაცების ფენომენის ახსნისა და 
მკურნალობის კოგნიტური მიდგომა“ (1998).

პროგრამის შემუშავებისას გამოყენებულია მოტივაციური ინტერვიუირების 
მიდგომები და ტექნიკის სახეები (Miller, Rollnick, 2009), აგრეთვე ცვლილების 
ტრანსთეორიული მოდელი (Prochaska, DiClemente, 1992) და კარგი ცხოვრების 
მოდელი (GLM) (Ward y Brown, 2004). ეს უკანასკნელი თერაპევტს უადვილებს 
მონაწილეთა ძლიერი მხარეებისა და მთავარი მოტივატორების იდენტიფიცირებას 
და მათ დაკავშირებას უნარჩვევებთან, რესურსებსა და ცოდნასთან. 
მოცემული პროგრამა მიმართულებას აძლევს ფსიქოლოგიური თერაპიის პროცესს, 
ხელს უწყობს მონაწილეებში დადებითი ცვლილებების განხორციელების 
მოტივაციის გაღვივებას, გავლენას ახდენს მონაწილეთა პიროვნულ ფაქტორებზე, 
რათა მათ შეძლონ ადიქციის სიმპტომების დაძლევა და რეციდივის პრევენცია.  
სესიები მიზნად ისახავს აზარტული თამაშებით გამოწვეული უარყოფითი შედეგე
ბის მონაწილეთა მიერ გაცნობიერებას, ქცევის კონტროლისა და პრობლემებთან 
გამკლავების პოზიტიური ფსიქოლოგიური უნარების გაძლიერებას.

4.6. არასრულწლოვნებთან მუშაობის სპეციფიკა
მოზარდები, რომლებიც ჩადიან სერიოზულ დანაშაულს, არაერთი ფსიქო

სოციალური პრობლემის წინაშე დგანან, ასევე შეზღუდული აქვთ  საგანმანათლებ
ლო და დასაქმების შესაძლებლობები (Lyons et al., 2001). 

მოზარდის ანტისოციალური ქცევა მრავალი, მისი პიროვნების შიგნით თუ 
გარეთ არსებული  ფაქტორით არის განპირობებული: იმპულსურობა, ყურადღების 
დეფიციტის სინდრომი, ნეგატიური აფექტი; მშობლების არათანმიმდევრული, 
დაუდევარი აღზრდის სტილი, მათივე მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემები 
და კრიმინალური ქცევა;  ღარიბი ემოციური კავშირები ოჯახის წევრებთან, თემში 
მცირე მხარდაჭერა, მაღალი გარემო და ფსიქოსოციალური სტრესი და სხვ.

არასრულწლოვანთა ინტერვენციის შეზღუდვა მდგომარეობს პრობლემის 
მულტიფაქტორულ ბუნებაში. ეფექტიანი მკურნალობა უნდა მოიცავდეს ჩარევას 
არა მხოლოდ ინდივიდუალურ, არამედ ოჯახის, თანატოლების, სკოლისა 
და, თუ შესაძლებელია, თემის დონეზეც კი (Borduin, 1994). კრიტიკულად 
მნიშვნელოვანია, რომ არასრულწლოვნის რეაბილიტაცია მოიცავდეს მის 
სოციალურ ეკოლოგიას, ოჯახის ფუნქციონირების ეფექტიანობის გაზრდით, 
ანტისოციალური ქცევის თანატოლებისაგან არასრულწლოვნის გამიჯვნისა და 
სწავლის პროცესში  ხელშეწყობის გზით, და ის არ შემოიფარგლოს ინდივიდუალური  
შეხვედრებით მხოლოდ  ოფისის ფარგლებში.

5. საინფორმაციო ხასიათის პროგრამები
საინფორმაციო ხასიათის პროგრამების მიზანია, კანონთან კონფლიქტში 

მყოფმა პირებმა მიიღონ ინფორმაცია მათი უფლებებისა და მოვალეობების, 
ასევე საყოველთაოდ აღიარებული უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ. 
საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებზე კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები 
იღებენ ინფორმაციას ადამიანთა ტრეფიკინგისა და მისი შედეგების,  ასევე 
ადამიანის/ბავშვის უფლებებისა და მნიშვნელოვანი პრინციპების შესახებ.  
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დამატებით, ხდება  სახელმწიფოში არსებული სოციალური და ჯანმრთელობის 
დაცვის მომსახურებების შესახებ ინფორმირება. 

6. პროსოციალური ქცევის ხელშეწყობის პროგრამები
პროსოციალური ქცევის ხელშეწყობა გულისხმობს კანონთან კონფლიქტში 

მყოფი პირების  ინფორმირებულობის გაზრდას ადამიანის ძირითადი უფლებების 
შესახებ, ტოლერანტობის განვითარებას მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ, სწორი 
დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებისადმი, 
სწორი მოქალაქეობრივი პოზიციის განვითარებას, რაიმე ნიშნით განსხვავებულო
ბის მიმართ მიმღებლობის გაზრდას და ამ ნიშნით ძალადობრივი ქმედებების 
პრევენციის ხელშეწყობას. 

პროსოციალური ქცევის ხელშეწყობა ასევე ხდება ეფექტიანი კომუნიკაციის 
საფუძველზეც. აღნიშნული მიმართულებით მუშაობის დროს კანონთან 
კონფლიქტში მყოფ  პირს მიეწოდება ინფორმაცია კომუნიკაციის მეთოდებზე, 
წარმატებისა და წარუმატებლობის მიზეზებზე, მოლაპარაკების პროცესსა და 
მოსმენის, ინფორმაციის ანალიზის საშუალებებზე. სამუშაო პროცესში ყურადღება 
ექცევა კომუნიკაციის დროს ეფექტიანი სტრატეგიებისა და მათი გამოყენების 
საჭიროებას, რათა ბენეფიციარმა შეძლოს ყურადღების გამახვილება კონფლიქტის 
თავიდან აცილების სტრატეგიებზე, კომუნიკაციის პროცესში ასერტული უნარების 
გამოყენების საჭიროებაზე.

ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობა სარეაბილიტაციო პროცესის ერთერთი 
უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. აღნიშნული მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს 
კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთან და მიზნად ისახავს ცხოვრების ჯანსაღი 
წესისა და უსაფრთხო ქცევის დანერგვის ხელშეწყობას, მისთვის შესაბამისი ცოდნის 
მიწოდებასა და სარისკო ქცევებისაგან დამცავი სოციალური უნარებით აღჭურვას. 

სამომავლო მიზნების იდენტიფიცირება, მათი არსებობის მნიშვნელობისა 
და მიღწევის გზების გააზრება სამუშაო პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილია, 
ისევე, როგორც მომავლის პოზიტიური აღქმის ჩამოყალიბება, მოტივაციის 
ამაღლება, ცხოვრების ალტერნატიული გზების დანახვა და მხარდამჭერი ქსელის 
იდენტიფიცირება, რათა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი კანონთან კონფლიქტში 
მყოფი პირის მიერ ინტერესის დაკარგვა, გაუცხოება და უიმედობა, მომავლის 
ნეგატიური აღქმა.

7. ოფიცრის როლი რეაბილიტაციის პროცესში
აქამდე საუბარი მიმდინარეობდა ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციისა თუ 

რესოციალიზაციის მნიშვნელობაზე და ამ საქმეში დღეისათვის არსებულ 
მიღწევებზე, თუმცა „რეაბილიტაცია არ არის რაღაც, რაც მოქმედებს სოციალურ 
ვაკუუმში, უფრო მეტიც, ეს არის პროცესი, რომელიც ეძიებს და მუშაობს ადამიანუ
რი ურთიერთობების კონტექსტში“  (Bazemore, 1999; Bazemore and O’Brien, 2002, 
Maruna, 2001). 

მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ურთიერთობა ოფიცერსა და მისი ზედამხედ
ველობის ქვეშ მყოფ პირთა შორის უდიდეს გავლენას ახდენს რეაბილიტაციის 
პროცესის წარმატებაზე, არ არის ახალი.

თუმცა 1990 წლის შემდგომ, როდესაც საბოლოოდ გაირკვა სარეაბილიტაციო 
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პროგრამების ეფექტიანობა,  რეაბილიტაციარესოციალიზაციის პროცესში ჩაერთო 
სხვადასხვა დარგის სპეციალისტი. ამის გამო, მსჯავრდებულს პირობითი სასჯელის 
მოხდის პროცესში  ერთზე მეტ ადამიანთან (ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, 
სერვის პროვაიდერი და ა.შ.) უწევდა ურთიერთობა; შესაბამისად, ოფიცერთან 
პირისპირ ურთიერთობის ხვედრითი წილი საგრძნობლად შემცირდა.

ცნობილი კანადელი მკვლევარი ანდერდოუნი (Underdown) საუბრობს კანონთან 
კონფლიქტში მყოფი პირის სარეაბილიტაციო პროგრამების ეფექტიანობაში 
ოფიცრის, როგორც გარდამტეხი ცვლილების შემომტანი აგენტის, გადამწყვეტ 
როლზე, რომელსაც ის ახორციელებს, პროგრამის დაწყებამდე  მოსამზადებელი, 
ხოლო, პროგრამის მიმდინარეობის მანძილზე და დასრულების შემდგომ კი  
მხარდამჭერი მუშაობით. პროგრამების დანერგვის პროცესის დაჩქარების გამო, 
ეფექტიანი პრაქტიკის ეს ასპექტი არაერთ ქვეყანაში იყო უგულებელყოფილი. 
ცუდი „შემთხვევის მართვა“ შესაძლოა სარეაბილიტაციო პროგრამის დაბალი 
ეფექტიანობის მიზეზი აღმოჩნდეს (Raynor, 2004a).

სიუ რექსმა (Sue Rex) 1999 წელს ჩაატარა კვლევა, რომელშიც მონაწილეობა 
მიიღო 21 პრობაციის ოფიცერმა და 60 პრობაციონერმა, რომლის შედეგადაც 
აღმოჩნდა, რომ ის პრობაციონერები, რომლებიც ავლენდნენ ქცევაში პოზიტიურ 
ცვლილებებს, გრძნობდნენ და ადასტურებდნენ ჩართულობას და დაინტერესებას 
მათი პრობაციის ოფიცრის მხრიდან. კვლევაში მონაწილე პრობაციონერების 
ნახევარმა გამოავლინა ლოიალობა და ანგარიშვალდებულების გრძნობა ოფიცრის 
მიმართ, აგრეთვე მზაობა მიმართულებისა და რჩევის მისაღებად, გულწრფელი და 
მზრუნველი ურთიერთობის ფონზე.

სხვა კვლევაში, სადაც 105 პრობაციონერი იღებდა მონაწილეობას (Beaumont et 
al., 2001), აღმოჩნდა, რომ ყველაზე პოზიტიურ გამოცდილებად პრობაციონერები 
აფასებდნენ პერიოდს, როდესაც მუშაობდნენ ერთ კონკრეტულ ოფიცერთან, 
და მასთან პირისპირ ურთიერთობას აღწერდნენ დადებითად, ხოლო მათ, 
ვინც თვლიდა, რომ ოფიცერთან კონტაქტი იყო არასაკმარისი, ნაჩქარევი და 
ზედაპირული, პირისპირ მუშაობა შეაფასეს არადამაკმაყოფილებლად.

პრობაციონერის ქცევის სასურველი მიმართულებით შეცვლა არა მხოლოდ 
პროგრამებით ან თერაპიული საუბრებითაა შესაძლებელი; არანაკლები ეფექტის 
მომტანია, უშუალოდ, სასურველი ქცევის დემონსტრირება (მაგ.: შეხვედრაზე 
დათქმულ დროს მისვლა, თავაზიანი და მეგობრული დამოკიდებულება, 
გულწრფელობა და უშუალო, არაოფიციალური ურთიერთობა). 

კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა  რეაბილიტაცია ეფუძნება რწმენას, რასაც 
მარუნა და კინგი (Maruna and King, 2009) „მორალურ გამოსყიდვას“ უწოდებენ. ეს 
არის დაშვება, რომ ადამიანი შეიძლება შეიცვალოს და დანაშაულებრივი წარსული 
არ არის ბედისწერა. „მორალური გამოსყიდვის“ რწმენის მიხედვით, კრიმინალუ
რობა არ არის ინდივიდის მუდმივი მახასიათებელი, არამედ ცხოვრებისეული 
გამოწვევების მიმართ ადაპტაციის მისეული თავისებურებაა, რომელიც შეიძლება 
შეიცვალოს გარემო პირობების შეცვლით ან ადამიანის თვითშემეცნების ზრდით. 

სასიკეთო ცვლილებებზე ორიენტირებული ნებისმიერი სახის ჩარევა და 
ცვლილების დინამიკის აღძვრა ყოველგვარ აზრს მოკლებულია ადამიანის 
ბუნების ცვალებადობის, მასში კეთილი საწყისის არსებობის რწმენისა და ამ 
რწმენის კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირისათვის გადაცემის გარეშე, რაც მასთან 
მომუშავე ნებისმიერი თანამშრომლისთვის წაყენებულ უპირველეს მოთხოვნას 
წარმოადგენს.
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8. ოჯახის როლი რეაბილიტაციის პროცესში
რეაბილიტაციის პროცესში ბენეფიციარის გასაძლიერებლად განსაკუთრე

ბული როლი ენიჭებათ მისი ოჯახის წევრებს. ეს არის დამატებითი მხარდაჭერა, 
რომელიც პროცესს უფრო სტაბილურს ხდის. იმ დროს, როდესაც სარეაბილიტაციო 
პროგრამის განხორცილებაში ბენეფიციარის ოჯახის წევრები იღებენ აქტიურ 
მონაწილეობას, შესაძლებელი ხდება ყველა იმ პრობლემის უფრო მარტივად 
დაძლევა, რომლის წინაშეც დგას კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირი. 
ავსტრალიაში აქტიურად გამოიყენება პროგრამა  „სოციალური ქსელის 
კონფერენცია“, რომელიც გულის ხმობს კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირის 
სოციალური ქსელით ჩართვას რესოციალიზაციის პროცესში. აღნიშნულიდან 
გამომდინარე, მას უჩნდება განცდა, რომ არ არის მარტო და მისი ახლობელი 
ადამიანები ყოველმხრივ ცდილობენ მის დახმარებას. ეს კანონთან კონფლიქტში 
მყოფ პირს უმაღლებს პასუხისმგებლობის გრძნობას და მოტივაციას, იცხოვროს 
დანაშაულის ჩადენის გარეშე.

რეაბილიტაციარესოციალიზაციის პროცესი გულისხმობს არა მხოლოდ 
ოჯახის წევრების ჩართულობას კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირის მხარდა
ჭერის მიზნით, არამედ ოჯახის წევრების გაძლიერებასაც. კერძოდ, სპეციალისტი 
სამუშაო პროცესში გამოკვეთს ოჯახის წევრების საჭიროებებს და ყოველმხრივ 
ეხმარება მათ,  იქნება ეს პროფესიული გადამზადება, დასაქმებაში ხელშეწყობა, 
სამედიცინო მომსახურების მიღების კუთხით მხარდაჭერა თუ სხვა.  

9. რეაბილიტაციარესოციალიზაციის მიზნით გატარებული დამატებითი 
ღონისძიებები

სასჯელის საბოლოო მიზანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაციაა. რეაბილი
ტაციის მიმართულებით მუშაობის დროს მნიშვნელოვანია დანაშაულის გამომ
წვევი ფაქტორების შემცირება და არსებული რისკების მინიმუმამდე დაყვანა. 
სარეაბილიტაციო პროგრამების გარდა, რესოციალიზაციარეაბილიტაციის პროცესი 
გულისხმობს კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირის მხარდაჭერას დასაქმებისა და 
განათლების კუთხით, ასევე დროული სამედიცინო მომსახურებითა და, საჭიროების 
შემთხვევაში, თავშესაფრით უზრუნველყოფას. აღნიშნული პროცესი აგრეთვე 
გულისხმობს ოჯახის მხარდაჭერასა და გაძლიერებას, რეკრეაციულ აქტივობებში 
მის ჩართვას. თუმცა, ზემოჩამოთვლილის გარდა, შესაძლოა დამატებით 
მოხდეს ბენეფიციარის ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინება და 
აღნიშნული მიმართულებით მუშაობა. რესოციალიზაციარეაბილიტაციის პრო
ცესში, ბენეფიციარის საჭიროებების მხარდასაჭერად მიმდინარეობს მულტი
დისციპლინური გუნდის ეფექტიანი მუშაობა, რათა პრობაციის ოფიცრის, 
სოციალური მუშაკის ან/და ფსიქოლოგის მიერ მიწოდებული სერვისი იყოს 
დროული, უწყვეტი, საჭიროებებზე მორგებული, ასევე პრიორიტეტების მიხედვით 
განაწილებული, რადგან თუ ბენეფიციარს აქვს საცხოვრებლის პრობლემა, 
შესაძლოა პირველად საჭიროებად მოაზრებულ იქნეს მისი თავშესაფრით 
უზრუნველყოფა, შემდეგ კი სარეაბილიტაციო მომსახურებებში ჩართვა და 
დასაქმების კუთხით გაძლიერება. 

როგორც უკვე აღინიშნა, ბენეფიციარის დასაქმების ხელშეწყობა რეაბილიტაცია
რესოციალიზაციის ნაწილია. ამ მხრივ, პირობით მსჯავრდებულებთან აქტიურად 
თანამშრომლობენ ოფიცრები, სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები; კერძოდ, 
ისინი მსჯავრდებულს აწვდიან ინფორმაციას არსებული ვაკანსიების შესახებ. 
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დამატებით, საჭიროების შემთხვევაში, სპეციალისტს აქვს შესაძლებლობა მიაწოდოს 
ბენეფიციარს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შედგეს CV, როგორ 
უნდა წარმართოს ინტერვიუ დასაქმების მსურველმა, როგორ მოიძიოს ინფორმაცია 
სამუშაო ადგილების შესახებ, როგორ მოამზადოს სამოტივაციო წერილი და ა.შ. 
შრომის ბაზარზე არსებული შესაძლებლობებით სარგებლობა წარმოუდგენელია 
საბაზისო სამუშაო უნარების განვითარების გარეშე. ამდენად, აღნიშნული კუთხით 
მხარდაჭერა ბენეფიციარს შესაძლებლობას აძლევს, შეიძინოს და გაიღრმაოს ცოდნა.  

განათლება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ადამიანის სოციალური ფუნ
ქციონირების ხელშეწყობის საქმეში. რეაბილიტაციარესოციალიზაციის ნაწილია 
საგანმანათლებლო აქტივობებში ჩართვაც, იქნება ეს პროფესიული განათლების, 
სავალდებულო სასკოლო თუ უმაღლესი განათლების მიღება, ასევე უცხო 
ენების შემსწავლელ ჯგუფებში ჩართვა. სპეციალისტები უზრუნველყოფენ 
ბენეფიციართათვის ხელმისაწვდომი პროფესიული სწავლების პროგრამების/
მიმართულებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას და მათი მოტივაციის გაზრდას.  
პროფესიული განათლების მიღება კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირს ხელს უწყობს 
დასაქმებაში, ასევე ცვლის მის დამოკიდებულებებს და აღქმებს კონკრეტული 
საკითხებისადმი.

ჯანდაცვის კომპონენტი ბენეფიციარის რეაბილიტაციარესოციალიზაციის 
საქმეში ერთერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. სამედიცინო საჭიროებების 
დაკმაყოფილების მიზნით სპეციალისტები აქტიურად თანამშრომლობენ როგორც 
სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო უწყებებთან, რათა კანონთან კონფლიქტში მყოფ 
პირს მიეწოდოს დროული სამედიცინო მომსახურება. 

თავშესაფრის არქონის შემთხვევაში, სპეციალისტის მხრიდან ხდება გადაუ
დებელი რეაგირება და, შესაძლებლობის ფარგლებში, ამ კუთხით მისი მხარდაჭერა, 
რათა პირის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება არ დადგეს რისკის ქვეშ. აღნიშნული 
სერვისის მიღების მიზნით, საქმეზე მომუშავე სპეციალისტები მოიძიებენ 
ინფორმაციას ოჯახის წევრებისა და თანადგომის ქსელის, ასევე მუნიციპალური 
თავშესაფრისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა 
დროებით დააკმაყოფილონ კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირის გადაუდებელი 
საჭიროება.

რეკრეაციული ღონისძიებები  ზემოთ ჩამოთვლილი საჭიროებების გარდა, 
მნიშვნელოვანია კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების შემეცნებით, გასართობ, 
სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებში ჩართვა, რითაც ხდება  ჯანსაღი 
ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება.  
სამიზნე ჯგუფების საჭიროებებზე მორგებული ტრენინგები და საგანმანათლებლო 
სემინარები, დამატებით, ეხმარება ბენეფიციარს აიმაღლოს ცოდნა და უნარები. 

აქვე აღსანიშნავია ტატუს მოცილების პროგრამა, რომლის მიზანია, კანონთან 
კონფლიქტში მყოფმა პირებმა პროგრამის ფარგლებში უფასოდ მოიცილონ 
კუსტარული გზით გაკეთებული ტატუები, რომლებიც შეიძლება გახდეს ხელის 
შემშლელი რეაბილიტაციარესოციალიზაციის პროცესში.

10. შეჯამება
სარეაბილიტაციო პროგრამები, თუნდაც ყველაზე ხანგრძლივი, გარკვეული  

დროის განმავლობაში გრძელდება და მისი დასრულების შემდეგ ადამიანი 
უბრუნდება გარემოს, რომელშიც ჩაიდინა დანაშაული. კვლევები ადასტურებს, 
რომ სარეაბილიტაციო პროგრამები ეფექტიანია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის 
მოქმედებს ხელსაყრელი სოციალური გარემოს კონტექსტში (McIvor, 1990; Lipey, 
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თავი IX. რესოციალიზაციის და რეაბილიტაციის მომსახურებები

1992), რაც პასუხისმგებლობას კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირის რეაბილიტა
ციისა და რესოციალიზაციის მისაღწევად, სასჯელაღსრულების სისტემის შემდეგ, 
საზოგადოებას და მის თითოეულ წევრს აკისრებს.

11. რეკომენდაციები ტრენერისათვის
ვინაიდან მოცემული თავის საკვანძო საკითხი დამნაშავის დინამიკური ბუნების, 

მისი ცვლილების შესაძლებლობის რწმენაა, რაც მტკიცდება როგორც დეზისტანსის 
თეორიით, ასევე სარეაბილიტაციო პროცესის ეფექტიანობით, ტრენერის მიზანი 
უნდა იყოს ტრენინგის მონაწილეთათვის, საკვანძო მომენტებზე ხაზგასმით, 
„რეაბილიტაციის იდეის“ ღირებულების მიწოდება. 

ტრენერმა სესიის დაგეგმვის დროს სასურველია გაითვალისწინოს მოცემულ 
თავში არსებული თეორიული მასალა. პროცესი უნდა ემყარებოდეს ისეთ მეთო 
დებს, როგორიცაა: სალექციო მეთოდი, გონებრივი იერიში, სიმულაცია, როლური 
თამაში და დისკუსია.

აღნიშნული თავის განხილვის დროს ტრენერმა მნიშვნელოვანი ყურადღება 
უნდა დაუთმოს კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირის რესოციალიზაცია
რეაბილიტაციის  პროცესის მნიშვნელობას, სარეაბილიტაციო პროცესისა და 
დამნაშავის დინამიკური ბუნების გათვალისწინებით, ასევე სამუშაო პროცესში 
ჩართული თითოეული სპეციალისტის როლს. სესიების ბოლოს მსმენელს 
შესწავლილი და გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეს შემდეგი საკითხები:

 ● დეზისტანსის თეორია, როგორც დანაშაულებრივი ცხოვრების დასრულების 
რაობა და მნიშვნელობა;

 ● რისკის და საჭიროებების მოდელი;
 ● კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების რეაბილიტაციის პროცესის 

მნიშვნელობა;
 ● რეაბილიტაციარესოციალიზაციის პროცესში ოჯახის ან/და მხარდამჭერი 

ქსელის ჩართვის და მათი გაძლიერების მნიშვნელობა.
ტრენერმა მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოს ჯგუფის მონაწილეების დის

კუსიაში აქტიური ჩართულობა, თითოეული მათგანისათვის საკუთარი მოსაზრე
ბების სხვათათვის გაზიარების ხელშეწყობა.

12. გამოყენებული ლიტერატურა
 ● ბერნჰარდი ე., ქელბაქიანი ა., ნამიჭეიშვილი ს., ბაროუზი რ., შეყრილაძე 

ი., საძაგლიშვილი შ., სოციალური მუშაობა სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სფეროში, თავი IV, თბ., 2014, 5584.

 ● ცაგარელი ნ., ქელბაქიანი ა., არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდე
ბულთა რეაბილიტაციარესოციალიზაციის პროცესი საქართველოს პრო
ბაციის და პენიტენციურ სისტემაში. ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების 
რეაბილიტაციისათვის, თბ., 2020, EU4Justice; GCRT, 5262. 

 ● ბარათაშვილი ნ., ღონღაძე ნ., კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების 
რეაბილიტაციის პროცესის ანალიზი, თბ., 2017. 

 ● სოციალური ქსელის კონფერენცია  პროექტი „ნაბიჯნაბიჯ უკეთესი 
მომავლისაკენ’’, 2019. 

 ● Andrews D.A. & Bonta J., The Psychology of Criminal Conduct, 2nd edition, 
Cincinati, OH, Anderson Press, 1998.
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ნათია ალიაშვილი / ნინო ჭარხალაშვილი

 ● Andrews D.A. & Bonta J., Rehabilitating Criminal Justice Policy and Practice; 
Psychology, Public Policy and Law, 16(1), 2010, 3955.

 ● Andrews D.A., Bonta J. & Hoge R.D, Classification for Effective Rehabilitation; 
Criminal Justice and Behavior, 17(1), 1990, 1952.

 ● Gannon T.A. & Dixon L. (Eds.), What Works in Offender Rehabilitation: An 
Evidencebased Approach to Assessment and Treatment; West Sussex, UK, John 
Wiley Sons, Ltd.

 ● Farrall S. and Calverey A., Understanding Desistance from Crime; McGrawHill 
Education, UK, 2005.

 ● HannahMoffat K., Criminogenic Needs and the Transformative Risk Subject: 
Hybridizations of the Risk/Need in Penalty; Punishment & Society, 2005.

 ● Hollin C. R., An Overview of Offender Rehabilitation: Something Old, Something 
Borrowed, Something New; Australian Psychologist, 37, 2002, 159–164.

 ● McGuire J., ‘What Works’ to Reduce Reoffending: 18 Years On in Craig, L.A., 
Dixon, L. and Gannon, T.A. (Eds.), 2013.

 ● Polaschek D.L.L., An Appraisal of the RiskNeedResponsivity (RNR) Model of 
Offender Rehabilitation and Its Application in Correctional Treatment; Legal and 
Criminal Psychology, 17, 2012, 117.

 ● Pullen S., Evaluation of the Reasoning and Rehabilitation Cognitive Skills 
Development Program as Implemented in Juvenile ISP in Colorado; Colorado  
Division of Criminal, 1996.

13. რეკომენდებული ლიტერატურა
 ● McGuire J., Integrating Findings from Research Reviews, In McGuire J. (Ed.), 

Offender Rehabilitation and Treatment: Effective Programmes and Policies to 
Reduce Reoffending, pp. 3–38, Chichester: JohnWiley & Sons, 2002.

 ● Hart E.L. and Van Ginneken E.F. (Eds.), New Perspective on Desistance: Theoretical 
and Empirical Developments, London, Springer, 2017.
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თავი X. პირობით მსჯავრდებულთან ურთიერთობის მნიშვნელობა და 
თავისებურებანი

ავტორი: ია შეყრილაძე 

1. შესავალი
გამოცდილება ცხადყოფს, რომ სამართალდამრღვევთა მიმართ საზოგადოების 

დამოკიდებულება, ძირითადად, უარყოფითია და ნაკლებად არის ორიენტირებუ
ლი ამ ადამიანების სირთულეების გაგებასა და დაძლევაზე. ამავდროულად, 
საერთაშორისო პრაქტიკამ აჩვენა, რომ მხოლოდ დასჯაზე ორიენტირებული 
სისტემები ვერ ახერხებენ სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მოხვედრილი 
ადამიანების მოტივირებას სასიკეთო ცვლილებების განსახორციელად და მათი 
საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. სამწუხაროდ, ამ სფეროში მომუშავე 
ბევრი სპეციალისტიც ზოგჯერ იზიარებს გავრცელებულ რწმენას კანონთან 
კონფლიქტში მყოფი პირის „ნაკლებვარგისიანობის“ შესახებ. ასეთი მოცემულობით, 
ბუნებრივად იბადება კითხვა, რამდენად შედეგიანი შეიძლება იყოს სისტემისა თუ 
სპეციალისტის ამგვარი ხედვა  მსჯავრდებულთა  რეაბილიტაციისათვის?   რეალუ
რად, რა მნიშვნელობა აქვს  სპეციალისტის  მსჯავრდებულისადმი დამოკიდე
ბუ ლებას და როგორ მოქმედებს იგი მის უნარზე, გააღვივოს მსჯავრდებულში 
პროსოციალური ინტერესები და დაეხმაროს მას, გახდეს უკეთესი მოქალაქე? 

მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში განვითარებულ ქვეყანებში დღის წესრიგში 
დადგა დანაშაულის შემცირებისა და თავიდან აცილების გზების ძიება, რასაც 
მოჰყვა ისეთი მიდგომების შემუშავება, რაც რეციდივიზმს შეამცირებდა არა 
მხოლოდ შიშის გამო, არამედ იმ შედეგის მიღწევით, რომ სამართალდამრღვევს 
აღარ გასჩენოდა დანაშაულის კვლავ ჩადენის სურვილი. გამოცდილება აჩვენებს, 
რომ ადამიანები თავიანთი ცხოვრების სტილის შეცვლაში ყველაზე დიდ 
წარმატებას მაშინ აღწევენ, როდესაც ეს, პირველ რიგში, მათ თვითონ სურთ. 
შედეგად, მართლმსაჯულების სისტემებში აქცენტი გაკეთდა პროსოციალური 
ქცევის წახალისებაზე და განვითარდა რეაბილიტაციაზე ორიენტირებული 
არაერთი მიდგომა. 

2. სპეციალისტის დამოკიდებულება მსჯავრდებულისადმი
თუ გწამს, რომ შენს კლიენტს შეუძლია შეიცვალოს, 

ეს გავლენას მოახდენს მის ქცევაზე.
ლიქი და კინგი, 1977

პერსონალსა და მსჯავრდებულებს შორის ურთიერთობისა და თანამშრომლო
ბის თავისებურებები მნიშვნელოვანწილად განისაზღვრება სპეციალისტის დამო
კიდებულებით მსჯავრდებულთა მიმართ. არსებითია, მხარდამჭერი პერსონალი 
მსჯავრდებულში ხედავდეს პოზიტიური ცვლილების პოტენციალს და შეეძლოს 
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მის გაძლიერებაზე მუშაობა. პოტენციალი, ცხადია, არ გულისხმობს იმას, რომ 
უმრავლესობა რეალურად შეძლებს კანონსაწინააღმდეგო ქცევითი მიდრეკილე
ბების დაძლევას; თუმცა, თუ ამ სფეროში დასაქმებული კადრი, რომლის ფუნქციაც 
სწორედ სასიკეთო ცვლილების ხელშეწყობაა, სამიზნე ჯგუფს იმთავითვე უიმედოდ 
მიიჩნევს, რაგინდ გულდასმით არ უნდა დამალოს საკუთარი დამოკიდებულება, 
კომუნიკაციისას მაინც მოახდენს ამ რწმენის გარკვეული ფორმით გადაცემას, რითაც 
საგრძნობლად შეამცირებს მსჯავრდებულთა დახმარების ალბათობას.   

ზოგადად, უმნიშვნელოვანესია ის საკითხი, რომ სპეციალისტი არ იყოს 
ორიენტირებული მხოლოდ დეფიციტზე (ანუ პრობლემასა თუ დისფუნქციაზე) 
ნებისმიერ სფეროში, რომელშიც პერსონალის ამოცანას ადამიანების დახმარება 
წარმოადგენს არაჯანსაღი ქცევითი მიდრეკილებების დაძლევაში. ეს გარემოება კი
დევ უფრო მწვავეა სისხლის სამართლის სფეროში, ვინაიდან ადამიანები იქ სწორედ 
დეფიციტების (დანაშაულებრივი ქცევის) გამო ხვდებიან და მათთან მუშაობის 
პროცესში ამ უკანასკნელის გააზრებასა და თავიდან აცილებაზე კეთდება ძი 
რითადი აქცენტი. შესაბამისად, სპეციალისტები გაძლიერებული ინტერესით უნ და 
მოეკიდონ კლიენტთა ძლიერი მხარეების, წარსული წარმატებების, მცდელობებისა 
და რესურსების გამოკვლევას და მისცენ მათ შესაძლებლობა, არა მხოლოდ 
საკუთარ შეცდომებსა და დანაშაულებრივ ქცევაზე ისაუბრონ, არამედ იმაზეც, 
თუ რა პროსოციალური მიღწევები ჰქონდათ ცხოვრებაში. როგორც კლარკი (1994) 
ამბობდა, „როდესაც კითხვებს ძლიერ მხარეებზე სვამ, რაც არ უნდა ბევრი კითხვა 
დასვა, იშვიათია, არ გაგცენ პასუხი“.

ამდენად, თუ ჩვენ ვმუშაობთ  მსჯავრდებულებთან  კანონსაწინააღმდეგო 
ქცე ვის დაძლევის მიზნით და მიგვაჩნია, რომ ჩვენი ბენეფიციარების დიდ 
უმრავლესობას „არაფერი ეშველება“, პირველ რიგში, საკუთარ თავს უნდა დავუსვათ 
კითხვა:  შევძლებთ კი ჩვენ ამ ადამიანების დახმარებას სასიკეთო ცვლილებების 
განხორცილებაში? არის კი ეს ჩვენთვის მართებული კარიერული არჩევანი? 

3. სამუშაო ალიანსი და მისი მნიშვნელობა
კვლევების თანახმად, მსჯავრდებულთა წარმატებული რესოციალიზაცია და 

რეაბილიტაცია კავშირშია პერსონალის ისეთ უნარებთან, როგორიცაა, სამუშაო 
(იგივე თერაპიული) ალიანსის დამყარების უნარი, კლიენტის თვითგანსაზღვრის 
ხელშეწყობა, პროსოციალური ქცევის მოდელირებისა და კანონდარღვევის 
ქცევაზე ფოკუსის შენარჩუნების უნარები. წლების განმავლობაში დაგროვილი 
მტკიცებულებები ცხადყოფს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია სფეროს წარმატები
სათვის სათანადო კვალიფიკაციისა და ღირებულებების მქონე სპეციალისტების 
ჩართულობა. 

სამუშაო ალიანსი ეს არის ურთიერთობა ბენეფიციარსა და სპეციალისტს 
შორის, რომელიც ეფუძნება ნდობას, კეთილგანწყობას, გულწრფელობას და 
თანამშრომლობას. ამგვარი ალიანსი აუცილებელია ბენეფიციარის ფსიქოლოგიური 
უსაფრთხოებისათვის. ბორდინის (1979) თეორიის თანახმად, სამუშაო ალიანსს 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის მოტივირებისათვის სასურველი 
ცვლილების განსახორციელებლად და ის სამი ძირითადი ფაქტორისაგან შედგება. 
ესენია: სპეციალისტსა და კლიენტს შორის სამუშაო მიზნებზე შეთანხმება, შეთანხმე
ბა ამ მიზნების მისაღწევ ამოცანებზე და კავშირი, ანუ ურთიერთობა, სპეციალისტსა 
და ბენეფიციარს შორის.  

ფსიქოლოგიურ ლიტერატურაში მრავალი კვლევა ცხადყოფს, რომ მჭიდრო 
სამუშაო ალიანსი წინასწარმეტყველებს წარმატებულ ფსიქოთერაპიულ შედეგებს. 
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თავი X. პირობით მსჯავრდებულთან ურთიერთობის მნიშვნელობა და თავისებურებანი

კლიენტსა და თერაპევტს შორის არსებული ურთიერთობა თერაპიული პროცესის 
ქვაკუთხედია და განიხილება, როგორც სასიკეთო ცვლილების განსახორციელებ
ლად კლიენტის მოტივირების ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი. ძლიერი 
სამუშაო ალიანსის ძირითადი ხელშემწყობი ფაქტორებია სპეციალისტის ემპათია 
და მოქნილობა, ხოლო კლიენტსა და სპეციალისტს შორის ძლიერ და ხარისხიან 
ურთიერთობას თავისთავად აქვს თერაპიული ძალა. 

უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში უხვად დაგროვდა მტკიცებულებები 
იმისა, რომ თერაპიული ალიანსი მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის განუყოფელი 
ნაწილია. კვლევები აჩვენებს, რომ მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის მიღწევაში 
სამუშაო ალიანსის ხარისხს წამყვანი როლი აკისრია და ამ მხრივ ეს სფერო არ 
განსხვავდება ისეთი კონტექსტისგან, რომელშიც ადამიანები სპეციალისტებს 
დახმარებისათვის თავიანთი სურვილით აკითხავენ. 

ამასთან, პენიტენციურ სისტემაში იმდენად კომპლექსური გარემოებებია, რომ 
ბევრ ფაქტორს შეუძლია უარყოფითად იმოქმედოს სამუშაო ალიანსზე. შესაძლოა 
ბენეფიციარები იმთავითვე ინდიფერენტულად განეწყონ იმ მიზნების მიმართ, 
რომლებსაც მათ სისტემაში დასაქმებული სპეციალისტები უსახავენ, ან თავიდან 
მოტივირებულნი ჩანდნენ, თუმცა მოგვიანებით მტრული ან ცინიკური განწყობა 
გამოამჟღავნონ. ხშირ შემთხვევაში, პირობით მსჯავრდებულისა და სპეციალისტის 
ურთიერთობა სავალდებულოა ბენეფიციარისთვის, რაც ამ უკანასკნელის 
მოტივაციაზე აისახება. შედეგად, წარმატებული სამუშაო ალიანსის დამყარება და 
შენარჩუნება გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს. 

4. ბენეფიციარის კეთილგანწყობის მოპოვება და შენარჩუნება 
საგულისხმოა, რომ სამუშაო ალიანსი ყველაზე ძლიერია, როდესაც კლიენტი 

სპეციალისტს აღიქვამს კვალიფიცირებულ მუშაკად, აგრეთვე ისეთ ადამიანად, 
რომელსაც ესმის მისი და პიროვნულად უგებს მას. კვლევების თანახმად, 
მუშაობის დადებითი შედეგი ყველაზე მეტად პირდაპირპროპორციულ კავშირშია 
ბენეფიციარის მიერ სპეციალისტის, როგორც ემპათიური ადამიანის აღქმასთან. 
ამასთან, კლიენტის მოტივაციაზე ძლიერ გავლენას ახდენს მის მიერ დანახული 
და სათანადოდ აღქმული სპეციალისტის ჩართულობა, პრობლემის გადაჭრაზე 
ძლიერი ფოკუსირება და თავდაჯერებულობა. ამდენად, გამოცდილება ცხადყოფს, 
რომ პროფესიული უნარების გარდა არანაკლებ მნიშვნელოვანია სპეციალისტის 
პიროვნული თვისებები, მისი გახსნილობა და მიმღებლობა, მისი ემპათიის უნარი, 
ამასთანავე, მიზანდასახულობა, თანამიმდევრულობა, სტაბილური ფოკუსის 
შენარჩუნებისა და სასიკეთო ცვლილებების განსახორციელებლად ბენეფიციარის 
მოტივირების უნარი.   

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ნათელი ხდება, რომ პირობით მსჯავრდებულ
თან ურთიერთობის საწყის ეტაპზე სპეციალისტის მთავარი ამოცანაა სამუშაო 
ალიანსის ჩამოყალიბება  რაპორტის დამყარება, რაც მსჯავრდებულის კეთილ
განწყობის მოპოვებას გულისხმობს. რაპორტი ადვილად მყარდება, როდესაც 
სპეციალისტს აქვს არაგანსჯითი დამოკიდებულება, ემპათიითა და პატივისცემითაა 
გამსჭვალული ბენეფიციარისადმი, გულწრფელად ცდილობს მისი მდგომარეობის 
და მისი თვალსაზრისის გაზიარებას, აძლევს მას თვითგანსაზღვრის საშუალებას და 
ხაზს უსვამს მის ძლიერ მხარეებსა და რესურსებს. 

ემპათია გულისხმობს სპეციალისტის უნარს, შეძლოს ბენეფიციარის განცდებისა 
და ხედვის გაგება, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავის დროებით „ბენეფიციარის 
ტყავში“ წარმოდგენა. ემპათიის გამოხატვას უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება 



135

ია შეყრილაძე

კონსულტირების პროცესში კლიენტისათვის ფსიქოლოგიური უსაფრთხოებისა 
და კომფორტის შექმნის თვალსაზრისით. როდესაც პირობით მსჯავრდებული 
სპეციალისტის მხრიდან ემპათიას გრძნობს, როგორც წესი, იგი უფრო ღიად და 
თავისუფლად საუბრობს საკუთარ მდგომარეობაზე და კეთილგანწყობით იმსჭვა
ლება სპეციალისტისადმი. 

სპეციალისტის მიერ ბენეფიციარის ემოციების აღიარება და მიღება (იგივე 
ვალიდაცია) ხელს უწყობს ბენეფიციარს, გამოხატოს ის ძლიერი ემოციები, 
რომელთა დათრგუნვაც შესაძლოა უარყოფითად მოქმედებდეს მის ფსიქოლოგიურ 
მდგომარეობაზე.

სპეციალისტის მიერ ბენეფიციარის არჩევანის გამორკვევა და პატივისცემა, იგივე 
თვითგამორკვევის ხელშეწყობა, კიდევ ერთი საკვანძო საკითხია კეთილგანწყობის 
მოპოვების კუთხით. სპეციალისტის ერთერთი მთავარი ფუნქციაა, დაეხმაროს 
ადამიანს, კარგად გააცნობიეროს საკუთარი რეალობა და არსებული გამოწვევები, 
გაიაზროს, რა იქნება ამ სიტუაციაში მისთვის ყველაზე სახარბიელო გამოსავალი. 
წარმატების მისაღწევად უმნიშვნელოვანესია, ადამიანმა თავად შეძლოს გამოსავლის 
გზის დანახვა და გაუჩნდეს რწმენა იმისა, რომ ეს უკანასკნელი მიღწევადია. ამდენად, 
სპეციალისტის მიზანია ბენეფიციარის თვითგამორკვევის ხელშეწყობა და მისი 
მოტივაციისა და თავდაჯერებულობის გაძლიერება. 

ბენეფიციართან პირველი შეხვედრა შესაძლოა რთული იყოს, რადგან 
პროცედურულმა ამოცანებმა (პროტოკოლის დაცვა, ფორმების შევსება და ა.შ.) 
შესაძლოა შექმნას საშიშროება იმისა, რომ სპეციალისტმა მეტი ყურადღება 
დაუთმოს მათ დაცვას და ნაკლები   ბენეფიციარის მოსმენას, და ამით საფრთხე  
შეუქმნას ნდობის მოპოვებას. ამასთან, მსჯავრდებულის დამოკიდებულება 
სპეციალისტის მიმართ შესაძლოა იმთავითვე ამბივალენტური იყოს, რაც სრულიად 
ლეგიტიმურია; სწორედ ამიტომ მუშაობის საწყის ეტაპზე სპეციალისტის მთავარ 
ამოცანას წარმოადგენს ბენეფიციარის კეთილგანწყობის მოპოვება. ამდენად, 
თუ მსჯავრდებული თავშეკავებულია და თემას ცვლის, სპეციალისტმა ეს უნდა 
განიხილოს, როგორც ადამიანის მიერ საკუთარი მოწყვლადობის დაცვის ბუნებრივი 
მცდელობა და, თუ აუცილებელი არ არის, მოერიდოს ზეწოლას. თუ სპეციალისტი 
დროზე ადრე ზედმეტი დაჟინებით ჩაეძიება მსჯავრდებულს დეტალების თაობაზე, 
შეიძლება ბენეფიციარმა თავი დაიცვას არასწორი ინფორმაციის მიწოდებით, რაც 
მომავალში უფრო მეტ სირთულეს შექმნის.

საწყის ეტაპზე გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ძირითადი გადასაჭრელი 
საკითხის, თანამშრომლობის მიზნებისა და ამოცანების ერთობლივად განსაზღ
ვრას და სამოქმედო გეგმის ერთად შემუშავებას. ასევე სწორედ საწყის ეტაპზეა 
უმნიშვნელოვანესი პროფესიული საზღვრებისა და კონფიდენციალურობის 
საკითხის განხილვა ბენეფიციართან და მისი ინფორმირება იმ გამონაკლის 
შემთხვევებზე, რომლის დროსაც, ბენეფიციარის ან სხვა ადამიანის საუკეთესო 
ინტერესებიდან გამომდინარე, სპეციალისტი ვალდებულია დაარღვიოს კონ
ფიდენციალურობა (როგორიცაა, ბენეფიციარის თვითდაზიანების ან მის მიერ 
სხვისი დაზიანების მაღალი რისკი, ბავშვზე ძალადობა და ა.შ.). სპეციალისტის 
მხრიდან აღნიშნული საკითხის იგნორირებამ შესაძლოა მოგვიანებით რისკი 
შეუქმნას მოპოვებულ ნდობას, თუ სპეციალისტს მოუწევს შესაბამის გარემოებებში 
კანონით დაკისრებული ვალდებულების შესრულება და კონფიდენციალურობის 
დარღვევა. 

პირობით მსჯავრდებულთან მუშაობის პროცესში სპეციალისტი ბევრი ისეთი 
გამოწვევის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს, რომელიც რაპორტს გარკვეულ რისკებს 
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თავი X. პირობით მსჯავრდებულთან ურთიერთობის მნიშვნელობა და თავისებურებანი

შეუქმნის, ბენეფიციარის კეთილგანწყობის მოპოვება კი სამუშაო ალიანსის საყრდენს 
წარმოადგენს. როგორც ზემოთ აღინიშნა, მრავალი კვლევის შედეგის თანახმად, 
სწორედ სპეციალისტთან დამყარებული თერაპიული ალიანსი (ურთიერთობა) 
წარმოადგენს წარმატებული   შედეგის     მიღწევის  ყველაზე  მნიშვნელოვან პრედიქ
ტორს; ამდენად, მუშაობის პროცესში სპეციალისტი სათანადოდ და თანამიმდევრუ
ლად უნდა ზრუნავდეს კლიენტის ნდობის მოპოვებასა და შენარჩუნებაზე. 

უილიამ მილერისა და სტივენ როლნიკის მიერ შემუშავებული კონსულტირე
ბის მიდგომა  მოტივაციური ინტერვიუირება, წარმოადგენს კლიენტზე ცენტრი
რე ბულ და კონკრეტულ შედეგზე ორიენტირებულ მიდგომას, რომელიც მიზნად 
ისახავს ადამიანის დახმარებას არაჯანსაღი ქცევითი მიდრეკილების დაძლევაში 
მისი შინაგანი მოტივაციის გაღვივების გზით. ამ მიდგომის ამოსავალი წერტილია 
კლიენტის მოტივაციის ამაღლება მისი ქცევის შესაცვლელად. მიდგომის 
თანახმად, იმისათვის რომ ბენეფიციარს გაუჩნდეს სასიკეთო, თუმცა რთულად 
მისაღწევი მოტივაცია ცვლილების განსახორციელებლად, მნიშვნელოვანია მან 
იგრძნოს თავი ამ ცვლილების ავტორად. შესაბამისად, არსებითი მნიშვნელობა 
ენიჭება ამ პროცესში სპეციალისტის მიერ კლიენტის წარმატებულ ჩართვას, მისი 
როლის გააქტიურებას, მისი შინაგანი სიბრძნისა და რესურსების დანახვასა და 
გაძლიერებას.   

მოტივაციური ინტერვიუირების ავტორთა თანახმად, არსებობს ისეთი გავრცე
ლებული „ხაფანგები“ პრაქტიკოსებისათვის, რომლებიც საფრთხეს უქმნის სამუშაო 
ალიანსს. ქვემოთ მოცემულია მათ მიერ განხილული რამდენიმე გავრცელებული 
ხაფანგი, რაც განსაკუთრებით აქტუალურია სასჯელაღსრულების სფეროსათვის:

შეფასების (კითხვაპასუხის) ხაფანგი
შეფასების, იგივე კითხვაპასუხის, ხაფანგი ასახავს პრაქტიკოსის და 

ბენეფიციარის ისეთ დიალოგს, როდესაც სპეციალისტი ზედმეტადაა ორიენ
ტირებული ინფორმაციის მოგროვებაზე და, ძირითადად, დახურულ და მი
მართულების მიმცემ კითხვებს უსვამს ბენეფიციარს, ნაკლებად აძლევს მას სა
შუალებას, საკუთარი სიტყვებით მოუთხროს ამბავი. ამგვარი ინტერვიუ არღვევს 
ურთიერთობის თანამშრომლობით სულისკვეთებას და ბენეფიციარს პასიურ, სპე
ციალისტზე დამოკიდებულ როლში ამყოფებს: მას მხოლოდ იმ კითხვაზე ეძლევა 
პასუხის გაცემის საშუალება, რასაც დაუსვამენ. საუბრის ამგვარმა მსვლელობამ 
პირობით მსჯავრდებულს შესაძლოა გაუჩინოს დაკითხვის ასოციაცია და შეუქმნას 
შთაბეჭდილება, რომ სპეციალისტი ნაკლებად ინტერესდება მისი თვალსაზრისით.   

ამგვარად, კითხვაპასუხის ხაფანგში გაბმა საკმაოდ ადვილია, რადგან 
შეფასება ბენეფიციარებთან მუშაობის საწყისი ეტაპია და, როგორც წესი, 
სპეციალისტის ამოცანაა პირველივე შეხვედრაზე კლიენტისაგან საჭირო ინ
ფორმაციას მოუყაროს თავი, რასაც იგი ხშირად მრავალფეროვანი ფორმებისა და 
კითხვარების შევსების საშუალებით აღწევს. ამასთან, დამსაქმებლები ხშირად 
პრაქტიკოსებს ავალდებულებენ ინფორმაციის ხანმოკლე პერიოდში მოპოვებას, 
რაც კიდევ უფრო ზრდის შეფასების ხაფანგში გაბმის რისკს; თუმცაღა არც ერთი 
პროტოკოლი არ კრძალავს საწყისი ინტერვიუს დროს, სულ მცირე, ათი წუთით 
გვერდზე გადაიდოს ფორმები და კითხვარები და ბენეფიციარს მიეცეს საკუთარი 
სიტყვებით თავისი ამბის თხრობის საშუალება. სპეციალისტის გულწრფელი 
დაინტერესება ბენეფიციარის შეხედულებებით და მისი მოსმენა კლიენტს 
მიანიშნებს, რომ სპეციალისტისთვის იგი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე 
პროტოკოლის ბრმა მიყოლა. 
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ია შეყრილაძე

ექსპერტის ხაფანგი
სპეციალისტის მიერ ექსპერტის როლის მორგება და ბენეფიციარის მდგომა

რეობაში სათანადო გარკვევის გარეშე გამოსავლის კარნახი ქმნის ექსპერტის 
ხაფანგს. მისი თავიდან არიდება განსაკუთრებით რთულია, რადგან კომპეტენტურ 
სპეციალისტებს მართლაც აქვთ ცოდნა და გამოცდილება ექსპერტიზის სფეროში; 
ნებისმიერი პრაქტიკოსისთვის ასევე სასიამოვნოა, როდესაც მის აზრს და 
კომპეტენციას აფასებენ. მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანია სპეციალისტი 
იაზრებდეს ექსპერტიზის კუთხით საკუთარი კომპეტენციის საზღვრებს, 
განსაკუთრებით, როდესაც საქმე მეორე ადამიანის ცხოვრების სტილის შეცვლას 
ეხება.  

ადამიანების „სწორ გზაზე დაყენების“ სურვილმა და იმისმა კარნახმა, თუ რა 
და როგორ უნდა აკეთონ, შესაძლოა პასიური გახადოს ბენეფიციარი ან გამოიწვიოს 
უკურეაქცია მისი მხრიდან. როდესაც საქმე პირობით მსჯავრდებულის ცხოვრების 
წესის შეცვლას ეხება, მისი მოტივაციისა და ჩართულობის გარეშე, როგორც წესი, 
შეუძლებელია სასურველი მიზნის მიღწევა და შენარჩუნება. სწორედ ამიტომ 
ბენეფიციარის ძლიერი მხარეები და რესურსები სპეციალისტის მიერ სათანადოდ 
უნდა იქნეს გამოკვლეული, ხაზგასმული და გამოყენებული ინტერვენციების 
დასაგეგმად და განსახორციელებლად; ხოლო თუკი სპეციალისტი ექსპერტის როლს 
მოირგებს და ნაკლებად დაინტერესდება მსჯავრდებულის მიერ ხელისშემშლელი 
გარემოებების დაძლევის მცდელობებით და სამომავლო გზების ხედვით, მას 
გაუჭირდება სასურველი ცვლილების განსახორციელებლად ამ ადამიანის 
მოტივირება.  

იარლიყების ხაფანგი
იარლიყების ხაფანგი მოიაზრებს ისეთ სიტუაციას, რომელშიც სპეციალისტი 

ბენეფიციარის ან მისი ქცევის მიმართ ისეთ ტერმინებს იყენებს, რაც ზრდის 
სტიგმატიზების რისკს. მაგალითად, ბევრი ფსიქიატრიული დიაგნოზი ყოველ
დღიურობაში სალანძღავ სიტყვებად გამოიყენება და ამიტომ პირველივე შეხვედრა
ზე მათი წამოჭრა შესაძლოა უარყოფითად აისახოს რაპორტის დამყარებაზე. 
სასჯელაღსურლების სფეროში განსაკუთრებით მაღალია იარლიყების ხაფანგში 
გაბმის რისკი, ვინაიდან სამიზნე ჯგუფი (სამართალდამრღვევნი) იმთავითვე 
სტიგმასთან ასოცირდება. ბენეფიციარის მიმართ ისეთი ტერმინების გამოყენებამ, 
როგორიცაა „ალკოჰოლიკი “ ან „კრიმინალი“, შესაძლოა რისკი შეუქმნას სამუშაო 
ალიანსს. 

ზოგადად, საჭირო ინფორმაციის მოგროვება შესაძლებელია ყოველგვარი ისეთი 
იარლიყის გამოყენების გარეშე, რომელმაც შეიძლება შეამციროს სპეციალისტისადმი 
კეთილგანწყობა; თუმცა ზემოთქმული დოგმად არ უნდა იქნეს მიჩნეული: ზოგჯერ 
ადამიანს იარლიყი, მაგალითად, სამედიცინო დიაგნოზი, ეხმარება საკუთარი თავისა 
და საკუთარი მდგომარეობის უკეთ გაგებასა და ნორმალიზებაში, ზოგჯერ იგი 
გარკვეული პრივილეგიის მატარებელიცაა (მაგ.: დაზღვევა, სოციალური დახმარება). 
ამგვარად, სპეციალისტმა კონტექსტიდან გამომდინარე უნდა იმოქმედოს და 
გამოხატვის ის ფორმა შეარჩიოს, რაც მინიმალურად დააზიანებს სამუშაო ალიანსს.  

ნაადრევი ფოკუსის ხაფანგი
ზოგჯერ სპეციალისტებს, ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო, 

ეჩქარებათ ბენეფიციართან მუშაობის შედეგად მიღებული სასურველი შედეგის 
დანახვა, სურვილი აქვთ, მალე გაუმჯობესდეს მდგომარეობა და ჰგონიათ, რომ 
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თავი X. პირობით მსჯავრდებულთან ურთიერთობის მნიშვნელობა და თავისებურებანი

ზუსტად იციან, რაში მდგომარეობს მთავარი სირთულე. ამგვარი სურვილით 
შეპყრობილმა სპეციალისტმა შესაძლოა ნაადრევად და არათანაზომიერად უბიძგოს 
ბენეფიციარს გარკვეული მიმართულებით. გამოცდილება კი ცხადყოფს, რომ სა
ჭირბოროტო საკითხებზე ნაადრევმა ფოკუსირებამ შესაძლოა მეტი წინააღმდეგობა 
წარმოშვას. სპეციალისტისა და ბენეფიციარის ხედვა და ტემპი  სასურველი 
მიზნის მისაღწევად შესაძლოა მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს, შესაბამისად,  
სპეციალისტის მოვალეობა და პასუხისმგებლობაა კლიენტთან მუშაობის პროცესში 
მის საჭიროებებზე ორიენტირება და მის ტემპზე მორგება.    

მნიშვნელოვანია, რომ სპეციალისტები მუდმივად ეცნობოდნენ და უღ
რმავდებოდნენ პრაქტიკის გაუმჯობესების შესაძლებლობებს, აგრეთვე სათანადო 
დროს უთმობდნენ პირობით მსჯავრდებულთა კეთილგანწყობის მოპოვებას. 
მათთან სამუშაო ალიანსის დამყარება, ნდობაზე დაფუძნებული კეთილგანწყობილი 
ურთიერთობის ჩამოყალიბება წარმატებული თანამშრომლობის საწინდარია.  

5. კომუნიკაციის ეფექტიანი წარმართვა
პირობით მსჯავრდებულთან გასაუბრების პროცესში ინფორმაციის გაცვლა 

წარმოებს როგორც სიტყვიერად, ასევე უსიტყვოდ. ინტერვიუს დროს არსებითი 
მნიშვნელობა ენიჭება იმას, თუ როგორია სპეციალისტის სხეულის ენა, მისი პოზა, 
მისი ხმის ტონი და ტემბრი, როგორ კითხვებს სვამს და როგორ კომენტარებს აკეთებს 
იგი კლიენტის მონათხრობზე. 

ურთიერთობის საწყის ეტაპზე სპეციალისტის მხრიდან ბენეფიციართან 
კონფრონტაცია (დაპირისპირება), როგორც წესი, უარყოფითი შედეგის მომტანია. 
მნიშვნელოვანია სპეციალისტი მაქსიმალურად ეცადოს, არ შეაწყვეტინოს 
ბენეფიციარს აზრი, მოერიდოს სიტყვის ბანზე აგდებას, დამოძღვრას და კამათს. 
ასევე მნიშვნელოვანია სპეციალისტი სიფრთხილით მოეკიდოს „რატომ?“ კითხვის 
დასმას, განსაკუთრებით, დანაშაულებრივ ქცევასთან მიმართებით. სასურველია 
პრაქტიკოსმა ინფორმაცია მოიძიოს ნაკლებად განსჯითი კითხვით (მაგ.: რამ 
განაპირობა? რამ გამოიწვია?). ამასთან, ფორმების შევსებისას ან ჩანაწერის 
გაკეთებისას სასურველია სპეციალისტმა წინასწარ აიღოს ბენეფიციარისგან 
ნებართვა. ზოგადად, რეკომენდებულია, პრაქტიკოსმა ჩანაწერი ინტერვიუს 
დასრულების შემდეგ გააკეთოს, ხოლო საუბრისას ყურადღებით მოუსმინოს 
პირობით მსჯავრდებულს და აგრძნობინოს, რომ მისი ყურადღების მთავარ ფო
კუსს სწორედ ბენეფიციარი წარმოადგენს.

დამხმარე პროფესიებში დაგროვილია უხვი გამოცდილება იმის თაობაზე, თუ 
რა ტექნიკები ეხმარება სპეციალისტს კარგად წარმართოს ინტერვიუ და მოიპოვოს 
კლიენტის კეთილგანწყობა. ქვემოთ მოცემული ტექნიკები ეყრდნობა მოტივაციური 
ინტერვიუირების მიდგომის ფარგლებში შემოთავაზებულ რეკომენდაციებს:

კითხვების დასმა  
კითხვა შეიძლება დაისვას ღია და დახურული ფორმით. ღიაა კითხვა, რომე

ლიც ვრცელ პასუხს მოითხოვს და ბენეფიციარს ეხმარება გამოხატოს საკითხის 
მისეული ხედვა, ჩაუღრმავდეს საკითხს (მაგ.: რამ განაპირობა სირთულის 
აღმოცენება? როგორ წარმოგიდგენიათ ამ საკითხის გადაწყვეტა? როგორ გგონიათ, 
რა მოხდება, თუ არაფერს შეცვლით?). ღია კითხვებისგან განსხვავებით, დახურული 
კითხვა (მაგ.: კარგად ხართ? რამდენი წლის ხართ?) მოკლე და კონკრეტულ პასუხს 
გულისხმობს და ღირებულია ინფორმაციის დაზუსტების თვალსაზრისით, 
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ია შეყრილაძე

თუმცა ღა მისმა გადამეტებულმა გამოყენებამ შესაძლოა ინტერვიუ დაკითხვის 
პროცესს დაამსგავსოს. ამდენად, ზოგადი რეკომენდაციაა, რომ პირობით 
მსჯავრდებუ ლთან საუბრისას სპეციალისტი მოერიდოს დახურული კითხვე
ბის ხშირ გამოყენებას, განსაკუთრებით, კითხვების ზედიზედ დასმას, და ღია 
კითხვებით საშუალება მისცეს ბენეფიციარს, გაიაზროს კონტექსტი და საკუთა
რი თვალსაზრისი გაუზიაროს სპეციალისტს.

ბენეფიციარის ნათქვამის არეკვლა 
რეფლექსიური მოსმენა ემსახურება სპეციალისტის მიერ ბენეფიციარის მო

ნათხრობის გაგებას ყველა დონეზე (ინფორმაციული, ემოციური) და გულისხმობს 
საკუთარი სიტყვებით მისი ნაამბობის უკან დაბრუნებას (არეკვლას) დაზუსტების 
მიზნით. პრაქტიკოსი ყურადღებით მოსმენითა და რეფლექსიური პასუხებით 
კლიენტს აგრძნობინებს, რომ ცდილობს მის გაგებას და მისი პერსპექტივის 
გააზრებას. რეფლექსია ინტერვიუერების წამყვანი და არცთუ ადვილად 
დასწავლადი ტექნიკაა. იგი გულისხმობს ბენეფიციარის ნათქვამის არეკვლას 
პრაქტიკოსის მხრიდან, ზოგჯერ კლიენტის ემოციური მდგომარეობის ასახვით.  

რეფლექსია არაერთ მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს: ერთი მხრივ, იგი 
სპეციალისტს ეხმარება ემპათიის გამოხატვაში  ყურადღებით მოსმენითა და რეფ
ლექსიური პასუხებით ბენეფიციარი გრძნობს, რომ პრაქტიკოსი ცდილობს მისი  
მდგო  მარეობის გაგებას; მეორე მხრივ, ამგვარი არეკვლით  სპეციალისტი  ბენეფი ციარს 
ხელს უწყობს საკუთარი ნათქვამის უკეთ გააზრებაში. ამასთანავე, რეფლექსიური 
მოსმენა ამცირებს კომუნიკაციის პრობლემებს, ვინაიდან თუ პრაქტიკოსმა არასწო
რად გაიგო კლიენტის ნათქვამი, კლიენტს ეძლევა შესაძლებლობა, შეიტანოს 
შესწორება. გარდა ამისა, საუბრისას რეფლექსიების გამოყენება ამცირებს ბევრი 
კითხვის დასმის საჭიროებას და აძლიერებს თანამშრომლობით სულისკვეთებას. 
ქვემოთ განხილულია რეფლექსიის რამდენიმე გავრცელებული ტიპი, რომლებიც 
სპეციალისტებს ეხმარება კომუნიკაციის ეფექტიანად წარმართვაში:

 ● მარტივი ანუ ცალსახა რეფლექსია: სპეციალისტი საკუთარი სიტყვებით 
იმეორებს კლიენტის ნათქვამს. მარტივი რეფლექსია მოკლედ გადმო
ცემული დედააზრია იმისა, რაც ითქვა. სწორედ ამიტომ, მას შეიძლება 
პერიფრაზირებაც ვუწოდოთ. 

 ● რთული რეფლექსია: რთული რეფლექსია  გულისხმობს სპეციალისტის 
მიერ უფრო მეტის რეფლექსიას, ვიდრე ითქვა: ეს შეიძლება იყოს 
ბენეფიციარის ემოცია (რაც შეიძლება სხეულის ენაში ან ხმის ტემბრში 
გამომჟღავნდა) ან ის, თუ რა იგულისხმა მან. რთული რეფლექსიით 
სპეციალისტი თითქოს ერთი ნაბიჯით წინ მიდის, ასახავს იმას, რაც არ 
თქმულა, თუმცა შესაძლოა იგულისხმებოდა. 

 ● შერჩევითი რეფლექსია: სპეციალისტის მიერ კლიენტის ნათქვამის 
მხოლოდ ცალკეული ნაწილის ასახვას შერჩევითი რეფლექსია ეწოდება. 
ის არის ეფექტიანი საშუალება საუბრის კონკრეტული მიმართულებით 
წარმართვისათვის. როგორც წესი, დიალოგი იმ თემაზე გრძელდება, 
რომელზეც აქცენტს ვაკეთებთ. შესაბამისად, რეფლექსიის გამოყენებით 
სპეციალისტს შეუძლია საუბრის ეფექტიანი ნავიგაცია.

 ● ორმხრივი რეფლექსია: ორმხრივია რეფლექსია, თუ ის სპეციალისტის 
მიერ კლიენტის ნაამბობში გამომჟღავნებული წინააღმდეგობის ზე
დაპირზე ამოტანას, ასახვას გულისხმობს. ორმხრივი რეფლექსია ძალზე 
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თავი X. პირობით მსჯავრდებულთან ურთიერთობის მნიშვნელობა და თავისებურებანი

სასარგებლოა ბენეფიციარის დილემური სიტუაციისა თუ ამბივალენტური 
დამოკიდებულების ასარეკლად და ამ თემაზე საუბრის გასაგრძელებლად 
(მაგ., „ერთი მხრივ, მოწევა სტრესის დაძლევაში გეხმარებათ; მეორე მხრივ, 
გაწუხებთ მისი გავლენა ჯანმრთელობაზე“).

 ● ახლებური ფორმულირება: რეფლექსია, რომელიც ბენეფიციარის ნათქვამის 
განსხვავებული რაკურსით არეკვლას გულისხმობს, წარმოადგენს ახლებურ 
ფორმულირებას. ეს ტექნიკა განსაკუთრებით სასარგებლოა, როდესაც 
კლიენტი მოვლენას ნეგატიურად აღიქვამს და უჭირს მასში ღირებულის 
დანახვა. მაგალითად: „ცოლმა გაბურღა ტვინი; არ მოსწონს, ბევრს რომ ვსვამ 
და ვეწევი“  შეიძლება მას დავუბრუნოთ, როგორც  „მეუღლეს თქვენზე 
გული შესტკივა“. ახლებური ფორმულირების მთავარი მიზანია ხედვის 
ცვლილების ხელშეწყობა, ძლიერი მხარის ხაზგასმა, რომელსაც, შესაძლოა, 
ადამიანი ვერ ხედავს. 

ბენეფიციარის ნაამბობის შეჯამება 
სესიის დროს და, განსაკუთრებით, სესიის დასასრულს ძალზე სასარგებლოა 

სპეციალისტის მიერ კლიენტთან ერთად იმ ძირითადი პუნქტების შეჯამება, 
რაზედაც მოცემული შეხვედრის მსვლელობისას იყო საუბარი. შეჯამება ხელს 
უწყობს საკითხის გააზრებასა და მზაობას მომავალი ქმედებებისთვის. შეიძლება 
ითქვას, რომ იგი მსხვილი რეფლექსიაა, რომელიც მოკლედ აჯამებს ადამიანის 
ნაამბობიდან ყველაზე საკვანძო საკითხებს და საშუალებას აძლევს დიალოგში 
ჩართულ ორივე პირს, შეავსონ ნაკლოვანებები და შეიტანონ შესწორებები. 
ეს ტექნიკა ასევე ხელს უწყობს ახალი და ადრე განხილული მონათხრობების 
ურთიერთდაკავშირებას. ამასთან, შეჯამების გამოყენება სასარგებლოა ერთი 
საკითხიდან მეორეზე გადასვლისას.

ბენეფიციარის ძლიერი მხარეების ხაზგასმა
როგორც ადრე აღინიშნა, სპეციალისტის ღიაობას, დაინახოს კლიენტის 

პოტენციალი და შინაგანი სიბრძნე, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება სასიკეთო 
ცვლილების განსახორციელებლად ბენეფიციარის მოტივირების თვალსაზრისით. 
ამ მიზნის მიღწევაში პრაქტიკოსს აფირმაციის გამოყენება ეხმარება. მოტივაციური 
ინტერვიუირების ეს ტექნიკა გულისხმობს სპეციალისტის მიერ ბენეფიციარის 
ძლიერი მხარეების, მცდელობის, რესურსის, მიღწევის ხაზგასმას. აფირმაციამ 
შეიძლება ხაზი გაუსვას ხასიათის თვისებას, ღირსებას, გამოცდილებას ან სხვა ძლიერ 
მხარეს, ან თუნდაც აღიაროს მოცემულ მომენტში ბენეფიციარის სირთულეებთან 
ჭიდილი (მაგ.: „დასაფასებელია თქვენი ძალისხმევა“, „რთულ მდგომარეობაში 
შეძელით გამოსავლის პოვნა“). ეს ტექნიკა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს რაპორტის 
დამყარებას და ბენეფიციარის თვითრწმენის გაძლიერებას. იმისათვის, რომ 
აფირმაცია იყოს ეფექტიანი, იგი უნდა იყოს გულწრფელი, ობიექტური და მოცემული 
კულტურისა და კონტექსტის შესაბამისი.  

მოტივაციური ინტერვიუირების ავტორთა თანახმად, კლიენტთან საუბრისას 
რეკომენდებულია, სპეციალისტმა მეტწილად ღია კითხვები დასვას, უხვად აკეთოს 
რეფლექსია, შეძლებისდაგვარად გამოიყენოს აფირმაცია, ხოლო პერიოდულად 
მიმართოს შეჯამებას. ბენეფიციართან საუბრის ღირსეულად და ეფექტიანად 
წარმართვა უაღრესად მნიშვნელოვანია სამუშაო ალიანსის დამყარებისა და 
შენარჩუნებისათვის. მნიშვნელოვანია, პირობით მსჯავრდებულთან მუშაობისას 
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ია შეყრილაძე

სპეციალისტი იყოს თანამიმდევრული და იზრუნოს სტრუქტურის შექმნასა და 
პროფესიული საზღვრების დაცვაზე. ყალბი იმედის ჩასახვა და ფუჭი დაპირებების 
მიცემა საზიანოა სამუშაო ალიანსისათვის. გარდა ამისა, წესრიგი და სათანადო 
ჩარჩოები სწორედ ისაა, რაც ხშირად ამ სფეროს ბენეფიციარებს ცხოვრებაში აკლიათ, 
ამდენად სამუშაო ურთიერთობაში მისი დამკვიდრება და შენარჩუნება სასარგებლოა 
არა მხოლოდ სამუშაო მიზნების მიღწევისათვის, არამედ ყოფითი უნარების 
გაუმჯობესებისთვისაც. თავად სამუშაო მიზნები და ამოცანები კი არსებითია, იყოს 
რეალისტური და პირობით მსჯავრდებულის მიერ ინიცირებული ან, ყველაზე 
უარეს შემთხვევაში, გაზიარებული მაინც. 

დასასრულ, სპეციალისტის თანამშრომლობითი სულისკვეთება, ბენეფიციარის 
ძლიერი მხარეებისა და პოტენციალის დანახვის უნარი, თანამიმდევრულობა და 
მიზანდასახულობა, ასევე ინტერვიუს კარგად წარმართვის უნარი წარმოადგენს 
პირობით მსჯავრდებულის კონსულტირების პროცესის ქვაკუთხედს. ამ მახა
სიათებლებით აღჭურვილი სპეციალისტი სწორედ რომ შეძლებს ადამიანებში 
ღირსების გრძნობის გაღვივებას და მათ  მხარდაჭერას,  გახდნენ საზოგადოებისა
თვის სასარგებლო წევრები. 

6. რეკომენდაციები ტრენერისათვის
ტრენინგის ფარგლებში, ბენეფიციარსა და სპეციალისტს შორის ურთიერთო

ბის მნიშვნელობისა და თავისებურებების შესახებ სესიები სასურველია თანაზო
მიერად იყოს გაჯერებული თეორიული ნაწილითა და პრაქტიკული სავარ
ჯიშოებით. ამასთან, რეკომენდებულია, ორივე ნაწილში სათანადო ყურადღება 
დაეთმოს სპეციალისტის დამოკიდებულების/მიდგომის გავლენას სასურველი 
მიზნების მიღწევაზე და ეფექტიანი ინტერვიუირების კონკრეტულ ტექნიკებს.  

ქვემოთ მოცემულია ის მნიშვნელოვანი მიზნები და ამოცანები, რის მიღწევასაც 
უნდა ემსახურებოდეს აღნიშნული სატრენინგო პროგრამა და მასში შემავალი 
პრაქტიკული სავარჯიშოები:

 ● პირობით მსჯავრდებულის მიმართ სპეციალისტის დამოკიდებულების 
გაცნობიერება და ამ დამოკიდებულების ურთიერთობაზე გავლენის 
გააზრება;

 ● პირობით მსჯავრდებულის მიმართ არსებული საკუთარი სტერეოტიპებისა 
და განსჯითი დამოკიდებულებების გააზრება და უკეთ გაცნობიერება 
იმისა, რომ განსჯითი დამოკიდებულება გავლენას ახდენს სპეციალისტის 
უნარზე, მოტივაცია მისცეს ბენეფიციარს სასიკეთო ცვლილებების 
განსახორციელებლად; 

 ● პირობით მსჯავრდებულის ძლიერი მხარეებისა და რესურსების დანახვის 
უნარის გავარჯიშება; 

 ● ინტერვიუირების ეფექტიანი ტექნიკების მიზანმიმართულების გაცნო
ბიერება: გააზრება იმისა, თუ რა აქცევს ამ ტექნიკებს შედეგის მომტანად; 

 ● ინტერვიუირების ტექნიკების რუტინულად გამოყენების მნიშვნელობის 
გააზრება;

 ● ინტერვიუირების ტექნიკების ათვისება და გავარჯიშება მათ გამოყენებაში;  
 ● გაცნობიერება იმისა, თუ რაში მდგომარეობს არასწორი პრაქტიკა, რა 

ფაქტორები ქმნის რისკებს (მათ შორის, ხაფანგები) და რა გავლენა შეიძლება 
იქონიოს ამ ფაქტორებმა ბენეფიციართან ურთიერთობაზე;
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თავი X. პირობით მსჯავრდებულთან ურთიერთობის მნიშვნელობა და თავისებურებანი

 ● გაცნობიერება იმისა, თუ რა ფაქტორები უწყობს ხელს ბენეფიციართან 
ურთიერთობის დამყარებას და რისი გაკეთება შეუძლია ცალკეულ 
სპეციალისტს შედეგის ოპტიმაზიციისთვის. 

ცნობილია, რომ სატრენინგო სესიების დროს განხილული თემების საკუთარ 
გამოცდილებასთან დაკავშირება ეხმარება მონაწილეებს მნიშვნელოვანი საკითხე
ბის უკეთ გააზრებაში. შესაბამისად, ტრენერმა ისე უნდა წარმართოს პროცესი, 
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1. შესავალი
არსებობენ მსჯავრდებულები, რომლებსაც გააჩნიათ განსხვავებული საჭიროე

ბები ასაკის, სქესის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, სექსუალური ორიენტაციის, 
ეთნიკური წარმოშობის და სხვა ნიშნების გამო და საჭიროებენ განსაკუთრებულ 
ყურადღებას და მოპყრობას. შესაბამისად, მათთან მუშაობა უნდა წარიმართოს 
ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე, სამართლიანობისა და ჰუმანურობის 
პრინციპებზე დაყრდნობით.

წინამდებარე თავში განხილულია განსაკუთრებული საჭიროების მქონე 
მსჯავრდებულთა ჯგუფების, კერძოდ, არასრულწლოვნების, ქალების, შეზღუდუ
ლი შესაძლებლობის მქონე პირების, ეთნიკური უმცირესობების და ლგბტი პირე
ბის მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამომწვევი მიზეზები, მახასიათებლები, მათდამი 
მოპყრობის ძირითადი პრინციპები და თავისებურებები. 

2. არასრულწლოვანი მართლმსაჯულების სისტემაში
არასრულწლოვანი სრულწლოვნისგან განსხვავდება თავისი ფიზიკური და 

გონებრივი განვითარების დონით, ემოციური მდგომარეობით, განათლებით; 
სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია არასრულწლოვანთა მიმართ 
განსხვავებული მოპყრობა და დამოკიდებულება. 

არასრულწლოვნის დანაშაულის პრევენცია სახელმწიფოს სისხლის სამართლის 
პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ამ თვალსაზრისით საქართველოში 
უკანასკნელი წლების მანძილზე სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა. პრიორიტეტი 
გახდა არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესსა და კეთილდღეობაზე 
ორიენტირებული მართლმსაჯულების სისტემის შექმნა, რომელიც შეესაბამება 
საერთაშორისო სტანდარტებს. 2015 წლიდან ამოქმედდა არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც მართლმსაჯულების სისტემაში ბავშვზე 
მორგებულ მიდგომას ამკვიდრებს. 

ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება ნიშნავს მართლმსაჯულებას, რომელიც 
არის ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი, ასაკთან შესაბამისი, მისთვის ადვილად 
აღსაქმელი, სწრაფი, სამართლიანი, თანამიმდევრული, ბავშვის უფლებებსა და 
საჭიროებებზე მორგებული, ბავშვის ღირსებისა და პირადი ცხოვრების მიმართ 
პატივისცემის გამომხატველი. 

საქართველოში სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკად განსაზღვრუ
ლია 14 წელი. ეს არის მოზარდობის ასაკი, ზრდასრულობაში გარდამავალი პერიოდი. 
ამ ასაკში ხდება მნიშვნელოვანი ძვრები არასრულწლოვნის ფიზიოლოგიურ, 
ფსიქოლოგიურ და სოციალურ ფუნქციონირებაში. მისი გარეგნობის, ემოციური 

თავი XI. განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე მსჯავრდებულები 
დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის სისტემაში

ავტორი: ნანა ქორიძე
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თავი XI. განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე მსჯავრდებულები დანაშაულის პრევენციისა და 
პრობაციის სისტემაში

ცხოვრების, ქცევების რადიკალური ცვლილებები სერიოზული გამოწვევის წინაშე 
აყენებს როგორც მოზარდს, ასევე მის გარემოცვას. მოზარდობის ასაკი ხშირად 
განიხილება, როგორც არასრულწლოვანთა მხრიდან დანაშაულის ჩადენის ერთ
ერთი რისკფაქტორი. კანონსაწინააღმდეგო ქცევა იმ ბიოფსიქოსოციალური ფაქ
ტორების ერთობლიობის შედეგია, რომლებიც ზემოქმედებას ახდენს მოზარდზე.

2.1. მოზარდობის ასაკობრივი თავისებურებები
მოზარდობის ასაკში მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება: იწყება ფიზიკური 

განვითარების ახალი ეტაპი, სქესობრივი მომწიფების პერიოდი, რომელსაც 
ახასიათებს გარკვეული ჰორმონული ცვლილებები, რეპროდუქციული ორგანოების 
ჩამოყალიბება; ამ ასაკაში ხშირია საკუთარი სხეულით უკმაყოფილება და 
ამის გამო რაიმეს შეცვლის სურვილი; კრიტიკულნი არიან საკუთარი თავის 
მიმართ, ღირსებასაც და ნაკლსაც ძალიან მკაცრად განსჯიან; ცვლილებები ხდება 
ფსიქოსოციალურ, ემოციურ და მორალურ განვითარებაშიც. ჰორმონული ძვრები 
დიდ გავლენას ახდენს მოზარდის ემოციებსა და გრძნობებზე, რის გამოც მისი ქცევა 
განსხვავებული ხდება.

მოზარდობის პერიოდში ინტელექტუალური შესაძლებლობები მნიშვნელოვ
ნად ვითარდება, ლოგიკური მსჯელობის უნარი თანდათანობით იზრდება. თუმცა, 
ზრადასრულებისგან განსხვავებით, მოზარდებს აქვთ ნაკლები ცხოვრებისეული 
გამოცდილება და, შესაბამისად, ნაკლები ცოდნა, თუ რას უნდა მიაქციონ ყურადღება 
გადაწყვეტილებების მიღებისას. ემოციური და სოციალური უნარების ნაკლები 
განვითარების გამო ისინი განსხვავდებიან განსჯის უნარითაც. მოვლენებს ხშირად 
არარეალურად აფასებენ. სუბიექტურ, ამ შემთხვევაში, თავისუფლებისა და 
დამოუკიდებლობის მოთხოვნილებებს, მეტ ანგარიშს უწევენ, ვიდრე ობიექტური 
სინამდვილის ასახვასა და შეფასებას.

მოზარდები ხასიათდებიან იმპულსურობით, სარისკო ქცევებით, უჭირთ 
რისკების შეფასება. ხშირად ისეთ ქმედებებს ჩადიან, რაც იციან, რომ საშიშია და 
აკრძალული. მოსწონთ მძაფრი შეგრძნებები, თავგადასავლები. უჭირთ სათანადოდ 
შეაფასონ ის რისკი, რომელიც შეიძლება მოჰყვეს გარკვეულ ქცევას. 

ამ ასაკში ჯერ კიდევ თავიანთი იდენტობის ჩამოყალიბების პროცესში არიან, 
ხასიათდებიან კონფლიქტურობითა და მაღალი შფოთვით. იდენტობის ჩამოყალი
ბება გულისხმობს პასუხის გაცემას ისეთ მნიშვნელოვან შეკითხვებზე, როგორიცაა 
– ვინ ვარ მე? რას წარმოვადგენ და რა როლი მაქვს ამ საზოგადოებაში? პასუხის 
ძიებაში მოზარდები ხშირად ექპერიმენტირებენ და სხვადასხვა როლის მორგებას 
ცდილობენ  იცვლიან იმიჯს, ინტერესებს, ქცევას. ასეთი გამოცდილება მოზარდს 
შესაძლებლობას აძლევს საკუთარი თავი სხვადასხვა პერსპექტივაში დაინახოს და 
აღმოაჩინოს, მაგრამ ამავდროულად მოწყვლადს ხდის სხვადასხვა ნეგატიური 
ფაქტორისადმი. ნეგატიური ფაქტორებისადმი მოწყვლადობას ზრდის აგრეთვე 
ის გარემოებაც, რომ უფროსები კარგავენ ავტორიტეტს და მოზარდისათვის უფრო 
მნიშვნელოვანი ხდება თანატოლების აზრი, შეფასება და მხარდაჭერა. იდენტობის 
ჩამოყალიბებასთან ერთად იწყება მშობლებისაგან/აღმზრდელებისაგან სეპარაცია.

2.2. არასრულწლოვანთა კანონსაწინააღმდეგო ქცევის ხელშემწყობი ფაქტორები
მოზარდის მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამომწვევი მიზეზები მეტად მრა

ვალფეროვანი და განსხვავებულია. მოზარდის ქცევაზე გავლენას ახდენს როგორც 
ინდივიდუალური, ისე გარე ფაქტორები. 
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ნანა ქორიძე

დიდი როლი ენიჭება ოჯახურ გარემოს და აღზრდას, რომელშიც მოიაზრება 
სხვადასხვა ფაქტორი, კერძოდ, დისფუნქციური ოჯახი, მსჯავრდებული ოჯახის 
წევრი, ოჯახში ძალადობა როგორც ბავშვის მიმართ, ასევე მშობლების ძალადობა 
ერთმანეთზე, მშობლებსა და შვილებს შორის, ასევე მშობლებს შორის ურთიერთობა, 
ოჯახის წევრების დამოკიდებულება ალკოჰოლისა და ნარკოტიკის მიმართ, 
ფსიქოლოგიური და ფიზიკური დაშორება მშობელსა და შვილს შორის, აღზრდის 
მეთოდები, თავსმოხვეული ოჯახური სტერეოტიპები, შვილების მიმართ მშობლების 
ყურადღების დეფიციტი და ჰიპერმზრუნველობა. 

კანონსაწინააღმდეგო ქცევაზე ზეგავლენას ახდენს მოზარდის გარემო, სადაც 
ის იზრდება და ატარებს დიდ დროს, კანონსაწინააღმდეგო ქცევისკენ მიდრეკილი 
მეგობრები, თანატოლები, ასევე ცხოვრების სტილი, რომელშიც იგულისხმება 
თავისუფალი დროის მართვა, გასართობი საშუალებების ფორმა და შინაარსი. 

კანონსაწინააღმდეგო ქცევის რისკს ზრდის აგრეთვე მოზარდის სწრაფვა, 
მოიპოვოს აღიარება თანატოლების წრეში, თანატოლთა წრეში უმიზნო დროსტა
რება, რაც ხშირად დაკავშირებულია სპირტიანი სასმელების გამოყენებასთან, 
ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ავადმოხმარებასთან, აზარტულ თამაშებთან.

განათლების სისტემა და სკოლის გარემო მოზარდის სოციალიზაციის ერთერთი 
უმთავრესი ინსტიტუტია. მოზარდზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სკოლაში 
არსებული სირთულეები, მოსწავლეებს შორის ძალადობა, სწავლის შეწყვეტა. 

კანონსაწინააღმდეგო ქცევის ჩამოყალიბებაზე გავლენას ახდენს მოზრდილად 
ქცევის ფსიქოსოციალური სიძნელეები (სქესობრივი მომწიფების პერიოდში 
მომეტებული შფოთვა, გუნებაგანწყობის მკვეთრი ცვალებადობა, ფსიქიკის 
გაუწონასწორებლობა და ა.შ.).

2.3. რეკომენდაციები სპეციალისტებისათვის 
არასრულწლოვანთან მომუშავე სპეციალისტს უნდა ჰქონდეს გავლილი 

სპეციალური მომზადება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში.  
არასრულწლოვანთან მუშაობა მიზნად უნდა ისახავდეს განმეორებითი 

დანაშაულის თავიდან აცილებას მასთან კეთილგანწყობილი ურთიერთობის 
ჩამოყალიბების გზით, ეფექტიანი ზედამხედველობის განხორციელებას, დახმარე
ბას და ხელშეწყობას წარმატებულ სოციალურ ინტეგრაციაში. 

არასრულწლოვანთან მუშაობა უნდა განხორციელდეს დისკრიმინაციის 
გარეშე, სქესის, რასის, კანის ფერის, რელიგიის, შეზღუდული შესაძლებლობის, 
ეთნიკური მიკუთვნებულობის ან ნებისმიერი სხვა სტატუსის მიუხედავად. 
სპეციალისტმა მუშაობის პროცესში თავი უნდა აარიდოს შეფასებებს, სტერეოტი
პულ დამოკიდებულებას. 

არასრულწლოვანთან მუშაობა უნდა განხორციელდეს მულტიდისციპლინური 
მიდგომით ბავშვის ფსიქოლოგიური, სოციალური, ემოციური და ფიზიკური 
ჯანმრთელობის შეფასებისა და მისი საუკეთესო ინტერესების დადგენის მიზნით.

მნიშვნელოვანია არასრულწლოვანთან მუშაობის პროცესში მშობლ(ებ)ის/
კანონიერი წარმომადგენლის მაქსიმალური ჩართულობა, რაც უზრუნველყოფს 
დანაშაულის ჩამდენი ბავშვის მნიშვნელოვან ფსიქოლოგიურ და ემოციურ მხარ
დაჭერას, ამასთანავე, საშუალებას აძლევს მშობლებს, გაიგონ ყველაფერი თავისი 
შვილის შესახებ და მომავალში უკეთ მართონ საკუთარი ბავშვის ქცევა.   

არასრულწლოვანი უნდა  იყოს  ინფორმირებული  მისი  უფლებამოვალეობე
ბის, მხარდაჭერის მექანიზმების, სერვისების, გასაჩივრების მექანიზმების შესახებ. 
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თავი XI. განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე მსჯავრდებულები დანაშაულის პრევენციისა და 
პრობაციის სისტემაში

არასრულწლოვანს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია და გაეწიოს კონსულტაცია 
მისი კულტურული მგრძნობიარობის გათვალისწინებით, მისი ასაკის, სქესისა და 
ინდივიდუალური შესაძლებლობების შესაბამისად, მისთვის გასაგები ენით ან/და 
კომუნიკაციის სხვა დამხმარე საშუალებებით. 

არასრულწლოვანზე ძალადობის შემთხვევაში რეაგირება უნდა მოხდეს 
რეფერირების პროცედურებით განსაზღვრული კომპეტენციის ფარგლებში. 

3. ქალები მართლმსაჯულების სისტემაში
მსოფლიო მასშტაბით არსებული ტენდენციის მიხედვით, მამაკაცები გაცილე

ბით ხშირად ჩადიან დანაშაულს, ვიდრე ქალები. ეს ტენდენცია გამოხატულია 
საქართველოშიც, სადაც ყველა სახის დანაშაულში, მთლიანი შემთხვევების 90%ზე 
მეტი მამაკაცებზე მოდის. 

დამნაშავე ქალთა გარკვეული ნაწილი არ წარმოადგენს რისკს საზოგა
დოებისათვის, მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულების უმრავლესობა არაძალადობ
რივი ხასიათისაა. გარდა ამისა, პატიმრობამ შესაძლოა მეტად გაართულოს მათი 
სოციალური რეინტეგრაცია. ამასთან, ქალ მსჯავრდებულთა მიმართ არასაპატიმრო 
სასჯელის გამოყენებისას ქალებს საშუალება ეძლევათ არ მოსწყდნენ ოჯახს, 
ნათესავებს, მეგობრებს, შეინარჩუნონ სოციალური კავშირები.  

ქალების საჭიროებები და პრიორიტეტები ხშირად განსხვავდება მამაკაცების 
საჭიროებებისა და პრიორიტეტებისაგან. ისინი საჭიროებენ განსხვავებულად 
მოპყრობას, რაც არ უნდა იყოს უსამართლო და დისკრიმინაციული. მსჯავრდებულ 
ქალებს გააჩნიათ გამორჩეული გენდერსპეციფიკური საჭიროებები, რაც 
აუცილებლად უნდა იქნეს იდენტიფიცირებული და უზრუნველყოფილი, რათა 
განხორციელდეს მათ მიმართ სამართლიანი მიდგომა. 

ქალები წარმოადგენენ მოწყვლად ჯგუფს, რომლებსაც გაჩნიათ განსაკუთრე
ბული საჭიროებები და მოთხოვნილებები არა მარტო ციხეში, არამედ ციხის გარე
თაც; თუმცა, სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული განსხვავებული მოწყვლადობის 
მწვავე მიზეზებისა და შესაბამისი საჭიროებების მიუხედავად, რამდენიმე ფაქტორი 
საერთოა. მათ შორისაა შემდეგი ფაქტორები: მამაკაცებისგან განსხვავებით, ქალები
სათვის მართლმსაჯულებაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის სირთულე ბევრ 
ქვეყანაში; პატიმრობამდე სექსუალური ან ფიზიკური ძალადობის და გენდერული 
ნიშნით დისკრიმინაციის გამო არაპროპორციულად მაღალი ვიქტიმიზაციის 
დონე; ალკოჰოლზე ან ნარკოტიკზე დამოკიდებულების მაღალი მაჩვენებელი; პა
ტიმრობით გამოწვეული განსაკუთრებული სტრესი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ან 
გაამძაფროს უკვე არსებული მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემები; ბავშვებზე 
და სხვებზე ზრუნვის პასუხისმგებლობის მაღალი ალბათობა; გენდერსპეციფი
კური ჯანდაცვის საჭიროებები, რომელთა უზრუნველყოფაც არ ხდება სათანადოდ; 
ოჯახების მხრიდან სტიგმატიზაცია, იზოლაცია, მიტოვება; ხშირად, სექსუალური 
და გენდერული ნიშნით ძალადობის შედეგად, მენტალური ჯანმრთელობის 
საჭიროებების მაღალი მაჩვენებელი.

როგორც მსჯავრდებული ქალები აღნიშნავენ, დანაშაულის ჩადენის ძირითადი 
მიზეზებია: ფინანსური მდგომარეობა, შვილების დაცვა, კანონის უცოდინარობა, 
თავდაცვა, ოჯახის მხარდაჭერა, არასწორი აზროვნება, შედეგების არასწორი გათვლა 
და სხვა. ქალის მიერ ჩადენილი მკვლელობისას, ხშირად მათი მსხვერპლი მოძალადე 
პარტნიორი ან მეუღლეა, რომელიც, ხშირ შემთხვევაში, მასზე სისტემატურად 
ძალადობდა.  
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ნანა ქორიძე

მსჯავრდებული ქალების ჯგუფში კიდევ უფრო მოწყვლად ჯგუფს განეკუთვნე
ბიან ქალები, რომლებმაც განიცადეს დისკრიმინაცია, სტიგმა და ძალადობა.

ქალთა მიმართ ძალადობა დისკრიმინაციის ერთერთი ფორმაა, რომლის 
მსხვერპლიც შესაძლოა ნებისმიერი ქალი გახდეს. ქალთა მიმართ ძალადობა ნიშნავს 
გენდერული ნიშნით ძალადობის ნებისმიერ ქმედებას. სტამბოლის კონვენციის 
თანახმად, ის განმარტებულია, როგორც „ქალის წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა 
იმის გამო, რომ ის ქალია, ან ქმედება, რომელიც არათანაზომიერად უარყოფით 
ზემოქმედებას ახდენს ქალებზე“.

ძალადობა პარტნიორის/მეუღლის მხრიდან, ისევე როგორც ადრეული 
და იძულებითი ქორწინება, ქალთა მიმართ ძალადობის ყველაზე ფართოდ 
გავრცელებული ფორმებია საქართველოში.

მსჯავრდებული ქალების გარკვეულ ნაწილს აქვს ოჯახური ძალადობის 
გამოცდილება, თუმცა ფაქტების უმეტესობა არ არის დაფიქსირებული. სტიგმის, 
სირცხვილის, თვითდადანაშაულების ან ძალადობის შესაძლო განმეორების გამო 
მათ არ სურთ ძალადობის საკუთარი გამოცდილების გამჟღავნება. ძალადობა 
საგრძნობლად აფერხებს განვითარებას სხვადასხვა ეტაპზე, ძალადობაგადატა
ნილ ქალებს დაბალი თვითშეფასება აქვთ, თავს უსარგებლოდ გრძნობენ და მოტი
ვაცია აქვთ დაკარგული. ძალადობა ქალებს ფიზიკური და ისეთი ფსიქოლოგიური 
პრობლემების რისკის ქვეშ აყენებს, როგორიცაა შიში, შფოთვა, დეპრესია და 
პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა; უჩნდებათ სუიციდური აზრები. 
მთლიანობაში, კვლევებით დგინდება, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა მსოფლიოში 
ქალთა მოწყვლადობის მთავარი წყაროა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალთა 
სრულფასოვან ჩართულობას აფერხებს.

განსაკუთრებულ მხარდაჭერას ასევე საჭიროებენ ის ქალებიც, რომლებმაც 
სასჯელი პენიტენციურ დაწესებულებაში მოიხადეს და გათავისუფლდნენ. 
პატიმრობის პრაქტიკულ შედეგებს შორის ყველაზე აქტუალურია სტიგმატიზება 
საზოგადოების მხრიდან, ოჯახების დანგრევა, დასაქმება, ფსიქოლოგიური 
პრობლემები.     

ფიზიკური და ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება უმნიშვნელოვანესია ადამია
ნის უფლებების დაცვისა და, ქალ დამნაშავეებთან მიმართებით, შედეგების 
გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად. 

3.1. რეკომენდაციები სპეციალისტებისათვის
მნიშვნელოვანია მსჯავრდებულების ინფორმირებულობა ქალთა მიმართ 

ძალადობისა და ოჯახური ძალადობის შესახებ. საჭიროების შემთხვევაში, სპეცია
ლის ტმა მსჯავრდებული უნდა გადაამისამართოს შესაბამის სარეაბილიტაციო 
პროგრამაში ჩასართავად. 

უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს პენიტენციური დაწესებულებიდან გათა
ვისუფლების შემდგომი დამატებითი მხარდაჭერა იმ ქალებისათვის, რომლებიც 
საჭიროებენ ფსიქოლოგიურ, სამედიცინო, იურიდიულ და პრაქტიკულ დახმარებას, 
რათა მოახდინონ საზოგადოებაში წარმატებული ინტეგრირება. 

მსჯავრდებულებს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია ჯანმრთელობის პრევენციული 
ღონისძიებების შესახებ, მათ შორის „აივ ინფექციის“, სქესობრივი გზით გადამდები 
დაავადებების და სხვა ინფექციური დაავადებების, მათ შორის გენდერულად 
სპეციფიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის პრევენციის შესახებ. 

განსაკუთრებული მხარდაჭერა უნდა გაეწიოს ფიზიკური, ფსიქიკური ან 
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თავი XI. განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე მსჯავრდებულები დანაშაულის პრევენციისა და 
პრობაციის სისტემაში

სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთ, ასევე ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის 
საჭიროებების მქონე ქალ მსჯავრდებულებს. 

ინდივიდუალური გეგმის შემუშავებისას იმ მსჯავრდებულთათვის, რომლებ
მაც გადაიტანეს ძალადობა, სტიგმა და დისკრიმინაცია, სპეციალისტმა უნდა 
გაითვალისწინოს მათი ტრავმული მდგომარეობა და გადატანილი ძალადობა.

მსჯავრდებული ქალები, რომლებიც განაცხადებენ გადატანილი ძალადობის 
ფაქტის შესახებ, უზრუნველყოფილ უნდა იქნენ მყისიერი დაცვით, მხარდაჭე
რით, საჭიროების შემთხვევაში კი უნდა მოხდეს მათი შესაბამის უწყებაში 
გადამისამართება.  

4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
შეზღუდული  შესაძლებლობების  მქონე პირები  უმცირესობათა  ჯგუფებს  შორის 

ყველაზე მრავალფეროვან ჯგუფს წარმოადგენს. შეზღუდული შესაძლებლობე
ბის მქონე პირი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ეთნიკური ჯგუფის და რასის, ორივე 
სქესისა და სექსუალური ორიენტაციის, ნებისმიერი სოციალურეკონომიკური 
ჯგუფისა და რელიგიური მიმდინარეობის წარმომადგენელი. 

4.1. რა იგულისხმება შეზღუდულ შესაძლებლობაში?
გაერთიანებული ერების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების 2006 წლის კონვენციის პირველი მუხლის შესაბამისად, „შეზღუდუ
ლი შესაძლებლობის მქონე პირებს მიეკუთვნებიან ადამიანები, რომელთა 
ხანგრძლივმა ფიზიკურმა, მენტალურმა, ინტელექტუალურმა და სენსორულმა 
დარღვევებმა დამატებით ბარიერებთან ურთიერთქმედებაში შესაძლოა შეაფერხოს 
მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანასწორი, სრულფასოვანი და ეფექტური 
მონაწილეობა“. მოცემული განსაზღვრება ყურადღებას ამახვილებს იმ ბარიერებზე, 
რომლებიც არსებობს სოციუმსა და გარემოში, და აფერხებს ინდივიდის მო
ნაწილეობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში; ამასთან, ნაკლებად ხდება ხაზგასმა 
შეზღუდულ შესაძლებლობაზე. ამგვარ მიდგომას „სოციალური მოდელი“ ეწოდება. 
ამ მოდელის მიხედვით, საზოგადოებისაგან გარიყვას კონკრეტული ბარიერი 
განაპირობებს და არა პიროვნების თანდაყოლი/შეძენილი შეზღუდული უნარი. 
მაგალითად, თუ პირი ვერ ახერხებს კლინიკაში  შესვლას მობილობის შეზღუდუ
ლი უნარის გამო, პრობლემას წარმოადგენს არა ის, რომ ადამიანს არ შეუძლია 
სიარული, არამედ ის, რომ კლინიკა არ არის ადაპტირებული. 

ორგანიზმის ძირითადი ფუნქციების დარღვევას განეკუთვნება: ა) ფსიქიკუ
რი ფუნქციის დარღვევა (აღქმა, ყურადღება, მეხსიერება, აზროვნება, ემოცია, 
მეტყველება); ბ) სენსორული ფუნქციის დარღვევა (მხედველობა, სმენა, ყნოსვა, 
შეგრძნება); გ) დინამიკურსტატიკური ფუნქციის დარღვევა (გადაადგილება, დგომა 
და ა.შ.); დ) სისხლის მიმოქცევის, სუნთქვის, საჭმლის მონელების, გამოყოფის, 
ნივთიერებათა ცვლის, შინაგანი სეკრეციის ფუნქციების დარღვევა.

შეზღუდული შესაძლებლობები ადამიანის ფუნქციონირებაში გარკვეული 
ხარისხის შეფერხებებს იწვევს, რომლებიც ქვემოთ ჩამოთვლილი ცხოვრებისეული 
სფეროებიდან სამ ან მეტ სფეროში შეიძლება გამოვლინდეს: თვითმომსახურება, 
გადაადგილება, სწავლა, შრომითი საქმიანობა, ორიენტაცია, ურთიერთობის და 
თვითკონტროლის უნარი. 
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ნანა ქორიძე

4.2. შეზღუდული შესაძლებლობისადმი ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 
მიდგომა

საკმაოდ ხშირია შშმ პირების უფლებების დარღვევის ისეთი ფაქტები, როგორი
ცაა ინსტიტუციონალიზაცია, სტიგმა, დისკრიმინაცია, ჯანდაცვის, განათლების, 
დასაქმების და სხვა სერვისების შეზღუდული ხელმისაწვდომობა. 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სრულფასოვანი სოციალური 
ფუნქციონირებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია მათთვის შესაბამისი რესურსე
ბის, მომსახურებისა და საზოგადოების მხარდაჭერის არსებობა. პროცესში 
გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
ინდივიდუალური საჭიროებები, სენსორული განსხვავებები (მხედველობის 
დარღვევა, სმენის დარღვევა და სხვ.), ინტელექტუალური, ფიზიკური და სხვა 
შესაძლებლობები. 

ფიზიკურ მისაწვდომობას უმნიშვნელოვანესი ადგილი უჭირავს შშმ 
პირთათვის თანაბარი მისაწვდომობის უზრუნველყოფის კუთხით. სერვისების 
მისაწვდომობაში ფიზიკური ბარიერები შესაძლოა მოიცავდეს როგორც გარემო და 
ინფრასტრუქტურულ ბარიერებს, ასევე გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობას. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის უზრუნველყოფილ უნდა 
იქნეს ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა სხვებთან თანაბარ პირობებში. ბევრი 
შშმ პირისათვის ინფორმაციის ფორმა ან შინაარსი შესაძლოა ინფორმაციაზე ხელ
მისაწვდომობის ბარიერად იქცეს. მაგალითად, ინფორმაციის მიწოდება ბრაილის 
ნიშნებით ან ჟესტების ენით ორი სხვადასხვა ტიპის კომუნიკაციაა, რომელთა 
გამოყენებაც ხელმისაწვდომს ხდის ინფორმაციას იმ ადამიანებისათვის, ვისაც სხვა 
შემთხვევაში ბარიერთან მოუწევდა შეჯახება. 

შშმ პირები დაბრკოლებებს აწყდებიან განათლების მიღების, დასაქმების 
კუთ ხით; ძირითადად, ეს არის დისკრიმინაცია და სტიგმა, ადაპტირებული 
ტრანსპორტის არარსებობა და უარი საგანმანათლებლო ან პროფესიულ 
გადამზადებაზე. 

შშმ პირები განსაკუთრებით დაუცველნი არიან ძალადობის, შეურაცხყოფისა 
და ექსპლუატაციის მიმართ, მით უფრო იმ შემთხვევებში, როცა ისინი სხვათა 
მხარდაჭერასა და ზრუნვაზე არიან დამოკიდებულნი. მნიშვნელოვანია შეზღუდუ
ლი შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი და ეფექტიანი იურიდიული დაცვა 
ყოველგვარი დისკრიმინაციისაგან.  

4.3. რეკომენდაციები სპეციალისტებისათვის
შშმ პირებთან მუშაობის პროცესში სპეციალისტმა უნდა იხელმძღვანელოს 

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით“ გან
საზღვრული ზოგადი პრინციპებით: ა) ადამიანის თანდაყოლილი პიროვნული 
ღირსების, მისი ინდივიდუალური ავტონომიის პატივისცემა, გადაწყვეტილების 
მიღების თავისუფლებისა და პიროვნების დამოუკიდებლობის ჩათვლით; 
ბ) დისკრიმინაციის დაუშვებლობა; გ) საზოგადოებრივ ურთიერთობებში 
სრულყოფილი ჩართვა და მონაწილეობა; დ) პატივისცემა შშმ პირთა 
განსხვავებულობისადმი; ე) თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფა; ვ) 
მისაწვდომობა; ზ) გენდერული თანასწორობა; თ) შშმ ბავშვების შესაძლებლობის 
განვითარებისა და ინდივიდუალობის შენარჩუნების უფლების პატივისცემა. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის უზრუნველყოფილ უნდა 
იქნეს სხვებთან თანაბარ პირობებში ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა.
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თავი XI. განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე მსჯავრდებულები დანაშაულის პრევენციისა და 
პრობაციის სისტემაში

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ 
ქმედებაში, უპირველეს ყოვლისა, სპეციალისტმა უნდა გაითვალისწინოს ბავშვის 
საუკეთესო ინტერესები, მისცეს მას საშუალება თავისუფლად გამოხატოს აზრი 
სხვა ბავშვების თანასწორად მათთვის მნიშვნელოვან ყველა საკითხზე, ასაკის 
გათვალისწინებით. 

სპეციალისტმა წინასწარ უნდა შეისწავლოს, თუ რა სახის პრობლემები შეიძ ლება 
წარმოიშვას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მუშაობის პროცესში, 
და განსაზღვროს, თუ როგორ შეიძლება მათი აღმოფხვრა. მან, სასურველია, 
უსინათლო და მხედველობადაქვეითებულ პირებთან წერილობითი კომუნიკაცია 
დაამყაროს მათ მიერვე შერჩეული ფორმით (მსხვილი შრიფტი, ბრაილის შრიფტი, 
აუდიო მოწყობილობა და სხვა), ხოლო ყრუ და სმენადაქვეითებულ პირებთან 
კომუნიკაციისას, საჭიროების შემთხვევაში, გამოიყენოს ჟესტური ენის მცოდნე 
თარჯიმანი (სურდოთარჯიმანი).

5. ლგბტი პირები
სისხლის სამართლის სისტემასთან ურთიერთქმედება უამრავ დამატებით 

რისკს უქმნის იმ პირებს, რომლებიც ლგბტი პირებად ითვლებიან. ეს ხდება იმისდა 
მიუხედავად, არიან ეს პირები დაზარალებულნი, მოწმეები თუ დანაშაულში 
ბრალდებული ან მსჯავრდებული პირები. ლგბტი პირები ხშირად ხდებიან ადამია
ნის უფლებათა დარღვევის მსხვერპლნი. მათ ფიზიკურ ან ფსიქიკურ ჯანმრთელობას 
საფრთხე ექმნება მათი ფაქტობრივი ან სხვების მიერ აღქმული სექსუალური 
ორიენტაციის ან გენდერული იდენტობის გამო.

5.1. რას ნიშნავს სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა?
ლგბტი ეს არის აბრევიატურა, რომელსაც იყენებენ გეი, ლესბოსელი, ბისექსუალი, 

ტრანსგენდერი და ინტერსექსი ადამიანების აღსანიშნავად. ისინი არიან პირები, 
რომლებიც  არ  არიან ჰეტეროსექსუალები  (სექსუალური ორიენტაცია) ან/და რო
მე ლთა იდენტობაც არ ეთანხმება სოციალური ნორმებით მიღებულ გენდერს 
(გენდერული იდენტობა), და ტრანსგენდერი ან ინტერსექსი პირები (გენდერული 
იდენტობა).

სექსუალურ ორიენტაციაში მოიაზრება ამა თუ იმ პიროვნების ძლიერი ემოციუ
რი, სექსუალური მიდრეკილება განსხვავებული, იმავე ან ორივე სქესის ადამიანე
ბის მიმართ, ისევე როგორც მზაობა ამ პიროვნებებთან ინტიმური სექსუალური 
კავშირის დამყარებისა. 

ხოლო გენდერულ იდენტობაში იგულისხმება ადამიანის გენდერული 
თვითაღქმა, როდესაც ის თავს მიაკუთვნებს რომელიმე გენდერს. პიროვნება 
შეიძლება ახდენდეს თვითიდენტიფიკაციას მამაკაცად ან ქალად. გენდერული 
იდენტობა შეიძლება იყოს ან არც იყოს ადამიანის დაბადების სქესთან თანხმობაში. 
იქიდან გამომდინარე, რომ გენდერული იდენტობა შინაგანი მოცემულობაა, ის 
არ არის ხილული სხვებისთვის. გენდერის გარეგნული მანიფესტაცია, რომელიც 
ძირითადად ჩაცმულობაში, გარეგნობაში, მანერებში, მეტყველებასა და სხვა სახის 
ქცევებში ვლინდება, ყოველთვის არ არის სექსუალური ორიენტაციის ან გენდერული 
იდენტობის ინდიკატორი.

ადამიანთა უმრავლესობას სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული 
იდენტობა ბავშვობის ადრეულ ასაკში უყალიბდება, ხოლო სხვებს შეიძლება 
მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაუგრძელდეთ მისი ფორმირების პროცესი. 
სხვადასხვა ადამიანი თავისი ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე აღიქვამს, რომ იგი 
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ნანა ქორიძე

ლგბტი პირებს მიეკუთვნება და რომ მისი სქესობრივი და გენდერული გამოხატვა 
შეიძლება შეიცვალოს ასაკის ან სხვა სოციალური თუ კულტურული ფაქტორების 
ცვლილებასთან ერთად.

ლგბტი უფლებების დარღვევა, მათი რეალური ან ასეთად აღქმული სექსუალუ
რი ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის მიხედვით, ზოგადსაკაცობრიო 
დამკვიდრებულ პრაქტიკას წარმოადგენს. გენდერულ იდენტობასა და სექსუალურ 
ორიენტაციაზე დაფუძნებული დისკრიმინაცია გვხვდება როგორც ყოფით, ასევე 
ინსტიტუციონალურ და კულტურულ დონეზე. 

ლგბტი პირები ადვილად ხდებიან მიზანმიმართული ძალადობის მსხვერპლნი, 
რაც გამოიხატება ფიზიკურ ძალადობაში, შეურაცხყოფაში, სექსუალურ ძა
ლადობაში, დისკრიმინაციაში განათლების, დასაქმების და სხვა უფლებებითა და 
თავისუფლებებით სარგებლობის კუთხით, რასაც განაპირობებს განსხვავება, გამო
ნაკლისი ნებისმიერი ნიშნით მათი სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული 
იდენტობის გამო.

ლგბტი პირები ხშირად თავიანთი ცხოვრების გარკვეულ ასპექტებს, ხოლო 
ზოგჯერ  მის მნიშვნელოვან ნაწილს, საიდუმლოდ ინახავენ. ბევრი მათგანი არ 
ცხოვრობს ღიად, როგორც ლგბტი პირი, ხოლო მრავალს შეიძლება საერთოდ არც 
კი ჰქონდეს სქესობრივი კავშირი. ბევრი მათგანი თავის სექსუალურ ორიენტაციას 
და/ან გენდერულ იდენტობას ახშობს, რათა თავიდან აიცილოს გამჟღავნებით 
გამოწვეული სერიოზული შედეგები, მკაცრი სისხლის სამართლის სანქციების, მათ 
ბინებზე თვითნებური თავდასხმის, დისკრიმინაციის, საზოგადოებრივი გაკიცხვის 
ან ოჯახიდან განდევნის ჩათვლით. სერიოზული ფიზიკური ძალადობის ან 
„ღირსების“ დაცვის მიზნით მკვლელობის ჩადენის საფრთხე შეიძლება მოდიოდეს 
ოჯახის წევრების მხრიდანაც. ლგბტი პირებს შეიძლება არ ჰქონდეთ საშუალება 
სრულყოფილად ისარგებლონ ადამიანის უფლებებით, რომლებიც დაკავშირებულია 
პირად და ოჯახურ ცხოვრებასთან, მემკვიდრეობის მიღების, მეურვეობის, 
ბავშვების მონახულების, განათლების, ჯანდაცვის, დასაქმების, გამოხატვის და სხვა 
უფლებებთან. 

საზოგადოებისაგან გარიყვამ შესაძლოა სერიოზული გავლენა მოახდინოს მათ 
ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. კვლევებმა აჩვენა, რომ „სექსუალურ უმცირესობებს“ 
აქვთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემის შედარებით მაღალი 
მაჩვენებელი. პრობლემები მოიცავს დეპრესიას, ბიპოლარულ აშლილობას, პანიკის 
შეტევებს, თამბაქოზე, ალკოჰოლზე და ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებას და მათ 
ბოროტად გამოყენებას, ასევე სხვა „არაჯანსაღ ქცევებს”, როგორიცაა მაღალი რისკის 
შემცველი/დაუცველი სექსი და აივ/შიდსით და სქესობრივი გზით გადამდები სხვა 
დაავადებებით უფრო ხშირი დაინფიცირება.

განსაკუთრებული საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდნენ ტრანსგენდერი 
პირები. მათ მიეკუთვნებიან ადამიანები, რომელთა გენდერული იდენტობა და/
ან გენდერული თვითგამოხატვა განსხვავდება დაბადების დროს დადგენილი 
სქესისაგან. ტრანსგენდერი არის გენდერული იდენტობა, და არა სექსუალური 
ორიენტაცია. ტრანსგენდერი ადამიანები შეიძლება საზოგადოების ნორმებისა და 
ღირებულებებისათვის საფრთხის შემქნელებად იქნენ მიჩნეულნი. ისინი ხშირად 
უკიდურესად მარგინალიზებულნი არიან და შეიძლება განიცადონ სასტიკი 
ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და/ან სექსუალური სახის ძალადობა. 

5.2. რეკომენდაციები სპეციალისტებისათვის
სპეციალისტმა უნდა უზრუნველყოს ღირსებისა და პატივის დაცვაზე 
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პრობაციის სისტემაში

დამყარებული მიდგომა, თავი აარიდოს მსჯავრდებულის დამატებით მარგინა
ლიზაციას სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საფუძველ
ზე, გაითვალისწინოს მსჯავრდებულის ინდივიდუალური საჭიროებები და უზ
რუნველყოს მისი ჩართულობა მიზნობრივი ფსიქოსოციალური რეაბილიტა ციის 
პროგრამებში. 

სპეციალისტმა უნდა მოახდინოს ლგბტი პირების ინფორმირება თემში არსე
ბულ სპეციფიკურ საჭიროებებზე მორგებული სერვისების შესახებ; ბენეფიციარის 
საჭიროებიდან გამომდინარე, ხელი შეუწყოს სხვადასხვა სამსახურთან, 
სპეციალისტთან დაკავშირებასა და მომსახურების კოორდინაციას, რეფერირებას, 
ასევე დასაქმებაში დახმარებასა და ოჯახსა და საზოგადოებაში მის ინტეგრირებას. 

მან ხელი უნდა შეუწყოს ლგბტი პირების ინფორმირებას ჯანმრთელობის 
პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, მათ შორის „აივ ინფექციის“, სქესობრივი 
გზით გადამდები დაავადებების და სხვა ინფექციური დაავადებების, მათ შორის 
გენდერულად სპეციფიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის პრევენციის შესახებ.

6. ეთნიკური უმცირესობები
ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა მნიშვნელოვანია იმ ღირე

ბულებებისა და კულტურის შენარჩუნებაგანვითარებისათვის, რომლებსაც ამ 
ჯგუფის წარმომადგენლები იზიარებენ.

ეთნიკური უმცირესობების დაცვა რამდენიმე მნიშვნელოვან მიმართულებას 
ეფუძნება: ეთნიკური უმცირესობების იდენტობისა და თვითმყოფადობის დაცვა 
და ხელშეწყობა; სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური უფლებებით 
თანასწორი სარგებლობა; სოციალურ, პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში 
მონაწილეობის გაძლიერება.

6.1. ეთნიკური უმცირესობების დეფინიცია 
საერთაშორისო სამართალში არ არსებობს საყოველთაოდ აღიარებული 

უმცირესობების, მათ შორის, ეთნიკური უმცირესობების იურიდიულად სავალ
დებულო დეფინიცია. არ არის განმარტებული, თუ რა კატეგორიის ჯგუფები 
წარმოადგენენ უმცირესობებს. 

მიუხედავად იმისა, რომ სამართლებრივად სავალდებულო ხასიათის მქონე 
არც ერთი დოკუმენტი არ განმარტავს ამ ტერმინს, საერთაშორისო სამართალში 
ჩამოყალიბდა უმცირესობათა ცნების განმსაზღვრელი კრიტერიუმები, კერძოდ, 
„უმცირესობა არის ჯგუფი, რომელიც რიცხობრივ უმცირესობაშია სახელმწიფოს მო
სახლეობის დანარჩენ ნაწილთან შედარებით და არადომინანტურ მდგომარეობაში 
იმყოფება. მისი წევრები დანარჩენი მოსახლეობისაგან გამოირჩევიან ეთნიკური, 
რელიგიური ან ენობრივი თვალსაზრისით და სოლიდარობის გრძნობას ინარჩუნე
ბენ საკუთარი თვითმყოფადობის მიმართ, კერძოდ კი საკუთარ კულტურასთან, 
რელიგიასა და ენასთან მიმართებით“. ჯგუფები, რომლებსაც გააჩნიათ განსხვა
ვებული ეთნიკური, რელიგიური და ენობრივი მახასიათებლები, შეიძლება 
წარმოადგენდნენ ეთნიკურ, რელიგიურ ან ენობრივ უმცირესობებს, თუმცა არ აქვს 
მნიშვნელობა, რა ტიპის უმცირესობაზეა საუბარი  თითოეული მათგანი საჭიროებს 
თანაბარ სტატუსს და დაცვას. 

ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებებსა და თავისუფლებებს 4 ძირითად ჯგუფად 
აერთიანებენ: უმცირესობათა ფიზიკური დაცვა და უზრუნველყოფა; უმცირესო
ბათა თვითმყოფადობის (იდენტობის) დაცვა და განვითარება; დისკრიმინაციის 
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აკრძალვა და ეფექტიანი თანასწორობის პრინციპი; საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 
უმცირესო ბათა ეფექტიანი მონაწილეობის უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით, 
გადაწყვეტილების მიღების დროს.

საქართველო მულტიკულტურული სახელმწიფოა, სადაც, ტრადიციულად, 
ცხოვ რობენ  სხვადასხვა ეთნიკური, ლინგვისტური თუ რელიგიური მახასიათე ბ
ლის მატარებელი ეთნოსები და კულტურული ჯგუფები. დღესდღეობით, ეთნი
კური უმცირესობების წარმომადგენლები ქვეყნის მოსახლეობის, დაახლოებით, 
მეექვსედს შეადგენენ. 

ეროვნულ დონეზე ეთნიკური უმცირესობების დაცვის საკითხი 
დარეგულირებულია საქართველოს კონსტიტუციაში, რომლის მე11 მუხლის 
თანახმად, ყველა ადამიანი სამართლის წინაშე თანასწორია. საქართველოს 
კონსტიტუცია იზიარებს საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ 
პრინციპებსა და ნორმებს, რომელთა საფუძველზეც ყველას აქვს უფლება, 
თავისუფლად, ყოველგვარი დისკრიმინაციისა და ჩარევის გარეშე განავითაროს 
თავისი კულტურა, ისარგებლოს მშობლიური ენით პირად ცხოვრებაში და საჯაროდ.

ეთნიკური უმცირესობები არ არიან სათანადოდ ინტეგრირებულნი ქართულ 
საზოგადოებაში. ამის ერთერთი მთავარი მიზეზი ქართული ენის არცოდნაა. 
ბუნებრივია, ეს ენობრივი ბარიერი ართულებს კომუნიკაციას უმცირესობებსა და 
უმრავლესობას შორის; ისინი სრულყოფილად ვერ იღებენ ინფორმაციას ქვეყანაში 
მიმდინარე პროცესების შესახებ. ენობრივი განსხვავებების გარდა, უმცირესობები 
ქართულენოვანი მოსახლეობისგან განსხვავებული აღმსარებლობის მიმდევრები 
არიან. 

6.2. რეკომენდაციები სპეციალისტებისათვის
სპეციალისტი უნდა იცნობდეს და აცნობიერებდეს სხვადასხვა ჯგუფის 

თავისებურებებს (რელიგიური, ეთნიკური, კულტურული უმცირესობების 
ჩათვლით). მან უნდა დაიცვას მათი უფლებები, უზრუნველყოს მომსახურება 
სამართლიანობის პრინციპის გათვალისწინებით. 

ყველა მხარდამჭერი ზომა მორგებული უნდა იყოს სხვადასხვა ჯგუფის 
სპეციალურ საჭიროებებზე, რათა მხედველობაში იქნეს მიღებული კულტურული 
განსხვავებები და მოხდეს მათი დაცვა.   

ინფორმაციის მიწოდება უნდა იყოს უზრუნველყოფილი უმცირესობებისთვის 
გასაგებ ენაზე, საჭიროების შემთხვევაში კვალიფიციური თარჯიმნის დახმარებით. 

სპეციალისტმა არ უნდა მოახდინოს ცალკეული წარმომადგენლის ქცევის, 
საქმიანობის თუ ქმედების განზოგადება მთელ ეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფზე. 

7. რეკომენდაციები ტრენერისათვის
ტრენინგის მიზანი: მონაწილეთა ინფორმირება  განსაკუთრებული საჭიროებე

ბის მქონე მსჯავრდებულების და მათთან მოპყრობის თავისებურებების შესახებ.
ტრენინგი შედგება 5 მოდულისაგან: 

 ● არასრულწლოვანი მართლმსაჯულების სისტემაში; 
 ● ქალები მართლმსაჯულების სისტემაში; 
 ● შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები;
 ● ლგბტი პირები; 
 ● ეთნიკური უმცირესობები.
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თავი XI. განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე მსჯავრდებულები დანაშაულის პრევენციისა და 
პრობაციის სისტემაში

ტრენინგის შედეგად მონაწილეები შეძლებენ:
 ● განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მსჯავრდებულების უფლებებისა და 

ინტერესების დაცვას; 
 ● საკუთარი როლის გააზრებას განსაკუთრებული საჭიროების მქონე 

მსჯავრდებულების რეაბილიტაციარესოციალიზაციის პროცესში;
 ● მოწყვლად ჯგუფებთან მუშაობისას მათდამი მოპყრობის ძირითადი 

პრინციპებით ხელმძღვანელობას;
 ● სენსიტიური მიდგომის საჭიროებისა და აუცილებლობის გაცნობიერებას;
 ● ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის გამოყენებას ჯგუფებთან 

მუშაობისას. 
სწავლების მეთოდები: ლექცია, დისკუსია, თემატური სავარჯიშოები, შემთხვე

ვის განხილვა; ინდივიდუალური და მცირე ჯგუფებში მუშაობა. 

8. გამოყენებული ლიტერატურა
 ● საქართველოს კანონი „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“, მუხლი 3(ბ), მუხლი 13, 

პ. 1, საკანონმდებლო მაცნე, 20/09/2019. 
 ● საქართველოს კანონი „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი“, 

მუხლი 3, პუქტი 3, საკანონმდებლო მაცნე, 12/06/2015.
 ● დამაზიანებელი სექსუალური ქცევა ბავშვებსა და ახალგაზრდებში, 

სახელმძღვანელო ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალებისთვის, სა
ქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი, 219, 41.

 ● არასრულწლოვანთა კანონსაწინააღმდეგო ქცევის ხელშემწყობი ფაქტორე
ბის კვლევა, კვლევითი კომპანია „ეისითი“ (ACT), 2015, 4450, 55. 

 ● საქართველოს  მთავრობის დადგენილება N668  „არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების პროცესის განმახორციელებელი და ამ პროცესში  
მონაწილე პირე ბის სპეციალიზაციის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“, 
საკანონმდებლო მაცნე, 30/12/2015.

 ● ევროპის საბჭოს დოკუმენტების კრებული, ევროპის საბჭოს მინისტრთა 
რეკომენდაცია (CM/Rec10) წევრი სახელმწიფოებისამდი ევროსაბჭოს 
პრობაციის წესების შესახებ, ძირითადი პრინციპები 1, 137.

 ● ჰამილტონი ქ., არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო 
რეფორმის სახელმძღვანელო მითითებები, 2011, 88.

 ● საქართველოს მთავრობის დადგენილება N437 „ბავშვთა დაცვის მიმარ
თვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“, 
საკანონმდებლო მაცნე, 12/09/2016.

 ● საქსტატი, სტატისტიკური პუბლიკაცია, ქალი და მამაკაცი საქართველოში, 
2020, 103, <https://www.geostat.ge/ka/singlecategories/122/tsliuri> [15.05.2021].

 ● „ქალ პატიმართა მოპყრობისა და მსჯავრდებულ ქალთა არასაპატიმრო 
ღონისძიებების შესახებ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესები“ 
(„ბანგკოკის წესები“), წესები 3, 17, 25, 42, 47, <https://www.un.org/en/ecosoc/
docs/2010/res%20201016.pdf> [15.05.2021].

 ● თვარაძე ა., ალექსიძე ს., ავალიანი თ., ნუცუბიძე მ., კანონთან კონფლიქტში 
მყოფ, ძალადობის, სტიგმისა და დისკრიმინაციის მსხვერპლ ქალთა გენდერ
სპეციფიკური საჭიროებების კვლევა, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, 2018, 
7, 17.
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ნანა ქორიძე

 ● DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women, თავისუფლების აღკვეთის ადგილები და 
გენდერი, გენდერის და უსაფრთხოების შესახებ პრაქტიკული მითითებების 
კრებული, ჟენევა, DCAF, OSCE/ODIHR, UNWomen, 2019, 11.

 ● ვინ არიან ქალი პატიმრები, საქართველოს კვლევის შედგები, Penal Reform 
International, 2013, 1112.

 ● ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვე
თის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენცია, საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნე, მუხლი 3(დ), 15/05/2021.

 ● ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა საქართველოში, UN Women, 
2018, 12, 15, 80.

 ● გაერთიანებული ერების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების კონვენცია, მუხლი 1, მუხლი 3, 2006, საქართველოსთვის ძალაშია 
2014 წლის 12 აპრილიდან.

 ● გზამკვლევი ჯანმრთელობისა და ადამიანის უფლებათა საკითხებზე, 
ფრანსუახავიერ ბაგნუდის „ჯანმრთელობისა და ადამიანის უფლებების 
ცენტრი“ და „ღია საზოგადოების ფონდები“, 2014, 662, 667.

 ● საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინის
ტრის ბრძანება №1/ნ შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის 
წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე, მუხლი 6, პუნქტი 1, 
13/01/2003.

 ● ლგბტი პირთა უფლებრივი მდგომრეობა საქართველოში, კვლევის ანგარიში, 
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), 2016, 4, 8.

 ● სახელმძღვანელო ლტოლვილის სტატუსის დადგენის პროცედურების და 
კრიტერიუმების შესახებ, UNHCR, 2012, 23, 209, <https://www.refworld.org/
cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=57108d0d4>

 ● ჯოკიაკარტის პრინციპები, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 
სტანდარტებისა და ნორმების გამოყენების პრინციპები სექსუალურ 
ორიენტაციასა და გენდერულ იდენტობასთან მიმართებაში, 4, <https://
women.ge/data/docs/publications/WISGYogyakartaprinciplesGE.pdf> 

 ● ჯანმრთელობა, როგორც ადამიანის უფლებათა პრობლემური საკითხი  
ლგბტი პირებისთვის, გზამკვლევი ჯანმრთელობისა და ადამიანის უფლე
ბათა საკითხებზე, 2014, 590.

 ● სახელმძღვანელო ლტოლვილის სტატუსის დადგენის პროცედურების და 
კრიტერიუმების შესახებ, UNHCR, 2012, 217, იხ. ციტირება: განაცხადი No. 
76175, New Zealand Appeals Authority, 2008 წლის 30 აპრილი, ხელმისაწვდომია 
ვებგვერდზე: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/482422f62.html>

 ● ფირანიშვილი თ., ეთნიკური უმცირესობების უფლებებთან დაკავშირებული 
საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვა, სახელმძღვანელო, ადამიანის 
უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), 2019, 7. 

 ● ხაინდრავა ნ., ეთნიკური ურთიერთობები: ძირითადი მარეგულირებელი 
საერთაშორისო სტანდარტების ანალიზი, ეთნიკური უმცირესობების 
კვლევის სერია N1, 2008, 5. <https://elfiles.emis.ge/uploads/41200/conversions/
Etnikuri_umciresobebi_Standartebicompressed.pdf>

 ● ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება 
საქართველოში, ცვლილებები და ტენდენციები, კვლევის ანგარიში, დანართი 
1: საქართველოს ეთნიკური უმცირესობები, 24.
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1. ტერმინთა განმარტება
გარდამავალი მენეჯმენტი  იგივე ტრანზაქცია, საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო 
დაწესებულების  სპეციალური პენიტენციური სამსახურის (შემდგომ  სამსახური), 
პენიტენციური დაწესებულების, ასევე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების  
დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის 
სააგენტოსა (შემდგომ  სააგენტო) და მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა 
და გადამზადების ცენტრის (შემდგომ  ცენტრი), სხვა საჯარო დაწესებულებების, 
მუნიციპალიტეტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლების 
მხრიდან საქმიანობის კოორდინირებული დაგეგმვა, რათა ხელი შეეწყოს 
თავისუფლებააღკვეთილი პირის საზოგადოებაში წარმატებულ დაბრუნებასა 
და რეინტეგრაციას, რასთან ერთადაც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა 
დანაშაულის პრევენციასა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვას. 

გადასვლა  იგივე ტრანსფერი, პენიტენციური სისტემიდან პრობაციის სისტემაში 
გადასვლა, ან პირიქით;

სააგენტო  დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და 
პრობაციის სააგენტო;

სამსახური  სპეციალური პენიტენციური სამსახური.
დეზისტანსი  დანაშაულებრივი ქცევის შეწყვეტა ან შემცირება. დეზისტანსის 

პროცესში ადგილი აქვს ადამიანის სამართალდამრღვევად ჩამოყალიბებისა და მის 
მიერ დანაშაულებრივი ქცევის შეწყვეტის საკითხების შესწავლას, ასევე ქმედების/
დანაშაულის ჩადენისა და დანაშაულებრივი ქცევის შეწყვეტის განმაპირობებელი 
სოციალური, ეკონომიკური და ასაკობრივი ფაქტორების განხილვას. დანაშაულებ
რივი ქცევის შეწყვეტის თვალსაზრისით, ყურადღება გამახვილებულია სამ ძირი
თად ფაქტორზე: ასაკობრივი სიმწიფის მატება, სოციალური კავშირების გაძლიერება 
და საკუთარი თავის განსხვავებული, პოზიტიური აღქმა. 

2. შესავალი
ბოლო ათეული წლებია დისკუსია მიმდინარეობს მსჯავრდებულთა პროფე

სიული და სოციალური რეინტეგრაციის მიღწევის ოპტიმალურ გზებზე და ამ 
მეთოდით განმეორებითი დანაშაულის ალბათობის შემცირებაზე. სისხლის 
სამართლის დანაშაულში, მსჯავრდებულ პირთა რეინტეგრაციის პროცესში 
ასეთი ოპტიმალური ერთობა მოიხსენიება, როგორც „გარდამავალი მენეჯმენტი 
(ტრანზაქცია)”. აღნიშნული ტერმინი გამოიყენება თავისუფლებააღკვეთილი 

თავი XII. გარდამავალი მენეჯმენტი 

ავტორები: თათია ხოჭოლავა / ინგა სარჯველაძე
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პირების მდგრადი რეინტეგრაციის კონცეფციების შეჯამებისა და თავმოყრის 
მიზნით და მისი მიზანია ჯანსაღი რეინტეგრაციის ხელშეწყობა და განმეორებითი 
დანაშაულის პრევენციის ეფექტიანობის გაზრდა.

პოტენციურად, პროცესის მიზნობრივი ჯგუფია ყველა მსჯავრდებული, რო
მელიც ტოვებს პენიტენციურ დაწესებულებას, ასევე სააგენტოს ის ბენეფიციარები, 
რომლებიც სხვადასხვა ინციდენტის გამო ხვდებიან პენიტენციურ დაწესებულებაში. 
ამ უკანასკნელთ მთლიან კონცეფციაში შედარებით მცირე, მაგრამ მნიშვნელო
ვანი ადგილი უჭირავთ. ეს არ არის წინასწარ დაგეგმილი მულტისექტორული 
თანამშრომლობის პროცესი, ის მხოლოდ დადგენილი წესებით ინფორმაციის 
დროულ და ეფექტიან გაცვლას მოიცავს ბენეფიციარზე ინდივიდუალური 
მიდგომებისა და ზრუნვის განსახორციელებლად, რომელიც საბოლოო ჯამში 
აისახება გათავისუფლების ეტაპზეც. ამ პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება 
უნდა მიექცეს არასრულწლოვან და ახალგაზრდა ბენეფიციარებს, მათ შორის 
არასრულწლოვან ბრალდებულებსაც, რადგან ადაპტაციის უნარების სიმწირის 
გამო მათ სჭირდებათ მეტი ზრუნვა და მხარდაჭერა გამოწვევებისა და კრიზისების 
დასაძლევად.

გარდამავალი მენეჯმენტი უნდა განსაზღვრავდეს პროცესში ჩართული 
თითოეული ორგანიზაციის პასუხისმგებლობას, რათა მათ შეძლონ ერთად მუშაობა 
და გარდამავალი პროცესის შეუფერხებლად განხორციელების მაქსიმალურად 
უზრუნველყოფა. მნიშვნელოვანია სისტემებს შორის ისეთი მექანიზმების შექმნა, 
რომლებიც თანამშრომლობის პირობების განსაზღვრას, ინფორმაციის გაცვლასა და 
ერთობლივი გეგმების შექმნას უზრუნველყოფს.

3. გარდამავალი მენეჯმენტი პენიტენციურ და პრობაციის სისტემებში 
3.1. პრინციპები 
გარდამავალი მენეჯმენტის პროცესი უსაფრთხოდ უნდა იქნეს მართული როგორც 

ბენეფიციარებისთვის, ასევე საზოგადოებისათვის. პროცესში დაცული უნდა იყოს 
შემდეგი პრინციპები:

1.  ინდივიდუალური საჭიროებებისა და დამცავი ფაქტორების შესწავლა და 
გათვალისწინება;

2.  ყველა ბენეფიციარი, რომელთა სამსახურიდან სააგენტოში გადასვლის შესა
ხებ წინასწარ არის ცნობილი, ადრეულ ეტაპზევე უნდა იყოს განაწილებული 
და სპეციალისტთან მიმაგრებული;

3.  ბენეფიციარებს, განსაკუთრებით არასრულწლოვნებს და ახალგაზრდებს, 
რომლებსაც უწევთ სააგენტოში გადასვლა, უნდა ჰქონდეთ გარდამავალი 
პროცესის გეგმა; 

4.  გარდამავალი პროცესის დაგეგმვა ფოკუსირებული უნდა იყოს 
მოქნილი და უწყვეტი მომსახურების მიწოდებაზე, ინდივიდუალური 
საჭიროებების შესაბამისად, და ითვალისწინებდეს თითოეული ადამიანის 
მრავალფეროვნების საკითხს;

5.  სამსახურები ერთად უნდა მუშაობდნენ ეფექტიანი ტრანსფერის შედეგებისა 
და პროგრესის მისაღწევად;

6.  არასრულწლოვნები (ახალგაზრდები) და მათი ოჯახები აქტიურად უნდა 
იყვნენ ჩართულნი პროცესის დაგეგმვაში, უნდა იყვნენ ინფორმირებულნი 
გარდამავალი გეგმების შესახებ და შეთანხმებულნი მათი განხორციელების 
თაობაზე;  
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7.  თითოეული გადასვლა/ტრანსფერი უნდა განიხილებოდეს ინდივი
დუალურად; ყოველთვის უნდა ცდილობდნენ მომსახურებების 
გაუმჯობესებას, პოზიტიური მომავლის მხარდაჭერას და დეზისტანსის 
შენარჩუნებას, რომელიც დამყარებული იქნება უნარებზე, ძლიერ მხარეებსა 
და ჯანსაღ ინტერესებზე.

3.2. ისტორია და საერთაშორისო გამოცდილება 
პატიმარი, სასჯელი და მასთან დაკავშირებული კლასიკური თუ ნოვატორული 

მიდგომები, პირველ რიგში, ყველასთვის ციხესთან ასოცირდება. XVIII საუკუნის 
ბოლომდე ციხეები წინასწარი დაკავების დაწესებულებას უფრო წააგავდა, რადგან 
ადამიანებს მანამდე ან სიკვდილს უსჯიდნენ, ან გადასახლებას, ან კატორღაში 
გზავნიდნენ. შუა საუკუნეებში არ არსებობდა მცნება  მსჯავრის მოხდა სასჯელის 
სახით. მაგალითისთვის, საფრანგეთში დამნაშავეს ტულონის კარიერზე აგზავნიდ
ნენ, ინგლისში თავის ამერიკულ კოლონიებში ასახლებდნენ, ესპანეთი კი საომარ 
გემებზე აგზავნიდა სამუშაოდ. XVIII სის ბოლოსთვის სიტუაცია შეიცვალა. ინგლის
ში დანაშაულის რიცხვმა მკვეთრად მოიმატა, ციხეები გადაიჭედა, სასამართლო 
სისტემა კი ისეთი ზანტი და მოუქნელი გახლდათ, რომ განაჩენის გამოტანას წლებს 
ანდომებდა. არცერთი სახელმწიფო არ თვლიდა, რომ შესაძლებელი იყო გარკვეული 
ვადით პატიმარი მხოლოდ თავისი ხარჯით შეენახა ციხეში. სიტუაციის განსამუხტად 
სახელმწიფო ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, დროებით გადაესახლებინა 
ბრალდებულები ამერიკაში სპეციალური „ციხის გემებით“. ძირითადად, ეს იყო 
სამეფო ფლოტის ჩამოწერილი გემები. ასეთი გემების ხელმძღვანელობა კერძო 
კომპანიებს ჩაბარდა, რომლებიც პატიმრების შრომას სხვადასხვა სამუშაოსათვის 
იყენებდნენ. თანამედროვენი ციხის გემებს „მოცურავე ჯოჯოხეთს“ ეძახდნენ. როცა 
1775 წელს ამერიკის კოლონიებში თავისუფლების მოსაპოვებლად აჯანყებამ იფეთქა, 
პატიმრების გადაყვანა შეუძლებელი გახდა და როგორც ხმელეთის, ისე მოცურავე 
ციხეები კვლავ გადაიჭედა. აქედან გამომდინარე, ხსენებული ციხეები დროებითი 
განთავსების ადგილის ნაცვლად გადაიქცა სასჯელის მოხდის ადგილად. თუმცაღა 
პირობები იმდენად არაადამიანური იყო, რომ საზოგადოებამ რეფორმის ჩატარება 
გადაწყვიტა. აქედან გამომდინარე, ციხეები და ციხის რეფორმა ფაქტობრივად 
ერთდროულად გაჩნდა და დაიწყო.

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანა სასჯელის მოხდის პირობების და მიდგომების 
სხვადასხვა მოდელს იცნობს. ბრიტანელი ალექსანდრე მაკონოქი 1840 წელს დაინიშნა 
ნორფოლკის კუნძულის გუბერნატორად. ეს ის პერიოდია, როდესაც მკაცრმა 
მიდგომებმა და პატიმართა იზოლაციამ შედეგი ვერ გამოიღო ვერც ბრიტანეთში 
და ვერც ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ციხეების მმართველებმა დაიწყეს ფიქრი, 
ერთი მხრივ, როგორ შეემსუბუქებინათ ცხოვრება პატიმრებისათვის, მეორე მხრივ კი, 
როგორ გამოესწორებინათ დამნაშავენი. ალექსანდრე მაკონოქმა შემოიღო მარკების 
სისტემა, რომელსაც მსჯავრდებული ღებულობდა კარგი ქცევისთვის და მძიმე 
შრომისთვის. მარკებით შესაძლებელი იყო კარგი საკვების ყიდვა და, გარკვეული 
რაოდენობის მოგროვების შემთხვევში, სასჯელის შემცირებაც კი.

მარკების სისტემა გამოიყენა ირლანდიის ციხეების უფროსმაც სერ უოლტერ 
კროფტონმა, „კროფტონის სისტემა“, იგივე „ირლანდიური სისტემა“, შემდეგში 
მდგომარეობდა: პატიმარი სასჯელის პირველ ნაწილს ატარებდა მძიმე პირობებში, 
სრულ მარტოობაში, ხოლო მეორე ნაწილს  მძიმე შრომაში სხვა პატიმრებთან 
ერთად. სწორედ აქ მოქმედებდა მარკების სისტემა. მესამე ეტაპზე კი რეჟიმი საკმაოდ 
მსუბუქი გახლდათ  პატიმარს შეეძლო ეკითხა წიგნები, ესწავლა ციხის სკოლაში და 
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სხვა. გულმოდგინე პატიმარს შეეძლო გამოემუშავებინა გამოსასვლელი ბილეთი, 
ანუ პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების უფლება, მაგრამ პირობის გასვლამდე 
თუ ჩაიდენდა უმსგავსო საქციელს, ბრუნდებოდა ციხეში. ევროპაში კროფტონის 
და მისი სიტემის აქტიური კრიტიკა დაიწყეს. 1863 წელს, როცა ეს საკითხები 
აქტიური დისკუსიის ფაზაში იყო, შეიქმნა ლორდთა პალატის კომიტეტი ციხის 
რეფორმის საკითხებში, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ლორდი კარნარვონი  დიდი 
კონსერვატორი და ადამიანი, რომელიც სკეპტიკურად იყო განწყობილი პატიმართა 
გამოსწორების მიმართ. ლორდმა დაიწყო ციხის რეჟიმის გამკაცრება. 

მიუხედავად ამისა, საფუძველი ჩაეყარა პატიმრების პროსოციალურ აქტივობებში 
ჩართვასა და ვადამდე გათავისუფლების უფლების „გამომუშავებას“. დაგროვდა 
გამოცდილება და ინფორმაცია პატიმართა სარეაბილიტაციო აქტივობების შესახებ, 
რამაც ბევრ ქვეყანაში საფუძველი ჩაუყარა ციხეში სხვადასხვა პროგრამის დანერგვას. 

დაახლოებით ერთი საუკუნის შემდეგ, 1974 წელს, სარეაბილიტაციო პროგ
რამებსა და რეციდივის შემცირებაზე ინტენსიურად მომუშავე სპეციალისტებს 
მეხივით დაეცათ სოციოლოგ რობერტ მარტინსონის ცნობილი ნაშრომი: „რა 
მუშაობს (What works)  კითხვები და პასუხები სასჯელაღსრულების რეფორმაზე“. 
პოლიტიკოსებს, მკვლევარებს და უბრალოდ დამკვირვებლებს ამ კვლევამ კიდევ 
ერთხელ შეახსენა სამეცნიერო კვლევების შესაძლებლობები და მისი შედეგების 
მტკიცებულებითი ხასიათი. ნაშრომი მალევე შეფასდა და მიიღო დასახელება 
„არაფერი მუშაობს” (“Nothing Works”). ეს ნაშრომი ისტორიული გახდა, რადგან 
გააცამტვერა იდეა, რომ შესაძლებელია პატიმრების რეაბილიტაცია და, საერთოდ, 
რომელიმე კრიმინალის გამოსწორება. კრიმინოლოგები მსოფლიოს მასშტაბით 
წინ აღუდგნენ მარტინსონის კვლევებს, რომელიც პენიტენციურ სისტემაში 
რეაბილიტაციის სერიოზული დამანგრეველი გახდა. კრიმინოლოგმა პალმერმა არა 
მხოლოდ კრიტიკა შემოგვთავაზა, არამედ ხელახალი კვლევა ჩაატარა მარტინსონის 
მიერ გამოქვეყნებულ მასალაზე. მსოფლიოს წამყვანმა სამეცნიერო ინსტიტუტებმა 
დაამტკიცეს კიდეც მისი ჩატარებული კვლევების საპირისპირო, თუმცა 
მარტინსონის ნაშრომმა დასაბამი მისცა ახალ ტენდენციას  მუდმივად ჩატარდეს 
კვლევები მტკიცებულებების მოსაპოვებლად, თუ რა მუშაობს მსჯავრდებულთა 
რეაბილიტაციარესოციალიზაციის სასარგებლოდ და რეციდივის შესამცირებლად 
უფრო მეტად ანდა ნაკლებად. სწორედ ამ კვლევებისა და მტკიცებულებების შედეგია 
რეფორმები, ცვლილებები და სიახლეები, რომლებიც ზრდის სასჯელის მიზნის 
მიღწევის ეფექტიანობას.

დაკვირვებამ და პროგრესის სურვილმა არასაპატიმრო სასჯელამდე, შემდეგ 
ალტერნატიულ სასჯელებამდე და უამრავ სხვა სიახლემდე მიიყვანა მსოფლიო. 
როგორ დავიცვათ უსაფრთხოება, დაბალანსებული ადამიანის უფლებებთან, და 
გამოვიყენოთ რესურსი, რომელსაც თითოეული ადამიანი, თუნდაც კრიმინალი, 
ატარებს, როგორ ვხარჯოთ ბიუჯეტი ისე ეფექტიანად, რომ რეციდივიცა და ხარჯიც, 
ორივე მინიმუმადე დავიყვანოთ?

ნათან ჯეიმსი ფართომასშტაბიან კვლევაში ხაზს უსვამს კომპონენტებს, 
რომლებიც გამორჩეულად ამცირებს დანაშაულს: „საუკეთესო კვლევებმა აჩვენა, 
რომ არსებობს მრავალი სერვისი, რაც ხელს შეუწყობს ყოფილი დამნაშავეების 
დაბრუნებას თავიანთ თემთან და ამცირებს განმეორებით დანაშაულს, მათ შორისაა 
პროგრამები, რომლებიც მიმართულია პროფესიული სწავლებისაკენ, ნივთიერებათა 
ბოროტად გამოყენების პრევენციისკენ, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებითა 
და საცხოვრისით უზრუნველყოფისაკენ. გავრცელებული ინფორმაციით, ყველაზე 
წარმატებული პროგრამები კონცენტრირებულია მაღალი რისკის დამნაშავეებზე, 
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არის ინტენსიური ხასიათის, იწყება პენიტენციურ ინსტიტუციაში და სრულდება 
საზოგადოებაში დაბრუნებისას.“

რამდენიმე წლის წინ კოლორადოს შტატში გარდამავალი მენეჯმენტის 
ეფექტიანობის გასაზრდელად ციხის პერსონალს დაემატა ახალი პოზიცია  
პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების ოფიცერი  Parole Officer. კვლევებისა 
და მიდევნების საფუძველზე სისტემა მივიდა დასკვნამდე, რომ გათავისუფლების 
ეტაპზე მსჯავრდებულის მოსამზადებლად ახალი თანამშრომლების აყვანა და 
მათი დაფინანსება გაცილებით ხარჯთეფექტური და შედეგზე ორიენტირებულია, 
რადგან ამ ეტაპზე რესურსის დახარჯვა უმეტესწილად უტოლდება განმეორებითი 
დანაშაულის პრევენციას.

პირობით ვადამდე გათავისუფლების ვადის დადგომამდე 6 თვით ადრე 
პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების ოფიცერი (Parole Officer) იწყებს მუშაობას 
ბენეფიციართან და მის შემთხვევის მმართველთან შემდეგ საკითხებზე:

 ● გათავისუფლებისთვის მომზადებისა და შემდგომი ღონისძიებების დაგეგმვა;
 ● საზოგადოებაში ინტეგრაციის სირთულეებისა და ინდივიდუალური 

გამოწვევების დაძლევა;
 ● ღამის გასათევი, პირველი 24 საათი, მხარდამჭერები და დასაქმების 

პერსპექტივა;
 ● ადგილი, სადაც მიიღებს საჭირო მხარდაჭერას: სამართლებრივი ან სხვა 

სერვისები გათავისუფლების შემდგომ;
 ● პრობაციის ინტენსიური ზედამხედველობა და მისი საჭიროება;

და სხვა უამრავი საკითხი, რაც დაკავშირებულია კონკრეტული ბენეფიციარის 
გათავისუფლებასთან, სტრესთან, გამოწვევებთან, მხარდამჭერებთან და პრო
სოციალურ რუტინულ ჩართულობასთან სხვადასხვა აქტივობაში. ეფექტიანობის 
გასაზრდელად შტატში ასევე შეიქმნა სახელმძღვანელო პროცესში ჩართული 
მსჯავრდებულებისათვის  „გასვლის სახელმძღვანელო“ („Go Guide”), რომელშიც 
დეტალურად არის აღწერილი ყველა საკითხი, რომელიც შეიძლება გამოწვევად იქცეს 
ყოფილი პატიმრისათვის გათავისუფლების შემდგომ და რომელიც, სასურველია, 
ჯერ კიდევ დაწესებულების დატოვებამდე დაიგეგმოს პირობით ვადაზე ადრე 
გათვისუფლების ოფიცერთან ერთად, რათა წარმატებით გაუმკლავდნენ ყველა 
გამოწვევას.

3.3. გარდამავალი მენეჯმენტი საქართველოს მაგალითზე  
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში გარდამავალი მენეჯმენტის ცნება 

საქართველოში 2015 წლიდან შემოდის. „ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრო
ბო სამოქმედო გეგმის 20142015 წლების შესრულების ანგარიშში“ აღწერილია 
პირველი წარმატებული ნაბიჯი: „არასრულწლოვანთა გათავისუფლებისათვის 
მომზადების პროცესისა და უწყებებს შორის გარდამავალი მენეჯმენტის გამართვის 
მიზნით თანამშრომლობა წარმატებით ხორციელდება სარეაბილიტაციო დაწე
სებულებასა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს შორის. 2015 წლის 3 ივნისს 
სას ჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის №68 ბრძანებით დამტკიცდა 
„მსჯავრდებულის გათავისუფლებისათვის მომზადების პროცესში საქართველოს 
სას ჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ დეპარტამენტსა და 
სსიპ – არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს 
შორის კოორდინირებული საქმიანობის წესი“. აღნიშნული წესი განსაზღვრავს 
პენიტენციური დაწესებულებებიდან მსჯავრდებულების გათავისუფლებისთვის 
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მომზადების პროცესში საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სამინისტროს პენიტენციურ დეპარტამენტსა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს 
შორის კოორდინირებული საქმიანობის საფუძვლებს, პირობებსა და პროცედურებს. 
აღნიშნული ბრძანების უფლებამოსილება ვრცელდება №11 არასრულწლოვანთა 
სარეაბილიტაციო დაწესებულებასა და №5 ქალთა პატიმრობის, ნახევრად ღია და 
დახურულ თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაზე.“

2015 წელს ძალაში შევიდა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, 
რომლის XIV თავი სწორედ გარდამავალი მენეჯმენტის პროცესს არეგულირებს, 
ადგენს პროცესში ჩართული სისტემების ვალდებულებებს და გარკვეულ 
პროცედურებს.

რამდენიმეწლიანმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ პროცესი ეფექტიანია, მაგრამ 
არაა სრულყოფილი. პირობით ვადამდე გათავისუფლების პერიოდის დადგომამდე 
3 თვით ადრე, სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე, სააგენტოს სოციალური მუშაკი 
ვიზიტს ახორციელებს მსჯავრდებულის ოჯახში და აფასებს ოჯახსა და სოციალურ 
გარემოს. ინფორმაცია მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ადგილობრივი საბჭოსთვის, 
რომელიც ალტერნატიულ სასჯელს განიხილავს, არამედ: 

 � სამსახურის სოციალური მუშაკებისთვის, რომელთაც პირველად ეძლევათ 
შესაძლებლობა რეალურად დაინახონ, თუ რა გარემოში უწევს ბენეფიციარს 
დაბრუნება, 

 � თვითონ ბენეფიციარისთვის, რომელიც რიგ შემთხვევებში, განსაკუთრე
ბით კი ხანგრძლივი სასჯელის დროს, ცრუ მოლოდინებით ხვდება 
გათავისუფლების პერიოდს,

 � სააგენტოს სოციალური მუშაკისთვის, რომელიც მსჯავრდებულის მათთან 
ტრანზაქციის შემთხვევაში მზადაა მის მისაღებად, რადგან მას აქვს ერთ 
ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მხარდამჭერი სოციალური 
გარემოს შესახებ.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, პროცესი ეფექტიანი აღმოჩნდა, მაგრამ შორს არის 
სრულყოფილებისაგან. მაინც რა აკლია ამ ყველაფერს იმისთვის, რომ სააგენტოს 
სპეციალისტებმა უფრო ეფექტიანად შეძლონ თავიანთი საქმიანობის განხორციე
ლება პოსტპენიტენციური ზედამხედველობისა და ზრუნვის პროცესში?

როგორც ზედა თავებში აღინიშნა, გარდამავალი მენეჯმენტის პროცესს ეფექტია
ნი რომ ვუწოდოთ, ჯერ კიდევ პენიტენციურ სისტემაში ყოფნისას არის საჭირო 
შრომითი რეინტეგრაციისათვის მომზადება, ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიის 
შესწავლის უზრუნველყოფა, სოციალური რეინტეგრაციისათვის  სოციალური 
გარემოს შეფასების გარდა  ბენეფიციარის უნარებზე, ძლიერ მხარეებსა და ჯანსაღ 
ინტერესებზე დაყრდნობით ტრანზაქციის გეგმის შემუშავება პოზიტიური მომავ
ლის მხარდასაჭერად და დეზისტანსის შესანარჩუნებლად, სამსახურისა და 
სააგენტოს წარმომადგენლების ჩართულობით. 

განვიხილოთ ერთერთი ტიპური შემთხვევა. ხანგრძლივი სასჯელის და 
შემდგომ პირობითი მსჯავრის მქონე 50 წელს გადაცილებულ მსჯავრდებულ ქალს, 
ნინო კ.ს, ჰყავდა მეუღლე და 3 ზრდასრული შვილი. ოჯახის წევრების ვიზიტებს 
დაწესებულებაში საკმაოდ იშვიათი ხასიათი ჰქონდა, რასაც ნინო მეუღლის 
გულგრილობითა და მოზრდილი შვილების ასაკით ხსნიდა. მას სჯეროდა, რომ 
გათავისუფლების შემდეგ მეუღლეც დაძლევდა გაუცხოებას, და მზად იყო მათთან 
ერთად ახალი ცხოვრება დაეწყო. პირობით ვადამდე გათავისუფლების ვადის 
დადგომამდე სააგენტოს სოციალურმა მუშაკმა შეაფასა ოჯახი და სოციალური 
გარემო. აღმოჩნდა, რომ ოჯახში მას არათუ არ ელოდნენ, არც მეუღლე, არც 
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შვილები და არც დედამთილი არავითარ შემთხვევაში არ იყვნენ თანახმა, რომ 
ნინოს ერთი ღამე მაინც გაეთია სახლში მათთან ერთად ან, საერთოდ, რაიმე სახის 
კონტაქტი ჰქონოდათ მასთან გათავისუფლების შემდგომ. ოჯახი ცდილობდა 
სირცხვილის გრძნობა დედის იგნორირებით დაეძლია. შედარებით მიმღებლური 
დამოკიდებულება ჰქონდა დედამთილს, რომელმაც აღნიშნა, რომ ეცოდებოდა ნინო. 
მსჯავრდებულს სხვა ახლო ნათესავები არ ჰყავდა. ოჯახის შეფასებისას სააგენტოს 
წარმომადგენელმა კარგად გაიაზრა შეფასების ნეგატიური გავლენა მსჯავრდებულ
ზე და სამსახურის სპეციალისტებთან ერთად იმაზეც კი დაიწყო ფიქრი, რომ 
როგორმე არ ეჩვენებინა შეფასება მსჯავრდებულისთვის. მაგრამ კანონმდებლობა 
არ იძლევა ამის შესაძლებლობას. ოჯახის შეფასება იმდენად ძლიერი შოკი 
აღმოჩნდა მსჯავრდებულისათვის, რომ არათუ ვადამდე გათავისუფლება, თვეების 
განმავლობაში ნერვული შეტევა ჰქონდა და მისი მდგომარეობა საკმაოდ დამძიმდა.  

ზემოაღწერილ შემთხვევაში კალენდარულად გათავისუფლების პერიოდის 
დადგომისთვის: 

 � სპეციალისტებს არ უმუშავიათ ოჯახთან ურთიერთობის აღდგენის 
მცდელობის მიზნით;

 � არ შემუშავებულა გათავისუფლების გეგმა, რომელიც უნდა მოიცავდეს 
როგორც გათავისუფლებამდე მის გაძლიერებას, ასევე გათავისუფლების 
შემდგომ მხარდამჭერ აქტივობებს: პირველ გადაადგილებას, ღამის გასათე
ვის ან თავშესაფრის ძიებას, სამსახურის ძიებას და სხვა;

 � ბენეფიციარი არ იყო მომზადებული გათავისუფლების შემდეგ 
დასაქმებისათვის.

ალბათ ყველასათვის ცხადია, რომ მსჯავრდებული ნინო კ.ს შემთხვევის მართვა 
გათავისუფლების შემდგომ სააგენტოს სპეციალისტებისთვის საკმაოდ რთული 
იქნებოდა, მით უმეტეს, რომ მისი დანაშაული საზღვარზე ნარკოტიკის უკანონო 
შემოტანა და ვაჭრობა იყო. გამოსავალი არც მსჯავრდებულისთვის ინფორმაციის 
დაფარვა იქნებოდა, რადგან ეფექტიანი მუშაობა მოიცავს ბენეფიციარის რისკის 
შემცირებასა და საჭიროებების დაკმაყოფილებას მასთან თანამშრომლობითა და 
შეთანხმებით, ბენეფიციარის შესაძლებლობებისა და რესურსების გამოყენებით.

მას შემდეგ, რაც იუსტიციის ქოლგის ქვეშ გაერთიანდა პენიტენციური, პრობაციის 
და დანაშაულის პრევენციის სისტემები, რეაბილიტაციარესოციალიზაცია გაერ
თიანებული სტრუქტურის პრიორიტეტი გახდა და გარდამავალ მენეჯმენტს მეტი 
მნიშვნელობა მიენიჭა. „პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების 
განვითარების სტრატეგიის 20192020 წლების სამოქმედო გეგმაში“ სრულყოფილი 
კონცეფციის შექმნა იქნა გათვალისწინებული და 2019 წლის აპრილისთვის  მომზად
და გარდამავალი მენეჯმენტის კონცეფცია ევროკავშირის პენიტენციური და 
პრობაციის ტექნიკური მხარდამჭერი პროექტის დახმარებით. 

კონცეფცია ყველაზე სრულყოფილად აისახა „უვადო თავისუფლების აღკვეთით 
მსჯავრდებული პირის გათავისუფლებისათვის მომზადების პროგრამაში“ 
(საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №682, 2021). მხარდაჭერის 
უწყვეტობის უზრუნველყოფაში (მუხლი 3.2) წერია: „გარდამავალი მენეჯმენტის 
პროცესში, გათავისუფლებისთვის მომზადების ეტაპზე, მნიშვნელოვანია 
მსჯავრდებულის რისკებსა და საჭიროებებზე ფოკუსირება, შესაბამისად, 
მსჯავრდებულის გათავისუფლებამდე აუცილებელია რისკებისა და საჭიროების 
შეფასების გადახედვაგადაფასება და კვლავ არსებულ რისკებსა და საჭიროებებზე 
დაყრდნობით გათავისუფლების შემდგომი გეგმის შემუშავება; გათავისუფლების 
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შემთხვევაში, მსჯავრდებულის მხარდაჭერის უწყვეტობის უზრუნველყოფა 
საზოგადოებაში რეინტეგრაციის, განმეორებითი დანაშაულის შემცირებისა და 
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების გარანტიების უზრუნველყოფის მიზნით.“

ამასთან, კვლევები და მტკიცებულებები მოწმობს, რომ ბაზარზე მოთხოვნადი 
პროფესიისა და დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფას განსაკუთრებულად 
მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ამ ეტაპზე, რადგან გათავისუფლების შემდგომ 
პროსოციალურ, რუტინულ საქმიანობაში ჩართულ პირთა მნიშვნელოვანი ნაწილი 
ინარჩუნებს დეზისტანსს.

4. შეჯამება და დასკვნა
წინამდებარე ნაშრომში აღწერილია გზა, რომელიც ისტორიულად გამოიარა 

სასჯელის აღსრულებამ და სასჯელის მიზნის მიღწევის მცდელობებმა, აგრეთვე 
მოცემულია, თუ რა არის „გარდამავალი მენეჯმენტი“ და რაში გვეხმარება იგი; ასევე 
გამახვილებულია ყურადღება იმ განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ჯგუფებზე, 
ვისთან მუშაობაც გამორჩეულად მნიშვნელოვანია. ესენია: არასრულწლოვნები და 
ახალგაზრდები, მნიშვნელოვანი ზიანის რისკისა და განმეორებითი დანაშაულის 
ჩადენის მაღალი ალბათობის მქონე მსჯავრდებულები, მავნე ნივთიერებებზე 
დამოკიდებული პირები და სხვ.

შესაჯამებლად, შეგვიძლია ერთხელ კიდევ გადავავლოთ თვალი ყველა იმ 
საჭიროებას, რომელიც აუცილებელია პრაქტიკოსისათვის თავისი საქმიანობის 
განსახორციელებლად და რომელიც მოიცავს შემდეგს:

 ● როგორც სრულწლოვანი, ასევე არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისთვის 
გარდამავალი მენეჯმენტის სრულყოფილ ინსტრუქციას; 

 ● ინსტრუქცია, თავის მხრივ, უნდა ითვალისწინებდეს: 
 � პროცესში ჩართული თითოეული ორგანიზაციის პასუხისმგებლობას, 

რათა მათ შეძლონ ერთად მუშაობა და გარდამავალი პროცესის 
შეუფერხებლად განხორციელების მაქსიმალურად უზრუნველყოფა;

 � სისტემებს შორის ისეთი მექანიზმების შექმნას, რომლებიც განსაზღვრავს 
თანამშრომლობის პირობებს, უზრუნველყოფს ინფორმაციის გაცვლას და 
ერთობლივი გეგმების შექმნას;

 � მოქნილი და უწყვეტი მომსახურების მიწოდებას;
 � პროცესის დაგეგმვაში არასრულწლოვნების (ახალგაზრდები) და მათი 

ოჯახების  აქტიურ ჩართულობას;
 � გეგმის შედგენისას ყურადღება უნდა გამახვილდეს მსჯავრდებულის 

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე, მოწყვლადობასა და მისი სახასიათო 
თვისებების მრავალფეროვნებაზე;

 ● პროცესში ჩართულმა სისტემებმა უნდა დაარწმუნონ სპეციალისტები, 
რომ გარდამავალი მენეჯმენტი არის შემთხვევის მართვის ეფექტიანობის 
განუყრელი პროცესი, როცა მსჯავრდებული იმყოფება პენიტენციურ 
დაწესებულებაში.

5. რეკომენდაციები ტრენერისათვის 
სააგენტოს სპეციალისტს უნდა დავანახოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი, 

დროის დამზოგავი და მარტივად სამართავი ის შემთხვევები, რომელზე 
მუშაობასაც ის იწყებს მსჯავრდებულის არა ციხიდან გამოსვლის შემდეგ, არამედ 
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თავი XII. გარდამავალი მენეჯმენტი 

გათავისუფლებამდე რამდენიმე თვით ადრე. სააგენტოს თანამშრომლისათვის 
პრიორიტეტად და აუცილებლობად უნდა იქცეს საკითხზე მუშაობის დაწყება 
უფრო ადრე, ვიდრე მას ახლა, მოცემულ მომენტში აქვს განსაზღვრული.     

6. გამოყენებული ლიტერატურა 
 ● Martinson R., What Works? – Questions And Answers About Prison Reform; The 

Public Interest, 1974.
 ● White S., Alexander Maconochie and the Development of Parole; Journal of Criminal 

Law and Criminology, 1976.
 ● Cullen F. T., The Twelve People Who Saved Rehabilitation: How the Science of 

Criminology Made a Difference; University of Cincinnati, The American Society of 
Criminology, 2004.

 ● Godesberg F. V., European Treatment, Transition Management, and Reintegration 
of High Risk Offenders, MG, 2016.

 ● Youth to Adult Transitions Principles and Guidance (Wales), Joint Protocol for 
Managing the Cases of Young People Moving from Youth Offending Teams to the 
National Probation Service, July 2020.

 ● Dunnkel F., Jesse J., Pruin I., Von der Wense M., European Treatment, Transition 
Management and ReIntegration of HighRisk Offenders, 2014. 

 ● Transition Management – Roads for Freedom, <https://stories.prison.ch/en/
transitionmanagement/> 

 ● James N., Offender Reentry: Correctional Statistics, Reintegration into the 
Community, and Recidivism; Congressional Research Service, January 12, 2015.

 ● The Colorado Criminal Justice Reform Coalition Go Guide – Getting On After 
Getting Out: A ReEntry Guide for Colorado, 2018.

 ● Preparation of Convicts for Release from Penitentiary Facilities as Part of 
“Transitional Management”  Report of the research; Dutch organization “Mainline 
Foundation”, Center for Information and Counseling on Reproductive Health 
“Tanadgoma”, “Initiative on Rehabilitation of Vulnerable Groups”, 2018.
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დღეს, როდესაც ასეთი დიდია მართლმსაჯულების ხარჯები, მკაცრი და ხშირად 
არაეფექტიანია სასჯელი, ხოლო სასამართლო სისტემა  გადატვირთული, საზოგადოება 

ცდილობს დაუბრუნდეს კონფლიქტების გადაჭრის ალტერნატიულ გზებს.

მოსამართლე რენატე ვინტერი

1. შესავალი 
აღდგენითი მართლმსაჯულების როლი და მნიშვნელობა ყოველდღიურად 

უფრო და უფრო იზრდება დასავლეთის ქვეყნებში. დღევანდელი, თანამედროვე 
რეპრესიული მართლმსაჯულების სისტემა, ხშირ შემთხვევაში, ვერ აღწევს 
დასახულ მიზნებს და, უმეტესწილად, ყურადღების მიღმა რჩება როგორც 
დაზარალებულის, ასევე კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირის საჭიროებები. 
სწორედ ამ გამოწვევებიდან გამომდინარე, გასული საუკუნის 70იანი წლებიდან 
ევროპის ქვეყნებში პრობაციის სისტემის თანამშრომლებმა და კრიმინოლოგებმა 
დაიწყეს ამ გამოწვევების გადაჭრის გზებზე ფიქრი. სწორედ ასე გაჩნდა 
პირველი აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების ჩანასახები ევროპის 
კონტინენტზე, შემდეგ, მისი შედეგებიდან გა მომდინარე, მოიცვა ევროპის 
ქვეყნების უმეტესობა და ისე განვითარდა, რომ 90იანი წლების ბოლოს და 
2000იანი წლების დასაწყისიდან უკვე საერთაშორისო დონეზეც ვხვდებით 
რეგულაციებს აღდგენით მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით.

ეს კონცეფცია, ხედვა და დანაშაულის განსხვავებული აღქმა თავისი შინაარ
სით ძალიან განსხვავდება როგორც მანამდე არსებული კრიმინოლოგიური თეო
რიებისაგან, ასევე  თანამედროვე კონვენციური მათლმსაჯულების სისტემი საგან. 
იგი თავის თავში აერთიანებს როგორც კრიმინოლოგიის, ასევე ვიქტიმოლოგიის, 
მართლმსაჯულების, ფსიქოლოგიის, სოციალური მუშაობისა და სოციოლოგიის 
კომპონენტებს და სწორედ ამ გზით აყალიბებს დანაშაულის ფენომენის და მისი 
შედეგების გამოსწორების, პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენის ხედვას. 

აღდგენითი მართლმსაჯულება ეფუძნება ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა 
რეპარაცია, პატივისცემა, ნებაყოფლობითობა, ინკლუზიურობა, გაძლიერება, 
უსაფრთხოება, ანგარიშვალდებულება და გარდაქმნა.

„აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამებს შეუძლია:
 ● თავი აარიდოს სამართალდამრღვევის დამატებით სტიგმატიზებას და ხელი 

შეუწყოს მათ ეფექტიან რეინტეგრაციას საზოგადოებაში;
 ● გაზარდოს საზოგადოების მონაწილეობა და ნდობა სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების სისტემისადმი;

თავი XIII.  აღდგენითი მართლმსაჯულება 

ავტორები: ლადო ჯავახიშვილი / მორის ბარამია 
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თავი XIII. აღდგენითი მართლმსაჯულება

 ● გააძლიეროს საზოგადოების ჩართულობა;
 ● ხელი შეუწყოს უფრო ეფექტიანი ინიციატივების დანერგვას დანაშაულის 

პრევენციის მიზნით;
 ● სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემისათვის ხარჯებისა და 

დროის დაზოგვა;
 ● უფრო სრულყოფილად და დროულად უზრუნველყოს დაზარალებულისა 

და სამართალდამრღვევის წვდომა მართლმსაჯულებაზე; 
 ● გააძლიეროს დაზარალებული; შესაძლებლობა მისცეს, მოუსმინონ მას, და 

ასევე მისცეს საშუალება დაზარალებულს, გაუგოს დამნაშავეს; 
 ● პასუხები გასცეს დაზარალებულსა და საზოგადოებას, დააკმაყოფილოს მათი 

უფლება, ჰქონდეთ ინფორმაცია და იცოდნენ სიმართლე;
 ● მისცეს დაზარალებულებს ზიანის მატერიალურად და სიმბოლურად 

ანაზღაურების შესაძლებლობა;
 ● ხელი შეუწყოს დაზარალებულის გამოსვლას სტრესული მდგომარეობიდან 

და შეუმსუბუქოს მას დანაშაულის ემოციური და, ზოგჯერ, ტრავმული 
გავლენა;

 ● შეამციროს განმეორებითი დანაშაულის სიხშირე და სიმძიმე, განსაკუთრე
ბით იმ შემთხვევაში, თუ აღდგენითი მართლმსაჯულება რეაბილიტაციის 
უფრო ყოვლისმომცველი მიდგომის ნაწილია“ (UNODC, 2020).

ამ თავში მკითხველი გაეცნობა აღდგენითი მართლმსაჯულების, ზოგადად, 
როგორც დანაშაულის ხედვის, ახლებურ, განსხვავებულ მიდგომას, მის კავშირს 
ტრადიციულ მართლმსაჯულების სისტემასთან. ყურადღება გამახვილდება 
აღდგენითი მართლმსაჯულების ისტორიულ საწყისებზე, ღირებულებებსა და 
პრინციპებზე, რასაც იგი ეფუძნება. მიმოხილულ იქნება აღდგენითი მართლ
მსაჯულების პროგრამები და მოდელები ევროპის ქვეყნებში. განხილულ იქნება 
აღდგენითი მართლმსაჯულების მიმართულებით ქართული გამოცდილება და 
მოხდება თავში აღწერილი ინფორმაციის შეჯამება. 

2. აღდგენითი მართლმსაჯულების განვითარების ისტორია
ზოგადად, დანაშაული და ანტისაზოგადოებრივი ქცევა არ არის 

ახალი ფენომენი, იგი ადამიანის გაჩენისთანავე დაიწყო და კაცობრიობის 
განვითარების მუდ მივად თანამდევი და ყველა დროის კულტურისათვის 
დამახასიათებელი მოვლენაა. ისტორიულად, დანაშაულზე რეაგირება 
თითოეული საზოგადოებისთვის, სოციუმისთვის განსხვავებული იყო და 
დროში საზოგადოებასთან ერთად იცვლებოდა. ზოგადად, დანაშაულის აღქმაც 
და მასზე პასუხიც ყოველი ეპოქისა და ქვეყნებისათვის განსხვავებული იყო. 
მათ შორის, განსხვავდებოდა სასჯელის ფორმებიც (ერცენი ი., ჯავახიშვილი ჯ., 
ჯავახიშვილი ლ., 2019). 

შუა საუკუნეების პერიოდამდე მართლსაწინააღმდეგო ქმედებაზე რეაგირება, 
უმეტესწილად, კომპენსაციასა და რესტიტუციას მოიცავდა. ამასთან, ხშირად 
ვხვდებით შურისძიების, სამაგიეროს მიზღვის თუ სხვა რიტუალებსაც. თუმცა, 
საზოგადოების განვითარებასთან ერთად, ეტაპობრივად, უფრო მეტად გაძლიერდა 
რესტიტუციის პრაქტიკა და მას თან დაერთო ძალაუფლების მქონე სუბიექტების 
მხრიდან დაზარალებულის ნაცვლად პასუხისმგებლობის დამნაშავისათვის 
დაკისრების სისტემაც, რაც გამოიხატებოდა თემისა თუ სოციუმის სხვადასხვა 
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ლიდერისათვის, მაგალითად, ბატონის, ფეოდალის, ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში, 
ლორდის, მეფისა თუ თემის სხვა ლიდერისათვის გარკვეული თანხის გადა ხ
დაში. ეს მექანიზმი დროთა მანძილზე უფრო განვითარდა, რაც, ძირითადად, 
განპირობებული იყო ამ მექანიზმის სარგებლიანობით როგორც ფინანსური, ასევე  
პოლიტიკური ძალაუფლების განმტკიცების თვალსაზრისით. პარალელურად, 
კვლავ აქტიურად გამოიყენებოდა რესტიტუციისა და კომპენსაციის მექანიზმებიც 
დაზარალებულის სასარგებლოდ (ერცენი ი., ჯავახიშვილი ჯ., ჯავახიშვილი ლ., 
2019). ამ მხრივ, არც საქართველო იყო გამონაკლისი. მაგალითისათვის, ბექა 
აღბუღას სამართლის წიგნი მოიაზრებს კომპენსაციის ისეთ სახეს, როგორიც არის 
„სისხლი“. „სისხლი“ თავის თავში გულისხმობს კომპენსაციის გარკვეულ ოდენო
ბას, რომელიც განსხვავდება დანაშაულის სახის მიხედვით. მაგალითად, ბექა 
აღბუღას სამართლის წიგნის მიხედვით, ოჯახზე თავდასხმისათვის, რომელსაც 
შედეგად ადამიანის მსხვერპლი არ მოჰყოლია, დამნაშავეს დაზარალებულისა
თვის უნდა გადაეხადა „სისხლის ნახევარი“. სხვა სამართლის ძეგლებშიც 
არაერთგან ვხვდებით სხვადასხვა ტიპის კომპენსაციის მექანიზმებს. 

ისტორიულად, სახელმწიფო აპარატის ჩამოყალიბებასთან, გაძლიერებასა და 
განვითარებასთან ერთად კიდევ უფრო განვითარდა, განმტკიცდა სასჯელების 
სისტემა და დანაშაულზე რეაგირების უფლებამოსილება სრულად სახელმწიფოს 
აპარატმა აიღო. ამ მექანიზმს ქვეყნების უმეტესობაში თან ახლდა დაზარალებულის 
ინტერესის შედარებით ნაკლებად გათვალისწინება, უგულებელყოფა, და ზოგან 
დაზარალებულისათვის საკუთარი ინტერესების დაკმაყოფლებისა და ზიანის 
ანაზღაურების მექანიზმი ცალკე სამოქალაქო სამართალწამოებაში გადავიდა. 
სწორედ აღნიშნულმა გამოიწვია  დაზარალებულის ინტერესების დაცვადაკმა
ყოფილების მექანიზმების კიდევ უფრო შესუსტება და მეტი ბიუროკრატიული 
მექანიზმებისა და წინაღობების გაჩენა ამ პროცესში. კომპენსაცია გახდა სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების პარალელური, დამატებით პროცესი (ერცენი ი., 
ჯავახიშვილი ჯ., ჯავახიშვილი ლ., 2019). 

მართლმსაჯულების სისტემის განვითარების ასეთმა ფორმამ გამოიწვია 
დანაშაულთან დაკავშირებული საკითხების სახელმწიფოს მმართველობის 
ხელში გადასვლა და დანაშაულის ჩამდენი და დაზარალებული პირის, ასევე 
დანაშაულთან შემხებლობაში მყოფი სხვა პირების პროცესებს მიღმა დარჩენა. 
შესაბამისად, მხარეებს აღარ ჰქონდათ და აღარ აქვთ ძალაუფლება, რომლის 
ფარგლებშიც თავად შეეძლოთ მათთან დაკავშირებული დანაშაულის შედეგად 
გამოწვეული ზიანისა თუ სხვა პრობლემების მათივე ინტერესების შესაბამისად 
მოგვარება. 

სწორედ მოვლენების ამგვარი განვითარების შედეგია ის, რომ მეოცე 
საუკუნის მეორე ნახევარში მართლმსაჯულების სისტემების, კერძოდ კი, 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის თანამშრომლებმა დაიწყეს ფიქრი და 
დისკუსია, თუ როგორ შეიძლე ბოდა მართლმსაჯულებას თავისი მიზნები და 
ფუნქციები უკეთესად განეხორციელებინა და ამ პროცესში ჩართული ყოფილიყო 
დანაშაულთან შემხებლობაში მყოფი ყველა ადამიანი. ამის გამოძახილი იყო 
70იან წლებში კანადაში და 80იან წლებში უკვე ევროპის ისეთ ქვეყნებში, 
როგორიცაა ნორვეგია, ავსტრია, ფინეთი, საფრანგეთი და გერმანია, აღდგენითი 
მართლმსაჯულების პირველი პროგრამების გამოჩენა, რომელიც ნელნელა და 
ეტაპობრივად უფრო განვითარდა 90იან და 2000იან წლებში და მოიცვა ევროპის 
სხვა ქვეყნებიც. 1999 წელს კი ევროპის საბჭომ უკვე ოფიციალური რეკომენდაციაც 
გამოსცა აღდგენითი მართლმსაჯულების და სისხლის სამართლის მედიაციის 
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შესახებ (ერცენი ი., ჯავახიშვილი ჯ., ჯავახიშვილი ლ., 2019). შედეგად, აღდგენითი 
მართლმსაჯულება, როგორც კონცეფცია, ხედვა და ცნება, თანდათან უფრო 
დამკვიდრდა ევროპაში და კიდევ უფრო მეტი ევროპის ქვეყანა მოიცვა. გამონაკ
ლისი ამ მხრივ არც საქართველო იყო და, ევროპის მსგავსად, საქართველოშიც 
აღდგენითი მართლმსაჯულების დანერგვა დომინანტი პროგრამით  მედიაციით 
დაიწყო. კერძოდ, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში, 
განრიდების პროგრამის გარგლებში გაჩნდა აღდგენითი მართლმსაჯულების 
ისეთი კომპონენტი, როგორიც არის მედიაცია. იგი 2010 წლიდან მოქმედებს 
საქართველოში და გაიარა ძალიან საინტერესო განვითარების გზა, რაზედაც 
ქვემოთ უფრო დაწვრილებით იქნება საუბარი.

3. აღდგენითი მართლმსაჯულება, როგორც დანაშაულის აღქმა
აღდგენითი მართლმსაჯულება, როგორც კონცეფცია, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 

არის დანაშაულის განსხვავებული ხედვა და აღქმა. ეს კონცეფცია ასევე გვთავაზობს 
დანაშაულზე რეაგირების კონკრეტულ გზებს, რომლებიც ადამიანის ძირითად 
უფლებებსა და მაღალ მორალურ ღირებულებებს ეფუძნება. ამერიკელი პროფესორი 
ჰოვარდ ზერი, რომელიც სპეციალისტთა წრეებში აღდგენითი მართლმსაჯულების 
ერთერთ ფუძემდებლადაც მოიაზრება, თავის ნაშრომში „ლინზების ცვლილება“ 
(2002) შესანიშნავ პარალელს ავლებს ფოტოგრაფიასთან და დანაშაულის აღქმას, 
ტრადიციული და აღდგენითი მართლმსაჯულების შემთხვევაში, ადარებს სწორედ 
ფოტოკამერის ლინზების შეცვლას. ეს მიდგომა სხვადასხვაგვარად წარმოაჩენს 
კომპოზიციას და მნიშვნელოვნად ცვლის კადრის აღქმას. თუ ამ მიდგომას კიდევ 
უფრო გავშლით, ტრადიციული კონვენციური მართლმსაჯულება სწორედ 
დანაშაულის ვიწრო ხედვაა, ხოლო აღდგენითი მართლმსაჯულების გზით ჩვენ 
შეგვიძლია დანაშაული დავინახოთ უფრო ფართოდ და განსხვავებული რაკურსით.

აღდგენითი მართლმსაჯულების ძალზე საინტერესო განმარტებას გვთავაზობს 
არაერთი ავტორი თავის სამეცნიერო ნაშრომში. მათ შორის, საინტერესოა მარშა
ლის (1999) განმარტება, რომლის მიხედვითაც „აღდგენითი მართლმსაჯულება 
არის დანაშაულისადმი პრობლემის გადაწყვეტაზე ორიენტირებული მიდგომა, 
რომელიც მოიცავს მხარეთა და საზოგადოების ჩართულობას ინსტიტუციურ 
ორგანოებთან აქტიური თანამშრომლობით. ეს არ არის კონკრეტული პრაქტიკა, 
არამედ – პრინცი პთა ერთობლიობა, რომელთა მიხედვითაც უნდა წარიმართოს 
ნებისმიერი მონაწილისა თუ ჯგუფის მოქმედება“. ეს განმარტება საინტერესოა 
თავისი შინაარსით, რადგანაც აქცენტს აკეთებს დანაშაულზე, როგორც ინდივიდთა 
და საზოგადოების საერთო პრობლემაზე, და ხაზს უსვამს მის გადაჭრაში 
მრავალმხრივ ჩართულობასა და თანამშრომლობის აუცილებლობას. იგი აღდგენით 
მართლმსაჯულებას უფრო მეტად აღიქვამს, როგორც პრინციპთა ერთობლიობას, 
და არა როგორც რომელიმე პროგრამას. ამ განმარტების თანახმად, სწორედ ამ 
პრინციპებით წარმართული ნებისმიერი პროგრამა თუ პრაქტიკა შეიძლება 
ჩაითვალოს აღდგენით მართლმსაჯულებად. 

ბეიზმორი და ვოლრეივი თავიანთ ნაშრომში (1999) გვთავაზობენ განსხვა
ვებულ განმარტებას, რომლის მიხედვითაც, „აღდგენითი მართლმსაჯულება“ არის 
ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მიმართულია მართლმსაჯულების განხორციე ლე
ბასა და დანაშაულით გამოწვეული ზიანის აღდგენაზე“. ამ განმარტების თანახმად, 
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აღდგენითი მართლმსაჯულება უნდა მივიჩნიოთ, როგორც მართლმსაჯულების 
განხორციელების ერთერთი გზა და, ამავდროულად, აქცენტი გავაკეთოთ ზიანის 
აღდგენაზეც. ამ განმარტებას თუ მივყვებით, შესაძლებელია თამამად ითქვას, რომ 
შეიძლება აღდგენითი მართლმსაჯულება ტრადიციულ მართლმსაჯულებასთან 
ერთად  პარალელურად  იქნეს გამოყენებული და იგი ხელს არ უშლის ტრადიციუ
ლი მართლმსაჯულების მიზნებს, პირიქით, ხელს უწყობს მათ მიღწევას.  

განმარტებათა შორის,  ყველაზე უფრო საინტერესოდ შეიძლება  ჩაითვალოს  
გაე როს  განმარტება, რომლის მიხედვითაც, „აღდგენითი პროცესი გულისხმობს 
ნებისმიერ პროცესს, რომელშიც დაზარალებული და სამართალდამრღვევი და, 
შესაბამისობის მიხედვით, სხვა ნებისმიერი პირი ან თემის წევრი, რომელსაც 
შეეხო დანაშაული, ერთად მონაწილეობენ დანაშაულით გამოწვეული საკითხების 
მოგვარებაში, ზოგადად, როგორც წესი, ფასილიტატორის დახმარებით. აღდგე
ნითი პრო ცესები შესაძლოა მოიცავდეს მედიაციას, მორიგებას, კონფერენციასა 
და სასჯელის მისჯის წრეებს“. ამ განმარტებაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვა
ნია, ყურადღება მიექცეს იმას, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება  ეს არის 
აუცილებელი პროცესი, და არა მხოლოდ ერთჯერადი აქტი, და ამ პროცესში 
აუცილებელია, რომ ჩართული იყოს დანაშაულთან დაკავშირებული ორივე 
მხარე, როგორც სამართალდამრღვევი, ასევე დაზარალებული; ხოლო ზოგიერთ 
შემთხვევაში, როდესაც არსებობს ამისი წინაპირობები და რესურსები, პროცესში 
ასევე შეიძლება ჩაერთოს სხვა ნებისმიერი პირი, რომელსაც შეეხო დანაშაული. 
მნიშვნელოვანია ხაზგასმა იმისა, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესი 
აუცილებლად წარიმართება მესამე, დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი მხარის, 
ფასილიტატორის მიერ. მედიაციის პროცესში მას მედიატორი ეწოდება, ხოლო 
სხვა პროცესებში  ფასილიტატორი. ეს განმარტება ასევე ამახვილებს ყურადღებას 
აღდგენითი მართლმსაჯულების ხედვის პრაქტიკაში დანერგვის საშუალებებზე 
 პროგრამებზე, და გამოყოფს სამ ძირითად ჯგუფს, როგორიცაა მედიაცია
მორიგება, კონფერენციებისა და წრეების მეთოდები. უნდა აღინიშნოს, რომ 
აღდგენითი მართლმსაჯულება იმდენად ფართო ხედვაა, რომ მითითებული 
ჯგუფები საილუსტრაციოა და აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესები 
ხშირად არღვევს ამ ჩამონათვალის წრეს. ამდენად, პრაქტიკაში ვხვდებით ამ 
პროგრამების გაერთიანებულ ან მათგან სრულიად განსხვავებულ მეთოდებს თუ 
პროგრამებს.  

4. აღდგენითი მართლმსაჯულების კავშირი კონვენციური მართლმსაჯულების 
სისტემასთან

იმისათვის, რომ წინა თავში განხილული აღდგენითი მართლმსაჯულების 
ხედვა კიდევ უფრო ნათელი გავხადოთ, საჩვენებლად მოგვყავს ჰოვარდ ზერის 
ნაშრომიდან (2002) ორი ცხრილი, რომლებიც სისხლის სამართლის ტრადიციული 
მართლმსაჯულების ხედვებსა და აღდგენითი მართლმსაჯულების ხედვებს 
შორის არსებული განსხვავებების ნათელ ილუსტრაციას წარმოადგენს, თუმცაღა 
მკითხველმა არ უნდა ჩათვალოს, რომ ეს ორი მიდგომა და ხედვა ერთმანეთის 
საპირისპიროა და გამორიცხავს ერთმანეთს; მეტიც, ამ ორი მიდგომის თანაარსებო
ბა ხშირად ბევრად უკეთესი შედეგის მომტანია, ვიდრე ცალცალკე რომელიმე 
მათგანისა. 
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სამი განსხვავებული კითხვა:

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება

●  რა კანონები დაირღვა?   

●  ვინ ჩაიდინა ეს?   

●  რას იმსახურებენ ისინი? 

აღდგენითი მართლმსაჯულება

●  ვინ დაზარალდა?

●  რა საჭიროებები აქვთ? 

●  ვისი ვალდებულებებია ეს?

ამ ცხრილის მიხედვით, ნათლად შეგვიძლია გამოვყოთ ტრადიციული 
მართლმსაჯულებისა და აღდგენითი მართლმსაჯულების მთავარი ინტერესები. 
მაშინ, როდესაც ტრადიციული მართლმსაჯულების მთავარ ინტერესს წარმოა დ
გენს გაარკვიოს, თუ კანონმდებლობის რომელი ნორმა დაირღვა, შემდეგ გამოავ
ლინოს ქმედების ჩამდენი პირი და, საბოლოო ეტაპზე, გაარკვიოს ის, თუ რას 
იმსახურებს იგი და განუსაზღვროს შესაბამისი სასჯელი, ამის საპირწონედ, 
აღდგენითი მართლმსაჯულება, უპირველესად, ორიენტირებულია გამოავლინოს, 
ვინ დაზარალდა, პირველ რიგში. აქ ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ დანაშაულის 
შედეგად ზიანი ადგება არა მხოლოდ დაზარალებულს, არამედ მასთან ერთად 
ზარალდება სამართალდამრღვევიც და, უმეტეს შემთხვევებში, საზოგადოებაც. 
იმისთვის, რომ დამდგარი ზიანი გამოსწორდეს, აუცილებელია გაირკვეს სა
ჭიროებები, რომლებიც წარმოიშობა ზიანის შემდეგ. ამ შემთხვევაში, საჭიროებები 
არა მხოლოდ დაზარალებულს, არამედ სამართალდამრღვევს და საზოგადოებასაც 
აქვთ. საბოლოო ეტაპზე, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემისაგან 
განსხვავებით, ამ საჭიროებების დაკმაყოფილება ხდება ვალდებულებების 
დაკისრებით, რომლებიც პროცესში ჩართულ ყველა მხარეს შეიძლება დაეკისროს. 

ორი განსხვავებული შეხედულება:

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება

● დანაშული კანონის დარღვევა 
და სახელმწიფოს ინტერესების 
შელახვაა;  

●  დარღვევა წარმოშობს ბრალს;  

● მართლმსაჯულება მოითხოვს 
სახელმწიფოსგან ბრალეულობის 
დადგენას (ბრალი) და სასჯელის 
დაკისრებას (სამაგიეროს მიზღვა);  

●  ცენტრალური ფოკუსი: დამნაშავეები 
იღებენ იმას, რასაც იმსახურებენ.

აღდგენითი მართლმსაჯულება

●  დანაშაული აზარალებს ადამიანებს და 
ურთიერთობებს;

●  დარღვევები წარმოშობს ვალდებულებებს;

● მართლმსაჯულება ყველაფრის თავის 
ადგილზე დაბრუნების მცდე ლობაში  
რთავს დაზარალებულებს, სამართალ
დამრღვევებსა და საზოგადოების წევრებს;

●  ცენტრალური ფოკუსი: დაზარალებულის 
საჭიროებები და სამართალდამრღვევის 
პასუხისმგებლობა.

ჰოვარდ ზერი მეორე ცხრილში კიდევ უფრო საინტერესოდ და ნათლად 
წარმოაჩენს განსხვავებებს ტრადიციული მართლმსაჯულებისა და აღდგენითი 
მართლმსაჯულების ხედვებს შორის. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
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შემთხვევაში, თუ დანაშაულს აღვიქვამთ, როგორც კანონის კონკრეტული 
ნორმის დარღვევას და, აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოს ინტერესებისა 
და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევას, აღდგენითი მართლმსაჯულება 
დანაშაულს ხედავს, როგორც დაზარლებულის ინტერესების და ადამიანებს 
შორის ურთიერთობის დარღვევას. თუ ტრადიციულ მართლმსაჯულებაში 
დარღვევა წარმოშობს ბრალეულობას, აღდგენით მართლმსაჯულებაში დარღვევა 
წარმოშობს ვალდებულებებს. მაშინ, როდესაც მართლმსაჯულების სისტემაში 
ბრალეულობის განსაზღვრის შემდეგ ხდება სასჯელის დაკისრება, ანუ სამაგიეროს 
მიზღვა, აღდგენით მართლმსაჯულებაში მთავარი მიზანი არის მხარეთა 
საჭიროებების გამოვლენა, მათი დაკმაყოფილების გზების განსაზღვრა და ამ 
მეთოდით ყველაფრის თავის ადგილზე დაბრუნების მცდელობა იმ შემთხვევებში, 
სადაც ეს შესაძლებელია.  მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე ტრადიციული 
მართლმსაჯულება ოფიციალურად აღარ აღიარებს სამაგიეროს მიზღვას, როგორც 
სასჯელის მიზანს, და იგი ჩაანაცვლა სამართლიანობის აღდგენის მიზანმა, 
საზოგადოებათა უმეტესობაში სასჯელის მიზნად მაინც სამაგიეროს მიზღვა აღიქ
მება. ამის საპირწონედ, აღდგენითი მართლმსაჯულებისთვის მთავარი ფო კუსი 
მსხვერპლის, და არა მხოლოდ მსხვერპლის, საჭიროებების და სამართალდამრღვე
ვის პასუხისმგებლობის სწორი და შედეგზე ორიენტირებული განსაზღვარაა. 

5. აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპები და ღირებულებები
აღდგენითი მართლმსაჯულება, როგორც ხედვა, ეფუძნება სამ ძირითად 

პრინციპს, რომელთაც ზერი (2002) საინტერესო ილუსტრაციის სახით გვთავაზობს:  
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ამ ილუსტრაციის საფუძველზე შეგვიძლია განვმარტოთ, თუ რა პრინციპების 
საშუალებით შეიძლება აღდგენითი მართლმსაჯულების გზის სწორად გავლა. 
სწორედ ამ პრინციპებზე დაფუძნებული ხიდის საშუალებითაა შესაძლებელი 
აღდგეს დაზიანებული ურთიერთობები და გამთელდეს მხარეებს შორის ჩატეხილი 
ხიდი. აღდგენითი მართლმსაჯულების მიზნების მიღწევა შეუძლებელია 
სწორად შეფასებული ზიანისა და ამ ზიანის შედეგად გამოწვეული საჭიროებების 
იდენტიფიცირების თუ გათვალისწინების გარეშე. აღსანიშნავია, რომ 
დანაშაულის, სამართალდარღვევის შედეგად, ზიანი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 
წარმოიშობა არა მხოლოდ დაზარალებულის, არამედ სამართალდამრღვევისა 
თუ საზოგადოებისთვისაც. როდესაც ზიანს ვახსენებთ, იგი არ გულისხმობს 
მხოლოდ მატერიალურ და ფინანსურად გამოხატულ ზიანს, არამედ ის მორალურ 
ზიანსაც მოიცავს. ცალკეულ შემთხვევებში, მორალური ზიანის მნიშვნელობა 
მხარეებისათვის გადაწონის მატერიალურად გამოხატულ ზარალს. სწორედ ზიანისა 
და საჭიროებების გამოსასწორებლად და დასაკმაყოფილებლად აუცილებელია 
ვალდებულებების წარმოშობა. ხშირ შემთხვევაში, ვალდებულებები აღდგენითი 
მართლმსაჯულების პროცესის შედეგად სამართალდამრღვევთან ერთად ეკისრება 
თემს, საზოგადოებას და, ზოგიერთ შემთხვევაში, დაზარალებულსაც კი. ამ 
პროცესების გავლა შეუძლებელია მხარეთა ნებაყოფლობითი და მოტივირებული 
ჩართულობის გარეშე. ჩართულობა იგულისხმება უფრო ფართო გაგებით, ვიდრე ეს 
მხოლოდ მონაწილეობა ან პროცესზე დასწრებაა. როგორც ზემოთ უკვე ითქვა, გაეროს 
განმარტებით, აღდგენითი მართლმსაჯულება აუცილებლად მოიცავს პროცესს, 
რომელიც განგრძობადია დროში. სწორედ ამ პროცესში აუცილებელია მხარეთა 
გულწრფელი, მოტივირებული ჩართულობა და საბოლოო მიზნისკენ მათი ერთიანი 
სწრაფვა. 

იმისათვის, რომ ესა თუ ის პროგრამა აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პროცესად ჩაითვალოს, აუცილებელი და სავალდებულოა ის ეფუძნებოდეს შემდეგ 
ღირებულებებს და მათ გარეშე შეუძლებელია ესა თუ ის პროცესი აღდგენით 
პროცესად მივიჩნიოთ. ესენია:     

სიმართლე

სამართლიანობა

სოლიდარობა

ადამიანის

ღირსება

პასუხის

მგებლობა
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სწორედ ეს   ღირებულებები  ქმნიან აღდგენითი მართლმსაჯულების 
ქვაკუ თ ხედს. თუ ამ პროცესში სახეზე არ გვაქვს სამართლიანობის, 
სოლიდარობის, ადამია ნის ღირსების პატივისცემით, სიმართლისა და 
პასუხისმგებლობის კომპონენ ტები, მაშინ ჩვენ საქმე გვაქვს არა აღდგენით, 
არამედ ფსევდოპროგრამასთან. ხშირია შემთხვევები, როდესაც სხვადასხვა 
ქვეყნის უწყებებსა თუ ორგანიზაციებში არასწორად ესმით აღდგენითი 
მართლმსაჯულების არსი და ღირებულე ბები. აქედან გამომდინარე, მაღალია 
რისკი, არაკვალიფიციური ან არა კეთილსინდისიერი სპეციალისტის მიერ, 
ერთი შეხედვით, სწორად მომზადდეს აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პროგრამა, რომელიც, საბოლოო ჯამში, დადებითი ეფექტის ნაცვლად, კიდევ 
უფრო მეტ ზიანს მოუტანს როგორც დაზარალებულს, ასევე დამზარალებელს 
და საზოგადოებასაც. თუ მოცემული სახელმძღვანელოს წაკითხვის შემდეგ 
რომელიმე სპეციალისტს აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამის 
პრაქტიკაში განხორციელების სურვილი გაუჩნდება, მან აუცილებლად უნდა 
გაიაროს კონსულტაცია შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტებთან 
და უეჭველად სრულად უნდა გაითვალისწინოს ზემოთქმული პრინციპები 
და ღირებულებები, რადგან მათ გარეშე, როგორც უკვე ხაზგასმით აღინიშნა, 
მაღალია ალბათობა, რომ მიყენებული ზიანი აღემატებოდეს შესაძლო 
სარგებელს, რისი შემთხვევებიც საქართველოში არაერთხელ ყოფილა.  

6. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამები და მოდელები ევროპის 
ქვეყნებში

აღდგენითი მართლმსაჯულება, როგორც ხედვა, პრაქტიკაში სხვადასხვა 
მოდელით შეიძლება დაინერგოს. როგორც უკვე აღინიშნა, გამოიყოფა პროგრამების 
სამი ძირითადი ჯგუფი: სისხლის სამართლის მედიაცია, კონფერენციები და 
წრეები. ზოგჯერ შეიძლება ეს პროგრამები ერთმანეთთან შერეული ან სრულიად 
განსხვავებული ფორმითაც შეგვხვდეს. განვიხილოთ თითოეული მათგანი.

6.1. მედიაცია სისხლის სამართალში
მედიაცია აღდგენითი მართლმსაჯულების სისტემაში წარმოადგენს ყველაზე 

უფრო გავრცელებულ და გამოყენებად პროგრამათა ჯგუფს. იგი, შეიძლება ითქვას, 
კარგად დავიწყებული ძველის განახლებული ვერსიაა და დამატებული აქვს 
სწორედ ის ღირებულებითი და ადამიანის უფლებების კომპონენტები, რომლებიც 
წინა ქვეთავებში უკვე იქნა განხილული.    

სწორედ კარგად დავიწყებული ძველის განახლების პროცესი, როგორც 
მიჩნეულია, დაიწყო კიჩნერიდან (კანადა), სადაც ახალგაზრდებთან 
მომუშავე პრობაციის ოფიცერმა, 70იან წლებში, სწორედ მის კოლეგებთან და 
კრიმინოლოგებთან დისკუსიის შემდეგ დაარწმუნა მოსამართლე, რომ ორი 
არასრულწლოვნისთვის, რომლებმაც ვანდალიზმი ჩაიდინეს, აუცილებელი 
იყო დაზარალებულებთან შეხვედრა. ამ შეხვედრის შედეგად, მოსამართლემ 
მიიღო გადაწყვეტილება და პრობაციის პირობად არასრულწლოვნებს ზიანის 
ანაზღაურება განუსაზღვრა. სწორედ ეს შემთხვევა მიიჩნევა სისხლის სამართლის 
მედიაციის პირველ წარმატებულ საქმედ და, აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია 
ვთქვათ, რომ პირველად მედიაცია სწორედ პრობაციის სისტემაზე დაეფუძნა და 
ინსპირირებული იყო სწორედ პრობაციის ოფიცრის სწორი და მნიშვნელოვანი 
აღქმით, რომ დამნაშავესა და დაზარალებულს აუცილებლად სჭირდებათ 
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კომუნიკაცია, შეხვედრა და ეს დაეხმარება არა მხოლოდ რომელიმე ერთ მხარეს, 
არამედ დანაშაულთან შემხებლობაში მყოფ ყველა პირს (“შესავალი აღდგენით 
მართლმსაჯულებაში”, 2021). 

დამნაშავედაზარალებულის მედიაცია მოგებამოგების მიდგომას ეფუძნება, 
რაც გულისხმობს იმას, რომ მედიაციის პროცესში და მის შედეგად მთავარი 
ამოსავალი წერტილი ორივე მხარის ინტერესები და საჭიროებებია და, 
საბოლოო ჯამში, ყველა მხარე იღებს თავისი ინტერესებისა და საჭიროებების 
დაკმაყოფილების მაქსიმალურ შესაძლებლობას, განსხვავებით სასამართლო, 
არბიტრაჟის თუ სხვა პროცესებისგან, სადაც ან მოგებაწაგების, ანდა წაგება
წაგების, ე.წ. კომპრომისის, მიდგომებია აქტუალური. მედიაციის მიზანია 
მხარეებს შორის შექმნილი უთანხმოება, ხშირ შემთხვევაში  კონფლიქტი, 
იმგვარად მოაგვაროს, რომ ყველა მხარემ მიიღოს ის, რაც მას სჭირდება, და 
დაიკმაყოფილოს თავისი ინტერესები. ამისათვის კი აუცილებე ლია, მხარეებმა 
მიაღწიონ ურთიერთგაგებას, რაც დარღვეული კომუნიკაციის აღდგენის გზითა 
და დიალოგის ხელშეწყობით მიიღწევა. ამავე პროცესში თავად მხარეები თვითონ 
ზრუნავენ იმაზე, რომ მოიძიონ უთანხმოებისა თუ არსებული პრობლემების 
გადაჭრის გზები და, საბოლოო ჯამში, ნეიტრალური მესამე მხარის დახმარებით 
მიდიან საერთო, ყველა მხარისათვის მისაღებ გადაწყვეტილებამდე.  

სწორედ მსგავსი ტიპის განმარტებას გვთავაზობს გაერო, კერძოდ, მედიაცია 
არის „ნებისმიერი პროცესი, რომლის შედეგადაც დაზარალებულსა და სამარ
თალდამრღვევს ეძლევათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ დანაშაულის 
შედეგად წარმოშობილი საკითხების მოგვარებაში მესამე, მიუკერძოებელი მხარის 
დახმარებით (მედიატორი)“.  

უმნიშვნელოვანესია,   რომ მედიაცია   ეფუძნებოდეს    მხარეთა  ნებაყოფლობით 
და მოტივირებულ გადაწყვეტილებას. ზოგიერთ შემთხვევაში, ამ გადაწყვეტი
ლების მიღების ხელშეწყობაში შეიძლება მედიატორიც ჩაერთოს, თუმცა, საბო
ლოო ჯამში, ორივე მხარე აუცილებლად გაცნობიერებულად და საკუთარი სურ
ვი  ლით უნდა მივიდეს მედიაციის პროცესში ჩართვის გადაწყვეტილებამდე, 
მედიატორი კი, თავის მხრივ, მხოლოდ ხელს უწყობს მხარეებს შორის 
კომუნიკაციის აღდგენას და საერთო გამოსავლამდე მისვლას. იგი არავითარ 
შემთხვევაში არ ერევა მხარეთა ნებაში, არ სთავაზობს მათ რაიმე გამოსავალს და 
არ იღებს რაიმე ტიპის გადაწყვეტილებას. მედიატორმა თუ ეს როლი და ფუნქცია 
დაკარგა, მაშინ პროცესი უკვე არბიტრაჟის სახეს მიიღებს და შეუძლებელი 
იქნება აღდგენითი მართლმსაჯულების მიზნების მიღწევა თუ აღდგენითი 
მართლმსაჯულების ღირებულებებისა და პრინციპების დაცვა. მნიშვნელოვანია 
აღინიშნოს, რომ მედიაციის პროცესი სრულად კონფიდენციალურია და დაუშვებე
ლია, მხარეთა  ნებართვის გარეშე, მათ შორის მიმდინარე მოლაპარაკებების პრო
ცესში მოპოვებული ინფორმაციის გამჟღავნება.

ზოგადად, მედიაცია და აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპებზე 
დაფუძნებული მედიაციის ან მსგავსი პროცესები გამოიყენება არა მხოლოდ 
სისხლის სამართალში, არამედ, ზოგადად, იმ კონფლიქტების გადაჭრის მეთოდად, 
სადაც სახეზე გვყავს ერთი მხარე, რომელმაც ზიანი მიაყენა და დააზარალა მეორე 
მხარე. მედიაციის პროცესი ყოველთვის იწყება მოსამზადებელი ეტაპით, როდესაც 
ხდება ამა თუ იმ უწყებასა თუ ორგანიზაციაში შემთხვევის გადამისამართება 
ანდა ინიცირება. ამ ეტაპზე მედიატორის თუ ფასილიტატორის მთავარი 
ფუნქცია და მიზანია შეისწავლოს შემთხვევა, მიიღოს საკმარისი ინფორმაცია და 
დაგეგმოს შემდგომი პროცესები. მოსამზადებელ ეტაპს ყოველთვის მოსდევს 
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წინასაკონფერენციო ეტაპი, რომლის დროსაც მედიატორი კომუნიკაციას ამყარებს 
მხარეებთან და პირველწყაროსაგან იღებს აუცილებელ ინფორმაციას შემთხვევისა 
და კონფლიქტის შესახებ. ამ ეტაპს მედიატორი, ძირითადად, იწყებს შემთხვევის 
ინიციატორ მხარესთან შეხვედრით და შემდგომ აგრძელებს კონფლიქტის მეორე 
მხარესთან კომუნიკაციით. პროცესი, საჭიროებისდა მიხედვით, წარიმართება 
სხვადასხვაგვარად. შესაძლებელია ეს იყოს სატელეფონო, დისტანციური თუ 
პირისპირ შეხვედრა. ამ ეტაპზე მთავარია მედიატორმა ორივე მხარეს სწორად 
და ნათლად აუხსნას  სისხლის სამართლის მედიაციის პროცესის არსი, მათ მიერ 
გასავლელი პროცედურები, რა შედეგსა და სარგებელს შეიძლება ელოდნენ ისინი, 
და სწორედ ამის საფუძველზე მიიღოს საბოლოო ინფორმირებული თანხმობა 
მედიაციის პროცესში მონაწილეობაზე. ამის შემდეგ იწყება პრეკონფერენციის 
პროცესის ყველაზე უფრო რთული, საინტერესო და კომპლექსური ეტაპი, 
რომლის დროსაც მედიატორი ინდივიდუალურად ხვდება ორივე მხარეს და 
ამზადებს მხარეებს საბოლოო მედიაციის შეხვედრისათვის. მედიაციის შეხვედრა 
კი წარმოადგენს ერთგვარ ფორუმს, სადაც დანაშაულის მონაწილე და მასთან 
შემხებლობაში მყოფ ადამიანებს საშუალება აქვთ ისაუბრონ საკუთარ ისტორიაზე, 
იმაზე, თუ რა, როგორ და რატომ მოხდა, რა გავლენა მოახდინა ამა თუ იმ შემთხვევამ 
მათზე, მათ გარშემო მყოფ ადამიანებზე. შემდგომ  განიხილავენ შესაძლო 
შეთანხმების გზებს და, საბოლოო ჯამში, აღწევენ  კონსენსუსს, ორივე მხარისათვის 
მისაღები ფორმით, პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენისა თუ დამდგარი ზიანის 
გამოსწორების გზების თაობაზე. 

კლასიკური მედიაციის პროცესი მოიაზრებს დანაშაულში მონაწილე მხოლოდ 
ორი მხარის ჩართულობას ამ პროცესში. ესენია სამართალდამრღვევი და 
დაზარალებული მხარეები. 

საქართველოში მედიაციას დიდი ისტორიული ფესვები აქვს, თუმცა 
საქართველოს მთიან რეგიონებში გასულ საუკუნეებში არსებული მედიაციის 
ინსტიტუტები დღევანდელი ხედვისაგან რადიკალურად განსხვავდებოდა 
და მასში დაკარგული იყო სწორედ ადამიანის უფლებების, პატივისცემისა 
და აღდგენითი მართლმსაჯულების სხვა ღირებულებების კომპონენტი. 
უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში სისხლის სამართლის მედიაციამ 
დიდი და მნიშვნელოვანი გზა გაიარა ჩვენს ქვეყანაში, რაზედაც უფრო ფართოდ 
მოგვიანებით იქნება საუბარი. 

 
6.2. კონფერენციების მეთოდი სისხლის სამართალში
აღდგენითი მართლმსაჯულების ერთერთი მოდელების ჯგუფი 

კონფერენციის მეთოდადაც მოიხსენიება, რომელმაც სათავე ახალ ზელანდიაში, 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში აიღო 1980იან წლებში 
(ერცენი ი., ჯავახიშვილი ჯ., ჯავახიშვილი ლ., 2019). ამ შემთხვევაში, პროცესს 
მედიატორის ნაცვლად უკვე ფასილიტატორი ან კოორდინატორი წარმართავს, 
რომელიც ამზადებს მონაწილე მხარეებს და პროცესში რთავს სხვა დამატებით 
პირებს, ვინც ითვლება, რომ დანაშაულთან შემხებლობაში არიან. ეს პროცესი 
ჰგავს მედიაციას, თუმცაღა განსხვავდება მასში ჩართული პირების და, ზოგიერთ 
შემთხვევაში, განსახილველი საკითხების ნუსხითაც. კონფერენციების პროცესში 
მნიშვნელოვანია, რომ მასში მონაწილე ადამიანები მხარეებისთვის იყვნენ 
სანდო და პატივსაცემი. მიჩნეულია, რომ  კონფერენციების ამ ხედვისგან იქნა 
ინსპირირებული და შემდეგ ფართოდ დამკვიდრდა სოციალური მუშაობის 
ფარგლებში საოჯახო, სასკოლო თუ სამეზობლო კონფერენციების პროგრამები. ამ 
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შემთხვევაში, პროცესში დაზარალებული არ მონაწილეობს, თუმცა მსვლელობა 
ძალიან ჰგავს სწორედ აღდგენითი მართლმსაჯულების და სისხლის სამართლის 
კონფერენციების მსვლელობას. აქ მთავარი ფოკუსი რთული ქცევის, კონფლიქტუ
რი სიტუაციებისა თუ სხვა გამოწვევების გამკლავებაა კანონთან კონფლიქტში 
მყოფი პირის მხარდამჭერი წრის და მის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ადამიანების 
ჩართულობით.    

6.3. წრეების მეთოდი სისხლის სამართალში 
მესამე მოდელს წარმოადგენს აღდგენითი მართლმსაჯულების წრეები, 

რომელიც ევროპის ქვეყნებში შედარებით ნაკლებადაა გავრცელებული, თუმცა 
იგი პოპულარულია ამერიკის კონტინენტზე. წრეები, კონფერენციების მსგავსად, 
ფასილიტატორის მიერ წარიმართება და მისი მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი 
ისაა, რომ წრის პროცესი არა მხოლოდ კონკრეტული დანაშაულისა და ინციდენტის 
შესახებ საუბარზეა ორიენტირებული, არამედ მიზნად ისახავს, წრეში მონაწილე 
პირებსა და, ზოგადად, ჯგუფის წევრებს ჩამოუყალიბდეთ საერთო ღირებულებე ბი. 
ამ შემთხვევაში, მთავარი აქცენტი არა მხოლოდ კონკრეტული ინციდენტის განხილ
ვასა და მისი, როგორც მხარეების პრობლემის, წარმოჩენაზეა დასმული, არამედ 
მეთოდი მთლიანად თემთან დაკავშირებულ გამოწვევებზეა ორიენტირებული. 
წრეების შემთხვევაში, ერთერთი განმასხვავებელი ფაქტორი მასში მონაწილე 
პირების სიმრავლეა. ხშირად წრეებში, გარდა მხარეებისა და ინციდენტთან 
შემხებლობაში მყოფი პირებისა, მონაწილეობას იღებენ სათემო ორგანიზაციების, 
ადგილობრივი პოლიციის, სხვა სამართალდამცავი სტრუქტურების, რელიგიური 
ორგანიზაციებისა თუ სხვა დაწესებულებების წარმომადგენლები. ეს მეთოდიც არა 
მხოლოდ სისხლის სამართალში, არამედ სასკოლო, სამეზობლო თუ სამსახურებრივ 
პროცესებშიც გამოიყენება. აღსანიშნავია, რომ წრეების მეთოდის დამახასითებელი 
ნიშანი სიმბოლური, განსაკუთრებული ნივთის არსებობაა. კერძოდ, წრეების 
მეთოდის გამოყენებისას, მონაწილე პირთაგან მხოლოდ ის პირი საუბრობს, 
რომელსაც ხელში უჭირავს აღნიშნული, განსაკუთრებული ე.წ. სასაუბრო ნივთი 
(ერცენი ი., ჯავახიშვილი ჯ., ჯავახიშვილი ლ., 2019).

6.4. საქართველოს გამოცდილება აღდგენით მართლმსაჯულებაში 
საქართველოში აღდგენითი მართლმსაჯულების კონცეფციის განვი

თარების ისტორია 2010 წლიდან არასრულწლოვანთა განრიდებისა და 
მედიაციის პროგრა მის ამოქმედებით დაიწყო. კერძოდ, სისხლის სამართლის 
მედიაცია ინტეგრირ და არასრულწლოვანთა განრიდების პროგრამებში. 
ეს მექანიზმი თავდაპირველად მხოლოდ საპილოტე რეჟიმში მოქმედებდა 
ერთეულ ქალაქებში, ხოლო შემდეგ ეტაპობრივად გავრცელდა მთელი 
საქართველოს მასშტაბით და სრულად 2013 წლის აგვისტოში ამოქმედდა. 
2014 წელს დაიწყო პროგრამის განვითარების ახალი ეტაპი. კერძოდ, გატარდა 
მნიშვნელოვანი რეფორმა, განრიდება კიდევ უფრო დაუახლოვდა აღდგე ნითი 
მართლმსაჯულების პრინციპებს, უფრო ზუსტად კი, გაიზარდა მედიატო
რისა და მედიაციის როლი, შეიცვალა მედიაციის ინიცირების მექანიზმი, 
დაიხვეწა და გაუმჯობესდა, მთლიანობაში, პროგრამების პროცედურები და 
სამუშაო დოკუმენტაცია. სწორედ 2014 წელს გატარებული ცვლილებების 
შედეგად, არასრულწლოვანთა განრიდების ყველა იმ საქმეში, სადაც სახეზეა 
დაზარალებული, სავალდებულოა მედიაციის პროცესის ინიცირება და 
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მედიატორის ჩართვა. ამ ცვლილებამ კი წარმატებული მედიაციის მაჩვენებლის 
მკვეთრი ზრდა გამოიწვია. თუ რეფორმამდე ეს მაჩვენებელი 1520%ის 
ფარგლებში მერყეობდა, რეფორმის შედეგად ამ მაჩვენებელმა თითქმის 50%
მდე მიაღწია. ამავდროულად, გაიზარდა წარმატებული მედიაციის საერთო 
შეხვედრების რაოდენობაც. გაუმჯობესების მეორე ეტაპი დაიწყო 2016 წელს 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ამოქმედების შედეგად. 
სწორედ ამ საკანონმდებლო აქტმა აღდგენითი მართლმსაჯულება გამოაცხადა 
პრიორიტეტულ მიდგომად არასრულწლოვნების შემთხვევაში, რის შედეგადაც 
კიდევ უფრო გაიზარდა აღდგენით პროცესებში ჩართული არასრულწლოვნების 
რაოდენობა (განრიდების პროგრამების ვებგვერდი, 2021). 2018 წელს, სწორედ 
ამ წარმატებული რეფორმის შედეგად, გადაწყდა, სისხლის სამართლის 
მედიაცია გასცდენოდა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ფარგლებს 
და უკვე ზრდასრულთათვისაც დანერგილიყო, როგორც სასჯელის თანამდევი 
და პარალელური პროცესი. 2018 წლის ბოლოდან იუსტიციის სამინისტროს 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრში ამოქმედდა სისხლის სამართლის 
მედიაციის საპილოტე პროგრამა მსჯავრდებული და ყოფილი მსჯავრდებული 
პირებისათვის, 2019 წლის ზაფხულში კი უკვე პირველი წარმატებული 
მედიაცია შედგა. ხოლო 2021 წლიდან მედიაცია უვადო მსჯავრდებულთა 
გათავისუფლებისათვის მომზადების სპეციალურ პროგრამაშიც ინტეგრირდა, 
რომლის ფარგლებშიც, დღეისათვის უკვე სავალდებულოა ამ პროგრამაში 
ჩართული თითოეული მსჯავრდებულის საქმეში მედიაციის პროცესის 
ინიცირება. აღსანიშნავია, რომ დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის 
ეროვნულმა სააგენტომ, ამასთან ერთად, ითავა ისეთი მნიშვნელოვანი 
პროცესისათვის საფუძვლის ჩაყრა, როგორიც არის დაზარალებულის ჩართვა 
მართლმსაჯულებისა და სამართლიანობის აღდგენის პროცესებში. კერძოდ, 
ზემოხსენებული უვადო მსჯავრდებულების გათავისუფლების პროცესში 
დიდი მნიშვნელობა და ყურადღება დაეთმო დაზარალებულის მდგომარეობის, 
მისი საჭიროებებისა და დანაშაულის მასზე ზეგავლენის შეფასებას. იმედია, 
რომ ეს პირველი ნაბიჯი კიდევ უფრო მეტ ასახვას პოვებს საქართვე ლოს 
კანონმდებლობაში, ზოგადად, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სისტემაში, და იგი გახდება აღდგენითი მართლმსაჯულების სისტემის 
განვითარებისათვის ბიძგის მიმცემი საქართველოში.  

სწორედ ამ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ძალზე მნიშვნელოვანია ჩვენს 
ხელთ არსებული პრაქტიკული გამოცდილების მკითხველისათვის გაზიარება, რაც 
დაეხმარება მას, კიდევ უფრო ნათლად აღიქვას აღდგენითი მართლმსაჯულებისა 
და სისხლის სამართლის მედიაციის მნიშვნელობა და ეფექტიანობა უკვე არსებული 
გამოცდილების საფუძველზე. 

ამისათვის საჭიროა მოკლე მიმოხილვა მედიაციასთან დაკავშირებული 
პრაქტიკული საკითხებისა ქართულ მოდელში.   

ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია დაზარალებულის დაკმაყოფილების საკითხი. 
ხშირ შემთხვევაში, შეიძლება ითქვას, რომ დაზარალებულისათვის მატერიალურ 
ზიანზე მეტად მორალურ ზარალს აქვს მნიშვნელობა. 

მათ ხშირად აწუხებთ კითხვები: რატომ დავზარალდი? რატომ გავხდი დანა
შაულის მსხვერპლი მაინცდამაინც მე? რა იყო სამართალდამრღვევის რეალური 
მოტივი და მიზანი? არსებობს თუ არა ჩემ მიმართ დანაშაულის განმეორების რისკე
ბი? როგორ ვიგრძნო თავი უსაფრთხოდ? ხომ არ არსებობს შურისძიების რისკები 
იმის გამო, რომ სამართალდამცავებს მივმართე? და ა.შ.  
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ხშირად დაზარალებულები სამართალდამრღვევს გაცილებით მძაფრად, 
ნეგატიურად აღიქვამენ და მისგან იმაზე უფრო მეტ საფრთხეს ელიან, ვიდრე ეს 
შეიძლება რეალურად იყოს მოსალოდნელი. ამის გამო დაზარალებულებში ხშირია 
შფოთვა, შიში, კონფლიქტის განახლების მოლოდინი, რაც აუცილებლად საჭიროებს 
ჩარევას და ამისი ერთერთი საუკეთესო საშუალება სწორედ კომუნიკაციის 
აღდგენა და მედიაციაა. გარდა ამისა, არსებობს რისკები, რომ მხარეებს შორის 
მწვავე კონფლიქტის დროს დაუგეგმავმა, შემთხვევითმა შეხვედრამ კიდევ უფრო 
გააღვივოს არსებული კონფლიქტი და მეტად მძიმე შედეგები მოიტანოს. ამის 
დაძლევის გზაც მედიაციაა, რომლის დროსაც მხარეებს შორის კომუნიკაცია დგება 
შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტის მიერ, ხანგრძლივი პროცესის 
შემდეგ, და არა სპონტანურად და დაუგეგმავად, რაც დიდ რისკებს შეიცავს. 
ზოგჯერ ზემოაღნიშნული შიშები და შფოთვები მსჯავრდებულ პირებსაც აწუხებთ, 
განსაკუთრებით, ხანგრძლივი სასჯელის მოხდის შემდგომ, როდესაც მათ აღარ აქვთ 
სწორი მოლოდინები და მომავლის ობიექტურად შეფასების შესაძლებლობა. ზოგ 
შემთხვევაში, შეიძლება ითქვას, რომ როგორც ერთი, ისე მეორე მხარის შფოთვები 
და შეფასებები უსაფუძვლოა და ეფუძნება მხოლოდ სუბიექტურ, შინაგან განცდებს.  

საქართველოში მედიაციის მიზნები და მის მიმართ მოლოდინები არასწორია
ხოლმე. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სისხლის სამართლის მედიაციის შედეგი 
და მიზანი მხარეებს შორის მაინცდამაინც მეგობრული ურთიერთობის თუ 
კარგი კომუნიკაციის ჩამოყალიბება არ არის, და ეს მიზანი, ყოველ კონკრეტულ 
შემთხვევაში, ინდივიდუალურად უნდა განისაზღვროს. ზოგჯერ ეს შეიძლება 
იყოს მხარეთა შორის კომუნიკაციის სრულად აღდგენა, ზოგჯერ კი პირიქით  
მედიაციის დასრულების შემდეგ მათ შორის კომუნიკაციის საერთოდ შეწყვეტა. 
ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ მედიაციის დროს დაცული იყოს ძალთა ბალანსი, 
ორივე მხარე იყოს გულწრფელი და რომელიმე მხარეს არ დარჩეს განცდა, რომ 
იგი ამ პროცესში მეორე მხარის ინტერესებისთვის არის ჩართული. აღნიშნულის 
ხაზგასმა იმისთვისაა საჭირო, რომ ზოგჯერ მსჯავრდებულები მედიაციას 
აღიქვამენ, როგორც პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების ერთერთ გზას. 
ამ ტიპის მიდგომა სრულად უკარგავს აზრს აღდგენითი მართლმსაჯულების 
ღირებულებებს და შეუძლებელს ხდის მედიაციის შედეგის მიღწევას, რადგანაც 
ამ დროს დაზარალებული პროცესში გამოიყენება, როგორც ინსტრუმენტი, და არა 
როგორც თანაბარმნიშვნელოვანი მონაწილე.

დაზარალებულების ინტერესების დაცვის პარალელურად, აღდგენით 
მართლმსაჯულებასა და სისხლის სამართლის მედიაციას დიდი როლი აქვს 
მსჯავრდებულის რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროცესში. ხშირად სა
მარ თალდამრღვევებს სირთულეები აქვთ დანაშაულის გაცნობიერებასთან, საკუ
თარი ქმედების სწორად გააზრებასთან და აღქმასთან მიმართებით. პრაქტიკაში 
არაერთხელ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც სამართალდამრღვევი საკუთარი 
ქმედების მინიმიზაციას ახდენს და იგი, პირიქით, დაზარალებულზეა გაბრაზებუ ლი 
იმიტომ, რომ მან ასეთი უმნიშვნელო შემთხვევის გამო სამართალდამცავები ჩართო 
საქმეში. ეს კი, თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად უშლის ხელს რესოციალიზაციისა 
და რეაბილიტაციის პროცესს. მედიაციის პროცესი ძალიან ეხმარება სოციალურ 
მუშაკებსა და ფსიქოლოგებს თავიანთ პროფესიულ საქმიანობაში. ამიტომ 
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მნიშვნელოვანია, რომ მათაც ხელი შეუწყონ და აამაღლონ მხარეთა მოტივაცია 
პროცესში მონაწილეობისათვის. 

საქართველოში მედიაციის პროგრამები ზოგიერთი სპეციალისტის მიერ აღიქ
მება, როგორც განმეორებითი დანაშაულის შემცირების მთავარი მექანიზმი, თუმცა 
ეს არ შეიძლება იყოს მედიაციის მთავარი დანიშნულება. რა თქმა უნდა, სწორად 
წარმართულ და ეფექტიან მედიაციას თან ახლავს განმეორებითი დანაშაულის 
საფრთხის შემცირება, მაგრამ ეს ამ პროცესის თანამდევი მოვლენაა, და არა მთავარი 
მიზანი, რომლითაც შეიძლება შეფასდეს მედიაციის ეფექტიანობა, ისევე როგორც, 
დანაშაულის გაცნობიერებაა წარმატებული მედიაციის ერთერთი დიდი შედეგი და 
მონაპოვარი; არამედ სპეციალისტები თუ მედიატორები, ვინც ამ პროცესში არიან 
ჩართულნი, მიზნად უნდა ისახავდნენ მხარეთა ინტერესების დაკმაყოფილებასა და 
საჭიროებების უზრუნველყოფას. 

ამ პროცესის ხარისხიანად წარმართვა, რათა მან ხელშესახები შედეგები 
მოიტანოს, მედიატორის კვალიფიკაციასა და პროფესიონალიზმზეა დამოკიდე
ბული. აუცილებელია, რომ ზემონახსენები რისკები მედიატორმა დროულად 
შეაფასოს, ამოიცნოს და არ მისცეს რომელიმე მხარეს საშუალება, მედიაციის 
პროცესი მხოლოდ საკუთარი მიზნებისთვის გამოიყენოს.  

მხარეთა არაკეთილსინდისიერების ამოცნობა არც ისე მარტივი პროცესია, 
თუმცა თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში სისხლის სამართლის 
მედიაციის პროცესში ჩართულნი არიან მაღალი კვალიფიკაციის, ცოდნის, 
გამოცდილებისა და უნარჩვევების  მქონე მედიატორები, რომლებსაც გააჩნიათ 
სიღრმისეული თეორიული ცოდნა და გავლილი აქვთ სპეციალური მომზადების 
კურსები, აგრეთვე მიღებული აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება მენტორ 
მედიატორთან ერთად. სწორედ ეს უწყობს ხელს იმ რისკების განეიტრალებასაც, 
რომლებიც შეიძლება ორი კონფლიქტში მყოფი მხარის ერთი მაგიდის გარშემო 
შეკრებას ახლდეს თან. სწორად დაგეგმილი და წარმართული მედიაციის 
პრეკონფერენციის პერიოდში, მედიატორმა უნდა მოახერხოს მხარეთა ისე 
მომზადება, რომ მედიაციაზე კონფლიქტის გამწვავების რისკები აღარ არსებობ
დეს. თუმცაღა, მსგავსი ტიპის რისკის წარმოშობის შემთხვევაში, მედიაციისთვის 
სპეციალურად განსაზღვრულ სივრცეში ყოველთვის აუცილებლად არსებობს 
მხარეთა დაშორების და ინდივიდუალური შეხვედრების გასამართი ოთახები.  

დღემდე საქართველოში ჩატარებული თითქმის უკვე 1500მდე მედიაციის 
შემთხვევაში არასოდეს დაფიქსირებულა კონფლიქტის უმართავად გამწვავებისა და 
რაიმე სერიოზული რისკების წარმოშობის ფაქტი. 

საქართველოში სისხლის სამართლის მედიაცია, ერთი მხრივ, ხელს უწყობს 
მსჯავრდებულს რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროცესში, მეორე მხრივ, 
ეხმარება დაზარალებულს საკუთარი საჭიროებებისა და მოთხოვნილებების 
დაკმაყოფილებაში და, ამის პარალელურად, სახელმწიფოს აძლევს საშუალებას, 
მინიმუმამდე შეამციროს განმეორებითი დანაშაულის ალბათობა და უზრუნველყოს 
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვა. ამ პროცესის შედეგად, ერთი მხრივ, 
დაზარალებული იღებს მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას, სა
მართალდამრღვევი აცნობიერებს მის მიერ ჩადენილ ქმედებას, გამოწვეულ ზიანს, 
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სრულად იაზრებს მის მიერ ჩადენილი ქმედების შედეგებს და ცდილობს აღადგინოს 
პირვანდელი მდგომარეობა. ეს ყველაფერი პასუხს სცემს სპეციალისტებსა და 
საზოგადოებაში ზოგჯერ დაგროვილ სკეპტიციზმს სასჯელთან ერთად აღდგენითი 
მართლმსაჯულების ღონისძიებების გამოყენების საჭიროების მიმართ. ხშირად 
ისმის კითხვა, რა საჭირო არის და შეიძლება იყოს მედიაცია მაშინ, როდესაც 
სამართალდამრღვევს უკვე მისჯილი და, ზოგიერთ შემთხვევაში, მოხდილიც კი 
აქვს სასჯელი. სწორედ ამის საპასუხოდ შესაძლებელია მოვიყვანოთ ზემოთქმული 
არგუმენტები. ეს სკეპტიციზმი ალბათ გამოწვეულია საქართველოში არსებული 
გამოცდილებით, რომლის ფარგლებშიც მედიაცია აღიქმება, როგორც მხოლოდ 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების, განრიდების მექანიზმის შემადგენელი 
ნაწილი და მას საზოგადოება პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების საშუალებად 
მიიჩნევს. ამ უახლესი საპილოტე პროგრამით სააგენტო სწორედ იმას ცდილობს, 
რომ ეს შეხედულება დაანგრიოს და მედიაცია, როგორც სასჯელის პარალელური 
პროცესი, ისე დაამკვიდროს.   

მართალია, აღდგენითი მართლმსაჯულება და მედიაცია არსებობის არც თუ 
ისე დიდ დროს ითვლის საქართველოში, მაგრამ მან უკვე აჩვენა კონკრეტული 
ხელშესახები შედეგები და წარმატებული მაჩვენებლები. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ 
ამ სფეროს წინ დიდი გამოწვევები არ აქვს დასაძლევი, თუმცა, შეიძლება თამამად 
ითქვას, რომ მცირე, ეტაპობრივი და სწორი ნაბიჯებით საქართველოში აღდგენითი 
მართლმსაჯულება და მედიაცია წარმატებით ვითარდება, და წინ კიდევ დიდი 
გზაა გასავლელი. ამ გზაზე ძალზე მნიშვნელოვანია საზოგადოების მხარდაჭერა 
და ჩართულობა. დიდი მნიშვნელობა აქვს კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირებთან, 
დაზარალებულებთან, მათი ოჯახის წევრებთან, მათ სოციალურ წრეებთან თუ რი
გით მოქალაქეებთან აღდგენითი მართლმსაჯულების საჭიროების, დანიშნულების 
და შედეგების შესახებ ინფორმაციის სწორად და დროულად მიტანას. 

აღდგენითი მართლმსაჯულება საზოგადოების მხარდაჭერის გარეშე ვერ 
იარსებებს და ვერ განვითარდება. ამიტომ ამ სფეროში ჩართულმა თითოეულმა 
სპეციალისტმა უნდა გააკეთოს მისი შესაძლებლობების მაქსიმუმი, რათა რაც 
შეიძლება მეტი ჩვენი თანამოქალაქე თუ კოლეგა დაარწმუნოს ამ მიდგომის 
საჭიროებასა და ეფექტიანობაში. 

7. შეჯამება
დასასრულ, როგორც ამ თავში არაერთხელ იქნა აღნიშნული, აღდგენითი 

მართლმსაჯულება დანაშაულის ხედვისა და აღქმისადმი ახალი მიდგომაა, 
რომელიც კლასიკური, ტრადიციული გაგებისაგან განსხვავებულად აღიქვამს 
დანაშაულს და სხვა მიდგომებით ცდილობს გამოასწოროს დამდგარი შედეგი.  

აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამები საზოგადოების მაღალ 
ღირებულებებსა და განსაკუთრებულ პრინციპებზე დაყრდნობით მიმდინარეობს 
და იგი ყოველთვის ითვალისწინებს როგორც ჩართული მხარეების, ასევე 
კონკრეტული სოციუმის, თემის და, ზოგადად, საზოგადოების საჭიროებებსა 
და ინტერესებს. მიუხედავად იმისა, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულებისა და 
ტრადიციული მართლმსაჯულების მიდგომები ერთმანეთისგან განსხვავებულია, 
თანამედროვე სისტემებში მათი ერთობლივად გამოყენება ყველაზე უფრო 
შედეგიანია. ისინი ერთმანეთს ავსებენ და, საბოლოოდ, ორივე სისტემის მიზნების 
გაერთიანებით შეგვიძლია სწრაფად, ეფექტიანად და ნაკლები ხარჯებით მივაღ
წიოთ მართლმსაჯულების მიზნებს  დავეხმაროთ კანონთან კონფლიქტში მყოფ 
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პირს რესოციალიზაციასა და რეაბილიტაციაში, თავიდან ავიცილოთ განმეორებითი 
დანაშაული და შევქმნათ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის გარანტიები. 
ამავდროულად, უნდა აღინიშნოს, რომ, აღდგენითი მართლმსაჯულების 
სპეციფიკურობიდან გამომდინარე, მაღალია რისკი იმისა, რომ ამ მიმართლებით 
არასაკმარისად გამოცდილი და მცოდნე სპეციალისტის მიერ წარმართულმა 
პროცესმა მეტი ზიანი მოიტანოს, ვიდრე შესაძლო სარგებელი.  

იმედია, რომ სახელმძღვანელოს გამოქვეყნების შემდეგ, აღდგენითი 
მართლმსაჯულება კიდევ უფრო მეტ განვითარებას პოვებს საქართველოში. 
უკანასკნელ წლებში განვითარებული მოვლენები და პროცესები ძალიან 
კეთილსაიმედოა და გვაძლევს საფუძველს ვიფიქროთ, რომ მალე საქართველოში 
ვიხილავთ როგორც სისხლის სამართლის მედიაციას, უკვე სრულყოფილი 
პროგრამების სახით, აგრეთვე აღდგენითი მართლმსაჯულების სხვა მეთოდებს, 
განსაკუთრებით, კონფერენციების პროგრამებს, როგორც პრაქტიკაში აქტიურად 
გამოყენებად და წარმატებულ პროგრამებს. 

სასურველია, რომ მართლმსაჯულების სისტემაში კიდევ უფრო მეტი ნაბიჯი 
გადაიდგას დაზარალებულთა ინტერესების დაცვის კუთხითაც. 

8. რეკომენდაციები ტრენერისათვის
ტრენერმა სესიის დაგეგმვის დროს სასურველია გაითვალისწინოს როგორც 

თეორიული მასალა, მინილექციები, აგრეთვე პრაქტიკული სავარჯიშოები. სესიები 
უნდა ემყარებოდეს სწავლების ისეთ მეთოდებს როგორიცაა: სალექციო მეთოდი, 
გონებრივი იერიში, დისკუსია და პრაქტიკული სავარჯიშოები. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს მონაწილეებისათვის აღდგენითი 
მართლმსაჯულების ხედვის, პრინციპების, ღირებულებების სწორად ახსნას და 
მონაწილეთა მიერ მათ გააზრებას. სესიების ბოლოს მსმენელს გაცნობიერებული 
უნდა ჰქონდეს შემდეგი საკითხები: 

 ● აღდგენითი მართლმსაჯულება, როგორც ხედვა, პრინციპების ერთობლიობა;
 ● აღდგენითი მართლმსაჯულებისა და კონვენციური მართლმსაჯუ ლების 

მიდგომების ურთიერთმიმართება;
 ● აღდგენითი მართლმსაჯულების სამი გავრცელებული ჯგუფი: სისხლის 

სამართლის მედიაცია, კონფერენციებისა და წრეების მოდელები;
 ● საქართველოს გამოცდილება აღდგენითი მართლმსაჯულების 

მიმართულებით;
 ● უწყებათაშორისი თანამშრომლობისა და სწორი, სათანადოდ კოორდინი

რებული მიდგომის მნიშვნელობა აღდგენითი მართლმსაჯულების 
განვითარებისათვის.

ტრენერი/ლექტორი მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს მონაწილეების 
სალექციო პროცესში ჩართვას, მათი პირადი, სამსახურებრივი, პროფესიული და 
ცხოვრებისეული გამოცდილების გაზიარებას და ხელი შეუწყოს მონაწილეთა 
აქტიურ ჩართულობას, ხოლო შემდეგ სალექციო პროცესი, სავარჯიშოების განხილვა 
თუ დისკუსია დააფუძნოს სწორედ ჯგუფის მიერ წამოჭრილ საკითხებსა და სხვა 
მნიშვნელოვან თემებზე. 
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თავი XIII. აღდგენითი მართლმსაჯულება

9. გამოყენებული და სავალდებულო ლიტერატურა
 ● ზერი ჰ., აღდგენითი მართლმსაჯულების პატარა წიგნი. 
 ● ერცენი ი.,   ჯავახიშვილი ჯ.,  ჯავახიშვილი ლ.,  აღდგენითი    მართლმსაჯუ

ლების სახელმძღვანელო საუნივერსიტეტო და პროფესიული სწავლები
სათვის, თბ., 2019.

 ● აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკის სტანდარტები და ღირებულე
ბები, აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმი.

 ● UNODC, აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების სახელმძღვანელო 
(მეორე გამოცემა), ვენა, 2020.

10. რეკომენდებული ლიტერატურა 
 ● Zehr H., Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times, 2015.
 ● ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2018)8 

წევრი სახელმწიფოების მიმართ სისხლის სამართალწარმოებაში აღდგენითი 
მართლმსაჯულების შესახებ.

 ●  გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს 2002 წლის 24 ივლისის 
რეზოლუცია 2002/12 – „სისხლის სამართლის საქმეებში აღდგენითი 
მართლმსაჯულების პროგრამების გამოყენების ძირითადი პრინციპები“.

 ● ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია R(99)19 სისხლის 
სამართლის საქმეებზე მედიაციის გამოყენების შესახებ. 

 ● ევროპის პარლამენტისა და ევროპის საბჭოს 2012 წლის 25 ოქტომბრის 
დირექტივა 2012/29/EU „დანაშაულის შედეგად დაზარალებულთა დაცვის, 
მხარდაჭერისა და უფლებების საკითხებში მინიმალური სტანდარტების 
ჩამოყალიბების შესახებ“.
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1. შესავალი
ადამიანის უფლებების დასაცავად აუცილებელი სამართლებრივი და 

ინსტიტუციური მექანიზმები დინამიური სფეროა, რომელიც მუდმივ 
მეთვალყურეობას და  განახლებას საჭიროებს. საქართველოს დამოუკიდებლობის 
ისტორიაში ადამიანის უფლებათა შესახებ პირველი სამართლებრივი დოკუმენ
ტი 1921 წლის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციაა. 
დოკუმენტში აღიარებულია ისეთი უფლებები და კონსტიტუციური პრინციპე
ბი, როგორიცაა: მოქალაქეთა კანონის წინაშე თანასწორობა; პიროვნების 
ხელშეუხებლობა, ანუ პირის დაკავების შეუძლებლობა სასამართლოს ან სხვა 
უფლებამოსილი ორგანოს გადაწყვეტილების გარეშე; შეკრების და მანიფესტაციის 
უფლება; გენდერული თანასწორობა; რწმენის და გამოხატვის თავისუფლება; 
რელიგიის თავისუფლება. კონსტიტუციით გაუქმდა სიკვდილით დასჯა, რაც იმ 
დროისთვის დასავლეთ ევროპის ბევრ ქვეყანაში არ მომხდარა. 

საქართველოს მოქმედ კონსტიტუციაში მეორე თავი მთლიანად ადამიანის 
უფლებებსა და თავისუფლებებს ეთმობა. კონსტიტუცია ადამიანის დაბადებით 
თავისუფლებასა და თანასწორობას აღიარებს, იცავს ადამიანის ღირსებას, 
სიცოცხლისა და ფიზიკური ხელშეუხებლობის უფლებებს. მე11 მუხლის 
თანახმად, „ყველა ადამიანი სამართლის წინაშე თანასწორია. აკრძალულია 
დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, სქესის,  წარმოშობის, ეთნიკური 
კუთვნილების, ენის, რელი  გიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების, 
სო ციალური კუთვნილების, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, 
საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ნიშნის მიხედვით.” კონსტიტუციის მე13 
მუხლი განმარტავს ადამიანის თავისუფლების დაცულობას, თავისუფლების 
აღკვეთის ან თავისუფლების სხვაგვარი შეზღუდვის ვადებს და ადვოკატის 
ყოლის უფლებას. მსჯავრდებულ/ბრალდებულ მოქალაქეს აქვს არჩევნებში 
მონაწილეობის და ხმის მიცემის უფლება, გარდა იმ პირისა, რომელიც 
სასამართლოს განაჩენით განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის იმყოფება 
სასჯელის აღსრულების დაწესებულებაში ან, სასამართლოს გადაწყვეტილებით, 
ცნობილია მხარდაჭერის მიმღებად და მოთავსებულია შესაბამის სტაციონარულ 
სამედიცინო დაწესებულებაში.  

აღსანიშნავია, რომ კონსტიტუცია ხაზს უსვამს საყოველთაოდ აღიარებული 
უფლებების და თავისუფლებების შეუზღუდავად დაცვას. მე4 მუხლის 
თანახმად, „სახელმწიფო ცნობს და იცავს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ 
უფლებებსა და თავისუფლებებს, როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ 
ღირებულებებს. ხელისუფლების განხორციელებისას ხალხი და სახელმწიფო 

თავი XIV. ადამიანის უფლებები პრობაციის სისტემაში

ავტორი: მორეტა ბობოხიძე
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თავი XIV. ადამიანის უფლებები პრობაციის სისტემაში

შეზღუდული არიან ამ უფლებებითა და თავისუფლებებით, როგორც 
უშუალოდ მოქმედი სამართლით. კონსტიტუცია არ უარყოფს ადამიანის 
საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს, რომლებიც აქ არ 
არის მოხსენიებული, მაგრამ თავისთავად გამომდინარეობს კონსტიტუციის 
პრინციპებიდან“.

ვინაიდან სასჯელი შეიძლება განისაზღვროს, როგორც უფლებების ჩამორთმევა 
ან შეჩერება, სახელმწიფო მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს შეზღუდვებით 
გამოწვეული ზიანის შემცირებას კანონით დადგენილ ფარგლებში. არასაპატიმრო 
სასჯელების აღსრულება პირობით მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციას, 
რეაბილიტაციასა და დანაშაულის პრევენციას ემსახურება და ამ პროცესში 
პრობაციის სისტემას, ადამიანის უფლებების დაცვისა და რეალიზების კუთხით, 
მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. 

  
1.1. თავის მოკლე მიმოხილვა და მიზანი
წინამდებარე თავში წარმოდგენილია საერთაშორისოდ აღიარებული პრინცი

პე ბი, რეზოლუციები, კონვენციები და რეკომენდაციები, რომლებიც პრობაციის 
სისტემაში ადამიანის უფლებების დაცვისთვის საჭირო მინიმალურ სტანდარტებს 
განსაზღვრავენ. პრობაციის ოფიცრები (სტუდენტები, სფეროში მოღვაწე 
პროფესიონალები) გაეცნობიან გაეროს და ევროპის საბჭოს მიერ შემუშავებულ 
დოკუმენტებს, რაც მათ დაეხმარება თეორიული ცოდნის გაღრმავებაში, ტრენინგე
ბის ჩატარებასა თუ პრაქტიკის სხვაგვარად  დახვეწაში. 

2. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციები
2.1. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/REC(2010)1 წევრი 

სახელმწიფოებისადმი ევროსაბჭოს პრობაციის წესების შესახებ
წინამდებარე წესები ემსახურება ევროპის საბჭოს მიზნებს, მიაღწიოს წევრ 

ქვეყნებს შორის მეტ ერთიანობას, განსაკუთრებით, საერთო ინტერესების სფეროში 
კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის გზით. რეკომენდაცია ხაზს უსვამს იმ გარემობას, 
რომ პრობაციის სისტემის მუშაობა გავლენას ახდენს პატიმართა რაოდენობის 
შემცირებაზე და მისი მიზანია „წვლილი შეიტანოს სამართლიანი სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების პროცესში და, აგრეთვე, საზოგადოებრივი 
მართლწესრიგის უზრუნველყოფაში დანაშაულის განმეორებითი ჩადენის 
პრევენციის და შემცირების გზით“.  

დოკუმენტი ითვალისწინებს ევროპულ კონვენციას ადამიანის უფლებათა  და 
ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ და წინამდებარე თავში მოცემულ 
ყველა რეკომენდაციას, გაეროს „ტოკიოს წესების“ ჩათვლით. კომიტეტი მოუწოდებს 
წევრ სახელმწიფოებს, იხელმძღვანელონ წინამდებარე წესებით თავიანთ 
კანონმდებლობაზე, პოლიტიკასა და პრაქტიკაში მუშაობისას და უზრუნველყონ, 
რომ რეკომენდაციები და თანდართული კომენტარები თარგმნილ და გავრცელებულ 
იქნეს რაც შეიძლება ფართოდ, განსაკუთრებით, სასამართლო ხელისუფლებაში, 
პრობაციის ორგანოებსა და სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში, აგრეთვე 
მედიასა და, ზოგადად, საზოგადოებაში.

პრობაციის წესები შედგება რვა ნაწილისგან: 1) მოქმედების და გამოყენების 
სფერო, განსაზღვრებები და ძირითადი პრინციპები; 2) ორგანიზაციული მოწყობა 
და პერსონალი; 3) ანგარიშვალდებულება და სხვა უწყებებთან ურთიერთობა;  
4) პრობაცია; 5) ზედამხედველობის პროცესი; 6) პრობაციის ორგანოების სხვა 
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სამუშაოები; 7) საჩივრების პროცედურა, ინსპექცია და მონიტორინგი; 8) კვლევა, 
შეფასება, მედიასა და საზოგადოებასთან მუშაობა.   

2.1.1. ძირითადი პრინციპები 
1. პრობაციის ორგანოები მიზნად უნდა ისახავდნენ განმეორებითი 

დანაშაულის შემცირებას პრობაციონერებთან დადებითი ურთიერთობების 
ჩამოყალიბების გზით, რათა ამით, თავის მხრივ, გაუწიონ მათ 
ზედამხედველობა (საჭიროებისამებრ, კონტროლი), დაეხმარონ და ხელი 
შეუწყონ წარმატებულ სოციალურ ინტეგრაციაში. ამგვარად, პრობაციას 
წვლილი შეაქვს საზოგადოებრივ უსაფრთხოებასა და მართლმსაჯულების 
სამართლიან ადმინისტრირებაში.

2. პრობაციის ორგანოებმა პატივი უნდა სცენ პრობაციონერის უფლებებს. 
მათი მხრიდან ნებისმიერი სახის ჩარევა მიმართული უნდა იყოს 
მსჯავრდებულთა ღირსების, ჯანმრთელობის დაცვის, უსაფრთხოებისა და 
კეთილდღეობისაკენ.

3. ყველა იმ საქმის წარმოებისას, რომელიც უკავშირდება დაზარალებულს, 
პრობაციის ორგანოებმა პატივი უნდა სცენ მის უფლებებსა და საჭიროებებს.

4. პრობაციის ორგანოებმა სრულად უნდა მიიღონ მხედველობაში 
მსჯავრდებულთა ინდივიდუალური მახასიათებლები, გარემოებები და 
საჭიროებები, რათა უზრუნველყონ თითოეული პრობაციონერის საქმის 
სამართლიანად და კანონის დაცვით აღსრულება. პრობაციის ორგანოების 
მსჯავრდებულებთან მუშაობა (ინტერვენციები) უნდა განხორციელდეს 
ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაციის გარეშე, სქესის, რასის, კანის 
ფერის, ენის, რელიგიის, შეზღუდული შესაძლებლობების, სექსუალური 
ორიენტაციის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, ეროვნული და 
სოციალური წარმომავლობის, ეთნიკური უმცირესობისადმი მიკუთვნების, 
საკუთრების, დაბადებისა ან სხვა ნებისმიერი სტატუსის მიუხედავად.

5. პრობაციის ორგანოებმა არც ერთი სასჯელის აღსრულების დროს არ უნდა 
დააკისრონ პრობაციონერს იმაზე მეტი და მძიმე ვალდებულების შესრულება 
ან უფლებრივი შეზღუდვები, ვიდრე ეს განსაზღვრულია სასამართლოს 
ან სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილებით, რომელსაც 
მოითხოვს თითოეული ინდივიდუალური საქმე, დანაშაულის სიმძიმის ან 
განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის რისკის შეფასებიდან გამომდინარე.

6. რამდენადაც ეს შესაძლებელია, პრობაციის ორგანოებმა უნდა მოიპოვონ 
პრობაციონერის ინფორმირებული თანხმობა და მიაღწიონ მასთან 
თანამშრომლობას იმ ინტერვენციასთან დაკავშირებით, რომელიც გარკვეულ 
გავლენას ახდენს პრობაციონერზე.  

7. ნებისმიერი ინტერვენცია, რომელიც განხორციელდა სასამართლოს 
მიერ დამნაშავედ საბოლოოდ ცნობამდე, დაფუძნებული უნდა იყოს 
ბრალდებულის ინფორმირებულ თანხმობაზე, მისი უდანაშაულობის 
პრეზუმფციის დაცვით.  

8. პრობაციის ორგანოების არსებობა, მათი ამოცანები და ვალდებულებები, 
აგრეთვე, მათი ურთიერთობები საჯარო ხელისუფლების ორგანოებთან და 
სხვა პირებთან უნდა განისაზღვროს კანონით.
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9. პრობაცია უნდა იყოს საჯარო სამსახურის ვალდებულების სფერო მაშინაც 
კი, როდესაც უშუალო სერვისებს განახორციელებენ სხვა ორგანოები და 
მოხალისეები.

10. პრობაციის ორგანოები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სათანადო უფლე
ბამოსილებით და უნდა გააჩნდეთ შესაბამისი აღიარება და ადეკვატური 
რესურსები.

11. გადაწყვეტილების მიმღებმა ხელისუფლების ორგანოებმა საჭიროებისამებრ 
უნდა გამოიყენონ პრობაციის ორგანოების პროფესიული კონსულტაციები 
და საქმიანობა, რათა შეამცირონ განმეორებითი დანაშაულის ჩადენა და 
ხელი შეუწყონ თავისუფლების აღკვეთის ალტერნატივების გამოყენებას.

12. პრობაციის ორგანოებმა უნდა ითანამშრომლონ სხვა საჯარო და კერძო 
ორგანიზაციებსა და ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რათა ხელი 
შეუწყონ მსჯავრდებულთა სოციალურ ინტეგრაციას. კოორდინირებული 
უწყებათაშორისი და მულტიდისციპლინური მუშაობა აუცილებელია, რათა 
უზრუნველყოფილ იქნეს მსჯავრდებულთა კომპლექსური საჭიროებების 
დაკმაყოფილება და გაძლიერდეს საზოგადოებრივი უსაფრთხოება. 

13. პრობაციის ორგანოებმა ყველა მოქმედება და ინტერვენცია უნდა 
განახორციელონ უმაღლესი ეროვნული და საერთაშორისო ეთიკური და 
პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად.

14. უნდა არსებობდეს პრობაციის ორგანოების საქმიანობასთან დაკავშირე
ბით გასაჩივრების ხელმისაწვდომი, მიუკერძოებელი და ეფექტიანი 
პროცედურები.

15. პრობაციის ორგანოების საქმიანობა უნდა ექვემდებარებოდეს სახელმწი ფოს 
მხრიდან რეგულარულ შემოწმებას (ინსპექტირებას) და/ან დამოუკიდებელ 
მონიტორინგს.

16. შესაბამისმა კომპეტენტურმა ორგანოებმა უნდა გააძლიერონ პრობაციის 
ეფექტიანობა კვლევების წახალისებით, რაც, თავის მხრივ, გამოყენებული 
იქნება პრობაციის პოლიტიკისა და პრაქტიკის სწორად წარმართვისათვის.

17. ხელისუფლებისა და პრობაციის უფლებამოსილმა ორგანოებმა უნდა 
უზრუნველყონ მედიისა და, ზოგადად, საზოგადოების ინფორმირება 
პრობაციის ორგანოების მუშაობის შესახებ, რათა ხელი შეუწყონ პრობაციის 
როლისა და ღირებულების სწორ აღქმას საზოგადოების მიერ.  

2.2. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია N(92)16 წევრი 
სახელმწიფოებისადმი საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების 
ევროპული წესების შესახებ

წინამდებარე წესების დებულებები ეხება ყველა სანქციასა და ღონისძიებას, 
რომლებიც საზოგადოებაში აღსრულდება, მათ შორის, პენიტენციური 
დაწესებულების გარეთ სასჯელის აღსრულებას. თუმცა ღონისძიებები, რომლებიც 
არასრულწლოვნებს ეხება, ამ წესებით არ რეგულირდება.

წინამდებარე წესების მიზანია ისეთი სტანდარტების დაწესება, რომლებიც 
ეროვნულ კანონმდებლებს და შესაბამის პრაქტიკოსებს (გადაწყვეტილების მიღე
ბასა და აღსრულებაზე პასუხისმგებელ თანამდებობის პირებს) საზოგადოებრივი 
სანქციებისა და ღონისძიებების სამართლიანად და ეფექტიანად გამოყენების 
საშუალებას მისცემს. გამოყენება მიმართული უნდა იყოს იმისკენ, რომ მოინახოს 
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მორეტა ბობოხიძე 

საჭირო ბალანსი, ერთი მხრივ, საზოგადოების დაცვის აუცილებლობასა (როგორც 
საკანონმდებლო წესრიგის დაცვის, ასევე დაზარალებულთათვის მიყენებული 
ზარალის ანაზღაურებას) და, მეორე მხრივ, სამართალდამრღვევის სოციალური 
მოწყობის/შეგუების საჭიროების აღიარებას შორის. 

ევროპული წესები საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების შესახებ 
მოიცავს 90 წესს. ტექსტი დაყოფილია სამ ნაწილად. პირველი ნაწილი  ზოგადი 
პრინციპები: 1) კანონმდებლობა; 2) სასამართლო გარანტიები და საჩივრებთან 
დაკავშირებული პროცედურები; 3) ძირითადი უფლებების პატივისცემა; 4) 
თანამშრომლობა და თანხმობა სამართალდამრღვევის მხრიდან. მეორე ნაწილი  
ადამიანური და ფინანსური რესურსები: 5) პროფესიული კადრები; 6) ფინანსური 
რესურსები; 7) საზოგადოების ჩართულობა და მონაწილეობა; მესამე ნაწილი 
 სანქციებისა და ღონისძიებების მენეჯმენტის ასპექტები: 8) იმპლემენტაციის 
პირობები; 9) მუშაობის მეთოდები; 10) სანქციის ან ღონისძიების იურიდიული 
ძალა და შეუსრულებლობის შედეგები; 11) საზოგადოებრივი სანქციებისა და 
ღონისძიებების შედეგების კვლევა და შეფასება. 

2.3. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2000)22 წევრი 
სახელმწიფოებისადმი საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების 
აღსრულების მარეგულირებელი ევროპული წესების იმპლემენტაციის 
გაუმჯობესებაზე

წინამდებარე რეკომენდაცია ითვალისწინებს ევროპის კომიტეტის კვლევის 
შედეგებს წევრი ქვეყნების მიერ ევროპული წესების განხორციელებასთან და
კავშირებული პრობლემების შესახებ და აღიარებს, რომ დროთა განმავლობაში 
წარმოიშობა საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების უფრო ეფექტიანად 
და ფართოდ  გამოყენების  ახალი  შესაძლებლობები.  კერძოდ, კომიტეტი ხაზს უს ვამს, 
რომ, ჩვეულებრივ, საზოგადოებრივი სანქცია ან ღონისძიება არ უნდა ინიშნებოდეს 
განუსაზღვრელი ვადით. გამონაკლისია განუსაზღვრელი ვადით საზოგადოებ
რივი სანქციის ან ღონისძიების დანიშვნა იმ სამართალდამრღვევებისთვის, 
რომლებიც წინა ან ამჟამინდელი დანაშაულის გამო, ასევე კონკრეტული პირადი 
მახასიათებლების გათვალისწინებით, მუდმივ საფრთხეს უქმნიან ადამიანების 
სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან უსაფრთხოებას. აუცილებელია შესაბამისი 
საკანონმდებლო პირობების შექმნა ამგვარი განუსაზღვრელი სანქციის ან ღო
ნისძიების დაწესების რეგულარული გადახედვისათვის, რასაც განახორციელებს 
აღმასრულებელი ორგანოსგან დამოუკიდებელი და კანონით უფლებამოსილი 
ორგანო. საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების ხანგრძლივობა 
უნდა განსაზღვროს ორგანომ, რომელიც უფლებამოსილია, მიიღოს ამგვარი 
გადაწყვეტილება კანონით დადგენილი პირობების ფარგლებში.

დოკუმენტში მოცემულია საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების 
უფრო ფართოდ და ეფექტიანად გამოყენების სახელმძღვანელო პრინციპები, 
რომლებიც გულისხმობს სხვადასხვა საზოგადოებრივი სანქციისა და ღონისძიების 
შესახებ შესაბამისი საკანონმდებლო ნორმების საკმარისი მოცულობით მიღება
შემუშავებას. 

კომიტეტი ყურადღებას ამახვილებს შემდეგ საკითხებზე: სასჯელის დანიშვნის 
პრაქტიკა, საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების ეფექტიანად აღ
სრულებისთვის საჭირო ძირითადი მოთხოვნები, საზოგადოებრივი სანქციებისა და 
ღონისძიებების სანდოობის ამაღლება, ეფექტიანი პროგრამებისა და ინტერვენციის 
დაგეგმვა, საზოგადოებრივ სანქციებსა და ღონისძიებებთან დაკავშირებული კვლევა.  



188

თავი XIV. ადამიანის უფლებები პრობაციის სისტემაში

2.4. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია N(97)12 წევრი 
სახელმწიფოებისადმი საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების 
აღსრულებაზე პასუხისმგებელი კადრების შესახებ 

დანაშაულის კონტროლისა და ეჭვმიტანილთა ან მსჯავრდებულ სამარ
თალდამრღვევთა მიმართ ჯეროვანი მოპყრობის მიზნით, ამავდროულად, 
ადამიანის უფლებათა სათანადოდ დაცვის გათვალისწინებით, წინამდებარე 
რეკომენდაცია აღიარებს, რომ აუცილებელია საზოგადოებრივი სანქციებისა და 
ღონისძიებების აღსრულებაში ჩართული თანამშრომლების შერჩევის, ტრენინგისა 
და სტატუსის დადგენის პრინციპების დაწესება და კვალიფიციური, კომპეტენტური 
და ერთგული კადრების მოზიდვა: „მათ უნდა მიეცეთ საკუთარი ცოდნისა და 
უნარჩვევების მუდმივად განვითარების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები, 
რათა კომპეტენტურად და ინოვაციურად შეასრულონ საკუთარი დავალებები და 
გაუმკლავდნენ ახალ გამოწვევებს“. სანქციებისა და ღონისძიებების აღსრულებაზე 
პასუხისმგებელ სხვადასხვა პირს შორის თანამშრომლობის ხელშესაწყობად, 
სამუშაო უნდა განხორციელდეს მიზნებისა და სამუშაო მეთოდების შესახებ 
საკუთარი ცოდნის ურთიერთგაზიარების საფუძველზე; სანქციებისა და 
ღონისძიებების იმპლემენტაციაზე პასუხისმგებელი კადრების შერჩევა და 
პროფესიული განვითარება უნდა განხორციელდეს სამუშაოსადმი ერთიანი 
მიდგომის პრინციპების თანახმად. 

მნიშვნელოვანია, რომ თანამშრომლებს მიენიჭოთ შესაბამისი სტატუსი, 
რაც გულისხმობს იმ ძირითად ფუნქციებს, რომლებსაც ისინი ახორციელებენ 
საზოგადოების სახელით, აგრეთვე ჰქონდეთ მუშაობის ისეთი პირობები, რომლებიც 
შეესაბამება მათ  კვალიფიკაციას და ითვალისწინებს მათი სამუშაოს მოთხოვნებს.

დოკუმენტი შედგება ორი ნაწილისაგან. პირველი ნაწილი  1) სანქციებისა 
და ღონისძიებების აღსრულებაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლების შერჩევისა 
და მათთვის ტრენინგის ჩატარების პრინციპები; თანამშრომელთათვის სამუშაო 
პირობების შექმნისა და მათი მობილობის უზრუნველყოფის ზოგადი პრინციპები; 
2) კადრების შერჩევა; 3) ტრენინგი; 4) სამუშაო პირობები და მენეჯმენტის 
მოვალეობები; 5) მობილობა; მეორე ნაწილი  6) სანქციებისა და ღონისძიებების 
აღმასრულებელი თანამშრომლებისათვის განკუთვნილი ეროვნული ეთიკური 
გაიდლაინებისთვის ევროპული სახელმძღვანელო მითითებების ზოგადი ეთიკური 
მოთხოვნები; 7) ეჭვმიტანილებთან ან მსჯავრდებულებთან დაკავშირებული 
ეთიკური მოთხოვნები.   

2.5. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია REC(2014)4 წევრი 
სახელმწიფოების მიმართ ელექტრონული მონიტორინგის შესახებ

წინამდებარე რეკომენდაცია ითვალისწინებს, რომ ციხის მოსახლეობის 
უწყვეტმა ზრდამ შეიძლება გამოიწვიოს პატიმრობის ისეთი პირობების შექმნა, 
რაც არ იქნება შესაბამისობაში ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლე
ბა თა კონვენციის (ETS №5) მე3 მუხლთან, და ეთანხმება, რომ აუცილებელია 
საერთაშორისო თანამშრომლობის მეტად განვითარება სისხლის სამართლის 
გადაწყვეტილებათა განხორციელების სფეროში, რათა ამგვარმა თანამშრომლობამ 
ხელი შეუწყოს მართლმსაჯულების გაუმჯობესებას, სანქციების ეფქტიანად 
აღსრულებას დამნაშავეთა უფლებებისა და ღირსების სრული დაცვით და 
დანაშაულის შემცირებით. კომიტეტი მიიჩნევს, რომ თავისუფლების აღკვეთა 
უნდა გამოიყენებოდეს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში და ეჭვმიტანილთა თუ 
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დამნაშავეთა უმეტესობის ეფექტიანი მეთვალყურეობა უნდა განხორციელდეს 
ნაკლები დანახარჯებით საზოგადოების წიაღში.  

ვინაიდან ციხეების გადატვირთულობა და ციხის მოსახლეობის ზრდა არის 
მთავარი გამოწვევა ციხის ადმინისტრაციისა და, მთლიანად, სისხლის სამართლის 
სისტემისათვის როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის, ასევე პენიტენციურ 
დაწესებულებათა მენეჯმენტის კუთხით, კომიტეტი აღიარებს, რომ, სისხლის 
სამართლის პროცესის ფარგლებში, ელექტრონული მონიტორინგის გამოყენებამ 
შეიძლება ხელი შეუწყოს თავისუფლების აღკვეთის შემთხვევათა შემცირებას, 
რამდენადაც უზრუნველყოფს ეჭვმიტანილთა და დამნაშავეთა ეფექტიან 
მეთვალყურეობას საზოგადოებაში, და, შესაბამისად, დაეხმაროს დანაშაულის 
პრევენციას. 

ამავდროულად, ელექტრონული მონიტორინგის ტექნოლოგიები უნდა 
გამოიყენებოდეს სათანადო რეგულირებით და პროპორციულად, რათა შემცირდეს 
მათი ნეგატიური გავლენა ელექტრონული მონიტორინგის ქვეშ მყოფი პირისა და 
მასთან დაკავშირებული მესამე მხარეების პირად და ოჯახურ ცხოვრებაზე. 

კომიტეტი მიიჩნევს, რომ საჭიროა წესების განსაზღვრა ელექტრონული 
მონიტორინგის გამოყენების ფარგლებზე, ტიპებსა და ფორმებზე, რათა შესაბამისი 
მითითებები მიეცეს წევრ სახელმწიფოთა მთავრობებს ამ სფეროში არსებული 
კანონმდებლობის, პოლიტიკისა და პრაქტიკის დასახვეწად. ასევე აუცილებელია 
ეთიკური და პროფესიული სტანდარტის შემუშავება ელექტრონული მონიტორინგის 
ეფექტიან გამოყენებასთან დაკავშირებით, რათა შესაბამისი მითითებები მიეცეს 
ეროვნული ხელისუფლების ორგანოებს, მათ შორის, მოსამართლეებს, პროკურორებს, 
ციხეების ადმინისტრაციებს, პრობაციის სააგენტოებს, პოლიციას და იმ სამსახურებს, 
რომლებიც უზრუნველყოფენ მონიტორინგის მოწყობილობების გამოყენებას ან 
ზედამხედველობას უწევენ ეჭვმიტანილებსა თუ დამნაშავეებს. 

დოკუმენტი შედგება ერთი დანართისაგან და მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 
1) მოქმედების ფარგლები; 2) განმარტებები; 3) ძირითადი პრინციპები; 4) ელექ
ტრონული მონიტორინგის განხორციელების პირობები სისხლის სამართლის 
პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე; 5) ეთიკური საკითხები; 6) მონაცემთა დაცვა; 7) 
პერსონალი; 8) საზოგადოებასთან მუშაობა, კვლევა და შეფასება. 

2.5.1. ძირითადი პრინციპები
1. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების ფარგლებში ელექტრონული 

მონიტორინგის გამოყენება, ასევე ტიპები, ხანგრძლივობა და განხორციელე
ბის ფორმები უნდა რეგულირდებოდეს კანონით.

2.  გადაწყვეტილებას ელექტრონული მონიტორინგის დაწესების ან მოხსნის 
შესახებ უნდა იღებდეს სასამართლო ხელისუფლება, ან ის სასამართლო 
გადასინჯვას უნდა ექვემდებარებოდეს.

3.  იმ შემთხვევაში, თუ ელექტრონული მონიტორინგი გამოიყენება 
სასამართლოს მიერ საქმის განხილვამდე, განსაკუთრებული ყურადღება 
უნდა მიექცეს, რომ არ გაფართოვდეს მისი გამოყენების სპექტრი. 

4. ელექტრონული მონიტორინგის ტიპი და განხორციელების ფორმები, 
ხანგრძლივობისა და ჩარევის დონის თვალსაზრისით, უნდა იყოს 
სავარაუდო ან ჩადენილი დანაშაულის სერიოზულობის პროპორციული, 
უნდა ითვალისწინებდეს ეჭვმიტანილის ან დამნაშავის ინდივიდუალურ 
გარემოებებს და გადაისინჯებოდეს რეგულარულად.
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5.  ელექტრონული მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს იმგვარად, რომ არ 
ზღუდავდეს ეჭვმიტანილის ან დამნაშავის უფლებებსა და თავისუფლებებს 
იმაზე მეტად, ვიდრე ეს გათვალისწინებულია მონიტორინგის დაწესების 
შესახებ გადაწყვეტილებით.

6. ელექტრონული მონიტორინგის დაწესებისას და მონიტორინგის ტიპის, 
ხანგრძლივობისა და განხორციელების ფორმის განსაზღვრისას 
გასათვალისწინებელია მისი გავლენა იმ ოჯახებისა და მესამე მხარის 
უფლებებსა თუ ინტერესებზე, ვისთანაც დაკავშირებულია ეჭვმიტანილი ან 
დამნაშავე.

7. ელექტრონული მონიტორინგის დაწესების ან განხორციელებისას 
დაუშვებელია დისკრიმინაცია სქესის, რასის, კანის ფერის, ეროვნების, 
ენის, რელიგიის, სექსუალური ორიენტაციის, პოლიტიკური ან სხვა 
სახის შეხედულებების, ეროვნული ან სოციალური წარმოშობის, ქონების, 
ეროვნული უმცირესობებისადმი კუთვნილების ნიშნით, ასევე ფიზიკური   
ან ფსიქიკური მდგომარეობის საფუძველზე.

8.  ელექტრონული მონიტორინგი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც 
დამოუკიდებელი ღონისძიება მეთვალყურეობის უზრუნველსაყოფად 
და დანაშაულის შესამცირებლად სასჯელის აღსრულების კონკრეტულ 
პერიოდში. იმისათვის, რომ უფრო ხანგრძლივი დროით აღუდგნენ წინ 
დანაშაულს, ელექტრონულ მონიტორინგთან ერთად უნდა განახორციელონ 
სხვა პროფესიული ხასიათის ჩარევები და მიმართონ მხარდამჭერ ზომებს, 
რომელთა მიზანიც იქნება დამნაშავეთა სოციალური რეინტეგრაცია.

9.  თუ ელექტრონული მონიტორინგის დაწესების შესახებ გადაწყვეტილების 
განხორციელებაში ჩართულნი არიან ორგანიზაციები კერძო სექტორიდან, 
შესაბამის პირთა მიმართ სათანადო მოპყრობა ხელისუფლების ორგანოების 
პასუხისმგებლობაში უნდა დარჩეს, რელევანტური საერთაშორისო ეთი
კური და პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად.

10.  ხელისუფლების ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ელექტრონული 
მონიტორინგის განხორციელებაში კერძო სექტორის ჩართულობის 
შესახებ ინფორმაცია იყოს გამჭვირვალე, ასევე უნდა უზრუნველყონ 
საზოგადოებისათვის მისი ხელმისაწვდომობა.

11.  თუ ეჭვმიტანილები ან დამნაშავეები იხდიან ელექტრონული მონიტორინ
გის გამოყენების საფასურს, მათი გადასახდელი წილი პროპორციული უნდა 
იყოს მათი ფინანსური მდგომარეობის და რეგულირდებოდეს კანონით.

12.  ელექტრონული მონიტორინგის დაწესებასა და განხორციელებასთან 
დაკავშირებით მოპოვებული მონაცემების დამუშავება, ერთობლივი 
სარგებლობა და გამოყენება შესაბამისი სამსახურების მიერ უნდა 
რეგულირდებოდეს კანონით.

13.  იმ პერსონალის რაოდენობა, რომელიც პასუხისმგებელია ელექტრონულ 
მონიტორინგთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებათა შესრულებაზე, 
უნდა იყოს საკმარისი. ისინი ადეკვატურად და რეგულარულად უნდა 
გადიოდნენ გადამზადებას, რათა ეფექტიანად, პროფესიონალურად და 
ეთიკის უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისად შეასრულონ თავიანთი 
მოვალეობები. მათი გადამზადება უნდა მოიცავდეს მონაცემთა დაცვის 
საკითხებსაც. 
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14.  მთავრობა რეგულარულად უნდა ამოწმებდეს და დამოუკიდებელი 
მონიტორინგი უნდა უტარდებოდეს სამსახურებს, რომლებიც პასუხის
მგებელნი არიან ელექტრონული მონიტორინგის განხორციელებაზე, 
ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად.

2.6. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია REC(2003)22 წევრი 
ქვეყნებისადმი  პირობით გათავისუფლების შესახებ

წინამდებარე რეკომენდაცია აღიარებს, რომ თავისუფლების აღკვეთის 
ხარჯი მძიმე ტვირთად აწვება საზოგადოებას. კვლევების თანახმად, თა
ვისუფლების აღკვეთას აქვს უკუშედეგი, რომლის დროსაც ვერ ხორციელდება 
სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაცია. პირობით ვადამდე გათავისუფლება, 
განმეორებითი სამართალდარღვევის აცილებისა და განსახლების პროცესის 
განხორციელების, პატიმართათვის ციხის გარეთ ცხოვრების დაგეგმვის, 
დახმარებისა და ზედამხედველობის გზით, საზოგადოებაში ინტეგრაციის 
ერთერთი ყველაზე ეფექტიანი და კონსტრუქციული საშუალებაა. ის უნდა 
განხორციელდეს ინდივიდუალური პირობებისადმი მისადაგებული მეთოდებით 
და მართლმსაჯულებისა და სამართლიანობის პრინციპების შესაბამისად.  

კომიტეტი მიიჩნევს, რომ ვადამდე ადრე გათავისუფლების მარეგულირებელი 
კანონმდებლობა და პრაქტიკა უნდა შეესაბამებოდეს კანონის უზენაესობაზე 
დამყარებული დემოკრატიული სახელმწიფოების ძირითად პრინციპებს, რომელთა 
უპირველესი ამოცანაა ადამიანის უფლებების გარანტირება ადამიანის უფლებათა 
ევროპული კონვენციისა და პრეცედენტული სამართლის შესაბამისად. 

დოკუმენტი შედგება ორი ნაწილისაგან. პირველი ნაწილი  1) პირობით 
გათავისუფლების განმარტება; 2) ზოგადი პრინციპები; 3) პირობით 
გათავისუფლებისთვის მომზადება; 4) პირობით გათავისუფლება; მეორე ნაწილი 
 სავალდებულო გათავისუფლების სისტემა; 5) პირობების დადგენა; 6) პირობით 
გათავისუფლება; 7) დადგენილი პირობის დარღვევის შედეგები; 8) პროცედურული 
გარანტიები; 9) გადაწყვეტილების მიღების გაუმჯობესების მეთოდები; 10) ინ
ფორმაცია და კონსულტაცია პირობით გათავისუფლების შესახებ; 11) კვლევა და 
სტატისტიკა. 

3. ევროპული  კონვენცია  პირობით  მსჯავრდებულ  ან პირობით გათა
ვისუფლებულ სამართალდამრღვევთა ზედამხედველობის შესახებ, 
სტრასბურგი, 30.XI.1964

წინამდებარე კონვენცია შეიქმნა ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს შორის 
უფრო მეტი ერთობის მისაღწევად და დანაშაულთან ბრძოლის მიზნით შეთანხმე
ბული ქმედების განსახორციელებლად. კონვენციის პრეამბულაში ნათქვამია, 
რომ „ამ ეტაპზე წევრი სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან, უზრუნველყონ სხვა 
ხელშეკრულების ხელმომწერი მხარეების ტერიტორიაზე მათი სასამართლოების 
მიერ დაკისრებული პირობით მსჯავრდებული ან პირობით გათავისუფლებული 
სამართალდამრღვევების სოციალური რეაბილიტაცია ან სასჯელის აღსრულება იმ 
შემთხვევაში, როდესაც არ სრულდება დაწესებული პირობები.“

კონვენცია შედგება 40 მუხლისგან და დაყოფილია ექვს ნაწილად: 1) ძირითადი 
პრინციპები; 2) ზედამხედველობა; 3) სასჯელის აღსრულება; 4) თხოვნის მიმღები 
სახელმწიფოს აღსრულების გადანდობა; 5) ზოგადი დებულებები; 6) დასკვნითი 
დებულებები. 
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თავი XIV. ადამიანის უფლებები პრობაციის სისტემაში

4. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეზოლუციები
4.1. რეზოლუცია (65)1 სასჯელის გადავადება, პრობაცია და თავისუფლების 

აღკვეთის სხვა ალტერნატიული ზომები 
წინამდებარე რეზოლუცია მიღებულ იქნა სასჯელაღსრულების სისტემის 

რეფორმასთან დაკავშირებით და ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთის 
ნაკლოვანებებს პირველი სამართალდარღვევის შემთხვევაში, აგრეთვე იმ 
კონკრეტული ღონისძიებების ღირებულებებს, რომლებიც აღმოფხვრის 
თავისუფლების აღკვეთის საჭიროებას, მათ შორის, პრობაციის და სხვა მსგავსი 
ღონისძიებების ხარჯს. რეცოლუცია მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს, დახვეწონ 
პოლიტიკა, კანონმდებლობა და პრაქტიკა პირველი სამართალდარღვევის 
შემთხვევაში, თავისუფლების აღკვეთის გამოყენების თავიდან ასაცილებლად; 
უზუნველყონ სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაცია და ევროპის საბჭოს გენერა
ლურ მდივანს სამ წელიწადში  ერთხელ გაუგზავნონ ანგარიშები ამ რეკომენდა
ციების განხორციელების შესახებ. 

4.2. რეზოლუცია (70)1 პირობით მსჯავრდებულ ანდა პირობით გათავისუფლე
ბულ პირთა ზედამხედველობისა და გათავისუფლების შემდგომი ზრუნვის 
ღონისძიებების პრაქტიკული ორგანიზების შესახებ

წინამდებარე რეზოლუცია განსაზღვრავს პირობითი ღონისძიებების გამოყენების 
ზოგად პრინციპებს ამ ღონისძიებათა ეფექტიანი განხორციელებისათვის და 
ხელს უწყობს პირობით მსჯავრდებულ და პირობით გათავისუფლებულ სა
მართალდამრღვევთა ზედამხედველობის შესახებ ევროპული კონვენციის 
იმპლემენტაციას. რეზოლუცია რეკომენდაციას უწევს წევრი ქვეყნების მთავრობებს, 
არ დაიშურონ ძალისხმევა ყველაზე ხელსაყრელი კანონმდებლობის, ეფექტიანი 
სერვისებისა და მეთოდების განვითარებისათვის. რეზოლუცია ხაზს უსვამს  უვადოდ 
თავისუფლებააღკვეთილთა უფლებას, პირობით გათავისუფლდნენ ან მიიღონ 
შეწყალება, პერიოდული გადახედვის საფუძველზე, მათი პიროვნული თვისებებისა 
და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მოთხოვნების გათვალისწინებით.  

4.3. რეზოლუცია (76)10 თავისუფლების აღკვეთის ალტერნატიული სადამ სჯე
ლო ღონისძიებების შესახებ

წინამდებარე რეზოლუცია მოუწოდებს  წევრ სახელმწიფოებს, განავითარონ 
არა მარტო ის ალტერნატიულ ღონისძიებები, რომლებიც არსებობდა დიდი ხნის 
განმავლობაში (როგორებიცაა სასჯელის გადავადება და პრობაცია), არამედ 
ასევე ხელი შეუწყონ ახალი ღონისძიებების შემოღებას, რათა სასამართლოებს 
მიეცეთ საშუალება ღონისძიებათა მრავალი ფორმიდან აირჩიონ საქმის 
ინდივიდუალური მახასიათებლების შესატყვისი სანქცია. რეზოლუცია ხაზს 
უსვამს სამართალდამრღვევის საზოგადოებასთან ურთიერთობის შენარჩუნების 
მნიშვნელობას და საპატიმრო სასჯელების ახალი ალტერნატივების შესწავლის 
აუცილებელობას, ეროვნულ კანონმდებლობაში ინკორპორირების მიზნით. 

5. არასაპატიმრო ღონისძიებათა გამოყენების გაეროს სტანდარტული მინიმა
ლური წესები („ტოკიოს წესები“)

წინამდებარე სტანდარტული მინიმალური წესები („ტოკიოს წესები“) 
ითვალისწინებს არასაპატიმრო ზომების გამოყენების ხელშეწყობას, მინიმალური 
დაცვის მექანიზმის შექმნას და  სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში, 
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მორეტა ბობოხიძე 

სამთავრობო სტრუქტურების გარდა, ასევე საზოგადოების ჩართულობის 
გაზრდას. დოკუმენტი შედგება რვა ნაწილისაგან და მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 
1) ზოგადი პრინციპები; 2) წინასასამართლო ეტაპი; 3) სასამართლო და სასჯელის 
მისჯის ეტაპები; 4) სასჯელის შემდგომი ეტაპი; 5) არასაპატიმრო ღონისძიებების 
განხორციელება; 6) თანამშრომლები; 7) მოხალისეები და სხვა საზოგადოებრივი 
რესურსი; 8) კვლევა, დაგეგმვა, პოლიტიკის ფორმულირება და შეფასება. 

5.1. ძირითადი  მიზნები 
1. არსებული სტანდარტული მინიმალური წესები წარმოადგენს ძირითადი 

პრინციპების ნაკრებს, რომელიც ემსახურება არასაპატიმრო ზომების 
გამოყენების ხელშეწყობას და წარმოადგენს ერთგვარი მინიმალური 
დაცვის მექანიზმს იმ პირებისათვის, რომლებიც ექვემდებარებიან დასჯას 
პატიმრობის ალტერნატიული ზომებით.  

2.  ამ წესების მიზანია, ხელი შეუწყოს საზოგადოების მეტ ჩართულობას 
სისხლის სამართლის  მართლმსაჯულების მართვაში, განსაკუთრებით, 
დამნაშავეთა მიმართ მოპყრობის საკითხებში; ასევე შეუწყოს ხელი 
სამართალდამრღვევებში საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობის 
გრძნობის გაღვივებას.

3. წესები უნდა განხორციელდეს თითოეული ქვეყნის პოლიტიკური, 
ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული პირობების, ქვეყნის სისხლის 
სამართლის სისტემის მიზნებისა და ამოცანების გათვალისწინებით.  

4. წესების განხორციელებისას, წევრი სახელმწიფოები უნდა შეეცადონ, 
დაიცვან შესაბამისი ბალანსი ცალკეულ სამართალდამრღვევთა უფლებებს, 
დაზარალებულთა უფლებებს, საზოგადოების უსაფრთხოებასა და 
დანაშაულის პრევენციას შორის. 

5. წევრმა სახელმწიფოებმა საკუთარ საკანონმდებლო სისტემებში უნდა 
განავითარონ არასაპატიმრო ღონისძიებები, რათა არსებობდეს პატიმრობის 
ალტერნატიული სასჯელის არჩევანი, შემცირდეს სასჯელის ზომად 
პატიმრობის გამოყენების სიხშირე და მოხდეს სისხლის სამართლის 
პოლიტიკის რაციონალიზაცია, ადამიანის უფლებებზე დაკვირვების, 
სოციალური მართლმსაჯულების მოთხოვნების და დამნაშავის 
რეაბილიტაციის საჭიროებების გათვალისწინებით.  

6. დასკვნა  
ადამიანის უფლებების დაცვის ვალდებულება სახელმწიფოს აკისრია, თუმცა 

ამ მოვალეობის შესრულება, ფაქტობრივად, შეუძლებელია საზოგადოების 
ჩართულობის გარეშე. ზემოხსენებული რეკომენდაციების ერთერთი მიზანი 
სწორედ მთავრობებსა და საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის თანამშრომლობის გააქ
ტიურებისკენ მოწოდებაა. თითოეული კონვენცია თუ რეზოლუცია  გაწერილია იმ 
მინიმალური დაცვის მექანიზმის შესაქმნელად, რომელიც ნებისმიერი სამართლიანი 
სახელმწიფოს პრინციპებს მიესადაგება და პოლიტიკის, კანონმდებლობისა და 
პრაქტიკის გაუმჯობესების ფართო შესაძლებლობებს იძლევა. საერთაშორისო 
ორგანიზაციები ცდილობენ, ერთიანი პრინციპები დაამკვიდრონ დანაშაულის 
წინააღმდეგ ბრძოლაში, და სახელმწიფოებს მოუწოდებენ, მაქსიმალურად აიცილონ 
თავიდან თავისუფლების აღკვეთა, მისი უამრავი ნაკლოვანებისა და ადამიანის 
თავისუფლების პატივისცემის გათვალისწინებით და რწმენით, რომ ეს პროცესი 
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შესაძლოა გაგრძელდეს საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისათვის პრობლემების 
შექმნის გარეშე. ადამიანის უფლებების დაცვა უფრო მარტივია პრობაციის ისეთ 
სისტემაში, რომელიც მეტ აქცენტს აკეთებს თანამშრომლების კვალიფიკაციის 
ამაღლებაზე, ღირსეული სამუშაო პირობების შექმნაზე, სხვადასხვა სამთავრობო 
და არასამთავრობო სტრუქტურებთან თანამშრომლობაზე და, უწინარეს ყოვლი
სა, კვლევებსა და შეფასებაზე. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომით 
საპრობაციო საქმიანობას უდიდესი წვლილის შეტანა შეუძლია არა მხოლოდ 
დანაშაულის პრევენციის და სამართალდამრღვევის რეაბილიტაციის, არამედ 
ადამიანის უფლებების დაცვაში.  

7. რეკომენდაციები ტრენერისათვის
ნებისმიერმა პირმა, რომელიც გადაწყვეტს წინამდებარე თავის მიხედვით 

ტრენინგის ჩატარებას, უპირველეს ყოვლისა, უნდა იცოდეს სამიზნე აუდიტორია 
და შეადგინოს ტრენინგის ჩატარების გეგმა. შემდგომ განსაზღვროს ტრენინგის 
ძირითადი მიზნები და ამოცანები. ტრენერი ვალდებულია გაწეროს ის სასწავლო 
აქტივობები, რომლის მეშვეობითაც განხორციელდება ტრენინგი. ამასთანავე, 
აუცილებელია სასწავლო მეთოდოლოგიის შერჩევა სამიზნე აუდიტორიის ასაკის, 
აკადემიური დონისა და კვალიფიკაციის გათვალისწინებით. ტრენერმა წინასწარ 
უნდა დაადგინოს დროის ჩარჩო, რომელიც იქნება მოქნილი და მოერგება მსმენელთა 
საჭიროებებს.  

8. გამოყენებული ლიტერატურა 
 ● ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია, 

რომი, 4.11.1950.
 ● ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, გაეროს გენერალური 

ასამბლეა, 10.12.1948.
 ● ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/REC(2010)1 

წევრი სახელმწიფოებისადმი ევროსაბჭოს პრობაციის წესების შესახებ.
 ● ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია N(92)16 წევრი 

სახელმწიფოებისადმი საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების 
ევროპული წესების შესახებ.

 ● ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2000)22 წევრი 
სახელმწიფოებისადმი საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების 
აღსრულების მარეგულირებელი ევროპული წესების იმპლემენტაციის 
გაუმჯობესებაზე.

 ● ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია N(97)12 წევრი 
სახელმწიფოებისადმი საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების 
აღსრულებაზე პასუხისმგებელი კადრების შესახებ.

 ● ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია REC(2014)4 წევრი 
სახელმწიფოების მიმართ ელექტრონული მონიტორინგის შესახებ.

 ● ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია REC(2003)22 წევრი 
ქვეყნებისადმი  პირობით გათავისუფლების შესახებ. 

 ● ევროპული  კონვენცია  პირობით  მსჯავრდებულ  ან პირობით გათა
ვისუფლებულ სამართალდამრღვევთა ზედამხედველობის შესახებ, 
სტრასბურგი, 30.XI.1964.
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მორეტა ბობოხიძე 

 ● რეზოლუცია (65)1 სასჯელის გადავადება, პრობაცია და თავისუფლების 
აღკვეთის სხვა ალტერნატიული ზომები.

 ● რეზოლუცია (70)1 პირობით მსჯავრდებულ ანდა პირობით გათავისუფლე
ბულ პირთა ზედამხედველობისა და გათავისუფლების შემდგომი ზრუნვის 
ღონისძიებების პრაქტიკული ორგანიზების შესახებ.

 ● რეზოლუცია (76)10 თავისუფლების აღკვეთის ალტერნატიული სადამსჯე
ლო ღონისძიებების შესახებ.

 ● არასაპატიმრო ღონისძიებათა გამოყენების გაეროს სტანდარტული 
მინიმალური წესები („ტოკიოს წესები“).

 ● საქართველოს კონსტიტუცია. 

9.  რეკომენდებული ლიტერატურა
 ● ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია, 

რომი, 4.11.1950.
 ● ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, გაეროს გენერალური 

ასამბლეა, 10.12.1948.
 ● ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/REC(2010)1 

წევრი სახელმწიფოებისადმი ევროსაბჭოს პრობაციის წესების შესახებ.
 ● ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია N(92)16 წევრი 

სახელმწიფოებისადმი საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების 
ევროპული წესების შესახებ.

 ● ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2000)22 წევრი 
სახელმწიფოებისადმი საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების 
აღსრულების მარეგულირებელი ევროპული წესების იმპლემენტაციის 
გაუმჯობესებაზე.

 ● ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია N(97)12 წევრი 
სახელმწიფოებისადმი საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების 
აღსრულებაზე პასუხისმგებელი კადრების შესახებ.

 ● ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია REC(2014)4 წევრი 
სახელმწიფოების მიმართ ელექტრონული მონიტორინგის შესახებ.

 ● ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია REC(2003)22 წევრი 
ქვეყნებისადმი  პირობით გათავისუფლების შესახებ.

 ● ევროპული  კონვენცია  პირობით  მსჯავრდებულ  ან პირობით გათა
ვისუფლებულ სამართალდამრღვევთა ზედამხედველობის შესახებ, 
სტრასბურგი, 30.XI.1964.

 ● რეზოლუცია (65)1 სასჯელის გადავადება, პრობაცია და თავისუფლების 
აღკვეთის სხვა ალტერნატიული ზომები.

 ● რეზოლუცია (70)1 პირობით მსჯავრდებულ ანდა პირობით გათავისუფლე
ბულ პირთა ზედამხედველობისა და გათავისუფლების შემდგომი ზრუნვის 
ღონისძიებების პრაქტიკული ორგანიზების შესახებ.

 ● რეზოლუცია (76)10 თავისუფლების აღკვეთის ალტერნატიული სადამსჯე
ლო ღონისძიებების შესახებ.
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 ● არასაპატიმრო ღონისძიებათა გამოყენების  გაეროს სტანდარტული 
მინიმალური წესები („ტოკიოს წესები“).

 ● გაეროს სტანდარტებისა და ნორმების კრებული დანაშაულის პრევენციისა 
და სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებისთვის.

 ● გაეროს პრინციპების კრებული ნებისმიერი ფორმით დაკავებული ან 
დაპატიმრებული პირების დაცვის შესახებ.

 ● ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია REC(2006)2 წევრი 
სახელმწიფოებისადმი ევროპული ციხის წესებთან დაკავშირებით. 

 ● გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესები ქალ პატიმართა მოპყრო
ბისა და მსჯავრდებულ ქალთა არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ 
(„ბანგკოკის წესები“).

 ● გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესები არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების ადმინისტრირების შესახებ („პეკინური წესები“).

 ● ესექსის დოკუმენტი 3: გაეროს „ნელსონ მანდელას წესების“ ინტერპრეტა
ციისა და იმპლემენტაციის პირველადი სახელმძღვანელო („ესექსის 
დოკუმენტი“).

 ● თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ გაეროს 
წესები („ჰავანას წესები“).

 ● წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი 
მოპყრობისა და დასჯის ეფექტიანი გამოძიებისა და დოკუმენტირების 
სახელმძღვანელო („სტამბოლის ოქმი“).

 ● გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების და სხვა სასტიკი, არაადამია
ნური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის საკითხებზე.
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1. შესავალი
წინამდებარე თავში წარმოდგენილი იქნება პრობაციის სამართლებრივი 

ნაწილის მოკლე მიმოხილვა. პრობაციის სამსახურის შექმნა მნიშვნელოვანი 
რეფორმა იყო საქართველოს სისხლის სამართლის სისტემაში. თავისუფლების 
აღკვეთის ალტერნატივებს და სამართალდამრღვევების მიმართ საზოგადოებრივი 
ღონისძიებების გამოყენებას, როგორც წესი, მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს 
უსაფრთხო საზოგადოების შექმნაში ისეთი მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა 
მსჯავრდებულის მხარდაჭერა, რათა ის გახდეს საზოგადოების კანონმორჩილი 
წევრი, მისი ეფექტიანი ზედამხედველობა და მონიტორინგი, რომ მან ხელმეორედ 
არ ჩაიდინოს დანაშაული და იმ უნარჩვევების განვითარება, რომლებიც ხელს 
შეუწყობს მის სოციალურ რეინტეგრაციას, რაც სრულ შესაბამისობაშია ევროპის 
საბჭოს სტანდარტებთან და ღირებულებებთან.

2. პრობაციის სამართალი, როგორც საჯარო სამართლის დარგი. პრობაციის 
სამსახურის მიზნები

პრობაციის სამართალი არის საჯარო სამართლის ერთერთი დარგი, რომელიც 
აერთიანებს სამართლის იმ ნორმებს, რომლებიც აწესრიგებს პრობაციის სისტემაში 
შემავალი მმართველობის ორგანოების ორგანიზაციული მოწყობის საკითხებს, 
მათ მიერ მმართველობის ფუნქციების განხორციელებასა და ადმინისტრაციულ 
წარმოებას.

როგორც ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია განმარტავს, 
პრობაცია დაკავშირებულია მსჯავრდებულთათვის კანონით განსაზღვრული და 
შეფარდებული სასჯელებისა და ღონისძიებების საზოგადოებისაგან იზოლაციის 
გარეშე აღსრულებასთან. იგი მოიცავს სხვადასხვა ღონისძიებასა და ინტერვენციას, 
რომლებიც დაკავშირებულია სამართალდამრღვევთა სოციალური ჩართულობისა 
და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებულ 
ზედამხედველობასთან, ხელმძღვანელობასა და დახმარების აღმოჩენასთან.  

დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობა ცი
ის ეროვნული სააგენტოს მიზანია საზოგადოების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 
კანონით განსაზღვრული სამართლებრივი აქტების აღსრულებით, დანაშაულის 
პრევენციის ღონისძიებების განხორციელებით, ასევე მსჯავრდებულისა და 
ყოფილი პატიმრის რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის გზით. სააგენტო თავის 
მიზნებს ახორციელებს მსჯავრდებულის/ბენეფიციარის რისკისა და საჭიროებების 
შეფასების საფუძველზე, სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალური დაგეგმვით, 
მსჯავრდებულზე აუცილებელი ზედამხედველობითა და კონტროლით, მისი 

თავი XV. სამართლებრივი ნაწილი (კანონმდებლობა პრობაციასთან 
მიმართებით)

ავტორი: ავთანდილ კენჭაძე
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თავი XV. სამართლებრივი ნაწილი (კანონმდებლობა პრობაციასთან მიმართებით)

რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციისათვის ხელის შეწყობით და დახმარებით.  
სააგენტოს საქმიანობისას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა პერსონალურ 

ინფორმაციას ბენეფიციარის შესახებ და მისი დამუშავების სტანდარტს.    

3. პრობაციის სამსახურის სტრუქტურა. პრობაციის ბიუროს უფლებამოსილება. 
სააგენტოს თანამშრომლის სამართლებრივი სტატუსი

დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და 
პრობაციის ეროვნული სააგენტო არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, 
რომლის საქმიანობაც ემყარება კანონიერების, პიროვნების პატივისა და ღირსების 
დაცვის, ჰუმანიზმის, საჯაროობის, სააგენტოს სისტემის ერთიანობისა და მისი 
ცენტრალიზებული მართვის პრინციპებს. სააგენტოს მოსამსახურე არის საჯარო 
მოსამსახურე, რომელიც დასაქმებულია სააგენტოში ან მის ტერიტორიულ ორ
განოში. სააგენტოს მოსამსახურე სამსახურებრივ უფლებამოსილებათა განხორ
ციელებისას ხელისუფლების წარმომადგენელია და მისი კანონიერი მოთ ხოვ
ნების შესრულება სავალდებულოა. კანონით განსაზღვრული აღსრულების 
ქვემ   დებარე სამართლებრივი აქტების აღსრულებას და ინდივიდუალური შეფა სე ბის 
ანგარიშის მომზადებას როგორც სასჯელის დანიშვნისას, ისე არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, სააგენტო 
უზრუნველყოფს ცენტრალიზებულად ან თავისი ტერიტორიული ორგანოების  
დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის 
ბიუროების მეშვეობით. 

პრობაციის ბიუროს მიზანია კანონით განსაზღვრული აქტების აღსრულება, 
პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული ვიდეოპაემნის ორგანიზება 
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ და კანონმდებლობით გათ
ვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება. ბიურო უფლებამოსილია 
თავის სამოქმედო ტერიტორიაზე ორგანიზება გაუწიოს სამართლებრივი აქტების 
აღსრულებას, უზრუნველყოს ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადება 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით, აწარმოოს სააღსრულებო საქმეთა აღრიცხვა, 
მიაწოდოს სააგენტოს შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემები და სხვა.

4. არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ქვემდებარე 
სამართლებრივი აქტები

„დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და 
პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, პრობაციის სამსახურის 
მიერ აღსრულებას ექვემდებარება არასაპატიმრო სასჯელთა სახის შემდეგი 
სამართლებრივი აქტები: 

ა) სასჯელის სახით თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების 
ჩამორთმევის შესახებ;

ბ) სასჯელის სახით იურიდიული პირისათვის საქმიანობის უფლების 
ჩამორთმევის შესახებ; 

გ) სასჯელის სახით საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის დანიშვნის 
შესახებ; 

დ) სასჯელის სახით გამასწორებელი სამუშაოს დანიშვნის შესახებ;
ე) სასჯელის სახით შინაპატიმრობის დანიშვნის შესახებ;
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ვ) სასჯელის სახით იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვის შესახებ.
პრობაციის სამსახურის მიერ აღსრულებას ასევე ექვემდებარება პრობაციის  სახის 

შემდეგი სამართლებრივი აქტები: 
ა) პირობითი მსჯავრის დანიშვნის შესახებ;
ბ) სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლების შესახებ;
გ) სასჯელის მოხდის გადავადების შესახებ (ორსული ქალისათვის  მშობიარობის 

შემდეგ 1 წლამდე). 
აღნიშნული სამართლებრივი აქტები სასჯელის სახის განსაზღვრასთან ერთად 

შესაძლოა შეიცავდეს აღმზრდელობითი ზემოქმედების ან/და სამედიცინო ხასია
თის მოთხოვნებს. მათი გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ კანონით დადგენილი 
წესით. სასამართლოს შეუძლია მსჯავრდებულს დააკისროს ასეთი სახის შემდეგი 
მოვალეობების შესრულება: დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და 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, ნარ
კომანიის, ტოქსიკომანიის ან ვენერიული სენის მკურნალობის კურსი, ხოლო თუ 
მსჯავრდებული ოჯახური დანაშაულის ჩამდენი პირია  აგრეთვე ძალადობრივი 
დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული სავალდებულო 
სწავლების კურსი. სასამართლოს შეუძლია მსჯავრდებულს დააკისროს სხვა 
მოვალეობაც, რომელიც ხელს შეუწყობს მის გამოსწორებას.

პრობაციის სამსახურის მიერ კანონით დადგენილი წესითა და პირობებით 
აღსრულებას ასევე ექვემდებარება განრიდების სუბიექტის მიერ ნაკისრი 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო უსასყიდლო სამუშაოს შესრულება.

5. სააღსრულებო საქმისწარმოება 
აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტი ძალაში შესვლისთანავე დაუყოვნებლივ 

ეგზავნება და აღსასრულებლად წარედგინება პრობაციის ბიუროს. ბიუროში 
საქმისწარმოება ხორციელდება „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელ
თა აღსრულებისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის, „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს 
კანონის, ბიუროს ტიპური დებულების, არასაპატიმრო სასჯელთა და პრობაციის 
აქტების სააღსრულებო წარმოების შესახებ ინსტრუქციისა და სხვა ნორმატიული 
აქტების საფუძველზე.

უფლებამოსილი პირი 3 სამუშაო დღის ვადაში მსჯავრდებულთა რეგისტრა
ციის სპეციალურ ელექტრონულ პროგრამაში არეგისტრირებს სამართლებრივ აქტს, 
რომელსაც პრობაციის ბიუროს უფროსი (ჯგუფის უფროსი), რიგითობის წესის 
დაცვით, აღსასრულებლად გადასცემს პრობაციის ოფიცერს, მსჯავრდებულის 
საცხოვრებელი ადგილის (მსჯავრდებულის მიერ მითითებული ფაქტობრივი 
ან იურიდიული მისამართის) და პრობაციის ბიუროს სამოქმედო ტერიტო
რიის მიხედვით. პრობაციის ოფიცერი ვალდებულია სამართლებრივი აქტი 
დაარეგისტრიროს პრობაციის სისტემის სპეციალურ ელექტრონულ პროგრამაში 
 პრობაციის საქმისწარმოების სისტემაში (ბაზა). მას ევალება მატერიალურ 
საქმისწარმოებასთან ერთად აწარმოოს ელექტრონული პროგრამა, რომელიც მოიცავს 
შემდეგ ველებს: მსჯავრდებულის პერსონალური მონაცემები, საქმის დამატება, 
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თავი XV. სამართლებრივი ნაწილი (კანონმდებლობა პრობაციასთან მიმართებით)

პრობაციონერის პირადი საქმე, შენიშვნები, დარღვევები, წარდგინება, ნებართვები, 
დაკისრებული მოვალეობა, ოქმები, დროებით გადაადგილება, გამოცხადების 
გრაფიკი, გრაფიკის გენერირება, გაფართოებული ძებნა, კალენდარი, ანაბეჭდი, 
რისკები, სტატისტიკა, არქივი.

მსჯავრდებული ვალდებულია აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტის ძალაში 
შესვლიდან არაუგვიანეს 15 დღისა, აგრეთვე პენიტენციური დაწესებულებიდან 
გათავისუფლებიდან არაუგვიანეს 5 დღისა გამოცხადდეს შესაბამის პრობაციის 
ბიუროში სამართლებრივი აქტის აღსრულების დაწყების, თავის უფლება
მოვალეობათა გაცნობისა და პრობაციის ბიუროს მიერ მის მიმართ შესაბამისი 
კონტროლის განხორციელების მიზნით. ამ ვადის გასვლის მომდევნო სამუშაო 
დღეს ოფიცერი მსჯავრდებულს უგზავნის გაფრთხილებას. პრობაციის ოფიცერი 
სააღსრულებო მოქმედების განხორცილებისას ადგენს ოქმს. 

5.1. მსჯავრდებულის აღრიცხვაზე დაყენება  უფლებამოვალეობები
მთავარი საწყისი მოქმედება, რასაც პრობაციის ოფიცერი ახორციელებს, 

მსჯავრდებულისათვის უფლებამოვალეობების გაცნობა და მისი რისკისა და 
საჭიროებების შეფასებაა. უფლებამოვალეობების გაცნობა არის ის მოქმედება, 
რომლის შემდეგაც მსჯავრდებულს გარკვეული ვალდებულებები წარმოეშვება. 
პრობაციონერისათვის მისი უფლებამოვალეობების გაცნობა აუცილებელია 
მისთვის გასაგებ ენაზე. ეს საჭიროება არსებობს როგორც უცხო ქვეყნის 
მოქალაქეებთან, ასევე საქართველოში მცხოვრებ იმ ეროვნულ და ეთნიკურ 
უმცირესობებთან მიმართებით, რომლებმაც არ იციან სახელმწიფო ენა. 

პრობაციის ოფიცერი, ისევე როგორც სააგენტოს ყველა თანამშრომელი, 
თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას ვალდებულია დაიცვას ადამიანის 
უფლებები და თავისუფლებები და უზრუნველყოს კანონის წინაშე პირთა 
თანასწორობა, განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, 
პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური 
კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობისა, 
საცხოვრებელი ადგილისა ან სხვა ნიშნისა. შესაბამისად, ყველა მსჯავრდებულსა 
და სააგენტოს სხვა ბენეფიციარზე თანაბრად ვრცელდება საქართველოს 
კონსტიტუციით, საერთაშორისო ხელშეკრულებებით/შეთანხმებებითა და  
სხვა საკანონმდებლო აქტებით გათვალისწინებული ადამიანის ძირითადი 
უფლებები და თავისუფლებები. გარდა აღნიშნულისა, მსჯავრდებული სარგებ
ლობს კანონით გათვალისწინებული საპროცესო უფლებებით (გასაჩივრება, 
დროებით გადაადგილების ნებართვა და სხვ.).  კანონით მათ ასევე გარკვეული 
ვალდებულებებიც ეკისრებათ, რაც პროპორციულია და კანონიერი მიზნის 
მიღწევას ემსახურება. მნიშვნელოვანია, უმცირესობებთან ურთიერთობისას 
სპეციალის ტი ფლობდეს კომუნიკაციისთვის საჭირო უნარჩვევებს, რათა არ 
მოხდეს მათი დისკრიმინაცია.

5.2. რისკები და საჭიროებები
მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომლითაც აღჭურვილია სპეციალისტი 

(პრობაციის ოფიცერი, სოციალური მუშაკი და ფსიქოლოგი), მსჯავრდებულთა 
რისკებისა და საჭიროებების შეფასებაა. პრობაციის ოფიცერი მსჯავრდებულთან 
პირველივე შეხვედრიდან, უფლებამოვალეობების გაცნობისთანავე იწყებს მის 
შეფასებას და მნიშვნელოვანი ზიანის რისკისა და დანაშაულის განმეორებით ჩა დე
ნის ალბათობის განსაზღვრას, რაც მომავალში ბენეფიციართან ინდივიდუა ლური 
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ავთანდილ კენჭაძე 

გეგმით მუშაობის აუცილებლობას განაპირობებს. მნიშვნელოვანი ზიანის რისკი
სა და დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობის მაჩვენებელი (და  ბალი, 
საშუალო და მაღალი) განსაზღვრავს შემთხვევის  მართვაში სპეციალის ტების, 
სოციალური მუშაკისა და ფსიქოლოგის დამატებით ჩართვის აუცილებლობას და 
მსჯავრდებულის მიერ სარეაბილიტაციო პროგრამების გავლის ვალდებულებას. 
სწორედ აღნიშნული ინსტრუმენტია მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციისა და 
რესოციალიზაციის ეფექტიანი საშუალება. გამოსაცდელი ვადის პერიოდში 
მნიშ ვნელოვანი ზიანის რისკისა და დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბა
თობის მაჩვენებლის გათვალისწინებით ხდება ბენეფიციართა მიმართ კა
ნონით გათვალისწინებული გარკვეული შეღავათების დაწესება. ნებისმიერი 
გადაწყვეტილება შეღავათისა თუ დამატებითი ვალდებულების დაკისრების 
შესახებ უნდა მიიღებოდეს აღნიშნული მაჩვენებლის გათვალისწინებით, რაც 
დამატებით მოტივაციას აძლევს ბენეფიციარს წარმატებით გაიაროს სარეა
ბილიტაციო კურსი (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში) ან შეინარჩუნოს რისკების 
დაბალი მაჩვენებელი.

5.3. წარდგინება
გარდა პრობაციის ოფიცრის/ბიუროს უფროსის მიერ ბენეფიციართა მიმართ 

შეღავათებისა თუ სანქციების (დაჯარიმება, რეჟიმის დამძიმება და სხვ.) 
დისკრეციულად გამოყენებისა, პრობაციის სამსახურის ერთერთი ქმედითი 
მექანიზმია სასამართლოსთვის წარდგინებით მიმართვის უფლებამოსილება. 
სათანადო საფუძვლის არსებობისას პრობაციის ბიურო სასამართლოს მიმართავს 
ერთერთი შემდეგი წარდგინებით: მსჯავრდებულისათვის დანიშნული საზო

გადოებისათვის სასარგებლო შრომის სასჯელის სხვა სახით შეცვლის შესახებ; 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის სახით დანიშნული სასჯელის მოხ
დისაგან მსჯავრდებულის პირობით ვადამდე გათავისუფლების შესახებ; მსჯავრ
დებულისათვის დანიშნული გამასწორებელი სამუშაოს სასჯელის სხვა სახით 
შეცვლის შესახებ; სასამართლოს მიერ პირობით მსჯავრდებულისათვის დაკის
რებული მოვალეობის მთლიანად ან ნაწილობრივ გაუქმების ან მისთვის ახალი 
მოვალეობის დაკისრების შესახებ; პირობით მსჯავრდებულისათვის დაკისრებული 
მოვალეობის შეუსრულებლობის ან ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრების 
გამო გამოსაცდელი ვადის არაუმეტეს ერთი წლით გაგრძელების შესახებ; პირობი
თი მსჯავრის გაუქმებისა და განაჩენით დანიშნული სასჯელის აღსრულების 
შესახებ; პირობით ვადამდე გათავისუფლების გაუქმებისა და სასჯელის მოუხდელი 
ნაწილის აღსრულების შესახებ; სასჯელის მოხდის გადავადების გაუქმებისა 
და განაჩენით დანიშნულ ადგილას მსჯავრდებულის სასჯელის მოსახდელად 
გაგზავნის შესახებ; იურიდიული პირისათვის დანიშნული საქმიანობის უფლების 
ჩამორთმევის სასჯელის სხვა სახით შეცვლის შესახებ; მსჯავრდებულისათვის 
დანიშნული შინაპატიმრობის სხვა სახის სასჯელით შეცვლის შესახებ. პრობაციის 
წარმომადგენელი სასამართლოში წარმოადგენს მხარეს, ხოლო წარდგინებაზე 
გადაწყვეტილებას, შეჯიბრობითობის პრინციპის დაცვით, იღებს სასამართლო.

5.4. შეღავათები და სხვა სერვისები
კანონით გათვალისწინებული შეღავათების დაწესება ერთერთი ეფექტიანი 

საშუალებაა ბენეფიციარებთან მუშაობისას. როგორც აღინიშნა, შეღავათები უნდა 
გამომდინარეობდეს ინდივიდუალური გეგმიდან და რისკების მაჩვენებლიდან, 
რაშიც მოიაზრება როგორც მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, 
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თავი XV. სამართლებრივი ნაწილი (კანონმდებლობა პრობაციასთან მიმართებით)

ასაკი, კრიმინოგენური ფაქტორები, ასევე სხვა გარემოებები. შეღავათი შეიძლება 
დაწესდეს ბიუროში გამოცხადების ვალდებულებაზე. ნაცვლად კვირაში ერთხელ 
გამოცხადებისა, მან შეიძლება ისარგებლოს ორ კვირაში ერთხელ, თვეში ერთხელ 
(საფასური 400 ლარი) ან სამ თვეში ერთხელ გამოცხადებით, ასევე ჯანმრთელობის 
მძიმე მდგომარეობის გამო პრობაციის ოფიცრის მიერ მსჯავრდებულის 
საცხოვრებელ მისამართზე სამ თვეში ერთხელ ვიზიტით.

საზღვარგარეთ გამგზავრების საჭიროების შემთხვევაში მსჯავრდებულზე 
შეიძლება გაიცეს ნებართვა. ნებართვის გასაცემად საჭიროა კანონით გათვა
ლისწინებული კრიტერიუმების დაკმაყოფილება და, თანხმობის შემთხვევაში, 
შესაბამისი საფასურის გადახდა. საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის გაცემისა 
და შეღავათების დაწესების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ბიუროს უფროსი, 
სააგენტოს უფროსთან შეთანხმების საფუძველზე.

პირობით მსჯავრდებულს, ბიუროს თანხმობის შემთხვევაში, უფლება აქვს 
რეგისტრაცია დროებით სხვა პრობაციის ბიუროში გაიაროს.

5.5. მუდმივმოქმედი კომისია
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთერთი ქმედითი მექანიზმი, 

რაც ხელს უწყობს მსჯავრდებულის მიერ საპრობაციო ვადის პოზიტიურად 
გავლას, არის პირობითი მსჯავრის გაუქმება და ნასამართლობის მოხსნის 
შესაძლებლობა. თუ პირობით მსჯავრდებული გამოსაცდელი ვადის არანაკლებ 
ნახევრის გასვლის შემდეგ (საქართველოს სსკის 671 მუხლით გათვალისწინებუ
ლი სამოქალაქო შეთანხმების პირობების შესაბამისად კი, გამოსაცდელი 
ვადის ნახევრის გასვლამდეც) ყოფაქცევით დაამტკიცებს თავის გამოსწორებას, 
სააგენტოს პირობითი მსჯავრის გაუქმების საკითხთა განმხილველი მუდმივმოქ
მედი კომისია პირობით მსჯავრდებულის ყოფაქცევის კონტროლისა და მისი 
დახმარების განმახორციელებელი ორგანოს შუამდგომლობის საფუძველზე 
იღებს გადაწყვეტილებას პირობით მსჯავრდებულისათვის პირობითი მსჯავრის 
გაუქმებისა და ნასამართლობის მოხსნის შესახებ. მუდმივმოქმედი კომისია 
პირის მიმართვისა და სახელმწიფო საექსპერტო დაწესებულების მიერ გაცემული 
ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ შესაბამისი დასკვნის წარმოდგენის 
საფუძველზე განიხილავს და წყვეტს „ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ 
ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად პირისთვის ჩამორთმეული 
უფლებების ვადამდე აღდგენის ან უფლებების ჩამორთმევის ვადის შემცირების 
საკითხს (აუცილებელია, გასული იყოს ჩამორთმევის ვადის ერთი მესამედი). 
კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ვადის გასვლის შემდეგ კომისია პირის 
მიმართვის საფუძველზე ასევე განიხილავს და წყვეტს პირისთვის „სქესობრივი 
თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან 
ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე ჩამორთმეული უფლების 
ვადამდე აღდგენის/ვადის შემცირების საკითხს.

კომისიის შემადგენლობაში არიან: სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 
სამოქალაქო დანაყოფში შემავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთი 
მოსამსახურე, სააგენტოს სისტემის ორი თანამშრომელი, იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოს ერთი წარმომადგენელი, არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი 
წარმომადგენელი. კომისიის საქმიანობა ეფუძნება დამოუკიდებლობის, კანო
ნიერების, გამჭვირვალობისა და მიუკერძოებლობის   პრინციპებს.  მუდმივმოქ მე
დი კომისიის გადაწყვეტილება  შეიძლება  ადმინისტრაციული წესით ერთჯერა
დად გასაჩივრდეს სასამართლოში.
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ავთანდილ კენჭაძე 

5.6. ვიდეოპაემანი
პრობაციის სამსახური უზრუნველყოფს ვიდეოპაემნის უფლებით მოსარ

გებლე თავისუფლებააღკვეთილ მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნის პროცესის 
ადმინისტრირებას.

5.7. რეკომენდაციები ტრენერისათვის
განხილულ ქვეთავში ყურადღება უნდა გამახვილდეს საქმის რიგითობით 

განაწილებაზე, პრობაციის ოფიცრის თვითაცილებასა და აცილებაზე,  აქტის  
მიმ ღები ორგანოსთვის საქმისწარმოების დაწყებისა და დასრულების/შეწყვე
ტის შე სახებ შეტყობნების, აგრეთვე მსჯავრდებულისათვის პრობაციის 
ბიუროში გამოცხადე ბის შესახებ გაფრთხილების გაგზავნაზე. ასევე ყურადღება 
უნდა გამახვილდეს გამოსაცდელი ვადის დაწყებადასრულებაზე, განაჩენთა 
ერთობლიობაზე. 

აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო ენის არმცოდნე ბენეფიციარებისათვის უფლება
მოვალეობები ნათარგმნია ბევრ სხვადასხვა ენაზე, რასაც წარმატებით იყენებს 
პრობაციის ოფიცერი. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია თარჯიმნის სერვი
სით სარგებლობაც.

განსაკუთრებული რეგულაციებია დაწესებული საზღვარგარეთ გამგზავრებაზე. 
საზღვარგარეთ უნებართვოდ გასვლის მცდელობა ასევე გამოიწვევს დაჯარიმებას, 
ნებართვის გაუქმებას.

მნიშვნელოვანია ყურადღების გამახვილება საქმისწარმოებისას დოკუმენტის 
ადრესატისათვის ჩაბარების წესზე.

6. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა (სასამართლო, ადგილობრივი საბ ჭო, 
განრიდება)

„წევრი სახელმწიფოებისადმი ევროსაბჭოს პრობაციის წესების შესახებ“ 
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 2010 წლის 20 იანვრის რეკომენდაციის 
თანახმად, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა არის საზოგადოებრივი 
სასჯელის სახე ან ღონისძიება, რომელიც გულისხმობს პრობაციის ორგანოს მიერ 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო უსასყიდლო შრომის აღსრულების ორგანიზებასა 
და მასზე ზედამხედველობას, სამართალდამრღვევის მიერ მიყენებული ზიანის 
რეალურ ან სიმბოლურ ანაზღაურებას. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომას 
არ უნდა ჰქონდეს დამამცირებელი (მასტიგმატიზირებელი) ხასიათი და პრობაციის 
ორგანო უნდა შეეცადოს ისეთი სამუშაოს მოძიებას, რომელიც ხელს შეუწყობს 
მსჯავრდებულის უნარჩვევების განვითარებას და მის სოციალურ ჩართულობას. 

საზოგადოებრივი სანქციის ეს ფორმა შეიძლება მივიჩნიოთ აღდგენითი 
მართლმსაჯულების ერთერთ მნიშვნელოვან ფორმად. საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომა კარგი საშუალებაა, რომ კანონდამრღვევმა თავისი შრომით 
გამოასწოროს საზოგადოებისათვის მიყენებული ზიანი. 

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, საზოგადოებისათვის სასარგებლო 
შრომა ნიშნავს მსჯავრდებულის უსასყიდლო შრომას, რომლის სახეს განსაზღვრავს 
პრობაციის ბიურო. 

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომას, ორმოციდან რვაას საათამდე ვადით, 
ნიშნავს სასამართლო როგორც ძირითად, ისე დამატებით სასჯელად. განსხვავებული 
მდგომარეობაა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი საბჭოს 
მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემთხვევაში. საბჭოს შეუძლია მსჯავრდებულს, 
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თავი XV. სამართლებრივი ნაწილი (კანონმდებლობა პრობაციასთან მიმართებით)

რომელსაც სასჯელის სახით დანიშნული აქვს ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა, 
გარდა განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 
მოთავსებული მსჯავრდებულისა, სასჯელის მოხდის დროს მისივე თანხმობით 
შეუცვალოს სასჯელის მოუხდელი ნაწილი საზოგადოებისათვის სასარგებლო 
შრომით. ასეთ შემთხვევაში შესასრულებელი შრომის საათები გაცილებით მაღალი 
შეიძლება იყოს, ვიდრე სასამართლოს მიერ დანიშნული. საპატიმრო სასჯელის 
დაანგარიშებით ხდება სასჯელის შეცვლა და არის შემთხვევები, როდესაც საზო
გადოებისათვის სასარგებლო შრომის საათებმა სამი ათას საათზე მეტი შეად გინა. 
შეიძლება ითქვას, ასეთი სასჯელი მძიმე მდგომარეობაში აგდებს მსჯავრდებულს, 
მის აღსრულებას წლებიც შეიძლება დასჭირდეს და ამ პერიოდში იგი, იშვიათი 
გამონაკლისის გარდა, მოკლებულია შესაძლებლობას, მოიძიოს ანაზღაურებადი 
სამუშაო.  

საკანონმდებლო სიახლეა, როცა მსჯავრდებულს უვადო თავისუფლების 
აღკვეთა შეიძლება შეეცვალოს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით, 
თუ მან, ფაქტობრივად, მოიხადა თავისუფლების აღკვეთის თხუთმეტი წელი, 
წარმატებით გაიარა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ დამტკიცებული 
უვადო თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებული პირის გათავისუფლებისათვის 
მომზადების პროგრამა და თუ სასამართლო მიიჩნევს, რომ საჭირო აღარ 
არის მსჯავრდებულის მიერ ამ სასჯელის მოხდის გაგრძელება. სასამართლო 
გადაწყვეტილებას იღებს უვადო თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებული 
პირის გათავისუფლებისათვის მომზადების პროგრამის შემაჯამებელი ანგარიშის 
საფუძველზე, დანაშაულის ხასიათის, მსჯავრდებულის მიერ სასჯელის 
მოხდისას გამოვლენილი ქცევის, მის მიერ წარსულში დანაშაულის ჩადენის 
ფაქტის, ნასამართლობის, დანაშაულის განმეორებით ჩადენის რისკის, ოჯახური 
პირობებისა და მსჯავრდებულის პიროვნების გათვალისწინებით. მსჯავრდებულს 
უვადო თავისუფლების აღკვეთა საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით 
შეიძლება შეეცვალოს არანაკლებ ხუთი და არაუმეტეს ათი წლის ვადით, კანონით 
გათვალისწინებული გაანგარიშების შესაბამისად  პატიმრობის ერთი დღე შრომის 
ხუთი საათი.

დაახლოებით, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის სახისაა განრიდების 
სუბიექტის მიერ ნაკისრი საზოგადოებისათვის სასარგებლო უსასყიდლო 
სამუშაოს შესრულება. თუ განრიდების სუბიექტი იკისრებს საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო უსასყიდლო სამუშაოს შესრულებას, როგორც განრიდების პირობას, 
პროკურორი პრობაციის ბიუროს უგზავნის ინფორმაციას ამ პირის მიერ ნაკისრი 
განრიდების პირობის შესახებ.

პრობაციის ბიურო მსჯავრდებულს/განრიდებულს განუსაზღვრავს საზო
გადოებისათვის სასარგებლო შრომის/სამუშაოს სახესა და ყოველდღიურ 
ხანგრძლივობას. იგი აღსრულდება საჯარო დაწესებულებაში, გარდა იმ შემთხვე
ვისა, როდესაც, შესასრულებელი სამუშაოს საზოგადოებისათვის სასარგებლო 
ხასიათიდან გამომდინარე, სასჯელი შეიძლება აღსრულდეს კერძო სამართლის 
იურიდიულ პირში.

უნდა აღინიშნოს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის სასჯელის 
ეკონომიკური ეფექტიანობა  ნაკლები ხარჯი, რაც საპატიმრო სასჯელს ახლავს 
თან. ეს ასევე არის ეფექტიანი საშუალება, დამსაქმებელმა (სასჯელის მოხდის 
ადგილი) წარმატებით გამოიყენოს აღნიშნული რესურსი. ასევე მნიშვნელოვანია 
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ავთანდილ კენჭაძე 

საზოგადოების სწორად ინფორმირება, რომ მსჯავრდებულმა, საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომის ფარგლებში, მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა პარკის, სკვერის 
თუ სხვა ადგილის შექმნასა თუ მოწესრიგებაში. 

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა არ დაენიშნება პირველი და მეორე 
ჯგუფის ინვალიდებს, ორსულ ქალს, ქალს, რომელსაც ჰყავს შვიდ წლამდე ასაკის 
შვილი, საპენსიო ასაკის პირს, აგრეთვე გაწვეულ სამხედრო მოსამსახურეს.

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ხანგრძლივობა ყოველდღიურად 
არ უნდა აღემატებოდეს რვა საათს. იგი შეიძლება შესრულდეს დღის ნებისმიერ 
მონაკვეთში. სათანადო პირობების  არსებობის შემთხვევაში,  მსჯავრდებულს უფლე ბა 
აქვს, თავისი სურვილით, საზოგადოებისათვის სასარგებლოდ იმუშაოს დასვენების 
დღეებშიც. პატივსადები მიზეზების არსებობისას დამსაქმებელს, პრობაციის 
ოფიცერთან შეთანხმებით, შეუძლია გაათავისუფლოს მსჯავრდებული კონკრეტულ 
დღეს სამუშაოს შესრულებისაგან. ამ შემთხვევაში მსჯავრდებული შეუსრულე
ბელ სამუშაოს სხვა დროს შეასრულებს. თუ მსჯავრდებული უარს განაცხადებს 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომაზე ან განზრახ თავს აარიდებს მას, ეს 
სასჯელი შეიცვლება ჯარიმით, შინაპატიმრობით ან თავისუფლების აღკვეთით.

7. შინაპატიმრობა 
სასჯელის ერთერთი განსაკუთრებული სახეა შინაპატიმრობა. შინაპატიმრობა 

ნიშნავს მსჯავრდებულისათვის დღეღამის განსაზღვრულ პერიოდში თავის 
საცხოვრებელ ადგილზე ყოფნის ვალდებულების დაკისრებას. იგი  გულისხმობს 
თავისუფლების შეზღუდვას სახლის, და არა რომელიმე სპეციალური ინსტიტუ ციის 
პირობებში. შინაპატიმრობა ენიშნება ნასამართლობის არმქონე პირს ექვსი თვი
დან ორ წლამდე ვადით. შინაპატიმრობა შეიძლება დაინიშნოს ექვს თვეზე მცირე 
და ორ წელზე მეტი ვადითაც, თუ თავისუფლების აღკვეთა, საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომა, გამასწორებელი სამუშაო ან ჯარიმა შეიცვლება შინაპატიმრო
ბით. შინაპატიმრობა არ დაენიშნება გაწვეულ სამხედრო  მოსამსახურესა 
და ოჯა  ხური დანაშაულის ჩამდენ პირს. შინაპატიმრობის მოხდის პერიოდ
ში მსჯავრდე ბულს ეკრძალება საქართველოს საზღვრის გადაკვეთა. თანა
მედროვე ტექნოლოგიების განვითარებამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა 
სასჯელაღსრულების სისტემაში. ელექტრონული მონიტორინგისას მსჯავრ
დებული აცნობიერებს, რომ მისი  ადგილსამყოფელი  კონტროლდება. ეს ყოვე
ლივე ხელს უწყობს განმეორებით დანაშაულის ჩადენის პრევენციას, რაც ელექ
ტრო ნული მონიტორინგის სარეაბილიტაციო შედეგს წარმოადგენს. ასევე იგი 
ნაკლებხარჯიანია და მოიცავს დამატებითი უსაფრთხოების გარანტიებს საზოგა
დოებისათვის, ხელს უწყობს არასაპატიმრო სასჯელის წარმატებით აღსრულებას, 
მსჯავრდებულთა ეფექტიან კონტროლს და მონიტორინგს, ზოგავს საბიუჯეტო 
რესურს და განმეორებით დანაშაულის პრევენციას უწყობს ხელს. აქვე უნდა 
აღინიშნოს იმ მოსაზრების არსებობა, რომ ელექტრონული მონიტორინგით ირღვევა 
მსჯავრდებულის პირადი ცხოვრების უფლება (Privacy).  

შინაპატიმრობა, როგორც წესი, აღსრულდება ელექტრონული ზედამხედვე
ლო ბის საშუალების გამოყენებით. ელექტრონული ზედამხედველობის 
გამოუყენებ ლობის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სააგენტო.

შინაპატიმრობის აღსრულებისას მსჯავრდებულის მიერ ელექტრონული 
ზედამხედველობის საშუალების დაკარგვის ან მსჯავრდებულის ბრალეული 
ქმედებით ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების დაზიანების შემთხვე
ვაში ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მას, ხოლო არასრულწლოვანი 



206

თავი XV. სამართლებრივი ნაწილი (კანონმდებლობა პრობაციასთან მიმართებით)

მსჯავრდებულის შემთხვევაში  მის კანონიერ წარმომადგენელს.
აპარატურის დაზიანებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ერთერთ 

გარანტიას წარმოადგენს აპარატურის სრული ღირებულების ოდენობის ფულადი 
თანხის  5000 ლარის  განთავსება სააგენტოს სპეციალურ სადეპოზიტო ანგარიშზე 
აპარატურის დამაგრებიდან 7 დღის განმავლობაში.

იქ, სადაც შინაპატიმრობის  ელექტრონული ზედამხედველობის საშუა
ლების გამოყენებით კონტროლი ტექნიკურად შეუძლებელია, კონტროლი 
ხორციელდება მსჯავრდებულის საცხოვრებელ ადგილზე პრობაციის ოფიცრის 
გაუფრთხილებელი ვიზიტით, თვეში არანაკლებ ექვსჯერ. სხვადასხვა პირობის 
არსებობის შემთხვევაში, კანონით შესაძლებელია რეჟიმის დარღვევის საპატიოდ 
ჩათვლა. 

როგორც აღინიშნა, შინაპატიმრობას როგორც ძირითადი, ასევე დამატებითი 
სასჯელის სახით იყენებს სასამართლო. ასევე შესაძლებელია, სპეციალური 
პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი საბჭოს გადაწყვეტილებით, მსჯავრ
დებულს, რომელსაც სასჯელის სახით დანიშნული აქვს ვადიანი თავისუ ფლების 
აღკვეთა, გარდა განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწე
სებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულისა, მისივე თანხმობით, სასჯელის 
მოუხდელი ნაწილი შეეცვალოს შინაპატიმრობით. საკანონმდებლო სიახლეა ის, რომ 
მსჯავრდებულს უვადო თავისუფლების აღკვეთაც აგრეთვე შეიძლება შეეცვალოს 
შინაპატიმრობით, მსგავსად საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით მისი 
შეცვლისა. სასჯელის შინაპატიმრობით შეცვლაზე იგივე პირობები ვრცელდება, რაც 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით შეცვლაზე. 

7.1. რეკომენდაციები ტრენერისათვის
კანონი მნიშვნელოვან შეღავათს აწესებს არასრულწლოვნებისა და 

სოციალურად დაუცველი პირების მიმართ. ისინი გათავისუფლებულნი არიან 
ყოველთვიური საფასურის გადახდისაგან; სოციალურად დაუცველი პირები ასევე 
თავისუფლდებიან საგარანტიოს წარდგენისაგან. ამ უკანასკნელისგან კანონი არ 
ათავისუფლებს არასრულწლოვნის წარმომადგენელს, რაც ექსპერტებს შორის 
აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს. 

გამოწვევაა ისიც, რომ ადგილობრივი საბჭოს გადაწყვეტილებით სასჯელ
შეცვლილი მსჯავრდებულები მეტად არიან ინფორმირებულნი შინაპატიმრობის 
შესახებ, ვიდრე სასამართლოს მიერ მსჯავრდებული პირები.

8. სხვა არასაპატიმრო სასჯელები 
8.1. თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა
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. იგი შეიძლება დაინიშნოს როგორც ძირითად, 
ისე დამატებით სასჯელად.

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ძირითად 
სასჯელად მსჯავრდებულს ენიშნება ერთიდან ხუთ წლამდე ვადით, ხოლო 
დამატებით სასჯელად  ექვსი თვიდან სამ წლამდე ვადით. 

ძირითად სასჯელად საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ან 
გამასწორებელი სამუშაოს დანიშვნისას, აგრეთვე პირობითი მსჯავრის დროს 
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დამატებით სასჯელად დანიშნული თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 
უფლების ჩამორთმევის ვადა გამოიანგარიშება სასამართლოს განაჩენის კანონიერ 
ძალაში შესვლის მომენტიდან. 

ძირითად სასჯელად შინაპატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნისას 
დამატებით სასჯელად დანიშნული თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 
უფლების ჩამორთმევის ვადა გამოიანგარიშება ძირითადი სასჯელის მოხდის 
მომენტიდან და ვრცელდება ძირითადი სასჯელის მოხდის მთელ ვადაზე.

პრობაციის ოფიცერი უფლებამოვალეობების გაცნობის შემდეგ განუმარტავს 
მსჯავრდებულს სასჯელის მოხდის წესებს და პირობებს, პერიოდულად 
აკონტროლებს მსჯავრდებულისათვის დაკისრებული მოვალეობების შესრულებას. 
თუ პრობაციის ოფიცერი დაადგენს, რომ მსჯავრდებულს დაკავებული აქვს 
აკრძალული თანამდებობა, ოფიცერი დამსაქმებელ თანამდებობის პირს უგზავნის 
მოთხოვნას, გაათავისუფლოს მსჯავრდებული დაკავებული თანამდებობიდან ან 
აუკრძალოს მას განაჩენში მითითებული საქმიანობა. 

8.1.1. რეკომენდაცია ტრენერისათვის
თუ საქმისწარმოება მიმდინარეობს მხოლოდ თანამდებობის დაკავების ან 

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის ნაწილში, მსჯავრდებულს უფლება აქვს 
დატოვოს საზღვარი.

8.2. სასჯელის სახით იურიდიული პირისათვის საქმიანობის უფლების 
ჩამორთმევა

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ნიშნავს იურიდიული პირისათვის უვადოდ 
ან ერთიდან ათ წლამდე ვადით საქმიანობის ერთი ან რამდენიმე სახის აკრძალვას. 
იგი შეიძლება გავრცელდეს საქმიანობაზე, რომლის განხორციელებისას ან რომლის 
განხორციელებასთან დაკავშირებით იქნა ჩადენილი დანაშაული. 

იურიდიული პირისათვის საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის შესახებ 
სამართლებრივი აქტის აღსრულებისას პრობაციის ოფიცერი იღებს ზომებს 
იურიდიული პირის სარეგისტრაციო მონაცემებში აკრძალული საქმიანობის 
სახისა და ამ საქმიანობის აკრძალვის ვადის აღნიშვნის უზრუნველსაყოფად. თუ 
იურიდიული პირისთვის საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ეხება იურიდიული 
პირის სალიცენზიო/სანებართვო საქმიანობის აკრძალვას, პრობაციის ოფიცერი 
სათანადო ლიცენზიის/ნებართვის გამცემ ორგანოს შესაბამისი სამართლებრივი 
აქტის აღსასრულებლად მიღებიდან 3 დღის ვადაში აცნობებს იურიდიული 
პირისთვის საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის შესახებ. თუ იურიდიული პირი 
აკრძალულ საქმიანობას აგრძელებს, პრობაციის ბიუროს უფროსი მიმართავს 
სასამართლოს წარდგინებით იურიდიული პირისათვის დანიშნული საქმიანობის 
უფლების ჩამორთმევის სასჯელის სხვა სახის სასჯელით შეცვლის შესახებ.

აღსანიშნავია, რომ ჩვენს რეალობაში ასეთი სასჯელი ძალზე იშვიათია.

8.3. გამასწორებელი სამუშაო
გამასწორებელი სამუშაო შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ ძირითად სასჯელად. 

იგი ინიშნება ერთი თვიდან ორ წლამდე ვადით და მოხდილი უნდა იქნეს 
მსჯავრდებულის სამუშაო ადგილზე. მსჯავრდებულს ხელფასიდან სახელმწიფოს 
სასარგებლოდ ექვითება თანხა განაჩენით დადგენილი ოდენობით, შემოსავლის 
არანაკლებ ხუთისა და არა უმეტეს ოცი პროცენტისა. აღნიშნული სასჯელის 
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განსაზღვრისას აუცილებელი პირობაა, რომ მსჯავრდებული იყოს დასაქმებული. 
გამასწორებელი სამუშაო იწყება იმ დღიდან, როდესაც დამსაქმებლის ადმი
ნისტრაცია, სადაც მსჯავრდებული მუშაობს, პრობაციის ბიუროსაგან მიიღებს 
სასამართლო განაჩენის ასლს და სხვა შესაბამის დოკუმენტებს.

დამსაქმებლის ადმინისტრაციას ეკისრება:
ა.  მსჯავრდებულის ხელფასიდან სწორი და დროული დაქვითვის და 

დაქვითული თანხის დადგენილი წესით გადარიცხვის განხორციელება;
ბ.  მსჯავრდებულის ყოფაქცევის გაკონტროლება;
გ.  პრობაციის ბიუროსათვის შეტყობინება მსჯავრდებულის მიმართ 

წახალისებისა და დასჯის მეთოდების გამოყენების შესახებ;
დ.  შეტყობინება მსჯავრდებულის სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის ან 

სამუშაოდან გათავისუფლების თაობაზე;
ე.  თუ მსჯავრდებული სასჯელის მოხდის პროცესში დამსაქმებლის 

ინიციატივით გათავისუფლდა სამუშაოდან, ადმინისტრაცია ვალდებულია 
დაუყოვნებლივ აცნობოს პრობაციის ბიუროს მსჯავრდებულის 
გათავისუფლების შესახებ.

8.4. იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვა
იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვა ნიშნავს იარაღის დამზადე

ბის, შეძენის ან/და იარაღის  (მათ შორის, სამსახურებრივსაშტატო იარაღის)  შენახ
ვის, ტარების ან/და გამოყენების შეზღუდვას ან/და აკრძალვას. იგი შეიძლება 
დაინიშნოს მხოლოდ დამატებით სასჯელად. აღნიშნული სასჯელი, როგორც წესი, 
ინიშნება უმეტესწილად ოჯახური ძალადობის შემთხვევებში.  

პრობაციის ოფიცერს მსჯავრდებული აღრიცხვაზე აჰყავს და განუმარტავს მას 
სასჯელის მოხდის წესებსა და პირობებს.

პრობაციის ოფიცერი აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტის წარმოებაში 
მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
უგზავნის მოთხოვნას მსჯავრდებულისთვის იარაღთან დაკავშირებული ლიცენ
ზიის (ნებართვის) გაუქმების შესახებ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 
იარაღთან დაკავშირებული ლიცენზიის (ნებართვის) გაუქმებასა და იარაღის 
ჩამორთმევას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
პრობაციის ოფიცრის მოთხოვნის საფუძველზე ლიცენზიის (ნებართვის) გაუქმების 
შემთხვევაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიღებული ზომების 
შესახებ ინფორმაციას აწვდის პრობაციის ბიუროს ზომების მიღებიდან არაუგვიანეს 
3 სამუშაო დღისა.

9. პრობაციის სახის სამართლებრივი აქტები
9.1. პირობითი მსჯავრი 
პირობითი მსჯავრის სამართლებრივ ბუნებასთან დაკავშირებით მეცნიერებ

ში განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს. მას სხვადასხვაგვარად განიხილავენ: 
როგორც სასჯელის განსაკუთრებულ სახეს; სასჯელის აღსრულების გადავადებად; 
აღმზრდელობითი ზემოქმედების საშუალებად, რომელიც მიმართულია 
მსჯავრდებულის გამოსწორებისაკენ; სისხლისსამართლებრივი ხასიათის სხვა 
ღონისძიებად; სასჯელის აღსრულების განსაკუთრებულ რეჟიმად, რომლის დროსაც 
განაჩენის აღსრულება არ ხდება.
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ავთანდილ კენჭაძე 

საქართველოს კანონმდებლობაში პირობითი მსჯავრის დეფინიციას 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი არეგულირებს. აღსანიშნავია, რომ 
პირობითი მსჯავრი სასჯელის სახე არ არის და მას ზემოაღნიშნულ კოდექსში 
ცალკე თავი აქვს დათმობილი. პირობითი მსჯავრი არის სისხლისსამართლებრივი 
ღონისძიება, რომელიც შეეფარდება იმ მსჯავრდებულს, რომლის გამოსწორებაც 
შესაძლებელია რეალური სასჯელის მოხდის გარეშე გამოსაცდელი ვადის 
დაწესებით. მნიშვნელოვანია გამოსაცდელი ვადის ხანგრძლივობა. პირობითი 
მსჯავრის მიზნებიდან გამომდინარე,  დღევანდელი მდგომარეობით, გამოსაცდელი 
ვადა შეიძლება იყოს ერთი წლიდან ექვს წლამდე. 

პირობითი მსჯავრის აღსრულების ორგანოა პრობაციის ბიურო, გარდა 
გამონაკლისისა  მოქმედი სამხედრო მოსამსახურის შემთხვევაში მასზე 
ზედამხედველობას ახორციელებს შესაბამისი სამხედრო ნაწილი.

გამოსაცდელი ვადის პერიოდში პრობაციის ოფიცერი აკონტროლებს 
სასამართლოს მიერ მსჯავრდებულისათვის დაკისრებული მოვალეობების 
შესრულებას, აკონტროლებს მსჯავრდებულის ყოფაქცევას და დახმარებას უწევს 
მას, მსჯავრდებულთან ატარებს აღმზრდელობითი ხასიათის ღონისძიებებს, 
შეძლებისდაგვარად ეხმარება მსჯავრდებულს შრომით მოწყობაში, ახორციელებს 
სხვა ღონისძიებებს, რომლებიც ხელს შეუწყობს მსჯავრდებულის რესოციალიზა
ციას, რისთვისაც, საჭიროების შემთხვევაში, ამყარებს საქმიან ურთიერთობებს 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, სხვა სახელმწიფო და 
არასახელმწიფო ორგანოებთან; შესაბამისი სამართლებრივი აქტის აღსრულებას 
იგი ახორციელებს მსჯავრდებულის რისკის შეფასებისა და მსჯავრდებულისთვის 
დანიშნული სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით. 
აღნიშნული ფუნქციის შესრულებისას პრობაციის ოფიცერი თანამშრომლობს 
სოციალურ მუშაკთან და ფსიქოლოგთან. იგი „არასაპატიმრო სასჯელთა და 
პრობაციის აქტების სააღსრულებო წარმოების შესახებ ინსტრუქციის“ შესაბამისად 
ახორციელებს მსჯავრდებულის მიერ კანონით დადგენილი რეჟიმის შესრულების 
თაობაზე ინფორმაციის, აგრეთვე მსჯავრდებულის შესახებ სხვა ინფორმაციის 
სპეციალურ ელექტრონულ პროგრამაში რეგისტრაციას.

 
9.2. სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლება
თავისუფლებააღკვეთილი პირის ერთერთ უფლებას, რომელიც ხელს უწყობს 

მის რესოციალიზაციას, წარმოადგენს სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე 
გათავისუფლების უფლება (გარდა განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულისა). აღნიშნული უფ
ლებით სარგებლობა შეუძლია უვადო თავისუფლებააღკვეთილ პირსაც. 

პირობით ვადამდე გათავისუფლების მიზანი უნდა იყოს მსჯავრდებულის 
დახმარება, რათა მან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გატარებული 
დროის შემდეგ შეძლოს საზოგადოებაში კანონმორჩილი ცხოვრება გათავისუფლე
ბის შემდგომი პირობების შექმნითა და ზედამხედველობით, რამაც ხელი უნდა 
შეუწყოს მიზნის მიღწევას და წვლილი შეიტანოს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფასა და დანაშაულის შემცირებაში.

მსჯავრდებული, რომელსაც შეფარდებული აქვს საპატიმრო სასჯელი, შეიძლება 
პირობით ვადამდე გათავისუფლდეს სასჯელის მოხდისაგან, თუ საქართველოს 
იუსტიციის სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების  
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის  ადგილობრივი საბჭო მიიჩნევს, რომ მისი 
გამოსწორებისათვის საჭირო აღარ არის დანიშნული სასჯელის მთლიანად მოხდა. 
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თავი XV. სამართლებრივი ნაწილი (კანონმდებლობა პრობაციასთან მიმართებით)

ბიუროში  საქმისწარმოება  დაახლოებით  იმავე წესის შესაბამისად ხდება, რო
გორც პირობითი მსჯავრის დროს.

9.3.  სასჯელის მოხდის გადავადება (ორსული ქალისათვის, მშობიარობის შემ
დეგ 1 წლამდე)

სასამართლოს შეუძლია გადაუვადოს სასჯელის მოხდა ორსულ ქალს, 
მშობიარობის შემდეგ 1 წლამდე. თუ მსჯავრდებული უარს აცხადებს შვილზე ან 
თავს არიდებს მის აღზრდას, პრობაციის ოფიცერი მას წერილობით აფრთხილებს, 
რომ ასეთი ქმედება სასჯელის მოხდის გადავადების გაუქმებისა და განაჩენით 
დანიშნულ ადგილას მსჯავრდებულის სასჯელის მოსახდელად გაგზავნის 
წარდგინების საფუძველია. როდესაც შვილი 1 წლის ასაკს მიაღწევს, სასამართლო 
გაათავისუფლებს მსჯავრდებულს სასჯელის მოუხდელი ნაწილის მოხდისაგან, ან 
სასჯელის მოუხდელ ნაწილს შეუცვლის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით, ანდა 
მიიღებს გადაწყვეტილებას მსჯავრდებულის სასჯელის მოუხდელი ნაწილის 
მოსახდელად შესაბამის დაწესებულებაში დაბრუნების შესახებ.

10. არასრულწლოვანთა საქმისწარმოება
ქართულმა სამართლის სისტემამ გამიჯნა არასრულწლოვანი კანონთან 

კონფლიქტში მყოფი პირი სრულწლოვანისაგან. მნიშვნელოვანია მოიძებნოს 
კომპრომისი სადამსჯელო და სოციალური კეთილდღეობის სისტემებს შორის. 
როგორც ზემოთ აღინიშნა, სასჯელი არის სახელმწიფო იძულების განსაკუთრებუ
ლი ღონისძიება, რომელიც საქართველოს სახელით მხოლოდ სასამართლოს 
გამამტყუნებელი განაჩენით შეიძლება შეეფარდოს დანაშაულის ჩამდენ პირს. 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, სასჯელის მიზანია 
სამართლიანობის აღდგენა, ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება და დამნაშავის 
რესოციალიზაცია. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მიხედვით, 
არასრულწლოვნისთვის დანიშნული სასჯელის მიზანია არასრულწლოვნის 
რესოციალიზაციარეაბილიტაცია და ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება. 
ერთი მხრივ, დასჯა მოითხოვს იძულებით აღკვეთ მიდგომებს სამართლიანობის 
აღსადგენად, განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილების მიზნის მისაღწევად, 
სამართლიანი სასამართლოს პრინციპისა და ჩადენილ დანაშაულთან სასჯელის 
პროპორციულობის პრინციპის დასაცავად. მეორე მხრივ კი, არასრულწლოვანი 
არ არის მომწიფებული იმისთვის, რომ მან სრულად გაითავისოს ჩადენილი 
დანაშაულის  სიმძიმე/ხასიათი/შედეგი; ის განათლების სუბიექტი უფრო უნდა იყოს, 
ვიდრე დასჯას დაქვემდებარებული პირი, რადგან დასჯამ შესაძლოა გაზარდოს 
განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის ალბათობა. როგორც ზემოთქმულიდან ჩანს, 
არასრულწლოვნებთან მიმართებით პრიორიტეტი ენიჭება მათ რესოციალიზაცია
რეაბილიტაციას და არა სამართლიანობის აღდგენის მიზანს. არასრულწლოვნის 
სასჯელის სახეებია: ჯარიმა, შინაპატიმრობა, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა, 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა.

აღსანიშნავია, რომ პრობაციის სამართლის სისტემაში, ისევე როგორც, 
ზოგადად, სისხლის სამართლის სისტემაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს 
არასრულწლოვანთა საქმისწარმოებას. ამ პროცესს მხოლოდ არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პირები აწარმოებენ. საქმისწარმოებისას 
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებია: არასრულწლოვნის უსაფრთხოების, 
კეთილდღეობის, ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, განვითარების, რესო
ციალიზაციარეაბილიტაციისა და სხვა ინტერესები, რომლებიც საერთაშორისო 
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ავთანდილ კენჭაძე 

სტანდარტებისა და არასრულწლოვნის ინდივიდუალური მახასიათებლების 
შესაბამისად, აგრეთვე მისი აზრის გათვალისწინებით განისაზღვრება. სის
ხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის მიზნებისათვის არასრულწლოვნად 
ითვლება პირი, რომელსაც დანაშაულის ჩადენის მომენტისათვის შეუსრულდა 
14 წელი, მაგრამ არ შესრულებია 18 წელი. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის 
აღრიცხვაზე დაყენებას და მისთვის უფლებამოვალეობების გაცნობას აუცილებ
ლად უნდა ესწრებოდეს მისი კანონიერი წარმომადგენელი. არასრულწლოვანთან 
მიმართებით კანონმდებლობა მთელ რიგ შეღავათებს ითვალისწინებს. არა სრულ
წლოვანი გათავისუფლებულია საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის საფა
სურის გადახდისაგან, ასევე გათავისუფლებულია შინაპატიმრობის საფასუ რის 
გადასახადისაგან. გამოცხადების რეჟიმის დარღვევის შემთხვევაში მის მიმართ, 
საჯარიმო ქვითრის ნაცვლად, დგება ოქმი გაფრთხილების შესახებ. კანონი ასევე 
ადგენს არასრულწლოვნის მიერ საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის მოხ
დის განსხვავებულ პირობებს. 

10.1. რეკომენდაცია ტრენერისათვის
არასრულწლოვნის საქმისწარმოებისას ბენეფიციართან მუშაობის პროცესში, 

შეფასებისა და შემდგომი გეგმის განხორციელების მიზნით, თავიდანვე ერთვება 
სოციალური მუშაკი.

11. გამოყენებული ლიტერატურა
 ● საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი.
 ● საქართველოს კანონი დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა 

აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ.
 ● არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი.
 ● საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2016 წლის 

11 ივლისის ბრძანება N89 არასაპატიმრო სასჯელთა და პრობაციის აქტების 
სააღსრულებო წარმოების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე.

 ● ტურავა მ., სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, მე9 გამოც., 
თბ., 2013.

 ● არსოშვილი გ., მიქანაძე გ., შალიკაშვილი მ., პრობაციის სამართალი, თბ., 
2015. 

 ● ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2010)1 წევრი 
სახელმწიფოებისადმი ევროსაბჭოს პრობაციის წესების შესახებ.

 ● ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2003)22 პირობით 
ვადამდე გათავისუფლების შესახებ. 

12. რეკომენდებული ლიტერატურა
 ● საქართველოს კონსტიტუცია (II თავი).
 ● საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი.
 ● საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი.
 ● საქართველოს კანონი დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა 

აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ.
 ● არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი.



212

თავი XV. სამართლებრივი ნაწილი (კანონმდებლობა პრობაციასთან მიმართებით)

 ● საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ.
 ● საქართველოს კანონი ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 

შესახებ.
 ● საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (III და IV თავი).
 ● საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება 

N485 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  დანაშაულის პრევენციის, 
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენ
ტოს დებულების დამტკიცების შესახებ.

 ● საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება 
N486 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  დანაშაულის პრევენციის, 
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენ
ტოს ტერიტორიული ორგანოს  დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო 
სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ბიუროს ტიპური დებულების 
დამტკიცების  შესახებ.

 ● საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2016 წლის 
11 ივლისის ბრძანება N89 არასაპატიმრო სასჯელთა და პრობაციის აქტების 
სააღსრულებო წარმოების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე.

 ● საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 
დახმარების საკითხთა მინისტრის 2012 წლის 29 თებერვლის ბრძანება 
N31 საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომამისჯილის სათანადო სახის 
დაზღვევით უზრუნველყოფის წესისა და პირობების დადგენის თაობაზე.

 ● საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 
დახმარების საკითხთა მინისტრის 2011 წლის 17 ივნისის ბრძანება N107 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომამისჯილისათვის კვების ხარჯების 
დანიშვნის წესისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე.

 ● საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2020 წლის 12 მარტის ბრძანება N502 
სრულწლოვან მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზა
ციისა და რეაბილიტაციის მიზნით რისკისა და საჭიროებების შეფასების, 
აგრეთვე, ინდივიდუალური გეგმის მომზადების, განხორციელებისა და 
მონიტორინგის წესის (შემთხვევის მართვის წესი) დამტკიცების შესახებ.

 ● საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2021 წლის 09 თებერვლის 
ბრძანება N682 უვადო თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებული პირის 
გათავისუფლებისათვის მომზადების პროგრამის დამტკიცების შესახებ.

 ● საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახ
მარების საკითხთა მინისტრის 2011 წლის 5 აპრილის ბრძანება N55 
მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნით სარგებლობის წესის დამტკიცების 
თაობაზე.

 ● საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2017 წლის 
28 დეკემბრის N146 ბრძნება შინაპატიმრობის აღსრულების წესის დამტკი
ცე ბის შესახებ.

 ● საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2018 წლის 09 აგვისტოს ბრძანება N321 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს პირობითი მსჯავრის 
გაუქმების საკითხთა განმხილველი მუდმივმოქმედი კომისიის დებულების 
დამტკიცების შესახებ.



213

1. შესავალი
21ე საუკუნე ტექნოლოგიების განვითარების სწრაფი ტემპით გამოირჩევა და, 

პროგრესთან ერთად, ის მრავალი გამოწვევის წინაშე აყენებს ამა თუ იმ სფეროს. 
გამონაკლისი არც პრობაციის სისტემაა. დღესდღეობით, პრობაციის ოფიცრების 
მიერ ყოველდღიურ მუშაობაში გამოიყენება ელექტრონული საქმის წარმოების 
პროგრამები, ელექტრონული მონიტორინგი, ვირტუალური კონფერენციები 
და პაემნები  ის, რაც  წარმოუდგენელი იყო ათი წლის წინ. ტექნოლოგიაზე 
წვდომა მხოლოდ პრობაციის ოფიცრებს არ აქვთ. ტექნოლოგიებმა ასევე შექმნა 
ახალი დამნაშავე, კიბერდანაშაულები; დამნაშავეები, რომლებიც დანაშაულის 
ჩადენისათვის ტექნოლოგიებს იყენებენ. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ 
მართლმსაჯულების სისტემის სხვადასხვა რგოლის თანამშრომლებმა (პოლიტიკის 
შემქმნელები, პროექტების მენეჯერები, ICT სპეციალისტები და ა.შ.) დღევანდელ 
გამოწვევებსა და პრობაციაში ტექნოლოგიური დომენის შემდგომი განვითარების 
ეტაპების შესახებ მსჯელობა აქტიურ ფაზაში გადაიყვანონ და იპოვონ საუკეთესო 
გადაწყვეტილებები.  

1.1. თავის მოკლე მიმოხილვა და მიზნები 
წინამდებარე თავი წარმოადგენს პრობაციის სისტემაში თანამედროვე 

ტექნოლოგიებით გამოწვეული მიღწევებისა და ბარიერების მიმოხილვას. 
ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
უკვე განუყოფელ ნაწილად იქცა, შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს როგორც 
ადამიანის უფლებების დასაცავად, ისე მათი დარღვევისათვის. თანამედროვე 
ტექნოლოგიებზე მსჯელობა პრობაციის სისტემის თანამშრომლებს დაეხმარება, 
უკეთ გაიაზრონ მათი საქმიანობის ამოცანები ვირტუალურ სივრცეში და იპოვონ 
ადამიანის უფლებების დაცვისათვის საუკეთესო ციფრული გადაწყვეტილება 
ალტერნატიული სასჯელების აღსრულებისას, ამასთანავე, შეიმუშაონ სტრატეგია 
პრობაციის სამსახურის მომავალი განვითარებისათვის ციფრულ ერაში.  

2. ციფრული ტენდენციები პრობაციაში 
ტექნოლოგიების განვითარების კვალდაკვალ, მართლმსაჯულების სფეროში 

მომუშავე ექსპერტები, პროფესორები და მკვლევრები შეისწავლიან კანონ
შემოქმედების, დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელების აღსრულებასა 
და სხვა მომიჯნავე სექტორებზე ხელოვნური ინტელექტის (Al) გავლენას. პრობაციის 
ევროპულმა ორგანიზაციამ (CEP) შექმნა „ტექნოლოგიის ექსპერტთა ჯგუფი“, 

თავი XVI. თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი პრობაციის სისტემაში

ავტორი: მორეტა ბობოხიძე
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თავი XVI. თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი პრობაციის სისტემაში

რომელიც ყოველწლიურად მართავს კონფერენციას და განიხილავს ტექნოლოგიურ 
სიახლეებს, მიღწევებსა და გამოწვევებს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულე
ბაში. 2020 წელს ექსპერტთა ჯგუფის შეხვედრაზე გამოქვეყნდა ტექნოლოგიების სია, 
რომელიც დღეს გამოიყენება პრობაციაში: 

 ● ელექტრონული მონიტორინგი და ბიომეტრიული ტექნოლოგიები; 
 ● პროგრამები მობილურებისთვის, ტაბლეტებისთვის, სენსორული 

ეკრანებისთვის;
 ● ციფრული ინსტრუმენტული კომპლექტები და ინტერვენციები; 
 ● ვირტუალური რეალობა, ვიზუალიზაცია, სიმულაცია;
 ● ვიდეოკონფერენციის საკომუნიკაციო ტექნოლოგია;
 ● ციფრული პლატფორმები მომხმარებლისთვის შემუშავებული შინაარსით;
 ● სათამაშო / კომპიუტერზე დაფუძნებული სერიოზული თამაში;
 ● ციფრული სკრინინგისა და შეფასების ინსტრუმენტები;
 ● პერსონალის ციფრული მაგიდები და კლიენტების პორტალები;
 ● ციფრული გადაწყვეტილების მიღების ხელსაწყოები პერსონალისთვის;
 ● ხელოვნური ინტელექტი (AI) და დიდი მონაცემები;
 ● სოციალური მედია და სხვა. 

მიზანი:
 ● თავისუფლების  ან/და პირადი ცხოვრების შეზღუდვა;
 ● პატიმრობის ალტერნატივა  და განრიდება; 
 ● მეთვალყურეობა და მონიტორინგი; 
 ● პირობების შესრულების მოტივაცია;
 ● დანაშაულის კონტროლი და დანაშაულის შემცირება; 
 ● რისკის მართვა, მსხვერპლის დაცვა და საზოგადოებრივი დაცვა.

შედეგი: 
 ● ინდივიდებისა და მათი გარემოებების მიმართ მაღალი მგრძნობელობა და 

პერსონალიზება; 
 ● გამძლეობის, გამოჯანმრთელების და რეინტეგრაციის პროცესების 

მხარდაჭერა; 
 ● აგენტობა, თვითეფექტიანობა და ზრდა;
 ● ნაკლები დრო, ფული, დატვირთვა და რესურსები; 
 ● მეტი კომუნიკაცია, ტრადიციული ინტერვენციების ან/და სისტემების 

გაციფრულება. 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, დადებით ფაქტორებთან ერთად, 
შეიცავს არაერთ საფრთხეს, რომელიც უკავშირდება პერსონალური მონაცემების 
დაცვას, რეგულირებისა და სტანდარტიზაციის ნაკლებობას, ბუნდოვან ან 
არარსებულ გაიდლაინებსა და კანონმდებლობას. ტექნოლოგიური ინოვაციების 
დანერგვა პრობაციის სისტემაში გარდაუვალია, თუმცა მათი ეფექტიანობის 
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დასადგენად მკაცრი შეფასებაა საჭირო. ინოვაციური გადაწყვეტილებების შეფასება  
საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების სისტემის განვითარებაში ერთ
ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია.

3. ალტერნატიული სასჯელების სახეები და ხელოვნური ინტელექტი
3.1. არასაპატიმრო სასჯელი
თანამედროვე განვითარებულ ქვეყნებში არასაპატიმრო სასჯელები ფართოდ 

გამოიყენება და მათი აღსრულება  სცდება  სისხლის სამართლის მართლმსაჯუ
ლე ბის სფეროს. საზოგადოებრივი სანქციები (community sanctions) და საზო გა
დოებრივი მეთვალყურეობა (community supervision) ამერიკასა და ბევრ ევროპულ 
ქვეყანაში აპრობირებული პრაქტიკაა. ციხის საერთაშორისო ორგანიზაციის 
მონაცემების მიხედვით, 2020 წელს ამერიკაში, 100,000 მოსახლეზე, 1730 პირს 
შეეფარდა არასაპატიმრო სასჯელი, ხოლო ევროპაში  211ს. არასაპატიმრო 
სასჯელის აღსრულებაში ჩართულია პრობაციის სამსახური, ადგილობრივი 
თვითმმართველობა ან/და მუნიციპალიტეტი, მერიის სამსახურები, კერძო და 
არასამთავრობო სექტორი, მოხალისეები და ყოფილი სამართალდამრღვევები, 
რომლებმაც გაიარეს სრული რეაბილიტაცია. მულტისექტორული თანამშრომლობა 
უზრუნველყოფს პასუხისმგებლობის გადანაწილებას, საზოგადოების სხვადა
სხვა ჯგუფების ჩართულობას უსაფრთხო და სამართლიანი საზოგადოების 
ჩამოყალიბებაში.

დანაშაულის პრევენციის, რეციდივის შემცირებისა და სამართალდამრღვევის 
რეინტაგრაცის მიზნით გამოიყენება ალტერნატიული სასჯელების ისეთი სახეები, 
რომლებიც თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით ამარტივებს მათ აღსრუ
ლებას და მულტისექტორულ თანამშრომლობას. ესენია:

ა) ინტენსიური ზედამხედველობა.
ინტენსიური მეთვალყურეობა ელექტრონული მონიტორინგით („ტეგი“) არის 

თავისუფლების აღკვეთის ალტერნატიული გზა. მსჯავრდებულს აკონტროლებენ 
24 საათის განმავლობაში სხეულზე მიმაგრებული გადამცემის დახმარებით. ინ
ტენსიური ზედამხედველობა ასევე ვრცელდება იმ მსჯავრდებულებზე, რომლებსაც 
სასამართლომ მაქსიმალური ექვსთვიანი თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა.  

ბ) პირობითი სასჯელი საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომასთან ერთად.
ეს სასჯელი, ძირითადად, მაშინ გამოიყენება, როდესაც პირმა ჩაიდინა ერთჯე

რადი ხასიათის დანაშაული. მისი კომბინირება შესაძლებელია საზოგადოებისთვის 
სასარგებლო შრომასთან, მსჯავრდებულის თანხმობის შემთხვევაში.

გ) გამოსაცდელი ვადა (პრობაცია) საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომასთან 
ერთად. 

პირობით მსჯავრს ემატება ანაზღაურების გარეშე სამუშაოს შესრულების 
ბრძანება. სასამართლო ადგენს საათების რაოდენობას, რომლებიც მერყეობს 40დან 
240 საათამდე. 

დ) გამოსაცდელი ვადა (პრობაცია) სპეციალურ სამკურნალო გეგმასთან ერთად. 
კონტრაქტით მკურნალობა, უპირველეს ყოვლისა, გამოიყენება ნივთიერებების 

ბოროტად, ხანგრძლივი დროით მოხმარებისას, როდესაც აშკარა კავშირია 
ბოროტად გამოყენებასა და დანაშაულს შორის. სასამართლოსა და მსჯავრდებულს 
შორის დგება ხელშეკრულება ინსტიტუციონალურ ზრუნვასთან დაკავშირებით, 
რომელიც შეიძლება ჩატარდეს სახლში ან ღია კლინიკაში.
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3.2. ხელოვნური ინტელექტი 
ევროპის საბჭო ხელოვნურ ინტელექტს განმარტავს, როგორც „მეცნიერებების, 

თეორიების, ტექნოლოგიების ერთობლიობა, რომლის მიზანია ადამიანის კოგნი
ტური უნარების რეპროდუცირება მანქანის მიერ. არსებული განვითარების დონის 
გათვალისწინებით, ხელოვნური ინტელექტი ნიშნავს ადამიანის მიერ გასაკეთე ბე
ლი რთული ინტელექტუალური დავალებების დელეგირებას მანქანისთვის.”

ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით შესაძლებელია მოსახლეობის 
უსაფრთხოების დაცვა და დანაშაულის პრევენცია სწრაფად და მინიმალური 
რესურსებით. უსაფრთოებისა და სამართალდამცავ სტრუქტურებში ხელოვნური 
ინტელექტის გამოყენებით შესაძლებელია: ა) ნიმუშების და ანომალური ქცევის 
გამოვლენა; ბ) ხალხის ქცევისა და დანაშაულის ნიმუშების პროგნოზირება; გ) 
კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვა; დ) კრიმინალური ქსელების გამოვლენა; 
ე) სასამართლო პრაქტიკის ისტორიის ანალიზი; ვ) კვლევის/ძიების პროცესის 
გამარტივება; ზ) მტკიცებულებების შეჯამება; თ) ინფრასტრუქტურის დარღვევების 
პროგნოზირება; ი) განაწილებული სენსორული სისტემები და ნიმუში; კ) ოპერა
ციების მორგება მინიმალური ზემოქმედებისათვის. 

3.3. საზოგადოებრივი ზედამხედველობის გაძლიერება ტექნოლოგიების მეშ
ვეობით 

ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებით შეიძლება გაუმჯობესდეს პრობაციის 
ოფიცრის უსაფრთხოება და უნარები. თანამედროვე ტექნოლოგიების მე შ
ვეობით შესაძლებელია: ა) პრობაციის ოფიცრების უფრო ეფექტიანად მომ
ზადება/გადამზადება ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა საბაზისო უნარები და 
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინტერვენცია; ბ) პრობაციის ოფიცრების მიერ 
ჩატარებული ტრენინგების შეფასება; გ) უკუკავშირის დროულად მიღება. იმის 
გათვალისწინებით, რომ საზედამხედველო სერვისების მიწოდება იზრდება 
იმ თემში, სადაც სამართალდამრღვევი, უშუალოდ, ცხოვრობს და მუშაობს, 
ტექნოლოგიების გამოყენებით შესაძლებელია პრობაციის ოფიცრების მიერ საველე 
სამუშაოების განხორციელება. ამასთანავე, ყურადღება უნდა გამახვილდეს ერთ 
მნიშვნელოვან ასპექტზე  უსაფრთხოებაზე. უნდა შემუშავდეს და შეფასდეს 
მოწინავე გადაუდებელი დახმარების სისტემები, რათა დადგინდეს მათი გავლენა 
პრობაციის ოფიცრის უსაფრთხოებაზე, რომელიც მეწყვილის გარეშე მუშაობს. 

ტექნოლოგიების მეშვეობით შესაძლებელია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
ინტერვენციები, რაც უდიდეს როლს ასრულებს რეციდივის შემცირებაში. 
ავტომატიზებული საშუალებები დაეხმარება პრობაციის ოფიცერს კონკრეტული 
სამართალდამრღვევის კრიმინოგენური საჭიროებების უკეთ იდენტიფიცირე
ბაში. ვინაიდან პრობაციის სააგენტოების დღის წესრიგში დგას სათემო 
ზედამხედველობაზე გადასვლა, საჭიროა კვლევების ჩატარება, რათა შეფასდეს 
თანამშრომლების მეტი მობილურობის გავლენა მათზე დაკისრებული მოვალეობის 
ეფექტიანად განხორციელებაზე. ამასთანავე, მობილობის სტრატეგიების 
განსახორციელებლად სააგენტოებს სჭირდებათ საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება. 

3.4. ტექნოლოგია ხელს უწყობს ანგარიშვალდებულების შენარჩუნებას და ქცე  ვის 
პოზიტიურ ცვლილებას 

ადგილმდებარეობის მონიტორინგის  ტექნოლოგიების გამოყენების ინტენსი
ვო ბა იზრდება და, შესაბამისად, იზრდება თანმხლები ხარჯებიც  აღჭურვილობის
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თვის და პრობაციის ოფიცრის გადატვირთული რეჟიმის გამო. ამ ტექნოლოგიების 
დანერგვის მიზნით, სასურველი შედეგის მისაღწევად საჭიროა კვლევების ჩატარება. 
ასევე აუცილებელია შეფასებები ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ყველაზე ეფექ
ტიანი მიდგომის დასადგენად, დაბალი რისკის სამართალდამრღვევთა მიმართ 
ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით. ტექნოლოგიას შეუძლია დაეხმა
როს სააგენტოებს ოპერაციების გაუმჯობესებაში. არსებობს მრავალი შესაძლებლო
ბა ოპერაციული ან ადმინისტრაციული ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად, 
რაც იძლევა მწირი რესურსების უკეთ გამოყენების საშუალებას, მაგალითად, 
ეფექტიანი, ინტერნეტზე დაფუძნებული მიდგომა მსხვერპლისგან შეტყობინების 
მისაღებად. გარდა ამისა, თანამედროვე კომუნიკაციის მეთოდების (მაგალითად, 
ტექსტური გზავნილის) გამოყენება უნდა განიხილებოდეს ოფიცრებსა და 
სამართალდამრღვევებს შორის კონტაქტის შენარჩუნების საშუალებად პირდაპირი 
ურთიერთკავშირის დროს.  

3.5. რეკომენდაციები   
 ● განვითარებული ტექნოლოგიების გაანალიზება, მათი პოტენციალის 

შესაბამისად, პრობაციის ოფიცრის უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად.
 ● პრობაციის ოფიცრების უნარების განვითარებისთვის ვირტუალური 

რეალობის გამოყენებასთან დაკავშირებული ხარჯებისა და სარგებლის 
შეფასება.

 ● ავტომატიზებული ვიდეოანალიტიკის ქმედითობისა და ეფექტიანობის 
შესწავლა ინტერვენციების ხარისხის შეფასების მიზნით. 

 ● ტარებადი საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შეფასება, რამაც შეიძლება 
გააუმჯობესოს უკუკავშირი.

 ● ავტომატური შეხსენების ტექნოლოგიების გავლენის შეფასება  პრობა
ციონერის გამოცხადების მაჩვენებლებსა და ოფიცერთა დატვირთვებზე.

 ● წახალისების პროგრამების სარგებლის დადგენა.
 ● არსებული ინსტრუმენტების  იდენტიფიცირება (ან ახლის შემუშავება), 

რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ოფიცრებისათვის კრიმინოგენური 
საკვანძო საკითხების დასადგენად დამნაშავეებთან ურთიერთობისას.

 ● მობილური, სათემო მეთვალყურეობის მიდგომების ეფექტიანობის შესახებ 
კვლევის ჩატარება ტრადიციული, საოფისე მეთვალყურეობის საპირწონედ.

 ● ეფექტიანი სტრატეგიების განსაზღვრა  ოფიცრების საველე სამუშაოებისა
თვის მოსამზადებლად. 

 ● ადგილმდებარეობის მონიტორინგის ტექნოლოგიაზე კვლევის ჩატარება  ამ 
მიდგომისთვის ყველაზე შესაფერისი პოპულაციების და მონიტორინგის 
ოპტიმალური პერიოდების დასადგენად.

 ● კვლევის ჩატარება, რათა მიღებულ იქნეს სათანადო ტექნოლოგიური 
გადაწყვეტილებები დაბალი რისკის დამნაშავეთა მონიტორინგისთვის, 
დამნაშავეთა მახასიათებლებში განსხვავებების გათვალისწინებით.

 ● მსხვერპლთათვის განკუთვნილი იმ პორტალების რისკებისა და სარგებლის 
გამოკვლევა, სადაც მსხვერპლს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია დამნაშავეზე 
ან საქმის მასალები. 

 ● შესაბამისი ტექნოლოგიის არჩევის საუკეთესო პრაქტიკის დადგენა.



218

თავი XVI. თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი პრობაციის სისტემაში

 ● Case Studyის (შემთხვევების გამოკვლევები) შემუშავება, რომლებიც ხაზს 
უსვამს გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების გამოყენების სარგებელს. 

 ● თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის საუკეთესო 
პრაქტიკის დადგენა.  

 ● დაფების (Dashboard) შემუშავება, რომლებიც აუმჯობესებს ოფიცრების 
შესაძლებლობას, მოიპოვონ ინფორმაცია შეგროვებული მონაცემებიდან.

 ● Case Studyის (შემთხვევების გამოკვლევები) შემუშავება, რაც აჩვენებს 
მომხმარებელთა გაუმჯობესებული ინტერფეისების გავლენას გადაწყვე
ტილებების მიღებისა და ზედამხედველობის შედეგებზე.

 ● რეციდივის მაჩვენებელზე დამნაშავეთა მონაცემების პროგნოზირებადი 
ღირებულების შესწავლა  მაგალითად, სტაბილური დასაქმება, ნარკომანიის 
ტესტის შედეგები და არგამოცხადება.

4. საერთაშორისო კანონმდებლობა და მექანიზმები
4.1. ევროკავშირი
სწრაფი ტექნოლოგიური განვითარების გათვალისწინებით, ევროკავშირმა 2016 

წელს ახალი კანონმდებლობა მიიღო  „მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია 
(GDPR)“, რომელიც 2018 წლის მაისში შევიდა ძალაში. ამასთანავე, ევროკავშირმა 
მიიღო კანონმდებლობა სახელმწიფო ორგანოების მიერ მონაცემთა დაცვის 
დამუშავებაზე სამართლის დასაცავად. დირექტივა (EU) 2016/680 ადგენს მონაცემთა 
დაცვის წესებსა და პრინციპებს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაზე, რომლის 
მიზანია დანაშაულის პრევენცია, გამოძიება, დადგენა, სისხლისსამართლებრივი 
დევნა ან სასჯელის აღსრულება.   

მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის (GDPR) მოქმედება ვრცელდება ხე
ლოვნური ინტელექტის სამოქმედო არეალზე და მოიცავს შვიდ ძირითად პრინციპს: 
გამჭვირვალობა, სამართლიანობა და კანონიერება; დამუშავების მიზნის შეზღუდვა 
(ე.წ. purpose limitation); მონაცემთა მინიმიზაცია; სიზუსტე; ანგარიშვალდებულება; 
მთლიანობა და კონფიდენციალურობა; შენახვის ლიმიტირება. 

შექმნილია ევროკავშირის მონაცემთა უსაფრთხოების საბჭო, რომელიც სა
ხელმძღვანელო მითითებებსა და რეკომენდაციებს გამოსცემს AIის შემქმნელებისა 
და მომხმარებლებისთვის. 

4.2. ევროპის საბჭო
ევროპის საბჭოს მიერ შემუშავებულია ინტერნეტმმართველობის სტრატეგია 

20162019, ისევე როგორც მისი განახლებული პროექტი  „ციფრული მმართველო
ბის სტრატეგია 20202023”. ევროპის საბჭომ შექმნა Adhoc კომიტეტი (CAHAI) 
ხელოვნური ინტელექტის შესახებ, რომლის მთავარი დანიშნულებაა ხელოვნური 
ინტელექტის სამართლებრივი ჩარჩოების, მარეგულირებელი ნორმების, 
სტანდარტებისა და ეთიკური პრინციპების შესწავლაანალიზი. CAHAI ევროპის 
საბჭოს მნიშვნელოვანი უფლებამოსილი რგოლია ხელოვნური ინტელექტის 
სამართლებრივი ნორმებისა და ეთიკური სტანდარტების განსაზღვრის სფეროში. 
იგი სამი სამუშაო ჯგუფისგან შედგება, რომლებიც თემატური მიმართულებით 
მუშაობენ: ა) ხელოვნური ინტელექტის პოლიტიკის განმსაზღვრელი (Policy 
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Development) ჯგუფი; ბ) ხელოვნური ინტელექტის სამართლებრივი კვლევების 
ჯგუფი; გ) კომუნიკაციებისა და კონსულტაციების ჯგუფი.  

4.3. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია
გაეროს სპეციალიზებული ორგანიზაცია  საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო 

კავშირი, ატარებს გლობალურ სამიტს  “AI for Good Global Summit”, რომელიც 
წარმოადგენს გლობალური და ინკლუზიური დიალოგის პლატფორმას AI 
ინოვატორებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, და რომლის 
მიზანია ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობების განვითარებისა და გამოყენე
ბის საერთო ხედვაზე ჩამოყალიბება.

ხელოვნური ინტელექტისა და ადამიანის უფლებების შესახებ კვლევების 
წარმოებითა და ანგარიშების წარდგენით, გაეროს სპეციალური მომხსენებლები 
მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს და სახელმძღვანელო მითითებებს აძლევენ 
ქვეყნებს, რომლებსაც ხელოვნური ინტელექტის ადამიანის უფლებების დაცვის 
მაღალი სტანდარტით დანერგვა სურთ.

4.4. ეკონომიკური განვითარების და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OECD)
2019 წელს 42 ქვეყანამ მოაწერა ხელი OECDის ხელოვნური ინტელექტის 

პრინციპებს, რომლის მიზანიცაა ქვეყნების შეთანხმება ხელოვნური ინტელექტის 
უსაფრთხოდ, სამართლიანად და სანდოდ გამოყენება/განვითარებაზე. OECD
ის ხელოვნური ინტელექტის პრინციპებია: ა) ინკლუზიური ზრდა, მდგრადი 
განვითარება და კეთილდღეობა; ბ) ადამიანზე ორიენტირებული ღირებულებები 
და სამართლიანობა; გ) გამჭვირვალობა და ახსნადობა; დ) სიმტკიცე, უსაფრთხოება 
და საიმედოობა; ე) ანგარიშვალდებულება. ეკონომიკური განვითარების 
და თანამშრომლობის ორგანიზაცია ხელს უწყობს კვლევებს, სწავლებას და 
ანგარიშების გამოცემას ხელოვნული ინტელექტის განვითარებისთვის, რომელიც 
ხელმისაწვდომია ფართო საზოგადოებისათვის.  

5. დასკვნა 
თანამედროვე ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების სფეროში მნიშვნელოვანი მიღწევების საწინდარია. 
ბალანსის დაცვა ადამიანისა და მანქანის/პროგრამის მიერ კონტროლირებად 
საზოგადოებაში მხოლოდ წინასწარ შემუშავებული სტრატეგიული ჩარჩოსა 
და სამოქმედო გეგმის მიხედვითაა შესაძლებელი, რომელიც მკაფიოდ გან
საზღვრავს სამართალდამრღვევის მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის ციფრულ 
გადაწყვეტას. პრობაციის სამსახურის დიჯიტალიზაცია შეუქცევადი პროცესია და 
ზედამხედველობას, მონიტორინგს და შეფასებას საჭიროებს სხვადასხვა სფეროს 
პროფესიონალების მონაწილეობით. ალტერნატიული სასჯელების აღსრულება 
კოლოსალური პერსონალური მონაცემების დამუშავებას მოითხოვს, რომელიც 
შესაძლებელია განხორციელდეს ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით, ადამიანის 
უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომით, სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის 
თანამშრომლობით, რისკების ანალიზისა და საერთაშორისო რეკომენდაციების 
გათვალისწინებით და, ამავდროულად,  უზრუნველყოს ადამიანის უფლებებისა 
და თავისუფლებების პრინციპების დაცვა.  
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6. რეკომენდაციები ტრენერისათვის 
ნებისმიერმა პირმა, რომელიც გადაწყვეტს წინამდებარე თავის მიხედვით 

ტრენინგის ჩატარებას, უპირველეს ყოვლისა, უნდა იცოდეს სამიზნე აუდიტორია 
და შეადგინოს ტრენინგის ჩატარების გეგმა. შემდგომ განსაზღვროს ტრენინგის 
ძირითადი მიზნები და ამოცანები. ტრენერი ვალდებულია გაწეროს ის სასწავლო 
აქტივობები, რომლის მეშვეობითაც განხორციელდება ტრენინგი. ამასთანავე, 
აუცილებელია სასწავლო მეთოდოლოგიის შერჩევა სამიზნე აუდიტორიის ასაკის, 
აკადემიური დონისა და კვალიფიკაციის გათვალისწინებით. ტრენერმა წინასწარ 
უნდა  დაადგინოს დროის  ჩარჩო, რომელიც  იქნება  მოქნილი და მოერგება მსმე
ნე ლ თა საჭიროებებს. 

7. გამოყენებული ლიტერატურა
 ● მონაცემთა დაცვის სამართლის სახელმძღვანელო, ევროსაბჭო, 2018.

 ● Russo J., Woods D., Drake G. B., Jackson B. A., Leveraging Technology to Enhance 
Community Supervision, 2019. 

 ● Rigano C., Using Artificial Intelligence to Address Criminal Justice Needs, 2018, 
<https://www.nationalpublicsafetypartnership.org/clearinghouse/Resource/789>  

 ● მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციები, <https://gdprinfo.eu/> 

 ● ევროკავშირის დირექტივა (EU) 2016/680, <https://eurlex.europa.eu/legal
content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016L0680> 

 ● ციხის საერთაშორისო რეფორმა, <https://cdn.penalreform.org/wpcontent/
uploads/2021/05/Globalprisontrends2021.pdf> 

 ● <https://www.coe.int/en/web/artificialintelligence/cahai>  

 ● <https://edoc.coe.int/fr/internet/7128internetgovernancecouncilofeurope
strategy20162019.html> 

 ● Unboxing Artificial Intelligence: 10 steps to Protect Human Rights, ევროპის 
საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარის რეკომენდაციები, 2019, <https://
rm.coe.int/unboxingartificialintelligence10stepstoprotecthumanrights 
reco/1680946e64> 

 ● ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის დეკლარაცია  Declaration on the 
Manipulative Capabilities of Algorithmic Processes, 2019, <https://search.coe.int/
cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168092dd4b> 

 ● ხელოვნური ინტელექტისა და მონაცემების დამუშავების შესახებ 
სახელმძღვანელო მითითებები, ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და 
კანონის უზენაესობის გენერალური დირექტორატი, 2019, <https://rm.coe.int/
guidelinesonartificialintelligenceanddataprotection/168091f9d8>

 ● მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპული კომისია (CEPEJ), European 
Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and Their 
Environment, 2018.

 ● ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაცია  Technological 
Convergence, Artificial Intelligence and Human Rights, 2017, <https://pace.coe.int/
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pdf/eb957373c02acc48df23359a09d52367e46172953326667a8259ffe25682ae848428
feba12/recommendation%202102.pdf>

 ● ევროპის საბჭოს კვლევა  A Study of the Implications of Advanced Digital 
Technologies (Including AI Systems) for the Concept of Responsibility within a 
Human Rights Framework, 2019, <https://rm.coe.int/astudyoftheimplications
ofadvanceddigitaltechnologiesincluding/168096bdab>  

 ● Governing the Game Changer – Impacts of Artificial Intelligence Development on 
Human Rights, Democracy and the Rule of Law, ევროპის საბჭოს კონფერენციის 
დასკვნები, ჰელსინკი, 2019, <https://rm.coe.int/conclusionsfromthe
conference/168093368c> 

 ● Artificial Intelligence and Data Protection: Challenges and Possible Remedies,  
ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის გენერა
ლური დირექტორატი, 2018, <https://rm.coe.int/artificialintelligenceanddata
protectionchallengesandpossiblere/168091f8a6>

 ● ევროპის საბჭოს ანტიდისკრიმინაციული დეპარტამენტისთვის შესრუ
ლებული აკადემიური კვლევა  „დისკრიმინაცია, ხელოვნური ინტელექტი 
და ალგორითმების მიერ გადაწყვეტილების მიღება“, 2018, <https://
rm.coe.int/discriminationartificialintelligenceandalgorithmicdecision
making/1680925d73>

 ● ევროპის საბჭოს კვლევა  Study on the Human Rights Dimensions of Automated 
Data Processing Techniques (In Particular Algorithms) and Possible Regulatory 
Implications, 2018, <https://rm.coe.int/algorithmsandhumanrightsstudyonthe
humanrightsdimensionofaut/1680796d10>

 ● OECDის საბჭოს რეკომენდაციები ხელოვნური ინტელექტის შესახებ, 2019, 
<file:///C:/Users/X/Downloads/OECDLEGAL0449en.pdf>

 ● OECDის ხელოვნური ინტელექტის პრინციპები, <https://www.oecd.org/going
digital/ai/principles/> 

 ● აზრისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ გაეროს სპეციალური 
მომხსენებლის ანგარიში  Implications of Artificial Intelligence Technologies 
for Human Rights in the Information Environment, 2018, <https://www.undocs.
org/A/73/348> 

 ● United Nations – SecretaryGeneral’s Highlevel Panel on Digital Cooperation, 
<https://www.un.org/en/digitalcooperationpanel>

 ● United Nations – Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right 
to Freedom of Opinion and Expression, <https://undocs.org/A/73/348>  

8. რეკომენდებული ლიტერატურა
 ● Russo J., Woods D., Drake G. B., Jackson B. A., Leveraging Technology to Enhance 

Community Supervision, 2019, <file:///C:/Users/User/Downloads/RAND_RR3213.
pdf>
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 ● მონაცემთა დაცვის სამართლის სახელმძღვანელო, ევროსაბჭო, 2018, <https://
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 ● საქართველოს კანონი მონაცემთა დაცვის შესახებ, <https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/1561437?publication=22>

 ● ციხის საერთაშორისო რეფორმა, <https://cdn.penalreform.org/wpcontent/
uploads/2021/05/Globalprisontrends2021.pdf> 

 ● ევროპის საბჭოს კვლევა  A Study of the Implications of Advanced Digital 
Technologies (Including AI Systems) for the Concept of Responsibility within a 
Human Rights Framework, 2019, <https://rm.coe.int/astudyoftheimplications
ofadvanceddigitaltechnologiesincluding/168096bdab>

 ● საქართველოს კიბერუსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიები, <https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/1923932?publication=0>
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დანართები (1)

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს 
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში
დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია (/ka/user/register) ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ,
გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში (/ka/user)

პირველადი სახე (02/02/2016 - 19/03/2020)

 
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის

ბრძანება   №120
2016 წლის 1 თებერვალი

ქ. თბილისი
 

არასრულწლოვნის მიმართ განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის გამოყენების წესისა და მხარეებს
შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი პირობების დამტკიცების შესახებ

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შესაბამისად, ამ ბრძანების მიზანია იმ ნორმების შემუშავება,
რომლებიც უზრუნველყოფს არასრულწლოვნის მიმართ განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის მექანიზმების
ეფექტურ გამოყენებას.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით გათვალისწინებული არასრულწლოვნის საუკეთესო
ინტერესების პრიორიტეტულობის პრინციპიდან გამომდინარე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
პროცესში უპირატესობა სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიულ ზომებს ენიჭება. მსუბუქი,
არარეპრესიული და ადეკვატური ზომების გამოყენება, ხშირ შემთხვევაში, არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაციის მიზნის მიღწევის ყველაზე ეფექტური საშუალებაა. ამდენად, ამ ბრძანების მიზანია
არასრულწლოვანთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციისა და მათ მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენის თავიდან
აცილების ხელშეწყობა სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ალტერნატიული მექანიზმების ფართო
გამოყენებით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 39-ე მუხლის მე-3 ნაწილის,
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლისა და „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 დეკემბრის № 389 დადგენილებით
დამტკიცებული დებულების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
დამტკიცდეს არასრულწლოვნის მიმართ განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის გამოყენების

თანდართული წესი და მხარეებს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი პირობები.
 

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „განრიდებისა და მედიაციის შესახებ პროკურორებისთვის სახელმძღვანელო

მითითებებისა და მხარეებს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი პირობების დამტკიცების
თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 12 ნოემბრის №216 ბრძანება.
 

მუხლი 3
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

საქართველოს იუსტიციის
მინისტრი

თეა წულუკიანი

2. 14/04/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 520 - ვებგვერდი, 14/04/2020 (/ka/document/view/4850498)

1. 19/03/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 507 - ვებგვერდი, 19/03/2020 (/ka/document/view/4824005)
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დანართები (1)

 
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის,

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის

ერთობლივი ბრძანება №132/№95/№23
2016 წლის 15 მარტი

ქ. თბილისი
 

ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, წესისა და სტანდარტის
განსაზღვრის შესახებ

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 27-ე მუხლის მე-7 ნაწილის შესაბამისად, ვბრძანებთ:

1. დამტკიცდეს:
ა) განრიდების ღონისძიების განსაზღვრისას ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგია,
წესი და სტანდარტი №1 დანართის შესაბამისად;

ბ) სასჯელის დანიშვნისას ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგია, წესი და
სტანდარტი №2 დანართის შესაბამისად;

გ) საპატიმრო სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვისას ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების
მეთოდოლოგია, წესი და სტანდარტი №3 დანართის შესაბამისად;

დ) არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულებისას ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგია,
წესი და სტანდარტი №4 დანართის შესაბამისად;

ე) პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხის განხილვისას ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის
მომზადების მეთოდოლოგია, წესი და სტანდარტი №5 დანართის შესაბამისად.

 
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს იუსტიციის
მინისტრი

თეა წულუკიანი

საქართველოს შინაგან საქმეთა
მინისტრი

გიორგი მღებრიშვილი

საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის მინისტრის
მოვალეობის შემსრულებელი

თამარ ხულორდავა
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ნაწილი 1. კვლევის შესახებ

თავი 1. შესავალი

გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის თანახმად, „ბავშვის მიმართ 
ნებისმიერ ქმედებათა განხორციელებისას, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ არის 
მათი განმახორციელებელი, - სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებები, 
რომლებიც მუშაობენ სოციალური დაცვის საკითხებზე, სასამართლოები, 
ადმინისტრაციული თუ საკანონმდებლო ორგანოები - უპირველესი 
ყურადღება უნდა დაეთმოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის 
უკეთ უზრუნველყოფას.“1 აღნიშნული კონვენცია ასევე ადგენს კანონთან 
კონფლიქტში მყოფი ბავშვის საპროცესო გარანტიებს მართლმსაჯულების 
სფეროში.2

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემა უნდა ითვლებოდეს 
თითოეული სახელმწიფოს ეროვნული განვითარების განუყოფელ 
ნაწილად, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების დაცვას და საზოგადოებაში 
მართლწესრიგის შენარჩუნებას.3

გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია მოითხოვს სახელმწიფოებისაგან 
ისეთი პროცედურების შემუშავებას, რომლებიც საშუალებას იძლევა, 
ბავშვების საქმეები განხილული და მოგვარებული იქნეს  სასამართლო  
საქმისწარმოებისათვის ან   სასამართლო  პროცესისათვის  მიმართვის 
გარეშე, როდესაც ეს შესაფერისი და სასურველია, ადამიანის უფლებებისა და 
სამართლებრივი გარანტიების სრული დაცვით.4 გაეროს ბავშვის უფლებათა 
კომიტეტის რეკომენდაციით, კანონმდებლობა უნდა შეიცავდეს სპეციალურ 
დებულებებს, რომლებშიც მითითებული იქნება, რა  შემთხვევებშია 
განრიდება დასაშვები და არეგულირებდეს ამ მიმართულებით პოლიციის, 
პროკურატურის და/ან სხვა შესაბამისი უწყებების გადაწყვეტილების მიღების 
უფლებამოსილებას.5

2010 წლის ივლისში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შევიდა 
ცვლილება, რომლის თანახმად, ამოქმედდა კანონთან კონფლიქტში 
მყოფი არასრულწლოვნების განრიდებისა და მედიაციის მექანიზმი. ასევე, 
ზემოაღნიშნული პრინციპების სულისკვეთებით იყო ნაკარნახევი 2015 წელს 
საქართველოში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მიღება 
პარლამენტის მიერ, რომელიც ძალაში შევიდა 2016 წლის 1 იანვარს. 
1 გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია მ.3 (1.).
2  იქვე, მ.40.
3  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები 
არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელდების თაობაზე („პეკინური 
წესები“), წესი 1.4.
4  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-40 მუხლის მე-3 პუნქტის (ბ) ქვეპუნქტი; იხ., 
აგრეთვე, პეკინის წესების მე-6 და მე-11 წესები.
5  ბავშვის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი N 10 (2007), პუნქტი 27.
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აღნიშნულმა დოკუმენტმა უფრო გაშალა განრიდებისა და მედიაციის 
პროგრამის არეალი და არასრულწლოვნების გარდა, გავრცელდა 18-
21 წლამდე ასაკის პირებზე. გარდა ამისა, აღნიშნული მექანიმზი უკვე 
გამოიყენება მძიმე და ნაკლებად მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში, როცა 
საწყის ეტაპზე იგი მხოლოდ ნაკლებად მძიმე დანაშაულზე ვრცელდებოდა.

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი ქმნის მხოლოდ 
ზოგად ჩარჩოს. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამ ნორმების პრაქტიკული 
იმპლემენტაციის პროცესის შეფასება, რაც შესაძლებლობას მოგვცემს 
გავაანალიზოთ არსებული პოლიტიკისა და პრაქტიკის დადებითი და 
უარყოფითი მხარეები.

ვიწრო გაგებით, კანონმდებლობის რეფორმა გულისხმობს მხოლოდ 
არსებული კანონის შეცვლას ან ახალი კანონის მიღებას. თუმცა 
პრაქტიკაში აღნიშნული პროცესი გაცილებით მრავალმხრივია და სცდება 
სამართლებრივი ჩარჩოს უბრალო გადასინჯვას და მასში ცვლილებების 
შეტანას. საკანონმდებლო რეფორმა მოიცავს:
•	 პოლიტიკის, საბიუჯეტო და ადამიანური რესურსების გათვალისწინებას;
•	 ინსტიტუციური შესაძლებლობებისა და ინსტიტუციათა შორის 

კომუნიკაციის სისტემის შეფასებას;
•	 პროფესიულ გადამზადებასა და პროფესიულ პრაქტიკას;
•	 კანონის იმპლემენტაციის პროცესის დაგეგმვასა და განხორციელებას;
•	 გარდამავალ ეტაპზე გასატარებელ ღონისძიებებს6;
•	 იმპლემენტაციის პროცესში მონიტორინგისა და ხარისხის 

უზრუნველყოფის სისტემას.

პეკინური წესების თანახმად: „ძალისხმევა უნდა იქნეს მიმართული, რომ 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის ადმინისტრირების 
ფარგლებში შეიქმნას მუდმივი შეფასებითი გამოკვლევის მექანიზმი და 
შეგროვდეს და გაანალიზდეს სათანადო მონაცემები და ინფორმაცია 
ადმინისტრირების შეფასების, მომავალში გაუმჯობესებისა და რეფორმირების 
მიზნით.“7 გარდა ამისა, გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი ხაზს უსვამს, 
რომ - „(...) განხილული პრინციპებისა და უფლებების სრულად დაცვის 
მიზნით, საჭიროა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების აღსრულების 
ეფექტური ორგანიზება და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ფართო 
სისტემის შექმნა.“8

განრიდება-მედიაციის პროგრამის ამოქმედების შემდეგ, არ 
განხორციელებულა განრიდება-მედიაციის პროცესის დეტალური 
ანალიზი გარე აქტორების მხრიდან. მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული 

6  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის სახელმძღვანელო 
მითითებები, 2011 წ, გვ.12.
7  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები 
არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელების თაობაზე („პეკინური 
წესები“),  წესი 30.3.
8  გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი N10, პ.90.
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მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ, დეტალურად გაანალიზდეს განრიდება-
მედიაციის პროცესი, როგორც საკანონმდებლო ცვლილებების და 
პრაქტიკაში მათი განხორციელების, ასევე პოლიტიკის დონეზე. სისხლის 
სამართლის პოლიტიკა უნდა ეფუძნებოდეს მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ 
მიდგომებს. კვლევების/ანალიზის გამოყენება არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების პოლიტიკის საფუძვლად საყოველთაოდ აღიარებულია 
მნიშვნელოვან მექანიზმად, რათა პრაქტიკა შეესაბამებოდეს თეორიაში 
არსებულ მიღწევებს და მოხდეს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
სისტემის განვითარება და გაუმჯობესება. მუდმივი კავშირი კვლევებსა და 
პოლიტიკას შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულებისათვის.9 მნიშვნელოვანია, რომ შეგროვდეს 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პრაქტიკისა და ადმინისტრირების 
შესახებ ზუსტი, დეტალიზებული მონაცემები და გაკონტროლდნენ 
ისინი. ეფექტიანი მონიტორინგი და შეფასების სისტემა იძლევა ასევე 
შესაძლებლობას, დაიგეგმოს რესურსების მიზნობრივი გამოყენება.

თავი 2. კვლევის მიზანი

კვლევის მიზანია შეისწავლოს არასრულწლოვნების განრიდების და 
განრიდება-მედიაციის პროცესი პროგრამის ამოქმედებიდან დღემდე, 
გააანალიზოს კანონმდებლობის და პრაქტიკის დონეზე არსებული 
გამოწვევები და შეიმუშავოს შესაბამისი რეკომედაციები.  

თავი 3. კვლევის ამოცანები

1. განრიდების და განრიდება-მედიაციის პროცესში ადგილობრივი 
კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი საერთაშორისო 
სტანდარტებთან მიმართებაში;

2. საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა;

3. განრიდების და განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართულ 
არასრულწლოვანთა/ახალგაზრდების რაოდენობრივი დინამიკის 
შესწავლა მისი ამოქმედებიდან 2017 წლის პირველი ნახევრის 
ჩათვლით;

4. განრიდების და განრიდება-მედიაციის ადგილობრივი პრაქტიკის 
შესწავლა. 

9  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები 
არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელების თაობაზე („პეკინური 
წესები“), წესი 30, კომენტარი.
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თავი 4. კვლევის მეთოდოლოგია

კვლევის მეთოდოლოგია ემყარება შემდეგი სახის ინსტრუმენტებს:

1. ადგილობრივი კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი საერთაშორისო 
სტანდარტებთან მიმართებაში;

2. საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა;
3. საჯარო ინფორმაციის ანალიზი;
4. ინტერვიუები და ფოკუს ჯგუფები.
1) ადგილობრივი კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი საერთაშორისო 
სტანდარტებთან.

განხორციელდა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში 
ადგილობრივი კანონმდებლობის10 დეტალური და შედარებითი ანალიზი 
საერთაშორისო სტანდარტებთან11 მიმართებაში. შედარებითი ანალიზის 
დროს აქცენტი გაკეთდა შემდეგ საკითხებზე: განრიდების შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი უწყებები; განრიდების 
წინაპირობები; გადაწყვეტილების მიღების ეტაპები; განრიდების პროგრამის 
სახეები; აღდგენითი მართლმსაჯულების კომპონენტების გამოყენება და 
სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. ანალიზის დროს დეტალურად აღიწერა 
ადგილობრივ კანონმდებლობასა და საერთაშორისო სტანდარტებში 
ასახული პროცედურები, ერთგვაროვანი  და განსხვავებული ნორმები 
(რეგულაციები). 

2) საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზი

განხორციელდა სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების ანალიზი განრიდების 
და განრიდება-მედიაციის მექანიზმის გამოყენებასთან დაკავშირებით. 
10  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №120 არასრულწლოვნის მიმართ 
განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის გამოყენების წესისა და მხარეებს 
შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი პირობების დამტკიცების შესახებ; 
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება 
№132/№95/№23 ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, 
წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ; სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის 
დირექტორის ბრძანება N384/ს განრიდებისა  და  მედიაციის  პროგრამაში  ჩართული  
მედიატორების  საქმიანობის წესისა  და  სამუშაო  დოკუმენტაციის  დამტკიცების  თაობაზე; 
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N668 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
პროცესის განმახორციელებელი და ამ პროცესში მონაწილე პირების სპეციალიზაციის 
სტანდარტის დამტკიცების თაობაზე; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N109/ნ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
დებულების თაობაზე.
11  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები 
არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელების თაობაზე („პეკინური 
წესები“), გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო სასჯელების შესახებ 
(„ტოკიოს წესები“), გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი N10 და ამ 
კომიტეტის სხვა განმარტებები. 
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კვლევაში წარმოდგენილია - ინგლისში და უელსში, ახალ ზელანდიაში, 
კანადაში, ჰოლანდიაში და ფილიპინებში განრიდება-მედიაციის პროგრამის 
მარეგულირებელი საკანონმდებლო ნორმები და მათი პრაქტიკაში 
განხორციელების საკითხები. აღნიშნული ქვეყნები შეირჩა, რათა 
წარმოდგენილი იყოს განრიდება-მედიაციის პროგრამის თავისებურებები, 
განსხვავებულ რეგიონებსა და სამართლებრივი სისტემის მქონე ქვეყნებში 
(ჩრდილოეთ ამერიკა, ევროპა, წყნარი ოკეანის აუზის ქვეყნები).

3) საჯარო ინფორმაციის ანალიზი

რაოდენობრივი ინფორმაცია განრიდების და განრიდება-მედიაციის 
პროგრამაში ჩართულ არასრულწლოვანთა/ახალგაზრდების შესახებ 
კვლევითი ჯგუფის შესაბამისი წერილობითი  მოთხოვნის საფუძველზე, 
მიღებულია საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სამინისტროს სსიპ - პრობაციის ეროვნული სააგენტოს (შემდგომში - 
პრობაციის ეროვნული სააგენტო), საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრის (შემდგომში - დანაშაულის 
პრევენციის ცენტრი) და საქართველოს მთავარი პროკურატურისგან. 
ინფორმაციის მოძიება მოხდა აგრეთვე ვებ-რესურსების საშუალებით (http://
www.pog.gov.ge/ http://ganrideba.ge/).

მიღებული რაოდენობრივი მონაცემები გაანალიზებულია განრიდებულთა 
რაოდენობის, სქესის, ასაკის და დანაშაულის კარეგორიების მიხედვით. 

საჯარო ინფორმაციის ფორმით მიღებულია აგრეთვე მონაცემები 
განრიდებულებისთვის, სხვადასხვა წლების განმავლობაში შეთავაზებული 
სერვისებისა და პროცესში ჩართულ თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ. 

4) ინტერვიუები და ფოკუს ჯგუფები

განრიდებისა და განრიდება-მედიაციის პრაქტიკის შესწავლის მიზნით, 
გამოყენებულ იქნა ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუსა და ფოკუს 
ჯგუფის მეთოდი. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო განრიდების და განრიდება-
მედიაციის პროცესში ჩართული სახელმწიფო უწყებებებისა და არასამთავრობო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, არასრულწლოვნებმა და მათმა 
საპროცესო წარმომადგენლებმა (შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს (შემდგომში - 
სოციალური მომსახუროების სააგენტოს) სოციალურმა მუშაკებმა). 

კვლევის მონაწილეები: კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 4-მა მოსამართლემ, 
9 პროკურორმა, პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 9 სოციალურმა მუშაკმა, 
3-მა მედიატორმა,  არასამთავრობო ორგანიზაციის 7-მა წარმომადგენელმა, 
15-მა განრიდებულმა და 13-მა საპროცესო წარმომადგენელმა. სულ  
ჩატარდა 5 ფოკუს ჯგუფი, 37 ინტერვიუ და გამოკითულ იქნა 60 რესპოდენტი. 

შერჩევის პროცედურა: სახელმწიფო უწყებებიდან (სასამართლო, 
პროკურატურა, პრობაციის ეროვნული სააგენტო, დანაშაულის პრევენციის 
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ცენტრი, სოციალური მომსახურების სააგენტო) კვლევაში მონაწილეობა 
მიიღეს იმ რესპოდენტებმა, რომლებიც ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე 
წარადგინეს ზემოთ აღნიშნულმა უწყებებმა მათ დაქვემდებარებაში მომუშავე 
პირებიდან. რესპოდენტები წარმოადგენდნენ როგორც აღმოსავლეთ, ასევე 
დასავლეთ საქართველოსს (25 რესპოდენტი აღმოსავლეთ საქართველოდან 
და 12 რესპოდენტი დასავლეთ საქართველოდან). 

რესპოდენტები შეირჩა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რომლებიც 
ახორციელებდნენ  პროექტებს განრიდების და განრიდება-მედიაციის 
პროგრამასთან დაკავშირებით, როგორც აღმოსავლეთ (5 რესპოდენტი), 
ასევე დასავლეთ საქართველოში (2 რესპოდენტი). მიმართვის საფუძველზე, 
აღნიშნული ინფორმაცია მოწოდებულ იქნა პრობაციის ეროვნული 
სააგენტოდან.

კვლევის ერთ-ერთ განმახორციელებელს წარმოადგენს არასამთავრობო 
ორგანიზაცია „წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო 
რეაბილიტაციის ცენტრი“ (GCRT), რომელიც წლების განმავლობაში სთავაზობს 
სერვისებს განრიდებულ არასრულწლოვნებს. შესაბამისად, კვლევაში 
მონაწილე პირების შერჩევა განხორციელდა აღნიშნულ არასამთავრობო 
ორგანიზაციაში გადმომისამართებული იმ არასრულწლოვნებიდან, 
რომლებმაც თანხმობა განაცხადეს კვლევაში მონაწილეობაზე. 

კვლევის ინსტრუმენტები: კვლევითი ჯგუფის მიერ თითოეული სამიზნე 
ჯგუფისათვის შემუშავდა  ინტერვიუსა და ფოკუს ჯგუფის ნახევრად 
სტრუქტურირებული კითხვარი (იხ. დანართი), რომელიც ფარავდა შემდეგ 
საკითხებს: არასრულწლოვნის/ახალგაზრდის  პირველი კონტაქტი 
მართლმსაჯულების სისტემასთან; განრიდების და განრიდებისა და 
მედიაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება; არასრულწლოვანის 
და მისი საპროცესო წარმომადგენელის ინფორმირება/ჩართულობა; 
მედიაციის პროცესი; სახელშეკრულებო პირობების განსაზღვრა; სერვისის 
ეფექტიანობის შეფასება; განრიდების და განრიდება-მედიაციის პროცესის 
ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა. 

თავი 5. კვლევის შეზღუდვა

კვლევაში წარმოდგენილი შედეგები უფრო მეტად ასახავს აღმოსავლეთ 
საქართველოში განრიდების და განრიდება-მედიაციის პროცესში არსებულ 
რესურსებს და ხარვეზებს (გარდა, საჯარო ინფორმაციებისა). თუმცა 
ვინაიდან არ მოგვეპოვება, რაიმე სერიოზული მტკიცებულება იმის შესახებ, 
რომ დასავლეთ საქართველოში განსხვავებული მდგომარეობაა, შეგვიძლია 
კვლევის შედეგები განვაზოგადოთ დასავლეთ საქართველოში მიმდინარე 
პროცესებზეც. იხილეთ დეტალური ცხრილი, რესპოდენტების განაწილების 
თაობაზე აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში:
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მონაწილეები აღმოსავლეთ 
საქართველო

დასავლეთ 
საქართველო

მოსამართლე 2 2

პროკურორი 5 4

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური 
მუშაკი 6 3

მედიატორი 3
არასამთავრობო ორგანიზაციის 
წარმომადგენელი 5 2

განრიდებული არასრულწლოვანი 11 4

სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს 
სოციალური მუშაკი (საპროცესო 
წამომადგენელები)

9 4

სულ 41 19

მედიატორების დიდი ნაწილი წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაცია 
„წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის 
ცენტრს“ (GCRT), რომელიც არის ასევე კვლევის ჩატარებაზე პასუხისმგებელი. 
აქედან გამომდინარე, შედეგების ობიექტურობისათვის, კვლევაში 
მონაწილეობა არ მიუღიათ აღნიშნული ორგანიზაციის მედიატორებს.

კვლევის ფარგლებში სულ გამოიკითხა 15 არასრულწლოვანი, რაც ცალკე 
აღებული, განრიდებულ არასრულწლოვანთა მთლიან რაოდენობასთან 
მიმართებაში, არ არის დიდი მაჩვენებელი. თუმცა მათ მიერ მოწოდებული 
ინფორმაცია, სხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციასთან შედარებითი 
ანალიზის საფუძველზე, შესაძლებლობას გვაძლევს ნათლად დავინახოთ 
პრაქტიკაში არსებული ზოგადი ტენდენციები. კვლევის ფარგლებში არ 
გამოკითხულა 18-21 წლამდე ასაკის განრიდებული ახალგაზრდები, 
შესაბამისად აღნიშული კვლევის შედეგები ვერ იქნება გავრცობილი მათზე. 

თავი 6. ძირითადი შედეგები

კვლევის შედეგები წარმოდგენილია შემდეგი სტრუქტურით:

1. განრიდების და განრიდება-მედიაციის პროცესის მარეგულირებელი 
ადგილობრივი კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი საერთაშორისო 
სტანდარტებთან და პრაქტიკასთან მიმართებაში;

2. განრიდების და განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართულ 
არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების რაოდენობრივი დინამიკის 
შესწავლა მისი ამოქმედებიდან 2017 წლის პირველი ნახევრის ჩათვლით;

3. განრიდების და განრიდება-მედიაციის პრაქტიკის შესწავლა. 
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ნაწილი 2.  განრიდების და განრიდება-მედიაციის 
პროცესის მარეგულირებელი ადგილობრივი 
კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი 
საერთაშორისო სტანდარტებთან და პრაქტიკასთან 
მიმართებაში. 

არასრულწლოვანთა საქმეების სასამართლო განხილვის გარეშე 
გადაწყვეტის იდეა მტკიცედაა ჩადებული არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების საერთაშორისო ინსტრუმენტებში. გაეროს ბავშვის 
უფლებათა კონვენცია მოითხოვს სახელმწიფოებისგან ისეთი მექანიზმების 
დანერგვას, რომლის მიხედვითაც, შესაძლებელი იქნება, ბავშვების საქმეები 
განხილულ იქნეს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მათი 
ჩართვის გარეშე. გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციაში აღნიშნულია, რომ 
მონაწილე მხარეებმა ხელი უნდა შეუწყონ ასეთი მექანიზმების შემოღებას.12 
ხაზგასასმელია, რომ ბავშვის განრიდება არ ნიშნავს მისი დანაშაულებრივი 
ქმედების იგნორირებას. მეტიც, ეს უნდა წარმოადგენდეს შესაძლებლობას 
ბავშვის რისკებისა და საჭიროებების იდენტიფიცირებისათვის, მისი  
შემდგომი დანაშაულებრივი ქცევის თავიდან ასაცილებლად. გაეროს 
ბავშვის უფლებათა კონვენციის თანახმად, განრიდების ზომებს შეიძლება 
მიეკუთვნებოდეს - ზრუნვა, მეურვეობისა და მეთვალყურეობის ქვეშ 
გადაცემა, საკონსულტაციო მომსახურება, გამოსაცდელი ვადის დანიშვნა, 
მინდობით აღზრდა, სწავლებისა და პროფესიული მომზადების  პროგრამები   
და   ზრუნვის  ისეთი  ფორმები,   რომლებიც   დაწესებულებებში ზრუნვას 
შეიძლება შეენაცვლოს.13 ასეთი სახის ღონისძიებები ხშირად შესაძლოა 
მოიცავდეს სოციალური უზრუნველყოფის ან საზოგადოებაში რეინტეგრაციის 
სერვისებს და აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამებს.14

ადგილობრივი კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან და 
პრაქტიკასთან შესაბამისობის შესაფასებლად, მნიშვნელოვანია, მათი 
შედარებითი ანალიზის განხორციელება. აღნიშნულ ნაწილში მიმოვიხილავთ 
განრიდების და განრიდება-მედიაციის პროცესში არსებულ საერთაშორისო 
სტანდარტებს და პრაქტიკულ მაგალითებს, რომლებიც ეხება განრიდების 
გადაწყვეტილების მიღებზე უფლებამოსილ უწყებებს, გადაწყვეტილების 
მიღების ეტაპებს და განრიდების პროგრამის სახეებს.

12  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, მ.40 (3) (ბ).
13  იქვე, მე-40 მუხლის მე-4 პუნქტი.
14არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის სახელმძღვანელო 
მითითებები, ბავშვთა სამართლებრივი ცენტრი და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
ბავშვთა ფონდი, ბავშვთა დაცვის განყოფილება, ნიუ-იურკი, 2011. გვ.67.



11

თავი 1. უფლებამოსილი უწყებები და გადაწყვეტილების 
მიღების ეტაპები

საერთაშორისო სტანდარტები ითვალისწინებს განრიდების მექანიზმის 
გამოყენების სხვადასხვა ფორმას და მის გამოყენებას სამართალწარმოების 
სხვადასხვა ეტაპზე, რომლებიც შეგვიძლია ზოგადად მიმოვიხილოთ. 

ა) ჩაურევლობა

როგორც წესი, ეს მექანიმზი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ დანაშაული 
არ არის მძიმე და თუ სათანადო რეაგირება უკვე მოახდინა ან მომავალში 
სავარაუდოდ მოახდენს ოჯახი, სკოლა თუ ინსტიტუტი15. ამ შემთხვევაში 
მკვეთრად იკვეთება ოჯახის, თემის და ზოგადად საზოგადოების როლი 
განრიდების პროცესში. გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესები 
არასაპატიმრო სასჯელების შესახებ („ტოკიოს წესები“), საგანგებოდ 
განმარტავს - „სადაც შესაფერისია  და  შეთავსებადია სამართლებრივ 
სისტემასთან, პოლიციას, პროკურატურას ან სხვა უწყებებს, რომელთა 
საქმიანობა ეხება სისხლის სამართლის საქმეებს, უნდა მიეცეთ უფლება, 
დამნაშავეს მოუხსნან ბრალი (შეწყვიტონ საქმის წარმოება), თუ ისინი 
მიიჩნევენ, რომ საზოგადოების დაცვის უზრუნველყოფის, დანაშაულის 
პრევენციის, კანონის პატივისცემისა და მსხვერპლთა უფლებების დაცვის 
ხელშეწყობისათვის არ არის აუცილებელი საქმის წარმოების გაგრძელება.“16

პრაქტიკული მაგალითები - კანადა, ინგლისი და უელსი

კანადაში არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
შესახებ  2002  წლის კანონის მიხედვით, პოლიცია სასამართლოში 
საქმისწარმოების დაწყებამდე, იმ ახალგაზრდა პირის წინააღმდეგ, 
რომელმაც, როგორც ითვლება, ჩაიდინა დანაშაული, განიხილავს, 
საკმარისი იქნება თუ არა შემდეგი მექანიზმის გამოყენება: ჩაურევლობა, 
ახალგაზრდის არაოფიციალური გაფრთხილება [ან] ოფიციალური 
გაფრთხილების მიცემა.

იმისათვის, რომ  ინგლისში და უელსში ახალგაზრდა დამნაშავეები აარიდონ 
ახალგაზრდული მართლმსაჯულების სისტემას და უზრუნველყონ მათი 
მხარდაჭერა დანაშაულებრივი ქმედებების შეწყვეტის მიზნით, პოლიცია 
უფლებამოსილია, გამოიყენოს ისეთი ღონისძიებები სასამართლო საქმის 
წარმოებამდე, როგორიცაა  “გაკიცხვა”  და “ბოლო გაფრთხილება.“

15 გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები არასრულწლოვანთა მიმართ 
მართლმსაჯულების განხორციელების შესახებ, (პეკინური წესები) წესი 11, კომენტარი.
16  გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო სასჯელების შესახებ 
(ტოკიოს წესები), წესი 5 (1).
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ბ) მზრუნველობისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროცედურების 
გამოყენება

ზოგიერთი სახელმწიფო არასრულწლოვანთა დანაშაულზე რეაგირებისათვის 
იყენებს მზრუნველობაზე ორიენტირებულ მექანიზმებს. იმ შემთხვევაში, 
თუ ბავშვი ჩაიდენს დანაშაულს, შესამაბამის ორგანოს შეუძლია ბავშვი 
მზრუნველობისათვის გადასცეს სხვა პირს ან  დაწესებულებას. ასეთი 
პირი შეიძლება იყოს ოჯახის წევრი ან მინდობით  აღმზრდელი, ასევე 
შესაძლებელია ეს იყოს სპეციალური სააღმზრდელო დაწესებულება. ხაზი 
უნდა გაესვას, რომ ბავშვის ოჯახთან დაშორება დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, 
თუ ამის გაკეთება აუცილებელია ბავშვის ან სხვა ადამიანების დასაცავად 
სერიოზული ზიანისაგან და ეს გამომდინარეობს ბავშვის საუკეთესო 
ინტერესებიდან.17

გ) განრიდება სასამართლომდე

საერთაშორისო სტანდარტები განსაზღვრავს, რომ შესაძლებელი უნდა იყოს 
განრიდების გამოყენება სასამართლო განხილვების დაწყებამდე ნებისმიერ 
მომენტში. იმისათვის, რომ  განრიდება შედეგიანი აღმოჩნდეს, პოლიციას, 
პროკურატურას  და  სხვა  ორგანოებს   უნდა მიენიჭოთ უფლებამოსილება, 
მიიღონ განრიდების თაობაზე გადაწყვეტილება საქმის  სასამართლოში  
ოფიციალური  მოსმენის  გარეშე18.19 ადგილობრივი კანონმდებლობით ასევე 
უნდა იყოს განსაზღვრული, რომ განრიდება გავრცელდეს არა მხოლოდ 
მსუბუქი დანაშაულის ჩამდენ პირებზე20 ან  მხოლოდ მათზე, ვინც პირველად 
ჩაიდინა დანაშაული,21 არამედ ეს ნორმები უფრო ფართოდაც უნდა 
გამოიყენებოდეს.

	პოლიციის მიერ განრიდება

ზოგ  სახელმწიფოში პოლიციას  ენიჭება  უფლებამოსილება, განარიდოს 
ბავშვები ნაცვლად საქმის პროკურატურაში გადაგზავნისა. განრიდების ამ 
ეტაპზე გამოყენება მიზანშეწონილია, ვინაიდან ამის შედეგად იზღუდება 
ბავშვის კონტაქტი მართლმსაჯულების სისტემასთან და ხშირად ეს საკმარისია 
ბავშვის დანაშაულებრივი ქცევის დასრულებისათვის. ამ შემთხვევაში, 
მნიშვნელოვანია, რომ შემუშავდეს სახელმძღვანელო  პრინციპები,  
რათა დარეგულირდეს პოლიციის დისკრეციული უფლებამოსილების 

17არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის სახელმძღვანელო 
მითითებები, ბავშვთა სამართლებრივი ცენტრი და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
ბავშვთა ფონდი, ბავშვთა დაცვის განყოფილება, ნიუ-იურკი, 2011. გვ.66.
18  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები 
არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელდების თაობაზე („პეკინური 
წესები“), წესი 11.2;.
19  გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი N 10 (2007), პუნქტი 27.
20  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები 
არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელდების თაობაზე („პეკინური 
წესები“), წესი 11, კომენტარი.
21  გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი N 10 (2007), პუნქტი 25.
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განხორციელების პირობები და ჩარჩო.22 მსგავსი სახის სისტემები, როგორც 
უკვე აღინიშნა არსებობს კანადაში, ინგლისსა და უელსში, ასევე ახალ 
ზელანდიასა და ჰოლანდიაში.

პოლიციის მიერ განრიდების გამოყენება, პრაქტიკული მაგალითი - ახალი 
ზელანდია, ჰოლანდია

ახალ   ზელანდიაში 1968  წლიდან პოლიციას დაეკისრა ვალდებულება, 
არასრულწლოვნის/ახალგაზრდის მიერ დანაშაულის ჩადენის 
შემთხვევაში „განიხილოს, საკმარისია თუ არა  ბავშვის ან ახალგაზრდა 
პირის  გაფრთხილება, გარდა  იმ  შემთხვევებისა, როცა გაფრთხილება 
აშკარად შეუსაბამოა დანაშაულის სიმძიმის და ხასიათის და ბავშვის ან 
ახალგაზრდა პირის მიერ წინათ ჩადენილი დანაშაულების რაოდენობის  
გათვალისწინებით.” 

პოლიციას  ჰოლანდიაში აქვს  დისკრეცია,  შესთავაზოს  ბავშვებს,  
რომლებმაც  ჩაიდინეს ისეთი სახის დანაშაულები, როგორიც არის 
ვანდალიზმი, ქონების დაზიანება, წვრილმანი ქურდობა ან ანტისოციალური 
ქმედება, მონაწილეობა მიიღონ პროგრამაში,  რომელსაც  უძღვება 
ბიურო  HALT, ნაცვლად იმისა, რომ  მათ წაუყენონ ბრალი და დაიწყონ 
სისხლის სამართლებრივი დევნა. პოლიციას აღნიშნულ პროგრამაში 
არასრულწლოვნის ჩართვა შეუძლია, თუ: არასრულწლოვანი 12-დან 
18 წლამდე ასაკის პირია, დანაშაული ხვდება HALT-ის კრიტერიუმებში, 
რომლებიც ადგენს ქურდობის ან მიყენებული ზიანის მაქსიმალურ 
ოდენობას, და ეჭვმიტანილი აღიარებს დანაშაულს. HALT-ის ბიუროების 
თითქმის ორ მესამედს ადგილობრივი ხელისუფლება მართავს, ერთი 
მეხუთედი იმართება დამოუკიდებელი ორგანიზაციების მიერ, ხოლო 
დარჩენილი ერთი მეხუთედი - სხვა ადგილობრივი საჯარო სექტორის თუ 
დამოუკიდებელი  ორგანიზაციების მიერ. ეს პროგრამა  წარმოადგენს 
კარგი  პრაქტიკული გამოცდილების მაგალითს.1

	პროკურორის მიერ განრიდება

საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, ადგილობრივი კანონმდებლობა 
უნდა შეიცავდეს დებულებებს,  რომლებიც პროკურორებს მიანიჭებს 
დისკრეციულ უფლებამოსილებას, შეაჩერონ  ან  არ  დაიწყონ სისხლის 
სამართლებრივი დევნა ბავშვების წინააღმდეგ, მაშინაც კი, თუ არსებობს 
საკმარისი მტკიცებულებები ბრალის წაყენებისათვის. როგორც წესი, 
პროკურორებს აქვთ უფლება, დააკისრონ ბავშვებს გარკვეული ზომები 
დევნის შეჩერების ან  შეწყვეტის შემთხვევაში. ეს ზომები, როგორც წესი, 
ითვალისწინებს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომას, მხარეთა 
22  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის 
სახელმძღვანელო მითითებები, ბავშვთა სამართლებრივი ცენტრი და გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდი, ბავშვთა დაცვის განყოფილება, ნიუ-იორკი, 2011. 
გვ.69.
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შერიგების პროცესს, სარეაბილიტაციო  პროგრამაში  მონაწილეობის 
ვალდებულებას და ა.შ. 23

	განრიდება სასამართლოს მიერ

ზოგიერთ ქვეყანაში მოსამართლეებს ენიჭებათ დისკრეციული 
უფლებამოსილება, განარიდონ ბავშვი მთავარი სასამართლო პროცესის 
დაწყებამდე, მოსამზადებელ სხდომაზე. როგორც წესი, აღნიშნული მექანიზმი, 
ამ ეტაპზე გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როცა სისხლის სამართლის პროცესის 
წინა ეტაპებზე (პოლიცია, პროკურატურა) კანონთან კონფლიქტში მყოფ 
ბავშვთა მიმართ არ იქნა გამოყენებული განრიდება.

პრაქტიკული მაგალითი - ფილიპინები.

განრიდება  კომპლექსური ფორმით ფილიპინების კანონმდებლობაში 
2006  წელს  დაინერგა. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებისა და 
სოციალური კეთილდღეობის შესახებ კანონის თანახმად, კანონთან 
კონფლიქტში მყოფ ყველა ბავშვს აქვს, “უფლება, იყოს განრიდებული, 
თუ იგი შეესაბამება განრიდებისთვის დადგენილ კრიტერიუმებს და 
ნებაყოფლობით გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას.

განრიდება შეიძლება გამოყენებული იქნეს პოლიციის მიერ,  მოკვლევის, 
წინასწარი გამოძიების ეტაპებზე  და  საქმის  წარმოების ყველა დონეზე 
და ყველა ფაზის განმავლობაში, მათ შორის სასამართლო დონეზე. 
შესაბამისად, კანონმდებლობა აძლევს შესაძლებლობას პირველ რიგში 
კონფერენციების, მედიაციის ან მორიგების საშუალებით თავად სცადონ 
საქმის მოგვარება ისეთ შემთხვევებში, სადაც  დანაშაული სხვა ადამიანის 
მიმართ არის ჩადენილი და ითვალისწინებს  თავისუფლების  აღკვეთას 
ექვს წელზე ნაკლები ვადით.2

ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად განრიდებისა და მედიაციის 
პროგრამა ეყრდნობა აღდგენითი მართლმსაჯულების კონცეფციას, რომელიც 
მაქსიმალურად უნდა ითვალისწინებდეს დამნაშავისა და დაზარალებულის 
ინტერესებს და ზოგადად მიმართული უნდა იყოს განმეორებითი დანაშაულის 
პრევენციაზე. 

ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, თუ არსებობს დასაბუთებული 
ვარაუდი, რომ  არასრულწლოვანმა ჩაიდინა  ნაკლებად  მძიმე  ან  მძიმე 
დანაშაული, პირველ რიგში, განიხილება განრიდების შესაძლებლობა 
და ფასდება, უზრუნველყოფს თუ არა განრიდება არასრულწლოვნის 
რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი დანაშაულის თავიდან 
აცილებას24. ამ შემთხვევაში პროკურორი უფლებამოსილია მიიღოს 
დასაბუთებული გადაწყვეტილება სისხლისსამართლებრივი დევნის 

23 იქვე, 70
24  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მ.38 (1).
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არდაწყების ან დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტისა 
და განრიდების შესახებ25. პროკურორი იღებს გადაწყვეტილებას 
თუ არასრულწლოვნის მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენის თავიდან 
ასაცილებლად და მისი რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციისთვის აუცილებელი 
არ არის სისხლისსამართლებრივი დევნა და თუ არასრულწლოვნის 
საუკეთესო ინტერესები, რომლებიც სისხლისსმართლებრივი დევნით 
შეილახება, აღემატება იმ სხვა საზოგადოებრივ ინტერესებს, რომლებიც 
არასრულწლოვნის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის შედეგად 
იქნებოდა დაცული.26 პროკურორის მიერ განრიდებაზე უარის თქმის 
შემთხვევაში არასრულწლოვანს, მის კანონიერ წარმომადგენელს ან 
ადვოკატს უფლება აქვს, განრიდების მოთხოვნით ზემდგომ პროკურორს 
მიმართოს.27

განრიდება შეიძლება  გამოყენებულ  იქნეს  აგრეთვე საქმის  
სასამართლოში  წარმართვის  შემდეგ. სასამართლო უფლებამოსილია 
საკუთარი ინიციატივით ან მხარის დასაბუთებული შუამდგომლობის 
საფუძველზე საქმე დაუბრუნოს პროკურორს, რომელიც არასრულწლოვანი 
ბრალდებულის თანხმობის შემთხვევაში, მიიღებს გადაწყვეტილებას 
განრიდების შესახებ28. გადაწყვეტილების მიღებისას, გაითვალისწინება 
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები, მის მიერ ჩადენილი ქმედების 
ხასიათი და სიმძიმე, არასრულწლოვნის ასაკი, ბრალეულობის ხარისხი, 
მოსალოდნელი სასჯელი, არასრულწლოვნის მიერ მიყენებული ზიანი, 
სისხლისსამართლებრივი დევნის პრევენციული გავლენა, დანაშაულის 
შემდგომი ქცევა, არასრულწლოვნის მიერ  წარსულში ჩადენილი დანაშაული 
და განრიდების პროცესისთვის მომზადებული ინდივიდუალური შეფასების 
ანგარიში29.

საერთაშორისო სტანდარტები განსაზღვრავს სამართლებრივი დაცვის 
მინიმალურ გარანტიებს, რომლებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული 
განრიდებისას:

ა) განრიდება უნდა გამოიყენებოდეს მხოლოდ მაშინ, როცა არსებობს 
უტყუარი მტკიცებულება, რომ ბავშვმა ნამდვილად  ჩაიდინა დანაშაული და 
ზეწოლის გარეშე აღიარა თავისი დანაშაული;30 

ბ) როდესაც  ბავშვი აღიარებს  ჩადენილ დანაშაულს და მას სთავაზობენ 
განრიდებას, ეს  არ  უნდა იყოს  გამოყენებული ბავშვის წინააღმდეგ, 

25  იქვე, მ.38 (2).
26  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება  №120 არასრულწლოვნის მიმართ 
განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის გამოყენების წესისა და მხარეებს 
შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი პირობების დამტკიცების შესახებ, მ.4.
27  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი,  მ.39 (5).
28  იქვე,  მ.39 (2) .
29  იქვე, მ.38 (3).
30  გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი N 10 (2007), პუნქტი 27.
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შემდგომი სამართლებრივი საქმის წარმოებისას;31

გ) ბავშვი განრიდების ზომის გამოყენებას უნდა დათანხმდეს 
ძალდაუტანებლად,  ნებაყოფლობით და წერილობით;32

დ) განრიდებაზე თანხმობის მიცემამდე ბავშვს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, 
მიიღოს იურიდიული ან სხვა შესაბამისი დახმარება, რათა განიხილოს 
შეთავაზებული განრიდების მიზანშეწონილობა;33

ე) თუ ბავშვი ვერ შეასრულებს მის მიმართ გამოყენებული განრიდების 
ღონისძიებებს, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ამ ღონისძიების გაუქმება და 
მისი საქმის გადასინჯვა, მაგრამ ბავშვის მიერ განრიდების წარმატებით 
დასრულებამ უნდა გამოიწვიოს საქმის საბოლოოდ დახურვა.34

ხაზი უნდა გაესვას, რომ სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს გარანტიები, რათა 
მინიმუმამდე დაიყვანოს არასრულწლოვნის იძულების და დაშინების 
შესაძლებლობა: ბავშვები არ უნდა გრძნობდნენ ზეწოლას განრიდების 
პროგრამაზე  თანხმობის მიცემისას.35   ბავშვს უნდა მიეწოდოს “ადეკვატური 
და კონკრეტული ინფორმაცია აღნიშნული ზომის არსის, შინაარსისა 
და ხანგრძლივობის შესახებ, ასევე, ამ ზომის განხორციელებისას  
თანამშრომლობის, განრიდების ზომის შესრულების ან წარუმატებლად 
დასრულების შედეგების შესახებ”36.  გარდა ამისა, ბავშვებს უნდა მიეცეთ 
საშუალება, გამოხატონ თავიანთი მოსაზრებები იმ ღონისძიებების შესახებ, 
რომლებიც შეიძლება დაეკისროს მათ, და მათ სურვილს უნდა დაეთმოს 
სათანადო ყურადღება.37 38

ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, განრიდების გამოყენება 
შესაძლებელია შემდეგ გარემოებათა ერთობლიობისას: 

31  იქვე, პუნქტი 27.
32 იქვე, პუნქტი 27.
33  იქვე, პუნქტი 27.
34  ბავშვის უფლებათა კომიტეტის N10 ზოგადი კომენტარის, პუნქტი 27 აცხადებს, 
რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება განრიდებასთან დაკავშირებით არსებობდეს 
კონფიდენციალური ჩანაწერები ადმინისტრაციული  თუ განხილვის მიზნით, ისინი არ 
უნდა იქნეს განხილული, როგორც კრიმინალური “ჩანაწერები” და ბავშვი, რომელიც იყო 
განრიდებული, არ უნდა ჩაითვალოს ნასამართლეობის  მქონედ. თუ ამასთან დაკავშირებით 
ხდება რაიმე სახის რეგისტრაცია, ინფორმაცია უნდა გაიცეს მხოლოდ და მხოლოდ 
ექსკლუზიურად  და შეზღუდული  დროის განმავლობაში, მაგალითად, მაქსიმუმ ერთი წლის 
განმავლობაში, იმ კომპეტენტური ორგანოების  უფლებამოსილი  პირებისთვის, რომლებიც  
უფლებამოსილნი  არიან,  აწარმოონ  კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების განრიდება.
35  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები 
არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელების თაობაზე („პეკინური 
წესები“), წესი 11.3. კომენტარი
36  გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარის N10, პუნქტი 27.
37 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის 
სახელმძღვანელო მითითებები, ბავშვთა სამართლებრივი ცენტრი და გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდი, ბავშვთა დაცვის განყოფილება, ნიუ-იურკი, 2011. 
გვ.69
38  გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი N10, პუნქტი 45.
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ა) არსებობს  საკმარისი  მტკიცებულებები  დასაბუთებული ვარაუდისთვის,  
რომ არასრულწლოვანმა ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაული ჩაიდინა; 
ბ) არასრულწლოვანი ნასამართლევი არ არის; 
გ) არასრულწლოვანი განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართული არ 
ყოფილა; 
დ) არასრულწლოვანი დანაშაულს აღიარებს; 
ე) პროკურორის/სასამართლოს შინაგანი რწმენით, არასრულწლოვნის 
საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, სისხლისსამართლებრივი 
დევნის დაწყების ან დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნის 
გაგრძელების საჯარო ინტერესი არ არსებობს;  
ვ) არასრულწლოვანი და მისი  კანონიერი  წარმომადგენელი  განრიდების 
გამოყენებაზე წერილობით ინფორმირებულ თანხმობას გამოხატავენ39.

განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში პროკურორი 
უფლებამოსილია არასრულწლოვანთან გააფორმოს ხელშეკრულება 
განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ. ხელშეკრულების 
მოქმედების მაქსიმალური ვადაა 1 წელი40. 

განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე პროკურორი ხვდება 
არასრულწლოვანს, მის კანონიერ წარმომადგენელს და ადვოკატს და 
განუმარტავს განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამას, მისი 
გამოყენების წესს, შესაძლო ხანგრძლივობას, შესაძლო პირობებსა და 
განრიდების ღონისძიების შეუსრულებლობის შედეგებს. პროკურორი 
ასევე ხვდება დაზარალებულს, რომელსაც აწვდის ინფორმაციას 
განრიდებისა და მედიაციის პროცესის შესაძლო დაწყების შესახებ და 
განუმარტავს მას გადაწყვეტილების მიღების საფუძველსა და მიზეზებს. 
პროკურორი დაზარალებულს ატყობინებს ასევე პროცესში მედიატორის 
ჩართვის აუცილებლობის შესახებ და აცნობს მას მედიატორის პროცესში 
მონაწილეობის მიზანსა და არსს. დაზარალებულის უარი განრიდების 
პროცესის დაწყებაზე ან/და მედიაციაში მონაწილეობაზე არ აბრკოლებს 
განრიდების პროცესს41. 
არასრულწლოვნის განრიდების შესახებ წინასწარი გადაწყვეტილების მიღების 
შემთხვევაში, პროკურორს გამოაქვს დადგენილება არასრულწლოვნის 
მიმართ განრიდების პროცესის დაწყების შესახებ. არასრულწლოვნის და 
მისი კანონიერი წარმომადგენელის თანხმობის შემთხვევაში, პროკურორი 
დადგენილების გამოტანიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში, ინდივიდუალური 
შეფასების ანგარიშის მომზადების მიზნით, მიმართავს პრობაციის ეროვნულ 
სააგენტოს, რომელიც მოცემულ საქმეს 2 სამუშაო დღის ვადაში გადასცემს 
სოციალურ მუშაკს ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების 

39  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მ.40.
40  იქვე, მ.39 (3).
41  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება  №120 არასრულწლოვნის მიმართ 
განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის გამოყენების წესისა და მხარეებს 
შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი პირობების დამტკიცების შესახებ, მ.4 
(2,3,4).
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მიზნით42. საქმეში დაზარალებულის არსებობის შემთხვევაში პროკურორი, 
დადგენილების გამოტანიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში, მიმართავს 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრს რომელიც მოცემულ საქმეს 2 სამუშაო დღის 
ვადაში გადასცემს მედიატორს43. 

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი ატარებს 
არასრულწლოვნის ინდივიდუალურ შეფასებას. ამ შეფასებას, შეფასების 
ანგარიშს, რეკომენდაციას განრიდების ღონისძიების შესახებ და 
ხელშეკრულების სხვა სარეკომენდაციო პირობებს სოციალური მუშაკი 
პროკურორს საქმის მისთვის გადაცემიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში 
წარუდგენს. თუ შეფასება 10 სამუშაო დღეში გონივრული მიზეზის გამო 
ვერ სრულდება, ვადა შესაძლებელია გაგრძელდეს44. სოციალური მუშაკის 
პარალელურად, 10 სამუშაო დღის განმავლობაში მედიატორი უკავშირდება 
დაზარალებულს, უხსნის მას განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის არსს, 
პრინციპებს, მიზნებს, მისი მონაწილეობის შედეგებს და აწვდის ყველა 
საჭირო ინფორმაციას, რათა დაზარალებულმა მედიაციაში მონაწილეობაზე 
ინფორმირებული თანხმობა ან უარი განაცხადოს45. 

საქმის სოციალური მუშაკისთვის გადაცემის შემდეგ, იგი ხვდება შესაბამის 
პროკურორს, ხოლო პროკურორთან შეხვედრიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში 
აწყობს არასრულწლოვანსა და მის კანონიერ წარმომადგენლებთან 
შეხვედრას, რომლებსაც განუმარტავს სამომავლო თანამშრომლობის 
ეტაპებს და მისი, როგორც სოციალური მუშაკის, როლსა და მოვალეობებს 
განრიდების პროცესში46. 

ინდივიდუალური შეფასების ფარგლებში სოციალური მუშაკი იღებს 
ინფორმაციას არასრულწლოვნის საჭიროებების, დანაშაულის ჩადენის 
რისკებისა და უნარების შესახებ. კერძოდ, სპეციალურ ფორმაში იგი ასახავს 
შემდეგი სახის ინფორმაციას: „ა) ზოგადი ინფორმაცია არასრულწლოვნის 
შესახებ; ბ) მართლსაწინააღმდეგო ქმედების შესახებ; გ) ფიზიკური 
განვითარებისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ; დ) ემოციური, 
კოგნიტური განვითარების და ქცევითი თავისებურებების შესახებ; ე) 
განათლების, პროფესიული მომზადების, სპორტული საქმიანობისა და 
სამუშაო  გამოცდილების შესახებ; ვ) ოჯახისა და საცხოვრებელი გარემოს 
შესახებ; ზ) სოციალური ქსელისა და ურთიერთობების შესახებ“47. 
42  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №120 არასრულწლოვნის მიმართ 
განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის გამოყენების წესისა და მხარეებს 
შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი პირობების დამტკიცების შესახებ, მ.4 
(6).
43  იქვე, მ.4 (7).
44  იქვე, მ.4 (8).
45  იქვე, მ.4 (8).
46  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება 
№132/№95/№23 ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, 
წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ, დანართი N1, მ.3 (5).
47  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება 
№132/№95/№23 ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, 
წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ, დანართი N1, მ.3 (8).
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ინდივიდუალური შეფასება, შეფასების საფუძველზე მომზადებული 
დასკვნა და  ხელშეკრულების სარეკომენდაციო პირობების ჩამონათვალი 
პროკურორისთვის წარდგენიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში ერთობლივად 
განიხილება სოციალური მუშაკისა და პროკურორის მიერ.48 ინდივიდუალური 
შეფასება ხორციელდება არასრულწლოვანთან, მისი ოჯახის წევრებსა 
და მასთან დაკავშირებულ სხვა პირებთან ინტერვიუების ჩატარების 
მეშვეობით. შეფასების დასრულების შემდეგ სოციალური მუშაკი დასკვნის 
სახით განსაზღვრავს არასრულწლოვნის იმ რეკომენდებულ ღონისძიებათა 
ჩამონათვალს, რომელთა მხედველობაში მიღებაც შესაძლებელი იქნება 
ხელშეკრულების პირობების ჩამოყალიბებისას49. სოციალურმა მუშაკმა 
ხელშეკრულების პირობებში არ უნდა შეიტანოს ისეთი ღონისძიებები, 
რომლის შესრულებასაც ვერ შეძლებს არასრულწლოვანი.50

განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულებაში მითითებული 
უნდა იყოს: „ა) ხელშეკრულების მოქმედების ვადა; ბ) ხელშეკრულების 
შედგენის დრო და ადგილი; გ) პროგრამაში მონაწილე პირთა მონაცემები; 
დ) ხელშეკრულების პირობების შესრულების ადგილი (მუნიციპალიტეტი); 
ე) მითითება იმის თაობაზე, რომ არასრულწლოვანი აღიარებს დანაშაულს;  
ვ) განრიდების ღონისძიების სახე და სხვა პირობები; ზ) ვალდებულების 
შეუსრულებლობის სამართლებრივი შედეგები და ხელშეკრულების 
შეწყვეტისა და შეჩერების საფუძვლები“51. პროკურორის, სოციალური 
მუშაკის, მედიატორის, დაზარალებულის, არასრულწლოვნის, ადვოკატის ან 
მისი კანონიერი წარმომადგენლის ინიციატივით ხელშეკრულებაში შეიძლება 
განისაზღვროს დამატებითი პირობები.52

თავი 2.  განრიდების პროგრამების სახეები

საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, განრიდების პროგრამებს 
შეიძლება სხვადასხვა ფორმა ჰქონდეს. ზოგიერთი შესაძლოა ეფუძნებოდეს 
აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპებს, ზოგიერთი ოჯახზე იყოს 
ორიენტირებული, ასევე გვხვდება კეთილდღეობაზე დამყარებული 
მიდგომებიც, ხოლო აქტივობების ნაწილი გამოიყენება დანაშაულებრივ 
ქცევაზე რეაგირებისათვის.53

48  იქვე, მ.3 (9).
49  იქვე, მ.3 (11).
50  იქვე, მ.3 (14).
51  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება  №120 არასრულწლოვნის მიმართ 
განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის გამოყენების წესისა და მხარეებს 
შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი პირობების დამტკიცების შესახებ, მ.4 
(12).
52  იქვე, მ.4 (13).
53 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის 
სახელმძღვანელო მითითებები, ბავშვთა სამართლებრივი ცენტრი და გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდი, ბავშვთა დაცვის განყოფილება, ნიუ-იურკი, 2011. 
გვ.73.
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	აღდგენითი მართლმსაჯულება

აღდგენითი მართლმსაჯულება არის პროცესი, რომელშიც დაზარალებული 
და დამნაშავე, საჭიროების შემთხვევაში კი ნებისმიერი სხვა პირი ან  
საზოგადოების წევრი,  ერთად  აქტიურად მონაწილეობენ დანაშაულის 
შედეგების გამოსწორებაში, როგორც წესი, მედიატორის დახმარებით.54 

	ოჯახზე / სოციალურ კეთილდღეობაზე დაფუძნებული განრიდება

ბავშვების მიერ დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენაზოგჯერ განიხილება 
როგორც ოჯახის დისფუნქციის სიმპტომი, რომელიც გამოწვეულია ცუდი 
აღზრდით, რთული ოჯახური პირობებით ან ოჯახური ურთიერთობების 
მოშლით. ოჯახზე ორიენტირებული განრიდების პროგრამები, ძირითადად, 
გულისხმობს მუშაობას ბავშვთან და მის ოჯახთან, იმის გასაგებად, თუ 
რატომ ჩაიდინა ბავშვმა დანაშაულებრივი ქმედება და როგორ უნდა მოხდეს 
ბავშვის საჭიროებების მართვა შემდგომი დანაშაულებრივი ქცევის თავიდან 
ასაცილებლად. ეს  მიდგომა გულისხმობს ინტენსიურ სოციალურ მუშაობას,  
ოჯახურ  კონფერენციებს  და  ინდივიდუალურ მუშაობას ბავშვებთან, 
ოჯახში, სკოლაში და საზოგადოებაში მათი რეინტეგრაციისა და ბავშვის 
თვითშეფასების ამაღლების  მიზნით.55

	აქტივობების პროგრამები

განრიდების პროცესში არსებობს ასევე სხვა სახის პროგრამები, რომლებიც 
შესაძლოა გულისხმობდეს ბავშვების ჩართვას სხვადასხვა საქმიანობაში, 
რათა მათ გაუჩნდეთ შესაძლებლობა სწორად გამოიყენონ თავისუფალი 
დრო და მიეცეთ საშუალება, დაეუფლონ ახალ უნარებს და ჩაერთონ 
სხვადასხვა სახის ახალგაზრდულ აქტივობებში. აღნიშნული პროგრამები 
შეიძლება მრავალმხრივი იყოს და გამომდინარეობდეს უშუალოდ ბავშვის 
საჭიროებებიდან 56.

ადგილობრივი კანონმდებლობის საფუძველზე, განრიდების ან განრიდებისა 
და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულებით შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს 
შემდეგი ღონისძიებები: 

ა) არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება; 
ბ) აღდგენითი  მართლმსაჯულების   ღონისძიება,  მათ   შორის,  განრიდება-

54  სისხლის სამართლის საქმეებზე აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების  
გამოყენების   ძირითადი პრინციპები, პუნქტები 1.2 და 1.3. 
55 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის 
სახელმძღვანელო მითითებები, ბავშვთა სამართლებრივი ცენტრი და გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდი, ბავშვთა დაცვის განყოფილება, ნიუ-იურკი, 2011. 
გვ.74.
56 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის 
სახელმძღვანელო მითითებები, ბავშვთა სამართლებრივი ცენტრი და გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდი, ბავშვთა დაცვის განყოფილება, ნიუ-იურკი, 2011. 
გვ.75.
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მედიაციის   პროგრამაში ჩართვა;  
გ) მიყენებული ზიანის სრულად ან ნაწილობრივ ანაზღაურება; 
დ) უკანონოდ მოპოვებული ქონების სახელმწიფოსთვის გადაცემა; 
ე) დანაშაულის იარაღის ან/და სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული 
ობიექტის სახელმწიფოსთვის გადაცემა; 
ვ) არასრულწლოვნისთვის მოვალეობის დაკისრება; 
ზ) არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება57. 

არასრულწლოვნის  წერილობითი  გაფრთხილება ნიშნავს მისთვის იმის  
განმარტებას, თუ რა  ზიანი გამოიწვია მისმა ქმედებამ და რა შედეგი მოჰყვება 
დანაშაულის განმეორებით ჩადენას58. 

აღდგენითი მართლმსაჯულების  ღონისძიება  შეიძლება  მოიცავდეს  
არასრულწლოვნის  განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართვას ან/და სხვა 
პროგრამას.59 აღდგენითი მართლმსაჯულების კომპონენტია მათ შორის 
მედიაციის პროცესი. ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, მედიაციის 
პროცესი სამი ძირითადი ეტაპისაგან შედგება: ა) მოსამზადებელი ეტაპი; ბ) 
წინასაკონფერენციო ეტაპი და გ) მედიაციის კონფერენცია.

სისხლის სამართლის საქმეში დაზარალებულის არსებობის შემთხვევაში 
პროკურორი არასრულწლოვნის განრიდების პროცესის დაწყების შესახებ 
დადგენილების გამოტანიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში მიმართავს ცენტრის 
განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის მენეჯერს. პროგრამის 
მენეჯერი 2 სამუშაო დღის ვადაში საქმეს წარმოებაში გადასცემს მედიატორს, 
აწვდის ინფორმაციას საქმის შესახებ და საქმეზე მომუშავე პროფესიონალების 
საკონტაქტო ინფორმაციას.

მედიატორი  ვალდებულია  განრიდების/განრიდებისა  და  მედიაციის  
პროგრამის მენეჯერის მიერ საქმის დაწერიდან 10 სამუშაო დღეში 
წარმართოს პირველი შეხვედრა დაზარალებულთან. ამ ვადის გაგრძელება 
შესაძლებელია მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში.

მედიაციის პროცესში ჩართვაზე დაზარალებულის თანხმობის შემთხვევაში 
სოციალური მუშაკის/პრობაციის ოფიცრის მიერ პროკურორისათვის 
არასრულწლოვნის ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის წარდგენიდან 
იწყება მედიაციის წინასაკონფერენციო ეტაპი. წინასაკონფერენციო         ეტაპზე         
მედიატორი         ცალ-ცალკე         უკავშირდება არასრულწლოვანს/კანონიერ  
წარმომადგენელს და დაზარალებულს,  ესაუბრება მედიაციის, მათ შორის, 
მედიაციის კონფერენციის წესების შესახებ, აწვდის მხარეებს დეტალურ 
ინფორმაციას ხელშეკრულების სავარაუდო პირობების თაობაზე.

იმ   შემთხვევაში,   თუ   დაზარალებული   არ   ეთანხმება   ხელშეკრულების   
სავარაუდო პირობებს, განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულება 
57  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მ.42
58  იქვე, მ.43
59  იქვე, მ.44.
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აღარ ფორმდება. ასეთ შემთხვევაში პროკურორის გადაწყვეტილებით, 
შესაძლებელია, არასრულწლოვანთან გაფორმდეს მხოლოდ განრიდების 
ხელშეკრულება.

მედიაციის კონფერენცია არის ფორუმი,  სადაც  ადამიანები  დანაშაულსა  
და  კონფლიქტს  განიხილავენ. ყველა მონაწილეს შეუძლია ისაუბროს, 
გამოხატოს საკუთარი გრძნობები და რაც ყველაზე მთავარია, შედეგში 
საკუთარი წვლილი შეიტანოს. კონფერენციაზე დეტალურად  განიხილება  
ხელშეკრულების  სავარაუდო  პირობები.  კონფერენცია დასრულებულად 
ითვლება ხელშეკრულების ხელმოწერისთანავე. 

განრიდების ან/და განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულებით, 
არასრულწლოვანს შეიძლება აეკრძალოს: ა) განსაზღვრული ადგილის ან/
და პირის/პირების მონახულება; ბ) ბინადრობის ადგილის შეცვლა; გ) დროის 
განსაზღვრულ მონაკვეთში შინიდან გასვლა; დ) ნებართვის გარეშე ქვეყნის 
ან შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის დატოვება; ე) სხვა ისეთი 
ქმედება, რომელიც ხელს შეუშლის მის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას60.

არასრულწლოვანს შეიძლება დაევალოს: ა) სპეციალიზებული სახელმწიფო 
ორგანოს დახმარებით საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის 
დაწყება ან განახლება; ბ) სპეციალიზებული სახელმწიფო ორგანოს 
დახმარებით მუშაობის დაწყება; გ) საგანმანათლებლო, აღმზრდელობითი ან/
და სამკურნალო პროგრამის გავლა; დ) თავისუფალი დროის განსაზღვრული 
ფორმით გამოყენება; ე) სხვა ისეთი მოვალეობა, რომელიც ხელს შეუწყობს 
მის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი დანაშაულის თავიდან 
აცილებას61.

არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება ნიშნავს 
განსაზღვრული დროით არასრულწლოვნის მიმღები ოჯახისთვის 
გადაცემას სახლიდან მოშორებით და მშობლებისაგან განცალკევებით,  თუ  
არასრულწლოვნის  სახლში  და  მშობლების  გარემოცვაში  დატოვება  მის  
მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენის რისკს შეიცავს.62

თუ დაზარალებული თანახმაა მედიაციაში მონაწილეობაზე ან არ 
არის არასრულწლოვნისადმი მკვეთრად ნეგატიურად განწყობილი, 
შესაძლებელია, მომზადდეს განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულება63. 

განრიდების ან/და განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების 
შესრულების მონიტორინგს ახორციელებს პრობაციის ეროვნული 

60  იქვე, მ.45 (1).
61  იქვე, მ.45 (2).
62 იქვე, მ.46 (1).
63  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება 
№132/№95/№23 ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, 
წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ, დანართი N1, მ.3 (15).
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სააგენტოს სოციალური მუშაკი ყოველთვიურად.64 საჭიროების შემთხვევაში, 
მონიტორინგი შესაძლოა განხორციელდეს უფრო ინტენსიურად.

მონიტორინგის განსახორციელებლად სოციალური მუშაკი ხვდება 
არასრულწლოვანს, სულ მცირე, თვეში ერთხელ მაინც, რა დროსაც ხდება 
არასრულწლოვნის მიერ მიღწეული შედეგების განხილვა. რომელიმე 
პირობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, სოციალური მუშაკი და 
არასრულწლოვანი ერთად განიხილავენ ხელისშემშლელ ფაქტორებს.65 თუ 
არასრულწლოვანი არ ასრულებს ხელშეკრულების პირობებს დასაბუთების 
გარეშე, სოციალური მუშაკი ამ ფაქტის შესახებ აცნობებს პროკურორს, 
რომელიც იღებს კანონმდებლობით განსაზღვრულ გადაწყვეტილებას.66 
არასრულწლოვნის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შესახებ 
ანგარიშს სოციალური მუშაკი თვეში ერთხელ წარუდგენს პროკურორს.67 

თუკი, არასრულწლოვნის მიერ ხელშეკრულების რომელიმე პირობის 
შეუსრულებლობა განპირობებული იყო ობიექტური გარემოებებით, 
სოციალურმა მუშაკმა და პროკურორმა შეიძლება შეასწორონ 
ხელშეკრულების პირობები და კონკრეტული სავალდებულო პირობა/
პირობები ჩაანაცვლონ სხვა, ადეკვატური პირობით/პირობებით.68

ხელშეკრულების მოქმედების დასრულებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში 
სოციალური მუშაკი პროკურორს წარუდგენს საბოლოო ანგარიშს რომელშიც 
საერთო პროგრესის გარდა, უნდა იყოს მითითებული, თუ რამდენად 
აღმოიფხვრა არასრულწლოვნის მიერ დანაშაულის განმეორების რისკი.69 
თუ არასრულწლოვანი შეასრულებს ხელშეკრულებით მისთვის დაკისრებულ   
მოვალეობებს,   პროკურორი   იღებს   გადაწყვეტილებას სისხლის 
სამართლის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის თაობაზე.70

თუ  არასრულწლოვანი განრიდების ღონისძიებას განზრახ არ ასრულებს,  
პროკურორისთვის ამის შეტყობინების შემდეგ, იგი აღნიშნულისა და სხვა 
გარემოებების გათვალისწინებით,   არასრულწლოვნის,   მისი   კანონიერი  
წარმომადგენლის და სოციალური მუშაკის მოსაზრებების მოსმენის შემდეგ 
აუქმებს ან ძალაში ტოვებს განრიდების  შესახებ გადაწყვეტილებას, 
ცვლის  განრიდების  ღონისძიებას  ან/და აგრძელებს განრიდების 
ხელშეკრულების ვადას. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების 
შემთხვევაში პროკურორი უფლებამოსილია გააუქმოს გადაწყვეტილება 
სისხლისსამართლებრივი დევნის არდაწყების ან დაწყებული 
სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ და ახალი დასაბუთებული 
დადგენილებით დაიწყოს ან განაახლოს სისხლისსამართლებრივი დევნა.

64  იქვე, მ.4 (1).
65  იქვე, მ.4 (3,4).
66  იქვე, მ.4 (5).
67  იქვე, მ.4 (6).
68  იქვე, მ.4 (8).
69 იქვე, მ.4 (9).
70 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მ.47.
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ნაწილი 3. განრიდება-მედიაციის პროგრამაში 
ჩართულ არასრულწლოვანთა/ახალგაზრდების 
რაოდენობრივი დინამიკის შესწავლა მისი 
ამოქმედებიდან 2017 წლის პირველი ნახევრის 
ჩათვლით.

განრიდების პროგრამის ამოქმედების შემდეგ, 2010-2016 წლებში და 2017 
წლის პირველ ნახევარში, სულ განრიდებულ იქნა 2325 არასრულწლოვანი/
ახალგაზრდა, საიდანაც 1756 არასრულწლოვანი, ხოლო 569 18-დან 21 
წლამდე ასაკის პირია. 18-21 წლამდე ასაკის პირების მიმართ, როგორც 
უკვე ზემოთ აღინიშნა, ეს პროგრამა გამოიყენება არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსის ამოქმედების შემდეგ, 2016 წლიდან და 
შესაბამისად წარმოდგენილი სტატიტიკა მხოლოდ ამ პერიოდს მოიცავს. 
ამ მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ არასრულწლოვან განრიდებულთა 
მაჩვენებელი წლიდან წლამდე იზრდებოდა.

აქვე საინტერესოა განრიდებულთა რაოდენობის სქესობრივ ჭრილში 
გაანალიზება. აღნიშნული სტატისტიკური ინფორმაცია წარმოდგენილია 2011 
წლის შემდეგ (2010 წელს მხოლოდ 2 განრიდების შემთხვევა იყო და ორივე 
იყო ბიჭი) საერთო ჯამში გოგონების მიმართ გამოყენებული განრიდების 
ღონისძიება საერთო რაოდენობის დაახლოებით 8% შეადგენს. იხილეთ 
დიაგრამა (დეტალური ცხრილი იხილეთ დანართი N1-ში). 
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ასევე საინტერესოა იმის ანალიზი, ძირითადად რა ასაკის მქონე პირების 
განრიდება ხდება. შესაძლებელი გახდა მხოლოდ 2015-2016 წლების და 2017 
წლის პირველი ნახევრის ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება.71 2015 და 
2016-2017 წლების ინფორმაცია განსხვავებულია, იმის გათვალისწინებით, 
რომ 2016 წლიდან განრიდება-მედიაციის პროგრამა გამოიყენება 18-21 
წლამდე ასაკის პირების მიმართაც. თუმცა ამ პერიოდის ინფორმაციის 
ანალიზი შესაძლებლობას გვაძლევს ამ კუთხით შევაფასოთ ზოგადი დინამიკა. 
სტატისტიკური ინფორმაციას ცხადყოფს, რომ არასრულწლოვნების ასაკში 
განრიდების მექანიზმის გამოყენება ასაკის მატებასთან ერთად იმატებს და 
შესაბამისად ყველაზე ხშირად 17 წლის ასაკის პირების მიმართ გამოიყენება. 
ასევე ხშირია ამ ღონისძიების გამოყენება 19 წლის ასაკის პირების მიმართაც. 
იხილეთ დიაგრამა:

71  მთავარი პროკურატურის და დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მხრიდან მოწოდებული 
იქნა საჯარო ინფორმაცია, მხოლოდ აღნიშნულ საანგარიშო პერიოდთან დაკავშირებით. 
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2012 წლამდე განრიდება გამოიყენებოდა მხოლოდ ნაკლებად მძიმე 
დანაშაულის შემთხვევაში. თუმცა 2012 წლის შემდეგ აღნიშნული ღონისძიება 
გამოიყენება როგორც ნაკლებად მძიმე, ასევე მძიმე დანაშაულის 
შემთხვევაში. ამ ნორმის ამოქმედების შემდეგ, 2017 წლამდე ნაკლებად მძიმე 
და მძიმე დანაშულის შემთხვევებში განრიდების გამოყენების მაჩვენებელი 
ნაწილდებოდა შემდეგი პრინციპით, საშუალოდ 70% - 30% ნაკლებად 
მძიმე დანაშაულის სასარგებლოდ. თუმცა 2017 წლის პირველი ნახევრის 
დინამიკა გვიჩვენებს, რომ არასრულწლოვნებთან მიმართებაში, განრიდება 
ნაკლებად მძიმე და მძიმე დანაშაულთან დაკავშირებით თითქმის თანაბრად 
გამოიყენება. 

დანაშა-
ულის 

კატეგო-
რია

2017 წლის I ნახ 2016 წელი

2015 
წელი

2014 
წელი

2013 
წელი

2012 
წელი14-18 

წლამდე
18-21 

წლამდე
14-18 

წლამდე

18-21 
წლა-
მდე

ნაკლებად 
მძიმე 51% 75% 64% 75% 69% 69% 72% 63%

მძიმე 49% 25% 36% 25% 31% 31% 28% 37%

აქვე წარმოდგენილია ინფორმაცია,  „სისხლის სამართლის კოდექსით“ 
გათვალისწინებული იმ დანაშაულების შესახებ, რაც ჰქონდათ ჩადენილი 
არასრულწლოვნებს, რომელთა განრიდებაც მოხდა. ძირითადად 
გაანალიზებულია მონაცემები 2013 წლის შემდეგ (წინა წლებთან 
დაკავშირებით ინფორმაციის მოძიება ვერ მოხერხდა). 

დანაშაულების უდიდეს ნაწილს წარმოადგენს ქურდობა (სსკ-ის 177-ე 
მუხლის I, II და III ნაწილები). ქურდობის შემდეგ, ყველაზე ხშირად, 2013 
წლამდე, განრიდება გამოიყენებოდა - ცივი იარაღის ტარებისთვის (სსკ-ის 
2381 მუხლი), თუმცა 2013 წლის შემდეგ აღნიშნულ მუხლთან დაკავშირებით, 
განრიდება აღარ გამოყენებულა, რაც სავარაუდოდ უკავშირდება სისხლის 
სამართლის პოლიტიკის ცვლილებას. ქურდობის შემდეგ, 2014 წლიდან, 
ყველაზე ხშირად განრიდება გამოიყენება შემდეგ დანაშაულებთან 
მიმართებაში - ცემა (სსკ-ის 125 მუხლი72), ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი 
დაზიანება (სსკ-ის 120 მუხლი) და ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების 
და ექსპლუატაციის წესის დარღვევა (სსკ-ის 276-ე მუხლი). თუმცა როგორც 
უკვე აღინიშნა, დანაშაულების ყველაზე დიდი წილი  (50%-ზე მეტი), არის 
ქურდობის შემთხვევები. 

რაც შეეხება სასამართლოდან განრიდების მიზნით დაბრუნებულ 
არასრულწლოვანთა საქმეებს, უნდა აღინიშნოს, რომ სასამართლოს 

72  აღნიშნული მუხლი ამჟამად გაუქმებულია სისხლის სამართლის კოდექსში და მისი 
შემადგენლობა არის ინტეგრირებული ძალადობის მუხლში (სსკ-ის 126 მუხლი).
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აღნიშნული უფლებამოსილება გააჩნია 2016 წლიდან, არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსის ამოქმედების შემდეგ. შესაბამისად, 2016 
წელს სასამართლომ განრიდების მიზნით პროკურატურას დაუბრუნა 38 
პირის საქმე, ხოლო 2017 წლის 1-6 თვის განმავლობაში - 11 პირის საქმე.73

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, განრიდება შესაძლებელია 
გამოყენებულ იქნეს, როგორ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების 
მერე, ასევე დევნის დაწყებამდე. 2014 წელს სისხლის სამართლის დევნის 
დაწყების შემდეგ განარიდეს არასრულწლოვნების -38%, 2015 წელს - 
25%, 2016 წელს - 16%, ხოლო 2017 წელი (1-6 თვე) – 6%. აღნიშნული 
სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ სულ უფრო ხშირად განრიდების 
მექანიზმი გამოიყენება სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებამდე.

ასევე საინტერესოა ინფორმაცია, რამდენი პირი იყო დაკავებული განრიდების 
მექანიზმის გამოყენებამდე. განრიდებულ დაკავებულ პირთა რაოდენობა 
2014 წელს იყო განსარიდებელ არასრულწლოვანთა - 12%, 2015 წელს - 
5%, 2016 წელს - 6%, 2017 წელს (1-6 თვე) - 4%. აღნიშნული ინფორმაცია 
აჩვენებს, რომ განრიდების მექანიზმის გამოყენებამდე, იშვიათად ხდება 
არასრულწლოვნების დაკავება, ამ კუთხით წლიდან წლამდე არის კლების 
ტენდენცია.74

73 http://pog.gov.ge/res/docs/public_information/arasrulclovanta_mimart_sisxli_samartlis_
politika.pdf 
74  http://pog.gov.ge/res/docs/public_information/arasrulclovanta_mimart_sisxli_samartlis_
politika.pdf 
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განრიდებამდე არასრულწლოვანთა მიმართ დევნის დაწყების და დაკავების 
მაჩვენებელი

წელი განრიდებულთა 
რაოდენობა

განრიდებამდე 
დევნადაწყებულ პირთა 

რაოდენობა

განრიდებამდე 
დაკავებულ პირთა 

რაოდენობა

2014 203 78 (38%) 24 (12%)

2015 297 74 (25%) 16 (5%)

2016 462 74 (16%) 29 (6%)

2017 (6 თვე) 253 15 (6%) 10 (4%)

განრიდების მექანიზმის შეფასების ერთ-ერთ ინდიკატორია, განრიდებული 
არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილი განმეორებითი დანაშაული. 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 
საფუძველზე, 2010-2016 წლებში, განრიდებულ არასრულწლოვნებში 
განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებელი იყო 9% (134 არასრულწლოვანი). 
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ნაწილი 4. განრიდების და განრიდება-მედიაციის 
პრაქტიკის შესწავლა
განრიდების და განრიდება-მედიაციის პროგრამის პრაქტიკის შეფასება 
განხორციელდა შემდეგი კომპონენტების შეფასება:

1. არასრულწლოვნის პირველი კონტაქტი მართლმსაჯულების 
სისტემასთან, (მოიცავს პირის დაკავების პროცესს; შესაძლო ზეწოლის 
ფაქტებს; უფლება-მოვალეობების განმარტებას; გამოკითხვა დაკითხვის 
პროცესს; არასრულწლოვნისთვის განრიდების შეთავაზების ეტაპს);

2. სერვისები (მათი რაოდენობა, მდგრადობა და ეფექტიანობა);
3. მედიაციის პროცესი;
4. განრიდების და განრიდება-მედიაციის ხელშეკრულება  (ხელშეკრულების 

ხანგრძლივობა, სახელშეკრულებო პირობები);
5. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის ხარისხი;
6. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა.

თავი 1. არასრულწლოვნის პირველი კონტაქტი 
მართლმსაჯულების სისტემასთან

მართლმსაჯულების სისტემასთან კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების 
პირველი კონტაქტის თვისებრივი კვლევისას შეფასდა რამოდენიმე 
კომპონენტი: ა) დაკავებისას ფიზიკური ან/და ფსიქოლოგიური ზეწოლა; 
ბ) არასრულწლოვნებისთვის უფლება-მოვალეობების განმარტება; გ) 
გამოკითხვა/დაკითხვის პროცესი. აღნიშნული კომპონენტების გაანალიზება 
მნიშვნელოვანია იმის შესაფასებლად  თუ როგორ ხდება განრიდების 
თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება და რა ეტაპები უძღვის წინ.

ა)  დაკავებისას ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა

არასრულწლოვნების მიერ გამოთქმული მოსაზრებები ფიზიკურ და 
ფსიქოლოგიურ ზეწოლასთან დაკავშირებით იყო არაერთგვაროვანი. 
კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწოვნების ნახევარმა განმარტა, რომ 
მათი დაკავებისას არ განხორციელებულა ფიზიკური ან/და ფსიქოლოგიური 
ზეწოლა. თუმცა არასრულწლოვნების მეორე ნაწილმა (6 რესპოდენტმა) 
აღნიშნა, რომ დაკავებისას ადგილი ჰქონდა მათზე სხვადასხვა ფორმით 
ზეწოლას, მონაწილეები აღწერენ  პოლიციის მუშაკების მხირდან სიტყვიერი 
შეურაცხყოფის, ყვირილის, მუქარის და ირონიული დამოკიდებულების 
შემთხვევებს. ერთ-ერთი არასრულწლოვანის განმარტებით, დაკავებისას 
პირდაპირ პოლიციის განყოფილებაში არ გადაუყვანიათ და გარკვეული 
პერიოდის განმავლობაში ქალაქში ატარებდნენ ავტომობილით. ერთ-ერთმა 
რესპოდენტმა ასევე განაცხადა, რომ დაკავებიდან, მხოლოდ ხუთ საათის 
შემდეგ მისცეს შესაძლებლობა დაერეკა ახლობლებთან.
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 განრიდებული არასრულწლოვანი 1

„ზეწოლა იყო, როგორ არა. ძირითადად მაგინებდნენ დედას, „8 საათის 
მერე გარეთ დაგინახავთ და....“ და მსგავსი წინადადებები”. 

განრიდებული არასრულწლოვანი 2

„სანამ მიმიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში, პატრულის 
თანამშრომლებმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მომაყენს, მაგინეს“.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების (საპროცესო 
წარმომადგენლების) უმეტესობამ განმარტეს, რომ  დაკავებისას ან/
და დაკითხვის პროცესში ისინი არ შესწრებიან არასრულწლოვნების 
მიმართ ფიზიკური ან/და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შემთხვევებს. თუმცა 
რესპოდენტების მეორე ნაწილმა ისაუბრა არსებული პროცედურების 
დარღვევის თაობაზე. მაგალითად, ერთ-ერთმა რესპოდენტმა განაცხადა, 
რომ არასრულწლოვანი პოლიციის განყოფილებაში ჰყავდათ დაახლოებით 
24 საათი და მხოლოდ ამ პერიოდის გასვლის შემდეგ შეატყობინეს და 
მიეცა  შესაძლებლობა შეხვედროდა მას. ერთ-ერთმა რესპოდენტმა ასევე 
განაცხადა, რომ ბავშვებმა უამბეს მათზე განხორციელებული ფიზიკური ან/
და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შესახებ, თუმცა როდესაც ეს ინფორმაცია 
გადაამოწმაპოლიციელებთან, მათ ასეთი ფაქტის არსებობა არ დაადასტურეს. 
პროკურორების უმეტესობამ კი განაცხადა, რომ დაკავების პროცესში 
არასრულწლოვნებზე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შემთხვევებს 
მათ პრაქტიკაში ადგილი არ ჰქონია. 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 1

„ისინი ძალიან დიდ დროს ატარებენ იქ და ერთ-ერთ მოზარდზე გვქონდა 
ახლა შემთხვევა: როდესაც დასრულდა პროცედურა, ეს ბავშვი უკვე უნდა 
გამოეშვათ, მოკლედ .... არასრულწლოვანი იყო .... განყოფილებაში 
დაკავებული და ჩვენივე კოლეგა, .... სოციალური მუშაკი ესწრებოდა 
პროცესს. ჩვენ რომ ვთხოვეთ, რომ ეს ბავშვი უკვე უნდა გამოეშვათ, 
ისინი შფოთავდნენ, რომ შეიძლებოდა ეს ბავშვი მიმალულიყო, ვეღარ 
ენახათ და ამის გამო ის კიდევ დატოვეს. ალბათ, 24 საათი იყო ბავშვი 
განყოფილებაში იმის შიშით, რომ შეიძლება შემდეგ ის ვეღარ ეპოვათ.... 
მოწმის სტატუსით იკითხებოდა .... დაახლოებით ღამის 10-11 საათზე 
მოხდა დაკავება და შუადღის 3 საათზე მივიდა იქ სოციალური მუშაკი“.
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სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 2

“... უთქვამს ბავშვს, რომ იყო უხეში მოპყრობა, სახეში გარტყმა, ზეწოლა, 
რომ მათ ინფორმაცია მიეწოდებინათ, თუმცა მერე თანამშრომლებთან 
რომ მისაუბრია, პოლიციასთან, ამასთან დაკავშირებით უთქვამთ, რომ ეს 
ბავშვები აზვიადებენ და ეს ასე არ ყოფილა“.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 3

„არა, ნამდვილად არ ყოფილა ასეთი არც ჩემს და არც ჩემი სოციალური 
მუშაკების პრაქტიკაში. თუ რაღაც მსგავსი იქნება, ჩვენ საპროცესო 
წარმომადგენლები ვართ, მით უმეტეს, ბავშვის უფლებათა ნაწილში 
ვმუშაობთ და აუცილებლად შესაბამის ზომებს მივიღებთ, მაგრამ ჩვენ, 
ჩემს ჯგუფს ნამდვილად არ ჰქონია“

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 4

„არა, ნამდვილად არა, ჩვენი ჩართულობის დროს რა შემთხვევებიც კი 
გვქონია მსგავს ფაქტებს ვერ აღვნიშნავ, არ ყოფილა“. 

ბ) არასრულწლოვნებისთვის უფლება-მოვალეობების განმარტება

რესპოდენტების  მცირე ნაწილმა (3 რესპოდენტმა) აღნიშნა, რომ დაკავებისას 
განუმარტეს უფლებები და მოვალეობები, ხოლო უმრავლესობამ განაცხადა, 
რომ მათთვის უფლება-მოვალეობები არ განუმარტავთ.  

რესპოდენტთა უმრავლესობამ განაცხადა, რომ განრიდების თაობაზე 
შეთავაზება მიიღეს პროკურორებისგან. თუმცა რეპოდენტების ნაწილმა 
აღნიშნა, რომ განრიდება მათ შესთავაზა პოლიციის მუშაკმა სოციალურმა 
მუშაკმა და ადვოკატმა.

 განრიდებული არასრულწლოვანი 1

„არავის არაფერი განუმარტავს (უფლებები)“.

 განრიდებული არასრულწლოვანი 2

„უფლებები არ უხსენებიათ  და არც არაფერი განუმარტავთ”.
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 განრიდებული არასრულწლოვანი 3

„საერთოდ არ განუმარტავს უფლებები“.

სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სოციალური მუშაკების (საპროცესო 
წარმომადგენლების) უმეტესობის განმარტებით, კანონთან კონფლიქტში 
მყოფ არასრულწლოვნებს განუმარტავენ უფლებებს და მოვალეობებს. 
თუმცა რესპოდენტების ნაწილის განმარტებით არის შემთხვევები, როცა 
ეს ვალდებულება არ სრულდება ან უფლებების განმარტებას ძალიან 
ფორმალური სახე აქვს.  პროკურორების განცხადებით კი, დაკავებისას ან/და 
გამოკითხვა/დაკითხვისას კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვნებს 
მათთვის გასაგები ფორმით და ენით განემარტებათ უფლებები და 
მოვალეობები.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 1

„განმარტებით განუმარტავენ, თუმცა ყოფილა შემთხვევები, რომ არ 
განუმარტავთ. როდესაც გამოკითხვის ოქმს ვეცნობით, იქ თავში წერია 
ბავშვის უფლებები რა არის, როგორ უნდა მოიქცეს და მერე ბოლოში 
რასაც ვაწერთ ხელს, ისიც. როდესაც სოციალური მუშაკი ამას უკითხავს, 
თვისთავად იმ ნაწილშიც აცნობს, იმიტომ, რომ იქ მითითებულია და 
ეუბნება. თვითონ გამომძიებლებიც ეუბნებიან, თანდათან იხვეწება 
ეს პროცესი. ძირითადად ეცნობიან თავიანთთვის გასაგებ ენაზე. თუ 
გამომძიებელი ვერ უხსნის, მერე სოციალურ მუშაკს უწევს ამის გაკეთება“.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 2

„კი აწოდებენ ინფორმაციას,  რისი უფლება და მოვალეობა აქვთ ამ 
პროცესში და რა შემთხვევაში შეიძლება ესა თუ ის პასუხისმგებლობა 
დაეკისროთ“.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 3

„აწოდებენ ინფორმაციას, მაგრამ უფრო ფორმალური მხარე აქვს. 
მოვალეობების შესახებაც ძალიან ბუნდოვანია. ჩემი აზრით, უნდა 
იყოს გაწერილი ისიც, რომ პირობების არ შესრულების შემთხვევაში 
რა ღონისძიებები გატარდება, ამაზეც არ აქვთ განრიდებულებს ზუსტი 
ინფორმაცია.“
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გ) გამოკითხვა/დაკითხვა

გამოკითხვა/დაკითხვის პროცესის აღწერისას, კანონთან კონფლიქტში 
მყოფი არასრულწლოვნების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იყო 
არაერთგვაროვანი, თუმცა ხშირ შემთხვევაში იკვეთება არასრულწლოვანის 
უფლებების დარღვევის შესაძლო ნიშნები. რესპოდენტების ნახევარმა 
აღნიშნა, რომ გამოკითხვა/დაკითხვის პროცესი ხარვეზების გარეშე 
წარიმართა, თუმცა ნაწილმა მიუთითა, რომ გამოკითხვა განხორციელდა 
კანონიერი წარმომადგენლის/საპროცესო წარმომადგენლის ან/და 
ადვოკატის მისვლამდე. გარდა ამისა, რესპოდენტების ნაწილმა ასევე 
განაცხადა, რომ დაკითხვას, კანონიერი წარმომადგენლის და ადვოკატის 
გარდა, ესწრებოდა პოლიციის განყოფილების 3-4 თანამშრომელი. 

აუცილებელია ცალკე აღინიშნოს, ორი რესპოდენტის განმარტება იმის 
შესახებ, რომ პოლიციის მუშაკების მხრიდან მათ მიმართ ადგილი ჰქონდა 
არაპროფესიულ ინტერესს. კერძოდ, არასრულწლოვნები იხსენებენ 
შემთხვევებს, როდესაც პოლიციელები გამოხატავდნენ ინტერესს მათი 
ჩაცმულობის, თუ გარეგნობის მიმართ. არასრულწლოვნის უსაფრთხოების 
და  საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე, ინტერვიუში არ არის ასახული 
შესაბამისი ციტატები.

განრიდებული არასრულწლოვანი 1

„კი, სანამ დედა მოვიდოდა ყველაფერი გვკითხეს. ისე, მაგის შესახებ მერე 
გავიგე, რომ დედის გარეშე არაფერი არ უნდა ეკითხათ, მაგრამ რა უნდა 
ქნა, რას გახდები პოლიციასთან, ალბათ, სულ მასეა, სანამ უფროსი მივა 
განყოფილებაში, მანამ ყველაფერს გამოკითხავენ.“

განრიდებული არასრულწლოვანი 2

•	 „ისე გააფორმეს ყველაფერი, არანაირი ადვოკატი არ მყოლია.“

განრიდებული არასრულწლოვანი 3

„რა ვიცი, ძალიან ბევრი ხალხი ესწრებოდა ჩემ დაკითხვას, უფროსი იყო, 
მისი მოადგილე და დაახლოებით 3-4 თანამშრომელი კიდე.“

განრიდებული არასრულწლოვანი 4

„კი, ადვოკატის გარეშე დამკითხეს.“
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სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების 
(საპროცესო წარმომადგენლები) უმრავლესობის განმარტებით, კანონთან 
კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვნებთან შეხვედრამდე, როგორც წესი, 
არასრულწლოვნები უკვე გამოკითხულები არიან. მათი განმარტებით, მათ 
მხოლოდ ფორმალურად ეძახიან, რომ გამოკითხული არასრულწლოვნის 
ოქმს ხელი მოაწერინონ. მათ ასევე განაცხადეს, რომ როდესაც გამოკითხვა/
დაკითხვის პროცესში ჩარევას ბავშვის ინტერესების სასარგებლოდ 
ცდილობენ, პოლიციის მუშაკები ამას საკმაოდ გაღიზიანებული ხვდებიან და 
ხშირად „ინტრიგნებად“ მიაჩნიათ. რესპოდენტების ნაწილმა ასევე აღნიშნა, 
რომ ხშირად გამოკითხვა/დაკითხვის პროცესი მიმდინარეობდა არასამუშაო 
საათებში. ერთ-ერთმა რესპოდენტმა ისიც კი მიუთითა, რომ მიუხედავად 
იმისა, რომ არასრულწლოვანი იყო სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ, მათი 
ჩართვა პროცესში არ მომხდარა,ასეთი შემთხვევა სამჯერ ჰქონდა. მხოლოდ 
ორმა რესპოდენტმა დაადასტურა, რომ გამოკითხვა/დაკითხვის პროცესი 
სამართლებრივად სწორად მიმდინარეობდა. პროკურორების განმარტებით, 
გამოკითხვა/დაკითხვის პროცესში მათ ხარვეზები არ დაუფიქსირებიათ.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 1

„ყოფილა შემთხვევები და ახლა გეტყვით როგორ ვხვდები: უკვე ზეპირად 
იცის ბავშვმა, კითხვები დასმულია და ბავშვიც უკვე გამართულად 
ჩამოყალიბებული ტექსტით პასუხობს. ანუ უკვე გამოკითხულია ვატყობთ, 
მაგრამ რაღას ვიზავთ. ისეთი შემთხვევებიც ყოფილა, რომ დაწერილი 
ყოფილა და წაუკითხებიათ.  გაგვიპროტესტებია ეს და მერე კიდევ თავიდან 
დაუკითხიათ, მაგრამ ამას ცოტა ცუდად ხვდებიან ჩვენი მხრიდან, მერე 
უკვე ,,ინტრიგანი“ სოციალური მუშაკი ხარ. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, 
ჩვენ არასოდეს ვაწერთ ხელს უკვე დაწერილ ჩვენებას. ეს პირადად მე არ 
მქონია, რამოდენიმე სოციალურმა მუშაკმა გამოთქვა მსგავსი წუხილი. 
ერთმანეთს ვუზიარებთ ხოლმე ჩვენს გამოცდილებას.“

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 2

„ყოფილა შემთხვევა, რომ ბავშვი უკვე გამოკითხულია, სამწუხაროდ, 
ძალიან ხშირად ყოფილა ასეთი შემთხვევები. ჩვენ მივყავართ 
ფორმალურად იმისთვის, რომ უკვე გამოკითხულ ბავშვს ოქმზე ხელი 
მოვუწეროთ. ძალიან ბევრი შემთხვევა ყოფილა, .... მაქვს ძალიან 
ბევრი საპროცესოები, .... და აქ მაქვს ბევრი შემთხვევა, რომ ბავშვი უკვე 
გამოკითხულია და ჩვენ მივდივართ ხელის მოსაწერად.“



35

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 3

„ასეთი შემთხვევებიც მქონია: ბავშვი, რომელიც არის სახელმწიფო 
ზრუნვის ქვეშ ჩვენს სისტემაში, მივსულვარ ამ ბავშვის სანახავად და მისგან 
გამიგია, რომ ის იყო დაკავებული, დაკითხეს, დაესწრო უცხო პედაგოგი და 
ამ დროს ჩვენ შეტყობინება არ მოგვსვლია .... შემიძლია ჩემი ბავშვებიდან 
გავიხსენო ასეთი 3 შემთხვევა, როცა ბავშვმა თქვა, რომ არის სახელმწიფო 
ზრუნვაში მყოფი და ჰყავს სოციალური მუშაკი და ჩვენთან შეტყობინება არ 
მოვიდა ამის შესახებ.“

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 4

„ძალოვნები უკვე არიან შეხვედრილი არასრულწლოვანთან და 
ნაწილობრივ არის რაღაც შეკითხვები დასმული, ანუ გამოდის ნაწილობრივ 
აქვს აღებული ინფორმაცია.“

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 5

„არასრულწლოვნის  დაკითხვაზე რომ მივდივართ ხოლმე, არ ვიცი მე 
გამომძიებელს რა ტექნიკა აქვს, გამხსნელი კითხვები რა აქვს, მაგრამ 
ჩემი შეფასებით, ხშირად ისეთი ხისტი კითხვებია, ვცდილობ ხოლმე 
ჩავერთო ამ ინტერვიუს პროცესში და რაღაც ვთქვა, ცოტა რბილად, ცოტა 
შეფარვით დავიწყო ამ თემაზე საუბარი და ა.შ. ყოფილა შემთხვევები, 
მეც ჩავრთულვარ  და აშკარად ვგრძნობ, რომ არ მოსწონთ ეს ჩემი 
ჩართულობა“.

თავი 2. სერვისები

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ 
მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, განრიდებულებისთვის სხვადასხვა 
სახის სერვისები ხელმისაწვდომია როგორც აღმოსავლეთ  (თბილისი, 
შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, კახეთი), ასევე 
დასავლეთ საქართველოში (იმერეთი, სამეგრელო და აჭარა). პროგრამები 
ორიენტირებულია განრიდებულის სხვადასხვა საჭიროებაზე, კერძოდ, 
ანტისოციალური ქცევის პრევენციაზე, პიროვნული ნიშან-თვისებების 
განვითარებაზე, ასევე მოიცავს საგანმანათლებლო და პროფესიულ კურსებს, 
მოხალისეობრივ აქტივობებს. სერვისის მიმწოდებლებს შორის არიან 
როგორც საბიუჯეტო დაწესებულებები (სამინისტროები, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოები), ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები. 
2017 წლის 29 აგვისტოს მონაცემებით, სულ სერვისი მიიღო 308 
არასრულწლოვანმა/ახალგაზრდა განრიდებულმა. რეგიონების მიხედვით 
პროექტების ხელმისავწდომობის, სერვისების დაფინანსების წყაროებისა 
და თითოეულ სერვისში ჩართული განრიდებულების შესახებ დეტალური 
ინფორმაციისთვის, იხილეთ  ცხრილი:
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სერვისები განრიდებული არასრულწლოვნებისთვის/
ახალგაზრდებისთვის

2017 წლის 29 აგვისტოს მონაცემები

რეგიონი პროგრამის 
სახელწოდება

პროგრამის 
განმახორციელებელი

მონაწილეთა
რაოდენობა

თბილისი

ანტისოციალური 
ქცევის პრევენციის 
სარეაბილიტაციო 
მომსახურება

ა/ო GCRT & CIDA

ევროკავშირის 
დაფინანსებით

24

„ორი თაობა“ დანაშაულის პრევენციის 
ცენტი 20

მოხალისეობა 
კათარზისში

პრობაციის ეროვნული 
სააგენტო 102

შიდა 
ქართლი

პროფესიული 
გადამზადების კურსები

დევნილ ქალთა 
ასოციაცია „თანხმობა“

ევროკავშირის 
დაფინანსებით

3

მოხალისეობრივი 
აქტივობა

ააიპ - გორის 
მუნიციპალიტეტის 
გამწვანებისა და სანერგე 
მეურნეობა

1

ქვემო 
ქართლი

ანტისოციალური 
ქცევის პრევენციის 
სარეაბილიტაციო 
მომსახურება

ა/ო GCRT & CIDA

ევროკავშირის 
დაფინანსებით

10

მცხეთა-
მთიანეთი

მოხალისეობრივი 
აქტივობა

ქ. მცხეთის 
მუნიციპალიტეტის 
კულტურისა  და 
სასპორტო 
დაწესებულებათა 
გაერთიანება

1

მოხალისეობრივი 
საქმიანობა

ს.ს.ი.პ „ადამიანის 
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 
მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა 
დაცვისა და დახმარების 
სახლმწიფო ფონდის 
დუშეთი ფილიალი

1
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კახეთი

გარე განათებისა და 
გამწვანების სამუშაოებში 
მონაწილეობა

ახმეტის მუნიციპალიტეტი 10

მოხალისეობრივი 
საქმიანობა

სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტი 5

მოხალისეობრივი 
საქმიანობა

კულტურული 
მემკვიდრეობის, 
სპორტულ 
გამაჯანსაღებელი 
და დასასვენებელი 
ობიექტის დაცვისა და 
განვითარების ცენტრი

ევროკავშირის 
დაფინანსებით

4

იმერეთი

ანტისოციალური 
ქცევის პრევენციის 
სარეაბილიტაციო 
მომსახურება

ა/ო GCRT 

ევროკავშირის 
დაფინანსებით

20

მოხალისეობა 
კათარზისში (ზესტაფონი) კომპანია „ვისოლი“ 4

საგანმანათლებლო 
პროგრამები 
მადლიერების სახლი 
-სოციალურად დაუცველი 
მოხუცების მომსახურება

ქუთაისის 
„ახალგაზრდული 
ცენტრი“

34

მოხალისეობა 
„მადლიერების სახლში“ სახელმწიფო ბიუჯეტი 23

ქუჩაში მცხოვრები და 
მომუშავე ბავშვების 
პროექტი - 24 სთ 
მომსახურება, 
ინკლუზიური განათლება, 
ფსიქოლოგის 
მომსახურება, 
სამედიცინო 
მომსახურება, 
საგანმანათლებლო-
კულტურული პროგრამები

World Vision 
საქართველო 7
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სამეგრელო

უფასო სასადილოში 
მოხალისეობრივი 
საქმიანობა

ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტი 1

უფასო სასადილოში 
მოხალისეობრივი 
საქმიანობა

ფოთის მუნიციპალიტეტი 5

უფასო სასადილოში 
მოხალისეობრივი 
საქმიანობა

ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტი 1

პროგრამა „ხელი-ხელს 
უკეთესი მომავლისთვის“

იძულებით 
გადაადგილებულ ქალთა 
ორგანიზაცია „თანხმობა“

1

საგანამანათლებლო 
აქტივობები

ზუგდიდის 
ახალგაზრდული ცენტრი

USAID -ს დაფინანსებით

3

აჭარა

ანტისოციალური 
ქცევის პრევენციის 
სარეაბილიტაციო 
მომსახურება

ა/ო GCRT 

ევროკავშირის 
დაფინანსებით

14

ქობულეთის 
მხარეთმცოდნეობის 
მუზეუმი (დახმარება 
სხვადასხვა აქტივობებში) 

ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტი 1

ბათუმის მუნიციპალური 
სასადილო (დახმარება 
სხვადასხვა აქტივობებში)

ქ. ბათუმის მერია 5

დღის ცენტრი „თანა“ ქ. ბათუმის მერია 2

ბათუმის არქეოლოგიური 
მუზეუმი ქ. ბათუმის მერია 2

ქ. ბათუმის ამერიკული 
კუთხე 3

თავისუფალ 
ჟურნალისტთა სახლი 
„პიტა“

1

სულ 308
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როგორც აღვნიშნეთ, განრიდებულებისთვის ხელმისაწვდომია სხვადასხვა 
სახის სერვისები, თუმცა კვლევის შედეგები მიგვანიშნებს, რომ არსებული 
სერვისების როგორც რაოდენობის, ასევე მრავალფეროვნების 
კუთხით გარკვეული საჭიროებები მაინც არსებობს. სერვისების 
გაუმჯობესების აუცილებლობაზე  ისაუბრეს როგორც პროკურორებმა, 
პრობაციის სოციალურმა მუშაკებმა, მედიატორებმა, მოსამართლეებმა, 
განრიდებულებმა, ასევე თვითონ სერვისის მიმწოდებელი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. 

პროკურორების უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ სერვისები ბოლომდე არ 
პასუხობს არასრულწლოვანთა საჭიროებებს: „ძირითადად სტანდარტული 
სერვისებია“; „სერვისების პრობლემაა მარტო და სოციალური მუშაკების 
ნაკლებობა“; „სერვისების და სოციალური მუშაკების რაოდენობის გაზრდა, 
მეტ-ნაკლებად მოაგვარებს (პრობლემას)“; „თუ რამე სხვა საჭიროება აქვს, 
ვერაფერს ვთავაზობთ, ვერც ვუწერთ ისეთს რაიმეს ხელშეკრულებაში, რაზეც 
ვიცით, რომ სერვისის არ არსებობის, ან ნაკლებობის გამო ვერ შეასრულებს“; 
„თუ არ მოყვა სხვა რეაქცია და არ დაემატა სერვისები, თუ არ მივიღეთ 
სხვა შემოთავაზებებიც, პროცესი დაზარალდება. სერვისების ნაკლებობა 
არის მთავარი გამოწვევა ჩემი აზრით“. პროკურორების უმრავლესობის 
განმარტებით უწყებებს შორის იმართება შეხვედრები, სადაც მიმდინარეობს 
მსჯელობა ამ პროცესში არსებულ გამოწვევებზე. 

პროკურორი 1

„ვცდილობთ, რაც არის მოვარგოთ განრიდებულის რისკებსა და 
საჭიროებებს, თუმცა კარგი იქნებოდა უფრომრავალფეროვანი რომ იყოს. 
მიუხედავად სიმწირისა, მაინც ვახერხებთ ვიმუშაოდ განრიდებულებთან 
ეფექტურად.“

პროკურორი 2

„სერვისები გვაქვს შემდეგი: ფსიქოლოგიური კუთხით დახმარება, ბრაზის 
მართვა, არტ თერაპია. SIDA-ს თუ დაუმთავრდა პროექტები, მაშინ 
ცუდად არის საქმე, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა არ გვაქვს. ხანდახან 
ბავშვს უნდა, რომ ჩაერთოს სპორტულ აქტივობაში, მაგალითად, 
ყოფილი მოჭიდავეა და ა.შ. მაგრამ იმის გამო, რომ ოჯახს არ ჰქონდა 
შესაძლებლობა, ბავშვმა ვერ გააგრძელა სპორტზე სიარული. ასეთ 
შემთხვევებში არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც დაეხმარება ბავშვს, რომ 
მისთვის საინტერესო აქტივობაში ჩაერთოს.“
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პროკურორი 3

„ბოლო შეხვედრაზე ყველამ ერთხმად ვაღიარეთ სერვისების ნაკლებობა 
გამოწვევად.“

სერვისების სიმცირეზე, ასევე უფრო მრავალფეროვანი სერვისების 
საჭიროებაზე, როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევაზე, საუბრობენ 
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკებიც: „არსებობს 
სერვისების დეფიციტი, ძირითადად ხელმისაწვდომი არ არის შემეცნებით-
საგანმანათლებლო და სპორტული  სერვისები“. სოციალური მუშაკების 
ნაწილი აღნიშნავს, რომ მთავარ რესურსს თვითონ ქმნიან:  „ძალიან 
მტკივნეული საკითხია. სამწუხაროდ მხოლოდ მე ვუტარებ სარეაბილიტაციო 
მოდულებს, მაგრამ გარე სერვისები ძალიან მწირია.“ თუმცა განსხვავებულია 
რამდენიმე სოციალური მუშაკის პოზიცია. ისინი აცხადებენ, რომ 
სერვისები ფარავს არასრულწლოვანთა საჭიროებებს: „რომ  ვთქვათ, 
რომ რაღაცის რისკი გამოიკვეთა და ამის შესაბამისი მოდული არ გვაქვს, 
ასეთი ჯერ-ჯერობით პრაქტიკაში არ გვქონია, ძირითადად რაც იკვეთება, 
ძირითად მიმართულებებზე საკმარისია“; „პრობლემური ქცევა რაც 
შეიძლება გამოიკვეთოს, შესაბამისი სარეაბილიტაციო სერვისები გვაქვს, 
რამდენადაც იქნება ეს საკმარისი“; „თუმცა თუ არის საჭირო არტ-თერაპია 
ან მსგავსი საჭიროება ...., ამის შესაძლებლობა ჩვენ არ გვაქვს და ამ დროს 
არასამთავრობო ორგანიზაციას აქვს შემოთავაზება და იქ ვაგზავნით, სადაც 
ერთვება.“ 

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 

„ჩვენი სერვისები ძირითადად არის ჩვენი სარეაბილიტაციო მოდულები, 
რომლითაც ვმუშაობთ ამ ბავშვებთან, გვაქვს მოხალისეობა და ასევე 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ ორგანიზებული სერვისები. მე რაც 
ვმუშაობ, ორ სარეაბილიტაციოს ეხებოდა ეს ძირითადად, დანაშაულის 
გაცნობიერება, კონფლიქტები და ბრაზის მართვა.“

რაც შეეხება მედიატორებს, მათაც გამოთქვეს წუხილი სერვისების 
ნაკლებობასთან დაკავშირებით. ყველა რესპოდენტმა აღნიშნა, რომ 
შესაძლოა ბავშვი მასზე ბოლომდე ორიენტირებულპროგრამაში ვერ მოხვდეს, 
რაც მისთვის ბევრად უფრო ეფექტიანი იქნებოდა. მათ გამოთქვეს სურვილი, 
რომ უფრო მრავალფეროვანი და ბავშვის საჭიროებებზე ორიენტირებული 
სერვისი იყოს ხელმისაწვდომი. რესპოდენტებმა ასევე განაცხადეს, რომ 
სერვისების ნაკლებობაზე როდესაც საუბრობენ, გულისხმობენ იმ აქტივობებს, 
რომლებიც ამ ეტაპზე არ არის ხელმისაწვდომი, ასევე საუბრობენ არსებული 
სერვისების არასტაბილურაობაზეც.  
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მედიატორი 

„გამწვანების აქციებშიც ვრთავთ, ეს გვქონდა ბოლოს, პერიოდულად 
რაღაცეები გვაქვს, არ არის ეს სტაბილურად ყოველთვის ხელმისაწვდომი, 
პერიოდულად გვაქვს, რაც გამოჩნდება არასამთავრობოების იმასაც 
ვიყენებთ.“

ისევე როგორც პროცესის სხვა მონაწილეები, გამოკითხული არასამთავრობო 
ორგანიზაციების აბსოლუტური უმრავლესობა სერვისების ნაკლებობას და 
მათი განრიდებულის საჭიროებებზე მორგებას მნიშვნელოვან გამოწვევად 
მიიჩნევს. უმრავლესობის განცხადებით, სერვისი არ არის მორგებული 
ბავშვის ინდივიდუალურ საჭიროებებს და ხშირად არასრულწლოვნებისათვის 
მსგავსი  სერვისების შეთავაზება ხდება: „ამ ინდივიდუალურ გეგმას ვერ 
დაწერს ხელშეკრულებაში, მერე ხომ უნდა შეასრულოს და ვერ ასრულებს. 
ამიტომ უნდა ჩაწეროს იქ - ,,კათარზისი“, ,,ბრაზის მართვა“, ,,ელექტრონული 
წიგნი“ ან  ,,დანაშაულის გაცნობიერება“. ეს ოთხი შეხვდება და ბედნიერია 
(სოციალური მუშაკი) თუ იმ პერიოდს მოარტყა, როდესაც იუსტიციამ 
გამოაცხადა კონკურსი. თუ არ გამოაცხადა და სამივე დამთავრდა, 
განრიდებული ბავშვი წავა კათარზისში“. არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლების აზრით, მათი სერვისები სხვადასხვა მიზეზით 
(გადამისამართების კრიტერიუმები, ჯგუფების არასწორად დაკომპლექტება, 
ბავშვის საჭიროებებთან შეუსაბამობა) „ზუსტად ვერ პასუხობს ბავშვის 
საჭიროებებეს“ - აცხადებს ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის 
წარმომადგენელი.

არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების ნაწილმა განაცხადა, 
რომ გაურკვეველია პროგრამებში გადამისამართების კრიტერიუმები; 
ხშირად ერთ ჯგუფში ხვდებიან ისეთი ბავშვები, რომელთა ერთად ყოფნაც 
მიზანშეწონილი არ არის, მაგალითად, მაღალი და დაბალი რისკის მქონე 
მოზარდები. არასამთავრობო ორგანიზაციების განმარტებით, ჩართულნი არ 
არიან ჯგუფების დაკომპლექტების პროცესში და მათთან პირდაპირ სიები 
მიდის, რომლებშიც ზოგჯერ გვარებიც კი დუბლირებულია. ისინი საუბრობენ, 
რომ არასრულწლოვნებს ნაკლებად აქვთ ინფორმაცია სად მიდიან და რა 
მიზნით ხდება მათი ჩართვა პროგრამაში, არ არსებობს განრიდებულებისთვის 
მიწოდებული სერვისების ეფექტიანობის შემოწმების სისტემაც.
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არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი 1

„აღნიშნული სერვისები არ პასუხობს არასრულწლოვნის საჭიროებებს, 
..... მაგალითად, მოზარდს აქვს პროფესიული გადამზადების საჭიროება, 
მაგრამ ამის რესურსი შესაძლოა (სოციალურმა მუშაკმა) ვერ მოიძიოს, 
ამიტომ შეიძლება ჩაერთოს სხვა აქტივობაში, რომელიც არ იყოს 
მისთვის მნიშვნელოვანი. სიმწირეა სერვისების, რომელიც რელევანტური 
იქნებოდა თითოეული მოზარდისთვის.“

არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი 2

„ყველა ფლანგზე სერვისების ნაკლებობა გვაქვს და ეს სოციალური 
მუშაკები და ფსიქოლოგებიც ჯადოქრები არ არიან, თან არასაკმარისი 
არიან. არც მედიატორები არიან ჯადოქრები და ბავშვს რომ მხოლოდ იმას 
სთავაზობ, წადი და ეზო დაგავე ან რამე მსგავსი, უბრალოდ გეგმა რომ 
გაწერო იმისთვის რომ ადგენ, ბუნებრივია, სადღაც შემოქმედებითობაც 
იკლებს.“

სერვისების ნაკლებობაზე და შეთავაზებული სერვისების განრიდებულის 
საჭიროებებზე მორგების საკითხზე ისაუბრეს  მოსამართლეებმაც:  „ალბათ 
ყოველთვის არ პასუხობს (საჭიროებებს), რადგან ამის სერვისები ფიზიკურად 
არ არის, მაგალითად, არასრულწლოვანი, რომელიც შრომით საქმიანობაშია 
ჩართული განრიდებაშიც იგივე სერვისი არ უნდა შესთავაზო“; „მე როგორც 
ვიცი პრობაციის ბიუროს თანამშრომლებისგან, ზოგჯერ მათ ცოტა არ იყოს 
სირთულეები ექმნებათ, რადგან სერვისები არ არის ყოველთვის საკმარისი 
და ყოველთვის ვერ მიუსადაგებენ (განრიდებულის საჭიროებებს)“. მეორე 
ნაწილი აცხადებს, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სერვისებთან 
დაკავშირებით, ისინი ინფორმაციას არ ფლობენ.

სერვისების სიმწირეზე საერთო აზრს იზიარებენ გამოკითხული სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკებიც, მათი შეხედულებით, 
განრიდებულისთვის შესათავაზებელი ბევრი არაფერია:  „შესათავაზებელიც 
ბევრი არაფერია და ხშირ შემთხვევაში სერვისები არ პასუხობს მოზარდის 
საჭიროებებს“.

მიუხედავად იმისა, რომ კვლევის ყველა მონაწილე თანხმდება არსებული 
სერვისების სიმწირეზე და მნიშვნელოვნად მიიჩნევს უფრო მრავალფეროვანი 
პროგრამების არსებობას, ყველა არასრულწლოვანმა  აღნიშნა, რომ 
განრიდება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათთვის და დაეხმარა დანაშაულის 
გაცნობიერებაში. აბსოლუტური უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ მათ მიმართ 
გამოყენებული სერვისები ასახავდა მათ საჭიროებებს და შესასრულებლად 
რთული არ იყო: „გავიაზრე დანაშაული და გამოვასწორებ, სერვისები საჭირო 
და სასარგებლო იყო“; „ძალიან მომწონს იმიტომ რომ საშინელებას ველოდი 
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და ეს ძალიან კარგია“; „კარგია ჩემთვის. მეხმარება იმის გაანალიზებაში 
რაც გავაკეთე“. მხოლოდ ორმა განრიდებულმა განაცხადა, რომ სერვისების 
ნაწილი იყო დამღლელი და არ შეესაბამებოდა მათ საჭიროებებს: „ზოგი 
აქტივობა უინტერესო იყო. ტრენინგები ძალიან უსიამოვნო და დამღლელი 
იყო, ჩემთვის არაფრის მომცემი“. ერთ-ერთმა მონაწილემ კი აღნიშნა, რომ 
გაწერილი პირობები მისი მხრიდან საერთოდ არ შესრულებულა.

განრიდებული არასრულწლოვანი 1

„რა აქტივობებიც იყო სავალდებულო ყველა დამეხმარა და მასწავლა 
რაღაც. სახლში ჯდომას ბევრად ჯობდა. უფრო მეტი გამოცდილება 
მივიღე.“ 
„განრიდება საჭირო იყო, რომ გამეაზრებინა ჩემი საქციელი.“

განრიდებული არასრულწლოვანი 2

„მე მქონდა გაწერილი მოხუცთა თავშესაფარში სიარული სოციალურ 
მუშაკთან ერთად, მაგრამ არ ვყოფილვარ არცერთხელ, არ დაურეკავს 
..., მე ჩართული მქონდა ტელეფონი, თუ დამირეკავდა წავიდოდი, მაგრამ 
რახან არ დაურეკავს მე არ შემიხსენებია. კიდევ რაღაც პროექტში უნდა 
მიმეღო მონაწილეობა, სადაც ბავშვები იქნებოდნენ ძირითადად, მაგრამ 
არც იქ  მივლია.“
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თავი 3. მედიაცია

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, არასრულწლოვნების/
ახალგაზრდების განრიდებისას გამოიყენება აღდგენითი მართლმსაჯულების 
შემდეგი სახის მექანიზმი: დაზარალებული + დამნაშავე + მედიატორი.

მოწოდებული საჯარო ინფორმაციის თანახმად, დანაშაულის 
პრევენციის ცენტრის განრიდებისა და მედიაციის სამმართველოში,  
ამჟამად სულ დასაქმებულია 14 მედიატორი, მათ შორის, 
 1 შტატით გათვალისწინებული, ხოლო 13 - შტატგარეშე თანამშრომელი. 
მედიატორები საქართველოს სხვადასხვა მხარეში გადანაწილებულნი არიან 
შემდეგი პრინციპით:

რეგიონი მედიატორთა რაოდენობა

თბილისი 6

აჭარა  1 

გურია 1

ქვემო ქართლი 1

კახეთი 1

შიდა ქართლი 1

სამცხე-ჯავახეთი 1

იმერეთი 1

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 1

სულ 14
 
რაც შეეხება მედიატორების კვალიფიკაციის საკითხს, დანაშაულის 
პრევენციის ცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 
მედიატორის პოზიციაზე დანიშვნისთვის არ არის გათვალისწინებული 
კონკრეტული პროფესია და როგორც ზემოთ არის აღნიშნული, 
პრიორიტეტი ენიჭება სამუშაო გამოცდილებასა და უნარებს. შესაბამისად, 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულ მედიატორთა პროფესიებიც 
განსხვავებულია, კერძოდ, მედიატორის პოზიციაზე დასაქმებულნი არიან 
სამართალმცოდნეები (3 თანამშრომელი), სოციალური მუშაკები  (6 
თანამშრომელი), საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები (1 
თანამშრომელი), ფსიქოლოგები (3 თანამშრომელი), სამედიცინო სფეროს 
წარმომადგენლები  (1 თანამშრომელი).
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მოწოდებული საჯარო ინფორმაციის თანახმად, 2011-2016 წლებში 
განრიდების დაახლოებით 30% განხორციელდა  მედიაციის თანხლებით, 
ხოლო 70% მედიაციის გარეშე. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 2015-
2016 წლებში მედიაციის თანხლებით განხორციელებული განრიდების 
მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. 

ოფიციალურ სტატიტიკურ მონაცემებში წარმოდგენილია ასევე ინფორმაცია 
წარმატებით დასრულებული მედიაციისა და მედიაციის კონფერენციების 
თაობაზე. 75 დინამიკა გვაჩვენებს, რომ 2016-2017 წლებში მნიშვნელოვნად 
იკლო წარმატებული მედიაციის კონფერენციების რაოდენობამ, დაახლოებით 
14%, წინა წლებთან შედარებით. დანაშაულის პრევენციის ცენტრის 
მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, წარუმატებელი მედიაციის 
შემთხვევების სხვადასხვა მიზეზები იკვეთება, კერძოდ - დაზარალებულის 
უარი - 56%; მედიატორის უარი - 36%; დაზარალებული არარსებობა - 7%; 
სხვა მიზეზები - 1%.

წლები 2014 2015 2016 2017 (I ნახ)

წარმატებით 
დასრულებული 
მედიაცია

18% 51% 40% 37%

წარმატებით 
დასრულებული 
მედიაციის 
კონფერენცია

28 
კონფერენცია

114 
კოფერენცია

222 
კონფერენცია

143 
კონფერენცია

75 http://ganrideba.ge/?action=page&pid=52&lang=geo 
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კვლევისას გამოიკვეთა, რომ არ არის ჩამოყალიბებული - მედიაციის 
პროგრამის ეფექტიანობის შეფასების კონკრეტული ინდიკატორები;  
გაუკრვეველია მედიაციის პროცესში კონკრეტული პირის ჩართვის 
კრიტერიუმები, როდესაც დაზარალებული მხარე არის იურიდიული პირი,; 
არ არის განსაზღვრული მედიაციის პროცესის შეწყვეტის კონკრეტულ 
კრიტერიუმები.

რესპოდენტების უმრავლესობამ განაცხადა, რომ მედიაციის პროცესის 
ეფექტიანად წარმართვისთვის ერთ-ერთი გამოწვევა არის დაზარალებული 
მხარის არასაკმარისი მოტივაცია. გარდა ამისა, რესპოდენტების 
უმრავლესობა განსაკუთრებით უსვამს ხაზს იმ შემთხვევებთან დაკავშირებულ 
პრობლემებს, როცა დაზარალებული მხარე არის იურიდიული პირი. მათი 
განცხადებით, ამ კუთხით არ არის ჩამოყალიბებული ერთგვაროვანი 
მიდგომა. საჯარო ინფორმაციის ანალიზის შედეგად იკვეთება, რომ 
დაზარალებული მხარე უმეტეს შემთხვევაში არის იურიდიული პირი76. 
2010-2016 წლებში, როგორც 14-18 წლამდე ასაკის პირების, ასევე 18-21 
წლის ასაკის პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით, 54% 
შემთხვევაში დაზარალებული იყო იურიდიული პირი. ორივე ასაკობრივ 
ჯგუფთან მიმართებაში, მხოლოდ 4-5% შემთხვევაში იყო ჩადენილი ისეთი 
სახის დანაშაული, სადაც არ იკვეთებოდა დაზარალებული. 

76  დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია.
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მედიატორი 1

„სამწუხაროდ, არის შემთხვევები როდესაც უშუალო შემხებლობაში არ 
ყოფილა საერთოდ ამ დანაშაულთან, თვითმხილველი არ ყოფილა, მას არ 
გამოუვლენია ეს კონკრეტული ფაქტი, შესაბამისად, მას ნაკლებად ეხება, 
პირადად არ ეხება, შემხებლობას ვერ აღიქვამს ამ საკითხთან, შესაბამისად 
მოტივირებულიც ვერ იქნება მედიაციაში ჩართვაზე (დაზარალებული)“.

მედიატორი 2

„თუ შეიძლება სირთულედ ჩაითვალოს ის, რომ დაზარალებული 
მხარე ხშირად არ არის ხოლმე მედიაციაზე თანახმა, რა თქმა უნდა ეს 
ნებაყოფლობითია, როგორც მედიატორებს, ჩვენ რა თქმა უნდა, არც 
გვაქვს უფლება და არც ვაძალებთ მონაწილეობას“.

მედიატორი 3

„მოტივირებულობა ერთ-ერთი მთავარი სირთულე შეიძლება იყოს რასაც 
ვაწყდებით, ასევე, იურიდიული პირების შემთხვევები არის სირთულე, ამ 
საკითხს წამოვჭრიდი“.

რესპოდენტების უმრავლესობის განცხადებით, ერთ-ერთ გამოწვევას 
ასევე წარმოადგენს მედიაციის კონფერენციის დროულად ჩატარება. ამის 
მიზეზებად ძირითადად ასახელებენ, რომ შესაძლოა დაზარალებულს არ 
ეცალოს, ქალაქიდან იყოს გასული და ა.შ.. ერთ-ერთმა რესპოდენტმა ასევე 
განაცხადა, რომ ამის გამო ხშირად მედიაციის კონფერენციის ჩატარება 
უწევს არასამუშაო საათებში - „დიახ, რა თქმა უნდა საღამოს 9 საათზეც 
ჩაგვიტარებია კონფერენცია, ასევე შაბათს დილით“. რესპოდენტი ამის ერთ-
ერთ მიზეზად უთითებს შესაბამისი რეგულაციების არარსებობას, რამაც 
მედიაციის პროცესის ორგანიზებასთან დაკავშირებული საკითხები უნდა 
დაარეგულიროს.

ყველა რესპოდენტმა განაცხადა, რომ კანონმდებლობის დონეზე 
პროკურორების მონაწილეობა მედიაციის პროცესში აღარ არის 
სავალდებულო და პროკურორები იშვიათად ესწრებიან მედიაციის 
კონფერენციებს. თუმცა მედიატორები მაქსიმალურად დეტალურად უზიარებენ 
პროკურორებს ინფორმაციას მედიაციის პროცესთან დაკავშირებით.  
ერთ-ერთმა რესპოდენტმა კი განაცხადა, რომ მედიაციის კონფერენციაზე 
დასწრებისას, პროკურორებმა შესაძლოა შეასრულონ პოზიტიური როლი 
ამ პროცესში, ვინაიდან პროკურორებს უფრო მეტი ავტორიტეტი აქვთ და 
ბავშვებს მათი უფრო მეტი რიდი და შიში აქვთ.
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მედიატორი 1

„წლების განმავლობაში პროკურორი ესწრებოდა ამ პროცესს და მათთვის 
მნიშვნელოვანი იყო, რომ თვითონ იღებდნენ ამ გადაწყვტილებას და 
შესაბამისად უნდათ, რომ ბოლომდე იცოდნენ რა მოხდება და როგორ, 
თავიდან უფრო მეტად ესწრებოდნენ და ახლაც უფრო მეტი ნდობა აქვთ 
მედიატორების მხრიდან“.

მედიატორი 2

„თუ პროკურორის დასწრება მანამდე იყო სავალდებულო, პროკურორებს 
ძალიან გადატვირთული სამუშაო რეჟიმი აქვთ და უჭირთ ხშირ შემთხვევაში 
დასწრება, ეს საკითხი გადაიხედა და ახლა უკვე სავალდებულო აღარ არის 
და საჭიროების შემთხვევაში და სურვილის შემთხვევაში გვერთვებიან“.

მედიატორი 3

„თუ არ ესწრება, აუცილებლად გვაქვს ტელეფონით კომუნიკაცია ვეუბნები 
როგორ ჩაიარა პროცესმა, როგორ მიმდინარეობდა, ყოველთვის 
ინტერესდებიან. დასწრება რიგ შემთხვვებში არის საჭირო, თუ ვთქვათ 
განსარიდებლის, კიდევ ერთხელ, მისთვის უფრო მეტად ავტორიტეტულ 
პირთან შეხვედრის საჭიროებაა. მისთვის ავტორიტეტი ჩვენც ვართ, მაგრამ  
თუ სჭირდება ისეთი ვინმე, ვისიც შეეშინდება ვთქვათ, თუ ვალდებულებებს 
არ შეასრულებს განრიდება შეწყდება და ა.შ. ამის განარტება  როცა 
მოხდება კიდევ უფრო ავტორიტეტული პირისგან, ვისი რიდიც აქვს 
შეიძლება ჩართული იყოს“. 

მედიატორების გადმოცემით, მედიაციის პროცესის დაწყებამდე ისინი ბავშვის 
ბიო-ფსიქო-სოაციალურ შეფასებას პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 
სოციალური მუშაკებისგან იღებენ, რაც პროცესის ეფექტიან დაგეგმვაში 
ეხმარებათ.

კვლევისას გამოიკვეთა რომ არ არის ჩამოყალიბებული წარმატებული 
მედიაციის პროცესის გაზომვის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ინდიკატორები.  
ყველა რესპოდენტმა აღნიშნა, რომ წარმატებული მედიაციის პროცესის 
გაზომვას ისინი ახდენენ ფაქტობრივად მყისიერად. ორი მედიატორის 
განმარტებით, მათთვის წარმატებული მედიაცია არის, როდესაც პროცესის 
დასრულების შემდეგ ბავშვს ან მონაწილე მხარეებს „ცრემლები მოსდის“, 
ერთ-ერთმა რესპოდენტმა კი განაცხადა, რომ მედიაციის დასრულების 
შემდეგ მონაწილე მხარეების „ჟესტიკულაციებით“ შეუძლია იმის შეფასება 
რამდენად წარმატებული იყო პროცესი. 
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მედიატორი 1

„ჩემთვის მაგალითად, წარმატებული არის ხოლმე მედიაცია, როდესაც 
მედიაცია დასრულდება, თვალებში ეტყობა მხარეებს და თავიანთ 
ქმედებაში, ჟესტიკულაციაში ეტყობათ, როდესაც დაზარალებული 
თვითონ გაუწოდებს ხელს განსარიდებელს და შეურიგდება. ეს პროცესი 
იმდენად ცოცხალი პროცესია, ხედავ აქვე, რომ შეიძლება ეს კონფლიქტი 
მეგობრობაში არ გადაიზარდოს და ამის წინასწარ განწყობა არ გვაქვს, 
მაგრამ, ერთი ჟესტიკულაციაც კი დაზარალებულის მხრიდან, წინ 
გადადგმული ნაბიჯია. როცა ხედავ, რომ ეს მუშაობა შედეგიანი იყო ეს 
ჩემთვის წარმატებული მედიაციაა“.

მედიატორი 2

„ძალიან ინდივიდუალურია, ყოფილა შემთხვევები, რომ აქეთ 
დაზარალებული აწყნარებდა, ძალიან ხშირად მქონია ასეთი შემხვევა, 
ასე რომ განიცდიდა და ცრემლებად იღვრებოდა ბავშვი დაზარალებულს 
ეუბნებოდა რომ არაუშავს. ზოგჯერ ძალიან მძიმე საყურებელიც არის ეს 
ყველაფერი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ღირს ამად, იმიტომ, რომ კარგია 
,,ბედნიერი დასასრულის“ ყურება“.

მედიატორი 3

„როდესაც ვხედავ განსარიდებლის ტრანსფორმაციას. მოსამზადებელ 
შეხვედრებზეც კი იკვეთება ეს სინანული, რომ რაღაცნაირად შეცდომა 
დაუშვა, არ უნდოდა ამის გაკეთება და ა.შ. რაღაც გარემოებები, მაგრამ 
როდესაც უკვე თვითონ უშუალოდ განსარიდებელი ჩახედავს ხოლმე 
თვალებში დაზარალებულს და დაზარალებულიც გაუზიარებს თავის 
წუხილს და ეს პროცესი ჩაივლის, მერე რაღაცნაირად ხედავ აბსოლუტურ 
ტრანსოფმირებას განსარიდებლის და ძალიან სასიამოვნოა ამის ყურება“.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი

„მე მქონია ასეთი შემთხვევები, ცრემლებს ძლივს იკავებდა ბავშვი, არა 
იმიტომ, რომ ვიღაცამ შენიშვნა მისცა, პირიქით, ძალიან ლოიალური 
დამოკიდებულება ჰქონდა ამ ადამიანს, უბრალოდ დაანახა რა დაზარლდა 
და რა გაფუჭდა მისი ასეთი პატარა საქციელით. კარგ მედიაციას, 
ნამდვილად კარგი შედეგები აქვს.“
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გამოკითხული არასრულწლოვნების ნახევარს არ აქვს ინფორმაცია 
მედიაციის შესახებ. როგორც თავად გადმოგვცემენ,  საერთოდ არ იციან ან/
და არავის უთქვამს მათთვის მედიაციის თაობაზე; გამოკითხულთა მეორე 
ნახევარი, მედიაციის პროცესს არაერთგვაროვნად აფასებს.  ნაწილი  
აღწერს  და დადებითად აფასებს პროცესში მათ მონაწილეობას, ხოლო 
ნაწილი ფიქრობს, რომ მედიაციის პროცესი  ფორმალურია და მათ არანაირი 
სინანულის გრძნობა ამ პროცესში არ გასჩენიათ. 

განრიდებული არასრულწლოვანი 1

„უბრალოდ კარგი იყო იმიტომ რომ დაზარალებულს შევხვდი და ბოდიში 
მოვიხადე და უფრო შემსუბუქდა სიტუაცია ჩემი აზრით“.

განრიდებული არასრულწლოვანი 2

„ძალიან ფორმალურია ჩემი აზრით, რომც არ ვნანობდე იქ ხომ არ ვიტყვი 
ამას“.

სერვისის მიმწოდებელი ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის 
წარმომადგენელმა, რომელსაც უშუალოდ შეხება ჰქონდა განრიდება-
მედიაციის პროცესთან, განმარტა, რომ მედიაციის პროცესს აქვს საკმაოდ 
ფორმალური სახე და ვერ ემსახურება თავის ძირითად მიზანს. 

არასამთავრობო ორგანაზაციის წარმომადგენელი

„პროგრამა არის დანაშაულის გაცნობიერება, ჯერ ამ პროგრამას უნდა 
დაესწროს და მერე მოხდეს მედიაცია, რომ გაცნობიერებული ჰქონდეს 
რომ მოგპარა ტელეფონი რამდენად დაგაზარალა და მისი ბოდიში 
გულწრფელი იყოს. ჩვენთან როგორ ხდება, პირველი რაც კეთდება არის 
მედიაცია, ბავშვი აბსოლუტურად მოუმზადებელი შევარდება რომ ბოდიში 
მოუხადოს, ნაწილი ვინც ცოტა ისეთია არ უხდის ზოგი მშობლის ხათრით 
უხდის და ა.შ. ანუ საერთოდ ფორმალიზებულია“.

„იმ ბავშვებიდან ვინც ჩემთან მოსულა შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან დიდი 
პროცენტი არის ფორმალობა, ფორმალურად ზის ბავშვი იქ. რეალურად 
არ აქვს დანაშაულის განცდა. მედიაცია ჩაუტარდა, ჩემთან მოვიდა, მე ხომ 
უნდა ვიგრძნო, რომ სინანულის განცდა ჰქონდა და რაღაც აღადგინა. არ 
მაქვს ეგ განცდა“. 
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კანონმდებლობის დონეზე განსაზღვრული არის, რომ მედიაციის პროცესის 
წარმართვისთვის აუცილებელია ორივე მხარის თანხმობა ამ პროცესში 
მონაწილოების თაობაზე. თუმცა არც კანონმდებლობის და სახელმძღვანელო 
პრინციპების დონეზე არ არის განსაზღვრული ის შემთხვევები, რა 
შემთხვევებში შეუძლია მედიატორს აღნიშნული პროცესის შეწყვეტა. 
თვისებრივი კვლევისას, გამოიკვეთა, რომ იყო მედიაციის პროცესის 
შეწყვეტის შემთხვევა, თუმცა არ ჩანს რა რეგულაციებით იხელმძღვანელა 
მედიატორმა ამ პროცესში. 

მედიატორი 1

„ანგარიშში, რომ აგრესიული პიროვნება იყო და არ შეიძლებოდა 
მედიაციის ჩატარება, თორემ თვითონ თანახმა იყო მედიაციაზე, ჰქონდა 
მას ფსიქიკური პრობლემები და ამიტომ მივიღე გადაწყვეტილება, 
სპეციალისტებიც ჩაერთნენ და შეწყდა პროცესი“.

თავი 4. განრიდების და განრიდებისა და მედიაციის 
ხელშეკრულება /ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის 
ხარისხი

აღნიშნულ თავში წარმოდგენილი არის ინფორმაცია, განრიდების და 
განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულების აღსრულების პროცესთან 
დაკავშირებით არსებული მდგომარეობის შესახებ, რაც თვისებრივი 
კვლევისას და მოძიებული საჯარო ინფორმაციის შედეგად გამოიკვეთა. 
განრიდებისა და განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულება ძირითადად 
დამოკიდებულია ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშში ასახულ 
ინფორმაციაზე, რასაც ამზადებენ პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 
სოციალური მუშაკები, რის გამოც აღნიშნულ ნაწილში, ხელშეკრულების 
აღსრულების პროცესის გარდა, განვიხილავთ ინდივიდუალური შეფასების 
ანგარიშის ხარისხთან დაკავშირებულ საკითხებს. 

ვებ-რესურსების მეშვეობით მოძიებულ იქნა საჯარო ინფორმაცია განრიდების 
ხელშეკრულების დარღვევებთან დაკავშირებით, თუმცა მხოლოდ 2016 და 
2017 წლების განმავლობაში.77

2016 წელს განარიდეს და ხელშეკრულება გაუფორმდა 462 
არასრულწლოვანს. დაფიქსირდა განრიდების ხელშეკრულების დარღვევის 
18 შემთხვევა. 5-მა ჩაიდინა ახალი დანაშაული, ხოლო 13 შემთხვევაში არ 

77  http://www.pog.gov.ge/ 
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შესრულდა ხელშეკრულების პირობები. განრიდების პროცესი შეწყდა 6 
შემთხვევაში, დანარჩენ შემთხვევაში ვადა გაგრძელდა.

2017 წლის 1-6 თვეში განარიდეს და ხელშეკრულება გაუფორმდა 253 
არასრულწლოვანს. დაფიქსირდა განრიდების ხელშეკრულების დარღვევის 
13 შემთხვევა. 4-მა ჩაიდინა ახალი დანაშაული, ხოლო 9 შემთხვევაში არ 
შესრულდა ხელშეკრულების პირობები. განრიდების პროცესი შეწყდა 5 
შემთხვევაში, დანარჩენ შემთხვევაში ვადა გაგრძელდა.

ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, განრიდების ან/და 
განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულების მაქსიმალური ხანგრძლივობაა 
1 წელი. დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 
თანახმად, ხელშეკრულებების ხანგრძლივობა, ორივე ასაკობრივ ჯგუფთან 
დაკავშირებით, უმეტეს შემთხვევაში არის 3-4 თვე. თუმცა საკმაოდ ხშირია 
ასევე 2 თვიანი ხელშეკრულებებიც, იყო ერთთვიანი ხელშეკრულელების 
გაფორმების შემთხვევებიც. იხილეთ დეტალური მონაცემები:

თვისებრივი კვლევისას, რესპოდენტების მიერ გამოთქმული მოსაზრებები 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის ხარისხთან დაკავშირებით, არ 
იყოერთგვაროვანი. თუმცა რესპოდენტების დიდი ნაწილი ხაზს უსვამს 
ანგარიშების ხარისხთან დაკავშირებულ პრობლემებს.

პროკურორების უმრავლესობამ ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების 
ხარისხი დადებითად შეაფასა. მათი განმარტებით, ანგარიშში მითითებული 
წყაროები, საიდანაც ხდება ინფორმაციის ამოღება საკმარისია და ისინი 
სრულყოფილად ეყრდნობიან ამ ანგარიშებს. ერთ-ერთი რესპოდენტის 
განმარტებით, თუკი იქნება ამ ინფორმაციის დაზუსტების გარკეული 
საჭიროება ისინი უკავშირდებიან სოციალური მუშაკებს. თუმცა 
პროკურორების ნაწილმა აღნიშნა, რომ პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 
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სოციალური მუშაკების გადატვირთულობის გამო, ანგარიშის ხარისხი არ 
არის დამაკმაყოფილებელი.

პროკურორი 1

„ჩვენ ვეცნობით დეტალურად ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშს, 
რომელსაც ამზადებს პრობაციის სოციალური მუშაკი. სახელშეკრულებო 
პირობებს ვამზადებთ ერთობლივად, საქმეში ერთვება როგორც 
პროკურატურა, ასევე პრობაციის სოციალური მუშაკი და მედიატორი.

პროკურორი 2

“ანგარიში თავიდან ბოლომდე ინფორმაციულია. თუ რაიმე ხარვეზი 
ან გაურკვევლობაა ან რაიმე დამატებითი ინფორმაცია გვჭირდება, 
ვუკავშირდებით სოციალურ მუშაკებს”.

პროკურორი 3

„სოციალური მუშაკები ვერ ასწრებენ. რაოდენობა განსაზღვრავს 
ხარისხს. დიდი შტატი როდესაც არ არის, პირდაპირ ურტყამს ეს ხარისხს. 
სოციალური მუშაკები მონდომებულები არიან, მაგრამ ფიზიკურად, დროის 
უქონლობის გამო და დიდი რაოდენობით შესასრულებელი სამუშაოების 
გამო, ვერ ახერხებენ. სოციალურ მუშაკებს განრიდების გარდა, ბევრი სხვა 
საქმე აქვთ“. 

ერთ-ერთი მოსამართლის განმარტებით, ინდივიდუალური შეფასების 
ანგარიშები ბევრ სფეროს მოიცავს, მაგრამ არის მაინც სუბიექტური - 
„მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და საკმაოდ ბევრს სფეროს მოიცავს, თუმცა 
ვთვლი, რომ შეფასება მაინც სუბიექტურია, რადგან ოჯახის წევრებთან 
გასაუბრებას ეყრდნობა ძირითადად, ოჯახის წევრს კი ინტერესი აქვს დაიცვას 
საკუთარი შვილი ან ძმა თუ და და არ იძლევა ობიექტურ ინფორმაციას. ამიტომ 
ვთვლი, რომ სუბიექტურია მაინც“. მისი განმარტებით არის მითითებული 
რისკები, მაგრამ ამ რისკის შეფასება ძალიან ძნელია, რამდენად სწორია 
ეს ხედვა და რა დგას ამ რისკის უკან ანგარიშში სამწუხაროდ არ ჩანს.   
მოსამართლეთა უმრავლესობა მიუთითებს წყაროების ნაკლებობაზე, რაზე 
დაყრდნობითაც მზადდება ანგარიშები. მათი განმარტებით, მნიშვნელოვანია 
შეფასება დაეყრდნოს სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებულ ინფორმაციას.
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მოსამართლე 1

„(ოჯახში) განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა, არის ერთი ან ორი 
ვიზიტი, რაც ჩემი აზრით არ არის საკმარისი. თუკი არ გვყავს ადრესატი 
კომუნიკაბელური მაგ შემთხვევაში მით უმეტეს არ არის საკმარისი 2 
ვიზიტი ობიექტური შეფასებისთვის. ინფორმაცია ძირითადად ეყრდნობა 
ოჯახიდან და სკოლიდან მოძიებულ ინფორმაციას. ვფიქრობ, ეს 
მონაცემები ძალიან ოფიციალურია. კარგი იქნებოდა განხორციელდეს 
ვიზიტები მეგობრებთან,  იმ სპორტული წრეების წარმომადგენლებთან, 
სადაც დადის არასრულწლოვანი. ამგვარად არასრულწლოვანი 
შესაძლებელია დავინახოთ სრულყოფილად“.

მოსამართლე 2

„პრეტენზიას ნამდვილად ვერ ვიტყვი, ჩემთვის საკმაოდ ინფორმატიულია. 
ერთადერთი ახლა, მაგრამ ეს პირადი ინფორმაციის დაცვაც 
მნიშვნელოვანია, სკოლის, მასწავლებლის შეფასებაც თუ იქნებოდა, 
კიდევ უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ეს თუ არ არის თანხმობა თვითონ 
ბრალდებულის, კანონიერი წარმომადგენლისგან ასეთ გამოკვლევას არ 
ატარებენ და სწორიც არის “.

თვისებრივი კვლევისას გამოიკვეთა, რომ სახელშეკრულებო პირობების 
განსაზღვრისას, ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ სოციალური მუშაკების 
მიერ მომზადებულ ანგარიშებს და ამ კუთხით ძალიან კარგი კომუნიკაცია 
აქვს პროკურორებს და სოციალურ მუშაკებს. თუმცა კვლევისას გამოიკვეთა, 
ინფორმაციის წყაროების სიმცირე, რაზე დაყრდნობითაც მზადდება 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშები.

ყველა პროკურორის განმარტებით, სახელშეკრულებო პირობებს საზღვრავენ 
ერთობლივად სოციალურ მუშაკებთან ერთად და ამ შემთხვევაში სრულად 
ეყრდნობიან პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკების 
მიერ მომზადებულ ანგარიშებს. პროკურორების განმარტებით, შესაძლოა 
ამ პროცესში იყოს განსხვავებული მოსაზრებებიც, თუმცა ერთობლივი 
მსჯელობისას საზღვრავენ კონკრეტული არასრულწლოვნის/ახალგაზრდის 
სახელშეკრულებო პირობებს. 

პროკურორების ნაწილმა განაცხადა ასევე, რომ სახელშეკრულებო 
პირობების განსაზღვრისას, მნიშვნელოვანია დაზარალებულის პოზიციის 
გათვალისწინებაც, თუმცა ერთ-ერთი პროკურორის განამარტებით 
უპირატესობა ენიჭება ბავშვის ჭეშმარიტ ინტერესს - „ვითვალისწინებთ, 
დაზარალებულის პოზიციას, მაგრამ როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ ბავშვის 
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ჭეშმარიტ ინტერესებს ენიჭება უპირატესობა“. ერთ-ერთმა რესპოდენტმა 
ასევე განაცხადა, რომ სახელშეკრულებო პირობების განსაზღვრისას 
მნიშვნელობა აქვს უშუალოდ არასრულწლოვნის პოზიციასაც.

პროკურორი 1

„პირობებს ერთად ვადგენთ, თუ გვაქვს რესურსი ჩავრთოთ დამატებით 
სერვისებში, რა თქმა უნდა ამას ვაკეთებს მისი საუკეთესო ინტერესებიდან 
გამომდინარე“.

პროკურორი 2

„სრულყოფილად ვითვალისწინებთ, ყველა რეკომენდაციას, 
რომელიც უწერია სოციალურ მუშაკს ყველას ვუდებთ განრიდებულს 
სახელშეკრულებო პირობად, თუ განრიდებული წინააღმდეგია რომელიმე 
პირობის შესრულების, შესაძლოა გავითვალისწინოთ, ოღონდ უნდა 
დაასაბუთოს, თუ გონივრულად ასაბუთებს შესაძლოა არ ჩავუდოთ.“ 

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკების უმრავლესობის 
განმარტებით, მათ ანგარიშებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭებათ და 
ძირითადად ამ ანგარიშებზე დაყრდნობით მზადდება განრიდების ან/და 
განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულება. მათი განმარტებით ხშირად 
არის ხოლმე მსჯელობა პროკურორებთან სახელშეკრულებო პირობების 
განსაზღვრასთან დაკავშირებით და აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად 
სახელშეკრულებო პირობებზე ერთობლივად თანხმდებიან. გარდა ამისა, 
ერთ-ერთმა რესპოდენტმა განაცხადა, რომ იყო ასევე შემთხვევა, რომ 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშზე დაყრდნობით პროკურორმა 
არასრულწლოვანს უარი უთხრა განრიდებაზე.

სოციალური მუშაკების უმრავლესობის განმარტებით, ინფორმაციის 
ძირითადი წყარო უმეტესად არის ბენეფიციარი, ოჯახი და ზოგ შემთხვევებში 
სკოლა.  სოციალური მუშაკების ნაწილის განმარტებით, ინფორმაციის 
მოძიების პროცესში არის პრობლემები კონფიდენციალობის დაცვასთან 
დაკავშირებით და განსაკუთრებით სასკოლო სივრცეში. თუმცა ერთ-
ერთმა რესპოდენტმა განაცხადა, რომ მას არ აქვს განცდა, რომ წყარო 
არასაკმარისია და ძირითადი ინფორმაციის მოძიებას ახერხებენ.
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პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 1 

„ჩემი აზრით, განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში შეფასებას ანიჭებენ დიდ 
მნიშვნელობას  და ეყრდნობიან მას ბოლომდე როგორც პროკურორი, 
ასევე მოსამართლე, ამიტომ დასკვნა უნდა იყოს მაქსიმალურად 
ინფორმატიული და ობიექტური, ამ პასუხისმგებლობას მე ვგრძნობ, ასევე 
სახელშეკრულებო პირობების გაწერისას გადაწყვეტილება მიიღება 
თითქმის ერთობლივად, მედიატორსაც კი დაუმატებია პირობები, ასევე 
პროკურორს“. 

„მე მქონია შემთხვევები, ბევრი არა, მაგრამ 3-4 შემთხვევა, როცა 
პროკურორმა უარი თქვა განრიდებაზე ჩემს მიერ მომზადებული ანგარიშის 
გაცნობის შემდეგ, ანუ ვგულისხმობ იმას, რომ ჩვენი შეხედულებები 
ერთმანეთს ემთხვეოდა“.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 2

„პროკურორები ითვალისწინებენ, ხელშეკრულების შედგენისასაც ხდება, 
უმეტესად ის პირობები რჩება ხოლმე რასაც მე გავწერ, თუ რამეში არ 
მეთანხმება პროკურორი მეკითხება, მე ვუხსნი, ვუზიარებ ჩემს არგუმენტებს 
და ძალიან ხშირად ითვალისწინებენ, თუ  ის მეტყვის თუ რატომ არ უნდა 
გავუკეთოთ მეც ვითვალისწინებ ხოლმე, თუ ძლიერი არგუმენტია“.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 3

„ინფორმაციის ძირითადი წყარო მაინც არის ოჯახი და სკოლა. თუმცა 
არ მიყვარს ძალიან სკოლაში მისვლა და იქედან ინფორმაციის 
აღება. ვფოქრობ, სკოლებში უამრავი რამეა შესაცვლელი - არ იცავენ 
არასრულწლოვნის კონფიდენციალობას, რაც ძალიან დიდი სირთულეა და 
შეცდომაც. გვქონდა გამოცდილება, მივსულვართ და დიდი აუდიტორიის 
წინაშე გაულანძღავთ ბავშვი“.

კვლევისას გამოიკვეთა, რომ არასრულწლოვნების მიერ სახელშეკრულებო 
პირობების დარღევევისას, როგორც წესი, არ ხდება განრიდების პირობების 
გაუქმება და სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება. არასრულწლოვნებს 
ეძლევათ აღნიშნული ხარვეზის გამოსწორების შესაძლებლობა. თუმცა 
კვლევისას ასევე გამოიკვეთა, რომ არის შემთხვევები, როცა ხელშეკრულების 
პირობების დარღვევაზე საერთოდ არ ხდება არანაირი რეაგირება.

სოციალური მუშაკების უმრავლესობამ განმარტა, რომ სახელშეკრულებო 
პირობების დარღვევისას, არ ხდება აუცილებლად სისხლის სამართლებრივი 
დევნის დაწყება და არასრულწოვნებს ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ 
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აღნიშნული ხარვეზი გამოასწორონ. ერთ-ერთმა სოციალურმა მუშაკმა 
აღნიშნა, რომ სახელშეკრულებო პირობების დარღვევის შემთხვევაში, 
პროკურორი ესაუბრება არასრულწლოვნებს და აფრთხილებს 
ხელშეკრულების დარღვევის შესაძლო შედეგების თაობაზე.

სოციალური მუშაკების ნაწილის განმარტებით, ხელშეკრულების პირობების 
დარღვევის ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ არასრულწლოვნებს უჭირთ 
პასუხისმგებლობის თავის თავზე აღება. ერთ-ერთმა სოციალურმა მუშაკმა 
აღნიშნა, რომ ძირითადად სახელშეკრულები პირობებს არღვევენ ისეთი 
მოზარდები, ვისაც ახასიათებს ანტისოციალური ქცევა -„ძირითადად ეს 
პრობლემები დგება იმ  პირებთან, ვინც ანტისოციალური ქცევებისკენ 
არიან მიდრეკილები, როდესაც ვერ აცნობიერებენ დანაშაულს, მორალური 
განვითარების დეფიციტის დროს, ასევე  როდესაც მენტალობის პრობლემაა, 
მაგალითად, პირისათვის კრიმინალური სუბკულტურა პრიორიტეტია. 
ძირითადად ასეთ შემთხვევებში“.  

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 1

„ამ ეტაპამდე არანაირი რეაგირება არ ხდება, ჯერ არ მქონია მსგავსი 
პრაქტიკა, რომ სახელშეკრულებო პირობების დარღვევისას რაიმე 
ღონისძიება გატარდა მოზარდზე“.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 2

„იცით რა შევნიშნე,  არასრულწლოვნები განსაკუთრებით, ვერ აცნობიერებენ 
რა პროგრამაში მონაწილეობენ, ზედაპირული დამოკიდებულება 
შეინიშნება ხშირ შემთხვევაში უჭირთ მაინც პასუხისმგებლობის თავზე 
აღება, ვერ ხვდებიან რა არის ნასამართლეობა, ვინც ეს იცის ის 
პასუხისმგებლობით მოეკიდება დაკისრებულ ვალდებულებებს და ამათ არ 
იციან, ამიტომ პასუხისმგებლობაც და დანაშაულის გააზრების ხარისხიც 
ნაკლებია.

„ნებისმიერი მიღწევა თუ დარღვევა აისახება თვის ანგარიშში. 
ეცნობება პროკურორს და შესაძლებელია დაუბრუნოს საქმე სისხლის 
სამართლებრივი პასუხისმგელობისთვის დაუბრუნოს საქმე მოსამართლეს, 
ან გაუგრძელოს სახელშკრულებო ვადა. ვადის გაგრელების შემთხვევები 
გვქონია და სხვათაშორის მერე უფრო მეტი პასუხისმგებლობით დაუწყიათ 
პირობების შესრულება“.
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პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 3

„ისეთი მნიშვნელოვანი დარღვევა, რომ ამას მკაცრი რეაქცია მოჰყოლოდა, 
არ მქონია.“ 

პროკურორების განმარტებით, სახელშეკრულებო პირობების დარღვევასთან 
დაკავშირებით, მათ არ აქვთ „ჩასაფრებული“ პოზიცია და მათი მიზანია 
ბავშვმა რეალურად გააცნობიეროს მის მიერ ჩადენილი ქმედება. ამის 
გამო, მათ ეძლევათ შანსი და როგორც წესი ხდება ხელშეკრულების 
გაგრძელება - „ჩვენ ,,ჩასაფრებულის“ პოზიცია არ გვაქვს. ამ ყველაფრის 
მიზანია, რომ ბავშვმა გააცნობიეროს დანაშაული და ყველაფერი რაშიც 
ერთვება, რისთვის კეთდება. როგორც წესი, არასრულწლოვნები ძალიან 
დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან, ჩემი მუშაობის 10 წლიანი პრაქტიკის 
განმავლობაში, მხლოდ 1 შემთხვევა მქონდა, როდესაც ვადა გავაგრძელეთ“.

პროკურორი 1

„თუ ბავშვი არღვევს სახელშეკრულებო პირობებს და პირველი შემთხვევაა, 
ვაძლევთ შანსს, რომ გააგრძელოს პროგრამა. გააჩნია მიზეზს, რა მიზეზით 
არღვევს ხელშეკრულებას. თუ ოჯახური პრობლემების გამო არღვევს 
მაგალითად, მაშინ აუცილებლად ვპატიობთ. თუ არასაპატიო მიზეზია, 
მაშინ, შანსს ვაძლევთ“.

კვლევისას გამოკითხული არასრულწლოვნების უმრავლესობამ განაცხადა, 
რომ სახელშეკრულებო პირობები ძირითადად შეესაბამებოდა მათ 
საჭიროებებს და მათი შესრულება რთული არ იყო - „არ ყოფილა რთული 
მათი შესრულება და ასახავდა ჩემს საჭიროებებს“. თუმცა მოხდა თუ არა 
არასრულწლოვნების აზრის გათვალისწინება სახელშეკრულებო პირობების 
განსაზღვრისას, რესპოდენტების მიერ მოწოდებული ინფრომაცია 
იყო არაერთგვაროვანი. არასრულწლოვნების უმრავლესობამ ასევე 
აღნიშნა, რომ გაითვალისწინეს მათი აზრი სახელშეკრულებო პირობების 
განსაზღვრისას. ზოგიერთი მათგანის გადმოცემით კი მათი აზრი არ ყოფილა 
გათვალისწინებული. 

განრიდებული არასრულწლოვანი 1

„ვფიქრობ შეესაბამებოდა ჩემს საჭიროებებს ნაწილობრივ, თუმცა ზოგი 
აქტივობა უინტერესო იყო“.
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განრიდებული არასრულწლოვანი 2

„პირველ რიგში მკითხეს მაწყობდა თუ არა ეს აქტივობები.“

განრიდებული არასრულწლოვანი 3

რაღაცეები შემითანხმეს, რაღაცეები თვითონ გადაწყვიტეს“.

თავი 5. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემასთან დაკავშირებით, რესპოდენტებისგან 
მიღებულ იქნა ინფორმაცია, როგორ უშუალოდ მთლიანად განრიდების/
განრიდება-მედიაციის პროგრამასთან დაკავშირებით, ასევე ცალკე 
სხვადასხვა კომპონენტებთან დაკავშირებით, მაგალითად სერვისების 
ეფექტიანობასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს 
გარკვეული სახის მექანიზმები, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპზე, არ 
არის შექმნილი განრიდების/განრიდება-მედიაციის, როგორც ერთიანი 
პროგრამის, ასევე მისი ცალკეული კომპონენტების შეფასების ზუსტი და 
მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ინდიკატორები.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკების უმრავლესობის 
განცხადებით, განრიდების/განრიდება-მედიაციის პროგრამა ეფექტურია და 
ამის ერთ-ერთი მთავარი საზომი არის განმეორებითი დანაშაულის დაბალი 
მაჩვენებელი. თუმცა სოციალური მუშაკების ნაწილმა ვერ მიუთითა წყარო, 
რაზე დაყრდნობითაც მათ აქვთ ეს ინფორმაცია, ნაწილმა განაცხადა, რომ არ 
იცის ის მეთოდოლოგია, თუ როგორ და ვის მიერ დამუშვდა ეს ინფორმაცია. 
ერთ-ერთმა სოციალურმა მუშაკმა ასევე განაცხადა, რომ ზუსტი სტატისტიკა 
არ აქვს, თუმცა მისი აზრით განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის რიცხვი 
დაბალია - „სტატისტიკა არ გვაქვს, მაგრამ განმეორებითი დანაშაულის 
ჩადენის რიცხვი დაბალია. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, 
რომ შეთავაზებული სერვისები ეფექტურია“.

სუპერვიზიის სისტემასთან დაკავშირებით, რესპოდენტების მხრიდან 
მიღებული ინფორმაცია იყო არაერთგვაროვანი. სოციალური მუშაკების 
უმრავლესობამ განაცხადა, რომ მათ შიდა უწყებრივად უტარდებათ 
სუპერვიზია, პროფესიული ზედამხედველების მხრიდან. მათი განმარტებით, 
სუპერვიზიას სოციალური მუშაკები ერთმანეთს უტარებენ - „გარკვეულწილად 
მგონია, რომ ამ ურთიერთობის პროცესში ხარისხის მაკონტროლებლები 
ერთმანეთთანაც ვართ, იმიტომ, რომ რომელიღაც რგოლი თუ რაღაცას არ 
გააკეთებს, ასე მგონია, რომ სხვა რგოლზეც აისახება“. 

სოციალური მუშაკების ნაწილის განმარტებით ისინი თავად არიან 
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პასუხისმგებელი სუპერვიზიაზე და სხვა სახის რაიმე სუპერვიზია მათ არ 
უტარდებათ - „ჩვენ თავად ვართ ყველაფერზე პასუხისმგებელი. მიტარდება 
სუპერვიზია, მაგრამ კონკრეტული ქეისების განხილვა მხოლოდ მაშინაა 
თუ რამე პრობლემა მაქვს მე. სხვა მხრივ მონიტორინგი არ ხდება ან რამე 
ოფიციალურად რომ კონტროლდებოდეს, ასე ნამდვილად არ არის“. 
სოციალური მუშაკების ნაწილმა ასევე განაცხადა, რომ მათ სუპერვიზიას 
და მონიტორინგს უწევს იუსტიციის სამინისტრო და მის დაქვემდებარებაში 
არსებული უწყება, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 1

„ჩვენი ნებისმიერი შეფასების ფოსტით გადაგზავნისას წერილს ღებულობს 
პარალელურად სარეაბილიტაციო პროგრამების კოორდინატორი. ... 
ასევე მონიტორინგს აწარმოებს იუსტიციის სამინისტრო“. 

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 2

„სტატისტიკა არ გვაქვს, განმეორებითი დანაშაულის ფაქტები ძალიან 
მცირეა, ჩემი სამი წლის მუშაობის მანძილზე მქონდა მხოლოდ 2 შემთხვევა 
განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის“.

„დანაშაულის პრევენციის ცენტრი და იუსტიციის სამინისტრო მუდმივად 
ახორციელებს მონიტორინგს და სუპერვიზიას. სარეაბილიტაციო 
პროგრამის კოორდინატორს ასევე ეცნობება ჩვენი ნებისმიერი ქეისის 
შესახებ“.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 3

„ზუსტი სტატისტიკა არ მაქვს, მაგრამ მე ყველა ჩემი შემთხვევა მახსოვს. 
რაზეც მიმუშავია და ვისთან რა შედეგიც მქონია და შემიძლია ვთქვა, რომ 
რეციდივს შემთხვევა ძალიან ცოტა მქონია.“

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 4

„რადგან სრულყოფილი არაფერია და საერთოდ დანაშაულის 
ხელშემწყობი პირობები ბევრია გარემოში, რთულია ვერ ვიტყვით რომ თუ 
პროგრამას გაივლის აღარ ჩაიდენს დანაშაულს, მაგრამ უმეტესად მაინც 
არ იდენენ ხოლმე, მაგრამ გვაქვს გამონაკლისებიც“.
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მედიატორების განმარტებით, მათ სამ თვეში ერთხელ ან ზოგ შემთხვევაში 
უფრო ხშირად უტარდებათ სუპერვიზია. მათი განმარტებით, მედიაციის 
პროცესის დასრულების შემდეგ, ისინი აგზავნიან ანგარიშებს პროგრამის 
მენეჯერთან, როგორც წარმატებულ, ასევე წარუმატებელი მედიაციის 
შემთხვევებზე. მათი განმარტებით, პროგრამის მენეჯერი არის 
პასუხისმგებელი მთლიანად სუპერვიზიის პროცესზე. თუმცა ერთ-ერთმა 
მედიატორმა განაცხადა, რომ მენეჯერი მხოლოდ ტექნიკურ მხარეს 
ამოწმებს. მედიატორებმა ასევე განაცხადეს, რომ გარე სუპერვიზია მათ არ 
უტარდებათ - „ტექნიკურ დონეზე მოწმდება დოკუმენტები, ვთქვათ მედიაციის 
კოფერენციისას  იდება ხელშეკრულება, ოქმები იწერება და ტექნიკურ მხარეს 
ამოწმებს მენეჯერი“.

ერთ-ერთი მედიატორის განმარტებით -„ პროგრამის მენეჯერი, ფსიქოლოგი 
და ... გავდივართ ჩვენთვის საინტერესო საქმეებს, ვის რა სირთულე შეიძლება 
ჰქონდეს და გამოგვაქვს სააშკარაოზე თითოეული ქეისი, ერთმანეთს 
რეკომენდაციას ვაძლევთ კოლეგები და ძალიან საინტერესო პროცესია, 
იმიტომ, რომ შეიძლება სხვას იგივე ტიპის სიტუაცია შეექმნას და ასე ვთქვათ 
ერთმანეთის ქეისებით უფრო მეტ გამოცდილებას ვიძენთ, ძალიან საინტერსო 
და ინფორმატიული პროცესია“.

პროკურორების უმრავლესობის განცხადებით, განრიდების/განრიდება-
მედიაციის პროგრამა არის წარმატებული, ვინაიდან განმეორებითი 
დანაშაულის ციფრი არის ძალიან დაბალი.  ერთ-ერთი პროკურორის 
განმარტებით -„ საპროკურორო საქმიანობის  ზედამხედველობის და 
სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი ახორციელებს ასევე ხარისხის 
კონტროლს, ელექტრონული ბაზა არსებობს სადაც ყველა დოკუმენტი და 
ყველა განხორციელებული ნაბიჯია ასახული“. ერთ-ერთი პროკურორის 
განმარტებით, - „ყოველდღიურ რეჟიმში არიან კომუნიკაციაში მედიაციასთან 
და პრობაციასთან. ამას გარდა, გვაქვს შიდა მეთოდოლოგია, რომ 
ვაკონტროლოთ ვადები: რა ვადაში მოხდა მომართვიანობა, როდის 
მოვიდა ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში, გვიან ხომ არ განარიდა 
არასრულწლოვანი და ა.შ. ასევე მიდის დევნადაწყებული საქმეების 
მონიტორინგი და ასევე ვამოწმებთ განრიდების უარის ოქმებს, რომლებსაც 
პროკურორები ასაბუთებენ კარგად.  პროკურატურაში გამოყოფილი ვართ 
ორი პროკურორი, რომლებიც ამ ყველაფერს ვადევნებთ თვალ-ყურს“.  

პროკურორი 1

“ძირითადად სტანდარტული სერვისებია, მაგრამ იძლევა იმის 
შესაძლებლობას, რომ რეციდივის პრევენცია მოხდეს, ძალიან იშვიათია 
რეციდივი და  შესაბამისად კარგად მუშაობს ეს მექანიზმი, ვცდილობთ რაც 
არის მოვარგოთ  განრიდებულის რისკებსა და საჭიროებებს, თუმცა  კარგი 
იქნებოდა უფრო მრავალფეროვანი რომ იყოს. მიუხედვად სიმწირისა, 
მანც ვახერხებთ ვიმუშაოთ განრიდებულებთან ეფექტურად.” 
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პროკურორი 2

„ჩემი განრიდებულებიდან, 100%-დან 90% წარმატებული ყოფილა“.

ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის შეფასებით, 
განრიდების/განრიდება-მედიაციის პროგრამას - „საერთოდ აღარ ექნება 
ეფექტი, აბსოლუტურად ფორმალური გახდება და არანაირად პრევენციას 
არ ემსახურება“. მისივე განმარტებით აღნიშნული პროგრამის მართვაში 
არის გარკვეული სახის ინტერესთან კონფლიქტი, ვინაიდან არ ჩანს 
რომელი უწყება არის აღნიშნული პროგრამის მართვაზე პასუხისმგებელი. 
თუმცა აღნიშნული ორგანიზაციის წარმომადგენელი აქვე აღნიშნავს, 
რომ მათი ორგანიზაციის მიერ განხორციელებულ პროექტში ჩართული 
ბენეფიციარებიდან, განმეორებითი დანაშაულის ჩადენა არ მომხდარა - 
„როგორც მახსოვს, პროგრამაში იყო ჩართული 75 თუ 80 ბენეფიციარი. 
პროექტის მსვლელობისას არ ყოფილა განმეორებითი დანაშაულის 
შემთხვევები“.

არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლების ნაწილმა ასევე 
განმარტა, რომ პროგრამის განხორციელებისას, მათ აქვთ გარკვეული 
სახის შეფასების სისტემა, კერძოდ პრე და პოსტ ტესტები, რითაც შეუძლიათ 
შეაფასონ თუ რამდენად წარმატებული იყო პროგრამა. თუმცა ერთ-ერთი 
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა განმარტა, რომ -  
„ვერ ვიტყვით, რომ რაიმე ინსტრუმენტი გვაქვს კონკრეტულად რომელიც 
გაზომავს ბავშვების ჩართულობის ხარისხს თუ რას მივაღწიეთ“.

გარდა ამისა, რესპოდენტების ნაწილმა განაცხადა, რომ მათ მიერ 
განხორციელებულ სერვისებთან დაკავშირებით წერილობით უკუკავშირს 
აძლევენ დანაშაულის პრევენციის ცენტრს, თუმცა მეორე ნაწილმა განაცხადა, 
რომ ინფორმაციას მხოლოდ ვერბალურად აწვდიან - „ჩვენ არ გვქონია 
მსგავსი პრეცენდენტი, ძირითადად, შეხვედების დროს ვერბალურად 
ვაწვდით“. 

სერვისის მიმწოდებელი არასამათავრობო ორგანიზაციის 

წარმომადგენელი 1

„ჩვენ ვაძლევთ უკუკავშირს,  წერილობითი ფორმით ... თითოეულ 
ქეისზე ვაძლევ მინიმუმ 3 გვერდიან დასკვნას, სადაც გაწერილია თავისი 
რეკომენდაციები და ასევე ჩემს მიერ შეფასებულია რეციდივის რისკები, 
რამდენია, მაღალია დაბალი თუ საშუალო და როგორ უნდა გაანეიტრალო. 
იუსტიციას რაც შეეხება, ღრმა და ყოვლისმომცველ შეფასებას არ ვაძლევ, 
იმიტომ, რომ კონფიდენციალურია და რაში გამოიყენებს“. 
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სერვისის მიმწოდებელი არასამათავრობო ორგანიზაციის 

წარმომადგენელი 2

„ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინსტრუმენტი, ჩვენი პროგრამა ძალიან სპეციფიურია, 
5 შეხვედრა არის სულ და როდესაც მთავრდება იწერება შეფასება. 
ნარატიულია, არა რაოდენობრივი შეფასება, შემდეგ ამ 5 შეფასების 
ჯამურად დგება ფსიქო პორტრეტი. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინსტრუმენტი, 
შემიძლია ვთქვა, რომ წარმატებული ქეისი 100 პროცენტიდან არის 30-40, 
მეტი არა”. 

 სერვისის მიმწოდებელი არასამათავრობო ორგანიზაციის 

წარმომადგენელი 3

„ჩვენც ასე, გვაქვს ინსტრუმენტი პრე და პოსტ ტესტები. ჩვენი შეხვედრები 
მოიცავს 12 შეხვედრას, ასე რომ შუალედური შეფასებაც გვაქვს. მათ 
ემოციურ მდგომარეობას ვაფასებთ“. 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების მხოლოდ 
ნაწილმა გამოთქვა მოსაზრება ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემასთან 
დაკავშირებით. ერთ-ერთი სოციალური მუშაკის განმარტებით, განრიდების 
პროგრამა არის ძალიან ფორმალური  -„შეცვლით ნაკლებად იცვლება, 
ერთსა და იმავე გვარებზე ვსაუბრობდი ვინც ხვდებიან ამაში, მათთვის 
ძირითადად არაფერი იცვლება. იგივენაირად აგრძელებენ ცხოვრებას და 
მერე უკვე სხვა შედეგი დგება“. მეორე სოციალური მუშაკის განმარტებით 
პროგრამა ხშირ შემთხვევაში არ პასუხობს არასრულწლოვნის საჭიროებებს, 
ვინაიდან სახელშეკრულებო პირობები არის ძალიან მსუბუქი და ბავშვები ვერ 
აცნობიერებენ მათ მიერ ჩადენილი ქმედების სიმძიმეს - „ხშირ შემთხვევებში 
არ პასუხობს მოზარდის საჭიროებებს და ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, 
ზოგჯერ ძალიან მსუბუქია ეს პირობები, ზოგჯერ ვერ აცნობიერებს მოზარდი, 
რომ დანაშაული ჩაიდინა და რომ განრიდება შანსია მისთვის. ტრენინგებზე, 
რომ უშვებენ, უფრო გართობაა მათთვის ეს ტრენინგები და დანაშაულის 
გაცნობიერებაზე საუბარი ზედმეტია. უფრო მკაცრი პირობები უნდა გაუწერონ, 
მაგ. სასარგებლო შრომა ან რამე მსგავსი“.

სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სოციალური მუშაკი 4

„ჩემი პირადი აზრი თუ გაინტერესებს, არის ძალიან ფორმალური, 
უბრალოდ იმიტომ კეთდება, რომ იყოს ეს ხელშეკრულება. რეალურად 
ამაზე მონიტორინგი, რა ვიცი..  კითხულობენ, აკეთებენ, გვიკავშირდებიან 
ხოლმე ჩვენ, იქაური სოციალური მუშაკები (პრობაციის ეროვნული 
საგენტოს) და რაღაც კონტაქტი გვაქვს, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ 
უფრო ფორმალურია“.
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ნაწილი 5. კვლევის მიგნებები
1. ადგილობრივი კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი საერთაშორისო 

სტანდარტებთან და პრაქტიკასთან

ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ადგილობრივი კანონმდებლობა ძირითადად 
შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებსა და პრაქტიკას. თუმცა 
კანონმდებლობის დონეზე იკვეთება გარკვეული სახის ხარვეზები, რა 
მიმართულებითაც უნდა გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები:

	ჩაურევლობა

ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, განრიდების ერთ-ერთ 
ღონისძიებად განსაზღვრულია  არასრულწლოვნის წერილობითი 
გაფრთხილება78. ასეთი სახის მექანიზმის გამოყენება ხდება მხოლოდ 
განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულების გაფორმებისას.79 
შესაძლოა აღნიშნული მექანიზმი  ნაწილობრივ მივიჩნიოთ  როგორც 
საერთაშორისო სტანდარტებით  განსაზღვრული ე.წ. „ჩაურევლობა“. თუმცა, 
საჯარო ინფორმაციის ანალიზის შედეგად იკვეთება, რომ  „არასრულწლოვნის 
წერილობითი გაფრთილება“ საერთოდ არ გამოყენებულა. 

ზოგიერთი სახის ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, 
უფლებამოსილ პირს/ორგანოს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა განარიდოს 
კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვი, ყოველგვარი ინტერვენციების 
გარეშე. ასეთი სახის მექანიზმი შესაძლებლობას მისცემს გადაწყვეტილების 
მიმღებ პირებს, რესურსები ეფექტიანად გადაანაწილონ და ჩარევები 
განახორციელონ მხოლოდ კანონთან კონფლიქტში მყოფი იმ  ბავშვების 
მიმართ, სადაც იკვეთება განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის უფრო 
მაღალი რისკი. 

	განრიდება პოლიციის დონეზე

საერთაშორისო სტანდარტები, მოუწოდებს სახელმწიფოებს, რომ 
ადგილობრივი კანონმდებლობის საფუძველზე განსაზღვრონ იმის 
შესაძლებლობა, რომ განრიდების გამოყენების შესაძლებლობა იყოს 
სისხლის სამართლის პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე. ადგილობრივი 
კანონმდებლობის თანახმად, განრიდების უფლებამოსილება გააჩნია 
პროკურორს, ხოლო 2016 წლიდან მოსამართლეს მიეცა უფლებამოსილება, 
პროკურორის მიერ განრიდებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, დაუბრუნოს 
საქმე პროკურორს, განრიდების მიზნით, რომელიც პროკურორისთვის 
შესასრულებლად სავალდებულოა. ადგილობრივი კანონმდებლობა არ 
იძლევა შესაძლებლობას განრიდება განხორციელდეს ბავშვის პირველივე 
კონტაქტისას მართლმსაჯულების სისტემასთან, პოლიციის დონეზე. 
შესაძლოა ფიქრი იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობდეს ასეთი სახის 

78  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მ.42 (1, ბ)
79  იქვე, მ.42 (1,ა)
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რეგულაციები, ვინაიდან მისი გამოყენების  შედეგად აღარ მოხდება  ბავშვის 
კონტაქტი მართლმსაჯულების სისტემასთან, რაც ხშირად  ხელს უწყობს 
დანაშაულებრივი ქცევის კორექციას. შესაძლოა, პოლიციის დისკრეციული 
უფლებამოსილება ამ კუთხით უფრო შეზღუდული იყოს და მაგალითად, 
მხოლოდ ნაკლებად მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში იღებდეს ასეთი სახის 
გადაწყვეტილებას. 

თუმცა, აქვე გასათვალისწინებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს დონეზე 
არსებული პრობლემები, განსაკუთრებით ბავშვის პირველი კონატაქტისას 
მართლმსაჯულების სისტემასთან. სამწუხაროდ, ამ მიმართულებით 
არსებობს ხარვეზები, რაც კვლევის თვისებრივ ნაწილში დეტალურად 
არის ასახული. ამის გათვალისწინებით, აღნიშნული ხარვეზების დაძლევის 
გარეშე, პოლიციისთვის აღნიშნული უფლებამოსილების მინიჭება, ამ ეტაპზე, 
შესაძლოა რისკებთან იყოს დაკავშირებული. 

	განრიდება განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში

ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, განრიდება შესაძლებელია 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა - არასრულწლოვანი არ არის ნასამართლევი 
ან/და განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართული არ ყოფილა80. 
აღნიშნული სახის რეგულაციები გამომდინარეობს იმ ლოგიკიდან, რომ 
არასრულწლოვნისთვის ეს არის მხოლოდ ერთი შანსი და განმეორებითი 
დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, ასეთი სახის შესაძლებლობა აღარ 
იარსებებს.

„გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი“ მიიჩნევს, რომ სახელმწიფოები 
ვალდებულნი არიან, გამოიყენონ არასასამართლო პროცედურები კანონთან 
კონფლიქტში მყოფი ბავშვების მიმართ.  კომიტეტის აზრით, ეს პრინციპი უნდა 
გამოიყენებოდეს, თუმცა არ უნდა იყოს მხოლოდ იმ ბავშვებით შეზღუდული, 
ვინც ჩაიდინა წვრილმანი დანაშაული, როგორიცაა მაღაზიის გაქურდვა ან 
საკუთრებასთან დაკავშირებული სხვა დანაშაულები, რომელთაც ნაკლები 
ზიანი გამოიწვიეს, ან ვინც დანაშაული პირველად ჩაიდინა.81

აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილია, განრიდების მექანიზმის 
გამოყენებაზე დაკვირვების შედეგად, რაც უნდა იყოს გამყარებული 
შესაბამისი კრიმინოლოგიური კვლევებით, მომავალში მოხდეს 
მსჯელობა საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომლის 
მიხედვითაც გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს მიეცემათ შესაძლებლობა, 
გარკვეული კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, განარიდონ 
არასრულწლოვნები, რომლებიც წარსულში იყვნენ განრიდების/განრიდება-
მედიაციის პროგრამაში. 

80  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მ.40 (ბ,გ)
81  ბავშვის უფლებები საერთაშორისო სამართალში, პ.5.6.1.2, გვ.353, ნევენა ვუჩკოვიჩ 
შაჰოვიჩი, იააპ ე.დოეკი, ჟან ცერმატენი / გაეროს ბავშვთა უფლებათა კომიტეტის ზოგადი 
კომენტარი N10, 22-29 პუნქტები.
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	ოჯახზე და სოციალურ კეთილდღეობაზე დაფუძნებული განრიდება

ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, არასრულწლოვანს შესაძლოა 
დაევალოს საგანმანათლებლო, აღმზრდელობითი ან/და სამკურნალო 
პროგრამის გავლა82. კანონმდებლობა არ კრძალავს, თუმცა პირდაპირ 
არ განსაზღვრავს, ოჯახზე და სოციალურ კეთილდღეობაზე დაფუძნებული 
პროგრამების შეთავაზების შესაძლებლობას. ოჯახზე ორიენტირებული 
პროგრამები, ძირითადად გულისხმობს მუშაობას არასრულწლოვანთან 
და მის ოჯახთან. დღეს არსებული პრაქტიკით, ინდივიდუალური შეფასების 
ანგარიშის მომზადებისას, ხორციელდება ოჯახის შეფასებაც და ამ კუთხით 
საჭიროებების განსაზღვრა, თუმცა პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ასეთი 
სახის პროგრამები არ ხორციელდება. ამ კუთხით, მნიშვნელოვანია, რომ 
გადაიდგას ნაბიჯები აღნიშნული სახის სერვისების განვითარების კუთხით.

2. განრიდებულთა რაოდენობრივი დინამიკა

ზოგადად შეიძლება შევაფასოთ, რომ განრიდების მექანიზმის ამოქმედების 
შემდეგ, მისი გამოყენების დინამიკა არის საკმაოდ მზარდი. მისასალმებელია 
განრიდების ასეთი აქტიური გამოყენება, მათ შორის მძიმე კატეგორიის 
დანაშაულების შემთხვევაში და საკმაოდ პოზიტიური დინამიკაა ამ 
მიმართულებით 2017 წლის პირველ ნახევარში. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, 
რომ განრიდების მექანიზმის ასეთი აქტიური გამოყენების დადებითი 
მხარეების შეფასება შესაძლებელია, მხოლოდ განრიდების მექანიზმის 
ეფექტიანობის შეფასების პარალელურად, რასთან დაკავშირებითაც ქვევით 
გვექნება მსჯელობა.

ასევე დადებითად უნდა შეფასდეს განრიდების მექანიზმის უფრო აქტიურად 
გამოყენება სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებამდე და დაკავების 
იშვიათად გამოყენება განრიდების მექანიზმის გამოყენებამდე.

სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა ძირითადად რა 
სახის დანაშაულის ჩადენისთვის ხდება არასრუწლოვანთა/ახალგაზრდების 
განრიდება. უმეტეს შემთხვევაში განრიდებულების მიერ ჩადენილია 
საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული ისეთი სახის დანაშაული, როგორიც 
არის ქურდობა. შემდეგ მოდის  - ცემა და ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი 
დაზიანება. ამ კუთხით, მნიშვნელოვანია, რომ სისტემატურად ტარდებოდეს 
არსებული ტენდენციების კრიმინოლოგიური ანალიზი, რაც შესაძლებლობას 
მისცემს  გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს მომავალში უფრო სწორად 
და ეფექტიანად განსაზღვრონ ინტერვენციის ფორმები და განრიდების 
გამოყენების მასშტაბები. 

თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მთავარი პროკურატურის მიერ 
2017 წლის პირველ ნახევარში განხორციელდა განრიდების საქმეების 
კრიმონოლოგიური ანალიზი83, რაც ნამდვილად მისასალმებელია. 
82  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მ.40 (ბ,გ)
83 http://pog.gov.ge/res/docs/public_information/ganridebissaqmeebiskriminologiurianalizi.pdf 
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მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი სახის ანალიზი მომავალში განხოციელდეს 
რეგულარულად, ყოველწლიურ რეჟიმში, რაც გადაწყვეტილების მიმღებ 
პირებს მისცემს შესაძლებლობას, განრიდების მექანიზმის დახვეწისთვის 
შეიმუშავონ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომები.

3. არასრულწლოვნის/ახალგაზრდის პირველი კონტაქტი 
მართლმსაჯულების სისტემასთან

როგორც წესი, ბავშვის პირველი კონტაქტი მართლმსაჯულების სისტემასთან 
ხდება პოლიციასთან მისი პირველადი კომუნიკაციით. ეს განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანი პროცესია, ვინაიდან, პირველადმა კონტაქტმა 
შეიძლება ძირეულად შეცვალოს კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვის 
დამოკიდებულება და პატივისცემა სამართალდამცავი ორგანოების, ზოგადად 
სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიმართ. აღნიშნული კომპონენტების 
გაანალიზება მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ შევაფასოთ რა ეტაპები 
უძღვის წინ განრიდების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებას. 

პეკინური წესები განმარტავს:„ურთიერთობა სამართალდამცავ ორგანოებსა 
და არასრულწლოვან სამართალდამრღვევს შორის უნდა განხორციელდეს 
იმდაგვარად, რომ პატივი მიაგონ არასრულწლოვნის სამართლებრივ 
სტატუსს, ხელი შეუწყონ არასრულწლოვნის კეთილდღეობას და თავიდან 
იქნეს აცილებული ზიანი საქმის გარემოებების გათვალისწინებით“.84 

საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, „არასრულწლოვნის დაკავებისას 
მის მშობლებს ან მეურვეს ამის თაობაზე დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოთ, 
ხოლო თუ დაუყოვნებლივი ინფორმირება შეუძლებელია, მშობლებს ან 
მზრუნველს უნდა ეცნობოს მოგვიანებით, შეძლებისდაგვარად მოკლე 
დროში“.85

ადგილობრივი კანონმდებლობის საფუძველზე,  - „არასრულწლოვნის 
დამკავებელი  პირი, გამომძიებელი, პროკურორი მისი დაკავებისთანავე 
იღებს ყველა საჭირო  ზომას, რათა არასრულწლოვნის მშობელს, ხოლო 
თუ ეს შეუძლებელია – სხვა ახლო ნათესავს ან/და არასრულწლოვნის მიერ 
მითითებულ სხვა პირს დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს. ...  არასრულწლოვნის 
დამკავებელი პირი, გამომძიებელი, პროკურორი არასრულწლოვნის 
სამართალდამცავ ორგანოში მიყვანისთანავე მის კანონიერ 
წარმომადგენელს აცნობებს არასრულწლოვნის დაკავების შესახებ და 
აცნობებს მის ადგილსამყოფელს, ასევე განუმარტავს არასრულწლოვნის 
დაკავების  მიზეზს  და საქართველოს  სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის 38-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ უფლებებს. ... 
თუ არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელთან დაკავშირება ვერ 
ხერხდება, პოლიციის დაწესებულების ან სხვა სამართალდამცავი ორგანოს 

84 გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები არასრულწლოვანთა მიმართ 
მართლმსაჯულების განხორციელების შესახებ, („პეკინური წესები“) წესი 10.3.
85 გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები არასრულწლოვანთა მიმართ 
მართლმსაჯულების განხორციელების შესახებ, (პეკინური წესები), წესი 10.1.



68

შესაბამისი თანამშრომელი ამის შესახებ დაუყოვნებლივ ატყობინებს 
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს“.86

გარდა ამისა, ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად - 
„არასრულწლოვნის დაკითხვა  მისი კანონიერი წარმომადგენლის 
და ადვოკატის თანდასწრებით ტარდება“.87 ხოლო თუკი კანონიერ 
წარმომადგენელთან დაკავშირება ვერ ხერხდება, პოლიციის დაწესებულების 
ან სხვა სამართალდამცავი ორგანოს შესაბამისი თანამშრომელი ამის 
თაობაზე ატყობინეს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს,88 რომელიც 
საპროცესო წარმომადგენლად ასახელებს თავის თანამშრომელს.89

ა)  დაკავება/ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა

სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რომ 
განრიდების გამოყენებამდე იშვიათად ხდება არასრულწლოვნის/
ახალგაზრდის დაკავება, რაც ნამდვილად მისასალმებელია. თუმცა 
თვისებრივი კვლევისას გამოიკვეთა, რომ იმ შემთხვევაში, როცა ხდება 
პირის დაკავება, სახეზე გვაქვს სხვადასხვა სახის პროცესუალური ნორმების 
დარღვევა. კერძოდ, საკმაოდ ხშირია შემთხვევები, როცა არასრულწლოვანი 
ფაქტობრივად დაკავებულია, თუმცა დაკავება ოფიციალურად ფორმდება 
საკმაოდ გვიან. სამართლებრივი კვალიფიკაციის კუთხით, შეიძლება 
ითქვას, რომ ასეთი შემთხვევები წარმოადგენს „თავისუფლების უკანონო 
აღკვეთას“, რაც თავის მხრივ განეკუთვნება სისხლის სამართლის კოდექსით 
გათვალისწინებულ ქმედებას. გარდა ამისა, გამოიკვეთა რომ დაკავების 
ოფიციალურად გაფორმებამდე ან/და არასრულწლოვნის გამოკითხვა/
დაკითხვამდე, პოლიციის მუშაკები/გამომძიებლები შედიან კომუნიკაციაში 
არასრულწლოვანთან და არის საკმაოდ ხშირი შემთხვევები, როცა 
ახორციელებენ მის გამოკითხვას კანონიერი/საპროცესო წარმომადგენლის 
ან/და ადვოკატის გარეშე.

თვისებრივი კვლევისას, არასრულწლოვნების არაფორმალურ/
არაკანონიერ დაკავებასთან, ასევე გამოკითხვა/დაკითხვის პროცესში 
არსებულ ხარვეზებთან დაკავშირებით, ინფორმაციის ძირითად წყაროს 
წარმოადგენდნენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური 
მუშაკები, რომლებიც სისხლის სამართლის პროცესში მონაწილეობენ, 
როგორ არასრულწლოვნის საპროცესო წარმომადგენლები. მიუხედავად 
იმისა, რომ ძირითადად მათ მიერ მოხდა აღნიშნული ფაქტების გამოვლენა, 
კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ აღნიშნულ საკითხზე რეაგირება 
ფაქტობრივად არც ერთ სოციალურ მუშაკს არ მოუხდენია. მაშინ როდესაც 
ბავშვის უფლებების დაცვა, მათი პირდაპირი მოვალეობაა.

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ასევე გამოიკვეთა არასრულწლოვნებზე 

86  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მ.49
87  იქვე, მ.52 (3)
88  იქვე, მ.49 (3)
89  იქვე, მ.50 (1)
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ფსიქოლოგიური ზეწოლის შემთხვევები. გარდა ამისა, რამოდენიმე 
შემთხვევაში დაფიქსირდა, რომ განრიდება არასრულწლოვანს შესთავაზა არა 
პროკურორმა, არამედ პოლიციის მუშაკმა, რაც არსებული კანონმდებლობით 
განეკუთვნება პროკურორის დისკრეციულ უფლებამოსილებას და სცილდება 
პოლიციის უფლებამოსილების ფარგლებს. აუცილებელია, რომ პოლიციის 
მუშაკებს/გამომძიებლებს აეკრძალოთ არასრულწლოვანთან კომუნიკაცია  
კანონიერი/საპროცესო წარმომადგენლისა და დამცველის დასწრების 
გარეშე. შესაბამისად, პოლიციელებმა უნდა უზრუნველყონ მათი ჩართვა 
დაუყონებლივ, არასარულწლოვანთან კონტაქტის დამყარებისთანავე.

გარდა ამისა, კვლევის ფარგლებში გამოკვეთა რამოდენიმე შემთხვევა, 
სადაც არასრულწლოვანთა კონტაქტისას პოლიციის მუშაკების მხრიდან 
ადგილი ჰქონდა არაჯანსაღ/არაპროფესიულ ინტერესს საპირისპირო სქესის 
განსარიდებელი არასრუწლოვნების მიმართ, რაც ნამდვილად იძლევა 
შეშფოთების საფუძველს.

ბ) უფლება-მოვალეობების განმარტება

თვისებრივი კვლევისას არასრულწლოვნების უმეტესობამ განაცხადა, რომ 
მათთვის არ განუმარტავთ უფლებები და მოვალეობები. თუმცა უნდა ითქვას, 
რომ პროკურორები საპირისპიროს ამტკიცებენ. აქედან გამომდინარე, 
შეიძლება გამოვიტანოთ დასკვნა, რომ არის შემთხვევები, როცა 
არასრულწლოვნებს ან განემარტებათ მათი უფლება-მოვალეობები ან/და 
არის შემთხვევები, როცა ოფიციალური პირები კი განუმარტავენ უფლება-
მოვალეობებს, მაგრამ ეს არ ხდება ბავშვისთვის გასაგები ენითა და ფორმით, 
რის გამოც, მათ აქვთ აღქმა, რომ მათთვის უფლება-მოვალეოებები არავის 
განუმარტავს.

გ) გამოკითხვა/დაკითხვა

გარდა იმისა, რომ კვლევისას გამოიკვეთა არასრულწლოვნების გამოკითხვის 
შემთხვევები კანონიერი/საპროცესო წარმომადგენლის და ადვოკატის 
გარეშე, კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ გარემო, სადაც არასრულწლოვნების 
გამოკითხვა ხორციელდება, არ არის ბავშვზე მორგებული. დაფიქსირდა 
შემთხვევები, როცა არასრულწლოვნის გამოკითხვა მიმდინარეობს ისეთ 
გარემოში, სადაც ამ პროცესს ესწრებოდნენ სხვა გარეშე პირები, მათ 
შორის შესაძლოა იყვნენ არასპეციალიზირებული პოლიციის მუშაკები/
გამომძიებლები.

ევროსაბჭოს დირექტივა ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების 
თაობაზე, განსაზღვრავს, რომ - „ყველა სამართალწარმოების პროცესში 
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ბავშვისადმი მოპყრობა მისი ასაკის, 
განსაკუთრებული საჭიროების, მისი სიმწიფის და განვითარების დონის, 
ასევე კომუნიკაციაში შესაძლო პრობლემების გათვალისწინებით. იმ 
საქმეების განხილვა, რომლებიც ბავშვებს შეეხება, ბავშვის საჭიროებების 
გათვალისწინებით უნდა განხორციელდეს, და გარემო ბავშვისათვის არ უნდა 
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იყოს შემაშინებელი90 .... ბავშვის გამოკითხვისა და მოსაცდელ ოთახებში 
მაქსიმალურად ბავშვზე ორიენტირებული გარემო უნდა შეიქმნას91 ... 
არასრულწლოვან სამართალდამრღვევთათვის ცალკე სპეცილიზირებული 
სასამართლოები (ან პალატები) უნდა შეიქმნას და პროცედურები 
შემუშავდეს. ეს შეიძლება ასევე გულისხმობდეს პოლიციის, სასამართლოს, 
ან პროკურატურის ბაზაზე სპეცილიზირებული განყოფილების შექმნას92“.

კვლევამ აჩვენა, რომ პოლიციის განყოფილებები, სადაც ხდება 
არასრულწლოვნების გამოკითხვა/დაკითხვა, ხშირ შემთხვევაში ვერ 
უზრუნველყოფს ბავშვისათვის კეთილგანწყობილ გარემოს, მათ შორის 
ბავშვთან კონფიდენციალურ გასაუბრებას, რომ აღარაფერი ვთქვათ მის 
მიმართ შესაბამის მიდგომებზე და ბავშვის საუკეთესო ინტერესის დაცვაზე. 

აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, ჩამოყალიბდეს სპეციალური 
სტანდარტები ბავშვზე მორგებული გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით 
მართლმსაჯულების განმახორციელებელ ყველა უწყებაში, თუმცა, ეს 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არასრულწლოვნის პირველი კონტაქტისას 
მართლმსაჯულების სისტემასთან, პოლიციის განყოფილებებში. გარდა ამისა, 
უნდა გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების 
კუთხით.

4. სერვისები

განრიდების/განრიდება-მედიაციის პროცესის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
კომპონენტია, განრიდებული არასრულწლოვნებისთვის მათ საჭიროებებზე 
მორგებული სერვისების შეთავაზება. მას შემდეგ რაც ხდება თითოეული 
ბავშვის საჭიროებების განსაზღვრა, ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში მისთვის 
უნდა შეირჩეს სერვისების ის სპექტრი, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს 
განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის რისკს და ამავდროულად გააძლიერებს 
მის პოტენციალს და ხელს შეუწყობს განრიდებულის მიერ კანონმორჩილი 
ცხოვრების გაგრძელებას.

კვლევამ ცხადყო, რომ განრიდების პროცესი სერვისების დიდი არჩევანით 
არ გამოირჩევა. თუმცა გარე რესურსების დახმარება ნაკლებად არის 
საჭირო ისეთი მიმართულებით, როგორიცაა დანაშაულის გაცნობიერება, 
დამოკიდებულების მქონე პირთა რეინტეგრაცია, უფრო მეტად იკვეთება 
არტ-თერაპიის, სპორტული და სხვა სახის აქტივობების ნაკლებობა. 

კვლევამ ასევე ცხადყო, რომ თავად ბენეფიციარები საკმაოდ დადებითად 
აფასებენ განრიდების პროგრამას, მათთვის შეთავაზებულ სერვისებს, 
თუმცა კვლევის პროცესში ასევე გამოჩნდა, რომ არის რისკი (დასახელდა 

90 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სახელმძღვანელო დირექტივები ბავშვზე 
ორიენტირებული მართლმსაჯულების თაობაზე, პ.54
91  იქვე, პ.62.
92  იქვე, პ.63
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ცალკეული შემთხვევები) განრიდების ხელშეკრულების შინაარსზე 
პირდაპირი გავლენა  მოახდინოს   სოციალური მუშაკის ხელთ არსებული 
სერვისების არჩევანმა. შესაძლოა ბავშვს ჰქონდეს კონკრეტული საჭიროება, 
თუმცა რადგან რეალურად სერვისის შეთავაზების შესაძლებლობა არ არის, 
ამ საჭიროების ხელშეკრულებაში ასახვა ვერ მოხდეს.

კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ პრაქტიკაში ყოფილა შემთხვევები, როდესაც 
პრობაციის სააგენტოს სოციალური მუშაკი წინასწარ ათანხმებს სერვისის 
მიმწოდებელთან შეძლებს თუ არა ცალკეული სერვისის მიწოდებას და 
მხოლოდ დადებითი პასუხის შემთხვევაში ახორციელებს აღნიშნული სერვისის 
განრიდების ან/და განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულებაში ასახვას. აქ 
ცხადია რთულია ბავშვის ინტერესზე და მის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე 
მორგებულ სერვისზე საუბარი, რადგან იქმნება გარემოება როდესაც საჭირო 
ხდება ის, რაც ხელმისაწვდომია. ცხადია, რომ თუ არ გაიზარდა სერვისების 
ხელმისაწვდომობა  (როგორც სერვისებში ჩასართავ პირთა რაოდენობის, 
ასევე სერვისების მრავალფეროვნების კუთხით) განრიდების პროცესი ვერ 
უპასუხებს ყველა იმ საჭიროებას, რომელიც არასრულწლოვნებს რეალურად 
აქვთ და განრიდებამ შესაძლოა დაკარგოს ის პოზიტიური მნიშვნელობა, 
რაც მას თავდაპირველ ეტაპზე ჰქონდა.  ამჟამად განრიდებულები სერვისებს 
იღებენ როგორც უშუალოდ პრობაციის სოციალური მუშაკებისგან, აგრეთვე 
დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტებიდან, რომელსაც 
ახორციელებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. უნდა აღინიშნოს, რომ 
გარდა სერვისების მიწოდებისა, სოციალურ მუშაკებს უხდებათ არაერთი 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადება, რაც გაართულებს იმის 
უზრუნველყოფას, რომ მათი მხრიდან სერვისის მიწოდება იყოს სისტემატური 
და უზრუნველყოფილი იყოს სერვისის ხარისხის შენარჩუნება. აღსანიშნავია 
ასევე, რომ არ არის უზრუნველყოფილი გარე სერვისების უწყვეტობა და 
სტაბილურობაც. სერვისებს შორის წყვეტა კი შესაძლოა უარყოფითად 
აისახოს პროგრამაში ჩართულ არასრუწლოვნებზე.

ბავშვის ინფორმირება განრიდების სერვისების შესახებ და ცალკეულ 
სერვისში ბავშვის გადამისამართების კრიტერიუმების არსებობა ერთ-
ერთ უმნიშვნელოვანესი საკითხია. მნიშვნელოვანია, რომ ერთ ჯგუფში 
არ მოხვდნენ ისეთი ბავშვები, რომელთაც შეიძლება არასასურველი 
გავლენა მოახდინონ ერთმანეთზე. მართალია პრობაციის სააგენტოს 
წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არასრულწლოვნებს განემარტებათ 
სერვისებში გადამისამართების მიზანი და სერვისის შინაარსი, თუმცა 
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, 
რომ განრიდებულები ასეთ ინფორმაციას ან არ ფლობენ, ან ფლობენ 
არსაკმარის ინფორმაციას. შესაბამისად მნიშვნელოვანია მოგვარდეს, 
როგორც გადამისამართების კრიტერიუმები, ასევე უზრუნველყოფილი იყოს 
განრიდებულების მათთვის გასაგები ფორმით ინფორმირება სერვისების 
არსისა და მიზნების შესახებ. 

მნიშვნელოვანია, ასევე განრიდებულის მშობლების ინფორმირების 
საკითხიც. ხშირად განრიდებული არასრულწლოვნების მშობლები ვერ 
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აცნობიერებენ მათი შვილების პასუხისმგებლობასა და ვალდებულებებს, რაც 
ხელს უშლის ბავშვის მიერ დანაშაულის გაცნობიერების პროცესს, რადგან 
განრიდების ხელშეკრულების მიმდინარეობისას სწორედ მშობელი უნდა 
იყოს ბავშვისთვის მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი. ზოგადად, არსებული 
მდგომარეობით, მშობლის როლი განრიდების პროცესში საკმაოდ პასიურია, 
თუმცა ვფიქრობთ რომ სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირე 
აღნიშნულ პროცესში სწორედ მშობელი უნდა იყოს და მათთან უფრო 
აქტიური და მიზანმიმართული მუშაობაა საჭირო. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 
არსებული ადამიანური რესურსისა და სერვისების პირობებში, დამატებით 
მშობლებთან მუშაობა დიდ სირთულეებთან იქნება დაკავშირებული.

5. მედიაცია

მედიაცია სისხლის სამართლის სისტემაში არის ფრთხილად მართული 
კონტაქტი კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირსა და დაზარალებულს 
შორის. მედიაციის მონაწილეები სამართალდამრღვევისგან  მოელიან  
თავისი  ქმედებების  ახსნას და, იდეალურ შემთხვევაში, ბოდიშის მოხდას. 
მიიღებს თუ არა ბოდიშს, ეს მთლიანად დამოკიდებულია დაზარალებულზე, 
თუმცა აქ მთავარი იდეა მდგომარეობს შემდეგში: სამართალდამრღვევი 
პირისპირ ისმენს დაზარალებულისგან, თუ რას გრძნობს ეს უკანასკნელი და 
იძულებულია, გაიაზროს ის მატერიალური თუ მორალური ზიანი, რაც მისმა 
ქმედებამ მიაყენა დაზარალებულს.  რა თქმა უნდა, ეს არ არის პროცესი, 
რომელიც შეიძლება მხარეებს თავს მოვახვიოთ და ნაჩქარევად დავიწყოთ. 
ორივე მხარეს უნდა ჰქონდეს სურვილი, დაესწროს ამ შეხვედრას. ასევე, 
საჭიროა მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება,  რათა დავრწმუნდეთ 
იმაში, რომ ეს შეხვედრა დადებით შედეგს გამოიღებს. 

კანონმდებლობის დონეზე განსაზღვრული არის, რომ მედიაციის პროცესის 
წარმართვისთვის აუცილებელია ორივე მხარის თანხმობა ამ პროცესში 
მონაწილოების თაობაზე. თუმცა არც კანონმდებლობის და სახელმძღვანელო 
პრინციპების დონეზე არ არის განსაზღვრული ის შემთხვევბი, რა შემთხვევბში 
შეუძლია მედიატორს მედიაციის პროცესის ვადაზე ადრე შეწყვეტა. 
თვისებრივი კვლევისას, გამოიკვეთა, რომ იყო მედიაციის პროცესის 
შეწყვეტის შემთხვევა, თუმცა არ ჩანს რა რეგულაციებით იხელმძღვანელა 
მედიატორმა ამ პროცესში. 

საკანონმდებლო დონეზე, საკმაოდ დეტალურად არის გაწერილი მედიაციის 
პროცესის ეტაპები. მისი ანალიზის შედეგად იკვეთება, რომ მედიაციის 
მთავარი მიზანი მიღწეულია მაშინ, როდესაც ფორმდება განრიდებისა და 
მედიაციის ხელშეკრულება. თუმცა თვისებრივი კვლევისას გამოიკვეთა, 
რომ, როგორც წესი, მედიაციის ეფექტურობას ზომავენ მყისიერად, რაც არის 
წარმატებული მედიაციის ეფექტიანობის შეფასების სწორი გზა.  ბუნებრივია 
მედიაციის პროცესის მიზანია, კანონთან კონფლიქტში მყოფმა პირმა 
გაიაზროს მისი ქმედების უარყოფით მხარეები, გაუჩნდეს ერთგავარი ემპათია 
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დაზარალებულის მიმართ. თუმცა, მედიაციის წარმატების გაზომვა, იმით რომ 
აღნიშნულ პროცესში მონაწილე არასრულწლოვანი/ახალგაზრდა ერთგვარ 
ემოციებს ავლენს, ვერ ჩათვლება აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანობის 
გაზომვის სწორ ინდიკატორად. 

გარდა ამისა, სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზის შედეგად, გამოიკვეთა, 
რომ 2016-2017 წლებში დაახლოებით 14% იკლო წარმატებული მედიაციის 
შემთხვევებმა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ერთი საკითხია იმის განსაზღვრა, 
თუ როგორ უნდა შევაფასოთ წარმატებული მედიაციის შემთხვევები და 
ამ კუთხით, კვლევისას გამოიკვეთა, რომ არ არის ჩამოყალიბებული 
ერთგვაროვანი მიდგომები და შეფასების ზუსტი ინდიკატორები, თუმცა, 
არსებული შეფასების მექანიზმის ფარგლებშიც კი, იკვეთება წარმატებული 
მედიაციის შემთხვევების უარყოფითი დინამიკა.

განრიდების/განრიდება-მედიციის პროცესს  ერთიანი მიზანი გააჩნია: 
განრიდების გზით თავიდან ავიცილოთ მართლმსაჯულების სისტემაში 
პირის ჩართვის შესაძლო ნეგატიური შედეგები და მოხდეს განმეორებითი 
დანაშაულის თავიდან აცილება გრძლევადიან პერსპექტივაში. მედიაცია 
ამ პროცესში ასრულებს აღდგენითი მართლმსაჯულების ფუნქციას, 
რაც ამ ზოგად მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს.  აუცილებელია ამ კუთხით 
ჩამოყალიბდეს მედიაციის ეფექტიანობის გაზომვის მკაფიო და კონკრეტული 
ჩამოყალიბებული ინდიკატორები, რაც აღნიშნული მექანიზმის გამოყენების 
ხარისხის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს.

მედიაციის, აღდგენითი მართლმსაჯულების ამ მნიშვნელოვანი ელემენტის 
გამოყენებას საფუძვლად უნდა დაედოს, რამდენიმე მნიშვნელოვანი 
კომპონენტი, კერძოდ:  დაზარალებულის უფლებების აღიარება, 
დამნაშავისათვის ვალდებულების დაკისრება, რომ გააცნობიეროს  
მის მიერ ჩადენილი ქმედებების შედეგები და, რიგ შემთხვევაში,  
სამართალდამრღვევისთვის ხელის შეწყობა ჩამოაყალიბოს ახლო 
კავშირი იმ პირთან, თემთან თუ საზოგადოებასთან, რომლის წინაშეც 
ჩაიდინა დანაშაული. აღდგენითი მართლმსაჯულების მიზანია „აღადგინოს“  
დაზარალებულისა და დამნაშავის ცხოვრების დანგრეული ან დაზიანებული 
ასპექტები. სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზის შედეგად  გამოიკვეთა, რომ 
განრიდების მექანიზმის გამოყენებისას, დაახლოებოთ  30% შემთხვევებში 
ხორციელდება მედიაცია, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. თან აქვე 
გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ განრიდებული არასრულწლოვნების/
ახალგაზრდების შემთხვევაში, მხოლოდ 4-5% ის მიერ იქნა ჩადენილი ისეთი 
სახის დანაშაული, სადაც არ იკვეთებოდა დაზარალებული მხარე. თუმცა 
კვლევისას ასევე გამოიკვეთა, რომ ბოლო წლებში მოიმატა მედიაციის 
თანხლებით გამოყენებული განრიდების შემთხვევები, რაც ნადვილად 
მისასალმებელია.
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თვისებრივი კვლევისას გამოიკვეთა გარკვეული ბუნდოვანება იმ 
შემთხვევებთან დაკავშირებით, როცა დაზარალებული არის იურიდიული 
პირი. არც კანონმდებლობის და არც სახელმძღვანელო პრინციპების 
დონეზე არ არის განსაზღვრული იურიდიული პირის შემთხვევაში, მედიაციის 
პროცესში ვისი ჩართვა უნდა მოხდეს - მაგალითად, კონკრეტული კომპანიის 
ხელმძღანელობის, ფილიალის ხელმძღვანელის, უშუალოდ გამყიდველი, 
თუ დაცვის სამსახურის, ვისი ვალდებულებაც არის ასეთი შემთხვევების 
აღკვეთა. ამის გამო ჩამოყალიბდა არაერთგვაროვანი პრაქტიკა და 
იურიდიული პირების დაზარალების შემთხვევაში, მედიაციის პროცესში 
ერთვებიან, აღნიშნული ორგანიზაციების სხვადასხვა წარმომადგენლები. 
აუცილებელია ჩამოყალიბდეს სახელმძღვანელო პრინციპები, იურიდიულ 
პირებთან დაკავშირებით, კონკრეტულ შემთხვევებში, ვისი ჩართვა უნდა 
მოხდეს მედიაციის პროცესში. აღსანიშნავია ასევე, რომ იურიდიული პირების 
შემთხვევაში, მედიატორებს უჭირთ ადმინისტრაციის წარმომადგენლების 
მოტივირება ჩაერთონ მედიაციის პროცესში.

თვისებრივი კვლევისას, ასევე გამოიკვეთა, რომ მედიატორების ნაწილს 
არასწორი შეხედულება აქვთ მედიაციის პროცესში პროკურორის 
როლთან დაკავშირებით და ნაწილს მიაჩნია, რომ პროკურორების მიმართ 
არასრულწლოვნების შიშმა, შესაძლოა პოზიტიური როლი ითამაშოს ამ 
პროცესში.

6. განრიდების და განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულება/
ინდივიდულური შეფასების ანგარიში 

საჯარო ინფორმაციის ანალიზის შედეგად იკვეთება, რომ განრიდების ან/
და განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულებების უმეტესობა ფორმდება 
3-4 თვის ვადით. ასევე საკმაოდ ხშირია ორთვიანი ხელშეკრულებები 
გაფორმების შემთხვევებიც. დაფიქსირდა ასევე ერთთვიანი ხელშეკრულების 
გაფორმების შემთხვევებიც. ხელშეკრულებების ხანმოკლე ვადით 
გაფორმების ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის ფაქტი, რომ კონკრეტულ 
პირთან მიმართებაში არის მინიმალური ინტერვენციების საჭიროება. გარდა 
ამისა, ცოტა რთულია იმის გაანალიზება, თუ რა ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს, 
მაგალითად, ორთვიან ხელშეკრულებებს. იმ შემთვევებში, სადაც იკვეთება 
მინიმალური ინტერვენციების საჭიროება, მიზანშეწონილია განხილულ იქნეს, 
ისეთი სახის მექანიზმის გამოყენების შესაძლებლობა, როგორიც არის ე.წ 
„ჩაურევლობა“, (ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, მაგალითად, 
„არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება“) რა საკითხზეც 
ზემოთ უკვე გვქონდა მსჯელობა. თუმცა, ამავდორულად აუცილებელია 
შემუშავდეს გარკვეული სახის რეგულაციები/სახელმძღვანელო პრინციპები 
(დისკრეციული უფლებამოსილების ჩარჩო), თუ რა შემთხვევებში უნდა 
მოხდეს ასეთი სახის გადაწყვეტილებების მიღება. როგორც უკვე აღინიშნა, 
ეს მექანიმზი, გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს შესაძლებლობას მისცემს 
არსებული რესურსები (სერვისები) გამოიყენონ იმ პირებთან მიმართებაში, 
ვისაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება.
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თვისებრივი კვლევისას გამოიკვეთა, რომ განრიდებისა ან/და განრიდებისა 
და მედიაციის ხელშეკრულების გაფორმებისას, პროკურორების მხრიდან 
ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 
სოციალური მუშაკების მიერ მომზადებულ ანგარიშებს. კვლევისას 
ასევე დადასტურდა, რომ ხელშეკრულების პირობების განსაზღვრისას 
პროკურორები და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკები 
კოორდინირებულად მოქმედებენ, რაც დადებითად უნდა შეფასდეს. 

თუმცა აქვე დგას ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების ხარისხის 
საკითხი. რესპოდენტების უმრავლესობა მიუთითებს იმ წყაროების სიმცირის 
შესახებ, რაზე დაყრდნობითაც ანგარიშები მზადდება. ასევე  რესპოდენტების 
ნაწილს აქვს განცდა, რომ აღნიშნული ანგარიშები არის სუბიექტური. 
საგანმანათალებლო დაწესებულებებიდან ინფორმაციის მიღებასთან 
დაკავშირებით, რესპოდენტებმა ერთ-ერთ გამოწვევად მიუთითეს, ამ 
დაწესებულებების ადმინისტრაციების მიერ კონფიდენციალობის დაცვასთან 
დაკავშირებული პრობლემები. რესპოდენტების დიდმა ნაწილმა, ერთ-ერთ 
ხარვეზად მიუთითა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკების 
რაოდენობის სიმცირე, რაც სხვა კვლევებითაც დასტურდება.

თვისებრივი კვლევისას ასევე გამოიკვეთა, რომ ხელშეკრულების პირობების 
დარღვევისას, არ ხდება განრიდების მექანიზმის ავტომატურად გადახედვა 
და სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება. ასეთი სახის მიდგომები 
შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებსა და საუკეთესო პრაქტიკას. 
თუმცა ამავდროულად აუცილებელია ჩამოყალიბდეს სახელშეკრულებო 
პირობების დარღვევებზე რეაგირების ისეთი სახის მექანიზმი, რომელიც არ 
გაუჩენს არასრულწლოვნებს/ახალგაზრდებს დაუსჯელობის განცდას, რისი 
ნიშნებიც თვისებრივი კვლევისას გამოიკვეთა.

7. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა

სისხლის სამართლის პოლიტიკა უნდა ეფუძნებოდეს მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებულ მიდგომებს. კვლევების/ანალიზის გამოყენება 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პოლიტიკის საფუძვლად 
საყოველთაოდ აღიარებულია მნიშვნელოვან მექანიზმად, რათა 
პრაქტიკა შეესაბამებოდეს თეორიაში არსებულ მიღწევებს და მოხდეს 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება 
და გაუმჯობესება. მუდმივი კავშირი კვლევებსა და პოლიტიკას 
შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულებისათვის93. მნიშვნელოვანია, რომ სახელწიფოებმა 
შეაგროვონ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პრაქტიკისა 
და ადმინისტრირების შესახებ ზუსტი, დეტალიზებული მონაცემები და 
აკონტროლონ ისინი. ეფექტიანი მონიტორინგი და შეფასების სისტემა იძლევა 
ასევე შესაძლებლობას, დაიგეგმოს რესურსების მიზნობრივი გამოყენება.

93 გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები არასრულწლოვანთა მიმართ 
მართლმსაჯულების განხორციელების შესახებ,(“პეკინური წესები”), წესი 30, კომენტარი.
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პეკინური წესების თანახმად: „ძალისხმევა უნდა იქნეს მიმართული, რომ 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის ადმინისტრირების 
ფარგლებში შეიქმნას მუდმივი შეფასებითი გამოკვლევის მექანიზმი და 
შეგროვდეს და გაანალიზდეს სათანადო მონაცემები და ინფორმაცია 
ადმინისტრირების შეფასების, მომავალში გაუმჯობესებისა და რეფორმირების 
მიზნით“94. 

განრიდება-მედიაციის პროგრამის ამოქმედების შემდეგ, არ 
განხორციელებულა განრიდება-მედიაციის პროცესის დეტალური ანალიზი 
გარე აქტორების მხრიდან. განრიდების/განრიდება-მედიაციის პროგრამის 
წარმატება პირდაპირ უკავშირდება ხარისხის უზრუნველყოფის ეფექტიან 
სისტემას, რომელიც უნდა ეფუძნებოდეს სისხლის სამართლის პოლიტიკის 
ანალიზს, მისი იმპლემენტაციის პროცესში.

განრიდებული არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების მიერ განმეორებითი 
დანაშაულის მაჩვენებელი უნდა იყოს აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანობის 
გაზომვის ერთ-ერთი ინდიკატორი. კვლევის პროცესში, მონაწილეთა 
უმრავლესობა საუბრობდა განრიდების პროგრამის წარმატებაზე, 
განმეორებითი დანაშაულის დაბალ მაჩვენებელზე.  ისინი ასევე  
მიუთითებდნენ, რომ ყოველ წელს ხდება განმეორებითი დანაშაულის 
დათვლა და რეციდივის პროცენტი საკმაოდ დაბალია, რაც განრიდების 
პროგრამის წარმატებულობაზე მეტყველებს. 

2017 წლის ნოემბერში, დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ წარმოდგენილი 
ინმფორმაციის თანახმად,  განრიდების მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ, 
2010-2016 წლებში, განმეორებით დანაშაულის მაჩვენებელი არის 9%. იქვე 
ითქვა, თუ რა სახის მეთოდოლოგიით მოხდა აღნიშნული საკითხის შეფასება 
- განრიდების მექანიზმის გამოყენებიდან ორი წლის განმავლობაში ჩაიდინა 
თუ არა დანაშაული კონკრეტულმა პიროვნებამ. განმეორებითი დანაშაულის 
დათვლისა და მოპოვებული მონაცემების უტყუარობის უზრუნველყოფისთვის, 
მნიშვნელოვანია არსებობდეს განმეორებითი დანაშაულის დათვლის 
მეთოდოლოგია, რაც შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისოდ აღიარებულ 
პრაქტიკასთან. ასეთი სახის მიდგომა, ძირითადად შეესაბამება საუკეთესო 
პრაქტიკას, თუმცა ამავე მონაცემებში ცოტა ბუნდოვანია, როგორ მოხდა 
2015-2016 წლების მონაცემების ანალიზი, როცა განრიდების მექანიმზის 
გამოყენებიდან არ გასულა ორი წელი.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამჟამად გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით 
მიმდინარეობს პროექტი, რომლის მიზანია არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების სისტემაში მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის 
ერთიანი ანალიტიკური ბაზის ჩამოყალიბება. აღნიშნულ პროცესში ჩართულია 
ყველა უწყება, ვისაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში 
შეხება აქვს კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებთან. აღნიშნული სისტემის 

94 იქვე, წესი 30.3.
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ჩამოყალიბების შემდეგ უნდა შეიქმნას ერთიანი ანალიტიკური ბაზა, სადაც 
სხვა სახის სტატისტიკური ინფორმაციის გარდა, უნდა აისახოს, ინფორმაცია 
არასრულწლოვნებში/ახალგაზრდებში განმეორებითი დანაშაულის შესახებ, 
მათ შორის, განრიდებულ არასრულწლოვნებს/ახალგაზრდებს შორის 
განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებელი. აღნიშნულმა სისტემამ უნდა 
შექმნას მონაცემების დამუშავების და გადამოწმების მექანიზმები. სისტემა 
ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული (მიმდინარეობს აღნიშნული პროცესი) და 
შესაბამისად წარმოდგენილ მონაცემებს ამ ეტაპზე მაღალი სანდოობა 
ვერ ექნება. იმედს გამოვთქვამთ, რომ სახელმწიფოს მალე ექნება ზუსტი 
სტატისტიკური და სხვა სახის ანალიტიკური მონაცემები, რაც დამატებითი 
კვლევების ჩატარების პარალელურად, შესაბამის უწყებებს შესაძლებლობას 
მისცემს გაზომონ განრიდების პროცესის წარმატება, თუ არსებული 
გამოწვევები და განახორციელონ შესაბამისი ინტერვენციები.

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემასთან დაკავშირებულია, როგორც ამ 
მიმართულებით სისხლის სამართლის პოლიტიკის ერთიანი ანალიზი, ასევე 
განრიდების/განრიდება-მედიაციის პროცესის ცალკეული ელემენტების 
(სერვისების ეფექტიანობა, მედიაციის პროცესი, სახელშეკრულებო 
პირობების შესრულება, ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში ხარისხი) 
შეფასება, რომელიც ერთიანი ხედვის ჩამოყალიბების შესაძლებლობას უნდა 
იძლეოდეს. თვისებრივი კვლევისას გამოიკვეთა, რომ არ არის შემუშავებული 
განრიდების/განრიდება-მედიაციის პროცესის სხვადასხვა კომპონენტების 
(სერვისები, მედიაცია, სახელშეკრულებო პირობების შესრულება) 
ეფექტიანობის გაზომვის ზუსტი ინდიკატორები. თვისებრივი კვლევისას 
გამოიკვეთა, რომ სერვისის განმახორციელებელ არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან მიმართებაში პრაქტიკაში დამკვიდრებულია ანგარიშგების 
არაერთგვაროვანი სისტემა. ზოგ შემთხვევებში უკუკავშირს ორგანიზაციები 
აგზავნიან წერილობით, სხვა შემთხვევაში ზეპირად, ხოლო რიგ შემთხვევაში 
კი განხორციელებულ სერვისებთან დაკავშირებით საერთოდ არანაირი 
ინფორმაციის მიწოდება არ ხდება. ხარისხის უზრუნველყოფის ეფექტიანი 
სისტემის ჩამოყალიბებისთვის, აუცილებელია გროვდებოდეს და შესაბამისი 
ანალიზი უტარდებოდეს სხვადასხვა სახის მონაცემებს. ასეთი სახის 
ანალიტიკური მიდგომა, შესაძლებლობას მისცემს გადაწყვეტილების მიმღებ 
პირებს, შეიმუშავონ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომები. 
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ნაწილი 6. რეკომენდაციები

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს:

საქართველოს მთავარ პროკურორს:

•	 ნაკლებად მძიმე დანაშაულების ჩადენის შემთხვევებში, პრაქტიკაში 
ხშირად იქნეს განხილული არასრულწლოვნების მიმართ წერილობითი 
გაფრთხილების გამოყენების შესაძლებლობა.

•	 ჩამოყალიბდეს ისეთი სახის ანალიტიკური სისტემა, რომლის მიხედვითაც, 
კრიმინოლოგიური კვლევები განხორციელდება რეგულარულად, 
ყოველწლიურ რეჟიმში.

საქართველოს მთავრობას:

საქართველოს პარლამენტს:

•	 ჩამოყალიბდეს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა 
მიერ შესაძლო დანაშაულის ჩადენის შემთხვევების გამოძიების ეფექტური 
და დამოუკიდებელი მექანიზმი.

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს:

•	 ჩამოყალიბდეს სპეციალური სტანდარტები და ამ სტანდარტებზე 
დაყრდნობით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებში 
შეიქმნას ბავშვზე მორგებული/ადაპტირებული სივრცეები, სადაც 
განხორციელდება კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა 
გამოკითხვა/დაკითხვა.

საქართველოს მთავრობას:

•	 ჩამოყალიბდეს პოლიციის მუშაკების მხრიდან ბავშვის შესაძლო 
უფლებების დარღვევის შემთხვევებზე, სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს სოციალური მუშაკების რეაგირების სახელმძღვანელო 
მითითებები.

•	 დაიწყოს მსჯელობა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური 
მუშაკების რაოდენობის გაზრდის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით.

საქართველოს  იუსტიციის მინისტრს:
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრს:

•	 შეიქმნას სერვისები, რომლებიც მაქსიმალურად დაფარავს განრიდებულ 
პირთა ყველა შესაძლო საჭიროებას;
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•	 განისაზღვროს სერვისებში განრიდებულთა გადამისამართების 
კრიტერიუმები და პროცედურა, რაც დაეფუძნება არასრუწლოვნების 
საჭიროების შეფასებას რაც გაზრდის  პროგრამის სარგებლიანობას;

•	 ჩამოყალიბდეს ისეთი სისტემა, სადაც უზრუნველყოფილი იქნება 
შეთავაზებული სერვისების სტაბილურობა და უწყვეტობა;

•	 ჩამოყალობდეს სერვისების ხარისხის გადამოწმების მექანიზმი და 
მოხდეს მხოლოდ იმ სერვისების მიწოდება, რომელთა ეფექტიანობაც 
ეფუძნება მტკიცებულებებს.

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრს:
საქართველოს განათლების მინისტრს:
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს:

•	 განრიდების ღონისძიების განსაზღვრისას ინდივიდუალური შეფასების 
ანგარიშის მომზადების პროცესში ჩამოყალიბდეს ეფექტური 
უწყებათაშორისი თანამშრომლობის მექანიზმი, რომელიც მისცემს 
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალურ მუშაკებს შესაძლებლობას, 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში მომზადდეს სხვადასხვა 
წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს:
საქართველოს მთავარ პროკურორს:
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრს:

•	 ჩამოყალიბდეს, როგორც განრიდების/განრიდება-მედიაციის ერთიანი 
პროცესის, ისე მისი ცალკეული ელემენტების (სერვისების ეფექტიანობა, 
მედიაციის პროცესი, სახელშეკრულებო პირობების შესრულება) 
ხარისხის უზრუნველყოფის ეფექტიანი სისტემა.

 საქართველოს იუსტიციის მინისტრს:

•	 ჩამოყალიბდეს არასრულწლოვნების მხრიდან განრიდების/ 
განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულების დარღვევაზე რეაგირების 
მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სახელმძღვანელო მითითებები. 

•	 ჩამოყალიბდეს მედიაციის პროცესის ეფექტურობის გაზომვის 
კონკრეტული ინდიკატორები; 

•	 განისაზღვროს მედიაციის პროცესში დაზარალებული მხარის ჩართვის 
სახელმძღვანელო მითითებები, იმ შემთხვევებთან დაკავშირებით, როცა 
დაზარალებული მხარე არის იურიდიული პირი;  

•	 ჩამოყალიბდეს მედიაციის პროცესის ვადაზე ადრე შეწყვეტის 
კონკრეტული კრიტერიუმები.
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ნაწილი 7. გამოყენებული ლიტერატურა და 

ვებ-რესურსები

1. გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია;
2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის 

სახელმძღვანელო მითითებები, ბავშვთა სამართლებრივი ცენტრი და 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდი, ბავშვთა დაცვის 
განყოფილება, ნიუ-იურკი, 2011;

3. გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები არასრულწლოვანთა 
მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელების შესახებ, (პეკინური წესები);

4. გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო სასჯელების 
შესახებ (ტოკიოს წესები);

5. გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი N10;
6. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება  №120 არასრულწლოვნის 

მიმართ განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის გამოყენების 
წესისა და მხარეებს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი 
პირობების დამტკიცების შესახებ;

7. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი;
8. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

მინისტრისა და საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
მინისტრის ერთობლივი ბრძანება №132/№95/№23 ინდივიდუალური 
შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, წესისა და 
სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ;

9. სისხლის სამართლის საქმეებზე აღდგენითი მართლმსაჯულების  
პროგრამების  გამოყენების   ძირითადი პრინციპები;

10. სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორის ბრძანება N384/ს 
განრიდებისა  და  მედიაციის  პროგრამაში  ჩართული  მედიატორების  
საქმიანობის წესისა  და  სამუშაო  დოკუმენტაციის  დამტკიცების  თაობაზე;

11. http://www.pog.gov.ge/; 
12. http://ganrideba.ge/. 
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წინასიტყვაობა

ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვა და მისი საჭიროებების გათვალისწინება, 
განსაკუთრებით დახურულ ინსტიტუციებში, წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს 
ვალდებულებას  „ბავშვის უფლებათა შესახებ“ გაეროს კონვენციის ხელშემკვრელი 
სახელმწიფოებისათვის.  

გაეროს ბავშვთა ფონდი და ორგანიზაცია „ციხის საერთაშორისო რეფორმა“  თავიანთი 
კომპეტენციის ფარგლებში აქტიურად ხელს უწყობენ საქართველოს სისხლის სამართლის 
სისტემაში ბავშვის უფლებათა დაცვას  საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრების 
საშუალებით.  

ამ მიზნით, 2014 წელს ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით შემუშავდა 
„არასრულწლოვანთა დაწესებულების მონიტორინგის სახელმძღვანელო და 
მონიტორინგის ინსტრუმენტი“, რომლის მიზანია ბავშვთა საკითხებზე ეროვნული 
მონიტორინგის ინსტიტუტების შესაძლებლობების გაძლიერება; კერძოდ, სრულყოფილი 
და ამომწურავი მონიტორინგის ჩატარების შესაძლებლობა მიეცეთ როგორც სახალხო 
დამცველის აპარატის პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს და ბავშვის უფლებათა ცენტრს, 
ასევე ციხეების დამოუკიდებელ, საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმს, თუკი ასეთი 
შეიქმნება საქართველოში. 

დახურულ ინსტიტუციებში, განსაკუთრებით ციხეებში, არსებობს მაღალი რისკი იმისა, რომ 
დარღვეული იქნას ბავშვის არსებითი უფლებები და  ასევე  ხელი არ მიუწვდებოდეთ მათი 
განვითარებისა და რეინტეგრაციისათვის მნიშვნელოვან სხვადასხვა სახის სერვისებზე. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, სრულყოფილი ინსპექტირების ჩასატარებლად 
მნიშვნელოვანია მონიტორინგის მექანიზმების წარმომადგენლები ფლობდნენ ბავშვების, 
როგორც განსაკუთრებულად მოწყვლადი ჯგუფის საჭიროებებისა და სპეციფიკური 
საკითხების შესახებ ცოდნას, მონიტორინგის მიდგომებსა და უნარჩვევებს.    

აღნიშნული სახელმძღვანელო მოიცავს კანონთან კონტაქტში/კონფლიქტში მყოფი 
ბავშვების პატიმრობის პირობებთან დაკავშირებულ საერთაშორისო და  ადგილობრივ 
სტანდარტებს, ასევე მონიტორის მიერ ვიზიტის დროს შესავსებ პრაქტიკულ ინსტრუმენტს 
- 21 თემატურ სტანდარტს სხვადასხვა საკითხების გარშემო, ბავშვისთვის დასასმელ 
კითხვებსა და შედეგების შემაჯამებელ პროგრამას. 

წინამდებარე სახელმძღვანელოს შემუშავებაში ჩართულები იყვნენ ბავშვთა 
საკითხებზე მომუშავე  ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები.  მონიტორინგის 
ინტრუმენტის დახვეწის მიზნით სამუშაო შეხვედრები გაიმართა სახალხო დამცველის 
აპარატის წარმომადგენლებისა და ბავშვის უფლებათა საკითხებზე მომუშავე თემატური 
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით. ასევე, სახალხო 
დამცველის აპარატის თანამშრომლებს და მოწვეულ ექსპერტებს ჩაუტარდათ 2-დღიანი 
ტრენინგი შესაბამისი სახელმძღანელოსა და ინსტრუმენტების გამოყენების შესახებ. 

იმედი გვაქვს, რომ ეს სახელმძღვანელო არასრულწლოვანთა პატიმრობის და 
სარეაბილიტაციო დაწესებულებები სრულყოფილი პრევენციული მონიტორინგის 
განხორციელებისთვის გამოადგებათ სახალხო დამცველის აპარატის მონიტორინგისა და 
პრევენციის დეპარტამენტისა და ბავშვის უფლებათა ცენტრის თანამშრომლებს და სხვა 
მონიტორებს. 

ციხის საერთაშორისო რეფორმა, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისი 
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FOREWORD

Ensuring the best interests of children and taking their needs into account, particularly in the 
closed institutions, is the responsibility of all signatory states to the Convention on the Rights 
of a Child of utmost importance. 

The United Nations Children’s Fund (UNICEF) and the organization Penal Reform Interna-
tional, within their competence, actively support the protection of the children’s rights in the 
criminal justice system through the introduction and implementation of international standards.
  
To this end, a “Handbook and Tool for Monitoring Juvenile Institutions” was developed with 
the financial assistance of the European Union in 2014, aiming to strengthen the capacity of 
national monitoring institutions concerning children’s issues in prisons. Specifically, it aims to 
develop the capacity of the National Preventive Mechanism under the Public Defender’s Office 
and Centre for Child’s Rights, as well as independent, public prison monitoring mechanism, if 
such is created in Georgia, to conduct comprehensive monitoring around issues of children’s 
imprisonment. 

In the closed institutions, and particularly, in prisons, the risk of violation of children’s basic 
rights is high. They also may face the lack of access to various types of services important for 
their development and reintegration. Therefore, in order to conduct comprehensive inspec-
tion, it is important for the representatives of the monitoring mechanisms to possess relevant 
monitoring approaches, skills and knowledge about the needs and specific issues of children, 
as the most vulnerable group.      

The handbook includes international and local standards pertinent to children in contact/con-
flict with the law and children’s imprisonment conditions, as well as practical instrument to be 
filled during the visit – 21 thematic standards around various issues, questions the children 
should be asked and relevant software.  

Local and international experts working on children’s issues were involved in the handbook 
development process. In order to refine the monitoring instrument, working group meetings 
were held with the participation of the representatives of Public Defender’s Office and thematic 
non-governmental organizations working on children’s issues. Two-day training on how to use 
the instrument was also delivered to the staff of Public Defender’s Office and invited experts.
 
We hope, the handbook will be useful for the staff and experts of the Monitoring and Preven-
tion Department of the Public Defender’s Office and Centre for Children’s Rights and other 
monitors in order to conduct comprehensive monitoring of juvenile remand and rehabilitation 
facilities. 

Penal Reform International South Caucasus Regional Office  
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შესავალი

პიროვნების თავისუფლების შეზღუდვა წარმოადგენს მკაცრი სასჯელის ფორმას, რომელსაც 
სახელმწიფო იყენებს შესაბამისი დანაშაულის ჩამდენი პირების მიმართ.

ბავშვების მიმართ თავისუფლების შეზღუდვა უნდა წარმოადგენდეს უკიდურესად გამონაკლისს 
შემთხვევას, რადგან ამ ღონისძიებით უფრო მეტი ზიანი შეიძლება მიადგეს ბავშვს და მთლიანობაში 
საზოგადოებას, ვიდრე სიკეთე. აღნიშნული სასჯელის დროს არსებობს მაღალი რისკი იმისა, რომ 
დაირღვეს ბავშვის ფუნდამენტური უფლებები, ის გახდეს ძალადობის მსხვერპლი, განივითაროს 
მავნე ჩვევები, მოექცეს იზოლაციაში, გაწყვიტოს ოჯახთან ურთიერთობა და ა.შ. გაეროს ბავშვის 
უფლებათა კონვენციის პრეამბულაში აღნიშნულია, რომ ბავშვებს აქვთ განსაკუთრებული 
ზრუნვისა და დახმარების უფლება. ამავე კონვენციით განსაზღვრულია, რომ ყოველი 
ადამიანი 18 წლამდე ბავშვად ითვლება. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 
მიხედვით, სრულწლოვანია პირი, რომელმაც მიაღწია 18 წლის ასაკს. საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის მე-80 მუხლი განსაზღვრავს ასაკს, როდესაც პირი 
ითვლება არასრულწოვან დამნაშავედ - სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის 
დაკისრებისას ან მისგან გათავისუფლებისას არასრულწლოვნად ითვლება ის, ვისაც 
დანაშაულის ჩადენამდე შეუსრულდა თოთხმეტი წელი, მაგრამ არ შესრულებია 
თვრამეტი წელი. ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-3 მუხლის მოთხოვნით, რომელიც ადგენს 
ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესის დაცვის აუცილებლობას, “ბავშვის მიმართ ნებისმიერ ქმედებათა 
განხორციელებისას, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ არის მათი განმახორციელებელი, სასამართლო, 
ადმინისტრაციული თუ საკანონმდებლო ორგანო - უპირველესი ყურადღება ეთმობა ბავშვის 
ინტერესების დაცვის უკეთ უზრუნველყოფას.” თავისუფლება შეზღუდულ ბავშვზე შემდგომი 
ზრუნვა მოითხოვს სახელმწიფოსგან განსაკუთრებულ ძალისხმევას, რათა არ მოხდეს ბავშვის 
ჭეშმარიტი ინტერესების ყურადღების მიღმა დატოვება. 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში მოხვედრილი ბავშვების ჰარმონიული 
განვითარების უფლების ხორცშესხმის უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით იმ ბავშვებისა, ვინც 
თავისუფლებააღკვეთილია, მნიშვნელოვან გამოწვევებს შეიცავს. ბავშვის უფლებათა კონვენციის 
კონტექსტში “განვითარება” ყოვლისმომცველი ცნებაა: საქმე ეხება ბავშვების უზრუნველყოფას 
ოპტიმალური პირობებით, რაც მათ საშუალებას მისცემს, ბავშვობის პერიოდში ისარგებლონ ყველა 
შესაბამისი უფლებით. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის ან სრულწლოვანთა 
სისხლის სამართლის სისტემის მიერ დაკავებული ბავშვები ხშირად არ არიან უზრუნველყოფილნი 
ოპტიმალური პირობებით და შეიძლება მოთავსებულნი იყვნენ დაწესებულებებში ცუდი 
საცხოვრებელი პირობებით, განათლების და პროფესიული მომზადების მცირე შესაძლებლობით 
და, რა თქმა უნდა, ისინი დაშორებულნი არიან ოჯახებისაგან, თანაც ხშირ შემთხვევაში ოჯახთან 
შეზღუდული კავშირის შესაძლებლობა აქვთ. ასეთ ბავშვებს უჭირთ განათლების მიღება, 
განთავისუფლების შემდეგ საცხოვრებლის ან სამსახურის პოვნა, ისინი ასევე განიცდიან სირთულეს 
ოჯახსა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციისას.1 

ადამიანისთვის ბავშვობის პერიოდი არის მისი პიროვნული განვითარების ერთ ერთი 
ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი - საკვების, სუფთა წყლის, თამაშის, ჯანმრთელობის დაცვის 
ხელმისაწვდომობის შეზღუდვამ შეიძლება გამოუსწორებელი გავლენა მოახდინოს მის ცხოვრებაზე. 

თავისუფლებაშეზღუდულ ბავშვებსა და დაწესებულების ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობა 
შემდეგ პრინციპებს უნდა ემყარებოდეს:

• ბავშვთა უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა

• საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე დაფუძნებული მიდგომა

• მულტიდისტიპლინური მიდგომა

• არასრულწლოვანთან და მის ოჯახთან თანამშრომლობითი და პარიტეტული ურთიერთობა. 

1 ქეროლინ ჰამილტონი, „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის 
სახელმძღვანელო მითითებები“  გვ 38.© ბავშვთა სამართლებრივი ცენტრი და გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის ბავშვთაფონდი (“იუნისეფი”), ბავშვთა დაცვის განყოფილება, ნიუ-იორკი, 2011 წელი.
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• ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინების პრინციპი

• ჰუმანური და არაძალადობრივი ურთერთობის პრინციპი.

• პოზიტიური დამოკიდებულება, პატივისცემა

საქართველოს პენიტენციალურ სისტემაში არსებული  წარსულისა და დღევანდელი რეალობის 
გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია მუდმივი კონტროლისა და დამოუკიდებელი მონიტორინგის 
ეფექტური მექანიზმის განხორციელება.

2012 წლის სექტემბერში მედია საშუალებებით გავრცელდა ფარული ვიდეო ჩანაწერები, სადაც 
კარგად ჩანს საქართველოს ციხეებში პატიმრების მიმართ ფიზიკური და ფსიქიკური ძალადობის 
ფაქტები. კადრებიდან ჩანს, რომ ძალადობას ახორციელებდნენ არამხოლოდ ციხის თანამშრომლები, 
არამედ სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის მაღალჩინოსნებიც, კადრებში ასევე ფიგურირებს 
არასრულწლოვანი პატიმარი, რომელსაც ემუქრებიან სექსუალური ძალადობის განხორციელებით. 
გარდა ამისა, სახალხო დამცველის ანგარიშებში არის მოხვედრილი ფაქტები, როდესაც ხდება 
არასროლწოვან პატიმრებზე ძალადობა, ან ხორციელდება არასათანადო მოპყრობა. მიუხედავად 
იმისა, რომ კანონი ციხეს ანიჭებს გამასწორებელ-სარეაბილიტაციო ფუნქციას, რეალურად იქ, 
დახურულ სივრცეში მოქმედებს მკაცრი წესები, რომლებსაც განსაზღვრავს ციხის სუბკულტურა. 
ბავშვის უფლებები დაცულია საერთაშორისო და ადგილობრივი კანონმდებლობით, გაეროს 
ბავშვის უფლებათა კონვენციით განსაზღვრული უფლებები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 
თავისუფლებაშეზღუდული ბავშვისთვის. ბავშვებმა არ უნდა დაკარგონ საკუთარი უფლებები. 
მონიტორინგის ჯგუფის წევრებს კარგად უნდა ესმოდეთ ბავშვის უფლებები, თავისებურებები და 
ნიუანსები, რაც ბავშვის სრულფასოვან განვითარებას განსაზღვრავს.

არასრულწლოვანთა დაწესებულების მონიტორინგის სახელმძღვანელო ხელს შეუწყობს, 
დაწესებულებებში ბავშვის უფლებების დაცვის, არასრულწლოვან პატიმრებთან მოპყრობის 
თვალსაზრისით არსებული ხარვეზების გამოვლენას, ასევე ინდივიდუალური საჩივრების 
აღმოჩენას/განხილვას.

მნიშვნელოვანი საკითხი არის მონიტორინგისთვის სწორად შერჩეული ექსპერტების ჯგუფი, მათი 
კვალიფიკაცია და კომპეტენცია ბავშვთა უფლებების საკითხებში და ბავშვებთან ურთიერთობის 
თავისებურებების ცოდნა. 

2014 წლის ივნისის მდგომარეობით,  საქართველოში ფუნქციონირებს 4 დაწესებულება, 
რომლებშიც ხდება ბავშვების განთავსება. მათი რიცხვი შეადგენს 85 ბავშვს (68 მსჯავრდებული 
და 17 ბრალდებული), მოცემული თარიღისთვის არასრულწლოვანი თავისუფლებაშეზღუდული 
გოგონები არ იმყოფებიან არც ერთ დაწესებულებაში.

დამოუკიდებელი მონიტორინგის საჭიროება

თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებების დარღვევის რისკი მაღალია. 
ნებისმიერი დემოკრატიული საზოგადოება განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს თავისუფლების 
შეზღუდვის ადგილებში მყოფთა მდგომარეობას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი არის 
მონიტორინგის განხორციელება, რომელიც აძლევს საზოგადოებას საშუალებას აკონტროლოს, 
მოიპოვოს მონაცემები და მოსთხოვოს სახელმწიფოს პოზიტიური ცვლილებების განხორციელება. 
მონიტორინგის განხორციელება ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს და შიდა კანონმდებლობას. 
მონიტორინგი წარმოადგენს დაკავების/თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის 
უფლებების დაცვის ერთგვარ გარანტიას.

მონიტორინგი გულისხმობს დაკავებისა და ადმინისტრაციული პატიმრობის ადგილებში ადამიანის 
უფლებათა მდგომარეობის შემოწმებას, კერძოდ, თუ რამდენად შეესაბამება ასეთ დაწესებულებებში 
არსებული პირობები და მოპყრობა შიდა და საერთაშორისო სტანდარტებით გათვალისწინებულ 

ადამიანის უფლებათა დაცვის გარანტიებს. ასევე, გულისხმობს თავისუფლების შეზღუდვის 
სისტემაში არსებული მდგომარეობის დინამიკაზე დაკვირვებას.



8

საერთაშორისო სამართლებრივი გარანტიები

საერთაშორისო ექსპერტები სულ უფრო მეტად რწმუნდებიან იმაში, რომ თავისუფლების 
შეზღუდვის ადგილებში რეგულარული, დამოუკიდებელი მონიტორინგის განხორციელება, 
წინასწარი შეტყობინების გარეშე, არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება, რათა თავიდან 
იქნეს აცილებული წამება და სასტიკი მოპყრობა თავისუფლებაშეზღუდულ პირთა მიმართ. 

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებებში მყოფ პირთა უფლებების დაცვის ხარისხისა 
და არსებული პირობების მონიტორინგის განხორციელებისას, განსაკუთრებული ყურადღება 
უნდა დაეთმოს არასრულწლოვანთა დაწესებულებების მონიტორინგს მათი სპეციფიკური 
საჭიროებებიდან გამომდინარე.

ბავშვები და ახალგაზრდები თავისთავად საჭიროებენ განსაკუთრებულ ზრუნვასა და დახმარებას 
ფიზიკური, სულიერი და სოციალური განვითარების სფეროში, ასევე სამართლებრივ დაცვას.

დაწესებულებებში ბავშვები უნდა სარგებლობდნენ გაეროს ბავშვის უფლებების 
კონვენციით და სხვა საერთაშორისო სტანდარტით გათვალისწინებული ყველა 
უფლებითა და გარანტიებით.

გამასწორებელ დაწესებულებებში მოთავსებული არასრულწლოვნები 
უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ ზრუნვით, დაცვით და ყველა აუცილებელი 
დახმარებით - სოციალური, ფსიქოლოგიური, სამედიცინო, ფიზიკური, აგრეთვე 
განათლებისა და პროფესიული მომზადების სფეროში, - რომლებიც მათ შეიძლება 
დასჭირდეთ მათი ასაკის, სქესის და პიროვნების გათვალისწინებით, აგრეთვე მათი 
სრულყოფილი განვითარების ინტერესების გათვალისწინებით. 2აღნიშნულიდან 
გამომდინარე, მნიშვნელოვანია მონიტორინგის დროს, გარდა საყოფაცხოვრებო პირობების შეფასებისა, 
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს იმ საკითხს, თუ რამდენად არიან არასრულწლოვნები 
უზრუნველყოფილნი დროის ეფექტურად მართვის, კულტურული და სოციალური განვითარების 
შესაძლებლობით. ბავშვის უფლებათა კონვენციის 37-ე მუხლის (ბ) პუნქტის მიხედვით, 

ბავშვისათვის თავისუფლების აღკვეთა და მისი დაპატიმრება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ 

კანონის თანახმად და მხოლოდ უკიდურესი ზომის სახით, რაც შეიძლება ხანმოკლე პერიოდის 
განმავლობაში.

ხოლო კონვენციის მე-40 მუხლის 1-ლი ნაწილი განსაზღვრავს შემდეგს: მონაწილე სახელმწიფოები 
აღიარებენ ყოველი იმ ბავშვის უფლებას, რომელმაც, როგორც მიჩნეულია, დაარღვია სისხლის 
სამართლის კოდექსი, ბრალად ედება მისი დარღვევა ან ბრალეულადაა მიჩნეული მის დარღვევაში, 
ისეთ მოპყრობაზე, რომელიც ხელს უწყობს ბავშვში ღირსების და პიროვნული მნიშვნელობის 
გრძნობის განვითარებას, განუმტკიცებს ადამიანის უფლებებისადმი და სხვათა ძირითადი 
თავისუფლებებისადმი პატივისცემას და რომლის დროსაც გათვალისწინებულია ბავშვის ასაკი 
და სასურველია ხელი შეუწყონ მის რეინტეგრაციას და მის მიერ საზოგადოებაში სასარგებლო 

როლის შესრულებას.

„პეკინის წესების“ მე-19 მუხლის 1-ლი ნაწილი ადგენს, რომ არასრულწლოვნის მოთავსება 
რომელიმე გამასწორებელ დაწესებულებაში ყოველთვის უნდა იყოს უკიდურესი ზომა, რომელიც 

გამოიყენება მინიმალურად აუცილებელი დროის განმავლობაში.

ამასთან, ბავშვის უფლებათა კონვენცია მოითხოვს, რომ პატიმრობა არ იყოს გამოყენებული, 
როგორც სასჯელი და არასრულწლოვანს ამ პერიოდში უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა გაიაროს 
ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია, ასევე, სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს მის საზოგადოებაში 
დაბრუნებას. 

შესაბამისად, სახელმწიფომ შესაბამისი ინსტრუმენტებითხელი უნდა შეუწყოს სისხლის 
სამართლის კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა სათანადო რეაბილიტაციასა და 
რეინტეგრაციას. ამასთან, მონიტორინგის პროცესში მნიშვნლოვანია გარკვევა იმისა, თუ რამდენად 

ახორციელებს დაწესებულება ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამებს/აქტივობებს და 

2 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასრულწლოვანთა 
სისხლის სამართლის ადმინისტრაციის შესახებ (“პეკინის წესები”).
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რამდენად არიან ისინი მიმართული არასრულწლოვანის კანონსაწინააღმდეგო ქცევის შემცირებასა 
და პროსოციალური ქცევის წახალისებაზე.

საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, ბავშვებისათვის/არასრულწლოვნებისთვის 
თავისუფლების შეზღუდვა, როგორც სასჯელის ფორმა მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში 
არის დასაშვები და ისიც დროის მცირე მონაკვეთით, მიუხედავად ამისა, ბავშვები ხშირად 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ატარებენ ხანგძლივ პერიოდს და არცთუ იშვიათად, 

ირღვევა მათი უფლებები.  

დამოუკიდებელი მონიტორინგის მექანიზმი, იძლევა თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში 
მყოფი არასრულწლოვნების უფლებების დარღვევის ფაქტების იდენტიფიცირებისა და შემდგომი 
რეაგირების განხორციელების შესაძლებლობას. 

დამოუკიდებელ მონიტორინგს გააჩნია, რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფუნქცია:

პრევენციის ფუნქცია - თავად მონიტორინგის განხორციელების ფაქტი არის ერთგვარი დაცვა 
თავისუფლებაშეზღუდული არასრულწლოვნებისთვის;

უშუალო დაცვა - კონკრეტულ პირებთან დაკავშირებული დარღვევების აღმოჩენა, შესწავლა, 
შემდგომი რეაგირება;

დოკუმენტირება - მონაცემების შეგროვება, დამუშავება, ანალიზი, შესაბამისი რეკომენდაციების 
შემუშავება;

თავისუფლებაშეზღუდულ არასრულწლოვან პირთა მხარდაჭერა - მორალური და სამართლებრივი 
დახმარების შესაძლებლობა;

თავისუფლების შემზღუდავ სტრუქტურებთან საფუძვლიანი დიალოგის წარმართვა - 

კონსტრუქციული თანამშრომლობის პირობებში, ხშირად დაწესებულების ადმინისტრაციის 
თანამშრომლები თავად საუბრობენ დაწესებულებაში არსებულ პრობლემებზე.

სისტემური ცვლილებების/რეფორმების ხელშეწყობა.

გარე მონიტორინგიარის ბავშვის განვითარებისა და გადარჩენის უფლების 
უზრუნველყოფის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება.

რა არის დამოუკიდებელი მონიტორინგი 

რა არის დამოუკიდებელი მონიტორინგი?

არსებობს მრავალი სახის საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც პეინტეციალურ სისტემაში 
მყოფი ზრდასრულებისა და ბავშვების მდგომარეობის დამოუკიდებელ მონიტორინგს ეხება. 
აღნიშნული სტანდარტები შეთანხმებული და გაანალიზებულია საერთაშორისო საზოგადოების 
მიერ, ძირითადად გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ, თუმცა რიგ შემთხვევებში 
რეგიონალური ორგანიზაციების ჩართულობითაც. აღნიშნული სტანდარტები მოიცავს ზოგად 
კომენტარსაც, რომელიც შემუშავებულია ბავშვთა უფლებების კომიტეტის მიერ3. აღნიშნული 
დოკუმენტი ამტკიცებს: დამოუკიდებელი და კვალიფიცირებული ინსპექტორები უნდა იყვნენ 
გაძლიერებულნი, რათა განახორციელონ რეგულარულ საწყისებზე დაფუძნებული ისპექტირება   
და რათა წამოიწყონ ჯერ კიდევ გამოუცხადებელი/უცნობი შემთხვევების ინსპექტირება თავიანთი 
ინიციატივის საფუძველზე.  მათ ძირითადი აქცენტი უნდა გააკეთონ ბავშვებთან ინტერვიუირებაზე 
კონფედიციალურ და დამოუკიდებელ ადგილზე/სივრცეში. 

 ჰავანას წესი (დეკლარაცია) ამტკიცებს: კვალიფიცირებული ინსპერქოტრები იგივდებიან სათანადოდ 

3  ბავშვის უფლებების დაცვის კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი No.10, (24 სესია, 2007), UN Doc. CRC/C/
GC/10 (2007).
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დამტკიცებულ ორგანოსთან, რომელიც არ მიეკუთვნება არც ინსტიტუციის ადმინისტრაციას.  
ინსპექტორები უნდა იყვნენ გაძლიერებულნი, რათა განახორციელონ რეგულარულ საწყისებზე 
დაფუძნებული ისპექტირება   და რათა წამოიწყონ ჯერ კიდევ გამოუცხადებელი/უცნობი 
შემთხვევების ინსპექტირება თავიანთი ინიციატივის საფუძველზე.  ასევე მათ უნდა ჰქონდეთ 
დამოუკიდებლობის სრული გარანტია მოვალეობის საფუძვლიანად შესრულებისას. ინსპექტორებს 
უნდა ჰქონდეთ თავისუფალი ხელმისაწვდომობა ინსტიტუციის ყველა დასაქმებულ კადრთან, 
რომელბსაც შეიძლება შეხება ჰქონდეთ ახალგაზრდა პატიმრებთან4. 

ასევე ისინი ამტკიცებენ:

კვალიფიცირებული მედიცინის ოფიცრები ასევე უნდა მონაწილეობდნენ ინსპეტქირების შეფასების 
სრულყოფის პროცესში, იმ საკითხებთან მიმართებაში, რომლებიც დაკავშირებულია ჰიგიენასთან, 
საკვებთან, ცხოვრების პირობებთან, სამედიცინო მომსახურეობასთან და ყველა სხვა საკითხთან 
რაც ახალგაზრდების მენტალურ და ფიზიკურ ჯამრთელობას შეეხება. ყველა ახალგაზრდა 
პატიმატს უნდა ჰქონდეს უფლება ესაუბროს (ნდობის საფუძველზე) ნებისმიერ ოფიცერს, რომელიც 
ინსპექტირებას ასრულებს5.

დამოუკიდებელი მონიტორინგის ძირითადი მახასიათებლები

დამოუკიდებელი მონიტორინგის მექანიზმი გულისხმობს, ისეთი სტრუქტურის არსებობას, რომელიც 

თავისუფლების შეზღუდვის ადგილების ინსპექტირებას ახორციელებს რეგულარულად;

აღნიშნული ორგანო უნდა იყოს დამოუკიდებელი და არ უნდა ექვემდებარებოდეს ხელისუფლების 
ისეთ სტრუქტურებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან თავისუფლების შეზღუდვის ადგილების 
ადმინისტრირებაზე;

მის შემადგენლობაში უნდა შედიოდნენ კვალიფიციური, სპეციალურად მომზადებული 
მონიტორები;

მის შემადგენლობაში აუცილებლად უნდა იყვნენ სამედიცინო და იურიდიული განათლების 
მქონე პირები;

ასევე მონიტორებს შორის უნდა იყვნენ ქალები, რომლებიც განახოციელებენ 
თავისუფლებაშეზღუდული გოგონების დაწესებულებების მონიტორინგს;

დამოუკიდებელი მონიტორინგის განმახორციებელ სტრუქტურას უნდა ჰქონდეს თავისუფლების 
შეზღუდვის ადგილების წინასწარი შეტყობინების გარეშე შემოწმების უფლება;

ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ნებისმიერი დაწესებულების შემოწმებაზე, სადაც განთავსებულნი 
არიან არასრულწლოვანი თავისუფლებაშეზღუდული პირები.

ასევე არსებობს საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც განსაზღვრავს დამოუკიდებელი 
მონიტორინგის მახასიათებლებს:

მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოს ხელი უნდა მიუწვდებოდეს დაწესებულებაში 
არსებულ ყველა ტიპის ინფორმაციასა და ჩანაწერებზე, რომლებიც ეხება სამედიცინო მკურნალობასა 
და პატიმრობის პირობებს;

მონიტორებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა განახორციელონ არასრულწლოვანების ინტერვიურება 
კონფიდენციალურ გარემოში;

მონიტორნგის ჯგუფს უნდა შეეძლოს თავად აირჩიოს ის დაწესებულებები ან დაწესებულების 
ის ნაწილები, რომლის დათვალიერება მათ სურთ, ასევე თავად გადაწყვიტონ, რომელ 

არასრულწლოვნებთან სურთ გასაუბრება;

4  ჰავანას წესები, წესი 72
5  ჰავანას წესები, წესი 73



11

მათ უნდა შეეძლოთ დაწესებულების ნებისმიერ თანამშრომელთან გასაუბრება კონფიდენციალურ 

გარემოში;

მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მომზადებული ანგარიში/რეკომენდაციები უნდა იყოს 
საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი;

მონიტორინგის ჯგუფმა უნდა განხორციელოს რეკომენდაციების შესრულებაზე თვალ-ყურის 
მიდევნება (მონიტორინგი);

უნდა შეეძლოს თვალ-ყური ადევნოს ცალკეულ დარღვევებსა, მათ შორის, ძალადობის ფაქტებზე 
საქმის წარმოებასა და შესწავლას. 

მთელი რიგი განსხვავებული ორგანოები შეიძლება იყვნენ ჩართულები როგორც არასრულწლოვნების, 
ისე ზრდასრულთა თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებების მონიტორინგის პროცესში და 
თითოეულ მექანიზმს შესაძლებლობა აქვს განახორციელოს მუშაობა განსხვავებულ პერსპექტივაში 
და შეავსოს ერთმანეთი. ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში 
მყოფი ბავშვების განსაკუთრებული სტატუსი მოითხოვს შეიქმნას დამოუკიდებელი მონიტორინგის 
ორგანო ან განსაკუთრებული შეთანხმება განხორციელდეს უკვე არსებულ მონიტორინგის 
ორგანოსთან, რათა ასახულ იქნას ის სპეციფიკა და უფლებების დარღვევის ფაქტები, რასაც 
არასრულწლოვნები განიცდიან. არასრულწლოვნებთან მონიტორინგის განმახორციელებლ პირებს 
სჭირდებათ დამატებითი გადამზადება ბავშვის უფლებებსა და სამართლებრივ აქტებში. არსებობს 
არაერთი შემთხვევა, როდესაც არასრულწლოვანთა მონიტორინგის ორგანოები განცალკევებული 
ან ინტეგრირებულია ზრდასრულთა ინსპექტირების ორგანოებისგან, მთავარია, რომ მექანიზმმა 
ეფექტურად უზრუნველყოს თავისუფლებაშეზღუდული ბავშვის უფლებების დაცვა და ჰქონდეს 
საჭირო უფლებამოსილებები და ვალდებულებები. ზემოაღნიშნულ ორგანოებს უნდა ჰყავდეთ 
ბავშვის უფლებების მიმართულებით გამოცდილი და განათლებული თანამშრომლები და 
განსაზღვრული მინიმალური ბიუჯეტი, რათა განახორციელოს თავისუფლებაშეზღუდული 
ბავშვების მდგომარეობის მონიტორინგი.

ბავშვთა თავისუფლების შეზღუდვის ადგილების მონიტორინგის 
მექანიზმები

ეროვნული მექანიზმები

საქართველომ მოახდინა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წამებისა და სხვა სასტიკი, 
არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ კონვენციის 
ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირება (OPCAT)6, შესაბამისად, დაარსდა პრევენციის ეროვნული 
მექანიზმი, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისთან თანაარსებობს. საქართველოს 
სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული კანონის მე-18 მუხლის თანახმად, საქართველოს სახალხო 
დამცველს უფლება აქვს, შემოწმების ჩატარებისას: ა) დაუბრკოლებლად შევიდეს სახელმწიფო 
ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ნებისმიერ ორგანოში, საწარმოში, 
ორგანიზაციასა და დაწესებულებაში, მათ შორის, სამხედრო ქვედანაყოფში, პატიმრობისა და 
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში, დაკავების და თავისუფლების შეზღუდვის სხვა 
ადგილებში; ბ) სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, 
საჯარო დაწესებულებებსა და თანამდებობის პირებს მოსთხოვოს და დაუყოვნებლივ ან არა 
უგვიანეს 10 დღისა მიიღოს შემოწმებისათვის აუცილებელი ყველა ცნობა, დოკუმენტი და სხვა 
მასალა; გ) ნებისმიერ თანამდებობის პირს, მოხელეს, მასთან გათანაბრებულ პირს მოსთხოვოს 
და მიიღოს წერილობითი ახსნა-განმარტება გამოსაკვლევ საკითხებზე; დ) სახელმწიფო ან/
და არასახელმწიფო დაწესებულებების მეშვეობით ჩაატაროს საექსპერტო გამოკვლევები ან/და 
მოამზადოს დასკვნები; მოიწვიოს სპეციალისტები/ექსპერტები საექსპერტო ან/და საკონსულტაციო 
სამუშაოთა შესასრულებლად;ამავე კანონის მე-19 მუხლის მიხედვით - „საქართველოს სახალხო 
დამცველი ან სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი ამოწმებს პატიმრობისა და თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულებებში, დაკავებისა და თავისუფლების შეზღუდვის სხვა ადგილებში, 
აგრეთვე ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, მოხუცთა თავშესაფრებსა და ბავშვთა სახლებში 

6  წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ 
კონვენციის ფაკულტატიური ოქმი (OPCAT), გაეროს გენერალური ასამბლეა 57-ე სესია, 2002 წლის 18 
დეკემბერი, რეზოლუცია A/RES/57/199 ძალაში შევიდა 2006 წლის 22 ივნისს.
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ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობას; პირადად ხვდება და  ესაუბრება 
დაკავებულებს, პატიმრობაში მყოფთ და მსჯავრდებულებს; ამოწმებს აღნიშნულ დაწესებულებებში 
მათი ყოფნის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას.

სახალხო დამცველის მანდატი კიდევ უფრო ფართოა ვიდრე მხოლოდ პრევენციის 
ეროვნული მექანიზმი. საქართველოს სახალხო დამცველი თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია 
და ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით, საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული 
პრინციპებითა და ნორმებით, „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს კანონითა 
და სხვა საკანონმდებლო აქტებით. საქართველოს სახალხო დამცველი დამოუკიდებლად ამოწმებს 
ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობას, ასევე მათი დარღვევის ფაქტებს, 
როგორც მიღებული განცხადებისა და საჩივრის საფუძველზე, ისე საკუთარი ინიციატივით. 

პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში, დაკავების და თავისუფლების 
შეზღუდვის სხვა ადგილებში მყოფ პირთა მიერ საქართველოს სახალხო დამცველისათვის 
გაგზავნილი განცხადებები, საჩივრები და წერილები კონფიდენციალურია. მათი გახსნა და ცენზურა 
აკრძალულია  და ისინი დაუყოვნებლივ უნდა გადაეცეს საქართველოს სახალხო დამცველს. 
საქართველოს სახალხო დამცველი უფლებამოსილია შემოწმების შედეგების მიხედვით, ადამიანის 
უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის უზრუნველყოფის, დაკავებულთა, პატიმრობაში მყოფ ან 
სხვაგვარად თავისუფლებაშეზღუდულ პირთა და მსჯავრდებულთა პირობებისა და მათ მიმართ 

მოპყრობის გაუმჯობესების, აგრეთვე წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი 
მოპყრობის ან სასჯელის თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს კანონმდებლობასთან და 
კანონპროექტებთან დაკავშირებით წინადადებები , შენიშვნები და რეკომენდაციები წარუდგინოს 
საქართველოს პარლამენტს ან სხვა შესაბამის ორგანოს; ასევე, მიღებული გადაწყვეტილებები 
შეიტანოს ყოველწლიურ და სპეციალურ ანგარიშებში. გარდა სპეციალური ანგარიშებისა, 
საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტს წელიწადში ერთხელ, კალენდარული 
წლის მარტში წარუდგენს ანგარიშს ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო დამცველის წლიურ ანგარიშში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა თავს, რომელშიც 
მოცემულია ინფორმაცია ქვეყანაში ბავშვის უფლებების მდგომარეობის შესახებ, ასევე თან ერთვის 
რეკომენდაციები. ბავშვის უფლებების დარღვევის ფაქტზე რეაგირებას ახდენს სახლახო დამცველის 
აპარატის ბავშვის უფლებების ცენტრი, რომელიც დაკომპლექტებულია ბავშვის უფლებების მცოდნე 
სპეციალისტებით. 

გარდა ამისა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მონიტორინგის საერთაშორისო მექანიზმებს:

წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ 
დასჯის საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტი CPT 

წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი ორგანიზებას უწევს ვიზიტებს დაკავების ადგილებში, რათა 
შეაფასოს თუ როგორ ეპყრობიან თავისუფლებააღკვეთილ პირებს. ეს ადგილები მოიცავს: ციხეებს, 
არასრულწლოვანთა დაკავების ადგილებს, პოლიციის განყოფილებებს, იმიგრირებულ პირთა 
დაკავების ადგილებს, ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებს, სოციალური დაცვის სახლებს და სხვა. 

წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი დაარსდა ევროპის საბჭოს “წამებისა და არაადამიანური 
ან დამამცირებელი მოპყრობისა თუ დასჯის აღკვეთის ევროპული კონვენციის” საფუძველზე, 
რომელიც ძალაში შევიდა 1989 წელს (რატიფიცირებულ იქნა საქართველოს მიერ 2000 წელის 
3 მაისს).  წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი არ არის საგამომძიებო ორგანო. იგი წარმოადგენს 
მექანიზმს თავისუფლებააღკვეთილ პირთა დასაცავად წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა 
ფორმებისაგან.  

წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის დელეგაციები სარგებლობენ შეუზღუდავი შესვლისა 
და გადაადგილების უფლებით დაკავების ადგილებში. ისინი პირადად ესაუბრებიან 
თავისუფლებააღკვეთილ პირებს და ასევე თავისუფლად უკავშირდებიან ნებისმიერ ადამიანს, 
ვისაც კი შეუძლია ინფორმაციის მიწოდება.

თითოეული ვიზიტის შემდეგ წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი შესაბამის სახელმწიფოს 
უგზავნის დეტალურ ანგარიშს. ეს ანგარიში მოიცავს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის 
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მოპოვებულ მონაცემებს, მის რეკომენდაციებს, შენიშვნებსა და მოთხოვნებს გარკვეული 
ინფორმაციის მიწოდებაზე. წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი მოითხოვს ასევე დეტალურ პასუხს 
ანგარიშში დასმულ საკითხებზე. წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის დელეგაციები ვიზიტებს 
ახორციელებენ პერიოდულად (ჩვეულებრივ, 4  წელიწადში ერთხელ), თუმცა, აუცილებლობის 
შემთხვევაში ხორციელდება დამატებითი საგანგებო ვიზიტები. კომიტეტმა უნდა აცნობოს შესაბამის 
სახელმწიფოს, რომ აპირებს ვიზიტის განხორციელებას. შეტყობინების შემდეგ დელეგაციას 
შეუძლია ნებისმიერ დროს მივიდეს ნებისმიერ ისეთ ადგილას, სადაც თავისუფლებააღკვეთილი 
პირი შეიძლება იყოს. საერთაშორისო შეთანხმება, რომლის საფუძველზეც დაარსებულია წამების 
საწინააღმდეგო კომიტეტი, ითვალისწინებს თანამშრომლობისა და კონფიდენციალურობის 
პრინციპებს. კომიტეტის მოპოვებული მონაცემები, მისი ანგარიშები და მთავრობის პასუხები, 
კონფიდენციალურია. მიუხედავად ამისა, ინფორმაციის დიდი ნაწილი წამების საწინააღმდეგო 

კომიტეტის მუშაობის შესახებ საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომია. გარდა ამისა, წამების 
საწინააღმდეგო კომიტეტი შეიმუშავებს “საერთო ანგარიშს” მისი საქმიანობის შესახებ, რომელიც 

ქვეყნდება წელიწადში ერთხელ.

წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის წევრები არიან სხვადასხვა პროფესიის მქონე დამოუკიდებელი 
და მიუკერძოებელი ექსპერტები, მათ შორის, იურისტები, ექიმები და სპეციალისტები ციხისა ან 
პოლიციის საკითხებში. წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის წევრობის კანდიდატებს წარადგენენ 
კონვენციის მონაწილე ქვეყნები და მათ ამტკიცებს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კაბინეტი. 
დამოუკიდებლობის გარანტიისათვის, წევრები არ მიდიან ვიზიტით იმ ქვეყნებში, საიდანაც ისინი 
შეირჩნენ.

აღსანიშნავია, რომ CPT-ის მონიტორინგი მნიშვნელოვან ყურადღებას აქცევს არასრულწლოვანთა 
დაწესებულებების მონიტორინგს, მაგალითად 2012 წლის ანგარიშში CPT მოუწოდებს საქართველოს 
ხელისუფლებას, რომ განიხილოს შესაბამისი ზომების მირება საქართველოს ციხეების სისტემაში 
ქალი პერსონალის დასაქმებასთან დაკავშირებით; კერძოდ, შერეული სქესის პერსონალი უნდა იყოს 
არასრულწლოვანთა განყოფილებებში. 

კომიტეტი წამების წინააღმდეგ CAT  

კომიტეტი წამების წინააღმდეგ არის ორგანო, რომელიც შედგება 10 დამოუკიდებელი ექსპერტისაგან 
და ზედამხედველობს წევრი სახელმწიფოების მიერ წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან 
ღირსების შემლახავი მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ კონვენციის შესრულებას. კონვენციის 
მონაწილე ყველა სახელმწიფო ვალდებულია ყოველ ოთხ წელში წარადგინოს ანგარიში კონვენციით 

დაცული უფლებების იმპლემენტაციის შესახებ. კომიტეტი შეისწავლის თითოეულ ანგარიშს და 
პასუხობს ანგარიშში დასმულ საკითხებსა და რეკომენდაციებს ქვეყნების მიმართ, შემაჯამებელი 
შენიშვნების სახით.

სახელმწიფოს მიერ კონვენციის ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირება ( 2006 წლის ივნისში შევიდა 
ძალაში), გულისხმობს იმას, რომ გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტს შეუძლია შეამოწმოს 
ადგილები, სადაც იმყოფებიან თავისუფლებაშეზღუდული პირები.

კომიტეტს უნდა ჰქონდეს წვდომა იმ ინფორმაციასთან, თუ რამდენ პირს აქვს შეზღუდული 
თავისუფლება, როგორია მათდამი მოპყრობა და პირობები. კომიტეტს ასევე უნდა ჰქონდეს წვდომა 
თავისუფლების შეზღუდვის ყველა დაწესებულებასთან. გამონაკლის შემთხვევებში, შესაძლებელია 
რომ სახელმწიფომ დროებით შეზღუდოს დაწესებულებასთან წვდომის უფლება გადაუდებელი 
მიზეზის გამო, როგორიცაა სახელმწიფოს თავდაცვა, საჯარო წესრიგი და უსაფრთხოება, კატასტროფა 
ან მნიშვნელოვანი არეულობა დაწესებულებაში. კომიტეტს ასევე აქვს უფლებამოსილება ჩაატაროს 
განცალკევებული ინტერვიუ, თავისუფლად აირჩიოს დაწესებულება და პირები, ვისთანაც ჩაატარებს 
გასაუბრება. დამატებით, არსებობს დებულება, რომელიც იცავს თავისუფლებაშეზღუდულ 
პირს, ნებისმიერი სანქციისგან, რომელიც ეხება მის ურთიერთობას ქვეკომიტეტის წევრებთან ან 
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმოამდგენლებთან. 

ვიზიტის შემდეგ ქვეკომიტეტი ამზადებს კონფიდენციალურ მოხსენებას, რომელიც მოიცავს 
რეკომენდაციებს და უგზავნის მხარეებს. საჭიროების შემთხევაში შესაძლებელია ანგარიში 
გადაეგზავნოს პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს. ანგარიში არის კონფიდენციალური, თუმცა 
სახელმწიფოს ნებართვით შესაძლებელია მისი გასაჯაროება. რეკომენდაციები არ არის 
სავალდებულო ხასიათის, თუმცა სახელმწიფო ვალდებულია განიხილოს ისინი და აწარმოოს 
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მოლაპარაკებები რეკომენდაციების გათვალისწინების მიზნით. თუ სახელმწიფო უარს აცხადებს 
თანამშრომლობაზე, ასეთ შემთხვევაში ქვეკომიტეტი მიმართავს გაეროს წამების საწინააღმდეგო 
კომიტეტს, რათა გაკეთდეს შესაბამისი განცხადება და გამოქვეყნდეს ანგარიში. 

ასევე თავისი მანდატის შესაბამისად, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი (ICRC) 1992 
წლიდან ახორციელებს ვიზიტებს საქართველოს თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში. ვიზიტების 
მიზანია დაკავებულებისთვის დაკავების ადეკვატური პირობების, ადამიანური მოპყრობის, 
ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობისა და თავიანთ ოჯახებთან ურთიერთობის ხელშეწყობის 
უზრუნველყოფა. კომიტეტი ყურადღებას აქცევს კონფლიქტური სიტუაციებიდან და შიდა 
კონფლიქტებიდან გამომდინარე თავისუფლებააღკვეთილ პირებს. ვიზიტის შედეგები არის 
კონფიდენციალური და მათი გაცნობა შეუძლიათ მხოლოდ საქმეში ჩართულ სახელისუფლებო 
ორგანოებს.

მონიტორინგის პრინციპები

მონიტორინგის წარმოებისას ძალიან მნიშვნელოვანია მონიტორებმა დაიცვან პრინციპები, რომლებიც 

დამკვიდრებულია საერთაშორისო პრაქტიკაში. ნებისმიერი მათი ქმედება უპირველეყოვლისა 
უნდა ეფუძნებოდეს ერთ ყველაზე მთავარ პრინციპს - ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვას.

ბავშვთა უფლებათა დაცვის ზოგადი პრინციპები

არსებობს პრინციპები, რომლებსაც ეფუძნება ბავშვის უფლებათა კონვენცია და რომლებიც ასევე 
ვრცელდება არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულებაზე, როგორც ბავშვთა უფლებათა ნებისმიერ 
სხვა აქტუალურ საკითხზე. კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშთა მიმართ მიდგომები, რომლებიც 
იმყოფებიან პენიტენციურ  სისტემაში, უნდა ეფუძნებოდეს ამ პრინციპებს. ეს პრინციპებია: 
დისკრიმინაციას აღმოფხვრა, ბავსვის ინტერესების დაცვა, სიცოცხლის და განვითარების უფლება, 
მონაწილეობა. აღნიშნული პრინციპები მოქცეულია ბავშვის უფლებათა დაცვის კონვენციის 
სხვადასხვა მუხლში. 

მონიტორინგი და თავად მონიტორები საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელებისას 
უპირველეყოვლისა უნდა მოქმედებნენ აღნიშნული პრინციპების გათვალისწინებით.

საუკეთესო ინტერესების დაცვა

„ბავშვის მიმართ ნებისმიერ ქმედებათა განხორციელებისას, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ არის მათი 
განმახორციელებელი, - სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებები, რომლებიც მუშაობენ სოციალური 
უზრუნველყოფის საკითხებზე, სასამართლოები, ადმინისტრაციული თუ საკანონმდებლო 
ორგანოები - უპირველესი ყურადღება ეთმობა ბავშვის ინტერესების დაცვის უკეთ უზრუნველყოფას“. 
გაერო ბავშვის უფლებათა კონვენცია, მ.3

„ბავშვისთვის საუკეთესო ინტერესების დაცვა ნიშნავს იმას, რომ კანონდამრღვევი ბავშვების მიმართ, 
სისხლის სამართლის ისეთი ტრადიციული ამოცანების ჩანაცვლებას, როგორიცაა რეპრესია/დასჯა 
- რეაბილიტაციითა და აღდგენითი მართლმსაჯულებით, რაც აუცილებელია განხორციელდეს, 
საზოგადოების უსაფრთხოების საკითხის გათვალისწინებით“. ბავშვის უფლებათა კომიტეტის 
ზოგადი კომენტარი N10, მ.10

ბავშვთა საუკეთესო ინტერესების დაცვის პრინციპები, ეხება არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების 
სისტემის ფარგლებში მიღებულ ყველა გადაწყვეტილებას, განსაკუთრებით თავისუფლებააღკვეთილ 
ბავშვზე ზრუნვის საკითხებს. ბავშვის საუკეთესო ინტერესების განსაზღვრისას გადაწყვეტილების 
მიმღებებმა უნდა გაითვალისწინონ მისი პიროვნება, სურვილები, ვითარება, ოჯახური მდგომარეობა, 
სავარაუდო შედეგი, რომელსაც განაჩენი მოახდეს მის განვითრებასა და კეთილდღეობაზე. ბავშვის 
საუკეთესო ინტერესები უნდა იყოს ძირითადი საკითხი გადაწყვეტილების მიღების დროს. ზუსტად 
ამ საკითხთან დაკავშირებით, 2013 წელს,  ბავშვთა უფლებათა კომიტეტის მიერ მიღებულ იქნა 
კომენტარი N14 (2013) ბავშვის უფლების შესახებ, მის საუკეთესო ინტერესს დაეთმოს უპირველესი 
ყურადღება.
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დისკრიმინაციის დაუშვებლობა

„მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ და უზრუნველყოფენ მათი იურისდიქციის 
ფარგლებში მყოფი თითოეული ბავშვის ყველა უფლებას, რომელიც წინამდებარე კონვეციითაა 
გათვალისწინებული, ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციის გარეშე, რასის, კანის ფერის, სქესის, ენის, 
რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა მრწამსის, ეროვნული, ეთნიკური თუ სოციალური წარმოშობის, 
ქონებრივი მდგომარეობის, ბავშვის, მისი მშობლებისა და კანონიერი მეურვეების ჯანმრთელობისა 
და დაბადების მდგომარეობის ან სხვა რამ ვითარების განურჩევლად“. გაეროს ბავშვის უფლებათა 
კონვენცია, მ.2

ბავშვებს, რომელთაც ემუქრებათ სავარაუდო დისკრიმინაციის საფრთხე, როგორც წესი, 
მიეკუთვნებიან  ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ ან მუშაობენ ქუჩაში; ეთნიკურ, რელიგიურ 
თუ ენობრივ უმცირესობებს მიკუთვნებული ბავშვები; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
ბავშვები და ბავშვები, რომლებმაც არაერთხელ დაარღვიეს კანონი. ასევე, უსახლკარო, სოციალური 
პრობლემების მქონე ბავშვები, ან ისეთები, ვისი მშობლებიც თავად არიან დამნაშავეები, 
ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მომხმარებლები, შეზღუდული სწავლის შესაძლებლობებისა და 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვები.

სიცოცხლის, სიცოცხლის შენარჩუნებისა და ჯანსაღი განვითარების 
უფლება

„მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ, რომ ყოველ ბავშვს აქვს სიცოცხლის ხელშეუხებელი უფლება. 
მონაწილე სახელმწიფოები შესაძლებლობისამებრ მაქსიმალურად უზრუნველყოფენ ბავშვის 
სიცოცხლის შენარჩუნებასა და ჯანსაღ განვითარებას“. გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, მ.6

ყველა სისტემა მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოფდეს ბავშვის სიცოცხლის შენარჩუნებას და 
მის ჯანსაღ განვითარებას. ბავშვები პენიტენციურ სისტემაში უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ 
ოპტიმალური პირობებით, რაც მათ ფიზიკური და გონებრივი განვითარების შესაძლებლობას 
მისცემთ.

უფლება იყოს მოსმენილი / მონაწილეობა

„მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ საკუთარი შეხედულებების ჩამოყალიბების უნარის 
მქონე ბავშვის უფლებას, თავისუფლად გამოთქვას თავისი შეხედულებები ნებისმიერ საკითხზე, 
რომელიც მას ეხება, ამასთან, ბავშვის შეხედულებებს სათანადო ყურადღება ეთმობა მისი ასაკისა და 
სიმწიფის შესაბამისად“. გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, მ.6

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების აღსრულების ნებისმიერ ეტაპზე, განსაკუთრებით 
პენიტენციურ სისტემაში, სრულად უნდა იქნეს დაცული ბავშვის მიერ საკუთარი მოსაზრებების 
თავისუფლად გამოთქმის უფლება იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც უშუალოდ ეხება 
ბავშვს. ბავშვთა უფლებათა კომიტეტის აზრით, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში 
მოხვედრილ ბავშვების მიერ გამოთქმული მოსაზრებები და შენიშვნები, სულ უფრო ხშირად ედება 
საფუძვლად რეფორმებს, პროცესების გაუმჯობესებას და მათი უფლებების დაცვას.

პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლება

„ყოველ ბავშვს, რომელმაც, როგორც თვლიან, დაარღვია სისხლის სამართლის კანონმდებლობა, ან 
ბრალი ედება მის დარღვევაში, ჰქონდეს, სულ ცოტა, შემდეგი გარანტიები: ... მისი პირადი ცხოვრების 
სრული პატივისცემა საქმის გარჩევის ყველა სტადიაზე“. გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, მ. 
40. (2.VII)

პირადი ცხოვრების პატივისცემის მიზანია იმ ზიანის თავიდან აცილება, რომელიც შეიძლება მიადგეს 
ბავშვს საქმის გაუმართლებელი საჯაროობით. უარყოფითმა საჯაროობამ შეიძლება მოახდინოს 
ბავშვის სტიგმატიზაცია და, სავარაუდოდ, უარყოფითად აისახება ბავშვის შესაძლებლობაზე, მიიღოს 
განათლება, მოიძიოს სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილი, ასევე ზოგადად მის რეინტეგრაციაზე.
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ზოგადი პრინციპები:

1. არ მიაყენო ზიანი

პატიმრობაში მყოფი ბავშვები არიან განსაკუთრებით დაუცველნი. მათი უსაფრთხოება 
განსაკუთრებულად უნდა იყოს გათვალისწინებული ვიზიტის განმახორციელებელი პირების მიერ. 

ვიზიტს თან არ უნდა ახლდეს რაიმე ისეთი ქმედება ან ღონისძიება, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის 
თავისუფლებაშეზღუდულ პირებს. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება წამების ან სასტიკი 
მოპყრობის სავარაუდო ფაქტებს, აუცილებელია კონფიდენციალურობის პრინციპის მკაცრი დაცვა. 
ცუდად დაგეგმილმა და სათანადო მეთოდოლოგიის მხედველობაში მიღების გარეშე დაგეგმილ 

ვიზიტებს შეუძლიათ უფრო მეტი ზიანის, ვიდრე სასიკეთოს მოტანა. აღშნინული პრინციპი მოიცავს 
სხვა ისეთი მნიშვნელოვანი პრინციპების დაცვას, როგორიც არის ნდობა, კონფიდენცილურობა და 
უსაფრთხოება. კონფიდენციალურობის დარღვევა დასაშვებია, თუ ინფორმაციის გამჟღავნება ხელს 
შეუწყობს ბავშვის დარღვეული უფლების აღდგენას, თუმცა მნიშვნელოვანია და კარგად დასაგეგმი 
მოქმედების ტაქტიკა, რათა შესაბამის სტრუქტურებში გადამისამართებულმა ინფორმაციამ არ 
ბავშვს არ შეუქმნას დამატებითი პრობლემები. მნიშვნელოვანი საკითხი ეხება ასევე მონიტორინგის 
შედეგების გასაჯაროებას, სადაც ერთმნიშვნელოვნად მონაცემები ისე უნდა იყოს გამოქვეყნებული, 
რომ არ ხდებოდეს ბავშვის იდენტიფიცირება.

2. ნორმების ცოდნა

ნორმების ცოდნა გულისხმობს, რომ მონიტორინგის განმახორციებელ პირებს უნდა ჰქონდეთ 

საფუძვლიანი ცოდნა იმ საერთაშორისო და შიდა ნორმების, რომლებიც ეხება ადამიანის უფლებებს 
და დადგენილ სტანდარტებს, ბავშვთა უფლებებს და სხვა სპეციალურ ნორმებს.

აღნიშნული ნორმები ერთნაირად უნდა იყოს აღქმული ჯგუფის სხვადასხვა წევრების მიერ.

მონიტორინგის ანგარიში უნდა იყოს მკაფიო და ნათელი.

3. სიზუსტე 

ადგილზე ვიზიტების განხორციელებისას მნიშვნელოვანია ზუსტი და ფაქტებზე დაფუძნებული 
ინფორმაციის შეგროვება, რომელიც შემდგომში განაპირობებს კარგად დოკუმენტირებული და 
ადექვატური რეკომენდაციების მომზადებას.

4. მიუკერძოებლობა

ვიზიტორები უნდა კეთილსინდისიერად და პატივისცემით მოექცნენ ყველას: არასრულწლოვან 
პატიმრებს, უფლებამოსილ პირებს, მომუშავე პერსონალს და თავიანთ გამოუცდელ კოლეგებს. 
ისინი არ უნდა მოქმედებდნენ პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე და უნდა იყვნენ პატიოსანნი. 
მათი ყველა მოქმედება უნდა ეყრდნობოდეს ადამიანთა უფლებათა დაცვის საერთაშორისო 

სტანდარტებს. აღნიშნული პრინციპი უკავშირდება ისეთ ცნებებს როგორიც არის პატიოსნება, 
ობიეტურობა და პროფესიონალიზმი.

წამების საწინააღმდეგო ასოციაციის მიერ გამოცემულ სახელმძღვანელოში7  კიდევ უფრო 

დეტალურად არის განხილული ის პრინციპები, რომლითაც მონიტორები უნდა ხელმძღვანელობდნენ. 
აღშნინული პრინციპები ეყრდნობა ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მიერ 

გამოცემულ სახელმძღვანელოს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის შესახებ8:

7 MONITORING PLACES OF DETENTION:A PRACTICAL GUIDE © Geneva, April 2004, (გვ. 29 – 33)

8  The Training Manual on Human Rights Monitoring,
Professional Training Series n°7, Office of the High Commissioner for Human
Rights, United Nations, New York, Geneva, 2001, Chapter V,(გვ. 87-93)
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5. როგორ ჩავატაროთ მონიტორინგი დაწესებულებებში, სადაც იმყოფებიან 
თავისუფლებაშეზღუდული ბავშვები

ვინ უნდა იყოს მონიტორინგის ჯგუფში მონიტორინგის ჯგუფი, რომელმაც უნდა ჩაატაროს 
არასრულწლოვანთა დაწესებულებების შემოწმება, უნდა შედგებოდეს ისეთი ადამიანებისგან, 
რომლებსაც გააჩნიათ შესაბამისი კვალიფიკაცია და გამოცდილება, რათა ზუსტად შეძლონ შეაფასონ, 
ის პირობები და მოპყრობა, რომლებსაც თავისუფლებაშეზღუდული არასრულწლოვანი პირები 
ექვემდებარებიან. პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდი მოახერხებს, მოიპოვოს სრული 
ინფორმაცია არასრულწლოვნების  სამართლებრივი, ფსიქოლოგიური, სოციალური, ემოციური, 
ფიზიკური და შემეცნებითი მდომარეობის შესახებ. 

ვიზიტების განმახორციელებელი ჯგუფების შემადგენლობაში აუცილებლად უნდა იყოს სულ 

მცირე ერთი პირი სამართლებრივი და სამედიცინო კვალიფიკაციით. იმ დაწესებულებებისთვის, 
სადაც იმყოფებიან გოგონები, ჯგუფში უნდა შედიოდეს სულ მცირე ერთი ქალი, რათა ფასილიტაცია 
გაუწიოს ჯგუფის გოგონებთან ურთიერთობას. გოგონები და ბიჭები განსხვავებულად 

დაამყარებენ კომუნიკაციას მონიტორებთან მათი სქესის შესაბამისად. გენდერული ბალანსის 
დაცვა მონიტორინგის ჯგუფში მნიშვნელოვანია, რათა სრულყოფილად იქნას აღწერილი 
დაწესებულებაში არსებული სურათი. ჯგუფში ასევე გამოსადეგია ისეთი პროფესიონალები, 
როგორიცაა მასწავლებლები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები, სოციალური მუშაკები და განათლების 
მუშაკები.ჯგუფის შემადგენლობა ასევე უნდა ასახავდეს ეთნიკურ, ლინგვისტურ და რელიგიურ 

წარმომავლობას, იმ ბავშვებისას, რომელთა მდგომარეობის შემოწმებაც ხორციელდება. ეს 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბავშვების ინტერვიუირებისას, რადგან მკაფიო უპირატესობა 
აქვს ბავშვთან მის მშობლიურ ენაზე საუბარს. როდესაც თარჯიმნის ჩართვა გარდაუვალია, 
აუცილებელია რომ თარჯიმანი სრულყოფილად საუბრობდეს ორივე ენაზე და ჰქონდეს უნარი 
გამოიყენოს ის ენა, რომელიც გასაგებია ბავშვისთვის.9

მნიშვნელოვანია, რომ მონიტორინგის ჯგუფის წევრებმა მიიღონ განგრძობადი გადამზადება 
თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში მყოფი ბავშვების უფლებების კუთხით. აღნიშნული 
გადამზადება უნდა მოიცავდეს შემდეგ კომპონენტებს:

•	 მონიტორინგის ძირითადი პრინციპები ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესის შესაბამისად;

•	 თავისუფლების შეზღუდვის ადგილას მყოფი ბავშვთან დაკავშირებული სამართლებრივი 
რეგულაცია;

•	 ძირითადი საკითხები და პრობლემები, რომელბსაც აწყდებიან ბავშვები თავისუფლების 
შეზღუდვის დაწესებულებებში;

•	 ვიზიტების განხორციელების მეთოდოლოგია;

•	 ცოდნა/უნარი იმისა, თუ როგორ უნდა წარმართო ინტერვიუ და კომუნიკაცია ყველა ასაკისა 
და განვითარებისე ტაპზე მყოფ ბავშვებთან, ასევე ბავშვებთან, რომლებიც განეკუთვნებიან 
განსაკუთრებით მოწყვლად კატეგორიას და რომელთა მიმართაც შესაძლოა განხორციელებულია 
ძალადობა;

•	 ცოდნა/უნარი იმისა, თუ როგორ უნდა მოიქცე ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან 
და პერსონალთან, თავაზიანობასა და სიმტკიცეს შორის ბალანსირებით;

•	 უსაფრთხოების წესები;

•	 ანგარიშის წერა;

•	 ადვოკატირება და რეკომენდაციების შემდგომი მიდევნება.10

9 SAFEGUARDING CHILDREN IN DETENTION:INDEPENDENT MONITORING MECHANISMSFOR CHILDREN IN 
DETENTION IN MENAPenal Reform International 2011, გვ 31
10 SAFEGUARDING CHILDREN IN DETENTION:INDEPENDENT MONITORING MECHANISMSFOR CHILDREN IN 
DETENTION IN MENAPenal Reform International 2011, გვ 32
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მონიტორი უნდა გამოირჩეოდეს შემდეგი თვისებებით:

1. გუნდური მუშაობის უნარი;

2. კომუნიკაბელურობა;  

3. პასუხისმგებლობის ცოდნა; 

4. კომპეტენტურობა;

5. ბავშვთა ურთიერთობის უნარ-ჩვევები;

6. ობიექტურობა.

მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი

მონიტორინგის ჯგუფის ეფექტურ მუშაობას მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავს ჯგუფის 
ხელმძღვანელის როლი და პასუხიმგებლობა:

ჯგუფის ხელმძღვანელი უძღვება  საორგანიზაციო საქმიანობას;

განსაზღვრავს მონიტორინგის ჯგუფის წევრთა რაოდენობას და მათ შემადგენლობას 
(სპეციალობების მიხედვით) ყოველი კონკრეტული დაწესებულების მონიტორინგისთვის;

ჯგუფის წევრთა დაკომპლექტების შემდეგ ჯგუფის ხელმძღვანელი განსაზღვრავს მონიტორინგის 
კონკრეტულ ამოცანას და განსახორციელებელი საქმოანობისა და სპეციალობების შესაბამისად 

ჯგუფის წევრთა შორის გამიჯნავს მათ უფლება-მოვალეობებს.

 

მონიტორინგის ჯგუფის რაოდენობა დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, 
როგორიცაა:

- ვიზიტის მიზნები;

-  მოსანახულებელ დაწესებულებაზე უკვე არსებული ინფორმაცია;

-  დაწესებულების ზომა და პატიმართა რაოდენობა;

-  საპატიმროს ადმინისტრაციის მიერ განსაზღვრული განსაკუთრებული პირობები;

ვიზიტის განმახორციელებელი ჯგუფის ოპტიმალური რაოდენობაა ორიდან რვა კაცამდე.

როგორ დავგეგმოთ მონიტორინგის ვიზიტები

მონიტორინგის განხორციელება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს 

1.მონიტორინგის დაგეგმვა: შესამოწმებელ დაწესებულებათა რაოდენობის განსაზღვრა; 
ვიზიტების რაოდენობის განსაზღვრა; თითოეული ვიზიტი ხანგრძლივობა; მონიტორინგის 
ჯგუფებისა და მასში შემავალ წევრთა რაოდენობის განსაზღვრა. 

საჭირო ინფორმაციის მოძიება, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ჯგუფს ჰქონდეს წინასწარი 
ინფორმაცია, სტატისიკური მონაცემები შესამოწმებელ დაწესებულებსთან დაკავშირებით. 

სხვადასხვა წყაროს საშუალებით მოპოვებული ინფორმაცია იქნება მრავალმხრივი და ჯგუფს 
მისცემს საშუალებას წინასწარ განსაზღვროს ის საკითხები, რომლებზეც საჭიროა მეტი ყურადღების 
გამახვილება. ინფომაციის სხვადასხვა წყაროებია ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი - არასამთავრობო 

სექტორი, მედია, სამთავრობო სტრუქტურები, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების 
ანგარიშები.
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შესამოწმებელ დაწესებულებათა რაოდენობის განსაზღვრა;

ვიზიტების რაოდენობის განსაზღვრა – პრიორიტეტი ენიჭება მომეტებული პოტენციური ან 
ფაქტობრივი რისკის მქონე დაწესებულებებს;

თითოეული ვიზიტის ხანგრძლივობა – დრო, რომელიც საჭიროა დაწესებულების ადმინისტრაციასთან, 
ბავშვებთან გასაუბრებისთვის; ასევე, იქ არსებული საყოფაცხოვრებო, სანიტარულ-ტექნიკური 
პირობებისა და სათანადო დოკუმენტაციის შემოწმებისთვის;

მონიტორინგის ჯგუფის წევრთა განსაზღვრა ხდება მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელის 
მიერ. (იხ. გვ. 12)

შესასწავლი საქმეთა და რესპოდენტთა შერჩევის კრიტერიუემბის განსაზღვა (ეს მოიცავს როგორც 

არასრულწლოვანებს, ასევე მომსახურე პერსონალს)

მონიტორინგის გრაფიკის ჩამოყალიბება და შეთანხმება სამინიტორო დაწესებულების 
ადმინისტრაციასთან (გეგმიური მონიტორინგის შემთხვევაში)

2. მონიტორინგის ჩატარება

არსებობს მონიტორინგის ორი ფორმა – გეგმიური და არაგეგმიური. გეგმიური მონიტორინგი 
განისაზღვრება სახალხო დამცველის და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სამოქმედო გეგმით, 

რომელშიც გათვალისწინებულია ვიზიტების რაოდენობა. 

არაგეგმიური მონიტორინგი ტარდება უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილებით შემოსული 
განცხადებებისა და ინფორმაციის საფუძველზე ან მის გარეშე.  

ვიზიტების ხანგძლივობა და სიხშირე

ვიზიტები უნდა იყოს საკმარისი ხანგძლივობის, რათა განხორციელდეს პასუხისმგებელი პირების, 
დაწესებულების თანამშრომლების და ბავშვების ინტერვიურება, ასევე, შესაძლებლობების და 
საცხოვრებელი პირობების შემოწმება. თავისუფლების შეზღუდვის ადგილას მყოფ ბავშვებს 
შესაძლოა გაუჭირდეთ მათთვის უცნობი ადამიანების ნდობა და საჭიროა საკმარისი დროის 
დათმობა და მოთმინების გამოჩენა, სანამ ბავშვი იგრძნობს თავს დაცულად თავისუფალი 
კომუნიკაციის დასამყარებლად. სწორედ ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შესაბამისი 
დროის განსაზღვრა, ბავშვთან გააზრებული და ეთიკური ინტერვიუს ჩასატარებლად. ვიზიტები 
გაცილებით ეფექტური იქნება ბავშვების მდგომარეობის და მათდამი მოპყრობის მდგრადი 
გაუმჯობესების თვალსაზრისით, თუ მათ განახორციელებენ რეგულარულად და სისტემური 
ხასიათით.

ვიზიტის განხორციელება:

პირველადი საუბრები საპატიმრო დაწესებულების უფროსთან:

მონიტორინგის ჯგუფისა და მექანიზმის წარდგენა;

სამუშაო მეთოდიკის და მონიტორინგის პროცესის წარდგენა;

მონიტორინგის მიზნისგანმარტება;

განმარტება იმის თაობაზე, რომ მონიტორინგის ჯგუფის წევრები ვიზიტის განმავლობაში სრულად 

დაიცავენ დაწესებულების შინაგანაწესს;

დაწესებულებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოთხოვნა. მაგალითად, ინფორმაცია ბოლო 

ვიზიტის შემდეგ განხორციელებული ცვლილებების შესახებ, ინციდენტების, საგანგებო 

მდგომარეობების შესახებ და ა.შ.;
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დოკუმენტაციის შესწავლა:

სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია, რომელიც დაკავშირებულია თავისუფლებააღკვეთილ პირებთან 
(დაკავებულთა კატეგორიების მაჩვენებლი დოკუმენტაცია, დაკავებულთა პატიმრობაში მოთავსების 
დროის მაჩვენებელი დოკუმენტაცია, დისციპლინური სანქციების მაჩვენებელი დოკუმენტაცია, 
სამედიცინო აღრიცხვის ჟურნალი, საჩივრების ჟურნალი);

დოკუმენტაცია, რომელიც აჩვენებს პატიმართა უზრუნველყოფას სხვადასხვა საჭირო ნივთებით 

და საშუალებებით (საკვები, ჰიგიენური დანიშნულების მქონე ნივთები, ტანსაცმელი, თეთრეული, 
პრეპარატები და სხვა სამედიცინო დანიშნულების მქონე ნივთები, განათლებასთან, სპორტთან და 
სამუშაოსთან დაკავშირებული ნივთები);

საპატიმრო დაწესებულებაში ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი დოკუმენტაცია (ძალისა და 
იარაღის გამოყენება,ინციდენტების ამსახველი დოკუმენტაცია);

პერსონალის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;

გარდა აღნიშნული დოკუმენტაციისა მონიტორინგის ჯგუფმა უნდა მოითხოვოს შემდეგი სახის 
ინფორმაცია:  

დაწესებულების დებულება;

პერსონალის ჩამონათვალი;

პერსონალის დღის განრიგი

პატიმართა საცხოვრებელი ადგილების მონახულება/დათვალიერება:

ადგილები, სადაც ხდება პატიმართა მიღება და პირველადი პროცედურების ჩატარება;

საკნები, რომლებიც გამოიყენება დისციპლინური ღონისძიებებისთვის (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში);

სანიტარული განყოფილებები;

პატიმართა საცხოვრებელი.

გარდა ამისა მნიშვნელოვანია მოხდეს პატიმართა საცხოვრებლების, საგანმანათლებლო, სპორტული, 
საკვები, სამედიციო პუნქტების და სამუშაო ადგილების მონახულება.

პირადი ინტერვიუები დაწესებულებაში მყოფ ბავშვებთან 

მონიტორებისვიზიტებიფასდაუდებელია, ვინაიდან წარმოადგენს საშუალებას პატიმრობაში მყოფი 
ბავშვების ხმა შეძლებისდაგვარად გაგონილ იქნას. ამიტომ ბავშვებს საშუალება უნდაჰქონდეთ 
საკუთარი მოსაზრებები პირადად მიაწოდონ მონიტორებს და არა მათი სახელით მოსაუბრე სხვა 
ადამიანების საშუალებით.ძირითად შემთხვევაში, ჯგუფის წევრს მოუწევს პატიმართა შეზღუდულ 
რაოდენობასთან გასაუბრება. ისინი უნდა ეცადონ, შეარჩიონ სხვადასხვა კატეგორიის პატიმრები და 
თავიან აიცილონ ციხის ავტორიტეტების მიერ მოსაუბრეების შერჩევას.  

პატიმრობაში მყოფ ბავშვებთან გასაუბრება და მათი მოპყრობისა და პირობების შესახებ 
ანგარიშგებამ მონიტორებს შესაძლოა შეუქმნას ეთიკური გამოწვევების რთული სპექტრი. რა 
უნდა გააკეთოს მონიტორმა, თუ ბავშვი აცხადებს, რომ სხვა პატიმრის ან პერსონალის მხრიდან 
ძალადობის მსხვერპლია? რა საშუალებით შეიძლება მონიტორი დარწმუნდეს, რომ ბავშვები ღიად 
და თავისუფლად საუბრობენ? რა საშუალებით შეიძლება მონიტორი დარწმუნდეს, რომ ბავშვმა 
თანხმობა განაცხადა გასაუბრებაზე? არის თუ არა რისკი ის ბავშვი, რომელიც ამჟღავნებს ინფორმაციას 
ცუდი მოპყრობის ან მდგომარეობის შესახებ, გახდეს რეპრესიების მსხვერპლი? ყოველ ვიზიტამდე 
და ვიზიტის მსვლელობის დროს, უნდა შეფასდეს ინტერვიუს შეკითხვების, მეთოდებისა და 
აღმოჩენების ბავშვზე სავარაუდო გავლენის თაობაზე.  
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სახელმძღვანელო ბავშვთა ინტერვიუირებისთვის

დაიმახსოვრეთ, რომ გასაუბრება ბავშვმა შესაძლოა თქვენგან განსხვავებულად აღიქვას და გითხრათ 
ის, რის მოსმენაც, მათი აზრით, თქვენ გსურთ.  გარდა ამისა, განვლილის გახსენება შესაძლოა მათთვის 
მტკივნეული ადა ტრავმული აღმოჩნდეს, ამიტომ ინტერვიუს პროცესმა უნდა ჩაიაროს მგრძნობიარე 
და ბავშვისთვის მეგობრულ გარემოში. ქვემოთ მოყვანილია რამდენიმე ზოგადი წესი, რომელიც 
უნდა დავიცვათ. საერთო პრინციპი, რომელსაც უნდა მივყვეთ არის „არ მიაყენო ზიანი“. გარდა ამისა, 
ინტერვიუერები წინ უნდა აღუდგნენ ბავშვების მხრიდან ცრუ მოლოდინების წარმოშობას; მათი 
საქმიანობის მიზნისა და იმ ფაქტის ცხადად ახსნის საშუალებით, რომ გასაუბრებების პროცესში 
ჩართვით, ბავშვებს არ ექნებათ არანაირი მოკლევადიანი სარგებელი.  

მზადება
•	 შეარჩიეთ ისეთი ადგილი, სადაც მაქსიმალურად კონფიდენციალური გარემო და ნაკლები 

ხელისშემშლელი პირობები იქნება და სადაც ბავშვი თავს უსაფრთხოდ და კომფორტულად 
იგრძნობს.

•	 აუხსენით ბავშვს, რომ მას ნებისმიერ დროს შეუძლია შეწყვიტოს გასაუბრება მიზეზის ახსნის 
გარეშე და რომ მის ასეთ ქცევას არანაირი უარყოფითი შედეგი არ მოჰყვება. 

•	 შეარჩიეთ რა მეთოდით ჩაიწერება ინტერვიუ და როგორ მოხდება ჩანაწერის კონფიდენციალობის 
დაცვა - მაგ.: ორი ინტერვიუერი (ერთი აკეთებს ჩანაწერებს), ერთი ინტერვიუერი, რომელიც 
თავადვე აკეთებს ჩანაწერებს, თუ აუდიო ჩამწერის გამოყენება. 

ინფორმირებული თანხმობა

მოიპოვეთ ინფორმირებული თანხმობა ბავშვისგან, რომელთან გასაუბრებაც გსურთ. ნებისმიერი 
ინტერვიუს ჩატარებამდე, ბავშვმა უნდა მოგცეთ ინფორმირებული თანხმობა. ეს არის პროცესი, 
სადაც ბავშვი საკუთარი ნებით ეთანხმება ინტერვიუს პროცესში ან ფოკუს ჯგუფებში ჩართულობას 
და ამ გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი ინფორმაციის სრულად მიღების საფუძველზე.  ბავშვების 
კომპეტენცია, მისცენ ინფორმირებული თანხმობა მონიტორინგის მუშაობაში ჩართულობაზე 
დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე: ასაკი, გაგება, იმ ინფორმაციის ხარისხი და წვდომა,  რომელიც 
მათ მიეწოდებათ წინასწარ და მათი ჩართულობის ბუნება. 

პირველი ნაბიჯისთვის, მათ უნდა მიეწოდოთ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის 
ადექვატური ინფორმაცია. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბავშვებისადმი მეგობრული 
ინფორმაციის მიწოდებას ინტერვიუმდე და მისი მსვლელობის დროს. მათ უნდა მიწოდოთ მკაფიო 
ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს მონიტორინგის ვიზიტში მათი ჩართულობა. ეს მოიცავს 
პრაქტიკულ ინფორმაციას ინტერვიუს ჩატარების დროისა და ადგილის შესახებ, ვიზიტის ანგარიშის 
ზოგადი პროგრესის და შედეგის შესახებ, როგორ მოხდება მათ მიერ მიწოდებული ინფორმაციის 
გამოყენება და რამდენად იქნება ის საჯარო.  

მოლოდინების მართვა უნდა განხორციელდეს სიფრთხილით, ინტერვიუს შედეგების რეალისტური 
სურათისმიღების უზრუნველსაყოფად; ეს კონკრეტულად იმ შემთხვევაშია, როდესაც ინტერვიუ 
მოიცავს ბავშვის სამართლებრივ საქმესთან დაკავშირებულ სფეროს. აუცილებლად ნათელი უნდა 
მოეფინოს იმას, რომ ინსპექტორი (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მას აქვს სპეციალური სასამართლო 
მოვალეობა) ძალიან შეზღუდული იქნება, ჩაერიოს რაიმე სახის სამართლებრივ საქმისწარმოებაში. 

ინტერვიუში მონაწილეობა უნდა წარმოადგენდეს თავისუფალ ნებას, იმ ფაქტის სრული გაგებით, 
რომ ბავშვს ნებისმიერ დროს შეუძლია შეწყვიტოს გასაუბრება. უნდა განვუმარტოთ, რომ მათ 
შეუძლიათ დათანხმდნენ, ან არ დათანხმდნენ, ყველანაირი უარყოფითი შედეგის რისკის არსებობის 
გარეშე. შესაძლოა იყოს შემთხვევები, როდესაც, მაგალითად, გასაუბრებაში ერთვება ძალიან პატარა 
ასაკის ბავშვი, ან როდესაც ბავშვის სიმწიფის და გაგებისგან გამომდინარე, რომ მის მაგივრად 
თანხმობის მიღება საჭიროა მშობლების ან მეურვისგან. 

•	 თუ ისინი უარს აცხადებენ, პატივი უნდა ვცეთ მათ არჩევანს. როდესაც ადგილობრივი კანონი 
მოითხოვს მშობლის თანხმობას 18 წლამდე ასაკის ადამიანთან გასაუბრებისთვის, საჭიროა მისი 
პატივისცემა. 
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ბავშვისთვის უსაფრთხოების შეგრძნების უზრუნველყოფა

•	 ინტერვიუს დაწყებამდე სათანადოდ წარუდგინეთ თქვენი თავი. 
•	 აუხსენით ინტერვიუს მიზანი, თუ რისთვის მოხდება იმ ინფორმაციის გამოყენება, რომელსაც იგი 

მოგაწვდით და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენი როლი, ასევე მათი სიტუაციის შესაცვლელად 
თქვენი შესაძლებლობების საზღვრები.ინტერვიუს მიზეზის ახსნისას, უნდა ახსენოთ, რომ 
თქვენთვის მნიშვნელოვანია მოუსმინოთ მას და გაითვალისწინოთ მისი მოსაზრებები. 

•	 აუხსენით, ინტერვიუს დროს რატომ აკეთებთ ჩანაწერებს/იყენებთ ხმის ჩამწერს და როგორ 
მოხდება მათი ნაამბობის კონფიდენციალობის დაცვა. 

•	 საუბარი დაიწყეთ ზოგადი, არასადაო კითხვებით და ნელ-ნელა გადადით სენსიტიურ 
საკითხებზე. 

•	 გამოიყენეთ არაფორმალური და თავისუფალი მიდგომა, რათა ბავშვმა თავი თავისუფლად 
იგრძნოს.გესმოდეთ, რომ ბავშვს შესაძლოა დრო დასჭირდეს იმისთვის, რომ თავი კომფორტულად 
იგრძნოს, განსაკუთრებით თუ ყვებიან ტრავმული შემთხვევების შესახებ. 

ზოგადი პრობლემების ცოდნა

•	 ბავშვები პასუხობენ ისეთ შეკითხვებს, რომელზე პასუხიც არ იციან. 
•	 ბავშვები საუბრობენ იმაზე, რის მოსმენაც, მათი აზრით, თქვენ გსურთ. 
•	 შიში, რომ მონიტორის გასვლის შემდეგ, მათ მიერ გამჟღავნებულ ინფორმაციას მოჰყვება 

რეპრესიები.

ობიექტური ინფორმაციის მიღება

•	 აუხსენით, რომ მისაღებია გითხრან, რომ მათ არ იციან კითხვაზე პასუხი. 
•	 აუხსენით, რომ უნდა შეგისწორონ, თუ არასწორი ხართ ან გეშლებათ. 
•	 მოერიდეთ შეკითხვებს, რომელმაც ბავშვს შესაძლოა გაუჩინოს ზეწოლის შეგრძნება ან აიძულოს 

გაგცეთ კონკრეტული სახის პასუხი. 
•	 მოერიდეთ განმეორებით კითხვებს, ვინაიდან შესაძლოა ამან ბავშვს აფიქრებინოს, მისი გაცემული 

პასუხი ‘არასწორია’. 
•	 გამოიყენეთ მარტივი, ასაკის შესაბამისი ენა და დარწმუნდით, რომ ბავშვს შეკითხვა სწორად 

ესმის. 
•	 დეტალებისთვის გამოიყენეთ თანმდევი შეკითხვები, მაგ.: და შემდეგ რა მოხდა? 
•	 დარწმუნდით, რომ ინტერვიუს ხანგრძლივობა მორგებულია ბავშვის მოკლევადიან 

კონცენტრაციაზე. როდესაც გასაუბრება გრძელია, დაგეგმეთ შესაფერის დროს ერთი ან ორი 
მოკლე შესვენება. 

ინტერვიუს დასრულება

•	 ჰკითხეთ ბავშვს, ხომ არ აქვს შეკითხვები ან კიდევ რაიმე სათქმელი.
•	 კიდევ ერთხელ აუხსენით თქვენი სამუშაოს საზღვრები და თავიდან აიცილეთ ცრუ იმედები. 
•	 დაასრულეთ ჩანიშვნები ინტერვიუს დასრულებისთანავე, რათა შეხვედრის გადმოცემა 

მაქსიმალურად ზუსტი იყოს. 

მნიშვნელოვანია იცოდეთ, იმ ბავშვების შესაძლო რეპრესიების რისკების შესახებ, რომლებიც 
მონაწილეობდნენ ინტერვიუებში და ეცადეთ მინიმუმამდე დაიყვანოთ ეს რისკები. შესაძლოა 
კვლევის ჯგუფის მხრიდან  აუცილებელი გახდეს გადაწყვეტილების მიღება, არ გაესაუბრონ 
ბავშვებს, თუკი ისინი გრძნობენ, რომ რისკის დონე უკონტროლოა. პასუხისმგებელი გუნდი 
შესაძლოა ვალდებული იყოს, მიიღოს გადაწყვეტილება, არ გაესაუბრონ ბავშვებს მიუღებელი და 
უკონტროლო რისკის არსებობის შემთხვევაში. 

სახელმძღვანელო, თუ როგორ მოვიქცეთ იმ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი 
ისტრესება ან ამხელს ძალადობის ფაქტს

•	 ბავშვში ეძებეთ სტრესის ნიშნები. იმ შემთხვევაში, თუ მჟღავნდება ზეწოლა ან ძალადობა  ან 
სტრესი, არ დააძალოთ ინტერვიუს ბოლომდე მიყვანა.
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•	 არ უნდა მოხდეს მათი სტრესის იგნორირება. მათ უნდა გაეწიოთ ყველანაირი შესაბამისი 
დახმარება. რა არის შესაბამისი დამოკიდებული იქნება ბავშვსა და გარემოებებზე და თქვენ უნდა 
აიღოთ წამყვანის როლი ბავშვისგან.

•	 დასტრესილი ბავშვის დასახმარებლად, შესაძლოა მონაწილეობა მიიღონ სხვა ბავშვებმათუ 
იცით, რომ ბავშვს, რომელსაც ესაუბრებით, ჰყავს მეგობარი, სთხოვეთ მას დაგეხმაროთ ბავშვთან 
დალაპარაკებაში. უპირველეს ყოვლისა, ბავშვებს უნდა მიეცეთ დრო, შეასვენეთ ისინი, მიეცით 
დრო თამაშის ან სასმელისთვის.11

•	 ინტერვიუერები უნდა იყვნენ კეთილგანწყობილნი, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ისინი არ არიან 
გადამზადებული ფსიქიატრები და მათი სამუშაო არ არის, მკურნალობა გაუწიონ ძალადობის 
მსხვერპლ ბავშვებს. 

•	 ზოგადი რეკომენდაციებია, რომ ბავშვზე სექსუალური ძალადობის ნებისმიერი შემთხვევაუნდა 
ეცნობოს სამართალდამცავ ორგანოებს, მაგრამ, დაკავებული პირის თანხმობის გარეშე, 
ინფორმაცია არ უნდა გავრცელდეს დაწესებულების შიგნით. 

•	 გთხოვთ იხელმძღვანელოთ ადგილობრივი სტანდარტებით ძალადობის შესახებ განცხადების 
თაობაზე. 12

იმ მონიტორინგის ორგანოებისთვის, რომელთაც აქვთ პირდაპირი ან არაპირდაპირი კონტაქტი 
ბავშვებთან, კარგი პრაქტიკაა ჰქონდეთ საკუთარი ბავშვთა დაცვის პოლიტიკის დოკუმენტი.13ასეთი 
პოლიტიკა წარმოადგენს განაცხადს ვალდებულების თაობაზე, დავიცვათ ბავშვები ზიანისგან 
და ნათელს ხდის ყველა საკითხს, რომელიც საჭიროა ბავშვთა უფლებების დაცვისთვის. იგი 
ხელს უწყობს უსაფრთხო და პოზიტიური გარემოს შექმნას მონიტორინგის ვიზიტში ჩართული 
ბავშვებისთვის და აჩვენებს, რომ ორგანიზაცია მის მოოვალეობას და ზრუნვის პასუხისმგებლობას 
სერიოზულად ეკიდება. ასეთი პოლიტიკაუზრუნველყოფს ისეთ საკითხებზე ხელმძღვანელობას, 
როგორიცაა სათანადო შემოწმებას დაქირავებისას და პატიმრობაში მყოფ ბავშვებთან მომუშავე ინ
სპექტორებისმონიტორინგს;ტრენინგი ინსპექტორებისთვის, თუ როგორ იმუშაონ პატიმრობაში 
მყოფ ბავშვებთან უსაფრთხოდ; და ბავშვების პირადი ინფორმაციის, მათ შორის ძალადობის 
შესახებ განცხადებებისუსაფრთხო შენახვა. ინსტექტორებს უნდა მოეთხოვებოდეთ ბავშვთა დაცვის 
პოლიტიკის დოკუმენტის ხელმოწერა და მათ უნდა გაიარონ შესაბამისი ტრენინგი სხვადასხვა 
ასაკის ბავშვებთან გასაუბრების შესახებ. 

ჯგუფური საუბრები

ფოკუსურ ჯგუფებში დისკუსიები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბავშვებთან პირადი ინტერვიუების 
დროს მიღებული ინფორმაციის დასაბუთებისთვის ან დაწესებულებაში მყოფი ბავშვების სიტუაციის 
შესახებ ზოგადი სურათის მისაღებად. ზოგიერთმა ბავშვმა შესაძლოა არჩიოს ჯგუფში ლაპარაკი 
და ნაკლებად შეეშინდეს რეპრესიების. ამ შემთხვევაში ფოკუსური ჯგუფები უკეთესი ხარისხის 
ინფორმაციას იძლევა. კითხვები ხება იგივე თემებს, რომლის განხილვაც ხდება პირადი ინტერვიუს 
დროს, თუმცა მათი ადაპტირება ხდება ისე, რომ შესაძლებელი გახდეს თემის გარშემო უფრო 
ფართო დისკუსიის გამართვა. ამის ადმინისტრირება იდეალურადაა შესაძლებელი რამდენიმე 
ზრდასრული ადამიანის მონაწილეობით და ბავშვებისთვის თავისუფლად საუბრის საშუალების 
მიცემით. თუმცაღა, იმ შემთხვევაში თუ უსაფრთხოების ან სხვა მიზეზთა გამო აუცილებლად 
არის ეს მიჩნეული, დაწესებულების თანამშრომელს (მათ შორის სოციალურ მუშაკს) უნდა მიეცეს 
დასწრების უფლება. 

ჯგუფური საუბრები მონიტორინგის ჯგუფს საშუალებას აძლევს კონტაქტი დაამყარონ პატიმრების 
დიდ რაოდენობასთან, თუმცა გამორიცხავს ყველაზე სენსიტიურ თემებზე ინფორმაციის მიღების 
შესაძლებლობას. 

ჯგუფური საუბრები იძლევა ზოგადი პრობლემების შესწავლის საშიალებას და ქმნის ზოგად 
წარმოდგენას დაწესებულებაში არსებული კულტურისა და განწყობის შესახებ. მნიშვნელოვანია, 
სიფრთხილით მოეკიდოთ ზოგიერთი ბავშვის მიერ ჯგუფური ინტერვიუს დროს სხვის ხარჯზე 
დომინირებას.

11 OHCHR ( 2001) ადამიანისუფლებათადაცვისმონიტორინგისტრენინგისსახელმძღვანელოთავი 91, 92)
12 ასევეიხილეთბავშვთაპროტოკოლისინსტრუმენტები, ChildHope (2005)
13 იხილეთ http://www.childhope.org.uk/article.asp?id=587
სახელმძღვანელო ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის, რომელიც მუშაობს ბავშვთა დაცვის საკუთარი კოდექსის 
შექმნაზე 
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გასაუბრება თავისუფლებააღკვეთილ პირებთან პირდაპირ კონტაქტში მყოფ 
პერსონალთან 

ამ გასაუბრების მიზანია გადამოწმდეს ბავშვის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია; ასევე პერსონალის 
მხრიდან დაწესებულების მენეჯმენტის და ბავშვებთან პერსონალის ურთიერთობის შესახებ 
დამატებითი ინფორმაციის მიღება. იდეალურ ვარიანტში, გასაუბრება უნდა მოხდეს ძირითად 
პერსონალთან პირისპირ, თუმცა, თუ ეს შეუძლებელია, უნდა შედგეს ჯგუფური საუბარი. 

შემაჯამებელი საუბარი დირექტორთან

ვიზიტის ბოლოს, მას შემდეგ რაც ჯგუფის წევრები ერთმანეთში გაცვლიან ინფორმაციას, 
აუცილებელია გასაუბრება დაწესებულების დირექტორთან, რათა გაკეთდეს ვიზიტის ზოგადი 
მიმოხილვა დაწესებულებაში გაკეთებული აღმოჩენების შესახებ.როდესაც არ ვლინდება 
მნიშვნელოვანი დარღვევები, გასაუბრება უნდა ატარებეს სუფთა ფორმალურ სახეს. 

კონფიდენციალურობა

მონიტორინგის ინსტექტორებმა უნდა დაიცვან პატიმრობაში მყოფი ბავშვის კონფიდენციალურობა 
და პირადი მონაცემები. ეს ნიშნავს, რომ ბავშვის შესახებ ბეჭდურ და ელექტრონულ პირად 
ინფორმაციაზე წვდომა  უნდა შეიზღუდოს იმ ხალხის მინიმალური რაოდენობით, რომლებმაც 
საჭიროა იცოდნენ ეს ინფორმაცია; არანაირი სახის ინფორმაცია ან პირადი მონაცემები არ უნდა 
გახდეს ხელმისაწვდომი ან დაიბეჭდოს, განსაკუთრებით კი მედიაში, რომელმაც შესაძლოა 
გამოავლინოს, ან არაპირდაპირი სახით გაამჟღავნოს ბავშვის ვინაობა, მათ შორის გამოსახულება, 
ბავშვის ან მისი ოჯახის დეტალური აღწერილობა, სახელები და მისამართები, აუდიო და ვიდეო 
ჩანაწერები და ა.შ. რაც შეეხება პატიმრობაში მყოფი ბავშვების ფოტოების გამოყენებას, გადაღებამდე 
ნებართვა უნდა ეთხოვოს ბავშვს, ფოტოს გამოყენება კი დასაშვებია მხოლოდ ბავშვის თანხმობის 
შემთხვევაში, კონკრეტული მიზნისთვის.14გარდა ამისა, არანაირ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს მათი 
ვინაობის გამხელა, მათი სახეები უნდა იქნას დაფარული. 

თითოეულ ბავშვს აქვს უფლება, ზუსტად იყოს წარმოდგენილი როგორც სიტყვიერად, ასევე 
ფოტოების მეშვეობით. მონიტორებმა უნდა იცოდნენ იმ რისკის შესახებ, რომ გასაჯაროვდების 
შემდეგ, მათი ანგარიშები შესაძლოა გამოყენებულ იქნას პატიმრობაში მყოფი ბავშვების შესახებ 
საკითხების სენსაციურად გადაქცევისთვის და რომ, ბავშვი, რომელიც მონაწილეობდა ინტერვიუში, 
შესაძლოა არასწორად იქნას წარდგენილი და დაკავშირებული კანონთან კონფლიქტში მყოფი 
ბავშვების გარშემო არსებულ დროებით მორალურ პანიკასთან. ბავშვისინი შესაძლოა გამოყელებულ 
იქნას  მათი ანგარიშების აუცილებელია, თავიდან ავიცილოთ ისეთი ენა და გამოსახულებები, 
რომელმაც შესაძლოა დაამციროს, შეარცხვინოს ან მსხვერპლად აქციოს ბავშვი; რაც განაზოგადებს 
იმას, რაც არაზუსტად ასახავს არსებული სიტუაციის ბუნებას; which ან ეწევა დისკრიმინაციას. 

3. მონიტორინგის შედეგების შეჯამება:

მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ დარღვევებზე ხდება შემდეგი სახის რეაგირება: 

ა) მონიტორინგის შედეგების შეჯამება და დეტალური ანგარიშის შედგენა ყოველ კონკრეტულ 

დაწესებულებაში არსებულ პირობებთან დაკავშირებით მონიტორინგის დამთავრებიდან წინასწარ 

განსაზღვრულ ვადაში;

ბ) მონიტორინგის შედეგებზე ერთიანი ანგარიშის მომზადება;

გ) მონიტორინგის შედეგებზე რეკომედაციების მომზადება და შესაბამისი სახელმწიფო 

სტრუქტურების წერილობითი ინფორმირება, ვითარების გასაუმჯობესებლად წინადადებების 
შეთავაზება;

დ) რეკომენდაციების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება;

ე) მონიტორინგის ოქმებში დაფიქსირებული დარღვევების შესახებ შესაბამისი სახელმწიფო 

სტრუქტურების ინფორმირება და ოქმების შესაბამისად დაწყებული საქმის წარმოების 
მონიტორინგი.

14 ადაპტირებულიავორლდვიჟენისბავშვთადაცვისპოლიტიკიდან, თავი8.4
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ვ) ანგარიშის ადრესატი არ არის მხოლოდ ხელისუფლება, ანგარიშები უნდა მიეწოდოს ფართო 

საზოგადოებას, იმ ინსტიტუტებს, რომელთაც შეუძლიათ გარკვეული როლი შეასრულონ 
რეკომენდაციების იმპლემენტაციაში, მაგალითად, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგნიზაციები 
მონიტორინგის მოხსენების ადრესატი შეიძლება იყოს მასმედიის საშუალებებიც.

 ინფორმაციის სიზუსტე და სანდოობა

ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მონიტორინგის შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის 
სანდოობის საკითხს. მონიტორინგის შედეგების რელევანტურობა მნიშვნელოვან 
წილად დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად დაცული იყო ინფორმაციის მოპოვებისას 
ეთიკური პრინციპები და პროფესიული მიდგომა.

ინფორმაციის სანდოობას განაპირობებს სხვადასხვა ფაქტორი:

ინფორმაციის წყარო, ანუ საიდან არის მოპოვებული ინფორმაცია. რაც უფრო დაშორებულია 
წყარო უშუალოდ შემთხვევას, მით უფრო ნაკლები სანდოობის მატარებებლია.

მნიშვნელოვანია ფაქტის დაწვრილებით აღწერა, ანუ რამდენად შეიცავს ფაქტის აღწერა 
კონკრეტულ დეტალებს.

ფაქტის დამადასტურებელი დამატებითი მტკიცებულებების არსებობა, თვითმხილველთა 
მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და ა.შ.

ინფორმაციის აქტუალობა, ანუ რაც უფრო მცირეა დრო მომხდარ ფაქტსა და მიღებულ 
ინფორმაციას შორის, მით უფრო ადვილია მტკიცებულებების მოპოვება და ფაქტის შესწავლა.

ზოგადი ტენდენცია, რამდენად გამოხატავს კონკრეტული ფაქტი დაწესებულებაში, სისტემასი 
არსებულ ზოგად ტენდენციას. იდენტური დარღვევების არსებობა.

რა თქმა უნდა ძალიან რთული ყოველი კონკრეტული ფაქტი აკმაყოფილებდეს ზემოთ ჩამოთვლილ 
ყოველ მაჩვენებელს, თუმცა მონიტორინგის მიზანია მაქსიმალური ძალისხემვა მიმართონ 
სრულყოფილთან მიახლოებული ინფრომაციის მოპოვებისკენ.
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ბავშვის უფლებათა დაცვის ზოგადი პრინციპები

არსებობს პრინციპები, რომლებსაც ბავშვის უფლებათა კონვენცია ეფუძნება და რომლებიც ასევე 
ვრცელდება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაზე, როგორც ბავშვის უფლებების ნებისმიერ 
სხვა აქტუალურ საკითხებზე. ამ პრინციპებს უნდა ეფუძნებოდეს მიდგომები კანონთან კონფლიქტში 
მყოფ ბავშვებთან, რომლებიც პენიტენციურ  სისტემაში იმყოფებიან. 

საუკეთესო ინტერესების დაცვა

„ბავშვის მიმართ ნებისმიერ ქმედებათა განხორციელებისას, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ არის მათი 
განმახორციელებელი, - სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებები, რომლებიც მუშაობენ სოციალური 
უზრუნველყოფის საკითხებზე, სასამართლოები, ადმინისტრაციული თუ საკანონმდებლო 
ორგანოები - უპირველესი ყურადღება ეთმობა ბავშვის ინტერესების დაცვის უკეთ უზრუნველყოფას“. 
(გაერო, ბავშვის უფლებათა კონვენცია, მუხლი 3)

„ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვა ნიშნავს იმას, რომ კანონდამრღვევი ბავშვების მიმართ 
სისხლის სამართლის ისეთი ტრადიციული ამოცანები, როგორიცაა რეპრესია/დასჯა, ჩანაცვლდეს 
რეაბილიტაციითა და აღდგენითი მართლმსაჯულებით, რაც აუცილებლად საზოგადოების 
უსაფრთხოების საკითხის გათვალისწინებით უნდა განხორციელდეს“. (ბავშვის უფლებათა კომიტეტის 
ზოგადი კომენტარი N10, მუხლი 10)

ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის პრინციპები ეხება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
სისტემის ფარგლებში მიღებულ ყველა გადაწყვეტილებას, განსაკუთრებით თავისუფლებააღკვეთილ 
ბავშვზე ზრუნვის საკითხებს. ბავშვის საუკეთესო ინტერესების განსაზღვრისას გადაწყვეტილების 
მიმღებებმა უნდა გაითვალისწინონ ბავშვის პიროვნება, სურვილები, ვითარება, ოჯახური 
მდგომარეობა, ის სავარაუდო შედეგი, რომელსაც განაჩენი ბავშვის განვითარებასა და 
კეთილდღეობაზე მოახდენს. ბავშვის საუკეთესო ინტერესები ძირითადი საკითხი უნდა იყოს 
გადაწყვეტილების მიღების დროს. ზუსტად ამ საკითხთან დაკავშირებით, ბავშვის უფლებების 
კომიტეტმა  2013 წელს  მიიღო კომენტარი N14 (2013) ბავშვის უფლების შესახებ, მის საუკეთესო 
ინტერესს დაეთმოს უპირველესი ყურადღება.

“არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში, უპირველეს ყოვლისა, გაითვალისწინება 
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები”. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 
4).

დისკრიმინაციის დაუშვებლობა

„მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ და უზრუნველყოფენ მათი იურისდიქციის 
ფარგლებში მყოფი თითოეული ბავშვის ყველა უფლებას, რომელიც წინამდებარე კონვეციით არის 
გათვალისწინებული, ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციის გარეშე, განურჩევლად რასის, კანის ფერის, 
სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა მრწამსის, ეროვნული, ეთნიკური თუ სოციალური 
წარმოშობის, ქონებრივი მდგომარეობის, ბავშვის, მისი მშობლებისა და კანონიერი მეურვეების 
ჯანმრთელობისა და დაბადების მდგომარეობის ან სხვა რამ ვითარებისა“. (გაეროს ბავშვის უფლებათა 
კონვენცია, მუხლი 2)

“აკრძალულია არასრულწლოვნის, აგრეთვე მისი კანონიერი წარმომადგენლის პირდაპირი და ირიბი 
დისკრიმინაცია „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის 
პირველი მუხლით გათვალისწინებული ნიშნით/ნიშნებით” (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
კოდექსი, მუხლი 5).

ბავშვებს, რომლებსაც ემუქრებათ სავარაუდო დისკრიმინაციის საფრთხე, როგორც წესი, 
მიეკუთვნებიან  ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ ან მუშაობენ ქუჩაში; წარმოადგნენ ეთნიკურ, 
რელიგიურ თუ ენობრივ უმცირესობებს; აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები; არაერთხელ 
დაურღვევიათ კანონი. ასევე, უსახლკარო, სოციალური პრობლემების მქონე ბავშვები, ან ისეთები, 
ვისი მშობლებიც თავად არიან დამნაშავეები, ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მომხმარებლები, 
შეზღუდული სწავლის შესაძლებლობებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე 
ბავშვები.
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სიცოცხლის, სიცოცხლის შენარჩუნებისა და ჯანსაღი განვითარების 
უფლება

„მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ, რომ ყოველ ბავშვს აქვს სიცოცხლის ხელშეუხებელი უფლება. 
მონაწილე სახელმწიფოები შესაძლებლობისამებრ მაქსიმალურად უზრუნველყოფენ ბავშვის 
სიცოცხლის შენარჩუნებასა და ჯანსაღ განვითარებას“. (გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, მუხლი 6)

ყველა სისტემა მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოფდეს ბავშვის სიცოცხლის შენარჩუნებას და 
მის ჯანსაღ განვითარებას. ბავშვები პენიტენციურ სისტემაში უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ 
ოპტიმალური პირობებით, რაც მათ ფიზიკური და გონებრივი განვითარების შესაძლებლობას 
მისცემთ.

უფლება იყოს მოსმენილი

„მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ საკუთარი შეხედულებების ჩამოყალიბების უნარის 
მქონე ბავშვის უფლებას, თავისუფლად გამოთქვას თავისი შეხედულებები ნებისმიერ საკითხზე, 
რომელიც მას ეხება, ამასთან, ბავშვის შეხედულებებს სათანადო ყურადღება ეთმობა მისი ასაკისა და 
სიმწიფის შესაბამისად“. (გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, მუხლი 6)

“კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს აქვს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
პროცესში უშუალოდ ან/და კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით მონაწილეობის უფლება. მას 
აქვს აგრეთვე უფლება, მოუსმინონ და გაითვალისწინონ მისი მოსაზრებები ასაკისა და განვითარების 
დონის შესაბამისად”. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 10.1).

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების აღსრულების ნებისმიერ ეტაპზე, განსაკუთრებით 
პენიტენციურ სისტემაში, სრულად უნდა იქნეს დაცული ბავშვის მიერ საკუთარი მოსაზრებების 
თავისუფლად გამოთქმის უფლება იმ საკითხებზე, რომლებიც უშუალოდ ეხება ბავშვს. ბავშვის 
უფლებათა კომიტეტის აზრით, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში მოხვედრილ 
ბავშვთა მიერ გამოთქმული მოსაზრებები და შენიშვნები სულ უფრო ხშირად ედება საფუძვლად 
რეფორმებს, პროცესების გაუმჯობესებას და მათი უფლებების დაცვას.

პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლება

„ყოველ ბავშვს, რომელმაც, როგორც თვლიან, დაარღვია სისხლის სამართლის კანონმდებლობა, ან 
ბრალი ედება მის დარღვევაში, ჰქონდეს, სულ ცოტა, შემდეგი გარანტიები: ... მისი პირადი ცხოვრების 
სრული პატივისცემა საქმის გარჩევის ყველა სტადიაზე“. (გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, მუხლი 
40. (2.VII))

“არასრულწლოვნის პირადი ცხოვრების დაცულობა უზრუნველყოფილია არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე”. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
კოდექსი, მუხლი 13 (1) ).

“არასრულწლოვნის ნასამართლობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის შესახებ 
ინფორმაცია საჯარო არ არის. დაუშვებელია არასრულწლოვნის პერსონალური მონაცემების 
გამჟღავნება და გამოქვეყნება, გარდა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს 
კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა”. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, 
მუხლი 13 (2)).
პირადი ცხოვრების პატივისცემის მიზანია იმ ზიანის თავიდან აცილება, რომელიც შეიძლება მიადგეს 
ბავშვს საქმის გაუმართლებელი საჯაროობით. უარყოფითმა საჯაროობამ შეიძლება მოახდინოს 
ბავშვის სტიგმატიზაცია და, სავარაუდოდ, უარყოფითად აისახოს ბავშვის შესაძლებლობაზე მიიღოს 
განათლება, მოიძიოს სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილი, ასევე ზოგადად, მის რეინტეგრაციაზე.
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საერთო მიდგომა

საერთაშორისო სტანდარტი

„არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების შესახებ სამართლებრივი სისტემა უნდა მოიცავდეს 
არასრულწლოვანთა ფიზიკური და გონებრივი მდგომარეობის წამახალისებელ უფლებებსა და 
გარანტიებს. პატიმრობა გამოყენებულ უნდა იქნეს, როგორც უკანასკნელი ღონისძიება“. (გაეროს 
წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 1)

“..არასრულწლოვანთათვის თავისუფლების აღკვეთა უნდა წარმოადგენდეს უკანასკნელ 
ღონისძიებას და გამოყენებულ უნდა იქნეს მაქსიმალურად მცირე დროითა და მხოლოდ გამონაკლის 
შემთხვევებში. სანქციის ვადა უნდა განისაზღვროს სასამართლოს მიერ, არასრულწლოვანის ვადამდე 
გათავისუფლების შესაძლებლობის გათვალისწინებით“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ 
არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 2)

„თავისუფლების აღკვეთა განხორციელდება მხოლოდ იმ მიზნით, რისთვისაც ის იქნა შეფარდებული 
და იმგვარად, რომ არ დაამძიმოს მისი თანმდევი ტანჯვა“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 
რეკომენდაცია (2008)11, წესი 49.1)

„თავისუფლებააღკვეთილი არასრულწლოვანებისთვის გარანტირებული უნდა იყოს სხვადასხვა 
აქტივობები და ღონისძიებები ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით, რომელიც მიზნად 
ისახავს ნაკლებად შემზღუდავი რეჟიმის გზით გათავისუფლებისთვის და საზოგადოებაში 
რეინტეგრაციისთვის მომზადებას“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11, წესი 50.1)

„ასეთ დაწესებულებებში უნდა არსებობდეს უსაფრთხოებისა და კონტროლის ნაკლებ შემზღუდავი 
პირობები, რაც აუცილებელია არასრულწლოვანთა მიერ საკუთარი თავისთვის, პერსონალისთვის, 
სხვა ადამიანებისთვის ან ფართო საზოგადოებისთვის ზიანის მიყენების თავიდან ასაცილებლად“.  
(ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11, წესი 53.2)

„დაწესებულებაში ცხოვრების წესი რაც შეიძლება მეტად უნდა უახლოვდებოდეს საზოგადოებაში 
ცხოვრების პოზიტიურ ასპექტებს“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11, წესი 53.2)

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ზოგადად, 
სასჯელის ძირითადი მიზანი უნდა იყოს ბავშვის რეინტეგრაცია და მის მიერ მომავალში 
საზოგადოებაში სასარგებლო როლის შესრულება. ამ მიზნის მისაღწევად - „დაწესებულებაში 
განთავსებული არასრულწლოვანები მიიღებენ მზრუნველობას, დაცვასა და საჭირო დახმარებას - 
სოციალურს, საგანმანათლებლო, პროფესიულ, ფსიქოლოგიურ, სამედიცინო და ფიზიკურს - რაც 
შეიძლება აუცილებელი იყოს მათი ასაკის, სქესისა და პიროვნების გათვალისწინებით, აგრეთვე 
მათი სრულყოფილი განვითარების ინტერესების შესაბამისად“. (პეკინური წესები, წესი 26.1).  

ყველა დაწესებულება, რომელშიც ბავშვები არიან მოთავსებულები, უნდა მუშაობდეს ისეთი 
რეჟიმით, რომელიც ორიენტირებული იქნება საზოგადოებაში ბავშვის რეინტეგრაციაზე. ბავშვთან 
უნდა მოხდეს გასაუბრება მიყვანისთანავე და უნდა მომზადდეს ფსიქოლოგიური და სოციალური 
ანგარიში, რომელსაც, სამედიცინო ანგარიშთან ერთად, უნდა დაეყრდნოს დაწესებულება, რათა 
განისაზღვროს ბავშვისთვის ყველაზე შესაფერისი პროგრამა.

ადგილობრივი სტანდარტი

“არასრულწლოვნისთვის დანიშნული სასჯელის მიზანია არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაცია და ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება”. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
კოდექსი, მუხლი 65) 
 
“არასრულწლოვანი ბრალდებული, რომლის მიმართაც აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა 
იქნა გამოყენებული, თავსდება პატიმრობის დაწესებულების არასრულწლოვანთა განყოფილებაში, 
ხოლო არასრულწლოვანი მსჯავრდებული, რომელსაც სასჯელად თავისუფლების აღკვეთა 
დაენიშნა, − არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში. პატიმრობის დაწესებულების/
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მომსახურება, სადაც მოთავსებულია არასრულწლოვანი 
ბრალდებული/მსჯავრდებული, უნდა აკმაყოფილებდეს მისი ჯანმრთელობის დაცვის და ღირსების 
პატივისცემის მოთხოვნებს”. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 79 (1)) 
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“დაწესებულება არის დამოუკიდებელი ორგანიზაციული წარმონაქმნი, რომელიც არ არის 
იურიდიული პირი და ფუნქციონირებს სამინისტროს სისტემაში. დაწესებულება მისთვის 
მინიჭებული ცალკეული ფუნქციების შესრულებისას არის ადმინისტრაციული ორგანო”. 
(არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების დებულება, მუხლი 2 (1))

“დაწესებულება არის განსაკუთრებულად დაცული, სპეციალური დამცავი ზღუდეებით 
გარშემორტყმული დაწესებულება, რომელშიც უზრუნველყოფილია მსჯავრდებულთა მუდმივი 
მეთვალყურეობა”. (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების დებულება, მუხლი 2 (2))

დაწესებულებაში მიღება და განთავსება

საერთაშორისო სტანდარტი

/„ყველა საპატიმრო დაწესებულებაში, სადაც ხდება არასრულწლოვანთა მოთავსება, თითოეული 
არასრულწლოვანის შესახებ უნდა ინახებოდეს შემდეგი ინფორმაციის სრული და დაცული 
ჩანაწერი: (ა)ინფორმაცია არასრულწლოვნის ვინაობის შესახებ; (ბ) დანაშაულის ჩადენის მიზეზები 
და ფაქტები;  (გ)მისი დაწესებულებაში მიღების, გადაყვანისა და გათავისუფლების დღე და ზუსტი 
დრო; (დ)მშობლებისა და მეურვეებისთვის მათი მზრუნველობის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების 
მიღების, გადაყვანის ან გათავისუფლების შესახებ შეტყობინების დაუყოვნებლივ გაგზავნის 
დეტალები“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 21)

„მიღებისას  ყველა არასრულწლოვანს უნდა გადაეცეს საპატიმრო დაწესებულების შესახებ წესების 
ასლი და მათი უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ წერილობითი განმარტება მათთვის 
გასაგებ ენაზე, ისევე როგორც საჩივრის მიღებაზე უფლებამოსილი ორგანოების მისამართი და იმ 
კერძო თუ საჯარო ორგანოებისა და ორგანიზაციების მისამართები, რომლებიც გასცემენ იურიდიულ 
დახმარებას. იმ არასრულწლოვანებს, რომელთაც წერა-კითხვა არ იციან ან დაწერილი სახით ენის 
აღქმა არ შეუძლიათ, ინფორმაცია უნდა მიეწოდოთ მათთვის გასაგები ფორმით, რათა შეძლონ 
მიღებული ინფორმაციის სრულად აღქმა“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა 
დასაცავად, წესი 21)

 „არასრულწლოვანთა დაპატიმრებას ადგილი უნდა ჰქონდეს მხოლოდ იმ პირობებში, როცა სრულად 
იქნება მხედველობაში მიღებული მათი კონკრეტული მოთხოვნები, სტატუსი და სპეციალური 
მოთხოვნილებები მათი ასაკის, პიროვნულობის, სქესისა და დანაშაულის ტიპის, ისევე როგორც 
გონებრივი და ფიზიკური ჯანმრთელობის გათვალისწინებით, რაც უზრუნველყოფს მათ დაცვას 
მავნე ზეგავლენისა და სარისკო სიტუაციებისგან. თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა 
სხვადასხვა კატეგორიებად დასაყოფად პრინციპული კრიტერიუმი უნდა იყოს მათი კონკრეტული 
მოთხოვნილებისთვის შესაბამისი მოპყრობის ტიპის უზრუნველყოფა და მათი ფიზიკური, ფსიქიკური 
და მორალური მდგრადობისა და კეთილდღეობის დაცვა“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ 
არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 28)

„სხვადასხვა კატეგორიების არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში განთავსებისას, უპირველეს 
ყოვლისა, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ისეთი ტიპის მოვლა, რომელიც ყველაზე მეტად 
შეესაბამება მათ კონკრეტულ მოთხოვნებს და მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ხელშეუხებლობისა 
და კეთილდღეობის დაცვას“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11, წესი 66.3)

„დაწესებულებების შიგნით უნდა იყოს სათანადო შეფასების სისტემა, რათა არასრულწლოვნების 
განთავსება მათი განათლების, განვითარების დონისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისად 
მოხდეს“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11, წესი 61)
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ადგილობრივი სტანდარტი

“არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების დასაცავად პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებაში უნდა იყოს საკმარისი რაოდენობის კვალიფიციური და გადამზადებული 
პერსონალი (პედიატრი, ექიმი, ექთანი, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, სოციალური მუშაკი და სხვა)”. 
(არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 79 (2))

“არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში არასრულწლოვნები განთავსებული 
არიან სპეციალურ საცხოვრებელში, სადაც შესაძლებელია განხორციელდეს ვიზუალური ან/და 
ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობა და კონტროლი პატიმრობის კოდექსის 54-ე მუხლის 
შესაბამისად” . (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 79 (3))

“დაწესებულებაში მსჯავრდებულის მიღება ხდება დინამიკური უსაფრთხოების პრინციპების 
თანახმად. მსჯავრდებულის მიღებისას პირველ პროცედურას ახორციელებს ოპერატიული მორიგე, 
რომელიც ამოწმებს მსჯავრდებულის მისაღებად აუცილებელ დოკუმენტებს, ახდენს პიროვნების 
იდენტიფიცირებას, გამოკითხავს მსჯავრდებულს და ადარებს მის პასუხებს წარმოდგენილ 
დოკუმენტებთან”. (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების დებულება, მუხლი 13 (1))

“მსჯავრდებულის დაწესებულებაში მოთავსებისათვის აუცილებელია: ა) სასამართლოს 
გამამტყუნებელი განაჩენი, რომლითაც პირს შეეფარდა თავისუფლების აღკვეთა; ბ) მსჯავრდებულის 
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან სხვა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი ფოტოსურათით; 
გ) დაკავების ოქმი, თუ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულია დაკავების ოქმის 
შედგენა”. (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების დებულება, მუხლი 13 (2))

“სპეციალურ საცხოვრებელში მოთავსებისას მსჯავრდებულს, მისთვის გასაგები ფორმით და გასაგებ 
ენაზე, სოციალური განყოფილების მოსამსახურის ან მისი არ ყოფნის შემთხვევაში დაწესებულების 
სხვა მოსამსახურის მიერ წერილობით ეცნობება და ზეპირი ფორმით განემარტება სასჯელის მოხდის 
პირობები, მსჯავრდებულის უფლებები და მისდამი დაწესებულების მოსამსახურეების მოპყრობის 
წესები, ინფორმაციის მიღებისა და საჩივრის შეტანის წესები, დისციპლინური და სხვა სახის 
მოთხოვნები, აგრეთვე მსჯავრდებული გაფრთხილდება დაწესებულების დებულების დარღვევის 
გამო პასუხისმგებლობის თაობაზე. მსჯავრდებულისათვის უფლება-მოვალეობათა გაცნობის 
თაობაზე დგება ოქმი, რომელსაც ხელს აწერენ მსჯავრდებული და დაწესებულების სოციალური 
განყოფილების მოსამსახურე. მსჯავრდებულის მიერ ხელმოწერაზე უარის თქმის შემთხვევაში 
ოქმში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი”. (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების დებულება, 
მუხლი 13 (8))

კითხვები:

•	 ბავშვის მიღებისას განუმარტეს თუ არა მას უფლება-მოვალეობები გასაგები ფორმით და 
ენით?

•	 ბავშვის მიღებისას განისაზღვრა თუ არა, ვინ არის მისი კანონიერი წარმომადგენელი 
(მშობელი, მეურვე)? 

•	 ბავშვის დაწესებულებაში შემოყვანისთანავე ადმინისტრაციამ აცნობა თუ არა ამის შესახებ 
კანონიერ წარმომადგენელს და განემარტა თუ მას ბავშვის უფლება-მოვალეობების შესახებ?  

•	 ბავშვის მიღებისას განისაზღვრა თუ არა მისი საქმის კოორდინატორი?

•	 დაწესებულებაში არის თუ არა გამოკრული ბავშვის უფლება-მოვალეობები თვალსაჩინო 
ადგილას?

•	 ბავშვს  დაწესებულებაში მიღებისას ჩაუტარდა თუ არა სამედიცინო შემოწმება?

•	 ბავშვის საკანში განაწილებისას შეფასდა თუ არა მისი სტატუსი, დანაშაულის ტიპი, 
გონებრივი და ფიზიკური განვითარება და სხვა სპეციალური მოთხოვნილებები?

•	 დაწესებულებაში მიღებისას შეფასდა თუ არა ბავშვი არსებული კრიმინალური 
სუბკულტურის წესების, რისკებისა და მათი დაძლევის გზების შესახებ?
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•	 ვის მიერ განხორციელდა ასეთი სახის შეფასება და რა ინსტრუმენტები იქნა გამოყენებული?

•	 დაწესებულებაში მიღების პროცედურები დეტალურად  აღრიცხულია თუ არა სპეციალურ 
ჟურნალებში?

პრაქტიკული მითითებები:

•	 მონიტორინგის პროცესში დეტალურად უნდა შემოწმდეს მიღების პროცესში ის 
თანმიმდევრობა, რა თანმიმდევრობითაც მიიღეს ბავშვი სხვადასხვა სპეციალისტებმა. 
ამ შეფასების პროცესში თანაბრად მონაწილეობდნენ თუ არა სოციალური მუშაკები, 
ფსიქოლოგები, ექიმი და უსაფრთხოების სისტემის თანამშრომლები. უნდა შეფასდეს ის 
ოთახები, სადაც ასეთი სახის გასაუბრებები ტარდება - როგორ არის მოწყობილი,  ხომ არ 
არის დამთრგუნველი, შექმნილია თუ არა ბავშვისთვის ე.წ. მეგობრული გარემო?

•	 რა ფორმით მიაწოდა ადმინისტრაციამ ინფორმაცია უფლება-მოვალეობების შესახებ და 
კონკრეტულად რომელი სამსახურის წარმომადგენელმა მიაწოდა ასეთი სახის ინფორმაცია?  
როგორ არის შედგენილი თვითონ ტექსტი უფლება-მოვალეობების შესახებ, ხომ არ არის 
რთულად გასაგები?

•	 ძალიან მნიშვნელოვანია საკითხი, თუ როგორ ნაწილდებიან ბავშვები საკნებში. უნდა 
შეფასდეს, კონკრეტულად ვინ იღებს ამის შესახებ გადაწყვეტილებას და რას ეფუძნება ეს 
გადაწყვეტილება? როგორც წესი, პრაქტიკაში ხშირად ამის შესახებ გადაწყვეტილებას 
მხოლოდ უსაფრთხოების სამსახური იღებს და არ ხდება ამ საკითხის გადაწყვეტა 
მულტიდისციპლინურ გუნდში. უფრო კონკრეტულად, ყურადღებას არ აქცევენ ამ კუთხით 
სოციალური მუშაკის და ფსიქოლოგის პოზიციას.

•	 როგორ წესი, დაწესებულებაში ბავშვებს შორის არსებობს კრიმინალური სუბკულტურა, 
რომელიც გავლენას ახდენს დაწესებულებაში არსებულ პროცესებზე. ამ სუბკულტურის 
ფარგლებში ბავშვებს შორის არსებობს იერარქიები, რომლებსაც ბავშვები თვითონ უწესებენ 
ერთმანეთს. მონიტორი უნდა შეეცადოს იმის გარკვევას, თუ რამდენად ითვალისწინებს 
დაწესებულების ადმინისტრაცია არსებულ იერარქიას ბავშვების განაწილებისას, ასეთი 
სახის გადაწყვეტილების მიღებაში, ადმინისტრაციასთან ერთად, ხომ არ არიან ჩართულები 
ბავშვებს შორის არსებული ლიდერები, ხომ არ არის პატიმართა განაწილება საკნებში 
დისკრიმინაციული ხასიათის?

•	 აღრიცხვის ჟურნალი ვიზიტორებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის ინსტრუმენტია, 
ვინაიდან ის მოიცავს ინფორმაციას ბავშვების, მათი ასაკის და თავისუფლების აღკვეთის 
მიზეზების, ისევე როგორც გათავისუფლების თარიღის შესახებ. ეს ინფორმაცია 
უმნიშვნელოვანესია იმის დასადგენად, გადატვირთულია თუ არა დაწესებულება.  

განცალკევებით განთავსება

საერთაშორისო სტანდარტი

„თავისუფლებააღკვეთილი ყოველი ბავშვი უნდა განცალკევდეს უფროსებისგან, თუ არ მიიჩნევა, 
რომ ბავშვის ყველაზე ჭეშმარიტი ინტერესებისთვის ამის გაკეთება საჭირო არ არის; ბავშვს უნდა 
ჰქონდეს უფლება, კავშირი იქონიოს თავის ოჯახთან მიმოწერის ან შეხვედრების ფორმით, 
განსაკუთრებულ გარემოებათა გამოკლებით“. (გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, მუხლი 37 (გ))

 „არასრულწლოვანი პატიმრები უნდა განთავსდნენ სრულწლოვანი პატიმრებისგან განცალკევებით“. 
(გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, წესი 8 (ე))

„არასრულწლოვანები არ უნდა მოთავსდნენ იმავე საპატიმრო დაწესებულებაში, სადაც იმყოფებიან 
ზრდასრულნი, თუ ისინი არ არიან ერთი ოჯახის წევრები. ზედამხედველობის პირობებში 
შესაძლებელია არასრულწლოვანების მოთავსება სიფრთხილით შერჩეულ, ზრდასრულ 
ადამიანებთან ერთად, სპეციალური პროგრამის ფარგლებში, რაც სასარგებლოდ იქნება აღიარებული 
შესაბამისი არასრულწლოვანისთვის“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა 
დასაცავად, წესი 29) 
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„არასრულწლოვანები უნდა განთავსდნენ არა უფროსებისთვის განკუთვნილ დაწესებულებებში, 
არამედ სპეციალურად მათთვის გამოყოფილ დაწესებულებებში. თუ არასრულწლოვანები მაინც 
მხოლოდ დიდებისთვის განკუთვნილ დაწესებულებებში განთავსდებიან, ისინი ცალკე უნდა 
დაბინავდნენ, გარდა იმ ინდივიდუალური შემთხვევებისა, როცა ამის გაკეთება მათ ინტერესებს 
ეწინააღმდეგება.“  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11, წესი 59.1)

„სრულწლოვანებას მიღწეული მოზარდები და ახალგაზრდა სრულწლოვანები, რომელთა მიმართ 
მიდგომაც ისეთია, თითქოს ისინი არასრულწლოვანები იყვნენ, განთავსდებიან არასრულწლოვან 
სამართალდამრღვევთათვის განკუთვნილ დაწესებულებაში ან სპეციალიზებულ დაწესებულებაში 
ახალგაზრდა სრულწლოვანებისთვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათი სოციალური 
რეინტეგრაციისთვის უკეთესია მოზრდილთა დაწესებულებაში განთავსება“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა 
კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11, წესი 59.3)

„მამრობითი და მდედრობითი სქესის არასრულწლოვანები ჩვეულებრივ ცალ-ცალკე 
დაწესებულებებში ან დაწესებულების შიგნით ცალ-ცალკე დანაყოფებში უნდა განთავსდნენ. მაშინაც, 
როცა მამრობითი და მდედრობითი სქესის არასრულწლოვანები ცალ-ცალკე არიან განთავსებულები, 
მათ უნდა შეეძლოთ ერთობლივ ღონისძიებებში მონაწილეობა“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 
რეკომენდაცია (2008)11, წესი 60.)

ადგილობრივი სტანდარტი

“ერთმანეთისგან განცალკევებით უნდა მოთავსდნენ: ა) ბრალდებული და მსჯავრდებული 
არასრულწლოვნები; ბ) მდედრობითი სქესის და მამრობითი სქესის არასრულწლოვნები”. 
(არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 81 (1))

“არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში არასრულწლოვანთათვის უსაფრთხო 
გარემოს უზრუნველსაყოფად ისინი უნდა განთავსდნენ ასაკობრივი ჯგუფის, ჩადენილი 
დანაშაულის სიმძიმის, ფიზიკური და გონებრივი განვითარების, აგრეთვე არასრულწლოვანთა 
საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე სხვა მახასიათებლების მიხედვით”. (არასრულწლოვანთა 
მარლთმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 81 (3))

“მდედრობითი სქესის არასრულწლოვანი მსჯავრდებული თავსდება ქალთა სპეციალური 
დაწესებულების არასრულწლოვანთა განყოფილებაში და მასზე ვრცელდება არასრულწლოვანთა 
სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულისათვის დადგენილი ნორმები”. 
(არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 81 (4))

“დაწესებულებაში, როგორც წესი, განცალკევებით ათავსებენ: ა) პირველად მსჯავრდებულებს; 
ბ) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1431 ან/და 1432 მუხლით/მუხლებით 
გათვალისწინებულ  დანაშაულზე/დანაშაულებზე დაზარალებულად ცნობილ პირებს; გ) პირებს, 
რომელთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას შეიძლება საფრთხე შეექმნას წარსული სამსახურებრივი 
საქმიანობიდან გამომდინარე; დ) განსაკუთრებით საშიშ პირებს, რომელთა პიროვნული თვისებები, 
კრიმინალური ავტორიტეტი, დანაშაულის ჩადენის მოტივი, დამდგარი მართლსაწინააღმდეგო 
შედეგი ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გამოვლენილი ქცევა მნიშვნელოვან 
საფრთხეს უქმნის დაწესებულებისა და მათ გარშემომყოფთა უსაფრთხოებას”. (არასრულწლოვანთა 
სარეაბილიტაციო დაწესებულების დებულება, მუხლი 12)

კითხვები:

•	 ბავშვები განთავსებულები არიან თუ არა განცალკევებით ზრდასრული პატიმრებისგან?

•	 აქვთ თუ არა შესაძლებლობა, რამე ფორმით იქონიონ ურთიერთობა ზრდასრულ 
პატიმრებთან?

•	 გოგონები განთავსებულები არიან თუ არა ბიჭებისგან განცალკევებით?

•	 იმ შემთხვევაში, თუკი ბავშვები განთავსებული არიან ზრდასრულ პატიმრებთან ერთად, 
არის თუ არა აღნიშნული ნაბიჯი ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე?
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პრაქტიკული მითითებები:

•	 იმ დაწესებულებებში, სადაც ბავშვები განთავსებულნი არიან ცალკე განყოფილებაში 
ზრდასრულთა დაწესებულებაში, უნდა შემოწმდეს, მიმღები განყოფილება ზრდასრულებისა 
და ბავშვებისთვის ერთიანია თუ ცალ-ცალკე? იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ბავშვებს 
იღებენ, აქვთ თუ არა გავლილი სპეციალური გადამზადება და ახორციელებენ თუ არა ეს 
პირები, მათ შორის, ზრდასრული პატიმრების მიღებას?

•	 იმ დაწესებულებებში, სადაც ბავშვები განთავსებული არიან ცალკე განყოფილებაში 
მოზრდილთა დაწესებულებაში, შეიძლება, ერთი შეხედვით ჩანდეს, რომ მათ არ აქვთ 
კავშირი ზრდასრულ პატიმრებთან. ამ კუთხით ყურადღება უნდა მიექცეს განყოფილების 
განლაგებას კონკრეტული დაწესებულების ერთიან ინფრასტრუქტურაში. ხომ არ არის 
შესაძლებელი გადაძახილით ან სხვა ფორმით ხმის მიწვდენა ზრდასრულ პატიმართა 
საცხოვრებელ ნაწილთან. ასევე, ხშირია პრაქტიკაში, როცა დაწესებულებებში საჭმელს 
არიგებენ სამეურნეო მომსახურების ზრდასრული პატიმრები. იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვთა 
განყოფილებას ასეთი სახის პატიმრები ემსახურებიან, ბუნებრივია, ეს განყოფილება  
ზრდასრული პატიმრებისგან იზოლირებას ვერ უზრუნველყოფს. 

კონტაქტი გარესამყაროსთან

საერთაშორისო სტანდარტი

„თავისუფლებააღკვეთილ ყოველ ბავშვს ... ჰქონდეს უფლება, კავშირი იქონიოს თავის  ოჯახთან 
მიმოწერის ან შეხვედრების ფორმით, განსაკუთრებულ გარემოებათა გამოკლებით“. (გაეროს ბავშვის 
უფლებათა კონვენცია, მუხლი 37 (გ))

„თავისუფლებააღკვეთილ ყველა ბავშვს აქვს უფლება, შეინარჩუნოს კონტაქტი ოჯახთან 
კორესპონდენციის და ვიზიტების მეშვეობით. ვიზიტების ხელშეწყობის მიზნით, საჭიროა ბავშვის 
მოთავსება იმ დაწესებულებაში, რომელიც ყველაზე ახლოს მდებარეობს ოჯახის საცხოვრებელთან“. 
(ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი N10, მუხლი 87)

„ყველა საშუალებით უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი ის, რომ არასრულწლოვანი სათანადო 
კონტაქტში იყოს გარესამყაროსთან, რაც სამართლიანი და ჰუმანური მოპყრობის არსებით 
ნაწილს შეადგენს და მნიშვნელოვანია არასრულწლოვანის საზოგადოებისკენ მოსაბრუნებლად. 
არასრულწლოვნებს უფლება უნდა ჰქონდეთ, იკონტაქტონ თავიანთ ოჯახთან, მეგობრებთან 
და სხვა პირებთან თუ რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციების წარმომადგენელთან“. (გაეროს წესები 
თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 59 )

„ბავშვს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, სახლში მოინახულოს ოჯახი“. (ბავშვის უფლებათა კომიტეტის 
ზოგადი კომენტარი N10, მუხლი 89)

„მნახველების მიღება ისე უნდა იყოს ორგანიზებული, რომ არასრულწლოვანს შეეძლოს, შეინარჩუნოს 
და განავითაროს ჩვეულებრივი ოჯახური ურთიერთობები და ჰქონდეს სოციალური რეინტეგრაციის 
შანსი“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11, წესი 84)

„ყველა არასრულწლოვანს უფლება უნდა ჰქონდეს, წერილობით ან ტელეფონით, არანაკლებ კვირაში 
ორჯერ, ეკონტაქტოს თავისთვის სასურველ ადამიანს, თუ ეს მას კანონით არ ეკრძალება“. (გაეროს 
წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 61)

„არასრულწლოვანებს შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ, მუდმივად იყვნენ ინფორმირებულნი  
სიახლეების შესახებ გაზეთების, ჟურნალებისა და სხვა პუბლიკაციების კითხვით, რადიოს მოსმენითა 
და სატელევიზიო გადაცემების ყურებით“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა 
დასაცავად, წესი 62) 

„კომუნიკაცია და მონახულება შეიძლება დაექვემდებაროს შეზღუდვასა და მონიტორინგს მიმდინარე 
გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, ისევე როგორც წესრიგის დამყარების, უსაფთხოებისა 
და დაცვის, დანაშაულის თავიდან აცილების ან დანაშაულის მსხვერპლთა დაცვის მიზნით, 
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მაგრამ შეზღუდვები, მათ შორის სასამართლოს ხელისუფლების განკარგულებით შემოღებული 
კონკრეტული შეზღუდვები, მაინც უნდა იძლეოდეს მინიმალურად დასაშვები კონტაქტების 
საშუალებას“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11, წესი 85.2)

„დისციპლინური სასჯელი არ უნდა გულისხმობდეს ოჯახთან კონტაქტის ან მნახველის მიღების 
შეზღუდვას, თუ თავად დისციპლინური სამართალდარღვევა არ არის გამოწვეული ასეთი 
კონტაქტებისა და ვიზიტების გამო“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11, წესი 
95.6)

„სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს უფასო იურიდიული დახმარება არასრულწლოვანთათვის, 
მათი მშობლებისა ან კანონიერი მეურვეებისთვის, თუ ამას მართლმსაჯულების ინტერესები 
მოითხოვს“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11, წესი 120. 3)

ადგილობრივი სტანდარტი

“არასრულწლოვან მსჯავრდებულს აქვს ოჯახთან და გარე სამყაროსთან ხშირი და რეგულარული
კონტაქტის უფლება. კერძოდ, მას უფლება აქვს: ა) ჰქონდეს თვეში 4 ხანმოკლე პაემანი, ხოლო 
წახალისების ფორმით – თვეში 2 დამატებითი ხანმოკლე პაემანი; ბ) ჰქონდეს წელიწადში 4 ხანგრძლივი 
პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით – წელიწადში 6 დამატებითი ხანგრძლივი პაემანი; გ) თვეში 
ჰქონდეს საკუთარი ხარჯით 5 სატელეფონო საუბარი, თითოეული – არაუმეტეს 15 წუთისა, ხოლო 
წახალისების ფორმით, საკუთარი ხარჯით − ულიმიტო სატელეფონო საუბარი; დ) ჰქონდეს თვეში 4 
ვიდეოპაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით − თვეში 2 დამატებითი ვიდეოპაემანი; ე) შეუზღუდავად 
მიიღოს წერილები, ამანათები და გზავნილები. ამასთანავე, ამანათებისა და გზავნილების მიღების 
უფლება შეიძლება შეიზღუდოს ამ კოდექსის 92-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად; ვ) ისარგებლოს პირადი ტელევიზორითა და რადიომიმღებით; ზ) არასრულწლოვანთა 
სარეაბილიტაციო დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებულ მაღაზიაში კვების პროდუქტების, 
პირველადი მოხმარებისა და სხვა საგნების შესაძენად თავის პირად ანგარიშზე არსებული თანხა 
ყოველთვიურად დახარჯოს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 
ბრძანებით გათვალისწინებული ლიმიტის ფარგლებში”. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
კოდექსი, მუხლი 87 (1))

“არასრულწლოვან ბრალდებულს უფლება აქვს, თვეში ჰქონდეს არაუმეტეს 4 ხანმოკლე პაემნისა. 
მას აგრეთვე აქვს უფლება, დაწესებულების ადმინისტრაციის კონტროლით, საკუთარი ხარჯით 
ჰქონდეს 3 სატელეფონო საუბარი, თითოეული – არაუმეტეს 15 წუთისა, და შეუზღუდავად 
მიიღოს წერილები და ამანათები. აღნიშნული უფლებები შეიძლება შეიზღუდოს გამომძიებლის 
ან პროკურორის დადგენილების ან სასამართლოს განჩინების საფუძველზე, არასრულწლოვნის 
საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით“. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 
87 (2))

“არასრულწლოვან მსჯავრდებულს უფლება აქვს, წელიწადში სამჯერ ისარგებლოს თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის უფლებით. თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 დღეს, 
რომელშიც შედის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის დანიშნულების ადგილამდე მგზავრობის 
დროც“. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 88 (1))

კითხვები:

•	 რამდენად ხშირად აქვთ ბავშვებს ოჯახთან/ახლო ნათესავებთან შეხვედრის შესაძლებლობა?

•	 რა სახის პაემნებით სარგებლობენ?

•	 რა ხანგრძლივობისაა პაემნები?

•	 ხომ არ ექმნებათ რაიმე პრობლემა პაემნებთან  დაკავშირებით?
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•	 ტარდება თუ არა პაემნები პრივატულ გარემოში?

•	 იხდით თუ არა საფასურს პაემნით სარგებლობის უფლებაში?

•	 იყენებს თუ არა ადმინისტრაცია ბავშვის მიმართ წახალისების სახით დამატებით პაემნებს?

•	 ეცნობება თუ არა ბავშვს წერილობით კანონით გათვალისწინებულ პირებთან შეხვედრაზე 
დაწესებულების დირექტორის თანხმობა/მოტივირებული უარი ? 

•	 ეძლევათ თუ არა ბავშვებს შვებულების უფლება? რამდენად ხშირად?

•	 აქვთ თუ არა ბავშვებს რადიოს, ტელევიზიის, ჟურნალ-გაზეთების სარგებლობის და 
გამოყენების შესაძლებლობა?

•	 აქვთ თუ არა ჟურნალ-გაზეთების გამოწერის შესაძლებლობა?

•	 აქვთ თუ არა სატელეფონი საუბრის უფლება და რა სიხშირით?

•	 იხდიან თუ არა საფასურს სატელეფონი საუბრებში?

•	 კონტროლდება თუ არა ადმინისტრაციის მიერ სატელეფონო საუბრები?

•	 აქვთ თუ არა წერილების შეუზღუდავად გაგზავნის შესაძლებლობა?

•	 არიან თუ არა ბავშვები უზრუნველყოფილი შესაბამისი საწერი საშუალებებით და 
ქაღალდით ?

•	 ექვემდებარება თუ არა ცენზურას ბავშვების მიერ გაგზავნილი პირადი წერილები?

•	 არის თუ არა დასაბუთებული ადმინისტრაციის მხრიდან კონკრეტული პირადი  
მიმოწერის ცენზურის შემთხვევები?

•	 იხდიან თუ არა საფასურს წერილების გაგზავნაში?

•	 როგორი სახის მიმოწერისას იხდიან საფასურს?

•	 გამოყენებულ ყოფილა თუ არა დისციპლინური წესით გარე სამყაროსთან ურთიერთობის 
აკრძალვა რაიმე ფორმით?

•	 აქვთ თუ არა ადვოკატთან შეუზღუდავი შეხვედრის უფლება?

•	 საჭიროების შემთხვევაში იღებენ თუ არა უფასო იურიდიულ დახმარებას?

•	 ხელშეწყობილია თუ არა ბავშვის კომუნიკაცია ოჯახთან/სხვა მნიშვნელოვანი კონტაქტთან 
გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს ეწინააღმდეგება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს?

•	 ეძლევათ თუ არა ბავშვებს განსაკუთრებულ, პირად გარემოებებთან დაკავშირებით 
დაწესებულების დროებით დატოვების უფლება ?

პრაქტიკული მითითებები:

•	 ოჯახის წევრებთან პაემნების ორგანიზებაში, ხშირ შემთხვევაში, ჩართულები არიან 
სოციალური მუშაკები. პრაქტიკაში არის შემთხვევები, როცა ოჯახის წევრები სხვადასხვა 
მიზეზების გამო არ მოდიან ბავშვებთან შეხვედრაზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია 
ოჯახის წევრებთან მჭიდრო ურთიერთობის ქონა, მათი მოტივირება, რომ ხშირად 
მოინახულონ ბავშვები და ზოგადად მონაწილეობა მიიღონ შემდგომში რეაბილიტაციის 
პროცესის ორგანიზებაში. საკითხი, რომელიც უნდა შეაფასონ მონიტორებმა, არის ის, ხომ არ 
ეზღუდებათ ან ეკრძალებათ სოციალურ მუშაკებს, ფსიქოლოგებს ბავშვის ოჯახის წევრებთან 
ურთიერთობა? პრაქტიკაში ხშირია ხოლმე, როდესაც დაწესებულების ადმინისტრაცია 
ოჯახის წევრებთან ურთიერთობას უკრძალავს დაუსაბუთებელი უსაფრთხოების 
მიზნებიდან გამომდინარე, რაც არ ემსახურება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს.
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•	 ძალიან მნიშვნელოვანია, შეფასდეს, თუ როგორ ხდება სატელეფონო საუბრების ორგანიზება 
დაწესებულებაში. ხომ არ არიან ამ შემთხვევაში პრივილეგირებული პირები და ამით ხომ 
არ ირღვევა სხვათა უფლებები? პენიტენციური სისტემისთვის დამახასიათებელია შიდა 
ძალადობა პატიმრებს შორის და უნდა შეფასდეს, ხომ არ იყენებენ ზოგიერთი ბავშვების 
სასაუბროს დროს (შესაბამის ბარათებს) სხვა, ე.წ. ლიდერი ბავშვები? უნდა შემოწმდეს, თუ 
როგორ ხდება სატელეფონო საუბრების აღწერა?

საყოფაცხოვრებო პირობები

საერთაშორისო სტანდარტი

„ყოველ თავისუფლებააღკვეთილ ბავშვს უნდა ეპყრობოდნენ ჰუმანურად და პიროვნების 
ხელშეუვალი ღირსების პატივისცემით, ისე რომ გათვალისწინებული იყოს მისი ასაკის პირთა 
მოთხოვნილებები“. (ბავშვის უფლებათა კონვენცია, მუხლი 37 (გ))

„თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვნებს უფლება აქვთ, იმყოფებოდნენ ისეთ დაწესებულებებში 
და ჰქონდეთ ისეთი მომსახურება, რომელიც შეესაბამება მათი ჯანმრთელობისა და პირადი ღირსების 
მოთხოვნებს“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 31)

„საძინებელი ადგილი უნდა წარმოადგენდეს პალატას საძინებლებისა თუ ინდივიდუალური 
საძინებლებელი ოთახების ერთობლიობას, ადგილობრივი სტანდარტების გათვალისწინებით“. 
(გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 33)

/„ყველა არასრულწლოვანი, ადგილობრივი და ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად, 
უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს საკუთარი და საკმარისი თეთრეულით, რომელიც უნდა იყოს 
სუფთა, მოწესრიგებული და ხშირად იცვლებოდეს, რათა შენარჩუნდეს სისუფთავე“. (გაეროს წესები 
თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 33)

„არასრულწლოვნისთვის გათვალისწინებული საცხოვრებელი პირობები, განსაკუთრებით 
კი საძინებელი პირობები, ისეთი უნდა იყოს, რომ არ ლახავდეს ადამიანის ღირსებას და 
შეძლებისდაგვარად ითვალისწინებდეს კონფიდენციალობის უფლებას, აკმაყოფილებდეს 
ჯანდაცვისა და ჰიგიენის მოთხოვნებს, სათანადო ყურადღება ექცეოდეს კლიმატურ პირობებს და, 
განსაკუთრებით, გამოყოფილი ფართის რაოდენობას, ჰაერის კუბატურას, განათებას, გათბობას 
და ვენტილაციას. ამ საკითხებთან დაკავშირებული კონკრეტული მინიმალური მოთხოვნები 
ეროვნულ კანონმდებლობაში უნდა იყოს გათვალისწინებული“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 
რეკომენდაცია, წესი 63.1)

ადგილობრივი სტანდარტი

“არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს სხვა ბრალდებულებთან/
მსჯავრდებულებთან შედარებით გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო და კვების პირობები“. 
(არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 83 (1))

“ერთ მსჯავრდებულზე საცხოვრებელი ფართობის ნორმა არ უნდა იყოს 4 კვადრატულ მეტრზე 
ნაკლები … მსჯავრდებულისათვის გამოყოფილი სპეციალური საცხოვრებელი უნდა შეესაბამებოდეს 
კანონმდებლობით დადგენილ სანიტარიულ-ჰიგიენურ ნორმებს, უზრუნველყოფდეს 
მსჯავრდებულის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებას … სპეციალური 
საცხოვრებლის პირობები არ უნდა ხელყოფდეს მსჯავრდებულის პატივსა და ღირსებას, პირადი 
ცხოვრების ხელშეუხებლობას … სპეციალურ საცხოვრებელში მსჯავრდებულის ძირითადი 
საყოფაცხოვრებო ნივთები (საწოლი, მაგიდა, სკამი, ტუმბო) უნდა იყოს რკინის, მყარად შეკრული 
და იატაკზე ან კედელზე დამონტაჟებული კონსტრუქცია, რომლის გადაადგილება სპეციალური 
იარაღების დახმარების გარეშე შეუძლებელია … მსჯავრდებულის სპეციალურ საცხოვრებელს უნდა 
ჰქონდეს ფანჯარა, რომელიც უზრუნველყოფს ბუნებრივ განათებას. სპეციალური საცხოვრებელი 
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ბუნებრივი ან/და ხელოვნური ვენტილაციით. მსჯავრდებული 
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გათბობით”. (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების 
დებულება, მუხლი 29)
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კითხვები:

•	 არის თუ არა საკმარისი საცხოვრებელი ფართი თითოეული ბავშვისთვის?

•	 უზრუნველყოფს თუ არა საკანში არსებული ფანჯარა ბუნებრივ განათებას?

•	 უზრუნველყოფილია თუა არა საკანი ბუნებრივი ვენტილაციით?

•	 საკმარისია თუ არა ბუნებრივი განათება კითხვისთვის?

•	 არის თუ არა საკანში სეზონის შესაბამისი ტემპერატურა?

•	 აქვთ თუ არა ბავშვებს ყოველდღიურად სუფთა ჰაერზე გასვლის შესაძლებლობა და რა 
ხანგრძლივობით?

პირადი ჰიგიენა

საერთაშორისო სტანდარტი

„სანიტარიული მოწყობილობები ისე უნდა იყოს განლაგებული და იმგვარად საკმარისი 
სტანდარტებით, რომ ყველა არასრულწლოვანმა შეძლოს, საჭიროებისამებრ, საკუთარი ფიზიკური 
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება განცალკევებითა და სუფთა და სათანადო ფორმით“.  (გაეროს 
წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 34)

„დაწესებულების ყველა ადგილი სათანადოდ უნდა ლაგდებოდეს და მუდმივად იყოს დაცული 
სისუფთავე“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 65.1)

„არასრულწლოვანები შეუფერხებლად უნდა სარგებლობდნენ აბაზანა-ტუალეტებით, რომლებიც 
ჰიგიენურია და იძლევა განმარტოების საშუალებას“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 
(2008)11,  წესი 65.2)

„უნდა არსებობდეს შესაბამისი საშუალებები, რომ არასრულწლოვანმა, თუ შესაძლებელია - 
ყოველდღიურად, მიიღოს კლიმატისთვის შესაფერი ტემპერატურის აბაზანა ან შხაპი“. (ევროსაბჭოს 
მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 65.3)

„არასრულწლოვანებმა უნდა დაიცვან პირადი ჰიგიენა, სისუფთავეში იქონიონ საკუთარი 
ტანსაცმელი და საძინებელი, ხოლო ხელმძღვანელობამ უნდა ასწავლოს მათ, როგორ მიაღწიონ ამას 
და მოამარაგონ ისინი ამისთვის აუცილებელი საშუალებებით“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 
რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 63.4)

 

ადგილობრივი სტანდარტი

“მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა დაიკმაყოფილოს ბუნებრივი ფიზიოლოგიური 
მოთხოვნილებები და დაიცვას პირადი ჰიგიენა პატივისა და ღირსების შეულახავად … დაწესებულება 
უზრუნველყოფს მსჯავრდებულს შხაპის მიღების შეუზღუდავი შესაძლებლობით და არანაკლებ 
თვეში ერთხელ საპარიკმახერო მომსახურებით … დაწესებულებას ეკრძალება მოსთხოვოს 
მსჯავრდებულს თმის მთლიანი გადაპარსვა, თუ არ არსებობს ექიმის მოთხოვნა ან ჰიგიენური 
აუცილებლობა”. (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების დებულება, მუხლი 30 (1,2,3))

კითხვები:

•	 ეძლევათ თუ არა ბავშვებს სათანადო ინტენსივობით (არანაკლებ, კვირაში ორჯერ)  
აბანოთი სარგებლობის საშუალება და არის თუ არა ეს საკმარისი ჰიგიენის დასაცავად?

•	 არის თუ არა საკანში ონკანი, ნიჟარა ან პირსაბანი?

•	  მწყობრშია თუ არა საკანში სველი წერტილები?
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•	 არის თუ არა ტუალეტი იზოლირებული და იძლევა თუ არა განმარტოების საშუალებას?

•	 აქვთ თუ არა ბავშვებს ტუალეტით შეუზღუდავი სარგებლობის შესაძლებლობა, დღისით 
და ღამით?

•	 მიეწოდებათ თუ არა ბავშვებს პერიოდულად ჰიგიენური საშუალებები?

•	 არის თუ არა საკანში სისუფთავე?

•	 ალაგებენ თუ არა ზოგადად  ბავშვები საკუთარ საკნებს და იცავენ თუ არა ჰიგიენას?

•	 უტარდება თუ არა საკანს და მთლიანად საცხოვრებელ კორპუსს რეგულარულად (არანაკლებ 
3 თვეში ერთხელ) დეზინფექცია?

•	 უზრუნველყოფენ თუ არა ბავშვებს საპარიკმახერო მომსახურებით (არანაკლებ თვეში 
ერთხელ)?

პრაქტიკული მითითებები:

•	 მნიშვნელოვანია, რომ ადგილზე ინახოს ყველა ბავშვის საცხოვრებელი სადგომი. ამ პროცესში 
უნდა შემოწმდეს, აქვს თუ არა ყველას საკმარისი თეთრეული, ტანსაცმელი და ჰიგიენური 
საშუალებები? გარდა ამისა, ყურადღება უნდა მიექცეს საკნებში არსებული ნივთებს კერძოდ, 
ხომ არ არიან გარკვეული ჯგუფები პრივილეგირებულ მდგომარეობაში? მაგალითად, ხომ 
არ არის ზოგიერთ საკანში უფრო მეტი ლეიბი, საბანი, თეთრეული, ვიდრე სხვა საკნებში? 
არის თუ არა ზოგიერთ საკანში ისეთი ნივთები, რაც სხვა საკნებში არ გვხდება და ზოგადად 
არ შედის ნებადართული ნივთების ჩამონათვალში? ასევე სხვა ნიშნები,  რაც მოგვცემს 
იმის დასკვნის საშულებას, რომ გარკვეული კატეგორიის პირებს უფრო მეტი პრივილეგია 
ენიჭებათ.

•	 ჰიგიენის დაცვა საკნებში არის ბავშვების მოვალეობა. ამ კუთხით უნდა შემოწმდეს, 
ზოგიერთი ბავშვი/ბავშვები ხომ არ ალაგებინებენ თავიანთ საკნებს მათ მიერ აღიარებულ 
სუბკულტურაში იერარქიის დაბალ დონეზე მყოფ პირებს? ხომ არ არეცხინებენ ტანსაცმელს? 
მსგავს შემთხვევაში რა რეაგირებას ახდენს ასეთ საკითხებზე ადმინისტრაცია? 

ტანსაცმელი და თეთრეული

საერთაშორისო სტანდარტი

„შესაძლებლობის ფარგლებში, არასრულწლოვანებს უნდა ჰქონდეთ უფლება, გააჩნდეთ თავიანთი 
პირადი ტანსაცმელი. საპატიმრო დაწესებულებამ უნდა უზრუნველყოს, რომ თითოეულ 
არასრულწლოვანს ჰქონდეს ამინდის შესაბამისი და მისი ჯანმრთელობისთვის საჭირო პირადი 
ტანსაცმელი, რომელიც არანაირად არ იქნება მისთვის დამამცირებელი ან შეურაცხმყოფელი. 
არასრულწლოვანებს, რომლებმაც რაღაც მიზნით დატოვეს დაწესებულება, უფლება უნდა მიეცეთ, 
ჩაიცვან თავიანთი საკუთარი ტანსაცმელი“.  (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა 
დასაცავად, წესი 36)

„არასრულწოვნებს, რომელთაც არ გააჩნიათ საკმარისი და შესაფერისი საკუთარი ტანსაცმელი, 
ასეთი ტანსაცმლით დაწესებულება მოამარაგებს“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 
(2008)11, წესი 66.2)

„შესაფერისია ისეთი ტანსაცმელი, რომელიც არ არის დამამცირებელი ან შეურაცხმყოფელი, 
კლიმატისთვის შესაფერისია და არ ემუქრება დაცულობასა და უსაფრთხოებას“/. ევროსაბჭოს 
მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 66.3

„ყველა არასრულწლოვანს უნდა გამოეყოს ცალკე საწოლი, ცალკე ლოგინი და თეთრეული, 
რომელიც წესრიგში იქნება და საკმაოდ ხშირად გამოიცვლება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მათი 
სისუფთავე“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11, წესი 67)



40

ადგილობრივი სტანდარტი

„თუ ბრალდებულს/მსჯავრდებულს არა აქვს პირადი ტანსაცმელი, ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს 
მას სეზონის შესაფერისი სპეციალური ტანსაცმლით, რომელიც თავისი ფორმით არ უნდა ლახავდეს 
ადამიანის ღირსებას…  ბრალდებულს/მსჯავრდებულს პირად სარგებლობაში უნდა ჰქონდეს 
საწოლი და თეთრეული, რომელიც მას უნდა გადაეცეს სუფთა და დაუზიანებელი. ადმინისტრაციამ 
უნდა უზრუნველყოს თეთრეულის სისუფთავე”. (პატიმრობის კოდექსი, მუხლი 22)

“თუ მსჯავრდებულს არა აქვს პირადი ტანსაცმელი, დაწესებულება უზრუნველყოფს მას სეზონის 
შესაფერისი სპეციალური ტანსაცმლით, რომელიც თავისი ფორმით არ უნდა ლახავდეს ადამიანის 
ღირსებას …  აუცილებლობის შემთხვევაში მსჯავრდებულს ეძლევა სამუშაო ტანსაცმელი … 
მსჯავრდებულს პირად სარგებლობაში უნდა ჰქონდეს საწოლი და თეთრეული, რომელიც მას უნდა 
გადაეცეს სუფთა და დაუზიანებელი … დაწესებულებამ უნდა უზრუნველყოს დაწესებულების 
ტერიტორიისა და თეთრეულის სისუფთავე”. (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების 
დებულება, მუხლი 30 (4,5,6,7))

კითხვები:

•	 აქვთ თუ არა ბავშვებს სეზონის შესაფერისი ტანსაცმელი?

•	 საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფს თუ არა ადმინისტრაცია სეზონის შესაფერისი 
ტანსაცმლით?

•	 ტანსაცმელი პერიოდულად ირეცხება თუ არა? რა სიხშირით იცვლება?

•	 ტანსაცმელი ხომ არ არის ღირსების შემლახავი?

•	 არიან თუ არა ბავშვები უზრუნველყოფილნი  თეთრეულით?

•	 რამდენად ხშირად იცვლება თეთრეული?

კვება

საერთაშორისო სტანდარტი

„ყველა საპატიმრო დაწესებულებამ უნდა უზრუნველყოს, რომ თითოეულმა არასრულწლოვანმა 
მიიღოს სათანადოდ მომზადებული საჭმელი, სათანადო დროს, იმ რაოდენობითა და ხარისხით, 
რაც აკმაყოფილებს დიეტურ, ჰიგიენურ და ჯანმრთელ სტანდარტებსა და, შეძლებისდაგვარად, 
რელიგიურ და კულტურულ მოთხოვნილებებს. ყველა არასრულწლოვანისთვის ნებისმიერ 
დროს ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სუფთა სასმელი წყალი“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ 
არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 37)

„საკვები უნდა მომზადდეს და მიეწოდოს სუფთად, დღეში სამჯერ, კვებათა შორის გონივრული 
ინტერვალის დაცვით“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 68.2)

„სუფთა დასალევი წყალი მუდამ უნდა იყოს არასრულწლოვანების განკარგულებაში“. (ევროსაბჭოს 
მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 68.3)

„თუ შესაძლებელია, არასრულწლოვანებს უნდა ჰქონდეთ თავისთვის საკვების შეძენის საშუალება“.  
(ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 68.4)
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“არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა შეექმნას მისი მდგომარეობის შესაბამისი 
კვების პირობები”. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 83 (2))

“დაწესებულებაში საკვები უნდა შეიცავდეს ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელ კომპონენტებს. აკრძალულია მსჯავრდებულის დასჯის მიზნით საჭმლის 
კალორიულობის დაქვეითება … კვების რაციონის განსაზღვრისას გაითვალისწინება მსჯავრდებულთა 
ასაკი, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რელიგიური კუთვნილება, კულტურული თავისებურებები 
და ფიზიკური დატვირთვა … მსჯავრდებული ყოველდღიურად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 
სამჯერადი კვებით … მსჯავრდებულებს, აგრეთვე, ავადმყოფებს, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად 
გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, უნდა შეექმნათ მათი მდგომარეობის 
შესაბამისი კვების პირობები”. (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების დებულება, მუხლი 
21 (1,2,3,4))

კითხვები:

•	 არის თუ არა უზრუნველყოფილი სამჯერადი კვება?

•	 კვებათა შორის დღის განმავლობაში რა ინტერვალებია?

•	 როგორია კვების ხარისხი, რაოდენობა და მრავალფეროვნება?

•	 ვინ არის მენიუს შედგენაზე პასუხისმგებელი?

•	 ვის მიერ არის განსაზღვრული კვების კალორაჟი?

•	 ვინ ადგენს მენიუს და გამოკრულია თუ არა იგი თვალსაჩინო ადგილას?

•	 როგორია სამზარეულოს ჰიგიენური მდგომარეობა?

•	 არსებობს თუ არა სპეციალური დიეტური საკვები იმ ბავშვებისთვის, ვისაც აქვს ამის 
საჭიროება?

•	 კვების მიწოდებისას არის თუ არა გათვალისწინებული ბავშვის რელიგიური და 
კულტურული  თავისებურებები?

•	 აქვთ თუ არა ბავშვებს შესაძლებლობა, თვითონ მოამზადონ საკვები?

•	 აქვთ თუ არა ბავშვებს დამატებით საკვების შეძენის შესაძლებლობა?

•	 არის თუ არა სასმელი წყალი ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომი  შეუზღუდავად?

•	 გამოიყენება თუ არა საკვების და/ან სასმელის შეზღუდვა დისციპლინურ ზომად?

პრაქტიკული მითითებები:

•	 აქვთ თუ არა ბავშვებს შესაძლებლობა, თვითონ მოამზადონ საკვები? სად აკეთებენ 
ამას - საკანში თუ სამზარეულოში? სასურველია, მონიტორმა შეისწავლოს, მხოლოდ 
პრივილეგირებულ პირებს ხომ არ ეძლევათ საკვების მომზადების შესაძლებლობა?

•	 როგორც წესი, მაღაზიით სარგებლობის უფლება ბავშვებს ეძლევათ უნაღდო 
ანგარიშსწორებით, სპეციალური ბარათების მეშვეობით. მონიტორებმა უნდა შეამოწმონ, 
ზოგიერთი ბავშვი ბოროტად ხომ არ სარგებლობს სხვისი ბარათებით? სასურველია, მოიძიონ 
ინფორმაცია მაღაზიაში არსებული შესყიდვების შესახებ და აღნიშნულ საკითხზე მაღაზიის 
გამყიდველს გაესაუბრონ.
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განათლება/შრომა

საერთაშორისო სტანდარტი

მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ, რომ ბავშვს აქვს განათლების უფლება და, თანაბარი 
შესაძლებლობების საფუძველზე, ამ უფლების განხორციელების შესაძლებლობა.  (გაეროს ბავშვის 
უფლებათა კონვენცია, მუხლი 28)

„მონაწილე სახელმწიფოები ეთანხმებიან იმას, რომ ბავშვის განათლება მიმართული უნდა იყოს: (ა) 
ბავშვის პიროვნების, ნიჭის, გონებრივი და ფიზიკური უნარების განვითარებისკენ“.  (გაეროს ბავშვის 
უფლებათა კონვენცია, მუხლი 28)

„დაწესებულებაში განთავსებული არასრულწლოვანის მომზადებისა და მასთან მოპყრობის 
მიზანია მეურვეობის, დაცვის, განათლებისა და პროფესიული უნარების უზრუნველყოფა მისთვის 
საზოგადოებაში სოციალურად სასარგებლო და ნაყოფიერი როლის შესრულებაში დახმარების 
გაწევის მიზნით“.  (,,პეკინური წესები“,  წესი 26.1)

„ყველა სავალდებულო სკოლის ასაკის არასრულწლოვანს უფლება აქვს, მიიღოს მისი 
მოთხოვნებისთვის და შესაძლებლობებისთვის სათანადო განათლება, რაც მას მოამზადებს 
საზოგადოებაში დასაბრუნებლად. ამგვარი განათლება უზრუნველყოფილ  უნდა იქნეს საპატიმრო 
დაწესებულების გარეთ, შეძლებისდაგვარად, საზოგადოებრივ სკოლებში, ნებისმიერ შემთხვევაში, 
კვალიფიციური მასწავლებლის მიერ ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემაში ინტეგრირებული 
პროგრამების საშუალებით იმგვარად, რომ გათავისუფლების შემდგომ არასრულწლოვანმა 
დაუბრკოლებლად შეძლოს სწავლის გაგრძელება. საპატიმრო დაწესებულების ადმინისტრაციამ 
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმოს უცხოელი ან განსაკუთრებული კულტურული 
ან ეთნიკური ასპექტებით განპირობებული მოთხოვნილებების მქონე არასრულწლოვანისთვის 
განათლების მიცემას. არასრულწლოვნებს, რომელთაც არ იციან წერა-კითხვა ან აქვთ გონებრივი 
განვითარების შეფერხებები, ან სწავლასთან დაკავშირებული პრობლემები, უფლება უნდა ჰქონდეთ, 
მიიღონ სპეციალური განათლება“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა 
დასაცავად, წესი 38)

„სავალდებულო სასკოლო ასაკს გადაცილებულ არასრულწლოვანებს, რომელთაც სურთ განათლების 
გაგრძელება, ნება უნდა მიეცეთ და წახალისებულ უნდა იქნენ, გააგრძელონ სწავლა და მაქსიმალური 
მცდელობაა საჭირო, რათა მათთვის უზრუნველყოფილ იქნეს შესაბამის საგანმანათლებლო 
პროგრამებთან ხელმისაწვდომობა“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა 
დასაცავად, წესი 39)

„დიპლომები ან განათლებასთან დაკავშირებული სერტიფიკატები, რომლებიც არასრულწლოვანებს 
პატიმრობაში ყოფნისას გადაეცემათ, არ უნდა მიანიშნებდეს რაიმე სახით, რომ არასრულწლოვანის 
მიმართ ინსტიტუციონალიზაცია განხორციელდა“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ 
არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 40)

„ყოველ საპატიმრო დაწესებულებაში უნდა იყოს ბიბლიოთეკა, რომელიც ადეკვატურად იქნება 
აღჭურვილი როგორც საგანმანათლებლო, ასევე გასართობი წიგნებითა და ჟურნალებით, 
შესაფერისით არასრულწლოვანებისთვის, რომლებიც უნდა წაახალისონ და ჰქონდეთ საშუალება, 
სრულად ისარგებლონ ბიბლიოთეკით“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა 
დასაცავად, წესი 41)

„თითოეულ არასრულწლოვანს უნდა ჰქონდეს უფლება, ისარგებლოს პროფესიული ტრენინგებით 
ისეთ გარემოში, რომელიც მოამზადებს მას სამომავლო დასაქმებისთვის“. (გაეროს წესები 
თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 42)

„დაცვის შესახებ ყველა ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტი, რომლებიც გამოიყენება 
ბავშვისა და ახალგაზრდა პირების შრომასთან დაკავშირებით, უნდა გამოიყენებოდეს 
თავისუფლებაშეზღუდულ არასრულწლოვანთა მიმართ“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ 
არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 44)
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„როდესაც ეს შესაძლებელია, არასრულწლოვნები უზრუნველყოფილნი უნდა იქნენ შესაძლებლობით, 
განახორციელონ ანაზღაურებადი საქმიანობა, თუკი ეს შესაძლებელია, ადგილობრივ 
საზოგადოებასთან ერთად, როგორც დამხმარე იმ პროფესიული განათლებისა, რომელიც მათ 
ეძლევათ და რომლის მიზანია შესაძლებლობის გაზრდა, რათა მათ იპოვონ შესაფერისი სამუშაო, 
როდესაც საზოგადოებაში დაბრუნდებიან“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა 
დასაცავად, წესი 45)

„ყოველ არასრულწლოვანს, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს, უნდა ჰქონდეს უფლება შესაფერის 
ანაზღაურებაზე. არასრულწლოვანთა ინტერესები და მათი პროფესიული ტრენინგები არ უნდა 
იყოს მოტივირებული იმით, რომ საპატიმრო დაწესებულებამ ან მესამე მხარემ მიიღოს გარკვეული 
მოგება“.  (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 46)

ადგილობრივი სტანდარტი

„არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს საშუალება უნდა ჰქონდეს, მიიღოს სრული 
ზოგადი განათლება საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის და საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად 
.. არასრულწლოვანი ბრალდებულისათვის/მსჯავრდებულისათვის დაწყებითი განათლებისა და 
საბაზო განათლების მიცემა სავალდებულოა ... განათლების ისეთი შესაძლებლობები, რომლებიც 
ხელს შეუწყობს არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების დატოვების შემდეგ მის 
დასაქმებას … არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მიმდინარე სასწავლო 
პროცესი ქვეყანაში არსებულ განათლების სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს … არასრულწლოვანი 
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ ბრალდებულად ყოფნის/სასჯელის მოხდის პერიოდში 
მიღებული განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტში (დიპლომი, სერტიფიკატი, ატესტატი 
და სხვა) არ მიეთითება ინფორმაცია, რომლითაც შესაძლებელია არასრულწლოვნის, როგორც 
ნასამართლევის ან ყოფილი მსჯავრდებულის, იდენტიფიცირება”. (არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 84 (1,2,3,4,5,6))

“არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს აქვს ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულების 
უფლება …  არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული მუშაობს სწავლისაგან 
თავისუფალ დროს. ამასთანავე, სწავლისა და მუშაობის დრო არ უნდა აღემატებოდეს დღეში 8 
საათს …  დაუშვებელია არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული 
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სამეურნეო სამუშაოებზე დასაქმება”. (არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 85(1,2,5))

“დაწესებულება ვალდებულია დაწესებულებაში მოაწყოს ბიბლიოთეკა, რომელშიც უნდა 
იყოს როგორც საგანმანათლებლო ლიტერატურა (მათ შორის მხატვრული), გარდა სასკოლო 
სახელმძღვანელოებისა, ისე მსჯავრდებულთათვის გასაგებ ენაზე თავისუფლების აღკვეთის 
აღსრულების შესახებ საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობა”. (არასრულწლოვანთა 
სარეაბილიტაციო დაწესებულების დებულება, მუხლი 49 (2))

“დაწესებულება ხელს უწყობს მსჯავრდებულის ექსტერნის, საატესტატო და ეროვნულ გამოცდებში 
მონაწილეობას”. (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების დებულება, მუხლი 49 (10))

კითხვები:

•	 აქვთ თუ არა ბავშვებს საბაზისო განათლების მიღების შესაძლებლობა?

•	 არის თუ არა ყველა ბავშვი ჩართული ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში?

•	 ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესი არის თუ არა ქვეყანაში არსებული სტანდარტების 
შესაბამისი?

•	 ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესს ახორციელებენ თუ არა კვალიფიციური სპეციალისტები?

•	 აქვთ თუ არა პედაგოგებს გავლილი სპეციალური გადამზადება პენიტენციური სისტემის 
სპეციფიკის გათვალისწინებით?
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•	 აქვთ თუ არა ბავშვებს პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობა?

•	 რა სახის პროფესიული კურსებია დაწესებულებაში?

•	 აქვს თუ არა ყველა ბავშვს შესაძლებლობა, ჩაერთონ პროფესიულ კურსებში? 

•	 რამდენი ბავშვია ამჟამად ჩართული პროფესიულ კურსებში?

•	 როგორ მიიღება გადაწყვეტილება კონკრეტულ პროფესიულ კურსში ბავშვის ჩართვის 
შესახებ?

•	 არის თუ არა დაწესებულებაში არსებული პროფესიული კურსები მორგებული სპეციალური 
საჭიროების მქონე ბავშვებზე?

•	 სპეციალური საჭიროების მქონე რამდენი ბავშვია ჩართული ასეთი სახის კურსებში?

•	 ატესტატში/სერტიფიკატში იწერება თუ არა, რომ განათლება მიიღო პენიტენციურ 
დაწესებულებაში?

•	 არის თუ არა დაწესებულებაში ბიბლიოთეკა?

•	 რამდენად ხშირად სარგებლობენ ბავშვები ბიბლიოთეკით?

•	 არის თუ არა ბიბლიოთეკაში ლიტერატურა სხვადასხვა ენებზე?

•	 არის თუ არა ბიბლიოთეკაში საბავშვო ლიტერატურა?

•	 არიან თუ არა ბავშვები ჩართულები დასაქმების პროგრამებში?

•	 შრომა არის თუ არა ანაზღაურებადი?

•	 შრომა არის თუ არა ნებაყოფლობითი?

•	 არიან თუ არა ბავშვები ჩართულები სამეურნეო მომსახურებაში?

რეაბილიტაცია

იმისთვის, რომ რეაბილიტაცია შედეგიანი იყოს, პატიმარი ბავშვები უნდა იყვნენ უსაფრთხო გარემოში 
სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობით, საგანმანათლებლო, კულტურულ და გასართობ 
ღონისძიებებსა და პროგრამებში ჩართულობით, ოჯახთან და გარესამყაროსთან კონტაქტითა და 
ადეკვატური საცხოვრებელი პირობებით. ბავშვებზე პატიმრობის ეფექტი მინიმუმამდე უნდა 
იქნეს დაყვანილი და მოხდეს მაქსიმალური მხარდაჭერა, რათა საბოლოოდ უზრუნველყოფილ 
იქნეს ბავშვის საზოგადოებაში რეინტეგრაცია და გათავისუფლების შემდეგ საზოგადოებაში მისი 
კონსტრუქციული როლი. 

საერთაშორისო სტანდარტი

„სარეჟიმო საქმიანობა უნდა ემსახურებოდეს აღმზრდელობით, პირადი და სოციალური 
განვითარების, პროფესიული განათლების, რეაბილიტაციისა და განთავისუფლებისთვის 
მომზადების მიზნებს. ამ საქმიანობაში შედის: (ა) სკოლაში სწავლა; (ბ) პროფესიული მომზადება; 
(გ) შრომითი და დასაქმების თერაპია; (დ) სამოქალაქო განათლება; (ე)  სოციალური 
ჩვევების დანერგვა და ინტელექტუალური მომზადება; (ვ) აგრესიის მართვა; (ზ)დამოკიდებულების 
მკურნალობა; (თ) ინდივიდუალური ან ჯგუფური თერაპია; (ი) ფიზკულტურა და სპორტი …“.  
(ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 77)

„პირობით ვადამდე გათავისუფლებას უპირატესობა უნდა მიენიჭოს სასჯელის სრულ მოხდასთან 
შედარებით. თუ არსებობს რეაბილიტაციის დამაკმაყოფილებელი პროგრესის მტკიცებულება, თვით 
ის სამართალდამრღვევებიც კი, რომლებიც საშიშად იქნენ მიჩნეულნი დაწესებულებაში განთავსების 
დროს, შეიძლება გათავისუფლდნენ“.  („პეკინური წესები“,  წესი 28-ის კომენტარები)
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ადგილობრივი სტანდარტი

“დაწესებულებაში მსჯავრდებულთან ტარდება სარეაბილიტაციო მუშაობა, რომლის მიზანია: 
ა) მსჯავრდებულისათვის კანონის, სხვა ადამიანების, შრომის, ადამიანთა თანაცხოვრების 
დამკვიდრებული წესებისა და ნორმებისადმი პატივისცემის გრძნობის ჩამოყალიბება/დაბრუნება; 
ბ) დაწესებულებაში მსჯავრდებულთა შორის ნორმალური ფსიქოლოგიური ატმოსფეროს 
(არაძალადობრივი გარემოს) შექმნა; გ) მსჯავრდებულთა განათლებისა და პროფესიული 
დონის ამაღლება; დ) მსჯავრდებულთა გათავისუფლებისათვის მომზადება; ე) სხვადასხვა 
დამოკიდებულების მქონე პირთა რეაბილიტაცია”. (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო 
დაწესებულების დებულება, მუხლი 55)

კითხვები:

•	 არის თუ არა დაწესებულებაში ფსიქო-სოციალური სარეაბილიტაციო პროგრამები? 

•	 რა სახის სარეაბილიტაციო პროგრამებია დაწესებულებაში და არის თუ არა მორგებული 
დაწესებულების საჭიროებებზე? 

•	 მიმართულია თუ არა აღნიშნული პროგრამები არასრულწლოვანის ფუნქციონირების 
ამაღლებასა და დანაშაულებრივი ქცევის შემცირებაზე?

•	 რამდენი ბავშვია ჩართული სარეაბილიტაციო პროგრამებში?

•	 ვინ არის სარეაბილიტაციო პროგრამების განმახორციელებელი (დაწესებულება, სხვა 
სამინისტრო, არასამთავრობო ორგანიზაციები)?

•	 რამდენად არის სარეაბილიტაციო პროგრამები ინსტიტუციონალიზებული/გრძელვადიანი?

•	 როგორ განისაზღვრება კონკრეტულ სარეაბილიტაციო პროგრამაში ბავშვის ჩართვის 
საჭიროება?

•	  სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართვა არის თუ არა ნებაყოფლობითი?

•	 აქვთ თუ არა ბავშვებს ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესაძლებლობა?

ინდივიდუალური მიდგომა

საერთაშორისო სტანდარტი

„საზოგადოებრივი სანქციებისა და ზომების აღსრულება უნდა ხდებოდეს ინდივიდუალიზებული 
შეფასების შედეგებისა და პროცესებში ჩარევის დადგენილი პროფესიული სტანდარტების შესაბამისი 
მეთოდების საფუძველზე“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 39.1)

/„თავისუფლებააღკვეთილი არასრულწლოვნებისთვის გარანტირებული უნდა იყოს სხვადასხვა 
აქტივობები და ღონისძიებები ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით, რომელიც მიზნად ისახავს 
ნაკლებად შემზღუდავი რეჟიმის საშუალებით გათავისუფლებისთვის და საზოგადოებაში 
რეინტეგრაციისათვის მომზადებას“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 
50.1 )

„... აქტივობების ბაზაზე უნდა შეიქმნას ინდივიდუალური გეგმა, რაშიც არასრულწლოვანმა უნდა 
მიიღოს მონაწილეობა“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 79.1)

„გეგმის მიზანი უნდა იყოს არასრულწლოვანების ისეთი მომზადება, რომ გათავისუფლების შემდეგ 
მათ ადვილად შეძლონ მიღებული ცოდნისა და უნარების გამოყენება და ამ გზით საზოგადოებაში 
რეინტეგრაცია“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 79.2)
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„გეგმა ისე უნდა იყოს შედგენილი, რომ ემსახურებოდეს არასრულწლოვანის მომზადებას 
რაც შეიძლება ადრე გათავისუფლებისთვის და მიუთითებდეს გათავისუფლების შემდგომ 
შესაბამის ზომებზე“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 79.3)

ადგილობრივი სტანდარტი

“არასრულწლოვნის მიმართ გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინება მისი ინდივიდუალური 
მახასიათებლები: ასაკი, განვითარების დონე, ცხოვრების, აღზრდისა და განვითარების პირობები, 
განათლება, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ოჯახური ვითარება და სხვა გარემოებები, რომლებიც 
არასრულწლოვნის ხასიათისა და ქცევის თავისებურებების შეფასების და მისი საჭიროებების 
განსაზღვრის შესაძლებლობას იძლევა .. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის 
ნებისმიერ სტადიაზე პროცესის მწარმოებელი პირი არასრულწლოვანს განსაკუთრებული 
ყურადღებით უნდა მოეპყრას”. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 14)

“ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადება და გათვალისწინება სავალდებულოა სისხლის 
სამართლის პროცესის შემდეგ სტადიებზე: ა) განრიდების ღონისძიების განსაზღვრისას; ბ) სასჯელის 
დანიშვნისას; გ) საპატიმრო სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვისას; დ) არასაპატიმრო სასჯელის 
აღსრულებისას; ე) პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხის განხილვისას”. (არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 29 (4))

“მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია არის მსჯავრდებულისათვის საზოგადოების, სხვა 
ადამიანების, ზნეობის ნორმებისა და ადამიანთა თანაცხოვრების დამკვიდრებული წესებისადმი 
პატივისცემისა და პასუხისმგებლობის გრძნობის ჩამოყალიბება/დაბრუნება .. მსჯავრდებულის 
რესოციალიზაცია ხორციელდება სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით, რომელიც 
შიძლება მოიცავდეს შემდეგ აქტივობებს: ა) სასჯელის მოხდა დადგენილი წესის შესაბამისად; ბ) 
სარეაბილიტაციო პროგრამებს; გ) მსჯავრდებულთა დასაქმებას; დ) ზოგადი და პროფესიული 
განათლების მიღებას; ე) გარე სამყაროსთან ურთიერთობას; ვ) სპორტულ, კულტურულ, შემეცნებით 
და რელიგიურ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებას”. (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო 
დაწესებულების დებულება, მუხლი 54 (1,2,))

კითხვები:

•	 არის თუ არა ბავშვების მიმართ ინდივიდუალური მიდგომა?

•	 დაწესებულებაში მოხვედრიდან ხუთი დღის განმავლობაში ენიშნება თუ არა ყველა ბავშვს  
საქმის კოორდინატორი ?

•	 არის თუ არა შედგენილი ინდივიდუალური გეგმა ყველა ბავშვის მიმართ?

•	 არის თუ არა ინდივიდუალური დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობა ნებაყოფლობითი?

•	 ვის მიერ განხორციელდა რისკებისა და საჭიროებების შეფასება და რა მეთოდოლოგიის/
ინსტრუმენტების გამოყენებით ? 

•	 ასახავს თუ არა ინდივიდუალური გეგმა ბავშვის საჭიროებებს, რისკებსა და სურვილებს?

•	 რეალურად სრულდება თუ არა ინდივიდუალურ გეგმაში ასახული ამოცანები?

•	 რისკებისა და საჭიროებების შეფასება ითვალისწინებს თუ არა კონტაქტს ოჯახის წევრებთან, 
მათ შორის, ოჯახში ვიზიტს?

•	 წახალისებულია თუ არა ინდივიდუალური გეგმის შესრულების, გადასინჯვის და შედეგთა 
შეფასების პროცესში ბავშვის და მისი ოჯახის/მნიშვნელოვანი კონტაქტის ჩართულობა?

•	 ინდივიდუალური გეგმის აქტივობების  შერჩევისას გათვალისწინებულია თუ არა ბავშვის 
აზრი?

•	 ეძლევა თუ არა ბავშვს უკუკავშირის გამოთქმის შესაძლებლობა? წახალისებულია თუ არა ეს 
პროცესი?



47

•	 ზრუნვის/მომსახურების პროცესში ხდება თუ არა ბავშვის უკუკავშირის გათვალისწინება 
მომსახურების შინაარსისა თუ ფორმის შესახებ?

•	 აქვს თუ არა დაწესებულებაში ბავშვზე ზრუნვას მულტიდისციპლინური და ინტერსექტორული 
ხასიათი? ასახავს თუ არა ინდივიდუალური გეგმა მულტიდისციპლინური გუნდის 
ჩართულობას?

•	 მონაწილეობს თუ არა ინდივიდუალური დაგეგმვის პროცესში რეჟიმის და უსაფრთხოების 
სამსახური?

•	 რა დოზით მონაწილეობს ინდივიდუალური დაგეგმვის პროცესში დაწესებულების 
დირექტორი?

•	 შეიძლება თუ არა ინდივიდუალური გეგმის კორექტირება და რა შემთხვევაში?

•	 როგორ ხდება ინდივიდუალური გეგმის განხორციელებაზე კონტროლი?

•	 ფლობს თუ არა ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი მოზარდის ინდივიდუალური გეგმის 
ასლს?

•	 ვინ არის ინდივიდუალური გეგმის შედგენაზე და მისი განხორცილების კონტროლზე 
პასუხისმგებელი?

პრაქტიკული მითითებები:

•	 საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროგრამების ორგანიზება, როგორც წესი, უნდა 
ეფუძნებოდეს თითოეული ბავშვის რისკებისა და საჭიროებების შეფასებას, რომელსაც, 
ძირითადად, სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები ახორციელებენ. აუცილებლად უნდა 
შემოწმდეს, შეფასების პროცესი მიმდინარეობს თუ არა პრივატულ გარემოში, უნდა ინახოს 
ოთახები, სადაც ტარდება ასეთი სახის შეხვედრები. მნიშვნელოვანია თვითონ ბავშვების 
მოსაზრებები, დაცულად გრძნობენ თუ არა თავს, რომ ასეთი სახის საუბრის შინაარსი არ 
გახდება ცნობილი სხვა პირებისთვის.

•	 ბავშვის შესაფასებლად, ხშირ შემთხვევაში, საჭიროა ოჯახის წევრებთან გასაუბრება და 
მათგან დამატებითი ინფორმაციის მიღება; საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ოჯახის ადგილზე 
შეფასება. საკმაოდ ხშირია პრაქტიკაში, როცა სოციალურ მუშაკებს, ფსიქოლოგებს და ასევე 
სხვა სპეციალისტებს ადმინისტრაციის მხრიდან ეკრძალებათ ოჯახის წევრებთან კონტაქტი 
გაურკვეველი მიზეზების გამო, რაც ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს არ ემსახურება. 
აუცილებად უნდა შეფასდეს ამ კუთხით დაწესებულებაში არსებული პრაქტიკა.

•	 საკმაოდ ხშირია პრაქტიკაში, როდესაც ბავშვების გარკვეული კატეგორია საგანმანათლებლო-
სარებილიტაციო პროცესში ჩართულია ფორმალურად, გარკვეული პრივილეგიების 
მიღების მიზნით. თავისი შინაარსით ასეთი სახის ჩართულობა შესაძლებელია არ იყოს 
მიჩნეული ერთმნიშვნელოვნად ნეგატიურად, თუმცა ასეთი ხელოვნური ჩართულობა 
ხშირ შემთხვევაში წარმოადგენს ადმინისტრაციასთან გარიგების ნაწილს, რაც აგებულია 
კრიმინალური სუბკულტურის პრინციპებზე. აუცილებლად უნდა იყოს მოძიებული 
ინფორმაცია პროგრამების შესახებ, რომლებშიც ჩართულები არიან ბავშვები. ხომ არ 
გვხვდება შემთხვევები, როცა უმეტეს პროგრამებში მხოლოდ ერთი და იგივე ბავშვები არიან 
ჩართულები, მაშინ როცა სხვა ჯგუფი ასეთი სახის პროგრამებში საერთოდ არ მონაწილეობს?

•	 საკმაოდ ხშირი იყო შემთხვევა, როცა დაწესებულებაში სამეურნეო მომსახურებაში ჩართული 
იყო პატიმართა მხოლოდ განსაზღვრული ჯგუფი და ამ კუთხით საკმაოდ დისკრიმინაციული 
მიდგომა არსებობდა ბავშვების გარკვეული ჯგუფის მიმართ. კანონმდებლობის დონეზე 
დაწესდა აკრძალვა სამეურნეო მომსახურებაში არასრულწლოვანების  ჩართვაზე, 
თუმცა წარსულში არსებული საკმაოდ მანკიერი პრაქტიკის გამო შესაძლებელია, იყოს 
შემთხვევები, როცა ასეთი სახის სამუშაობზე კიდევ იყენებენ ბავშვებს სხვა ბავშვები ან 
თვითონ ადმინისტრაცია. ამ კუთხით დაწესებულებაში არსებული პრაქტიკის შესწავლა 
აუცილებელია.
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პირადი ცხოვრების სრული პატივისცემის უფლება, პერსონალური 
მონაცემების დაცვა

საერთაშორისო სტანდარტი

 „მონაწილე სახელმწიფოები ცნობენ ყოველი ბავშვის უფლებას, რომელმაც, როგორც თვლიან, 
დაარღვია სისხლის სამართლის კანონმდებლობა, ბრალად ედება მისი დარღვევა ან აღიარებულია 
მის დამრღვევად, რომ მისდამი მოპყრობა ხელს უწყობდეს მისი ღირსებისა და საკუთარი 
მნიშვნელოვნების გრძნობის განვითარებას, განუმტკიცებდეს მას ადამიანის უფლებებისადმი და 
სხვათა ძირითადი თავისუფლებებისადმი პატივისცემას, ითვალისწინებდეს ბავშვის ასაკს და მისი 
რეინტეგრაციის, საზოგადოებაში მის მიერ სასარგებლო როლის შესრულებისთვის ხელშეწყობის 
სასურველობას“ ... „ამ მიზნით და საერთაშორისო დოკუმენტების შესაბამისი დებულებების 
გათვალისწინებით, მონაწილე სახელმწიფოები, კერძოდ, უზრუნველყოფენ, რომ:  ყოველ ბავშვს, 
რომელმაც, როგორც თვლიან, დაარღვია სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ან ბრალი ედება 
მის დარღვევაში, ჰქონდეს, სულ ცოტა, შემდეგი გარანტიები:  ... მისი პირადი ცხოვრების სრული 
პატივისცემა საქმის გარჩევის ყველა სტადიაზე“.  (გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, მუხლი 40, პ.2)

 „საქმის განხილვის ყველა სტადია“ იწყება სამართალდამცავ  ორგანოებთან პირველი კონტაქტიდან 
ზედამხედველობიდან ან პატიმრობიდან გათავისუფლებამდე“. (ბავშვის უფლებათა კომიტეტის 
ზოგადი კომენტარი N10,  მუხლი 64)

„არასრულწლოვან სამართალდამრღვევთა დოსიე უნდა ინახებოდეს სრულიად საიდუმლოდ და 
დახურული უნდა იყოს მესამე მხარეებისათვის. ასლების ხელმისაწვდომობა უნდა შემოიფარგლოს 
იმ პირებით, რომელთაც პირდაპირ ეხებათ საქმეზე გადაწყვეტილება ან სათანადოდ უფლებამოსილი 
პირებით“.  („პეკინური წესები“,  წესი 21.1)

 „პერსონალის ყველა წევრმა პატივი უნდა სცეს არასრულწლოვანის პირადი ცხოვრების უფლებას და 
კერძოდ, უნდა დაიცვას ყველა კონფიდენციალური საკითხი, რომლებიც ეხება არასრულწლოვანებს 
ან მათ ოჯახებს და რომლებიც პერსონალისთვის ცნობილი გახდა მათი თანამდებობის გამო“. 
(„პეკინური წესები“,  წესი 87 (ე))

 „დოსიეში არსებული ინფორმაციის გაცნობისას შესაძლებლობა მიეცემათ მხოლოდ იმ პირებს, 
რომლებსაც ამის კანონიერი უფლება აქვთ და მხოლოდ იმ დოზით, რა დოზითაც აუცილებელია 
ინფორმაციის გამომთხოვი ორგანოს წინაშე არსებული დავალების შესასრულებლად“, ... 
„საზოგადოებრივი სანქციის ან ზომის ვადის გასვლის შემდეგ დოსიე უნდა განადგურდეს ან გადაეცეს 
არქივს, სადაც მოქმედებს წესები მათი შინაარსის მესამე პირებისთვის არგაცემის გარანტიების 
შესახებ“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  მუხლი 34.2)

ადგილობრივი სტანდარტი

“არასრულწლოვნის პირადი ცხოვრების დაცულობა უზრუნველყოფილია არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე … არასრულწლოვნის ნასამართლობისა და 
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის შესახებ ინფორმაცია საჯარო არ არის. დაუშვებელია 
არასრულწლოვნის პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება და გამოქვეყნება, გარდა „პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა”. 
(არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 13)

კითხვები:

•	 რომელი სამსახური აწარმოებს ბავშვის პირად საქმეს?

•	 რა სახის ინფორმაციას მოიცავს პირადი საქმე?

•	 ვის აქვს პირადი საქმის გაცნობის უფლება? 
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•	 ინახება თუ არა პირადი საქმე დაცულ ადგილას?

•	 რა ვადით ინახება ბავშვის პირადი საქმე? 

•	 როგორ წყდება პირადი საქმის საკითხი ბავშვის გათავისუფლების ან სხვა დაწესებულებაში 
გადაყვანის შემთხვევაში?

•	 პირადი საქმის მასალების სხვა დაწესებულებისთვის  ან სხვა ორგანოსთვის გადაცემის 
შემთხვევაში არის თუ არა გარანტირებული ბავშვის პერსონალური მონაცემების,  
კონფიდენციალობის დაცვის საკითხები?

•	 პირადი საქმის მასალების სხვა დაწესებულებისთვის  ან სხვა ორგანოსთვის გადაცემის 
შემთხვევაში წარმოებს თუ არა  შესაბამისი არღიცხვა. (ანუ კეთდება თუ არა  დოკუმენტირება 
იმის შესახებ, თუ რომელ ორგანოს გადაეცა, რა საფუძვლით, რამდენი ხნით, ა.შ)

•	 ბავშვის რისკებისა და საჭიროებების შეფასების შესახებ ინფორმაცია არის თუ არა პირადი 
საქმის ნაწილი?

•	 ბავშვებთან ფსიქოლოგების და სოციალური მუშაკების ინდივიდუალური შეხვედრები 
ტარდება თუ არა კონფიდენციალურ გარემოში?

•	 ვის შეუძლია გაეცნოს სოციალური მუშაკის და ფსიქოლოგის ინდივიდუალურ ჩანაწერებს?

•	 ბავშვის სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის პროცესის შესახებ ინფორმაცია 
სად ინახება?

•	 ვისთვის არის ის ხელმისაწვდომი?

•	 ეცნობა თუ არა დაწესებულების ხელმძღვნელობა ბავშვის შესახებ ფსიქოლოგის 
ინდივიდუალურ ჩანაწერებს?

•	 როგორ არის დარეგულირებული ბავშვის შესახებ არსებული ინფორმაციის შენახვის და 
დამუშავების წესი?

•	 პერსონალური მონაცემების დაცვის რა სახის მექანიზმები არსებობს დაწესებულებაში?

•	 აქვს თუ არა დაწესებულებაში მომუშავე პერსონალს გავლილი გადამზადება ბავშვის 
პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით?

•	 აქვს თუ არა გააზრებული დაწესებულებაში მომუშავე პერსონალს ბავშვის პერსონალური 
მონაცემების დაცვის მნიშვნელობა და საჭიროება?

•	 ბავშვის სხვა დაწესებულებაში გადაყვანის შემთხვევაში ეგზავნება თუ არა ბავშვის შესახებ 
არსებული ინფორმაცია სხვა დაწესებულებას?

•	 ბავშვის გათავისუფლების შემთხვევაში ეგზავნება თუ არა ბავშვის შესახებ არსებული 
ინფორმაცია პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს ან სხვა სამსახურებს?

•	 კონკრეტულად რა სახის ინფორმაცია ეგზავნებათ ზემოაღნიშნულ ადრესატებს?

•	 როგორი დამოკიდებულება და განცდა აქვთ ბავშვებს მათ შესახებ არსებული ინფორმაციის 
კონფიდენციალობის დაცვასთან დაკავშირებით?

•	 პერსონალური მონაცმების არასწორი ფორმით გასაჯაროების შემთხვევაში, რა სახის 
რეაგირებას ახდენს ადმინისტრაცია?

•	 არიან თუ არა ბავშვი და მისი კანონიერი წარმომადგენლი ინფორმირებულები პირადი 
საქმის კონფიდენციალობისა და იმ შემთხვევების შესახებ, როცა კონფიდენციალობის 
დარღვევა დასაშვებია?
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პრაქტიკული მითითებები:

•	 ბავშვის შესახებ არსებული ინფორმაციის ყველაზე სენსიტიურ ნაწილს წარმოადგენს 
ფსიქოლოგის და სოციალური მუშაკის ინდივიდუალური ჩანაწერები. ეს ჩანაწერები 
კეთდება ბავშვის შეფასების საფუძველზე და, როგორც წესი, მასზე დაყრდნობით დგება, 
ინდივიდუალური გეგმები, სპეციალური მიდგომები. პრაქტიკაში საკმაოდ ხშირია, როცა 
უსაფრთხოების და რეჟიმის სამსახური ცდილობს, გაეცნოს აღნიშნულ ინდივიდუალურ 
ჩანაწერებს, რაც არღვევს კონფიდენციალობის პრინციპს და ანგრევს ბავშვსა და სხვა 
პროფესიონალებს შორის ნდობას. ეს სამსახურები ასეთი სახის ინფორმაციას, როგორც წესი, 
თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას ბავშვზე გარკვეული ზემოქმედების 
მოსახდენად იყენებენ. აუცილებლად უნდა შემოწმდეს დაწესებულებაში ამ კუთხით 
არსებული პრაქტიკა. 

•	 ბავშვის გათავისუფლებისას ან სხვა დაწესებულებაში გადაყვანისას მნიშვნელოვანია 
შესაბამისი დაწესებულებებისთვის  ბავშვის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება შემდგომი 
სარეაბილიტაციო პროცესის გაგრძელების მიზნით. თუმცა ზოგ შემთხვევაში ინფორმაციის 
ასეთი გაცვლა შესაძლებელია, არ იყოს მიზანშეწონილი. მაგალითად, თუ დაწესებულებაში 
სადაც ბავშვი იგზავნება, არ არსებობს ისეთ სახის მიდგომები, როგორიც იყო ბავშვთა 
დაწესებულებაში და ადგილებზე შესაბამის თანამშრომლებს არ აქვთ გავლილი სპეციალური 
გადამზადება ბავშვის უფლებათა დაცვის საკითხებში. ასეთ შემთხვევაში ინფორმაციის 
გაცვლამ შესაძლებელია, ბავშვისთვის უფრო მეტი საზიანო შედეგი მოიტანოს, ვინაიდან 
შესაბამისი სისტემის და კვალიფიკაციის არარსებობის გამო შესაძლებელია, ასეთი სახის 
ინფორმაცია ბავშვის ინტერესების საწინააღმდეგოდ იქნეს გამოყენებული. აუცილებლად 
უნდა შემოწმდეს ამ კუთხით არსებული სისტემა და პრაქტიკა.

რეკრეაცია/ თავისუფალი დრო

საერთაშორისო სტანდარტი

„თავისუფლებაშეზღუდულ ყველა არასრულწლოვანს უნდა დაერთოს რეგულარული ვარჯიშის 
ნება დღეში, მინიმუმ, ორი საათის განმავლობაში, აქედან 1 საათი – ჰაერზე, თუ ამინდი იძლევა ამის 
საშუალებას“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  მუხლი 81)

„ყოველ არასრულწლოვანს უნდა ჰქონდეს უფლება, გააჩნდეს შესაბამისი დრო ყოველდღიური 
თავისუფალი ვარჯიშისთვის სუფთა ჰაერზე, როდესაც ამის საშუალებას იძლევა ამინდი. 
ხსენებულის დროს უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს რეკრეაციული და ფიზიკური ვარჯიში. 
უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს ადეკვატური ფართი, მოწყობილობები და აღჭურვილობა. ყოველ 
არასრულწლოვანს უნდა გააჩნდეს დამატებითი დრო ყოველდღიური დასვენებისთვის. ხსენებული 
დროის ნაწილი, არასრულწლოვნის სურვილის შემთხვევაში, უნდა დაეთმოს ხელოვნებასა და 
ხელობის განვითარებასთან დაკავშირებული უნარების განვითარებას. საპატიმრო დაწესებულებამ 
უნდა უზრუნველყოს, რომ თითოეულ არასრულწლოვანს ფიზიკურად შეეძლოს მონაწილეობა 
ფიზიკური განათლების არსებულ პროგრამებში. სამკურნალო ფიზიკური განათლება და თერაპია 
უნდა განხორციელდეს სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ იმ არასრულწლოვანებთან მიმართებით, 
რომლებსაც ეს ესაჭიროებათ“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, 
მუხლი 47)

ადგილობრივი სტანდარტი

“არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყოველდღიური 
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი აქტივობებით და სეირნობის უფლებით. ამ მიზნით მისთვის 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შესაბამისი აღჭურვილობა და სივრცე ... არასრულწლოვნისთვის, 
მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის, უნდა არსებობდეს შესაფერისი 
რეკრეაციული და ფიზიკური აღზრდის პროგრამები“. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
კოდექსი, მუხლი 86)
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კითხვები:

•	 აქვთ თუ არა ბავშვებს დღის განმავლობაში, მინიმუმ, 1 საათით სუფთა ჰაერზე ყოფნის 
შესაძლებლობა?

•	 რა დროს ატარებენ საკნის გარეთ დღის განმავლობაში?

•	 არის თუ არა დაწესებულებაში გამოყოფილი სივრცე სპორტული და რეკრეაციული 
აქტივობებისთვის?

•	 საკმარისია თუ არა დაწესებულებაში არსებული სივრცე ბავშვების რაოდენობის 
გათვალისწინებით?

•	 არის თუ არა დაწესებულებაში სპორტული კომპლექსები?

•	 გააჩნია თუ არა დაწესებულებას სპორტული ინვენტარი?

•	 არის თუ არა სპორტული ინვენტარი ტექნიკურად გამართული?

•	 არსებობს თუ არა დაწესებულებაში სპორტული და კულტურული პროგრამები?

•	 აქვთ თუ არა ბავშვებს თავისუფალი დრო და როგორ იყენებენ მას?

რელიგიის, რწმენის და აღმსარებლობის თავისუფლება

საერთაშორისო სტანდარტი

„მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ ბავშვის აზრის, სინდისის და რელიგიური რწმენის 
თავისუფლებას“.  (გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, მუხლი 14 (1))

 „მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ მშობელთა და, შესაბამის შემთხვევაში, კანონიერ 
მეურვეთა უფლებებსა და მოვალეობებს, უხელმძღვანელონ ბავშვს მისი უფლებების იმ მეთოდით 
განხორციელებაში, რომელიც შეესატყვისება ბავშვის განვითარებად უნარებს“. (გაეროს ბავშვთა 
უფლებათა კონვენცია, მუხლი 14 (1))

„ყოველ არასრულწლოვანს უნდა გააჩნდეს ნებართვა, დაიკმაყოფილოს თავისი საჭიროებები 
რელიგიასა და სულიერ ცხოვრებასთან დაკავშირებით, კერძოდ, იმ მსახურებაზე ან შეხვედრებზე 
დასწრების გზით, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნება საპატიმრო დაწესებულებაში, ასევე 
მსახურების წარმართვით და უფლებით, რომ იქონიოს რელიგიური მსახურებისთვის საჭირო 
წიგნები და საგნები და მისდიოს საკუთარ რწმენას. იმ შემთხვევაში, თუკი საპატიმრო დაწესებულება 
მოიცავს კონკრეტული რელიგიის მიმდევარ არასრულწლოვანთა საკმარის ოდენობას, დანიშნულ 
ან დამტკიცებულ უნდა იქნეს ამ რელიგიის კომპეტენტური წარმომადგენელი და მას უფლება 
უნდა ჰქონდეს, გამართოს რეგულარული მსახურება და განახორციელოს აღსარების ჩაბარება 
არასრულწლოვანთაგან, მათი თხოვნის შემთხვევაში, კონფიდენციალურ გარემოში. ნებისმიერ 
არასრულწლოვანს ჰქონდეს უფლება, რომ იგი მოინახულოს მის მიერ არჩეული ნებისმიერი 
რელიგიის კვალიფიციურმა წარმომადგენელმა, ისევე როგორც უფლება, რომ მონაწილეობა არ 
მიიღოს რელიგიურ მსახურებაში და თავისუფლად განაცხადოს უარი რელიგიურ სწავლებაზე, 
განხილვებსა თუ შთაგონებაზე“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, 
წესი 48)

„დაუშვებელია არასრულწლოვანთა იძულება, აღიარონ რომელიმე რელიგია ან მიჰყვნენ რომელიმე 
მრწამსს, დაესწრონ საეკლესიო მსახურებას ან შეკრებებს, მონაწილეობა მიიღონ რელიგიურ წეს-
ჩვეულებებში ან თანხმობა განაცხადონ რომელიმე რელიგიის ან მრწამსის წარმომადგენელთან 
შეხვედრაზე“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 87.3)
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ადგილობრივი სტანდარტი

„საქართველოს სასჯელაღსრულების და  პრობაციისა სამინისტროს სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტმა და პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებმა შექმნან პირობები 
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რელიგიური მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად… 
ბრალდებული/მსჯავრდებული რელიგიურ რიტუალებს ასრულებს საკანში, ხოლო შესაძლებლობის 
არსებობისას, ამ მიზნით მოწყობილ შენობებში, იმ რელიგიური კონფესიების ტრადიციების 
შესაბამისად, რომლებსაც ისინი მიეკუთვნებიან…  ბრალდებულისთვის/მსჯავრდებულისთვის 
ნებადართულია, თან იქონიონ და ისარგებლონ რელიგიური ლიტერატურით, ინდივიდუალური 
რელიგიური კულტის საგნებით, გარდა მჩხვლეტავი, ბასრი, ძვირფასი ლითონების და ქვის 
ნაკეთობებისა ან იმ საგნისა, რომელიც წარმოადგენს კულტურულ და ისტორიულ ფასეულობას“. 
(სასჯელაღსრულების მინისტრის ბრძანება N187)

კითხვები:

•	 არის თუ არა დაწესებულებაში გამოყოფილი ფართი რელიგიური რიტუალებისთვის?

•	 არის თუ არა დაწესებულებაში რელიგიური ნაგებობები?

•	 აქვთ თუ არა ბავშვებს შესაძლებლობა, შეხვდნენ მათთვის სასურველ რელიგიურ მსახურს?

•	 ეძლევათ თუ არა ბავშვებს  შესაძლებლობა, დაიკმაყოფილონ რელიგიური მოთხოვნილებები, 
დაესწრონ ღვთისმსახურებას?

•	 აქვთ თუ არა შესაძლებლობა, თან იქონიონ რელიგიური წიგნები, ლიტერატურა, საკულტო 
საგნები?

•	 აქვთ თუ არა რელიგიურ უმცირესობებს თანაბარი შესაძლებლობა, დაიკმაყოფილონ 
რელიგიური მოთხოვნილებები?

•	 რა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლები არიან დაწესებულებაში?

პრაქტიკული მითითებები:

•	 დაწესებულებაში კონტიგენტის უმრავლესობას, როგორ წესი, მართლმადიდებელი 
ქრისტიანები წარმოადგენენ. არსებობს პრაქტიკა, როდესაც დაწესებულებაში ხდება სხვა 
კონფესიის წარმომადგენელი ბავშვების მონათვლა მართლმადიდებელ ქრისტიანებად. 
მონიტორებმა აუცილებლად უნდა შეისწავლონ ასეთი საკითხები და გაარკვიონ - იყო თუ 
არა ნათლობა ნებაყოფლობითი? ასევე, განხორციელდა თუ არა ასეთი სახის რიტუალი 
ბავშვის მშობლებთან კონსულტაციის და თანხმობის საფუძველზე?

წამების, არაადამიანური და  ღირსების შემლახველი მოპყრობისგან 
დაცვა 

საერთაშორისო სტანდარტი

წამების,  არაადამიანური  და  ღირსების  შემლახველი  მოპყრობისა  და  სასჯელის  აკრძალვა 
აბსოლუტურ  უფლებას  წარმოადგენს.  აღნიშნული  უფლება  ადამიანის,  როგორც  პიროვნების,  
განუყოფელი  შემადგენელი  ნაწილია.  დაუშვებელია  მისი  შეზღუდვა  ნებისმიერი  მიზნით,  ასევე  
ამის  გამართლება,  რომელიმე  გარემოებითა  თუ  დანაშაულის  სიმძიმის  მოტივით.
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„არავის მიმართ არ უნდა იქნეს გამოყენებული წამება ან სასტიკი, არაადამიანური თუ მისი ღირსების 
დამამცირებელი მოპყრობა და სასჯელი“. (გაეროს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, 
მუხლი 5)

“არავინ შეიძლება დაექვემდებაროს წამებას, არაადამიანურ ან ღირსების შემლახველ  მოპყრობას ან 
დასჯას”.  (ევროპის ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის  კონვენცია, მუხლი 3)

„არც ერთი ბავშვი არ უნდა დაექვემდებაროს წამებას ან სხვა სასტიკ, არაადამიანურ ან ღირსების 
შემლახველ მოპყრობას ან სასჯელს“.  (ბავშვის უფლებათა დაცვის კონცენცია, მუხლი 37)

„... განსაზღვრება „წამება“ ნიშნავს ნებისმიერ მოქმედებას, რომლითაც რომელიმე პირს განზრახ 
აყენებენ ტკივილს ან ტანჯვას, ფიზიკურს ან ზნეობრივს, რათა მისგან ან მესამე პირისგან მიიღონ 
ცნობები ან აღიარება; დასაჯონ ქმედებისთვის, რომელიც მან ან მესამე პირმა ჩაიდინა ან რომლის 
ჩადენაშიც ეჭვმიტანილია; აგრეთვე დააშინონ ან აიძულონ იგი ან მესამე პირი; ან ნებისმიერი 
მიზეზით, რომელსაც საფუძვლად უდევს ნებისმიერ სახის დისკრიმინაცია, როცა ასეთ ტკივილსა და 
ტანჯვას აყენებს სახელმწიფოს თანამდებობის პირი ან სხვა ოფიციალური პირი, ან მათი წაქეზებით, 
ნებართვით ან მდუმარე თანხმობით“. (წამების წინააღმდეგ გაეროს კონვენცია, მუხლი 1)

/„არცერთი დისციპლინური ზომის გამოყენება არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ბავშვის ღირსების 
გრძნობის შენარჩუნებას და ინსტიტუციური ზრუნვის ძირითად ამოცანებს. მკაცრად უნდა 
აიკრძალოს კონვენციის 37-ე მუხლით განსაზღვრული ისეთი დისციპლინური ზომები, როგორიცაა 
ფიზიკური დასჯა, ბნელ საკანში მოთავსება, დახურულ და შემოსაზღვრულ სივრცეში მარტო 
მოთავსება. ასევე უნდა აიკრძალოს დასჯის ყველა ის ფორმა, რამაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას 
ბავშვის ფსიქიკურ ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას“. (გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის 
ზოგადი კომენტარი N10, პ.89)

„ყოველი დისციპლინური ღონისძიება, რომელიც წარმოადგენს სასტიკ, არაადამიანურ ან ღირსების 
შემლახველ მოპყრობას, მკაცრად უნდა იქნეს აკრძალული, მათ შორის, სხეულებრივი სასჯელები, 
ბნელ საკანში მოთავსება, კარცერი ან განმარტოებითი პატიმრობა, ან სხვა სახის სასჯელი, რომელმაც 
შეიძლება დააზიანოს შესაბამისი არასრულწლოვანის ფიზიკური ან სულიერი ჯანმრთელობა. 
საკვები რაციონის შემცირება ან არასრულწლოვანისთვის ოჯახის წევრებთან შეხვედრაზე უარის 
თქმა, რა მიზანსაც არ უნდა ემსახურებოდეს ხსენებული, აკრძალული უნდა იყოს. ... ერთი და იმავე 
დისციპლინური გადაცდომისთვის არ შეიძლება არასრულწლოვნის ორჯერ დასჯა. აკრძალული 
უნდა იყოს კოლექტიური სანქციები“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა 
დასაცავად, წესი 67)

ადგილობრივი სტანდარტი

„წამება, ესე იგი, პირისთვის, მისი ახლო ნათესავისთვის ან მასზე მატერიალურად ან სხვაგვარად 
დამოკიდებული პირისთვის ისეთი პირობების შექმნა ან ისეთი მოპყრობა, რომელიც თავისი 
ხასიათით, ინტენსივობით ან ხანგრძლივობით იწვევს ძლიერ ფიზიკურ ტკივილს ან ფსიქიკურ 
ან მორალურ ტანჯვას და რომლის მიზანია ინფორმაციის, მტკიცებულების ან აღიარების მიღება, 
პირის დაშინება ან იძულება, ანდა პირის დასჯა მის ან მესამე პირის მიერ ჩადენილი ან სავარაუდოდ 
ჩადენილი ქმედებისთვის“.  (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 1441)

დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა - “პირის დამცირება ან იძულება, არაადამიანურ, 
ღირსებისა და პატივის შემლახველ მდგომარეობაში ჩაყენება, რაც მას ძლიერ ფიზიკურ, ფსიქიკურ 
ტკივილს ან მორალურ ტანჯვას აყენებს”.  (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 1443)

კითხვები:

•	 არის თუ არა ბავშვი ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი პერსონალის მხრიდან?

•	 არსებობს თუ არა შესაბამისი ნიშნები?

•	 მიიღო თუ არა ბავშვმა რაიმე ზომა აღნიშნულთან დაკავშირებით ? (მიმართა საჩივრით 
დაწესებულების დირექტორს, სახალხო დამცველს, ა.შ.).
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•	 განხორციელდა თუ არა ბავშვზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა პერსონალის მხრიდან?

•	 არის თუ არა ბავშვი მუქარის, შეურაცხყოფის, დაცინვის და აბუჩად აგდების ობიექტი 
პერსონალის მხრიდან?

•	 მიიღო თუ არა ბავშვმა რაიმე ზომა აღნიშნულთან დაკავშირებით? (მიმართა საჩივრით 
დაწესებულების დირექტორს, სახალხო დამცველს, ა.შ.).

•	 ხომ არ მიუთითებს დაწესებულებაში არსებული პირობების ერთობლიობა არაადამიანური 
ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის შემთხვევების არსებობაზე?

•	 როგორია დამოკიდებულება ბავშვებსა და პერსონალს შორის?

•	 როგორია ბავშვების ურთიერთდამოკიდებულება?

•	 რა პრინციპით არიან ბავშვები საკნებში განაწილებულები, ვინ მიიღო ამის შესახებ 
გადაწყვეტილება?

•	 აღირიცხება თუ არა დაზიანებები სპეციალურ ჟურნალში, როგორც დაწესებულებაში 
შემოსვლისას, ასევე სასჯელის მოხდის პერიოდში?

•	 რა სახის რეაგირებას ახდენს ადმინისტრაცია დაზიანების არსებობის შემთხვევაში?

•	 რამდენად ხშირად გამოიყენება დისციპლინური ღონისძიებები და რა სახის?

•	 ბავშვის მიმართ დისციპლინური ღონისძიებების გამოყენებისას დაცულია თუ არა 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურები?

•	 აქვთ თუ არა ბავშვებს შესაძლებლობა, შეიტანონ საჩივარი კონფიდენციალურად, 
ყოველგვარი ცენზურის გარეშე?

•	 სად და ვის მიერ აღირიცხება ბავშვების მიერ შეტანილი საჩივრები?

•	 ხდება თუ არა დროულად პატიმრის სამედიცინო მომსახურება?

•	 ბოლო პერიოდში წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობის რამდენი 
ფაქტი დაფიქსირდა?

•	 რა სახის რეაგირება მოხდა ასეთ ფაქტებზე ადმინისტრაციის მხრიდან?

•	 წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობის შემთხვევაში გაეწია თუ არა 
ბავშვს დროული და ადეკვატური სამედიცინო ან/და ფსიქოლოგიური დახმარება?

პრაქტიკული მითითებები:

•	 სასტიკად მოპყრობას შეიძლება უამრავი ფორმა ჰქონდეს, რომელთაგან ბევრი შესაძლოა, არ 
იყოს წინასწარ განზრახული, არამედ უფრო არასაკმარისი სახსრებისა და ორგანიზაციული 
შეცდომების შედეგს წარმოადგენდეს. ამიტომ, დიდი მნიშვნელობა აქვს დაწესებულებაში 
ცხოვრების საერთო დონის შემოწმებას. ასეთი დონე, მნიშვნელოვანწილად, დამოკიდებული 
იქნება ბავშვებისთვის შეთავაზებული საქმიანობის სახეობებსა და ბავშვებსა და პერსონალს 
შორის ურთიერთობის საერთო მდგომარეობაზე.

•	 წინასწარი პატიმრობის დაწესებულებებში ბავშვების მიმართ ინდივიდუალური 
მიდგომების უზრუნველყოფა არც ისე იოლი საკითხია. ნათელია, რომ აქ საუბარი შეიძლება 
იყოს ისეთ ინდივიდუალიზებულ პროგრამებზე, რომლის შექმნასაც ცდილობს, როგორც 
წესი, ადმინისტრაცია. მაგრამ არ შეიძლება იმის დაშვება, რომ ბავშვები კვირების, ზოგჯერ 
თვეების განმავლობაში იყვნენ საკნებში ჩაკეტილები (მიუხედავად დღეში 1-საათიანი 
გასეირნებისა). 
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ძალის გამოყენება, ფიზიკური შეზღუდვა

საერთაშორისო სტანდარტი

„შეზღუდვის საშუალებებისა და ძალის გამოყენება მხოლოდ იმ გამონაკლის შემთხვევებშია 
ნებადართული, როდესაც ამოწურულია კონტროლის  ყველა სხვა მეთოდი და მათ ვერ გაამართლეს 
და თუ მათი გამოყენება ნათლადაა ნებადართული და დაკონკრეტებული შესაბამისი კანონითა 
და მარეგულირებელი წესებით. ამ საშუალებების გამოყენებამ არ უნდა გამოიწვიოს დამცირება 
და შეურაცხყოფა, გამოყენებული უნდა იქნეს ძალიან შეზღუდულად და მაქსიმალურად მცირე 
ვადით. ამგვარ ღონისძიებას, ადმინისტრაციის დირექტორის ბრძანებით, შესაძლოა მიმართონ 
არასრულწლოვანის მიერ თვითდაზიანებების, სხვების დაზიანების ან ქონების სერიოზულად 
განადგურების პრევენციის მიზნით. ამ შემთხვევებში დირექტორი უნდა მოეთათბიროს სამედიცინო 
და სხვა შესაბამის პერსონალს და ამის შესახებ მოახსენოს ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოს“. 
(გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 64)

„არასრულწლოვანებთან უშუალო შეხებაში მყოფი პერსონალი გაწვრთნილი უნდა იყოს აგრესიული 
ქმედების მინიმალური ძალის გამოყენებით შეზღუდვის ტექნიკაში“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა 
კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 93.3)

„უნდა არსებობდეს ძალის გამოყენებასთან დაკავშირებული დეტალური პროცედურა, რომელშიც 
აღწერილი იქნება: (ა) გამოსაყენებელი ძალის სახეობები; (ბ) თითოეული სახეობის ძალის გამოყენების 
გარემოებები; (გ) პერსონალი, რომელსაც ამა თუ იმ სახეობის ძალის გამოყენების უფლება აქვს; 
(დ) ძალის გამოყენებისთვის საჭირო უფლებამოსილებათა დონე; (ე) ძალის გამოყენების შემდეგ 
აუცილებლად შესადგენი მოხსენება; (ვ) ზემოხსენებული მოხსენებების განხილვის პროცედურა”.  
(ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008) 11,  წესი 90.4)

„შემზღუდველი საშუალებები არ უნდა გამოიყენებოდეს მკაცრად აუცილებელ დროზე მეტი 
ხნით, აკრძალულია ჯაჭვებისა და ბორკილების გამოყენება“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 
რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 91.2)

„პატიმარს, რომლის წინააღმდეგაც გამოყენებული იქნა რაიმე ფიზიკური ზემოქმედება, უნდა 
ჰქონდეს უფლება დაუყოვნებლივ სამედიცინო შემოწმებაზე და, აუცილებლობის შემთხვევაში, 
სამედიცინო დახმარებაზე. ასეთი შემოწმება უნდა ჩატარდეს მოსმენისა და, სასურველია, 
თვალთვალის გარეშე, ხოლო შემოწმების შედეგები (მათ შორის, საქმესთან დაკავშირებით 
გაკეთებული, პატიმრის განცხადებები და ექიმის დასკვნა) უნდა შედგეს ოფიციალური ოქმის სახით 
და გადაეცეს პატიმარს. იმ იშვიათ შემთხვევებში, როცა ფიზიკური ზემოქმედების გამოყენებაა 
საჭირო, აღნიშნული პატიმარი უნდა იმყოფებოდეს მუდმივი და სათანადო ზედამხედველობის 
ქვეშ. გარდა ამისა, იძულების საშუალებები უნდა შეიცვალოს პირველივე შესაძლებლობისთანავე; 
არასდროს შეიძლება მათი გამოყენება ან მათი გამოყენების გახანგრძლივება დასჯის ზომის სახით. 
დაბოლოს, საჭიროა პატიმართა წინააღმდეგ ძალის გამოყენების ყველა შემთხვევისთვის ჩანაწერის 
წარმოება“. (წამების წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული კომიტეტი (CPT), მე-2 ანგარიში, მ.53)

ადგილობრივი სტანდარტი

“აკრძალულია ძალისა და სპეციალური საშუალების გამოყენება არასრულწლოვნის დაკავებისას, 
სასამართლოში წარდგენისას, მის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების ან სასჯელის აღსრულებისას, 
გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არასრულწლოვნის დასაკავებლად, მის მიერ თვითდაზიანების ან/
და სხვებისთვის ზიანის მიყენების თავიდან ასაცილებლად ყველა სხვა საშუალება გამოყენებულია, 
მაგრამ უშედეგოდ, და კანონით განსაზღვრული ლეგიტიმური მიზანი სხვა, ნაკლები ზიანის 
გამომწვევი საშუალებით ვერ მიიღწევა … ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ 
შემთხვევებში ძალისა და სპეციალური საშუალების სახით დასაშვებია მხოლოდ ფიზიკური ძალის და 
ხელბორკილისა და შებორკვის სხვა საშუალების გამოყენება, ხოლო ჯგუფური დაუმორჩილებლობის 
ან/და მასობრივი არეულობის აღსაკვეთად, თავდასხმის მოსაგერიებლად და შეიარაღებული 
პირის დასაკავებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე რეზინის ხელკეტი, შესაბოჭი ბადე, 
ცრემლსადენი გაზი ან/და წყალსატყორცნი … არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ძალა და სპეციალური 
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საშუალება: ა) გამოყენებული უნდა იქნეს შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადით; ბ) გამოყენებული უნდა 
იქნეს კანონით განსაზღვრული ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად და, შესაბამისად, გარემოებების 
თანაზომიერი უნდა იყოს; გ) გამოყენებული არ უნდა იქნეს დამამცირებელი ან ღირსების შემლახავი 
ფორმით”. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 34 (1,2,3))

ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების აკრძალვა

საერთაშორისო სტანდარტი

„პერსონალის მიერ იარაღის ტარება და გამოყენება აკრძალულია ნებისმიერ საპატიმრო 
დაწესებულებაში, სადაც იმყოფებიან არასრულწლოვანები“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ 
არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 65)

„იმ დაწესებულების პერსონალს, სადაც არასრულწლოვანები იხდიან სასჯელს, არ უნდა ჰქონდეს 
იარაღის ტარების უფლება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს ოპერატიული აუცილებლობითაა 
გამოწვეული“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 92)

ადგილობრივი სტანდარტი

“აკრძალულია არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც იგი შეიარაღებულია და პირდაპირ, უშუალო და იმწუთიერ საფრთხეს უქმნის 
მესამე პირის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას და სხვა საშუალებებით ამ საფრთხის თავიდან აცილება 
შეუძლებელია. პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან არასრულწლოვნის 
გაქცევისას ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება დაუშვებელია“. (არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 34 (4))

კითხვები:

•	 რა შემთხვევაში შეიძლება, ადმინისტრაციამ გამოიყენოს მინიმალური ძალა?

•	 რა შემთხვევაში შეიძლება, ადმინისტრაციამ გამოიყენოს სპეციალური საშუალებები?

•	 გამოიყენება თუ არა მინიმალური ძალა/სპეციალური საშუალებები, როგორც უკიდურესი 
ზომა?

•	 რა სახის სპეციალური საშუალებების გამოყენების უფლება აქვს ადმინისტრაციას?

•	 ვინ იღებს გადაწყვეტილებას სპეციალური საშუალებების და ძალის გამოყენების შესახებ?

•	 რომელ თანამშრომლებს აქვთ სპეციალური საშუალებების და ძალის გამოყენების უფლება?

•	 აქვთ თუ არა მათ ამისთვის გავლილი სპეციალური მომზადება?

•	 სად ინახება დაწესებულებაში სპეციალური საშუალებები?

•	 აღირიცხება თუ არა საამისოდ უფლებამოსილი პირის მიერ სპეცსაშუალების შენახვის 
ადგილიდან აღება/დაბრუნება ?

•	 არის თუ არა აღრიცხული ძალის გამოყენების ყველა შემთხვევა? 

•	 ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ადმინისტრაციამ რამდენჯერ გამოიყენა ძალა? სპეციალური 
საშუალებები?

•	 არის თუ არა აღრიცხული სპეციალური საშუალებების გამოყენების ყველა შემთხვევა? 

•	 სპეციალური საშუალებების გამოყენების შემდეგ გაეწია თუ არა ბავშვს დროული სამედიცინო 
ან/და ფსიქოლოგიური დახმარება?
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•	 დაწესებულების პერსონალს, როგორც შიგნით, ასევე გარე პერიმეტრზე, აქვს თუ არა 
ლეტალური იარაღის გამოყენების უფლება?

•	 სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას ატარებენ თუ არა დაცვის სამსახურის 
თანაშრომლები ლეტალურ იარაღს?

პრაქტიკული მითითებები:

•	 როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივი სტანდარტების საფუძველზე აკრძალულია 
ცეცხლსასროლი (ლეტალური) იარაღის გამოყენება არასრულწლოვნების მიმართ. თუმცა 
არსებობს პრაქტიკა, რომ გარე დაცვის სამსახური ისევ ატარებს ცეცხლსასროლ იარაღს, რაც 
საერთაშორისო სტანდარტების დარღვევაა. უნდა შემოწმდეს დღეს არსებული პრაქტიკა ამ 
მიმართულებით.

•	 იმ დაწესებულებაში, სადაც ბავშვები განთავსებულნი არიან ზრდასრულთა დაწესებულების 
ცალკე განყოფილებებში, უნდა შემოწმდეს გარე დაცვის სამსახურის მუშაობის პრინციპები. 
როგორ უკვე აღვნიშნეთ, ბავშვების მიმართ არ შეიძლება ლეტალური იარაღის გამოყენება, 
თუმცა ასეთი სახის პირდაპირი აკრძალვა არ არის ზრდასრულ პირებზე. აუცილებლად 
უნდა მოხდეს შესწავლა, გარე დაცვის სამსახურის მუშაობის პრინციპებიდან გამომდინარე, 
ბავშვის მიერ გაქცევის მცდელობის შემთხვევაში ასეთი სახის დაწესებულებაში გარე დაცვის 
სამსახური როგორ გაარჩევს სრულწლოვანს არასრულწლოვანისგან? რა სახის ინსტრუქციები 
ან მითითებები აქვთ ამ კუთხით შესაბამის თანამდებობის პირებს?

კრიმინალური სუბკულტურა

პატიმრებს შორის ძალადობა პენიტენციური სისტემისთვის საკმაოდ დამახასიათებელია და  ამ 
კუთხით ქართული პენიტენციური სისტემა, რასაკვირველია, გამონაკლისს არ წარმოადგენს. შიდა 
ძალადობის გამომწვევი ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი ის კრიმინალური სუბკულტურაა, რომელიც 
პენიტენციურ სისტემაში არსებობს. 

საქართველოში ამ სუბკულტურის ჩამოყალიბებას და არსებობას თითქმის საუკუნოვანი ისტორია 
აქვს, რაც ამ ფენომენის სიცოცხლისუნარიანობაზე მიუთითებს. არსებულ სუბკულტურში 
იგულისხმება პერსონალისა  და პატიმრების მიერ გაზიარებული მოსაზრებები, დამოკიდებულება  და 
ფასეულობები, რომლითაც დაწესებულების შიგნით არსებული ქცევა იმართება. ამ სუბკულტურის 
ფარგლებში ყალიბდება არაფორმალური იერარქიები პატიმრებს შორის. მას გააჩნია სტრუქტურა 
და წესები, რომელთა შესრულებაც, როგორც წესი, მუქარით, დაშინებით და ძალადობით არის  
უზრუნველყოფილი.  

მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი არაფორმალური იერარქია ოფიციალურად აღიარებული არ არის,  
არსებობს პრაქტიკა, რომ პერსონალი შეიძლება ხშირად მას ეყრდნობოდეს და ამ იერარქიის 
წარმომადგენლებთან გარიგებაში შევიდეს  წესრიგის დაცვის და სხვა მიზნით. საკმაოდ ხშირია 
ხოლმე შემთხვევები, როცა ლიდერი პატიმრები დაწესებულების ადმინისტრაციასაც მართავენ. 
ასეთი იერარქიები არა მხოლოდ საფრთხეს უქმნის  დაწესებულებებში მართლწესრიგის დაცვას, 
არამედ ასევე ზრდის ბავშვებს შორის ძალადობის რისკს,  რის გამოც  მკვიდრდება უთანასწორო და 
დისკრიმინაციული მოპყრობა ზოგიერთი პირის მიმართ.  ასეთი სახის იერარქიები, ძირითადად, 
ლიდერების ინტერესებს ემსახურება იმ პირთა ინტერესების საზიანოდ, რომლებიც ამ იერარქიის 
დაბალ საფეხურზე იმყოფებიან.

მონიტორინგზე პასუხისმგებელმა სტრუქტურებმა არსებული სუბკულტურა და იერარქიები 
დეტალურად უნდა  შეისწავლონ; უნდა შეაფასონ, რა სახის როლი აქვს ამ კუთხით ადმინისტრაციას, 
როგორ ახდენენ ასეთი საკითხების რეგულირებას. 
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კითხვები:

•	 აქვს თუ არა ადმინისტრაციას ინფორმაცია დაწესებულებაში არსებული კრიმინალური 
სუბკულტურის შესახებ?

•	 აღიარებს თუ არა ადმინისტრაცია, რომ დაწესებულებაში არსებობს კრიმინალური 
სუბკულტურა?

•	 რა სახის იერარქიები არსებობს ბავშვებს შორის?

•	 როგორ არის ეს იერარქიები ასახული საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, საგანმანათლებლო-
სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართულობის კუთხით?

•	 როგორია დაწესებულებაში ბავშვების როლები ამ იერარქიების მიხედვით?

•	 ყველა ბავშვი ერთად სადილობს თუ არა სასადილოში?

•	 მონაწილეობენ თუ არა ბავშვები ერთობლივად სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო-
სარეაბილიტაციო, კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში? ხომ არ არის გარკვეული 
ჯგუფი, ვისაც არ ეძლევა ასეთი სახის აქტივობებში ჩართულობა?

•	 ვინ იღებს გადაწყვეტილებას ბავშვის მიღებისას მისი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით 
განაწილების შესახებ?

•	 ხომ არ ითვალისწინებს ადმინისტრაცია ამ შემთხვევაში კრიმინალურ სუბკულტურაში 
არსებულ იერარქიაში ბავშვების მიკუთვნებულობას?

•	 ვინ იღებს გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროგრამებში, 
სპორტულ-კულტურულ ღონისძიებებში ბავშვის ჩართვის შესახებ? ხომ არ მონაწილეობენ 
ამ პროცესში, ადმინისტრაციასთან ერთად, ლიდერი ბავშვები?

•	 ხომ არ არის დისკრიმინაციული ხასიათის და შინაარსის მატარებელი უშუალოდ 
ადმინისტრაციის დამოკიდებულება? 

•	 ხომ არ არის ზოგიერთი საკანი ინვენტარით ან სხვა ნიშნებით სხვა საკნებისგან გამორჩეული?

•	 ხომ არ არის თვალშისაცემი რაიმე სახის პრივილეგირებული მდგომარეობა, რაც 
შესაძლებელია კავშირში იყო კრიმინალურ სუბკულტურაში არსებულ იერარქიაში ბავშვების 
მიკუთვნებულობასთან ?

პრაქტიკული მითითებები:

•	 დაწესებულებაში მონიტორინგის განხორციელებისას შესაძლებელია შეამჩნიოთ, რომ 
ბავშვების გარკვეული ჯგუფი მუდმივად თქვენ სიახლოვეს მოძრაობს, თქვენი მოძრაობის 
გაკონტროლებას ცდილობს. როგორ წესი, ასეთი სახის ბავშვები არიან ლიდერები, 
რომლებსაც დაწესებულებაში არსებული სიტუაციის კონტროლი სურთ.

•	 ბავშვთან გასაუბრების შემთხვევაში, ხომ არ ცდილობს კონკრეტული ბავშვი მანამდე 
კონსულტაცია გაიაროს სხვა ბავშვთან. არის შემთხვევები, როცა დაწესებულებაში არსებული 
ე.წ. ლიდერები ცდილობენ განსაზღვრონ, ვინ მოვიდეს თქვენთან ინტერვიურებაზე და 
ვინ არა? ამის მიზეზია ზოგადად სურვილი, რომ დაფარონ დაწესებულებაში არსებული 
ნეგატიური პროცესები.

•	 ბავშვებთან გასაუბრებისას შეეცადეთ, ყველას ჩამოართვათ ხელი, შეხვიდეთ ახლო 
კონტაქტში. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, შეგხვდეთ ბავშვების კატეგორია, რომელიც 
ერიდება თქვენთან კონტაქტში შემოსვლას, არ გართმევთ ხელს და ზოგადად თქვენთან 
ურთიერთობისას ცდილობს,  აკონტროლოს სხვა ბავშვების რეაქციები. როგორც წესი, ასეთი 
სახის ბავშვები კრიმინალური სუბკულტურაში იერარქიის დაბალ საფეხურზე იმყოფებიან 
და, უმეტეს შემთხვევაში, ძალადობის მსხვერპლნი არიან.
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•	 აუცილებლად დააკვირდით დაწეებულების თანამშრომელთა დამოკიდებულებას 
იერარქიის დაბალ და მაღალ საფეხურზე მყოფ ბავშვებთან. მათი მოქმედება ხომ არ 
გამოხატავს ზოგიერთი კატეგორიის ბავშვის მიმართ დისკრიმინაციულ მოპყრობას? 
მაგალითად, დააკვირდით კრიმინალურ სუბკულტურაში იერარქიის დაბალ დონეზე მყოფ 
ბავშვებს ხელს თუ ართმევს ადმინისტრაციის წარმომადგენელი და ახლო კონტაქტში თუ 
შედის მათთან?

პატიმრებს შორის ძალადობა, ბულინგი

პატიმრებს შორის ძალადობა, როგორც აღვნიშნეთ, პენიტენციური სისტემისთვის საკმაოდ 
დამახასიათებელია. გარდა კრიმინალური სუბკულტურისა, რომელიც შიდა ძალადობის გამომწვევი 
ერთ-ერთ მიზეზია, შესაძლებელია არსებობდეს სხვადასხვა ფაქტორები, რომლებიც ხელს უწყობს 
ასეთი სახის პრობლემებს. გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს ბავშვის ქცევითი პრობლემები, 
დაწესებულებაში განთავსების პრინციპი და ა.შ. 

საერთაშორისო სტანდარტი

„ზრუნვის მოვალეობა, რომელიც აკისრიათ ბადრაგის თანამშრომლებს მათ დაქვემდებარებაში 
მყოფი პირების მიმართ, ასევე მოიცავს პასუხისმგებლობას, დაიცვან ისინი სხვა პატიმრებისგან, 
რომელთაც სურთ მათთვის ზიანის მიყენება. ფაქტობრივად, ძალადობრივი ინციდენტები პატიმრებს 
შორის პერიოდულად სასჯელაღსრულების ყველა სისტემაში ხდება; იგი მოვლენების ფართო 
სპექტრს აერთიანებს, შევიწროების მსუბუქი ფორმებიდან დაშინებისა და სერიოზული ფიზიკური 
თავდასხმების დაუფარავ გამოვლინებამდე.

პატიმრებს შორის ძალადობის ფენომენთან ბრძოლა მოითხოვს ციხის პერსონალის სათანადო 
სიმაღლეზე ყოფნას, მათ შორის, საკადრო საფეხურების დონეზე, რათა საკუთარი ძალაუფლება 
და საზედამხედველო ამოცანები სათანადოდ განახორციელონ. ციხის პერსონალი მზადყოფნაში 
უნდა იყოს პრობლემების ნიშნებზე რეაგირებისთვის, ასევე სათანადოდ მომზადებული იყოს, 
საჭიროების შემთხვევაში, ჩარევისა და მათი გადაჭრისთვის. ამ კონტექსტში გადამწყვეტი ფაქტორია 
თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის, უსაფრთხოებისა და ზრუნვის ცნებებზე დაფუძნებული, 
პოზიტიური ურთიერთობის არსებობა; ეს მეტწილად დამოკიდებულია ზონის თანამშრომლების 
მიერ ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარის ფლობაზე. გარდა ამისა, ადმინისტრაცია მზად 
უნდა იყოს თანამშრომლების დასახმარებლად, განახორციელონ საკუთარი მოვალეობები. შესაძლოა, 
საჭირო გახდეს კონკრეტული უსაფრთხოების ზომები, რომლებიც ადაპტირებული იქნება  შექმნილი 
სიტუაციის კონკრეტულ ხასიათზე (მათ შორის, ჩხრეკის ეფექტური პროცედურები); თუმცა, 
ასეთი ზომები შეიძლება, მხოლოდ ზემოთ აღნიშნული ძირითადი იმპერატივების დამხმარედ 
გამოიყენებოდეს. გარდა ამისა, სასჯელაღსრულების სისტემაში ყურადღება უნდა მიექცეს საქმეების 
სათანადო კლასიფიკაციას და პატიმრების განაწილების საკითხებს.

სექსუალურ დანაშაულში ეჭვმიტანილი ან მსჯავრდებული პატიმრები სხვა პატიმრების მხრიდან 
ძალადობის განსაკუთრებით მაღალი რისკის ქვეშ არიან. მსგავსი ფაქტების აღკვეთა ყოველთვის 
რთულ გამოწვევას წარმოადგენს. გამოსავალი, რომელსაც ხშირად მიმართავენ, ასეთი პატიმრების 
ციხის დანარჩენი მოსახლეობისგან განცალკევებაა. თუმცა ასეთ პატიმრებს ეს უსაფრთხოება 
შესაძლოა ძვირად დაუჯდეთ იმ მხრივ, რომ მათთვის შეზღუდულია სხვადასხვა აქტივობები და 
პროგრამები, ვიდრე ნორმალური რეჟიმში მყოფი პატიმრებისთვის. მეორე მიდგომას წარმოადგენს 
სექსუალურ დანაშაულში ეჭვმიტანილი ან მსჯავრდებული პატიმრების ციხის მასშტაბით 
გადანაწილება. იმისთვის, რომ ასეთი მიდგომა წარმატებული აღმოჩნდეს, გარანტირებულ უნდა 
იქნეს ასეთი პატიმრების ჩვეულებრივ საკნებში ინტეგრაციისთვის საჭირო გარემოს შექმნა; 
კონკრეტულად კი, ციხის თანამშრომლები გულწრფელად მტკიცედ უნდა ცდილობდნენ მტრული 
განწყობის ან დევნის ნიშნების აღმოფხვრას. მესამე მიდგომას შესაძლოა წარმოადგენდეს მსგავსი 
პატიმრების სხვა ციხეებში გადაყვანა და მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულის ბუნების დამალვა. 
თითოეულ ჩამოთვლილ პოლიტიკას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. წამების 
საწინააღმდეგო კომიტეტის (CPT) გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ რომელ პოლიტიკაზე უნდა 
გაკეთდეს არჩევანი, უმეტესწილად დამოკიდებულია თითოეული საქმის გარემოებებზე“.  (CPT-ს III 
ანგარიში, გვ. 27)
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კითხვები

•	 ბავშვთა შორის ძალადობის რამდენი შემთხვევა დაფიქსირდა ბოლო ერთი წლის 
განმავლობაში?

•	 არის თუ არა ასეთი შემთხვევები აღრიცხული?

•	 რა იყო ამის გამომწვევი მიზეზი?

•	 რა სახის რეაგირება მოახდინა ადმინისტრაციამ?

•	 არის თუ არა დაწესებულებაში შემუშავებული ბავშვებს შორის ძალადობის მართვის 
მექანიზმი - როგორ ხდება პრობლემების იდენტიფიცირება და მოგვარება? 

•	 ზოგადად ასეთი რისკების პრევენციის რა სახის მექანიზმები არსებობს დაწესებულებაში?

•	 აქვს თუ არა გავლილი სპეციალური მომზადება დაწესებულების ყველა სამსახურს 
(სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, რეჟიმის და უსაფრთხოების სამსახური)? 

•	 არის თუ არა მათ ფუნქციონალურ უფლება-მოვალეობაში განსაზღვრული მოქმედების 
სპეციალური ინსტრუქცია? 

•	 არის თუ არა ასეთ შემთხვევაში მათი მოქმედება კოორდინირებული? 

•	 ზოგადად ბავშვთა უსაფრთხოების დაცვის რა სახის მექანიზმები არსებობს (განცალკევებით 
განთავსება, სხვა დაწესებულებაში გადაყვანა, სპეციალური მეთვალყურეობა, ფსიქო-
სოციალურ პროგრამებში ჩართვა და ა.შ.)?

დისციპლინური ღონისძიებები

საერთაშორისო სტანდარტი

„ნებისმიერი დისციპლინური პროცედურა უნდა ემსახურებოდეს უსაფრთხოებისა და ნორმალური 
საზოგადოებრივი ცხოვრების ინტერესებს და შესაბამისობაში უნდა იყოს როგორც არასრულწლოვანის 
შინაგან ღირსების გრძნობასთან, ასევე ინსტიტუციური მზრუნველობის ობიექტებთან, სახელდობრ, 
სამართლიანობის გრძნობის, საკუთარი თავის პატივისცემისა და ყოველი პირის ძირითადი 
უფლებების გაღვივებასთან“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 
66)

„დისციპლინური ზომები მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში უნდა გამოიყენებოდეს. ოფიციალური 
დისციპლინური მოსმენების და დასჯის საპირისპიროდ უპირატესობა უნდა მიენიჭოს კონფლიქტის 
მოგვარებას და ნორმის გადამოწმების მიზნით აღმზრდელობით ზემოქმედებას“. (ევროსაბჭოს 
მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 94.1)

„ყოველი დისციპლინური ღონისძიება, რომელიც წარმოადგენს სასტიკ, არაადამიანურ ან ღირსების 
შემლახველ მოპყრობას, მკაცრად უნდა იქნეს აკრძალული, მათ შორის, სხეულებრივი სასჯელები, 
ბნელ საკანში მოთავსება, კარცერი ან განმარტოებითი პატიმრობა, ან სხვა სახის სასჯელი, რომელმაც 
შეიძლება დააზიანოს შესაბამისი არასრულწლოვანის ფიზიკური ან სულიერი ჯანმრთელობა. 
საკვები რაციონის შემცირება ან არასრულწლოვანისთვის ოჯახის წევრებთან შეხვედრაზე უარის 
თქმა, რა მიზანსაც არ უნდა ემსახურებოდეს ხსენებული, აკრძალული უნდა იყოს...  ერთი და იგივე 
დისციპლინური გადაცდომისთვის არ შეიძლება არასრულწლოვანის ორჯერ დასჯა. აკრძალული 
უნდა იყოს კოლექტიური სანქციები“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა 
დასაცავად, წესი 67)

„აკრძალული უნდა იყოს კოლექტიური დასჯა, გაშოლტვა, ბნელ საკანში გამომწყვდევა და სასჯელის 
სხვა არაადამიანური და დამამცირებელი ფორმები“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 
(2008)11,  წესი 95.2)

„არასრულწლოვანს არ უნდა მიესაჯოს კარცერში განმარტოებით სასჯელის მოხდა“.   (ევროსაბჭოს 
მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 95.3)



61

„ეროვნული კანონმდებლობით განსაზღვრული უნდა იყოს ქმედებები ან უმოქმედობა, რომლებიც 
დისციპლინურ სამართალდარღვევად ჩაითვლება, დისციპლინური მოსმენების პროცედურა, 
შესაფარდებელი სასჯელის სახეობები და ხანგრძლივობა, ასევე კომპეტენტური ორგანო, რომელსაც 
ასეთი სასჯელის შეფარდება შეუძლია და სააპელაციო პროცედურა“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა 
კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 94.3)

„არასრულწლოვანს დისციპლინური სანქცია უნდა დაეკისროს კანონმდებლობით დადგენილი 
პირობების მკაცრი დაცვით. არცერთ არასრულწლოვანს არ უნდა დაეკისროს სასჯელი მანამ, 
სანამ მას არ ეცნობება სავარაუდო სამართალდარღვევის შესახებ ისეთი ფორმით, რომ მან შეძლოს 
სრულად გაიგოს არსი, და მას მიეცეს შესაბამისი შანსი, დაიცვას საკუთარი თავი, მათ შორის, 
მიმართოს საჩივრით ხელისუფლების კომპეტენტურ მიუკერძოებელ ორგანოს. დისციპლინურ 
სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული სრული დოკუმენტაცია შენახული უნდა იქნეს“. (გაეროს 
წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 70)

„არასრულწლოვანებს, რომელთაც ბრალად ედებათ დისციპლინური სამართალდარღვევა, 
დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოთ, თუ რა ხასიათის ბრალდებას უყენებენ მათ, იმ ენაზე და იმგვარად, 
რომ ეს მათთვის გასაგები იყოს, მიეცეთ საკმარისი დრო და საშუალება, მოემზადონ თავის დასაცავად; 
ნება დაერთოთ, თავად დაიცვან თავი ან მოიშველიონ მშობლები და კანონიერი მეურვეები, ან, იმ 
შემთხვევაში, თუ ამას მოითხოვს მართლმსაჯულების ინტერესები, საქმეში ჩაერევა ადვოკატი“.  
(ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 94.4)

„დისციპლინური სასჯელი შეძლებისდაგვარად ისე უნდა შეირჩეს, რომ მას აღმზრდელობითი 
ხასიათი ჰქონდეს. ის არ უნდა იყოს ჩადენილი სამართალდარღვევის სიმძიმის შესატყვისზე უფრო 
მძიმე“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 95.1)

„არცერთი დისციპლინური ზომის გამოყენება არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ბავშვის ღირსების 
გრძნობის შენარჩუნებას და ინსტიტუციური ზრუნვის ძირითად ამოცანებს. მკაცრად უნდა 
აიკრძალოს კონვენციის 37-ე მუხლით განსაზღვრული ისეთი დისციპლინური ზომები, როგორიც 
არის ფიზიკური დასჯა, ბნელ საკანში მოთავსება, დახურულ და შემოსაზღვრულ სივრცეში მარტო 
მოთავსება. ასევე, უნდა აიკრძალოს დასჯის ყველა ის ფორმა, რამაც შეიძლება, საფრთხე შეუქმნას 
ბავშვის ფსიქიკურ ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას“. (გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტის 
ზოგადი კომენტარი N10, პ.89)

ადგილობრივი სტანდარტი

“არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის 
მიერ დისციპლინური დარღვევის ჩადენის შემთხვევაში არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო 
დაწესებულების ადმინისტრაცია უფლებამოსილია მის მიმართ გამოიყენოს დისციპლინური 
სახდელის შემდეგი სახეები: ა) გაფრთხილების მიცემა; ბ) საყვედურის გამოცხადება; გ) 
ნებადართული ნივთებით (გარდა ექიმის მიერ დანიშნული კვების აუცილებელი პროდუქტებისა 
და მედიკამენტებისა) სარგებლობის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით; დ) დაწესებულების 
ტერიტორიაზე არსებული მაღაზიით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა 1 თვის ვადით; ე) 
ამანათებისა და გზავნილების მიღების უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით; ვ) სატელეფონო 
საუბრის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით, იმ პირობით, რომ ორი კვირის თავზე, სანიმუშო 
ყოფაქცევის შემთხვევაში, არასრულწლოვან მსჯავრდებულს შეუძლია არასრულწლოვანთა 
სარეაბილიტაციო დაწესებულების ადმინისტრაციას მიმართოს შეზღუდვის გაუქმების შესახებ 
განცხადებით; ზ) საკნის ტიპის საცხოვრებელში გადაყვანა 1 წლის განმავლობაში 6 თვემდე 
ვადით ... დაუშვებელია არასარულწლოვანის სამარტოო საკანში მოთავსება ... არასრულწლოვანი 
მსჯავრდებულის მიმართ დისციპლინური სახდელის სახით ადმინისტრაციული პატიმრობის 
გამოყენება დაუშვებელია”.  (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 92 (1))

„არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის დისციპლინური დარღვევის საქმე ზეპირი 
მოსმენით განიხილება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არასრულწლოვანი ბრალდებული/
მსჯავრდებული არღვევს წესრიგს, სხვაგვარად უშლის ხელს სხდომის მიმდინარეობას, არ 
ცხადდება სხდომაზე ან უარს აცხადებს სხდომაში მონაწილეობაზე. ეს ფაქტი აღინიშნება 
დისციპლინური სამართალწარმოების ოქმში … ზეპირი მოსმენის დროს არასრულწლოვან 
ბრალდებულს/ მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს დაჯდომის, ჩანაწერების გაკეთების და ზეპირი 
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ახსნა-განმარტების მიცემის საშუალება … არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს 
უფლება აქვს, დისციპლინური დარღვევის საქმის განხილვისას ჰყავდეს ადვოკატი. ზეპირი მოსმენის 
დაწყებამდე არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს განემარტება ადვოკატის მოწვევის 
უფლება, რომელიც შესაბამისი თანხმობის მიღების შემთხვევაში ხორციელდება განმარტებიდან 
6 საათის განმავლობაში. თუ დადგენილ ვადაში ადვოკატი არ გამოცხადდება, არასრულწლოვან 
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს საზოგადოებრივი ადვოკატი დაენიშნება”. (არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსი, მ.93)

კითხვები:

•	 არიან თუ არა ბავშვები ინფორმირებულები, რა სახის ქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს 
დისციპლინური პასუხისმგებლობა?

•	 აქვთ თუ არა ინფორმაცია, რა სახის დისციპლინური სახდელები არსებობს?

•	 ვინ განსაზღვრავს სანქციებს დისციპლინური გადაცდომისთვის?

•	 აქვს თუ არა ბავშვს დაცვისთვის საკმარისი დრო და შესაძლებლობა?

•	 აქვს თუ არა საკუთარი აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა?

•	 არის თუ არა ცნობილი პირისთვის კონკრეტული ბრალდების შინაარსი?

•	 აქვს თუ არა დამცველით სარგებლობის შესაძლებლობა?

•	 აქვს თუ არა შესაძლებლობა ბავშვს, გაასაჩივროს მის მიმართ გამოყენებული დისციპლინური 
ზომა?

•	 არიან თუ არა ბავშვები ინფორმირებულები გასაჩივრების სისტემის არსებობის შესახებ?

•	 არის თუ არა დოკუმენტურად აღრიცხული ყველა სახის გამოყენებული დისციპლინური 
ზომა?

•	 ერთი წლის განმავლობაში რა სახის და რამდენი დისციპლინური სახდელი იქნა 
გამოყენებული?

•	 გამოყენებული დისციპლინური ზომები იყო თუ არა ჩადენილი ქმედების პროპორციული?

•	 რამდენმა ბავშვმა გაასაჩივრა მის მიმართ გამოყენებული დისციპლინური ზომა? რა 
რეაგირება მოჰყვა საჩივრებს?

პრაქტიკული მითითებები:

•	 პენიტენციური სისტემისთვის ზოგადად დამახასიათებელია კოლექტიური დასჯის 
გამოყენება პატიმრების მიმართ. ასეთი სახის კოლექტიური სანქციები, როგორც წესი, არ 
არის დოკუმენტირებული. შესაძლებელია, ადმინისტრაციამ ბავშვების ზოგიერთი ჯგუფის 
ქმედების გამო ყველა ბავშვს აუკრძალოს, მაგალითად, სატელეფონო საუბრები, გარკვეული 
ნივთების ქონა, საკვები პროდუქტების ამანათით მიღება და ა.შ.;  აქ შესაძლებელია იყოს 
ისეთი ნივთები, რომლებიც არც აკრძალულია და არც ნებადართული. ადმინისტრაციის 
არგუმენტი შეიძლება იყოს, რომ ეს არ არის ნებადართული, თუმცა შეიძლება იკვეთებოდეს, 
რომ მანამდე ამის უფლებას აძლევდნენ.
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გასაჩივრების პროცედურები

საერთაშორისო სტანდარტი

„ყველა არასრულწლოვანს უნდა ჰქონდეს უფლება, მოთხოვნითა თუ საჩივრით მიმართოს 
ცენტრალურ ადმინისტრაციას, სასამართლო ორგანოსა თუ სხვა შესაბამის ორგანოებს, სანდო 
გზებით შინაარსის ცენზურის გარეშე და დაგვიანების გარეშე ინფორმირებულ იქნეს შესაბამისი 
პასუხის შესახებ“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 76)

„ყველა არასრულწლოვანს უფლება უნდა ჰქონდეს, შესაძლებლობის ფარგლებში, საჩივრის 
შედგენისას დახმარების თხოვნით მიმართოს თავისი ოჯახის წევრს, ადვოკატს, ჰუმანიტარულ 
ჯგუფებს ან სხვებს. წერა-კითხვის არმცოდნე არასრულწლოვანებს უნდა აღმოეჩინოთ დახმარება, 
თუნდაც მათ დასჭირდეთ ისეთი საჯარო ან კერძო სააგენტოებისა თუ ორგანიზაციების მომსახურება, 
რომლებიც გასცემენ იურიდიულ დახმარებას ან უფლებამოსილნი არიან, მიიღონ საჩივრები“. 
(გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 78)

„თუ თხოვნაზე ან საჩივრის განხილვაზე უარია ნათქვამი, არასრულწლოვანს და, თუ უპრიანია მის 
მშობლებს ან კანონიერ მეურვეებს უნდა ეცნობოთ ასეთი ქმედების მიზეზები. არასრულწლოვანს 
და, თუ უპრიანია, მის მშობლებს ან კანონიერ მეურვეებს უნდა ჰქონდეთ დამოუკიდებელ და 
მიუკერძოებელ ორგანოში გასაჩივრების უფლება“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 
(2008)11,  წესი 122.3)

„მოთხოვნისა და საჩივრის შეტანის პროცედურა მარტივი და ეფექტური უნდა იყოს. 
გადაწყვეტილებები ასეთ მოთხოვნებსა და საჩივრებთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივ უნდა 
მიიღებოდეს“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 122.1)

„არასრულწლოვანი არ უნდა დაისაჯოს თხოვნის ან საჩივრის შეტანის გამო“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა 
კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 123)

„არასრულწლოვანებსა და მათ მშობლებს ან კანონიერ მეურვეებს უფლება აქვთ, ითხოვონ 
იურიდიული კონსულტაცია საჩივარსა და სააპელაციო პროცედურასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, 
ისევე როგორც მიიღონ სამართლებრივი დახმარება, როცა ამას მოითხოვს მართლმსაჯულების 
ინტერესები“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 124)

ადგილობრივი სტანდარტი

“პატიმრობის დაწესებულებაში/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებულ 
არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს დაწესებულების ადმინისტრაციამ დაუყოვნებლივ 
უნდა მისცეს საშუალება, წერილობით გაეცნოს ინფორმაციას თავისი უფლებებისა და მოვალეობების 
შესახებ, მათ შორის, საჩივრის შეტანის უფლებისა და გასაჩივრების კანონით დადგენილი წესის 
თაობაზე”. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, წესი 94 (1))

“საჩივრის შეტანის საფუძველია სასჯელაღსრულების სფეროში საქმიანობის განმახორციელებელი 
თანამშრომლის ქმედება (მოქმედება ან უმოქმედობა), სამართლებრივი აქტი, გადაწყვეტილება და 
პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებულ უფლებათა სხვაგვარი ხელყოფა … მსჯავრდებულს 
უფლება აქვს, საჩივარი შეიტანოს ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად … საჩივრის შეტანა 
შესაძლებელია შესაბამისი საფუძვლის გამოვლენიდან 1 თვის ვადაში … საჩივრის შეტანის უფლება 
აგრეთვე აქვს მსჯავრდებულის ადვოკატს, კანონიერ წარმომადგენელს ან ახლო ნათესავს, თუ: ა) 
მას აქვს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ დაირღვა მსჯავრდებულის უფლებები; ბ) მსჯავრდებულს 
ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აძლევს საშუალებას, თავად შეიტანოს საჩივარი … დაუშვებელია 
მსჯავრდებულის დასჯა საჩივრის შეტანის გამო”. (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების 
დებულება, მუხლი 61)

“მსჯავრდებულს უფლება აქვს, შეიტანოს კონფიდენციური საჩივარი … კონფიდენციალურია 
საჩივარი, რომელიც მოთავსებულია დალუქულ კონვერტში და რომელზედაც მითითებულია 
ადრესატი“. (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების დებულება, მუხლი 66)
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“დირექტორი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი საჩივარს განიხილავს მიღებიდან 5 სამუშაო დღის 
ვადაში. განსაკუთრებულ შემთხვევაში საჩივრის განხილვის ვადა შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 
10 სამუშაო დღით. ვადის გაგრძელების შესახებ საჩივრის ავტორს დაუყოვნებლივ ეცნობება ზეპირი 
ან წერილობითი ფორმით … დაუშვებელია საჩივრის გადაწყვეტაში იმ პირის მონაწილეობა, 
რომლის ქმედება, სამართლებრივი აქტი ან გადაწყვეტილება საჩივრდება“. (არასრულწლოვანთა 
სარეაბილიტაციო დაწესებულების დებულება, მუხლი 68)

“წამებასთან, არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობასთან დაკავშირებული საჩივრები 
განეკუთვნება განსაკუთრებულ შემთხვევას და განხილულ უნდა იქნეს დაუყოვნებლივ ...  
წამებასთან, არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობასთან დაკავშირებული საჩივრების შესახებ 
არა უგვიანეს 24 საათისა უნდა ეცნობოს დაწესებულების დირექტორს ან მის მიერ უფლებამოსილ 
პირს ან/და სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფს”. (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების 
დებულება, მუხლი 69)

კითხვები:

•	 რამდენად არის ცნობილი ბავშვებისთვის გასაჩივრების მექანიზმები და წესები?

•	 საჩივრის/მოთხოვნის გაგზავნისას არის თუ არა დაცული კონფიდენციალობა?

•	 ხომ არ ექვემდებარება ცენზურას ბავშვების მიერ გაგზავნილი მოთხოვნები/საჩივრები?

•	 არის თუ არა დაწესებულებაში განთავსებული საჩივრის ყუთები?

•	 უზრუნველყოფს თუ არა საჩივრის ყუთის განთავსების ადგილები მოთხოვნების/საჩივრების  
კონფიდენციალურად გაგზავნის შესაძლებლობას?

•	  იციან თუ არა ბავშვებმა მოთხოვნის/საჩივრის წარდგენისა და მასზე პასუხის მიღების 
ვადების არსებობის შესახებ?

•	 არის თუ არა შესაბამისი ინსტრუქციები გამოკრული თვალსაჩინო ადგილას?

•	 არის თუ არა ასეთი ვადები დაცული?

•	 არის თუ არა შესაბამისი საწერი საშუალებები (კალამი, ფურცელი, კონვერტი) ხელმისაწვდომი 
შეუზღუდავად ყველა ბავშვისთვის?

•	 რა სახის და შინაარსის მოთხოვნები/საჩივრები იგზავნება ძირითადად?

•	 ბოლო ერთი წლის განმავლობაში რამდენი მოთხოვნა/საჩივარი გაიგზავნა და რა სახის 
რეაგირება მოჰყვა უფლებამოსილი პირის/ორგანოს მხრიდან?

•	 ხომ არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც მოთხოვნის/საჩივრის წარდგენის გამო ბავშვი 
დაექვემდებარა რაიმე სახის ზეწოლას ან სხვაგვარ რეპრესიებს?

სამედიცინო მომსახურება

ფიზიკური ჯანმრთელობა

საერთაშორისო სტანდარტი

„ყოველ არასრულწლოვანს უფლება აქვს, საპატიმრო დაწესებულებაში მისი მოთავსებისთანავე 
გაიაროს სამედიცინო შემოწმება, რათა გამოვლინდეს ნებისმიერი მტკიცებულება არასათანადო 
მოპყრობასთან დაკავშირებით და იმ მიზნით, რომ ექიმმა გამოავლინოს ფიზიკური ან სულიერი 
მდგომარეობა, რომლებიც მოითხოვს სამედიცინო ჩარევას“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ 
არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 50)
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„უნდა წარმოებდეს არასრულწლოვანებს შორის ავადმყოფობათა პროფილაქტიკა და მათი განათლება 
ჯანდაცვის საკითხებზე“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 71)

„საექიმო მკურნალობა, მათ შორის წამლების გამოყენება უნდა მოხდეს მხოლოდ სამედიცინო 
ჩვენებების საფუძველზე და არა სიმშვიდის დამყარების ან დასჯის მიზნით. უნდა მოქმედებდეს 
იგივე ეთიკური პრინციპები და თანხმობის პრინციპები, რომლითაც ხელმძღვანელობენ 
თავისუფალი საზოგადოების მკურნალობისას. უნდა კეთდებოდეს ჩანაწერი ნებისმიერი სამედიცინო 
მომსახურების ან წამლის გაცემის შესახებ“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  
წესი 72.1)

„განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს:  (ა) მცირე ასაკის არასრულწლოვანთა 
მოთხოვნილებებს;  (ბ) ფეხმძიმე გოგონებს და მცირეწლოვანი ჩვილების დედებს;  (გ) ნარკომანებსა 
და ალკოჰოლიკებს;  (დ) ფიზიკური და ფსიქიკური პრობლემების მქონე არასრულწლოვანებს;  
(ე) არასრულწლოვანებს, რომელთაც, გამონაკლისის სახით ხანგრძლივად აქვთ აღკვეთილი 
თავისუფლება;  (ვ) არასრულწლოვანებს, რომლებიც ფიზიკური, ფსიქიური ან სექსუალური 
ძალადობის მსხვერპლნი არიან;  (ზ) სოციალურად იზოლირებულ არასრულწლოვანებს; და 
(თ) დამნაშავეთა სხვა, განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფებს“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 
რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 73)

„იმისთვის, რომ პროფილაქტიკისა და მკურნალობის კურსმა ჩაიაროს სწორად და პროფესიული 
კონფიდენციალობის დაცვით, თითოეული პროფესიის როლის დაკნინების გარეშე, ექიმებისა და 
ექთნების მუშაობა უშუალოდ უნდა იყოს შეთანხმებული სოციალურ მუშაკებთან, ფსიქოლოგებთან, 
პედაგოგებთან, სხვა სპეციალისტებთან და პერსონალთან, რომელიც მუდმივ კონტაქტშია 
არასრულწლოვან სამართალდამრღვევებთან“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 
(2008)11,  წესი 74.2)

„სამედიცინო მომსახურება არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში არ უნდა შემოიფარგლოს 
ავადმყოფი პაციენტების მკურნალობით, არამედ უნდა მოიცავდეს პროფილაქტიკურ და სოციალურ 
ღონისძიებებს, ისევე როგორც საკვების კონტროლს“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 
რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 75)

ადგილობრივი სტანდარტი

„ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს საჭირო სამედიცინო მომსახურებით. 
ბრალდებულისთვის/მსჯავრდებულისთვის საჭიროების შემთხვევაში ხელმისაწვდომი უნდა 
იყოს პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ნებადართული სამკურნალო 
საშუალებები... ბრალდებულს/მსჯავრდებულს აქვს პირადი ექიმის საკუთარი სახსრებით 
მოწვევის უფლება... პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ბრალდებულის/
მსჯავრდებულის მიღებისას სავალდებულოა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება“.  
(პატიმრობის კოდექსი, მუხლი 24)

„ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სამედიცინო მომსახურება ხორციელდება ჯანმრთელობის 
დაცვის სფეროში ქვეყანაში დადგენილი სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნების შესაბამისად“. 
(პატიმრობის კოდექსი, მუხლი 119)

 „ყველა პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში უნდა შეიქმნას საექიმო-სამედიცინო 
პუნქტი... თუ ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მკურნალობა არ შეიძლება განხორციელდეს 
პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტში, იგი 
შეიძლება გადაყვანილ იქნეს დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში არსებულ ბრალდებულთა/
მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში ან საერთო პროფილის საავადმყოფოში“.  
(პატიმრობის კოდექსი, მუხლი 121)

“მსჯავრდებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს საჭირო სამედიცინო მომსახურებით. მსჯავრდებულის 
სამედიცინო მომსახურება ხორციელდება ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ქვეყანაში დადგენილი 
სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნების შესაბამისად, დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო 
პუნქტის მეშვეობით … დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის უსაფრთხოებას 
უზრუნველყოფს დაწესებულება … მსჯავრდებულთა სამედიცინო დახმარების ორგანიზებას 
ახორციელებს სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტი … დაწესებულებაში მსჯავრდებულის 
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მიღებისას სავალდებულოა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება, რის შესახებაც დგება 
ცნობა, რომელიც ინახება მის პირად საქმეში … მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა 
მოწმდება წელიწადში არანაკლებ ერთხელ . მსჯავრდებულთა მიღება საექიმო-სამედიცინო პუნქტებში 
ხორციელდება მსჯავრდებულთა საჭიროებიდან გამომდინარე … ექიმი ვალდებულია დადგენილ 
ვადებში მოახდინოს მსჯავრდებულთა სამედიცინო შემოწმება და მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის 
მდგომარეობისათვის საშიში პირობების არსებობის შემთხვევაში აცნობოს უშუალო უფროსს და 
დირექტორს … თუ მსჯავრდებულს დაწესებულების ექიმის დასკვნით დაუდგინდება გეგმიური, 
სასწრაფო ან გადაუდებელი ამბულატორიული/სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების 
საჭიროება, დაუყოვნებლივ გაეწევა სამედიცინო მომსახურება დაწესებულებაში ხელმისაწვდომ 
საექიმო-სამედიცინო პუნქტში, ხოლო თუ აღნიშნულის უზრუნველყოფა შეუძლებელია 
დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტში, მსჯავრდებული საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით დაუყოვნებლივ გადამისამართდება 
შესაბამის სამედიცინო მომსახურებაზე - სამინისტროს ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 
სამკურნალო დაწესებულებაში ან საერთო პროფილის საავადმყოფოში … მსჯავრდებულისათვის 
საჭიროების შემთხვევაში ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პენიტენციურ დაწესებულებაში ნებადართული 
სამკურნალო საშუალებები. მოთხოვნის შემთხვევაში მსჯავრდებულს აქვს დაწესებულების მიერ 
შეძენილზე მეტი ღირებულების ან ანალოგიური თვისებების მქონე სამკურნალო საშუალების 
საკუთარი სახსრებით შეძენის უფლება”. (არასრულწლოვანთა სარებილიტაციო დაწესებულების 
დებულება, მუხლი 51)

„შიმშილობის დაწყების შემთხვევაში, მოშიმშილე ბრალდებულის/მსჯავრდებულის, 
დაწესებულების მოსამსახურის ან სხვა პირის წერილობითი ან ზეპირი ინფორმაციის საფუძველზე, 
სოციალური მუშაკი ადგენს შესაბამის ოქმს ექიმის და მოშიმშილის თანდასწრებით, რის შესახებაც 
დაუყოვნებლივ ეცნობება დაწესებულების დირექტორს, ხოლო არასამუშაო საათებში ოქმს 
ადგენს დაწესებულების ადმინისტრაციის პასუხისმგებელი წარმომადგენელი, სამედიცინო 
პერსონალის და მოშიმშილის თანდასწრებით, სადაც მიეთითება შიმშილობის დაწყების თარიღი და 
მოშიმშილის მოთხოვნები. ოქმის შედგენამდე ბრალდებულს/მსჯავრდებულს განემარტება მისთვის 
ინსტრუქციით დადგენილი მოშიმშილის მიმართ მოპყრობის წესი და უფლება-მოვალეობები, 
ოქმის შედგენის შემდგომ, დირექტორი ამის თაობაზე დაუყოვნებლივ აცნობებს საქართველოს 
სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს 
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარეს, საქართველოს სასჯელაღსრულების, 
პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის 
უფროსს და შიმშილობის მიზეზის გათვალისწინებით შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოს ან/
და ორგანიზაციას“.  (სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა 
მინისტრის ბრძანება N169, მუხლი 3)

/„დაწესებულებაში მყოფი მოშიმშილის იძულებითი მკურნალობა დაუშვებელია. შიმშილობის 
დროს სამედიცინო დახმარების გაწევა, მათ შორის, ხელოვნური კვება, დასაშვებია მხოლოდ 
მოშიმშილის ინფორმირებული თანხმობით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც სამედიცინო 
დახმარების განხორციელების გარეშე გარდაუვალია მოშიმშილის სიკვდილი, რის თაობაზეც 
გადაწყვეტილება უნდა იქნეს დადასტურებული, მინიმუმ, ერთი სხვა დამოუკიდებელი საექიმო 
საქმიანობის სუბიექტის მიერ მაინც... შიმშილობის დაწყებიდან არაუგვიანეს 6 საათისა მოშიმშილეს 
უტარდება ჯანმრთელობის მდგომარეობის ზოგადი სამედიცინო შემოწმება, ამასთანავე ექიმი 
აფასებს მოშიმშილის ფსიქიკურ მდგომარეობას, რომლის მიზანია განსაზღვროს, მოშიმშილეს აქვს 
თუ არა ფსიქიკური აშლილობის ისეთი ნიშნები, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს საკუთარ 
ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღების 
უნარს. ფსიქიკური აშლილობის ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში, მოშიმშილე, არაუგვიანეს 
6 საათისა, ექვემდებარება ექიმ-ფსიქიატრის შემოწმებას… შიმშილობის დაწყებიდან ორი დღე-
ღამის განმავლობაში მოშიმშილე ექვემდებარება ექიმ-ფსიქიატრის შემოწმებას …  მოშიმშილე, 
მისი სურვილის შემთხვევაში, უნდა განთავსდეს განცალკევებით, ხოლო ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის გათვალისწინებით, დაწესებულების ექიმის დასკვნის საფუძველზე, დირექტორის 
ბრძანებით, შეიძლება მოთავსდეს დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტში… მოშიმშილეს 
მიეწოდება საუზმე, სადილი და ვახშამი დადგენილი ნორმების მიხედვით, დაწესებულების 
ექიმის რეკომენდაციების გათვალისწინებით. საკვების ყოველი მიწოდებისას მოშიმშილეს 
სამედიცინო პერსონალის მიერ განემარტება საკვების მიღების აუცილებლობის შესახებ. საკვების 
მიღებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, სამედიცინო პერსონალის მიერ კეთდება შესაბამისი აღნიშვნა 
მოშიმშილე ბრალდებულისთვის/მსჯავრდებულისთვის საკვების მიწოდების აღრიცხვის ბარათში“.  
(სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N169, მუხლი 
5)
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კითხვები:

•	 არის თუ არა დაწესებულებაში არსებული სამედიცინო მომსახურება სამოქალაქო სექტორში 
არსებული სტანდარტების შესაბამისი?

•	 ჩაუტარდა თუ არა პირს სამედიცინო შემოწმება დაწესებულებაში შემოყვანისთანავე?

•	 აისახა თუ არა სამედიცინო შემოწმების შედეგები შესაბამის ოქმში ? 

•	 რა რაოდენობის სამედიცინო პერსონალია დაწესებულებაში? როგორია სამედიცინო 
პერსონალის და პატიმართა თანაფარდობა?

•	 აქვთ თუ არა მათ შესაბამისი კვალიფიკაცია, არიან თუ არა სერტიფიცირებულნი?

•	 24-საათიან ცვლაში რა რაოდენობის სამედიცინო პერსონალია დაწესებულებაში? არის თუ 
არა სამედიცინო პერსონალი ღამის ცვლაში?

•	 პაციენტის მოთხოვნიდან რა ვადაშია ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება?

•	 არის თუ არა დაწესებულებაში ხელმისაწვდომი სტომატოლოგის მომსახურება?

•	 საჭიროების შემთხვევაში ხდება თუ არა პაციენტის გაყვანა სამოქალაქო სექტორის 
საავადმყოფოში?

•	 რამდენი ბავშვი გაიყვანეს სამოქალაქო სექტორის დაწესებულებაში ბოლო 1 წლის 
განმავლობაში?

•	 რა სახის მექანიზმი არსებობს ამასთან დაკავშირებით?

•	 აქვთ თუ არა ბავშვებს ალტერნატიული სამედიცინო მომსახურების მიღების შესაძლებლობა?

•	 სამედიცინო პერსონალი მკურნალობის ტაქტიკას არჩევს თუ არა სოციალურ მუშაკებთან და 
ფსიქოლოგებთან კოორდინირებული მუშაობის შედეგად?

•	 არის თუ არა დაწესებულებაში პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პუნქტი?

•	 არის თუ არა პუნქტი უზრუნველყოფილი შესაბამისი აღჭურვილობით?

•	 სამედიცინო მომსახურების გაწევისას დაცულია თუ არა პირის კონფიდენციალურობა?

•	 ყველა სახის სამედიცინო მომსახურების გაწევისას მიღებული იყო თუ არა ბავშვის/კანონიერი 
წარმომადგენლის თანხმობა?

•	 არსებობს თუ არა სამედიცინო ჩანაწერები თითოეული ბავშვის შესახებ?

•	 რამდენი ინფექციური დაავადების მქონე ბავშვია დაწესებულებაში?

•	 რა სახის ინფექციური დაავადებები აქვთ ბავშვებს?

•	 საჭიროების შემთხვევაში ხდება თუ არა მათი იზოლირება, განცალკევებით განთავსება?

•	 იწარმოება თუ არა მოშიმშილე ბავშვების მიმართ შესაბამისი საქმის წარმოება?

•	 რამდენად ხშირად აკონტროლებს სამედიცინო პერსონალი საკვების და წყლის ხარისხს?

•	 რამდენად ხშირად აკონტროლებს სამედიცინო პერსონალი დაწესებულებაში არსებულ 
სანიტარიულ და ჰიგიენურ მდგომარეობას?

•	 სამედიცინო პერსონალს შემუშავებული აქვს თუ არა მიდგომები განსაკუთრებული 
საჭიროების მქონე პაციენტების მიმართ (ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირები, 
ნივთიერებებზე დამოკიდებული პირები და ა.შ.)?

•	 ტარდება თუ არა დაწესებულებაში სხვადასხვა სახის პროფილაქტიკური ღონისძიებები და 
რა პერიოდულობით (დეზინფექცია, დეზინსექცია, დეზატერაცია)?

•	 აკონტროლებს თუ არა სამედიცინო პერსონალი ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას?
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•	 იყო თუ არა დაწესებულებაში ბავშვების შიმშილობის შემთხვევები?

•	 ადმინისტრაციის განმარტებით, რა იყო შიმშილობის მიზეზი?

•	 დაცული იყო თუ არა მოშიმშილესთან მოპყრობის კანონით გათვალისწინებული 
სტანდარტები?

•	 შიმშილობის პროცესში განთავსებული იყო თუ არა ბაშვი განცალკევებით და იყო თუ არა ეს 
ნებაყოფლობითი?

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

საერთაშორისო სტანდარტი

„არასრულწლოვანი, რომელიც დაავადებულია ფსიქიკური დაავადებით, უნდა მკურნალობდეს 
სპეციალურ დაწესებულებაში, რომელსაც დამოუკიდებელი სამედიცინო პერსონალი მართავს. 
უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, რათა, შესაბამის სააგენტოებთან ერთად, გათავისუფლების შემდგომ 
გაგრძელდეს სულიერი ავადმყოფობის მკურნალობა“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ 
არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 53)

„არასრულწლოვანთათვის გაწეული სამედიცინო მომსახურება მიზნად უნდა ისახავდეს ფიზიკური 
ან სულიერი ავადმყოფობის აღმოჩენასა და მის დადგენას და მკურნალობას ... „  (გაეროს წესები 
თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 51)

„განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს:  ...  (დ) ფიზიკური და ფსიქიკური პრობლემების მქონე 
არასრულწლოვანებს ... “.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 73)

„ჩვეულებრივ მოსახლეობასათან შედარებით, თავისუფლებააღკვეთილ პირებთან უფრო 
ხშირად ვხვდებით ფსიქიკური მოშლილობის სიმპტომებს. ამიტომ თითოეული დაწესებულების 
ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურში უნდა მუშაობდეს ფსიქიატრიაში სპეციალიზირებული ექიმი, 
ხოლო იქ მომუშავე ზოგიერთმა მედდამ უნდა გაიაროს სპეციალური მომზადება ამ სფეროში“.  
(წამების ევროპული კომიტეტის მე-3 ანგარიში , პ.41)

„სულიერად დაავადებული პატიმრები უნდა იმყოფებოდნენ შესაბამისად აღჭურვილ სტაციონარულ 
დაწესებულებაში და მათ უნდა უვლიდეს სათანადოდ მომზადებული პერსონალი.  ასეთი 
დაწესებულება შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი ფსიქიატრიული საავადმყოფო ან ციხის სისტემაში 
არსებული ,განსაკუთრებულად აღჭურვილი ფსიქიატრიული დაწესებულება“. (წამების ევროპული 
კომიტეტის მე-3 ანგარიში, პ.43)

ადგილობრივი სტანდარტი

„თუ თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდებულს, რომლის მიმართაც 
ასრულებულია სამართალწარმოება, აღენიშნება ფსიქიკური აშლილობის ნიშნები და სამინისტროს 
ფსიქიატრიული კომისია მიზანშეწონილად მიიჩნევს არანებაყოფლობითი სტაციონარული 
ფსიქიატრიული დახმარების გაწევას, ადმინისტრაცია, სამინისტროს ფსიქიატრიული კომისიის 
დასკვნის საფუძველზე, მიმართავს უფლებამოსილ საექსპერტო დაწესებულებას სასამართლო-
ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ჩატარების მოთხოვნით… თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების 
ადმინისტრაცია ვალდებულია, უფლებამოსილი საექსპერტო დაწესებულების დასკვნის 
საფუძველზე, თუ დადასტურდება არანებაყოფლობითი სტაციონარული ფსიქიატრიული 
დახმარების გაწევის აუცილებლობა, 48 საათში მიმართოს სასამართლოს არანებაყოფლობითი 
სტაციონარული ფსიქიატრიული დახმარების გაწევის შესახებ“.  (პატიმრობის კოდექსი, მუხლი 122)
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კითხვები:

•	 დაწესებულებაში შემოყვანისთანავე ჩაუტარდა თუ არა ბავშვს შემოწმება ფსიქიკური 
მდგომარეობასთან დაკავშირებით?

•	 რა ხასიათის ზომები იქნა მიღებული ფსიქიკური პრობლემების აღმოჩენის შემთხვევებში ?

•	 არის თუ არა დაწესებულებაში ხელმისაწვდომი ფსიქიატრის მომსახურება? 

•	 ფსიქიკური პრობლემის მქონე რამდენი ბავშვია დაწესებულებაში?

•	 რა სახის სერვისებია ასეთი პრობლემის მქონე ბავშვების მიმართ?

•	 ფსიქიკური პრობლემების მქონე რამდენ ბავშვს ჩაუტარდა მედიკამენტური მკურნალობა?

•	 მკაცრად კონტროლდება თუ არა ფსიქოტროპული მედიკამენტების გაცემა?

•	 ფსიქიკური პრობლემის მქონე ბავშების მკურნალობა ხორციელდება თუ არა სოციალურ 
მუშაკებთან და ფსიქოლოგებთან კოორდინირებულად?

•	 გამოყენებულ იქნა თუ არა ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა მიმართ მინიმალური 
ძალა,  სპეციალური საშუალებები? 

•	 იყო თუ არა ასეთი სახის ჩარევა უკიდურესად აუცილებელი და პროპორციული?

•	 არის თუ არა ასეთი სახის ჩარევები დეტალურად დოკუმენტირებული?

•	 ფსიქიკური პრობლემების გამო რამდენი ბავშვი იქნა გაყვანილი სამოქალაქო სექტორის 
დაწესებულებაში?

•	 გამოყენებულა თუ არა ბავშვის მიმართ არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარება?

•	 იყო თუ არა ასეთი სახის ღონისძიება უკიდურესად აუცილებელია და არის თუ არა 
დოკუმენტირებული?

პრაქტიკული მითითებები:

•	 საკმაოდ ხშირია შემთხვევები, როცა პატიმრები უკონტროლოდ მოიხმარენ ფსიქოტროპულ 
ან სხვა სახის მედიკამენტებს. ამის მიზეზი ზოგ შემთხვევაში არის სამედიცინო პერსონალის 
უყურადღებობა, თვითონ პაციენტების აგრევაცია ან ბავშვების მხრიდან სამედიცინო 
პერსონალის შანტაჟი. შანტაჟი, როგორც წესი, მოიცავს მუქარას, რომ უჩივლებენ ან 
დაწესებულებაში წესრიგს დაარღვევენ, სამედიცინო პერსონალს არ მოასვენებენ და ა.შ. 
აუცილებლად უნდა შემოწმდეს ამ კუთხით დაწესებულებაში არსებული პრაქტიკა - როგორ 
მართავს ადმინისტრაცია ასეთი სახის პროცესებს?

თვითდაზიანება, სუიციდი

საერთაშორისო სტანდარტი

„თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურებს შეუძლიათ, 
ხელი შეუწყონ პატიმართა წინააღმდეგ ძალადობის თავიდან აცილებას სხეულის დაზიანებების 
სისტემატური რეგისტრაციით, ასევე, თუ აუცილებელია, სათანადო უწყებებისთვის საერთო 
ინფორმაციის მიწოდებით. ინფორმაცია ასევე შეიძლება მიეწოდოთ კონკრეტულ საქმეზე, იმ წესის 
დაცვით, რომ ასეთი ინფორმაცია შეიძლება გაიცეს მხოლოდ პატიმრის თანხმობით“. (წამების 
პრევენციის ევროპული კომიტეტის მე-3 ანგარიში , პ.60)   

„გამოყენებული ძალადობის ყველა ნიშანი, რომელიც აღმოუჩნდება პატიმარს დაწესებულებაში 
შემოსვლისას სამედიცინო შემოწმების დროს, დაფიქსირებულ უნდა იქნეს ამ პირის შესაბამის 
განცხადებასთან და ექიმის დასკვნასთან ერთად. გარდა ამისა, ეს ინფორმაცია უნდა გადაეცეს 
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თავისუფლებააღკვეთილ პირს“.  (წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის მე-3 ანგარიში , პ.61)  

„თვითმკვლელობათა აღკვეთა არის კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც შედის თავისუფლების 
აღკვეთის ადგილების სამედიცინო სამსახურის კომპეტენციაში. აუცილებელია, უზრუნველყოფილ 
იქნეს სათანადო ცოდნის მიწოდება ამ საკითხზე მთელს დაწესებულებაში და გათვალისწინებულ 
იქნეს შესაბამისი პროცედურები“.  (წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის მე-3 ანგარიში , პ.57)  

დაწესებულებაში შემოსვლისას სამედიცინო წესების გაცნობა და საერთოდ მიღების პროცესი 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ამ თვალსაზრისით; სათანადოდ განხორციელებული ასეთი ზომები 
შეძლებს, გამოყოს ისინი მაინც, ვინც საშიშროების ქვეშ იმყოფება და ნაწილობრივ შეუმსუბუქოს 
საფრთხის შეგრძნება, რასაც განიცდის ყოველი ახალმოსული თავისუფლებააღკვეთილი პირი.  
გარდა ამისა, პენიტენციური დაწესებულების პერსონალი, შესრულებული სამუშაოს მიუხედავად, 
უნდა გაეცნოს (რაც გულისხმობს ამოცნობაში მომზადებას) თვითმკვლელობის საშიშროების ნიშნებს. 
ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ უშუალოდ სასამართლომდე და სასამართლოს 
შემდგომ პერიოდში, და ხანდახან გათავისუფლების წინა პერიოდში, შეინიშნება თვითმკვლელობის 
მომეტებული საშიშროება“. (წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის მე-3 ანგარიში, პ.58)  

„პირი, რომელიც მიჩნეულია თვითმკვლელობის საშიშროების ქვეშ მყოფ პირად, უნდა იმყოფებოდეს 
სპეციალურ დაკვირვებაში იმ დროით, რა დროსაც იგი ამას საჭიროებს. გარდა ამისა, ასეთ პირებს 
ხელი არ უნდა მიუწვდებოდეთ თავის მოკვლის საშუალებებზე (რკინის წნული ფანჯრებზე, 
დამსხვრეული მინა, ქამარი ან ჰალსტუხი და  ა.შ.). მიღებულ უნდა იქნეს ზომები ინფორმაციის 
სათანადო გავრცელებისთვის - როგორც მოცემული დაწესებულების შიგნით, ისე დაწესებულებებს 
შორისაც (უფრო სწორად, სათანადო ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურებს შორის) - იმ პირთა შესახებ, 
რომლებიც მიჩნეულ იქნენ რისკის პოტენციურ მატარებლებად“.  (წამების პრევენციის ევროპული 
კომიტეტის მე-3 ანგარიში , პ.59.)

„უნდა შემუშავდეს და განხორციელდეს სპეციალური პოლიტიკა არასრულწლოვანთა შორის 
თვითმკვლელობისა და თვითდაზიანების ფაქტების პროფილაქტიკის მიზნით, განსაკუთრებით 
პატიმრობის ადრეულ ეტაპზე, სეგრეგაციისა და სხვა, მაღალი რისკის პერიოდად ცნობილ ეტაპებზე“.  
(ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  მუხლი 70.2)

კითხვები:

•	 დაწესებულებაში შეყვანისთანავე განხორციელდა თუ არა ბავშვის გარეგნული 
დათვალიერება და აღირიცხა თუ არა დაზიანებები სპეციალურ ჟურნალში?

•	 დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში, როგორ რეაგირებს დაწესებულების ადმინისტრაცია?

•	 დაწესებულებაში ბავშვის შემოყვანისთანავე ფასდება თუ არა თვითაზიანების და სუიციდის 
რისკი?

•	 ასეთი სახის რისკის შეფასებისთვის არსებობს თუ არა სპეციალურად შემუშავებული 
მექანიზმი, მათ შორის საკანონმდებლო დონეზე?

•	 აქვს თუ არა დაწესებულების პერსონალს (არა მხოლოდ სამედიცინოს) გავლილი სპეციალური 
გადამზადება თვითდაზიანების/სუიციდის რისკის შესაფასებლად?

•	 თვითდაზიანების/სუიციდის რისკის შემთხვევაში რა სახის ღონისძიებები ტარდება რისკის 
ქვეშ მყოფი პირის მიმართ (მკაცრი მეთვალყურეობა, ფსიქოლოგიური/ფსიქიატრიული 
კონსულტაცია, მედიკამენტოზური ჩარევა, სპეციალური საშუალებების გამოყენება და ა.შ.)?

•	 თვითდაზიანების რამდენი  შემთხვევა იყო 1 წლის განმავლობაში და რა იყო ამის მიზეზი?

•	 რა სახის რეაგირება მოხდა ადმინისტრაციის მხრიდან თვითდაზიანების ფაქტზე?

•	 გაეწია თუ არა პირს სამედიცინო და ფსიქო-სოციალური მომსახურება თვითდაზანების 
შემდეგ?

•	 იყო თუ არა დაწესებულებაში სუიციდის მცდელობა ბოლო  პერიოდში? რა იყო ამის მიზეზი?



71

•	 რა სახის რაგირება მოხდა ადმინისტრაციის მხრიდან აღნიშნულ ფაქტზე?

•	 გაეწია თუ არა პირს სამედიცინო და ფსიქო-სოციალური მომსახურება თვითდაზანების 
შემდეგ?

გათავისუფლებისთვის მომზადება

საერთაშორისო სტანდარტი

 „ყველა არასრულწლოვანმა უნდა ისარგებლოს იმ საშუალებებით, რაც მათ დაეხმარებათ 
გათავისუფლების შემდგომ საზოგადოებისკენ, ოჯახური ცხოვრებისკენ, განათლებისკენ ან 
სამსახურისკენ მობრუნებაში. ამ მიზნით ჩამოყალიბებულ უნდა იქნეს სპეციალური კურსები და 
პროცედურები, ვადამდე ადრე გათავისუფლების ჩათვლით“. (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ 
არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 79)

/„თავისუფლების აღკვეთის პირველივე დღეებიდან მჭიდრო თანამშრომლობა უნდა დამყარდეს 
დაწესებულების ხელმძღვანელობასა და იმ სამსახურებსა და ორგანოებს შორის, რომლებიც 
მეთვალყურეობენ პატიმრობიდან განავისუფლებულ არასრულწლოვანებს და ეხმარებიან მათ 
საზოგადოებაში ხელახლა დამკვიდრებაში ისეთი გზებით, როგორიც არის, მაგალითად: (ა) 
ოჯახში დაბრუნებაში დახმარება ან მათთვის მიმღები ოჯახის პოვნა, ისევე როგორც სოციალური 
ურთიერთობის სხვა ფორმების დამყარებაში დახმარება; (ბ) საცხოვრებლის მოძიება; (გ) მათი სწავლა-
განათლების გაგრძელება; (დ) სამუშაოს პოვნა; (ე) გაგზავნა შესაბამის სოციალურ და ჯანდაცვის 
ორგანოებში; და (ვ) ფულადი დახმარების გაწევა”. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 
(2008)11,  წესი 102.1)

„არასრულწლოვნის პირობითი გათავისუფლება უნდა განხორციელდეს იმავე პრინციპებით, 
რომლებიც, მოცემული წესების შესაბამისად, საფუძვლად უდევს საზოგადოებრივი სანქციებისა და 
ზომების გატარებას“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 103)

ადგილობრივი სტანდარტი

“საპატიმრო სასჯელის არანაკლებ ორი მესამედის მოხდის შემდეგ, მაგრამ გათავისუფლებამდე 
არაუგვიანეს 3 თვისა, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება: ა) ატყობინებს არასრულწლოვან 
მსჯავრდებულს, მის კანონიერ წარმომადგენელს და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს − დანაშაულის 
პრევენციის ცენტრს (შემდგომ − დანაშაულის პრევენციის ცენტრი) არასრულწლოვანი 
მსჯავრდებულის გათავისუფლების მოახლოებულ თარიღს; ბ) არასრულწლოვანს უზრუნველყოფს 
გათავისუფლებისთვის მოსამზადებელი სპეციალური პროგრამით; გ) არასრულწლოვანი 
მსჯავრდებულის თანხმობის შემთხვევაში ამზადებს მისი სოციალური ჩართულობის საქმეს 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრისათვის გადასაცემად, არასრულწლოვნის რესოციალიზაციის 
პროცესის ხელშეწყობისათვის; დ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულს მისთვის გასაგები ფორმით 
აწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა გზით შეუძლია მას გათავისუფლების შემდეგ შესაბამისი 
დახმარებისა და მხარდაჭერის მიღება.

დანაშაულის პრევენციის ცენტრის წარმომადგენლები: ა) არასრულწლოვანს ხვდებიან 
დაწესებულებაში; ბ) იღებენ ყველა საჭირო ზომას, რათა არასრულწლოვნისთვის გასაგები იყოს მისი 
რესოციალიზაცია- რეაბილიტაციის გეგმის პირობები და საჭიროება; გ) ეცნობიან არასრულწლოვნის 
სოციალური ჩართულობის საქმეს პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში; დ) 
გათავისუფლების შემდეგ ყოფილი არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის მიერ მათთვის მიმართვის 
შემთხვევაში ამტკიცებენ მისი რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმას მიმართვიდან არაუგვიანეს 
3 თვისა; ე) შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოფენ პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებებში დაწყებული პროგრამების დასრულებას და სრულყოფას”. (არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 98 (1,2))

“სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის საქართველოს 
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კანონმდებლობით დადგენილი ვადის ფაქტობრივად მოხდამდე არაუგვიანეს 3 თვისა, ხოლო 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 50-ე მუხლის მე-5 ნაწილით განსაზღვრული წესით 
დანიშნული სასჯელის შემთხვევაში – სასჯელის სახით დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის 
ვადის დასრულებამდე არაუგვიანეს 3 თვისა პენიტენციური დეპარტამენტი: ა) არასრულწლოვან 
მსჯავრდებულს, მის კანონიერ წარმომადგენელს და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს ატყობინებს 
მისი გათავისუფლების მოახლოებულ თარიღს; ბ) პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს წერილობით 
მიმართავს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკების 
შეფასების და მისი საჭიროებების განსაზღვრის მოთხოვნით.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი: ა) აფასებს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის 
ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკებს და განსაზღვრავს მის საჭიროებებს; ბ) სასჯელის 
მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის 
ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკების შეფასების დასრულებისთანავე შესაბამის დოკუმენტებს 
უგზავნის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებას“. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
კოდექსი, მუხლი 98 (3,4)) 

“არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმა უნდა მომზადდეს 
მის გათავისუფლებამდე სულ მცირე 2 თვით ადრე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ ვადის დაცვა 
შეუძლებელია პირობით ვადამდე გათავისუფლების ან ამნისტიის/შეწყალების აქტის გამოცემის 
ანდა სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანის გამო … არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის 
რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმის მოსამზადებლად მისი გათავისუფლებიდან 3 თვემდე 
ვადის განმავლობაში პრობაციის ეროვნული სააგენტო თანამშრომლობს დანაშაულის პრევენციის 
ცენტრთან და იმ ტერიტორიულ/ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებთან, სადაც არასრულწლოვნის საცხოვრებელი ადგილი მდებარეობს 
ან სადაც ის აპირებს დაბრუნებას”. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 98 (7,8)) 

კითხვები:

•	 როგორ არის დაწესებულებაში ორგანიზებული გათავისუფლებისთვის მომზადების 
პროცესი?

•	 აქვთ თუ არა გარდამავალ პერიოდში მჭიდრო ურთიერთობა პრობაციის ეროვნულ 
სააგენტოსთან?

•	 ხდება თუ არა ინფორმაციის გაცვლა პრობაციის ეროვნულ სააგენტოსთან და რა ფორმით?

•	 გათავისუფლებისას მომზადებულია თუ არა ბავშვისთვის შესაბამისი ნიადაგი 
საზოგადოებაში უმტკივნეულო ინტეგრაციისთვის?

•	 გათავისუფლებისთვის მომზადების პროცესში ჩართულები არიან თუ არა ბავშვის ოჯახის 
წევრები/მეურვეები?

•	  რომელი სამსახურის წარმომადგენლები მუშაობენ მათთან და რა სახის მუშაობა ტარდება? 

•	 გათავისუფლების შემდეგ აქვს თუ არა ბავშვს საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო 
პროგრამებზე ხელმისაწვდობა?

•	 გათავისუფლების შემდეგ ორგანიზებულია თუ არა ბავშვის მუდმივი საცხოვრებელი 
ადგილი შესაბამისი პირობებით?

•	 გათავისუფლებისას აძლევენ თუ არა ბავშვს თანხას საცხოვრებელ ადგილამდე მისასვლელად? 
როგორ უზრუნველყოფენ მოზარდის უსაფრთხო გადაყვანას საცხოვრებელ ადგილამდე?

•	 ატყობინებენ თუ არა ოჯახის წევრებს/ახლობლებს/მეურვეებს ბავშვის გათავისუფლების 
შესახებ? რამდენი ხნით ადრე?

•	 ყველაზე ხშირად რა ფორმით თავისუფლდება ბავშვი (კალენდარულად, პირობით ვადამდე, 
შეწყალებით, ამნისტიით, ავადმყოფობის გამო)?

•	 ეფექტურად მოქმედებს თუ არა ვადაზე ადრე გათავისუფლების სისტემა? 
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•	 ვადაზე ადრე გათავისუფლების შემთხვევაში რამდენი ხნით ადრე ატყობინებენ მოზარდს 
და მის კანონიერ წარმომადგენელს შესაძლო გათავისუფლების შესახებ?

•	 მოთხოვნის შემთხვევაში რა სახის ინფორმაცია მიეწოდება ვადაზე ადრე გათავისუფლების 
ადგილობრივ საბჭოს/მუდმივმოქმედ კომისიას და შეწყალების კომისიას?

•	 ეყრდნობიან თუ არა აღნიშნული ორგანოები გადაწყვეტილების მიღებისას 
ადმინისტრაციისგან მიწოდებულ ინფორმაციას?

•	 ცნობილია თუ არა ბავშვებისთვის,  რა შემთხვევაში და რა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით  
იხილავს მათ საქმეს ადგილობრივი საბჭო/მუდმივმოქმედი კომისია და შეწყალების კომისია?

განსაკუთრებული კატეგორიები

არასრულწლოვანი გოგონები

საერთაშორისო სტანდარტი

„ინსტიტუტში განთავსებულ ახალგაზრდა სამართალდამრღვევ ქალებს უნდა მიექცეთ 
განსაკუთრებული ყურადღება მათი პირადი საჭიროებებისა და პრობლემების გათვალისწინებით. 
მათ არ უნდა მიიღონ იმაზე ნაკლები მზრუნველობა, დაცვა, დახმარება, მკურნალობა და მომზადება, 
ვიდრე ახალგაზრდა სამართალდამრღვევმა კაცებმა. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მათ მიმართ 
სამართლიანი მოპყრობა და ფეხმძიმე და მეძუძური დედების განსაკუთრებული საჭიროებები“./ 
პეკინური წესები, წესი 26.4

“ქალი პატიმრების განთავსების ადგილს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი საშუალებები და ნივთები, 
რაც დააკმაყოფილებს ქალთა განსაკუთრებულ ჰიგიენურ მოთხოვნებს, მათ შორის ბავშვებისა და 
ქალების პირადი ჰიგიენისთვის (კერძოდ, მზარეულობით დაკავებული ქალებისთვის და ორსული 
და მეძუძური, ასევე ციკლის მქონე ქალებისთვის)  საჭირო სანიტარიული პირსახოცები და წყალი, 
რომელიც უნდა მიეწოდებოდეს რეგულარულად და უფასოდ”.  (ბანგკოკის წესები, წესი 5) 

“ თუ ქალი პატიმარი ითხოვს, რომ იგი გასინჯოს ან მას უმკურნალოს ქალმა ექიმმა ან ექთანმა, 
ქალი ექიმი ან ექთანი უნდა იქნეს გამოყოფილი მისთვის, შესაძლებლობის მიხედვით, გარდა იმ 
სიტუაციებისა, როდესაც აუცილებელია სასწრაფო სამედიცინო ჩარევა. თუ მამრობითი სქესის 
პრაქტიკოსი ექიმი ახორციელებს გამოკვლევას პატიმარი ქალის სურვილის საწინააღმდეგოდ, 
გამოკვლევას უნდა დაესწროს თანამშრომელი ქალიც”. (ბანგკოკის წესები, წესი 10)

ადგილობრივი სტანდარტი

 “ერთმანეთისგან განცალკევებით უნდა მოთავსდნენ: ა) ბრალდებული და მსჯავრდებული 
არასრულწლოვნები; ბ) მდედრობითი სქესის და მამრობითი სქესის არასრულწლოვნები”. 
(არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 81 (1))

“ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული წესის მიუხედავად, 
სარეაბილიტაციო, საგანმანათლებლო, სპორტულ და სხვა ღონისძიებებში სხვადასხვა სქესის 
არასრულწლოვნები შეიძლება ერთად მონაწილეობდნენ“. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
კოდექსი, მუხლი 81 (4))

“მდედრობითი სქესის არასრულწლოვანი მსჯავრდებული თავსდება ქალთა სპეციალური 
დაწესებულების არასრულწლოვანთა განყოფილებაში და მასზე ვრცელდება არასრულწლოვანთა 
სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულისათვის დადგენილი ნორმები“.
(არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 81 (5))
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კითხვები:

•	 არიან თუ არა გოგონები განთავსებულები ბიჭებისგან განცალკევებით?

•	 არიან თუ არა გოგონები განთავსებულები სრულწლოვანებისგან განცალკევებით?

•	 აქვთ თუ არა გოგონებს, ბიჭების მსგავსად, საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო 
პროგრამებთან  თანაბარი ხელმისაწვდომობა?

•	 განყოფილებას, სადაც განთავსებულები არიან გოგონები, ემსახურებიან თუ არა ქალები?

•	 არის თუ არა გათვალისწინებული გენდერული სპეციფიკა სამედიცინო, ფსიქო-სოციალური 
და რეკრეაციული მომსახურების ორგანიზებისას?

•	 ემსახურება თუ არა დაწესებულებას ექიმი-გინეკოლოგი?

•	 არიან თუ არა უზრუნველყოფილები გოგონები პირველადი მოხმარების საგნებითა და 
ჰიგიენური საშუალებებით?

•	 არიან თუ არა დაწესებულებაში ფეხმძიმე და მეძუძური გოგონები ?

•	 გათვალისწინებულია თუ არა ფეხმძიმე და მეძუძური გოგონების  განსაკუთრებული 
საჭიროებები ? 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეები

საერთაშორისო სტანდარტი

„უცხოეთის მოქალაქე იმ არასრულწლოვნების მიმართ, რომლებიც რჩებიან ქვეყანაში, სადაც ისინი 
დააპატიმრეს, მიდგომა ისეთივე უნდა იყოს, როგორც დანარჩენი არასრულწლოვანების მიმართ“. 
(ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 104.1)

„უცხოეთის მოქალაქე არასრულწლოვნებს უფრო ხანგრძლივი პაემნების ან გარე სამყაროსთან 
კონტაქტის სხვა ფორმების უფლება უნდა მიეცეთ, თუ ეს აუცილებელია მათი სოციალური 
იზოლაციის კომპენსირებისთვის“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 
104.5)

„უცხოეთის მოქალაქე არასრულწლოვნებს, რომლებიც დაწესებულებაში იმყოფებიან, დაუყოვნებლივ 
უნდა ეცნობოთ იმის შესახებ, რომ მათ უფლება აქვთ, მოითხოვონ კონტაქტი და მიეცეთ გონივრული 
საშუალება საკუთარი ქვეყნის დიპლომატიურ ან საკონსულო წარმომადგენლებთან კავშირის 
დასამყარებლად“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 105.1)

ადგილობრივი სტანდარტი

„ბრალდებულს/მსჯავრდებულს, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, უფლება აქვს, შეუზღუდავად 
შეხვდეს თავისი ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან საკონსულო დაწესებულების 
წარმომადგენელს ან იმ ქვეყნის უფლებამოსილ დიპლომატიურ წარმომადგენელს, რომელიც 
საქართველოში ითავსებს მისი ქვეყნის ინტერესების დაცვას. უცხო ქვეყნის მოქალაქე და მოქალაქეობის 
არმქონე ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს უფლება აქვთ, ჰქონდეთ ურთიერთობები თავიანთი 
ქვეყნების დიპლომატიურ წარმომადგენლობებთან და საკონსულო დაწესებულებებთან. იმ 
სახელმწიფოთა მოქალაქეებს, რომლებსაც საქართველოში დიპლომატიური წარმომადგენლობები და 
საკონსულო დაწესებულებები არ აქვთ, უფლება აქვთ, ჰქონდეთ ურთიერთობები იმ სახელმწიფოთა 
დიპლომატიურ წარმომადგენლობებთან და საკონსულო დაწესებულებებთან, რომლებმაც საკუთარ 
თავზე აიღეს მათი ინტერესების დაცვა , ან სახელმწიფოთაშორის ორგანოებთან, რომლებიც ამ პირთა 
ინტერესებს იცავენ“.  (პატიმრობის კოდექსი, მუხლი 17 (13))
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კითხვები:

•	 არიან თუ არა დაწესებულებაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეები?

•	 დაწესებულებაში შემოყვანისას მიეწოდათ თუ არა ბავშვებს ინფორმაცია უფლებებისა და 
მოვალეობების შესახებ მათთვის გასაგები ენით და ფორმით?

•	 საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს თუ არა ადმინისტრაცია თარჯიმნის 
მომსახურებით?

•	 აქვთ თუ არა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ბავშვებს საგანმანათლებლო-სარებილიტაციო 
პროგრამებთან, სამედიცინო მომსახურებასთან სხვა ბავშვების მსგავსი თანაბარი 
ხელმისაწვდომობა?

•	 არის თუ არა შესაბამისი ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლობა ინფორმირებული 
თავისი ქვეყნის მოქალაქის პატიმრობის შესახებ?

•	 აქვს თუ არა ბავშვს შესაძლებლობა შეუზღუდავად შეხვდეს თავისი ქვეყნის დიპლომატიურ 
წარმომადგენელს?

ეთნიკური და ენობრივი უმცირესობები 

საერთაშორისო სტანდარტი

„უნდა ჩატარდეს სპეციალური საორგანიზაციო მუშაობა დაწესებულებაში მყოფი ეთნიკური და 
ენობრივი უმცირესობების მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა 
კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 106.1)

„ენობრივი წინააღმდეგობების გადალახვა უნდა მოხდეს მცოდნე თარჯიმნების მეშვეობით და 
კონკრეტულ დაწესებულებაში გავრცელებულ ენებზე დაწერილი მასალის მიწოდებით“.  (ევროსაბჭოს 
მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 106.3)

„მიღებულ უნდა იქნეს სპეციალური ზომები ენის კურსების ჩასატარებლად იმ 
არასრულწლოვანებისთვის, რომლებიც ვერ ფლობენ ოფიციალურ ენას“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა 
კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 106.4)

ადგილობრივი სტანდარტი

„მსჯავრდებულს დაუყოვნებლივ, წერილობითი ფორმით, მისთვის გასაგებ ენაზე უნდა გააცნონ 
მისი უფლებები და მის მიმართ მოსამსახურეთა მოპყრობის წესები, ინფორმაციის მიღებისა და 
საჩივრის შეტანის წესები, დისციპლინური და სხვა სახის მოთხოვნები“.  (პატიმრობის კოდექსი, მ.49 (2))

„ბრალდებულს/მსჯავრდებულს, რომელიც არ ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას, არ ესმის 
სამართალწარმოების ენა, შეუძლია, ისარგებლოს თარჯიმნის უფასო მომსახურებით... ბრალდებულს/
მსჯავრდებულს პასუხი გაეცემა საქართველოს სახელმწიფო ენაზე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში 
გამოიყენება ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული პროცედურა“.  (პატიმრობის კოდექსი, 
მუხლი 101)

კითხვები:

•	 არიან თუ არა დაწესებულებაში ეთნიკური და ენობრივი უმცირესობები?

•	 დაწესებულებაში შემოყვანისას მიეწოდათ თუ არა ბავშვებს ინფორმაცია უფლებებისა და 
მოვალეობების შესახებ მათთვის გასაგები ენით და ფორმით?
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•	 საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფს თუ არა ადმინისტრაცია თარჯიმნის 
მომსახურებით?

•	 აქვთ თუ არა უმცირესობებს საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროგრამებთან, 
სამედიცინო მომსახურებასთან სხვა ბავშვების მსგავსი თანაბარი ხელმისაწვდომობა?

•	 არის თუ არა დაწესებულებაში არსებულ ბიბლიოთეკაში ლიტერატურა სხვადასხვა ენებზე?

•	 არის თუ არა დაწესებულებაში ორგანიზებული შესაბამისი სერვისები უმცირესობების 
სპეციფიკის გათვალისწინებით? 

•	 არის თუ არა დაწესებულებაში ორგანიზებული ენის სპეციალური კურსები?

•	 რამდენად ზრუნავს ადმინისტრაცია ინკლუზიაზე?

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები

საერთაშორისო სტანდარტი

„შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე არასრულწლოვანები უნდა განთავსდნენ ჩვეულებრივ 
დაწესებულებებში, სადაც საცხოვრებელი პირობები მორგებულია მათ განსაკუთრებულ 
მოთხოვნილებებზე“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 107.1)

„შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე არასრულწლოვანი, რომლის სპეციალური საჭიროებების 
დაკმაყოფილებაც ჩვეულებრივ დაწესებულებაში ვერ მოხერხდება, გადაყვანილი უნდა იქნეს 
სპეციალურ დაწესებულებაში, სადაც მისი ეს საჭიროებები დაკმაყოფილდება“. (ევროსაბჭოს 
მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 107.2)

ადგილობრივი სტანდარტი

 „...ავადმყოფებს, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირებს... უნდა ჰქონდეთ სხვა ბრალდებულებთან/ მსჯავრდებულებთან შედარებით 
გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები“.  (პატიმრობის კოდექსი, მუხლი 15 (5))

„...ავადმყოფებს, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებს... უნდა შეექმნათ მათი მდგომარეობის შესაბამისი კვების პირობები“. (პატიმრობის კოდექსი, 
მუხლი 23 (4))

კითხვები:

•	 არიან თუ არა დაწესებულებაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები?

•	 არის თუ არა დაწესებულების ინფრასტრუქტურა მორგებული შშმ პირების საჭიროებებზე?

•	 არის თუ არა საცხოვრებელი პირობები მორგებული შშმ პირების საჭიროებებზე?

•	 შშმ პირებისთვის რა სახის სერვისებია დაწესებულებაში?

•	 არის თუ არა კვება შშმ პირების საჭიროებებზე მორგებული?

•	 რამდენად ზრუნავს ადმინისტრაცია შშმ პირების ინკლუზიაზე? არის თუ არა 
საგანმანათლებლო და რეკრეაციული აქტივობები შშმ საჭიროებებზე მორგებული?



77

წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ბავშები

საერთაშორისო სტანდარტი

პირობები, რომელშიც წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ბავშები არიან მოთავსებულნი, შესაბამისობაში 
უნდა იყოს თავისუფლებააღკვეთილ ბავშებთან მოპყრობის ზოგად სტანდარტებთან, რაც 
უდანაშაულობის პრეზუმფციის, დაკავების ხანგრძლივობისა და არასრულწლოვანთა 
სამართლებრივი სტატუსისა და მდგომარეობის გათვალისწინებით საჭირო და სათანადოა. 

„...არასრულწლოვანებს უნდა ჰქონდეთ სამართლებრივი დამცველის ყოლისა და უფასო იურიდიული 
დახმარებით სარგებლობის უფლება, როდესაც ამგვარი უფასო დახმარების მიღება შესაძლებელია; 
ასევე უნდა გააჩნდეთ უფლება, მუდმივად ეკონტაქტონ თავიანთ სამართლებრივ დამცველებს. 
ამგვარი კომუნიკაციების დროს დაცული უნდა იქნეს პირადულობა და კონფიდენციალურობა.“ 
(გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 18, (ა))

„არასრულწლოვანები, შეძლებისდაგვარად, უზრუნველყოფილ უნდა იქნენ შესაძლებლობით, 
იმუშაონ ანაზღაურებით და გააგრძელონ სწავლის მიღება ან ტრენინგები, მაგრამ მათ ეს არ უნდა 
მოეთხოვებოდეთ“.  (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 18, (ბ))

„არასრულწლოვანებმა უნდა მიიღონ საშუალებები თავისუფალი დროისა და გამაჯანსაღებელი 
საქმიანობის კუთხით, რაც შესაბამისობაში იქნება მართლმსაჯულების განხორციელების მიზნებთან“. 
(გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 18, (გ))

ადგილობრივი სტანდარტი

“არასრულწლოვანი ბრალდებული, რომლის მიმართაც აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა 
იქნა გამოყენებული, თავსდება პატიმრობის დაწესებულების არასრულწლოვანთა განყოფილებაში 
…”. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 79 (1))
“ერთმანეთისგან განცალკევებით უნდა მოთავსდნენ: ა) ბრალდებული და მსჯავრდებული 
არასრულწლოვნები… “ . (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 81 (1))

“არასრულწლოვან ბრალდებულს უფლება აქვს, თვეში ჰქონდეს არაუმეტეს 4 ხანმოკლე პაემნისა. 
მას აგრეთვე აქვს უფლება, დაწესებულების ადმინისტრაციის კონტროლით, საკუთარი ხარჯით 
ჰქონდეს 3 სატელეფონო საუბარი, თითოეული – არაუმეტეს 15 წუთისა, და შეუზღუდავად 
მიიღოს წერილები და ამანათები. აღნიშნული უფლებები შეიძლება შეიზღუდოს გამომძიებლის 
ან პროკურორის დადგენილების ან სასამართლოს განჩინების საფუძველზე, არასრულწლოვნის 
საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით”. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 
87 (2))

„თუ მიღებული იქნება სარწმუნო ცნობა ბრალდებულის ახლო ნათესავის გარდაცვალების ან 
სიცოცხლისთვის საშიში ავადმყოფობის თაობაზე, ასევე თუ აუცილებელია ბრალდებულის 
მონაწილეობა საპროცესო მოქმედებაში, გამომძიებელს ან პროკურორს შეუძლია, გასცეს 
ბრალდებულის მიერ პატიმრობის დაწესებულების დროებით დატოვების ნებართვა 2 დღემდე 
ვადით. პატიმრობის დაწესებულების დროებით დატოვებასთან დაკავშირებული ხარჯები 
დაეკისრება ბრალდებულს, გარდა იმ ხარჯებისა, რომლებიც დაკავშირებულია ბრალდებულის 
გაყვანასთან საპროცესო მოქმედებაში მონაწილეობის მისაღებად“.  (პატიმრობის კოდექსი, მუხლი 78)

კითხვები:

•	 აქვთ თუ არა ბავშვებს დღეში, მინიმუმ, 1 საათით სუფთა ჰაერზე ყოფნის შესაძლებლობა?

•	 აქვთ თუ არა ბავშვებს საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართვის 
შესაძლებლობა?

•	 აქვთ თუ არა ბავშვებს სპორტულ-კულტურულ-რეკრეაციულ აქტივობებში ჩართვის 
შესაძლებლობა?
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•	 რა დროს ატარებენ ბავშვები საკნის გარეთ 24 საათის განმავლობაში?

•	 სარგებლობენ თუ არა ბავშვები მიმოწერის უფლებით? 

•	 სარგებლობენ თუ არა ბავშვები პაემნის უფლებით?

•	 სარგებლობენ თუ არა ბავშვები სატელეფონო საუბრის უფლებით?

•	 წ/პატიმრობაში ყოფნის პერიოდში რამდენჯერ ისარგებლა ბავშვმა მიმოწრის, პაემნის და 
სატელეფონო საუბრის უფლებით?

დაწესებულების პერსონალი

საერთაშორისო სტანდარტი

„პერსონალი უნდა იყოს კვალიფიცირებული და უნდა მოიცავდეს ისეთ სპეციალისტთა საკმარის 
რაოდენობას, როგორებიც არიან მასწავლებლები, პროფესიული ინსტრუქტორები, ადვოკატები, 
სოციალური მუშაკები, ფსიქიატრები და ფსიქოლოგები... საპატიმრო დაწესებულებებმა უნდა 
გამოიყენონ ყველა დამცავი, საგანმანათლებლო, მორალური, სულიერი და სხვა საშუალებები და 
დახმარების ფორმები, რომლებიც სათანადო და ხელმისაწვდომია საზოგადოებაში, ინდივიდუალური 
მოთხოვნებისა და დაკავებული არასრულწლოვანების პრობლემების შესაბამისად“.  (გაეროს წესები 
თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 81)

„პერსონალს უნდა ჩაუტარდეს ისეთი ტრენინგი, რომელიც მისცემს მას შესაძლებლობას, რომ 
ეფექტიანად განახორციელოს დაკისრებული პასუხისმგებლობები, კერძოდ, ტრენინგები ბავშვის 
ფსიქოლოგიაში, ბავშვის კეთილდღეობასა და ადამიანის უფლებათა და ბავშვის უფლებათა 
საერთაშორისო სტანდარტებსა და ნორმებში, მათ შორის, წინამდებარე წესებში. პერსონალმა 
უნდა შეინარჩუნოს და გააუმჯობესოს ცოდნა და უნარები ტრენინგებზე დასწრებით, რომლებიც 
ორგანიზებულ უნდა იქნეს კარიერის მანძილზე შესაფერის ინტერვალებში“. (გაეროს წესები 
თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად, წესი 85)

„უნდა არსებობდეს არასრულწლოვანებთან მომუშავე პერსონალის სამსახურში აყვანისა და 
შერჩევის სპეციალური პროცედურები, რომლებიც მხედველობაში მიიღებს არასრულწლოვანებთან 
და მათ ოჯახებთან ურთიერთობისთვის აუცილებელ ხასიათის თავისებურებებსა და პროფესიულ 
კვალიფიკაციას“. (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 128.1)

„პერსონალის პროფესიული დონის მუდმივი გაძლიერება და განვითარება მოხდება სამუშაოდან 
მოუწყვეტლივ ტრენინგის, ზედამხედველობის და ასევე სამუშაოს შესრულების ხარისხის 
განხილვისა და შეფასების გზით“.  (ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 129.2)

„პერსონალი მუდმივი დასაქმების საფუძველზე უნდა იყოს მიღებული სამსახურში“. (ევროსაბჭოს 
მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11,  წესი 131.1)

„საბიუჯეტო შეზღუდვები არ უნდა გახდეს სამსახურში არასაკმარისი კვალიფიკაციის მქონე პირთა 
მიღების საფუძველი“. ( ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008) 11,  წესი 134.2)

ადგილობრივი სტანდარტი

“არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობენ არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული სოციალური მუშაკი, მედიატორი, პრობაციის ოფიცერი, 
არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების პერსონალი და შესაბამისი პატიმრობის 
დაწესებულების პერსონალი” . (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მუხლი 21)

“სამსახურში სამუშაოდ მიიღება 18 წელს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე, 
რომელსაც აქვს სრული ზოგადი განათლება მაინც, ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას 
და პიროვნული თვისებებით, განათლებით, ფიზიკური მომზადებითა და ჯანმრთელობის 
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მდგომარეობით შეუძლია შეასრულოს მისთვის დაკისრებული მოვალეობები … სამსახურში სამუშაოდ 
მისაღები კანდიდატი, როგორც წესი, სპეციალური კონკურსის საფუძველზე შეირჩევა. შერჩეულ 
კანდიდატს ენიჭება კურსანტის სტატუსი … კურსანტი დადგენილ ვადაში გადის სავალდებულო 
სპეციალური პროფესიული მომზადების (სასწავლო) კურსს სამინისტროს მმართველობის სფეროში 
მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო 
ცენტრში (შემდგომ – სასწავლო ცენტრი) … სავალდებულო სპეციალური პროფესიული მომზადების 
(სასწავლო) კურსის გავლის შემდეგ კურსანტი აბარებს გამოცდას. გამოცდის შედეგების მიხედვით 
მას ეძლევა შესაბამისი დონის სერტიფიკატი, ენიჭება სახელმწიფო სპეციალური წოდება და 
ინიშნება სამსახურში შესაბამის თანამდებობაზე. სერტიფიკატის მოქმედების ვადაა 3 წელი”. (კანონი 
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ, მუხლი 8 (1,2,3,4))
 
“სავალდებულო სპეციალური პროფესიული მომზადების (სასწავლო) კურსი სხვა თეორიულ 
და პრაქტიკულ საკითხებთან ერთად უნდა ითვალისწინებდეს ადამიანის უფლებებისა და 
თავისუფლებების სწავლებას, ხოლო იმ მოსამსახურისათვის, რომელიც არასრულწლოვან 
ბრალდებულთან/მსჯავრდებულთან მუშაობს, უნდა მოიცავდეს სპეციალურ კურსებს პედაგოგიკასა 
და ფსიქოლოგიაში“. (კანონი სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ, მუხლი 8 (5))

კითხვები:

•	 რა რაოდენობის პერსონალია დაწესებულებაში? როგორია თანაფარდობა?

•	 არის თუ არა დაწესებულებაში ქალი პერსონალი, განსაკუთრებით იქ, სადაც გოგონები არიან 
განთავსებულები?

•	 აქვს თუ არა დაწესებულების პერსონალს (განსაკუთრებით, სოციალურ მუშაკს, ფსიქოლოგს, 
ექიმს) ურთიერთობა ბავშვის ოჯახის წევრებთან?

•	 არსებობს თუ არა პერსონალის შერჩევის სპეციალური კრიტერიუმები?

•	 აქვს თუ არა პერსონალს ადეკვატური, თავისი თანამდებობის შესაბამისი განათლება და 
კვალიფიკაცია?

•	 გავლილი აქვს თუ არა პერსონალს სპეციალური გადამზადება დაწესებულებაში მუშაობის 
დაწყებამდე/ საწყის ეტაპზე?

•	 რა სახის გადამზადება აქვს გავლილი პერსონალს? 

•	 ფლობს თუ არა პერსონალი ინსტიტუციური კულტურის/სუბკულტურის სენსიტიურობის 
სათანადო დონეს?

•	 გადიან თუ არა პერიოდულად გადამზადებას/ატესტაციას და სუპერვიზიას?

•	 მოიცავდა თუ არა ტრენინგები ბავშვის უფლებათა დაცვის სტანდარტებს?

•	 მოზარდებთან ურთიერთობისას იცავს თუ არა პერსონალი პროფესიულ საზღვრებსა და 
ეთიკის პრინციპებს? 

•	 რა შიდა რეგულაციები და რეაგირების სისტემა არსებობს პერსონალის მიერ პროფესიული 
საზღვრებისა და ეთიკის პრინციპების დარღვევის შემთხვევაში?

•	 არის თუ არა პერსონალისთვის ნორმალური სამუშაო პირობები?

•	 უწევთ თუ არა ზეგანაკვეთური მუშაობა ან არასამუშაო დღეებში მუშაობა და არის თუ არა ეს 
სამუშაო დამატებით ანაზღაურებადი?

•	 სარგებლობენ თუ არა თანამშრომლები შვებულებით, კანონმდებლობით დადგენილი წესით 
და ხანგრძლივობით?

•	 არსებობს თუ არა პერსონალის დასჯისა და წახალისების ობიექტური სისტემა?

•	 არის თუ არა განსაზღვრული თითოეული თანამშრომლის ფუნქციონალური უფლება-
მოვალეობები?
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•	 თავიანთი მოვალეობის შესრულებისას მოქმედებს თუ არა პერსონალი წინასწარ 
განსაზღვრული ფუნქციონალური უფლება-მოვალეობების ფარგლებში?

•	 როგორია პერსონალის სოციალური და სამართლებრივი დაცვის გარანტიები?

•	 არის თუ არა ანაზღაურება ადეკვატური?

•	 აქვს თუ არა პერსონალს საჩივრების წარდგენის შესაძლებლობა?

•	 რამდენი საჩივარი იქნა წარდგენილი პერსონალის მხრიდან ბოლო 1 წლის განმავლობაში?

•	 რა სახის რეაგირება მოჰყვა ასეთი სახის საჩივრებს?

•	 რამდენად დაცულია დაწესებულებაში პერსონალის უსაფრთხოება?

•	 იყო თუ არა თანამშრომლებზე ფიზიკური ან/და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შემთხვევა 
ბოლო 1 წლის განმავლობაში?

•	 რა სიხშირით იცვლება პერსონალი? როგორია დასაქმების საშუალო ხანგრძლივობა?

•	 ვისი მხრიდან განხორციელდა ასეთი სახის ზეწოლა (ადმინისტრაციის თუ პატიმრების 
მხრიდან)? 

•	 რა სახის რეაგირება მოჰყვა ასეთ ფაქტებს?

•	 უსაფრთხოების დაცვის რა სახის მექანიზმები არსებობს დაწესებულებაში, მათ შორის 
საკანონმდებლო დონეზე?

•	 საჭიროების შემთხვევაში, არის თუ არა პერსონალისთვის ფსიქოლოგიური მომსახურება 
ხელმისაწვდომი? ჰყავს თუ არა დაწესებულებას თანამშრომელთა ფსიქოლოგი?

•	 რამდენია საშტატო და შტატ გარეშე პერსონალის რაოდენობა?

პრაქტიკული მითითებები:

•	 პრაქტიკაში საკმაოდ ხშირია, როცა დაწესებულების პერსონალს განსხვავებული მიდგომები 
აქვს და ზოგიერთი სამსახური უფრო დისკრიმინაციულ მდგომარეობაშია. ეს, ძირთადად, 
სოციალური მუშაკებს და ფსიქოლოგებს ეხებათ. ამის მიზეზი წარსულში არსებული 
პრაქტიკაა, როცა სასჯელის აღსრულება არ იყო ორიენტირებული პირის რესოციალიზაციაზე 
(მათ შორის, საკანონმდებლო დონეზეც) და ამ კუთხით წამყვანი იყო უსაფრთხოების და 
რეჟიმის სამსახური. მონიტორებმა აუცილებლად უნდა შეამოწმონ: ა) ყველა სამსახური 
თანაბრად მონაწილეობს თუ არა სასჯელის აღსრულების, ბავშვის მიმართ სხვადასხვა 
სახის მიდგომების ორგანიზებაში? ბ) დისციპლინური და წახალისების ღონისძიებების 
გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილებას მულტიდისციპლინური გუნდი იღებს, თუ მხოლოდ 
რეჟიმის და უსაფრთხოების სამსახური?

•	 პრაქტიკაში არის შემთხვევები, როცა სამსახურებს შორის ფუნქციების აღრევა ხდება. კერძოდ, 
საკმაოდ ხშირად სოციალურ მუშაკებს და ფსიქოლოგებს რეჟიმის ან სხვა სამსახურის 
ფუნქციების შესასრულებლად იყენებდნენ, რაც ხელს უშლის საგანმანათლებლო-
სარეაბილიტაციო პროცესის ორგანიზებას, ასევე ახდენს ამ პროფესიონალთა 
დისკრედიტაციას ბავშვების თვალში. დაწესებულებაში ამ კუთხით არსებული პრაქტიკა 
აუცილებლად უნდა შემოწმდეს.
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გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ უ ლ ი   ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ ა:

საერთაშორისო

- ბავშვის უფლებათა დაცვის კონვენცია;

- გაეროს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია;

- გაეროს წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან 
სასჯელის წინააღმდეგ კონვენცია; 

- გაეროს წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან 
სასჯელის წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატიური ოქმი;

- წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის 
ევროპის კომიტეტის სტანდარტები;

- გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად;

- გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტის კომენტარი N10;

- ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11 სანქციებს და 
ზომებს დაქვემდებარებული არასრულწლოვანი სამართალდამრღვევებისთვის ევროპული 
წესების შესახებ;

- გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილ დანაშაულთან 
დაკავშირებით (რიადის სახელმძღვანელო პრინციპები);

- გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების 
განხორციელებისას (პეკინური წესები).

ადგილობრივი

- არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი;

- საქართველოს პატიმრობის კოდექსი;

- საქართველოს კანონი სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ;

- საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ;

- სასჯელაღსრულების და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 25 აგვისტოს ბრძანება N118 
- საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს N11 პენიტენციური 
დაწესებულების დებულების დამტკიცების შესახებ;

-  სასჯელაღსრულების და პრობაციის მინისტრის 2012 წლის 2 თებერვლის ბრძანება N19 - 
ინდივიდუალური დაგეგმვის ინსტრუქცია;;

- სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის 
2013 წლის 4 ნოემბრის ბრძანება N169  პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებებში მოშიმშილე ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფნის პირობების 
შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე.
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არასრულწლოვანთა დაწესებულების მონიტორინგის 
ინსტრუმენტის

დამხმარე დოკუმენტი მონიტორებისთვის

ბავშვებისთვის დასასმელი კითხვები

სტანდარტი  1. დაწესებულებაში მიღება და განთავსება; 

სტანდარტი  2. ინდივიდუალური მიდგომა;

სტანდარტი  3. პირადი ცხოვრების პატივისცემა/კონფიდენციალობის დაცვა;

სტანდარტი  4. კონტაქტი გარესამყაროსთან;

სტანდარტი  5. საყოფაცხოვრებო პირობები, ჰიგიენა, ტანისამოსი;

სტანდარტი  6. კვება;

სტანდარტი  7. განათლება და შრომა;

სტანდარტი  8. ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;

სტანდარტი  9. რეკრეაცია/თავისუფალი დრო;

სტანდარტი  10. ფიზიკური ჯანმრთელობა;

სტანდარტი  11. ფსიქიკური ჯანმრთელობა და თვითდაზიანების/სუიციდის 

    პრევენცია;

სტანდარტი  12. წამების, ჩაგვრის, არაადამიანური და ღირსების შემლახველი 

    მოპყრობისგან დაცვა;

სტანდარტი  13. კრიმინალური სუბკულტურა;

სტანდარტი  14. დისციპლინური ზომების გამოყენება;

სტანდარტი  15. ძალის მინიმალური გამოყენება;

სტანდარტი  16. რელიგიის, რწმენის, აღმსარებლობის თავისუფლება;

სტანდარტი  17. გასაჩივრებისა და უკუკავშირის პროცედურები;

სტანდარტი  18. განსაკუთრებული კატეგორიები;

სტანდარტი  19. გათავისუფლებისთვის მომზადება;

სტანდარტი  20. დაწესებულების პერსონალი.
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სტანდარტი  1. დაწესებულებაში მიღება და განთავსება:

•	 შეგიძლია, გაიხსენო ის დღე, როდესაც ამ დაწესებულებაში მოხვდი?

•	 როდესაც დაწესებულებაში მოხვდი, განგიმარტეს თუ არა შენი უფლებები და მოვალეობები 
შენთვის გასაგები ენით? ვინ? თუ გახსოვს, რაში მდგომარეობდა ისინი?

•	 თუ გახსოვს, შენს მშობელს/მეურვეს თუ შეატყობინეს შენი აქ მოხვედრის შესახებ? როდის 
მოხდა ეს?

•	 როდესაც დაწესებულებაში მოხვდი, ჩაგიტარდა თუ არა სამედიცინო შემოწმება, ექიმმა 
გაგსინჯა თუ არა?

•	 როდესაც დაწესებულებაში მოხვდი, დაინტერესდა თუ არა ვინმე  შენი ფსიქოლოგიური 
მდგომარეობით? თუ აღელვებული იყავი, შეეცადა თუ არა შენს დამშვიდებას? ვინ იყო ეს 
ადამიანი?

•	 როდესაც დაწესებულებაში მოხვდი, ვინმემ გაგათვითცნობიერა თუ არა აქ არსებულ 
სიტუაციაში (ბავშვებს შორის ურთიერთობები, შიგნით არსებული „ქურდული“ გაგების 
და წესების თავისებურებები) და აგიხსნა თუ არა, რა შემთხვევებში როგორ შეიძლებოდა 
მოქცეულიყავი? ვინ იყო ეს ადამიანი? რამდენად დაგეხმარა ეს ადაპტირებაში?

•	 შესაძლებელია თუ არა აქ  რამე ფორმით იქონიო კონტაქტი ზრდასრულ პატიმართან? შენ 
ერთხელ მაინც თუ გქონია შეხება ზრდასრულ პატიმართან? რა ტიპის იყო ეს კონტაქტი? 
ერთჯერადი იყო თუ მრავალჯერადი? იცი სხვა ბავშვი, ვისაც კონტაქტი ჰქონია ზრდასრულ 
პატიმართან? რა ტიპის იყო ეს კონტაქტი? ერთჯერადი იყო თუ მრავალჯერადი? იცი თუ არა, 
რამდენია ასეთი ბავშვი?

სტანდარტი 2. ინდივიდუალური მიდგომა:

•	 თუ გახსოვს, აქ მოხვედრიდან რამდენ ხანში დაგინიშნეს საქმის კოორდინატორი? იქნებ, 
გაიხსენო, პირველად როდის შეხვდი მას?

•	 იცი რას ნიშნავს ინდივიდუალური გეგმა? საკუთარ გეგმას თუ იცნობ? ხელი მოაწერე? 
შემთხვევით, მისი ასლი ხომ არ გაქვს? 

•	 იცნობ შენი გეგმის მიზნებსა და ამოცანებს? რა აზრის ხარ იმ მიზნებსა და ამოცანებზე, 
რომლებიც შენს გეგმაში წერია?

•	 მომიყევი, როგორ შემუშავდა ისინი?

•	 შენი მონაწილეობა რაში მდგომარეობდა/მდგომარეობს?

•	 განიხილავ ხოლმე მიღწევებს საქმის კოორდინატორთან ერთად? რა პერიოდულობით? თუ 
შეგიძლია, მიამბე ამის შესახებ. 

•	 მიამბე დაწესებულების პროგრამების შესახებ. რომელია სავალდებულო და რომელი 
ნებაყოფლობითი? რა შეიძლება მოჰყვეს იმას, თუ ნებაყოფლობითში არ ჩაერთვები? ეს 
ვინმემ აგიხსნა? ვინ? როდის?

•	 მიამბე, ვინ არიან ის სპეციალისტები, რომლებთანაც უშუალო შეხება გაქვს? შეგიძლია, 
ჩამოთვალო? რა მიმართულებით მუშაობენ ისინი შენთან? რა სიხშირით ხვდები მათ? ეს 
ადამიანები ერთმანეთთან თუ თანამშრომლობენ?
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•	 შენმა მშობლებმა იციან, რა პროგრამებში ხარ აქ ჩართული? არიან ჩართულები შენი გეგმის 
შემუშავებაში? მომიყევი, რა ფორმით არიან ჩართულები.

•	 თუ შენს გეგმაში რამე არ მოგწონს ან რამეს არ ეთანხმები, ამის შესახებ ამბობ? ვის ეუბნები? 
შენს აზრს ითვალისწინებენ? შეგიძლია, მაგალითი გამიზიარო?

•	 თუ რამე არ მოგწონს შენ მიმართ მოპყრობაში ან შენთან სპეციალისტის მუშაობის მეთოდში, 
ამის შესახებ აზრს გამოთქვამ ხოლმე? შენს აზრს ითვალისწინებენ? შეგიძლია, მაგალითი 
გამიზიარო?

სტანდარტი  3. პირადი ცხოვრების პატივისცემა/კონფიდენციალობის 
დაცვა:

•	 იცი, რას ნიშნავს კონფიდენციალობა ან კონფიდენციალური ინფორმაცია? თუ შეიძლება 
მითხარი, შენი აზრით, რა სახის ინფორმაციაა კონფიდენციალური? ვინმემ აგიხსნა, რას 
ნიშნავს კონფიდენციალობა და რა ტიპის ინფორმაციაა კონფიდენციალური? ვინ?

•	 იცი, რომ შენ შესახებ არსებული გარკვეული ინფორმაცია (პირადი ცხოვრების, დანაშაულის, 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და ა.შ.) კონფიდენციალურია, ანუ დაწესებულების 
პერსონალს არ აქვს უფლება, სხვას შენი თანხმობის გარეშე გაუმჟღავნოს, გარდა გამონაკლისი 
შემთხვევებისა, როდესაც ზიარდება სპეციალისტებთან ან სახეზეა თვითდაზიანების ან 
სხვისი დაზიანების რისკი. ეს ვინმემ აგიხსნა? ყოფილა შემთხვევა, როცა შენი ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის, ოჯახური ან მკურნალობის დეტალების შესახებ ისეთმა ხალხმა იცოდა, 
ვისაც არ უნდა სცოდნოდა? მიამბე ამის შესახებ. შენ თუ გსმენია სხვა ბავშვის ამგვარი 
ინფორმაცია არა იმ კონკრეტული ბავშვისგან, არამედ პერსონალისგან?

•	 ყოფილა შემთხვევა, რომ კონფიდენციალურ ინფორმაციას გაუჟონავს? შეგიძლია, მომიყვანო 
მაგალითი? რა მოჰყოლია ასეთ შემთხვევას?

•	 საერთოდ, როგორ ფიქრობ, ამ დაწესებულებაში ბავშვთა პირად ცხოვრებას პატივს სცემენ/
კონფიდენციალობას იცავენ?

•	 რამდენად შეგიძლია, სპეციალისტთან (ფსიქოლოგთან, სოცმუშაკთან) გულწრფელად 
ისაუბრო? ამისთვის სათანადო გარემო არსებობს?

სტანდარტი  4. კონტაქტი გარესამყაროსთან:

•	 მიამბე იმის შესახებ, თუ როგორ ინარჩუნებ კონტაქტს შენი ოჯახის წევრებთან/ახლობლებთან;
•	 რა სიხშირით გაქვს მათთან კონტაქტი? ბოლოს როდის გქონდა?
•	 ტელეფონზე ესაუბრები ხოლმე? რა სიხშირით? ბოლოს როდის ისაუბრე?
•	 რამდენი ხანმოკლე/ხანგრძლივი პაემნით ისარგებლე ბოლო 3 თვის განმავლობაში?
•	 სად გაქვთ ხოლმე პაემნები? ცალკე ოთახში? შესაძლებელია იქ ნორმალურად/

განმარტოებულად საუბარი?
•	 რადიოთი და ტელევიზორით თუ სარგებლობ? დღეში რამდენ ხანს? რა სიხშირით? სხვა 

ბავშვებიც ასევე სარგებლობენ? რა ტიპის გადაცემებს უყურებთ ხოლმე?
•	 ჟურნალ-გაზეთებს თუ კითხულობ? რა სიხშირით? გამოწერა შეგიძლია? 
•	 ბიბლიოთეკით თუ გისარგებლია? რა სიხშირით? სხვა ბავშვები სარგებლობენ?
•	 წერილებს თუ სწერ შენს ახლობლებს? რა სიხშირით? ისინიც გწერენ?
•	 დაწესებულებაში საწერი საშუალებები საკმარისად არის?
•	 ოდესმე დასჯის სახით თუ აუკრძალავთ შენთვის პაემნით სარგებლობა ან ოჯახთან 

კონტაქტი? სხვა ბავშვისთვის? მიამბე ამის შესახებ; 
•	 ხომ არ მომხდარა, რომ კარგი საქციელისთვის დამატებითი  პაემნის/კონტაქტის უფლება 

მოუციათ?
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სტანდარტი  5. საყოფაცხოვრებო პირობები, ჰიგიენა, ტანისამოსი:

•	 მომიყევი აქაურ საყოფაცხოვრებო პირობებზე - ზამთარში გათბობა გაქვთ? წყალი სულ 
მოდის? როგორ ნიავდება ოთახი?

•	 სინათლე შემოდის საკანში? მაგალითად, შეძლებ, რომ წიგნი წაიკითხო?

•	 რა სიხშირით გადიხარ სუფთა ჰაერზე?

•	 აქ ყველა ბავშვს აქვს ინდივიდუალური საწოლი? 

•	 რა სიხშირით ბანაობთ? როდის იბანავე ბოლოს? ყოფილა შემთხვევა, რომ აბაზანით 
სარგებლობის უფლება არ მოუციათ? მიამბე ამის შესახებ. 

•	 რას მეტყვი აბაზანის სისუფთავზე? საპონი ყოველთვის თუ არის?

•	 ყოფილა დღეები, რომ კბილის ჯაგრისის, პასტის, პირსახოცის და თეთრეულის გარეშე 
ყოფილიყავი?

•	 ტუალეტში სისუფთავე დაცულია? ტუალეტის ქაღალდი ყოველთვის არის? მომხდარა ისე, 
რომ გამოლეულა და არ მოუციათ? 

•	 რა სიხშირით გიცვლიან თეთრეულს?

•	 რას მეტყვი ტანისამოსსა და ფეხსაცმელზე? 

•	 რა პერიოდულობით ირეცხება ტანისამოსი?

•	 ზოგადად, როგორ ფიქრობ, საცხოვრებელ კორპუსში სისუფთავე დაცულია? საკანში? 

•	 საცხოვრებელ კორპუსში ეწევიან? 

•	 სად ინახება ნაგავი? რა პერიოდულობით გააქვთ? სუნი ხომ არ ასდის ხოლმე?

•	 რა პერიოდულობით ტარდება სანიტარიული ღონისძიებები? თუ გახსოვს, ბოლოს როდის 
ჩატარდა და რა გაკეთდა?

სტანდარტი  6. კვება:

•	 მიამბე აქაური კვების შესახებ - რას გაჭმევენ? შეგიძლია, აღმიწერო, რა მიირთვი გუშინ 
საუზმეზე, სადილზე და ვახშამზე?

•	 რამდენად მრავალფეროვანია კვება - ხორცს, ბოსტნეულს, ხილს, თევზს, ცომეულს და ა.შ. 
შეიცავს? რომელია შენი საყვარეული აქაური კერძი?

•	 ბავშვებმა მენიუ წინასწარ იცით ხოლმე? სადმე გამოკრულია? მენიუს შედგენისას თქვენს 
აზრს რამდენად ითვალისწინებენ?

•	 თუ გინდა, რომ სპეციალურ დიეტაზე იყო ან, მაგალითად, მარხვა შეინახო, ამის გაკეთებას 
შეძლებ?

•	 სასმელი წყალი სულ მოდის/გაქვთ?

•	 დამატებითი საკვების შეძენის საშუალება თუ გაქვთ? სად? რა სიხშირით სარგებლობ ამ 
საშუალებით? სხვა ბავშვები? რას ყიდულობ ხოლმე? 
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•	 მიამბე სასადილო ოთახის შესახებ - სად სადილობთ? ყველა თავსდებით? მაგიდები და 
სკამები საკმარისია? სასადილო ოთახში სისუფთავეა? ჭურჭელი ყველასთვის საკმარისია?

•	 რამდენად ახლია საკვები? ხომ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ კარგად არ ყოფილიყო შენახული?

•	 ყოფილა შემთხვევა, რომ დასჯის სახით შენთვის საკვები ან სასმელი წყალი არ მოუციათ/
შეუზღუდავთ? მიამბე ამის შესახებ. სხვა ბავშვების შემთხვევაში? 

სტანდარტი 7. განათლება და შრომა:

•	 რომელ კლასში ხარ? სკოლაში დადიხარ? რაც აქ ხარ, სკოლაში ყოველთვის დადიოდი? თუ 
იყო პერიოდი, როცა არ დადიოდი? რამდენ ხანს გაგრძელდა ეს პერიოდი? თუ იცი ისეთი 
ბავშვი, ვინც სკოლაში არ დადის? შენი აზრით, რა მიზეზით არ დადის? რამდენი ასეთი 
ბავშვი იცი?

•	 რას მეტყვი სწავლასა და ნიშნებზე? რომელი საგანი გიზიდავს ყველაზე მეტად? თუ 
დაგჭირდა, რამდენად გეხმარებიან სასკოლო დავალებების შესრულებაში? ვინ გეხმარება?

•	 საჭირო წიგნები და მასალა (რვეულები, პასტები, ა.შ.) საკმარისი რაოდენობით გაქვს? 
აწყდები თუ არა სირთულეებს სწავლის მხრივ? რა ტიპის სირთულეებია? როგორ ახერხებ 
მათ გადაჭრას? ვის მიმართავ ხოლმე?

•	 ჩართული ხარ პროფესიულ კურსებში? როგორ მოგწონს? მომიყევი, თუ შეიძლება, რას 
გასწავლიან. რამდენად არის ეს ის, რაც შენ გაინტერესებს? რა გაინტერესებს თავად შენ 
ყველაზე მეტად? თუ არ ხარ ჩართული, რამ განაპირობა ეს? რამდენად გიწყობენ ხელს, რომ 
ჩართული იყო ამ კურსებში? როგორ გიწყობენ ხელს? ვინ? შენი აზრით, სულ რამდენი ბავშვია 
ჩართული პროფესიულ კურსებში? როგორია მათი დამოკიდებულება - მოსწონთ თუ ისე რა?

•	 ჩართული ხარ დასაქმების პროგრამაში? როგორ მოგწონს? მომიყევი, თუ შეიძლება, რას 
გულისხმობს ეს პროგრამა. რამდენად არის ეს ის, რაც შენ გაინტერესებს? შენ რა ტიპის 
დასაქმებით დაინტერესდებოდი ყველაზე მეტად? როგორ გგონია, ეს მნიშვნელოვანია? თუ 
არ ხარ ჩართული, რამ განაპირობა ეს? რამდენად გიწყობენ ხელს, რომ ჩართული იყო ამ 
პროგრამაში? როგორ გიწყობენ ხელს? ვინ? შენი აზრით, სულ რამდენი ბავშვია ჩართული 
დასაქმების პროგრამაში? როგორია მათი დამოკიდებულება - მოსწონთ თუ ისე რა?

•	 ოდესმე გიმუშავია/გიშრომია თუ არა დაწესებულების ტერიტორიაზე? მომიყევი ამის 
შესახებ. ეს შენი სურვილით ხდებოდა/ხდება? 

სტანდარტი 8. ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია:

•	 ხარ თუ არა ჩართული ამა და ამ (მონიტორს უკვე უნდა ჰქონდეს კონკრეტული ინფორმაცია 
არსებული პროგრამების შესახებ) პროგრამებში? რომელში? რამდენ პროგრამაში ხარ 
ჩართული და რამდენი ხანია? რა სიხშირით ტარდება შეხვედრები? მიამბე მათ შესახებ. თუ 
არ ხარ ჩართული, რამ განაპირობა ეს?

•	 შენი აზრით, რა მიზნებს ემსახურება ეს პროგრამა(ები)? რამდენად სასარგებლოა შენთვის 
მათში ჩართულობა? როგორ გგონია, რამეში გეხმარება? რა მოგწონს ამ პროგრამებში? 
რას შეცვლიდი ან გააკეთებდი სხვანაირად? ისურვებდი თუ არა, რომ ხანგრძლივად იყო 
ჩართული?
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•	 შენ გარდა, სხვა ბავშვები ჩართულები არიან? დაახლოებით, რამდენი? შენი აზრით, მათ ეს 
პროგრამები მოსწონთ? რა მოსწონთ კონკრეტულად?

•	 ამ პროგრამაში ჩართულობა შენი სურვილი იყო? ვინმემ ჩაგრთო თუ შენ და შენმა სოციალურმა 
მუშაკმა ერთობლივად დაგეგმეთ?

•	 რას მეტყვი პროგრამის პერსონალზე? როგორ ეპყრობიან ისინი ბავშვებს? 

სტანდარტი 9. რეკრეაცია/თავისუფალი დრო:

•	 მიამბე, როგორ ატარებ თავისუფალ დროს, როგორ ერთობი. საშუალოდ, რა დროს ატარებ 
დღეში სუფთა ჰაერზე? სხვა ბავშვებიც ამდენ დროს ატარებენ სუფთა ჰაერზე? 

•	 გასართობი საშუალებები - სპორტული ინვენტარი, წიგნები, ჟურნალები და ა.შ. გაქვთ? 
როგორ გგონია, აქ ბავშვებისთვის საკმარისი რაოდენობით არის სპორტული ინვენტარი, 
წიგნები და ა.შ.? 

•	 ბიბლიოთეკით სარგებლობ? რა სიხშირით? სხვა ბავშვები თუ სარგებლობენ? 

•	 არსებობის შემთხვევაში ინვენტარით სარგებლობა ყოველთვის შესაძლებელია? გქონია 
შემთხვევა, როცა გინდოდა, მაგრამ ნება არ დაგრთეს? რა შემთხვევა იყო ეს? რამდენად 
ხშირად ხდება ასე? სხვა ბავშვების შემთხვევაში? არიან ბავშვები, რომლებსაც გასართობ 
საშუალებებზე - მეტად და ბავშვები, რომლებსაც ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი?

•	 ხარ თუ არა ჩართული სპორტულ/კულტურულ/სხვა გასართობ აქტივობებში? რა სიხშირით? 
თუ არა, რამ განაპირობა ეს? შენ გარდა, სხვა ბავშვები არიან ჩართულები? დაახლოებით, 
რამდენი? შენ აზრით, ეს პოპულარულია? 

•	 რამდენად უწყობს ხელს დაწესებულების პერსონალი ბავშვთა  ჩართულობას ასეთ 
აქტივობებში? რაში მდგომარეობს ხელშეწყობა? ვინმე დაგეხმარა შენ ამ თვალსაზრისით? 
ვინ?

•	 რას მეტყვი წრეების პერსონალზე? როგორ ეპყრობიან ისინი ბავშვებს? 

სტანდარტი 10. ფიზიკური ჯანმრთელობა:

•	 როდესაც დაწესებულებაში მოხვდი, ჩაგიტარდა თუ არა სამედიცინო შემოწმება? ექიმმა 
გაგსინჯა თუ არა?

•	 ხომ არ გაქვს რაიმე ქრონიკული დაავადება (მაგ: ასთმა, დიაბეტი და ა.შ.)? თუ კი, როგორ 
მართავ ამ პირობებში? ვინმე გეხმარება? ვინ?

•	 შეგიძლია, გაიხსენო, რა სიხშირით დაგჭირვებია სამედიცინო მომსახურება? თუ შეგიძლია, 
მითხრა, რა სახის? როგორ იქცევი ან ვის მიმართავ, როდესაც ხვდები, რომ ექიმის 
მომსახურება გესაჭიროება? მოთხოვნიდან რა ვადაში გნახულობს სპეციალისტი? ბოლოს 
როდის დაგჭირდა და რა ვადაში გნახა? 

•	 ყოფილა შემთხვევა, როდესაც მსგავსი შენი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილებულა? რა შემთხვევა 
იყო ეს? როდის? რამდენჯერ მოხდა ასეთი რამ? სხვა ბავშვების შემთხვევაში?
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•	 გისარგებლია თუ არა დაწესებულების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრით? რამდენჯერ? რა 
ტიპის საჭიროებების დროს?

•	 ღამის ცვლაში ხომ არ დაგჭირვებია სამედიცინო მომსახურება? იყო თუ არა ხელმისაწვდომი? 
სხვა ბავშვების შემთხვევაში?

•	 დაგჭირვებია თუ არა სტომატოლოგის მომსახურება? იყო თუ არა ხელმისაწვდომი? 
მოთხოვნიდან რა ვადაში გნახა სტომატოლოგმა? პრობლემა მოგიგვარა?

•	 აქ ყოფნის განმავლობაში ქალაქში გისარგებლია სამედიცინო მომსახურებით? რამდენჯერ 
და რა შემთხვევაში? სხვა ბავშვები თუ სარგებლობენ?

•	 ხომ არ იღებ/იღებდი წამლებს დაწესებულებაში ყოფნის დროს? თუ საიდუმლო არაა, რა 
წამლებს? ექიმის დანიშნული იყო? რა ვადით? ვინმე მეთვალყურეობდა იმას, სათანადოდ 
მიიღებდი თუ არა წამალს?

•	 შენი სურვილის მიუხედავად, რამე სამედიცინო მომსახურება მიგიღია? თუ - კი, მიამბე ამის 
შესახებ. სხვა ბავშვების შემთხვევაში ხომ არ მომხდარა მსგავსი რამ?

•	 შენმა სოციალურმა მუშაკმა/ფსიქოლოგმა რამდენად იცის ხოლმე შენი ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის და მკურნალობის შესახებ?

•	 იცი, რომ შენ შესახებ არსებული სამედიცინო ინფორმაცია კონფიდენციალურია ანუ 
დაწესებულების პერსონალს შენი თანხმობის გარეშე არ აქვს უფლება, სხვას გაუმჟღავნოს, 
გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა, როდესაც ზიარდება სპეციალისტებთან ან სახეზეა 
თვითდაზიანების ან სხვისი დაზიანების რისკი. ვინმემ აგიხსნა ეს? ყოფილა შემთხვევა, 
რომ შენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან მკურნალობის დეტალების შესახებ ისეთმა 
ხალხმა იცოდა, ვისაც არ უნდა სცოდნოდა? მიამბე ამის შესახებ. შენ თუ გსმენია სხვა 
ბავშვის სამედიცინო ინფორმაცია არა თავად ამ ბავშვისგან, არამედ სხვა ბავშვებისა თუ 
პერსონალისგან?

•	 როდესაც აქ რომელიმე ბავშვს გადამდები დაავადება ემართება, რამდენად ხდება მისი 
სხვებისგან იზოლირება, რათა დანარჩენებს არ გადაგედოთ?

•	 შენი აზრით, რა სიხშირით ტარდება აქაურობის პროფილაქტიკური სანიტარიულ-ჰიგიენური 
ღონისძიებები (დეზინფექცია და ა.შ.)? ბოლოს როდის ჩატარდა?

•	 ხომ არ გჭირდება სათვალე ან სხვა დამხმარე მოწყობილობა? შენი აზრით, რამდენად 
უზრუნველყოფილები არიან ის ბავშვები, რომლებსაც სჭირდებათ?

•	 თუ გსმენია, რომელიმე ბავშვს შიმშილობა გამოეცხადებინოს? თუ იცი, როგორ იქცევა ასეთ 
დროს დაწესებულება? თუ ასეთი შემთხვევა იყო, როგორ მოექცნენ ბავშვს?

•	 რაც აქ ხარ, ბავშვის გარდაცვალების შემთხვევა თუ ყოფილა? 

სტანდარტი 11. ფსიქიკური ჯანმრთელობა და თვითდაზიანების/
სუიციდის პრევენცია:

•	 როდესაც დაწესებულებაში მოხვდი, ვინმე დაინტერესდა თუ არა შენი ფსიქოლოგიური 
მდგომარეობით? თუ აღელვებული იყავი, შეეცადა თუ არა შენს დამშვიდებას? ვინ იყო ეს 
ადამიანი?

•	 აქ მოხვედრა ბავშვისთვის, ალბათ, სტრესულია; თუკი თავს ფსიქოლოგიურად ცუდად 
გრძნობ, ვის მიმართავ ხოლმე? ასეთ რამ რამდენად ხშირად ხდება? ვინ ან რა გეხმარება 
გუნება-განწყობის გაუმჯობესებაში? 



121

•	 ხომ არ ყოფილა შემთხვევები, რომ წამლის (დამამშვიდებლის, უძილობის საწინააღმდეგო 
და ა.შ.) მიღება დაგჭირვებოდა? თუ - კი, რამდენ ხანს გაგრძელდა? ვინ არის მთავარი 
საკონტაქტო პირი ასეთ დროს? ვინმე მეთვალყურეობდა ამ პროცესს? რაში მდგომარეობდა 
მეთვალყურეობა?

•	 როგორ გგონია, არის თუ არა აქ ისეთი პროგრამები, რომელთა მიზანია, ბავშვებმა უკეთ 
იგრძნონ თავი, გაუმკლავდნენ სტრესს, დაძლიონ არასასურველი ქცევები და იმპულსები, 
შინაგანად გაძლიერდნენ? შენ ყოფილხარ ჩართული ამგვარ პროგრამაში? რამდენ ხანს 
გრძელდებოდა/გრძელდება? მიამბე მათ შესახებ. რა ცვლილება იგრძენი საკუთარ თავში ამ 
პროგრამაში ჩართვის შემდეგ? სხვა ბავშვებში? თუ არ ყოფილხარ ჩართული, რა მიზეზით?

•	 შენი აზრით, აქ ბავშვებს რა ტიპის ფსიქოლოგიური სირთულეები აქვთ? როგორ ართმევენ 
თავს? ვის მიმართავენ ხოლმე? რამდენად ხშირია მსგავსი სირთულეები? ყოფილა შემთხვევა, 
როცა ფსიქოლოგიური სირთულეების მქონე ბავშვის მიმართ ძალა გამოუყენებიათ? 
შეგიძლია, მიამბო ამის შესახებ?

•	 შენი აზრით, როგორ ეპყრობიან აქ  ფსიქოლოგიური სირთულეების მქონე ბავშვს. შეგიძლია, 
მაგალითი მომიყვანო?  

სტანდარტი 12. წამების, ჩაგვრის, არაადამიანური და ღირსების 
შემლახველი მოპყრობისგან დაცვა:

•	 ზოგადად, როგორ ეპყრობიან ბავშვებს აქ? შეგიძლია, მიამბო ამის შესახებ.

•	 არის შემთხვევები, როცა ბავშვს ფიზიკურად ეხება ვინმე - სხვა ბავშვი ან პერსონალი? 
შეგიძლია, მომიყვანო მაგალითი? რა სიხშირით ხდება ასეთი რამ?  როგორ იცავს ბავშვი 
თავს ასეთ დროს ან ვის მიმართავს დახმარებისთვის? როგორ რეაგირებს დაწესებულება, თუ 
აღმოაჩენს, რომ ბავშვს ფიზიკურად შეეხნენ? შეგიძლია, მომიყვანო მაგალითი?

•	 ხომ არ ხდება ისე, რომ კონკრეტული ბავშვის მიმართ ფიზიკური ძალადობა 
გახანგრძლივებულად (რეგულარულად) ხორციელდება? როგორ იცავს ბავშვი თავს ასეთ 
დროს ან ვის მიმართავს დახმარებისთვის? როგორ რეაგირებს დაწესებულება, თუ აღმოაჩენს, 
რომ ბავშვს ფიზიკურად შეეხნენ? შეგიძლია, მომიყვანო მაგალითი?

•	 რას მეტვყი ისეთ სიტუაციებზე, როგორიც არის ბავშვის დაშინება, იძულება, დაშანტაჟება, 
მუდმივი დაცინვა ან შეურაცხმყოფელი მოპყრობა? რამდენად ხშირად ხდება ასეთი რამ? 
როგორ იცავს ბავშვი თავს ასეთ დროს ან ვის მიმართავს დახმარებისთვის? როგორ რეაგირებს 
დაწესებულება მსგავს მოვლენებზე? შეგიძლია,  მომიყვანო მაგალითი?

•	 შენი აზრით, აქ არიან ბავშვები, რომლებსაც სხვა ბავშვები ან დაწესებულების პერსონალი 
ჩაგრავს? რაში გამოიხატება ჩაგვრა? შეგიძლია, მომიყვანო მაგალითი? როგორ ცდილობენ 
თავის დაცვას ასეთი ბავშვები? რამდენად ცდილობს დაწესებულება ასეთი ბავშვების 
დახმარებას? როგორ?

•	 შენი აზრით, როგორ ცდილობს დაწესებულება ბავშვებს შორის ჩაგვრის შემცირებას/
აღმოფხვრას და ურთიერთობების დარეგულირებას? როგორ ცდილობს დაწესებულება 
ბავშვებზე პერსონალის მხრიდან  ჩაგვრის, ძალადობის ან შეურაცხმყოფელი მოპყრობის 
თავიდან აცილებას?

•	 შეგიძლია, ბავშვის მიმართ სასჯელის ფორმებზე მიამბო? რომელიმე მათგანი ხომ არ 
გულისხმობს ბავშვის ღირსების შელახვას ან არაადამიანურ მოპყრობას?  შეგიძლია, მოიყვანო 
მაგალითი?

•	 ოდესმე საკვების ან სასმელის შეზღუდვა შენ მიმართ დამსჯელ ზომად გამოუყენებიათ? 
შეგიძლია, მიამბო ამის შესახებ? ხომ არ ჰქონია ასეთ სასჯელს ადგილი სხვა ბავშვის მიმართ?
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•	 ოდესმე ძილის, სუფთა ჰაერზე გაყვანის ან სამედიცინო მომსახურების შეზღუდვა შენ 
მიმართ სასჯელის ზომად გამოუყენებიათ? შეგიძლია, მიამბო ამის შესახებ? ხომ არ ჰქონია 
ასეთ სასჯელს ადგილი სხვა ბავშვის მიმართ?

სტანდარტი  13. კრიმინალური სუბკულტურა:

•	 როდესაც დაწესებულებაში მოხვდი, ვინმემ გაგათვითცნობიერა თუ არა აქ არსებული 
სიტუაციის (ბავშვებს შორის ურთიერთობები, შიგნით არსებული „ქურდული“ გაგების და 
წესების თავისებურებები) შესახებ და აგიხსნა თუ არა, რა შემთხვევებში როგორ შეიძლებოდა 
მოქცეულიყავი? ვინ იყო ეს ადამიანი? რამდენად დაგეხმარა ეს ადაპტირებაში?

•	 შეგიძლია, მიამბო აქაური წესების შესახებ?

•	 შენი აზრით, აქ არიან ბავშვები, რომლებსაც დანარჩენი ბავშვები ან დაწესებულების 
პერსონალი ჩაგრავს?

•	 კონკრეტული სახელების დასახელების გარეშე შეგიძლია, აღმიწერო ყველაზე მეტად 
და ნაკლებად პოპულარული ბავშვის ყოფა? რაში გამოიხატება „ელიტის“ წევრობა? რაში 
გამოიხატება პოპულარობის ფსკერზე ყოფნა? როგორ ეპყრობა პერსონალი თითოეულ 
მათგანს? თუ ბავშვს სხვა ბავშვები ჩაგრავენ, ვის შეიძლება მიმართოს მან დასახმარებლად? 
ვინ დაეხმარება მას პერსონალიდან? რაში გამოიხატება ეს დახმარება?

•	 ეს ყველაფერი, შენი აზრით, ახდენს თუ არა გავლენას ბავშვის საყოფაცხოვრებო პირობებზე, 
საკანზე, სასადილოთი სარგებლობაზე, პროგრამებში ჩართულობაზე, სპორტულ და 
სხვა ღონისძიებებში ჩართულობაზე, თავისუფალი დროის გატარებაზე, სხვა ბავშვებთან 
ურთიერთობაზე, სამედიცინო მომსახურების მიღებაზე, რელიგიურობაზე და მოძღვართან 
შეხვედრაზე? შეგიძლია, მომიყვანო მაგალითები?

•	 როგორ ცდილობს დაწესებულება  ბავშვებს შორის ურთიერთობის დარეგულირებას?

სტანდარტი  14. დისციპლინური ზომების გამოყენება:

•	 რამდენად იციან ბავშვებმა, თუ რა სახის სასჯელები და დისციპლინური ზომები არსებობს 
დაწესებულებაში? შენ თუ იცი? შეგიძლია, რომ ჩამომითვალო და ამიხსნა, თითოეული რა 
ტიპის საქციელისთვის შეიძლება გამოიყენონ ბავშვის მიმართ?

•	 როგორ ფიქრობ, გამოყენებული სასჯელები ჩადენილი ქმედებების პროპორციულია? რა 
გაფიქრებინებს ამას?

•	 თუ ბავშვი არ ეთანხმება სასჯელის ზომას, რისი გაკეთება შეუძლია? აქვს საშუალება, რომ 
გააპროტესტოს? როგორ? რა მოჰყვება ასეთ გასაჩივრებას? შენ გქონია მსგავის გამოცდილება?

სტანდარტი  15. ძალის მინიმალური გამოყენება:

•	 მომხდარა ისე, რომ შენ მიმართ ადმინისტრაციას სპეციალური საშუალებები ან ძალა 
გამოუყენებია? სხვა ბავშვის შემთხვევაში? მიამბე ამის შესახებ. რამდენად ხშირად ხდება 
ასეთი რამ?  ვინ არის ის პერსონალი, რომელსაც ამის უფლებამოსილება აქვს?
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•	 ბავშვის მიმართ ძალის ან სპეციალური საშუალებების გამოყენების შემდეგ, როგორ გგონია, 
როგორ გრძნობენ ბავშვები თავს? ამ დროს ბავშვს რამე დახმარებას სთავაზობენ? როგორ 
დახმარებას - სამედიცინოს? ფსიქოლოგიურს? 

•	 ოდესმე თუ გინახავს, დაწესებულების ტერიტორიაზე ვინმეს (პერსონალს) იარაღი ჰქონოდეს 
ან გამოეყენებინოს?

სტანდარტი  16. რელიგიის, რწმენის, აღმსარებლობის თავისუფლება:

•	 როგორ გგონია, აქ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა, რელიგიურობა გამოხატოს? შენს შესახებ 
რას მეტყვი? 

•	 არის ადგილი, სადაც შეიძლება, რომ ილოცო? 

•	 ესწრები ხოლმე ღვთისმსახურებას? სად ტარდება და რა სიხშირით? სხვა ბავშვები ესწრებიან?

•	 ბავშვებს აქვთ შესაძლებლობა, იქონიონ რელიგიური წიგნები ან ხატები, ჰყავდეთ მოძღვარი?

•	 რა სიხშირით შეიძლება მოძღვართან შეხვედრა?

•	 თუ ბავშვი მართლმადიდებელი არ არის, მაშინ? ასეთ ბავშვებს იგივე შესაძლებლობა აქვთ? 
შენი აზრით, როგორ ეპყრობიან მათ დაწესებულებაში?

•	 თუ ბავშვი ყველაზე ნაკლებად პოპულარულ ჯგუფს მიეკუთვნება, მას იგივე შესაძლებლობა 
აქვს, რომ რელიგიურობა გამოხატოს, ილოცოს, მოძღვარს შეხვდეს?

•	 ხომ არ გიგრძვნია, რომ რელიგიურ იდეებს თავს გახვევდნენ? სხვა ბავშვს?

სტანდარტი  17. გასაჩივრებისა და უკუკავშირის პროცედურები:

•	 აქ თუ ბავშვს რამე არ მოსწონს და საჩივრის გამოთქმა უნდა, როგორ იქცევა? შენ გამოგითქვამს 
საჩივარი? შეგიძლია, მიამბო ამის შესახებ?

•	 პროტესტის და უკუკავშირის გამოხატვის რა ფორმები არსებობს? ამიხსენი თითოეული 
მათგანი? ვინმემ ოდესმე აგიხსნა ამის შესახებ? ვინ? როდის?

•	 რა ვადებშია ვალდებული დაწესებულება, პასუხი გასცეს ბავშვის საჩივარს?

•	 საჩივრის ყუთით გისარგებლია? სხვა ბავშვები სარგებლობენ? რა სიხშირით?

•	 რა მოჰყვება ხოლმე ბავშვის მიერ რაღაცის გასაჩივრებას/გაპროტესტებას? 

•	 საჩივრის დაწერა რომ მოუნდეს ბავშვს, ადვილად შეძლებს? რამდენად ხშირად სარგებლობენ 
ბავშვები ამ უფლებით?

•	 ზოგადად, ბავშვებს აზრს გეკითხებიან? რა საკითხების შესახებ? თქვენს კომენტარებს და 
უკუკავშირს რამდენად ითვალისწინებენ? შეგიძლია, მომიყვანო მაგალითები?

•	 ხომ არ ყოფილა ისე, რომ საჩივრის გამოხატვას ბავშვისთვის უარყოფითი შედეგი მოუტანია 
(მაგ. მასზე ზეწოლა ან მის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება გაძლიერებულა)? 
შეგიძლია, მოიყვანო მაგალითი? რა სიხშირით ხდება ასეთი რამ?



124

სტანდარტი  18. განსაკუთრებული კატეგორიები:

კითხვები ბავშვებისთვის, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან განსაკუთრებულ კატეგორიებს:
•	 შენი აზრით, როგორ ეპყრობიან აქ და როგორ გრძნობენ თავს (შშმ/უქმ/ეეუ) ბავშვები? ხომ არ 

არიან გარიყულები სხვა ბავშვებისგან? 
•	 რამდენად არიან (შშმ/უქმ/ეეუ) ჩართულები სარეაბილიტაციო პროგრამებში, სპორტულ და 

კულტურულ ღონისძიებებში? 
•	 თავისუფალ დროს თქვენთან ერთად ატარებენ? მიამბე ამის შესახებ.
•	 მათ მიმართ პერსონალის მიდგომა/მოპყრობა განსხვავებული ხომ არ არის? თუ არის, რაში 

გამოიხატება განსხვავება?
•	 შენ რომ მათ ადგილას იყო, როგორ იგრძნობდი თავს?

კითხვები განსაკუთრებული კატეგორიების ბავშვებისთვის:

•	 გოგონები:
o მომიყევი, თუ შეიძლება, შენი აქაური ყოფის შესახებ. აღმიწერე ტიპური დღე, 

მაგალითად, გუშინდელი.
o მიამბე პერსონალის შესახებ - ვის აქვს ბავშვებთან უშუალო შეხება და ამიხსენი 

თითოეული მათგანის ფუნქცია; ძირითადად ქალები არიან? 
o რა პროგრამებია და რომლებში ხარ ჩართული? მიამბე მათ შესახებ.
o შენი აზრით, რას ემსახურება ეს პროგრამები? შენ რაში გეხმარება? გოგონებისთვის 

საინტერესოა? 
o როგორ ატარებ თავისუფალ დროს? როგორ ატარებენ სხვა გოგონები?
o რამდენად ხელმისაწვდომია გოგონებისთვის საჭირო ჰიგიენური ნივთები? 
o თავს თუ მოწყენილად ან უგუნებოდ გრძნობ ან შფოთავ, ვის მიმართავ ხოლმე? 

როგორ ცდილობ გუნება-განწყობის გაუმჯობესებას? ვინ გეხმარება ხოლმე?
o აქ ექიმი-გინეკოლოგი არის? სამედიცინო მომსახურება თუ დაგჭირვებია? ვის 

მიმართავ ხოლმე ასეთ შემთხვევაში და რამდენად სწრაფად გნახულობს სამედიცინო 
პერსონალი? მიამბე ამის შესახებ.

o ზრდასრულ პატიმრებთან ურთიერთობის შესაძლებლობა არსებობს? რა ფორმით? 
მიამბე ამის შესახებ.

o თუ გოგონა ფეხმძიმედაა ან ჩვილი ბავშვი ჰყავს, რამდენად რეგულარულად არის 
ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ? რამდენად სათანადოდ იკვებება? რამდენად იღებს 
სათანადო ფსიქოლოგიურ დახმარებას? რამდენად ცდილობს დაწესებულება 
მისთვის სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნას?

•	 შშმ: 
o მომიყევი, თუ შეიძლება, შენი აქაური ყოფის შესახებ. აღმიწერე ტიპური დღე, 

მაგალითად, გუშინდელი.
o როგორ ახერხებ ფიზიკურად გადაადგილებას? ვინმე გეხმარება, თუ გაგიჭირდა? 
o რას მეტყვი კვებაზე? ექიმის დანიშნულების მიხედვით თუ იკვებები? თუ კვებაში 

დახმარება დაგჭირდა, ვინ გეხმარება? 
o რა სიხშირით ხვდები ექიმს? რამე წამლებს ხომ არ იღებ? თუ - კი, ვინმე 

მეთვალყურეობს, თუ როგორ მიიღებ წამლებს? 
o რას მეტყვი სწავლაზე? სკოლაში დადიხარ?  ვინმე გეხმარება გაკვეთილების 

მომზადებაში? მიამბე ამის შესახებ.
o თავს თუ მოწყენილად ან უგუნებოდ გრძნობ, ვის მიმართავ ხოლმე? როგორ ცდილობ 

გუნების გაუმჯობესებას? ვინ გეხმარება ხოლმე?
o როგორ ატარებ თავისუფალ დროს? როგორ ურთიერთობ სხვა ბავშვებთან? მიამბე 

ამის შესახებ.
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•	 უქმ, ეეუ: 
o მომიყევი, თუ შეიძლება, შენი აქაური ყოფის შესახებ. აღმიწერე ტიპური დღე, 

მაგალითად, გუშინდელი.
o აქ რომ მოხვდი, ვინმემ აგიხსნა შენთვის გასაგებ ენაზე შენი უფლება-მოვალეობები?
o (უქმ) შენი ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენელთან ხომ არ მოგითხოვია 

შეხვედრა? მიამბე ამის შესახებ.
o თარჯიმნის მომსახურება დაგჭირვებია? შეგიძლია, მითხრა, რამდენჯერ 

გისარგებლია/რა სიხშირით სარგებლობ თარჯიმნით?
o როგორ ატარებ თავისუფალ დროს? როგორ ურთიერთობ სხვა ბავშვებთან? მიამბე 

ამის შესახებ.
o ბიბლიოთეკაში არის წიგნები შენს ენაზე? კითხულობ ხოლმე?
o ქართულს თუ სწავლობ? აბა, რა ისწავლე? ყოჩაღ! ჯგუფში სწავლობ თუ 

ინდივიდუალურად? 
o რას მეტყვი სწავლაზე? სკოლაში დადიხარ? ვინმე გეხმარება გაკვეთილების 

მომზადებაში? მიამბე ამის შესახებ.
o თავს თუ მოწყენილად ან უგუნებოდ გრძნობ, ვის მიმართავ ხოლმე? როგორ ცდილობ 

გუნების გაუმჯობესებას? ვინ გეხმარება ხოლმე?
o სამედიცინო მომსახურება თუ დაგჭირვებია? ვის მიმართავ ხოლმე ასეთ შემთხვევაში 

და რამდენად სწრაფად გნახულობს სამედიცინო პერსონალი? მიამბე ამის შესახებ.

•	 წპმ:
o მომიყევი, თუ შეიძლება, შენი აქაური ყოფის შესახებ. აღმიწერე ტიპური დღე, 

მაგალითად, გუშინდელი.
o იურიდიული დახმარებით თუ გისარგებლია? თუ შეიძლება, მაგალითი მომიყვანე; 

სამართლებრივი დამცველი თუ გყავს?
o გისარგებლია პაემნებით, სატელეფონო საუბრებით? რა სიხშირით?
o რა დროს ატარებ დღეში სუფთა ჰაერზე? საკნის გარეთ? სხვა ბავშვებიც ასე არიან?
o როგორ ატარებ თავისუფალ დროს? როგორ ურთიერთობ სხვა ბავშვებთან? მიამბე 

ამის შესახებ.
o რამე პროგრამაში ჩართული ხარ? რომელში? როგორ მოგწონს? მიამბე ამის შესახებ.
o რას მეტყვი სწავლაზე? სწავლას აგრძელებ? თუ დაგჭირდა, ვინმე გეხმარება 

გაკვეთილების მომზადებაში? მიამბე ამის შესახებ.
o თავს თუ მოწყენილად ან უგუნებოდ გრძნობ ან შფოთავ, ვის მიმართავ ხოლმე? 

როგორ ცდილობ გუნებ-განწყობის გაუმჯობესებას? ვინ გეხმარება ხოლმე?
o სამედიცინო მომსახურება თუ დაგჭირვებია? ვის მიმართავ ხოლმე ასეთ შემთხვევაში 

და რამდენად სწრაფად გნახულობს სამედიცინო პერსონალი? მიამბე ამის შესახებ.

სტანდარტი  19. გათავისუფლებისთვის მომზადება:

•	 შენი აზრით, რამდენად თანამშრომლობს დაწესებულება პრობაციის სააგენტოსთან, 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან ან ნებისმიერ ისეთ ორგანიზაციასთან, რომელიც 
გათავისუფლების შემდეგ ბავშვს ოჯახში და საზოგადოებაში დაბრუნებაში უნდა დაეხმაროს? 
შეგიძლია, მომიყვანო რამე მაგალითი შენი ან სხვა ბავშვის გამოცდილებიდან?

•	 აქ თუ არის ისეთი პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ბავშვის გაძლიერებას და უნარ-
ჩვევების გამდიდრებას, რათა აქედან გასულმა უკეთ იცხოვროს და აქ აღარ დაბრუნდეს? 
მიამბე ამ პროგრამების შესახებ.
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•	 შენ როგორ წარმოგიდგენია შენი აქედან გასვლა - რა მოხდება, როგორი მოლოდინები გაქვს? 
ვინმესთან ამის შესახებ საუბრობ? ვისთან? რა ტიპის საუბრები გაქვთ? ვინმე გეხმარება იმაში, 
რომ შესაძლო სირთულეები წარმოიდგინო და მათი დაძლევის გზებზე იფიქრო? ვინ? მიამბე 
ამის შესახებ. 

•	 ოჯახის წევრები თუ არიან რამე ფორმით ჩართულები  ამ საუბრებში? 

სტანდარტი  20. დაწესებულების პერსონალი:

•	 თუ შეგიძლია, დაწესებულების პერსონალის შესახებ მიამბე? შეგიძლია, ჩამოთვალო ის 
სპეციალისტები/ადამიანები, ვისაც ბავშვებთან შეხება აქვთ? რა ფუნქციას ასრულებს 
თითოეული მათგანი? რა შემთხვევაში ვის მიმართავ? შეგიძლია, მომიყვანო მაგალითები? რა 
სიხშირით გაქვს მათთან შეხება? ვინ არის პერსონალიდან  დაწესებულებაში ღამის ცვლაში? 
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ექსელის ფაილის გამოყენების ინსტრუქცია

ძვირფასო მონიტორო, ექსელის ფაილი შეიქმნა როგორც დამხმარე საშუალება იმისათვის, რომ თქვენ 
გაგიმარტივდეთ სამუშაოს შესრულება, კერძოდ მონიტორინგის მონაცემების დაანგარიშება.

შესავალი

მას შემდეგ, რაც დაასრულებთ მონიტორინგის საველე სამუშაოებს, მოაგროვებთ ყველა საჭირო 
ინფორმაციას და შეავსებთ მონიტორინგის ინსტრუმენტს, მონაცემები შეგიძლიათ გადაიტანოთ 
თანდართულ ექსელის ფაილში, რომელიც ავტომატურად დაიანგარიშებს ქულებს თითოეული 
მუხლისათვის (სტანდარტისათვის), ავტომატურად გადმოიტანს მათ შემაჯამებელ ცხრილში და 
დიაგრამის სახით გამოსახავს შედეგებს. 

აღნიშნული ექსელის ფაილი შედგება 21 ვორქბუქისაგან. აქედან, პირველი ვორქბუქი წარმოადგენს 
შემაჯამებელ ინფორმაციას, ხოლო დანარჩენი ოცი შეესაბამება თითოეულ სტანდარტს (სულ 
გვაქვს ოცი სტანდარტი).  ექსელის ფაილი ფაქტიურად იმეორებს იმ მონიტორინგის ინსტრუმენტს, 
რომლითაც ხელმძღვანელობდით მონიტორინგის შესრულებისას.

კონკრეტული ინსტრუქციები:

1.  შემაჯამებელ ვორქბუქის შევსებისას თქვენ გევალებათ მხოლოდ ორი რამ:

1.1 დაწყებისას ვორქბუქის თავსართში a, b, c, d, e (მონიტორები, მონიტორინგის დაწყების და 
დასრულების თარიღები, დაწესებულების კოორდინატები, ა.შ.) გრაფების შევსება;

1.2 დასასრულს, მას შემდეგ, რაც შემაჯამებელი ცხრილის B სვეტში ქულები ავტომატურად 
გამოიხატა, C სვეტში შეფასებების შეყვანა ამავე ვორქბუქში მოცემული (იხ. უჯრედები C 28-
33/D28-33) პატარა ცხრილის მიხედვით, სადაც განმარტებულია, თუ რომელ ქულას რომელი 
ნიშანი (A, B, C, D, E, F) შეესაბამება.

2. ყველა დანარჩენ ვორქბუქში თქვენ მხოლოდ გადაგაქვთ თითოეული სტანდარტის თითოეულ 
პუნქტზე მოპოვებული ინფორმაცია მონიტორინგის ინსტრუმენტიდან, რაც გულისხმობს 
თითოეული სტანდარტის თითოეულ პუნქტზე პასუხების შეყვანას.

3. სტანდარტების თითოეულ პუნქტზე პასუხთა ექსელის ფაილში შეყვანისას:

ყოველთვის

3.1  “კი» სვეტში კრეფთ 2 (ორიანს);

3.2  “ნაწილობრივ» სვეტში კრეფთ 1 (ერთიანს);

3.3  “არა» სვეტში კრეფთ 0 (ნულს);

3.4  “არ ფასდება»  სვეტში აუცილებლად შეგყავთ  1 (ერთიანი), რათა ფორმულამ  შეძლოს 
არარელევანტურ პუნქტთა საშუალო არითმეტიკულიდან გამორიცხვა.

პასუხის „არ ფასდება“ შერჩევისას, აუცილებელად ივსება კომენტარის გრაფა.
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4.  გრაფების შევსებისას, ფრთხილად იყავით ზოგიერთ გრაფასთან.

4.1 არ შეეხეოთ თითოეული ვორქბუქის იმ გრაფებს (იხ. ქვემოთ ნიმუში), რომლებშიც 
ფორმულებია ჩასმული, რათა შემთხვევით არ წაგეშალოთ ისინი.

გრაფები, რომელთაც არ უნდა შევეხოთ

დააჯამეთ პასუხთა ამსახველი ქულები შესაბამის სვეტში 18 2 0 1

(მაქსიმალური ქულა 24, მინიმალური - 0) 20    

საბოლოო ქულა 1.82    

4.2  განსაკუთრებით ფრთხილად იყავი შემაჯამებელი ვორქბუქის ცხრილთან, რომელიც 
ფორმულებით დაკავშირებულია თითოეული მუხლის (სტანდარტის) შესაბამისი 
ვორქბუქის საბოლოო ქულასთან. შემაჯამებელ ვორქბუქში შეავსეთ მხოლოდ პუნქტ 1.1-ში 
მითითებული ინფორმაცია.
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საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა
მინისტრის

 

ბრძანება №2 9

2011 წლის 22 თებერვალი

ქ. თბილისი

განრიდების ან/და განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულებების მომზადება-შესრულების პროცესში
სოციალური მუშაკის როლისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების თაობაზე

„არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-40 მუხლის მე-3 პუნქტისა 
„საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს დებულებ
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 30 იანვრის № 8 დადგენილების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „
ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1. დამტკიცდეს განრიდების ან/და განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულებების მომზადება-შესრულებ
პროცესში სოციალური მუშაკის როლი და საქმიანობის წესი თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2.  ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხ. კალმახელიძე

 

განრიდების ან/და განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულებების მომზადება-შესრულების პროცესში
სოციალური მუშაკის როლი და საქმიანობის წესი

    მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა არასრულწლოვნის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგ

გათავისუფლების მექანიზმია. ამ პროგრამაში სოციალური მუშაკის მონაწილეობა მიზნად ისახავს არასრულწლოვნ
ინდივიდუალური საჭიროებების, მისი უნარებისა და სოციალური გარემოს შესწავლას, რაც საფუძვლად უდევს განრიდების 
და განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შემუშავებას. სოციალური მუშაკის საქმიანობა მიზნ
ისახავს არასრულწლოვნის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების მონიტორინგს. სოციალური მუშაკი ეხმარე
არასრულწლოვანს სოციალურ ინტეგრაციაში, რამაც მნიშვნელოვნად უნდა შეუწყოს ხელი განმეორებითი დანაშაულ
პრევენციას.

    მუხლი 2. განრიდებისა და მედიაციის პრინციპები
1. ალტერნატიული მექანიზმების გამოყენების მაქსიმალური ხელშეწ ობა   – არასრულწლოვნის ინტერესისა 

მართლმსაჯულების საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით მაქსიმალურად ხშირად უნდა მოხდ
სისხლისსამართლებრივი დევნისა და საპატიმრო ღონისძიებების ალტერნატივების გამოყენება. თუ არასრულწლოვან
პირველად ჩაიდინა ნაკლე ბად მძიმე დანაშაული, პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს სისხლის სამართლის სისტემიდან მ
განრიდებას.

2. ნებაყოფლობითობა – განრიდებისა და მედიაციის პროცესში მონაწილეობა არის ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება, 
დროსაც არასრულწლოვანი აღიარებს დანაშაულს. დაუშვებელია მხარეებზე ზეგავლენა მათი პროცესში მონაწილეობ
უზრუნველყოფის მიზნით. მხარეები უფლებამოსილი არიან განრიდების/მედიაციის პროცესში მონაწილეო ბაზე უარი თქვ
ნებისმიერ ეტაპზე.

3. პროპორციულობა – არასრულწლოვნის ქცევის შეზღუდვა და ვალდებულებები უნდა იყოს ჩადენილი ქმედებ
პროპორციული. პროპორციული ღონისძიების განსაზღვრისას გათვალისწინებული უნდა იყოს არასრულწლოვნის ასაკი 
სხვა პირადი გარემოებები, ასევე ჩადენილი დანაშაულის ბუნება, სიმძიმე, მიყენებული ზიანი და გავლენა საზოგადოებაზე.

4. კონფიდენციალურობა – განრიდებისა და მედიაციის პროცესში მიღებული ნებისმიერი ინფორმაცია კონფიდენციალურ
და დაუშვებელია მისი გამჟღავნება, თუ მხარეები სხვაგვარად არ შეთანხმდნენ, ან თუ კანონმდებლობით სხვა წესი არ არ
განსაზღვრული.

5. სტიგმატიზაციის დაუშვებლობა – შეფარდებული ღონისძიება არ უნდა იწვევდეს არასრულწლოვნის სტიგმატიზაციას, მ
მოწყვეტას ნორმალური სასწავლო პროცესისგან და არ უნდა ახდენდეს განსაკუთრებულ ზეგავლენას მისი ცხოვრების ჩვეუ
რიტმზე.

6. არასრულწლოვნის ჭეშმარიტი ინტერესის გათვალისწინება – გადაწყვეტილება არასრულწლოვნის განრიდების შესახ
უნდა ეფუძნებოდეს არასრულწლოვნის ინტერესს. აქ უნდა შეფასდეს, თუ რა შესაძლო შედეგი ექნება არასრულწლოვნ
ჩართვას პროგრამაში, როგორია განმეორებითი დანაშაულის რისკი და ა. შ.

    მუხლი 3. სოციალური მუშაკი
სოციალური მუშაკი არის არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს (შემდგომში

სააგენტო) სისტემის თანამშრომელი , რომელსაც მიღებული აქვს უმაღლესი განათლება სოციალურ ან სხვა სფეროში 
ამავდროულად გავლილი აქვს გრძელვადიანი ტრენინგი სოციალური მიმართულებით .

    მუხლი 4. განრიდებისა და მედიაციის მართვის ეტაპები და სოციალური მუშაკის საქმიანობა
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1. განრიდების პროცესში ერთვება სააგენტოს სოციალური მუშაკი მას შემდეგ, რაც პროკურორი დადგენილებით იღე
გადაწყვეტილებას არასრულწლოვნის განრიდების შესახებ და არსებობს არასრულწლოვნის, მისი კანონიერი წარმომადგენლ
ინფორმირებული თანხმობა განრიდებაში მონაწილეობის თაობაზე .

2. განრიდების თაობაზე წერილობით მომართვას პროკურორისგან იღებს შესაბამისი პრობაციის ბიუროს უფროსი. საქ
წარმოებაში გადაეცემა იმ სოციალურ მუშაკს, რომელსაც მოცემული დროისთვის გააჩნია ყველაზე ნაკლები აქტიუ
(მიმდინარე) შემთხვევა.

3. იმ შემთხვევაში, თუ სოციალური მუშაკი იცნობს არასრულწლოვანს ან მისი ოჯახის წევრს და აქედან გამომდინარე, 
შეუძლია შეინარჩუნოს ობიექტურობა კონკრეტული შემთხვევის ფარგლებში, მაშინ ამ ფაქტს იგი აცნობებს პრობაციის ბიურ
უფროსს და არასრულწლოვნის საქმე გადაეცემა სხვა სოციალურ მუშაკს.

4. პრობაციის ბიუროს უფროსი წერილობით/ ტელეფონით აცნობებს პროკურორს, თუ რომელ სოციალურ მუშაკს დაევალ
მოცემულ შემთხვევაზე მუშაობა და მიეწოდება შემთხვევაზე მომუშავე სოციალური მუშაკის საკონტაქტო მონაცემები .

5. სოციალური მუშაკი პროკურორის მომართვისა და საქმის მისთვის წარმოებაში გადაცემის შემდეგ ხვდება შესაბამ
პროკურორს, ხოლო პროკურორთან შეხვედრიდან 3 დღის ვადაში აწყობს არასრულწლოვანსა და მის მშობლებთან შეხვედრ
, რათა განუმარტოს მათი სამომავლო თანამშრომლობის ეტაპები და მისი, როგორც სოციალური მუშაკის, როლი 
მოვალეობები განრიდების სისტემაში.

6. თუ არასრულწლოვანი და მისი კანონიერი წარმომადგენელი გამოთქვამენ თანხმობას სოციალურ მუშაკთ
თანამშრომლობის შესახებ, მაშინ სოციალური მუშაკი იწყებს არასრულწლოვნის პირველად ბიოფსიქოსოციალურ შეფასებ
ხოლო თუ არასრულწლოვანი ან/და მისი კანონიერი წარმომადგენელი აცხადებენ უარს სოციალურ მუშაკთ
თანამშრომლობაზე, მაშინ სოციალური მუშაკი განუმარტავს მათ, რომ აღნიშნულის თაობაზე ეცნობება შესაბამის პროკურორ
რომელიც მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას.

7. სოციალური მუშაკი არასრულწლოვნის პირველადი ბიოფსიქოსოციალური შეფასები ს დასკვნასა და ხელშეკრულებ
სარეკომენდაციო პირობებს პროკურორთან შეხვედრიდან 5 დღის ვადაში აწვდის პროკურორს. ეს პერიოდი მოიც
არასრულწლოვანთან და მის ოჯახთან 2 ან 3 შეხვედრას. ამ მუხლის მე-10 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისას 
დღიანი ვადა პროკურორის გადაწყვეტილებით გრძელდება ორ კვირამდე.

8. პირველადი ბიოფსიქოსოციალური შეფასების ფარგლებში სოციალური მუშაკი არასრულწლოვნის საჭიროებებ
რისკების და უნარების შესახებ მოკლე ინფორმაციას იღებს არასრულწლოვნის ჯანმრთელობის, ფსიქოლოგიუ
განვითარების, განათლებისა და სოციალური მდგომარეობის შესახებ . სოციალური მუშაკი ინფორმაციის წყარო
დაყრდნობით და საკუთარი დაკვირვებებ ის შედეგად ავსებს პირველადი შეფასების ფორმას.

9. პირველადი ბიოფსიქოსოციალური შეფასების საფუძველზე მომზადებული მოკლე დასკვნა და ხელშეკრულებ
სარეკომენდაციო პირობების ჩამონათვალი პროკურორისთვის წარდგენიდან 5 დღის ვადაში ერთობლივად განიხილე
სოციალური მუშაკისა და პროკურორის მიერ . ხელშეკრულების სარეკომენდაციო პირობები უნდა შეესაბამებოდ
არასრულწლოვნის უნარებს და საჭიროებებს. პირველადი შეფასების და რეკომენდაციების განხილვის შემდეგ შემუშავებულ
კრიტერიუმების მიხედვით, პროკურორის მიერ მიიღება გადაწყვეტილება დასრულდეს თუ არა შეფასება ამ ეტაპზე, თ
ჩატარდეს არასრულწლოვანის სრული ბიოფსიქოსოციალური შეფასება.

10. პირველადი ბიოფსიქოსოციალური შეფასების პროცესში შეიძლება გამოვლინდეს სრული ბიოფსიქოსოციალუ
შეფასების საჭიროება. ამგვარი შეფასების ჩატარების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პროკურორი სოციალური მუშაკ
რეკომენდაციით, არასრულწლოვნის პიროვნების ან საქმის სირთულის გათვალისწინებით.

11. სრული ბიოფსიქოსოციალური შეფასების დასკვნასა და ხელშეკრულების სარეკომენდაციო პირობებს სოციალუ
მუშაკი 2 კვირის ვადაში აწვდის შესაბამის პროკურორს.

12. სრული ბიოფსიქოსოციალური შეფასება მოიცავს სრულფასოვანი და დეტალური ინფორმაციის მოძიებ
არასრულწლოვნის საჭიროებების, რისკების და უნარების შესახებ შემდეგი სფეროებიდან: არასრულწლოვნის ფიზიკუ
მდგომარეობა , ფსიქოემოციური და ქცევითი განვითარება, განათლება, სოციალური უნარ-ჩვევები და ინტერესე
სოციალური მუშაკი ახორციელებს აგრეთვე არასრულწლოვნის ოჯახის და სოციალური გარემოს რესურსების და რისკებ
შეფასებას.

13. სრული ბიოფსიქოსოციალური შეფასება ხორციელდება არასრულწლოვანთან, მისი ოჯახის წევრებთან და მასთ
დაკავშირებული სოციალური გარემოს სხვა წარმომადგენლებთან ინტერვიუების მეშვეობით. საჭიროების შემთხვევა
სოციალური მუშაკი შეფასების პროცესში არასრულწლოვანთან და მის ოჯახთან შეთანხმებით რთავს სხვადასხ
პროფესიონალს (პედაგოგი, ფსიქოლოგი, ექიმი, ფსიქიატრი და სხვა). სოციალურ მუშაკებს გააჩნიათ იმ პროფესიონალებ
ჩამონათვალი და მათი საკონტაქტო ინფორმაცია, ვინც შეიძლება ჩაერთოს არასრულწლოვნის შეფასების პროცესში.

14. სრული ბიოფსიქოსოციალური შეფასების პროცესში ამ მუხლის მე-13 პუნქტით გათვალისწინებული პირების ჩართვ
შემთხვევაში, სოციალური მუშაკი იღებს წერილობით ინფორმაციას მათგან, რასაც თან ურთავს შეფასებას.

15. სრული ბიოფსიქოსოციალური შეფასება სოციალური მუშაკის მიერ ძირითიდად მოიცავს 6-8 ვიზიტს/შეხვედრ
როგორც არასრულწლოვანთან და მის ოჯახის წევრებთან, აგრეთვე სხვადასხვა პროფესიონალთან.

16. სრული ბიოფსიქოსოციალური შეფასების დასრულების შემდეგ სოციალური მუშაკი დასკვნის სახით განსაზღვრ
არასრულწლოვნის საჭიროებებს, უნარებს და რისკებს, რის შემდეგაც რეკომენდაციის სახით ადგენს იმ ღონისძიებებ
ჩამონათვალს, რაც შეიძლება განხილულ იქნეს ხელშეკრულების პირობების შედგენისას.

17. სრული ბიოფსიქოსოციალური შეფასების შედეგად მიღებულ რეკომენდაციებში სოციალურმა მუშაკმა შეიძლე
გაითვალისწინოს არასრულწლოვნის ოჯახის წევრების ჩართვაც, რათა მოხდეს არასრულწლოვნის მიერ პირობებ
შესრულება, მის მიერ დროის სწორად გამოყენება ან რთული ქცევის მართვა.

  19. სრული ბიოფსიქოსოციალური შეფასების დასრულების შემდეგ, პროკურორი და სოციალური მუშაკი ერთობლივ
განიხილავენ ბიოფსიქოსოციალური შეფასების დასკვნასა და რეკომენდებულ ღონისძიებებს.
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20. პროკურორი სოციალური მუშაკის რეკომენდაციების გათვალისწინებით და მასთან კონსულტაციების შედეგად ადგე
ხელშეკრულების პირობებს და მოქმედების ვადას.

21. სოციალურმა მუშაკმა ხელშეკრულების პირობებში არ უნდა შეიტანოს ისეთი ღონისძიებები, რაც აღემატე
არასრულწლოვნის უნარებს და აგრეთვე არ უნდა იყოს ეს ღონისძიებები დაკავშირებული სხვა პირებ
პასუხისმგებლობასთან.

22. განრიდების ხელშკრულების მომზადების ეტაპზე, თუ დაზარალებული თანახმაა მედიაციაში მონაწილეობაზე, რ
გულისხმობს არასრულწლოვანსა და დაზარალებულს შორის დიალოგის პროცესს, ან არ აქვს მის მიმართ მკვეთრ
ნეგატიური პოზიცია, შესაძლებელია მომზადდეს განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულება.

23. განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულებაში დამატებით მონაწილეობს დაზარალებული და მედიატორი. მედიატო
ასრულებს შუამავლის როლს არასრულწლოვანსა და დაზარალებულს შორის, რომლის მიზანია მათი შერიგება. მედიატორ
შერჩევას უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკი, რომელიც სპეციალური პროცედურის გათვალისწინებით, მხარეე
შესაძლებლობას აძლევს თავად აირჩიონ მათთვის ყველაზე მისაღები მედიატორი. მედიატორის არჩევისას სოციალური მუშა
მხარეებს განუმარტავს, რომ მედიატორსა და მხარეებს შორის არ უნდა არსებობდეს ნათესაური, მეგობრული და
პროფესიული კავშირი, რომელიც დაარღვევს მიუკერძოებლობისა და დამოუკიდებლობის პრინციპს.

24. განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულების არასრულწლოვნისათვის და მისი კანონიე
წარმომადგენლისათვის გაცნობისა და ხელმოწერის შემდეგ, სოციალური მუშაკი ეხმარება არასრულწლოვანს, რომ გაიწერ
თითოეული აქტივობა დროის და ჩართული პირების მიხედვით. ამ პროცესში ჩართულნი არიან არასრულწლოვნ
კანონიერი წარმომადგენელი და ოჯახის სხვა წევრები.

25. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელების დეტალურ გეგმას სოციალური მუშაკი გადასც
არასრულწლოვანს, განუმარტავს მას ხელშეკრულების პირობების შესრულების მონიტორინგის პროცესს და მათ
ყოველთვიური შეხვედრების მნიშვნელობას. საჭიროების შემთხვევაში, სოციალური მუშაკი ეხმარება არასრულწლოვ
შესაბამის პროგრამებში ჩართვაში.

    მუხლი 5. განრიდების ან/და განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგი
  1. განრიდების ან/და განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგს ახორციელე

სოციალური მუშაკი. მონიტორინგი ტარდება ყოველთვიურად ხელშეკრულების დასრულებამდე.
 2. საჭიროების შემთხვევაში სოციალური მუშაკი არასრულწლოვნის მიერ განხორციელებული საქმიანობის მონიტორინ

ახდენს უფრო ინტენსიურად. არასრულწლოვნის სურვილის შემთხვევაში, შესაძლოა მონიტორინგს დაესწროს მისი კანონიე
წარმომადგენელი.

3. მონიტორინგის განსახორციელებლად სოციალური მუშაკი ხვდება არასრულწლოვანს მინიმუმ თვეში ერთხელ, რა
ორივემ ერთად შეაფასონ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების მიმდინარეობა . ამ პროცეს
ხდება არასრულწლოვნის მიერ მიღწეული შედეგების განხილვა , შესაბამის პროგრამებში მონაწილეობის ეფექტურობ
განსაზღვრა და ამ პროცესში არასარულწლოვნისათვის სხვა პირთა მიერ აღმოჩენილი დახმარების ფარგლები.

4. ხელშეკრულების რომელიმე პირობის არასრულწლოვნის მიერ შეუსრულებლობის შემთხვევაში, სოციალური მუშაკი 
არასრულწლოვანი განიხილავენ ხელისშემშლელ ფაქტორებს და მათ ხასიათს .

5. თუ არასრულწლოვა ნი არ ასრულებს ხელშეკრულების პირობებს ყოველგვარი სარწმუნო დასაბუთების გარეშე, მაშ
სოციალური მუშაკი ამ ფაქტს აცნობებს შესაბამის პრობაციის ბიუროს უფროსს და პროკურორს, რომელიც იღე
კანონდებლობით განსაზღვრულ გადაწყვეტილებას აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით.

  6. ხელშეკრულების პირობების შესრულებასთან დაკავშირებით, სოციალური მუშაკი თვეში ერთხელ წარუდგ
პროკურორს შესაბამის ანგარიშს .

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ანგარიში უნდა მოიცავდეს: არასრულწლოვნის მიერ ხელშეკრულებ
თითოეული პუნქტის მიხედვით, ხელშეკრულების პირობების შესრულების მონაცემებს; ხელშეკრულების რომელიმე პირობ
შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესაბამის მიზეზებს და მათ განმარტებას.

8. არასრულწლოვნის მიერ ხელშეკრულების რომელიმე პირობის შეუსრულებლობა შესაძლოა განპირობებული იყ
ობიექტური მიზეზებით – გარკვეული პროგრამის დახურვა ან სავალდებულო აქტივობის შესრულების ობიექტუ
ბარიერები. ამ შემთხვევაში სოციალურმა მუშაკმა და პროკურორმა შეიძლება მოახდინონ ხელშეკრულების პირობებ
შესწორება და კონკრეტული სავალდებულო პირობის/პირობების ჩანაცვლება ახალი ადეკ ვატური პირობით/პირობებით.

9. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების შეტანა ხდება ხელშემკვრელ მხარეთა თანხმობით .
10. ხელშეკრულების მოქმედების დასრულებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში სოციალური მუშაკი წარუდგენს საბოლო

ანგარიშს პროკურორს, რომელშიც საერთო პროგრესის გარდა უნდა იყოს მითითებული, რამდენად აღმოიფხვ
არასრულწლოვნის მიერ ხელმეორე დანაშაულის ჩადენის რისკი. საბოლოო შეფასებას წინ უძღვის სოციალური მუშაკ
შეხვედრა არასრულწლოვანთან და ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში მიღწეული შედეგების განხილვა.

11 . ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არასრულწლოვნის მიერ 18 წლის ასაკის მიღწევა არ წარმოადგე
ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის საფუძველს.

    მუხლი 6. განრიდებისა და მედიაციის შესახებ საქმისწარმოების ჩანაწერების შენახვა და კონფიდენციალურობა
სოციალური მუშაკი განრიდება სა და მედიაციასთან დაკავშირებულ საქმიწარმოების ჩანაწერებს ინახავს პრობაცი

შესაბამისი ბიუროს ოფისში, სათანადოდ დაცულ ადგილას . ამ ჩანაწერების შენახვის ხანგრძლივობა განისაზღვრე
კანონმდებლობით დადგენილი წესით .

    მუხლი 7. განრიდებისა და მედიაციის პროცესში სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა
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1. განრიდებისა და მედიაციის პროცესში სოციალური მუშაკი, საჭიროების მიხედვით, თანამშრომლობს სამთავრობო 
არასამთავრობო სექტორთან.

2. იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანი არის მზრუნველობას მოკლებული ან ძალადობის მსხვერპლი, მაშინ სოციალუ
მუშაკი შესაბამისი პროკურორისა და პრობაციის ბიუროს უფროსის თანხმობით, გადაამისამართებს არასრულწლოვა
შესაბამის სამსახურში.
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4. 18/04/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 39 - ვებგვერდი, 19/04/2016 (/ka/document/view/3225627)

3. 02/11/2015 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 156 - ვებგვერდი, 04/11/2015 (/ka/document/view/2999980)

2. 20/11/2014 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 155 - ვებგვერდი, 21/11/2014 (/ka/document/view/2523576)

1. 22/04/2014 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 57 - ვებგვერდი, 23/04/2014 (/ka/document/view/2258355)
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ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო
რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (10/06/2019 - 01/06/2021)
 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის

ბრძანება №418
2019 წლის 10 ივნისი

ქ. თბილისი
 

სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის
დებულების დამტკიცების შესახებ

„სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის № 3129 კანონის მე-2 მუხლის მე-6 პუნქტისა და „საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 დეკემბრის № 389
დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის, „სპეციალური
პენიტენციური სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2018 წლის 22
დეკემბრის №366 ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-10 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებისა და მე-12 მუხლის
12 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის
თანდართული დებულება.

2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს იუსტიციის
მინისტრი

თეა წულუკიანი

სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის
დებულება

თავი I
ზოგადი დებულებები

მუხლი 1

ეს დებულება განსაზღვრავს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს (შემდგომში – სამინისტრო) მმართველობის
სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – სპეციალური პენიტენციური სამსახურის
(შემდგომში – სამსახური) მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის (შემდგომში –
დეპარტამენტი) სამართლებრივ სტატუსს, ამოცანებს, ფუნქციებს, სტრუქტურას და საქმიანობის წესს.

მუხლი 2

1. დეპარტამენტი არის სამსახურის სპეციალურ დანაყოფებში შემავალი სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფი.

2. დეპარტამენტი თავისი ამოცანებისა და ფუნქციების განხორციელებისას წარმოადგენს სამსახურს.

მუხლი 3

დეპარტამენტი თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, საქართველოს
მთავრობის, საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და გენერალური დირექტორის სამართლებრივი აქტებით.

მუხლი 4

დეპარტამენტი ანგარიშვალდებულია სამსახურის გენერალური დირექტორისა (შემდგომში – გენერალური
დირექტორი) და გენერალური დირექტორის კურატორი მოადგილის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წინაშე,
რომლებიც ახორციელებენ მასზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 5

დეპარტამენტს აქვს ბლანკი და ბეჭედი, რომელთა ნიმუშებსაც ამტკიცებს გენერალური დირექტორი.

მუხლი 6

 1 
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დეპარტამენტის ადგილსამყოფელია: ქ. თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის ქ. №27.

 

თავი II

დეპარტამენტის ამოცანები და ფუნქციები

მუხლი 7

დეპარტამენტის ამოცანებია:

ა) მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციაზე ზრუნვა და ამ მიზნით სამინისტროს მმართველობის
სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან, მათ შორის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა
და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოსთან, ასევე დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან, აგრეთვე სხვადასხვა
სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებებთან აქტიური თანამშრომლობა;

ბ) მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით,
შესაბამისი პროგრამების შემუშავება და განხორციელება.

მუხლი 8

დეპარტამენტის ფუნქციებია:

ა) კომპეტენციის ფარგლებში, მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის მიმართულებით პენიტენციურ
დაწესებულებათა (შემდგომში – დაწესებულება) განვითარების პროგრამების შემუშავებასა და მათ
განხორციელებაში მონაწილეობა; მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის მიმართულებით
დაწესებულებათა საჭიროებების განსაზღვრასა და დაგეგმვაში მონაწილეობა; დაწესებულებებში
ფსიქოსოციალური მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა;

ბ) მსჯავრდებულთა შეფასება/გადაფასება და ამის საფუძველზე შემთხვევის მართვის ან კოორდინაციის
განხორციელება;

გ) მსჯავრდებულთათვის, მათივე ჩართულობით, გამოვლენილი საჭიროებების საფუძველზე სასჯელის მოხდის
ინდივიდუალური გეგმის შედგენა, მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა და პროცესის მონიტორინგის
განხორციელება; მულტიდისციპლინურ გუნდში მუშაობის პრაქტიკის დანერგვა;

დ) მსჯავრდებულის რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის მიზნით, ასევე გათავისუფლებისთვის მზადების
პერიოდში, ოჯახთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროგრამების შემუშავება, დაგეგმვა და კოორდინაცია;
მსჯავრდებულების გათავისუფლების მომზადების პროცესში, მათი რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის
მიზნით, სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან –
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოსთან და დანაშაულის პრევენციის
ცენტრთან თანამშრომლობა, გარდამავალი მენეჯმენტის გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

ე) კომპეტენციის ფარგლებში, ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა კანონმდებლობით გათვალისწინებული
უფლებების რეალიზაციის უზრუნველყოფა, დეპარტამენტში შემოსული ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა და
მოქალაქეთა განცხადებების, მოთხოვნებისა და საჩივრების განხილვა და მათზე შესაბამისი რეაგირება; გარე
სამყაროსთან კომუნიკაციაში ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა მხარდაჭერა;

ვ) მსჯავრდებულთა საშიშროების რისკების შეფასების პროცესში მონაწილება;

ზ) კომპეტენციის ფარგლებში, მოშიმშილე ბრალდებულის/მსჯავრდებულის საქმისწარმოება, მოშიმშილესთან
შეხვედრა, შიმშილობის მიზეზების განხილვა და მათზე შესაბამისი რეაგირება;

თ) კომპეტენციის ფარგლებში, დაწესებულებაში განთავსებული ბრალდებულების/მსჯავრდებულების და მათი
ახლო ნათესავებისთვის კონსულტაციის გაწევა;

ი) ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა მიერ დაწესებულების დროებით დატოვებასა და დაწესებულებიდან
ხანმოკლე გასვლასთან დაკავშირებით საქმისწარმოება;

კ) პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან, სასჯელის შემსუბუქებასა და შეწყალებასთან დაკავშირებული
საქმისწარმოება;

ლ) კომპეტენციის ფარგლებში, ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა შესახებ დოკუმენტაციის, სტატისტიკისა და
ანგარიშების წარმოება;

მ) კომპეტენციის ფარგლებში, ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რისკჯგუფების გამოვლენა თვითდაზიანებისა და
სხვებისთვის საფრთხის შექმნის თვალსაზრისით; კრიზისული სიტუაციების მართვაში მხარდაჭერა; მოწყვლადი
ჯგუფების გამოვლენა, მათთვის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობის მიზნით ზრუნვის
სტანდარტების შექმნა და მათი განხორციელების კოორდინაცია;

ნ) მსჯავრდებულთა საჭიროებების შესწავლის საფუძველზე საგანმანათლებლო, პროფესიული, აგრეთვე
სხვადასხვა სოციალური აქტივობებისა და დასაქმების პროგრამების დაგეგმვა და მათი განხორციელების
ხელშეწყობა;
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ო) არასრულწლოვან ბრალდებულებთან/მსჯავრდებულებთან საგანმანათლებლო და სარეაბილიტაციო პროცესის
ეფექტიანობაზე მუდმივი ზრუნვა და მისი გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

პ) მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი კვლევის
ინიცირება, განხორციელება და მხარდაჭერა;

ჟ) დეპარტამენტის სოციალური მუშაკისა და ფსიქოლოგის მუშაობისათვის საქმისწარმოების ერთიანი სისტემის
ჩამოყალიბება, სამუშაო ინსტრუმენტებისა და შესაბამისი მეთოდოლოგიის შემუშავება;

რ) დეპარტამენტის სოციალური მუშაკისა და ფსიქოლოგის საქმიანობის პროფესიული ზედამხედველობა და
კოორდინაცია;

ს) დეპარტამენტის სოციალური მუშაკისა და ფსიქოლოგის მიერ მათი საქმიანობის შესახებ მონაცემთა შეგროვებისა
და მოწოდების ფორმატის განსაზღვრა, მიწოდებული ყოველთვიური ანგარიშის დამუშავება და ანალიზი;

ტ) დეპარტამენტის პოლიტიკის განსაზღვრისათვის რეკომენდაციების შემუშავება;

უ) კომპეტენციის ფარგლებში, შესაბამისი სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების შედგენაში, განხორციელებასა და
ანგარიშგებაში მონაწილეობა;

ფ) დეპარტამენტის სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების
საჭიროებების განსაზღვრა ან/და განსაზღვრაში მონაწილეობა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა;
დეპარტამენტის სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების მომზადება/გადამზადების მიზნით, სამინისტროს
მმართველობის სფეროში მოქმედ შესაბამის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან თანამშრომლობა;

ქ) შესაბამის სახელმწიფო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა ბრალდებულთა/
მსჯავრდებულთა უფლებების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით, საგანმანათლებლო და შრომით
საქმიანობაში ჩასართავად, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის, რესოციალიზაციისა და განმეორებითი
დანაშაულის პრევენციის მიზნით; საჭიროების შემთხვევაში, მომსახურების მიმწოდებლების საქმიანობის
კოორდინაცია და ზედამხედველობა;

ღ) დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მომსახურების, სტანდარტული
ოპერაციული პროცედურებისა და ინსტრუქციების შემუშავება ან მათ შემუშავებაში მონაწილეობა; დეპარტამენტის
განვითარებისთვის საჭირო საქმიანობის წარმართვა ან მასში მონაწილეობა;

ყ) დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების პროექტების
მომზადებაში მონაწილეობა;

შ) კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება, აგრეთვე გენერალური
დირექტორისა და გენერალური დირექტორის კურატორი მოადგილის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
მითითებებისა და დავალებების შესრულება.

 

თავი III

დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა, მოსამსახურეები და მათი უფლებამოსილებანი

მუხლი 9

1. დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს დეპარტამენტის უფროსი, რომელსაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით
თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გენერალური დირექტორი.

2. დეპარტამენტის უფროსი ანგარიშვალდებულია გენერალური დირექტორისა და გენერალური დირექტორის
კურატორი მოადგილის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წინაშე.

3. დეპარტამენტის უფროსი:

ა) ხელმძღვანელობს დეპარტამენტს, წყვეტს დეპარტამენტის გამგებლობას მიკუთვნებულ საკითხებს, წარმართავს
დეპარტამენტის საქმიანობას და პასუხისმგებელია მისი ფუნქციების შესრულებაზე;

ბ) თვალყურს ადევნებს დეპარტამენტის მოსამსახურეთა მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების ჯეროვნად
შესრულებას;

გ) ანაწილებს მოვალეობებს/დავალებებს დეპარტამენტის მოსამსახურეებს შორის;

დ) უზრუნველყოფს დეპარტამენტში მომზადებული დოკუმენტაციის ვიზირებასა და ხელმოწერას;

ე) გენერალურ დირექტორს წარუდგენს წინა წელს განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ყოველწლიურ
ანგარიშს;

ვ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით გენერალურ დირექტორს წარუდგენს წინადადებებს დეპარტამენტის
მოსამსახურეთა წახალისების შესახებ;

ზ) ანაწილებს დეპარტამენტში შემოსულ კორესპონდენციას დეპარტამენტის მოსამსახურეებს შორის;
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თ) პერიოდულად აანალიზებს დეპარტამენტის საქმიანობას და გენერალურ დირექტორს წარუდგენს წინადადებებს
დეპარტამენტის მუშაობის გაუმჯობესების შესახებ;

ი) გენერალურ დირექტორს წარუდგენს წინადადებებს იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის გამოყოფის
თაობაზე, რომლებიც საჭიროა დეპარტამენტის ამოცანების შესასრულებლად;

კ) პერიოდულად ისმენს დეპარტამენტის მოსამსახურეთა ანგარიშს მათ მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ;

ლ) კომპეტენციის ფარგლებში, წარადგენს წინადადებებს დეპარტამენტის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის
ამაღლებასა და გადამზადებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;

მ) ახორციელებს კანონმდებლობით და გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი
ინსტრუქციით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

4. დეპარტამენტის უფროსის არყოფნისას დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობას ასრულებს მისი მოადგილე,
ხოლო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მიერ ამ მოვალეობის შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში –
გენერალური დირექტორის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი დეპარტამენტის ერთ-ერთი მოსამსახურე.

მუხლი 10

1. დეპარტამენტის უფროსს ჰყავს მოადგილე, რომელსაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით თანამდებობაზე
ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გენერალური დირექტორი.

2. დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე:

ა) ხელს უწყობს დეპარტამენტის უფროსს მასზე დაკისრებული უფლებამოსილებების განხორციელებაში;

ბ) ზედამხედველობს დეპარტამენტის მოსამსახურეების მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებას, აძლევს
მათ შესაბამის მითითებებსა და დავალებებს;

გ) ანაწილებს მოვალეობებს/დავალებებს და დეპარტამენტში შემოსულ კორესპონდენციას დეპარტამენტის
მოსამსახურეებს შორის;

დ) უზრუნველყოფს დეპარტამენტის მიერ მომზადებული დოკუმენტების ვიზირებას;

ე) ასრულებს გენერალური დირექტორის, გენერალური დირექტორის კურატორი მოადგილის (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში) ან/და დეპარტამენტის უფროსის ცალკეულ მითითებებს და დავალებებს;

ვ) ახორციელებს კანონმდებლობით და გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი
ინსტრუქციით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

3. დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კანონმდებლობით დადგენილი წესით დეპარტამენტზე დაკისრებული
სამსახურებრივი ამოცანების შესრულებისათვის ანგარიშვალდებულია დეპარტამენტის უფროსის, გენერალური
დირექტორისა და გენერალური დირექტორის კურატორი მოადგილის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წინაშე.

მუხლი 11

1. დეპარტამენტში სამსახურებრივ უფლებამოსილებას ახორციელებენ სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები,
რომლებსაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს
გენერალური დირექტორი.

2. დეპარტამენტის მოსამსახურეთა უფლებები და მოვალეობები განისაზღვრება კანონმდებლობით და
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გამოცემულია „საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს“ ფინანსური მხარდაჭრით. 
ავტორის/ავტორთა მიერ სახელმძღვანელოში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს 
საელჩოს პოზიციას. შესაბამისად, საელჩო არ არის პასუხიმგებელი მასალის შინაარსზე.

ანტონ ქელბაქიანი -      საერთაშორისო სტანდარტები და პრაქტიკა - შესავალი, პირველი 
თავი(ნაწილობრივ), მეორე თავი (ნაწილობრივ), მესამე თავი, მეექვსე 
თავი, მერვე თავი, მეათე თავი, მეთერთმეტე თავი, მეთორმეტე თავი, 
მეცამეტე თავი. ბოლოსტყვაობა (ნაწილობრივ). 
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დავით ჭყოიძე -       ადგილობრივი სტანდარტები.

განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრს 
თანამშრომლობისთვის. ასევე ექსპერტებს სახელმძღვანელოს შემუშავებაში გაწეული დახმარებისთ-
ვის - ფრანს დაუს, გიორგი ხოჯევანიშვილს, ბაქარ მეტრეველს და კარლო ნიკოლაიშვილს.
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შესავალი
საზოგადოებასა და პოლიტიკის განმსაზღვრელ თანამდებობის პირებს ხშირ შემთხვევაში 
არაერთგვაროვანი და გადამეტებული მოლოდინი აქვთ პენიტენციური სისტემისგან. სპეციალისტთა 
და პრაქტიკოსთა მცირე ჯგუფის გარდა, ცოტას თუ ესმის მკაფიოდ, თუ როგორ „მუშაობს“ პენიტენციური 
სისტემა.

ზოგადად ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში იძულებითი/დახურული გარემოა, მაგრამ ისინი 
ერთმანეთისგან განსხვავდება ძალაუფლების გადანაწილებით. ასეთ სახესხვაობებს მივყავართ 
განსხვავებული მორალური და ემოციური კლიმატისკენ და იწვევს განსხვავებული სოციალური 
წესრიგის ჩამოყალიბებას სისტემის შიგნით. როგორც წესი, პენიტენციურ სისტემაში არსებულ 
სოციალურ წესრიგს აყალიბებს სხვადასხვა ფაქტორები, კერძოდ, სისტემის მართვის ისტორიული 
გამოცდილება, ინსტიტუციური კულტურა, კრიმინალური სუბკულტურა, არსებული ინფრასტრუქტურა,  
პერსონალის კვალიფიკაცია და ა.შ.

ხშირად პენიტენციური სისტემის შიგნით არსებულ პრობლემებზე საუბრისას მიუთითებენ სისტემაში 
არსებულ სუბკულტურაზე, მის გავლენაზე და მისგან მომდინარე საფრთხეებზე. ბუნებრივია, ისინი 
წარმოადგენენ სპეციფიურ თემებს, რომელთა ფორმას განაპირობებს სოციალური და პოლიტიკური 
იდეები დანაშაულის, სასჯელის, სოციალური წესრიგისა და ადამიანის ბუნების შესახებ. საერთაშორისო 
კვლევების თანახმად, თითქმის ყველა პენიტენციურ სისტემაში მოქმედებს ე.წ „პატიმართა კოდექსი“, 
რასაც გარკვეული გავლენა აქვს პატიმრის1 ქცევასა და ზოგადად დაწესებულების ფუნქციონირებაზე2. 
პენიტენციური დაწესებულებების მართვის პროცესში ამ ფაქტორების გათვალისწინება სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანია. 

პატიმრებისთვის მეტისმეტი ძალაუფლების გადაცემამ, შესაძლოა, დაამყაროს არალეგიტიმური 
ძალაუფლება, რომელსაც ისინი მათ წიაღში არსებული სუბკულტურის მეშვეობით საკმაოდ ეფექტიანად 
იყენებენ. ადმინისტრაციის მიერ ლეგიტიმური ზომების არასაკმარისად გამოყენება, შეიძლება, ისეთივე 
სახიფათო იყოს, როგორც უფლებამოსილების გადამეტება, თუკი ეს მიგვიყვანს ისეთ რეჟიმამდე, 
სადაც არასაკმარისი ზედამხედველობა და უწესრიგობაა. გადამეტებულ ძალასა და სამართლებრივ 
წესრიგს შორის სწორი ბალანსის მოძებნა პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის მთავარი 
ამოცანაა3. 

როდესაც პატიმრებს აძლევენ გადაჭარბებულ ძალაუფლებას, ან ადმინისტრაცია არასაკმარისად 
მეთვალყურეობს პენიტენციური დაწესებულების სხვადასხვა ტერიტორიას, პატიმრები დგანან 
„ექსპლუატაციის, აგრესიული პატივმოყვარეობისა და სხვადასხვა სახის ძალადობის“ საფრთხეების 
წინაშე4. წამების ევროპული კომიტეტი განმარტავს, რომ „პატიმრებს შორის ძალადობის ფენომენთან 
ბრძოლა მოითხოვს ციხის პერსონალის სათანადო სიმაღლეზე ყოფნას, მათ შორის, კვალიფიკაციის 
დონეზე, რათა საკუთარი ძალაუფლება და საზედამხედველო ამოცანები სათანადოდ განახორციელონ. 
ციხის პერსონალი მზადყოფნაში უნდა იყოს პრობლემების ნიშნებზე რეაგირებისთვის, ასევე 
სათანადოდ იყოს მომზადებული, საჭიროების შემთხვევაში, ჩარევისა და მათი გადაჭრისთვის“5.

ეს ყველაფერი მორალური, მენეჯერული და პიროვნული გამოწვევაა მათთვის, ვინც პენიტენციურ 
დაწესებულებებს მართავს, რადგან მათ სწორი ბალანსი უნდა იპოვონ დაწესებულებებში წესრიგის 
დამყარებასა და პატიმრებისადმი პატივისცემით და ლეგიტიმურად მოპყრობას შორის.

სამხრეთ აფრიკის პენიტენციური დეპარტამენტის თანამშრომელთა გადამზადებისა და ადამიანის 
უფლებათა პროექტის დაწყებასთან დაკავშირებით წარმოთქმულ სიტყვაში, სამხრეთ აფრიკის 
ყოფილმა პრეზიდენტმა, ნელსონ მანდელამ ხაზი გაუსვა როგორც უსაფრთხოების, ასევე 
სამართლიანობის მნიშვნელობას პენიტენციური დაწესებულებების ადმინისტრირებისას: 

„უსაფრთხო ციხეები აუცილებელია, იმისათვის, რომ ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემა გახდეს 
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური იარაღი. როდესაც პატიმრები (იქნებიან მისჯილნი თუ 
მიუსჯელნი) ექვემდებარებიან ზრუნვას თქვენი მხრიდან, მათ და საზოგადოებამ უნდა იცოდნენ რომ ისინი 
დარჩებიან იქ მანამ, სანამ მოხდება მათი გათავისუფლება კანონის შესაბამისად ... თანამონაწილეობა, 
რაც ჩვენ ციხეებს შეუძლიათ განახორციელონ ქვეყანაში დანაშაულის მაჩვენებლის პერმანენტული 
1  ამ ცნების ქვეშ იგულისხმება პენიტენციურ სისტემაში განთავსებული ბრალდებული ან მსჯავრდებული პირი.
2  Clemmer 1940/1968; McCorkle, Korn 1954; Sykes 1958.
3  Sparks და სხვები, 1996 წ.
4  McDermott და King 1988: 34
5  ევროსაბჭოს წამების ევროპული კომიტეტის ანგარიში N3, გვ. 27.
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შემცირების საქმეში, უკავშირდება პატიმრებთან მოპყრობის ფორმას. ჩვენ განსაკუთრებით უნდა 
გავუსვათ ხაზი პროფესიონალიზმისა და ადამიანის უფლებების პატივისცემის მნიშვნელობას“6.
პატიმრების, თანამშრომლებისა და ვიზიტორების7 უსაფრთხოება წარმოადგენს ნებისმიერი 
დაწესებულების ხელმძღვანელის უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს, თუმცა მას ამავდროულად უნდა 
ახსოვდეს, რომ კონტროლისა და დისციპლინის უზრუნველსაყოფად მან უნდა გამოიყენოს მხოლოდ 
შესაბამისი ღონისძიებები ან შესაბამისი ხარისხის პროპორციული ძალა. უსაფრთხოების ღონისძიებები 
წარმოადგენს ქმედებებს, რომლებსაც მიმართავენ პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლები, 
რათა შეინარჩუნონ დაწესებულებაში კონტროლი და წესრიგი, თავიდან აიცილონ რეჟიმის დარღვევა 
და დაიცვან მოწყვლადი პატიმრები. უსაფრთხოების ღონისძიებები უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიან 
დისციპლინურ სისტემას.

ამბობენ, რომ ის თუ როგორ ეპყრობა საზოგადოება პატიმრებს, ასახავს მის სიღრმისეულ 
ღირებულებებს. აღნიშნული პრინციპი განსაკუთრებით რელევანტურია მაღალი რისკის პატიმრებთან 
მოპყრობის დროს.8

პენიტენციურ  სისტემაში არიან პატიმრები, რომელთაც სჭირდებათ განსაკუთრებით მაღალი 
უსაფრთხოების პირობებში განთავსება. ამგვარი პატიმრების მართვა წარმოადგენს დაწესებულების 
თანამდებობის პირთა მნიშვნელოვან გამოწვევას, რა დროსაც დაცული უნდა იქნას ბალანსი შემდეგ 
ფაქტორებს შორის: საფრთხე, რომელსაც შესაძლოა ისინი წარმოადგენდნენ საზოგადოებისთვის 
დაწესებულებიდან გაქცევის შემდეგ, საფრთხე, რაც შესაძლოა მათ შეუქმნან პენიტენციურ 
დაწესებულებაში არსებულ წესრიგს და ვალდებულება, რომლის შესაბამისად სახელმწიფო ყველა 
პატიმარს უნდა მოექცეს ღირსეულად და ჰუმანურად.

ზუსტად ამ მიზნით, რისკების შეფასების საფუძველზე პატიმართა სწორი კლასიფიკაცია არის უმთავრესი 
ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადადგას პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციამ დაწესებულებაში 
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. უსაფრთხოების ღონისძიებები, რომლებიც გამოიყენება 
პატიმართა მიმართ უნდა წარმოადგენდეს იმ ღონისძიებათა მინიმუმს, რაც საჭიროა უსაფრთხო 
პატიმრობის მიზნის მისაღწევად. ეს საშუალებას მისცემს თანამშრომლებს უფრო ეფექტიანად 
განახორციელონ იმ შედარებით მცირე რაოდენობის პატიმართა ზედამხედველობა, რომლებიც 
რეალურ საფრთხეს უქმნიან სხვებს. ეს ასევე უზრუნველყოფს, რომ დაწესებულებაში არსებული 
გარემო იყოს მაქსიმალურად ჰუმანური, დაწესებულების მატერიალური რესურსები არ დაიხარჯოს 
იმ დიდი რაოდენობის პატიმრების მაქსიმალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის, რომლებსაც 
რეალურად უსაფრთხოების აღნიშნული დონე არ ესაჭიროებათ.9

ყველა კარგად ორგანიზებულ საზოგადოებას, მათ შორის პატიმრებსაც ესაჭიროებათ გარკვეული 
წესებითა და რეგულაციებით მოქმედება, რომლებიც კონკრეტული საზოგადოების/თემის მხრიდან 
აღიქმება როგორც სამართლიანი. პენიტენციურ დაწესებულებებში ამგვარი რეგულაციები იქმნება 
თითოეული ინდივიდის, როგორც დაწესებულების პერსონალის, ასევე პატიმრის უსაფრთხოების 
უზრუნველსაყოფად. თითოეულ ჯგუფს ეკისრება რეგულაციების შესრულების ვალდებულება. 

“პატიმრებმა უნდა იცოდნენ, რომ მათ ყოველთვის მოეთხოვებათ რეგულაციების დაცვა. პენიტენციურ 
დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს დისციპლინური დარღვევის განხილვის შესაბამისი პროცედურა, რის 
საფუძველზეც შესაბამისი სანქციების გამოყენება ხდება სამართლიანად და მიუკერძოებლად”10.

დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული უნდა იყოს  რეგულაციები, რათა შესაძლებელი გახდეს კანონიერი 
უფლებების განხორციელება და პენიტენციური დაწესებულების ფუნქციონირების რეგულირება 
კანონის შესაბამისად. რეგულაციები უნდა გამომდინარეობდეს ეროვნული კანონმდებლობიდან 
და შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებსა და ნორმებს. ხშირ შემთხვევაში, პრაქტიკაში, 
პენიტენციურ სისტემაში მოქმედი წესები, ყოველთვის სრულ შესაბამისობაში არ არის სამართლებრივ 
ნორმებთან (იქნება ეს ეროვნული, თუ საერთაშორისო), ხშირად ისინი არ არის კარგად ჩამოყალიბებული, 
განმარტებული ან გამოყენებული. არც ისე რთულია ისეთი დაწესებულების პოვნა, სადაც არსებული 
რეგულაციები და წესები არ არის საკმარისი ყოველდღიური საქმიანობის წარმართვისთვის. 
ხშირად ნორმები ცუდად არგუმენტირებული და ურთიერთსაწინააღმდეგოა. ზოგიერთ პენიტენციურ 
6  Kroonstad, 25 June 1998.
7  პაემანზე მოსული პირები; გამომძიებლები, პროკურორები, რომელებიც შედიან პენიტენციურ დაწესებულებაში და სხვა ნებისიმერი პირი, 
რომლებიც ადგილობრივი კანონმდებლობით დადგენილი წესით შედის პენიტენციურ დაწესებულებაში.
8 ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მეორე გამოცემა, გვ 71, ენდრიუ 
კოილი, 2009.
9  ციხის ლიდერების სახელმძღვანელო, მსაერთაშორისო ნორმებსა და სტანდარტებზე დაფუძნებული ძირითადი სახელმძღვანელო და 
კურიკულუმი მენეჯერებისთვის, სისიხლის სამართლის იუსტიციის სახელმძღვანეოების სერია, გვ. 99, UNODC, 2010.
10  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, გვ. 61, ენდრიუ კოილი,  2009.
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დაწესებულებაში არ მომხდარა რეგულაციების სტანდარტიზება, ისინი ვითარდებოდა სხვადასხვა 
მიმართულებით, ცალკეული გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა ნების შესაბამისად. აღნიშნული 
ნორმების შესრულების მონიტორინგი ყოველთვის ისე არ ხდება, როგორც უნდა ხდებოდეს11. ეს 
შეიძლება განვმარტოთ, როგორც პროცედურული უსაფრთხოება, რომლის გარეშეც შეუძლებელია 
სისტემის ეფექტიანად მართვა. პროცედურული უსაფრთხოება ეხება იმ მეთოდებსა და პროცედურებს, 
რომლებიც ჩამოყალიბებულია პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოებისათვის. საუბარია 
გაქცევის თავიდან აცილებისა, წესრიგის დამყარებისათვის აუცილებელ არსებულ წესებზე და ა.შ. 
პროცედურებში/ნორმებში არსებული ხარვეზების პირობებში, დაუცველი არიან არა მარტო პატიმრები, 
არამედ დაწესებულების პერსონალიც.

ბუნებრივია სასჯელის უმთავრესი მიზანი მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაციაა, 
თუმცა ამ მიზნის მიღწევა უსაფრთხოების დახვეწილი სისტემის არსებობის გარეშე შეუძლებელია. 
პენიტენციურ დაწესებულებებში უსაფრთხოების სისტემა უნდა ქმნიდეს ისეთ კლიმატს, რომლის 
წიაღშიც შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროცესის ეფექტიანად 
ორგანიზება.
პენიტენციური დაწესებულებების მართვა უნდა ხორციელდებოდეს სტატიკური და დინამიური 
უსაფრთხოების სისტემის ეფექტურად ორგანიზებით (გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ასევე 
პროცედურული უსაფრთხოება, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ).
სტატიკური უსაფრთხოების სისტემის ქვეშ იგულისხმება არსებული ინფრასტრუქტურა, ვიდეო 
კონტროლის სისტემა, ელექტრონული მოწყობილებები. ზოგადად უსაფრთხოების სისტემის ის 
ელემენტები, რომლებიც უცვლელია.
დინამიური უსაფრთხოების სისტემა გულისხმობს დაწესებულებაში არსებული რისკების მართვას 
ყოველდღიურ რეჟიმში, სხვადასხვა სამსახურების კოორდინირებული მუშაობით და სხვადასხვაგვარი 
ინსტრუმენტების გამოყენებით. დინამიური უსაფრთხოების სისტემა აგებული უნდა იყოს თითოეული 
სამსახურის მკაცრად ფორმულირებულ ფუნქციონალურ უფლება-მოვალეობებზე, მოვალეობების 
მკაფიოდ განაწილებასა და ამ პროცესში სხვადასხვა სამსახურების კოორდინირებულ საქმიანობაზე (ამ 
კუთხით შემდგომ თავში დინამიურ და პროცედურულ უსაფრთხოებას ერთ კონტექსტში განვიხილავთ).
შეჯამების სახით უნდა აღვნიშნოთ რომ, პენიტენციურ დაწესებულებებში უსაფრთხოების სისტემის 
უზრუნველყოფის საჭიროება არსებობს პატიმრის მიღებისას, საკანში მისი განთავსებისას, 
დაწესებულების ტერიტორიაზე გადაადგილებისას, დაწესებულების ტერიტორიის გარეთ გაყვანისას 
და ა.შ. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თითეული დაწესებულების მოსამსახურესთვის არსებობდეს 
კრიზისულ სიტუაციებში მოქმედებების ზუსტი ინსტრუქციები. 
ამ სახელმძღვანელოს მიზანს წარმოადგენს, მკითხველს მივაწოდოთ ინფორმაცია მაღალი რისკის 
პენიტენციურ დაწესებულებებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით არსებული 
საერთაშორისო სტანდარტებისა და განვითარებული ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილების 
შესახებ. ასევე, საქართველოს კანონმდებლობაში არსებული რეგულაციებისა და დღეს მოქმედი 
პრაქტიკის შესახებ. განვიხილოთ როგორ უნდა ხდებოდეს ამ პროცესში დინამიური და სტატიკური 
უსაფრთხოების სისტემის ელემენტების ეფექტიანი გამოყენება. თუმცა, ეს სახელმძღვანელო მოიცავს 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ისეთ ელემენტებსაც, რომლებიც საერთოა არა მარტო მაღალი 
რისკის პენიტენციური
 დაწესებულებისთვის, არამედ სხვა ტიპის პენიტენციური დაწესებულებებისთვისაც.

11 ციხის ლიდერების სახელმძღვანელო, საერთაშორისო ნორმებსა და სტანდარტებზე დაფუძნებული ძირითადი სახელმძღვანელო და 
კურიკულუმი მენეჯერებისთვის, სისხლის სამართლის იუსტიციის სახელმძღვანელოების სერია.
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პირველი თავი
სტატიკური და დინამიური უსაფრთხოება
ზოგადი პრინციპები

ძირითადად, როდესაც ადამიანები ფიქრობენ და საუბრობენ პენიტენციური დაწესებულებების შესახებ, 
ისინი როგორც წესი გულისხმობენ ფიზიკურ ასპექტებს: კედლებს, ღობეებს, შენობას დაკეტილი 
კარით და გისოსებიანი ფანჯრებით. თუმცა, პენიტენციური დაწესებულებების ერთ-ერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ასპექტი არის ადამიანური რესურსები, რადგან დაწესებულების ფუნქციონირება 
უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს ადამიანებთან დამოკიდებულებას. დაწესებულებაში არსებულ ორ 
მთავარ ჯგუფს წარმოადგენენ დაწესებულებაში მყოფი პატიმრები და თანამშრომლები, რომლებიც 
ახორციელებენ  პატიმრებზე ზედამხედველობას. „დაწესებულების კარგი მართვის გასაღები არის  
სწორედ ამ ორ ჯგუფს შორის არსებული ურთიერთობის ხასიათი.“12

შესავალ ნაწილში უკვე აღვნიშნეთ, რომ ფიზიკური უსაფრთხოება გულისხმობს დაწესებულების 
შენობას, კედლების სიძლიერეს, გისოსებს, ცალკეული განყოფილებების კარებს, პერიმეტრის 
კედლებს, ღობის სპეციფიკას და ა.შ. ისინი ასევე მოიაზრებს ფიზიკური დახმარების საშუალებებს, 
როგორიცაა საკეტები, ვიდეოკამერები, განგაშის სიტემა, რადიოგადამცემი და ა.შ. უსაფრთხოების 
ფიზიკურ ასპექტებზე საუბრისას, მნიშვნელოვანია მოიძებნოს ბალანსი საჭირო უსაფრთხოების 
ხარისხის უზრუნველყოფასა და ინდივიდის ღირსებას შორის. მაგალითად, შესაძლოა მოიძებნოს 
ისეთი არქიტექტურული დიზაინი, რომელიც უზრუნველყოფს საკნის, მისი ფანჯრების უსაფრთხოებას, 
რაც იმავდროულად უზრუნველყოფს ბუნებრივ განათებასა და სუფთა ჰაერს. ფიზიკური საშუალებები, 
როგორებიცაა ვიდეოკამერა, მონიტორინგისა და განგაშის სისტემა, თავიანთი შინაარსით ხელყოფს 
პერსონალურ სივრცეს, პიროვნების პრივატულობას. აქედან გამომდინარე, მათი განთავსების 
ადგილის შერჩევისას, გათვალისწინებული უნდა იქნას ბალანსი ლეგიტიმურ უსაფრთხოების 
მოთხოვნებსა და  ინდივიდის პრივატულობის პატივისცემას შორის. „არ უნდა დაგვავიწყდეს, ცალკეული 
პატიმრის უსაფრთხოებაც. ზოგიერთი დაწესებულება იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ პატიმარი 
დარჩეს უმეთვალყურეოდ, ეს საფრთხეს წარმოადგენს არა მხოლოდ დაწესებულებისთვის, არამედ 
პატიმრისთვისაც. დაწესებულების ადმინისტრაციამ უნდა მიიღოს ზომები, რათა მოახდინოს ამგვარი 
სივრცეების იდენტიფიცირება და მართვა.“13

მართალია სტატიკური და პროცედურული უსაფრთხოების საკითხები უმნიშვნელოვანესია 
დაწესებულების ყოველდღიურობისთვის, მაგრამ თავისთავად საკმარისი არ არის. უსაფრთხოება 
ასევე დამოკიდებულია ფხიზლად მყოფ თანამშრომლებზე, რომლებიც უშუალოდ ურთიერთობენ 
პატიმრებთან, აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა ხდება დაწესებულებაში და უზრუნველოფენ, 
რომ პატიმრები იყვნენ აქტიურები, ამ სიტყვის პოზიტიური გაგებით. ხშირად ასეთ ურთიერთობას 
განმარტავენ, როგორც დინამიურ უსაფრთხოებას. უსაფრთხოების ამგვარი ფორმა ბევრად 
უფრო ხარისხიანია, ვიდრე მხოლოდ სტატიკური უსაფრთხოება. იქ, სადაც პატიმრებთან აქტიური 
ურთიერთობა არსებობს, ყურადღებიან თანამშრომელს შეუძლია ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს 
სიტუაციებზე, რომლებიც სცდება დადგენილ ნორმებს და შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას დაწესებულების 
ნორმალურ ფუნქციონირებას. მაგ: პატიმრებთან ამგვარ კომუნიკაციაში მყოფ თანამშრომლებს 
შეუძლიათ უფრო ეფექტიანად აიცილონ თავიდან გაქცევა, პატიმრებს შორის ძალადობა, რადგან 
ეცოდინებათ რა ხდება დაწესებულებაში მანამდე, სანამ ინციდენტი რეალურად განხორციელდება. 
„დინამიური უსაფრთხოების უპირატესობა მდგომარეობს შემდეგში: იგი გულისხმობს ისეთი 
სახის პროაქტიურობას, რაც უკავშირდება უსაფრთხოების ხელყოფის რისკების ძალიან ადრეულ 
იდენტიფიცირებას. ამგვარი პრინციპი საუკეთესო შედეგებს იძლევა იმ დაწესებულებებში, სადაც 
გამოცდილი და კარგად მომზადებული თანამშრომლები არიან.“14 „უშიშროება, რომელიც დაცულია 
ფიზიკური ბარიერებით და სხვა ტექნიკური საშუალებებით, განმტკიცებული უნდა იყოს დინამიური 
უსაფრთხოების მეშვეობით, რომელსაც უზრუნველყოფს პერსონალი, ვინც კარგად იცნობს მათი 
კონტროლის ქვეშ მყოფ პატიმრებს.“15

მაღალი რისკის დაწესებულებებში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს უსაფრთხოების ფიზიკურ 
ასპექტებს. ხშირად, ამ ტიპის დაწესებულებებში გარე საზღვრები, რომლებიც ითვლება პატიმართა 
შემაკავებლად, განსაკუთრებულად არის გაძლიერებული, ძირითადად ორმაგი/სამმაგი ბარიერებით, 
როგორიცაა ღობეები და კედლები. დაწესებულების შიგნით უზრუნველყოფილია უსაფრთხო ბარიერები 
ან ჭიშკრები დაწესებულების სხვადასხვა ნაწილებს შორის. საკნის კარი, ფანჯრები და კედლები არის 

12  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, ენდიუ კოილი , 2009.
13  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, ენდიუ კოილი, 2009.
14 ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, ენდიუ კოილი, 2009
15 მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია Rec(2006)2 წევრი სახელმწიფოებისადმი ევროპული ციხის წესებთან დაკავშირებით;
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

განსაკუთრებული სიძლიერის. შესაძლოა არსებობდეს უსაფრთხოების ელექტრონული ზომებიც.16 
ამავდროულად, მაღალი რისკის დაწესებულებისთვის დინამიური უსართხოების პრინციპებიც, 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მსგავს დაწესებულებებში, თანამშრომლები ძირითადად პატიმრებს  
ყოველთვის თან დაყვებიან, როდესაც ისინი ტოვებენ საცხოვრებელ საკანს. ამგვარი სუპერვიზია 
ბევრად უფრო მეტი დატვირთვის მატარებელია, ვიდრე უბრალო გაცილება. თანამშრომელს უნდა 
ჰქონდეს პოზიტიური კონტაქტი პატიმართან, იმდენად, რამდენადაც ეს შესაძლებელია.17 

როგორც ვხედავთ, დინამიური უსაფრთხოება გულისხმობს დაწესებულების თანამშრომლებს, 
რომლებიც აქტიურად და ხშირად ურთიერთობენ პატიმრებთან, რათა უკეთ გაიცნონ ისინი და 
შეაფასონ ის რისკები, რომლის მატარებელნიც არიან ცალკეული პატიმრები.

სტატიკური უსაფრთხოება გულისხმობს უსაფრთხოების უზრუნველმყოფელ ინფრასტრუქტურას, 
კერძოდ, კედლებს, წინაღობებს, განათებას, ელექტრონული მეთვალყურეობის სისტემას, 
სასიგნალიზაციო სისტემას, საკეტებს, საჭიროებისამებრ პატიმართა დამორჩილების  აღჭურვილობას 
და ა.შ.“18

დინამიური უსაფრთხოების ელემენტებია: თანამშრომელთა ურთიერთობა პატიმრებთან, ინტერაქცია, 
დაკვირვება, ინფორმაციის მოგროვება, ცალკეული პატიმრის შესწავლა, კონფლიქტის მენეჯმენტი, 
შემოწმება, პატიმართა დათვლა, პატრულირება, დაკვირვება და სუპერვიზია, გადადგილების 
კონტროლი, ვიზიტორები.19 დინამიური უსაფრთხოება გულისხმობს ქმედებებს, რაც ავითარებს 
პოზიტიურ ურთიერთობას დაწესებულების თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის, ეს არის 
უსაფრთხოებისადმი სპეციფიური მიდგომა, რაც ეფუძნება პენიტენციური დაწესებულების პოპულაციის 
ცოდნას და იმ ურთიერთობების გააზრებას, რაც არსებობს პატიმრებსა და თანამშრომლებს, 
აგრეთვე პატიმრებს შორის. თუ პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის შექმნილია პატივისცემაზე 
დაფუძნებული დამოკიდებულება, უზრუნველყოფილია, რომ თანამშრომელთა ძალაუფლება არ იყოს 
აღქმული როგორც პროვოკაცია ან დასჯა. ეს კი მათ აძლევს შესაძლებლობას უკეთ დაუპირისპირდნენ 
დაწესებულებაში არსებულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და რისკებს. დინამიურ 
უსაფრთხოებას ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს პენიტენციური დაწესებულების ყოველდღიურ 
ცხოვრებაში, თუმცა სხვადასხვა სისტემებში იგი განსხვავებულად არის აღწერილი და მისი მნიშვნელობა 
ყოველთვის სწორად არ არის გაგებული. 

ისეთი ყოველდღიური საქმიანობა, როგორიცაა პატიმართა დათვლა, შემოწმება, გადაადგილების 
უზრუნველყოფა, პატიმართა კლასიფიცირება და განცალკევება არის საქმიანობა, რომლებიც ხელს 
უწყობს დაწესებულებაში წესრიგის (რეჟიმის) დაცვას და ამავდროულად ხელს უწყობს პატიმრებთან 
აუცილებელი კონტაქტის დამყარებას. თანამშრომლებს უნდა ესმოდეთ, რომ პატიმრებთან ჰუმანურ 
და სამართლიან მოპყრობას შეუძლია ხელი შეუწყოს დაწესებულების უსაფრთხოებასა და მასში 
წესრიგის უზრუნველყოფას. მაშინ როდესაც დინამიური უსაფრთხოება გულისხმობს პატიმრებსა და 
თანამშრომლებს შორის პოზიტიურ კომუნიკაციას, ინფორმაციის გაცვლასა და ყოველდღიურ რუტინას, 
სტატიკური უსაფრთხოება მოიაზრებს ფიზიკურ ინფრასტრუქტურასა და აღჭურვილობას. ორივე 
ელემენტი აუცილებელია უსაფრთხო, ჰუმანური გარემოს შესაქმნელად. მინიმალური უსაფრთხოების 
ინფრასტრუქტურის გარეშე, თანამშრომელთა მხრიდან მცირდება პატიმართა ეფექტიანი კონტროლის 
შესაძლებლობა, განსაკუთრებით იმ დაწესებულებებში, სადაც აქტუალურია გადატვირთულობის 
პრობლემა. ამავდროულად უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურა ნაკლებად ღირებულია იქ, სადაც 
თანამშრომელთა შესაძლებლობები და კომპეტენცია არ არის ადეკვატური. ხშირად ამბობენ, რომ 
გაქცევის პრევენციას ახდენენ არა გისოსები და საკეტები, არამედ ყურადღებიანი თანამშრომლები.

საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზისას, აღნიშნულია, რომ ბევრ ქვეყანაში, პენიტენციურ 
დაწესებულებებს არ აქვთ აუცილებელი სტატიკური უსაფრთხოების ელემენტები, აქედან გამომდინარე, 
თანამშრომლები ამის კომპენსირებას ახდენენ პატიმართა ჩაკეტვით, მათი გადაადგილების 
შეზღუდვით. ეფექტიანი დინამიური უსაფრთხოების ელემენტების შემოღებას, როგორიცაა პატიმრებსა 
და თანამშრომლებს შორის კონტაქტის გაზრდა, შეუძლია გარკვეულწილად მოახდინოს სტატიკური 
უსაფრთხოების ელემენტების ნაკლებობის კომპენსირება. მაგალითად რისკების შეფასებას 
შეუძლია ხელი შეუწყოს თანამშრომელთა უკეთ გადანაწილებას, იმგვარად, რომ მათი მეტი ნაწილი 
განთავსდეს იქ, სადაც საჭიროა მაღალი რისკის პატიმართა ზედამხედველობა, ხოლო უფრო მცირე 
ნაწილი ნაკლები რისკის მქონე პატიმრებთან.  თუმცა „იმისათვის, რომ დინამიური უსაფრთხოება იყოს 
ეფექტიანი, საჭიროა ის გაგებული და მიღებული იყოს დაწესებულების მენეჯმენტის მიერ და მოხდეს 
მისი ინტეგრირება დაწესებულების მართვასთან დაკავშირებულ ყველა აქტივობაში.“ 20

16  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, ენდიუ კოილი, 2009, გვ.74.
17  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, ენდიუ კოილი, 2009, გვ. 75.
18  “ინციდენტების მართვა პენიტენციურ დაწესებულებაში” , UN 2013, გვ-10.
19  “ინციდენტების მართვა პენიტენციურ დაწესებულებაში” , UN 2013, გვ-15.
20  “ინციდენტების მართვა პენიტენციურ დაწესებულებაში”” , UN 2013, გვ-21-22.
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სტატიკური და დინამიური უსაფრთხოების სისტემის უზრუნველყოფა უნდა ხორციელდებოდეს 
დაწესებულების მიერ განსაზღვრული ცალკეული პროცედურებისა და რეგულაციების არსებობით 
(პროცედურული უსაფრთხოება). უსაფრთხოების ინსპექტირება, რომლის დროსაც მოწმდება 
ინფრასტრუქტურა, აღიქმება როგორც სტატიკური უსაფრთხოების ზომა. ინსპექტირების შედეგად 
მიღებული ინფორმაცია უნდა იწვევდეს ცალკეული დინამიური უსაფრთხოების ზომების გატარებას. 
ისეთი ღონისძიებების ჩათვლით, როგორიცაა წინაღობების მოხსნა, ყოველდღიური რეჟიმის 
შეცვლა, შემდგომი გამოკვლევა და ა.შ. ეს არის მაღალი რისკის დაწესებულების ინფრასტრუქტურის 
კომპონენტები.21 ზოგიერთ ქვეყნებში ხშირად მცირე მნიშვნელობა ენიჭება უსაფრთხოების სისტემების 
რეგულარულ ინსპექტირებას. ამ პირობებში დინამიური უსაფრთხოების გამოყენებას შეუძლია 
გაანეიტრალოს, დააბალანსოს სუსტი ინფრასტრუქტურით გამოწვეული შედეგები.

ზემოთ მითითებული ფაქტორების გათვალისწინებით, პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის 
პოზიტიური კომუნიკაციის არსებობა შესაძლოა განხილულ იქნას პენიტენციური სისტემის უმთავრეს 
საფუძვლად. ცალკეული პატიმრებით, მათი კეთილდღეობით დაინტერესება, არის პატივისცემაზე 
დაფუძნებული ურთიერთობის საფუძველი, სადაც დაცულია ბალანსი ძალაუფლებას, კონტროლსა და 
სამართლიანობას შორის. ამგვარი ურთიერთობები წარმოადგენს, აგრეთვე ადამიანის უფლებებისა და 
კანონის უზენაესობის პატივისცემის მნიშვნელოვან პლატფორმას. მიზანშეწონილია „თანამშრომლების 
გადამზადება ისეთ საკითხებში, როგორიცაა კომუნიკაციის უნარები, კონფლიქტების გადაწყვეტა და 
პრობლემების გადაჭრა.“22

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სტატიკური უსაფრთხოების ელემენტებს წარმოადგენს ფიზიკური 
უსაფრთხოების ფაქტორები, რომლის მართვაც ხორციელდება დინამიური და პროცედურული 
უსაფრთხოების ელემენტების გამოყენებით. მნიშვნელოვანია სტატიკური უსაფრთხოების 
სტანდარტებთან დაკავშირებით არსებული საერთაშორისო სტანდარტების უფრო დეტალური 
მიმოხილვა. აქ წარმოდგენილი არის სტატიკური უსაფრთხოების სხვადასხვა ელემენტები, რომლებიც 
მნიშვნელოვანია გათვალისწინებულ იქნეს პენიტენციური დაწესებულების ფუნქციონირებისას, თუმცა 
სტატიკური უსაფრთხოების კონკრეტული ელემენტების გამოყენება დამოკიდებულია თითოეული 
დაწესებულების სპეციფიკაზე და ზოგადად არსებულ რესურსებზე.

პერიმეტრის უსაფრთხოება

უსაფრთხო პერიმეტრი საზოგადოებას უქმნის განცდას, რომ პატიმრები მოთავსებულნი იქნებიან 
პენიტენციურ დაწესებულებაში და არ მიეცემათ საზოგადოებისთვის ზიანის მიყენების შესაძლებლობა. 
უსაფრთხო პერიმეტრი ასევე მიანიშნებს პატიმრებს, რომ პატიმრობიდან გაქცევის ნებისმიერი 
მცდელობა იქნება წარუმატებელი.

„პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოების დონე უნდა შეესაბამებოდეს მასში განთავსებული 
პატიმრების უსაფრთხოების რისკებს. რაც უფრო მაღალია რისკი, როგორც წესი, მით მეტია 
ფიზიკური წინაღობების დონე, საზღვრები, რამაც ხელი უნდა შეუშალოს პატიმართა გაქცევას და 
დაწესებულებაში კონტროლის ადეკვატური ზომების შენარჩუნებას. დაწესებულებაში განთავსებული 
პატიმრების, მათ შორის მათგან მომდინარე რისკების შესწავლა წარმოადგენს პენიტენციური სისტემის 
უსაფრთხოებისკენ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯს.

1 დონე
პირველი დონის უსაფრთხოების დაწესებულებებს ახასიათებს პატიმართა გაქცევისაგან დაცვის 
ყველაზე ბევრი დონე. ეს წინაღობები ფაქტიურად წარმოადგენს პენიტენციურ დაწესებულებებს 
თვითონ დაწესებულების შიგნით, პატიმართაგან თავისუფალი ზონისა და უსაფრთხოების სხვა ზომების 
უზრუნველყოფით.

2 დონე
ამ ტიპის პენიტენციურ დაწესებულებებს არ აქვთ პატიმრებისაგან თავისუფალი ცენტრალური ზონა, 
თუმცა არის პერიმეტრის ღობე, რაც ახდენს პატიმართა პერიმეტრის ღობეზე წვდომის პრევენციას. 
პატიმართა გადაადგილების კონტროლისა და გაქცევის აღკვეთის მიზნით, შესაძლოა არსებობდეს 
სხვა ზონური ზომებიც.
 

21  “ინციდენტების მართვა პენიტენციურ დაწესებულებაში”, UN 2013, გვ-47.
22  ““ინციდენტების მართვა პენიტენციურ დაწესებულებაში”, UN 2013, გვ-47.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

3 დონე
ამ ტიპის დაწესებულებებში პატიმართა მიმართ არსებობს მეტი ნდობა, თუმცა უზრუნველყოფილია 
პატიმართა უსაფრთხო საცხოვრებელი ზონები და პერიმეტრის კედელი, რაც ხელს უშლის 
პატიმართა გაქცევის მცდელობებს. შესაძლოა, აგრეთვე არსებობდეს სპეციფიური ზონები სენსიტიურ 
ტერიტორიებზე, როგორიც არის აფთიაქი, უსაფრთხოების განყოფილება. 

4 დონე
ამ ტიპის დაწესებულებაში განთავსებულნი არიან გაქცევის ყველაზე დაბალი რისკის მქონე პატიმრები. 
ხშირად ამ ტიპის დაწესებულებებს ღია ტიპის დაწესებულებებს უწოდებენ. ისინი მოიცავს მცირე ზომის 
საძინებლებს, რომლებიც ღამე იკეტება. პერიმეტრის ღობე უფრო მეტად არსებობს დაწესებულების 
ქონების საზღვრების დასადგენად, ვიდრე გაქცევის პრევენციისთვის. მოშორებით მდებარე 
დაწესებულებებში, ან იქ სადაც ამ ტიპის დაწესებულებების საკუთრებაშია გარშემო მდებარე მიწები, 
შესაძლოა საერთოდ არ ჰქონდეთ სასაზღვრო ღობეები“. 23

ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ იმ დაწესებულებებში სადაც განთავსებული არიან მაღალი რისკის 
პატიმრები, პერიმეტრი ძირითადად შეესაბამება პირველ დონეს, როგორც ზემოთ არის აღნიშნული. 
23 ციხის დაგეგმვის ტექნიკური სახელმძღვანელო, გვ. 32-33, UNOPS, 2016.
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თუმცა ბევრ ქვეყანაში არის ასევე პრაქტიკა, რომ სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებებთან მიმართებაში 
ყოველთვის გამოიყენება პერიმეტრის უსაფრთხოების ყველაზე მაღალი დონე, რაც შეუსაბამოდ დიდ 
ხარჯებთან არის დაკავშირებული.

პატიმართა განთავსების ადგილი

პატიმართა განთავსების ყველა ტერიტორია უნდა იყოს უსაფრთხო და შეესაბამებოდეს 
საერთაშორისო სტანდარტებს. ეს ტერიტორიები შესაძლოა მოიცავდეს საკონტროლო პუნქტებს, 
საიდანაც თანამშრომლებს შეუძლიათ დააკვირდნენ პატიმრებს. პატიმართა განთავსების ადგილები 
უმჯობესია აგებული იყოს აგურის ან ბეტონის ბლოკის კონსტრუქციით, ბეტონის იატაკითა და 
უსაფრთხო სახურავით, ფანჯრებითა და კარებით. თავიდან უნდა იქნას აცილებული საკნის ისეთი 
კარის დამონტაჟება, რომელიც არ იძლევა თანამშრომელთა მხრიდან ვიზუალური დაკვირვების ან 
ჰაერის ცირკულირების შესაძლებლობას.
 
ხშირ შემთხვევაში, პენიტენციური დაწესებულებების ნაწილში, პატიმრებს ხელი მიუწვდებათ საკნის 
საკეტ მექანიზმებზე და წინაღობებზე, რაც ქმნის სერიოზულ უსაფრთხოების რისკებს. ეს შეიძლება 
თავიდან იქნეს არიდებული ახალი საკნის კარების დამონტაჟებით ან ძველის შეკეთებით. სადაც ეს 
არ არის შესაძლებელი, პატიმრებს უნდა მიეცეთ მითითება დაიხიონ კარიდან უკან ყველა ჯერზე, 
როდესაც თანამშრომლები აღებენ ან კეტავენ საკნის კარს.

თავიდან უნდა იქნას აცილებული ღია ანჯამებიანი საკნის კარის გამოყენება, რომლის ამოღებაც 
ადვილად არის შესაძლებელი. თავიდან უნდა იქნას ასევე აცილებული ფაიფურის ტუალეტისა და 
ხელსაბანი ნიჟარის დამონტაჟება, ვინადიან მათი გატეხვა ადვილია და შესაძლებელია ნამსხვრევების 
იარაღად გამოყენება. საწოლები უნდა იყოს ფოლადის კონსტრუქციის და მიმაგრებული უნდა იყოს 
იატაკზე ისე, რომ ვერ მოხდეს პატირების მიერ მათი გამოყენება ინციდენტების დროს.

პატიმართა სასეირნო ტერიტორია

ეს არის პერიმეტრის შიგნით მდებარე ტერიტორია ღია ცის ქვეშ, რომელიც პატიმრებს შეუძლიათ 
გამოიყენონ რეკრეაციისთვის თანამშრომელთა მეთვალყურეობის ქვეშ. ერთდროულად აღნიშნულ 
ზონებში მყოფი პატიმრების რიცხვი არ უნდა აღემატებოდეს პატიმართა იმ რაოდენობას, რომელმაც 
შესაძლოა გაართულოს რეაგირება გაუთვალისწინებელი პრობლემის წარმოშობის შემთხვევაში. 
სასეირნო ტერიტორია უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად უნდა შემოწმდეს, როგორც გასეირნების 
დაწყების წინ, ასევე მის შემდეგ. 

პაემნის/შეხვედრების ტერიტორია24

პაემნის/შეხვედრის ადგილები ისე უნდა იქნას მოწყობილი, რომ წარმოადგენდეს უსაფრთხო 
ტერიტორიას როგორც ვიზიტორების, ასევე პატიმრებისთვის და იძლეოდეს როგორც კონტაქტური, 
ასევე უკონტაქტო ვიზიტების შესაძლებლობას. უნდა ხორციელდებოდეს აღნიშნული ტერიტორიის 
მეთვალყურეობა, რათა უზრუნველყოფილი იქნას მხოლოდ ნებადართული კონტაქტი და თავიდან 
იქნას აცილებული აკრძალული ნივთების გადაცემა პატიმრებისთვის. ვიზიტის განხორციელებამდე და 
მის შემდეგ უნდა მოხდეს აღნიშნული ტერიტორიის შემოწმება.

პენიტენციური დაწესებულების სხვა შენობები

აღნიშნული ტერიტორიები აგებული უნდა იყოს დადგენილი სტანდარტებით, გააჩნდეს გისოსები 
ფანჯრებზე და უსაფრთხო კარები. ისინი არ უნდა იყოს განლაგებული პატიმართა საცხოვრებელთან 
ახლოს.

ადმინისტრაცია
როგორც წესი, ადმინისტრაცია აერთიანებს რამდენიმე სპეციალიზებულ ტერიტორიას, როგორიცაა 
პირადი საქმეების განთავსების ადგილი, პატიმართა პირადი ნივთების შესანახი ოთახი და ა.შ. 
თანამშრომლებსა და სხვა თანამდებობის პირებს უნდა შეეძლოთ აღნიშნულ ტერიტორიაზე შესვლა 
პენიტენციური დაწესებულების დაცულ ტერიტორიაზე გავლის გარეშე.
24  იგულისხმება შეხვედრების ოთახი გამომძიებლებთან, ადვოკატებთან, სასულიერო პირებთან. ასევე, ნებისმიერი ტიპის პაემანი - 
ხანმოკლე, საოჯახო და ა.შ.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

სამზარეულო/სასადილო
უნდა არსებობდეს საკვების შესანახი უსაფრთხო ადგილი, საკვების მომზადებისა და სამზარეულო 
აღჭურვილობის, მათ შორის დანების ან სხვა ბასრი საგნების უსაფრთხოდ გამოყენების 
ზედამხედველობის შესაძლებლობა. პატიმრებს არ უნდა ჰქონდეთ სხვა პატიმრებისთვის 
მისაწოდებელი საკვების რაოდენობის კონტროლის, აგრეთვე საკვების შენახვის ადგილზე და 
სამზარეულო ინვენტარზე უკონტროლო წვდომის შესაძლებლობა. 

სარდაფი/საწყობი
აღნიშნულ ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომობა მკაცრად უნდა გაკონტროლდეს. იგი არ უნდა 
ესაზღვრებოდეს პატიმართა საცხოვრებელ ადგილებს.

სამედიცინო პუნქტი
ეს არის ტერიტორია, სადაც პატიმრებს შესაძლოა ჰქონდეთ ხელმისაწვდომობა წამლებზე, სამედიცინო 
აღჭურვილობაზე და სამედიცინო პირად ჩანაწერებზე. ეს ტერიტორია უნდა აკმაყოფილებდეს იგივე 
სტანდარტებს, რასაც პატიმართა საცხოვრებელი ზონა. მედიკამენტები და პაციენტთა სამედიცინო 
დოკუმენტები სათანადოდ უნდა იქნას დაცული. პატიმრების ხელმისაწვდომობა აღნიშნული 
ტერიტორიების მიმართ მკაცრად უნდა გაკონტროლდეს. 

განსაკუთრებით დაცული, უსაფრთხო ზონები

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებობს კონკრეტული წერტილები, რომლებიც 
უნდა იყოს განსაკუთრებული კონტროლის ქვეშ და უზრუნველყოფილი უნდა იყოს დაცვის მაღალი 
სტანდარტით. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დაწესებულების ფუნქციონირების ნაწილობრივი 
ან სრული მოშლის შემთხვევაში, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა ფაქტორებით. 
ამ წერტილებზე ხელმისაწვდომობა შეზღუდული უნდა ჰქონდეთ, როგორც პატიმრებს, ასევე 
დაწესებულების პერსონალს, ვისაც აღნიშნულ ლოკაციებზე წვდომის სამსახურებრივი საჭიროება არ 
აქვს. 

ელექტრო კომუნიკაციის და კონტროლის ცენტრი
შესაძლოა არსებობდეს ერთი ან რამდენიმე ტერიტორია, საიდანაც დაწესებულების თანამშრომლები 
აკვირდებიან ტერიტორიას, იყენებენ და ინახავენ ჩამწერ მოწყობილობას, ააქტიურებენ და პასუხობენ 
განგაშის სიგნალს. ეს არის დაცული ზონა/მაღალი უსაფრთხოების ტერიტორია დაწესებულების შიგნით. 
აღნიშნული ოთახი ხშირად ხდება საკონტროლო წერტილი ინციდენტების დროს და წარმოადგენს 
ცენტრალურ წერტილს კომუნიკაციებისა და თანამშრომელთათვის შეტყობინებების გადაცემისთვის. 

რიგ პენიტენციურ დაწესებულებებში შენობები დანომრილია და თვალსაჩინოდ არის 
იდენტიფიცირებადი როგორც გარედან, ასევე შიგნიდან. ასეთი პრაქტიკა ეხმარება გარე ინსტიტუციებს, 
რომლებიც დახმარებას უწევენ პენიტენციურ დაწესებულებას ცალკეული ინციდენტების დროს.

ელექტრონული მეთვალყურეობის სისტემა შესაძლოა მოსახერხებელი იყოს პატიმრებისა და 
თანამშრომლების ზედამხედველობისთვის, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ დაწესებულების მართვა 
დადგენილი წესით ხორციელდება. ელექტრონული მეთვალყურეობის სისტემა შესაძლოა, ასევე 
მიზნად ისახავდეს ცალკეული ინციდენტების ჩაწერას, მათი მტკიცებულებად გამოყენების მიზნით. 
ვიდეოკამერები შესაძლოა იყოს სტატიკური და მიმართული იყოს კონკრეტული ტერიტორიისკენ, ან 
იყოს მოძრავი და შესაძლებელს ხდიდეს მთელი ოთახის დანახვას, იძლეოდეს კადრის მიახლოების 
შესაძლებლობას, მაგალითად ვიზიტების ოთახში არსებული მაგიდების მიმართულებით, რათა 
გამოირიცხოს უკანონო ნივთების შესაძლო გადაცემის ფაქტები. ვიდეოკამერა შესაძლოა მიმართული 
იყოს პატიმრებისგან თავისუფალ ტერიტორიაზე, კონკრეტული მოძრაობის, უსაფრთხოების ხელყოფის 
ფაქტების დასაფიქსირებლად. ტექნოლოგიური შესაძლებლობების დონის გათვალისწინებით, 
ინფრაწითელი კამერები სასარგებლოა ღამის პერიოდში ვიდეოჩაწერის განხორციელებისათვის.  
ისევე როგორც პენიტენციურ დაწესებულებაში გამოყენებული სხვა მასალები, ვიდეოკამერებიც უნდა 
უძლებდეს ზემოქმედების გარკვეულ მცდელობებს25.

განგაშის სისტემა
განვითარებულ ქვეყნებში, პენიტენციურ დაწესებულებებს აქვთ განგაშის სისტემა, რომელიც 
თანამშრომლებს აწვდის ინფორმაციას ხანძრის ან სხვა ინციდენტის შესახებ. ისევე როგორც 
25  ციხის დაგეგმვის ტექნიკური სახელმძღვანელო, გვ. 37, UNOPS, 2016.
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სხვა ელექტრონული სისტემების შემთხვევაში, ყურადღება უნდა მიექცეს აღნიშნული სისტემის 
გამართულობის უზრუნველყოფას. არ უნდა მოხდეს ისეთი სისტემების დამონტაჟება, რომლის 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფაც ვერ მოხერხდება. სისტემებისთვის, რომელთა ფუნქციონირებაც 
დამოკიდებულია ელექტროენერგიაზე  გათვალისწინებული უნდა იქნას ელექტროენერგიის ხარისხი 
და მისი უსაფრთხოება, ან ალტერნატიული საშუალებების გამოყენება, როგორიცაა სათადარიგო 
გენერატორი, რაც შესაძლოა დამატებით ხარჯებს იწვევდეს.

განგაშის სისტემის ზოგიერთი საშუალება შესაძლოა მოიცავდეს ღილაკებს, რომლებიც განლაგებულია 
დაწესებულების სტრატეგიულ წერტილებში; საგანგებო სატელეფონო სისტემას, რომელიც ძირითადი 
ხაზისგან დამოუკიდებლად არსებობს; რადიო სისტემას რადიო მიმღებებზე განგაშის ღილაკებით. 
სირენებსა და ზარებს, რომლებიც დაკავშირებულია განგაშის ძირითად სისტემასთან. შეგვიძლია 
განვიხილოთ განგაშის სხვადასხვა სახის საშუალებები:

•	 დასაჭერი განგაშის სისტემები განლაგებულია დაწესებულების სტრატეგიულ წერტილებში, რათა 
თანამშრომლებმა მოახერხონ განგაშის ღილაკის დაჭერა ინციდენტის წარმოქმნის შემთხვევებში. 
ღილაკები დაკავშირებულია კონტროლის ოთახთან, რომელიც ახდენს იდენტიფიცირებას სად 
მოხდა განგაშის ღილაკის გააქტიურება. კონტროლის ოთახიდან შესაძლებელია ინფორმაციის 
მიწოდება თანამშრომლებისთვის რადიოგადამცემის, საგანგებო სიტუაციების ტელეფონის ან 
განგაშის ზარების საშუალებით;

•	 საგანგებო სიტუაციების სატელეფონო სისტემა არსებობს ძირითადი სატელეფონო სისტემისგან 
დამოუკიდებლად. ის აკავშირებს კონტროლის ოთახს ყველა ძირითად პუნქტთან (საცხოვრებელი 
ზონები, სამუშაო ზონები, სამზარეულო, ჯანმრთელობის დაცვის პუნქტები). აღნიშნული ტელეფონები 
სხვა ტელეფონებისაგან შესაძლოა განსხვავდებოდეს ფერით, ან ზარით. უნდა არსებობდეს 
საკონტროლო ოთახთან დასაკავშირებელი ადვილად დასამახსოვრებელი სატელეფონო ნომერი;

•	 დაწესებულების რადიოკავშირი იძლევა განგაშის რადიო სისტემით გადაცემის შესაძლებლობას. 
ზოგიერთ რადიოს შეუძლია რადიოს ლოკაციის იდენტიფიცირება, რათა კონტროლის ოთახს 
დაეხმაროს ინციდენტის ადგილის დადგენაში. რადიო სისტემა შესაძლოა აღჭურვილი იყოს 
განგაშის დაბალი სიხშირის ბგერითი სიგნალით, თანამშრომლებისთვის გადასაცემი სასწრაფო 
ინფორმაციის აღსანიშნავად. შესაძლოა საკონტროლო ოთახშიც იყოს საგანგებო სიტუაციების 
გარე სამსახურებთან   შემაერთებელი რადიო სისტემის არსებობის საჭიროება;

•	 სირენები (საყვირები) და ზარები შესაძლოა მიერთებული იყოს ძირითად განგაშის სისტემასთან, 
რათა უზრუნველყოს თანამშრომელთა ყურადღების მიპყრობა ინციდენტის მიმართ;

•	 გასაღებების განგაშის სიტემა შესაძლოა დამონტაჟდეს, რათა მისცეს განგაშის სიგნალი მთავარი 
შესასვლელი კარის (საკონტორლო-გამშვები პუნქტის) მცველებს26, თუ თანამშრომელი ტოვებს 
შენობას და თან აქვს დაწესებულების გასაღებები27.

პერსონალური მონაცემების დაცვა
დაწესებულებებში, როგორც წესი მუშავდება და ინახება მონაცემები, როგორც პატიმრის, ასევე 
პერსონალის შესახებ (პირადი საქმეები, სხვადასხვა სახის ჩანაწერები და ა.შ.). ასეთი სახის მონაცემები 
შესაძლოა მუშავდებოდეს ავტომატური (ელექტრონული) და არაავტომატური გზით. ასეთი სახის 
მონაცემები (როგორც სერვერები, ასევე კონკრეტული მასალები) უნდა ინახებოდეს განსაკუთრებით 
დაცულ ადგილას და მასზე ხელმისაწვდომობა არ უნდა ჰქონდეთ გარეშე პირებს. მისი დაცულობა 
განსაკუთრებით უნდა იყოს უზრუნველყოფილი კრიზისული სიტუაციების დროს. სასურველია 
არსებობდეს ინფორმაციის პარალელურად  ორ წერტილზე შენახვის პრაქტიკა (ე.წ “Backup”) .

კომუნალური მოწყობილობები
დაწესებულება უნდა ეცადოს ჰქონდეს ალტერნატიული ელექტროენერგიის წყარო (დიზელ 
გენერატორი, მზის ენერგია და ა.შ). უნდა არსებობდეს, აგრეთვე დამოუკიდებელი და სანდო წყლის 
მიღების წყარო. მიზანშეწონილია, რომ ამ მოწყობილობების მართვის ცენტრი ლოკალიზებული იყოს 
უსაფრთხო, განსაკუთრებულად დაცულ ადგილას. 

კარის ჩამკეტი მექანიზმები
26  ქართული კანონმდებლობით გარე დაცვის სამსახურის გუშაგი, უსაფრთხოების სამსახურის ოფიცერი ან/და რეჟიმის ინსპექტორი.
27  ციხის დაგეგმვის ტექნიკური სახელმძღვანელო, გვ. 36, UNOPS, 2016.
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პენიტენციური დაწესებულება უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ჩამკეტი სისტემებით, რომლებიც 
ასახავს უსაფრთხოების საჭირო ზომას, წესრიგისა და პატიმართა გადაადგილებაზე კონტროლის 
უზრუნველსაყოფად. შესაძლოა გამოყენებული იქნას როგორც მექანიკური, ისე ელექტრონული 
სისტემები. ბევრ პენიტენციურ დაწესებულებაში იყენებენ შერეულ სისტემას, რათა უზრუნველყონ 
უსაფრთხოების აუცილებელი დონე.

ელექტრო ჩამკეტ სისტემას შეუძლია პატიმართა გადაადგილების ეფექტიანი კონტროლის 
შემოთავაზება. პიკის საათებში ისინი ასევე საჭიროებენ ნაკლებ თანამშრომელს დაკეტვისა და 
გაღებისთვის (მაგ: დილით კარის გაღება და საღამოს ჩაკეტვა). ელექტრო კარები შესაძლოა 
განსაკუთრებით მოსახერხებელი იყოს ძირითად შემოსასვლეში მანქანებისა და ფეხით 
შემსვლელებისათვის. თუმცა ელექტრო ჩამკეტები შესაძლოა გამოყენებული იყოს მხოლოდ მაშინ, თუ 
ხელმისაწვდომია ელექტროენერგია, სისტემა სანდოა, და მოქმედებს შეკეთებისა და ფუნქციონირების 
უზრუნველყოფის ღონისძიებები.
ხელით ჩასაკეტი (მექანიკური) სისტემები განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით. ზოგიერთი სისტემა კვლავ 
იყენებს ბოქლომებს, მაშინ როდესაც სხვაგან არის უფრო რთული ჩამკეტები და გასაღების სისტემები. 
ბოქლომები განსაკუთრებით ადვილი დასაზიანებელია, ამიტომ თანამედროვე პენიტენციურ 
დაწესებულებებში უპირატესობა უნდა მიენიჭოს შესაბამის საკეტებსა და გასაღებების სისტემას. ასეთი 
სისტემები შესაძლოა ძვირი იყოს, თუმცა ისინი უფრო მდგრადია ზეწოლის მიმართ და უფრო გამძლეა. 
ქვემოთ განხილულია მათი რამდენიმე სახეობა.

1 სახეობა
აღნიშნული ტიპის გასაღებები უზრუნველყოფენ უსაფრთხოების უმაღლეს ხარისხს. ისინი 
ძირითადად განთავსებულია განყოფილებების (სექტორების, კორპუსების) შესასვლელში, შიდა 
პერიმეტრის კართან, ცალკეული ზონების კართან, რომლებიც იცავს მაღალი უსაფრთხოებისა და 
მოწყვლადობის ზონებს. ორმაგი საკეტები გამოიყენება, როდესაც დაწესებულებაში არის ღამის დრო 
და თანამშრომელთა რიცხვი დაწესებულებაში საგრძნობლად შემცირებულია. მათი გამოყენება 
შესაძლებელია აგრეთვე გაქცევის მყისიერი საფრთხის არსებობის დროს. ორმაგი ჩაკეტვის სისტემა 
განსაკუთრებით სასარგებლოა, როდესაც ადგილი აქვს გასაღების დაკარგვას ან პატიმრებმა 
მოახერხეს ძირითადი გასაღების დუბლიკატის დამზადება. 

2 სახეობა
გასაღებების ეს ტიპი არის პირველი ტიპის მსგავსი, თუმცა მისგან განსხვავებით არ აქვს ორმაგი 
ჩაკეტვის სისტემა. ეს სისტემა ძირითადად გამოიყენება დიდი ხის კარის ჩასაკეტად, რომლებიც 
იცავს პირველი ტიპის საკეტი სისტემით უზრუნველყოფილ ჭიშკარს. ეს სისტემა წარმოადგენს დაცვის 
დამატებით ფენას და შესაძლოა დამონტაჟებული იყოს სექტორებს (კორპუსებს) შორის არსებულ 
კარებზე, მაგალითად საცხოვრებელი და სამუშაო ზონის შიგნით, ისევე როგორც დაწესებულების 
გარშემო ძირითადი ზონების განსაზღვრისთვის. კარგ ამინდში, აღნიშნული კარი შესაძლოა იყოს 
ღია, თუმცა უნდა მოქმედებდეს შესაბამისი მოწყობილობები, რომლებიც უზრუნველყოფს კარის ღია 
მდგომარეობაში დაფიქსირებას.

3 სახეობა
მესამე ტიპის საკეტები გამოიყენება ოთახების კარებისთვის, ნივთების შესანახი ოთახების კარების 
დასაკეტად, სადაც ინახება დაბალი რისკის მქონე მასალები, თანამშრომელთა საპირფარეშოების, 
საკლასო ოთახების ჩასაკეტად. შესაძლებელია პენიტენციურ დაწესებულებაში რამდენიმე ამ ტიპის 
გასაღების არსებობა, რათა ლიმიტირებული იყოს ცალკეულ ტერიტორიებზე მხოლოდ უფლებამოსილი 
პირების წვდომა. 

4 სახეობა
მეოთხე ტიპის საკეტები გამოიყენება საკნებისთვის. მათ შესაძლოა ჰქონდეთ ხრახნიანი 
სატრიალებელი, რაც ცხადად მიუთითებს, რომ გარშემო მოთავსებულია ჭანჭიკი, რომელიც 
ჩამაგრებულია კარის ჩარჩოში. საკეტს ასევე შესაძლოა ჰქონდეს ღილაკი, რაც შესაძლებლობას 
მისცემს თანამშრომლებს ჭანჭიკები დააფიქსირონ ღია მდგომარეობაში, კარის ჩარჩოს გარეთ, რომ 
თანამშრომლებმა შეძლონ საკანში შესვლა ისე, რომ არ ეშინოდეთ შიგნით ჩაკეტვის. იმისათვის, 
რომ დაწესებულებაში, სადაც იყენებენ ხელის (მექანიკურ) საკეტებს, უზრუნველყოფილი იყოს 
უსაფრთხოება, თანამშრომლებს ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ მხოლოდ იმ გასაღებებზე, რომლებიც 
მათ საკუთარი მოვალეობების შესრულებისთვის ესაჭიროებათ. მაგალითად რეჟიმზე პასუხისმგებელ 
თანამშრომელს შესაძლოა ხელი მიუწვდებოდეს საკნის გასაღებზე, მაშინ როდესაც ფსიქოლოგს 
შესაძლოა ასეთი გასაღები საერთოდ არ ესაჭიროებოდეს. დაწესებულებაში უნდა არსებობდეს 
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საგანგებო სიტუაციების ზომები, რათა საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნას უსაფრთხო 
ევაკუაცია სტიქიური უბედურებების ან ხანძრის დროს. ეს ზომები უნდა ეხებოდეს აგრეთვე გასაღებების 
ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმირებულობას28.

გასაღებების კონტროლი, ასევე გულისხმობს პროცედურებსა და პრაქტიკას, რომელიც უზრუნველყოფს, 
რომ გასაღებები (განსაკუთრებით უსაფრთხოების სისტემის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული) 
ექვემდებარებოდეს კონტროლს და ინახებოდეს დაცულ ადგილას. პროცედურები და პრაქტიკა უნდა 
არეგულირებდეს გასაღებების შენახვას, აღრიცხვას, დამზადებას, მიღებასა და გამოყენებას.

გარდა ამისა, პენიტენციური დაწესებულების გასაღებები და საკეტები უსაფრთხოების თვალსაზრისით 
შესაძლოა დაიყოს შემდეგ კატეგორიებად:

1. ძალიან მაღალი უსაფრთხოების - დაპატენტებული გასაღები ან საკეტი  მრავალი უსაფრთხოების 
დეტალით, რომლის მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ მწარმოებლისგან და რომლის ასლის 
გაკეთებაც შეუძლია მხოლოდ მწარმოებელს შესაბამისი ნებართვის მიღების შემდეგ;

2. მაღალი უსაფრთხოების –  დაპატენტებული გასაღები ან საკეტი შედარებით ნაკლები უსაფრთხოების 
დეტალით და გასაღებით, რომლის ასლის გაკეთება შეუძლია მხოლოდ მწარმოებელს;

3.საშუალო უსაფრთხოების – გასაღები და საკეტი შესაძლოა შეძენილი იქნას სპეცილისტ 
მიმწოდებლისგან და მისი დუბლიკატის გაკეთება საჭიროებს სპეციალურ აღჭურვილობას;

4. დაბალი უსაფრთხოების – სტანდარტული, დაბალი ხარისხის გასაღებები და საკეტები, რომელთა 
შეძენა შესაძლებელია ნებისმიერი საცალო გამყიდველისგან და რომლის ასლიც ადვილად მზადდება.

საკეტებისა და გასაღებების კატეგორია უნდა განისაზღვროს დაწესებულების უსაფრთხოების 
მოთხოვნებისა და ხელმისაწვდომი რესურსების შესაბამისად.

გასაღებების სათადარიგო ასლები უნდა ინახებოდეს უსაფრთხო ადგილას და უნდა გამოიყენებოდეს 
დაკარგული ან დაზიანებული გასაღებების ჩასანაცვლებლად, ასევე დამატებითი უსაფრთხოების 
უზრუნველსაყოფად ინციდენტის მართვის დროს.

საიარაღო
ეს არის დაცული ტერიტორია სადაც ინახება ცეცხლსასროლი იარაღი და სპეციალური საშუალებები 
(იმ შემთხვევაში, თუკი დაწესებულებაში არის ასეთი სახის საიარაღო). ეს ტერიტორია საჭიროებს 
უსაფრთხოების ძალიან მაღალ დონეს, ლიმიტირებული ხელმისაწვდმობის, დამატებითი 
წინაღობებისა და საკეტების დამონტაჟების ჩათვლით. აღნიშნული  ტერიტორია არ უნდა იყოს 
განლაგებული ადგილზე, რომელიც ხელმისაწვდომია პატიმრებისთვის. იგი უნდა იყოს განთავსებული 
განსაკუთრებით დაცულ ადგილას.

28   ციხის დაგეგმვის ტექნიკური სახელმძღვანელო,გვ. 34-35, UNOPS, 2016.
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დაწესებულებების სპეციფიკის გათვალისწინებით, შეიძლება განისაზღვროს სხვა წერტილებიც, 
რომლებიც შესაძლოა მოექცეს განსაკუთრებული დაცვისა და მეთვალყურეობის ქვეშ.

სტატიკური უსაფრთხოების სხვა კომპონენტები

საფეხურიანი მიწისქვეშა სივრცეები საგანგებო სიტუაციებისთვის
პენიტენციური დაწესებულების შენობები, სადაც განთავსებულნი მაღალი რისკის პატიმრები, შესაძლოა 
საჭიროებდნენ საფეხურიანი მიწისქვეშა სივრცეების არსებობას, რათა თანამშრომლებმა მოახერხონ 
შენობაში შეღწევა საგანგებო მდგომარეობების, მაგ: ბუნტის დროს. აღნიშნულ სივრცეს უნდა ჰქონდეს 
კარი, რომელიც შიგნით იღება, რათა არ მოხდეს მათზე ბარიკადის ორგანიზება პატიმრების მხრიდან. 

პატიმრებისაგან თავისუფალი ზონები
მიწის ვიბრაციის განმსაზღვრელი მოწყობილობები, მოძრაობის შემნიშვნელი მსუბუქი გამოსხივების 
სენსორები და ინფრაწითელი მოწყობილობები შესაძლოა განთავსდეს პატიმრებისგან თავისუფალ 
ზონებში, რათა მოახდინოს პატიმრების გამოაშკარავება გაქცევის მცდელობის დროს, განსაკუთრებით 
ღამით.

სადრენაჟე მილები 
პატიმართა სახურავზე მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად, შესაძლოა მილის გარშემო  მოთავსდეს  
შვერილები. ასევე შესაძლებელია დამონტაჟდეს სამაგრები, რომლებიც ადგილზე დააფიქსირებს 
მილს, თუმცა ვერ გაუძლებს ადამიანის წონას.

კაბელები
კედლებისა და შენობის გვერდზე არსებობისას, კაბელები ისე მჭიდროდ უნდა იყოს დამონტაჟებული 
კედელთან, რომ პატიმრებს არ მიეცეთ მათი გამოყენების შესაძლებლობა.

კიბის შესანახი ადგილი
ციხეში ყოველთვის უნდა მიექცეს ყურადღება კიბეების შენახვას. კიბეების შესანახად შესაძლოა 
გამოყენებული იქნას უსაფრთხო ტერიტორიაზე მოთავსებულ შესანახი სივრცე.

ორმაგი ჭიშკრები და კარები: იატაკის ჭანჭიკები
ორმაგი ჭიშკრები და კარები ისე უნდა იქნას დაპროექტებული, რომ პატიმრებმა ვერ მოახერხონ 
გაქცევის მიზნით, იატაკზე მდებარე ორივე ჭანჭიკის ერთდროულად ამოძრობა და შემდეგ მიწოლით 
შესასვლელის გათავისუფლება29.

29  ციხის დაგეგმვის ტექნიკური სახელმძღვანელო, გვ. 37, UNOPS, 2016.
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პატიმრის მიღება და განთავსება

თავი: 2
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მეორე თავი
პატიმრის მიღება და განთავსება
საერთაშორისო სტანდარტები და პრაქტიკა

პენიტენციურ სისტემაში არსებობენ პატიმრები, რომლებიც საჭიროებენ მაღალი უსაფრთხოების 
პირობებში მოთავსებას. ამ პატიმრების მართვა მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს 
დაწესებულებების ადმინისტრაციისთვის, რომლებმაც უნდა მიაღწიონ ბალანსს შემდეგ ფაქტორებს 
შორის: საფრთხე, რომლებსაც პატიმრები ქმნიან საზოგადოებისთვის დაწესებულებიდან თავის 
დაღწევის შემთხვევაში, საფრთხე, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ დაწესებულების შიგნით არსებული 
წესრიგისთვის (რეჟიმისათვის) და სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ ყველა პატიმარს მოეპყროს 
ღირსეულად და ჰუმანურად (რაც უკვე განხილულ იქნა შესავალ ნაწილში). 

თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთი პატიმარი, რომელიც იმყოფება მაღალი 
უსაფრთხოების პირობებში, მთელი რიგი მიზეზებიდან გამომდინარე, რეალურად მოთავსებული 
უნდა იყოს უფრო დაბალი უსაფრთხოების პირობებში. მაღალი რისკის პატიმრები გამუდმებით უნდა 
იყვნენ უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ და მათი გადაადგილების თავისუფლება, ისევე როგორც სხვა 
ადამიანებთან კონტაქტი უნდა განხორციელდეს თანამშრომელთა უშუალო მეთვალყურეობით. სწორი 
განხორციელების შემთხვევაში, მაღალი უსაფრთხოების პირობების უზრუნველყოფა მოითხოვს დიდ 
ფინანსურ, ტექნიკურ და ადამიანურ რესურსებს. 

დაწესებულების ადმინისტრაციის შესაძლებლობა პატიმრებს მოექცეს როგორც ინდივიდებს ან 
ინდივიდთა ჯგუფებს, და არა როგორც ერთ ჰომოგენურ ჯგუფს, ეფექტური კლასიფიკაციისა და 
განცალკევების პროცესის გამოყენებით, ხელს უწყობს დაწესებულებაში წესრიგის შენარჩუნებას 
და პატიმართა რეაბილიტაციის პროცესს. თუმცა სხვადასხვა კატეგორიის პატიმართა ფიზიკურად 
განცალკევების შესაძლებლობა დამოკიდებულია დაწესებულების ინფრასტრუქტურასა და 
გადატვირთულობის დონეზე. სამწუხაროდ, ბევრი პენიტენციური დაწესებულება ეფექტურ ფიზიკურ 
განცალკევებას ვერ ახერხებს.30

რისკების შეფასებამ შესაძლოა დაწესებულების ადმინისტრაციას მისცეს დაწესებულების მართვის 
ყველაზე მისაღები ფორმის არჩევის შესაძლებლობა, მათ შორის ისეთი საკითხების გადაწყვეტის 
საშუალება როგორიცაა პატიმართა განთავსება დაწესებულების შიგნით და საჭირო ზედამხედველობის 
დონე. პატიმრების კლასიფიცირება უნდა მოხდეს მათი მიღებისას და შემდეგ რაიმე მნიშვნელოვანი 
მოვლენის დადგომისას, რამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს პატიმრის მართვაზე.

ეფექტური კლასიფიკაციის პროცესი ეფუძნება ინდივიდის საჭიროებებს და უპირისპირდება 
ტრადიციულ, ყველა პატიმრის მიმართ მსგავსი მოპყრობის მიდგომას. ყველა პატიმრის მიმართ 
იმგვარად მოპყრობა, თითქოს ისინი წარმოადგენენ თანაბარ რისკს არის უსამართლო და 
წარმოადგენს რესურსების არაეფექტიან გამოყენებას.

საჭიროა არსებობდეს ნათელი, კარგად განსაზღვრული სისტემა იმის იდენტიფიცირებისთვის, თუ 
რომელი პატიმარი უნდა განთავსდეს მაღალი უსაფრთხოების დაწესებულებაში. რისკის დონე, 
რომელსაც წარმოადგენს პატიმარი უნდა შეფასდეს ინდივიდუალურად განგრძობად და რეგულარულ 
საფუძველზე.

ბევრ ქვეყანაში არსებობს უსაფრთხოების სხვადასხვა დონეები, რომლებიც პირობითად შესაძლოა 
სამ კატეგორიად დაიყოს (თუმცა შესაძლებელი უფრო მეტად დიფერენცირებაც):

•	 უსაფრთხოების მინიმალური დონე. გამოყენებული უნდა იქნას იმ პატიმრების მიმართ, რომლებიც 
მცირედ საფრთხეს წარმოადგენენ, ან არ წარმოადგენენ საფრთხეს საზოგადოებისთვის, 
რომელთა გაქცევის რისკიც არ არსებობს. ამ პირობებში, ფიზიკური უსაფრთხოების დონე არის 
დაბალი. უმეტეს შემთხვევაში არ არსებობს პერიმეტრის უსაფრთხოება. შიდა უსაფრთხოება 
შემოიფარგლება მხოლოდ საცხოვრებელი ოთახების კარის დაკეტვით ღამის საათებში. ასეთ 
პირობებში შესაძლოა მოხდეს  არაძალადობრივი დანაშაულისთვის მსჯავრდებულ პირთა, 
აგრეთვე იმ პატიმართა განთავსება, რომლებიც დიდი ხნის მანძილზე იხდიდნენ სასჯელს და 
უახლოვდებიან გათავისუფლების თარიღს.

30  “ციხის ინციდენტების მართვა”, UN 2013.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებაპატიმრის მიღება და განთავსება

•	 უსაფრთხოების საშუალო დონე. ამგვარი პირობები შეესაბამება პატიმრების უმრავლესობის 
საჭიროებებს, რომლებსაც შესაძლოა არ აქვთ გადაწყვეტილი გაქცევა, არ არღვევენ წესრიგს 
(რეჟიმს), თუმცა მათ მიმართ არ არსებობს საკმარისი ნდობა მინიმალური უსაფრთხოების 
დაწესებულებაში განთავსებისთვის. ეს პირობები, როგორც წესი გულისხმობს უსაფრთხო 
პერიმეტრს, როგორიც არის ღობე.  ყველა შიდა კარი ჩვეულებრივ დაკეტილია, თუმცა პატიმრებს 
შეუძლიათ დაწესებულების ტერიტორიაზე გადაადგილება უშუალო ზედამხედველობის გარეშე.

•	 უსაფრთხოების მაქსიმალური დონე. ეს პირობები გულისხმობს, რომ გაქცევა ფაქტიურად 
შეუძლებელია და შესაძლოა გამოყენებული იქნას განსაკუთრებით საშიში პატიმრების მიმართ. 
ამ ტიპის დაწესებულებებში არსებობს ფიზიკური უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტი, როგორც 
პერიმეტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე დაწესებულების შიგნით. პატიმართა გადაადგილება 
დაწესებულებაში ხდება თანამშრომლების თანხლებითა და უშუალო მეთვალყურეობით, 
საჭიროების შემთხვევაში სათითაოდ. ნებისმიერი სისტემის პირობებში, პატიმრების მხოლოდ 
მცირე ნაწილი საჭიროებს ამგვარ პირობებში განთავსებას.

რისკების სხვადასხვა დონე შესაბამისად მოითხოვს უსაფრთხოების სხვადასხვა დონეს. ყველა 
დაწესებულებაში შემსვლელი პატიმრის რისკისა და უსაფრთხოების დონის შემოწმება უზრუნველყოფს, 
რომ დაწესებულებას ჰქონდეს მისთვის საჭირო ინფორმაცია ნებისმიერ ინდივიდზე, რაც თავის 
მხრივ უზრუნველყოფს, რომ ნებისმიერი წესრიგის (რეჟიმის) დარღვევა იქნება აღკვეთილი და 
დაწესებულების ხელმძღვანელობას ექნება შესაძლებლობა თანამშრომლები სწრაფად გადააჯგუფოს 
იმ ტერიტორიაზე, რომელიც მეტ ყურადღებას საჭიროებს. არსებობს რისკების სხვადასხვა სახეები 
(მაგ: გაქცევის რისკი, სხვა პატიმრებს შორის ძალადობის რისკი, საკუთარი თავის ან დაწესებულების 
თანამშრომელთა დაზიანების რისკი და ა.შ.). პატიმართა განცალკევება, გამოიყენება, როგორც 
დაწესებულების ეფექტური მართვის საშუალება. ზოგჯერ დაბალი რისკის პატიმარი შესაძლოა 
მოგვიანებით გახდეს მაღალი რისკის მატარებელი და საჭირო გახდეს მისი სხვა დაწესებულებაში 
გადაყვანა. მნიშვნელოვანია, რომ მუდმივად ხდებოდეს პატიმრების რისკის შეფასება, ამის ეფექტურ 
გზას კი წარმოადგენს პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის არსებული ურთიერთობა. რისკების 
შეფასებისას, ასევე მხედველობაში უნდა მივიღოთ ის ფაქტი, რომ პატიმართა გარკვეული ჯგუფი 
შესაძლოა იყოს სხვა პატიმრებისგან დაზიანების რისკის ქვეშ31, რომელსაც სისტემის შიგნით არსებული 
სუბკულტურა განაპირობებს.

რისკის შეფასება იძლევა შესაძლებლობას მოხდეს იმ პატიმართა იდენტიფიცირება, რომლებიც 
საფრთხეს უქმნიან თავიანთ თავს, თანამშრომლებს, სხვა პატიმრებს ან უფრო ფართოდ, საზოგადოებას. 
ბევრ ქვეყანაში შექმნილია კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვით ხორციელდება რისკების შეფასება. 
არის რიგი საკითხებისა, რომლებიც გათვალისწინებული უნდა იქნას რისკების შეფასების დროს32:

•	 რისკი, რომელიც შეიძლება შეექმნას საზოგადოებას პატიმრის გაქცევის შემთხვევაში

ზოგიერთი ინდივიდი, რომელიც იმყოფება პენიტენციურ დაწესებულებაში წარმოადგენს საფრთხეს 
სახელმწიფოს, ადამიანთა გარკვეული ჯგუფის ან ცალკეული ინდივიდებისთვის. ამ მიზეზით, უნდა 
გადაიდგას ყველა შესაძლო ნაბიჯი, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მათი მხრიდან ლეგიტიმური 
პატიმრობიდან თავის დაღწევის აღკვეთა. აღნიშნულ პატიმრებთან დაკავშირებით ხდება იმ საფრთხის 
ხასიათის შეფასება, რომელსაც ისინი, როგორც ინდივიდები შექმნიან დაწესებულებიდან გაქცევის 
შემთხვევაში. უნდა გაანალიზდეს რამდენად არის მათთვის ხელმისაწვდომი რესურსები, როგორც 
დაწესებულების შიგნით, აგრეთვე მის გარეთ, რომლებიც შესაძლოა მათ გაქცევაში დაეხმაროს. 

•	 რისკი, რომელიც ექმნება დაწესებულებაში არსებულ წესრიგს

პატიმართა მცირე ნაწილმა შესაძლოა არ აღიაროს დაწესებულებაში არსებული კონტროლის 
საჭიროება და არსებული წესები/პროცედურები და ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად გააკეთოს 
ყველაფერი, რათა ხელყოს დაწესებულების ნორმალური ფუნქციონირება. შესაძლოა აღნიშნული 
პატიმრების სამართავად საჭირო გახდეს სპეციალური ღონისძიებების მიღება. დროდადრო 
შესაძლოა რომელიმე პატიმრის ქცევა პრობლემას წარმოადგენდეს დაწესებულებისთვის. ეს საკითხი 
შესაძლოა მოგვარდეს ჩვეულებრივი დისციპლინური ღონისძიებების გამოყენებით, დადგენილი 
ფორმით მოხდეს პატიმართა მოტივირება რომ დაემორჩილონ არსებულ წესებსა და რეგულაციებს, 
31  Handbook for Prison Leaders, UN on Drugs and Crime.
32  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მეორე გამოცემა, გვ. 61, 
ენდრიუ კოილი, 2009.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

მაღალი უსაფრთხოების პირობების გამოყენების გარეშე. თუმცა შესაძლოა, არც ერთი ასეთი სახის 
ჩარევა ეფექტიანი არ იყოს და პირი მკაცრი კონტროლის და ზედამხედველობის ქვეშ მოექცეს.

•	 რისკის განსაზღვრა დანაშაულის  ხასიათის მიხედვით

ზოგჯერ არის ტენდენცია, რომ პატიმრები მაღალი რისკის დაწესებულებაში თავსდებიან ავტომატურად, 
მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმიდან გამომდინარე. მაგალითად, შესაძლოა ეს პრინციპი 
გამოიყენებოდეს ყველა იმ პირის მიმართ, რომლებიც მსჯავრდებულნი არიან მკვლელობისთვის. 
ზოგჯერ შესაძლოა, მაღალი რისკის დაწესებულებაში მოთავსება იყოს სასჯელის ნაწილი (მაგალითად 
უვადო თავისუფლების აღკვეთა), პირობა, რომლის განსაზღვრასაც ახდენს სასამართლო. 

საერთაშორისო ინსტრუმენტები ნათლად აღნიშნავენ, რომ ყველა აკრძალვა/შეზღუდვა 
ლიმიტირებული უნდა იქნას აუცილებელი მინიმუმით. მათი განსაზღვრა უნდა მოხდეს არა 
ავტომატურად, არამედ ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე. ბოლო წლებში, არაერთმა ქვეყანამ, 
პენიტენციურ დაწესებულებებში ააშენა მაღალი უსაფრთხოების განყოფილებები იმ მოლოდინით, რომ 
მოხდებოდა მათი გამოყენება. მათი აშენება და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა საკმაოდ ძვირია. 
აქედან გამომდინარე, მათ მიმართ ხორციელდება ზეწოლა, რომ მოხდეს მათი ათვისება პატიმართა 
განსათავსებლად. აღნიშნული განყოფილებები არ უნდა იქნას გამოყენებული საფუძვლიანი მიზეზის 
გარეშე33.

პატიმრის მიერ სერიოზული დანაშაულის ჩადენა ან ამგვარი დანაშაულის ჩადენაში ბრალდება 
შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი ფაქტორი, რაც განაპირობებს მის მაღალი უსაფრთხოების დაწესებულებაში 
მოთავსებას. თუმცა ეს არ შეიძლება უცვლელად წარმოადგენდეს გადამწყვეტ ფაქტორს. 

ყველაზე საშიში პატიმრები

ზოგიერთი პატიმარი შესაძლოა იმდენად საშიში იყოს, ან იმდენად არღვევდეს წესრიგს (რეჟიმს), რომ 
არსებობდეს მათი დაწესებულების პოპულაციისგან განცალკევებით მოთავსების საჭიროება მაღალი 
უსაფრთხოების დაწესებულების შიგნითაც კი. აღნიშნული დაწესებულების მართვის სტრუქტურირება 
ფრთხილად უნდა განხორციელდეს, იმგვარად, რომ გათვალისწინებული იქნას პენიტენციური 
დაწესებულების კარგი მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები, რომლებიც აღწერილია აღნიშნულ 
სახელმძღვანელოში. იზოლაცია გამოყენებული უნდა იქნას, როგორც უკიდურესი ღონისძიება 
მხოლოდ მოკლე პერიოდის მანძილზე34.

პატიმრების მართვა სპეციალურ მაღალი უსაფრთხოების პირობებში

უკვე აღინიშნა, რომ იზოლაცია არ არის კარგი პრაქტიკა - როგორც წესი არსებობს ორი მოდელი, 
რომლის საშუალებითაც ხდება პატიმრების მართვა მაქსიმალური უსაფრთხოების პირობებში. 

•	 პირველი გულისხმობს მათ იზოლაციაში მოთავსებას განმარტოებით, ან ერთ ან ორ სხვა 
პატიმართან ერთად. მსგავს პირობებში, პატიმრები მთელ დღესა და ღამეს ატარებენ თავიანთ 
საცხოვრებელ საკანში. ამგვარი დაწესებულებებიდან პატიმრებს ხელი არ მიუწვდებათ რაიმე 
სახის აქტივობაზე, საკნის გარეთ გასვლაზე და არიან სრულიად უსაქმოდ. მათ შესაძლოა მიეცეთ 
შენობის გარეთ არსებულ შემოსაზღვრულ სივრცეში განმარტოებით, ერთი საათით გასვლის 
უფლება. საკნის დატოვების ყველა შემთხვევაში ხდება მათი შემოწმება და მათთვის ბორკილების 
დადება. ზოგიერთი იურისდიქციის ფარგლებში, შესაძლოა პატიმრები წლობით იმყოფებოდნენ 
მსგავს რეჟიმში. პატიმრებთან მოპყრობის ამგვარი მეთოდი არ წარმოადგენს დადებით პრაქტიკას 
და უმეტესად გამოწვეულია  შესაბამისი მართვის ტექნიკების არარსებობით.

•	 მცირე ჯგუფებად დაყოფა. ბევრად უკეთეს პრაქტიკას წარმოადგენს ამგვარი პატიმრების 
განთავსება მცირე ზომის ჯგუფებად, დაახლოებით ათ პატიმრამდე, იმის გათვალისწინებით, 
რომ შესაძლებელი იქნება მაქსიმალური უსაფრთხოების პოზიტიური რეჟიმის უზრუნველყოფა 
სხვა პატიმრებისაგან განცალკევებულ მცირე ჯგუფებად მოთავსებით, პატიმართა განმარტოებით 
მოთავსების გარეშე. აღნიშნული განყოფილებები მოქმედებს იმ პრინციპის საფუძველზე, რომ 
კარგად გადამზადებული თანამშრომლებისთვის შესაძლებელი უნდა იყოს დაამყარონ პოზიტიური 

33  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, გვ. 72-73, ენდრიუ კოილი, 2009.
34  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, გვ. 71, ენდიუ კოილი, 2009.
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და აქტიური რეჟიმი ყველაზე საშიში პატიმრებისთვისაც კი.  მიზანი არის, რომ უსაფრთხო პერიმეტრის 
ფარგლებში, პატიმრებს უნდა შეეძლოთ თავისუფლად გადაადგილება განყოფილებებს შორის და 
ჩვულებრივ ყოველდღიურ აქტივობებში მონაწილეობა. ასეთ პირობებში პატიმრების იზოლირება 
ხდება მხოლოდ მაშინ, თუ სხვა არანაირი მეთოდი არ მუშაობს და მხოლოდ მცირე პერიოდის 
განმავლობაში.35

მაღალი უსაფრთხოების მინიმალური გამოყენება

როგორც უკვე აღინიშნა, პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობას 
წარმოადგენს ყველა პატიმრისთვის ღირსეული და ჰუმანური პირობების შექმნა, მიუხედავად მათ მიერ 
ჩადენილი დანაშაულისა, ან იმ დანაშაულისა რომლის ჩადენაშიც ედებათ ბრალი. ეს ვალდებულება 
აქტუალურია მაღალი უსაფრთხოების პირობებში მყოფი პატიმრების შემთხვევაშიც. შეზღუდვები, 
რომლებიც გამოიყენება მათ მიმართ არ უნდა იყოს იმაზე მეტი, ვიდრე ეს საჭიროა მათი უსაფრთხო 
პატიმრობის უზრუნველსაყოფად.

ცალკეული პატიმრების უსაფრთხოების დონე უნდა გადაიხედოს რეგულარული ინტერვალებით 
სასჯელის მოხდის პერიოდში. როგორც წესი, სასჯელის გარკვეული ნაწილის გასვლასთან ერთად, 
პატიმრები ნაკლები რისკის მატარებელნი ხდებიან. უფრო დაბალი უსაფრთხოების პირობებში 
გადაყვანის პერსპექტივა ასევე შესაძლოა გახდეს კარგი ქცევის მოტივატორი36.

„პენიტენციური დაწესებულებების მოვალეობაა აღასრულონ სასამართლოს მიერ შეფარდებული 
სასჯელი თავისუფლების აღკვეთის სახით. მათ მოვალეობას არ წარმოადგენს დამატებითი შეზღუდვების 
შემოღებით სასჯელის დამძიმება. პირიქით, მათ უნდა მიიღონ ყველა შესაძლო ზომა, იმისათვის, რომ 
ცხოვრება დაწესებულებაში და თავისუფლების პირობებში იყოს მაქსიმალურად მსგავსი. ამის ერთ-
ერთ მიზეზს წარმოადგენს სასჯელის მოხდის შემდეგ საზოგადოებაში რეინტეგრაციის, კანონმორჩილ 
მოქალაქედ დაბრუნების შესაძლებლობის გაზრდა. დაწესებულების თანამშრომლებს უნდა ესმოდეთ, 
რომ მართვის ეს მეთოდი ხელს უწყობს უსაფრთხოებისა და წესრიგის შენარჩუნებას“37.

ხშირად არის საუბარი, რომ არსებობს პატიმრების გარკვეული კატეგორია, რომელიც იმდენად საშიშია 
და იმხელა საფრთხის მატარებელია, რომ საჭიროებს ხანგრძლივი დროით სპეციალურ, მაქსიმალური 
უსაფრთხოების პირობებში მოთავსებას, ზოგჯერ მთელი სიცოცხლის მანძილზეც კი. ეს არის ძალიან 
სახიფათო შეხედულება. მსოფლიოში, ბევრ სისტემას ჰქონია ხანგრძლივი დროის მანძილზე შეხება 
პატიმრებთან, რომლებიც რეალურ საფრთხეს წარმოადგენენ სახელმწიფოსთვის. მათ ყოველთვის 
მოეთხოვებოდათ მოქცეულიყვნენ საერთაშორისო და ადგილობრივი სტანდარტების პარამეტრებით. 
ამ პატიმრების ღირსეულად და ჰუმანურად მართვა წარმოადგენს პროფესიონალური პენიტენციური 
სისტემის უდიდეს ტესტს. ეს კვლავ აქტუალურ საკითხად რჩება. ამ პრინციპის დაუცველობა სრულიად 
მცდარი გადაწყვეტილებაა, მათ შორის პენიტენციური სისტემის მართვის პერსპექტივიდან. 

პენიტენციური დაწესებულებები, სადაც მხოლოდ პატიმრების მცირე რაოდენობაა განთავსებული 
მაღალი უსაფრთხოების პირობებში, უფრო უსაფრთხოა როგორც პატიმრებისთვის, აგრეთვე 
თანამშრომლებისთვის. პატიმრების მცირე რაოდენობის პირობებში, თანამშრომლებს შეუძლიათ 
იმ პატიმრების იდენტიფიცირება, რომლებიც უნდა იყვნენ მოთავსებულნი მაღალი უსაფრთხოების 
პირობებში შესაბამისი ზედახმედველობის ქვეშ. იქ, სადაც მაღალი უსაფრთხოების პირობებში ბევრი 
პატიმარია მოთავსებული, თანამშრომლები ვეღარ ახერხებენ უშუალო, ახლო სუპერვიზიას და იმ 
პატიმრების იდენტიფიცირებას, რომლებიც უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი გაქცევის მცდელობებისა 
და წესრიგის დარღვევისკენ. 

შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ ძირითადი პრინციპები, რაზე დაყრდნობითაც უნდა მიიღებოდეს მაღალი 
რისკის დაწესებულებაში პატიმართა განთავსება:

„ზოგადი პრინციპი  -  საერთაშორისო და რეგიონული ინსტრუმენტები ნათლად აცხადებენ, რომ 
შეზღუდვები უნდა შემოიფარგლოს მინიმალური საჭირო დოზით.

გამონაკლისი და არა ნორმა - განსაკუთრებული მაქსიმალური უსაფრთხოების პირობებში პატიმრების 
მოთავსება უნდა წარმოადგენდეს გამონაკლისს და არ უნდა იქნას აღქმული როგორც არსებული 
35  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, გვ. 76, ენდრიუ კოილი, 2009.
36  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღავენლო,, გვ. 62, ენდიუ კოილი, 2009.
37  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა,  გვ. 68, ენდრიუ კოილი, 2009.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

წესი. პატიმართა ის მცირე ჯგუფი, რომელიც საჭიროებს ამ პირობებში მოთავსებას არ უნდა იყოს 
გაიგივებული ყველა უვადო და ხანგრძლივად თავისუფლება აღკვეთილ პატიმრებთან.

საუკეთესო პრაქტიკა - პატიმრები, რომლებიც მოთავსებულნი არიან განსაკუთრებულ მაქსიმალური 
უსაფრთხოების პირობებში, უნდა იყვნენ ისინი, რომლებიც გაქცევის შემთხვევაში დაუყოვნებელ და 
რეალურ საფრთხეს წარმოადგენენ საზოგადოებრივი უშიშროებისთვის ან ხელყოფენ დაწესებულების 
წესრიგს. ამგვარ პირობებში პატიმრების მოთავსება ძვირია, როგორც ფინანსური, ასევე ადამიანური 
რესურსების თვალსაზრისით. თუ ამგვარი პატიმრების რიცხვი გაიზრდება, თანამშრომლებს 
გაუჭირდებათ მათი უშუალო მეთვალყურეობის უზრუნველყოფა. ხოლო თუ პატიმრების რაოდენობა 
იქნება მცირე, სირთულეს არ შექმნის პოტენციური საფრთხეების იდენტიფიცირება“.38

ხშირ შემთხვევაში ისმის კითხვა, თუ ვინ უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას პატიმრის განთავსების შესახებ. 
ზოგიერთ ქვეყანაში, სასჯელის შემფარდებელი მოსამართლე განსაზღვრავს რეჟიმს, რომელშიც 
უნდა მოთავსდეს პატიმარი. სხვა ქვეყნებში, ისინი ვისაც შეფარდებული აქვს უვადო თავისუფლების 
აღკვეთა ან მსჯავრდებულნი არიან კონკრეტული მუხლით, ავტომატურად თავსდებიან მაღალი 
უსაფრთხოების პირობებში, პერსონალური რისკების შეფასების გარეშე. ეს არ არის უსაფრთხოების 
დონის განსაზღვრის საუკეთესო გზა. სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელმა უნდა 
განსაზღვროს სასჯელის ხანგრძლივობა, რაც შეეხება უსაფრთხოების საჭიროებების შეფასებას, 
უმჯობესია ეს განსაზღვროს პენიტენციური დაწესებულების ხელმძღვანელობამ პროფესიონალურად 
შეთანხმებული კრიტერიუმების მიხედვით39.

საინტერესოა ამ საკითხზე წამების წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული კომიტეტის ანგარიში ჩეხეთში 
განხორციელებული ვიზიტის დროს:

“წამების საწინააღმდეგო კომიტეტს მიაწოდეს ინფორმაცია, რომ გაძლიერებული უსაფრთხოების 
საკნები მოწყობილი იქნა 5 პენიტენციურ დაწესებულებაში და თავდაპირველად გამიზნული იყო 
ორგანიზებული დანაშაულებრივი დაჯგუფებების გავლენის შესამცირებლად. ამ პირობებში 
მოთავსების საფუძველს წარმოადგენდა პატიმრისთვის (IV) კატეგორიის მინიჭება იუსტიციის 
სამინისტროს 41 ინსტრუქციის შესაბამისად. ამასთან პატიმარი შესაძლოა აღნიშნულ 
დაწესებულებებში გაგზავნილიყო, თუ ის ქმნიდა პრობლემებს ან ჩაგრავდა სხვებს. აღნიშნულ 
საკნებში მოთავსების პროცედურა არ იყო გამჭვირვალე ... ხშირად აღნიშნული ზომის გამოყენება 
ხდებოდა პრევენციულად და პატიმარს არ ეძლეოდა საკანში მოთავსების გადაწყვეტილების 
გასაჩივრების შესაძლებლობა, არ იყო ხელმისაწვდომი კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც 
პატიმრებს შეეძლოთ ემართათ საკუთარი ქცევა.

წამების პრევენციის კომიტეტი რეკომენდაციით მიმართავს ჩეხ თანამდებობის პირებს  
განსაზღვრონ გამჭვირვალე პროცედურები მაღალი ტექნიკური უსაფრთხოების საკნებში 
მოთავსებისთვის, ამასთან უზრუნველყონ ამგვარი გადაწყვეტილების გასაჩივრებისა და 
გადაწყვეტილების რეგულარული გადახედვის შესაძლებლობა”40.

ასევე საგულისხმოა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება ამ თემასთან დაკავშირებით

“სასამართლოს სურს აღნიშნოს, რომ სამარტოო საკანი, შედარებითი იზოლაციის შემთხვევაშიც 
კი, არ შეიძლება შეეფარდოთ პატიმრებს განუსაზღვრელი ვადით. უფრო მეტიც, განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს დამოუკიდებელი სასამართლო თანამდებობის პირი, სადაც 
პატიმარს შეეძლება გაასაჩივროს სამარტოო საკანში ხანგრძლივი მოთავსება. მნიშვნელოვანია 
ასევე, სამარტოო საკნების ალტერნატიულ გადაწყვეტაზე ფიქრი იმ პირებისათვის, 
რომლებისთვისაც ჩვეულებრივ დაწესებულებაში და ჩვეულებრივ რეჟიმში მოთავსება 
მიზანშეუწონლად იქნა მიჩნეული”41.

38  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, გვ. 75, ენდრიუ კოილი, 2009.
39  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვაენლო, გვ. 62, ენდრიუ კოილი, 2009.
40  წამების პრევენციის  ევროპული კომიტეტის ვიზიტი ჩეხეთში, 2006 წ.
41  ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, სანჩესი საფრანგეთის წინააღმდეგ, 2005.

პატიმრის მიღება და განთავსება
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საინტერესოა გავეცნოთ საქართველოსთან დაკავშირებით წამების წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული 
კომიტეტის ანგარიშს:

„70. გარკვეული პერიოდის წინ პატიმრობის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების VII თავის 
შესაბამისად, პატიმართა განთავსება უნდა ეფუძნებოდეს ინდივიდუალური რისკების შეფასებას  
(“პატიმრის ინდივიდუალური სპეციფიკაციების გათვალისწინებით, მათ შორის  დანაშაულის 
მოტივის, პირადი თვისებების, დაწესებულებაში მისი ქცევისა და სხვა პირადი მახასიათებლების 
გათვალისწინებით”), რომელსაც ახორციელებს „მულტი-დისციპლინური გუნდი“. დეტალური 
ნორმები უნდა გაიწეროს მინისტრის შესაბამისი ბრძანებით. დელეგაციას შესაძლებლობა ჰქონდა 
გაცნობოდა ამ ახალი პრინციპების გამოყენების პირველ მცდელობას გლდანის პენიტენციური 
დაწესებულების „მიმღებ განყოფილებაში“.

76. ახლად მიღებული პატიმარი შეფასდა დაწესებულებაში მყოფი სხვადასხვა პროფესიონალის  
(უსაფრთხოების ოფიცრები, ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, სამედიცინო პერსონალი) მიერ, 
მიღებიდან დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში, რათა მიეღოთ ინფორმირებული 
გადაწყვეტილება პატიმართა დაწესებულებაში განთავსების  შესახებ. დელეგაცია დაარწმუნეს, 
რომ ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკისა და სამედიცინო პერსონალის შეხედულებებს ექნებოდა 
წამყვანი მნიშვნელობა გადაწყვეტილების მიღების დროს. თუმცა ცხადი იყო, რომ ეს იყო 
იმპროვიზებული ქმედება, რადგან შესაბამისი მინისტრის ბრძანება ჯერ არ არსებობდა. 

წპკ მიესალმება ახალ წესებს და გლდანის დაწესებულების ძალისხმევას დაამკვიდროს ახალი 
სტილის მიღების პროცედურა; აღსანიშნავია, რომ იგეგმება მსგავსი ტიპის ჯგუფების შექმნა სხვა 
პენიტენციურ დაწესებულებებშიც. 

71. ამავე საკითხთან დაკავშირებით, #7 დაწესებულებაში დელეგაციას განუცხადეს, რომ 
პატიმართა გარკვეული რაოდენობისთვის, განსაკუთრებით „კანონიერი ქურდებისთვის“ რეჟიმის 
და განთავსების ადგილის განსაზღვრა წარმოადგენდა არა პენიტენციური სისტემის, არამედ 
სასჯელის განმსაზღვრელი სასამართლოს კომპეტენციას. მკაცრი რეჟიმის დაწესებულებაში 
1 წლის მოხდის შემდეგ, პატიმრებს შეეძლოთ მიემართათ პენიტენციური დეპარტამენტის 
თავმჯდომარისთვის უფრო ღია რეჟიმის დაწესებულებაში გადაყვანის თაობაზე, თუმცა აღნიშნულ 
გადაწყვეტილებასაც ესაჭიროებოდა სასამართლოს მიერ დამტკიცება. 

წპკ-ს სურს ხაზი გაუსვას, რომ სადაც სასამართლოს ენიჭება წამყვანი როლი პატიმრობის 
პირობების განსაზღვრასთან მიმართებაში, ეს აყენებს პენიტენციურ სამსახურს მხოლოდ 
აღმასრულებელ (პასიურ) როლში, ართმევს მას კონკრეტული შემთხვევების შეფასების, სასჯელის 
გეგმების ინდივიდუალიზების ფუნქციას, რაც წარმოადგენს თანამედროვე პენიტენციური სისტემის 
უმთავრეს როლს. ეს ამცირებს ციხის თანამშრომელთა როლს მხოლოდ უსაფრთხოებისა და 
წესრიგის შენარჩუნებამდე და შესაძლოა შეამციროს თანამშრომელთა პროფესიონალიზმი. 
ამასთანავე, ამგვარი მიდგომა განსაზღვრავს პატიმრის მიმართ მოპყრობას მის მიერ ჩადენილი 
ქმედებიდან, აგრეთვე დანაშაულის ჩადენის დროს არსებული „სურათიდან“ გამომდინარე. 
დამატებით, ხელს უწყობს, რომ თავისუფლების აღკვეთის შეფარდება არ იქნას განხილული 
თავისთავად არსებულ სანქციად და პატიმრობის სპეციფიური  პირობების განსაზღვრით რიგ 
შემთხვევაში ხდება დამატებითი სასჯელის დადგენა, რიგ შემთხვევებში კი არა.  

შესაბამისად, წპკ თვლის, რომ რეჟიმის ტიპის განსაზღვრა უნდა წარმოადგენდეს პენიტენციური 
სისტემის ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობას და არა სასამართლოს მიერ შესაფარდებელი  
სისხლისსამართლებრივი სანქციების კატალოგის ნაწილს. ერთი რეჟიმის მეორეთი შეცვლა 
(ერთი ტიპის დაწესებულებიდან მეორეში გადაყვანა) დაფუძნებული უნდა იყოს პატიმრის 
მიდგომებზე, ქცევაზე, აქტივობებში ჩართულობაზე (განათლება, პროფესიული სწავლება, 
სამუშაო) და სასჯელის მოხდის გეგმაში წინასწარ მითითებული მიზნების შესრულებაზე. ამ მიზნით, 
უნდა განხორციელდეს  ინდივიდულური შემთხვევების  სისტემატური გადასინჯვა.

წპკ გასცემს რეკომენდაციას, რომ მითითებული შენიშვნების გათვალისწინებით მოხდეს 
რელევანტური კანონდებლობის შეცვლა42“.

42  წამების, სასტიკი და არაადამიანური მოპყრობისა და სასჯელის  პრევენციის ევროპული კომიტეტის ანგარიში საქართველოს მთავრობის 
მიმართ(CPT) 1-დან  11 დეკემბრამდე 2014. გვ .42-43.
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რას გვეუბნება საერთაშორისო სტანდარტები

ციხის ევროპული წესები

51.3 მიღებიდან შეძლებისდაგვარად მალე პატიმართა შეფასება უნდა მოხდეს რათა 
განისაზღვროს: 
ა. რისკი, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ საზოგადოებისათვის გაქცევის შემთხვევაში; 
ბ. რისკი, იმისა, რომ ისინი შეეცდებიან გაქცევას ან დამოუკიდებლად ან გარეშე დახმარებით. 
51.4  ამის შედეგად ყოველი პატიმარი უნდა იმყოფებოდეს იმგვარი უშიშროების პირობებში, 
რომელიც შეესაბამება სათანადო რისკის დონეს. 
51.5 საჭირო უშიშროების დონე უნდა გადაისინჯოს რეგულარული ინტერვალებით პირის 
პატიმრობის მთელი ვადის განმავლობაში.   

უსაფრთხოება
52.1 მიღებიდან შეძლებისდაგვარად მალე, პატიმრების შეფასება უნდა მოხდეს რათა 
განისაზღვროს უქმნიან თუ არა საფრთხეს სხვა პატიმართა, ასევე ციხის პერსონალის ან 
ამ დაწესებულებაში მომუშავე ან ვიზიტად მყოფი პირების უსაფრთხოებას, ან რამდენადაა 
მოსალოდნელი მიიყენონ თვითდაზიანება. 

52.2 უნდა არსებობდეს და მოქმედებდეს პროცედურები, რომლებიც უზრუნველყოფს პატიმართა, 
ციხის პერსონალის და ყველა ვიზიტორის უსაფრთხოებას და მინიმუმამდე შეამციროს ძალადობის 
რისკი ან უსაფრთხოების ხელმყოფი სხვა ინციდენტები. 
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ადგილობრივი სტანდარტები

მსჯავრდებულის საშიშროების რისკის შეფასება
ქართული კანონმდებლობის თანახმად, მსჯავრდებულის (პატიმრის) საშიშროების რისკების 
შეფასებას და პერიოდულ გადაფასებას უზრუნველყოფს რისკების შეფასების გუნდი, რომელიც 
შედგება 5 ძირითადი და 5 სათადარიგო წევრისაგან. გუნდის შემადგენლობაში შედიან საქართველოს 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტის სოციალური 
უზრუნველყოფის სამმართველოს, უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს სამართლებრივი რეჟიმის 
სამმართველოს, უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს ოპერატიული სამმართველოს, სპეციალური 
აღრიცხვის სამმართველოს წარმომადგენლები და ფსიქოლოგი. გუნდი უფლებამოსილია, საკითხის 
განხილვისას, სხდომაზე სათათბირო ხმის უფლებით მოიწვიოს ექიმი, სპეციალური ცოდნის მქონე 
სხვა პირი ან პირი, რომელსაც შეუძლია გუნდს მიაწოდოს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია განსახილველ 
საკითხებზე. რისკების შეფასების გუნდს მსჯავრდებულის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება შესაბამისი 
პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის, სპეციალური აღრიცხვის და სოციალური 
განყოფილების არანაკლებ თითო წარმომადგენლისაგან პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის 
ბრძანებით შექმნილი მონაცემთა პირველადი დამუშავების ჯგუფის მიერ, რომელიც  უზრუნველყოფს 
მსჯავრდებულის შესახებ მონაცემების დამუშავებას. იმ მსჯავრდებულთა სია, რომელთა შესახებ 
დამუშავებული ინფორმაცია ჯგუფის მიერ გადაეგზავნება რისკების შეფასების გუნდს, ეგზავნება 
პენიტენციური დეპარტამენტის უსაფრთხოების მთავარ სამმართველოს, რომელიც თავის მხრივ, 
დადგენილი ფორმის შესაბამისად, მსჯავრდებულების შესახებ ინფორმაციას აწვდის რისკების 
შეფასების გუნდს.43 

მსჯავრდებულის საშიშროების რისკის განსაზღვრისას გუნდი ითვალისწინებს პენიტენციური 
დაწესებულების, გარშემომყოფთა, საზოგადოების, სახელმწიფოს ან/და სამართალდამცველი 
ორგანოების უსაფრთხოებისათვის მსჯავრდებულისგან მომდინარე საშიშროებას, რომელიც 
განისაზღვრება მისი პიროვნული თვისებების, დანაშაულის ჩადენის მოტივის, დამდგარი 
მართლსაწინააღმდეგო შედეგის, დაწესებულებაში გამოვლენილი ქცევის, დაწესებულების 
ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან და სხვა მსჯავრდებულებთან დამოკიდებულების, 
დაწესებულების დებულებისა და დღის განრიგის მოთხოვნების შესრულების, ალკოჰოლის, 
ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების მიმართ დამოკიდებულების, მის მიერ წარსულში 
დანაშაულის ჩადენის ფაქტების, ჩადენილი დანაშაულის კატეგორიის, დარჩენილი სასჯელის 
ხანგრძლივობის, დაწესებულებიდან გაქცევის ან გაქცევის მცდელობის ფაქტების, წარსულში 
დაწესებულებაში   სასჯელის მოხდის შემთხვევების, მსჯავრდებულის ასაკის, ქურდულ სამყაროსთან/
ტერორიზმთან დამოკიდებულების, დაწესებულებაში არსებულ სარეაბილიტაციო/რესოციალიზაციის 
პროგრამებში ჩართულობის, თვითდაზიანების მიყენების/მცდელობის ფაქტების, რომლითაც საფრთხე 
ექმნება ან შეიძლება შეექმნას დაწესებულების ნორმალურ ფუნქციონირებას, აგრეთვე წახალისების/
დისციპლინური სახდელის/ადმინისტრაციული პატიმრობის გამოყენების კრიტერიუმების შეფასების 
საფუძველზე.44

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულია საშიშროების რისკის 4 სახე: დაბალი, 
საშუალო, მომეტებული, მაღალი. 

განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში თავსდება საშიშროების 
მაღალი რისკის მქონე მსჯავრდებული, კერძოდ, მსჯავრდებული, რომლისგან მომდინარე საფრთხე 
დაწესებულებისთვის ან გარშემომყოფთათვის, აგრეთვე საზოგადოებისათვის, სახელმწიფოსა ან/და 
სამართალდამცველი ორგანოებისათვის, ზემოთ მითითებული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, 
არის მაღალი.45 

აღსანიშნავია, რომ მსჯავრდებულთა რისკების შეფასების მექანიზმი ნოვაციაა საქართველოს 
პენიტენციურ სისტემაში და შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობაში. გამომდინარე აქედან, 
საჭიროა, დადგენილი წესით, პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებული ყველა მსჯავრდებულის 
საშიშროების რისკის შეფასება და მათი შესაბამისი ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში 
გადანაწილება. 
43 საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, 46-ე მუხლის მე-4 ნაწილი; „მსჯავრდებულის რისკის სახეების, რისკის 
შეფასების კრიტერიუმების, რისკის შეფასებისა და გადაფასების წესის, მსჯავრდებულის იმავე ან სხვა ტიპის თავისუფლების  
ღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 9 ივლისის №70 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-8 მუხლი, მე-6 მუხლი, მე-7 მუხლის მე-6 
პუნქტი, მე-11 მუხლი.
44  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 9 ივლისის №70 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 
მე-4 მუხლი.
45  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 9 ივლისის №70 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 
მე-5 მუხლი. 
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ამასთან, აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ პატიმრობის კოდექსის 61-ე მუხლის („ნახევრად ღია 
ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება“) პირველი ნაწილითა და 64-ე მუხლის („დახურული 
ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება“) პირველი ნაწილით განსაზღვრულია ნახევრად ღია 
და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მსჯავრდებულთა განთავსების 
(პირველადი განთავსება) სამართლებრივი საფუძვლები. აღნიშნული საკმარისია მსჯავრდებულის 
ნახევრად ღია თუ დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განსათავსებლად და 
ამ შემთხვევაში, საჭირო არ არის რისკების შეფასების მულტიდისციპლინური გუნდის გადაწყვეტილება.

პატიმრობის კოდექსში ზემოთ მითითებული მუხლების არსებობა განპირობებულია იმ მიზეზით, რომ 
საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში პატიმართა რისკების შეფასების მექანიზმი ჩამოყალიბების 
პროცესშია, ამ ეტაპზე არ არის სრულყოფილი და ჯერ-ჯერობით ვერ შეესაბამება ევროპის განვითარებულ 
ქვეყნებსა თუ ა.შ.შ-ში არსებულ პატიმართა რისკების შეფასების მექანიზმებს. გამომდინარე აქედან, 
იგი ვერ უზრუნველყოფს, როგორც მსჯავრდებულთა თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 
პირველადი განთავსების, ისე კანონმდებლობით გათვალისწინებული მსჯავრდებულთა პირველადი 
შეფასების პროცესის ერთიანად და ეფექტიანად წარმართვას. შესაბამისად, მსჯავრდებულის 
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში პირველადი განთავსებისას, თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულების ტიპის განსაზღვრა, ძირითადად, ხორციელდება პატიმრობის კოდექსის 61-ე მუხლის 
პირველი ნაწილისა და 64-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე და მსჯავრდებულები ნაწილდებიან 
ნახევრად ღია და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში, ხოლო შემდეგ, 
ხდება მათი მონაცემების პირველადი დამუშავება და საშიშროების რისკის განსაზღვრა. 

პენიტენციურ დაწესებულებაში მსჯავრდებულის მიღების პროცედურები
პენიტენციურ დაწესებულებაში მსჯავრდებულის მიღება46 შესაძლებელია დღე-ღამის ნებისმიერ დროს,  
რომელსაც ახორციელებს დაწესებულების ოპერატიული მორიგე ან მისი თანაშემწე, უსაფრთხოების 
და სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილებების მოსამსახურეებთან ერთად.

მსჯავრდებულის პენიტენციურ დაწესებულებაში მიყვანის შესახებ დაწესებულების შესაბამის 
უფლებამოსილ პირებს, კერძოდ, ოპერატიულ მორიგეს, ექიმს, სამართლებრივი რეჟიმისა და 
უსაფრთხოების განყოფილების შესაბამის მოსამსახურეებს ატყობინებს გარე დაცვის სამსახური და 
ოპერატიული მორიგის ნებართვით უზრუნველყოფს საბადრაგო სატრანსპორტო საშუალების შეშვებას 
დაწესებულებაში სატრანსპორტო საშუალებების შემოწმებისათვის გამოყოფილ კარიბჭეთაშორის 
სივრცეში. ოპერატიული მორიგე, თავის მხრივ, მსჯავრდებულის მოყვანის ფაქტს აცნობებს 
პენიტენციური დაწესებულების დირექტორს.

მსჯავრდებულის იდენტიფიცირებას ახორციელებს დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის 
განყოფილების უფლებამოსილი მოსამსახურე, ოპერატიულ მორიგესთან ან მის თანაშემწესთან 
ერთად. 

მსჯავრდებულის იდენტიფიცირების პროცესის დასრულების შემდეგ, მსჯავრდებული გონივრული 
ვადით თავსდება მოსაცდელ საკანში. მსჯავრდებულის მოსაცდელ საკანში შეყვანისა და გამოყვანის 
ზუსტი დრო აღინიშნება საკნის ბარათში.47 მსჯავრდებულები მოსაცდელ საკანში თავსდებიან 
კუთვნილი ნივთების გარეშე, საიდანაც ხდება  სათითაოდ გამოყვანა მათი სრული და კუთვნილი 
ნივთების  შემოწმების48 მიზნით.

მსჯავრდებულის და მისი ნივთების შემოწმებას ორგანიზებას უწევს ოპერატიული მორიგე ან მისი 
თანაშემწე, ხოლო უშუალოდ ახორციელებენ სამორიგეო ცვლებში ამ მიზნით გამოყოფილი 
სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების უფლებამოსილი მოსამსახურეები. შემოწმება აგრეთვე 
შეიძლება განხორციელდეს დაწესებულებაში შექმნილი სარეზერვო ჯგუფის  მოსამსახურეების მიერ.

ნივთები, ნაკეთობები, ნივთიერებები, დოკუმენტები და საკვები პროდუქტები, რომელთა ყიდვა და 
გამოყენება მსჯავრდებულისათვის არ არის ნებადართული, მსჯავრდებულს ჩამოერთმევა დადგენილი 
წესით და შესანახად გადაეცემა დაწესებულებას ან მსჯავრდებულის ნებართვით პატიმრობის კოდექსის 
მე-17 მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრულ პირებს.49 აღნიშნულის თაობაზე დგება შესაბამისი აქტი, 
46  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული 
დებულება, მე-16 მუხლი.
47  საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის 2011 წლის 10 მაისის №82 ბრძანებით 
დამტკიცებული წესის დანართი №6.
48  დეტალურად იხ. ქვევით: „მსჯავრდებულის, მისი ნივთების და მოთავსების ადგილის შემოწმება“.
49  შვილი, მეუღლე, პირი, რომელთანაც საერთო შვილი ჰყავს, მშობელი (მშვილებელი), დედინაცვალი, მამინაცვალი, მეუღლის მშობელი, 
გერი, ნაშვილები და მისი შთამომავალი, შვილიშვილი, და, ძმა, დისწული, ძმისწული და მათი შვილები, ბებია, პაპა, ბებიის დედ-მამა, პაპის 

პატიმრის მიღება და განთავსება
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

რომელსაც ეცნობა მსჯავრდებული და ადასტურებს ხელმოწერით.

მსჯავრდებულისა და მისი კუთვნილი ნივთების შემოწმების შემდეგ, დაწესებულების სამედიცინო 
პერსონალის მიერ ტარდება მსჯავრდებულის სამედიცინო შემოწმება, რომლის დროს, ხდება 
მისი გარეგნული დათვალიერება და ამბულატორიული პაციენტის სამედიცინო ბარათის შევსება. 
გარეგნული დათვალიერების შესახებ დგება შესაბამისი ცნობა, რომლის ასლი ინახება პირად საქმეში. 
მსჯავრდებულის სხეულზე დაზიანების, დეფორმაციების, ნაწიბურების და ნანემსრების შემთხვევაში 
ხდება მათი აღწერა. ამასთან, მსჯავრდებულის სხეულზე დაზიანების/დაზიანებების აღმოჩენის შესახებ 
სამედიცინო პერსონალი შემოწმების დასრულებისთანავე ატყობინებს პენიტენციური დაწესებულების 
დირექტორს, რომელიც ვალდებულია ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მიაწოდოს საქართველოს 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტს.
 
თუ მსჯავრდებულს ესაჭიროება სასწრაფო ან გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, მას 
დაუყოვნებლივ გაეწევა სამედიცინო მომსახურება დაწესებულებაში ხელმისაწვდომ საექიმო-
სამედიცინო პუნქტში, ხოლო თუ მსჯავრდებულს ექიმის დასკვნით ესაჭიროება სასწრაფო ან 
გადაუდებელი სტაციონარული მკურნალობა და აღნიშნულის უზრუნველყოფა შეუძლებელია 
დაწესებულების საექიმო სამედიცინო პუნქტში, იგი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
წესით დაუყოვნებლივ გადამისამართდება შესაბამის სამედიცინო მომსახურებაზე.
 
პენიტენციური დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტებში, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 
არსებობისას, განცალკევებით ათავსებენ არამართვადი ინფექციური სენით დაავადებულებს, 
ხოლო ჰაერწვეთოვანი ან კონტაქტური გზით გადამდები საშიში ინფექციით ინფიცირებული პირის 
დაწესებულებიდან გადაყვანა ხდება, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 
ეპიდზედამხედველობის ქვეშ, იზოლირებულად.

მსჯავრდებულის საკანში განთავსება
სამედიცინო შემოწმების დასრულების შემდეგ, მსჯავრდებული, რომელსაც არ აღენიშნება 
ჯანმრთელობის პრობლემები და არ ესაჭიროება შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება, დაკვირვების, 
შესწავლის და შესაბამის საკანში განაწილების მიზნით, თავსდება შიდა კლასიფიკაციის საკანში 
არაუმეტეს 3 კალენდარული დღისა. შიდა კლასიფიკაციის საკანში მოთავსებამდე ხდება 
მსჯავრდებულის დაბანა/გასუფთავება და აგრეთვე, საკნის მომზადება/დათვალიერება დაწესებულების 
სამართლებრივი რეჟიმის ან/და უსაფრთხოების განყოფილების უფლებამოსილი მოსამსახურეების 
მიერ. 

შიდა კლასიფიკაციის საკანში მოთავსებისას პენიტენციური დაწესებულების სოციალური განყოფილების 
მოსამსახურე, ხოლო მისი არ ყოფნის შემთხვევაში დაწესებულების სხვა მოსამსახურე მსჯავრდებულს 
წერილობით (ოქმით) გააცნობს სასჯელის მოხდის პირობებს, მის უფლებებს და მსჯავრდებულისადმი 
დაწესებულების მოსამსახურეების მოპყრობის, ინფორმაციის მიღებისა და საჩივრის შეტანის წესებს, 
დისციპლინურ და სხვა სახის მოთხოვნებს, აგრეთვე, მსჯავრდებული გაფრთხილდება პენიტენციური 
დაწესებულების დებულების დარღვევის გამო პასუხისმგებლობის თაობაზე.  

შიდა კლასიფიკაციის საკანში მსჯავრდებულზე დაკვირვებისა და შესწავლის 3 დღიანი ვადის 
გასვლის შემდეგ, შესაბამის საკანში მსჯავრდებულის მოთავსების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს 
პენიტენციური დაწესებულების დირექტორი, დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების 
და უსაფრთხოების განყოფილების უფლებამოსილი მოსამსახურეების მიერ მსჯავრდებულთა 
თავსებადობის საკითხის შესწავლის შედეგებზე დაყრდნობით. 

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მსჯავრდებულთა თავსებადობის საკითხის შესწავლის მიზნით, 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №16 პენიტენციური დაწესებულებაში 
(დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება) მსჯავრდებულების განსათავსებლად 
არსებობს ცალკე გამოყოფილი შიდა კლასიფიკაციის კორპუსი, სადაც მსჯავრდებულები თავსდებიან 
შესაბამის საცხოვრებელ სექტორში (კორპუსში) განაწილებამდე. ამასთან, დაწესებულების 
დირექტორის ბრძანებით, მსჯავრდებულთა შიდა კლასიფიკაციის განსაზღვრის, საცხოვრებელ 
სექტორებში გადანაწილებისა და შესაბამის საკნებში განთავსების მიზნით, დაწესებულების შესაბამისი 

დედ-მამა (როგორც დედის, ისე მამის მხრიდან), ბიძა (დედის ძმა, მამის ძმა), დეიდა, მამიდა, ბიძაშვილი, დეიდაშვილი, მამიდაშვილი, 
აგრეთვე პირი, რომელთანაც ცხოვრობდა და საერთო მეურნეობას ეწეოდა პენიტენციურ დაწესებულებაში მოხვედრამდე ბოლო 1 წლის 
განმავლობაში.
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უფლებამოსილი მოსამსახურეების შემადგენლობით იქმნება მულტიდისციპლინური გუნდი.50 რაც 
შეეხება სხვა პენიტენციურ დაწესებულებებს, მათ შორის, განსაკუთრებული რისკის პენიტენციურ 
დაწესებულებას, მითითებული საკითხის გუნდურ გადაწყვეტას კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. 
ამასთან, განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული 
მოწყობა, დღეის მდგომარეობით, განსხვავდება №16 პენიტენციური დაწესებულებაში არსებული 
ინფრასტრუქტურისაგან. ბუნებრივია, მსჯავრდებულთა თავსებადობის (შიდა კლასიფიკაციის) საკითხის 
მულტიდისციპლინური, გუნდური პრინციპით გადაწყვეტა და აგრეთვე, იზოლირებული სივრცის 
გამოყოფა შესწავლაში მყოფ მსჯავრდებულთა განსათავსებლად, უფრო ეფექტიანი და საიმედოა 
უსაფრთხოების თვალსაზრისით და მიზანშეწონილია მსგავსი მექანიზმი ამუშავდეს განსაკუთრებული 
რისკის პენიტენციურ დაწესებულებაშიც.

მსჯავრდებული, როგორც წესი, თავსდება ერთ ან ორ ადგილიან საკანში, ხოლო პენიტენციური 
დაწესებულების გადატვირთულობის ან სხვა განსაკუთრებული გარემოების არსებობისას, 
შესაძლებელია არაუმეტეს ოთხი მსჯავრდებულის ერთად განთავსება პენიტენციური დეპარტამენტის 
დირექტორის თანხმობით, თუ მსჯავრდებულთა ერთ საკანში მოთავსება საფრთხეს არ შეუქმნის 
მათ სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, დაწესებულების სამართლებრივ რეჟიმსა და უსაფრთხოებას. 
მსჯავრდებულზე ხორციელდება ვიზუალური ან/და ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობა და 
კონტროლი.51 

50  „საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №16 პენიტენციური დაწესებულების დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 15 ივლისის №71 ბრძანებით 
დამტკიცებული დებულება, მე-12 მუხლი.
51  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული 
დებულება, მე-14 მუხლი, მე-15 მუხლი.
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მესამე თავი
შემოწმება
საერთაშორისო სტანდარტები და პრაქტიკა

პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, აუცილებელია 
რეგულარულად ტარდებოდეს სხვადასხვა სახის შემოწმებები. აღნიშნული პროცედურები  უნდა 
მოიცავდეს დაწესებულების ფარგლებში მდებარე ტერიტორიას, პატიმრებს, პატიმართა საკუთრებას, 
მნახველებს, დაწესებულებაში შემსვლელ ტრანსპორტს, თანამშრომლებსა და სხვა პირებს, რომლებიც 
შესაძლოა სხვადასხვა მიზნით შედიოდნენ დაწესებულების ტერიტორიაზე (გამომძიებლები, 
პროკურორები, სასულიერო პირები და ა.შ.). 

შემოწმების პროცედურა უნდა შეესაბამებოდეს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში არსებულ 
სხვა საერთაშორისო დოკუმენტებით განსაზღვრულ პრინციპებს. პირადი შემოწმებისას შესაბამისი 
ყურადღება უნდა მიექცეს შესამოწმებელი პირის სქესს, რელიგიურ და კულტურულ თავისებურებებს. 
ხშირად, როგორც პატიმრებს, ასევე თანამშრომლებს შემოწმება მიაჩნიათ ღირსების შემლახავ, 
შემაწუხებელ და შეუსაბამო ქმედებად.

ზოგადად ადამიანის შემოწმება არის პრივატულობის ხელმყოფი (შეხებითი) პროცესი, გარდა იმ 
შემთხვევებისა, როდესაც შემოწმება ხორციელდება ხელის ან სადგომი სკანერის მეშვეობით. აქედან 
გამომდინარე, არსებული საერთაშორისო სტანდარტების დაცვას განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
ენიჭება. 
საერთაშორისო გამოცდილება იცნობს პერსონალური შემოწმების რამდენიმე ფორმას:

სწრაფი შემოწმება ხელის შეხებით
პირადი შემოწმება შესაძლოა გულისხმობდეს გარედან ხელის შეხებით შემოწმებას, რომლის დროსაც 
არ ხდება გაშიშვლება და თანამშრომელი ტანსაცმელზე ხელის შეხებით ამოწმებს პირს.

გაშიშვლებით შემოწმება
შემოწმების ეს ფორმა გულისხმობს შემოწმებას გაშიშვლებით, როდესაც შესამოწმებელმა პირმა უნდა 
გაიხადოს ტანსაცმელი და დაექვემდებაროს სხეულის დეტალურ ვიზუალურ ინსპექტირებას. აღნიშნული 
პროცედურა უნდა განხორციელდეს პრივატულობის სრული დაცვით, სხვების მხედველობის არის 
მიღმა, შესამოწმებელი პირის სქესის არანაკლებ ორი თანამშრომლის მიერ. ამ დროს ადგილი არ 
აქვს შესამოწმებელ პირთან ფიზიკურ შეხებას.

სხეულის ღრუების შემოწმება (ე.წ. აგრესიული/ინვაზიური შემოწმება)
არსებობს შემოწმების ისეთი ფორმა, როგორიცაა სხეულის ღრუების შემოწმება, ეს გულისხმობს 
სხეულის სიღრმისეულ შინაგან შემოწმებას. შემოწმების ეს ფორმა განსაკუთრებით ხელყოფს ადამიანის 
პრივატულობას, აქედან გამომდინარე, უნდა ჩატარდეს მხოლოდ სპეციალურად გადამზადებული 
სამედიცინო პერსონალის მიერ. მის ჩატარებამდე, შესამოწმებელ პირს უნდა ეცნობოს ჩატარების 
მიზეზი, განემარტოს უსაფრთხოების რისკები რამაც ეს გამოიწვია, ასევე ის შედეგები რაც მოყვება 
აკრძალული ნივთების შესაძლო აღმოჩენას.

შემოწმების პროცედურები

უნდა არსებობდეს დეტალური პროცედურები, რაც უნდა დაიცვან თანამშრომლებმა პერსონალური 
შემოწმების ჩატარების დროს:
•	 უნდა განისაზღვროს გარემოებები, რომლის დროსაც ნებადართულია ამგვარი შემოწმების 

ჩატარება;
•	 უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ შემოწმების პროცესი არ ახდენს პატიმართა/ან სხვა პირთა 

დამცირებას, მაგალითად მათი ერთდროულად სრულად გაშიშვლებით;
•	 უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ შემოწმება მოახდინონ იმავე სქესის თანამშრომლებმა;
•	 უსაფრთხოების თანამშრომლებს უნდა აეკრძალოთ სხეულის შიდა შემოწმება52.
52  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მეორე გამოცემა, გვ. 63, 
ენდრიუ კოილი, 2009.

შემოწმება
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პატიმართა შემოწმება
პენიტენციურ სისტემაში განთავსებული პატიმრები (განსაკუთრებით რომლებიც იმყოფებიან მაღალი 
რისკის დაწესებულებაში), როგორც წესი,  ექვემდებარებიან რეგულარულ პერსონალურ შემოწმებას, 
რათა თანამშრომლები დარწმუნდნენ, რომ ისინი არ ფლობენ ისეთ ნივთებს რაც შესაძლოა 
გამოყენებული იქნას გაქცევის მცდელობებისთვის, სხვებზე თავდასხმისთვის, თვითდაზიანებისთვის, 
ან ისეთი ნივთები, რომლებიც არ არის ნებადართული, მაგალითად არალეგალური მედიკამენტები. 
შემოწმების ინტენსივობა უნდა გამომდინარეობდეს სხვადასხვა გარემოებებიდან. მაგალითად, 
როდესაც პატიმართა დიდი ჯგუფი გადაადგილდება დაწესებულებაში არსებული ერთი ტერიტორიიდან 
მეორეს მიმართულებით, დაწესებულებიდან გასვლისას და შემოსვლისას. თუ არსებობს საფუძველი 
ვარაუდისთვის, რომ კონკრეტულ პატიმარს დამალული აქვს გარკვეული ნივთი ან პატიმარი ფასდება 
როგორც მაღალი რისკის მატარებელი, შესაძლებელია გაშიშვლებით შემოწმების ჩატარება, 
ასევე სხეულის ღრუების შემოწმება, რათა შემოწმების ჩამტარებელი დარწმუნდეს, რომ პატიმარი 
არაფერს მალავს სხეულზე. თუმცა ეს არ უნდა განხორციელდეს ღირსების შემლახავი ფორმით და 
გათვალისწინებული უნდა იყოს არსებული საერთაშორისო სტანდარტები.

ვიზიტორების შემოწმება
როგორც საერთაშორისო სტანდარტები, ასევე ზოგადად არსებული საუკეთესო პრაქტიკა, 
მნიშვნელოვნად მიიჩნევს პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ პატიმართა სოციალური კავშირების 
შენარჩუნებას, რასაც მაქსიმალურად უნდა შეეწყოს ხელი. პატიმრების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 
უფლებას წარმოადგენს, აგრეთვე მათი დაუბრკოლებელი შეხვედრა დამცველთან/ადვოკატთთან, 
სახალხო დამცველთან ან მის წარმომადგენელთან, კანონმდებლობით შესაძლებელია 
პენიტენციურ დაწესებულებაში სასულიერო პირების, დიპლომატიური ან საკონსულო სამსახურების 
წარმომადგენლების შესვლა. გარდა ზოგადი ნორმებისა ამ პირთა დაწესებულებაში შესვლის 
შესაძლებლობის შესახებ, დაწესებულების ყოველდღიური, გამართული და უსაფრთხო 
ფუნქციონირებისთვის საჭიროა მაქსიმალურად დეტალურად იქნას გაწერილი პენიტენციური 
დაწესებულების ტერიტორიაზე ავტომანქანების, აგრეთვე პატიმართა ოჯახის წევრების, 
ადვოკატების, სასულიერო პირების, კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში დიპლომატიური 
წარმომადგენლებისა და სხვა უფლებამოსილ პირთა შესვლის წესი და პროცედურები.
ზემოთ ჩამოთვლილ პირთა პენიტენციურ დაწესებულებაში შესვლისას, მათი მიღებისა და შემოწმების 
პროცედურები განხილულია არაერთ საერთაშორისო დოკუმენტსა და სახელმძღვანელოში. 
პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესების თანახმად, პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ 
ოჯახის წევრებთან და შეუბღალავი რეპუტაციის მეგობრებთან შეხვედრის უფლება, მათ უნდა 
შეეძლოთ დაკავების შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობონ ოჯახის წევრებს, თუმცა ამავე დოკუმენტის 
თანახმად, აღნიშნული უფლება შესაძლოა შეიზღუდოს მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ეს არის 
საჭირო დაწესებულებაში წესრიგისა და უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად. 
მართალია საერთაშორისო სტანდარტები იძლევა გარკვეული შეზღუდვების დაწესების 
შესაძლებლობას, თუმცა ამავდროულად გარკვევით უსვამს ხაზს, რომ სოციალური კავშირების 
შენარჩუნება სასარგებლო და მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ პატიმრისთვის, არამედ დაწესებულების 
ადმინისტრაციისთვისაც. აქედან გამომდინარე, შეზღუდვების შემთხვევაშიც უნდა იქნეს 
უზრუნველყოფილი ოჯახთან მინიმალური კონტაქტის შესაძლებლობა. 
 „სხვადასხვა პროფესიონალების დაწესებულებაში შესვლის წესი, როგორებიც არიან დამცველები/
ადვოკატები, სოციალური მუშაკები და ექიმები, შეთანხმებული უნდა იყოს შესაბამის სტრუქტურასთან, 
იმისათვის, რომ დაცული იქნას ბალანსი დაწესებულების უსაფრთხოებასა და კონფიდენციალურ 
პროფესიულ ხელმისაწვდომობას შორის.“ 53

„ყველა პატიმარს აქვს ადვოკატთან კონფიდენციურად შეხვედრის უფლება, დაწესებულების 
თანამშრომელთა მხრიდან მიყურადების გარეშე“.54

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, უცხოეთის მოქალაქეებს, ლტოლვილებსა და 
მოქალაქეობის არმქონე პირებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა კომუნიკაცია იქონიონ მათი ქვეყნის (ან 
ეროვნულ ან საერთაშორისო თანამდებობის პირთან, რომელსაც ეკისრება მათი უფლებების დაცვა) 
დიპლომატიურ და საკონსულო წარმომადგენელთან. ექიმის შესვლა უნდა შეთანხმდეს შესაბამის 
პროფესიულ დაწესებულებასთან, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ბალანსის დაცვა უსაფრთხოებასა 
და კონფიდენციალურობასა და პროფესიულ ვალდებულებებს შორის. 
53  ” ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, ენდიუ კოილი, მეორე 
გამოცემა გვ-64.
54  ” ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, ენდრიუ კოილი, მეორე 
გამოცემა, გვ-67.
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როგორც უკვე აღინიშნა, უსაფრთხოების თვალსაზრისით, დაწესებულებაში შემსვლელთა 
კონტროლის განხილვისას, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს მათი პერსონალური 
შემოწმება. დაწესებულებამ უნდა მიიღოს ზომები, რათა დარწმუნდეს, რომ მნახველებს  არ 
მიეცემათ შესაძლებლობა დაარღვიონ დაწესებულებაში არსებული წესები და რეგულაციები. ამ 
მიმართულებით, უსაფრთხოების ერთ-ერთ გარანტიას წარმოადგენს დაწესებულებაში შემსვლელ 
პირთა პერსონალური შემოწმება. ზემოთ მითითებულ პირთა შემოწმების დროს გათვალისწინებული 
უნდა იქნას, რომ მნახველები არ არიან პატიმრები და დაწესებულების უსაფრთხოების დაცვის 
ვალდებულება ყოველთვის დაბალანსებული უნდა იყოს და უნდა შეესაბამებოდეს მნახველთა 
პრივატულობის უფლებას. „შემოწმების პროცედურები განსაკუთრებით სენსიტიურად უნდა ჩატარდეს 
ბავშვების, ქალებისა და მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების მიმართ“.55

აღნიშნულთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანია განვიხილოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს ერთ-ერთი გადაწყვეტილება:

„1997 წლის იანვარში ინგლისის ქალაქ ლიდსში, დედამ, რომელიც მივიდა პატიმარი შვილის 
მოსანახულებლად, თან წაიყვანა მეორე ვაჟი, რომელიც დაავადებული იყო ცერებრალური 
დამბლით, ამავდროულად ჰქონდა სხვა მენტალური პრობლემები. დაწესებულებაში, 
შემოწმებისას ორივე მნახველი გააშიშვლეს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, 
ჩათვალა, რომ შემოწმების ის ფორმა, რა ფორმითაც იგი განხორციელდა, არ შეიძლება 
ჩათვლილიყო შემოწმების მიზნის პროპორციულად, ამგვარი შემოწმება არ შეიძლება მიჩნეული 
ყოფილიყო აუცილებლად დემოკრატიულ საზოგადოებაში“.56

შეხვედრის/პაემნის ოთახები 
როგორც სტატიკურ უსაფრთხოებაზე მსჯელობისას აღინიშნა, შეხვედრის/პაემნის ოთახის მოწყობის 
დროს მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იქნას, რომ ოთახი იყოს უსაფრთხო როგორც პატიმრის, 
აგრეთვე პაემანზე/შეხვედრაზე მოსული პირისათვის და დაწესებულების შინაგანაწესის (დებულების) 
შესაბამისად, უზრუნველყოფილი იყოს უშუალო კონტაქტი პატიმარსა და მნახველს შორის, ან 
პირიქით მოწყობილი იყოს იმგვარად, რომ ინფრასტრუქტურა არ იძლეოდეს უშუალო კონტაქტის 
შესაძლებლობას. პაემნის ოთახის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია მონიტორინგის 
არსებობა, რათა შემცირდეს პატიმრისთვის აკრძალული ნივთის გადაცემის ან კონტაქტის აკრძალული 
ფორმის გამოყენების რისკი. შეხვედრის/პაემნის ოთახი უნდა შემოწმდეს, როგორც შეხვედრის/პაემნის 
დაწყებამდე, აგრეთვე მისი დასრულების შემდეგ. 57 

კიდევ ერთხელ უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ დაწესებულების თანამშრომლები მნახველებს უნდა 
მოექცნენ პატივისცემით. ოთახები უსაფრთხოების ნორმების მოთხოვნების პარალელურად ისე უნდა 
იყოს მოწყობილი, რომ ხელს უწყობდეს პატიმრებსა და შეხვედრაზე/პაემანზე მოსულ პირებს შეხვედრა 
განახორციელონ ღირსეულ გარემოში, რაც ამავდროულად შეესაბამება დაწესებულების გამართული 
ფუნქციონირების მოთხოვნებს. 

დაწესებულების პერსონალის შემოწმება
მნიშვნელოვანია გავაცნობიეროთ, რომ აკრძალული, უკანონო ნივთების შეტანის თვალსაზრისით 
შესაძლოა დაწესებულების თანამშრომლებიც წარმოადგენდნენ გარკვეულ საფრთხეს. ისინიც უნდა 
დაექვემდებარონ შემოწმების პროცედურას. ეს ერთგვარად ქმნის იმის გარანტიასაც, რომ პატიმრები 
ან სხვა პირები არ განახორციელებენ მათზე ზეწოლას პენიტენციურ დაწესებულებაში აკრძალული 
ნივთების შეტანის მიზნით.58 შესაძლოა დაწესებულების თანამშრომლები რაიმე  სახის დაინტერესების 
გამო,  ფარულად ახდენდენ დაწესებულებაში აკრძალული ან უკანონო ნივთების შეტანას.59 აქედან 
გამომდინარე, დაწესებულებაში შესვლისას მნიშვნელოვანია, აგრეთვე თანამშრომელთა შემოწმებაც. 
შესაბამისი პასუხისმგებლობის მქონე დაწესებულების თანამშრომელმა შესაძლოა სხვა 
თანამშრომლის დაწესებულებაში შესვლის ან გასვლის დროს  ჩაატაროს მისი ყოვედღიური სწრაფი 
ან სკანერით  შემოწმება, ისე რომ არ მოუწიოს შემოწმებისთვის ინდივიდუალური ეჭვის საფუძვლის 
მითითება.

55  ” ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, ენდრიუ კოილი, მეორე 
გამოცემა, გვ-64.
56  ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე Wainwright ბრიტანეთის წინააღმდეგ, 2006.
57  ციხის ინციდენტების მართვა, UN 2003, P-52.
58  პენიტენციური სისტემის სტანდარტული სახელმძღვანელო, ავსტრალია, 2012, გვ- 32.
59  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მეორე გამოცემა, გვ. 64, ენდიუ 
კოილი, 2009.
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იმ შემთხვევაში, როდესაც დაწესებულების ადმინისტრაციას აქვს საფუძვლიანი ეჭვი იფიქროს, რომ 
თანამშრომელს დაწესებულებაში შეაქვს აკრძალული ან უკანონო ნივთი, დაწესებულების დირექტორმა 
შესაძლოა მოითხვოს მისი შემოწმება. თუ თანამშრომელი არ განაცხადებს თანხმობას შემოწმებაზე, 
პირი შესაძლოა დარჩეს დაკვირვების ქვეშ და შემდგომი ნაბიჯების თაობაზე კონსულტაცია უნდა 
გაიმართოს დაწესებულების დირექტორთან (ან სხვა შესაბამის სამსახურებთან). დირექტორმა უნდა 
გადაწყვიტოს რა ქმედება განხორციელდეს, სხვა სამსახურებისათვის მიმართვის ღონისძიების 
ჩათვლით.

თანამშრომელთა პატრულირება
თანამშრომლებმა უნდა განახორციელონ დაწესებულების შიგნით არსებული ტერიტორიის 
რეგულარული პატრულირება, როგორც შიდა, ასევე გარე პერიმეტრის ჩათვლით (დაწესებულების 
კედლები, ღობეები და ა.შ). ეს ხორციელდება იმისათვის, რომ:
•	 თანამშრომელთა ხშირი პატრულირების შედეგად აღიკვეთოს პოტენციური ინციდენტები; 
•	 მოხდეს უკანონო მოძრაობისა და საქმიანობის იდენტიფიცირება;
•	 აღიკვეთოს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა, უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის ხელყოფა;
•	 შემოწმდეს სტატიკური უსაფრთხოების ელემენტების ერთიანობა და დაუზიანებლობა (საკეტები, 

წინაღობები, ღობეები, კედლები, სადენები, სახანძრო უსაფრთხოების აღჭურვილობა, 
ელექტრონული მოწყობილობები და ა.შ);

•	 განხორციელდეს აკრძალული ნივთების აღმოჩენა, მათ შორის ისეთი ნივთების, რომლებიც 
შესაძლოა გამოყენებული იქნას გაქცევისთვის (კიბე, თოკი, სადენი და ა.შ), ან გამოყენებული 
იქნას როგორც იარაღი;

•	 მოხდეს საფრთხის შემცველი სამუშაო პირობების იდენტიფიცირება.

მიზანშეწონილია პატრულირების შედეგების გათვალისწინებით, რისკების შეფასდეს შემდეგი 
გარემოებების საფუძველზე:
•	 მიღებული ინფორმაციის დეტალურობის ხარისხი;
•	 რისკის ხასიათი/შინაარსი;
•	 შედეგებისა და  უსაფრთხოების საკითხებთან მათი კავშირის შესაძლებლობა;
•	 მსგავსი შემთხვევების სიხშირე;

დაწესებულების მხრიდან შესაბამისი საპასუხო ზომების გატარების მიზანშეწონილობა 60.

ტერიტორიის შემოწმება
ტერიტორიის ყოველდღიური შემოწმება ტარდება პატიმრებთან შეხების გარეშე და მის მიზანს 
წარმოადგენს აკრძალული ნივთების აღმოჩენა, რომლებიც შესაძლოა იყოს დაწესებულების 
ტერიტორიაზე, ავტომობილებში, რომლებიც შემოდის დაწესებულების ტერიტორიაზე, პატიმრების 
კუთვნილ ნივთებს შორის და ა.შ, რასაც შეუძლია საფრთხე შეუქმნას დაწესებულებაში არსებულ 
წესრიგს.

ტერიტორიის შემოწმების გეგმა უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
•	 ტერიტორია, რომლის შემოწმებაც უნდა განხორციელდეს; 
•	 შემოწმების ფორმა და შემოწმებისთვის საჭირო აღჭურვილობა;
•	 შემოწმების ჩატარების დრო და რიცხვი;
•	 შემოწმების სიხშირე და არაგეგმიურობა;
•	 შემოწმების ჩატარების საფუძველი;
•	 ნივთები, რომელთა ძებნაც ხორციელდება;
•	 თანამშრომლები, რომლებმაც უნდა ჩაატარონ შემოწმება.

ღონისძიებები, რომლებიც უნდა იქნას გათვალისწინებული ეფექტური შემოწმების გეგმის შესადგენად:
•	 ყველა შემოწმებისთვის სისტემური პროცედურის შემუშავება - რაც უფრო მეთოდურია შემოწმება, 

მით ნაკლებია რაიმეს გამორჩენის რისკი;
•	 შემოწმების ტემპი და საფუძვლიანობა - პატიმრებს არ აქვთ დრო იპოვონ ნივთების დამალვის 

შემოქმედებითი/კრეატიული გზები;
•	 შემოწმებისთვის საჭირო აღჭურვილობა (ხელთათმანები, სარკეები, ფანრები და ა.შ), მათი 

გამოყენების უზრუნველყოფა თანამშრომელთა დაზიანების გარეშე;
•	 იმ ადგილების ზედმიწევნით შემოწმება, რომელთა მკაფიოდ დანახვაც შეუძლებელია.
60  ციხის ინციდენტების მართვა, გვ. 28-31, UN 2013.

შემოწმება



36

დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, დაწესებულების გარეთ არსებული უწყებები (პოლიცია, სამხედროები 
და ა.შ, თუ არსებობს მსგავსი ტიპის შეთანხმება ან პროცედურა) ან შიდა უწყებრივად არსებული სხვა 
სტრუქტურული ერთეულები (მაგ. სპეციალური დანიშნულების ძალები) კანონით გათვალისწინებულ 
შემთხვევაში, შესაძლოა გამოყენებულნი იქნენ შემოწმების ჩატარებაში დაწესებულების 
დასახმარებლად, მათ შესაძლოა გამოიყენონ ისეთი ინვენტარი, რომელიც დაწესებულებას არ 
გააჩნია. 

რას გვეუბნება საერთაშორისო სტანდარტები

   ციხის ევროპულის წესები
   ჩხრეკა და კონტროლი

54.1 ეროვნული კანონმდებლობა დეტალურად უნდა განსაზღვრავდეს პროცედურებს, რომელიც 
უნდა გამოიყენონ დაწესებულების თანამშრომელებმა შემდეგ ადგილებში ჩხრეკის ჩატარების 
დროს: 
ა. პატიმარის საცხოვრებელი ყველა ადგილი, სამუშაო და  შეხვედრის ადგილები; 
ბ. პატიმრების სხეული; 
გ. მსჯავრდებულის ახლობლები და მათი საკუთრება და: 
დ. დაწესებულების თანამშრომლები. 
54.2 სიტუაცია, რომელშიც ასეთი ჩხრეკის ჩატარება აუცილებელია, აგრეთვე ასეთი ღონისძიების 
ხასიათი უნდა განისაზღვროს ეროვნული კანონმდებლობით. 
54.3 დაწესებულების თანამშრომელებმა უნდა აითვისონ ჩხრეკის ჩატარების ის სპეციფიკა, 
რომელიც უზრუნველყოფს გაქცევის ნებისმიერი მცდელობის პრევენციას ან კონტრაბანდის 
დამალვას, ამავდროულად დაცული უნდა იყოს იმ ადამიანების ღირსების პატივისცემა, 
რომლებსაც უტარდებათ ჩხრეკა. 
54.4 პირები, რომელთაც უტარდებათ ჩხრეკა არ შეიძლება მოცემულ პროცესში იყვნენ 
შეურაცხყოფილნი. 
54.5 პირებს შეიძლება ჩხრეკა ჩაუტარდეთ მხოლოდ დაწესებულების იმავე სქესის თანამშრომლის 
მიერ. 
54.6 არ შეიძლება პატიმრების შიდა სხეულის ჩხრეკა ჩატარებული იქნას დაწესებულების 
თანამშრომლის მიერ. 
54.7 სხეულის ჩხრეკა შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ პრაქტიკოსი ექიმის მიერ. 
54.8 პატიმრები უნდა ესწრებოდნენ მათი პირადი ნივთების ჩრხეკის პროცესს, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც დაწესებულების ადმინისტრაცია კრძალავს ამას საგამოძიებო ტექნიკის 
მიზეზებით ან პოტენციური საფრთხის არსებობის გამო.  
54.9 უსაფრთხოებისა და უშიშროების დაცვის ვალდებულება არ შეიძლება არღვევდეს 
ვიზიტორების პირად ხელშეუხებლობას. 
54.10 პროფესიული ვიზიტების კონტროლთან დაკავშირებით, ისეთი როგორიცაა, დამცველის, 
სოციალური მუშაკის, ექიმის და ა.შ. გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული მათი პროფესიულ 
ორგანიზაციებთან კონსულტაციის შემდეგ, რათა დაბალანსებულ იქნას უსაფრთხოება და 
უშიშროება კონფიდენციალურ პროფესიულ ხელისაწვდომობასთან.

შემოწმება
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მსჯავრდებულის, მისი ნივთების და მოთავსების ადგილის შემოწმება
პენიტენციურ დაწესებულებაში, სამართლებრივი რეჟიმისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, 
დასაშვებია მსჯავრდებულის პირადი შემოწმება, აგრეთვე მისი მოთავსების ადგილისა და მისი 
ნივთების შემოწმება.61

მსჯავრდებულის, მისი მოთავსების ადგილისა და მისი ნივთების შემოწმება ტარდება  ისეთი ნივთების, 
ნივთიერებების ან საკვები პროდუქტების აღმოჩენისა და ამოღების მიზნით, რომელიც შენახვისა და 
გამოყენებისათვის აკრძალულია ან/და არ ეკუთვნის მსჯავრდებულს. 

გამოყენებისათვის და შენახვისათვის აკრძალულს განეკუთვნება ის ნივთები, ნივთიერებები და საკვები 
პროდუქტები, რომლებიც: 

•	 წარმოადგენგენ საფრთხეს სიცოცხლისათვის ან/და ჯანმრთელობისათვის; 
•	 შეიძლება გამოყენებულ იქნენ დანაშაულის ჩადენის იარაღად ან სასჯელის მოხდის მიზნის 

საწინააღმდეგოდ; 
•	 არ არის გათვალისწინებული კანონმდებლობით დადგენილ იმ პირველადი მოხმარების საგნების, 

ჰიგიენური საშუალებების, სხვა ნივთებისა და საგნების ჩამონათვალში62, რომელთა ამანათის 
სახით (აგრეთვე ფოსტის მეშვეობით) მიღების, შენახვის, კანონიერად გამოყენების ან მაღაზიაში 
შეძენის უფლება მსჯავრდებულს გააჩნია;

•	 აჭარბებს საკვები პროდუქტების, პირველადი მოხმარების საგნების, ფეხსაცმლის, ტანსაცმლისა 
და სხვა სამრეწველო პროდუქტების დადგენილ ოდენობას. 

მსჯავრდებულის პირადი შემოწმება შეიძლება იყოს არასრული და სრული. 

მსჯავრდებულის პირადი შემოწმება ხორციელდება პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი 
რეჟიმის ან/და უსაფრთხოების განყოფილების უფლებამოსილი მოსამსახურეების მიერ. ამასთან, 
მსჯავრდებულის შემოწმება შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ იმავე სქესის პირთა 
მონაწილეობით. შემოწმების პროცესზე სხვა სქესის პირთა დასწრება დაუშვებელია.

მსჯავრდებულის პირადი არასრული შემოწმებისას ხდება მისი ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის 
შემოწმება და დათვალიერება, მისი გახდის გარეშე. 

მსჯავრდებულის პირადი არასრული შემოწმება ტარდება:  
•	 ფოტოდაქტილოსკოპთან, ექიმთან, გამომძიებელთან წარდგენამდე და წარდგენის შემდეგ; 
•	 ახლო ნათესავებთან ან სხვა პირებთან (მათ შორის, რელიგიურ პირებთან) შეხვედრამდე და მის 

შემდეგ; 
•	 სხვა საკანში გადაყვანისას; 
•	 სხვა შემთხვევებში დაწესებულების დირექტორის ან მის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირის 

გადაწყვეტილების საფუძველზე. 

მსჯავრდებულის პირადი  სრული შემოწმება  ტარდება: 
•	 პენიტენციურ დაწესებულებაში მიღებისას; 
•	 პენიტენციური დაწესებულებიდან გაგზავნისას; 
•	 განსაკუთრებულ, პირად გარემოებებთან დაკავშირებით (ახლო ნათესავის გარდაცვალების 

შემთხვევაში) პენიტენციური დაწესებულების დროებით დატოვებისას/დაბრუნებისას; 
•	 სხვა შემთხვევებში, პენიტენციური დაწესებულების დირექტორისა ან მის მიერ უფლებამოსილი 

პირის გადაწყვეტილებით. 

სრული პირადი შემოწმებისას ხდება მსჯავრდებულის სხეულის, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და 
პროთეზის (მისი არსებობის შემთხვევაში) დათვალიერება, რომლის დროსაც მსჯავრდებული 
61  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, 21-ე 
მუხლი.
62  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულების 
№2, №3 და №4 დანართები.

შემოწმება
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ვალდებულია უფლებამოსილი პირის მითითების შემდეგ, მთლიანად გაიხადოს ან გაიშიშვლოს 
სხეულის შესაბამისი ნაწილები. პლასტირი, თაბაშირის და სხვა ნახვევები მოწმდება საექიმო-
სამედიცინო პუნქტის სამედიცინო მუშაკთან ერთად. ტანსაცმელში ჩაკერებული ნივთების აღმოჩენისას 
ქსოვილი იჭრება, ხოლო ფეხსაცმლიდან ამოიღება სუპინატორები და მეტალის დეტალები. 
მსჯავრდებულის პირადი სრული შემოწმებისას შინაგან შემოწმებას ატარებს სამედიცინო მუშაკი. 

სრული შემოწმებისას, აგრეთვე მოწმდება ფეხისა და ხელის თითებს შორის ადგილები, ტერფის 
გულები, ხელის მტევანი ორივე მხრიდან, კანის საფარი, ყურის ნიჟარები, იღლიები, პირის ღრუ, ცხვირის 
ნესტოები და სხვა ადგილები, ივარცხნება თმები თავზე. ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის შემოწმებისას 
საეჭვო ადგილები იჩხვლიტება სადგისით. ჯიბეები, ტანსაცმლის სახელოები, შარვლები, საცვლები, 
წინდები უკუღმა ბრუნდება. ფეხსაცმლის დათვალიერება ხორციელდება შიდა და გარე მხრიდან. 
დეტალურად უნდა იქნეს დათვალიერებული მსჯავრდებულის თამბაქოს ნაწარმი, მუშტუკი და სხვა 
საგნები. 

პირადი შემოწმების შემდეგ, მსჯავრდებულს დარჩება მხოლოდ ის ნივთები, ნივთიერებები და საკვები 
პროდუქტები, რომელთა გამოყენებისა და შენახვის უფლებაც მას საქართველოს კანონმდებლობით 
გააჩნია. მსჯავრდებულისათვის დატოვებული პირადი ნივთები აღირიცხება მსჯავრდებულის საკნის 
ბარათში.

მსჯავრდებულის ნივთების შემოწმება ხორციელდება შემდეგ შემთხვევებში:
•	 პენიტენციურ დაწესებულებაში მიღებისას; 
•	 პენიტენციური დაწესებულებიდან გაგზავნისას; 
•	 სხვა საკანში გადაყვანისას; 
•	 სამედიცინო სტაციონარში გადაყვანისას;
•	 განსაკუთრებულ შემთხვევებში, პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის ან მის მიერ 

უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილებით. 

მსჯავრდებულის ნივთების შემოწმება ხდება მისი თანდასწრებით, ხოლო განსაკუთრებულ 
შემთხვევებში, პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის 
გადაწყვეტილებით, მსჯავრდებულის ნივთების შემოწმება შეიძლება მოხდეს მისი დასწრების გარეშეც. 

მსჯავრდებულის მოთავსების ადგილის შემოწმება ტარდება პენიტენციური დაწესებულების 
დირექტორის ან მის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილებით. 

პირადი შემოწმების, მოთავსების ადგილის ან ნივთების შემოწმების თაობაზე დგება ოქმი, ხოლო 
იმ შემთხვევაში თუ სხვადასხვა სახის შემოწმება ერთდროულად ხორციელდება დგება ერთი ოქმი. 
შემოწმების ოქმში აისახება ინფორმაცია როგორც ამოღებული ნივთების, ნივთიერებებისა და საკვები 
პროდუქტების თაობაზე, ისე იმ გარემოების შესახებ, რომლის საფუძველზე ტარდება შემოწმება. ოქმს 
ხელს აწერენ შემოწმების პროცესში მონაწილე მოსამსახურეები და მსჯავრდებული თუ იგი ესწრება 
შემოწმებას. მსჯავრდებულის მიერ ოქმში ხელმოწერაზე უარის თქმის შემთხვევაში, ოქმში შენიშვნის 
სახით კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი და აგრეთვე, აისახება მსჯავრდებულის ყველა პრეტენზია. ოქმი 
დაერთვის მსჯავრდებულის პირად საქმეს. 

სრული პირადი შემოწმების, მოთავსების ადგილის ან/და ნივთების შემოწმების თაობაზე კეთდება 
აღნიშვნა მსჯავრდებულის საკნის ბარათში, შემოწმების ჩატარების თარიღის, შემოწმების 
ჩამტარებელი პირის/პირების ვინაობისა და თანამდებობის მითითებით. შემოწმების ჩატარებისას 
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ტექნიკური საშუალებები, მათ შორის, რენტგენის აპარატურა, რომლის 
გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ ტანსაცმლისა და ნივთიერების შემოწმებისას. შემოწმება არ 
შეიძლება განხორიცელდეს მსჯავრდებულის დამამცირებელი და ღირსების შემლახავი ფორმით.

დილის და საღამოს შემოწმება სამორიგეო ცვლის მიერ
პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოველდღიურად, სამორიგეო ცვლის63 მიერ ტარდება დილისა და 
საღამოს შემოწმებები, რა დროსაც ხდება მსჯავრდებულების რაოდენობრივი გადათვლა, საკნებში 
არ მყოფი მსჯავრდებულების შესახებ ინფორმაციის გადამოწმება, მსჯავრდებულთა გამოკითხვა მათი 
საჭიროებებისა და პრობლემების გაცნობის მიზნით, საკნების და დაწესებულებების სხვა სივრცეების 
შემოწმება/დათვალიერება და ა. შ. სამორიგეო ცვლის შემადგენლობაში შედიან პენიტენციური 
63  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული 
დებულება, 91-ე მუხლი.
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დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმისა და უსაფრთხოების განყოფილების მოსამსახურეები, 
ხოლო სამორიგეო ცვლას ხელმძღვანელობს დაწესებულების ოპერატიული მორიგე.

დილის შემოწმების დაწყებამდე, პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებულ 
საგუშაგოებზე სამორიგეო ცვლის მოსამსახურეთა განაწილების მიზნით, ტარდება სამორიგეო 
ცვლის წარმომადგენელთა შეკრება დაწესებულების ახალი ცვლის ოპერატიული მორიგის 
ხელმძღვანელობით, რომელიც ეცნობა დაწესებულებაში არსებულ ვითარებას, ამოწმებს სამორიგეო 
ცვლის მოსამსახურეთა პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის მიერ დამტკიცებული სამორიგეო 
გრაფიკის მიხედვით სამსახურში გამოცხადებას, უტარებს მათ ინსტრუქტაჟს, აძლევს მითითებებს/
დავალებებს და ანაწილებს შესაბამის საგუშაგოებზე. საგუშაგოებზე განაწილების დასრულების 
შემდეგ სამორიგეო ჯგუფი გადადის შესაბამის საგუშაგოზე და დღის განრიგით გათვალისწინებული 
დროის შესაბამისად იწყებს დილის შემოწმებას და საგუშაგოს მიღება-გადაბარებას64 წინა სამორიგეო 
ცვლასთან (გრაფიკის მიხედვით) ერთად. საგუშაგოების მიღება-ჩაბარების დროს და მის დაწყებამდე 
30 წუთით ადრე, წყდება პატიმართა ყოველგვარი გადაადგილება, გარდა განსაკუთრებული 
აუცილებლობით გამოწვეული შემთხვევებისა.  

საგუშაგოს მიღება-გადაბარება ხორციელდება შემდეგნაირად: 
•	 მოწმდება ეზოს ინვენტარი, ფანჩატურები, გრძელი სკამები, ტელეფონები მსჯავრდებულთა 

კომუნიკაციისათვის, კორპუსის კედელზე გამავალი ხილული კომუნიკაციები, ეზოში სანიაღვრეები 
და ჭები, ეზოს კარები, ეზოს გამწვანება, ეზოს სარწყავი სისტემები, შადრევნები, სანიტარულ-
ჰიგიენური მდგომარეობა; 

•	 მოწმდება კორპუსის ჰოლები, დერეფნები, განათება, ტელეფონები, საკომუნიკაციო შახტები, 
დერეფნისა და სახანძრო კიბეზე გამავალი კარები, კიბეების უჯრედების ცხაურები, ჰოლისა და 
დერეფნის ფანჯრები და ფანჯრის ცხაურები; 

•	 გასახდელსა და საშხაპეებში მოწმდება სველი წერტილების გამართულობა, ფანჯრები, ფანჯრის 
ცხაურები, განათება და სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა; 

•	 სამრეცხაოსა და საშრობში მოწმდება დანადგარების ტექნიკურ მდგომარეობა, ფანჯრები, 
ფანჯრის ცხაურები, განათება, ვიზუალური კონტროლის საშუალებები, ჭერი, იატაკი, სანიტარიულ-
ჰიგიენური მდგომარეობა; 

•	 მოწმდება საგუშაგოს შეუმოწმებელი ტერიტორიები. 

წინა და ახალი სამორიგეო ცვლის საგუშაგო ჯგუფის წევრები ერთობლივად ახორციელებენ საკნებისა 
და მსჯავრდებულების შემოწმება/გადაბარებას, კერძოდ:  საკნის კარების გაღებამდე წინა ცვლის 
საგუშაგოს ჯგუფის მთავარი ინსპექტორი მოუწოდებს მსჯავრდებულს მოემზადოს შემოწმებისთვის და 
ხელბორკილის დასადებად პირისახით კედლისკენ შეტრიალდეს.

წინა ცვლის საგუშაგო ჯგუფის წევრი აღებს საკნის კარებს,  საკანში შედიან წინა და ახალი ცვლის 
საგუშაგოს ჯგუფის მთავარი ინსპექტორები და ახალი ცვლის საგუშაგოს ჯგუფის წევრები. ჯგუფის ერთ-
ერთი წევრი მსჯავრდებულს ადებს ხელბორკილს, ხოლო ჯგუფის დანარჩენი წევრები: 
•	 ამოწმებენ მსჯავრდებულებს, მათ ვიზუალურ მდგომარეობას, კომპეტენციის ფარგლებში 

გამოკითხავენ მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და ეცნობიან მათ პრობლემებს. 
საჭიროების შემთხვევაში, მსჯავრდებულის და მისი ნივთების იდენტიფიცირებისათვის იყენებენ 
მსჯავრდებულის საკნის ბარათს ან/და კარტოთეკას;

•	 ამოწმებენ სველი წერტილების მდგომარეობას, განათებას, კედლებს, ფანჯრებს და ფანჯრის გარე 
ცხაურებს, მაგიდას, სკამებს, საწოლებს, ტუმბოებს, იატაკს, ჭერს, განათებას, ელქტროტექნიკას 
(არსებობის შემთხვევაში), სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობას;

•	 საკნიდან გამოსვლის შემდეგ წინა ცვლის ჯგუფის წევრი კეტავს მსჯავრდებულებს საკანში. 

საღამოს, მსჯავრდებულის, საკნის და სხვა სივრცეების შემოწმება ხორციელდება დილის შემოწმების 
ანალოგიურად, სამორიგეო ჯგუფის მიერ. მსჯავრდებული ვალდებულია, პენიტენციური დაწესებულების 
დღის განრიგის შესაბამისად, საღამოს შემოწმებისას იმყოფებოდეს საკანში. სამორიგეო ჯგუფის წევრი 
ათვალიერებს საკანს ვიზუალურად, მოუწოდებს მსჯავრდებულს, დაწესებულების დღის განრიგით 
განსაზღვრული დროის გათვალისწინებით, მოემზადოს დასაძინებლად და კეტავს საკანში, რის 
შემდეგაც, სამორიგეო ცვლა იწყებს დარჩენილი ტერიტორიების შემოწმებას. საღამოს შემოწმების 
დასრულებისას სამორიგეო ცვლა შემოწმების შედეგებს აცნობებს სამორიგეო ცვლის ხელმძღვანელს.
64  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული 
დებულება, 92-ე მუხლი. 
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საკნების დათვალიერება 65

საკნების ტექნიკური დათვალიერება ხორციელდება პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი 
რეჟიმის განყოფილების  მოსამსახურეებისგან შემდგარი ჯგუფის მიერ, რომელსაც ხელმძღვანელობს 
ჯგუფის უფროსი. საკნების ტექნიკური დათვალიერება ხორციელდება დღეში არანაკლებ ერთხელ, 
როდესაც იქ მსჯავრდებულები  არ იმყოფებიან, ხოლო ცალკეულ შემთხვევებში, პენიტენციური 
დაწესებულების დირექტორის დავალებით, სამართლებრივი რეჟიმისა და უსაფრთხოების 
განყოფილების მოსამსახურეების მიერ, შესაძლებელია განხორციელდეს საკნების რიგგარეშე 
დათვალიერება. საკნების ტექნიკური დათვალიერებისას უნდა შემოწმდეს ფანჯრები, ჭერი, იატაკი, 
კედლები, საწოლი ადგილები, მაგიდები, სკამები, პირსაბანები, აგრეთვე სანიტარიულ-ტექნიკური 
მოწყობილობები და წყალსადენი მილები.

ამასთან, სამორიგეო ცვლის მოსამსახურეების მიერ, არანაკლებ კვირაში ერთხელ, დადგენილი 
გრაფიკის მიხედვით, ტარდება საკნების საკონტროლო-ტექნიკური შემოწმება-დათვალიერება, 
რა მიზნითაც, სამორიგეო ცვლის შემადგენლობის დასახმარებლად გამოიყოფა დაწესებულების 
სარეზერვო ჯგუფის მოსამსახურეთა შემადგენლობა.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, არანაკლებ თვეში ორჯერ, პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის 
მიერ დადგენილი გრაფიკის მიხედვით, ტარდება საკნების  დათვალიერება აკრძალული ნივთების და 
საგნების აღმოჩენის მიზნით.

საკნების დათვალიერების განხორციელებისას, შესაბამისი ჯგუფის უფროსი ვალდებულია 
გააკონტროლოს დასათვალიერებელ ობიექტებზე განაწილებულ სამორიგეო ცვლის მოსამსახურეთა 
საქმიანობა. დათვალიერებისას, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სარკე, ხის ჩაქუჩი და სხვა 
ტექნიკური საშუალებები.

დათვალიერების განმახორციელებელი ჯგუფის წევრები პატივისცემით და სიფრთხილით უნდა 
მოექცნენ მსჯავრდებულთა განთავსების ადგილებში არსებულ ნივთებს, განსაკუთრებთ რელიგიურ 
ნივთებს. ჩატარებულ დათვალიერებაზე უნდა შედგეს ოქმი.

მსჯავრდებულთა საკნების არაგეგმიური და გეგმიური დათვალიერება ტარდება პენიტენციური 
დაწესებულების დირექტორის გადაწყვეტილებით. დათვალიერების შედეგები აისახება ოქმში  და 
მოხსენდება დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების უფროსს, რომელიც თავის 
მხრივ ჩატარებული ღონისძიებების შედეგებს აცნობებს დაწესებულების ხელმძღვანელობას. 
საკნების დათვალიერებისას რაიმე ხარვეზის ან დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში, დაწესებულების 
სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების უფროსი და სამორიგეო ცვლის ხელმძღვანელი ერთად 
იღებენ ზომებს მათ აღმოსაფხვრელად.

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების 
დათვალიერება 66

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების 
დათვალიერება ხორციელდება თვეში არანაკლებ ორჯერ, ხოლო არაგეგმიურად, დაწესებულების 
დირექტორის დავალებით, არსებული ვითარებიდან გამომდინარე. დათვალიერება ხორციელდება 
დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმისა და უსაფრთხოების განყოფილებათა ერთობლივად 
შემუშავებული გეგმის მიხედვით, რომელშიც გათვალისწინებული უნდა იქნეს:
•	 დათვალიერების მიზანი;
•	 დათვალიერების ჩატარების დღე და საათები;
•	 დაწესებულების ტერიტორიისა და შენობა-ნაგებობების დაყოფა სექტორების მიხედვით;
•	 მოსამსახურეთა  რაოდენობა, მათი დაყოფა ჯგუფების მიხედვით;
•	 ტექნიკური საშუალებების სახეობა და რაოდენობა;
•	 დათვალიერების ჯგუფების მიერ დათვალიერების ჩატარების წესი და მისი ჩატარების ადგილი.

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიისა და შენობა-ნაგებობების დათვალიერების ჩატარება 
უნდა იყოს მოულოდნელი და მისი მზადება უნდა მიმდინარეობდეს ფარულად. დათვალიერებაში 
65  „პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში სამართლებრივი რეჟიმის განხორციელების ინსტრუქციის დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2013 წლის 1 აგვისტოს №200 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია, 
თავი VIII.
66  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2013 წლის 1 აგვისტოს №200 ბრძანებით დამტკიცებული 
ინსტრუქცია, თავი XI.

შემოწმება
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ჩართული უნდა იქნეს სამორიგეო ცვლის შემადგენლობა. 

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიისა და შენობა-ნაგებობების დათვალიერებისას 
მსჯავრდებულთა დაწესებულების ტერიტორიაზე გადაადგილება დაუშვებელია. დათვალიერების 
დროს, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებები.

მსჯავრდებულის შეხვედრები (ზოგადი წესები)
მსჯავრდებულს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, უფლება აქვს ისარგებლოს ახლო 
ნათესავებთან  შეხვედრით (პაემნით), შეხვდეს ადვოკატს და სასულიერო პირებს. უცხო ქვეყნის 
მოქალაქე მსჯავრდებულებს აგრეთვე, შეუძლიათ ისარგებლონ  დიპლომატიური წარმომადგენლობის, 
საკონსულო დაწესებულების და სხვა დიპლომატიურ წარმომადგენლებთან შეხვედრის უფლებით.67

მსჯავრდებულის ხანმოკლე პაემანი68

ახლო ნათესავებთან შეხვედრები (პაემნები), სხვა პენიტენციურ დაწესებულებებთან შედარებით, 
შეზღუდულია განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში. კერძოდ, 
აღნიშნული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულს უფლება 
აქვს ერთი თვის განმავლობაში ჰქონდეს ერთი ხანმოკლე პაემანი, წახალისების ფორმით – თვეში 
ერთი დამატებითი ხანმოკლე პაემანი, ხოლო ხანგრძლივი პაემანი საქართველოს კანონმდებლობის 
თანახმად, არ ეძლევა.69 

ხანმოკლე პაემანი ხორციელდება სპეციალურ ოთახებში მინის გამყოფი ბარიერის მეშვეობით, 
ერთიდან ორ საათამდე ხანგრძლივობით, რომელიც შეიძლება შემცირდეს შეხვედრაზე მყოფი 
პირების მოთხოვნით. პაემანი მიმდინარეობს პენიტენციური დაწესებულების უფლებამოსილი 
წარმომადგენლის მხოლოდ ვიზუალური კონტროლით, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.70 მსჯავრდებულისა და პაემანზე მისული პირის ურთიერთობის 
კონტროლი ხორციელდება მათი პატივისა და ღირსების შეულახავად.  

ხანმოკლე პაემანზე მსჯავრდებული შეიძლება ერთდროულად შეხვდეს არაუმეტეს ორ სრულწლოვან 
პირს ან ერთ სრულწლოვან პირს, რომელსაც შეიძლება ახლდეს ხანმოკლე პაემნის უფლების მქონე 
ორი არასრულწლოვანი. ხანმოკლე პაემანზე მიმსვლელ პირთა ზღვრულ ოდენობას, არსებული 
პირობების გათვალისწინებით, განსაზღვრავს პენიტენციური დაწესებულება, მსჯავრდებულის 
უსაფრთხოების, დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნებიდან 
გამომდინარე. ხანმოკლე პაემანზე მსჯავრდებული უნდა გამოცხადდეს მოწესრიგებული, ვალდებულია 
დაიცვას სამართლებრივი რეჟიმის მოთხოვნები და შეასრულოს დაწესებულების წარმომადგენლის 
კანონიერი მითითებები.

დაწესებულებაში აკრძალული და არანებადართული ნივთების, ნივთიერებების მოხვედრის 
თავიდან ასაცილებლად, მსჯავრდებული ხანმოკლე პაემნის დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ 
გადის შესაბამის შემოწმებას.71 შეხვედრაზე მოსულ პირებს დაწესებულების უფლებამოსილი 
წარმომადგენლის მიერ განემარტება ხანმოკლე პაემნის ჩატარების წესი, აღნიშნული პირები 
დაწესებულებაში აკრძალულ და არანებადართულ ნივთებს, ნივთიერებებს შესანახად ხელწერილით 
აბარებენ დაწესებულების წარმომადგენელს.

მსჯავრდებულის დამცველთან/ადვოკატთან შეხვედრა
მსჯავრდებულს უფლება აქვს ყოველგვარი შეზღუდვისა და ჩარევის გარეშე შეხვდეს თავის დამცველს/
ადვოკატს72, რომელიც ახორციელებს კანონით გათვალისწინებულ საადვოკატო საქმიანობას. 
შესაბამისად, დამცველი/ადვოკატი მსჯავრდებულთან შესახვედრად დაიშვება საადვოკატო 
საქმიანობის განხორციელების დამადასტურებელი მოქმედი დოკუმენტისა და საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მსჯავრდებულის უფლების დასაცავად გაცემული შესაბამისი 
67  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, მე-14 მუხლის პირველი ნაწილის „ა.გ“ ქვეპუნქტი, მე-3 ნაწილი.
68   საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“ მე-17 მუხლი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 
27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, 44-ე - 47-ე მუხლები.
69  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, 663 მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი, 172 მუხლის მე-6 ნაწილი.
70  მაგალითად, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის  XVI1 თავით გათვალისწინებული ფარული საგამოძიებო მოქმედების 
ჩატარებისას.
71  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, 21-ე 
მუხლის მე-6 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი, მე-7 პუნქტი.
72  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“ მე-18 მუხლი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 
27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, 52-ე მუხლი, „ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დამცველთან/ადვოკატთან 
შეხვედრის უფლების განხორციელების შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 2 ნოემბრის 
№157 ბრძანება.
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ორდერის ან მინდობილობის (რწმუნებულების) წარმოდგენის შემთხვევაში.
პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომელს შეუძლია მსჯავრდებულის დამცველთან შეხვედრას 
დააკვირდეს ვიზუალურად, ტექნიკური საშუალებით დისტანციური დაკვირვებისა და ჩაწერის 
პირობებში, მაგრამ მოსმენის გარეშე. 

შეხვედრაზე მოსული დამცველი/ადვოკატი დაწესებულებაში აკრძალულ და არანებადართულ ნივთებს, 
ნივთიერებებს შესანახად, ხელწერილით აბარებს დაწესებულების უფლებამოსილ მოსამსახურეს. 

მსჯავრდებული შეხვედრაზე უნდა გამოცხადდეს მოწესრიგებული, ვალდებულია დაიცვას 
სამართლებრივი რეჟიმის მოთხოვნები და შეასრულოს შესაბამისი უფლებამოსილი მოსამსახურის 
კანონიერი მითითებები. დაწესებულებაში აკრძალული და არანებადართული ნივთების, 
ნივთიერებების ფარული მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად, მსჯავრდებული შეხვედრის დაწყებამდე 
და დასრულების შემდეგ გადის შესაბამის შემოწმებას.

დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან საკონსულო დაწესებულების წარმომადგენელთან შეხვედრა
მსჯავრდებულს, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, უფლება აქვს, შეუზღუდავად შეხვდეს თავისი 
ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან საკონსულო დაწესებულების წარმომადგენელს 
ან იმ ქვეყნის უფლებამოსილ დიპლომატიურ წარმომადგენელს, რომელიც საქართველოში 
ითავსებს მისი ქვეყნის ინტერესების დაცვას. უცხო ქვეყნის მოქალაქე და მოქალაქეობის არმქონე 
ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს უფლება აქვთ, ჰქონდეთ ურთიერთობები თავიანთი ქვეყნების 
დიპლომატიურ წარმომადგენლობებთან და საკონსულო დაწესებულებებთან. იმ სახელმწიფოთა 
მოქალაქეებს, რომლებსაც საქართველოში დიპლომატიური წარმომადგენლობები და საკონსულო 
დაწესებულებები არ აქვთ, უფლება აქვთ, ჰქონდეთ ურთიერთობები იმ სახელმწიფოთა დიპლომატიურ 
წარმომადგენლობებთან და საკონსულო დაწესებულებებთან, რომლებმაც საკუთარ თავზე აიღეს 
მათი ინტერესების დაცვა, ან სახელმწიფოთაშორის ორგანოებთან, რომლებიც ამ პირთა ინტერესებს 
იცავენ.73

მსჯავრდებულის დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან საკონსულო დაწესებულების 
წარმომადგენელთან შეხვედრა მიმდინარეობს დაწესებულების უფლებამოსილი მოსამსახურის 
მხოლოდ ვიზუალური კონტროლით, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
შემთხვევებისა. კონტროლი უნდა განხორციელდეს მსჯავრდებულის პატივისა და ღირსების 
შეულახავად. შეხვედრა ხორციელდება სპეციალურ ოთახებში.

პენიტენციური დაწესებულების უფლებამოსილი მოსამსახურე შეხვედრაზე მოსულ პირს განუმარტავს 
შეხვედრის ჩატარების წესს. იგი ფულს, ასევე საგნებსა და ფასეულობებს, რომელთა გამოყენება 
დაწესებულებაში აკრძალულია, შესანახად, ხელწერილით აბარებს დაწესებულების უფლებამოსილ 
მოსამსახურეს.

მსჯავრდებული  შეხვედრაზე უნდა გამოცხადდეს მოწესრიგებული. იგი ვალდებულია დაიცვას 
სამართლებრივი რეჟიმის მოთხოვნები და შეასრულოს დაწესებულების უფლებამოსილი მოსამსახურის 
წარმომადგენლის კანონიერი მითითებები. დაწესებულებაში აკრძალული და არანებადართული 
ნივთების, ნივთიერებების მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად, მსჯავრდებული შეხვედრის 
დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ გაივლის შესაბამის შემოწმებას. 

შეხვედრის უფლება შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ გარკვეული დროით, თუ არსებობს შეხვედრის 
უზრუნველყოფისათვის დამაბრკოლებელი ობიექტური გარემოებები, რაც დაკავშირებულია თავად 
საკონსულოს ან სხვა დიპლომატური წარმომადგენლის უსაფრთხოებასთან. შეხვედრა შედგება ასეთი 
გარემოებების აღმოფხვრისთანავე.

სასულიერო პირებთან შეხვედრა
მსჯავრდებულს უფლება აქვს  შეხვდეს სასულიერო პირებს.74 მას შეუძლია შეხვდეს საქართველოს 
სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის, აგრეთვე, რეგისტრირებული 
რელიგიური ორგანიზაციის ან/და ტრადიციული კონფესიების წარმომადგენელს, რომელიც 
პენიტენციურ დაწესებულებაში დაიშვება მხოლოდ შესაბამისი რელიგიური ორგანიზაციის მიერ 
73  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, მე-17 მუხლის მე-13 ნაწილი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, 53-ე მუხლი.
74  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, 
50-ე მუხლი; „ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რელიგიურ რიტუალებში მონაწილეობისა და სასულიერო პირებთან შეხვედრის უფლების 
განხორციელების შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის 2010 წლის 30 
დეკემბრის №187 ბრძანება.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

დაწესებულებასთან წინასწარი შეთანხმებით.
პენიტენციური დაწესებულების მიერ სასულიერო პირთან შეხვედრის თაობაზე თანხმობა გაიცემა 
შესაბამისი რელიგიური ორგანიზაციის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, სადაც მითითებული 
უნდა იყოს ორგანიზაციის დასახელება, წარმომადგენლის ვინაობა, ვიზიტის მიზანი და სავარაუდო 
ხანგრძლივობა. პენიტენციური დაწესებულება ვალდებულია მსჯავრდებულის სასულიერო პირებთან 
შეხვედრის მიზნით გამოყოს ოთახი.  მსჯავრდებული შეხვედრის დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ 
გაივლის შესაბამის შემოწმებას.

მსჯავრდებული რელიგიურ რიტუალებს ასრულებს საკანში, ხოლო შესაძლებლობის არსებობისას, 
ამ მიზნით მოწყობილ შენობებში, იმ რელიგიური კონფესიების ტრადიციების შესაბამისად, 
რომლებსაც ისინი მიეკუთვნებიან. კანონმდებლობის თანახმად, არ დაიშვება ისეთი რელიგიური 
რიტუალის შესრულება, რომელიც არღვევს სხვა მსჯავრდებულის უფლებებს. მსჯავრდებულისათვის 
ნებადართულია თან იქონის და ისარგებლოს რელიგიური ლიტერატურით, ინდივიდუალური 
რელიგიური კულტის საგნებით, გარდა მჩხვლეტავი, ბასრი, ძვირფასი ლითონების და ქვის 
ნაკეთობებისა ან იმ საგნისა, რომელიც წარმოადგენს კულტურულ და ისტორიულ ფასეულობას.

პენიტენციურ დაწესებულებაში შესვლის წესი
უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე შესვლის კონტროლი და საიმედო პროცედურების 
არსებობა, რათა პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე არაუფლებამოსილი პირების შესვლისა 
თუ აკრძალული ნივთების მოხვედრის ალბათობა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი. საქართველოს 
კანონმდებლობა შეიცავს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებულ რეგულაციებს75, თუმცა პენიტენციურ 
დაწესებულებაში აკრძალული ნივთების შეღწევისა თუ დამზადების, დადგენილი წესის გვერდის 
ავლით დაწესებულებაში მოხვედრის პრობლემები, სამწუხაროდ, პრაქტიკაში ძალზედ ხშირია. 

პენიტენციურ დაწესებულებაში შემსვლელი ყველა პირი ექვემდებარება შემოწმება/დათვალიერებას, 
ხოლო აღნიშნულზე უარის თქმის შემთხვევაში, დაწესებულება უფლებამოსილია პირი არ შეუშვას 
დაწესებულებაში. ამასთან, დაუშვებელია დაწესებულების ტერიტორიაზე აუდიო, ვიდეო ტექნიკისა 
და ფიქსაციის სხვა სახის ტექნიკის შეტანა სპეციალური ნებართვის გარეშე, რომელსაც გასცემს 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი ან პენიტენციური დეპარტამენტის 
დირექტორი. მსჯავრდებულის ფოტო, კინო, ვიდეოგადაღება ან მასთან ინტერვიუს ჩაწერა შეიძლება 
მხოლოდ მსჯავრდებულის წერილობითი თანხმობით. აღნიშნული მოთხოვნები არ ვრცელდება 
ვიზუალურ და ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობაზე და აგრეთვე, პენიტენციური 
დაწესებულების ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებულ გადაღებაზე. გადაღების თაობაზე 
მსჯავრდებული წინასწარ უნდა იქნეს გაფრთხილებული.76 

აქვე აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის 1 სექტემბრიდან, საქართველოს სახალხო დამცველი, აგრეთვე, 
საქართველოს სახალხო დამცველის წინასწარი წერილობითი თანხმობით სპეციალური პრევენციული 
ჯგუფის წევრი, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, უფლებამოსილია პენიტენციური 
დაწესებულების ტერიტორიაზე განახორციელოს ფოტოგადაღება77.

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე შესვლის პროცედურები
პენიტენციური დაწესებულების საკონტროლო-გამშვებ პუნქტზე ხორციელდება დაწესებულებაში 
შემსვლელ პირთა, მათი ნივთებისა და ტანსაცმლის შემოწმება-დათვალიერება, ამისთვის 
სპეციალურად გამოყოფილ ოთახებში. ქალები და მამაკაცები მოწმდებიან ცალ-ცალკე, იმავე სქესის 
წარმომადგენელთა მიერ, პატივისა და ღირსების შეულახავად. შემოწმება ხორციელდება მეტალო-
დეტექტორის მეშვეობით, ტანსაცმლის გაუხდელად, თუმცა ფეხსაცმლის გახდით და მისი საფუძვლიანი 
დათვალიერებით.

შემოწმების ჩამტარებელი პირი გამოკითხავს პირს აქვს თუ არა მას იარაღი. თუ პირს იარაღი გააჩნია, 
შემოწმების ჩამტარებელი პირი მოახსენებს გუშაგს, რომელიც ამის შესახებ ატყობინებს უშუალო 
უფროსს და მისი ბრძანებით ინახავს იარაღს შესაბამის დაცულ ადგილას, სანაცვლოდ კი პირს 
აძლევს შესაბამის ნომერს. შემოწმების ჩამტარებელი პირი სთავზობს შესამოწმებელ პირს, დატოვოს 
სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე ჩანთა, პორტფელი, ფული, მობილური ტელეფონი, და სხვა 

75  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“  მე-60 მუხლი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 
27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება,  VII თავი.
76  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“  მე-60 მუხლი, მე-3 - მე-6 ნაწილები.
77  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“  მე-60 მუხლი, მე-7 და მე-8 ნაწილები.
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ნივთები. აკრძალული ნივთებისა და ნივთიერებების78 აღმოჩენის შემთხვევაში ეცნობება შესაბამის 
საგამოძიებო ორგანოს და დგება ოქმი.

საკონტროლო-გამშვებ პუნქტზე შემოწმება-დათვალიერების შემდეგ დაწესებულებაში შემსვლელი 
პირი შედის საკონტროლო-გამშვებ დერეფანში, სადაც პირების გაშვებისას გუშაგი იცავს შემდეგ 
თანმიმდევრობას:
•	 აღებს პირველ შემსვლელ კარს, შეუშვებს საკონტროლო-გამშვებ დერეფანში პირს და დაკეტავს 

კარს;
•	 ამოწმებს საშვს და პირადობის დამადასტურებელ საბუთს, დარწმუნდება მათ სისწორესა და 

კუთვნილებაში წარმდგენი პირის მიმართ;
•	 უკან უბრუნებს საშვს, ხოლო პირადობის დამადასტურებელ საბუთს იტოვებს;
•	 გააღებს მეორე შემსვლელ კარს, გაატარებს მოსულ პირს და დაკეტავს კარს (იმ შემთხვევაში, თუ 

გაშვების სისწორეში ეჭვი შეეპარება, საშვის (დოკუმენტის) დაბრუნების გარეშე მოახსენებს უშუალო 
უფროსს და შემდეგ იმოქმედებს მისი მითითებით);

•	 არ დაუშვებს საკონტროლო-გამშვებ დერეფანში 3 პირზე მეტის ყოფნას, დაწესებულებიდან 
გამომსვლელი და დაწესებულებაში შემსვლელი პირების ერთად ყოფნას, აგრეთვე 
მსჯავრდებულთა და სხვა პირების ერთდროულ გაშვებას, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც 
მსჯავრდებულს ახლავს დაწესებულების წარმომადგენელი;

•	 პირს, რომელმაც დაწესებულებიდან გამოსვლის დროს გადაამეტა, გუშაგი შეაჩერებს დროის 
გადამეტების მიზეზის გამორკვევამდე. საკონტროლო-გამშვებ პუნქტზე პირის შეჩერების შესახებ 
ყარაულის უფროსი აკეთებს ჩანაწერს პუნქტის ჟურნალში და მიუთითებს როდის, ვინ და რა 
მიზეზით იქნა შეჩერებული შესამოწმებლად, ვინ ატარებს შემოწმებას და შემოწმების შედეგებს.

დაწესებულებაში ქალები (სტუმრები) შეიშვებიან მხოლოდ დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის 
მოსამსახურეთა (კაცების) თანხლებით.

78  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულების დანართი N5.
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მეოთხე თავი
დაწესებულების ტერიტორიაზე პატიმრის გადაადგილების წესი
საერთაშორისო სტანდარტები და პრაქტიკა

მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პენიტენციური დაწესებულების მენეჯერს ესმოდეს უსაფრთხოებას, 
კონტროლსა და სამართლიანობას შორის ბალანსის დამყარებისა და შენარჩუნების აუცილებლობა.  
მცდარია მოსაზრება, რომ პატიმრების მიმართ ჰუმანური და სამართლიანი მოპყრობა იწვევს 
უსაფრთხოებისა და კონტროლის შემცირებას. პირიქით, გაქცევის პრევენცია და წესრიგის 
შენარჩუნება უფრო ადვილი მისაღწევია კარგად ორგანიზებულ გარემოში, სადაც თანამშრომლებიც 
და პატიმრებიც თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ, სადაც ყველა პატიმარი ხედავს, რომ მას ექცევიან 
სამართლიანად, პატიმრებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ცალკეულ აქტივობებში და საკუთარი 
თავი მოამზადონ გათავისუფლებისთვის, პროფესიონალი პენიტენციური დაწესებულების მმართველი 
უნდა ცდილობდეს შეინარჩუნოს ზემოთ აღნიშნული ბალანსი.79

თავისი შინაარსით, პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსება გულისხმობს თავისუფლების 
აღკვეთას, შესაბამისად გადაადგილების შეზღუდვას. დაწესებულების ხელმძღვანელობას ეკისრება 
ვალდებულება გამოიყენოს უსაფრთხოების შეზღუდვები, რომლებიც აუცილებელია გაქცევის 
აღსაკვეთად, ასევე იმის უზრუნველსაყოფად, რომ დაწესებულება იყოს უსაფრთხო ადგილი, სადაც 
ყველას შეუძლია აკეთოს თავისი საქმე, ისე რომ არ ღელავდეს საკუთარ უსაფრთხოებაზე.  პატიმრების 
ყოველდღიური კონტროლის დონე არ უნდა იყოს იმაზე მეტი, ვიდრე ეს საჭიროა ამ მოთხოვნების 
მისაღწევად. პენიტენიცური დაწესებულების ამოცანაა სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება 
თავისუფლების აღკვეთის შესახებ, მათ ფუნქციას არ წარმოადგენს პატიმრებისთვის დამატებითი 
შეზღუდვების დაწესება, პირიქით მათ უნდა გააკეთონ ყველაფერი იმისთვის, რომ  დაწესებულების 
გარეთ და შიგნით ცხოვრება იყოს მაქსიმალურად მსგავსი. ამის ერთ-ერთ მიზეზს წარმოადგენს  
სასჯელის მოხდის შემდეგ საზოგადოებაში რეინტეგრაციის, კანონმორჩილ მოქალაქედ დაბრუნების 
შესაძლებლობის გაზრდა. დაწესებულების თანამშრომლებს უნდა ესმოდეთ, რომ მართვის ეს მეთოდი 
ხელს უწყობს უსაფრთხოებისა და წესრიგის (რეჟიმის) შენარჩუნებას. 80

მართალია თითქმის ყველა ქვეყანაში არიან პატიმრები, რომლებიც საჭიროებენ მაღალი 
უსაფრთხოების პირობებში მოთავსებას, თუმცა მათი სრული იზოლაცია და დაწესებულების 
ტერიტორიაზე გადაადგილების სრულად აკრძალვა დაუშვებელია. აუცილებელია დაცული იქნას 
ბალანსი მაღალი რისკის დაწესებულების უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და პატიმრების 
გასეირნების, რეკრეაციის, დაწესებულების ტერიტორიაზე ცალკეულ აქტივობებში ჩართვის უფლებას 
შორის. „ციხის სისტემის პასუხისგებლობას წარმოადგენს  უზრუნველყოს პატიმრების მოთავსება 
ღირსეულ და ჰუმანურ პირობებში, მიუხედავად მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულისა, ან იმ დანაშაულისა, 
რომლის ჩადენაშიც ედებათ მათ ბრალი. ეს ვალდებულება ვრცელდება მაღალი რისკის პატიმრებზეც, 
შეზღუდვები, რომლებიც მათ უნდა დაეკისროთ არ უნდა იყოს უფრო მეტი, ვიდრე ეს საჭიროა 
უსაფრთხო პატიმრობის უზრუნველსაყოფად“.81 

პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესების შესაბამისად - „ფიზიკური და ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის შენარჩუნების მიზნით, ყველა დაწესებულებაში პატიმრები უზრუნველყოფილნი 
უნდა იყვნენ დასვენებისა და კულტურული საქმიანობის შესაძლებლობით.“82 იგივე დოკუმენტი 
ადგენს, რომ „სათანადო ფიზიკურ მდგომარეობაში მყოფი არასრულწლოვანი და სხვა პატიმრები 
უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ ფიზიკური ვარჯიშის დროს – თამაშის შესაძლებლობით. ამისათვის 
საჭიროა სათანადო მოედნების, დანადგარებისა და ინვენტარის არსებობა.“83

პატიმრების ვარჯიშისა და დასვენების უფლება ხაზგასმულია ციხის ევროპულ წესებშიც -  „ყოველ 
პატიმარს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა ყოველდღიურად მინიმუმ ერთი საათი მაინც ივარჯიშოს 
სუფთა ჰაერზე, თუ ამინდი იძლევა ამის საშუალებას .... სათანადოდ ორგანიზებული ღონისძიებები, 
რომლებიც ხელს უწყობს სიჯანსაღეს და უზრუნველყოფს ფიზიკურ ვარჯიშსა და დასვენებას, უნდა 
წარმოადგენდეს რეჟიმის განუყოფელ ნაწილს.“

79  “ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღავენელო, მეორე გამოცემა, Andrew 
Coyle.
80  “ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მეორე გამოცემა, Andrew Coyle,  
გვ-67-68.
81  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღავენლო, მეორე გამოცემა, ენდიუ 
კოილი,  გვ-71.
82  გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარული წესები (მანდელას წესები).
83  პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები (მანდელას წესები).
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

საინტერესოა დაწესებულების შიდა გადაადგილებასა და შიდა აქტივობების უზრუნველყოფასთან 
დაკავშირებით, წამების პრევენციის კომიტეტის 2012 და 2015 წლის ანგარიშები საქართველოსთან 
დაკავშირებით:

„წპკ მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ განიხილოს სავარჯიშო ადგილების 
პროექტის საკითხი კიდევ ერთხელ ყველა ახლად აშენებული (ან განახლებული) საპატიმრო 
დაწესებულებისთვის. რამდენადაც ეს შესაძლებელია, შენობის გარეთ სავარჯიშო მოწყობილობა 
მოთავსებული უნდა იყოს მიწის ზედაპირის დონეზე  და იყოს საკმარისად ფართო იმისთვის, 
რომ პატიმრებს მიეცეთ შესაძლებლობა, ფიზიკურად დატვირთონ საკუთარი თავი (შემოღობილ 
სივრცეში სეირნობისგან განსხვავებით). დაუყოვნებლივ უნდა იქნას გადადგმული ნაბიჯები 
იმისთვის, რომ ყველა სავარჯიშო ეზო რაიმე ფორმით იყოს დაცული ცუდი ამინდისგან. 
გარდა ამისა, ყველა ახლადაშენებული (ან განახლებული) ციხე უნდა აღიჭურვოს სპორტული 
მოწყობილობებით“.84

2015 წლის ანგარიშში აღნიშნულია: „წპკ-ს წინა ვიზიტის შემდგომ პოზიტიურ ფაქტორს წარმოადგენს 
ის ფაქტი, რომ ყველა პატიმარს ეძლევა გასეირნების უფლება  დღეში მინიმუმ ერთი საათით, 
უქმე დღეების ჩათვლით. თუმცა აღნიშნული წესებიდან მაინც არსებობს მცირე გამონაკლისები: 
გასეირნების უფლებით ვერ სარგებლობენ ე.წ. კარანტინში მყოფი პირები (მათ შორის გლდანის 
მიმღებ პუნქტში მყოფი პირები), ასევე კარცერში მყოფი პირები. წპკ მოუწოდებს ქართულ მხარეს, 
უზრუნველყოს ყველა პატიმრის უფლება დღეში ერთი საათი მაინც იმყოფებოდეს სუფთა ჰაერზე.“85

უსაფრთხოების ელემენტები დაწესებულების შიდა ტეროტორიაზე გადაადგილებისას
ბევრ ქვეყანაში, შესაძლოა პენიტენციური სისტემის უსაფრთხოების ყველა ელემენტი სრულად არ 
მოქმედებდეს. თუმცა ისინი უნდა აკმაყოფილებდენ დაწესებულების უსაფრთხოებისა და უკეთესი 
მართვის საბაზისო მოთხოვნებს. ქვემოთ ჩამოთვლილია ფაქტორები, რომლებიც უკავშირდება 
პატიმრების ზედამხედველობასა და გადაადგილების კონტროლს, თუმცა ჩამონათვალი არ არის 
ამომწურავი და რიგითობა არ არის განპირობებული რომელიმე საკითხის მეტი მნიშვნელობით 
სხვებთან შედარებით. ყველა ქვემოთ მითითებული კომპონენტი ხელს უწყობს  დაწესებულებაში 
წესრიგისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. დაწესებულებაში პატიმართა გადაადგილების 
ეფექტიანი მართვა გულისხმობს: 

•	 თანამშრომელთა რაოდენობას, რომელიც უნდა იყოს პატიმრების რაოდენობის პროპორციული;
•	 თანამშრომელთა უნარებისა და კომპეტენციის დონეს;
•	 პენიტენციური დაწესებულების კონფიგურაციას/განლაგებას;
•	 სტატიკური ინფრასტრუქტურის ეფექტურობას;
•	 პატიმართა კატეგორიების ეფექტური კლასიფიკაციისა და განცალკევების შესაძლებლობას.

უნდა შეიქმნას სპეციალური პროცედურები, რომლებიც აღწერს დაწესებულებაში სხვადასხვა ტიპის 
პატიმრების გადაადგილების მართვის საკითხებს, როგორც კარგად დაცულ, აგრეთვე ნაკლებად 
დაცულ და დაუცველ ლოკაციებზე გადაადგილების დროს. 

აქედან გამომდინარე, უსაფრთხოების პროცედურები უნდა არეგულირებდეს შემდეგ საკითხებს: 
დრო, როდესაც დაშვებულია დაწესებულების შიგნით გადაადგილება, გადაადგილების მიზეზი და 
გადაადგილების პროცედურა.

ხშირად, იქ სადაც რესურსები შეზღუდულია, დაწესებულების ადმინისტრაცია იძულებულია საკნიდან 
გამოსვლისას გადაადგილების კონტროლი განახორციელოს დამორჩილების (შეზღუდვის) 
საშუალებების გამოყენებით, როგორიც არის ხელის ბორკილები, განსაკუთრებით ამ პროცედურას 
ადგილი აქვს მაღალი რისკის პატიმრებთან მიმართებაში, უფრო მეტად იმ დაწესებულებებში, სადაც  
პენიტენციური დაწესებულების ფიზიკური ინფრასტრუქტურა (სტატიკური უსაფრთხოების კომპონენტები) 
მიჩნეულია არაადეკვატურად ეფექტური უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის. 

84  წამების პრევენციის კომიტეტის 2012 წლის ანგარიში საქართველოს შესახებ.
85  წამების პრევენციის კომიტეტის 2015 წლის ანგარიში საქართველოს შესახებ.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

მიუხედავად ზოგიერთ ქვეყანაში არსებული ამგვარი პრაქტიკისა, საუკეთესო გამოცდილება 
გულისხმობს, რომ შეზღუდვის საშუალებები არ უნდა იქნას გამოყენებული რუტინულად, მათი 
გამოყენება უნდა ხდებოდეს მხოლოდ რისკების ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე. აქედან 
გამომდინარე, დაწესებულების ფარგლებში პატიმართა საკნის გარეთ ყოველი გადაადგილებისას 
მათთვის ხელბორკილების დადება არ შეიძლება  გამართლებული იქნას უსაფრთხოების მიზნებით. 

მაშინაც კი, როდესაც შეზღუდვის საშუალებების გამოყენება აუცილებელი და პროპორციულია, 
შესაძლოა მათი გამოყენების ფორმაც იძლეოდეს შეშფოთების საფუძველს, მაგალითად თუ  ისინი 
გამიზნულად ისე მჭიდროდ მაგრდება, რომ იწვევს ფიზიკურ ტკივილს. 

მალდივის კუნძულებზე ვიზიტთან დაკავშირებით გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის ერთ-
ერთ ანგარიშში აღნიშნულია: „დელეგაციისთვის ცნობილი გახდა ხელბორკილების განსაკუთრებით 
დამამცირებელი ფორმითა და მტკივნეულად გამოყენების შემთხვევები, დასჯისა და კონტროლის 
მიზნით. დელეგაცია, ასევე შეშფოთებულია ინციდენტების საპასუხოდ, უსაფრთხოების ღონისძიების 
სახით, შეზღუდვის საშუალებების სავარაუდო გამოყენების ფაქტებით.  ქვეკომიტეტი ხაზს უსვამს, რომ 
დისციპლინა და წესრიგი შენარჩუნებული უნდა იყოს მხოლოდ იმ შეზღუდვების გამოყენებით, რომლებიც 
აუცილებელია უსაფრთხო პატიმრობისა და დაწესებულებაში წესრიგის უზრუნველყოფისათვის. 
შეზღუდვის საშუალებები, როგორიც არის ხელბორკილები, არასოდეს უნდა იქნას გამოყენებული 
სასჯელის სახით. ქვეკომიტეტი გასცემს რეკომენდაციას, ხელბორკილის, როგორც სასჯელის 
გამოყენების პრაქტიკის დაუყოვნებლივ აღმოფხვრის შესახებ“86. 

86  წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის (SPT) ანგარიში მალდივს კუნძულებზე ვიზიტთან დაკავშირებით CAT/OP/MDV/1, 26 February 2009, para. 
207.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

ადგილობრივი კანონმდებლობა

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე მსჯავრდებულის გადაადგილების ზოგადი წესები
განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების ტერიტორიაზე მსჯავრდებულის 
გადაადგილების მარეგულირებელი ნორმების87 მიხედვით, განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულებაში, დღის განმავლობაში, დღის განრიგის88  შესაბამისად, მსჯავრდებულის 
საკნიდან გამოყვანა და დაწესებულებაში გადაადგილება დანიშნულების ადგილზე მიყვანამდე, 
დასაშვებია მხოლოდ ხელბორკილის გამოყენებით. ღამის საათებში, მსჯავრდებულის გადაადგილება 
თავისი საკნის ფარგლებს გარეთ აკრძალულია, გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა (მათ შორის, 
სამედიცინო დახმარების გაწევის აუცილებლობის შემთხვევაში) დაწესებულების სამართლებრივი 
რეჟიმის ან/და უსაფრთხოების განყოფილების უფლებამოსილი მოსამსახურეების თანხლებით. 

მსჯავრდებულის საკნიდან გამოყვანა და დაწესებულების ტერიტორიაზე გადაადგილება დასაშვებია 
იმ შემთხვევაში, თუ მასთან ერთად იმყოფება სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ან/და 
უსაფრთხოების განყოფილების არანაკლებ ორი უფლებამოსილი მოსამსახურე. მსჯავრდებულის 
საკნიდან გამოყვანისას, მას აცნობენ გამოყვანის მიზეზს.

დაწესებულების ტერიტორიაზე დღის განრიგით დადგენილი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, 
მსჯავრდებულთა გადაადგილება ისე უნდა იქნეს ორგანიზებული, რომ თავიდან იქნეს აცილებული მისი 
უშუალო კონტაქტი სხვა მსჯავრდებულთან, გარდა თანამესაკნისა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

მსჯავრდებულთა სხვა საკანში გადაყვანის შემთხვევაში, გადაადგილების ხასიათიდან გამომდინარე, 
მსჯავრდებულები საკნიდან გამოყავთ თითო-თითო, ჯგუფურად დაყოფილი ან მთლიანი 
შემადგენლობით, გადაადგილების სიის საფუძველზე, შესაბამისი დანაყოფის ინსპექტორის 
თანდასწრებით. 

საკნიდან გაყვანისას (გასეირნება, პაემანი/შეხვედრა და ა. შ.) სამორიგეო ცვლის ინსპექტორ-
კონტროლიორი მსჯავრდებულებს გამცილებელს აბარებს რაოდენობითა და სახელობით და ასევე 
იღებს რაოდენობითა და სახელობით.

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე აუცილებელია შეწყდეს მსჯავრდებულთა ყოველგვარი 
გადაადგილება  საგუშაგოების მიღება-ჩაბარების დროს და მის დაწყებამდე 30 წუთით ადრე, გარდა 
განსაკუთრებული აუცილებლობით გამოწვეული შემთხვევებისა. პენიტენციური დაწესებულების 
ტერიტორიაზე მსჯავრდებულთა მოძრაობა აგრეთვე უნდა შეწყდეს განგაშის გამოცხადებისას. 
მსჯავრდებულები რჩებიან იმ ადგილებში, სადაც მათ მოუსწრო განგაშის სიგნალმა. მათი 
გადაადგილება განახლდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც პენიტენციური დაწესებულების დირექტორი 
გასცემს შესაბამის ბრძანებას.

პაემანზე/შეხვედრაზე და საექიმო-სამედიცინო პუნქტში გაყვანა 
მსჯავრდებულის პაემანზე/შეხვედრაზე, გასასეირნებლად და სანიტარიულ-ჰიგიენურ დამუშავებაზე 
გაყვანას89 ახორციელებენ პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების 
შესაბამისი პასუხისმგებელი მოსამსახურეები, რომლებიც ვალდებულები არიან დაიცვან 
უსაფრთხოების წესები. პაემანის/შეხვედრის უზრუნველყოფის მიზნით, ხორციელდება მსჯავრდებულის 
გაყვანა პაემნის/შეხვედრის ოთახში. 

პენიტენციური დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტში, სამედიცინო დახმარების მიზნით, 
მსჯავრდებულის გადაყვანას ან მსჯავრდებულთან სამედიცინო პერსონალის გამოძახებას 
ორგანიზებას უწევს სამორიგეო ცვლის ხელმძღვანელი (ოპერატიული მორიგე), რომელსაც იმ 
მსჯავრდებულთა შესახებ, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო დახმარება, აცნობებს სარეზერვო 
ჯგუფის უფროსი. ამასთან, სარეზერვო ჯგუფის უფროსი აღნიშნული მსჯავრდებულების შესახებ 
ინფორმაციას აწვდის დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტს, სადაც დაწესებულების ექიმთან 
მიღებაზე მსჯავრდებულის გაყვანა ხორციელდება სარეზერვო ჯგუფის ინსპექტორ-კონტროლიორების 
მიერ. 90 
87  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, მე-
19 მუხლი, 92-ე მუხლის მე-9 პუნქტი; საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2013 წლის 1 აგვისტოს №200 ბრძანებით 
დამტკიცებული ინსტრუქციის, 38-ე, 48-ე, 50-ე და 152-ე მუხლები. 
88  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, მე-17 
მუხლი.
89  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2013 წლის 1 აგვისტოს №200 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია, 
85-ე, 87-ე და 88-ე მუხლები.
90  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2013 წლის 1 აგვისტოს №200 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია, 
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მსჯავრდებულის სასეირნოდ გაყვანა91

მსჯავრდებულთა გასეირნება ხორციელდება პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის მიერ 
დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად. გასასეირნებლად გამოყვანის წინ, გასასეირნებელ ადგილზე 
მოწმდება გამყოფი ზღუდის მთლიანობა, აკრძალული ნივთების არსებობა, სხვადასხვა მიმანიშნებელი 
წარწერები და ა.შ. 

მსჯავრდებულის გასასეირნებელ ადგილზე გაყვანა და უკან დაბრუნება ხორციელდება სამართლებრივი 
რეჟიმის განყოფილების თანამშრომლების მკაცრი ზედამხედველობის ქვეშ. მოსამსახურეთა ერთი 
ნაწილი ან ერთ-ერთი მოსამსახურე სპეციალურად გამოყოფილი ადგილიდან აწარმოებს სასეირნო 
ადგილზე მყოფ მსჯავრდებულთა განუწყვეტელ მეთვალყურეობას, ხოლო მოსამსახურეთა მეორე 
ნაწილი ახორციელებს მსჯავრდებულთა საკნიდან გასასეირნებელ ადგილზე გამოყვანას და 
გასეირნების დამთავრების შემდეგ საკნებში დაბრუნებას.

დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების მოსამსახურეები ვალდებულები არიან:          
•	 უზრუნველყონ მსჯავრდებულთა მიერ დაწესებულების ტერიტორიაზე გადაადგილების წესების 

დაცვა  და არ დატოვონ მსჯავრდებულები ზედამხედველის გარეშე;
•	 სეირნობის დროს მსჯავრდებულს უფლება არ მისცენ  იხმაუროს და გააკეთოს წარწერები სასეირნო 

ტერიტორიის კედლებზე;
•	 გასასეირნებლად გაყვანის/დაბრუნების დროს მსჯავრდებულს არ მისცენ სხვა პირებთან 

ურთიერთობის ან მათთვის რაიმე ნივთის გადაცემის/მიღების საშუალება;
•	 გასეირნების დასრულების შემდეგ ჩაატარონ გასასეირნებელი ეზოების შემოწმება, დათვალიერება 

და აღმოჩენილი ხარვეზების შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობონ უშუალო ხელმძღვანელს.

სამეურნეო სამუშაოებზე გაყვანა
სამეურნეო სამუშაოებში დასაქმებულ მსჯავრდებულთა დაწესებულების ტერიტორიაზე გადაადგილება 
ხორციელდება მხოლოდ სამეურნეო სამუშაოებში დასაქმებული მსჯავრდებულის სპეციალური 
განმასხვავებელი ნიშნის მეშვეობით, რომლის მოხსნა მსჯავრდებულს ეკრძალება სამუშაოს 
დასრულებამდე. მსჯავრდებული ვალდებულია სამუშაოს დასრულების შემდგომ სპეციალური 
განმასხვავებელი ნიშანი ჩააბაროს დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილებას, 
რომელიც აწარმოებს სამეურნეო სამუშაოებში დასაქმებულ მსჯავრდებულთათვის სპეციალური 
განმასხვავებელი ნიშნების გაცემისა და ჩაბარების აღრიცხვას. სამართლებრივი რეჟიმის 
განყოფილება ვალდებულია მოსთხოვოს სამეურნეო სამუშაოებში დასაქმებულ მსჯავრდებულს 
სამუშაოს დასრულების შემდგომ სპეციალური განმასხვავებელი ნიშნის ჩაბარება.92

სამეურნეო სამუშაოებზე გაყვანილი მსჯავრდებულები, დაწესებულების  ტერიტორიაზე იმყოფებიან 
ზედამხედველობის ქვეშ, რომელიც ხორციელდება შემდეგი წესების93 მიხედვით - ერთ ადგილზე 
კომპაქტურად მომუშავე მსჯავრდებულთა არსებობისას, კონტროლი ხორციელდება სამუშაო 
ობიექტებთან ახლოს არსებულ საგუშაგოზე მყოფი სამორიგეო ცვლის მოსამსახურეების მიერ, 
დაწესებულების ტერიტორიაზე სხვადასხვა ადგილებზე მომუშავე მსჯავრდებულთა არსებობისას კი - 
სამორიგეო ცვლის მოსამსახურეების პატრულირების გზით.

მსჯავრდებულთა მიერ სამუშაოს შესრულების დროს სამორიგეო ცვლის მოსამსახურეები  
ვალდებულები არიან დაუშვან მსჯავრდებულთა თვითნებური ქმედებები და სხვა პირებთან კავშირების 
დამყარების მცდელობები, ხოლო მსჯავრდებულთა მიერ დაწესებულების დებულების ან დღის 
განრიგის  დარღვევების შესახებ მოახსენონ უშუალო უფროსს.

სამუშაოზე გამოყვანისას მსჯავრდებულებს, სამუშაოს მწარმოებლის თანდასწრებით გადაეცემათ 
ხელსაწყოები, რომლებიც სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ბარდება სამუშაოთა მწარმოებელს და 
ინახება სპეციალურად გამოყოფილ და გასაღებით ჩაკეტილ ოთახში. სამუშაოს დასრულების შემდეგ 
ტარდება მსჯავრდებულთა შემოწმება.

მე-20 მუხლის „ლ“ ქვეპუნქტი, 31-ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტი, 49-ე მუხლი.
91  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2013 წლის 1 აგვისტოს №200 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია, 
86-ე მუხლი.
92  „მსჯავრდებულის მიერ სამეურნეო სამუშაოების შესრულების და მისთვის ანაზღაურების მიცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 22 დეკემბრის №157 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-4 მუხლის პირველი და 
მე-2 პუნქტები.
93  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2013 წლის 1 აგვისტოს №200 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია, 
თავი IX.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

მეხუთე თავი
პატიმრის ბადრაგირება
საერთაშორისო სტანდარტები და პრაქტიკა

უნდა აღინიშნოს, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში, ადგილი აქვს გარემოებებს, 
როდესაც საჭირო ხდება პატიმრის გაყვანა დაწესებულების ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ და მისი 
ტრანსპორტირება სხვა დანიშნულების ადგილამდე (მაგ: სამუშაოდ, სამედიცინო დაწესებულებაში, 
სასამართლოში, ახლო ნათესავის დაკრძალვაზე, საპროცესო მოქმედების ჩასატარებლად, რაიმე 
ღონისძიებაზე დასწრების მიზნით და ა.შ). ამ დროს, მართალია პატიმარი არ იმყოფება დაწესებულებაში, 
მაგრამ მის გადაადგილებაზე და ზოგადად უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი არის 
კვლავ პენიტენიცური სისტემა. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია მკაფიოდ განსაზღვრული, 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პროცედურების არსებობა პატიმართა ბადრაგირების 
შესახებ.

პატიმრის დაწესებულების ტერიტორიის გარეთ გასვლის დროს, პასუხისმგებლობას პატიმრობის/
თავისუფლების აღკვეთის აღსრულებაზე იღებს დაწესებულების ხელმძღვანელობა ან სხვა 
თანამდებობის პირი, მაგალითად როდესაც ადგილი აქვს მის სხვა დაწესებულებაში, სასამართლოში 
ან სამოქალაქო საავადმყოფოში გადაყვანას. იმ შემთხვევაში, თუ პატიმარი ბადრაგირებისთვის უნდა 
გადაეცეს სხვა უწყებას/სააგენტოს, პენიტენციურ დაწესებულებასა და აღნიშნულ უწყებას შორის უნდა 
არსებობდეს შეთანხმებული წესი, რომელიც განსაზღვრავს გადაცემის პროცედურებს. პროცედურები, 
ასევე უნდა განსაზღვრავდეს ავტომობილის უსაფრთხოების სტანდარტებს, რომლითაც ხდება 
პატიმრის გადაყვანა, ასევე პატიმართან მოპყრობის საკითხებს ბადრაგირების დროს. 

ბადრაგირების ზოგადი პროცედურები არ უნდა შეიცვალოს გარემოებების ან პატიმრის უსაფრთხოების 
რისკებისგან დამოუკიდებლად. ტრანსპორტირების გეგმა უნდა მოიცავდეს აღწერას, როგორ მოხდება 
პატიმრის ბადრაგირება, მათ შორის ისეთ საკითხებს, როგორიც არის: 

•	 ბადრაგირებაში ჩართულ თანამშრომელთა რაოდენობა;
•	 ბადრაგირების მიზეზი და დანიშნულების ადგილი;
•	 თანამშრომელთა ქცევის წესი დანიშნულების ადგილას (საავადმყოფო, სასამართლო და ა.შ);
•	 პატიმრისა და ავტომანქანის შემოწმების წესი;
•	 შეზღუდვის, დამორჩილების საშუალებების გამოყენება და მისი ფუნქციონირების შემოწმების 

სიხშირე;
•	 კომუნიკაციისა და ანგარიშგების სიხშირე ბადრაგირების დროს;
•	 ტრანსპორტის ტიპი და მგზავრობის მარშრუტი;
•	 დოკუმენტაცია, რომელიც თანმხლებმა პირებმა თან უნდა იქონიონ, მათ შორის ფოტოები;
•	 თანამშრომლებისა და პატიმრების ტანსაცმელი;
•	 ბადრაგირების შეწყვეტის კრიტერიუმები;
•	 ბადრაგირების დეტალების კონფიდენციალობა.

პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლები უნდა დაეხმარონ დაწესებულების მენეჯმენტს 
უზრუნველყოს რისკების შეფასება ყველა უსაფრთხოების მაღალი რისკის მქონე პატიმრის 
ბადრაგირების დროს. ეს უნდა წარმოადგენდეს ბადრაგირების პრაქტიკის მუდმივი გადახედვის 
პროცედურის ნაწილს, განსაკუთრებით მაღალი რისკის პატიმრებთან მიმართებაში.

პატიმრების თანხმლებმა პირებმა, აგრეთვე უნდა მოახდინონ სიტუაციის შეფასება და განსაზღვრონ 
როდის არის საჭირო დამატებითი ძალები სიტუაციის შეცვლის დროს, მაგალითად, როდესაც პატიმარს 
უწევს ხალხმრავალ ადგილას გავლა, საბადრაგო მანქანა დაზიანდა, უამინდობის გამო და ა.შ. მათ 
უნდა მოახერხონ რეაგირება სწრაფად და გააზრებულად. შემუშავებული უნდა იყოს დეტალური 
პროცედურები, რომელიც მოაწესრიგებს შემდეგ ურთიერთობებს: 

•	 ბადრაგირების პროცესში თანამშრომელთა და პატიმართა თანაფარდობა;
•	 პატიმართა იდენტიფიცირება და მათი ბადრაგირებისთვის საჭირო ტრანსპორტის განსაზღვრა; 
•	 თანამშრომელთა შესაბამის პროცედურებში გადამზადება. 

ბადრაგირების დასაწყისში, მიმდინარეობისას და ბოლოს, ბადრაგირებაზე პასუხისმგებელი 
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მოსამსახურეები (ოფიცრები) კავშირზე უნდა იყვნენ თავიანთ ზედამხედველთან (დაწესებულების 
დირექტორის ან/და ბადრაგირების ცენტრალური სამსახური) რადგან შესაძლოა საჭირო გახდეს 
პერიოდულად ანგარიშის გადაცემა. 94 

პატიმართა საავადმყოფოში ბადრაგირების თავისებურებები
გარდა ზოგადი სტანდარტებისა, სამედიცინო მიზნით ბადრაგირების დროს, გადაყვანის 
განმახორციელებელმა თანამშრომლებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ სამედიცინო ოთახი (მიმღები, 
პალატა, საპროცედურო და ა.შ.) და გარშემო მდებარე ტერიტორია იყოს უსაფრთხო, სანამ იქ 
მოხვდება პატიმარი. როდესაც ხდება პატიმრის მიღება საავადმყოფოში, საბადრაგო სამსახურმა 
სამედიცინო პერსონალს უნდა მიაწოდოს შემდეგი ინფორმაცია: პატიმრის სახელი, თანმხლებ პირთა 
რაოდენობა, დამორჩილების საშუალებები რომლების გამოყენებაც ხდება. თუ პატიმარი გადაყავთ 
საოპერაციო ოთახში, საბადრაგო სამსახურმა უნდა მოხსნას მას დამორჩილების საშუალებები, თუ 
ამას მოითხოვს სამედიცინო პერსონალი, გააცილოს პატიმარი საოპერაციო ოთახში, შეამოწმოს 
საოპერაციო, რათა იქიდან არ იყოს შესაძლებელი გაქცევა (კარი, ფანჯრები), დაელოდოს ოპერაციის 
დასრულებას მაქსიმალურად ახლოს საოპერაციო ოთახთან, სამედიცინო პერსონალის ნებართვით 
კვლავ გამოიყენოს შეზღუდვის საშუალებები. 

თუ სამედიცინო პერსონალი მოითხოვს დამორჩილების საშუალებების მოხსნას, მაგრამ, 
თანამშრომლის შეხედულებით ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას სხვებს, საბადრაგო სამსახურმა 
სამედიცინო პერსონალს უნდა განუმარტოს ამგვარი ქმედების რისკები  და შეზღუდვის საშუალებების 
მოხსნამდე შესაბამისი კონსულტაცია უნდა გაიაროს დაწესებულების დირექტორთან. ყველა 
შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღებისას, პირველ რიგში უნდა იყოს გათვალისწინებული პატიმრის 
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის ინტერესი.

მართალია სპეციალური უსაფრთხოების ზომები უნდა იქნას მიღებული, როდესაც პატიმარი საჭიროებს 
სტაციონარულ მკურნალობას ქალაქის საავადმყოფოში, თუმცა მიუხედავად ნებისმიერი გარემოებისა, 
უსაფრთხოების ღონისძიებებმა ხელი არ უნდა შეუშალოს მკურნალობას (სამედიცინო პროცედურებს). 
ამ დროს ფიზიკური უსაფრთხოების ზომები შესაძლოა განსხვავდებოდეს პატიმრის ინდივიდუალური 
რისკებიდან გამომდინარე, თუმცა ზოგადი პრინციპი გულისხმობს, რომ გამოყენებული უნდა იქნას 
უსაფრთხო პატიმრობის უზრუნველსაყოფად საჭირო მინიმალური უსაფრთხოების ღონისძიებები. 
ყველაზე ხშირად გამოყენებული დამორჩილების (შეზღუდვის) საშუალება ამ დროს არის ხელბორკილი. 
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პატიმართა ტრანსპორტი ბადრაგირებისას
პატიმართა ბადრაგირებისთვის გამოყენებული ტრანსპორტი უნდა იყოს მოწყობილი უსაფრთხოებისა 
და ჰუმანურობის პრინციპების დაცვით, გადასაყვანი პირის ღირსების გათვალისწინებით. ტრანსპორტი 
უნდა იყოს ორგანიზებული პატიმრის ინდივიდუალური საჭიროებების მიხედვით, მათ შორის, 
აღნიშნულის გავალისწინებით უნდა მოხდეს სატრანსპორტო საშუალების შერჩევა. თანმხლები პირები 
უნდა დარწმუნდნენ, რომ პირისთვის, რომლის ტრანსპორტირებაც ხორციელდება გამოყენებული 
ავტომობილი წარმოადგენს შესაფერის სატრანსპორტო საშუალებას. ყველა შესაბამისი ინფორმაცია 
უნდა მიეწოდოთ: ტრანსპორტირების დამაორგანიზებელ პირებს, რათა მათ უზრუნველყონ უსაფრთხო 
და ჰუმანური ტრანსპორტი შერჩევა და იმ დაწესებულებას, სადაც ხდება პატიმართა გადაყვანა. 
 
ტრანსპორტირება უნდა გულისხმობდეს პატიმართა გაჩერებას სატრანსპორტო საშუალებაში 
მხოლოდ იმ დროით რაც აუცილებელია დანიშნულების ადგილზე მისასვლელად. ტრანსპორტი, 
რომელიც მოიცავს მექანიკური დამორჩილების საშუალებებს უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამისი 
კანონის მოთხოვნებს, ეფუძნებოდეს პატიმრის საფრთხის შეფასებას და გამოიყენებოდეს მხოლოდ 
მაშინ, როდესაც საჭიროა შესაბამისი რისკის მართვა. ტრანსპორტირების დროს გადასაყვანი 
პირები, მათი უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმების მიზნით, პერიოდული 
ინტერვალებით უნდა ექვემდებარებოდნენ მონიტორინგს. პატიმრებს ტრანსპორტირების დროს 
ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ ადეკვატურ საკვებსა და წყალზე, რაც საჭიროა მათი ჯანრთელობისთვის. 
პატიმრებისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მათთვის საჭირო მედიკამენტები. პატიმართა ტრანსპორტი 
უნდა იძლეოდეს დასვენების საშუალებას რეგულარული ინტერვალებით. პატიმართა ხანგრძლივი 
გადაყვანისთვის განკუთნილი ტრანსპორტი აღჭურვილი უნდა იყოს დამატებითი მოწყობილობებით, 
რაც მოსახერხებელს გახდის ტრანსპორტში ყოფნას ხანგრძლივი დროით. თანმხლებ თანამშრომლებს 
(ბადრაგს) უნდა ჰქონდეთ გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისა და სხვადასხვა სიტუაციების მართვის 
94  “ციხის ინციდენტების მართვა” , UN 2013, გვ- 94-95.
95  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მეორე გამოცემა, ენდრიუ 
კოილი,  გვ- 65.
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გეგმა. პატიმრის თანმხლებ პირებს უნდა შეეძლოთ პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა 
და გაუთვალისწინებელ შემთხვევაში განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად მოქმედება. 

სადაც შესაძლებელია ტრანსპორტი უნდა უზრუნველყოფდეს ბუნებრივ განათებას და პრივატულობის 
გარკვეულ დონეს. ტრანსპორტი უნდა მოიცავდეს საკმარის ფართს, რომ პატიმრის გადაყვანისას 
შესაძლებელი იყოს მის საკუთრებაში არსებული ნივთების გადატანაც. 

პატიმრების გადასაყვანად გამოყენებული ნებისმიერი ტრანსპორტი უნდა იყოს აღჭურვილი: 
•	 უსაფრთხოების ღვედებით;
•	 წინ და უკან მდებარე სავარძლებით;
•	 შესაბამისი კომუნიკაციის საშუალებით, რაც იძლევა თანმხლებ პირებსა და გადასაყვან პირს 

შორის კომუნიკაციის შესაძლებლობას; 
•	 შესაბამისი კლიმატის კონტროლის აღჭურვილობით იმ ნაწილისთვის, სადაც მოთავსებულია 

პატიმარი; 
•	 შესაძლებელი უნდა იყოს მონიტორინგისა და კონდიცირების სისტემის ორგანიზება;
•	 უზრუნველყოფილი უნდა იყოს აღჭურვილობით, რაც საჭიროა გაუთვალისწინებელი, სასწრაფო 

რეაგირებისა და კრიზისის შემთხვევებში. 96

 
საუკეთესო პრაქტიკაზე საუბრის დროს, ანალოგიის მიზნით, მნიშვნელოვანია გავეცნოთ აშშ-ს 
პოლიციისთვის შექმნილ ინსტრუქციას დაკავებული პირების დანიშნულების ადგილზე გადაყვანის 
შესახებ. ვინაიდან ტრანსპორტირების უსაფრთხოების მოთხოვნები, რისკები და სტანდარტები 
ამ ორი სისტემის ფარგლებში ძალიან მსგავსია. ამ დირექტივის მიზანია დაკავებულ პირთა 
ტრანსპორტირების, შეზღუდვისა და შემოწმების წესების დადგენა. მნიშვნელოვანია დიდი ყურადღება 
დაეთმოს უსაფრთხოების მაღალი ხარისხის დაცვას დაკავებული პირის ბადრაგირებისას, რათა 
უზრუნველყოფილი იქნას დაკავებულის, თანამშრომლისა და საზოგადოების უსაფრთხოება. 
თანამშრომლები პასუხისმგებელნი არიან გადასაყვან პირზე, მათი ტრანსპორტირების დროს. ისინი 
უნდა დარწმუნდნენ, რომ გადასაყვანი პირები შემოწმებულნი არიან, მათ მიმართ გამოიყენება 
დამორჩილების შესაბამისი საშუალება და ტრანსპორტირება ხდება აღნიშნული წესების შესაბამისად.

ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი ავტომანქანაში:
•	 პატიმართა გადასაყვანად გამოყენებული ტრანსპორტის  შიდა უკანა კარის სახელურები და 

ფანჯრის ასაწევი სახელურები (არსებობის შემთხვევაში) არ უნდა მოქმედებდეს. ფანჯრების 
ელექტროასაწევები უნდა იყოს დაბლოკილ მდგომარეობაში. კარის ჩასაკეტი საშუალებები უკან 
უნდა ჩაიკეტოს და ისე უნდა იქნას დატოვებული;

•	 წინა და უკანა მხარეს შორის უნდა არსებობდეს ბარიერი, რომელიც იძლევა მუდმივი ვიზუალურ 
კონტაქტის შესაძლებლობას პატიმარსა და თანმხლებ თანამშრომელს შორის.

ტრანსპორტის ინსპექტირება და შემოწმება
ტრანსპორტის შემოწმება უნდა მოხდეს ტრანსპორტირების დაწყებამდე, რათა უზრუნველყოფილი 
იქნას, საჭირო აღჭურვილობის ხელმისაწვდომობა და გამართული მუშაობა. დაკავებულის 
გადაყვანაზე უფლებამოსილი სამსახურის პასუხისმგებლობას განეკუთვნება, რომ დაკავებული პირის 
გადაყვანისთვის განკუთვნილი ტრანსპორტი იყოს უსაფრთხო და აღჭურვილი საჭირო საშუალებებით.

უნდა შემოწმდეს ავტომობილის ტექნიკური გამართულობა, საწვავის დონე. ბადრაგირებაზე 
პასუხისგებელმა პირებმა უნდა დაათვალიერონ მთელი ავტომობილი, სკამების უკან და ქვეშ მდებარე 
ტერიტორია, იატაკის დასაფენების ქვემოთ არსებული ტერიტორია, სკამის საზურგესა და დასაჯდომს 
შორის არსებული ტერიტორია, უკანა ფანჯრების გარშემო არსებული ადგილები. ყველა ადგილი, სადაც 
პატიმარს მიუწვდება ხელი უნდა დათვალიერდეს. თანამშრომელმა არასოდეს უნდა ჩათვალოს, რომ 
წინა ჯგუფმა ვინც გამოიყენა ავტომობილი უკვე ჩაატარა ინსპექტირება. ავტომანქანის შემოწმებისას 
თანმშრომელი უნდა იყოს ძალიან ყურადღებით, დაკავებული პირები მანქანაში ხშირად მალავენ 
ისეთ საშუალებებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება, მაგალითად სამართებელი, ნემსი, დანა 
და ა.შ. რაც შეიძლება მალე, დაკავებულის გადმოყვანის შემდეგ, ავტომობილი უნდა შემოწმდეს. ეს 
არა მხოლოდ იძლევა საშუალებას დასარწმუნებლად, რომ მას ავტომობილში არაფერი დაუმალავს, 
არამედ თუ რაიმე აღმოჩნდა უფრო მარტივია მათი დაკავშირება კონკრეტულ პირთან. სპეციალური 
ყურადღება უნდა დაეთმოს იმ ტერიტორიას, სადაც მოთავსებულია დაკავებული. თანამშრომელმა 
უნდა აღმოაჩინოს ნებისმიერი მტკიცებულება ან აკრძალული ნივთი, რომლის დამალვაც შესაძლოა 
96  “პენიტენციური დაწესებულების სტანდარტული სახელმძღვანელო, ავსტრალია”, 2012, გვ-23.
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სცადა დაკავებულმა პირმა.

გადასაყვან პირთა შემოწმება
ყველა დაკავებული უნდა შემოწმდეს სატრანსპორტო საშუალებაში მოთავსებამდე. გადაყვანაზე 
პასუხისმგებელმა პირმა უნდა ჩაატაროს შემოწმება, გარედან ხელების საშუალებოთ, აგრეთვე 
ფეხსაცმელების, როგორც გარედან, ასევე შიგნიდან. საბადრაგო სამსახურმა არ უნდა ჩათვალოს 
და არ უნდა დაკმაყოფილეს იმით, რომ სხვა თანამშრომელმა უკვე შეამოწმა პატიმარი. ამგვარი 
შემოწმება ტარდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე იმავე სქესის სამედიცინო პეროსნალის მიერ 
(პერსონალური შემოწმების ზოგადი სტანდარტები. იხ შემოწმების თავში).

ტრანსპორტირების პროცედურა
უნდა იქნას თუ არა გამოყენებეული დამორჩილების  საშუალებები ტრანსპორტირების დროს 
(ხელბორკილები, შებოჭვის სხვა საშუალებები) უნდა გადაწყვიტოს შესაბამისმა მოსამსახურემ. 
დაკავებულის მუცელზე დაწოლილ მდგომარეობაში მოთავსებამ, შესაძლოა გამოიწვიოს 
პოზიციური ასფიქსია და შესაძლოა მოულოდნელი გარდაცვალების  გამომწვევი გახდეს. ყველა 
პატიმარს ტრანსპორტირების დროს უნდა ეკეთოს უსაფრთხოების ღვედი. თუ ტრასნსპორტირება 
ხანგრძლივდება, დამორჩილების საშუალებები ისე უნდა იქნას გამოყენებული, რომ უზრუნველყოს 
პატიმრის მაქსიმალური შესაძლო კომფორტი უსაფრთხოების ზომების შეუსუსტებლად. არც ერთ 
შემთხვევაში არ შეიძლება პატიმრის მიბმა ტრანსპორტირების განმახორციელებელ ავტომობილზე. 

თუ ხდება ისეთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმრის ტრანსპორტირება, რომლის გაქცევის 
ან მის მიერ სხვისი დაზიანების რისკი მინიმალურია, დამორჩილების საშუალებების გამოყენება 
მიზანშეწონილი არ არის.  იმ შემთხვევში, თუ გადასაყვან დაკავებულ პირებს არ ესაჭიროებათ 
დაუყოვნებელი სამედიცინო მეთვალყურეობა, მათი გადაყვანა ხორციელდება ჩვეულებრივი წესით.

გაქცევა ბადრაგირების დროს
თუ პატიმარი გაიქცა ბადრაგირების დროს, პასუხისმგებელმა პირმა დაუყონებლივ უნდა მიიღოს 
შემდეგი ზომები: დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს შესაბამის სამსახურებს გაქცევის შესახებ 
(პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციას, ადგილობრივ პოლიციას); მიიღოს ყველა ზომა 
პატიმრის დაკავებისთვის; შეხვდეს შესაბამის თანამდებობის პირებს და მოუყვეს სიტუაციის შესახებ; 
წარადგინოს ანგარიში ინციდენტის შესახებ, გარემოებების დეტალური აღწერით. 

ანგარიში უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: გაქცევის დრო; მოვლენები, რომლებიც განვითარდა 
ტრანსპორტირების დაწყებიდან გაქცევამდე; პატიმრის მიერ გაკეთებული კომენტარები; გაქცევის 
მეთოდები; გაქცევის მიმართულება; პატიმრის დაკავებისთვის მიღებული ზომები.97

რას გვეუბნება საერთაშორისო სტანდარტები

პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები (მანდელას წესები)

პატიმართა გადაადგილება

წესი 73
(1) როდესაც პატიმრები მიჰყავთ მათი პატიმრობის ადგილში ან გადაჰყავთ პატიმრობის ერთი 
ადგილიდან მეორეში, ისინი მაქსიმალურად უნდა მოარიდონ უცხო თვალს და მიღებულ 
უნდა იქნას ყველა ზომა იმისათვის, რომ პატიმრები დაცულნი იყვნენ შეურაცხყოფისაგან, 
ცნობისმოყვარეებისაგან და ნებისმიერი ფორმით გახმაურებისგან.
(2) აკრძალულია პატიმრების გადაადგილება არასაკმარისი ვენტილაციის ან განათების, ან სხვა 
ნებისმიერ ძალზე რთულ პირობებში.
(3) პატიმრების გადაყვანა ხდება ადმინისტრაციის ხარჯზე, ხოლო მათი ტრანსპორტირება უნდა 
ხორციელდებოდეს ყველასათვის ერთნაირ პირობებში.

97  Linda J. Stump, ფლორიდას უნივერსიტეტი.
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ციხის ევროპული წესები

პატიმართა გადაყვანა
32.1 პატიმრების გადაყვანისას ციხეში და ციხიდან, ან სხვა ადგილას, როგორიცაა სასამართლო 
ან საავადმყოფო, ისინი რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა ეჩვენონ საზოგადოებას და სათანადო 
დამცავი საშუალებები უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი მათი ანონიმურობის დასაცავად.
32.2 პატიმართა ტრანსპორტირება საბადრაგო მანქანაში, რომელსაც არა აქვს ადეკვატური 
ვენტილაცია ან განათება, ან რომელიც მათ ზედმეტ ფიზიკურ დისკომფორტს ან უხერხულობას, 
უქმნის აკრძალული უნდა იქნას.
32.3 პატიმართა ბადრაგირება უნდა განხორციელდეს საჯარო ხელისუფლების ხარჯებით და 
მითითებით.
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ადგილობრივი კანონმდებლობა

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მსჯავრდებულთა პენიტენციური დაწესებულებიდან 
გაყვანა/გადაყვანის (ბადრაგირების) სხვადასხვა შემთხვევები არსებობს. ბადრაგირებას ახორციელებს 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტის 
გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველო შემდეგ შემთხვევებში:
•	 მსჯავრდებულთა სხვა პენიტენციურ დაწესებულებაში გადაყვანისას;
•	 მსჯავრდებულთა სასამართლო პროცესებზე, აგრეთვე,  საგამოძიებო ან სხვა საპროცესო 

მოქმედებაში მონაწილეობის მისაღებად გაყვანისას;
•	 მსჯავრდებულთა ექსტრადიციისას;
•	 მსჯავრდებულის მიერ პენიტენციური დაწესებულების დროებით დატოვებისას განსაკუთრებულ, 

პირად გარემოებებთან დაკავშირებით;
•	 მსჯავრდებულთა გადაყვანისას საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს 

სამკურნალო დაწესებულებაში ან საერთო პროფილის საავადმყოფოში, აგრეთვე, საექსპერტო 
დაწესებულებაში გადაყვანისას სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ჩასატარებლად;

•	 მსჯავრდებულთა გაყვანისას დამოუკიდებელი სამედიცინო ექსპერტიზის ჩასატარებლად;
•	 სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან და სასჯელის მოუხდელი ნაწილის 

უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლასთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი საბჭოს98 
ზეპირ სხდომაზე  მონაწილეობის მისაღებად მსჯავრდებულის გაყვანისას;

•	 მსჯავრდებულის თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში გადაყვანისას;
•	 მსჯავრდებულთა პენიტენციური დაწესებულების გარეთ სამუშაოდ გაყვანისას;
•	 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.99 

ბადრაგირების განსახორცილებლად ინიშნება საბადრაგო ჯგუფი (ბადრაგი) არანაკლებ 3 წევრის 
შემადგენლობით და განისაზღვრება უფროსი. საბადრაგო ჯგუფის შემადგენლობა და რაოდენობა 
განისაზღვრება შესასრულებელი ამოცანის ხასიათიდან გამომდინარე. ამასთან, განსაკუთრებულ 
შემთხვევაში, უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, შესაძლებელია საბადრაგო ჯგუფის გაძლიერება 
სპეციალური დანიშნულების სამსახურის (სპეცრაზმი), კერძოდ, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა 
და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტის სპეციალური დანიშნულების ძალების 
მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.100

ბადრაგირების გეგმური მარშრუტების დადგენისას გათვალისწინებულ უნდა იქნას შემდეგი 
მაჩვენებლები:
•	 ამოცანათა შესრულება რეისების მინიმალური რაოდენობით;
•	 ბადრაგირების უზრუნველყოფა უმოკლესი მიმართულებით, უსაფრთხოების გათვალისწინებით;
•	 ძალებისა და საშუალებების ეკონომიური გამოყენება.101

ბადრაგირების დაწყებამდე, საბადრაგო ჯგუფის უფროსის ორგანიზებით, ხორციელდება ჯგუფის 
მიერ იარაღის, საბრძოლო მასალებისა და სპეციალური საშუალებების მიღება, აგრეთვე, მოწმდება 
სპეციალური საბადრაგო სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მდგომარეობა. იმ შემთხვევაში, თუ 
სატრანსპორტო საშუალება გაუმართავია და ვერ უზრუნველყოფს მსჯავრდებულთა დადგენილი წესების 
დაცვით ბადრაგირებას, საბადრაგო ჯგუფის უფროსი, მოახსენებს უშუალო უფროსს სატრანსპორტო 
საშუალების შეცვლის აუცილებლობის შესახებ. რაც შეეხება სპეციალურ სატრანსპორტო საშუალებაში 
მსჯავრდებულთა ჩასხდომის ზღვრული ნორმას, აღნიშნული დგინდება ავტომანქანის კონსტრუქციის 
მიხედვით, მაგრამ არ შეიძლება აღემატებოდეს 25 პირს, ხოლო სპეციალურ ავტობუსებში - 60 პირს. 

ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ უსაფრთხოების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, სპეციალურ 
სატრანსპორტო საშუალებაში სხვადასხვა კატეგორიის პატიმრები უნდა მოთავსდნენ განცალკევებით, 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. კერძოდ, ბადრაგირებისას განცალკევებით 
თავსდებიან: 
•	 ქალები;
•	 არასრულწლოვნები;
98  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, 41-ე მუხლი.
99  „ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა გაყვანა/გადაყვანისას ბადრაგირების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა 
და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-4 მუხლი.
100  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-9 
მუხლი, მე-8 მუხლის მე-5, მე-7 პუნქტები.
101  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-13 
მუხლი.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

•	 უვადო თავისუფლებააღკვეთილები;
•	 პირები, რომელთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას შეიძლება საფრთხე შეექმნას წარსული 

სამსახურებრივი საქმიანობიდან გამომდინარე;
•	 ტრეფიკინგის დანაშაულის შედეგად დაზარალებულად ცნობილი პირები;
•	 განსაკუთრებით საშიში პირები, რომელთა პიროვნული თვისებები, კრიმინალური ავტორიტეტი, 

დანაშაულის ჩადენის მოტივი, დამდგარი მართლსაწინააღმდეგო შედეგი ან დაწესებულებაში 
გამოვლენილი ქცევა მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის დაწესებულებისა და მათ გარშემომყოფთა 
უსაფრთხოებას;

•	 არამართვადი ინფექციური სენით დაავადებული პირები;
•	 ერთი და იმავე სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებული პირები102.

ბადრაგირების განხორციელებამდე, აუცილებელია მსჯავრდებულთა შემოწმება, რომელსაც 
ახორციელებენ საბადრაგო ჯგუფისა და პენიტენციური დაწესებულების წარმომადგენლები 
ერთობლივად. ამასთან, საბადრაგო ჯგუფის წევრები მსჯავრდებულთა შემოწმებისა და მიღების 
პროცედურების103 დაწყებამდე, ვალდებულნი არიან, პენიტენციურ დაწესებულებაში შემოსვლისას 
იარაღი და საბრძოლო მასალები დატოვონ დაწესებულების სამორიგეო ნაწილში. 

ბადრაგირებისათვის მიღებას არ ექვემდებარება მსჯავრდებული:
•	 არასწორად გაფორმებული დოკუმენტებით;
•	 სრული შემოწმების გარეშე;
•	 ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო (ექიმის დასკვნით);
•	 რომელიც არ არის ჩაცმული სეზონის მიხედვით.

იმ შემთხვევაში, თუ მსჯავრდებული უარს განაცხადებს სრულ შემოწმებაზე, საბადრაგო ჯგუფისა 
და პენიტენციური დაწესებულების წარმომადგენლები უფლებამოსილნი არიან განახორციელონ 
მსჯავრდებულის იძულებითი სრული შემოწმება. 

აქვე აღსანიშნავია, რომ დაუშვებელია პატიმრის ბადრაგირება თანმხლები სამედიცინო მუშაკის 
გარეშე, თუ ექიმის დასკვნის შესაბამისად, სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილება სამედიცინო 
მომსახურების გარეშე, საფრთხის შემცველია მსჯავრდებულის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის.  

ზემოაღნიშნული პროცედურების დასრულების შემდეგ, ხორციელდება მსჯავრდებულთა ჩასხდომა104 
სპეციალურ სატრანსპორტო საშუალებაში, სადაც მსჯავრდებულები მიჰყავთ 2-3 კაციან კოლონად. 
საბადრაგო ჯგუფის უფროსი ხმამაღლა აწარმოებს მსჯავრდებულთა გადათვლას შესაბამისი 
დოკუმენტაციის მიხედვით, ხოლო ბადრაგი განათავსებს მსჯავრდებულებს სატრანსპორტო 
საშუალებაში, კეტავს კარებებს და გადასცემს გასაღებს ჯგუფის უფროსს. ეს უკანასკნელი, თავის მხრივ, 
ჩასხდომის დამთავრების შემდეგ, ამოწმებს მსჯავრდებულთა რაოდენობასა და კარების დაკეტვის 
სიმტკიცეს, იარაღსა და საბრძოლო მასალებს გადასცემს საბადრაგო ჯგუფის წევრებს და ამოწმებს 
მათ მზადყოფნას. 

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიის გარეთ სპეციალურ სატრანსპორტო საშუალებაში 
მსჯავრდებულთა ჩასხდომისას, სატრანსპორტო საშუალება დგება გამომავალ კარებთან, ხოლო 
ბადრაგს ეძლევა იარაღი მსჯავრდებულთა ჩასხდომის დაწყებამდე. იმ საბადრაგო ჯგუფის წევრის 
იარაღი, რომელიც ჩასხდომის პერიოდში იმყოფება სატრანსპორტო საშუალებაში, გადაეცემა ჯგუფის 
უფროსს ან სხვა პირს ჯგუფის უფროსის მითითებით. 

სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა ხორციელდება დადგენილი წესის105 შესაბამისად, 
ბადრაგირების მარშრუტის მიხედვით. მარშრუტზე ორი ან მეტი სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის 
დროს, ბადრაგირების პროცესს წარმართავს კოლონის უფროსი, რომელიც განისაზღვრება წინასწარ, 
მოძრაობის დაწყებამდე, პენიტენციური დეპარტამენტის საბადრაგო სამსახურის უფროსის მიერ. 
თითოეული სატრანსპორტო საშუალების ჯგუფის უფროსი ექვემდებარება კოლონის უფროსს.
102  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 23-ე და 
25-ე მუხლები.
103  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 27-ე - 
37-ე მუხლები. 
104  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 38-ე - 
მე-40 მუხლები.
105  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-41 - 
45-ე, 76-ე-78-ე მუხლები.

პატიმრის ბადრაგირება
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

სატრანსპორტო საშუალებაში მსჯავრდებულთა საკნებთან მოთავსდება არანაკლებ ორი, ხოლო 
ავტომობილის წინა ნაწილში - არანაკლებ ერთი (მძღოლი) საბადრაგო ჯგუფის წევრი. მარშუტზე 
მოძრაობის დროს, ჯგუფის უფროსი იმყოფება სატრანსპორტო საშუალებაში მძღოლის გვერდით და 
ხელმძღვანელობს სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილებას მარშრუტის შესაბამისად.

ბადრაგირება ხორციელდება საგზაო მოძრაობის წესების დაცვით, გარდა კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული განსაკუთრებული შემთხვევებისა. ამასთან, საჭიროებიდან გამომდინარე, 
მოძრაობისას შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სახმისი, სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალი. 
კოლონა გადაადგილდება ანთებული მაშუქებით და ციმციმებით. 

ბადრაგირებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მსჯავრდებულთა ბუნებრივი მოთხოვნილებები, 
რა მიზნითაც, გეგმური მარშრუტით არაუმეტეს 3 საათის შემდეგ, კეთდება გაჩერება მარშრუტზე 
მდებარე დაწესებულებაში, რომელიც ბადრაგირების გეგმით წინასწარ უნდა იქნეს განსაზღვრული. 
იძულებითი გაჩერების შემთხვევაში, ჯგუფის უფროსი მოახსენებს ზემდგომ ხელმძღვანელს. 
მსჯავრდებულთა საპირფარეშოში გაყვანა წარმოებს მათი თხოვნით, სათითაოდ. საპირფარეშოში 
მსჯავრდებულის გაყვანის წინ მოწმდება საპირფარეშო და მსჯავრდებულს განემარტება გაყვანის 
წესი. საპირფარეშოსაკენ მსვლელობისას და უკან დაბრუნებისას წინ მიდის საბადრაგო ჯგუფის წევრი, 
ხოლო შემდეგ მსჯავრდებული, უკან – ჯგუფის უფროსი ან მის მიერ განსაზღვრული საბადრაგო ჯგუფის 
წევრი.

მსჯავრდებულთა ჩასხდომა-გადმოსხდომისას, ასევე გაჩერების დროს ბადრაგი იმყოფება 
სატრანსპორტო საშუალების უკანა მარჯვენა მხარეს და უზრუნველყოფს საიმედო დაცვას, რათა არ 
დაუშვას უცხო პირთა შეგროვება და მოძრაობა სატრანსპორტო საშუალების უშუალო სიახლოვეს. 
საბადრაგო ჯგუფი უზრუნველყოფს მსჯავრდებულთა იზოლაციას უცხო პირებისაგან, ხოლო საჭიროების 
შემთხვევაში, მსჯავრდებულთა, საბადრაგო ჯგუფის წევრების და სატრანსპორტო საშუალების დაცვის 
მიზნით, უფლებამოსილია შეტყობინება გაუგზავნოს პოლიციის შესაბამის განყოფილებას.

თუ პენიტენციურ დაწესებულებებს შორის მანძილი არ აღემატება 150 მეტრს, ერთი დაწესებულებიდან 
მეორე დაწესებულებაში ბადრაგირება ხორციელდება პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორის 
ბრძანებით, გარე დაცვის სამსახურის ცეცხლსასროლი იარაღით შეიარაღებულ მოსამსახურეებისაგან 
შექმნილი ჯგუფის მიერ. ქვეითი წესით ბადრაგირებისას საბადრაგო ჯგუფის წევრები განლაგდებიან 
ორ ხაზზე მსჯავრდებულთაგან არაუმეტეს ორი მეტრის დაშორებით.106

ბადრაგირებისას თავდასხმის, მსჯავრდებულთა გაქცევისას ან მსგავსი ქმედებების მცდელობის 
შემთხვევებში, საბადრაგო ჯგუფის წევრები უფლებამოსილნი არიან გამოიყენონ სპეციალური 
საშუალებები და საჭიროების შემთხვევაში, ცეცხლსასროლი იარაღი კანონმდებლობით დადგენილი 
წესით.107

მსჯავრდებულის სამოქალაქო სამედიცინო დაწესებულებაში გაყვანის შემთხვევაში, მსჯავრდებულთა 
მუდმივი დაცვისა და მეთვალყურეობის უზრუნველყოფის მიზნით,  საბადრაგო ჯგუფის არანაკლებ 3 
წევრის შემადგენლობით მიმღებ საავადმყოფოში ეწყობა დროებითი საგუშაგო, რომელიც, საჭიროების 
შემთხვევაში, შესაძლებელია გაძლიერდეს პენიტენციური დეპარტამენტის სპეციალური ძალების 
მთავარი სამმართველოს (სპეცრაზმი) მოსამსახურეებით. ქალი მსჯავრდებულის სამოქალაქო 
სამედიცინო დაწესებულებაში გაყვანის შემთხვევაში, საბადრაგო ჯგუფის წევრთაგან ერთი მაინც უნდა 
იყოს ქალი.108

მსჯავრდებულთა სასამართლო პროცესზე მონაწილეობის მიღების მიზნით გაყვანისას, საბადრაგო 
ჯგუფი მსჯავრდებულებს ათავსებს საერთო სასამართლოების შენობებში არსებულ სპეციალურ 
საკნებში (ინფრასტრუქტურის არსებობის შემთვევაში), რა დროსაც დაცული უნდა იყოს ზემოთ 
მითითებული განცალკევების კანონმდებლობით დადგენილი წესი. მსჯავრდებულთა სპეციალურ 
საკნებში მოთავსებიდან სასამართლო სხდომის დარბაზამდე მიყვანა/გამოყვანა ხდება თითოეულ 
მსჯავრდებულზე პასუხისმგებელი საბადრაგო ჯგუფის წევრის მიერ. აღნიშნული პროცედურების 
განხორციელებისას, აგრეთვე სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას, საბადრაგო ჯგუფის 
106  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-10 
და 46-ე მუხლები.
107  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 
47-ე-52-ე მუხლები, 67-ე მუხლის მე-5 პუნქტი.
108  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 53-ე და 
54-ე მუხლები.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

წევრები ვალდებულნი არიან დაიცვან მსჯავრდებულთა უსაფრთხოება.109

მსჯავრდებულთა პენიტენციურ დაწესებულებაში მიყვანისას, საბადრაგო ჯგუფის უფროსი ატყობინებს 
დაწესებულებას პატიმართა რაოდენობის შესახებ, ამასთან, დაწესებულებას წარედგინება სამგზავრო 
სია, ცნობა მსჯავრდებულის შესახებ, შესაბამისად დალუქული მსჯავრდებულის პირადი საქმე და სხვა 
შესაბამისი დოკუმენტაცია. საბადრაგო ჯგუფს ეკრძალება მსჯავრდებულის პირადი საქმის გახსნა.110

საქართველოს კანონმდებლობა აგრეთვე ითვალისწინებს ბადრაგირებისას გაუთვალისწინებელ და 
ფორსმაჟორულ სიტუაციებში მოქმედების წესებს.111 

ბადრაგირებისას პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში, საბადრაგო 
ჯგუფის მიერ შეტყობინება უნდა გაეგზავნოს პენიტენციურ დეპარტამენტსა და სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების სამსახურს, ხოლო საბადრაგო ჯგუფის წევრები ვალდებულნი არიან იმოქმედონ 
პენიტენციური დეპარტამენტისა და შესაბამისი სამედიცინო სამსახურის მითითებების შესაბამისად.

თუ ბადრაგირების დროს მსჯავრდებული გარდაიცვალა, სპეციალური სატრანსპორტო საშუალება 
უნდა გაჩერდეს, ხოლო აღნიშნულის თაობაზე, საბადრაგო ჯგუფის უფროსმა უნდა შეატყობინოს 
პენიტენციურ დეპარტამენტს, პოლიციას და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურს.

საგანგებო, საომარი ან/და სხვა ფორსმაჟორული თუ ნებისმიერი გაუთვალისწინებელი სიტუაციის 
(გაქცევა, თავდასხმა, მძევლების აყვანა, სტიქიური უბედურება, ხანძარი, ავტოსაგზაო შემთხვევა, 
სატრანსპორტო საშუალების დაზიანება და ა.შ.) შემთხვევაში, საბადრაგო ჯგუფის უფროსი ვალდებულია 
დაუკავშირდეს პენიტენციურ დეპარტამენტს და იმოქმედოს მიღებული მითითებისა და საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო თუ ვერ მოხერხდა დეპარტამენტთან 
დაკავშირება საბადრაგო ჯგუფი უკავშირდება პოლიციას ან თავდაცვის სამინისტროს უახლოეს 
ობიექტს.

ზემოთ მითითებულ ორგანოებთან დაკავშირების შეუძლებლობის შემთხვევაში, საბადრაგო 
ჯგუფი მიემართება უახლოეს პენიტენციურ დაწესებულებაში, უახლოეს პოლიციის ორგანოში ან 
გადაადგილდება სხვა უსაფრთხო ადგილზე.

109  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 67-ე 
მუხლი.
110  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 34-ე 
მუხლი, VI თავი.
111  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 
87-ე-89-ე მუხლები.

პატიმრის ბადრაგირებაპატიმრის ბადრაგირება
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მეექვსე თავი

კრიმინალური სუბკულტურა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში

როგორც ამ სახელმძღვანელოს შესავალშივე აღინიშნა,  საერთაშორისო კვლევების თანახმად, 
თითქმის ყველა პენიტენციური დაწესებულებაში მოქმედებს ე.წ „პატიმართა კოდექსი“, რასაც 
გარკვეული გავლენა აქვს პატიმრის ქცევაზე და ზოგადად დაწესებულების ფუნქციონირებაზე112. არც 
ქართული პენიტენციური სისტემა არის ამ კუთხით გამონაკლისი და აქ არსებულ სუბკულტურას აქვს 
თავისებური მახასიათებლები. 

დღეს არსებული სუბკულტურა, რომელიც გვხვდება პენიტენციურ სისტემაში, ჩამოყალიბდა 
დაახლოებით საუკუნის წინ. მისი პირველადი ნორმები და წესები, პენიტენციური სისტემის შიგნით 
ჩამოყალიბდა და გავლენა მოახდინა შემდგომში საზოგადოებაში ღირებულებათა სისტემის 
ფორმირებაზეც. სუბკულტურა მისი განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე განიცდიდა ევოლუციას, ცვლიდა 
მის წიაღში აღმოცენებულ წესებს და ნორმებს. იგი ყველა ეტაპზე ახდენდა ადაპტაციას პოლიტიკური, 
სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის შესაბამისად. აღნიშნული ფენომენის აღმოცენებისა 
და განვითარების სტადიების ანალიზი გვაძლევს საფუძველს დავასკვნათ, რომ მას გააჩნია მუტაციის 
უნიკალური უნარი.

ჩვენ შეგვეძლო პირდაპირ გვესაუბრა  კრიმინალურ სუბკულტურაში დღეს არსებულ წესებზე, თუმცა, 
დღეს არსებული კრიმინალური სუბკულტურის გააზრება, შეუძლებელია მისი აღმოცენებისა და 
განვითარების სტადიების მიმოხილვის გარეშე. ჩამოყალიბებისა და განვითარების სხვადასხვა 
ეტაპების ანალიზი მოგვცემს შესაძლებლობას დავინახოთ, როგორ ცვლიდა ორგანიზებული 
დანაშაულის ეს ფორმა თავის წესებს და ნორმებს თვითგადარჩენის მიზნით. აღნიშნული პროცესის 
ანალიზი მოგვცემს ასევე შესაძლებლობას იმის გასააზრებლად, რომ დღევანდელ სუბკულტურაში 
არსებული ნორმები, ორგანოები და მათ მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესი არ არის სტატიკური და 
ნებისმიერი გამოწვევისას იცვლის ფორმას. თუმცა ასევე შევეხებით იმ ნორმებს, რომლებიც მრავალი 
ცვლილებების მიუხედავად  პირველადი სახით არის შენარჩუნებული. 

 „კანონიერი ქურდების“ ფენომენი და მასთან დაკავშირებული სუბკულტურის აღმოცენებისა და 
განვითარების სტადიები რამდენიმე ეტაპად შეიძლება დავყოთ113:

1. ეტაპი - (20-50-იანი წლები) - მიეკუთვნება სტალინის მმართველობის პერიოდს, როდესაც შეიქმნა 
ე.წ „გულაგის114“ სისტემა და ჩამოყალიბდა „კანონიერი ქურდების“ კასტა პირველადი ფორმით115.

ამ ეტაპის დანაშაულებრივ სამყაროში, საწყის პერიოდში გამოიყოფოდა 2 ძირითადი მიმართულება: 
პირველი - დამნაშავეები რევოლუციამდელი სტაჟით, მეორე - პირები, რომლებიც დანაშაულის 
გზას დაადგნენ საბჭოთა ხელისუფლების ზეწოლის შედეგად (1917 წლის ოქტომბრის ბოლშევიკური 
რევოლუციის შემდეგ). ამ უკანასკნელებს „ჟიგანები“ ეწოდათ. „ჟიგანებმა“ ძველი კრიმინალური 
სამყაროს ტრადიციები ახალ პირობებს მიუსადაგეს116. „ჟიგანებმა“ ჩამოაყალიბეს თავიანთი წესები და 
„კანონები”, რომლებიც იმ პერიოდისთვის ოპოზიციური იდეოლოგიით იყო გამყარებული, კერძოდ:

•	 საზოგადოებისთვის სასარგებლო რაიმე სამუშაოს შესრულების აკრძალვა;
•	 ოფიციალური ოჯახის შექმნის აკრძალვა;
•	 იარაღით ხელში სახელმწიფოს დაცვაში მონაწილეობის აკრძალვა;
•	 ოფიციალურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის აკრძალვა;
•	 საერთო სალაროში ფულის შეტანის ვალდებულება.

არსებითად, ეს წესები იქცა პირველ ნაბიჯად ახალი ტრადიციების და ადათ-წესების ფორმირებისკენ, 
რომლებმაც ტრადიციულ ატრიბუტებთან (ჟარგონი, ჟესტი) და ემოციურ ელემენტებთან (სიმღერა, 
პროზა, თხრობა) ერთად პროფესიული დამნაშავის არსი განსაზღვრა117. ეს არის ის პირველადი 
წესები, რომლებიც შეიქმნა მაშინდელ კრიმინალურ სამყაროში და რომელსაც დაეფუძნა შემდგომში 
„კანონიერი ქურდებისთვის“ დამახასიათებელი ნორმები. შემდგომში ამ საკითხების მიმოხილვისას 
გამოჩნდება, რომ „ჟიგანების“ მიერ შექმნილი წესები დიდად არ განსახვავდება ე.წ. „კანონიერი 
ქურდების“ მიერ დადგენილი წესებისგან.

112  Clemmer 1940/1968; McCorkle, Korn 1954; Sykes 1958.
113  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ.41.
114  ტერმინი რუსულ ენაზე განიმარტება როგორც: Гла́вное управле́ние лагере́й и мест заключе́ния – ГУЛАГ.
115  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ.42-53.
116  ბ.ვოდალაზკი, ი.ბაკუტინი, დანაშაულებრივი დაჯგუფებები, მათი წესები, ტრადიციები და „კანონები“, ომსკი, 1979.
117  გ.ლობჟანიძე, ორგანიზებული დანაშაულობა და ხელისუფლება, ქუთაისი, 2010, გვ. 34.

კრიმინალური სუბკულტურა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში
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1929 წლიდან, როდესაც სსრ კავშირში რეპრესიების ახალი ტალღა დაიწყო, დაპატიმრებულთა 
რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ჩამოყალიბდა ე.წ.“გულაგების“ სისტემა. დაწესებულებებში 
ხალხის დიდი მასების კონტროლის მიზნით, ხელისუფლება ცდილობდა შიდა კონტროლის 
მექანიზმის შექმნას, რის გამოც გადმოიბირეს მაშინდელ კრიმინალურ სამყაროში იერარქიის ქვედა 
საფეხურზე მდგარი კრიმინალები, რომლებსაც „ურკიგანები“, „ურკები“ ეწოდებოდათ. დაწესებულების 
ადმინისტრაციებმა დაიწყო მათი გადმობირება, დაუპირისპირეს „ჟიგანებს“ და გარკვეული 
პრივილეგიები მიანიჭეს118. მათ დაევალათ დაწესებულებებში წესრიგის დამყარება. ამის გამო მათ 
ჰქონდათ დაწესებულების ტერიტორიაზე თავისუფალი გადაადილების შესაძლებლობა, იყვნენ 
შედარებით მსუბუქ რეჟიმში. ასეთ პირებს ზედმეტსახელად „ბლატნოე“ ანუ „ბლატიანები“ შეარქვეს119. 

„ურკებმა“ სახელმწიფოს ხელშეწყობით გაიმარჯვეს „ჟიგანებთან“ დაპირისპირებაში. პატიმართა ამ 
კატეგორიას შემდგომში „კანონიერი ქურდები“ უწოდეს. 

„კანონიერი ქურდების“ ტერმინის წარმოშობის თაობაზე სხვადასხვა ვერსიები არსებობს. ეს სახელი 
სავარაუდოდ აგენტებმა თავის თავს უწოდეს, რაც ნიშნავდა იმ ავტორიტეტის აღიარებას, რასაც 
დაწესებულების ადმინისტრაცია ხელს უწყობდა და „აკანონებდა“120.  თუმცა აღნიშნული ტერმინის 
წარმოშობის შესახებ ლიტერატურაში არის ასევე სხვა მოსაზრებებიც. ერთ-ერთი მოსაზრების 
მიხედვით, აღნიშნული ტერმინით მაშინდელი საბჭოთა მილიცია მოიხსენიებდა დანაშაულებრივ 
სამყაროში გამორჩეულ ლიდერებს, სხვა ვერსიით ტერმინი წარმოიშვა თვითონ დანაშაულებრივ 
წრეებში დაუწერელი „ქურდული კანონების“ შექმნის შემდეგ, ვინაიდან ამ „კანონის“ დამცველები 
თავიანთ თავს „კანონიერ ქურდებს“ უწოდებდნენ. არის მოსაზრება, რომ დამნაშავე სამყაროს 
წარმომადგენლები თავიანთ თავს „სამართლიან ქურდებს“, „კანონიერი ქურდებს“ უწოდებდნენ, რაც 
აღნიშნავდა დამნაშავე პირს, რომელიც კრიმინალური სამყაროს ტრადიციებით ცხოვრობდა121. არის 
ასევე ვერსია, რომ „კანონიერი ქურდების“ ფენომენი შექმნილია KGB-ს მიერ და ისინი „კანონიერი 
ქურდების“ მეშვეობით ცდილობდნენ დამნაშავეთა სამყაროს კონტროლს122.

თუმცა ფაქტია, რომ აღნიშნული ტერმინის წარმოშობა  უკავშირდება პირველ რიგში ე.წ „გულაგის“ 
სისტემის ჩამოყალიბებას123. „კანონიერ ქურდების“ მიერ აღიარებული წესები დაეფუძნა „ჟიგანების“ 
მიერ ჩამოყალიბებულ პირველად წესებს. 

40-50-იან წლებში განხორციელდა ქურდული გაერთიანებების გარკვეული ტრანსფორმაცია. ფაშისტურ 
გერმანიასთან ომში, საჯარიმო ბატალიონებში, სასჯელის შემსუბუქების მიზნით, მონაწილეობა მიიღო 
ქურდების ნაწილმა, ხოლო მეორე ნაწილმა მონაწილეობაზე კატეგორიული უარი განაცხადა. ბევრი 
ქურდი დაიღუპა ფრონტზე, გადარჩენილთაგან ნაწილი კვლავ აღმოჩნდა თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებებში და დანაშაულებრივ სფეროში ინტეგრირება დაიწყო. ამას წინ აღუდგა ქურდების ის 
ნაწილი, რომელმაც არ უღალატა „რწმენას“ (იარაღით ხელში სახელმწიფოს დაცვაში მონაწილეობის 
აკრძალვა). დაბრუნებულ ქურდებს ისინი „გამყიდველ ძუკნებს“, „ფრონტავიკებს“, „ავტომატჩიკებს“ 
უწოდებდნენ. ამ ჯგუფებს შორის წარმოიშვა დაპირისპირება, რომელიც „ძუკნების ომის“  („სუჩაია 
ვაინა“124) სახელით არის ცნობილი. 

ფრონტიდან დაბრუნებული ქურდები ცდილობდნენ გარკვეული ცვლილებების შეტანას ქურდულ 
„კანონებში“ და ეს ძირითადად სახელმწიფოსთან საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლობას 
გულისხმობდა. ეს დაპირისპირება ეფექტურად გამოიყენეს პენიტენციური დაწესებულების 
ადმინისტრაციებმა, მათ წააქეზეს დაპირისპირებული მხარეები, რითაც მნიშვნელოვნად დაასუსტეს 
კრიმინალური სამყარო. საბოლოო ჯამში ორთოდოქსული ქურდები ნაწილობრივ დათმობებზე 
წავიდნენ და ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობა გარკვეულ პირობებში მისაღებ წესად იქნა 
მიჩნეული. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა, როდესაც საკუთარ წესებში „კანონიერმა ქურდებმა“ 
ცვლილებები შეიტანეს. შემდეგ ეტაპებზე კიდევ განხორციელდა ცვლილებები სხვადასხვა შინაგანი 
თუ გარეგანი ფაქტორების ზემოქმედების შედეგად.

ომის შემდგომ პერიოდში წინააღმდეგობები კიდევ უფრო გაღრმავდა. ამ პერიოდში კრიმინალური 
საზოგადოების ზრდის გამო, ქურდების სალარო, ე.წ. „ობშიაკი“ ვეღარ აკმაყოფილებდა ქურდების 
მოთხოვნებს, რის გამოც იძულებული გახდნენ პატიმრებისთვის გამომუშავებული თანხის ნაწილი 
ჩამოერთმიათ (პირველ ეტაპზე ე.წ „ობშიაკში“ თანხა ძირითადად ქურდებს შეჰქონდათ. ქვემოთ ამ 
118  გ.პოდლესკიხი, ა.ტერეშენოკოვი, კანონიერი ქურდები: ნახტომი ხელისუფლებისკენ, ქუთაისი, 1995წ. გვ. 119.
119  გ.პოდლესკიხი, ა.ტერეშენოკოვი, კანონიერი ქურდები: ნახტომი ხელისუფლებისკენ, ქუთაისი, 1995წ. გვ. 121.
120  , გ.პოდლესკიხი, ა.ტერეშენოკოვი, კანონიერი ქურდები: ნახტომი ხელისუფლებისკენ, ქუთაისი, 1995წ.გვ. 119.
121  მ.შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2011, გვ. 96.
122  იქვე, გვ. 96.
123  გ.ნაჭყებია, გ.გორაშვილი, გ.მამულაშვილი, ნ.თოდუა, რ.გოგშელიძე, დ.სულაქველიძე, ი.დვალიძე, ორგანიზებული დანაშაულის 
თანამედროვე გამოვლინებების კრიმინალიზაცისა და სამართალშეფარდების პრობლემები ქართულ სისხლის სამართალში, თბილისი, 
2012წ, გვ. 509-510.
124  მ.შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2011, გვ. 92-93.

კრიმინალური სუბკულტურა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

საკითხს დეტალურად შევეხებით). ამან ძირითადი მასის („მუჟიკები“)  უკმაყოფილება  და მათთან 
დაპირისპირება გამოიწვია.

ამ პერიოდში გამოჩნდა ასევე სხვადასხვა სახის კრიმინალური დაჯგუფებები, რომლებიც სხვადასხვა 
მძიმე დანაშაულებისთვის იხდიდნენ სასჯელს. ამ კატეგორიის პატიმრებს „განდგომილები“ ან 
„პოლონელი ქურდები“ უწოდეს. ისინი შეეცადნენ ქურდული კანონები გამოეყენებინათ ასევე სხვა 
პატიმრებზე კონტროლისთვის (ძირითადად „ობშიაკის“ დაუფლებისთვის) და დაუპირისპირდნენ 
„კანონიერ ქურდებს“. 

ამ დაპირისპირებამ ასევე შეასუსტა ორთოდოქსული ქურდების კასტა. ამას დაემატა ასევე მაშინდელი 
ხელისუფლების (განსაკუთრებით სტალინის სიკვდილის, 1953 წლის შემდეგ). მიერ გადადგმული 
ნაბიჯები. 1950 წლების ბოლოს პირველად ჩამოყალიბდა სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებები, 
სადაც პატიმრების განთავსება კატეგორიების მიხედვით ხდებოდა. სპეციალური ნორმატიული აქტის 
საფუძველზე125 ჩამოყალიბდა: საერთო, გაძლიერებული, მკაცრი და განსაკუთრებული რეჟიმის 
კოლონიები. მკაცრად კონტროლდებოდა სხვადასხვა კოლონიებს შორის პატიმართა კონტაქტი. ეს 
იყო ასეთი სახით პატიმართა რისკების მიხედვით გადანაწილების პირველი მცდელობა, რამაც იმ 
პერიოდისთვის გარკვეული შედეგები გამოიღო. თუმცა როგორც შემდგომში აღმოჩნდა, მხოლოდ 
ეს არ იყო საკმარისი საბოლოო მიზნის მისაღწევად. თუმცა დაწესებულებების ეფექტურად მართვის 
მიზნით, პატიმართა გადანაწილებას რისკების მიხედვით ალტერნატივა არ აქვს.

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურების მიზეზი იყო ის რომ, 40-50-იან 
წლებში „კანონიერი ქურდების“ ორგანიზაცია დიდი ტემპებით ვითარდებოდა და მათმა რაოდენობამ 
ათასს გადააჭარბა. საბჭოთა ხელისუფლებისთვის ამ „ელიტის“ ესოდენ სწრაფი ზრდა საფრთხის 
შემცველი იყო და მათი გამოყენების პრაგმატული ელემენტი  ფაქტობრივად აღარ არსებობდა126. ამის 
გამო საბჭოთა ხელისუფლების მიერ იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომ „კანონიერი ქურდების“ 
გავლენა შეესუსტებინათ.

1956 წელს, ქ.სოლიკამსკში დაარსდა სპეციალური, განსაკუთრებული რეჟიმის კოლონია N6, სადაც 
„კანონიერი ქურდების“ უდიდესი ნაწილი მოათავსეს. ამ კოლონიას ხალხში „თეთრ გედს“ უწოდებდნენ. 
ამ იზოლაციით შეეცადნენ „კანონიერი ქურდების“ გავლენა სხვა დაწესებულებებზე მნიშვნელოვნად 
შეემცირებინათ. ამ კოლონიაში იყო საკმაოდ მძიმე რეჟიმი, რის გამოც  ამ პირობებს „კანონიერი 
ქურდების“ უდიდესმა ნაწილმა ვერ გაუძლო და უარი თქვა თავის წოდებაზე. ეს ნაბიჯი ძალიან გავს უკვე 
2000-იან წლებში, საქართველოში „კანონიერი ქურდების“ წინააღმდეგ ბრძოლის იმ ეტაპს, რა დროსაც, 
მათი უდიდესი ნაწილი მოათავსეს ქ.თბილისის N7 დაწესებულებაში (ამჟამადაც ამ დაწესებულებაში 
არიან განთავსებული), რითაც მოხდა სხვა დაწესებულებებიდან მათი მოცილება (ამ საკითხს ქვემოთ 
უფრო დეტალურად შევეხებით).

50-იანი წლების ბოლოს, საბჭოთა ხელისუფლების შეფასებით, მთელი რიგი წარმატებული  ოპერაციების  
ჩატარების  შემდეგ, საბჭოთა  კავშირის  სამართალდამცავმა ორგანოებმა ცენტრალურ კომიტეტს 
„კანონიერი ქურდების“ დანაშაულებრივი ორგანიზაციის საბოლოო განადგურების შესახებ უპატაკეს. 
ამ გადაწყვეტილებას მოყვა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან კრიმინალურ სამყაროზე 
გავლენის შესუსტება, რაც ალბათ ყველაზე დიდი შეცდომა იყო. ზუსტად ამ ეტაპზე იჩენს თავს ამ 
ფენომენის საოცარი მუტაციის უნარი. მიუხედავად ყველაზე მკაცრი და „დრაკონული“ ღონისძიებებისა, 
რომელიც სახელმწიფომ გაატარა, „კანონიერი ქურდების“ ძირითადმა მასამ არა მხოლოდ გადარჩენა 
მოახერხა, არამედ შესანიშნავად შეეგუა ახალ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პირობებს.

2. ეტაპი - (60-70-იანი წლები) - ე.წ. პოსტსტალინისტური პერიოდი, როდესაც პირველად გამოჩნდა 
მაფიოზური ტიპის პირველი ორგანიზებული დანაშაულის ფორმირებები, თანამედროვე 
ორგანიზებული დანაშაულის წინა სახე.

„კანონიერი ქურდის“ ინსტიტუტის აღორძინებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ პერიოდში 
სამართალდამცავი ორგანოების ილუზორულმა დამოკიდებულებამ და რწმენამ - საბჭოთა კავშირში 
დანაშაულობის სრული აღმოფხვრის შესაძლებლობის შესახებ127. 

ამ დამოკიდებულებას მოყვა შესაბამისი ორგანოების აქტივობის დაქვეითება. საუწყებო დოკუმენტებიდან 
ამოიღეს ისეთი ცნებები, როგორიცაა „კანონიერი ქურდი“. ასეთი სახის რეფორმებმა მნიშვნელოვნად 
დაასუსტა სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობის ეფექტურობა. შედეგად აღმოცენდა „კანონიერი 
125  საქართველოს უმაღლესი საბჭოს უწყებები. 1971. N12.
126  გ.ნაჭყებია, გ.გორაშვილი, გ.მამულაშვილი, ნ.თოდუა, რ.გოგშელიძე, დ.სულაქველიძე, ი.დვალიძე, ორგანიზებული დანაშაულის 
თანამედროვე გამოვლინებების კრიმინალიზაცისა და სამართალშეფარდების პრობლემები ქართულ სისხლის სამართალში, 
თბილისი, 2012წ, გვ. 511.
127  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 55.
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ქურდების“ მოდიფიცირებული ტალღა, რომელიც მოერგო ახალ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 
რეალიებს128. განსაკუთრებით საშიში ლიდერების არასათანადო შეფასებამ, სახელმწიფოს მხრიდან 
„კანონიერი ქურდების“ წინააღმდეგ ბრძოლის შესუსტებამ, მათ ერთგვარი შესვენების საშუალება 
მისცა, რამაც „კრიმინალურ-ნეგატიური“ იდეოლოგიის ფართოდ გავრცელებამდე და ქურდული 
მოძრაობის ზრდის სტიმულირებამდე მიიყვანა საზოგადოება129. 

„კანონიერმა ქურდებმა“ გარკვეული ცვლილებები შეიტანეს თავიანთ წესებში. პირველ რიგში 
მათ დასაშვებად მიიჩნიეს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა და ძირითადად ეკონომიკურ 
საქმიანობაში თანამონაწილეობა. გაჩნდა მაფიოზური ტიპის ორგანიზებული დანაშაულის ნიშნები. 
ამას ხელი შუწყო საბჭოთა კავშირში 60-70-იან წლებში ჩრდილოვანი ეკონომიკის და კრიმინალური 
მეწარმეობის გაჩენამ, სადაც კრიმინალური ელიტა ამ საქმიანობის მფარველად მოგვევლინა. 
დანაშაულებრივ საქმიანობაში ჩართული აღმოჩნდნენ ჩინოვნიკები მინისტრების ჩათვლით. ზოგადად 
ჩრდილოვანი ეკონომიკის ჩამოყალიბებას ხელი შეუწყო პირველადი მოხმარების საქონელზე, 
სამრეწველო საქონელზე, ტექნიკაზე და სხვა პროდუქციაზე დეფიციტის არსებობამ. 

ამ პროცესებმა განსაკუთრებით თავი საქართველოში იჩინა, სადაც ჩრდილოვანი ეკონომიკა, 
სპეკულაცია, არნახული კორუფცია ყვაოდა და სახელისუფლებო სტრუქტურების ხრწნა 
მიმდინარეობდა130.

„კანონიერი ქურდების“ სოციალურ სტატუსსა და საქმიანობაში ცვლილებები ქურდულ „კანონებში“ 
ცვლილებებს მოითხოვდა. ესეთი სახის გადაწყვეტილებები სპეციალურ შეკრებებზე წყდებოდა 
(ე.წ.“სხოდკებზე“).  სხვადასხვა წყაროები ადასტურებენ, რომ ასეთი სახის შეკრება, რომელსაც 
ესწრებოდნენ „კანონიერი ქურდები“ და იატაქქვეშა ბიზნესის წარმომადგენლები, შედგა 1979 წელს, 
ქ.კისლოვოდსკში. ამ შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ „კანონიერ ქურდებს“ ბიზნესმენების შემოსავლიდან 
ათი პროცენტი მიეღოთ131. ასევე წყაროებში არის ცნობილი „კანონიერი ქურდების“ შეკრება 
თბილისში -1982 წელს. როგორც ცნობილია ამ შეხვედრაზე გადაწყდა ეკონომიკურ და პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში „კანონიერი ქურდების“ მონაწილეობის საკითხი132. ამ შეკრებაზე გადამწყვეტი იყო 
ქართველი „კანონიერი ქურდების“ პოზიცია133. როგორც შემდგომ აღმოჩნდა, 1990 წლების დასაწყისში 
კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლებმა, სამწუხაროდ, მართლაც დიდი როლი ითამაშეს 
საქართველოს უახლესი ისტორიის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 

3. ეტაპი - (80-იანი წლები) როდესაც მოხდა ორგანიზებული დანაშაულის საბოლოო ფორმირება 
საბჭოთა კავშირში.

80-იანი წლებიდან საბჭოთა კავშირში იწყება პოლიტიკური რეჟიმის სრული დეგრადაციის პროცესი. ეს 
პერიოდი „ოქროს ხანად“ შეიძლება ჩაითვალოს ორგანიზებული დანაშაულისთვის, განსაკუთრებით 
„კანონიერი ქურდებისთვის“. კრიმინალური სამყაროს ორგანიზებული ჯგუფები საჭირო 
აღმოჩნდნენ საწარმოო სიმძლავრეების მიტაცებისა და მართვის, პერსონალის ექსპლუატაციისა და 
დანაშაულებრივი გზით ნაშოვნი ფულის გათეთრებისთვის134. 

80-იანი წლების ბოლოს, არსებული მონაცემებით, დანაშაულებრივი ჯგუფების სათავეში მდგომი 
პიროვნებების 80% ეკონომიკის სფეროში მოქმედი წარმოება-დაწესებულებების ხელმძღვანელები 
იყვნენ. მათ მფარველობას და დახმარებას დანაშაულებრივი ჯგუფები (ძირითადად „კანონიერი 
ქურდები“) უწევდნენ. არსებობდა ასევე ფაქტები დამნაშავე ელემენტების სასამართლო ორგანოებთან 
ურთიერთობების შესახებ135.

 „კანონიერი ქურდების“ ინსტიტუტის როლის გაზრდისთვის განსაკუთრებულ იმპულსად მოგვევლინა 
„კოოპერატივების შესახებ“ კანონის მიღება. ამ პერიოდში იწყება ჩრდილოვანი ეკონომიკის 
ლიდერების ზედა ფენაზე ამოსვლა. კრიმინალურმა სამყარომ ძირშივე მოახდინა კოოპერატიული 
მოძრაობის დისკრედიტაცია დაარაკეთილსინდისიერი კონკურენციის პირობებში ხელში ჩაიგდო 
თითქმის მთლიანი ბაზარი136. სახელმწიფო ფუნქციონირებებსა და პროფესიულ დამნაშავეებს შორის 
მჭიდრო კავშირი დამყარდა. ამ პროცესებს შედეგად სახელმწიფოს კანონზომიერი რყევა მოჰყვა.

128  იქვე, გვ. 113.
129  ვ.რაზინკინი, ა.ტატბარინი, კრიმინალური სამყაროს ელიტა, მოსკოვი, 1997წ.
130  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 57.
131  ი.კოსტიუკოვსკი, რუსული ორგანიზებული დანაშაულის ისტორია. www.narcom.ru/cabinet/online12.html.
132  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 67-68.
133  მ.შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2011, გვ. 93.
134  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 114-115.
135   გ.პოდლესკიხი, ა.ტერეშონოკი, კანონირი ქურდები: ნახტომი ხელისუფლებისკენ, ქუთაისი, 1995წ, გვ.166-167 - სსრ კავშირის სახელმწიფო 
უშიშროების კომიტეტის შიფოგრამა N22.07.88. ნეგატიურ პროცესებზე თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში. 
136  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 72-73.
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4. ეტაპი (90-იანი წლები) - საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება და 
დანაშაულებრივი კლანების როლის ზრდა ეთნო-კონფლიქტებში. „კანონიერი ქურდების” 
ინსტიტუტის ტრანსფორმირების პროცესი დასავლური ტიპის განგსტერულ-მაფიოზურ 
დაჯგუფებების მსგავს კრიმინალურ ორგანიზაციებად.

ეს არის   საბჭოთა კავშირის რღვევის და ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ჩამოყალიბების 
პერიოდი, საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველი წლები. ამ პერიოდში საკმაოდ მძლავრი 
იყო ნაციონალურ-პატრიოტული მოძრაობა, რის გამოც ხელისუფლებაში (საქართველოს 
დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ) საეჭვო კვალიფიკაციისა და რეპუტაციის ხალხი მოვიდა. 
საკმაოდ სუსტი და ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესში იყო სახელმწიფო სახელისუფლებო 
აპარატი. ეს აღმოჩნდა საკმაოდ ხელსაყრელი პერიოდი კრიმინალური სამყაროსთვის. „კანონიერმა 
ქურდებმა“ და სხვა სახის კრიმინალურმა ელემენტებმა, ამ პერიოდში ჩამოაყალიბეს დანაშაულებრივი 
დაჯგუფებები. ეს დაჯგუფებები პოლიტიკური პარტიების, საზოგადოებების, საძმოების და სხვა სახით 
მოგვევლინენ.

ქართული კრიმინალური დაჯგუფებები იმდენად გავლენიანნი გახდნენ, რომ უმეტესი სახელისუფლებო 
სტრუქტურები ჩაანაცვლეს. უფრო მეტიც, 1991-92 წლებში სახელმწიფო  გადატრიალების შედეგად, 
ძალაუფლების სათავეში აღმოჩნდა ტრიუმვირატი (თ.სიგუა, თ.კიტოვანი და ჯ.იოსელიანი), რომლის 
ერთ-ერთი წევრი წარსულში ცნობილი და გავლენიანი „კანონიერი ქურდი“ ჯაბა იოსელიანი იყო.  ეს 
პერიოდი შეიძლება შეფასდეს, როგორც სახელმწიფოს სრული დეზორგანიზების პერიოდი, რომელიც 
ხასიათდებოდა ძალადობრივი დანაშაულებით და სხვადასხვა კრიმინალური დაჯგუფებების მკვეთრი 
ზრდით137. სიტუაცია შედარებით შეიცვალა 90-იანი წლების ბოლოს 2000-იანი წლების დასაწყისში, 
რაც შედარებით პოლიტიკურ სტაბილურობაში და კრიმინოგენური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში 
გამოიხატებოდა. თუმცა ქვეყანაში ჯერ კიდევ საკმაოდ მჭიდრო კავშირი არსებობდა ჩინოვნიკებსა 
და ორგანიზებული დანაშაულის წარმომადგენლებს შორის და კორუფციასაც არნახული მასშტაბები 
ჰქონდა.

5. ეტაპი (2003-2012 წლები) -  2003 წლის „ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ ჩატარებული პოლიტიკური, 
სტრუქტურული და სამართლებრივი რეფორმები, ახალი საკანონმდებლო ბაზა. 

„ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ არსებითად შეიცვალა საქართველოში სახელმწიფოს 
დამოკიდებულება ორგანიზებული დანაშაულის მიმართ. სახელმწიფოს მიერ გადაიდგა მთელი რიგი 
რადიკალური  ნაბიჯები. ეს პოლიტიკა ზოგადად ცნობილია დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 
„ნულოვანი ტოლერანტობის“ სახელით138. ალბათ ნაადრევია ამ ეტაპზე სახელმწიფო პოლიტიკის 
შედეგების ერთიანად შეფასება, ვინაიდან მას შემდეგ საკმაოდ მცირე პერიოდია გასული და შემდგომში 
აუცილებელი იქნება უფრო სიღრმისეული ანალიზი, თუმცა აუცილებლად უნდა შევეხოთ მთელ რიგ 
საკითხებს, რამაც არსებითი გავლენა მოახდინა ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, 
განსაკუთრებით პენიტენციურ სისტემაში.

ამ ეტაპზე უკვე შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ საკმაოდ ეფექტური იყო სახელმწიფოს მიერ გადადგმული 
ნაბიჯები, განსაკუთრებით კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით139. კორუმპირებული სახელმწიფო 
აპარატი არის ორგანიზებული დანაშაულის ერთ-ერთი ძირითადი მასაზრდოებელი, რის გამოც 
კორუფციის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯის შედეგად მნიშვნელოვნად შესუსტდა საქართველოში 
„კანონიერი ქურდების“  მფარველები და ფინანსური წყარო.

მარტო პენიტენციურ დაწესებულებაში წესრიგის დამყარებისა და პოლიციის მიერ კრიმინალთან 
ბრძოლის გააქტიურებით, შეუძლებელი იქნებოდა ორგანიზებული დანაშაულების ლიდერების 
გისოსებს მიღმა მოხვედრა, რადგან, როგორც წესი, მათ მიერ ხდებოდა კრიმინალური აქტების დაგეგმვა 
და არა აღსრულება. შესაბამისად, 2005 წლის 20 დეკემბერს მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი 
„ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ“. კანონით მოხდა „კანონიერი ქურდის“, „ქურდული 
სამყაროსა“ და „რეკეტიორის“ განმარტება და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში იმავე 
თარიღით შეტანილი ცვლილებებით განისაზღვრა შესაბამისი სანქციები. . სამოქალაქო საპროცესო 
კოდექსში შევიდა დამატებები, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი გახდა ორგანიზებული 
დანაშაულების წარმომადგენელთათვის უკანონო გზით შეძენილი ქონების ჩამორთმევა. მითითებული 
საკანონმდებლო ცვლილება-დამატებებით ორგანიზებული დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლა და 
მისი პრევენცია, სრულიად ახალ საფეხურზე გადავიდა. 

137   გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 75.
138  საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა პარლამენტში 2006 წლის 14 თებერვალს.  http://www.civil.ge/geo/article.php?id=11761.
139  საერთაშორისო გამჭირვალობა: 2012 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსი საქართველოში. http://transparency.ge/post/corruption-perception-
index-cpi/2012-tslis-koruptsiis-aghkmis-indeqsi.

კრიმინალური სუბკულტურა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში
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საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო ის რეფორმები, რომლებიც განხორციელდა პენიტენციურ სისტემაში 
„კანონიერი ქურდების“ გავლენის შემცირების მიზნით. ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი იყო ყველა 
„კანონიერი ქურდის“ ერთ დაწესებულებაში განთავსება, კერძოდ,  თბილისის N7 დაწესებულებაში. 
როგორც უკვე ავღნიშნეთ, ხელისუფლების მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი წააგავს 50-იანი წლების 
ბოლოს საბჭოთა ხელისუფლების მიერ N6 კოლონიის დაარსებას (ე.წ „თეთრი გედი“) და იქ ყველა 
„კანონიერი ქურდების“ მოთავსებას. 

აღნიშნულმა ღონისძიებამ მნიშვნელოვნად შეამცირა „კანონიერი ქურდების“ გავლენა სხვა 
დაწესებულებებზე. ამის პარალელურად მთლიანად ქვეყანაში ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის 
ერთიანმა პოლიტიკამ მინიმუმამდე დაიყვანა „კანონიერი ქურდების“ გავლენა ქვეყანაში. 

თუმცა, ასევე შეიძლება უკვე ითქვას, რომ „ნულოვანი ტოლერანტობის“ პოლიტიკამ შექმნა საკმაოდ 
დიდი პრობლემები, ზოგადად სისხლის სამართლის პოლიტიკის განხორციელებისთვის. ამ პოლიტიკის 
შედეგი იყო პენიტენციური დაწესებულებების არანორმალური გადატვირთვა, რაც დაწესებულებებში 
სიტუაციის კონტროლს შეუძლებელს ხდიდა. ამ და სხვა ფაქტორებმა (დაუსჯელობის სინდრომი) ხელი 
შუწყო არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს პატიმრების წინააღმდეგ140, რამაც საბოლოოდ გამოიწვია 
„სისტემური მარცხი“, რომელიც საჯაროდ იქნა გაცხადებული 2012 წლის ბოლოს141.

შეუძლებელია ამ ეტაპისთვის აღნიშნულ პერიოდში გადადგმული ყველა ნაბიჯი ერთმნიშვნელოვნად 
დადებითად ან უარყოფითად შეფასდეს. აუცილებელია  სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯების 
შეფასება და ანალიზი. პირველ რიგში, რომ არ მოხდეს „კანონიერი ქურდის“ ინსტიტუტის, ზოგადად 
ორგანიზებული დანაშაულობის შეუფასებლობა. ამ ფენომენს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გააჩნია 
მუტაციის უნარი, რაც არაერთხელ დაამტკიცა მისი არსებობის სხვადასხვა ეტაპზე. იგი ცდილობს 
და აქვს უნარი აუღოს ალღო ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას, აიღოს პაუზა 
საჭიროების შემთხვევაში, შეცვალოს შიდა წესები, ნორმები და მოძებნოს ალტერნატიული გზები 
გადარჩენისთვის, შემდგომი გაძლიერებისთვის. ამის ნათელი მაგალითია თუნდაც 60-იანი წლები, 
როცა ხელისუფლებამ „კანონიერი ქურდები“ ფაქტობრივად დამარცხებულად გამოაცხადა, შეასუსტა 
ბრძოლა მათ წინააღმდეგ, რითაც დაუშვა უდიდესი შეცდომა, რაც შემდგომში ნათლად გამოჩნდა.

„კანონიერი ქურდების“ ინსტიტუტის ჩამოყალიბებისა და მისი არსებობის ეტაპების განხილვა 
მნიშვნელოვანია ზოგადად ამ ფენომენის გასააზრებლად. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, შეუძლებელია ამ 
ფენომენის საფუძველზე აღმოცენებული სუბკულტურა შევისწავლოთ, თუ არ ვიცით მისი წარმოშობის 
ისტორია, როგორ მიმდინარეობდა მისი ევოლუცია, სად პოულობდა ყველაზე მეტ საყრდენს და რა 
ფაქტობრივი გარემოებები უწყობდა ხელს მას არსებობის შენარჩუნებაში. ზუსტად ამ მიზნით არის 
წარმოდგენილი ეს მოკლე ისტორიული მიმოხლვა. ეს ინფორმაცია ხელს შეგვიწყობს საქართველოში 
კრიმინალურ სუბკულტურასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხები უფრო დეტალურად 
განვიხილოთ.

„ქურდული კანონები“

 ე.წ.“ქურდული კანონები“ პირველადი ფორმით ჩამოაყალიბეს „ჟიგანებმა“ 20-იან წლებში და 
ეს ძირითადად ოპოზიციურ განწყობებს გამოხატავდა. 30-იან წლებში „ურკებისა“ და „ჟიგანების“ 
დაპირისპირების შედეგად, როდესაც დაწესებულებების ადმინისტრაციის ხელშეწყობით 
გავლენისთვის ბრძოლაში წარმატებას „ურკებმა“ მიაღწიეს, მათ ჩამოაყალიბეს ე.წ. „ქურდული 
კანონები“. სავარაუდოდ უკვე  ამის შემდეგ იწოდება ეს ჯგუფი „კანონიერ ქურდებად“. პირველად 
ჩამოყალიბებული „ქურდული კანონები“ შემდეგი დებულებებისგან შედგებოდა142:

1. ქურდული იდეის ერთგულება;
2. სამართალდამცავ ორგანოებთან კონტაქტის დაუშვებლობა;
3. უარი ნებისმიერი ფორმით სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობაზე;
4. სხვა ქურდების პატივისცემა და თანადგომა;
5. ახალი წევრების, განსაკუთრებით ახალგაზრდების ჩართვის ვალდებულება;
6. პოლიტიკური მოღვაწეობის აკრძალვა;
7. კონტროლი დაწესებულებებში, კონფლიქტების გარჩევა, ადგილებზე ქურდების ძალაუფლების 

დამყარება;
8. უარი ჩვენების მიცემაზე, დანაშაულის აღიარებაზე;
140  საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2011 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. http://ombuds-
man.ge/uploads/other/0/85.pdf .
141  საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება, 19.09.2012წ. http://www.ambebi.ge/politika/61187-mikheil-saakashvili-realurad-mokhda-sistemuri-marck-
hi.html. 
142  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 116-117.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

9. საკუთრების და დანაზოგის არქონა;
10. ოჯახის არყოლა;
11. პერიოდული პატიმრობა;
12. უარი იარაღზე;
13. ნებისმიერ პირობებში მუშაობაზე უარი;
14. „ჟარგონის“ ცოდნა;
15. ქურდული სალაროს შევსება;
16. ჩაწერის (რეგისტრაციის) არქონა.

„კანონიერ ქურდებს“ საწყისი ეტაპიდანვე ახასიათებდათ ასევე გარკვეული თავისებურებები143: 

1. „კანონიერი ქურდი“ ყველაფერს თავისი ხელით უნდა აკეთებდეს; 
2. შემგუებლობის უნარი (ტაქტიკის სწრაფად ცვლა გარემოებების შესაბამისად); 
3. სიმკაცრე და ანგარიშსწორება განდგომილებისადმი; 
4. „კანონიერი ქურდების“ გმირული სახე ხალხში.

შესაძლებელია ასევე გარკვეულწილად გავმიჯნოთ ქურდული და ციხის კანონები. ქურდული კანონები 
არის სავალდებულო შესასრულებელი ქურდების მიერ, თუმცა უმეტესი დებულებების შესრულება 
ევალებათ ასევე სხვა პატიმრებს. ამიტომ შესაძლებელია ვისაუბროთ ცალკე „ციხის კანონებზე“144, 
რომლებიც ყველა პატიმარზე ვრცელდებოდა:

1. „საერთო სალაროში“ წილის შეტანის ვალდებულება;
2. კრძალავს ძალადობის გამოყენებას „კანონიერი ქურდების“ მიმართ;
3. მშობლების, უფროსების პატივისცემა;
4. შეურიგებელია დაბეზღებისადმი;
5. კრძალავს უსაფუძვლოდ რაიმეს წართმევას;
6. კრძალავს ვინმეს მიმართ მტკიცებულებების გარეშე ბრალდების (პრეტენზიის) წაყენებას;
7. კრძალავს შეურაცხოფას, უცენზურო გინებას;
8. კრძალავს თავისიანების გაქურდვას;
9. კრძალავს ოფიციალურ ორგანოებთან თანამშრომლობას.

„ციხის კანონების“ დაცვა  სავალდებულო იყო, როგორც „კანონიერი ქურდებისთვის“, ასევე სხვა 
პატიმრებისთვის, ხოლო ზემოთ აღნიშნული ზოგიერთი დებულების დაცვა მხოლოდ „კანონიერი 
ქურდებისთვის“ იყო სავალდებულო. კრიმინალური ავტორიტეტები ცდილობენ ე.წ. „ციხის 
კანონებით“, კრიმინალური სუბკულტურის თავისებურებების გამოყენებით, თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებებში მიაღწიონ სრულ გავლენას პატიმართა ყველა კატეგორიაზე. 

თუმცა, როგორც აღვნიშნეთ, კრიმინალური სუბკულტურის არსებობის სხვადასხვა ეტაპზე, „კანონიერი 
ქურდები“ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობის შესაბამისად ცვლიდნენ 
პირველად წესებსა და ნორმებს. 

პირველი წესი რომლის შეცვლაც მოხდა იყო 40-50-იან წლებში და შეეხებოდა სახელმწიფო 
სტრუქტურებთან თანამშრომლობას. ეს ცვლილება გამოიწვია მეორე მსოფლიო ომში „კანონიერი 
ქურდების“ ნაწილის მონაწილეობამ.

დაახლოებით უკვე 60-იანი წლებიდან „კანონიერი ქურდებისთვის“ არ წარმოადგენდა აუცილებელ 
მოთხოვნას, რომ მას ოჯახი არ უნდა ყოლოდა და არ უნდა ჰქონოდა პირადი საკუთრება.

შემდეგი წესი, რომელიც უკვე 60-70 იან წლებში შეიცვალა არის, ეკონომიკური სარგებლის მიღების 
მიზნით სახელმწიფო ჩინოვნიკებთან კორუფციულ გარიგებებში შესვლა და შეთანხმება, რომ მათგან 
შემოსავლის 10% მიეღოთ. ეს შემოსავალი არამარტო ე.წ. ქურდულ სალაროში შედიოდა, არამედ 
ისინი ამ თანხებს პირადი კომფორტისთვის და ფუფუნებისთვის მოიხმარდნენ. შეიძლება ითქვას, რომ 
უკვე ამ პერიოდიდან ქურდული ცხოვრების წესი „კანონიერი ქურდების“ მხრიდან გადაიქცა ანგარების 
შენიღბვის განსაკუთრებულ ხერხად145. 
143  გ.პოდლესკიხი, ა.ტერეშონოკი, კანონირი ქურდები: ნახტომი ხელისუფლებისკენ, ქუთაისი, 1995წ, გვ.166-167 . 
144  Ю. К. александров,  очерки  криминальной  субкултури, 2001. – 37c.  
145  გ.ნაჭყებია, გ.გორაშვილი, გ.მამულაშვილი, ნ.თოდუა, რ.გოგშელიძე, დ.სულაქველიძე, ი.დვალიძე, ორგანიზებული დანაშაულის 
თანამედროვე გამოვლინებების კრიმინალიზაცისა და სამართალშეფარდების პრობლემები ქართულ სისხლის სამართალში, თბილისი, 
2012წ, გვ. 493.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

 „კანონიერ ქურდად“ გახდომისთვის სავალდებულო მოთხოვნას უკვე აღარ წარმოადგენდა , 
პირის პატიმრობაში ყოფნა (შემდგომში დეტალურად შევეხებით „კანონიერ ქურდად“ კურთხევის 
პროცედურებს).

გარდა ამისა, 70-80 წლებში „კანონიერი ქურდების“ მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება,  ძალაუფლების 
გამყარების მიზნით, პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩართულიყვნენ. ეს ყველაფერი შემდგომში ნათლად 
გამოჩნდა 90-იანი წლების დასაწყისში.

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება, „ქურდულ კანონებში“ განხორციელდა უკვე 2003 
წლის შემდეგ, როცა ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ სახელმწიფოს მხრიდან საკმაოდ 
გაბედული და ეფექტური ნაბიჯები იქნა გადადგმული. „კანონიერმა ქურდებმა“ შეცვალეს წესი, 
რომელიც გულისხმობდა ჩვენების მიცემაზე უარის თქმას სამართალდამცავი ორგანოებისთვის. ამ 
წესში ცვლილება ძირითადად გამოიყენეს იმ მიზნით, რომ მათთვის არასასურველი ოფიციალური 
თანამდებობის პირები მოეშორებინათ. საკმაოდ ხშირი იყო კოლექტიური განცხადებები და საჩივრები 
პატიმრების მხრიდან ამა თუ იმ ჩინოვნიკის წინააღმდეგ, სადაც მათ სხვადასხვა საკითხებში სდებდნენ 
ბრალს. ხშირ შემთხვევაში ასეთი სახის განცხადებები და საჩივრები უსაფუძვლო იყო.

განსაკუთრებით საინტერესოა კონკრეტული მაგალითი, თუ როგორ მოიშორეს ქ.რუსთავში ერთ-ერთი 
დაწესებულების დირექტორი:

„2012 წლის ციხის სკანდალური ფაქტების გახმაურების შემდეგ, ქვეყანაში მოხდა ხელისუფლების 
ცვლილება. მთლიანად შეიცვალა მაშინდელი პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელობა. ეს პერიოდი 
გამოირჩეოდა პატიმრების მხრიდან ხშირი საპროტესტო აქციებით ). ამ პერიოდში უკვე გამოიკვეთა 
მცდელობა კრიმინალური ავტორიტეტების მხრიდან, აღედგინათ ძველი გავლენა დაწესებულებებში. 
ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური სიტუაცია და საზოგადოებაში არსებული განწყობები, კრიმინალურმა 
ავტორიტეტებმა საწყის ეტაპზე ეფექტურად გამოიყენეს და დაწესებულებების უმრავლესობაში 
თავიანთი გავლენის დამყარება შეძლეს. რუსთავის ერთ-ერთი დაწესებულების ახლად დანიშნულმა 
დირექტორმა უარი განაცხადა რაიმე სახის გარიგებაში შესულიყო კრიმინალურ ავტორიტეტებთან და 
შეეცადა დაწესებულებაში დაემყარებინა წესრიგი. მისი დანიშვნიდან დაახლოებით 1 კვირის მერე იწყება 
ამ დაწესებულებაში პატიმართა მასობრივი პროტესტი პენიტენციური დაწესებულების ხელმძღვანელის 
მიმართ. მას ბრალი დასდეს პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობაში და მუქარაში. პატიმრების 
მხრიდან დაიწერა კოლექტიური საჩივრები ამ პიროვნების მიმართ. პენიტენციური ადმინისტრაციის 
მაშინდელმა ხელმძღვანელობამ საჩივრებში დაფიქსირებული ფაქტების დადგენამდე დროებით 
შეუჩერა დირექტორს უფლებამოსილება (რაც ალბათ შეცდომა იყო). დირექტორმა შემდგომში დატოვა 
თანამდებობა, ხოლო საჩივრებში აღნიშნული ფაქტები არ დადასტურებულა. ამ პატარა წარმატების 
შემდეგ, ამ დაწესებულებაში, შემდგომში უკვე ახალი ადმინისტრაციის კონტროლი მინიმუმამდე იყო 
დაყვანილი. დაწესებულებაში ყველაფერს აკონტროლებდნენ კრიმინალური ავტორიტეტები, ე.წ. 
„მაყურებლები“. მოგვიანებით  სიტუაცია იმდენად დამძიმდა , რომ 2013 წლის დასაწყისში, აღნიშნული 
დაწესებულება დროებით, საერთოდ დახურეს  და პატიმრები სხვა დაწესებულებებში გადაანაწილეს. 
სხვა ნაბიჯები ფაქტობრივად არაეფექტური გამოდგა“.

„კანონიერი ქურდების“ ინსტიტუტი პირველადი ფორმიდან, ეტაპობრივად გარდაიქმნა კლასიკურ 
კრიმინალურ-მაფიოზურ დაჯგუფებად. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთი ნორმები, რომლებიც 
თავდაპირველ ეტაპზე ჩამოყალიბდა, დღესაც იმავე ფორმით არსებობს. კერძოდ:

1. ზოგადად ქურდული იდეების ერთგულება;
2. სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის დაუშვებლობა. (თუმცა უნდა აღინიშნოს, 

რომ უამრავი წყარო ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ „კანონიერი ქურდების“ უმრავლესობა 
სამართალდამცავ ორგანოებთან აქტიურად თანამშრომლობდა;)

3. თავიანთ წრეებში ახალი წევრების, განსაკუთრებით ახალგაზრდების ჩართვის ვალდებულება. ეს 
ფაქტი აიხსნება ძირითადად იმით, რომ აუცილებელია „მომავალი თაობის“ აღზრდაზე ზრუნვა;

4. უარი ჩადენილი დანაშაულის აღიარებაზე;
5. ნებისმიერ პირობებში მუშაობაზე უარის თქმა;
6. ქურდული სალაროს (ე.წ. „ობშიაკის“) შევსება.

თუ მივაქცევთ ყურადღებას ძირითადი ცვლილებები, რაც ამ წესებში განხორციელდა, უმეტეს 
შემთხვევაში შეეხება პირადად „კანონიერ ქურდებს“.  ეს ცვლილებები ნაკლებად აისახა ე.წ. „ციხის 
კანონებზე“, რომლებიც ყველა პატიმრისთვის არის სავალდებულო შესასრულებელი. ამის მიზეზი 
უპირველეს ყოვლისა არის კონტროლისა და გავლენის შენარჩუნების მცდელობა პატიმრებზე. 
თუ გარკვეული ცვლილებები შეეხო ზოგადად პატიმრებსაც, მხოლოდ ე.წ. „ქურდულ კანონებში“ 
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

ცვლილების შეტანის გამო (მაგ. ჩვენების მიცემა) და იმ მიზნით, რომ ძალაუფლება შეენარჩუნებინათ.

„ქურდული სანქციები“

როგორც ყველა კანონის დარღვევისთვის, ასევე „ქურდული კანონების“ დარღვევისთვის თავიდანვე 
ჩამოყალიებებული იყო გარკვეული სანქციები. ეს წესები, სხვა წესების მსგავსად, დროთა განმავლობაში 
სახეცვლილებას განიცდიდა. სანქციებიდან შეიძლება გამოვყოთ უშუალოდ როგორი სახის სანქციები 
გამოიყენება „კანონიერი ქურდის“ წინააღმდეგ და ზოგადად სხვა პატიმრების მიმართ, რომლებიც ამ 
რანგს არ განეკუთვნებიან. „კანონიერი ქურდების“ მიმართ გამოიყენება146:

1. სახალხოდ სილის გაწვნა - ეს შეიძლება მხოლოდ ქურდმა გააკეთოს, ძირითადად უსაფუძვლო 
შეურაცხყოფისთვის;

2. „ყურებში ჩარტყმა“, „გაჩერება“ - ამ დროს გადაყავთ უფრო დაბალ კატეგორიაში, ე.წ. „არაქურდული 
საქციელის“ გამო, „არაქურდად“ აცხადებენ;

3. სიკვდილი - მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში, საერთო კრებაზე „სხოდკაზე“ „კანონიერი ქურდების“ 
მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე.

„კანონიერი ქურდის“ სტატუსის შეჩერების თაობაზე დოკუმენტური ფაქტის მოძიება შესაძლებელია 
ინტერნეტ სივრცეში. ვიდეოჩანაწერები ეხება სხვადასხვა „კანონიერი ქურდის“, ე.წ. „გაჩერებას“, 
არაქურდად გამოცხადებას, რომელიც ქ.თბილისის N7 დაწესებულებაში არის გადაღებული. 147. 
„კანონიერი ქურდის“ გაჩერება შეუძლია მხოლოდ „კანონიერ ქურდებს“ „სხოდკაზე“ და აუცილებელია 
ამის დეტალურად დასაბუთება.

სხვა დანარჩენი დამნაშავეების მიმართ არსებობს სხვადასხვა სახის სანქციები, რომლებიც 
გამოიყენებოდა საწყის ეტაპზე:

1. ცემა;
2. მამათმავლობის ძალადობრივი აქტი  - ყველაზე დამამცირებელ ჯგუფში გადაყვანა (ე.წ. „ქათმებში“);
3. დაკავებული სტატუსის ჩამორთმევა, (ყურებში ჩარტყმა) - უფრო დაბალ კატეგორიაში გადაყვანა;
4. პარაფინი, მამათმავლობის სიმბოლური აქტი;
5. ხელების (ფეხების) დამტვრევა;
6. ე.წ. „ფუფლიჟნიკად“ გამოცხადება - გამოიყენება იმ პირთა მიმართ, ვინც წააგო აზარტული თამაშის 

დროს და ვერ გადაიხადა დროულად;
7. სიკვდილი - საკმაოდი იშვიათად გამოიყენებოდა და ისიც საკმაოდ უხეში დარღვევისთვის თუმცა  

ამისთვის  „კანონიერი ქურდის“ თანხმობა იყო საჭირო.

უნდა აღინიშნოს, რომ დღესდღეობით ზოგიერთი სანქციები აღარ არის მიჩნეული ბოლომდე 
მისაღებად. ეს ეხება მამათმავლობის ძალადობრივ და სიმბოლურ აქტებს. თუმცა არც თუ იშვიათად 
პრაქტიკაში მსგავსი ფაქტები ისევ ფიქსირდება. მაგალითად:

„2011 წელს ერთ-ერთ პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმარ X-ს, ვისი „გაფუჭებაც“ უნდოდათ, 
ძილის დროს პატიმარმა Y-მა ტუჩებზე დაადო „სასქესო ორგანო“. ამ ფაქტის საფუძველზე  პატიმარ 
X-ს შეეცვალა სტატუსი და დაქვეითდა „ქათმების“ კატეგორიაში. პატიმარ Y-ს შემდგომში სხვა უფრო 
ავტორიტეტულმა პატიმრებმა პასუხი მოთხოვეს და ისიც „ქათმების“ კატეგორიაში დააქვეითეს. თუმცა 
ამან ვერ შეცვალა პატიმარ X-ს სტატუსი“.

დღესდღეობით პრაქტიკაში საკმაოდ ხშირად გამოიყენება სანქციის სახე, ე.წ. „დაყენება“. ეს შეიძლება 
გარკვეულწილად იყოს „ყურებში ჩარტყმის“ ანალოგი. ამ სანქციის გამოყენება ხდება სხვადასხვა 
სახის არასწორი საქციელის გამო. დამსჯელი შეიძლება იყოს მხოლოდ კრიმინალური ავტორიტეტი 
ე.წ. „მაყურებელი“ ან „მაყურებლები“. ამ დროს დამნაშავეს არ აქვს წინააღმდეგობის გაწევის უფლება. 
„დაყენების“ დროს „მაყურებელი“ მხოლოდ რამოდენიმეჯერ ურტყავს ხელს დამნაშავეს. ამ დროს არ 
ხდება ცემა კლასიკური გაგებით. არ შეიძლება „მაყურებელმა“ გამოიყენოს ამ დროს დარტყმისთვის 
რაიმე ნივთი, უფრო მეტიც დარტყმის დროს ხშირ შემთხვევაში ბეჭედსაც კი იხსნიან, რომ მხოლოდ 
სუფთა ხელის გარტყმა მოხდეს. „დაყენების“ დროს ხშირ შემთხვევაში ხდება მხოლოდ დამნაშავის 
დასჯა და ამას მის სტატუსში რაიმე ცვილებები არ მოსდევს. თუმცა შესაძლებელია სტატუსშიც 
განხორციელდეს ცვლილება. 

სუფთა ხელით დარტყმა უნდა მოხდეს აუციებლად „კაი ბიჭის“ მიერ, ხოლო თუ ისჯება იერარქიის 
146  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 119.
147  http://www.youtube.com/watch?v=PxxJhhjzxB0. http://www.youtube.com/watch?v=WdOq7XJWl0Q. http://www.youtube.com/watch?v=TpXxBRT3FMQ.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

ქვედა საფეხურზე მყოფი პირი, მაგალითად ე.წ. „ქათამი“ (ქვემოთ განვიხილავთ), როგორც წესი, მას 
პირიქით, სუფთა ხელით არ ეხებიან და ფეხით ან რაიმე ნივთის გამოყენებით სჯიან. მაგალითად - 
„ერთ-ერთ პენიტენციურ დაწესებულებაში მაყურებელი დასჯის მიზნით ქათმებს ცემდა ხის ძირიანი 
ჩუსტებით და ე.წ. „დრინით“ 148.

დღესდღეობით საკმაოდ ხშირად გამოიყენება ასევე ცემა და ე.წ. „დალეწვა“, იგივე ხელების (ფეხების) 
დამტვრევა სხვადასხვა დარღვევებისთვის. ამ სასჯელის აღსრულებაში შეიძლება მონაწილეობა 
მიიღოს „მაყურებლის“ გარდა სხვა კატეგორიის პატიმრებმაც. უნდა აღინიშნოს, რომ გადაწყვეტილებას 
სანქციების გამოყენების თაობაზე, დღესდღეობით უმეტეს შემთხვევებში იღებენ კრიმინალური 
ავტორიტეტები - „მაყურებლები“. ამის ძირითადი მიზეზი არის ის,  რომ „კანონიერი ქურდები“ აღარ 
არიან დაწესებულებებში და ამ კუთხით ეს ფუნქცია „მაყურებლებმა“ შეითავსეს.

„კანონიერ ქურდად“ კურთხევა, „ნათლობა“

„კანონიერ ქურდად“ ჩამოყალიბებისთვის დროთა განმავლობაში ჩამოყალიბდა ქურდული სამყაროს 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რიტუალი, „კანონიერ ქურდად“ კურთხევა149. ძნელია იმის თქმა, თუ 
როდის ჩამოყალიბდა ზუსტად ეს ტრადიცია, თუმცა ზოგიერთი ავტორიტეტული „კანონიერი ქურდი“ 
საქართველოში, მაგალითად ჯაბა იოსელიანი საერთოდ უარყოფდა იმ ფაქტს, რომ საწყის ეტაპზე 
რაიმე სახის რიტუალები სრულდებოდა150. თუმცა ამის საპირისპიროდ მეტყველებს უამრავი ფაქტი, 
რომლებიც სხვადასხვა წყაროებშია მითითებული.

„კანონიერ ქურდად“ კურთხევის რიტუალში, ქურდად გახდომამადე, კანდიდატს უწოდებენ ე.წ. 
“პალაჟენეცს“, „მაყურებელს“, „მომავალს“. „მაყურებელი“, „პალაჟენეცი“, როგორც წესი, ქურდად 
გახდომამდე განსაზღვრულ ტერიტორიას (დაწესებულებას) აკონტროლებს „კანონიერი ქურდის“ 
მფარველობის ქვეშ. მათ ზოგ შემთხვევაში „თავადებს“, „თამადას“ უწოდებენ ქართულ სინამდვილეში. 
რაც შეეხება ტერმინს „მომავალი“, ამ ტერმინის ქვეშ ზოგადად მომავალი „კანონიერი ქურდი“ 
იგულისხმება. არის ასევე შემთხვევები, როდესაც „კანონიერ ქურდებს“ მოიხსენიებენ, როგორც 
„მამაო-ს“, რაც საქართველოში არსებული ქრისტიანული, განსაკუთრებით მარლთმადიდებლური 
კულტურის არსებობით უნდა იყოს გამოწვეული.

„კანონიერ ქურდად“ კურთხევისთვის, როგორც წესი, საჭიროა პირს გავლილი ჰქონდეს 3 წლიანი 
გამოსაცდელი ვადა და საჭიროა 2 ან 3 კანონიერი ქურდის რეკომენდაცია. რეკომენდატორი 
გარკვეულწილად პასუხს აგებს თავის კანდიდატზე. „კანონიერ ქურდად“ კურთხევა ხდება ქურდების 
საერთო შეკრებებზე, ე.წ. „სხოდკებზე“.

რეკომენდაციის გაწევის წესი გამოიყენება დღესდღეობით უკვე „მაყურებლების“ მიმართაც. როგორც 
უკვე აღვნიშნეთ სახელმწიფოს მიერ გატარებული რეფორმების შედეგად „კანონიერი ქურდები“ 
ფაქტობრივად აღარ არიან დაწესებულებებში და მათ ფუნქციას ითავსებენ „მაყურებლები“. იმ 
შემთხვევაში თუ „მაყურებელი“ თავისუფლდება თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან ან 
გადადის სხვა დაწესებულებაში, იგი ვალდებულია დატოვოს მემკვიდრე, ვინც იგივე ფუნქციას 
შეასრულებს. მანამდე ეს კანდიდატი „მაყურებელმა“ უნდა დაუხასიათოს და შეუთანხმოს „კანონიერ 
ქურდს“ და აიღოს მასზე პასუხისმგებლობა. „კანონიერი ქურდისთვის“ კანდიდატის შეთანხმებას 
„მაყურებლები“ დღესდღეობით ძირითადად სატელეფონო საუბრებით ახერხენებ. ამჟამად „კანონიერი 
ქურდების“ ძირითადი ნაწილი საქართველოს ფარგლებს გარეთ იმყოფება.

არის კატეგორია პატიმრებისა, რომლებიც „კანონიერი ქურდები“ ვერასოდეს  გახდებიან („ქათმები“, 
„ფუფლიჟნიკები“, „ბეზპრედელშიკები“, „გაქცეულები“, „გადაკეტილები“, ყოფილი ჩინოვნიკები, 
ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები), მაშინ როდესაც არსებობს იერარქიაში ქვედა ფენა (მაგ. 
„პატიოსნები“) რომლებსაც „კარიერული წინსვლის შესაძლებლობა აქვთ“. 

უკანასკნელ პერიოდში, განსაკუთრებით 90-იანი წლებიდან „კანონიერ ქურდად“ კურთხევის 
რიტუალმა დისკრედიტაცია განიცადა. დაფიქსირდა შემთხვევები, როცა ზოგიერთმა ქართველმა 
„კანონიერმა ქურდმა“ ეს ტიტული მოსყიდვით მიიღო. ხშირია შემთხვევები, როდესაც „კანონიერ 
ქურდად“ აკურთხეს ისეთი ადამიანები, რომელთაც ციხე საერთოდ არ უნახავთ151 (მანამდე პატიმრობა 
ერთ-ერთი მთავარი პირობა იყო „კანონიერ ქურდად“ გახდომისთვის). საინტერესოა ასევე ქართველი  
„კანონიერი ქურდების“ თავისებურება ქურდული დინასტიების, ქურდული ოჯახების შექმნის კუთხით. 
148  დრინი - სხვადასხვა ნივთისგან დამზადებული ხელკეტი.
149  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 122-127.
150 ჟურნალ „რეიტინგის“ სტატია, თბილისი, 10.03. 2003წ.  http://www.reitingi.ge/aqtualuri-sakhe/1511-ratom-gakhda-jaba-ioseliani-qurdi-disertacia-
thurme-chemma-dam-damitsera.html?lang=ka-GE.
151  გ.ნაჭყებია, გ.გორაშვილი, გ.მამულაშვილი, ნ.თოდუა, რ.გოგშელიძე, დ.სულაქველიძე, ი.დვალიძე, ორგანიზებული დანაშაულის 
თანამედროვე გამოვლინებების კრიმინალიზაცისა და სამართალშეფარდების პრობლემები ქართულ სისხლის სამართალში, თბილისი, 
2012წ, გვ. 486.

კრიმინალური სუბკულტურა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

მაგ. გარდაცვლილ კანონიერ ქურდ ჯემალ (არსენა) მიქელაძის ორივე ვაჟი - მამუკა და ჯემალი 
ქურდები გახდნენ152; „კანონიერი ქურდები“ არიან ძმები კახა და ლაშა შუშანაშვილები და ა.შ.

გარდა ამისა, ძირითადად ადრე მიჩნეული იყო, რომ „კურთხევის“ რიტუალი არ შეიძლება შესრულდეს 
მიმოწერით ან კომუნიკაციის სხვა საშუალებით. თუმცა დღესდღეობით ფიქსირდება სხვადასხვა 
ფაქტები, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, „კანონიერი ქურდის“ skype-ით „მონათვლის“ შესახებ153, 
რაც არ უნდა იყოს ძალიან გასაკვირი ამ ფენომენის ადაპტაციის უნარიდან გამომდინარე.

იერარქია

კრიმინალურ სუბკულტურაში არსებობს იერარქია, რომელიც ფუნქციურად ანაწილებს როლებს მის 
წევრებს შორის. რასაკვირველია „კანონიერ ქურდებს“ დანაშაულებრივი იერარქიის ყველაზე მაღალი 
საფეხური უკავიათ. ეს იერარქია ყველაზე კარგად ჩანს პენიტენციურ სისტემაში, სადაც ფუნქციების 
გადანაწილება ამ წევრებს შორის სამთავრობო დაწესებულებების სტრუქტურას მოგვაგონებს. თუმცა ამ 
იერარქიამ, კრიმინალური სუბკულტურის ჩამოყალიბების შემდეგ გარკვეული ცვლილებები განიცადა, 
განსაკუთრებით  უკვე 2000-იან წლებში ორგანიზებული დანაშაულის  წინააღმდეგ სახელმწიფოს მიერ 
გატარებული პოლიტიკის შემდეგ, რის შემდეგაც „კანონიერი ქურდები“ პენიტენციურ დაწესებულებებში 
(გარდა იშვიათი გამონაკლისისა) აღარ იმყოფებიან. თუმცა საინტერესო იქნება განვიხილოთ, რა სახის 
იყო ეს იერარქია საწყის ეტაპზე, რა შეიცვალა, რამ განიცადა ტრანსფორმაცია და დღეს რა ფორმით 
არის ჩამოყალიბებული. ციხის იერარქია შეიძლება შემდეგი სახით ჩამოვაყალიბოთ154.

„კანონიერი ქურდები“

როგორც უკვე აღვნიშნეთ ქურდები წარმოადგენენ იერარქიის უმაღლეს საფეხურზე მყოფ პირებს. 
მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით პენიტენციურ სისტემაში დაწესებულებებში აღარ იმყოფებიან 
ქურდები, ისინი მაინც ახერხებენ მითითებების მიცემას იერარქიის ქვედა რგოლში მყოფი პირებისთვის 
სხვადასხვა კომუნიკაციის საშუალებებით და ძირითადად საქართველოს ფარგლებს გარედან.

 „ბლატნოები155“, „კაი ბიჭები“.

მათ ადრე ასევე ეძახდნენ „ფახანები“, „ბუგრები“, „შერსტი“. დღესდღეობით საქართველოში ეს 
ტერმინები ნაკლებად გამოიყენება. ეს არის დანაშაულებრივი სამყაროს ერთგვარი „მინი ელიტა“ 
დაწესებულებებში. დღესდღეობით ამ კატეგორიას საქართველოში ძირითადად ეძახიან „ბლატნოეს“ 
და „კაი ბიჭებს“. აღსანიშნავია, რომ „კაი ბიჭის“ ინსტიტუტი შეიძლება ვთქვათ ისეთივე დოზით არის 
გავრცელებული ციხის გარეთაც, თუმცა ციხეში მათ იერარქიულად სულ სხვა ფუნქცია გააჩნიათ. ეს 
არის ის კატეგორია, რომელთა უმრავლესობას აქვს იმის პრეტენზია, რომ გახდნენ „კანონიერი 
ქურდები“. იმ პირებს, რომლებიც აშკარად აფიქსირებენ „კანონიერი ქურდობის“ სურვილს, როგორც 
უკვე აღვნიშნეთ  „მომავალსაც“ უწოდებენ. „ბლატნოე“ „კანონიერ ქურდად“ კურთხევის შემდეგაც 
„ბლატნოედ“ რჩება156. 

„პალაჟენეცები“, „მაყურებლები“

 ეს არის „ბლატნოების“, „კაი ბიჭების“ კატეგორია, რომლებსაც დაწესებულებებში მთლიანი ან 
გარკვეული ნაწილების ზედამხედველები არიან. დღესდღეობით ტერმინი „პალაჟენეციც“ გამოიყენება, 
თუმცა დღესდღეობით ამ კატეგორიის მიმართ ძირითადად ტერმინი „მაყურებელი“ გამოიყენება. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ „მაყურებლების“ როლი მნიშვნელოვნად გაიზარდა „კანონიერი ქურდების“ 
იზოლირების შემდეგ. თითქმის ყველა დაწესებულებაში  არის „მაყურებელი“, რომლებიც ერთგვარად 
„კანონიერი ქურდების“ ფუნქციას ასრულებენ. ისინი მუდმივად ცდილობენ შეინარჩუნონ კავშირი 
გარეთ „კანონიერ ქურდებთან“ და სხვადასხვა საკითხებზე პერიოდულად გაიარონ კონსულტაციები 
და მიიღონ მითითებები. 

„მაყურებლებს“, როგორც წესი, ყავთ ერთი ან ორი თანაშემწე. ასევე ისინი ცდილობენ დაწესებულებებში 
ყველა სექტორში დაამყარონ კონტროლი. ისინი ე.წ. „კაი ბიჭებს“ იყენებენ მხოლოდ ამ ფუნქციების 
შესასრულებლად, მათაც ხშირ შემთხვევაში „მაყურებლებს“ ეძახიან, რომლებიც რაღაც სექტორს 
აკონტროლებენ. ასეთი სახის  „მაყურებლები“ განაწილებულნი არიან საცხოვრებელი კორპუსების 
მიხედვით, საკნებში, სასადილოში, სამედიცინო პუნქტში, საწარმოო ზონაში და საგანმანათლებლო-
სარეაბილიტაციო პროგრამებში (ამის არსებობის შემთხვევაში). უფრო მეტიც არის პატიმართა 
კატეგორია, რომლებიც აკონტროლებენ დაწესებულების ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა 
გადაადგილებას, მორიგეობენ ღამე. მათ დეტალურად აქვთ შესწავლილი თანამშრომელთა 
152  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 146.
153  http://www.internet.ge/?l=GE&m=6&sm=0&ID=12138. 
154  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 148-153.
155  მ.შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2011, გვ. 97.
156  მ.შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2011,, გვ. 97.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

მორიგეობის ყველა ცვლა, იციან რომელი თანამშრომლები არიან უფრო ყურადღებიანები, რომლები 
ნაკლებად. ისინი ასევე ცდილობენ თანამშრომლების ბიოგრაფიის შესწავლას და მათთან კონტაქტზე 
გასვლას სხვადასხვა გზებით, მათგან რაიმე ტიპის სარგებლის მიღების მიზნით. მაგალითად:

„პატიმართა გაკვეული კატეგორია ცდილობს დაწესებულების თანამშრომელთა ე.წ. „დამუშავებას“. 
პირველ ეტაპზე განსაკუთრებით ახალ თანამშომლებთან ცდილობენ მეგობრული ურთიერთობის 
აწყობას. ეკითხებიან - რა უბნელი ხარ? სად ცხოვრობ? ამ ადამიანს იცნობ? დ ა.შ. ამით ცდილობენ 
საერთო ნაცნობის და საერთო შეხების წერტილის პოვნას, რომლის მეშვეობით შეეცდებიან შემდგომში 
ამ ადამიანზე გავლენის მოხდენას. გავლენის მოხდენის მიზანია აკრძალული ნივთის შემოტანა, 
ინფორმაციის გადაცემა/მიღება სხვა პირებზე და ა.შ.“

„მაყურებლები“ მუდმივად აკონტროლებენ, იმყოფება თუ არა დაწესებულების ხელმძღვანელობა 
დაწესებულებაში. მაგალითად:

„რომელიმე ნახევრად ღია (ზონის) ტიპის დაწესებულებაში შიდა პერიმეტრზე ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლის შესვლისას, პატიმრთა გარკვეული რაოდენობა იწყებს სტვენას, რომელიც ყველა 
სექტორზე ვრცელდება. ამის მიზანია გააგებინონ პატიმართა უმავლესობას, რომ ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლები შემოვიდნენ ტერიტორიაზე და ყურადღებით უნდა იყვნენ“.

„მაყურებელებს განსაზღვრული ყავთ პატიმართა კატეგორია, ვინც თვალყური უნდა ადევნოს 
დაწესებულების ხელმძღვანელობის გადაადგილებას. ისინი განაწილებულნი არიან პოსტებზე. 
მაგალითად: საცხოვრებელი ტერიტორიის შემოსასვლელში, სადაც კარგად ჩანს დაწესებულებაში 
შემომსვლელ პირთა ვინაობა; რომელიმე საკანში, საიდანაც კარგად ჩანს დაწესებულების ტერიტორია 
და ა.შ.“

ფუნქციების ასეთი სახის განაწილების მიზანია დაწესებულების ყველა სექტორში შეინარჩუნონ გავლენა 
და დაამყარონ თავისებური წესრიგი. დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დროს ადმინისტრაციის პოზიციას. 
თუ დაწესებულების ადმინისტრაცია ამ პროცესს ხელს არ უწყობს და ცდილობს ხელი შეუშალოს, 
„მაყურებლები“ ვერ ახერხებენ ყველა სექტორზე გავლენის შენარჩუნებას. თუმცა ადმინისტრაციის 
ძალისხმევის მიუხედავად, ხშირ შემთხვევაში, რთულია დაწესებულების ზოგიერთ სექტორზე 
ფუნქციების ასეთი განაწილების აღკვეთა. მაგალითად: 

„საკნის და კორპუსის მაყურებელი ადმინისტრაციის ხელშეწყობის გარეშეც იარსებებს, რთულია ამის 
კონტროლი“. 

„მაყურებლის“ ფუნქციას წარმოადგენს დაწესებულებაში ახალი პატიმრის მიღებისას მისი 
იდენტიფიცირება, თუ რა კატეგორიას წარმოადგენს და შემდგომში მისი განაწილება ფუნქციურად და 
საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. მაგალითად:

„დაწესებულებაში პატიმრის მიღებისას მაყურებელი თანაშემწეებთან ერთად მას ხანგრძლივი 
პერიოდის განმავლობაში ესაუბრება. საუბარი მიმდინარეობს ერთგვარად ჯვარედინი დაკითხვის 
რეჟიმში, ცდილობენ ამ ადამიანის გატეხვას და მისგან ინფორმაციის მიღებას წარსული პერიოდის 
განმავლობაში რაიმე სახის არაქურდული საქციელი ხომ არ ჩაუდენია“.

უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ „მაყურებლების“ არსებობა და მათ მიერ დაწესებულების სხვადასხვა 
სექტორში კონტროლის დაწესება ძირითადად ადმინისტრაციის პირდაპირი ან ირიბი თანხმობით 
ხორციელდება. მაგალითად:

„დაწესებულების ადმინისტრაცია ფაქტობრივად ემორჩილება ციხეში არსებულ იერარქიას და 
ამ იერარქიის მიხედვით ახორციელებს პატიმართა გადანაწილებას საცხოვრებელი სადგომების 
მიხედვით. პატიმრის სტატუსს იერარქიაში, როგორც აღვნიშნეთ, განსაზღვრავს მაყურებელი. 
დაწესებულების ადმინისტრაცია თვითონვე ცდილობს პატიმრების კატეგორიების მიხედვით 
იდენტიფიცირებას მათივე უსაფრთხოების მიზნით, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას სტატუსის 
განსაზღვრის თაობაზე მაყურებლები იღებენ“.

 ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია, რაც მთავარ  „მაყურებელს“ აკისრია არის მედიატორის როლი 
პატიმრებსა და ადმინისტრაციას შორის. პატიმართა ძირითადი ნაწილის თხოვნა და მოთხოვნები 
ადმინისტრაციას „მაყურებლების“ მეშვეობით მიეწოდება. თხოვნების საპასუხოდ „მაყურებელი“ 
ადმინისტრაციას პირდება კონტროლს და წესრიგს დაწესებულებაში, რისი შესაძლებლობაც როგორც 
აღვნიშნეთ მას გააჩნია. მაგალითად:

 „მაყურებლები ადმინისტრაციას პირდებიან, რომ დაწესებულების ადმინისტრაციისათვის ისეთი 
მნიშვნელოვანი ფუნქციები, როგორიც არის შემოწმება, ჩხრეკა უპრობლემოდ ჩატარდება, 
დაარეგულირებენ პატიმრებს შორის არსებულ კონფლიქტებს და ა.შ. ამის საფასურად „მაყურებლები“ 
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ხშირ შემთხვევაში გარკვეულ პრივილეგიებს ითხოვენ. პრივილეგია პირველ რიგში გულისხმობს 
დაწესებულების ტერიტორიაზე თავისუფლად გადაადგილებას (ამას ძირითადად იმით ასაბუთებენ, 
რომ წესრიგის დასამყარებლად ჭირდებათ), აკრძალული პროდუქტის მიღებას, აკრძალული 
ნივთებით სარგებლობას და ა.შ“.

პატიმართა იერარქია საკმაოდ კარგად აისახება ასევე საკნებში მათ განლაგებაზე. „მაყურებლის“ 
საწოლი, როგორც წესი, არის ფანჯარასთან ახლოს, მაშინ როცა იერარქიაში ყველაზე დაბალი 
საფეხურზე მყოფი პირის საწოლი იქნება ტუალეტთან („პარაშასთან“) ახლოს. უფრო მეტიც არსებობს 
„მაყურებლების“ საკნები, რომლებიც, როგორც წესი, არის გამორჩეული ნივთებით, ავეჯით და 
მოწყობით (თუ ადმინისტრაცია ამის უფლებას აძლევს). ალბათ ბევრს ახსოვს ორთაჭალაში N5 
საპყრობილეში ფაქტობრივად 2005 წლამდე „კანონიერი ქურდების“ ცნობილი საკანი 4.9. (ეს იყო 
საკნის ნომერი). მის გაუქმებამდე ამ საკანში იყო დაგებული ლამინატი, გაკრული იყო შპალერი, 
პატიმრებს ედგათ მაცივარი და ჰქონდათ სხვადასხვა ნივთები. ეს საკანი შიგნიდან საკნის ასოციაციას 
ფაქტობრივად არ ტოვებდა.

თუ დავაკვირდებით „,მაყურებლის“ ფუნქცია და როლი ემყარება თავის დროზე „ურკებისთვის“, 
„ბლატნოებისთვის“, (შემდგომში უკვე „კანონიერი ქურდები“) ადმინისტრაციების მიერ ჯერ კიდევ 
30-იან წლებში მინიჭებულ ფუნქციებს. მათ ენიჭებოდათ გარკვეული პრივილეგიები (მათ შორის 
დაწესებულების ტერიტორიაზე თავისუფალი გადაადგილება), დაწესებულებაში სხვადასხვა 
კატეგორიაზე კონტროლი და ზოგადად წესრიგის დაცვა დაწესებულებაში.

„მუჟიკები“157, „პატიოსნები“

ეს არის ალბათ პატიმრების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფენა ა , რომელიც დაწებულებაში იმყოფება. ეს 
კატეგორია საკმაოდ პატივისცემით სარგებლობს დაწესებულებაში და მათ ერთგვარი ავტორიტეტიც 
გააჩნიათ. ისინიარ განეკუთვნებიან ნ ე.წ. „ელიტას“ („კაი ბიჭები“, „ბლატნოე“) და ამის გამო მათ არ 
აქვთ უფლება ჩაერიონ ქურდული საკითხების გადაწყვეტაში. უნდა აღინიშნოს, რომ „მუჟიკებს“ თავის 
დროზე ეძახდნენ მათ, ვინც გამოსწორების გზაზე დგას, კეთილსინდისიერად მუშაობს და არ შედის 
დაწესებულების პერსონალთან კონფლიქტში. „მუჟიკები“, იგივე „პატიოსნები“, როგორც წესი, არ 
მონაწილეობენ ქურდული საკითხების გადაწყვეტაში, თუმცა ზოგ შემთხვევებში მათ შეიძლება მოუწიოთ 
„მაყურებლის“ მითითების შესრულებაც. დღესდღეობით ამ კატეგორიას ძირითადად „პატიოსნებად“ 
მოიხსენიებენ.

„ხარები“, „პეხოტა“

ეს არის კატეგორია, რომლებიც შეიძლება ითქვას სანქციების პირდაპირი შემსრულებლები არიან. მათ 
ასევე ჯარისკაცებსაც უწოდებენ. ამ კატეგორიაში შეიძლება „კაი ბიჭებიც“ იყვნენ და ასევე ქვედა ფენის 
წარმომადგენლებიც. ქვედა ფენას („კოზლები“, „ბოზები“, „ნაბოზვრები“, „ქათმები“) ხშირ შემთხვევაში 
შავი სამუშაოს შესასრულებლად იყენებენ. მაგალითად:

„პეხოტას შეიძლება მიეცეს მითითება ადმინისტრაციის წარმოადგენელს ფიზიკური ან სიტყვიერი 
შეურაცხოფა მიაყენონ, დააზიანონ რაღაც ნივთები, დაამზადონ აკრძალული ნივთები და ა.შ“.

„პატიოსნების“ გამოყენება ასეთი სახის სამუშაოს შესასრულებლად, როგორც წესი, რთულია, 
კონკრეტულ პიროვნებებზეა დამოკიდებული. თუმცა ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ „ქურდული სანქციები“ 
მხოლოდ „კაი ბიჭმა“, „ბლატნოემ“ შეიძლება აღასრულოს. ტერმინი „ხარები“ ქართულ სინამდვილეში 
ფაქტობრივად აღარ გამოიყენება.

„კოზლები“158, „აპუშენი“159, „ბოზები“, „ნაბოზვრები“, „გაქცეულები“, გადაკეტილები“

ეს ტერმინები უმეტეს შემთხვევაში ერთმანეთის სინონიმებია. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი 
ფენა პატიმრებისა. ეს არის კატეგორია, ვინც მხილებულია სამართალდამცავ ორგანოებთან 
თანამშრომლობაში, ვინც ვერ გადაიხადა წაგებული თანხა (ე.წ. „თავანი“), ყოფილი „კაი ბიჭები“ 
და „პატიოსნები“, რომლებმაც დაარღვიეს „ქურდული კანონები“ და იერარქიის ქვედა საფეხურზე 
გადაინაცვლეს. ამ კატეგორიის ადამიანები ხშირ შემთხვევაში არიან იზოლირებული მათივე 
უსაფრთხოების მიზნით. მათ ე.წ. ქურდულ საკითხებში ჩარევის უფლება არ აქვთ, უფრო მეტიც, 
ისინი ვალდებულნი არიან შეასრულონ „მაყურებლის“ მითითება (თუ იზოლირებული არ არიან 
და მაყურებლებს ხელი  მიუწვდებათ), წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება მკაცრად დაისაჯონ. 
მაგალითად:
157  მ.შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2011, გვ. 97.
158  მ.შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2011, გვ. 97-98.
159  იქვე, გვ. 98.

კრიმინალური სუბკულტურა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

„2012 წელს ერთ-ერთ პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმრებმა გადაწყვიტეს გამოეხატათ პროტესტი 
დაწესებულების ადმინისტრაციის მიმართ. მიზეზი იყო, რომ ადმინისტრაცია არ ასრულებდა მათ 
გარკვეულ მოთხოვნებს. პროტესტის გამოხატვის მიზნით, მათ გამოიყენეს პატიმართა ზემოაღნიშნული 
კატეგორია. ამ პატიმრებმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს დაწესებულების თანამშრომლებს, 
არღვევდნენ სხვადასხვა ფორმით დაწესებულების რეჟიმს და არ ასრულებდნენ თანამშრომელთა 
კანონიერ მითითებებს. ამის პარალელურად „მაყურებლები“ მშვიდად ადევნებდნენ თვალყურს 
მიმდინარე პროცესს და თვითონ ამ პროცესში არანაირ მონაწილეობას არ იღებდნენ“. 

ამ კატეგორიას „მაყურებლები“ და „კაი ბიჭები“ იყენებენ ე.წ. „შესტიორკებად“160, „შნირებად“  (ტერმინი, 
პატიმრების კატეგორიისა, როცა ზედა ფენის ყველა მითითებას ასრულებენ.) მათთეორიულად 
აქვთ შესაძლებლობა დაკარგული სტატუსი აღიდგინონ, ისევ გახდნენ  „კაი ბიჭები“, „პატიოსნები“. 
მაგალითად: 

„კაი ბიჭებს, პატიოსნებს უფლება აქვთ რომელიმე ავტორიტეტულ მაყურებელთან ან კანონიერ 
ქურდთან დააყენონ საკითხი, რომ მათი დაქვეითება არასწორი იყო. მათ ეს უნდა დაასაბუთონ. 
სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში, ის პირები, ვინც მათ სტატუსი არასწორად განუსაზღვრა ისჯებიან 
ანალოგიური წესით, სტატუსში დაქვეითებით. თუმცა ე.წ. „ქათმებს“ სტატუსის აღდგენის თეორიული 
შანსიც კი არ აქვთ“.

ტერმინი „კოზლები“ და „აპუშენი“ დღევანდელ სინამდვილეში ხშირად აღარ გამოიყენება.

მუშა პატიმრები, „აბსლუგა“

ეს არის პატიმართა კატეგორია, რომლებიც მუშაობენ დაწესებულების სამეურნეო მომსახურეობაში.. 
მაგალითად, საჭმლის დარიგება, დაწესებულების დასუფთავება და ა.შ. მათ ამისთვის ადმინისტრაციის 
მხრიდან გარკვეული პრივილეგიები ენიჭებათ. დღესდღეობით ისინი მცირე ხელფასსაც იღებენ.. მუშა 
პატიმარი, როგორც წესი, არის ნებისმემიერი კატეგორიის პირი, გარდა „მაყურებლების“, „კაი ბიჭებისა“. 
თუმცა ასევე არის სამუშაოს ფორმა, მაგალითად ტუალეტის დალაგება, რომელსაც, როგორც წესი, 
მხოლოდ იერარქიაში ქვედა საფეხურზე მყოფი პატიმრები ე.წ „ქათმები“.ასრულებენ. 

„პიდარასტები“, „ქათმები“

ეს არის ციხის იერარქიაში ყველაზე დაბალი და უუფლებო ფენა. დღესდღეობით ამ კატეგორიას 
ძირითადად მოიხსენიებენ „ქათმებად“. ამ კატეგორიში შეიძლება მოხვდეს:

1. თუ პირი  არის ჰომოსექსუალი; 
2. თუ პირის მიმართ განხორციელდა სექსუალური ძალადობის იძულებითი ან სიმბოლური აქტი. ეს 

მეთოდი ხშირად გამოიყენება პატიმართა ე.წ. „გასაფუჭებლად“. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პირის 
ნების საწინააღმდეგოდ ხდება და შეიძლება მოძალადეც დაისაჯოს, თუნდაც იმავე კატეგორიში 
გადაყვანით, ასეთი აქტის შემდეგ პირი ასეთი სტატუსის მატარებელი ხდება ავტომატურად;

3. გაუპატიურებისთვის მსჯავრდებული პატიმრები. საინტერესოა რომ ამ მიმართულებით შიდა წესები 
ხშირად იცვლება. დღესდღეობით ფაქტობრივად სრულწლოვანი ქალის გაუპატიურება აღარ 
იწვევს ამ კატეგორიაში გადაყვანას. თუმცა არასრულწლოვანი გოგოს ან ბიჭის გაუპატიურება 
ისჯება ე.წ. „ქათმების“ კატეგორიაში გადაყვანით. 

ხშირი არის შემთხვევები, როცა „ქათმების“ კატეგორიაში ხვდებიან სრულიად გაუგებარი და უაზრო 
მიზეზებით. მაგალითად: „შხაპის მიღების დროს შემთხვევით ხელი მოუხვდა სხვის პატიმრის სასქესო 
ორგანოზე“ , „ან შეხედა სასქესო ორგანოს“ და ა.შ. 

პრაქტიკაში იყო შემთხვევა, როცა „მაყურებლები“ ცდილობდნენ დაკავშირებოდნენ კრიმინალურ 
ავტორიტეტებს, „კანონიერ ქურდებს“ და მიეღოთ უფრო კომპეტენტური პასუხი ისეთ საკითხზე, 
რომელიც სასაცილო და აბსურდულად შეიძლება მოგვეჩვენოს, თუმცა საინტერესო დასკვნის 
საშუალებას მოგვცემს:

ერთ-ერთ პენიტენციურ დაწესებულებაში იყო პატარა აუზი რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა 
(პატარა შადრევანთან ერთად არსებობდა და არ იყო თავდაპირველად საბანაოდ განსაზღვრული). 
ერთ ნაწილში ბანაობდნენ „კაი ბიჭები“ და „პატიოსნები“, ზოგადად ზედა ფენა, ხოლო მეორე 
ნაწილში ე.წ. „ქათმები“. ამ ბანაობის დროს ხანდახან აუზის ერთი ნაწილიდან მეორეში წვეთები 
ისხმებოდა. საკითხი, რომლის გარკვევასაც „მაყურებლები“ ცდილობდნენ (თვითონ არ ჰქონდათ ამ 
კითხვაზე პასუხი) იყო შემდეგი:  - იმ შემთხვევაში, თუ აუზის იმ ნაწილიდან, სადაც „ქათმები“ ბანაობენ 
160  მ.შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2011, გვ. 97.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

გადმოისხმება წვეთები აუზის მეორე ნაწილში, ეს ხომ არ შეიძლებოდა გამხდარიყო „კაი ბიჭების“ ე.წ 
„გაქათმების“ მიზეზი“.

ე.წ. „ქათმებს“, როგორც წესი იყენებენ ე.წ. „შნირებად“, ალაგებინებენ საკნებს, არეცხინებენ ჭურჭელს. 
ისინი აუცილებლად ცალკე საკანში ცხოვრობენ, რომელსაც „საქათმეს“ უწოდებენ. სხვა კატეგორიის 
პატიმრებს, როგორც წესი, ამ საკანში შესვლა ეკრძალებათ. თუმცა ზოგიერთ დაწესებულებაში 
ფიქსირდება ფაქტები, რომ ამ საკანში მცირე ხნით შესვლა აღარ წარმოადგენს „ქურდული კანონის“ 
დარღვევას, მაშინ როცა ადრე ასეთ საკანში ფეხის დადგმაც კი ავტომატურ „გაქათმებას“ იწვევდა. 
მაგალითად:

„არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში ქათმების საკანში ჩვეულებრივ შედიან სხვა კატეგორიის 
პატიმრები. ერთადერთი პირობა ამ საკანში შესვლის არის, ის რომ დიდხანს ამ საკანში არ უნდა 
გაჩერდნენ და საკნის კარები არ უნდა ჩაკეტონ“.

სხვა კატეგორიის პატიმრებს ეკრძალებათ „ქათმებთან“ ახლო კონტაქტი - ხელის ჩამორთმევა, მათთან 
ერთად ჭამა და თამაში. მაგალითად: 

„პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებულ სასადილოებში სადილის დროს, უმეტეს შემთხვევაში 
„ქათმები“ არ იმყოფებიან. ისინი, როგორც წესი, სადილობენ ამავე სასადილოში სხვა პერიოდში 
ან უშუალოდ საკნებში. არის დაწესებულებები, სადაც ქათმების ადგილი ცალკე არის გამოყოფილი 
სასადილოში, კუთხეში და იქ სადილობენ. თუმცა ეს არის იშვიათი გამონაკლისი“.

სამწუხაროდ დაწესებულებების პერსონალი ხშირ შემთხვევაში თვითონ უწყობს ხელს ე.წ „ქათმების“ 
დისკრიმინაციას. მაგალითად:

„უმეტეს შემთხვევაში, სხვა პატიმრების მსგავსად, დაწესებულების პერსონალი თვითონაც არ ართმევს 
ხელს ე.წ. „ქათმებს“და მათთან ახლო კონტაქტს ერიდება“.

„ქათმებს“ „მაყურებლები“ ასევე ხშირად იყენებენ აკრძალული ნივთების დასამზადებლად. მაგალითად:

 „2012 წელს ერთ-ერთ პენიტენციურ დაწესებულებში მოხდა პატიმრების ამბოხი, ე.წ. „ბუნტი“. „ბუნტის“ 
აღკვეთის შემდეგ დაწესებულების ადმინისტრაციამ ჩხრეკის შედეგად ამოიღო დიდი ოდენობით 
კუსტარულად დამზადებული ბასრი და მჭხვლეტავი ნივთები, ე.წ. „შტირები“, რომელებიც როგორც 
შემდგომ აღმოჩნდა დამზადებული იყო ძირითადად „ქათმების“ მიერ, „მაყურებლის“ მითითებით“.

წარსულში ასევე არსებობდა პატიმართა კატეგორია, რომლებსაც „მეხამრიდები“ ეწოდებოდათ. 
ისინი „კანონიერ ქურდებს“, ავტორიტეტებს  იურიდიული კუთხით იცავდნენ, დანაშაულის თავის 
თავზე აღებით. ესეთი ტერმინი ჩვენ ფაქტობრივად აღარ გვხვდება, თუმცა ფიქსირდება სხვადასხვა 
კატეგორიის პატიმრების მიერ დანაშაულის თავის თავზე აღების ფაქტები. 

არსებობს ასევე უქონელი პატიმრების მიმართ ზრუნვის შემთხვევები, მათ აძლევენ ტანსაცმელს, 
ჰიგიენურ საშუალებებს და ა.შ. ასეთი კატეგორიის პატიმრებს „ბედალაგებს“ ეძახიან. თუმცა ესეთი 
შემთხვევები არ არის ხშირი.

საერთო ჯამში პენიტენციურ სისტემაში დღესდღეობით მოქმედი იერარქია და ამ იერარქიაში 
არსებული ტერმინები შეიძლება შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბოთ:

1. კანონიერი ქურდები;
2. მაყურებლები;
3. კაი ბიჭები;
4. პატიოსნები;
5. მუშა პატიმრები;
6. ბოზები, ნაბოზვრები;
7. ქათმები.

საერთო კრება, „სხოდკა“

ქურდულ სამყაროში ერთგვარ მაორგანიზებელ და ხელმძღვანელ რგოლად ითვლება ქურდების 
შეკრება („სხოდკა“)161. უნდა აღინიშნოს, რომ გადაწყვეტილებების მიღება ერთგვარად დემოკრატიულ 
161   გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 130-136.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

პრინციპებზე არის აგებული და ხორციელდება საერთო მსჯელობის და დისკუსიის შედეგად. ამ 
შეკრების მოწვევა შესაძლებელია, ნებისმიერი „კანონიერი ქურდის“ მოთხოვნით გაიმართოს. 
„სხოდკაზე“, როგორც წესი, განიხილება სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები - ე.წ „ქურდული 
პოლიტიკის“ შემუშავება, „ქურდულ კანონებში“ ცვლილებები, „კანონიერ ქურდად“ ვინმეს კურთხევა, 
გავლენის სფეროების გადანაწილება, სადამსჯელო აქციების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, 
ვალების გადაუხდელობის შესახებ არსებული საკითხები (საწარმოებიდან, ბიზნეს სექტორიდან) და 
ა.შ. ეს არის ქურდულ სამყაროში ერთგვარად უმაღლესი ორგანო.

„საერთო კრების“ ჩატარების დრო და რეგულარულობა არის ყოველთვის მკაცრად კონფიდენციალური, 
თუმცა არსებობს უამრავი შემთხვევა, როდესაც მსგავსი ტიპის შეკრებები მონაწილეთა დაპატიმრებებით 
მთავრდება. მაგალითად:

 „1995 წელს სოჭში შსს-ს თანამშრომლებმა ჩაშალეს საერთაშორისო შეკრება, რომელიც ქალაქის 
სასაფლაოზე ტარდებოდა. ოპერაციის შედეგად დააკავეს დაახლოებით 500 ავტორიტეტი და 
„ბოევიკი“, აქედან დაახლეობით 60 „კანონიერი ქურდი“ იყო. ამ შეკრებაში მონაწილეობდნენ ქურდები 
აშშ-დან, საბერძნეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან. დაკავებულთა შორის აღმოჩნდა ასევე, კრასნოდარის 
მხარის პროკურორის თანაშემწე, თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში ზედამხედველობის დარგში“.

„80-90-იან წლებში, როცა ქურდულ სამყაროს მოქმედებისთვის ყველაზე ხელსაყრელი პერიოდი იყო, 
არსებული მონაცემებით162, სხვადასხვა პერიოდში ჩატარდა დიდი რაოდენობის შეხვედრები, კერძოდ, 
1989-92 წლებში - 26 შეკრება, 1993 წელს - დაახლოებით - 100, 1994 წელს - არანაკლებ 413“.

პენიტენციურ სისტემაში „სხოდკის“ ჩატარება უფრო ბევრ სირთულეებთან არის 
დაკავშირებული. ამას ძირითადად განაპირობებს კონკრეტულ დაწესებულებაში 
არსებული რეჟიმი და ზედამხედველობის სისტემა. საქართველოში 2003 წლის შემდეგ 
სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკის შედეგად,  პენიტენციურ სისტემაში  
„კანონიერი ქურდების“ მიერ „სხოდკის“ ჩატარების ფაქტები ფაქტობრივად აღარ დაფიქსირებულა. 
თუმცა გამონაკლისს წარმოადგენს ის დაწესებულება, სადაც დღესდღეობით „კანონიერი ქურდები“ 
არიან კომპაქტურად განთავსებულნი (თბილისის N7 დაწესებულება). შესაძლებელია მსგავსი ტიპის 
შეკრებები ტარდებოდეს, თუმცა აქ მიღებულ გადაწყვეტილებებს ვერ ექნებათ ისეთი ძალა, როგორც 
საერთაშორისო შეკრებების დროს მიღებულ გადაწყვეტილებებს. ასეთი სახის შეკრებებზე ძირითადად 
გადაწყვეტილება მიიღება პენიტენციურ სისტემის შიგნით მოქმედებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე . 

როგორც წესი, ყველა „სხოდკის“ მერე იწერება მიმართვა („ქსივა“, „მალიავა“163), რომელშიც იწერება 
მიღებული გადაწყვეტილებების შინაარსი და რეკომენდაციები პატიმრების სხვადასხვა კატეგორიის 
მიმართ. „ქსივის“ გავრცელებას დაწესებულებებში სხვადასხვა მეთოდებით ცდილობენ. შესაძლებელია 
ასევე „ქსივის“, „მალიავას“ მეშვეობით ან ზეპირი მითითებით ე.წ. „პრაგონის164“ გაშვება. მაგალითად:

„2013 წელს პენიტენციური სისტემის მაყურებლების მიერ, „კანონიერ ქურდებთან“ შეთანხმების 
საფუძველზე, დაწესებულებებში გაშვებულ იქნა პრაგონი. ამ პრაგონის მიხედვით ნებისმიერი „კაი ბიჭი“, 
„ბლატნოე“ ვალდებული იყო მოეკლა ვინმე პატიმარი X. ამ პრაგონის მიზეზი, მათი განმარტებით იყო 
პატიმარ X-ს მიერ წლების განმალობაში არაქურდული საქციელი და „კაი ბიჭების“ და „ბლატნოების“ 
უპატივცემულობა“.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დღესდღეობით „კანონიერი ქურდები“ ძირითადად აღარ არიან პენიტენციურ 
დაწესებულებებში და მათ ფუნქციებს, გარკვეულწილად ადგილებზე „მაყურებლები“ ითავსებენ. ამიტომ 
დღესდღეობით ჩვენ გვხვდება შემთხვევები, როცა პატარა „სხოდკები“ ტარდება დაწესებულებებში 
„მაყურებლის“ ორგანიზებით. ამ „სხოდკებზე“ მიიღება გადაწყვეტილებები უშუალოდ დაწესებულებაში 
გასატარებელი „პოლიტიკის“ შესახებ. კერძოდ - ურთიერთობა ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, 
მათთან კორუფციულ გარიგებებში შესვლა; ადმინისტრაციაზე ზემოქმედების  ღონისძიებები, რომ 
გარკვეულ დათმობებზე წაიყვანონ; ე.წ. „ობშიაკის“სხვადასხვა ფორმით ამოღების საკითხები 
(მოგვიანებით შევეხებით ამ საკითხს); პატიმრების მიმართ სხვადასხვა სანქციების გამოყენების და მათი 
სტატუსის შეცვლასთან დაკავშირებული საკითხები და ა.შ. შეგვიძლია მოვიყვანოთ ადმინისტრაციაზე 
ზეწოლის მაგალითი უახლესი პერიოდიდან:

„2014 წლის დასაწყისში ცვლილება მოხდა ერთ-ერთი პენიტენციური დაწესებულების 
ადმინისტრაციაში. ახალი ადმინისტრაცია შეეცადა გაეუქმებინა პატიმრებითვის ყველა ის უკანონო 
შეღავათი, რის უფლებასაც წინა ადმინისტრაცია აძლევდა (აკრძალულ ნივთებზე და პროდუქტებზე 
162  იქვე, გვ. 131.
163  ქსივა, მალიავა - ქაღალდზე ან რაიმე ნივთზე დაწერილი ინფორმაცია.
164  პრაგონი - ინფორმაციის გავრცელება პატიმართა ძირითად მასაში, სადაც შესაძლებელია იყოს მითითება გარკვეული სახის მოქმედების 
მოწოდებისკენ.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

ხელმისაწვდომობა, გარკვეული შეღავათები ავტორიტეტების მიმართ და ა.შ.). დაწესებულებაში 
განთავსებულმა ავტორიტეტებმა გადაწყვიტეს ახალი ადმინისტრაციის ჩამოშორება და გარკვეული 
გეგმა შეიმუშავეს ადმინისტრაციის მიმართ - დაიგეგმა და განხორციელდა გარკვეული პროვოკაციები, 
ადმინისტრაციის წარმოამდგენლების წინააღმდეგ და შემდგომში მათ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ 
ძალადობაში დასდეს ბრალი; 1000-მდე პატიმარმა (უდაოდ მაყურებლების მითითებით და „სხოდკაზე“ 
მიღებული გადაწყვეტილებით) დაიწყო შიმშილობა ადმინისტრაციის შეცვლის მოთხოვნით, მათი 
მხრიდან არასათანადო მოპყრობის მიზეზით; პატიმრების ნაწილი დაუკავშირდა საზოგადოებაში 
სხვადასხვა უფლებადამცველებს და მათ დაწესებულებაში არსებული ვითარების მათ მიერ შეთხზული 
ვერსია შესთავაზეს“.

მხოლოდ ეს ფაქტი გვაძლევს დასკვნის საფუძველს, თუ რა დონის ორგანიზებულობის უნარი გააჩნია 
დღეს არსებული კრიმინალური სუბკულტურის გამო, პატიმრების გარკვეულ ჯგუფს პენიტენციურ 
დაწესებულებებში , როგორ ცდილობენ ისინი გავლენა მოახდინონ  საზოგადოებრივ აზრზე და რა 
მეთოდების გამოყენება შეუძლიათ. ადმინისტრაციაზე ზეწოლის მეთოდებს შორის ასევე გვხვდება 
ჯგუფური „თვითდაზიანებები“ პატიმრების მხრიდან. 

პატიმართა უმრავლესობა ვალდებულია „მაყურებლების“ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები 
აღასრულოს. მათ უმეტეს შემთხვევაში არ აქვთ არჩევანი და იძულებულნი არიან, მსგავსი ნაბიჯები 
გადადგან. ამის მიზეზი არის ის, რომ ადმინისტრაცია ვერ უზრუნველყოფს პატიმრების უმეტესობის 
უსაფრთხოების დაცვას, თუ ისინი კრიმინალური ავტორიტეტების ნების საწინააღმდეგოდ წავლენ. 
პატიმრებს სამწუხაროდ არ აქვთ  დაცულობის განცდა.

როგორც წესი, პენიტენციურ დაწესებულებებში, „სხოდკებს“ ესწრებინ მხოლოდ „კაი ბიჭები“, 
„ბლატნოები“, ხოლო ხშირ შემთხვევაში, მხოლოდ მთავარ და სხვადასხვა სექტორებში განაწილებული 
„მაყურებლები“. ამ „სხოდკებზე“ ვერ მიიღება გადაწყვეტილებები საერთო „ქურდულ კანონებში“ 
ცვლილებებთან დაკავშირებით, მათ არ აქვთ ამის უფლებამოსილება, მხოლოდ ადგილობრივი 
ხასიათის გადაწყვეტილებები.  

საინტერესოა დეტალურად შევეხოთ „სხოდკის“ ჩატარების დღეს არსებულ პროცედურებს პენიტენციურ 
სისტემაში - „სხოდკის დაწყებამდე მაყურებელი თვითონ ან მისი თანაშემწეების მეშვეობით დაიძახებს 
- სხოდკაა!!!. ყველა პირი ვინც იცის, რომ უნდა მიიღოს მონაწილეობა დაუყონებლივ მიემართება იმ 
საკნისკენ ან კონკრეტული ადგილისკენ დაწესებულებაში, რომელიც, როგორც წესი, წინასწარ არის 
განსაზღვრული სხოდკის ჩასატარებლად. სხოდკის ჩატარების უსაფრთხოებაზე შემუშავებულია დაცვის 
სხვადასხვა დონიანი სისტემა. მაგალითად, თუ სხოდკა ტარდება საცხოვრებელი კორპუსის მეორე 
სართულზე ერთ-ერთ საკანში, დაცვა იქნება დაყენებული საცხოვრებელი კორპუსის შესასვლელში, 
მეორე სართულის შესასველელში და საკნის შესასვლელთან, სადაც სხოდკა იმართება. დამცველები 
ვალდებული არიან დაწესებულების ადმინისტრაციის გადაადგილება სხოდკის ჩატარების ადგილის 
მიმართულებით დაუყონებლივ გააგებინონ მაყურებელს. უფრო მეტიც, განსაკუთრებით ის პატიმრები, 
ვინც კონკრეტულად საკანს იცავენ, სადაც „სხოდკა“ ტარდება, ვალდებული არიან არ შეუშვან საკანში 
დაწესებულების პერსონალი, სანამ ამის თაობაზე არ გააფრთხილებს მაყურებელს. საჭიროების 
შემთხვევაში ისინი გაუწევენ ფიზიკურ წინააღმდეგობასაც. დამცველებად შეიძლება გამოიყენონ 
ნებისმიერი კატეგორიის პატიმრები, ქათმების გარდა“.

ქურდული საერთო, „ობშიაკი“

„ქურდული კანონების“ ჩამოყალიბების საწყის ეტაპზე საერთო სალაროს დაწესება კეთილშობილურ 
მიზანს ისახავდა - დახმარების გაწევა სხვა პატიმრებისთვის და მათი ოჯახებისთვის. თუმცა როგორც 
ყველა სხვა წესში ამ ნაწილშიც განხორცილდა ცვლილებები. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ კრიმინალური სუბკულტურის ფორმირების საწყის ეტაპზე საერთო სალაროში 
თანხა შექონდათ მხოლოდ „კანონიერ ქურდებს“. პირველად  ცვლილება განხორციელდა 40-50-იან 
წლებში, როცა „ობშიაკი“ ვეღარ აკმაყოფილებდა „კანონიერი ქურდების“ მოთხოვნებს და დაიწყეს სხვა 
პატიმრებისგან თანხების ამოღება165. ეს შემდგომში ჩვეულებრივ ნორმად იქცა და დღესაც მოქმედებს. 

ჩრდილოვანი ეკონომიკის ჩამოყალიბების შემდეგ, „კანონიერი ქურდები“ შედიან გარიგებაში ბიზნეს 
სექტორის წარმომადგენლებთან და მათგან იღებენ საერთო შემოსავლის 10 %-ს166, რომელიც 
ქურდული „ობშიაკის“ შევსების ერთ-ერთი წყარო ხდება. შემდეგ ეტაპზე „კანონიერი ქურდები“ იყენებენ 
რეკეტს, ძალადობას და სხვა სახის მეთოდებს თანხის ამოსაღებად, „ობშიაკის“ შესავსებად. 

სხვადასხვა წყაროებში არის მონაცემები, რომ არსებობს ერთიანი დიდი სალარო, რომელიც 
ასეულობით მილიონობით განისაზღვრება. მისი დანიშნულებაა167:
165   გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 48.
166  იქვე, გვ. 67.
167  იქვე,  გვ. 139.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

•	 ქურდების, ავტორიტეტების, მათი ოჯახების დახმარება;
•	 სხვა პატიმრების, მათი ოჯახების დახმარება;
•	 დანაშაულებრივი ბიზნესის შემდგომი გაფართოება;
•	 სამართალდამცავი ორგანოების და სახელმწიფო ჩინოვნიკების მოსყიდვა;
•	 დანაშაულებრივი ბიზნესის ლეგალიზაცია;
•	 პროპაგანდისტურ-ფსიქოლოგიური ფუნქციების შესრულება;
•	 პენიტენციური დაწესებულებების ადმინისტრაციებისთის წინააღმდეგობის გაწევა.

„ობშიაკი“თავდაპირველად იყო ორი სახის, საბანაკო და თავისუფალი168.

თავისუფალი „ობშიაკი“ არის იმ სახით, რა სახითაც საბოლოოდ ჩამოყალიბდა და ზემოთ უკვე გვქონდა 
საუბარი. 

კონკრეტულად საბანაკო ანუ ზონის ობშიაკი ემსახურებოდა შემდეგ მიზანს: ადმინისტრაციის 
მოსყიდვა; კარცერის და იზოლატორის მხარდაჭერა; სიკვდილმისჯილების, შემდგომში უვადო, 
თავისუფლებააღკვეთილი პატიმრების მხარდაჭერა; სპირტიანი სასმელები და ნარკოტიკების შეძენა; 
თანხის დიდი ნაწილი ხმარდებოდა ასევე კრიმინალური ავტორიტეტების პირად ხარჯებს.

არსებობდა ადგილობრივი სალარო, ე.წ. „შნიფტი“, სადაც გროვდებოდა სიგარეტი, ჩაი, პროდუქტი, 
ჰიგიენური საშუალებები და ა.შ. 

საერთო სალარო ე.წ. “ქურდული გაგებით“ წმინდა ადგილად ითვლება, რომელსაც ღირსეული 
ადამიანები იცავდნენ. მათ „მესაჭეებს“ უწოდებდნენ. ამჟამად ამ ფუნქციას „მაყურებლები“ ასრულებენ. 
„მესაჭეები“ საერთო სალაროში შემდეგნაირად იყვნენ განაწილებულნი169:

1. საერთო სალაროს თავი;
2. პასუხიმგებელი საყოფაცხოვრებო პირობებზე, საცხოვრებელ ზონებზე;
3. პასუხიმგებელი საწარმოო ზონაზე;
4. პასუხიმგებელი იზოლატორზე, კარცერზე;
5. პასუხიმგებელი სამედიცინო ნაწილზე.

ე.წ. „მესაჭეების“ ფუნქცია იყო არამარტო „ობშიაკისთვის“ თანხების შეგროვება, არამედ წესრიგის 
უზრუნველყოფა იმ სექტორებზე, სადაც იყვნენ განაწილებულნი. 

ეს სტრუქტურა ფაქტობრივად დღესაც არსებობს ცოტა შეცვლილი სახით. ამ ფუნქციას ასრულებს 
მთავარი „მაყურებელი“ და სხვადასხვა სექტორზე განაწილებული „მაყურებლები“. მათ დღესდღეობით 
უფრო კონტროლის და წესრიგის უზრუნველყოფის ფუნქცია აქვთ, ვიდრე კონკრეტულად „ობშიაკის“ 
შეგროვების. 

საერთო სალაროში გროვდებოდა თანხები, ბანქოში მოგებული თანხებიდან. ფაქტობრივად 2005 
წლამდე საქართველოს პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებობდა ბანქოს თამაშის, ე.წ. იძულებითი 
„კრუგები“. მაგლითად:

„სხვადასხვა საკნებში განთავსებული პატიმრების უმეტესობა, ვალდებულნი იყვნენ, გარკვეული 
პერიოდულობით (მაგ. იყო თვეში ერთხელ) ეთამაშათ ბანქო, სადაც იყო განსაზღვრული სავალდებულო 
მინიმალური შენატანი. წაგებული თანხა მთლიანად მიდიდოდა „ობშიაკში“. 

2000-იანი წლების მერე განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად, დაწესებულებაში 
ბანქოს ქონა ისჯება სისხლისსამართლებრივი წესით. ამ ცვლილებებმა შემდგომში ფაქტობრივად 
აღკვეთა დაწესებულებებში ბანქოს თამაშის ე.წ. იძულებითი „კრუგები“. თუმცა კონტროლის სისტემის 
მოდუნების შემთხვევაში, მსგავსი ფაქტები შესაძლებელია კიდევ დაფიქსირედეს.

ბოლო პერიოდამდე დაწესებულებებში გროვდებოდა ორი სახის „ობშიაკი“.  ქურდული „ობშიაკი“ და 
ადმინისტრაციის „ობშიაკი“. ადმინისტრაციის „ობშიაკი“ ხმარდებოდა ადმინისტრაციის მოსყიდვას და 
შეიძლება ითქვას ამ თანხის ამოღება ადმინისტრაციის ხელშეწყობითაც ხდებოდა.

როგორც აღვნიშნეთ საკნების მიხედვით „ობშიაკის“ შეგროვებას ახორციელებენ საკნის და კორპუსის 
„მაყურებლები“. „მაყურებლებს“ როგორც წესი, აქვთ ე.წ. „ტყავი“, სადაც აღირიცხება მონაცემები, 
თითოეული პატიმრის მიერ შენატანის ოდენობის და პიროვნების მითითებით. „ტყავის“ დაცვა არის 
168 , გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 136-140.
169  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. ,გვ. 139.

კრიმინალური სუბკულტურა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

„მაყურებლის“ ერთ-ერთი მთავარი მოვალეობა. მისი დაკარგვის შემთხვევაში ან თუ „ტყავი“ ჩაუვარდება 
დაწესებულების ადმინისტრაციას, „მაყურებელი“ მკაცრად ისჯება. იგი ავტომატურად ქვეითდება 
იერარქიაში და გადადის ქვედა ფენაში (ძირითადად „ბოზებში“, „ნაბოზვრებში“). მის მიმართ შეიძლება 
გამოყენებულ იქნას სანქცია - „ხელების (ფეხების) დამტვრევა“ და უკიდურეს შემთხვევაში „სიკვდილიც“ 
კი. ფატობრივად „მაყურებელი“ ვალდებული არის დაიცვას „ტყავი“ სიცოცხლის ფასადაც კი.

„ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯების გამო, მინიმუმამდე 
დავიდა დაწესებულებებში ფულადი სახით „ობშიაკის“ აკრეფის შემთხვევები. ამას ასევე შეუწყო ხელი 
იმ ფაქტმა, რომ ფულის კუპიურების ქონა დაწესებულებაში სისხლისსამართლებრივი წესით ისჯება. 
პატიმრები დაწესებულებებში არსებულ მაღაზიებში, პროდუქტების შეძენას უნაღდო ანგარიშსწორებით 
ახორციელებენ.

მიუხედავად განხორციელებული ცვლილებებისა, ფიქსირდება „ობშიაკის“ სხვადასხვა ფორმით 
შეგროვების ფაქტები. ფულის მიმოქცევის არქონის გამო, დაწესებულებებში დღესდღეობით ვალუტად 
იყენებენ, მაგალითად, ტელეფონის სასაუბრო ბარათებს, სიგარეტს, ჩაის,  კვების პროდუქტებს, 
ჰიგიენურ საშუალებებს და ა.შ. 

დღესდღეობით დაწესებულებების უმავლესობაში არის პრაქტიკა, რომ (განსაკუთრებით ნახევრად 
ღია ტიპის დაწესებულებებში), მაყურებლების მიერ გროვდება სიგარეტი, ჩაი, ჰიგენური საშუალებები 
და სხვა სახის პროდუქტები. ზოგადად ტაქტიკური თვალსაზრისით ამას თვითონაც აღარ უწოდებენ 
ხშირ შემთხვევაში „ობშიაკს“, თუმცა თავისი შინაარსით ფაქტობრივად არაფრით არ განსხვავდება 
„ობშიაკის“ პირვანდელი ფორმისაგან. მაგალითად:

„ძირითადად ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში „მაყურებლებს“ შემუშავებული აქვთ სხვადასხვა 
სახის პროდუქტების შეგროვების სისტემა. მაგალითად, კვირაში ერთხელ თითოეული საკანი 
ვალდებულია საერთოში (იგივე ობშიაკი) შეიტანოს 5 ბლოკი სიგარეტი, 10 კოლოფი ჩაი, 20 ცალი 
5 ლარიანი სატელეფონო სასაუბრო ბარათები და ა.შ. ეს ნივთები, როგორც წესი, თავს იყრის 
მაყურებლის საკანში. ხდება საკნების და პიროვნებების მიხედვით შენატანების აღრიცხვა („ტყავი“). 
საკნებიდან ამ ნივთების ამოღებაზე პასუხიმგებლები არიან საკნის მაყურებლები, რომლებიც მთავარი 
მაყურებლის მიერ არიან დანიშნული“.

ჟარგონი

ჟარგონი შეიძლება მივიჩნიოთ როგორც კანონზომიერი მოვლენა, რომელიც ასახავს კრიმინალური 
სუბკულტურის სპეციფიკას. ჟარგონის შექმნის ძირითადი მიზეზი, შეტყობინების დაშიფვრა იყო. მის 
ერთ-ერთ ფუნქციას წარმოადგენდა, ასევე სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მიგზავნილი პირების 
გამოვლენა170.  

ქურდულ ჟარგონებში უამრავი ცვლილება განხორციელდა და საკმაოდ ბევრი სიტყვა პირდაპირ 
შევიდა საზოგადოების მიმოქცევაში და ხშირ შემთხვევაში აღარ აღიქმება როგორც ქურდული 
ჟარგონი. მაგალითად:

 „მენტი“, „ძაღლი“ (სამართალდამცავი ორგანოს  თანამშრომელი), „ბოზი“ (დამბეზღებელი, ჩამშვები) 
და ა.შ.

ქურდულ ჟარგონებთან ბრძოლა, როგორც გამოცდილება აჩვენებს საკმაოდ ძნელია. ჟარგონები 
ხშირად იცვლება და  ყალიბდება ახალი ტერმინები. საკმაოდ ხშირია შემთხვევები, როცა თვითონ, 
დაწესებულების ადმინისტრაციის წარმომადგენლები საუბრობენ აღნიშნული ჟარგონებით. 
მაგალითად:

„დღესდღეობით დაწესებულებაში შემოწმების ჩატარებისას თვითონ ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლები ხშირად იყენებენ ტერმინს - „პრავერკა“, ჩხრეკისას -  „შმონი“ და ა.შ“. 

იგივე ჟარგონებს იყენებენ პატიმრებიც. აუცილებელია ამ კუთხით პენიტენციური სისტემის 
თანამშრომელთა მაღალი სამეტყველო კულტურის ჩამოყალიბება. 

ტატუირება, „ნაკოლკა“

ტატუირება, „ნაკოლკის“ გაკეთება სხეულზე კრიმინალური სუბკულტურის ერთ-ერთი დამახასიათებელი 
ნიშანია.  არსებობდა მრავალი სახის და ფორმის „ნაკოლკა“, რომლებიც სხვადასხვა პერიოდში 
იცვლებოდა და დღესაც იცვლება171. ტატუირებები სხვადასხვა სახის შინაარსის მატარებელი იყო: 
საინფორმაციო-იერარქიული, პიროვნების განწყობის გამომხატველი, სასიგნალო, სამახსოვრო და ა.შ172.

170  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 154-156.
171   Ю. А. Вакутин, Словарь жаргонных слов и выражений. Татуировки, Омск , 1979.
172  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 156-158.
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დღესდღეობით ყველაზე გავრცელებულია ტატუირების ისეთი ფორმა როგორიც არის „ქურდული 
ვარსკვლავი“, ძირითადად რვა ქიმიანი. ასეთი ვარსკვლავები კეთდება ხშირ შემთხვევაში მხარზე და 
მუხლებზე. „ქურდულ ვარსკვლავებს“ იკეთებენ „კანონიერი ქურდები“, ასევე „კაი ბიჭები“, „ბლატნოები“, 
რომლებიც მომავალში „კანონიერ ქურდობას“ აპირებენ. 

პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის დამოკიდებულება კრიმინალური სუბკულტურის 
მიმართ

პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის დამოკიდებულება კრიმინალური სუბკულტურის 
მიმართ ცალკე განხილვის საკითხია. კრიმინალური სუბკულტურის ჩამოყალიბების პროცესში 
ხშირი იყო დაწესებულების ადმინისტრაციისა და კრიმინალური ავტორიტეტების თანამშრომლობის 
შემთხვევები. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჯერ კიდევ 30-იანი წლებიდან პენიტენციური დაწესებულების 
ადმინისტრაციები აძლევდნენ ზოგიერთ კრიმინალურ ლიდერებს („ურკებს“) დაწესებულებაში 
თავისუფალი გადაადგილების უფლებას იმ მიზნით, რომ პატიმრებს შორის კონტროლი და წესრიგი 
დაემყარებინათ. შეიძლება ითქვას, იმ დროისთვის დაწესებულებებში პატიმართა დიდი რაოდენობის 
და „გულაგების“ სისტემის ჩამოყალიბების გამო, ადმინისტრაციის მხრიდან ეს იყო ერთგვარად 
იძულებითი ნაბიჯი, რომ დაწესებულებებში გარკვეული წესრიგი შეენარჩუნებინათ. პატიმართა დიდი 
რაოდენობა მოითხოვდა შიდა კონტროლის სისტემის არსებობას.

ადმინისტრაციის და კრიმინალური ავტორიტეტების ურთიერთობა შემდგომში გარკვეულწილად 
აისახა  „ქურდულ კანონებზეც“. „კანონიერი ქურდები“ აცნობიერებდნენ, რომ დაწესებულებაში 
თავიანთი გავლენის მოპოვების გამო, აუცილებელი იყო დაწესებულების ხელმძღვანელობასთან 
შემხვედრი ნაბიჯების გადადგმა. ამ გარიგების საფუძველზე „კანონიერი ქურდები“ (შემდგომში უკვე 
მაყურებლები) ხელს უწყობდნენ, პენიტენციურ დაწესებულებებში შემოწმების და ჩხრეკის ჩატარებას, 
წესრიგის შენარჩუნებას და ა.შ. თუმცა ამ ნაბიჯების საპასუხოდ გარკვეულ შეღავათებსაც ითხოვდნენ. 
პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩამოყალიბული იყო ორხელისუფლებიანობა კრიმინალური 
ავტორიტეტებისა და ადმინისტრაციის მხრიდან. მოგვიანებით ეს თანამშრომლობა გადაიზარდა 
ფინანსური სარგებლის მიღებაში, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დაწესებულებებში გროვდებოდა ორი 
სახის „ობშიაკი“, ქურდული და ადმინისტრაციის. შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი სახის თანამშრომლობის 
შედეგად, დაწესებულებების ხელმძღვანელობა კომფორტულად გრძნობდა თავს - იგი ინარჩუნებდა 
წესრიგს დაწესებულებაში და მოგვიანებით ჰქონდა უკვე ფინანსური სარგებელი. სწორედ ამ ტიპის 
ურთიერთობების საფუძვლზე ფაქტობრივად ჩამოყალიბდა ადმინისტრაციასა და პატიმრებს შორის 
ერთიანი სალაპარაკო ენა, ჟარგონები, რომლებიც „ქურდულ კანონებს“ ეფუძნება. 

ზომოაღნიშნული გარემოებების გამო, შეიძლება ითქვას, რომ ნებსით თუ უნებლიეთ, ადმინისტრაციები 
ფაქტობრივად დაწესებულების მმართველობაში კრიმინალური სუბკულტურის მიერ შემოთავაზებული 
თამაშის წესებით მოქმედებენ.

კრიმინალურ ელემენტებთან თანამშრომლობა დაწესებულებების გადატვირთვამ და ე.წ. „გულაგების“ 
სისტემის ჩამოყალიბებამ გამოიწვია. ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით, 
პირველი შედეგები იყო  50-იანი წლების ბოლოს, როცა განახორციელეს პატიმართა გადანაწილება 
კატეგორიების მიხედვით და ჩამოყალიბდა სხვადასხვა რეჟიმის დაწესებულებები173. შეიძლება ითქვას, 
რომ კრიმინალური სუბკულტურის ჩამოყალიბების და გაძლიერების ძირითადი მიზეზი იყო პატიმართა 
და დაწესებულების თანამშრომელთა რაოდენობის სრული დისბალანსი, რასაც ხელს უწყობდა 
დაწესებულების არასაკმარისი/ არაადეკვატური/შეუსაბამო ინფრასტრუქტურაც.

მიუხედავად ბოლო პერიოდში გადადგმული ნაბიჯებისა (პატიმართა რაოდენობის შემცირება, 
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება), დღესდღეობით ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება კოლონიის ტიპის 
დაწესებულებების არსებობა, სადაც 1000-დან 2000-მდე პატიმარი იხდის სასჯელს, ხოლო ამის 
საპირისპიროდ დაწესებულების თანამშრომელთა რაოდენობა 24 საათიან ცვლაში შეიძლება 50 კაცს 
არ აღემატებოდეს. აღნიშნული პრობლემების არსებობა ართულებს და ზოგ შემთხვევაში შეუძლებელს 
ხდის, კრიმინალური სუბკულტურის წინააღმდეგ ბრძოლას პენიტენციურ სისტემაში.

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ პენიტენციურ სისტემაში, არსებული კრიმინალური 
სუბკულტურა რთულ ფენომენს წარმოადგენს. ჩამოყალიბების შემდეგ, არსებობის სხვადასხვა ეტაპზე 
იგი ახდენდა ადაპტაციას არსებული სიტუაციის შესაბამისად, განიცდიდა ევოლუციას. ეს სუბკულტურა 
საკმაოდ დიდ გავლენას ახდენდა და დღესაც ახდენს ახალგაზრდა თაობის ღირებულებათა სისტემის 
ჩამოყალიბებაზე არა მხოლოდ დაწესებულების შიგნით, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. ამიტომ 
ამ სუბკულტურის გასააზრებლად, საჭიროა ერთიანად გავაანალიზოთ, როგორც მისი წარმოშობის 
მიზეზები და განვითარების ეტაპები, ასევე მისგან წარმოშობილი ის ფსევდო-ღირებულებები, რამაც 
როგორც პენიტენციურ სისტემაში, ასევე მთლიანად საზოგადოების ცნობიერებაში შეაღწია.

173  საქართველოს უმაღლესი საბჭოს უწყებები. 1971. N12.
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მეშვიდე თავი

პატიმრებს შორის ძალადობა

კრიმინალურ სუბკულტურასთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული პატიმრებს შორის არსებული 
ძალადობის ფაქტები. პენიტენციური დაწესებულების სწორ მენეჯმენტსა და დაწესებულებაში 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე საუბრისას, ასევე მეტად მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ 
პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის არსებული ურთიერთობების განხილვა, არამედ იმის 
შეფასებაც თუ რამდენად არის უზრუნველყოფილი დაწესებულებაში პატიმრების თანასწორობა, 
რამდენად ერთგვაროვანია მათ მიმართ მოპყრობა ადმინისტრაციის მხრიდან, შექმნილია თუ არა 
დაწესებულებაში გარემო, სადაც პატიმრები დაცულნი არიან, როგორც ადმინისტრაციის, ასევე სხვა 
პატიმართა მხრიდან ძალადობისგან.

პატიმრებს შორის ძალადობას გამომწვევი მიზეზები

ზოგიერთ ქვეყანაში, პენიტენციურ დაწესებულებებში თანამდებობის პირებს დაკარგული აქვთ 
კონტროლი დაწესებულებაზე და ისინი პატიმართა გავლენიან ჯგუფებს აძლევენ შესაძლებლობას 
დაამყარონ კონტროლის არალეგალური სისტემა, როგორც სხვა პატიმრებზე, აგრეთვე 
თანამშრომლებზე. ამის გამომწვევი ერთ-ერთი ფაქტორია კრიმინალური სუბკულტურა, რაზეც 
უკვე გვქონდა საუბარი წინა თავში. აღნიშნული სიტუაცია იწვევს კარგად ორგანიზებული სისტემის 
გატეხვას, რასაც თავის მხრივ მივყავართ არეულობამდე და ძალადობრივ ქცევამდე პატიმრებისა და 
თანამშრომლების მხრიდან. ამ ფონზე რთული ხდება დაწესებულების ნორმალური ფუნქციონირება, 
რთულდება საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროგრამების ორგანიზება, იზრდება პატიმართა 
გაქცევის შესაძლებლობა.174

აღსანიშნავია ასევე, რომ მთელ რიგ დაწესებულებებში, პენიტენციური დაწესებულების 
ხელმძღვანელობა დაწესებულებაში კონტროლის დამყარებისა და წესრიგის უზრუნველყოფისთვის 
იყენებს პატიმრებთან ე.წ. ოპერატიულ მუშაობას, „აგენტურის“ მეშვეობით (რომელიც ძირითადად 
დამახასიათებელია პოლიცისთვის ან/და უსაფრთხოების სხვა ტიპის სამსახურებისთვის) უსაფრთხოების 
დარღვევის დაგეგმილ ფაქტებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოსაპოვებლად. ამ დროს, ხდება 
პატიმრების ნაწილისგან სხვა პატიმრების შესახებ ანონიმური ინფორმაციის მიღება. აღნიშნული 
სისტემა დიდი საფრთხის მატარებელია. იმ შემთხვევაში, თუ ინფორმანტის ვინაობა გამჟღავნდება, სხვა 
პატიმრების მხრიდან მის მიმართ აგრესიის გამოხატვა შესაძლოა განხორციელდეს განსაკუთრებით 
ძალადობრივი ფორმით. გარდა ამისა, პატიმრის ასეთი სახის სტატუსი შესაძლოა დაწესებულების 
ადმინისტრაციის მხრიდან გამოყენებულ იქნას მასზე ზეწოლისა და შანტაჟის მიზნით.

ასეთი სახის რისკების გამო ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიეტეტი რეკომენდაციით მიმართავს წევრ 
სახელმწიფოებს შეცვალონ მსგავსი ტიპის მიდგომები პენიტენციურ დაწესებულებებში კერძოდ, ციხის 
ევროპულ წესებში აღნიშნულია, რომ - „ციხეებს უნდა გააჩნდეთ დამოუკიდებელი პასუხისმგებლობა 
და გამოყოფილი იყვნენ საჯარისო, საპოლიციო და სხვა სისხლის სამართლის საგამოძიებო 
სამსახურებიდან“175. თუმცა ეს რეკომენდაცია არ გამორიცხავს, საჭიროების შემთხვევაში, პენიტენციური 
დაწესებულების თანამშრომლობას სისტემის გარეთ არსებულ შესაბამის სამსახურებთან (პოლიცია, 
უსაფრთხოების სამსახური, დაზვევრვის სამსახური და ა.შ.).

ბევრ ქვეყანაში (მათ შორის საქართველოში), პენიტენციური დაწესებულებების მართვის ისტორიული 
გამოცდილებისა და ამის ფონზე ჩამოყალიბებული ინსტიტუციური კულტურის გამო, საკმაოდ რთულია 
უსაფრთხოების სისტემის სწრაფი მოდიფიცირება, განსაკუთრებით დიდი ზომის დაწესებულებებში, 
სადაც არ არის ბალანსი თანამშრომლებისა და პატიმრების რაოდენობას შორის და პრობლემებია 
ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით. თუმცა, აუცილებელია ეტაპობრივად მოხდეს პენიტენციური 
დაწესებულებების უსაფრთხოების სისტემის მოდიფიცირება და მოხდეს მისი გადაწყობა ევროსაბჭოს 
რეკომენდაციების შესაბამისად.  
ბევრი ქვეყანა პენიტენციურ სისტემაში შესაბამის ინვესტირებას არ ახდენს და მათ როლს ხედავს 
მხოლოდ კედლების აგებაში, თანამშრომელთა ფუნქციას კი მხოლოდ გაქცევის პრევენციაში. სხვა 
მხრივ კი პატიმრები მეტ-ნაკლებად თვითდინებაზე არიან მიშვებულნი. ძალადობის მაღალი დონე და 
თვითმმართველობის სისტემა, რაც კონტროლის საშუალებას აძლევს პატიმრებს შორის უძლიერესს, 
174  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მეორე გამოცემა, გვ 60, ენდიუ 
კოილი, 2009.

175  ციხის ევროპული წესები, წესი 71.

პატიმრებს შორის ძალადობა
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წარმოადგენს ამგვარი უგულვებელყოფის ლოგიკურ შედეგს. ეს ასევე შესაძლებლობას იძლევა 
პენიტენციურ სისტემაში კიდევ უფრო მყარი და ყოვლისმომცველი გახდეს კრიმინალური წესები და 
„კანონები“. 

ზოგადად ძალადობრივი ინსტიტუციების არსებობა სრულიად არაეფექტურია. დაპირისპირებასა და 
შეურაცხყოფას მიაქვს ის დრო, რომელიც თანამშრომელს შეუძლია გამოიყენოს უფრო პოზიტიური 
მიზნის - პატიმრების რეაბილიტაციისთვის. გამუდმებული სტრესისა და ფიზიკური დაპირისპირების 
გამო, იზრდება თანამშრომელთა მხრიდან ავადმყოფობით გამოწვეული შვებულებები, იზრდება 
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობის ხარჯი და იქმნება მატერიალური და ადამიანური რესურსების 
არასწორად განაწილების საფრთხე. გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტმა აღნიშნა, რომ 
გადატვირთულობის პრობლემა და თანამშრომელთა არასაკმარისი რაოდენობა ხელს უწყობს 
პატიმრებს შორის ძალადობას, მათ შორის სექსუალურ ძალადობას საპატიმრო დაწესებულებებში, 
განსაკუთრებით ღამის საათებში. 

ხშირად პატიმრებს შორის ძალადობის მაღალი რისკის ქვეშ არიან LGBTI თემის, კრიმინალურ 
სუბკულტურაში იერარქიის დაბალ საფუხურზე მყოფი წევრები და გარკვეული ფსიქო-სოციალური 
პრობლემების მქონე პატიმრები, რის გამოც საჭიროებენ ადეკვატურ დაცვას.  იქ, სადაც გამოვლინდება 
ძალადობის ფაქტები, ისინი სათანადოდ უნდა იქნას გამოძიებული და დამნაშავე პირებს უნდა 
შეეფარდოთ პროპორციული სანქციები. სწრაფი და ობიექტური გამოძიება შესაძლოა წარმოადგენდეს 
მსგავსი ქმედებების პრევენციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გზას.

მართალია, გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები კრძალავს პატიმრების გამოყენებას 
დისციპლინის უზრუნველყოფის მიზნებისთვის, თუმცა ბევრ ქვეყანაში წესრიგის შენარჩუნების 
უფლება დელეგირებულია პრივილეგირებულ პატიმრებზე არაფორმალური ან აღიარებული 
თვითმმართველობის სისტემების საშუალებით. პატიმრებს, რომლებსაც გარკვეულწილად 
„ეყრდნობა“ ადმინისტრაცია შეუძლიათ გააკონტროლონ სხვა პატიმრების ცხოვრების ყველა 
ასპექტი, სატელეფონო საუბრებისადმი ხელმისაწვდომობიდან, ოჯახის წევრებთან პაემნებითა და 
სხვა თანამდებობის პირებთან კონტაქტებით დამთავრებული. გასაკვირი არ იქნება თუ ვიტყვით, 
რომ აღნიშნული პატიმრები ხშირად არასათანადოდ იყენებენ ამ ძალაუფლებას, რაც გამოიხატება 
მუქარაში, დაშინებასა და ძალადობაში. 

გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტი აღნიშნავს: „დაწესებულებაში შიდა თვითმმართველობას 
მივყავართ ძალაუფლების თვითნებურ გამოყენებასთან, ძალადობასთან, რითიც ზიანი ადგებათ 
მოწყვლად პატიმრებს. ამგვარი ქმედებები, თუ სწორად არ არის დარეგულირებული და 
მართული, გამოიხატება გამოძალვასა და იძულებაში. მონიტორინგის განმახორციელებლმა 
ორგანოებმა, ეროვნული პრევენციის მექანიზმის ჩათვლით, ყურადღება უნდა გაამახვილონ 
თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის არსებულ ურთიერთობაზე და შეაფასონ რამდენად ახდენს 
ამაზე გავლენას უსაფრთხოების ზომები. ეს შეიძლება მოიცავდეს სხვადასხვა პროცედურების 
მონიტორინგს, გადამზადებასა და ყოველდღიურ ურთიერთობებზე დაკვირვებს. მონიტორინგის 
განმახორციელებელმა ორგანოებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ პატიმრებს შორის ძალადობის 
პრობლემას, რომელიც წარმოადგენს საფრთხეს როგორც პატიმრების, ასევე თანამშრომლების 
უსაფრთხოებისა და ღირსებისთვის.“176

პატიმართა შორის ძალადობისაგან თავისუფალი გარემოს უზრუნველყოფა

კარგად მართულ დაწესებულებებში ყველა პატიმრის მიმართ მოპყრობა უნდა იყოს თანაბარი. 
შესაძლებელობის ფარგლებში, სასჯელის მოხდის პერიოდში უნდა მოხდეს მათი ჩართვა 
კონსტრუქციულ აქტივობებში, ასევე უნდა მიეცეთ მუშაობის შესაძლებლობა. 

გამოწვევა, რომელიც დგას პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის წინაშე არის მის  
დაწესებულებაში მყოფი პატიმრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, წესრიგის დამყარება, თუმცა 
მართვა არ უნდა იყოს დაფუძნებული ზეწოლასა და ბრუტალურ მეთოდებზე. მნიშვნელოვანია 
თანმიმდევრული მიდგომების არსებობა, რომელიც არც მეტისმეტად მკაცრი იქნება და არც 
მეტისმეტად ლიბერალური.

პატიმართა აბსოლუტური უმრავლესობა მიესალმება მკაცრ და სამართლიან მენეჯმენტს, რადგან 
თუ თანამშრომლები ვერ ახორციელებენ კონტროლს, შექმნილი ვაკუუმი ივსება გავლენის მქონე ან 
176  ღირსებისა და უსაფრთხოების ბალანსი ციხეში: პრევენციული მონიტორინგის ჩარჩო, ციხის საერთაშორისო რეფორმა და წამების 
პრევენციის ასოციაცია(APT), Andrea Huber, Barbara Bernath, Rob Allen and Edouard Delaplace.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

სუბკულტურის თვალსაზრისით მაღალ იერარქიულ საფეხურზე მყოფი პატიმრებით. ამასთან, თუ ზედა 
ვერტიკალი ვერ ახორციელებს კონტროლს, ცალკეულ თანამშრომელს ეძლევა შესაძლებლობა 
დაამყაროს საკუთარი, ალტერნატიული, არაფორმალური ტიპის კონტროლი, რაც ხშირად სრულდება 
არასათანადო მოპყრობით, ზოგჯერ კი სასტიკი და არაადამიანური მოპყრობით, რიგ შემთხვევებში 
წამებითაც კი. ორივე შემთხვევაში, პატიმართა უმრავლესობისთვის დაწესებულებაში ცხოვრება 
საკმაოდ რთულია. ეს არის სიტუაცია, როდესაც დინამიური უსაფრთხოების საჭიროება და დადებითი 
მხარეები ცხადი ხდება. საცხოვრებელ ბლოკში ან სამუშაო ადგილას შესვლისას, სადაც დაძაბული 
სიტუაციაა, ფრთხილ თანამშრომელს შეუძლია მაშინვე მიხვდეს, რომ რაღაც რიგზე არ არის. „ისინი 
ჰაერში გრძნობენ დაძაბულობას. რადგან კარგად იცნობენ ყველა პატიმარს, შეუძლიათ მოახდინონ 
იმ პატიმართა იდენტიფიცირება, რომლებიც ამოვარდნილნი არიან კალაპოტიდან ან ძალადობის 
საფრთხეს ქმნიან და იღებენ ზომებს, რათა თავიდან იქნას აცილებული ძალადობის გამოვლენა. 
არეულობის გამოწვევის მსურველი პატიმრებისთვის ასევე უფრო რთული იქნება სხვა პატიმრების 
აყოლიება, როდესაც  თანამშრომელთა მხრიდან მიდგომა არის სამართლიანი და თანმიმდევრული. 
თუმცა, იქაც კი სადაც კარგი დინამიური უსაფრთხოებაა, შესაძლოა მოხდეს ინდივიდუალური და 
კოლექტიური ძალადობის აფეთქება.“177

პენიტენციური დაწესებულების ჩვეულებრივი დღის მიმდინარეობისას, თანამშრომლებთან 
ურთიერთობა და მათი პატიმრებთან ყოფნა, მიზნად უნდა ისახავდეს უსაფრთხო და ჰუმანური გარემოს 
შექმნას. ამგვარ გარემოს უწოდებენ წესრიგს, სადაც დაწესებულების ყოველდღიური საქმიანობა 
იმართება წესებისა და რეგულაციების საფუძველზე, სადაც განსაზღვრულია დღის წესრიგი და სადაც 
პატიმრები არ ღელავენ საკუთარ უსაფრთხოებაზე. ეს წესები ხელს უწყობს იმ ატმოსფეროს შექმნას, 
როდესაც პატიმართა უმრავლესობა კონსტრუქციულია და თანამშრომლობს ადმინისტრაციასთან. 
თუმცა, არსებობს მომენტები, როდესაც ადმინისტრაციას უწევს ძალის გამოყენება პატიმართა 
გასაკონტროლებლად, ასევე ინციდენტების პრევენციისა და მართვისათვის. კონტროლი გულისხმობს:
•	 სტატიკურ უსაფრთხოებას (ინდივიდუალური საკნები, უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურა, 

როგორიც არის განათება, წინაღობები, შეზღუდვის საშუალებები, კომუნიკაციები, სატრანსპორტო 
საშუალებები, საკეტები, გასაღებები, კოშკურები და ა.შ);  

•	 ინციდენტების მართვას (სპეციალიზებული წვრთნა,  ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფები და მათზე 
რეაგირების პროცედურები და ა.შ); 

•	 ძალის პროპორციულ გამოყენებას (უფლებამოსილი პირები, გადაწყვეტილებების მიღების წესი,  
პროცედურები და გადამზადებული პერსონალი).

პრაქტიკა, როდესაც არსებობს მჭიდრო კონტაქტი თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის ხელს 
უწყობს ინტერაქციას და აუმჯობესებს დაკვირვებასა და ზედამხედველობას. იმ დაწესებულებებში, 
სადაც არ არის თანამშრომელთა საჭირო რაოდენობა, ან მათსა და პატიმრებს შორის კავშირი არის 
პასიური ან იშვიათი, ფაქტიურად შეუძლებელია სამართლიანობასა და პატივისცემაზე დაფუძნებული 
ურთიერთობების დამყარება. თანამშრომელთა აქტიური ჩარევის/დასწრების გარეშე, პატიმრები 
მარტო რჩებიან საკუთარი თავის სამართავად და როგორც უკვე აღვნიშნეთ, შესაძლოა გახდნენ 
დაშინების, მანიპულირებისა და მუქარის ობიექტი.  მნიშვნელოვანია დაწესებულების თანამშრომლებმა 
თვალსაჩინო გახადონ პატიმრებისთვის, რომ სწორედ ისინი არიან პენიტენციური დაწესებულების 
მმართველები და ამავდროულად აქტიურად არიან დაინტერესებულნი დაიცვან ყველა პატიმრის 
ძირითადი უფლებები და უსაფრთხოება.

დინამიური უსაფრთხოების ფაქტორები ხაზს უსვამს თანამშრომელთა მხრიდან დაკვირვების, 
პატიმართა ქცევის ანალიზის მუდმივად განხორციელების კრიტიკულ მნიშვნელობას. „პატიმართა 
შორის ურთიერთობების, გაერთიანებების, საქციელის შეცვლა, შესაძლოა წარმოადგენდეს პატიმართა 
შორის ან პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის მოსალოდნელი კონფლიქტის სიმპტომს, რაც 
შესაძლოა დასრულდეს სერიოზული ინციდენტით. ისეთ დაწესებულებაში, სადაც ბევრი პატიმარი, 
ცოტა თანამშრომელი და არასაკმარისი დოკუმენტაციაა, რთული ხდება თითოეული პატიმრის, მათი 
ქცევის, იმის შეფასება თუ რამდენად უქმნის ის რისკს დაწესებულების უსაფრთხოებას.“178

არაფორმალურ მმართველობასთან და პატიმართა შორის ძალადობასთან დაკავშირებით, 
მნიშვნელოვანია წამების პრევენციის კომიტეტის მოსაზრებები, რაც ასახულია 2015 წლის ანგარიშში 
საქართველოსთან დაკავშირებით:  

177  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მეორე გამოცემა, გვ. 60, 
ენდიურ კოილი, 2009, გვ-64.
178  “ციხის ინციდენტების მართვა” , UN 2013.

პატიმრებს შორის ძალადობა
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

„წპკ-ს მანდატი არ შემოიფარგლება პატიმრებზე მხოლოდ თანამშრომლების მხრიდან 
ძალადობის ფაქტების შეფასებით. კომიტეტი ასევე შეშფოთებულია პატიმრებს შორის ძალადობის 
ფენომენითა და ციხეში არსებული  არაფორმალური ძალაუფლების მქონე სტრუქტურების  
არსებობით, რაც შესაძლოა ხანდახან იყოს დაშინებისა და გამოძალვის რისკის მატარებელი და 
ხელი შეუწყოს პატიმრებს შორის ძალადობას.“

კომიტეტის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ დელეგაციას არ მიუღია პირდაპირი განცხადებები 
მონახულებულ დაწესებულებებში აღნიშნული პრობლემის არსებობის შესახებ, თუმცა მისი  აქტუალობა 
ხაზგასმული იქნა დელეგაციის რამდენიმე თანამოსაუბრის (მათ შორის სახალხო დამცველი და 
„ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“) მხრიდან და აღიარებული იქნა სასჯელაღსრულების და 
პრობაციის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების მიერ. წპკ-ს განმარტებით: 

„შესაძლო მინიშნებებს შეიძლება წარმოადგენდეს, აგრეთვე 2013 და 2014 წლებში რამდენიმე 
პატიმრის ძალადობრივი სიკვდილი.  კომისიის პარტნიორმა ორგანიზაციებმა ეს პრობლემა 
დაუკავშირეს ტრადიციული არაფორმალური ციხის იერარქიის სავარაუდო აღორძინებას, რაც 
გულისხმობდა კრიმინალურ ავტორიტეტებს (‘კანონიერ ქურდებს“) და ე.წ. „მაყურებლებს“ , რაც 
მოყვა თანამდებობის პირთა სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას გამიჯვნოდნენ წინა ხელისუფლების 
გადამეტებული კონტროლისა და უსაფრთხოების პოლიტიკას .... წპკ-ს სურს ხაზი გაუსვას, 
რომ პატიმრებზე ზრუნვის ვალდებულება, რომელიც აკისრია ციხის ადმინისტრაციას მოიცავს 
სხვა პატიმრებისგან დაცვის ვალდებულებას, რომლებმაც შესაძლოა მათ ზიანი მიაყენონ. 
ციხის თანამშრომლების ქმედება უნდა იყოს პროაქტიური, რათა მოხდეს პატიმრების ერთი 
ნაწილის მეორეზე ძალადობის აღკვეთა. ამ ფენომენზე საუბრისას, საჭიროა აღინიშნოს, რომ  
პატიმრებს შორის ძალადობა და დაშინება მოითხოვს თანამშრომლებისგან იყვნენ ყურადღებით 
ძალადობის შესაძლო ნიშნების მიმართ, ასევე გაბედულნი და შესაბამისად გადამზადებულნი 
იმისათვის, რომ ჩაერიონ სადაც აუცილებელია. პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის 
პოზიტიური დამოკიდებულების არსებობა, რაც ეფუძნება ზრუნვასა და დინამიურ უსაფრთხოებას, 
გადამწყვეტია აღნიშნულ კონტექსტში. დიდწილად ეს დამოკიდებულია თანამშრომლების 
კომუნიკაციის უნარებზე, ასევე ცხადია, რომ პატიმრებს შორის ძალადობის აღმოფხვრის 
ეფექტური სტრატეგია გულისხმობს თანამშრომელთა მხრიდან თავიანთი ძალაუფლების სწორად 
გამოყენებას.“

წამების პრევენციის კომიტეტის დასკვნაში აღნიშნულია, რომ მენეჯმენტი მზად უნდა იყოს სრულად 
დაუჭიროს მხარი თანამშრომლებს თავიანთი ძალაუფლების განხორციელების პროცესში. ეს უნდა 
შეიცავდეს ინდივიდუალურ პატიმართა განთავსების საკითხის გადახედვას. პატიმრებს შორის 
ძალადობის საკითხის ეფექტიანი მოგვარებისთვის მნიშვნელოვანია პატიმართა ინდივიდუალური 
საჭიროებებისა და რისკების შეფასების იმპლემენტაცია. 

ზემოაღნიშნული კომენტარებიდან გამომდინარე, კომიტეტი გასცემს რეკომენდაციას საქართველოში 
ყველა პენიტენციური დაწესებულების დირექტორი და თანამშრომლები გადამზადდნენ, იმისათვის, 
რომ გამუდმებით იყვნენ ფხიზლად და გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ყველა შესაბამისი საშუალება, 
რათა თავიდან აიცილონ პატიმრებს შორის ძალადობა. ეს უნდა მოიცავდეს პატიმართა ქცევის 
მუდმივ მეთვალყურეობას (მათ შორის პოტენციური მოძალადისა და მსხვერპლის იდენტიფიცირება), 
პატიმართა შორის ძალადობის დადასტურებული და საეჭვო ფაქტების შესაბამის დოკუმენტირებას და 
ანგარიშში ასახვას, ყველა ინციდენტის დეტალურად შესწავლას. „საჭიროა ასევე გადაიდგას ნაბიჯები, 
რათა რეალური ან პოტენციური მსხვერპლი დაცულ იქნას რეალური ან პოტენციური მოძალადისგან.“179  

როგორც უკვე აღინიშნა, ჰუმანური და უსაფრთხო პენიტენციური დაწესებულების გასაღებს 
წარმოადგენენ თანამშრომლები და მათი ურთიერთობის სახე პატიმრებთან.  უსაფრთხოების 
შენარჩუნება საჭიროებს პენიტენციურ სისტემაში ინვესტირებას, განსაკუთრებით კი კვალიფიციური 
პერსონალის არსებობას. პროფესიონალი, ფრთხილად შერჩეული თანამშრომლები, რომლებსაც 
გავლილი აქვთ გადამზადება და რომელთა შესაბამისი ზედამხედველობაც ხორციელდება, 
შეძლებენ პატიმრებთან იქონიონ ჰუმანური ურთიერთობა და ამავდროულად ყურადღება მიაქციონ 
უსაფრთხოებისა და წესრიგის (რეჟიმის) დაცვის საკითხებს. ზიანის მომტანი ქცევის გამოვლენისას 
(რაც შესაძლოა კიდევ უფრო დაიძაბოს ან გადაიზარდოს კონფლიქტში) დროული ინტერვენცია 
უფრო ეფექტიანია პენიტენციური დაწესებულების მართვის რესურსის თვალსაზრისითაც, ვიდრე 
ძალადობრივ ინციდენტებზე თანამშრომელთა მხრიდან ძალის გამოყენებით post factum რეაგირება. 
179  წამების, სასტიკი და არაადამიანური მოპყრობისა და სასჯელის პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT)  ანგარიში საქართველოს 
შესახებ, 2014 წლის 1 -დან 11 დეკემბრამდე ვიზიტზე.
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ადამიანების/პატიმრების ძირითადი უფლებების დაცვით, შესაძლოა პენიტენციური დაწესებულება 
უფრო უსაფრთხო გახდეს. 
რამდენადაც ეს შესაძლებელია, პენიტენციური სისტემის თანამდებობის პირებს უნდა ჰქონდეთ 
ხელმისაწვდომობა აღდგენითი ხასიათის მექანიზმებზე, რათა გადაჭრან პატიმართა შორის არსებული 
დავები. საერთაშორისო გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ის დაწესებულებები, სადაც მოქმედებს დინამიური 
უსაფრთხოებისა და უშუალო ზედამხედველობის პრინციპები, უკეთ უმკლავდებიან პატიმრებს 
შორის ძალადობის პრობლემას, ვიდრე ის დაწესებულებები, რომლებიც იყენებენ ტრადიციულ 
არაპირდაპირი ზედამხედველობის მეთოდს. უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და კორუფციის 
რისკების შემცირების მიზნებიდან გამომდინარე, ზოგიერთ ქვეყანაში პენიტენციური დაწესებულების 
თანამშრომლებს კვლავ მოეთხოვებათ შეინარჩუნონ ფორმალური, დისტანციური ურთიერთობები 
პატიმრებთან. თანამშრომლებს შეუძლიათ პატიმრებს მიმართონ მხოლოდ ინსტრუქციების 
მიცემის მიზნით და სხვა საუბრები მათ შორის აკრძალულია. პატიმრებს შესაძლოა ეკისრებოდეთ 
ვალდებულება თანამშრომელთა თანდასწრებით იდგნენ სახით კედლისკენ ან ხელები დაიწყონ 
ზურგს უკან. წპკ-მ აღნიშნა, რომ „ამგვარი პრაქტიკა არ არის საჭირო უსაფრთხოების თვალსაზრისით 
და კონსტრუქციული, პოზიტიური ურთიერთობების განვითარება პატიმრებსა და თანამშრომლებს 
შორის არა მხოლოდ შეამცირებს არასათანადოდ მოპყრობის რისკებს, არამედ ასევე ხელს შეუწყობს 
კონტროლსა და უსაფრთხოებას.“
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მერვე თავი 
ძალის მინიმალური გამოყენება
საერთაშორისო სტანდარტები და პრაქტიკა

პენიტენციური დაწესებულებების მართვის პროცესში ხშირად წარმოიშვება კრიზისული სიტუაციები, 
რომელთა გადაჭრაც სხვადასხვა გზებით არის შესაძლებელი. თუმცა, საერთაშორისო სტანდარტები, 
როგორც უკიდურეს ზომას, ითვალისწინებს ძალის მინიმალური გამოყენების შესაძლებლობასაც, მათ 
შორის სპეციალური საშუალებების გამოყენების გზით.

ძირითადი პრინციპები

არსებობს რამდენიმე პრინციპი, რომელიც დაცული უნდა იყოს ძალის მინიმალური გამოყენებისას:
აუცილებლობის პრინციპის თანახმად, ძალის გამოყენებამდე განხილული  უნდა იქნას  ყველა 
არაძალისმიერი საშუალება. ძალისმიერი მეთოდის ან სასიკვდილო/ლეტალური ძალის გამოყენება 
ყოველთვის უნდა იყოს უკიდურესი ზომა და უნდა გამოიყენებოდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 
ამოწურული იქნება სხვა საშუალებები, როგორიცაა სიტყვიერი გაფრთხილება, თანამშრომლების 
დასწრება და სხვა. პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლებმა კეთილსინდისიერად და 
არგუმენტირებულად უნდა გამოიყენონ მხოლოდ იმ მოცულობის ძალა, რაც საჭიროა ინციდენტის 
მოსაგვარებლად.

პროპორციულობის/ძალის მინიმალური გამოყენების პრინციპის თანახმად, როდესაც ძალის 
გამოყენება აუცილებელია, პენიტენციური სისტემის თანამშრომლებმა უნდა გამოიყენონ მხოლოდ იმ 
მოცულობის ძალა, რაც აუცილებელია კონკრეტული ქმედების შესაჩერებლად.
კანონიერების პრინციპის თანახმად, პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლები ძალის 
გამოყენებისას არ უნდა გასცდნენ კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებს. აქედან გამომდინარე, მათ 
მიერ ძალის გამოყენება დარეგულირებული უნდა იყოს ეროვნული კანონმდებლობით. პენიტენციური 
დაწესებულების თანამშრომლებმა არასოდეს უნდა გამოიყენონ ძალა ეროვნული კანონმდებლობით 
დადგენილ ფარგლებს გარეთ და ძალის გამოყენება უნდა შეესაბამებოდეს ადამიანის უფლებათა 
დაცვის სტანდარტებს.

ანგარიშვალდებულების პრინციპის თანახმად, დაწესებულების პერსონალი ყოველთვის უნდა 
ასრულებდეს მასზე კანონმდებლობით დაკისრებულ მოვალეობებს, ემსახურებოდეს საზოგადოებას 
და იცავდეს ყველას არამართლზომიერი ქმედებებისგან, მათი პროფესიიდან გამომდინარე მაღალი 
პასუხისმგებლობის გრძნობის შესაბამისად. ძალის გამოყენებასას, ინციდენტის შესახებ ინფორმაცია 
უნდა მიეწოდოს ზედამხედველს და ნებისმიერი არამართლზომიერი ან თვითნებური ძალის გამოყენება 
დასჯადი უნდა იყოს კანონმდებლობით.

რეაგირებაზე უკეთესი გზა, პრევენციაა

თანამშრომლებმა უნდა იცოდნენ, რომ პრევენცია კრიზისული სიტუაციების განმუხტვის საუკეთესო 
საშუალებაა. ძალიან იშვიათია შემთხვევები, როდესაც ინციდენტი წინასწარი გამაფრთხილებელი 
ნიშნების გარეშე ხდება. შემთხვევების უმეტესობაში შესაძლებელია იმის განსაზღვრა, რომ გარკვეულ 
პირთან ან პირთა ჯგუფთან დაკავშირებით დაძაბულობაა. ეს ის შემთხვევაა, სადაც გამოყენებული 
უნდა იქნეს დინამიური უსაფრთხოების ელემენტები. საცხოვრებელ ბლოკში ან დაწესებულების 
ტერიტორიაზე შესვლისას, თანამშრომელი გრძნობს დაძაბულობას და ხვდება, რომ რაღაც ხდება. 

დიალოგი 

როგორც უკვე არაერთხელ აღინიშნა, თანამშრომელბსა და პატიმრებს შორის პოზიტიური 
ურთიერთობები არის დინამიური უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ელემენტი. კარგი ურთიერთობები 
და დიალოგი შესაძლებელია ეფექტურად იქნეს გამოყენებული პოტენციური ინციდენტის განმუხტვის 
ან წესრიგის აღდგენის მიზნებისთვის. წესრიგის აღდგენისთვის ფიზიკური მეთოდების გამოყენების 
განხილვა უნდა მოხდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სხვა მეთოდები ვერ გაამართლებს ან 
არამიზნობრივად ჩაითვლება.
ძალის გამოყენების ფორმები
როდესაც პერსონალი დგას ძალის გამოყენების საჭიროების წინაშე, მათ შესაძლოა განიხილონ 
მინიმალური ძალის გამოყენების სხვადასხვა ვარიანტები პატიმრის ქცევასთან მიმართებაში.

ძალის მინიმალური გამოყენება
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ძალის გამოყენების ფორმა

, უნდა შეესაბამებოდეს პატიმრის ქცევის ან წინააღმდეგობის დონეს. დაწესებულების თანამშრომლებმა 
შეიძლება დაასკვნან, რომ წინააღმდეგობის გამწევი პატიმარი სათანადოდ რეაგირებს ნაკლებ ძალაზე 
და სიტუაცია შეიძლება მოგვარდეს იმაზე ნაკლები ძალის გამოყენებით, ვიდრე მოსალოდნელი იყო.

მართალია, ძალის გამოყენების ფორმები განსხვავდება პატიმრის ქცევისა და არსებული რესურსების 
მიხედვით, თუმცა, როგორც წესი, ის შეგვიძლია შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბოთ:

1. თანამშრომელთა დასწრება. ამ შემთხვევაში კონკრეტული ძალა არ გამოიყენება, თუმცა 
თანამშრომელთა გარკვეული ჯგუფი ადგილზე მიდის კრიზისული სიტუაციის განმუხტვის მიზნით. 
ეს ითვლება ძალის ერთგვარ დემონსტრირებად და დაწესებულების თანამშრომელთა დასწრება 
აფერხებს და განმუხტავს სიტუაციას. ეს არის სიტუაციის მოგვარების სასურველი გზა.

2. ვერბალიზაცია - ძალა არ არის ფიზიკური.
- დაწესებულების თანამშრომლები იყენებენ მშვიდ, არამუქარისეულ მიმართვებს, როგორიცაა „სად 

მიდიხარ?“ ან „აქ რა ხდება?“
- დამორჩილების უზრუნველსაყოფად თანამშრომლებმა შეიძლება ხმას აუწიონ  და შეამოკლონ 

ბრძანება („სდექ“ ან „არ იმოძრაო“);
- პატიმრის მიერ ბრძანების შესრულების უზრუნველსაყოფად შეიძლება გამოიყენებოდეს 

გაფრთხილება და პირდაპირი ბრძანება  („დაემორჩილე მიმართვას, თორემ გამოყენებული 
იქნება ძალისმიერი მეთოდები“).

3. ფიზიკური ძალით კონტროლი (არ გამოიყენება სპეციალური საშუალებები) - პენიტენციური 
დაწესებულების თანამშრომლების მიერ პატიმრის ფიზიკურად გაკონტროლება. მათ შეიძლება 
გამოიყენონ ფიზიკური დამორჩილების მეთოდები, გაკონტროლების მიზნით, დაიჭირონ ან 
ერთობლივად შებოჭონ პატიმარი.

4. არასასიკვდილო/არალეტალური ძალა.  პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლების მიერ 
პატიმრის ქცევის შეჩერება და მასზე კონტროლის მოპოვება არასასიკვდილო/არალეტალური 
სპეციალური საშუალებების გამოყენების გზით.

ყველა დაწესებულებას/სისტემას უნდა ჰქონდეს ფიზიკური დამორჩილების ინსტრუმენტების გამოყენების 
ნათელი და გამჭვირვალე პროცედურა და ყველა საკვანძო თანამშრომელი გადამზადებული უნდა 
იყოს მათი გამოყენების მიმართულებით. ეს პროცედურები უნდა ითვალისწინებდეს:
•	 გარემოებებს, რომელთა შემთხვევაშიც შესაძლებელია ფიზიკური დამორჩილების ინსტრუმენტების 

გამოყენება;
•	 ვის აქვს მათ გამოყენებაზე ნებართვის გაცემის უფლება?
•	 როგორ უნდა მოხდეს მათი გამოყენება?
•	 ვინ უწევს მონიტორინგს გაწერილი პროცედურების დაცვას?

ფიზიკური დამორჩილების ინსტრუმენტების, როგორც უკიდურესი საშუალების გამოყენება
ფიზიკური დამორჩილების ინსტრუმენტები (ხელბორკილები, დამაწყნარებელი პერანგები, წიწაკის გაზი 
და ა.შ.) უნდა გამოიყენებოდეს მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში. ისინი არ უნდა გამოიყენებოდეს 
სხვა უსაფრთხოების ზომების ალტერნატივად. მაგალითად, დაუშვებელია პატიმრების ტერფებით ან 
მაჯებით მიჯაჭვა კედელთან ან რკინის ბარიკადთან, როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად, 
მხოლოდ იმიტომ რომ შენობების ფიზიკური უსაფრთხოება ძალიან სუსტია.

ფიზიკური დამორჩილების ინსტრუმენტები არ უნდა გამოიყენებოდეს ავტომატურად პატიმრის 
ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას გადაყვანისას, როგორც დაწესებულების გარეთ, ისე შიგნით 
გადაადგილების დროს. ყველა შემთხვევაში, მათი გამოყენება უნდა მოხდეს თითოეული პატიმრისგან 
მომდინარე საფრთხის ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ფიზიკური დამორჩილების ინსტრუმენტები უნდა გამოიყენებოდეს როგორც 
უკიდურესი საშუალება მოძალადე პატიმრის შესაჩერებლად, რომელიც საფრთხეს უქმნის სხვების 
უსაფრთხოებას. დამორჩილების ინსტრუმენტები უნდა მოიხსნას პატიმრის მიერ ძალადობრივი 
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ქმედების შეწყვეტისთანავე. მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაშია შესაძლებელი ფიზიკური 
დამორჩილების ინსტრუმენტების გამოყენება პატიმრის მიერ საკუთარი თავისთვის ზიანის მიყენების 
არიდების მიზნით. საუკეთესო პრაქტიკის თანახმად, ეს ძალიან იშვიათად შეიძლება იყოს საჭირო, 
რადგან თვითდაზიანების თავიდან ასარიდებლად არსებობს უამრავი სხვა მეთოდი.

პატიმრებთან უშუალო კონტაქტში მყოფ თანამშრომლებს შეიძლება ჰქონდეთ ისეთი სახის სპეციალური 
საშუალება, როგორიცაა ხელკეტი, წიწაკის გაზი და ა.შ. კარგი პრაქტიკის თანახმად, ამ საშუალებების 
ტარება არ უნდა მოხდეს დემონსტრირების ან მუქარის მანერით. ზოგადი პრაქტიკაა, ხელკეტის 
შარვლის ჯიბეში ტარება: ამ ფორმით ის არ ჩანს, მაგრამ ადვილად ხელმისაწვდომია. დიდი ზომის 
ხელკეტის ტარება არ უნდა ხორციელდებოდეს  მუდმივ რეჟიმში. ისინი უნდა ინახებოდეს სტრატეგიულ 
ადგილას და მარტივად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საგანგებო მდგომარეობის დროს. 

მასობრივი არეულობისას, შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს სხვა სახის საშუალებებიც, როგორიც არის 
მაგალითად წყლის ჭავლი. თუმცა მსგავსი ტიპის მასობრივი დამორჩილების საშუალებები, როგორც 
წესი, დაწესებულების ადმინისტრაციებს არ გააჩნიათ და მისი გამოყენება ხდება, გარე სამსახურების 
(სპეციალური დანიშნულების რაზმი, ადგილობრივი პოლიცია) ჩართულობით.

5. სასიკვდილო/ლეტალური ძალა - პენიტენციური დაწესებულების პერსონალმა, რომელიც 
შეიარაღებულია და  რომლებიც გადამზადებულნი არიან ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებაში, 
შესაძლოა განიხილონ სასიკვდილო/ლეტალური ძალის (ცეცხლსასროლი იარაღის) გამოყენების 
შესაძლებლობა პატიმრის შესაჩერებლად. თუმცა, თუ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება 
ჩაითვლება პატიმრის შეჩერებისთვის მისაღებ ძალად, გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი 
გარემოებები:
•	 ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება  უნდა შეესაბამებოდეს ეროვნულ კანონმდებლობას;
•	 სასიკვდილო ძალის გამოყენება შეიძლება მხოლოდ თავდაცვისთვის, ჯანმრთელობის 

სერიოზული დაზიანებისა და სიცოცხლისათვის საფრთხის შექმნის შემთხვევაში180 181;
•	 სასიკვდილო ძალის გამოყენება შეიძლება განხილულ იქნეს, თუ ყველა სხვა ნაკლები ძალის 

შემცველი საშუალება ამოწურულია;
•	 შესაბამისი საშუალების არსებობისას, პირველ რიგში, უნდა მოხდეს პატიმრისთვის იარაღის 

დემონსტრირება და მისი სიტყვიერი გაფრთხილება;
•	 თუ არსებობს რეაგირებისთვის საკმარისი დრო, უნდა გაკეთდეს გამაფრთხილებელი 

გასროლა.

ზოგიერთ პენიტენციურ სისტემაში პერიმეტრის დაცვაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლები ატარებენ 
ცეცხლსასროლ იარაღს. ამ თანამშრომლებს უნდა ჰქონდეთ ნათელი ინსტრუქცია, თუ რა შემთხვევებში 
უნდა მოხდეს ამ იარაღის გამოყენება. ეს უნდა მოხდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც მყისიერი საფრთხე 
ექმნება ამ თანამშრომლის ან სხვის სიცოცხლეს. უნდა არსებობდეს სხვა დამატებითი გარემოება, 
რაც აფიქრებინებს თანამშრომელს, რომ ეს პატიმარი გაქცევით მყისიერ საფრთხეს უქმნის სხვის 
სიცოცხლეს და მის შესაჩერებლად არ არსებობს სხვა საშუალება. 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არასწორი პრაქტიკაა პატიმრებთან უშუალო კონტაქტში მყოფი 
თანამშრომლების მიერ ცეცხლსასროლი ან მსგავსი იარაღის ტარება, რომელიც შეიძლება 
არამიზნობრივად იქნეს გამოყენებული ან პატიმრებს ჩაუვარდეთ ხელში.182

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, „პერსონალს უნდა ეკრძალებოდეს ცეცხლსასროლი 
იარაღის ან სხვა სასიკვდილო იარაღის გამოყენება თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც ეს აუცილებელია ადამიანთა სიცოცხლის დასაცავად.“183 184

პოლიტიკა და პროცედურები

პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციამ უნდა შეიმუშავოს ძალის გამოყენების შესახებ ნათელი 
პოლიტიკა და პროცედურები, რაც იქნება სახელმძღვანელო დაწესებულების თანამშრომლებისათვის 
ინციდენტებთან გამკლავების დროს. ეს უნდა ეხებოდეს:
180  ციხეში ინციდენტების მართვის სახელმძღვანელო, გაერო, 2013, გვ.59-61.
181  გაერო, სამართალმდაცავი ორგანოების მიერ ძალისა და ცეცლსასროლი იარაღის გამოყენების შესახებ საბაზისო პრინციპები, 1990, 
პრინციპი (9).
182 ადამიანის უფლებათა მიდგომა ციხის მართვისას, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მე-2 გამოცემა, 2009, ენდრიუ კოილი, გვ. 
69-70.
183  ადამიანის უფლებათა ინტერ-ამერიკული კომისია, თავისუფლებააღკვეთილ ადამიანთა დაცვის შესახებ პრინციპები და საუკეთესო 
პრაქტიკა, პრინციპი XXIII, 2008.
184  გაერო, პატიმართა მოპყრობის სტანდარტული მინიმალური წესები, წესი 82
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•	 რა სახის და დონის ძალა უნდა იქნეს გამოყენებული;
•	 შემთხვევები, როდესაც შესაძლებელია ძალის გამოყენება;
•	 პერსონალი, რომელიც დატრენინგებული და უფლებამოსილია გამოიყენოს ძალა;
•	 ძალის გამოყენების დროს ნებადართული აღჭურვილობა;
•	 ანგარიშგებისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმები, მათ შორის არალეტალური და ლეტალური 

ძალის გამოყენების ინციდენტების განხილვის ჩათვლით;
•	 სამედიცინო ხასიათის ზომები იმ ინციდენტის შემდეგ, რომლიც დროსაც ძალის გამოყენებას 

ჰქონდა ადგილი.

პენიტენციური დაწესებულების რეგულაციები დეტალურად უნდა ადგენდენენ შესაბამის პროცედურებს. 
ასევე ნათლად უნდა იყოს განსაზღვრული, რომ დაუშვებელია დამორჩილების საშუალებების სასჯელის 
სახით გამოყენება. ჯაჭვები და ფეხის ბორკილები არ უნდა იქნეს გამოყენებული დამორჩილების 
ინსტრუმენტებად.185

პრობლემების გადაწყვეტის დაწესებულებაზე მორგებული კონცეფციის განვითარება და შემოღება 
არის პენიტენციური დაწესებულების ეფექტიანი მენეჯმენტის ქვაკუთხედი. ბევრ პენიტენციური 
დაწესებულებას აქვს შემუშავებული კონცეფცია, რომელიც მოიცავს უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული სიტუაციის შეფასების საფეხურებს.

საერთაშორისო სტანდარტები, განსაკუთრებით კი ძალის გამოყენებასთან დაკავშირებული 
პრინციპები, ასახული უნდა იყოს პროცედურებში, გათვალისწინებული უნდა იყოს პენიტენციური 
დაწესებულების თანამშრომლების ტრენინგ პროგრამაში. ყველა ძალის გამოყენების პროცედურა 
და ტრენინგი კონკრეტულად უნდა ეხებოდეს შესაბამის სტანდარტებსა და პატიმრებთან მოპყრობის 
ადამიანის უფლებათა პრინციპებს.

კონკრეტულ მნიშვნელოვან ინციდენტთან გამკლავების მიზნით, შემუშავებული ინტერვენციის გეგმა 
უნდა ადგენდეს გადამზადებული თანამშრომლების მიერ გამოყენებადი ძალის ხარისხსა და სახეს და 
უნდა ანიჭებდეს მათ ძალის გამოყენების უფლებამოსილებას.

დამორჩილების ინსტრუმენტების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება და პროცედურა უნდა 
ექვემდებარებოდეს ზედა რგოლის მხრიდან დეტალურ მონიტორინგსა და საუკეთესო პრაქტიკის 
თანახმად, უფლებამოსილი უწყების გარე მონიტორინგსაც.186

კიდევ ერთხელ უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ პატიმრებთან პირდაპირ კონტაქტში მყოფი ყველა 
თანამშრომელი გადამზადებული უნდა იყოს მინიმალური ძალის გამოყენების მიმართულებით. 
ისინი არ უნდა ეყრდნობოდნენ მხოლოდ პატიმართან შედარებით უკეთეს ფიზიკურ მონაცემებსა 
და სიძლიერეს. ბევრ შემთხვევაში  შესაძლოა ეს რთული იყოს, თუმცა, მაშინაც კი როდესაც ეს 
შესაძლებელია, შედეგი შეიძლება იყოს როგორც პატიმრის, ისე თანამშრომლის ჯანმრთელობის 
სეროზული დაზიანება. არსებობს კონტროლისა და შეკავების ბევრი ტექნიკა, რომლის ტრენინგის 
გავლის შედეგადაც თანამშრომლები შეძლებენ კონტროლის მოპოვებას, საკუთარი თავისა და 
პატიმრისათვის სერიოზული ზიანის მიყენების გარეშე. მენეჯმენტს უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია ამის 
შესახებ. იგი უნდა უზრუნველყოფდეს ყველა თანამშრომლის კომპეტენტურობას საბაზისო უნარებში 
და საკმარისი რაოდენობის თანამშრომელთა ტრენინგს შესაბამის ტექნიკებში.

185  ციხეში ინციდენტების მართვის სახელმძღვანელო, გაერო, 2013, გვ.62-63-61.
186  ადამიანის უფლებათა მიდგომა ციხის მართვისას, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მე-2 გამოცემა, 2009, ენდრიუ კოილი, 
გვ.65.
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მნიშვნელოვანია, გავეცნოთ წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის პრევენციის ევროპული 
კომიტეტის (CPT) 2014 წლის 1-11 დეკემბერს საქართველოში ვიზიტის შესახებ 

„ბ. “სპეციალური საშუალებები”

110. პატიმრობის კოდექსის ცვლილებები, რომლებიც ძალაშია 2014 წლის მაისიდან, 
მნიშვნელოვნად აფართოებს ციხეებში ნებადართულ „სპეციალურ საშუალებებს“. ადრე 
ნებადართულ ხელბორკილებთან, დამაწყნარებელ პერანგებთან და ცეცხლსასროლ იარაღთან 
ერთად, კოდექსის  571 ნაწილი დამატებს დამაწყნარებელ სკამებს, დამაწყნარებელ საწოლებს, 
ხელკეტებს, ცრემლსადენ გაზს, წიწაკის გაზს, არალეტალურ იარაღს, აკუსტიკურ საშუალებებს, 
ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შუქბგერით მოწყობილობას, წყალსატყორცნს და ძაღლებს. 
სახალხო დამცველმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოხატეს შეშფოთება „სპეციალური 
საშუალებების“ გაზრდილ ჩამონათვალთან (კერძოდ, წიწაკის გაზი, ცრემლსადენი გაზი და 
არალეტალური იარაღი) და მათი გამოყენების წესების ბუნდოვანებასთან დაკავშირებით.

უნდა აღინიშნოს, რომ ვიზიტის დროს, მონახულებულ ციხეებში ერთადერთი არსებული 
დამორჩილების ინსტრუმენტი იყო ხელბორკილები. მე-3 საპყრობილის დირექტორმა აცნობა 
დელეგაციას, რომ მის დაწესებულებაში ხელკეტები ეხლახანს მიიტანეს და თანამშრომლებისთვის 
დარიგებული არ ჰქონდათ, რადგან მათ ჯერ შესაბამისი ტრენინგი უნდა ჩატარებოდათ.
111. კომიტეტისთვის მიუღებელია პატიმრობის კოდექსის 571 ნაწილში მოცემული ბევრი „სპეციალურ 
საშუალება“. კომიტეტის აზრით, დამაწყნარებელი პერანგები არ უნდა იქნეს გამოყენებული ციხეში, 
რადგან სხვა მიზეზებთან ერთად, ის იწვევს დამცირებას და სტიგმატიზაციას. დამაწყნარებელი 
პერანგები ამოღებულ უნდა იქნას პატიმრობის კოდექსის 571 ნაწილში მოცემული „სპეციალური 
საშუალებების“ სიიდან.

რაც შეეხება, ცეცლსასროლ იარაღს, კომიტეტს არაერთხელ აღუნიშნავს, რომ მათი ტარება 
პატიმრებთან პირდაპირ კონტაქტში მყოფი პირების მიერ არასასურველი და სახიფათო პრაქტიკაა, 
რამაც შეიძლება გამოიწვიოს  მაღალი რისკის შემცველი სიტუაციები როგორც პატიმრებისთვის, 
ისე თანამშრომლებისთვის. ამასთან, ციხის თანამშრომლის მიერ იარაღის ყოველი გამოყენება 
არამხოლოდ უნდა აღირიცხოს, არამედ მასზე სრული ანგარიშგება უნდა მოხდეს და საჭიროების 
შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს დამოუკიდებელი გამოძიება.

ცრემლსადენი გაზი და წიწაკის გაზი პოტენციურად საშიშია და არ უნდა იქნეს გამოყენებული 
შეზღუდულ/ჩაკეტილ ადგილას. ამასთან, გამონაკლისის სახით ღია ადგილას მათი 
გამოყენებისას, შესაბამისი გარანტიები უნდა იყოს დადგენილი. მაგალითად, პირებს, რომლებიც 
მათ ზემოქმედებას დაექვემდებარებიან, უნდა ჰქონდეთ დაუყონებლივი წვდომა ექიმთან და მათ 
სწრაფად უნდა მიეწოდოთ ყველა საჭირო საშუალება. ისინი არ უნდა იქნეს გამოყენებული იმ 
პატიმრის მიმართ, რომელიც უკვე დამორჩილებულია. ასევე, ისინი არ უნდა იყოს ციხის ოფიცრის 
სტანდარტული აღჭურვილობის ნაწილი.

ელექტროშოკური იარაღის (Tasers) გამოყენება შეიძლება გამართლებულ იქნას მხოლოდ 
უკიდურეს შემთხვევაში როდესაც რეალური და დაუყოვნებლივი საფრთხე ექმნება სიცოცხლეს. 
გარდა ამისა, მხოლოდ სპეციალურად შერჩეული და დატრენინგებული ციხის თანამშრომლები 
უნდა იყვნენ უფლებამოსილნი მათ გამოყენებაზე და მათი გამოყენებისას ყველა შესაძლო 
გამაფრთხილებელი ზომა უნდა იქნეს გათვალისწინებული. 
კომიტეტი რეკომენდაციას უწევს ციხეში ცეცხლსასროლი იარაღის, ცრემლსადენი გაზის, წიწაკის 
გაზის და ელექტროშოკური იარაღის გამოყენების შესახებ წესებისა და რეგულაციების შესაბამის 
ცვლილებას.

112. რაც შეეხება სხვა „სპეციალურ საშუალებებს“ (რომლებიც ფიზიკურ უმოძრაობას იწვევს, 
როგორიცაა დამაწყნარებელი სკამები და საწოლები), მათი გამოყენებისას მხედველობაში უნდა 
იქნას მიღებული შემდეგი პრინციპები და მინიმალური სტანდარტები:
მის სათანადო გამოყენებასთან დაკავშირებით, ფიზიკური შებოჭვა გამოყენებულ უნდა 
იქნეს მხოლოდ უკანასკნელ საშუალებად ზიანის მიყენების პრევენციის მიზნით და მხოლოდ 
მაშინ, როდესაც ყველა სხვა საშუალება ამოწურულია. დაუშვებელია მათი სასჯელის სახით 
ან დატრენინგებულ თანამშრომელთა არასაკმარისი რაოდენობის კომპენსირების მიზნით 
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გამოყენება. არ უნდა მოხდეს მათი გამოყენება არასამედიცინო გარემოში, როდესაც 
ჰოსპიტალიზაცია უფრო შესაბამისი ინტერვენციის ზომაა.

ფიზიკური შებოჭვის მეთოდის ნებისმიერი გამოყენების შესახებ, ამ მეთოდის საჭიროების 
შეფასების მიზნით, დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს ექიმს.

გამოყენებული აღჭურვილობა უნდა იძლეოდეს უმოძრაობასთან დაკავშირებული საზიანო 
ეფექტის, დისკომფორტის და ტკივილის შემცირების შესაძლებლობას და თანამშრომლები 
დატრენინგებული უნდა იყვნენ მის გამოყენებაში.

ფიზიკური შებოჭვის ხანგრძლივობა უნდა იყოს მაქსიმალურად მოკლე (უფრო წუთები, ვიდრე 
საათები). შებოჭვის გაგრძელების საკითხი უნდა შეესაბამებოდეს ექიმის მიერ გაცემულ დასკვნას. 
უმოძრაობა დღეების განმავლობაში ვერ იქნება გამართლებული და ჩაითვლება არასათანადო 
მოპყრობად.
რაც შეეხება ზედამხედველობას, როდესაც პატიმარი ექვემდებარება ფიზიკურ შებოჭვას, 
დატრენინგებული თანამშრომელი ყოველთვის უნდა იყოს მასთან დახმარების მიზნით. ასეთი 
დახმარება შეიძლება მოიცავდეს მის თანხლებას საპრიფარეშომდე მისასვლელად ან მის 
დახმარებას კვებაში.

პატიმრები, რომელიც ექვემდებარებიან ფიზიკურ შებოჭვას, უნდა იყვნენ სრულად ინფორმირებული 
აღნიშნული ზომის გამოყენების მიზეზების შესახებ.

ნებისმიერი დაწესებულების მენეჯმენტმა, რომელმაც შესაძლოა გამოიყენოს შებოჭვა, უნდა 
გამოსცეს შესაბამისი წერილობითი სახელმძღვანელო წესები, რომლებიც გაითვალისწინებს 
ზემოთ აღნიშნულ კრიტერიუმებს. უნდა არსებობდეს შებოჭვის გამოყენების შემთხვევების 
აღრიცხვის სპეციალური რეესტრი. ჩანაწერი უნდა მოიცავდეს საშუალების გამოყენების დაწყების 
და დასრულების დროს, იმ ადამიანის სახელს, რომელმაც გასცა გამოყენების ნებართვა და 
მითითებას პატიმრის ან თანამშრომლის ნებისმიერ დაზიანებაზე.

გარდა ამისა, პატიმარს უნდა მიეცეს საშუალება განიხილოს მისი გამოცდილება შებოჭვის დროს 
ან ნებისმიერ შემთხევაში მისი დამთავრების შემდეგ. ამ განხილვას ყოველთვის უნდა დაესწროს 
ჯანდაცვის პერსონალის უფროსი თანამშრომელი ან სხვა სათანადოდ დატრენინგებული პირი.
კომიტეტი რეკომენდაციას უწევს, დამაწყნარებელი სკამების და ლოგინების შესახებ არსებული 
შესაბამისი ნორმების შეცვლას და გამართვას ზემოთ აღნიშნული პრინციპებისა და სტანდარტების 
შესაბამისად. უფრო ზოგადად, კომიტეტს სურს აღნიშნოს, რომ დამაწყნარებელი სკამები და 
ლოგინები არ უნდა იქნეს გამოყენებული არასამედიცინო გარემოში.

113. რაც შეეხება აკუსტიკურ საშუალებებს, ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შუქბგერით 
მოწყობილობას და წყალსატყორცნს, ისინი, როგორც წესი, გამოიყენება მასობრივი არეულობის 
კონტროლილს მიზნით და არ უნდა მოხდეს მათი გამოყენება შეზღუდულ/დახურულ სივრცეში, 
განსაკუთრებით კი საკნებსა და საცხოვრებელ ბლოკებში. მათი შეზღუდული გამოყენება 
შესაძლებელია მხოლოდ ღია სივრცეში (გარეთ) მასობრივი არეულობის შემთხვევაში. 
ნებისმიერ შემთხვევაში, უნდა არსებობდეს თანამშრომელთა სათანადო გადამზადება, 
აღრიცხვა (სისტემატური ვიდეო-ჩაწერის ჩათვლით) და ანგარიშგების პროცედურა როგორც 
მათ გამოყენებასთან, ისე პატიმრობის კოდექსის 571 ნაწილში მოცემულ სხვა საშუალებებთან 
დაკავშირებითაც.

და ბოლოს, კომიტეტს ესმის, რომ (სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილისგან 
განმარტების მიღების შემდეგ) ძაღლები არ იქნება გამოყენებული ციხეში გარდა საკნებისა და 
ნარკოტიკების ძებნის მიზნებისათვის, პატიმრებთან პირდაპირი კონტაქტის გარეშე. კომიტეტს 
სურს მიიღოს ინფორმაცია, რომ ეს არის არსებული წესების სწორი გაგება“187.

187  წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) 2014 წლის 1-11 დეკემბერს საქართველოში ვიზიტის 
შესახებ ანგარიში,  გვ. 59-62.
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რას გვეუბნება საერთაშორისო სტანდარტები

გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები

შემაკავებელი საშუალებები

წესი 47
1. უნდა აიკრძალოს ჯაჭვების, რკინების და დამორჩილების არსებითად მტკივნეული და 
დამამცირებელი სხვა საშუალებების გამოყენება. 
2. სხვა შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ კანონიერი ნებართვის 
საფუძველზე შემდეგი მდგომარეობის არსებობისას:  
(ა) პატიმრის გადაყვანის დროს, როგორც გაქცევის აღმკვეთი ზომა და იმ პირობით, რომ მოხსნიან 
პატიმრის სასამართლო ან ადმინისტრაციულ ორგანოში წარდგენამდე;
(ბ) ციხის დირექტორის მიერ გაცემული ბრძანების საფუძველზე, იმ შემთხვევაში, როდესაც 
კონტროლის ყველა სხვა მექანიზმი უშედეგოა და შეუძლებელი პატიმრის მიერ თვითდაზიანების 
ან სხვების ან ქონების დაზიანების შეჩერება; აუცილებელია, დირექტორმა დაუყოვნებლივ 
აცნობოს ექიმს ან სხვა კვალიფიციურ სამედიცინო პროფესიონალს ასეთი შემთხვევების შესახებ 
და მიაწოდოს ინფორმაცია ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოს.

წესი 48 
1. როდესაც შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება ხდება 47-ე წესის მე-2 პარაგრაფით 
გათვალისწინებულ შემთხვევებში, უნდა მოქმედებდეს შემდეგი პრინციპები: 
(ა) შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც 
არცერთი მასზე მსუბუქი ზომა არ არის ეფექტური შეუზღუდავი გადაადგილებით გამოწვეული 
რისკების აღსაკვეთად;
(ბ) გამოყენებული შეკავების მეთოდი უნდა წარმოადგენდეს ყველაზე ნაკლებ ინტრუზიულ 
მეთოდს, რომლის გამოყენებაც აუცილებელი და  გონივრულად ხელმისაწვდომია პატიმრის 
მოძრაობის კონტროლისთვის, წარმოქმნილი რისკის დონისა და ხასიათის გათვალისწინებით;  
(გ) შეკავების საშუალებების გამოყენება დაშვებულია მხოლოდ საჭირო დროის მონაკვეთში და 
უნდა მოიხსნას პატიმრის უკონტროლო მოძრაობით გამოწვეული რისკის გაქრობისთანავე. 
2. შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება დაუშვებელია ფეხმძიმე, მშობიარე და 
ახლადნამშობიარები ქალების მიმართ.

წესი 49
ციხის ადმინისტრაციამ უნდა განახორციელოს დაშვება კონტროლის ისეთ ტექნიკაზე და 
ჩაატაროს ტრენინგი მისი გამოყენების შესახებ, რომელიც გამორიცხავს შემაკავებელი 
საშუალებების გამოყენებას ან შეამცირებს მათ ინტრუზიულ ბუნებას. 

ციხის ევროპული წესები

ძალის გამოყენება

64.1 ციხის ადმინისტრაციამ არ შეიძლება ძალა გამოიყენოს პატიმრების წინააღმდეგ გარდა 
თავდაცვის ან გაქცევის მცდელობის შემთხვევისას, აგრეთვე აქტიური ან პასიური ფიზიკური 
წინააღმდეგობისას კანონის ფარგლებში და ყოველთვის როგორც უკანასკნელი ღონისძიება. 
64.2 გამოყენებული ძალის ხარისხი უნდა იყოს საჭიროების მინიმუმი და გამოყენებულ იქნას 
დროის ძალზედ მცირე პერიოდში. 
65. უნდა არსებობდეს დეტალური პროცედურები ძალის გამოყენების შესახებ შემდეგი პირობების 
ჩათვლით: 
ა. სხვადასხვა ძალა, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას; 
ბ. გარემოებები, რომელშიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას კონკრეტული სახეობის ძალა; 
გ. ციხის თანამშრომელები, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან გამოიყენონ სხვადასხვა სახის 
ძალა; 
დ. რომელი დონის თანამდებობის პირი გასცემს ნებართვას ძალის გამოყენების წინ ძალის 
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გამოყენებაზე; და 
ე. ანგარიში ძალის გამოყენების შესახებ უნდა შედგეს მის დასრულებისთანავე. 
66. ციხის თანამშრომელები, რომლებიც უშულოდ პატიმრებთან მუშაობენ, უნდა გადიოდნენ 
სპეციალურ წრთვნას იმ ტექნიკურ საჭიროებებში, რომელიც უზრუნველყოფს ძალის შემდგომ 
გამოყენებას  გარკვეული შეზღუდვების მიზნით იმ პატიმრების მიმართ, რომლებიც არიან 
აგრესიულნი. 
67.1 სხვა სამართალდამცავი სახელმწიფო ორგანოს წარმომადგენელი შეიძლება ჩაერიოს ციხის 
შიგნით პატიმრებთან ურთიერთობაში მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში. 
67.2 ასეთი სახის ურთიერთობა უნდა იყოს რეგულირებული  ციხის ადმინისტარციისა და 
სამართალდამცავი სახელმწიფო ორგანოს შორის დადებული შეთანხმებით, გარდა იმ შემთხვევისა 
როდესაც ასეთი ურთიერთობა უკვე აღარ რეგულირდება ეროვნული კანონმდებლობით. 
67.3 ასეთი შეთანხმება უნდა მოიცავდეს: 
ა. იმ გარემოებებს, რომლის არსებობის შემთხვევაშიც შეიძლება სამართლადამცავი სახელმწიფო 
ორგანოს წარმომადგენლები შევიდნენ ციხეში კონკრეტული კოფლიქტის გადასაწყვეტად; 
უფლებამოსილების ხარისხს, რომელიც უნდა გააჩნდეთ ასეთი სამართლადამცავი სახელმწიფო 
ორგანოს წარმომადგენლებს მათი ციხეში ყოფნისას; 
გ. სხვასხვა სახის ძალას, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს ასეთი ორგანოს წარმომადგენელმა; 
დ. ის გარემოებები, რომლის არსებობისასაც შეიძლება იქნას გამოყენებული კონრეტული სახის 
ძალა; 
ე. თანამდებობის პირი, რომელიც გასცემს ძალის გამოყენების ნებართვას; და 
ვ. ანგარიში ძალის გამოყენების შესახებ უნდა შედგეს ძალის გამოყენების დასრულებისთანავე. 

შემზღუდავი ღონისძიებები
68.1 ბორკილებისა და ლითონის გამოყენება უნდა აიკრძალოს; 
68.2 ხელბორკილების, დამაწყნარებელი პერანგის და შეზღუდვის სხვა საშუალებები არ შეიძლება 
გამოყენებულ იქნას გარდა შემდეგი შემთხვევებისა: როდესაც აუცილებელია მისი გამოყენება 
როგორც უსაფრთხოების ზომა გაქცევის საწინააღმდეგოდ პატიმართა სასამართლოში ან 
სხვა ადმინისტრაციულ სტრუქტურაში გადაყვანისას გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც ციხის 
ადმინისტარაცია მიიღებს სხვაგვარად გადაწყვეტილებას; ციხის დირექტორის ბრძანებით თუ 
კონტროლის სხვა ღონისძიებები ვერ უზრუნველყოფს პატიმარის დაცვას თვითდაზიანებისაგან 
ან პატიმრის მიერ გარშემომყოფთა დაზიანებას, აგრეთვე იმისათვის რომ აღკვეთილ იქნას 
საკუთრების დაზიანება. ასეთ შემთხვევებში ციხის დირექტორი დაუყოვნებლივ აცნობებს ექიმს 
და ციხის ადმინისტრაციას. 
68.3 უშიშროების ღონისძიებები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმაზე უფრო მეტ ხანს ვიდრე ეს 
აუცილებელი. 
68.4 უშიშროების ღონისძიების გამოყენების წესი უნდა იყოგანსაზღვრული ეროვნული 
კანომდებლობით. 

იარაღი
69.1 გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევების გარდა ციხის თანამშრომელმა არ უნდა ატაროს 
სასიკვდილო იარაღი ციხის შიდა პერიმეტრზე. 
69.2 ციხის პერიმეტრზე უნდა აიკრძალოს იარაღის ღიად ტარება, ხელკეტის ჩათვლით იმ პირების 
მიერ რომლებიც კონტაქტში იმყოფებიან პატიმრებან, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც 
ეს აუცილებელია უსაფრთხოებისა და უშიშროების მოსაზრებებით კონკრეტული ინციდენტის 
არსებობისას. 
69.3 ციხის თანამშრომლები არ უნდა ატარებდნენ იარაღს  გარდა იმ შემთხვევებისა როდესაც 
მათ გავლილი აქვთ სეპციალური მომზადება.
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ადგილობრივი კანონმდებლობა

უსაფრთხოების ღონისძიებები
მსჯავრდებულის მიერ საკუთარი თავის, სხვისი და ქონების დაზიანების თავიდან აცილების, პენიტენციურ 
დაწესებულებაში დანაშაულისა და სხვა სამართალდარღვევის აღკვეთის, მსჯავრდებულის 
მიერ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურის კანონიერი მოთხოვნისადმი 
დაუმორჩილებლობის, თავდასხმის მოგერიების, ჯგუფური დაუმორჩილებლობის ან/და მასობრივი 
არეულობის აღკვეთის მიზნით, დასაბუთებული გადაწყვეტილებით მსჯავრდებულის მიმართ შეიძლება 
გამოყენებულ იქნეს შემდეგი უსაფრთხოების ღონისძიებები:
•	 სპეციალური საშუალებების გამოყენება;
•	 სხვა მსჯავრდებულთაგან მისი განცალკევება;
•	 დროებით სხვა პენიტენციურ დაწესებულებაში გადაყვანა;
•	 არაუმეტეს 24 საათით სამარტოო საკანში მოთავსება;
•	 დროებითი საგუშაგოს ან დამატებითი საგუშაგოს შექმნა.

დაუშვებელია უსაფრთხოების ღონისძიების მსჯავრდებულის დასჯის მიზნით გამოყენება. 
უსაფრთხოების ღონისძიების განხორციელება უნდა შეწყდეს დაუყოვნებლივ, იმ საფრთხის 
აღმოფხვრისთანავე, რომლის აღსაკვეთადაც ეს ღონისძიება გამოიყენებოდა, ხოლო აღნიშნული 
ღონისძიების განხორციელების შემდეგ, პენიტენციური დაწესებულების ხელმძღვანელობა სამედიცინო 
პერსონალთან ერთად მსჯავრდებულს დაუყოვნებლივ უტარებს სამედიცინო შემოწმებას. სამედიცინო 
შემოწმების შესახებ დგება შესაბამისი აქტი.188 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საფუძვლის 
არსებობისას, შესაძლებელია მსჯავრდებულის სხვა მსჯავრდებულებისაგან განცალკევება, რა 
დროსაც, ხორციელდება მისი სხვა საკანში ან უსაფრთხო ოთახში მოთავსება.189 მსჯავრდებულის სხვა 
მსჯავრდებულებისაგან არაუმეტეს 30 დღისა განცალკევებით მოთავსების თაობაზე, მსჯავრდებულის 
განცხადების საფუძველზე ან საკუთარი ინიციატივით, გადაწყვეტილებას იღებს პენიტენციური 
დაწესებულების დირექტორი, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში, განცალკევებით მოთავსების 
ხანგრძლივობა მისივე გადაწყვეტილებით შეიძლება გაიზარდოს გონივრული ვადით, იმ საფრთხის 
აღმოფხვრამდე, რომლის საფუძველზეც განხორციელდა მსჯავრდებულის განცალკევება. ამასთან, 
აღსანიშნავია, რომ მსჯავრდებულისათვის საფრთხის წარმოშობისას, ეს უკანასკნელი, პირადი 
უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, უფლებამოსილია მიმართოს პენიტენციური დაწესებულების ნებისმიერ 
მოსამსახურეს ზეპირი ან წერილობითი განცხადებით. პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის 
არყოფნის შემთხვევაში, მსჯავრდებული სხვა მსჯავრდებულებისაგან განცალკევებით შეიძლება 
მოთავსდეს დაწესებულების დირექტორის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილებით, 
მაგრამ არაუმეტეს 24 საათისა. 

თუ უსაფრთხოების ღონისძიებებმა შესაბამისი შედეგები არ გამოიღო, პენიტენციური დაწესებულების 
დირექტორი პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორის წინაშე შუამდგომლობს მსჯავრდებულის 
ან მსჯავრდებულის უსაფრთხოებისათვის საშიში პირების სხვა პენიტენციურ დაწესებულებაში 
გადაყვანის თაობაზე. აქვე აღსანიშნავია, რომ შესაბამისი საფუძვლების არსებობისას, მითითებული 
შუამდგომლობის აღსაძრავად აუცილებელი არ არის განცალკევების კანონმდებლობით დადგენილი 
ვადის ამოწურვა. 

უსაფრთხოების ღონისძიების ერთ-ერთ სახედ უნდა განვიხილოთ მსჯავრდებულის უსაფრთხო ოთახში 
გადაყვანაც, რომელიც პენიტენციურ დაწესებულებაში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არსებობის 
შემთხვევაში, პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის გადაწყვეტილებით, შესაძლებელია  
განხორციელდეს იმ მსჯავრდებულის მიმართ, რომელიც აშკარად საფრთხეს უქმნის ან შეიძლება 
შეუქმნას საკუთარ ან სხვის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან/და ქონებას. უსაფრთხო ოთახი აღჭურვილი 
უნდა იყოს უსაფრთხო ლეიბით, სათვალთვალო კამერით, რომლის ხედვის არე არ მოიცავს 
ტუალეტის ნიჟარას, დისტანციურად მართვადი, დაზიანებისადმი მედეგი ღია ტიპის ტუალეტით, 
ონკანით, განათებით და სათანადო ვენტილაციით. უსაფრთხო ოთახში განთავსებული მსჯავრდებული 
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი ხელმისაწვდომობით. ამასთან, 
მსჯავრდებულზე ხორციელდება 24 საათიანი ვიზუალური ან/და ელექტრონული საშუალებით 

188  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, 57-ე მუხლი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 
აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, 25-ე მუხლი. 
189  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, 57-ე მუხლი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 
აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, 26-ე და 27-ე მუხლები.
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მეთვალყურეობა და კონტროლი, კანონმდებლობით დადგენილი წესის190 შესაბამისად. უსაფრთხო 
ოთახში განთავსებული პირის მიმართ, საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სპეციალური საშუალებები.

რაც შეეხება მსჯავრდებულის მიმართ სპეციალური საშუალებების გამოყენებას, აღნიშნული 
უსაფრთხოების ღონისძიება მკაცრადაა რეგლამენტირებული191 და მისი გამოყენება დასაშვებია 
მხოლოდ უკიდურესი ღონისძიების სახით, როცა სხვა საშუალებებით შუძლებელია ლეგიტიმური 
მიზნის მიღწევა.

სპეციალური საშუალებები 
სპეციალური საშუალებების გამოყენების უფლება აქვთ:
•	 პენიტენციური დაწესებულების მოსამსახურეს ან მოსამსახურეებისაგან შემდგარ ჯგუფს; 
•	 პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს 

მოსამსახურეებისაგან შემდგარ საბადრაგო ჯგუფს ან კოლონას;
•	 პენიტენციური დეპარტამენტის სპეციალური დანიშნულების მთავარი სამმართველოს 

მოსამსახურეებისაგან შემდგარ ჯგუფს.192

მსჯავრდებულის მიმართ დასაშვებია გამოყენებულ იქნეს შემდეგი სპეციალური საშუალებები:
•	 ხელბორკილი;
•	 დამაწყნარებელი პერანგი;
•	 დამაწყნარებელი სკამი;
•	 დამაწყნარებელი საწოლი;
•	 რეზინის ხელკეტი;
•	 ცრემლსადენი გაზი;
•	 წიწაკის გაზი;
•	 არალეტალური იარაღი (რეზინის ტყვია, საღებავის სასროლი, სასროლი ბადე, კვამლმდენი);
•	 აკუსტიკური საშუალება;
•	 ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შუქბგერითი მოწყობილობა;
•	 წყალსატყორცნი;
•	 სასამსახურო ძაღლი.

სპეციალური საშუალებების გამოყენების უფლება აქვს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 
სპეციალურად უფლებამოსილ პირს, რომელსაც გავლილი აქვს შესაბამისი მომზადება. 

სპეციალური საშუალება გამოიყენება უსაფრთხოების უკიდურესი ღონისძიების სახით, იმ შემთხვევაში, 
როდესაც სხვა საშუალება არაეფექტურია. სპეციალური საშუალების გამოყენება უნდა იყოს 
წარმოქმნილი საფრთხის პროპორციული, რომელიც ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად უფრო ნაკლებ 
ზიანს მიაყენებს აღნიშნული ღონისძიების ადრესატს. დაუშვებელია სპეციალურ საშუალებათა 
მსჯავრდებულის დასჯის მიზნით გამოყენება და აგრეთვე, ისეთი ფორმით გამოყენება, რომელიც 
იწვევს მსჯავრდებულის პატივისა და ღირსების შელახვას.193  

უსაფრთხოების ღონისძიებების განხორციელების მიზნით სპეციალური საშუალებების გამოყენება 
დასაშვებია შემდეგ შემთხვევებში:194

•	 ხელბორკილი - პირის მიმართ, რომელიც თავისი ქმედებით წინააღმდეგობას უწევს სპეციალური 
პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეს ან/და არ ემორჩილება მის კანონიერ მოთხოვნას; 
საფრთხეს უქმნის საკუთარ ან/და სხვის სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას; აზიანებს ან ცდილობს 
დააზიანოს სხვისი/სახელმწიფო ქონება; ცდილობს გაქცევას; აგრეთვე თუ არსებობს ამ ქვეპუნქტით 

190  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, 54-ე მუხლი.
191  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, 571 მუხლი; „სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შეიარაღებაში არსებულ სპეციალურ 
საშუალებათა სახეების, მათი შენახვის, ტარებისა და გამოყენების წესის და პირობების, აგრეთვე სპეციალური საშუალებების გამოყენების 
უფლების მქონე პირის განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 
წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი.
192  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 
პირველი მუხლის მე-3 პუნქტი.
193  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-2 
მუხლი.
194  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, 571 მუხლის მე-2 ნაწილი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 
2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტი.
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გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის გონივრული ეჭვი;  
•	 დამაწყნარებელი პერანგი, დამაწყნარებელი სკამი და დამაწყნარებელი საწოლი - პირის 

მიმართ, რომელმაც სცადა ზიანი მიეყენებინა საკუთარი თავისთვის ან სხვისთვის ან/და ზიანი 
მიაყენა საკუთარ თავს ან სხვას; რომელიც აზიანებს ან ცდილობს დააზიანოს სხვისი/სახელმწიფო 
ქონება; აგრეთვე რომლის მოქმედება გამოხატულად აგრესიულია. აღნიშნული სპეციალური 
საშუალებები გამოყენებული უნდა იქნეს ექიმის მეთვალყურეობით. პენიტენციური დაწესებულების 
ექიმი უფლებამოსილია, დადგენილი წესით გასცეს რეკომენდაცია აღნიშნული სპეციალური 
საშუალებების გამოყენების მიზანშეუწონლობასთან ან შეწყვეტასთან დაკავშირებით;195

•	 რეზინის ხელკეტი - მსჯავრდებულის მიერ საკუთარი თავის, გარშემომყოფთა დაზიანების თავიდან 
აცილების, დაწესებულებაში ან მსჯავრდებულის გაყვანისას/გადაყვანისას დანაშაულისა და 
სხვა სამართალდარღვევის აღკვეთის, თავდასხმის მოგერიების, დაუმორჩილებლობის ან/და 
მასობრივი არეულობის აღკვეთის მიზნით; 

•	 ცრემლსადენი გაზი, არალეტალური იარაღი და აკუსტიკური საშუალება - გარშემომყოფებზე ან/და 
დაცულ ობიექტზე მსჯავრდებულის თავდასხმის მოსაგერიებლად, მასობრივი არეულობის ან/და 
საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების ჯგუფური დარღვევის აღსაკვეთად;

•	 წიწაკის გაზი - დანაშაულის, თავდასხმის, გაქცევის, მასობრივი დაუმორჩილებლობის ან/
და მასობრივი არეულობის აღსაკვეთად, დაცულ ობიექტზე თავდასხმის მოსაგერიებლად, 
საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების ჯგუფური დარღვევის აღსაკვეთად, შეიარაღებული 
პირის დასაკავებლად;

•	 ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შუქბგერითი მოწყობილობა - გარშემომყოფებზე ან/და დაცულ 
ობიექტზე მსჯავრდებულის თავდასხმის მოსაგერიებლად, შეიარაღებული პირის დასაკავებლად, 
იმ დაკავებული ობიექტის დატოვების მიზნით, რომელსაც პირი თავს აფარებს;

•	 წყალსატყორცნი - მასობრივი არეულობის ან/და წესრიგის დარღვევის აღსაკვეთად, დაცულ 
ობიექტზე ჯგუფური თავდასხმის მოსაგერიებლად, შეიარაღებული პირის დასაკავებლად;

•	 სასამსახურო ძაღლი - მსჯავრდებულის გაქცევისას ან გაქცევის მცდელობისას, აკრძალული 
ნივთების აღმოსაჩენად, თავდასხმის მოსაგერიებლად.

სპეციალური საშუალებების გამოყენების უფლების მქონე პირი ვალდებულია სპეციალური 
საშუალების გამოყენების შესახებ წინასწარ გააფრთხილოს შესაბამისი პირი, მისცეს გონივრული ვადა 
მისი კანონიერი მოთხოვნის შესასრულებლად, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა დაყოვნებამ შეიძლება 
გამოიწვიოს ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის ხელყოფა, ქონების დაზიანება ან სხვა მძიმე 
შედეგი, ან შექმნილ სიტუაციაში ასეთი გაფრთხილება გაუმართლებელია ან შეუძლებელია.196

იმ შემთხვევაში, როდესაც აშკარაა, რომ შეუძლებელია ლეგიტიმური მიზნის მიღწევა ერთი საშუალებით, 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საფუძვლებითა და ფარგლებში დასაშვებია რამდენიმე 
სახის სპეციალური საშუალების ერთდროულად გამოყენება.197

პენიტენციურ დაწესებულებაში სპეციალური საშუალების გამოყენების შესახებ დაუყოვნებლივ 
ეცნობებათ შესაბამისი პენიტენციური დაწესებულების დირექტორს და ექიმს ან ექთანს, გარდა 
ხელბორკილის გამოყენების შემთხვევისა, ხოლო სპეციალური საშუალების გამოყენების შემდეგ, 
მსჯავრდებულს პირველი შესაძლებლობისთანავე უტარდება სამედიცინო შემოწმება. სპეციალური 
საშუალების გამოყენების შესახებ დგება ოქმი, სადაც აღინიშნება გამოყენებული სპეციალური 
საშუალება, მისი გამოყენების დასაბუთება და სხვა მონაცემები. ამასთან, სპეციალური საშუალების 
გამოყენების საფუძვლის აღმოფხვრის შემდეგ, შესაბამისი პენიტენციური დაწესებულების დირექტორი 
ადგენს ანგარიშს და მას დაუყოვნებლივ უგზავნის საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
მინისტრს და პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორს. 

მსჯავრდებულის ბადრაგირებისას უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ან/და მისი გაქცევის თავიდან 
აცილების მიზნით მსჯავრდებულის მიმართ სპეციალური საშუალების გამოყენების შესახებ ჯგუფის 
ან კოლონის უფროსი დაუყოვნებლივ აცნობებს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესაბამის 
უფლებამოსილ პირს და ექიმს ან ექთანს, გარდა ხელბორკილის გამოყენების შემთხვევისა.198

195  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-7 
მუხლი, პირველი-მე-3 პუნქტები.
196  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“ 571 მუხლის მე-5 ნაწილი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 
2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-15 მუხლი.
197  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-12 
მუხლი.
198  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“ 571 მუხლის მე-7-მე-10 ნაწილები, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
მინისტრის 2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-16-მე-18 მუხლები.
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104

დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა, წიწაკის გაზის გამოყენებასთან დაკავშირებით, 
განსაკუთრებულ და გასათვალისწინებელ რეგულაციას შეიცავს, კერძოდ, წიწაკის გაზი გამოიყენება 
უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც არსებული საფრთხის აღმოსაფხვრელად სხვა სპეციალური 
საშუალებების გამოყენება არაეფექტიანია. დაუშვებელია წიწაკის გაზის დახურულ სივრცეში, 
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში და იმ პირთა მიმართ გამოყენება, 
რომლებიც უკვე იმყოფებიან შესაბამისი უფლებამოსილი პირის კონტროლის ქვეშ.199

გარდა ზემოაღნიშნულისა, კანონმდებლობა ადგენს მთელ რიგ წესებსა თუ აკრძალვებს200, რომელიც 
გათვალისწინებულ უნდა იქნეს სპეციალური საშუალებების გამოყენებისას. კერძოდ, დაუშვებელია 
მსჯავრდებულის ხელბორკილით მყარ ზედაპირზე მიმაგრება, გარდა იმ უკიდურესი შემთხვევისა, 
როდესაც სხვა საშუალებების გამოყენებით შეუძლებელია კანონიერი მიზნის მიღწევა. ხელბორკილების 
დადებისას ბრალდებულს/მსჯავრდებულს, როგორც წესი, ხელები უნდა ჰქონდეს უკან, გარდა იმ 
შემთხვევისა როცა შესაბამისი მდგომარეობა არ მოიცავს სხვაგვარი ფიქსაციის აუცილებლობას. 
ხელბორკილები მოიხსნება მხოლოდ ასეთი გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილების მქონე 
პირის მიერ. ხელბორკილები აგრეთვე მოიხსნება:
•	 ბუნებრივი საჭიროებისას და კვების დროს (გარდა მასობრივი არეულობის ან ჯგუფური 

დაუმორჩილებლობის შემთხვევისა);
•	 სიცოცხლისთვის საშიში პირობების წარმოქმნისას (ხანძარი, წყალდიდობა და ა.შ.).

დაუშვებელია, აგრეთვე, პენიტენციურ დაწესებულებაში ან მსჯავრდებულის გაყვანისას/გადაყვანისას 
ისეთი სპეციალური საშუალების გამოყენება, რომელიც იწვევს მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის 
მძიმე დაზიანებას, დაკავშირებულია გაუმართლებელ რისკთან ან აკრძალულია საქართველოს 
საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და საერთაშორისო აქტებით. ამასთან, სპეციალური 
საშუალებების გამოყენებისას შეძლებისდაგვარად უნდა იქნეს გათვალისწინებული პირის 
ჯანმრთელობის მდგომარეობა და შეზღუდული შესაძლებლობები.

დამაწყნარებელი პერანგის გამოყენების შემთხვევაში, მისი ჩაცმის შემდეგ, მსჯავრდებულის 
ხელები გადაიწევა უკან ზურგის მხარეს და მას უნდა ჰქონდეს დამოუკიდებლად გადაადგილების 
შესაძლებლობა. მსჯავრდებულის დაწოლა ლეიბზე უნდა მოხდეს სახით ზემოთ.

რეზინის ხელკეტის გამოყენებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნას, რომ დაუშვებელია მისი 
მიზანმიმართულად გამოყენება სხეულის სხვა ადგილებში, გარდა სხეულის ზედა და ქვედა კიდურების 
მიდამოებისა.

არალეტალური იარაღის, ცრემლსადენის, აკუსტიკური საშუალების და ფსიქოლოგიური ზემოქმედების 
შუქბგერითი მოწყობილობის გამოყენება ხორციელდება მათი ტექნიკური მახასიათებლების/
შეზღუდვების გათვალისწინებით, იმგვარად, რომ არ გამოიწვიოს ადამიანის მძიმე დასახიჩრება ან 
სიცოცხლის მოსპობა. დაუშვებელია არალეტალური იარაღის თავში დამიზნებით სროლა, გარდა 
სასროლი ბადისა.

წყალსატყორცნი გამოიყენებისას დაცული უნდა იყოს შემდეგი წესები:
•	 დაუშვებელია წყლის ჭავლში ცრემლსადენი გაზის (CS) ან წიწაკის გაზის კონცენტრაცია 

აღემატებოდეს 5 %-ს;
•	 წყალსატყორცნის გამოყენების თაობაზე გაფრთხილება უნდა განხორციელდეს ხმოვანი 

საშუალებით;
•	 აკრძალულია წყალსატყორცნის გამოყენება ელექტრომოწყობილობებისა და დანადგარების 

ახლოს არანაკლებ 5 მეტრის ფარგლებში, თუ ძაბვა არ აღემატება 1000 ვოლტს, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როცა აღნიშნული მოწყობილობები და დანადგარები გამორთულია;

•	 აკრძალულია წყალსატყორცნის გამოყენება ელექტრომოწყობილობებისა და დანადგარების 
ახლოს არანაკლებ 10 მეტრის ფარგლებში, თუ ძაბვა  აღემატება 1000 ვოლტს, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როცა აღნიშნული მოწყობილობები და დანადგარები გამორთულია;

•	 აკრძალულია წყალსატყორცნის გამოყენება იმ ადგილთან ახლოს, სადაც მუშავდება ქიმიური 
ნივთიერებები, რომლებიც წყალთან რეაქციის დროს იწვევენ აფეთქებას.

199  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“ 571 მუხლის მე-12 ნაწილი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 
2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-4 მუხლის მე-5 პუნქტი.
200  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-6-
მე-11 მუხლები.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

რაც შეეხება სასამსახურო ძაღლის გამოყენებას, აღსანიშნავია, რომ მისი გამოყენება დასაშვებია, თუ 
იგი არის შესაბამისად გაწვრთნილი და ემორჩილება სპეციალური საშუალების გამოყენების უფლების 
მქონე პირის ბრძანებას. ამასთან, დაუშვებელია სასამსახურო ძაღლის გამოყენება პირის მიმართ, 
მიზანმიმართულად, სხეულის მძიმე დაზიანების მისაყენებლად.

პენიტენციურ დაწესებულებაში სპეციალური საშუალებების შესანახად გამოიყოფა შესაბამისი 
დაცული ადგილი, რომელიც განისაზღვრება დეპარტამენტის დირექტორის მიერ, ხოლო სპეციალური 
საშუალებების შენახვაზე უფლებამოსილია სპეციალურად გადამზადებული  პენიტენციური 
დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის ან/და უსაფრთხოების განყოფილების შესაბამისი 
მოსამსახურეებისაგან შემდგარი ჯგუფი.201 

პენიტენციურ დაწესებულებებში, გარდა დახურული ტიპისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულებებისა, აკრძალულია რომელიმე სპეციალური საშუალებების ტარება. რაც 
შეეხება დახურული ტიპისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებს, 
აღნიშნულ დაწესებულებებში შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ დასაშვებია მხოლოდ 
ხელბორკილის ტარება.202

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 
მოსამსახურეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ცეცხლსასროლი იარაღი.203 კერძოდ, თუ ბრალდებული/
მსჯავრდებული თავს ესხმის სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეს ან სხვა პირს, 
ან სჩადის სხვა განზრახ მოქმედებას, რომელიც პირდაპირ, უშუალო და იმწუთიერ საფრთხეს 
უქმნის სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურის ან სხვა პირის ჯანმრთელობას ან/და 
სიცოცხლეს, დასაშვებია სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურის მიერ ცეცხლსასროლი 
იარაღის გამოყენება, თუ აღნიშნული მოქმედების სხვა საშუალებით აღკვეთა შეუძლებელია. 
გამოყენებული ძალა კანონიერი მიზნისა და იმ საფრთხის პროპორციული უნდა იყოს, რომელსაც 
ბრალდებული/მსჯავრდებული სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეს ან სხვა პირს 
უქმნის. ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება დასაშვებია, აგრეთვე, ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 
პენიტენციური დაწესებულებიდან ან გაყვანისას/გადაყვანისას გაქცევის ან სპეციალურ სატრანსპორტო 
საშუალებაზე თავდასხმის შემთხვევაში, უკიდურესი აუცილებლობიდან გამომდინარე.

ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების უფლებამოსილების მქონე პირი ვალდებულია ცეცხლსასროლი 
იარაღის გამოყენების შესახებ წინასწარ გააფრთხილოს შესაბამისი პირი, მისცეს გონივრული ვადა 
მისი კანონიერი მოთხოვნის შესასრულებლად, აგრეთვე მოახდინოს გამაფრთხილებელი გასროლა, 
გარდა იმ შემთხვევისა, როცა დაყოვნებამ შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის სიცოცხლისა და 
ჯანმრთელობის ხელყოფა, ქონების დაზიანება ან სხვა მძიმე შედეგი, ან შექმნილ სიტუაციაში ასეთი 
გაფრთხილება გაუმართლებელია ან შეუძლებელია.

დაუშვებელია პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე სპეციალური პენიტენციური სამსახურის იმ 
მოსამსახურის მიერ ცეცხლსასროლი იარაღის ტარება ან/და შენახვა, რომელსაც უშუალო შეხება აქვს 
პატიმართან, აგრეთვე დაუშვებელია პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე ცეცხლსასროლი 
იარაღის შეტანა, გარდა ზემოხსენებული ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებისა და პენიტენციური 
დაწესებულების დაცვის განხორციელების შემთხვევებისა.

201  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-19 
მუხლი.
202  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-20 
მუხლი.
203  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“ 572 მუხლი.
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1. შესავალი 

წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ 2019 

წლის ივლისისა და აგვისტოს თვეში N2, N8, N14 და N15 დაწესებულებებში 

განხორციელებული მონიტორინგის ვიზიტების შემდგომ ანგარიშს. ვიზიტებს წინ 

უძღოდა სხვადასხვა წყაროდან მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზი, საკვლევი 

საკითხების განსაზღვრა და მონიტორინგის ინსტრუმენტის მონიტორინგის 

ამოცანებთან მისადაგება.   

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატიდან გამომდინარე, ანგარიშში 

მიმოხილულია როგორც პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის, ასევე თავად 

პატიმრებს შორის ძალადობის საკითხი. ამასთან, გაანალიზებულია ძალადობის 

შემთხვევების გამოვლენისა და დოკუმენტირების არსებული პრაქტიკა. 

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ნახევრად ღია და დახურული ტიპის 

პენიტენციური დაწესებულებების მართვის თავისებურებებს. საუბარია 

დაწესებულებებში წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით არსებულ 

გამოწვევებზე. კერძოდ, ხაზი არის გასმული დაწესებულებების გადატვირთულობის, 

პერსონალის ნაკლებობის, რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის კუთხით არსებული 

მწვავე პრობლემებისა და არსებული არაფორმალური მმართველობის უარყოფით 

გავლენაზე.  

ანგარიშში შეფასებულია დაწესებულებებში ჯანდაცვის კუთხით არსებული 

მდგომარეობა. ცალ-ცალკე არის მიმოხილული სომატური (ფიზიკური) და ფსიქიკური 

ჯანდაცვის საკითხები. სომატური ჯანდაცვის ნაწილი მოიცავს სამედიცინო 

მომსახურების ხელმისაწვდომობას, დროულობას და ადეკვატურობას. ფსიქიკური 

ჯანდაცვის ნაწილში გაანალიზებულია, თუ რამდენად დროულად ხდება ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემების გამოვლენა, რამდენად ხელმისაწვდომია ადეკვატური 

ფსიქიატრიული დახმარება და როგორ ხდება კრიზისული შემთხვევების მართვა.  

ანგარიშში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ეთნიკური და რელიგიურ-

კულტურული უმცირესობების, ასევე არასრულწლოვნების, როგორც მოწყვლადი 

ჯგუფის, მდგომარეობას. შეფასებულია, თუ რამდენად ხდება მათი სპეციალური 

საჭიროებების დაკმაყოფილება და რამდენად შემცირებულია მათი მოწყვლადობის 

ხარისხი.  

გარდა ზემოაღნიშნულისა, სპეციალური პრევენციული ჯგუფი ანგარიშში ეხება ისეთ 

მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა პატიმართა გარე სამყაროსთან კონტაქტის 

შენარჩუნება და საჩივრების უსაფრთხო მექანიზმით სარგებლობა.  
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აღსანიშნავია, რომ ანგარიშში მიმოხილული თითოეული საკითხი 

ურთიერთდაკავშირებულია სხვადასხვა მოცულობით. შესაბამისად, ანგარიში 

მოიცავს კომპლექსურ მსჯელობას, რომელიც მიმართულია არასათანადო მოპყრობის 

რისკ ფაქტორების გამოვლენისა და ამ რისკ ფაქტორების აღმოსაფხვრელად 

შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავებისკენ. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 

ხედვით, ანგარიშში მოცემული რეკომენდაციების შესრულება, საბოლოო ჯამში, ხელს 

შეუწყობს პენიტენციური დაწესებულებების ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 

მართვის მოდელის დამკვიდრებას, რაც წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან 

დამამცირებელი მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ საუკეთესო გარანტია იქნება.   

2.  მეთოდოლოგია 

სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა ვიზიტების დაწყების წინ მნიშვნელოვანი 

სამუშაო შეასრულა. გაანალიზა მის ხელთ არსებული ინფორმაცია და განსაზღვრა 

მონიტორინგის ვიზიტების დროს დეტალურად შესასწავლ საკითხთა ნუსხა, ასევე 

განაახლა მონიტორინგის არსებული ინსტრუმენტი. მონიტორინგის ვიზიტებისთვის 

შერჩეულ იქნა ორი განსხვავებული ტიპის დაწესებულება. ვიზიტები განხორციელდა 

ორ ყველაზე დიდ ნახევრად ღია ტიპის თავისუფლების აღკვეთის  (N14 და N15)1 და ორ 

ყველაზე დიდ დახურული ტიპის საპატიმრო და თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებებში (N2 და N8).2  

მონიტორინგის პროცესი ორი კომპონენტისგან შედგებოდა. პირველ კომპონენტი 

მოიცავდა სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან ოფიციალური მონაცემების 

გამოთხოვას, სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

დეპარტამენტის ხელთ არსებული ინფორმაციის ანალიზს და სამაგიდე კვლევას. მეორე 

კომპონენტი ითვალისწინებდა უშუალოდ ვიზიტს N2, N8, N14 და N15 პენიტენციურ 

დაწესებულებებში. ვიზიტის მიმდინარეობისას სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 

წევრები გაესაუბრნენ როგორც პატიმრებს, ასევე სპეციალური პენიტენციური 

სამსახურის დაწესებულებებში დასაქმებულ თანამშრომლებს, გაეცნენ სხვადასხვა 

ტიპის დოკუმენტაციას და დაათვალიერეს პატიმრობის არსებული პირობები. ვიზიტის 

მიმდინარეობისას სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრები ყურადღებით 

აკვირდებოდნენ დაწესებულებაში არსებულ ვითარებას, თანამშრომლებსა და 

პატიმრებს შორის ურთიერთობას და ზოგადად დაწესებულებაში მიმდინარე სამუშაო 

პროცესს.  

                                                      
1 მონიტორინგის ვიზიტების დროს N14 დაწესებულებაში იმყოფებოდა 911 მსჯავრდებული. ხოლო, N15 

დაწესებულებაში -1900 მსჯავრდებული. 
2 მონიტორინგის ვიზიტების დროს N2 დაწესებულებაში იმყოფებოდა 1080 პატიმარი. ხოლო, N8 დაწესებულებაში - 

2840 პატიმარი. 
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დაწესებულებებში არსებული შიშისა და ანგარიშსწორების რისკის 

გათვალისწინებით, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა შეიმუშავა ინფორმაციის 

მოპოვების იმგვარი სტრატეგია, რომელიც ერთი მხრივ, უზრუნველყოფდა ობიექტური 

ინფორმაციის მიღებას და მეორე მხრივ, პატიმრებს დაიცავდა ანგარიშსწორების 

საფრთხისგან. სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა კონკრეტული დაწესებულებების 

შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიიღო იმ პატიმრებისგან, რომლებიც უკვე სხვა 

დაწესებულებაში იყვნენ გადაყვანილი და მათ წინა დაწესებულებაზე საუბრისას 

რეპრესიების მძაფრი შიში აღარ ჰქონდათ. პატიმრებთან ჩატარდა როგორც ჯგუფური,3 

ასევე ინდივიდუალური4 ინტერვიუები. მონიტორინგის მიზნებიდან გამომდინარე 

უპირატესობა მიენიჭა ინდივიდუალურ გასაუბრებას.  

ანგარიშში ფაქტები წარმოდგენილია იმგვარად, რომ გამოირიცხოს რესპოდენტ 

პატიმართა იდენტიფიცირების შესაძლებლობა და მაქსიმალურად  იყოს 

უზრუნველყოფილი მათი უსაფრთხოება. ვიზიტის დროს მოპოვებული 

დოკუმენტაცია, ასევე მონიტორინგის ჯგუფის წევრთა ანგარიშები ინახება 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში.5 

სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის 

სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტთან თანამშრომლობით მიიღო ზომები, 

რათა ვიზიტის შემდგომ გადამოწმებულიყო, ხომ არ ჰქონდა დაწესებულებების 

თანამშრომელთა ან/და პატიმართა მხრიდან ანგარიშსწორებას ან მუქარას ადგილი. 

მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის ვიზიტის 

შემდეგ პატიმრებზე ანგარიშსწორებას ადგილი არ ჰქონია. სახალხო დამცველის 

აპარატი აგრძელებს დაკვირვებას დაწესებულებებში არსებულ ვითარებაზე და იმედს 

იტოვებს, რომ ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ, დაწესებულებებში ყველა პატიმრის 

უსაფრთხოება სრულად იქნება დაცული. სახალხო დამცველი და სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმ გარემოებას, რომ წამების 

წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატური ოქმის 21(1) მუხლის თანახმად, დაუშვებელია 

ყოველგვარი ანგარიშსწორება იმ პირების მიმართ, რომელთაც პრევენციის ეროვნულ 

მექანიზმს მიაწოდეს გარკვეული ინფორმაცია, თუნდაც ეს ინფორმაცია მცდარი იყოს. 

აღნიშნული ნორმიდან გამომდინარეობს სახელწიფოს ვალდებულება, დაიცვას ზემოთ 

ხსენებული პირები ყოველგვარი ანგარიშსწორებისგან. ამ ვალდებულების 

პენიტენციურ დაწესებულებებში შესრულება მოითხოვს არა მხოლოდ პატიმრებზე 

თანამშრომელთა ანგარიშსწორების არდაშვებას, არამედ პატიმართა შორის 

                                                      
3  ჯგუფური ინტერვიუები ჩატარდა 610 პატიმართან. 
4  სულ 206 ინდივიდუალური ინტერვიუ ჩატარდა. 
5 წამების წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატური ოქმის 21(2) მუხლის თანახმად, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 

მიერ შეგროვებული კონფიდენციალური ინფორმაცია დაცული უნდა იყოს. პერსონალური მონაცემები არ შეიძლება 

გამჟღავნდეს პირის მკაფიოდ გამოხატული თანხმობის გარეშე.   
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ანგარიშსწორების პრევენციასაც. ასევე ანგარიშსწორებისგან დაცულები უნდა იყვნენ 

პენიტენციური დაწესებულების ის თანამშრომლები, რომლებმაც სპეციალურ 

პრევენციულ ჯგუფს მონიტორინგისათვის საჭირო ინფორმაცია მიაწოდეს.  

3. ძალადობისგან თავისუფალი გარემო 

წინამდებარე თავში მიმოხილულია დაწესებულებებში ძალადობის თვალსაზრისით 

არსებული მდგომარეობა. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მეთოდოლოგია 

ეფუძნება რა „ზიანის არ მიყენებისა“ და „კონფიდენციალურობის დაცვის“ პრინციპებს, 

ანგარიშში არ არის გამოყენებული ჩაშლილი მონაცემები, რათა გამოირიცხოს 

რესპონდენტ პატიმართა იდენტიფიცირებისა და რეპრესიების საფრთხე. ძალადობის 

გამომწვევი რისკ ფაქტორების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია ქვემოთ 

მოცემულ თავებში. 

აღსანიშნავია, რომ კრიმინალური სუბკულტურის წესების თანახმად, ჩივილი 

ითვლება შეუფერებელ ქცევად. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ 

მოპოვებული ინფორმაციით, არაფორმალური მმართველები მსჯავრდებულებს 

უხსნიან, რომ პრობლემის ქონის შემთხევაში, მათ უნდა მიმართონ და ისინი 

შეეცდებიან ამ პრობლემის მოგვარებას. თუ ასე არ მოიქცევიან, პასუხს აგებენ. 

მიუხედავად ამისა, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებმა დაწესებულებებში 

არსებული ძალადობის ფაქტების შესახებ ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროსგან 

მიიღეს,6 თუმცა არსებული გარემო ფაქტორების (დაწესებულებებში არსებული 

კრიმინალური სუბკულტურა, პატიმრების თვითცენზურა და რეპრესიების საფრთხე) 

გათვალისწინებით, ჯგუფისთვის შეუძლებელი იყო დაწესებულებებში არსებული 

ძალადობის აბსოლუტურად ზუსტი მასშტაბების დადგენა. 

არაფორმალური მმართველობის გავლენა და დაწესებულებებზე არსებული 

კონტროლი განსაკუთრებით შეიმჩნეოდა ნახევრად ღია დაწესებულებებში. N14 და N15 

დაწესებულებებში განხორციელებული ჯგუფური გასაუბრების დროს სპეციალურ 

პრევენციულ ჯგუფს საცხოვრებელ კორპუსში და ეზოში მსჯავრდებულთა გარკვეული 

ჯგუფი (სავარაუდოდ კრიმინალური სუბკულტურის მიმდევრები) დაჰყვებოდა, 

რომელიც სხვა მსჯავრდებულებს გულახდილად საუბრის საშუალებას არ აძლევდნენ. 

მსჯავრდებულთა უმრავლესობა ამბობდა, რომ ყველაფერი შესანიშნავადაა და 

განუწყვეტლივ იხსენებდნენ 2012 წლამდე პერიოდს, როდესაც ადმინისტრაციის 

მხრიდან სასტიკ რეპრესიებს განიცდიდნენ.  

                                                      
6  დაწესებულებაში წარმოებული დოკუმენტაცია, პატიმრებთან და დაწესებულების თანამშრომლებთან 

გასაუბრების შედეგები. 
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3.1 თანამშრომლების მხრიდან პატიმრებზე ძალადობა 

სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფს N14 და N15 დაწესებულებებში განხორციელებული 

მონიტორინგისას არ მიუღია ინფორმაცია დაწესებულებების თანამშრომლის მხრიდან 

პატიმრების მიმართ  განხორციელებული ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ძალადობის 

შესახებ. საყურადღებოა, ის გარემოება, რომ N15 დაწესებულების ადმინისტრაციის 

ერთ-ერთი თანამშრომელი სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან საუბრისას პატიმრების 

გარკვეულ კატეგორიას7 დამამცირებელი ტერმინებით მოიხსენიებდა. საერთო ჯამში, 

ნახევრად ღია დაწესებულებებში გამოკითხული პატიმრები დაწესებულების 

ხელმძღვანელს და პერსონალს უარყოფითად არ ახასიათებდნენ.  

N8 და N2 დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში, 

მონიტორინგის მიმდინარეობისას, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა სამ 

შემთხვევაში მიიღო ინფორმაცია 2019 წლის განმავლობაში თანამშრომლების 

მხრიდან პატიმრებზე  ფიზიკური ძალადობის სავარაუდო ფაქტების შესახებ.  N8 

დაწესებულებაში მოთავსებული ერთ-ერთი პატიმრისგან მიღებული ინფორმაციით, 

2019 წელს, დაწესებულების თანამშრომელმა მკერდში მუშტი 3–ჯერ დაარტყა და 

სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. პატიმრის თქმით, იმავე თანამშრომელმა მის 

თანამესაკნესაც დაარტყა ხელი სახეში.  

ვიზიტების დროს მიღებული ინფორმაციის თანახმად, N2 დაწესებულებაში ადგილი 

ჰქონდა თანამშრომლის მხრიდან პატიმრების მიმართ  ფიზიკური ძალადობის 

სავარაუდო ფაქტებს. კერძოდ, დაწესებულების თანამშრომლები ერთ-ერთი პატიმრის 

დასამორჩილებლად მიზანმიმართულად ახორციელებდნენ ფიზიკურ ძალადობას, რაც 

მის ფიზიკურ ტკივილსა და ფსიქიკურ ტანჯვას იწვევდა. ასევე, ჯგუფმა მიიღო 

ინფორმაცია დეესკალაციის ოთახში პატიმრების მიმართ არსებულ დამამცირებელ 

მოპყრობასა და ფიზიკური შეურაცხყოფის (ხელის წამორტყმა) შემთხვევებზე. 

რამდენიმე პატიმრისგან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, N2 დაწესებულებაში 

ასევე იმყოფება კონკრეტული პატიმარი, რომელიც ადმინისტრაციის მითითებით 

ფიზიკურად უსწორდება პატიმრებს.  

დახურულ დაწესებულებებში მოთავსებული უფრო მეტი პატიმარი საუბრობდა 

თანამშრომლის მხრიდან პატიმრის მიმართ არაეთიკურ, ზოგ შემთხვევაში 

შეურაცხმყოფელ და უთანასწორო დამოკიდებულებაზე, რაც დაწესებულების 

თანამშრომლების მიერ, სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხული პატიმრების სიტყვიერ 

შეურაცხყოფაში გამოიხატება. თანამშრომლები სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხულ 

პატიმრებს მიმართავენ უხეშად და დამამცირებლად. მაგალითად,  „ჩაიკმინდე ხმა“. 

საღამოს, საკნების დაკეტვისას მიმართავენ ერთმანეთს  ფრაზებით - „შეათრიე 

                                                      
7  სამეურნეო სამსახურში დასაქმებული დასუფთავებაზე პასუხისმგებელი პატიმრები.  
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საკნებში,“ და „შედენე საკნებში“. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებს N2 

დაწესებულების ერთ-ერთი კორპუსის დერეფანში ყოფნისას თავადაც მოესმათ 

თანამშრომლის ხმამაღალი ბილწსიტყვაობა.  

N8 დაწესებულებაში გამოკითხული რამდენიმე პატიმრის თქმით,  სამედიცინო 

მომსახურების მოთხოვნისას ხშირად მოსდით კონფლიქტი დაწესებულების 

თანამშრომლებთან. კერძოდ, რამდენიმე პატიმარმა აღნიშნა, რომ დაწესებულების 

თანამშრომლები უხეშად ესაუბრებიან, იწვევენ, ემუქრებიან პირობების გაუარესებით 

და იზოლირებით,  ასევე საყვედურობენ, თუ რატომ აწუხებენ სამედიცინო პერსონალს 

სამედიცინო ჩივილებით. ზემოთ აღწერილ კონფლიქტურ სიტუაციას   მონიტორინგის 

ჯგუფიც შეესწრო. პატიმრების განცხადებით, ერთ-ერთი თანამშრომელი მათ 

პირდაპირ ეუბნებოდა, რომ მის სართულზე სამედიცინო მომსახურებას ისე ხშირად 

ვერ მოითხოვდნენ. აღნიშნული თანამშრომელი სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 

მიმართაც გამოირჩეოდა აგრესიული საუბრით.  

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, დახურულ დაწესებულებაში 

არსებული არაჯანსაღი გარემო, არამხოლოდ ხელს უშლის მსჯავრდებულთა ქცევის 

პოზიტიურ ცვლილებასა და რეაბილიტაციას, არამედ ზრდის პატიმართა გაღიზიანებას, 

რაც რიგ შემთხვევებში, პატიმრის მხრიდან დაწესებულების თანამშრომლის მიმართ 

აგრესიაში გადაიზრდება. არსებული ვითარება კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ 

დაწესებულების თანამშრომლებს ესაჭიროებათ გადამზადება ისეთ საკითხებში, 

როგორიცაა კონფლიქტების პრევენცია, მედიაცია და პენიტენციური სამსახურის 

მოსამსახურეთა ეთიკის პრინციპები. 

3.2 პატიმართა შორის ძალადობა 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ მიღებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ 

დაწესებულებებში ხშირია პატიმართა შორის სხვადასხვა მიზეზით შექმნილი 

კონფლიქტური სიტუაციები. დაპირისპირების მიზეზს ძირითადად წარმოადგენს 

საყოფაცხოვრებო საკითხები, ერთი პატიმრის მიერ, მეორე პატიმრის სატელეფონო 

ბარათის უნებართვოდ გამოყენება, სიგარეტის მოთხოვნა/წართმევა და თანხის 

გამოძალვა. დაპირისპირების მიზეზი ზოგჯერ ხდება რელიგიური შეხედულებები, 

ეთნიკური წარმომავლობა, და ენობრივი ბარიერით გამოწვეული კომუნიკაციის 

პრობლემა. ამასთანავე, დაწესებულებებში ხშირია თანამესაკნეებთან კონფლიქტების 

მიზეზით საკნის შეცვლის პრაქტიკა, რაც სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 

შეფასებით მიანიშნებს იმაზე, რომ პატიმრების გარკვეული რაოდენობა ვერ გრძნობს 

საკნებში თავს უსაფრთხოდ. გარდა ზემოაღნიშნულისა, პენიტენციურ 
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დაწესებულებებში პატიმართა შორის ფიზიკური ძალადობის შემთხვევების არსებობა 

დასტურდება დაწესებულებებში წარმოებული დოკუმენტაციით.8 

პატიმრებისგან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, N15 დაწესებულებაში თუ 

თანამშრომელი უშუალოდ არ შეესწრო  კონფლიქტებს ვერც კი შეიტყობს ამის 

შესახებ. პატიმართა შორის კონფლიქტური სიტუაციები ადგილზევე გვარდება 

„მაყურებლის“ მიერ. ამავე დაწესებულებაში „მაყურებლები“ რეგიონების, 

სართულების, ფლიგელების და სხვა სივრცეების მიხედვით არიან გადანაწილებული. 

შესაბამისად, ე.წ.  „ზონის“ საკითხებს აგვარებს არაფორმალური მმართველი, ხოლო 

სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხულთა საკითხებს აწესრიგებს ბრიგადირი. 

„მაყურებლის“ მიერ საქმის გარჩევის შემთხვევაში შესაძლოა კონკრეტულ პატიმარს 

მიაყენონ ფიზიკური შეურაცხყოფა, დაამცირონ, გარიყონ მათი სოციუმიდან და 

აიძულონ გადავიდეს მათი შეხედულებით, დაბალი სტატუსის პატიმართა 

კატეგორიაში.  

გარდა ფიზიკური ძალადობისა, დაწესებულებები ასევე მძიმე ფსიქოლოგიური 

ძალადობის ფორმებით ხასიათდება. აღნიშნული პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ 

დგას ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში, სადაც კრიმინალური სუბკულტურა  

საკმაოდ მძლავრია. რეპრესიების შიშიდან გამომდინარე, პატიმრები იძულებული 

არიან დაიცვან არაფორმალური წესები, რომლის დაუცველობის შემთხვევაში, 

პატიმარი ირიყება სოციუმიდან, მასთან ყოველგვარი ურთიერთობა პატიმრებისთვის 

მიუღებელი ხდება, რაც იწვევს მისი ღირსების, სტატუსისა და პატივისცემის 

დაკარგვას. 

დახურული ტიპის დაწესებულებებში იკვეთება შემთხვევები, როდესაც ერთი 

პატიმარი ცდილობს აკონტროლოს თანამესაკნეები და მათზე ფსიქოლოგიურად 

იძალადოს. N8 დაწესებულებაში დაფიქსირდა ერთი პატიმრის მიერ 

საერთო   სარგებლობის  ნივთების  პირადი   მოხმარებისთვის   მისაკუთრების ფაქტი. 

სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა შეიტყო, რომ ამავე დაწესებულებაში ერთი 

პატიმარი  ცდილობდა ეკონტროლებინა საკანი და შემოეტანა წესები. მისთვის უნდა 

მიეცათ ბარათები, ის გადაწყვეტდა, რას იყიდდნენ, როგორ მოაწყობდნენ საკანს. 

ვინაიდან მას კარგი კონტაქტები ჰქონდა დაწესებულებაში და მის გარეთაც, სხვა 

პატიმრებსაც ეშინოდათ მისი. ერთ-ერთი პატიმრების თქმით, არასასურველი, 

ფინანსური შესაძლებლობის არმქონე პატიმარს თანამესაკნეები აიძულებენ 

იხმაუროს, რომ შემდეგ ეს პატიმარი სხვა საკანში გადაიყვანონ. ასეთ შემთხვევებში, 

როგორც წესი, პატიმარი  მიჰყავთ ჯერ შიდა კლასიფიკაციის საკანში და შემდეგ 

ასახლებენ სხვა პატიმრებთან.  

                                                      
8 იხილეთ ანგარიშის მე-4 თავი. 
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სპეციალური პრევენციული ჯგუფისთვის ცნობილი გახდა, რომ N8 დაწესებულების 

პატიმრები, ერთ-ერთ თანამესაკნე პატიმარს თანხას ძალავდნენ და უარის 

შემთხვევაში მოკვლით ემუქრებოდნენ. კონფლიქტების შედეგად, დაწესებულებებში 

ადგილი აქვს პატიმართა საკნების ხშირი შეცვლის პრაქტიკას. დაწესებულებების 

თანამშრომლებს კონფლიქტების პრევენციის სხვა რესურსი არ გააჩნიათ. 

მონიტორინგის შედეგად ირკვევა, რომ N8 დაწესებულებაში სხვა პატიმრებთან 

განთავსებული ფსიქიკური პრობლემების მქონე პაციენტები ხშირად 

თანამესაკნეების მხრიდან განიცდიან ჩაგვრას, დამცირებას, აბუჩად იგდებენ მათ, 

კუთვნილი საკვების ნაწილს არ აძლევენ, აძალებენ დამამცირებელი საქმის გაკეთებას, 

და შეიძლება ,,წამოარტყან კიდეც’’, წარმოიქმნება კონფლიქტი, რაც ხშირად 

ფსიქიატრიული პაციენტის დეესკალაციის ოთახში ან უსაფრთხო საკანში გადაყვანის 

მიზეზი ხდება. გამოკითხული სამედიცინო პერსონალი,  ფსიქიატრიული პაციენტის 

ხანგრძლივი დაყოვნებას დეესკალაციის ოთახში ან უსაფრთხო საკნებში ჰუმანურ 

აქტად მიიჩნევს. მათი განცხადებით, ისინი ასე უსაფრთხოდ არიან, რადგან 

იმყოფებიან მოძალადეებისაგან იზოლირებულად, ელექტრონული-ვიზუალური 

მეთვალყურეობის და მორიგე ექიმის ინტენსიური მეთვალყურეობის ქვეშ.  

არაფორმალური მმართველობის პირობებში, ადგილი აქვს პატიმართა კატეგორიებად 

დაყოფას და სტიგმატიზირებას. სახალხო დამცველი წლებია აღნიშნავს, რომ 

სამეურნეო სამსახურში დასაქმებული და დასუფთავებაზე პასუხისმგებელი პირები 

განსაკუთრებით მოწყვლად მდგომარეობაში იმყოფებიან, არიან 

სტიგმატიზირებულები და ციხის ცხოვრებისგან იზოლირებულები. დასუფთავებაზე 

პასუხისმგებელი პირები არ აღიქმებიან თანასწორ ადამიანებად. მოიხსენიებენ 

დამაკნინებელი სახელებით, განთავსებულნი არიან განცალკევებით (რკინის კარის 

გამყოფით), აქვთ ცალკე გრძელვადიანი პაემნების ოთახი, ასევე საშხაპე ოთახი, ცალკე 

ქვაბში იხარშება მათი საკვები. ყოველგვარი კონტაქტის შემთხვევაში, პატიმარი 

იძულებული ხდება თავი დაიზიანოს ან დასუფთავებაზე პასუხისმგებელ პატიმარს 

მიაყენოს დაზიანება. ეს წესი იცის ყველა პატიმარმა.  

სამეურნეო სამსახურის საკვების დარიგებაზე პასუხისმგებელი პატიმრებიც კი 

მაქსიმალურად შორს იჭერენ თავს დასუფთავებაზე პასუხისმგებელი პატიმრებისაგან. 

პატიმრები აღნიშნავენ, რომ სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხვის შემთხვევაში იზრდება  

შეურაცხყოფის ალბათობა, შესაბამისად ერიდებიან დაწესებულებაში დასაქმებას. 

ამის გამო, კრიტიკული ფინანსური საჭიროების მქონე პატიმრებიც კი იძულებულნი 

არიან, უარი თქვან სამუშაოს შესრულებაზე და შემოსავლის მიღებაზე.  გამოვლინდა 

შემთხვევა, როდესაც პატიმარმა მოითხოვა ნახევრად ღია დაწესებულებიდან 

დახურულ დაწესებულებაში გადასვლა, რადგან იმ დაწესებულებაში მოათავსეს მისი 

ნათესავი და  არ სურდა მას გაეგო, რომ ის სამეურნეო ნაწილში იყო ჩარიცხული.  



12 

  

რეკომენდაცია საქართველოს იუსტიციის მინისტრს:  

 2019-2020  წლის განმავლობაში დაწესებულებებში განხორციელდეს 

უსაფრთხოებისა და სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილებების 

თანამშრომლების გადამზადება ისეთ საკითხებში, როგორიცაა კონფლიქტის 

პრევენცია, მედიაცია და პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეთა ეთიკის 

პრინციპები 

 მიღებულ იქნეს ყველა ზომა დაწესებულებაში მოთავსებული ძალადობის 

მსხვერპლი პატიმრების დასაცავად, მათ შორის, სხვა დაწესებულებებში 

გადაყვანის ან კრიმინალური სუბკულტურის მიმდევარ პატიმრებთან 

კონტაქტის არიდების გზით 

 მიღებულ იქნეს ყველა ზომა, ნორმალიზაციის პრინციპზე9 დაფუძნებული 

ისეთი მცირე და დაბალანსებული ინფრასტრუქტურის მქონე პენიტენციური 

დაწესებულებების შესაქმნელად, სადაც უზრუნველყოფილი იქნება პატიმართა 

რეაბილიტაცია/რესოციალიზაციისთვის აუცილებელი გარემო 

 დაწესებულებებში პატიმართა შორის ძალადობისა და დაშინების რისკის 

თავიდან ასაცილებლად, უზრუნველყოფილ იქნეს სავარაუდო მოძალადეთა 

იდენტიფიცირება და აღნიშნული ფაქტების შესახებ ეცნობოს სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურს;  

 

4. ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა და დოკუმენტირება 

N14, N15, N2 და N8 პენიტენციურ დაწესებულებაში არ ხდება სავარაუდო არასათანადო 

მოპყრობის ფაქტების ეფექტიანი გამოვლენა და დოკუმენტირება. როგორც 

მონიტორინგის ვიზიტების შედეგად დადგინდა, მიუხედავად იმისა, რომ 

პენიტენციური დაწესებულებების მორიგე ექიმები სავარაუდო არასათანადო 

მოპყრობის ფაქტების დოკუმენტირების ყველა შემთხვევაში შეტყობინებას აგზავნიან 

იუსტიციის სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტში,  საგამოძიებო უწყება არ 

ინტერესდება დაზიანების აღრიცხვის ფორმის მიხედვით შევსებული მასალით და არ 

ახდენს მის ამოღებას.10   

 

                                                      
9 ნორმალიზაციის პრინციპის შესაბამისად, ცხოვრება ციხეში შეძლებისდაგვარად უნდა უახლოვდებოდეს 

საზოგადოებაში ცხოვრების პოზიტიურ ასპექტებს, ციხის ევროპული წესები, ნაწილი პირველი, მე-5 

პრინციპი.  
10 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ დაწესებულებებში შესაძლო 

წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის შედეგად 

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დაზიანების აღრიცხვის წესი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

მინისტრის N131 ბრძანება.  
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4.1 არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოვლენა 

პენიტენციურ დაწესებულებებში შემოწმებული დოკუმენტაციის მიხედვით, 2019 

წლის იანვრის თვიდან ივლისის თვემდე N8 დაწესებულებაში ფიქსირდება 

პატიმართა შორის ფიზიკური დაპირისპირების 71 შემთხვევა, N2 დაწესებულებაში - 26 

შემთხვევა და N14 დაწესებულებაში - 3 შემთხვევა.11  

 

გარდა ამისა, დაწესებულებებში წარმოებულ დოკუმენტაციაში ფიქსირდება 

პატიმართა სხეულის დაზიანებები, რომელთა მდებარეობა, რაოდენობა და ხარისხი, 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, შესაძლებელია მიანიშნებდეს 

სავარაუდო ძალადობის ფაქტებზე. ასე, მაგალითად:  

 

 პატიმარს აღენიშნებოდა ორივე თვალბუდის არეში სისხლჩაქცევა და ცხვირის 

მიდამოში სიწითლე.  დაზიანების წარმოშობის მიზეზად მითითებული იყო 

საწოლზე თავის მირტყმა; 

 პატიმარს აღენიშნებოდა მარჯვენა თვალბუდისა და ცხვირის მიდამოში 

დაჟეჟილობა. მიზეზი - საწოლის კუთხეზე მირტყმა; 

 პატიმარს აღენიშნებოდა  მარჯვენა თვალბუდის მიდამოს სილურჯე და 

სისხლჩაქცევები. მიზეზი - საწოლზე თავის მირტყმა; 

 პატიმარს აღენიშნებოდა მარცხენა თვალბუდის არეში სილურჯე, მარცხენა 

მხარეს შესივება. მიზეზი - საპირფარეშოში წაქცევა; 

 ორივე თვალბუდისა და შუბლის არეში სისხლნაჟღენთი. მიზეზი - საკანში 

დაცემა; 

ჩატარებული შემოწმების შედეგად, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა N2 

დაწესებულებაში გამოავლინა მსგავსი საეჭვო დაზიანების 13 შემთხვევა, N8 

დაწესებულებაში - 17 შემთხვევა, N14 დაწესებულებაში - 12 შემთხვევა და N15 

დაწესებულებაში - 24 შემთხვევა. 

დაწესებულებების დებულების მიხედვით საეჭვო დაზიანებების აღმოჩენის 

შემთხვევაში ექიმი ვალდებულია იხელმძღვანელოს 2016 წლის 26 ოქტომბრის 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის N131 ბრძანებით 

დადგენილი წესის შესაბამისად,12 თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ზემოაღნიშნული 

დაზიანებები პენიტენციური დაწესებულებების მორიგე ექიმებს შეფასებული აქვთ 

                                                      
11 #15 დაწესებულებაში არსებული ოფიციალური ინფორმაციიდან გამომდინარე პატიმართა შორის ფიზიკური 

დაპირისპირება არ მომხდარა. 
12 აღნიშნული წესის თანახმად, თუ სამედიცინო მომსახურების გაწევისას სამედიცინო პერსონალი პაციენტს 

შეამჩნევს საეჭვო ფიზიკურ დაზიანებას, ემოციური მდგომარეობის ცვლილებას, სამედიცინო პერსონალმა უნდა 

გამოიჩინოს მაქსიმალური ძალისხმევა ზემოაღნიშნულის თაობაზე პაციენტისგან ინფორმაციის მოსაპოვებლად. 
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როგორც საყოფაცხოვრებო ტრავმები და არცერთ შემთხვევაში არ მომხდარა ამ 

დაზიანებების N131 ბრძანებით დადგენილი წესით დოკუმენტირება.13  

საგულისხმოა, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში დამკვიდრებული 

არაფორმალური წესების14 გარდა,  ერთ-ერთ მიზეზს, რის გამოც ძალადობის 

შემთხვევები ცნობილი არ ხდება ექიმებისთვის წარმოადგენს პატიმრისა და ექიმს 

შორის კომუნიკაციის კონფიდენციალურობის არარსებობა. მიუხედავად იმისა, რომ 

პატიმრის სამედიცინო შემოწმებაზე დაწესებულების თანამშრომლის დასწრება 

დასაშვებია მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში,15 დახურული ტიპის და პატიმრობის 

პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული პრაქტიკით, პატიმრის შეხვედრას 

ექიმთან, როგორც წესი, ყველა შემთხვევაში ესწრება დაწესებულების სამართლებრივი 

რეჟიმის ანდა უსაფრთხოების განყოფილების თანამშრომელი და დოკუმენტირების 

ყველა შემთხვევაში ხდება მათი ინფორმირება სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის 

ფაქტის შესახებ.16 

გარდა საეჭვო დაზიანებების შემთხვევებისა, პენიტენციურ დაწესებულებებში 

შესაძლო წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის 

შედეგად ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დაზიანების აღრიცხვის წესის (#131 

ბრძანება) შესაბამისად დაზიანებების დოკუმენტირება არ მომხდარა არც პატიმართა 

შორის ძალადობის იდენტიფიცირებულ შემთხვევებში. 2019 წლის იანვრის თვიდან 

ივლისის თვის ჩათვლით, მითითებული წესით დაზიანებების დოკუმენტირება 

განხორციელდა მხოლოდ N2 (4 შემთხვევა) და N8 პენიტენციურ დაწესებულებებში (7 

შემთხვევა) და ყველა შემთხვევაში სავარაუდო მოძალადედ მითითებული არიან 

პოლიციის თანამშრომლები (პატიმრობამდე პერიოდთან დაკავშირებით).  

ყოველივე ზემოაღნიშნული ცხადყოფს, რომ N14 და N15 პენიტენციურ 

დაწესებულებებში პატიმართა სხეულზე საეჭვო დაზიანებების აღმოჩენის 

შემთხვევებში, ექიმები არ ახდენენ დაზიანებების დოკუმენტირებას სტამბოლის 

პროტოკოლის მიხედვით. რაც შეეხება N2 და N8 პენიტენციურ დაწესებულებებს, 

სტამბოლის პროტოკოლის მიხედვით, დაზიანებების დოკუმენტირება ხდება მხოლოდ 

ისეთ შემთხვევებში, როდესაც დაწესებულებაში შესახლების დროს ბრალდებული 

                                                      
13 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის N131 ბრძანება.  
14 არაფორმალური წესების მიხედვით, ძალადობის მსხვერპლმა არ უნდა გაამჟღავნოს დაზიანების მიყენების ფაქტი 

და მით უმეტეს  - მიზეზები. 
15 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2016 წლის 26 ოქტომბრის N131 ბრძანებით დამტკიცებული წესის 

მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, „შემოწმებაზე მესამე პირის დასწრება დაუშვებელია. თუ ექიმი, თავისი ან 

პაციენტის უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, საჭიროდ მიიჩნევს დაწესებულების მოსამსახურის 

დასწრებას, სამედიცინო შემოწმება უნდა ჩატარდეს დაწესებულების შესაბამისი მოსამსახურის მხოლოდ 

ვიზუალური მეთვალყურეობით, მოსმენის გარეშე“. 
16 დახურულ დაწესებულებებში სპეციალური პრევენციული ჯგუფი უშუალოდ შეესწრო მსგავს ფაქტებს და 

პატიმრებისგან იქნა მიღებული ინფორმაცია. 
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მიუთითებს, რომ მის მიმართ არასათანადო მოპყრობა განხორციელდა პოლიციის 

თანამშრომლების მხრიდან.   

სახალხო დამცველი და სპეციალური პრევენციული ჯგუფი მიიჩნევს, რომ პატიმართა 

შორის ძალადობის შემთხვევებში, ექიმმა განსაკუთრებული გულისხმიერება უნდა 

გამოიჩინოს და ძალადობის ფაქტის შესახებ ინფორმაციის მიღების მიზნით, უნდა 

მიმართოს განსაკუთრებული ძალისხმევა მსხვერპლის ნდობის მოსაპოვებლად.  

4.2 არასათანადო მოპყრობის ფაქტების დოკუმენტირება 

N2 და N8 პენიტენციურ დაწესებულებებში არასრულყოფილად და ხარვეზებითაა 

შევსებული სტამბოლის პროტოკოლის მიხედვით შემუშავებული დაზიანებების 

აღრიცხვის ფორმები. უმეტეს შემთხვევაში შევსებულ ფორმაში მხოლოდ 

აღნიშნულია, რომ დაზიანება მიღებული აქვს დაკავებისას ან დაკავების შემდეგ, არ 

არის მითითებული დაზიანების მიყენების მეთოდები, გრაფიკულ გამოსახულებებზე 

არ არის დატანილი დაზიანების მდებარეობა და თითოეულ დაზიანებაზე არ არის 

დადგენილი შესაბამისობა პატიმრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციასა და ობიექტურ 

მონაცემებს შორის.   

გარდა ამისა, N15 პენიტენციურ დაწესებულებაში ვიზიტის დროს გაირკვა, რომ მორიგე 

ექიმისთვის არ იყო ცნობილი სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად დაზიანებების 

დოკუმენტირების წესი.17 აუცილებელია, რომ ექიმს, რომელიც ამოწმებს დაკავებულ 

პირს, შეეძლოს დაზიანების ძალადობის გზით მიყენების ალბათობის დადგენა, 

თუნდაც ამის შესახებ პაციენტი არ მიუთითებდეს. მასვე უნდა შეეძლოს ძალადობის 

ფსიქიკური და ფსიქოლოგიური მტკიცებულების დოკუმენტირება და პირის მიერ 

არასათანადო მოპყრობის შესახებ მონათხრობისა და შემოწმების შედეგების 

შესაბამისობის ხარისხის დადგენა.18 

წლებია, რაც სახალხო დამცველი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ სავარაუდო არასათანადო 

მოპყრობის შემთხვევების გამოძიება კვლავ რჩება საგამოძიებო სისტემის მთავარ 

გამოწვევად.19 აღსანიშნავია, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში სტამბოლის 

პროტოკოლის მიხედვით დოკუმენტირებული დაზიანების ფაქტის შესახებ 

შეტყობინება ეგზავნება სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურთან ინსტიტუციურად 

დაკავშირებული იუსტიციის სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტს და არა - 

                                                      
17 თუმცაღა, მისივე ცნობით, 2017 წელს ყველა ექიმს ჩაუტარდა 3 დღიანი ტრენინგი. 
18 წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის ეფექტური გამოძიებისა 

და დოკუმენტირების სახელმძღვანელო სტამბოლის პროტოკოლი, (Istanbul Protocol) / გაერო, 2004, პარ. 122. ასევე, 2016 

წლის 26 ოქტომბრის საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის N131 ბრძანება. 
19 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში, არასათანადო მოპყრობის სისხლის სამართლის 

საქმეთა გამოძიების ეფექტიანობა, ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: 

<http://www.ombudsman.ge/res/docs/2019062010290661060.pdf> [ბოლოს ნანახია: 30.07.19]. 
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პროკურატურას, რაც ეჭვქვეშ აყენებს არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტების 

ეფექტიან გამოძიებას. საგულისხმოა, რომ  2017 წლიდან მონიტორინგის დღემდე 

სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად დაზიანების დოკუმენტირების არც ერთ 

შემთხვევაში გამოძიებას არ ამოუღია დოკუმენტაცია და გადაღებული ფოტოები, 

ხოლო ფოტოაპარატები, რომლითაც ხდება დაზიანებების დაფიქსირება, ინახება 

სპეციალურად გამოყოფილ რკინის სეიფში, დალუქულია 2017 წლის 30 მარტს და ლუქი 

მონიტორინგის დღემდე გახსნილი არ ყოფილა. 

რეკომენდაციები საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2016 წლის 26 

ოქტომბრის №131 ბრძანებაში შევიდეს ცვლილება და განისაზღვროს 

პენიტენციურ დაწესებულებებში დასაქმებული ექიმის ვალდებულება, 

არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტის შესახებ შეტყობინება 

გაუგზავნოს დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანოს - საქართველოს 

სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატს  

 2019 წელს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2016 წლის 26 

ოქტომბრის №131 ბრძანებაში შევიდეს ცვლილება და განისაზღვროს, რომ 

პენიტენციურ დაწესებულებაში დასაქმებული ექიმის მიერ დაზიანების 

აღწერა, ფოტოგადაღება და დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოებისთვის 

გადაგზავნა უნდა განხორციელდეს ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც ექიმს 

წარმოეშვება ეჭვი პატიმრის მიმართ განხორციელებული შესაძლო წამებისა და 

არასათანადო მოპყრობის შესახებ, განურჩევლად იმისა, მიიღო თუ არა ექიმმა 

პატიმრის ინფორმირებული თანხმობა20 

 წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტების ეფექტიანი გამოვლენისა და 

ხარისხიანი დოკუმენტირებისთვის, შემუშავდეს სახელმძღვანელო 

პრინციპები, სადაც გაიწერება ექიმის მიერ  ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 

დაზიანების აღრიცხვის წესის შესაბამისად დოკუმენტირებისას  საეჭვო 

დაზიანებების შერჩევის კრიტერიუმები 

 დაწესებულებების დებულებებში გაიწეროს სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც 

სამედიცინო შემოწმებისას თანამშრომლის დასწრების შემთხვევაში მხოლოდ 

ვიზუალური მეთვალყურეობა იქნება შესაძლებელი. დაწესებულებებმა 

უზრუნველყონ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა კონფიდენციალური შემოწმების 

გარანტირებისათვის 

                                                      
20 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 2018 წლის 10-21 სექტემბრის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში 

(CPT/Inf (2019) 16), პარ. 80, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: < https://rm.coe.int/1680945eca> [ბოლოს 

ნანახია: 01.10.2019]. 
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 სამედიცინო შემოწმებისას თანამშრომლის დასწრების შემთხვევაში მოხდეს 

ყველა გამონაკლისი შემთხვევის დასაბუთება. 

5. დაცული, უსაფრთხო და მოწესრიგებული პენიტენციური 

დაწესებულების ადმინისტრირება 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, N14, N15, N2 და N8 დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურა და მართვის მოდელი ვერ პასუხობს დაცული, უსაფრთხო და 

მოწესრიგებული პენიტენციური დაწესებულებისთვის აუცილებელ მოთხოვნებს. 

აღნიშნულის მიზეზი დაწესებულებებში არსებული გადატვირთულობა, 

დაწესებულებებში არაფორმალური მმართველობა, ადმინისტრაციის მხრიდან 

პატიმართა შორის ძალადობის პრევენციისთვის ქმედითი ნაბიჯების არმიღება და 

უსაფრთხოების ღონისძიებების დასჯის მიზნით გამოყენებაა.  

5.1. გადატვირთულობა 

გადატვირთულობის მხრივ, აღსანიშნავია, არა მხოლოდ ის, რომ N221  და 

N1522დაწესებულებებში იმაზე მეტი პატიმარი იმყოფება, ვიდრე გათვალისწინებულია 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს 

№106 ბრძანებით, არამედ ის, რომ სამართლებრივი რეჟიმის და უსაფრთხოების 

განყოფილების თანამშრომელთა რაოდენობა არ არის საკმარისი დაწესებულებებში 

უსაფრთხო, დაცული და მოწესრიგებული გარემოს უზრუნველსაყოფად. 

წამების პრევენციის ევროპული  კომიტეტს მიაჩნია, რომ პენიტენციურ 

დაწესებულებაში წესრიგის და უსაფრთხოების მთავარი გარანტი არის 

თანამშრომელი, რომელიც სათანადოდ ახორციელებს ზედამხედველობას.23 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, პერსონალის ნაკლებობისა და 

გადატვირთულობის გამო დაწესებულებებში არ არის უზრუნველყოფილი 

პატიმრებზე სათანადო ზედამხედველობა.  

                                                      
21 №2 დაწესებულება – პატიმრობისა და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება – 

მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა განთავსების ლიმიტია - 1068 ბრალდებული/მსჯავრდებული. მონიტორინგის 

ვიზიტების დროს N2 დაწესებულებაში იმყოფებოდა 1080 პატიმარი. 
22 №15 დაწესებულება - ნახევრად ღია და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება - 

მსჯავრდებულთა განთავსების ლიმიტია - 1388 მსჯავრდებული. მონიტორინგის ვიზიტების დროს N15 

დაწესებულებაში იმყოფებოდა 1900 პატიმარი. 
23  წამების და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის საწინააღმდეგო კომიტეტის (CPT) 

ამონაწერი მე-11 საერთო ანგარიშიდან ( CPT/Inf (2001) 16), ხელმისაწვდომია შემდეგ  მისამართზე 

<https://rm.coe.int/16806cd1fd> [ბოლოს ნანახი: 02.10.2019]. 
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თანამშრომელთა სიმცირის გამო,24 რისკის ქვეშ დგება როგორც პატიმართა, ასევე 

თანამშრომელთა უსაფრთხოება. არის შემთხვევები, როდესაც ერთი თანამშრომელი 

პატიმართა შორის კონფლიქტის განმუხტვას დროულად ვერ ახერხებს, რადგან 

დახმარებისთვის საკმაოდ დიდხანს უცდის კოლეგას. N8 დაწესებულებაში ვიზიტის 

შედეგად გაირკვა, რომ პატიმართა საცხოვრებელ კორპუსებში თითო ფლიგელზე, 

სადაც განთავსებულია 60-დან 190-მდე პატიმარი, მორიგეობს სამართლებრივი რეჟიმის 

1-2 თანამშრომელი.25 აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა ფუნქციების შესრულების გამო26, 

აღნიშნული თანამშრომლები მუდმივად არ იმყოფებიან საკნებთან და პატიმართა 

შორის კონფლიქტის შემთხვევაში ვერ ახდენენ დროულ ინტერვენციას. ასე 

მაგალითად, ჯგუფის წევრები შეესწრნენ შიდა კლასიფიკაციის საკანში პატიმრებს 

შორის სიტყვიერი კონფლიქტის შემთხვევას, რომელიც შესაძლოა გადაზრდილიყო 

ფიზიკურ დაპირისპირებაში. აღნიშნული კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით 

საჭირო იყო თანამშრომლის მყისიერი ინტერვენცია. მიუხედავად იმისა, რომ საკანის 

კართან დერეფანში იმყოფებოდა სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ერთი 

თანამშრომელი, ის არ შევიდა საკანში სანამ საკანთან არ მივიდა მეორე 

თანამშრომელი, რომელსაც მან დაუძახა დახმარებისთვის. აღნიშნულმა დაყოვნებამ 

შექმნა პატიმრების ჯანმრთელობის ან სიცოცხლის ხელყოფის რეალური საფრთხე.  

N2 და N8 დაწესებულებების მონიტორინგის დროს გაირკვა, რომ პატიმართა შორის 

ძალადობის შემთხვევები ძირითადად გამოწვეულია პატიმართა მზარდი 

რაოდენობითა და დაწესებულებაში არსებული გადატვირთულობით, რის გამოც, 

განსხვავებული კატეგორიისა და მსოფლმხედველობის მქონე პატიმრებს ერთ საკანში 

უწევთ თანაცხოვრება.  პატიმრების მზარდი რაოდენობიდან და დაწესებულებების 

გადატვირთულობიდან გამომდინარე,  პატიმრების გადანაწილებისას 

ადმინისტრაციის ყურადღება მთლიანად ეთმობა უკვე დაპირისპირებული 

პატიმრების სხვადასხვა საკანში თუ ფლიგელში განთავსების უზრუნველყოფას. ამის 

გამო, პატიმრების დანაწილებისას ყურადღების მიღმა რჩება სხვა საკითხები მაგ. 

პატიმრის პიროვნული თვისებები, ჩვევები, ქცევა, რისკები და სხვა. ყველა აღნიშნული 

საკითხის გათვალისწინება კი მნიშვნელოვანია პენიტენციური დაწესებულების 

ეფექტიანი მართვის, პატიმართა უფლებებისა და უსაფრთხოების დაცვის კუთხით.   

                                                      
24 ევროპის რეგიონში 2013 წელს, სამართლებრივ რეჟიმზე პასუხისმგებელ ერთ ოფიცერზე  საშუალოდ 

მოდიოდა 3 პატიმარი (აღნიშნულში არ შედის სამედიცინო, რეაბილიტაციასა და სხვა  საკითხებზე 

პასუხისმგებელი პერსონალი). მონაცემები განსხვავებდებოდა ქვეყნების მიხედვით. კერძოდ, 

შოტლანდიაში ერთ სამართლებრივი რეჟიმის თანამშრომელზე მოდიოდა 2.9 პატიმარი, ხოლო 

სლოვაკეთში 12.9, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, გლობალური ციხის ტრენდები 2016, გვ 2-3, 

ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: https://cdn.penalreform.org/wp-

content/uploads/2016/05/Global_prison_trends_report_2016.pdf [ბოლოს ნანახი: 01.10.2019]. 
25 N8 პენიტენციური დაწესებულების 2019 წლის 20 აგვისტოს N247826/25 წერილი. 
26 მაგალითად: პატიმრების სასეირნოდ ან ექიმთან გაყვანა, ტელეფონებზე დასარეკად გამოყვანა.  
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N2 და N8 დაწესებულებებში არსებული გადატვირთულობიდან გამომდინარე, 

დაწესებულებებში ერთად არიან განთავსებული ბრალდებულები და 

მსჯავრდებულები, რაც ხშირად ხდება კონფლიქტების მიზეზი. შესაბამისად 

დარღვეულია საერთაშორისო სტანდარტები27 და პატიმრობის კოდექსის დადგენილი 

მოთხოვნა28 ბრალდებულების სპეციალურ საკანში განთავსების შესახებ. N2 

დაწესებულებაში გამოვლინდა შემთხვევები როდესაც პატიმრები თანასაკნელებთან 

კონფლიქტური ურთიერთობის გამო უარს აცხადებენ საკანში შესვლაზე, ითხოვენ 

სამარტოო საკანში გადაყვანას. სამარტოო საკანში ყოფნის 24 საათიანი ვადის 

ამოწურვის შემდგომ, პატიმრები ისევ უარს აცხადებენ საკანში დაბრუნებაზე, 

ვინაიდან სხვა პატიმრების მხრიდან საფრთხე კვლავ მომდინარეობს. სამართლებრივი 

რეჟიმის თანამშრომელთათვის წინააღმდეგობის გაწევის გამო პატიმარს აკისრებენ 

დისციპლინურ სახდელს და ამის შედეგად ტოვებენ სამარტოო საკანში.   

ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში გართულებულია სამართლებრივი რეჟიმის 

და უსაფრთხოების განყოფილების თანამშრომელთა იდენტიფიცირება და 

საჭიროების შემთხვევაში მათდამი მიმართვა. აღნიშნული პრობლემა პირველ რიგში 

გამოწვეულია დაწესებულებების გადატვირთულობით და თანამშრომელთა 

ნაკლებობით. ამას ემატება, ისიც, რომ მონიტორინგისას დაწესებულების 

თანამშრომლებს არ ეცვათ სპეციალური ფორმა და არ ატარებდნენ რაიმე 

განმასხვავებელ ნიშანს, რაც მათ სწრაფ ამოცნობას გაამარტივებდა.  N14 

დაწესებულებაში მიღებული ინფორმაციით, დაწესებულების თანამშრომლები 

სამუშაო დროის ძირითად ნაწილს ეზოში ატარებენ.  

საბოლოო ჯამში, ხაზგასასმელია, რომ გადატვირთულობის პრობლემიდან და 

თანამშრომელთა სიმცირიდან გამომდინარე, N2, N8 და N14, N15 დაწესებულებების 

თანამშრომლები სათანადოდ ვერ უმკლავდებიან დაკისრებულ მოვალეობებს, რაც 

რისკის ქვეშ აყენებს პატიმართა უსაფრთხოებას. 

5.2. არაფორმალური მმართველობა 

სახალხო დამცველი წლების განმავლობაში ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ პატიმრების 

არასათანადო მოპყრობის სერიოზულ საფრთხეს ქმნის დაწესებულებებში არსებული 

არაფორმალური მმართველობა, რაც ხშირად განაპირობებს პატიმრებს შორის 

ძალადობასა და ჩაგვრას. საქართველოში, ისევე, როგორც სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, 

ციხის არსებული კრიმინალური სუბკულტურა სათავეს იღებს მე-20 საუკუნის 

დასაწყისიდან და პენიტენციური ორგანოების მიერ პატიმრებზე კონტროლის 

                                                      
27 გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესების მიღებული გაეროს გენერალური ასამბლეის 

რეზოლუციით 70/175 (ნელსონ მანდელას წესები) მიხედვით, ბრალდებულები და მსჯავრდებულები განცალკევებით 

უნდა იყვნენ განთავსებულნი. (წესი N11(ბ)). 
28 პატიმრობის კოდექსის მე-9 მუხლის მე-2 ნაწილი. 
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დაწესებისა და მართვის მიზნით ფართოდ გამოიყენებოდა.29 სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, პენიტენციური დაწესებულებების სათანადო 

მართვის პრობლემის ფონზე, არაფორმალური მმართველობის მასშტაბები ნელ-ნელა 

იზრდება, რაც დამაფიქრებელია და დროულ რეაგირებას მოითხოვს.  

კრიმინალური სუბკულტურის გავლენით ხდება პატიმრების არაფორმალური დაყოფა. 

შედეგად, პატიმართა გარკვეული ნაწილი, რომლებიც იმყოფებიან პრივილეგირებულ 

მდგომარეობაში, რეპრესიული მეთოდებით ახორციელებენ არაფორმალურ 

მმართველობას, რაც ხშირ შემთხვევაში იწვევს პატიმართა შორის ძალადობას და 

გამოიხატება სადამსჯელო ღონისძიებების გატარებაში იმ პატიმრების მიმართ, 

რომლებიც არ დაემორჩილებიან არაფორმალური მმართველობის წესებს.   

N2 დაწესებულებაში, მიუხედავად იმისა, რომ პატიმრები30 23 საათის განმავლობაში 

იმყოფებიან საკანში, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა მიიღო ინფორმაცია, რომ 

კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენლები თავისუფლად გადაადგილდებიან 

დაწესებულების ტერიტორიაზე, აკონტროლებენ პატიმრებს, აგროვებენ ე.წ. „საერთოს“, 

შედიან საკნებში და ურჩ პატიმრებს ფიზიკურად უსწორდებიან; ვინც არ 

დაემორჩილება მათ მოთხოვნებს, სოციუმიდან რიყავენ და გადაჰყავთ სხვა კორპუსში; 

პატიმრებს ართმევენ ოჯახის მიერ გამოგზავნილ ტანსაცმელს.  ე.წ ციხის მაყურებლები 

სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხული პატიმრის დახმარებით აკონტროლებენ 

პატიმრების ბარათებზე დარიცხულ თანხებს. ამისთვის აქვთ სპეციალური ჟურნალები, 

სადაც მითითებულია პატიმრის სახელი და გვარი, ბარათის შემოწმების დრო და 

ბარათზე დარიცხული თანხის ოდენობა. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებმა 

ასეთი ჟურნალები ერთ-ერთ კორპუსში აღმოაჩინეს.  

მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ N8 დაწესებულებაში არიან 

პრივილეგირებული პატიმრები, რომელთაც ადმინისტრაცია ეხმარება საკნების 

გარემონტებაში, რთავს ნებას იქონიონ სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები, 

რომელიც სხვა პატიმრებისთვის არაა დაშვებული, ითვალისწინებს მათ სურვილს 

მეგობრებთან ერთად განაწილდნენ საკნებში, ეხმარება დროული სამედიცინო 

მომსახურების მიღებაში. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, პატიმართა 

მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ადმინისტრაციის ასეთი ძალისხმევა 

მისასალმებელი იქნება იმ პირობით, თუ ასეთი მოპყრობა გავრცელდება ყველა 

პატიმარზე, იქნება სამართლიანი და არ შექმნის კორუფციის და ნეპოტიზმის 

საფრთხეს. სამწუხაროდ, N8 დაწესებულებაში მყოფ პატიმართა აბსოლუტურ 

                                                      
29 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე: აშლარბა საქართვლოს წინააღმდეგ (no. 

45554/08) პარ. 22; მ. გელოტტი, „რუსული და პოსტ-საბჭოთა ორგანიზებული დანაშაული“, 2002, გვ. 515. 
30 გარდა სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხული მსჯავრდებულებისა. 
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უმრავლესობას დაწესებულება არ აძლევს იგივე შესაძლებლობას, რათა მათ 

გაიუმჯობესონ პატიმრობის პირობები.  

რამდენიმე პატიმრის განცხადებით,  N8 დაწესებულებაში არიან ადმინისტრაციასთან 

დაახლოებული მსჯავრდებულები, რომელთაც გარკვეული სახის გავლენები აქვთ სხვა 

პატიმრებზე და საჭიროების შემთხვევაში, ადმინისტრაცია მათ იყენებს პატიმრებთან 

„ურთიერთობების მოსაგვარებლად“ (შიმშილობის საჩივრების დაწერის 

შემთხვევებში, სხვა ფორმით უკმაყოფილების გამოხატვის ან კონფლიქტური 

სიტუაციების დროს).  

გამოკითხულ მსჯავრდებულთა დიდი ნაწილი და ასევე ერთ-ერთი დაწესებულების 

თანამშრომელი ადასტურებენ, რომ დაწესებულებაში წესრიგის შენარჩუნებას 

უზრუნველყოფენ „მაყურებლები“. პატიმრებთან გასაუბრებისას სახელდებოდა 

კონკრეტული კრიმინალური ავტორიტეტების სახელები, გვარები და მეტსახელები. 

ჯგუფმა ასევე მიიღო ინფორმაცია, რომ N14 და N15 დაწესებულებებში, ახლად 

შემოყვანილ მსჯავრდებულთან მიდის კრიმინალური სუბკულტურის 

წარმომადგენელი და უმასპინძლდება ყავით/ჩაით, შოკოლადით და სიგარეტით. 

საცხოვრებელ კორპუსში გადასვლის შემდეგ ამ მსჯავრდებულს ეუბნებიან, რომ 

ამიერიდან მანაც უნდა შეიტანოს წვლილი, რათა ახალ შემოსულ, უქონელ 

მსჯავრდებულებს ისევე დაეხმარონ, როგორც მას დაეხმარნენ. ამგვარად, 

არაფორმალური მმართველები მაქსიმალურად ცდილობენ ახლად მოყვანილი 

მსჯავრდებულების დარწმუნებას ე.წ. „საერთოს“ შეგროვებაში მონაწილეობის 

აუცილებლობაში და კეთილ განზრახვაში.  

მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზის შედეგად N15 დაწესებულებაში იკვეთება 

შემდეგი სურათი: თითოეული საკნის „საწევრო“ გადასახადის ეკვივალენტის ყავა და 

სიგარეტი ბარდება არაფორმალურ მმართველებს. ამის შემდგომ, პატიმრები სიგარეტს 

ყიდულობენ არა მაღაზიაში, არამედ „მაყურებლისგან“. მათი ახლობლები შესაბამის 

თანხას რიცხავენ „მაყურებლების“ მიერ კონტროლირებულ საბანკო ანგარიშებზე ან 

სპეციალურად გახსნილ ტოტალიზატორის ანგარიშზე. დაწესებულებაში „საერთოში“ 

მონაწილეობა საკმაოდ სოლიდურ თანხებთანაა დაკავშირებული. ზოგიერთი 

მსჯავრდებული, შემოსავლის გათვალისწინებით, თვეში მხოლოდ 20 ლარის 

ღირებულების კონტრიბუციით შემოიფარგლება, ხოლო, ზოგიერთ შემთხვევაში კი, 

საკნის კონტრიბუცია 300-400 ლარს აღწევს. ერთ-ერთი მსჯავრდებული აღნიშნავს, რომ 

მისი საკნიდან „საერთოსთვის“ ყოველ თვე 200 ლარი იკრიბებოდა და ვინაიდან მას არ 

გააჩნდა ფინანსური შესაძლებლობები, სხვა პატიმრებმა იგი გარიყეს და 

აითვალწუნეს.  
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ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მონიტორინგის ფარგლებში მონახულებულ 

დაწესებულებებში, განსაკუთრებით კი ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში 

წესრიგს ძირითადად  არაფორმალური მმართველები უზრუნველყოფენ. 

დაწესებულებებში არსებული მოჩვენებითი წესრიგი ძალადობრივ მეთოდებს 

ეფუძნება და სინამდვილეში ძალიან მყიფეა, რამაც გრძელვადიან, ან თუნდაც 

მოკლევადიან პერსპექტივაში უაღრესად დიდი საფრთხის წინაშე დააყენოს შესაძლოა 

პატიმართა სიცოცხლე და უსაფრთხოება. საგულისხმოა, რომ გასულ წლებში N14 

დაწესებულებაში პატიმართა შორის დაპირისპირების შედეგად გარდაიცვალა ორი 

მსჯავრდებული ლევან კორტავა და გიგა ფარტენაძე. აღსანიშნავია, რომ წესრიგისა და 

უსაფრთხოების კუთხით ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში არსებული რიკს-

ფაქტორების პირობებში, აღნიშნული დაწესებულებები არ არიან დაზღვეულნი 

მსგავსი შემთხვევებისგან. ამასთანვე, აღსანიშნავია, რომ წლების მიხედვით, 

არაფორმალური მმართველობის გავლენის გაძლიერებასთან ერთად კლებულობს 

ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებიდან სახალხო დამცველის სახელზე 

გამოგზავნილი განცხადებების რაოდენობა.31   

მნიშვნელოვანია, რომ კრიმინალური სუბკულტურის დასაძლევად ღონისძიებების 

გატარება მოხდეს პატიმრების უფლებებისა და უსაფრთხოების დაცვის პირობებში, 

უნდა გამოირიცხოს ძალადობრივი და რეპრესიული მეთოდების გამოყენება, რათა 

თავიდან იქნეს აცილებული შესაძლო წამება და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან 

ღირსების შემლახავი მოპყრობა ან დასჯა.  

რეკომენდაცია საქართველოს იუსტიციის მინისტრს 

 2019 წლის დეკემბრისთვის მოსამზადებელ №2 და №8 პენიტენციურ 

დაწესებულებებში არსებული გადატვირთულობის პრობლემის დაძლევის 

გეგმაში გათვალისწინებულ იქნეს პატიმართა საცხოვრებელი კორპუსების 

ფლიგელებში მომუშავე რეჟიმის თანამშრომლების რაოდენობა გაზრდა 

იმგვარად, რომ 15 პატიმარზე მოდიოდეს წესრიგის და უსაფრთხოების დაცვაზე 

პასუხისმგებელი მინიმუმ ერთი თანამშრომელი 

 პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული კრიმინალური სუბკულტურისა და 

არაფორმალური მმართველობის დაძლევის მიზნით, უზრუნველყოს 

კრიმინალური სუბკულტურის დაძლევის სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც 

უნდა მოიცავდეს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: 

o დაწესებულებებში წესრიგისა და უსაფრთხოების შენარჩუნების 

მიზნით, მოქმედი არაფორმალური ლიდერებისთვის უფლებამოსილების 

დელეგირების აღკვეთა 

                                                      
31 იხილეთ მოთხოვნა/საჩივრის თავი.  
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o თანამშრომელთა ანგარიშვალდებულების, კომპეტენციისა და 

ოპერაციული შესაძლებლობების გაზრდა 

o დინამიკური უსაფრთხოების პრაქტიკაში რეალიზების მიზნით, 

თანამშრომელთა და პატიმართა რაოდენობის ოპტიმალური 

თანაფარდობის უზრუნველყოფა 

o თანამშრომელთა უნარ-ჩვევების გაძლიერება ისეთ საკითხებთან 

დაკავშირებით, როგორიცაა პატიმრებთან ურთიერთობა, კონფლიქტების 

მართვა, მედიაცია და მოქმედება ეთიკის კოდექსის შესაბამისად 

o დაწესებულებებში სარეაბილიტაციო სერვისების გაძლიერება, 

პატიმრობის სათანადო პირობების შექმნა, პატიმართა 

განათლება/ცნობიერების ამაღლება, პატიმრების სამართლიანი 

წახალისება და მათი ჩართვა ყოველდღიურ, სხვადასხვა 

საინტერესო/ღირებულ აქტივობაში 

 მაქსიმალურად მცირე ვადაში მოხდეს დაწესებულების თანამშრომლების 

აღჭურვა სახელის, გვარის და პოზიციის აღმნიშვნელი სამკერდე ბარათებით 

 დაწესებულების ადმინისტრაციებმა შეიმუშაონ რეგულარული შეხვედრების 

და დიალოგის ფორმატი პატიმრებთან ციხის ყოველდღიური საჭიროებების 

განსახილველად და გადაწყვეტილებების მისაღებად 

5.3. უსაფრთხოების ღონისძიებების არამიზნობრივი გამოყენება 

N2 და N8 პენიტენციური დაწესებულებების სამედიცინო პერსონალი ვიზიტის დროს 

აღნიშნავდა, რომ „ციხე იქცა ფსიქიატრიულ დაწესებულებად“. პერსონალის ეს ფრაზა 

საგულისხმოა და მიუთითებს წესრიგის და უსაფრთხოების კუთხით არსებულ 

გამოწვევებზე. N2 დაწესებულებაში 2019 წლის 7 თვის მდგომარეობით დეესკალაციის 

ოთახების გამოყენების რაოდენობა იმაზე მეტია, ვიდრე იყო 2018 წლის 12 თვის 

განმავლობაში. სტატისტიკის თანახმად, 2018 წელს 12 თვის განმავლობაში 

გამოვლინდა დეესკალაციის ოთახში გადაყვანის 143 შემთხვევა, მაშინ, როდესაც 2019 

წლის 1 იანვრიდან 15 ივლისამდე დაფიქსირდა 161 შემთხვევა.  

N2 და N8 პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩატარებული შემოწმების შედეგად 

გაირკვა, რომ ადგილი აქვს დეესკალაციის/სამარტოო საკნების და N8 დაწესებულების 

შიდა კლასიფიკაციის საკნების არამიზნობრივად გამოყენების პრაქტიკას. 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის დაკვირვებით, დეესკალაციის და სამარტოო 

საკნების32 არამიზნობრივი გამოყენება ძირითადად ორი მიზეზით ხდება. ერთ 

                                                      
32 პატიმრობის კოდექსის 57-ე მუხლის ,,დ’’ პუნქტის შესაბამისად, ერთ-ერთ უსაფრთხოების ღონისძიებად 

განსაზღვრულია არაუმეტეს 24 საათით სამარტოო საკანში მოთავსება. აღნიშნულ საკანი აღჭურვილია 

ელექტრონული მეთვაყურეობის სისტემით, არამსხვრევადი ხელსაბანითა და ტუალეტის ნიჟარით, რის გამოც მას 

პრაქტიკაში უწოდებენ უსაფრთხო საკანს. 
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შემთხვევაში, როდესაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პატიმრის 

ფსიქო-ემოციური მდგომარეობიდან გამომდინარე, არსებობს სხვისი ან საკუთარი 

თავის დაზიანების რისკი და ფსიქო-სოციალური მხარდამჭერი სერვისების33 

მიწოდების ნაცვლად, ადმინისტრაცია ხანგრძლივად ათავსებს პატიმარს 

დეესკალაციის ოთახში, ვინაიდან სიტუაციის მართვის სხვა რესურსი არ გააჩნია. 

მეორე მიზეზს წარმოადგენს ის, რომ N8 პენიტენციურ დაწესებულებაში პრობლემური 

ქცევის მქონე პატიმრების დამორჩილებას, დეესკალაციის/სამარტოო საკნებში და 

შიდა კლასიფიკაციის საკნებში ხანგრძლივად მოთავსებით ცდილობენ. 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პატიმრების დეესკალაციის ოთახებში 

მოთავსება 

N2 დაწესებულებაში, დეესკალაციის ოთახში მოთავსების გაზრდილი სტატისტიკა 

პირდაპირ კავშირშია ფსიქო-სოციალური მხარდამჭერი სერვისების შემცირებასთან. 

კერძოდ N2 დაწესებულებაში, 2019 წლის 22 თებერვლამდე სრულწლოვან პატიმრებს 3 

ფსიქოლოგი ემსახურებოდა. რეორგანიზაციის შედეგად მხოლოდ ერთი ფსიქოლოგი 

დარჩა, რომელიც 14 მაისიდან გათავისუფლდა სამსახურიდან. ამის შემდეგ, 

დაწესებულებაში თვეში 2-3-ჯერ შედის N14 დაწესებულების ფსიქოლოგი, რომელიც 

ინდივიდუალურ ფსიქო-თერაპიულ მომსახურებას ვერ ახორციელებს და მისი საქმე 

შემოიფარგლება მხოლოდ მსჯავრდებულთა დახასიათებების შედგენით. რაც შეეხება 

ფსიქიატრს, 2019 წლის მაისის თვემდე დაწესებულებაში სრული განაკვეთით 

მუშაობდა 1 ფსიქიატრი, ხოლო მაისიდან, ფსიქიატრმა დატოვა სამსახური და მას 

შემდეგ დაწესებულებაში კვირაში 3-ჯერ რამდენიმე საათით შედიოდა კონსულტანტ 

ფსიქიატრი.  

გარდა დეესკალაციის ოთახში ფსიქიკური პრობლემების მქონე პატიმრების 

მოთავსების სიხშირისა, პრობლემურია, ასევე, ამ ღონისძიების ხანგრძლივობა. ხშირია 

შემთხვევები, როდესაც დეესკალაციის ოთახში ყოფნის ვადის (72-საათიანი 

მაქსიმალური ვადა) ამოწურვის შემდეგ, ხდება მსჯავრდებულის დაბრუნება 

დეესკალაციის ოთახში. აღნიშნული წინააღმდეგობაში მოდის წამების პრევენციის 

ევროპული კომიტეტის სტანდარტებთან, რომლის მიხედვითაც, დეესკალაციის ოთახში 

პირის მოთავსების მაქსიმალური დრო არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს 24 

საათზე მეტი.34 

აღსანიშნავია, რომ N8 დაწესებულებაში, 2019 წლის პირველი 7 თვის განმავლობაში 

დეესკალაციის ოთახის გამოყენების რაოდენობა35 შემცირებულია 2018 წლის ბოლო 

                                                      
33იხილეთ ფსიქიატრიული დახმარების თავი.   
34 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 2018 წლის 10-21 სექტემბრის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში 

(CPT/Inf (2019) 16), პარ. 94, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: < https://rm.coe.int/1680945eca> [ბოლოს 

ნანახია: 01.10.2019]. 
35 2018 წლის ბოლო შვიდი თვის განმავლობაში დეესკალაციის ოთახი გამოიყენეს 492 შემთხვევაში.  
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შვიდ თვესთან შედარებით36. მიუხედავად ამისა, დაწესებულებაში ადგილი ჰქონდა 

დეესკალაციის ოთახებში და სამარტოო საკნებში პატიმრების უწყვეტად, (ზოგჯერ  

 

რამდენიმე წუთიანი ინტერვალებით) ხანგრძლივად მოთავსების შემთხვევებს. 

კერძოდ, აღნიშნულ საკნებში პატიმრების იზოლირება 5 დღე-ღამეზე მეტი ვადით 

მოხდა 34 შემთხვევაში, 10 დღე-ღამეზე მეტი ვადით - 14 შემთხვევაში, 15 დღე-ღამეზე 

მეტი ვადით - 6 შემთხვევაში და 20 დღე-ღამეზე მეტი ვადით - 4 შემთხვევაში, მათ 

შორის, 22, 26, 36 და 48 დღე-ღამით. აღსანიშნავია, რომ ზემოთ მითითებულ 

შემთხვევებში, ზოგჯერ, ხსენებული ღონისძიებები გამოიყენებოდა ერთიდაიგივე 

პატიმრების მიმართ. 

ამასთანავე, საგულისხმოა, რომ დეესკალაციის ოთახში პატიმრის მოთავსება უნდა 

ემსახურებოდეს მათ შორის, პატიმრის მიერ საკუთარი თავის დაზიანების თავიდან 

აცილების მიზანს, თუმცა N2 და N8 დაწესებულების დეესკალაციის ოთახები არ არის 

მოწყობილი იმგვარად, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი თვითდაზიანების რისკი37 

და ამ ოთახებში არსებული პატიმრობის პირობები ხშირად, ფსიქიკური პრობლემების 

მქონე პატიმრების ფსიქო-ემოციური მდგომარეობის გაუარესების მიზეზიც ხდება. N2 

დაწესებულებაში 2019 წლის პირველი ექვსი თვის განმავლობაში დაფიქსირდა 

                                                      
36 2019 წლის პირველი შვიდი თვის განმავლობაში დეესკალაციის ოთახი გამოიყენეს 348 შემთხვევაში. 
37 N2 და N8 დაწესებულებების დეესკალაციის ოთახი წარმოადგენს სტანდარტულ ცარიელ საკანს ცემენტის იატაკით 

და უხარისხოდ შეღებილი დასვრილი კედლებით, იატაკზე დევს ტყავის ერთი მყარი მატრასი, ოთახს აქვს სარკმელი, 

რომლის მინები ჭუჭყიანია და ვერ უზრუნველყოფს ოთახის ბუნებრივ განათებას,  ოთახში უჰაერობაა და იგრძნობა 

ნესტის სუნი. ასევე, უნიტაზი დამონტაჟებულია ვიდეოკამერის ხედვის არეალში. 
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დეესკალაციის ოთახში პატიმრის მიერ თვითდაზიანების 8 შემთხვევა, ხოლო N8 

დაწესებულებაში - 31 თვითდაზიანების შემთხვევა, რაც ეჭვქვეშ აყენებს პატიმრის 

მიერ მისი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით, 

ამ ზომის გამოყენების ეფექტურობას.  

პერსონალის სიმცირის გამო, N2 დაწესებულებაში დეესკალაციის ოთახებს 

აკონტროლებს მხოლოდ ერთი თანამშრომელი, რომელიც კრიზისულ სიტუაციაში 

ვალდებულია გამოიძახოს ოპერატიული სამორიგეოდან მეორე თანამშრომელი და 

მხოლოდ მისი ადგილზე მისვლის შემდეგ აქვს უფლება, შევიდეს დეესკალაციის 

ოთახში. დეესკალაციის ოთახში შესული თანამშრომლები მომდინარე რისკების 

აღმოფხვრას ძირითადად ხელბორკილის გამოყენებით ცდილობენ. 2019 წლის 15 

ივლისამდე N2 დაწესებულებაში დაფიქსირდა ხელბორკილის გამოყენების 41 

შემთხვევა, უმეტესად  3-4 საათით, ხოლო რიგ შემთხვევებში 7-დან 17 საათამდე 

ვადით. ერთ-ერთი პატიმრის შემთხვევაში, მორიგე ექიმის მიერ აღწერილია 

ხელბორკილების მოხსნის შემდგომ ორივე მაჯის მიდამოს ტრამვული დაზიანება 

სისხლნაჟღენთების და ნაკაწრების სახით. ერთ შემთხვევაში კი დეესკალაციის 

ოთახში ადგილი ჰქონდა მწვავე ფსიქიკური პრობლემების მქონე პატიმრის მიმართ 

ხელბორკილის ხანგრძლივი ვადით (16 საათით) გამოყენებასა და ძალის გადამეტებას, 

რომელმაც პაციენტის ტანჯვა გამოიწვია. 

საყურადღებოა, რომ N2 დაწესებულებაში ვიზიტისას სპეციალურმა პრევენციულმა 

ჯგუფმა  რამდენიმე პატიმრისგან მიიღო ინფორმაცია დეესკალაციის ოთახში 

ფსიქიკური პრობლემების მქონე პატიმრის მიმართ არასათანადო მოპყრობის 

შემთხვევების შესახებ. ერთ შემთხვევაში დეესკალაციის ოთახში პატიმარს არ ჰქონდა 

პირადი ნივთები და მხოლოდ მეორე დღეს, საღამოს საათებში მისცეს მის კუთვნილი 

თბილი ტანსაცმელი. საგულისხმოა, რომ ამ ოთახში განთავსებამდე და განთავსების 

შემდეგ, პატიმარს არ მიუღია ფსიქიატრის კონსულტაცია. 

ფსიქიკური პრობლემების მქონე პატიმრების დეესკალაციის ოთახში ხანგრძლივად 

მოთავსება, ხელბორკილის გამოყენება და სათანადო ფსიქიატრიული დახმარების 

მიუწოდებლობა არღვევს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 

კონვენციის მე-15 მუხლის მოთხოვნებს38 და წარმოადგენს სასტიკ, არაადამიანურ და 

ღირსების შემლახავ მოპყრობას.39 

                                                      
38 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მე-15 მუხლის თანახმად, „არავინ არ უნდა 

გახდეს წამების, სასტიკი, არაჰუმანური და დამამცირებელი მოპყრობისა ან სასჯელის მსხვერპლი.“ 
39 საქმეზე კუჩერუკი უკრაინის წინააღმდეგ (Kucheruk v. Ukraine)(no. 2570/04) ადამიანის უფლებათა ევროპულმა 

სასამართლომ, ფსიქიატრიული პრობლემების მქონე პატიმრის განმარტოებით და ხელბორკილებით ხანგრძლივი და 

განმეორებითი მოთავსება იმის გამო, რომ დაწესებულებას არ გააჩნდა საკმარისი რესურსი პატიმრის ქცევის 

სამართავად და ფსიქიატრიული დახმარების მისაწოდებლად, მიიჩნია ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლის (წამების 

აკრძალვა) დარღვევად. პარ. 131. 
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სახალხო დამცველი და სპეციალური პრევენციული ჯგუფი მიიჩნევს, რომ 

დეესკალაციის ოთახებში ფსიქიკური პრობლემების მქონე პატიმრების მოთავსება 

უნდა იყოს მხოლოდ უკიდურესი ზომა და ამ ღონისძიების გამოყენებამდე, 

უსაფრთხოების მიზნის მისაღწევად, დაწესებულების პერსონალმა უნდა გამოიყენოს 

სხვა, შედარებით ნაკლებად შემზღუდველი საშუალებები, როგორიც არის პერსონალის 

მიერ უშუალო მეთვალყურეობა და ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობა. იმ 

შემთხვევაში, თუ აღნიშნული საშუალებები არასაკმარისია, დეესკალაციის ოთახში 

გადაყვანა უნდა გამოიყენებოდეს როგორც იმწუთიერი, გადაუდებელი ღონისძიება, 

რომლის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 24 საათს40 და პარალელურად, 

უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პატიმრისთვის მულტიდისციპლინური ჯგუფის 

(ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკის, ექიმის და საჭიროების შემთხვევაში, 

ფსიქიატრის) მიერ ადეკვატური დახმარების გაწევა. ხოლო, თუ დეესკალაციის ოთახში 

24 საათით მოთავსება და მულტიდისციპლინური გუნდის მუშაობა არასაკმარისი 

იქნება ფსიქიკური პრობლემების მქონე პატიმრის უსაფრთხოების დაცვის მიზნის 

მისაღწევად, დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს მისი გადაყვანა N18 ბრალდებულთა და 

მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების ფსიქიატრიულ განყოფილებაში ან 

სხვა ფსიქიატრიულ კლინიკაში. 

დასჯის მიზნით გამოყენება 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ მიღებული ინფორმაციით, მიუხედავად 

იმისა, რომ N8 პენიტენციურ დაწესებულებაში დეესკალაციის/სამარტოო საკანში 

მოთავსების შესახებ ბრძანებაში მითითებულია დებულებით განსაზღვრული 

საფუძველი (საკუთარი ან სხვისი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაზიანების რისკი), 

პატიმრების განცხადებით, ამ საკნებში მათი მოთავსება რეალურად ხორციელდება 

აღნიშნული საფუძვლების არსებობის გარეშე. კერძოდ, გამოკითხული პატიმრების 

განცხადებით, მითითებულ საკნებში მოთავსების რეალურ მიზეზს სარეჟიმო 

მოთხოვნების დარღვევა და დაწესებულების თანამშრომლებისთვის სიტყვიერი 

შეურაცხყოფის მიყენება წარმოადგენს და არა დებულებით განსაზღვრული 

საფუძვლები. ამასთან, საგულისხმოა, რომ N8 დაწესებულების 

დეესკალაციის/სამარტოო საკნებში, საცხოვრებელი საკნებისგან განსხვავებით, 

პატიმრებს უკიდურესად მძიმე პირობებში უწევთ ყოფნა41 და ხშირია შემთხვევები, 

როდესაც დეესკალაციის/სამარტოო საკანში გადაყვანას თან ერთვის დისციპლინური 

                                                      
40 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 52. ხელმისაწვდომია შემდეგ 

მისამართზე: <http://www.ombudsman.ge/uploads/other/5/5139.pdf>  [ბოლოს ნანახია 27.09.2019]. 
41 დეესკალაციის/სამარტოო საკნებში პატიმრებს შეზღუდულად მიეწოდებათ პირადი ჰიგიენის დაცვისა და 

ჭურჭლის სარეცხი საშუალებები; ამ ოთახებში მოთავსებული პატიმრების ტანსაცმელი ინახება დაწესებულების 

თანამშრომლებთან და პატიმრებს საკუთარ ტანსაცმელზე წვდომა შეზღუდული აქვთ. დეესკალაციის ოთახებში 

ყოფნის დროს, პატიმრებს უმეტესად არ ეძლევათ შხაპის მიღების და გასეირნების უფლება; მათ შეზღუდული აქვთ 

მაღაზიით სარგებლობის, სატელეფონო ზარით, პირადი მიმოწერით და პაემნით სარგებლობის უფლება. 
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სახდელის შეფარდება,42 რაც აძლიერებს მათ განცდას, რომ აღნიშნულ ოთახებში 

გადაყვანა მათი დასჯის მიზანს ემსახურება. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, აღსანიშნავია, რომ N8 პენიტენციურ დაწესებულებაში 

ზოგჯერ დისციპლინური სახდელის შეფარდებას საფუძვლად ედება დეესკალაციის 

ოთახში ხმაური.  სპეციალური პრევენციული ჯგუფისთვის გაურკვეველია, თუ რატომ 

უნდა დაეკისროს პატიმარს დისციპლინური სახდელი დეესკალაციის ოთახში ხმაურის 

გამო, როდესაც დეესკალაციის ოთახი თავისი არსით არის ადგილი, სადაც პირი 

ნეგატიური ემოციებისგან უნდა დაიცალოს და გათავისუფლდეს. ნეგატიური 

ემოციებისგან გათავისუფლების ერთ-ერთ საშუალებას კი, შეიძლება სწორედ 

ყვირილი და ხმაური წარმოადგენდეს. 

ამასთანავე, N8 პენიტენციურ დაწესებულებაში ვიზიტის დროს სპეციალურ 

პრევენციულ ჯგუფს შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ დეესკალაციის/სამარტოო საკნებში 

მოთავსების პრაქტიკის ანალოგიურად, ადგილი აქვს საცხოვრებელი კორპუსებიდან 

შიდა კლასიფიკაციის საკნებში პატიმრების გადაყვანისა და ხანგრძლივად 

განთავსების შემთხვევებს,43 რაც ასევე, მათთვის „ჭკუის სწავლების“ მიზანს 

ემსახურება. გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ შიდა კლასიფიკაციის 

საკნებში არსებული პირობები პატიმრებისთვის დისკომფორტის შემქმნელია, 

ვინაიდან ამ საკნებში არის სინესტე, არასაკმარისი ვენტილაცია და არ არის დაცული 

სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები. შემოწმების დროს, სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის წევრები შეესწრნენ ფაქტს, როდესაც დაწესებულების თანამშრომელი 

პატიმარს შიდა კლასიფიკაციის საკანში ხანგრძლივი დროით გადაყვანით დაემუქრა. 

ჯგუფის წევრები გაესაუბრნენ საცხოვრებელი კორპუსებიდან შიდა კლასიფიკაციის 

საკნებში გადაყვანილ პატიმრებს, რა დროსაც გაირკვა, რომ აღნიშნულ საკანში 

გადაყვანას ისინი უკავშირებდნენ თანამესაკნეებთან ან თანამშრომლებთან შექმნილ 

კონფლიქტურ სიტუაციას, მათ არ იცოდნენ, რამდენი ხნით იყვნენ შიდა 

კლასიფიკაციის საკნებში გადაყვანილი და რომელი სამართლებრივი საფუძვლით. 

გარდა ამისა, ვიზიტის შედეგად გაირკვა, რომ N8 დაწესებულების შიდა 

კლასიფიკაციის საკნებში საცხოვრებელი კორპუსებიდან გადაყვანილი 

მსჯავრდებულები დაწესებულებაში ახლად შესახლებულ ბრალდებულებთან ერთად 

                                                      
42 N2 დაწესებულებაში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შესწავლილი 10 საქმიდან 7 შემთხვევაში დეესკალაციის 

ოთახში გადაყვანის დრო ემთხვეოდა დისციპლინური სახდელის დაკისრების დროს. რაც შეეხება N8 დაწესებულებას, 

დისციპლინური სახდელის შეფარდება მოხდა დეესკალაციის ოთახში განთავსებასთან  ერთად 42 შემთხვევაში, 

ხოლო უსაფრთხო საკანში მოთავსებასთან ერთად 23 შემთხვევაში. 
43 2019 წლის პირველი 7 თვის განმავლობაში საცხოვრებელი კორპუსიდან შიდა კლასიფიკაციის საკანში პატიმრის 

გადაყვანის 551 შემთხვევა დაფიქსირდა.  
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თავსდებიან, რაც საქართველოს „პატიმრობის კოდექსის“ მე-9 მუხლის მე-2 ნაწილის44 

და N8 დაწესებულების დებულების მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტის45 მოთხოვნის 

დარღვევას წარმოადგენს. ამასთანავე, საგულისხმოა, რომ სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის მინისტრის ბრძანების მიხედვით, შიდა კლასიფიკაციის საკნებში 

საცხოვრებელი კორპუსებიდან პატიმრების გადაყვანა უსაფრთხოების მიზნით, 

გათვალისწინებული არ არის.46 

საცხოვრებელი კორპუსებიდან შიდა კლასიფიკაციის საკნებში პატიმრების 

გადაყვანის პრაქტიკის მასშტაბის შესწავლის მიზნით, პრევენციის ეროვნულმა 

მექანიზმმა N8 დაწესებულებიდან გამოითხოვა ინფორმაცია, დაწესებულებაში 

განთავსებული პატიმრების შიდა კლასიფიკაციის საკნებში გადაყვანის შესახებ. 

კერძოდ, როდის, რამდენჯერ და რა ხანგრძლივობით გადაიყვანეს პატიმრები 

აღნიშნულ საკნებში. N8 დაწესებულებიდან მიღებული პასუხით ირკვევა, რომ შიდა 

კლასიფიკაციის საკანში გადაყვანისას არ დგება კონკრეტული დოკუმენტაცია 

(ელექტრონული), რის გამოც ვერ ხერხდება სტატისტიკის მომზადება და მოცულობითი 

მასალის გამო ვერ ზუსტდება რამდენჯერ იქნა ერთიდაიგივე პატიმარი გადაყვანილი 

შიდა კლასიფიკაციის საკანში. 

სახალხო დამცველი და სპეციალური პრევენციული ჯგუფი თვლის, რომ 

აუცილებელია, აღმოიფხვრას შიდა კლასიფიკაციის საკნებში საცხოვრებელი 

კორპუსებიდან პატიმრების გადაყვანის პრაქტიკა. ამასთანავე, თვლის, რომ უნდა 

მოხდეს შიდა კლასიფიკაციის საკნებში პატიმრების მოთავსების სრულყოფილი 

აღრიცხვა როგორც ელექტრონულად, ასევე მატერიალური ფორმით (მაგ: ჟურნალის 

წარმოება), რათა შესაძლებელი იყოს ამ საკნებში პატიმრების მოთავსების სიხშირისა 

და ხანგრძლივობის შესახებ ინფორმაციის შემოწმება. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სახალხო დამცველი და სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფი მიიჩნევს, რომ N8 პენიტენციურ დაწესებულებაში 

დეესკალაციის/სამარტოო საკნებში და შიდა კლასიფიკაციის საკნებში47 პატიმრების 

                                                      
44 პატიმრობის კოდექსის მე-9 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, შერეული ტიპის დაწესებულებაში ბრალდებულები 

იზოლირებული უნდა იყვნენ მსჯავრდებულებისაგან, სულ მცირე, ერთმანეთისაგან განცალკევებული 

საცხოვრებელი ფართობებით. 
45 N8 პენიტენციური დაწესებულების დებულების მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, „დაწესებულებაში 

მსჯავრდებულები და ბრალდებულები განთავსებულები არიან ერთმანეთისგან განცალკევებით.“ 
46 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2013 წლის 1 აგვისტოს N200 ბრძანებით 

დამტკიცებული „პენიტენციურ დაწესებულებებში  სამართლებრივი რეჟიმის  ორგანიზების ინსტრუქციის“ მე-2 

მუხლის „ლ“ ქვეპუნქტის თანახმად, შიდა კლასიფიკაციის საკანი განმარტებულია როგორც „დაწესებულებაში 

მიღებისას ბრალდებულის/მსჯავრდებულის განთავსების ადგილი, სადაც ხდება მასზე დაკვირვება და შესწავლა 

მისი შესაბამის საკანში განაწილების მიზნით, აგრეთვე, ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით – სხვადასხვა 

გადამდებ დაავადებაზე საეჭვო პირების იზოლირებისთვის (დიაგნოსტირებამდე)“. 
47 შიდა კლასიფიკაციის საკანი – დაწესებულებაში მიღებისას ბრალდებულის/მსჯავრდებულის განთავსების 

ადგილი, სადაც ხდება მასზე დაკვირვება და შესწავლა მისი შესაბამის საკანში განაწილების მიზნით, აგრეთვე, 
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მოთავსება, ზემოთ მითითებული პატიმრობის პირობების გათვალისწინებით, ხშირ 

შემთხვევაში სადამსჯელო ხასიათს ატარებს; მითითებული პრაქტიკა წარმოადგენს 

პატიმრების მიმართ არაადამიანურ, დამამცირებელ მოპყრობას და აუცილებლად 

მიიჩნევს, რომ სისტემური შემოწმებისა და თანმდევი რეაგირების გზით, იუსტიციის 

სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ უნდა უზრუნველყოს პატიმრების მიმართ 

ამგვარი მოპყრობის პრევენცია. 

რეკომენდაცია საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

 N8 და N2 პენიტენციური დაწესებულებების დებულებებში შევიდეს ცვლილება 

და გაიწეროს, რომ დეესკალაციის ოთახში პატიმრის მოთავსება შესაძლებელია 

განხორციელდეს, როგორც უკიდურესი ღონისძიება და ამ ღონისძიების 

გამოყენებისას დასაბუთდეს თუ რატომ ჩაითვალა, რომ დეესკალაციის ოთახში 

მოთავსება წარმოადგენს უალტერნატივო ღონისძიებას. ასევე, დებულებაში 

გაიწეროს, რომ დეესკალაციის ოთახის გამოყენებამდე, დაწესებულების 

პერსონალმა უნდა გამოიყენოს სხვა, შედარებით ნაკლებად შემზღუდველი 

საშუალებები, როგორიც არის პერსონალის მიერ უშუალო მეთვალყურეობა და 

ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობა 

 2019 წელს დეესკალაციის ოთახში მოთავსების მაქსიმალურ ვადად 

განისაზღვროს 24 საათი და იმ შემთხვევაში, თუ 24 საათის შემდეგ არ 

აღმოიფხვრება დეესკალაციის ოთახში მოთავსების საფუძველი, პატიმარი 

დაუყოვნებლივ იქნას გადაყვანილი N18 სამკურნალო დაწესებულების 

ფსიქიატრიულ განყოფილებაში ან სხვა სამოქალაქო ფსიქიატრიულ 

კლინიკაში, ადეკვატური ფსიქიატრიული დახმარების მისაღებად 

 დეესკალაციის ოთახში მოთავსებისას უზრუნველყოფილ იქნეს ფსიქოლოგის, 

ფსიქიატრის, სოციალური მუშაკის, ექიმის და დაწესებულების სხვა 

სამსახურების თანამშრომლების ერთობლივი, მულტიდისციპლინური მუშაობა 

რისკების შესამცირებლად/აღმოსაფხვრელად 

 დეესკალაციის ოთახებში შეიქმნას უსაფრთხო გარემო, მათ შორის, რბილი 

მასალით კედლებისა და იატაკის მოპირკეთების გზით 

 უზრუნველყოს შიდა კლასიფიკაციის საკნებში პატიმრების მოთავსების 

სრულყოფილი აღრიცხვა როგორც ელექტრონულად, ასევე მატერიალური 

ფორმით (მაგ: ჟურნალის წარმოებით), რათა შესაძლებელი იყოს ამ საკნებში 

პატიმრების მოთავსების სიხშირისა და ხანგრძლივობის შესახებ ინფორმაციის 

შემოწმება 

 იუსტიციის სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ სისტემური შემოწმების 

ჩატარების გზით: 

                                                      
ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით – სხვადასხვა გადამდებ 

დაავადებაზე საეჭვო პირების იზოლირებისთვის (დიაგნოსტირებამდე).  
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o უზრუნველყოს N2 და N8 პენიტენციურ დაწესებულებებში ფსიქიკური 

პრობლემების მქონე პატიმრების დეესკალაციის ოთახებში 

ხანგრძლივად მოთავსების, ხელბორკილების გამოყენების და 

ფსიქიატრიული დახმარების მიუწოდებლობის პრაქტიკის შესწავლა და 

თანმდევი რეაგირება, პატიმრების არასათანადო მოპყრობის პრევენციის 

მიზნით 

o უზრუნველყოს N8 პენიტენციურ დაწესებულებაში დეესკალაციის 

ოთახებში, სამარტოო საკნებში და შიდა კლასიფიკაციის საკნებში 

რეალური საფუძვლის გარეშე, დასჯის მიზნით პატიმრების გადაყვანის 

პრაქტიკის შესწავლა და თანმდევი რეაგირება, პატიმრების არასათანადო 

მოპყრობის პრევენციის მიზნით 

 

6. პატიმრობის პირობები 

6.1. ფიზიკური გარემო 

გადატვირთულობა და საცხოვრებელი ფართი 

პატიმრობის კოდექსის მე-15 მუხლით დადგენილი 4 კვ. მ. მინიმალური პირადი 

ფართით უზრუნველყოფის საკითხი პრობლემურია N2, N8, N14 და N15 

დაწესებულებებში.48 გარდა ამისა, N15 დაწესებულებაში მწვავედ დგას 

გადატვირთულობის პრობლემა. კერძოდ, ვიზიტის დროს მსჯავრდებულთა რაოდენობა 

დადგენილ ლიმიტს (1 388) 512-ით აღემატებოდა.49 

N8 დაწესებულებაში მყოფი პატიმრების გარკვეული ნაწილი ცხოვრობს ორ ადგილიან 

საკნებში50, სადაც არის სივიწროვე.51 სივიწროვეა N2 დაწესებულების სამარტოო 

საკნებშიც52 , რომელთა ფართი 4,5-5,5 მ2–ია, რაც არ შეესაბამება წამების პრევენციის 

                                                      
48 N2 და  N8 დაწესებულებებში და 6 და მეტ ადგილიან საცხოვრებელ საკნებში 1 პატიმარზე საცხოვრებელი 

ფართი 2,5–დან –3 კვ. მ–მდე მოდის.  N15 დაწესებულებაში საცხოვრებელი საკნების ფართობებია 

დაახლოებით 15 კვ. მ  და აღნიშნულ საკნებში ძირითადად 5 ან 6 მსჯავრდებულია განთავსებული. 4 კვ.მ. 

საცხოვრებელი ფართის დაცვის უზრუნველსაყოფად  თითოეულ საკანში 3 მსჯავრდებულზე მეტი არ 

უნდა იყოს განთავსებული. ანალოგიური მდგომარეობაა N14 დაწესებულებაშიც. 4კვ. მ ფართის 

გაანგარიშების დროს გამოკლებულია სველი წერტილების ფართი. პატიმრობის კოდექსის მე-15 მუხლის 

2–ე და 3–ე პუნქტების თანახმად 1 მსჯავრდებულზე საცხოვრებელი ფართობის ნორმა არის 4 კვ.მ, ხოლო 1 

ბრალდებულზე 3 კვ.მ.  
49 იხილეთ  ანგარიშის მე-5 თავი. 
50 დაწესებულებაში ასეთი დაახლოებით 14 საკანია დაახლოებით 20 პატიმარია განთავსებული. 
51 ამ საკნების ფართი დაახლოებით 7.38 მ2–ია (საპირფარეშო იზოლირებული  1.36 მ2).  საკანი სიგრძეში 4.74 მ-ია, ხოლო 

სიგანეში 1.55 მ. 
52 გარდა D კორპუსში არსებული სამარტოო საკნებისა. 
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ევროპული კომიტეტის სტანდარტს.53 N2 და N8 დაწესებულებებში ბრალდებულები და 

მსჯავრდებულები რიგ შემთხვევებში ერთად არიან განთავსებული, რაც პატიმრობის 

კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნის დარღვევაა.54  

ბუნებრივი, ხელოვნური ვენტილაცია და განათება 

N8 დაწესებულების საცხოვრებელ და ე.წ. უსაფრთხო საკნებში55 ხელოვნური 

ვენტილაცია არ არის საკმარისი. ანალოგიური პრობლემებია N2 დაწესებულების 

საცხოვრებელ, შიდა კლასიფიკაციის, სამარტოო საკნებსა და საშხაპეებში. N8 

დაწესებულების სამარტოო საკნებსა და შიდა კლასიფიკაციის56 საკნებში ხელოვნური 

ვენტილაცია არ არის.57 N14 და N15 დაწესებულების საცხოვრებელ საკნებში 

ცენტრალური ხელოვნური სავენტილაციო სისტემა არ ფუნქციონირებს. როგორც N2, 

ასევე N8 დაწესებულებების დეესკალაციის ოთახებში არ იღება ფანჯრები. 

შესაბამისად, ბუნებრივი ვენტილაცია პატიმრებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის.  

N2, N8, N14 და N15 დაწესებულებების  შიდა კლასიფიკაციის საკნებში, 

დაწესებულების ე.წ. უსაფრთხო საკნებში და  სამარტოო საკნებში ბუნებრივი 

განათება არ არის საკმარისი.  

სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა და პირადი ჰიგიენის დაცვა 

N1458 და N15 დაწესებულებებში პატიმართა საცხოვრებელ საკნებში არსებული 

პირობები ერთმანეთისგან განსხვავდება. არის საკნები, რომლებიც გარემონტებული 

და კომფორტულად მოწყობილია, განსხვავებით იმ  საკნებისა, რომლებსაც სარემონტო 

                                                      
53„პოლიციის დაწესებულებაში საკნის (ან დაკავებულის/პატიმრის განთავსების ნებისმიერი სხვა ტიპის ადგილის) 

ფართობის განსაზღვრა რთული საკითხია. ასეთი შეფასებისას არაერთი ფაქტორია მხედველობაში მისაღები. 

კომიტეტის აზრით, ამ სფეროში აუცილებელია მკაცრი  სახელმძღვანელო პრინციპების არსებობა. ამჟამად, პოლიციის 

დაწესებულებაში ისეთი საკნების შეფასებისას, რომელიც განკუთვნილია ერთ ადამიანზე, რომელიც იქ რჩება 

რამდენიმე საათზე მეტ ხანს, მოქმედებს შემდეგი სტანდარტი (რომელიც მიიჩნევა უფრო სასურველად, ვიდრე 

მინიმალურ  სტანდარტად): 7 კვადრატული მეტრი - საკნის ფართობი, 2 მეტრი ან მეტი დაშორება კედლებს შორის, 2.5 

მ საკნის იატაკიდან ჭერამდე.“ 
54 პატიმრობის კოდექსი, 9–ე მუხლის 2–ე პუნქტის თანახმად, პატიმრობის დაწესებულებაში განთავსებული არიან 

ბრალდებულები, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა ან/და შერეული 

ტიპის დაწესებულების არსებობის შემთხვევისა.  
55 სამარტოო საკნებში 24 საათით მოთავსება გამოიყენება, როგორც პატიმრობის კოდექსის 57–ე მუხლით 

გათვალისწინებული უსაფრთხოების ღონისძიება. 
56  N8  დაწესებულების  შიდა კლასიფიკაციის  საკნები ნაწილობრივ მიწის საფარს ქვეშაა მოქცეული, საკნებში 

შეინიშნება სინესტე.  აღნიშნულ საკნებში მცირე ზომის ფანჯრების და ხელოვნური ვენტილაციის არარსებობის 

გამო, პრობლემურია განათება და ვენტილაცია. 
57 N8 დაწესებულებების ე.წ. უსაფრთხო და სამარტოო  საკნებში და დერეფანში წყალგაყვანილობის 

გაუმართაობის გამო შეინიშნება სინესტე.  
58 N14 დაწესებულებაში სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხულ მსჯავრდებულებს უწევთ არასათანადო საცხოვრებელ 

პირობებში ყოფნა, სადაც არ არის უზრუნველყოფილი პრივატული გარემო, ოთახები გადატიხრულია თაბაშირ-

მუყაოს კედლებით, ზოგ საკანს საერთოდ არ აქვს კარი და მხოლოდ ფარდით არის გამოყოფილი დერეფნისგან, 

საკნებში არ არის ხელოვნური ვენტილაცია და რთულია სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების დაცვა. ვიზიტის დროს, 

დაწესებულებაში 3 საცხოვრებელ კორპუსში დასრულებული იყო სარემონტო სამუშაოები და იგეგმებოდა 

სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხული მსჯავრდებულების იქ გადაყვანა. 
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სამუშაოები სჭირდება.59 N2, N8, N14 და N15 დაწესებულებების როგორც საცხოვრებელ, 

ასევე სამარტოო და შიდა კლასიფიკაციის60 საკნებსა და საშხაპეებში არსებული 

სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია.  

N2 და N8 დაწესებულების დეესკალაციის ოთახებსა და ე. წ. უსაფრთხო საკნებში61, N14 

და N15 დაწესებულებების საცხოვრებელი კორპუსის დერეფნებსა და კიბეებზე62 

სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობა არ არის დამაკმაყოფილებელი.63 ოთხივე 

დაწესებულებაში გავრცელებულია ტარაკნები და ბაღლინჯოები.  

ვიზიტის დროს, N2 და N8 დაწესებულებების შიდა კლასიფიკაციის, სამარტოო, ე.წ. 

უსაფრთხო  საკნებსა და დეესკალაციის ოთახებში მყოფ პატიმრებს არ ჰქონდათ 

გამოსაცვლელი ტანსაცმელი, ვერ სარგებლობდნენ სუფთა ჰაერზე ყოფნის და დაბანის 

უფლებით. N14 დაწესებულებაში არ არის საკმარისი საშხაპეები,64 რის გამოც 

მსჯავრდებულებს რიგში უწევთ ყოფნა. N15 დაწესებულებაში 1 900 მსჯავრდებულის 

ტანსაცმლისა და თეთრეულის გარეცხვისთვის ფუნქციონირებს მხოლოდ 2 სარეცხი 

მანქანა, რაც არასაკმარისია.65 

სუფთა ჰაერზე ყოფნის/გასეირნების უფლება 

დახურული ტიპის დაწესებულებებში (N2 და N8) მყოფ პატიმრებს 23 საათი უწევთ 

საკნებში ყოფნა. დახურული სივრცე, არსებული საცხოვრებელი პირობები და 

შემზღუდავი გარემო უარყოფით გავლენას ახდენს პატიმრის ფიზიკურ და ფსიქიკურ 

მდგომარეობაზე. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ ჩატარებული კვლევის66 

თანახმად, პატიმრების 32.1%, რომლებიც ყოველდღიურად იმყოფებიან სუფთა ჰაერზე, 

აცხადებენ, რომ, პრაქტიკულად ჯანმრთელები არიან. ამავე ჯგუფის პატიმრები უფრო 

იშვიათად მიუთითებენ მძიმე და ქრონიკული დაავადებების არსებობაზე. გარდა 

ამისა, იმ პატიმრებს, რომლებიც ყოველდღიურად იმყოფებიან სუფთა ჰაერზე უფრო 

იშვიათად აღენიშნებათ თვითდაზიანების, სუიციდური აზრებისა და 

თვითმკვლელობის მცდელობის შემთხვევები. სპეციალური პრევენციული ჯგუფისა 

                                                      
59 მსჯავრდებულები საკუთარი ფინანსური და ადამიანური რესურსებით არემონტებენ საცხოვრებელ საკნებს. 
60  N14 დაწესებულებაში 2 შიდა კლასიფიკაციის საკანია, აქედან 1 საკანში მიმდინარეობდა რემონტი. 
61 სამარტოო საკნებში 24 საათით მოთავსება გამოიყენება, როგორც პატიმრობის კოდექსის 57–ე მუხლით 

გათვალისწინებული უსაფრთხოების ღონისძიება. 
62 N14 და N15 დაწესებულებების საცხოვრებელ კორპუსსა და ეზოში არ იდგა ნაგვის ურნები, აღსანიშნავია, რომ ამავე 

დაწესებულებებში დერეფნებსა და კიბეებზე ვიზიტის დროს შეინიშნებოდა სხვადასხვა სახის საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენები. 
63 N14 და N15 დაწესებულებებში პატიმართა საცხოვრებელ საკნებში არსებული პირობები ერთმანეთისგან 

განსხვავდება. არის საკნები, რომლებიც გარემონტებული, მოწესრიგებული და კარგადაა მოწყობილი და არის საკნები, 

რომლებსაც სარემონტო სამუშაოები სჭირდება. 
64 N6 კორპუსში 4 სააბაზანოა (თითოში 6 შხაპი) და ამ საშხაპეებით 831 პატიმარი სარგებლობს. 
65 10 სარეცხი მანქანიდან მხოლოდ 2 ფუნქციონირებს. 
66 ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით სოციოლოგიური კვლევა ჩატარდა 2017 წელს და 

გამოიკითხა 943 პატიმარი. ანგარიში ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე:  

<http://www.ombudsman.ge/res/docs/2019060317571314166.pdf>  [ბოლოს ნანახია: 13.09.2019]. 
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აზრით, მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ დახურული ტიპის დაწესებულებაში მყოფ 

პატიმრებს მიეცეთ საშუალება შეძლებისდაგვარად მეტი დრო გაატარონ სუფთა 

ჰაერზე და მეორეს მხრივ საკნებში უზრუნველყოფილ იქნას სათანადო საცხოვრებელი 

პირობები.  

N14 და N15 დაწესებულებებში მსჯავრდებულები დღის მანძილზე თავისუფლად 

გადაადგილდებიან დაწესებულების ტერიტორიაზე და შეუძლიათ ისარგებლონ 

დაწესებულებაში არსებული სავარჯიშო ინვენტარით. ორივე დაწესებულებაში 

არსებული სავარჯიშო ინვენტარი საჭიროებს განახლებას.67 

რეკომენდაციები  

იუსტიციის სამინისტროს: 

 თითოეული პატიმრის 4 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების 

მიზნით უზრუნველყოს N2, N8, N14, N15 დაწესებულებებში მყოფი პატიმრების 

საკნებში თანაბარი გადანაწილება და გადაყვანა იმავე ტიპის სხვა 

დაწესებულებებში, პატიმართა საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინებით 

 N8 დაწესებულებების საცხოვრებელ და ე.წ. უსაფრთხო საკნებში, N2 

დაწესებულების საცხოვრებელ, შიდა კლასიფიკაციის, სამარტოო საკნებსა და 

საშხაპეებში ხელოვნური სავენტილაციო სისტემა, N8 დაწესებულების 

სამარტოო საკნებსა და შიდა კლასიფიკაციის საკნებში მოეწყოს ხელოვნური 

სავენტილაციო სისტემა 

 N2, N8, N14 და N15 დაწესებულებების  შიდა კლასიფიკაციის, ე.წ. უსაფრთხო და 

სამარტოო საკნებში ბუნებრივი განათებისა და  N2 და N8 დაწესებულებების 

დეესკალაციის ოთახებში ბუნებრივი ვენტილაციის მიზნით, უზრუნველყოს 

ფანჯრის ზომების გაზრდა 

 სათანადო საცხოვრებელი პირობების უზრუნველყოფის მიზნით, N2, N8, N14 და 

N15 დაწესებულებების როგორც საცხოვრებელ, ასევე სამარტოო და შიდა 

კლასიფიკაციის საკნებსა და საშხაპეებში,  განახორციელოს სარემონტო 

სამუშაოები 

 მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შესაქმნელად უზრუნველყოს N2, N8, 

N14 და N15 დაწესებულებებში დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაციის 

სათანადო პერიოდულობით ჩატარება და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების 

                                                      
67 N14 დაწესებულებაში  შეინიშნება სპორტული ინვენტარის სიმცირე. ფეხბურთის მოედანს არ გააჩნია ხელოვნური 

საფარი, ამასთან, ხელოვნური საფარი დაზიანებულია ფრენბურთის მოედანზე. ტერიტორიაზე განთავსებულია 

მსჯავრდებულთა ხელნაკეთი სპორტული ინვენტარი, „მსხალი“ და ასაზიდი, რომლებიც დამზადებულია ლოგინის 

თბილი გადასაფარებლებისგან. არის რამდენიმე ჰანტელი და ფეხბურთის ბურთი. ეზოში ასევე არის მაგიდის 

ჩოგბურთის მაგიდები, თუმცა არ დევს ბურთი და ჩოგნები, მოხსნილია ფრენბურთის ბადეც. N15 დაწესებულებაში 

მსჯავრდებულებს შეუძლიათ ისარგებლონ სპორტული მოედნებით და  სავარჯიშო დარბაზით. 
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დაცვა. უზრუნველყოს N14 და N15 დაწესებულების საცხოვრებელ კორპუსში და 

ეზოებში ნაგვის ურნების განთავსება 

 N2 და N8 დაწესებულებების შიდა კლასიფიკაციის, სამარტოო, ე.წ. უსაფრთხო  

საკნებსა და დეესკალაციის ოთახებში მყოფ პატიმრებს მიეცეთ საშუალება 

ისარგებლონ შხაპის მიღების და სუფთა ჰაერზე გასეირნების უფლებით 

 სუფთა ტანსაცმლით და თეთრეულით უზრუნველყოფის მიზნით, 

განხორციელდეს N15 დაწესებულებაში არსებული სარეცხი მანქანების 

შეკეთება/ან ახალი სარეცხის მანქანების შეძენა 

 N2 და N8 დაწესებულებებში მყოფ პატიმრებს, მიეცეთ 1 საათზე მეტი ხნით 

სუფთა ჰაერზე ყოფნის შესაძლებლობა   

 უზრუნველყოს N14 და N15 დაწესებულებებში სავარჯიშო ინვენტარის დამატება 

და  არსებულის განახლება, ასევე N14 დაწესებულებაში ფეხბურთის მოედანის 

ხელოვნური  საფარის დაგება და ფრენბურთის მოედნის ხელოვნური საფარის 

განახლება 

6.2. დღის განრიგი და სარეაბილიტაციო აქტივობები 

დაწესებულებებში რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის კუთხით გატარებულ 

ღონისძიებებს ფრაგმენტული ხასიათი აქვს68 და არ არის მორგებული 

მსჯავრდებულთა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე. დაწესებულებებში შეჩერებულია 

სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის პროცესი.  ნებისმიერ შემთხვევაში 

სარეაბილიტაციო აქტივობების უკიდურესი სიმწირის გამო, ასეთი დაგეგმვა აზრს 

მოკლებული იქნებოდა. 

მონიტორინგის შედეგად  დადგინდა, რომ პენიტენციური დაწესებულებები 

განიცდიან სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების ნაკლებობას. 2018 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში სახალხო დამცველმა აღნიშნა, რომ არასაკმარისი და 

                                                      
68 N2 დაწესებულებაში 2019 წლის 1 იანვრიდან აგვისტოს თვის ჩათვლით  არასრულწლოვნებს უტარდებათ 

კოგნიტური და სოციალური უნარების ტრენინგი (1 მონაწილე),  ბიბლიოთერაპია (5 მონაწილე), ფილმის ჩვენება (12 

მონაწილე),  არტ–თერაპია (13 მონაწილე), პენიტენციური სტრესის მართვა (4 მონაწილე),  ცხოვრების ჯანსაღი წესი (9 

მონაწილე), არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი (6 მონაწილე). ასევე სრულწლოვანი 

მსჯავრდებულებისთვის განხორციელდა პროგრამა ატლანტისი და მასში ჩართული იყო 7 მსჯავრდებული. N8 

დაწესებულებაში ამავე პერიოდში  7 უვადო თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებული დაკავებული იყვნენ 

მებაღეობა/მებოსტნეობით. არასრულწლოვნები კი დადიოდნენ სკოლაში, ჩართულნი იყვნენ არტ–თერაპიაში (5 

მონაწილე), ბიბლიოთერაპიაში, ხატვის წრეში (27 მონაწილე), დაესწრნენ ფილმის ჩვენებას და ჩატარდა 1 კონცერტი. 

სხვა რაიმე სახის აქტივობა დაწესებულებაში არ განხორციელებულა. ამავე პერიოდში N15 დაწესებულებაში 20 

სხვადასხვა სარეაბილიტაციო აქტივობა განხორციელდა. N14 დაწესებულებაში კი მხოლოდ  4 სარეაბილიტაციო 

აქტივობა განხორციელდა, კერძოდ, პენიტენციური სტრესის მართვა (11 მსჯავრდებული), არტ–თერაპია (51 

მსჯავრდებული), ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა უფლება მოვალეობები (77 მსჯავრდებული)  და B და  C 

ჰეპატიტები 14 მსჯავრდებულის მონაწილეობით.  
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შესაბამისი კვალიფიკაციის არმქონე69 პერსონალის პირობებში, შეუძლებელი ხდება 

მსჯავრდებულთა ინდივიდუალური საჭიროებების განსაზღვრა70 და სარეაბილიტაციო 

აქტივობების შეთავაზება. 

პენიტენციური დაწესებულებებში პერსონალის რაოდენობა კვლავ არასაკმარისია.71 N2 

დაწესებულებაში 1 073 სრულწლოვან პატიმართან  7 სოციალურ მუშაკს უწევს 

მუშაობა (1 სოციალურ მუშაკზე დაახლოებით 153 პატიმარი მოდის), N8 

დაწესებულებაში 2 814 სრულწლოვან პატიმართან 16 სოციალურ მუშაკს უწევს 

მუშაობა (1 სოციალურ მუშაკზე 176 სრულწლოვანი პატიმარი მოდის), N14 

დაწესებულებაში 911 მსჯავრდებულთან 5 სოციალური მუშაკი მუშაობს (1 სოციალურ 

მუშაკზე 182 მსჯავრდებული მოდის), ხოლო N15 დაწესებულებაში 1 900 

მსჯავრდებულთან 7 სოციალური მუშაკი მუშაობს (1 სოციალურ მუშაკზე 271 

მსჯავრდებული მოდის). 

N2 დაწესებულებაში 1 ფსიქოლოგს 1 07372 სრულწლოვან პატიმართან73, ხოლო N8 

დაწესებულებაში 2 814 სრულწლოვან პატიმართან 5 ფსიქოლოგს უწევს მუშაობა (1 

ფსიქოლოგზე 56374 სრულწლოვანი პატიმარი მოდის), N15 დაწესებულებაში 1900 

მსჯავრდებულთან 3 ფსიქოლოგს უწევს მუშაობა (1 ფსიქოლოგზე 633 მსჯავრდებული 

მოდის). გაცილებით უარესი მდგომარეობაა N14 დაწესებულებაში, სადაც 1 ფსიქოლოგს 

911 მსჯავრდებულთან უწევს მუშაობა.  

სოციალური მუშაობის შესახებ კანონის 47-ე მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად, 

სოციალური მუშაკის სამუშაოს სირთულიდან გამომდინარე, დადგენილია მიმდინარე 

საქმეთა (შემთხვევათა) ზღვრული ოდენობა. შემთხვევების რაოდენობა 50-ს არ უნდა 

აღემატებოდეს. დამატებით მიღებული საქმეებით გათვალისწინებული შემთხვევები 

                                                      
69 სოციალური მუშაობის შესახებ კანონის 42-ე მუხლის I ნაწილის  „გ“ პუნქტის თანახმად,  სოციალურ მუშაკს უნდა 

ჰქონდეს სოციალური მუშაობის სფეროში ბაკალავრის, მაგისტრის/მაგისტრთან გათანაბრებული ან დოქტორის 

აკადემიური ხარისხი, ან ამ კანონით გათვალისწინებული სოციალური მუშაკის სერთიფიკატი. 
70 სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 47, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე 

<http://www.ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf> [ბოლოს ნანახია: 19.09.2019]. 
71 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია–რეაბილიტაციის 

დეპარტამენტის 2019 წლის 20 სექტემბრის N281109/01 წერილის თანახმად, 2019 წლის აგვისტოს თვის 

მდგომარეობით, N2 დაწესებულებაში დასაქმებული იყო 8 სოციალური მუშაკი და 2 ფსიქოლოგი, N8 

დაწესებულებაში: 17 სოციალური მუშაკი და 6 ფსიქოლოგი, N14 დაწესებულებაში 5 სოციალური მუშაკი 

და 1 ფსიქოლოგი, ხოლო N15 დაწესებულებაში 7 სოციალური მუშაკი და 3 ფსიქოლოგი.  
72 ვიზიტის დროს, N2 დაწესებულებაში 1 080 პატიმარი იყო, აქედან  7 არასრულწლოვანი, დაწესებულებაში 

დასაქმებული ფსიქოლოგებიდან 1 მხოლოდ არასრულწლოვან პატიმრებთან მუშაობდა. 
73 N14 დაწესებულებაში ვიზიტი 2019 წლის 12-14 ივლისს განხორციელდა, ხოლო N2 დაწესებულებაში 15–18 ივლისს. 

N14 დაწესებულებაში განხორციელებული ვიზიტის დროს დასაქმებული 1 ფსიქოლოგი N2 დაწესებულების 

სრულწლოვან პატიმრებსაც ემსახურებოდა. ვიზიტის დროს, N2 დაწესებულებაში დასაქმებული იყო ფსიქოლოგი, 

რომელიც არასრულწლოვან პატიმრებთან მუშაობდა.  
74 ვიზიტის დროს, N8 დაწესებულებაში 2 840 პატიმარი იყო, აქედან  26 არასრულწლოვანი, დაწესებულებაში 

დასაქმებული ფსიქოლოგებიდან 1 მხოლოდ არასრულწლოვან პატიმრებთან მუშაობდა. 
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არ უნდა აღემატებოდეს ზღვრულ ოდენობას ამ ოდენობის ერთი მესამედით. 

მართალია კანონის ეს პუნქტი 2025 წლის 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს, თუმცა 

ოთხივე დაწესებულებაში სოციალური მუშაკების და პატიმრების თანაფარდობა 

მიუთითებს, რომ მნიშვნელოვანია საგრძნობლად გაიზარდოს ოთხივე 

დაწესებულებაში სოციალური მუშაკების  რაოდენობა.  

სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დანერგვისათვის მეორე დამაბრკოლებელ ფაქტორს 

სოციალური მუშაკების კვალიფიკაცია წარმოადგენს. სისტემაში შენარჩუნებული 

სოციალური მუშაკებიდან, სოციალური მუშაობის შესახებ კანონით 

გათვალისწინებული კვალიფიკაცია არ აქვს N2, N8, N14 და N15 დაწესებულებებში 

დასაქმებული სოციალური მუშაკების აბსოლუტურ უმრავლესობას, რის გამოც ისინი 

ძირითადად, შემთხვევის ადმინისტრატორებად75 დაინიშნენ და არა - შემთხვევის 

მმართველებად76. შედეგად, 2019 წლის განმავლობაში არცერთი შემთხვევის მართვა არ 

განხორციელებულა. სოციალური მუშაკების ძირითად საქმიანობას პატიმრებისთვის  

პაემნების ორგანიზებაში და წერილების მომზადებაში დახმარება წარმოადგენს. 

ფსიქოლოგების საქმიანობა კი, მხოლოდ პირობით ვადამდე ადრე გათავისუფლების ან 

შეწყალების პროცედურის განხორციელების პროცესში მსჯავრდებულების შესახებ 

დახასიათების შედგენით შემოიფარგლება.  

რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის კუთხით, განსაკუთრებით მძიმე ვითარებაა 

დახურული ტიპის  დაწესებულებებში. კერძოდ, N2 და N8 დაწესებულებებში მყოფი 

პატიმრებისთვის დღის მანძილზე, სუფთა ჰაერზე სასეირნოდ განსაზღვრულია  

მხოლოდ 1 საათი. პატიმრების თქმით, ისინი ხშირად უარს აცხადებენ გასეირნებაზე, 

რადგან სასეირნოდ გასვლას დილით ადრე, 7–8 საათზე სთავაზობენ.77 ისინი არ არიან 

ჩართული რაიმე სახის სარეაბილიტაციო აქტივობაში და განიცდიან კომუნიკაციის 

დეფიციტს. საინტერესო და თავშესაქცევი აქტივობების გარეშე საკანში 23 საათი 

ყოფნა ამ პატიმრებში აძლიერებს პროტესტის, უსამართლობისა და უიმედობის 

განცდას, რაც დამატებით პრობლემებს აჩენს წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის 

თვალსაზრისით.  

                                                      
75 შემთხვევის ადმინისტრატორის ფუნქციაა შემთხვევის ადმინისტრირება, შემთხვევის ადმინისტრატორი 

შემთხვევის მმართველის დამხმარეა და მსჯავრდებულის გარე სამყაროსთან კომუნიკაციას და უფლებების 

ადვოკატირებას უზრუნველყოფს. 
76 შემთხვევის მმართველის ფუნქცია არის მსჯავრდებულის შეფასება, მისთვის სასჯელის მოხდის 

ინდივიდუალური გეგმის შედგენა და სარეაბილიტაციო პროგრამების მიწოდება. შემთხვევის მმართველის 

ფუნქციებს შეასრულებენ მხოლოდ ის სოციალური მუშაკები, ვინც დიპლომირებული ან სერტიფიცირებული 

სოციალური მუშაკია, ან გაივლიან სოციალური მუშაკების გადამზადების 3 თვიან კურსს, რომელიცდაგეგმილია2019 

წელს. 
77 რაც განპირობებულია იმით, რომ პატიმრებს გასეირნება სთავაზობენ დილით ადრე, როცა დღის განრიგით არ არის 

გათვალისწინებული სასეირნო ეზოში გასვლა.  
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რაც შეეხება ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებს, 2019 წლის იანვრიდან ვიზიტის 

დღემდე N14 დაწესებულებაში მხოლოდ 4 სარეაბილიტაციო აქტივობა განხორციელდა, 

ხოლო N15 დაწესებულებაში 20 სხვადასხვა სარეაბილიტაციო აქტივობა 

განხორციელდა. ორივე დაწესებულებებში აუცილებელია სპორტული ინვენტარის 

რაოდენობის გაზრდა და  განახლება, რაც შესაძლებელს გახდის, მინიმუმ სპორტული 

სარეაბილიტაციო აქტივობების ჩატარების შესაძლებლობების გაზრდას.  

რეკომენდაციები იუსტიციის მინისტრს: 

 მიიღოს ყველა ზომა, რათა N2 და N8 დაწესებულებებში მყოფ პატიმრებს მიეცეთ 

საშუალება ისარგებლონ გასეირნების უფლებით დღის განრიგით 

გათვალისწინებულ დროს 

 2019 წელს უზრუნველყოს N2, N8, N14 და N15 დაწესებულებებში 

ფსიქოლოგებისა და სოციალური მუშაკების რაოდენობის გაზრდა, ასევე, 

ფსიქოლოგების და სოციალური მუშაკების რაოდენობის დაბალანსება 

 2019 წლის განმავლობაში უზრუნველყოს იმ სოციალური მუშაკების 

გადამზადება, რომელთაც არ აქვთ სოციალური მუშაობის სფეროში ბაკალავრის, 

მაგისტრის/მაგისტრთან გათანაბრებული, ან დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

 2020 წლისთვის გაიზარდოს რეაბილიტაცია–რესოციალიზაციისთვის 

განსაზღვრული ბიუჯეტი 

 უზრუნველყოს N2, N8, N14 და N15 დაწესებულებებში ახალი  და 

მრავალფეროვანი სარეაბილიტაციო აქტივობების დანერგვა. გაიზარდოს 

სარეაბილიტაციო აქტივობებში მსჯავრდებულთა ჩართვის შესაძლებლობები. 

7. კონტაქტი გარე სამყაროსთან 

პატიმრებს რაც შეიძლება ხშირად უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა კონტაქტი იქონიონ 

გარე სამყაროსთან. მათ შორის გააგზავნოთ წერილები, ისარგებლონ სატელეფონო 

ზარებით, შეხვდნენ ოჯახის წევრებს.78 

პატიმრობის კოდექსის მე-14 მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, 

ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს ისარგებლოს სატელეფონო საუბრებით 

და მიმოწერით. აღნიშნული უფლება პატიმრისათვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 

უფლებას წარმოადგენს, რაც ხელს უწყობს ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან 

მჭიდრო კავშირის შენარჩუნებას. თუმცა, მონახულებულ დაწესებულებებში 

პატიმრები ამ უფლებით სრულყოფილად და ეფექტიანად სარგებლობას ვერ 

ახერხებენ. ყველა დაწესებულებაში იკვეთება ტელეფონის აპარატების ნაკლებობა. 

დახურულ დაწესებულებებში გამოიკვეთა ტელეფონით სარგებლობის დროს 

                                                      
78 ევროპული ციხის წესები 24.1 
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კონფიდენციალობის დარღვევის პრობლემა, ვინაიდან ტელეფონის აპარატები 

განთავსებულია სამორიგეო ოთახებში და პატიმრებს მორიგის თანდასწრებით უწევთ 

საუბარი. 

პაემნების ორგანიზება ისე უნდა განხორციელდეს, რომ პატიმრებს საშუალება მიეცეთ  

ოჯახური ურთიერთობები შეძლებისდაგვარად ნორმალურ გარემოში შეინარჩუნონ და 

განავითარონ.79 ხანგრძლივ და ხანმოკლე პაემნებთან დაკავშირებით პატიმრებს 

პრობლემები არ ექმნებათ, თუმცა კვლავ პრობლემურია ხანმოკლე პაემნის ოთახებში 

მინის ბარიერის არსებობა. 

პატიმრობის კოდექსის მე-17 მუხლის მე-11 და მე-12 ნაწილები ითვალისწინებს 

ბრალდებულის და მსჯავრდებულის უფლებას წერილობითი თხოვნის საფუძველზე 

მოითხოვოს ხანმოკლე პაემნის სატელეფონო ზარით ჩანაცვლება. დამკვიდრებული 

პრაქტიკით, პატიმარს შეუძლია მხოლოდ ერთი ხანმოკლე პაემანი გადაცვალოს 

სატელეფონო საუბარზე. პატიმრობის კოდექსი და დაწესებულებების დებულებები არ 

ითვალისწინებს ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ ხანგრძლივი პაემნის 

სატელეფონო საუბრით ჩანაცვლების უფლებას. გაუგებარია, თუ რას ეფუძნება 

აღნიშნული შეზღუდვა, მითუმეტეს, რომ ხანგრძლივი პაემანი პატიმრისთვის უფრო 

ღირებულ უფლებად შეიძლება ჩაითვალოს, ვიდრე - ხანმოკლე პაემანი. გარე 

სამყაროსთან კონტაქტის შენარჩუნების კუთხით, მნიშვნელოვანია 

თავისუფლებააღკვეთილ პირს მიეცეს ახლობლებთან კონტაქტის ალტერნატივა, იმ 

შემთხვევაში თუ ვერ ახერხებს ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობას. აღნიშნული 

უფლება საშუალებას მისცემდა უცხოელ და ასევე, ოჯახისგან და მეგობრებისგან შორს 

მყოფ პატიმრებს უფრო მჭიდრო კონტაქტი შეინარჩუნონ გარე სამყაროსთან.  

პატიმრების გარე სამყაროსთან სრულყოფილი კონტაქტის შენარჩუნების მიზნით 

მნიშვნელოვანია  დაწესებულებების  სხვადასხვა სახის ლიტერატურით 

უზრუნველყოფა. დაწესებულებების ბიბლიოთეკებში არსებული მარაგის განახლება 

და პატიმართა საჭიროების გათვალისწინებით შევსება არ ხორციელდება. პრობლემას 

წარმოადგენს ბიბლიოთეკების ბეჭდური პრესით უზრუნველყოფის საკითხი.  

წინადადება საქართველოს პარლამენტს: 

 შევიდეს ცვლილება პატიმრობის კოდექსის მე-17 მუხლის მე-11 და მე-12 

ნაწილებში და შესაძლებელი გახდეს ხანგრძლივი პაემნის სატელეფონო 

საუბრით ან ვიდეოპაემნით ჩანაცვლება. 

რეკომენდაციები იუსტიციის მინისტრს: 

                                                      
79 ევროპული ციხის წესების 24.4. 
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 N2 და N8 დაწესებულებებში მოეწყოს სატელეფონო კაბინები, სადაც 

შესაძლებელი იქნება სატელეფონო საუბრების განხორციელება  

კონფიდენციალურ გარემოში  

 N2, N8, N14 და N15 დაწესებულებებში უზრუნველყოს ხანმოკლე პაემნის 

განხორციელება მინის გამყოფი ბარიერის გარეშე  

 უზრუნველყოს N2, N8, N14 და N15 დაწესებულებების ბიბლიოთეკის განახლება 

ლიტერატურითა და პრესით 

8. მოთხოვნა/საჩივარი 

ინსპექტირებისა და საჩივრების განხილვის ეფექტური პროცესი არის თავისუფლების 

აღკვეთის  დაწესებულებებში არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის ფუნდამენტური 

გარანტია.80 პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ საჩივრის შეტანის შესაძლებლობა, როგორც 

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების სისტემის ფარგლებში, ისე მის გარეთ, მათ 

შორის - სათანადო უწყებებთან კონფიდენციალურად დაკავშირების შესაძლებლობა.81 

მსჯავრდებულს/ბრალდებულს უფლება აქვს სასურველ ადრესატს მიმართოს 

დახურულ კონვერტში მოთავსებული კონფიდენციალური საჩივრით, ხოლო 

პენიტენციური დაწესებულება, თავის მხრივ, ვალდებულია, უზრუნველყოს საჩივრის 

კონფიდენციალურობის დაცვა.82 დაწესებულების ადმინისტრაციის მიერ საჩივრის 

კონფიდენციალურობის დაცვა პრაქტიკულად უზრუნველყოფილია იმით, რომ 

მსჯავრდებულის/ბრალდებულის მიერ დაწესებულების თანამშრომლისთვის 

გადაცემული დალუქული კონვერტი სახალხო დამცველს უნდა გაეგზავნოს მისი 

გახსნის და შინაარსის გაცნობის გარეშე. 

დაწესებულებებში არ არის უზრუნველყოფილი მოთხოვნა/საჩივრის გაგზავნის 

კონფიდენციალურობა. N2 და N8 პენიტენციურ დაწესებულებებში 

განხორციელებული ვიზიტების დროს სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებმა 

მიიღეს არაერთი შეტყობინება იმის შესახებ, რომ დაწესებულების ადმინისტრაციის 

                                                      
80 ამონარიდი წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 27-ე საერთო ანგარიშიდან. სექცია: 1/8 | 19/04/2018. 

ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე ,< https://rm.coe.int/16807bc668> [ბოლოს ნანახი: 02.10.2019] 
81 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, სტანდარტები, პარ. 54, გვ. 27. 
82 საქართველოს „პატიმრობის კოდექსის“ 104-ე მუხლის თანახმად, „ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება 

აქვს, შეიტანოს კონფიდენციალური საჩივარი. კონფიდენციალურია საჩივარი, რომელიც მოთავსებულია 

დალუქულ კონვერტში და რომელზედაც მითითებულია ადრესატი. პენიტენციური დაწესებულება 

უზრუნველყოფს საჩივრის კონფიდენციალურობის დაცვას[...]“ „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის თანახმად, „პენიტენციურ დაწესებულებებში, დაკავებისა 

და თავისუფლების შეზღუდვის სხვა ადგილებში მოთავსებულ პირთა მიერ საქართველოს სახალხო 

დამცველისათვის გაგზავნილი განცხადებები, საჩივრები და წერილები კონფიდენციალურია. მათი გახსნა და 

ცენზურა აკრძალულია. ისინი დაუყოვნებლივ უნდა გადაეცეს საქართველოს სახალხო დამცველს“. 
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მიერ ხდება სახალხო დამცველის მიმართ დაწერილი კონფიდენციალური საჩივრების 

ცენზურა და ხშირ შემთხვევაში, არ იგზავნება ადრესატებთან. 

კონფიდენციალურობის დარღვევის ფაქტს უშუალოდ შეესწრო სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფი. N2 დაწესებულებაში ვიზიტისას, ჯგუფის წევრებმა 

კანცელარიაში შენიშნეს სახალხო დამცველის  სახელზე შედგენილი 

კონფიდენციალური საჩივრის გახსნილი კონვერტი. აღნიშნული კონვერტი 

(დალუქულ მდგომარეობაში) წინა დღეს ერთ-ერთმა პატიმარმა  სპეციალურ 

პრევენციულ ჯგუფს გადასცა და  მის გაგზავნაში დახმარება სთხოვა, რისთვისაც 

კონვერტი სოციალურ მუშაკს ჩაბარდა. სახალხო დამცველმა  აღნიშნულ შემთხვევაზე 

რეაგირებისთვის წინადადებით მიმართა საქართველოს იუსტიციის მინისტრს.83 

N8 დაწესებულებაში აღინიშნა, რომ  არის კონფიდენციალური წერილის გახსნის და 

წაკითხვის შემთხვევები. ასევე, ხშირად ადმინისტრაცია პატიმარს 

კონფიდენციალური კონვერტებით არ უზრუნველყოფს. ერთ-ერთი პატიმრის 

განცხადებით, სამედიცინო პერსონალის მიმართ დაწერილი საჩივარი მას  ექიმმა 

წაართვა. ორმა პატიმარმა აღნიშნა რომ სახალხო დამცველის აპარატში გამოაგზავნეს 

წერილები, თუმცა გადამოწმების შემდეგ აღმოჩნდა რომ მათი წერილები ჩვენს 

სამსახურში არ შემოსულა. სამწუხაროდ, N8 დაწესებულებაში არსებული საჩივრის 

ყუთების გარკვეული ნაწილი მოთავსებულია ვიდეო მეთვალყურეობის ქვეშ, რაც 

კონფიდენციალური საჩივრის ავტორის იდენტიფიცირების შესაძლებლობას იძლევა. 

რაც შეეხება სახალხო დამცველის ცხელ ხაზთან დაუბრკოლებლად დაკავშირებას, 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფისთვის ცნობილი გახდა დახურული 

დაწესებულებების თანამშრომლების მიერ სახალხო დამცველის ცხელ ხაზთან 

დაკავშირებისას ხელშეშლის ფაქტები. საქართველოს სახალხო დამცველმა 2019 წლის 

15 აგვისტოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა და გაასაჩივრა ის ნორმები, 

რომელიც განსაკუთრებულ რეგულაციას უქვემდებარებს სახალხო დამცველის 

აპარატთან ამ საშუალებით კომუნიკაციის შესაძლებლობას.84 

მნიშვნელოვანია, რომ დაწესებულებაში შესვლისთანავე, ადმინისტრაციამ პატიმარს 

წერილობით  და სათანადოდ გააცნოს მისი უფლება-მოვალეობები და ნებისმიერი სხვა 

საკითხი, რომელიც მას დაეხმარება დაწესებულებაში უკეთ ადაპტირებაში.85 

მონიტორინგის დროს N2 და N8 დაწესებულებებში გამოკითხული პატიმრების 

უმეტესობა არ იყო  ინფორმირებული  მათი უფლებების შესახებ, ასევე მოთხოვნა 

საჩივრის მექანიზმის და დისციპლინური დასჯის და სამართალწარმოების შესახებ. 

გამოკითხული პატიმრების თქმით, მართალია შემოსახლებისას ზეპირსიტყვიერად 

                                                      
83 2019 წლის 1-ლი ოქტომბრის N03-2/10583 სახალხო დამცველის წერილი. 
84 სარჩელი ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: <https://www.constcourt.ge/ge/court/sarchelebi>  სარჩელის ნომერი 1441. 
85 ნელსონ მანდელას წესები N54. 
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ხდება მათთვის რაღაც ინფორმაციის მიწოდება, მაგრამ უჭირთ მისი დამახსოვრება. 

ასევე, დაწესებულებებში ერთ-ერთ არხზე მუდმივად ტრიალებს   ამონარიდები 

კანონმდებლობიდან. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, 

მნიშვნელოვანია პატიმარს შემოსვლისას სტრუქტურირებულად, მისთვის გასაგებ 

ენაზე მიაწოდოს უფლება-მოვალეობების შესახებ წერილობითი ინფორმაცია და მას 

არ უნდა უწევდეს საკუთარი ძალისხმევით ელექტრონულად მოძიება, მითუმეტეს 

მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ პენიტენციურ სტრესს განიცდის.  

უფლებების შესახებ ინფორმირების მხრივ, იგივე მდგომარეობაა N14 და N15 

დაწესებულებებში.  დაწესებულებებში არიან მსჯავრდებულები, რომელთაც 

დისციპლინური სახდელების და წახალისების მექანიზმის არსებობის შესახებაც კი არ 

აქვთ ინფორმაცია. ზოგ შემთხვევაში ენის ცოდნის პრობლემის გამო და 

დაწესებულების შიდა განაწესის მხოლოდ ქართულ ენაზე არსებობის გამო, უცხოელი 

პატიმრები მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას გაეცნონ საკუთარ უფლებებს.86 

N15 დაწესებულების პატიმართა გარკვეული ნაწილი აცხადებს, რომ საკანში 

განთავსების შემდეგ ,,ციხის წესები“ და მათი უფლება-მოვალეობები აუხსნეს 

არაფორმალურმა მმართველებმა და წესების დარღვევის შემთხვევაში გააფრთხილეს 

მოსალოდნელ შედეგებზე. კერძოდ, „მაყურებლები“ ახალ პატიმრებს აფრთხილებენ, 

რომ პრობლემის არსებობის შემთხვევაში მათ მიმართონ და არა ადმინისტრაციას.  

დაწესებულებებში პატიმრების მიერ აღინიშნა, რომ საჩივარი არ არის 

რეკომენდირებული, რადგან არაფორმალურ წესებს ეწინააღმდეგება, ადრე თუ გვიან 

მისი ავტორის ვინაობა ცნობილი გახდება და შესაბამისად დაისჯება. ნახევრად ღია 

ტიპის დაწესებულებებში რამდენიმე პატიმარმა სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფს 

განუცხადა, რომ მათთან სასაუბროდ  გავლენიანი პირებისგან აიღეს ნებართვა. 

ამასთან, სპეციალური პრევენციული ჯგუფი შეესწრო ფაქტს, როდესაც პატიმარმა 

ჯანმრთელობის პრობლემებზე დააპირა საუბარი, მაგრამ სხვა პატიმრებმა იგი 

გააჩუმეს. 

ის, რომ ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში მყოფი პატიმრები არაფორმალური 

წესების გავლენიდან გამომდინარე თავს იკავებენ საჩივრებისაგან, აისახება სახალხო 

დამცველისადმი მომართული განცხადებების რაოდენობაზეც. ქვემოთ მოცემული 

დიაგრამა უჩვენებს დახურული და ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებიდან 

შემოსული განცხადებებს შორის არსებულ საკამოდ დიდ სხვაობას. ამასთან, წლების 

მიხედვით, არაფორმალური მმართველობის გავლენის გაძლიერებასთან ერთად 

                                                      
86 ნელსონ მანდელას N55 წესის თანახმად, პატიმართა უფლება-მოვალეობების შესახებ არსებული დოკუმენტი უნდა 

ითარგმნოს ყველა ენაზე, რომელიც ხშირად გვხვდება დაწესებულებაში. თუ პატიმარს არც-ერთი ეს ენა არ ესმის, 

შეუძლია მოითხოვოს თარჯიმანი.  
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კლებულობს ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებიდან გამოგზავნილი 

განცხადებების რაოდენობა.  

 

სახალხო დამცველის სახელზე გამოგზავნილი განცხადებების რაოდენობა 

 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, კონფიდენციალური საჩივრების 

გაგზავნის წესის დარღვევა, არაფორმალური მმართველობის გავლენა (რომლისთვისაც 

საჩივარი მიუღებელია) და პატიმართა საკუთარი უფლებების შესახებ 

არაინფორმირებულობა, წარმოადგენს იმ ძირითად ფაქტორებს, რის გამოც მოთხოვნა–

საჩივრის უფლების სათანადო რეალიზება ვერ ხდება.  

რეკომენდაცია საქართველოს იუსტიციის მინისტრს:  

 მიიღოს ყველა საჭირო ზომა, რათა ყველა პატიმარს ხელზე გადაეცეს მათი 

უფლებების, მათ შორის, მოთხოვნის/საჩივრის შეტანის უფლებისა და 

მოთხოვნის/საჩივრის განხილვის პროცედურის შესახებ ინფორმაცია და ამ 

მიზნით შეიქმნას სპეციალური პრაქტიკული ბროშურა და დაურიგდეს 

პატიმრებს 

 მიიღოს ყველა საჭირო ზომა, რათა ყველა დაწესებულებაში, პატიმრისათვის 

ხელმისაწვდომ ადგილებში, გამოეკრას (სხვადასხვა ენაზე) პატიმართა 

უფლებების/მოვალეობების და მოთხოვნის/საჩივრის შეტანისა და განხილვის 

პროცედურის შესახებ ინფორმაცია 

 გაიზარდოს სოციალური მუშაკის როლი, რათა დაწესებულებაში მიღების 

შემდგომ უახლოეს რამდენიმე დღეში სოციალურმა მუშაკმა დეტალურად 

აუხსნას პატიმარს მისი უფლებები და მოვალეობები, ასევე მიაწოდოს 

ინფორმაცია მოთხოვნის/საჩივრის შეტანისა და განხილვის პროცედურის 

შესახებ, განუმარტოს სოციალური მუშაკის კომპეტენცია და გადასცეს ყველა 

საჭირო, ძირითადი დოკუმენტი; სათანადო პერიოდულობით 
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ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად იმუშაოს პატიმრებთან მათი უფლებებისა 

და მოვალეობების, მოთხოვნის/საჩივრის შეტანისა და განხილვის პროცედურის 

თემატიკაზე 

 N2, N8, N14 და N15 პენიტენციურ დაწესებულებებში საჩივრების 

კონფიდენციალურად გაგზავნის შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად, 

კონფიდენციალური საჩივრების კონვერტები განათავსოს იმგვარად, რომ 

კონვერტის მიღება არ იყოს დაწესებულების თანამშრომელზე დამოკიდებული 

და არ მოხდეს კონვერტის მიმღები პატიმრის იდენტიფიცირება. ამასთან,  ყველა 

პატიმრისთვის უფასოდ ხელმისაწვდომი იყოს მატერიალურ-ტექნიკური 

საშუალებები (ფურცელი, კალამი, კონვერტი) და მიეცეთ შესაძლებლობა 

საკანში იქონიონ გარკვეული რაოდენობის კონვერტი  

 იუსტიციის სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ სისტემური შემოწმებისა 

და შესაბამისი რეაგირების გზით გამოავლინოს და შეისწავლოს N2, N8, N14 და 

N15 პენიტენციურ დაწესებულებებში საჩივრების კონფიდენციალურად 

გაგზავნის წესის დარღვევის შემთხვევები, საჩივრების შეტანის გამო 

პატიმრებზე განხორციელებული რეპრესიების ფაქტები და უზრუნველყოს 

პასუხისმგებელ პირთა სათანადო დასჯა 

9. განსაკუთრებული კატეგორიის პატიმრები 

9.1. უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და  რელიგიურ-კულტურული 

უმცირესობები 

მნიშვნელოვანია, პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი რელიგიური და 

კულტურული უმცირესობები იმყოფებოდნენ თანაბარ პირობებში სხვა პატიმრებთან 

მიმართებით და შეძლონ დაწესებულებებში არსებული ყველა რესურსის და სიკეთის 

გამოყენება. სახელმწიფო ვალდებულია, საჭიროების შემთხვევაში მიიღოს 

პოზიტიური ზომები უცხო ქვეყნის მოქალაქე პატიმართა მიერ სათანადო და 

არადისკრიმინაციულ გარემოში სასჯელის მოხდის უზრუნველსაყოფად.87 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის დაკვირვებით, საკნებში განთავსებისას ზოგიერთ 

შემთხვევაში არ ხდება უცხოელი პატიმრების ენობრივი საჭიროებების 

გათვალისწინება, ისევე როგორც  რელიგიური და კულტურული ნიშნით 

გადანაწილება, რაც შეამცირებდა პატიმრობასთან დაკავშირებულ სტრესს, 

მინიმალურ დონეზე უზრუნველყოფდა პატიმართა სოციალიზაციას და 

კონფლიქტური სიტუაციების პრევენციის კუთხით კეთილსაიმედო პირობებს 

შექმნიდა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დაწესებულებებში არა არის გამოყოფილი 

სივრცე, სადაც ერთი და იმავე რელიგიის მიმდევრებს მშვიდ გარემოში შეეძლებოდათ 

                                                      
87 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2012)12.  
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ჯგუფური შეკრებების და რიტუალების ჩატარება. კვების თვალსაზრისით უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეთა კულტურული და რელიგიური88 თავისებურებები არ 

გაითვალისწინება.  

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან მიმართებაში, განსაკუთრებით მწვავედ დგას ენობრივი 

ბარიერის პრობლემა. ენობრივი ბარიერი, თავის მხრივ, ქმნის დაბრკოლებებს 

ხარისხიანი სამედიცინო და იურიდიული კონსულტაციების მისაღებად. პრობლემას 

წარმოადგენს ისიც, რომ დაწესებულებებში არ არის გამოყოფილი სპეციალიზებული 

პერსონალი, რომელიც უცხოელ პატიმრებთან სხვადასხვა ენაზე კომუნიკაციას 

შეძლებდა. პატიმრების უფლება-მოვალეობების დოკუმენტის, ასევე დაწესებულების 

დებულების და დაწესებულებაში ხელმისაწვდომი სხვა ნორმატიული აქტების 

მხოლოდ ქართულ ენაზე არსებობის გამო, უცხოელი პატიმრები მოკლებულნი არიან 

შესაძლებლობას გაეცნონ საკუთარ უფლებებს.89 

ქართული ენის შემსწავლელი 6 თვიანი კურსი მხოლოდ N15 დაწესებულებაში იყო 

შეთავაზებული, რომელიც 2019 წლის აპრილში დასრულდა და ამჟამად 

დარეგისტრირებული მსჯავრდებულებისთვის უცნობია როდის განმეორდება. N2, N8 

და N14 დაწესებულებებში, 2018-2019 წელს ენის შემსწავლელი კურსები საერთოდ არ 

არის ჩატარებული. 

ამას ემატება ისიც, რომ დაწესებულებების ბიბლიოთეკებში არის მწირი ოდენობის 

უცხოენოვანი ლიტერატურა და უმეტესად ქართული და რუსულ ენოვანი 

სატელევიზიო არხებია. შედეგად, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ინფორმაციის ვაკუუმში 

იმყოფებიან.  

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის დაკვირვებით, დაწესებულებაში არსებობს 

მოთხოვნა უცხოენოვანი ფსიქოლოგისა და სოციალური მუშაკის მომსახურებაზე. 

დაწესებულებებში გამოკითხულ პირებს ჰქონდათ კომუნიკაციის დეფიციტი, მათი 

ემოციური მდგომარეობა ინტერვიუს დროს იყო ცვალებადი და რამდენიმემ იტირა 

კიდეც. მსგავს პირობებში პატიმარი ხდება გასაკუთრებით მოწყვლადი, დაუცველი და 

ადვილად ექცევა სხვა პატიმრების უარყოფითი ზეგავლენის ქვეშ.  

უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მქონე პატიმართათვის გარე სამყაროსთან კონტაქტის 

ძირითად შესაძლებლობას წარმოადგენს სატელეფონო ზარები. N8 დაწესებულებაში 

დაბრკოლებას ქმნის ის გარემოება, რომ პატიმრებს თვის განმალობაში სამჯერ 

შეუძლიათ ისარგებლონ ტელეფონით და 10 დღეში ერთხელ საკნის ნომრის 

                                                      
88 მაგალითად, ჰალალის წესით დაკლული საქონლის ხორცი. 
89 ნელსონ მანდელას N55 წესის თანახმად, პატიმართა უფლება-მოვალეობების შესახებ არსებული დოკუმენტი უნდა 

ითარგმნოს ყველა ენაზე, რომელიც ხშირად გვხვდება დაწესებულებაში. თუ პატიმარს ამ ენათაგან არცერთი არ ესმის, 

შეუძლია მოითხოვოს თარჯიმანი.  
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შესაბამისად უწევთ ზარის განხორციელება.  ამასთან, საერთაშორისო ზარებისთვის 

გამოყოფილია კვირაში მხოლოდ 2 დღე და იმ შემთხვევაში, თუ საერთაშორისო ზარის 

დღე არ ემთხვევა კონკრეტული საკნის ტელეფონით სარგებლობის დღეს, უცხოელი 

პატიმარი ამ უფლების გამოყენებას ვერ ახერხებს. N15 დაწესებულებაში არსებული 60 

ტელეფონის აპარატიდან, ქართველი მსჯავრდებულები უცხოელ პატიმრებს მხოლოდ 

ერთი აპარატით სარგებლობის უფლებას აძლევენ, სხვა აპარატებით იმ შემთხვევაშიც 

ვერ სარგებლობენ თუ თავისუფალი არის. 

თავისუფლების აღკვეთის პირველსავე დღეებში არ ხდება პატიმრების მინიმალური 

საჭიროებებით უზრუნველყოფა, მათ შორის სატელეფონო ზარების განხორციელების 

შესაძლებლობა. პენიტენციურ დაწესებულებაში  მოთავსებისას, პატიმრებს 

დაახლოებით 10 დღე უწევთ ლოდინი ბარათისთვის, რომლითაც ტელეფონით საუბარს 

შეძლებენ. ეს პერიოდი განსაკუთრებით რთულია უცხოელი პატიმრებისთვის, 

რომელთაც უჭირთ სხვა პატიმრებს სთხოვონ ისარგებლონ მათი ბარათით.   

უცხო ქვეყნის მოქალაქეები განსაკუთრებით განიცდიან ოჯახის წევრებისგან შორს 

ყოფნას. მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნის ორგანიზებას პენიტენციური 

დაწესებულების გარეთ უზრუნველყოფს  პრობაციის ეროვნული სააგენტო.90 

შესაბამისად უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ფაქტობრივად ვერ იყენებენ ვიდეოპაემნის 

უფლებას. საერთაშორისო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ვიდეოპაემნის ერთ-ერთი 

მთავარი იდეაა,91  გადაადგილების გარეშე მსჯავრდებულის და მის ახლობლებს 

გაუადვილოს ურთიერთობა.92 

წინადადება საქართველოს პარლამენტს: 

 შევიდეს ცვლილება პატიმრობის კოდექსში და იმ უცხო ქვეყნის მოქალაქე 

მსჯავრდებულებს, რომელთა ოჯახის საზღვარგარეთ ცხოვრების გამო ვერ 

სარგებლობენ ხანმოკლე და ხანგრძლივი პაემნებით, მიეცეთ საშუალება 

ისარგებლონ ვიდეოპამენით 

რეკომენდაციები საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

                                                      
90 პატიმრობის კოდექსის მე-171 მუხლის, მე-3 ნაწილი. 
91 ზოგიერთ ევროპულ სახელმწიფოში (მაგალითად ჰოლანდია, შვეიცარია), ვიდეოპაემნის ინსტიტუტი სწორედ 

უცხოელ მსჯავრდებულებს მოარგეს. ბრიტანეთსა და საფრანგეთში ვიდეოპაემნების სისტემა მხოლოდ რამდენიმე 

პენიტენციურ დაწესებულებაში საპილოტე რეჟიმშია დანერგილი, თუმცა ამაზე აქტიურად საუბრობენ და აქცენტს 

აკეთებენ უცხოელ პატიმრებზე.  შესაბამისად ეს უფლება, აზრს დაკარგავდა, თუ მსჯავრდებულის ახლობლებს 

სპეციალურად განსაზღვრულ დაწესებულებაში მოუწევდათ გამოცხადება ვიდეოზარის განსახორციელებლად.  
92 საინტერესო პრაქტიკა აქვს იტალიას, სადაც 2019 წლის იანვრიდან დაიწყო ვიდეოპაემნების დანერგვა. პროცედურა 

შემდეგია: პატიმარი წარადგენს ოჯახის წევრის ელექტრონული ფოსტის მისამართს, მას უკავშირდება 

პენიტენციური სამსახური და ოჯახის წევრს სთხოვს წარმოადგინოს ნათესაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და 

ხელწერილი, რომ მხოლოდ თვითონ მიიღებს მონაწილეობას ზარის განხორციელებისას. Skype გასაუბრების დროს 

მიმდინარეობს ეკრანის და მსჯავრდებულის ვიზუალური კონტროლი. ტექსტი ხელმისაწვდომია იტალიურ ენაზე, 

შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: <https://tinyurl.com/y5xma24q> [ბოლოს ნანახია: 27.09.2019]. 
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 პატიმართა საკნებში განთავსების დროს გათვალისწინებული იქნას ენობრივი 

საჭიროებები, ასევე  რელიგიური და კულტურული თავისებურებები 

 უზრუნველყოს დაწესებულებების მაღაზიის მენიუს  სხვადასხვა ენებზე 

ხელმისაწვდომობა 

 საკვების მომზადების დროს გათვალისწინებული იქნას სხვადასხვა 

რელიგიური კონფესიების წარმომადგენელთა საჭიროებები 

 ყველა უცხოენოვანი პატიმარი, საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფილი 

იქნას თარჯიმნის მომსახურებით 

 დაწესებულებებში უზრუნველყონ უცხოენოვანი პატიმრებისთვის ჯანდაცვის 

სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება მათთვის გასაგებ ენაზე, ამასთან  

სამედიცინო მომსახურების  პროცესში უზრუნველყონ ენობრივი ბარიერის 

აღმოფხვრა  

 სოციალური სამსახურის მიერ შესწავლილი იქნას უმეტესად რომელ ენებზეა 

სატელევიზიო არხების მოთხოვნა და მიღებული შედეგების გათვალისწინებით 

უზრუნველყონ  სატელევიზიო არხებისა და სხვა საინფორმაციო საშუალებების 

სხვადასხვა ენებზე ხელმისაწვდომობა  

 უზრუნველყონ პენიტენციური დაწესებულებების ბიბლიოთეკების მომარაგება  

უცხოენოვანი ლიტერატურით  

 უზრუნველყოს დაწესებულებებში მოთავსებული უცხოენოვანი 

პატიმრებისთვის  ქართული ენის კურსები და სურვილის შემთხვევაში მათი ამ 

კურსებში ჩართვა  

 მიიღოს ყველა საჭირო ზომა, რათა მოხდეს ყველა პატიმრისთვის უფლებების 

განმარტება მისთვის გასაგებ ენაზე 

 N15 დაწესებულებაში უცხო ქვეყნის მოქალაქე მსჯავრდებულებისთვის 

უზრუნველყონ ტელეფონის აპარატების ხელმისაწვდომობა  

 გენერალურმა ინსპექციამ შეისწავლოს N8 დაწესებულებაში პატიმართა მიერ 

საზღვარგარეთ დარეკვის უფლების განხორციელების ხელის შემშლელი 

პრაქტიკა და მიიღოს ზომები, რათა პატიმრებმა კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით, შეუფერხებლად ისარგებლონ სატელეფონო საუბრის უფლებით 

 დაწესებულებებმა უზრუნველყონ სხვადასხვა კონფესიის 

წარმომადგენლებისათვის რელიგიური რიტუალების ჩასატარებლად 

თავისუფალი სივრცის გამოყოფა 

 კონკურსის წესით ფსიქოლოგის შერჩევისას, თანაბარი პროფესიული 

კომპეტენციების მქონე კონკურსანტებს შორის, უპირატესობა მიენიჭოს უცხო 

ენის მცოდნე კანდიდატს 
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9.2. არასრულწლოვნები 

განხორციელებული ვიზიტების დროს, N2 დაწესებულებაში 7 არასრულწლოვანი  

იმყოფებოდა,93  ხოლო N8 დაწესებულებაში94 26 არასრულწლოვანი.95 

სამწუხაროდ, ორივე დაწესებულებაში არასრულწლოვანთა სასჯელის მოხდის 

ინდივიდუალური დაგეგმვის პროცესი შეჩერებულია, სარეაბილიტაციო აქტივობები  

კი მწირი სახითაა წარმოდგენილი.96  N2 და N8 დაწესებულებებში სკოლა არ 

ფუნქციონირებს, თუმცა კვირის  სამუშაო დღეებში ტარდება გაკვეთილები რამდენიმე 

საგანში97, რაც მხოლოდ განათლების უწყვეტობას უზრუნველყოფს.98 

N2 და N8 დაწესებულებებში,  სრულწლოვანი პატიმრებისგან განსხვავებით, 

არასრულწლოვან პატიმრებს, გარდა სეირნობის უფლებისა, დამატებით შეუძლიათ 

ისარგებლონ სხვადასხვა სავარჯიშო ინვენტარით.99 მისასალმებელია N2 

დაწესებულებაში არასრულწლოვანთა სასეირნო ეზოს მოწყობა.100 

არასრულწლოვნებმა ერთხმად აღნიშნეს, რომ ძალიან მოსწონთ იქ არსებული გარემო 

და უხარიათ ეზოში ჩასვლა.  

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად101, არასრულწლოვან 

ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს სხვა 

ბრალდებულებთან/მსჯავრდებულებთან შედარებით გაუმჯობესებული 

საყოფაცხოვრებო და კვების პირობები.  

                                                      
93 N2 დაწესებულებაში იმყოფებოდა 2 მსჯავრდებული და 5 ბრალდებული არასრულწლოვანი.  
94 N8 დაწესებულებაში იმყოფებოდა 5 მსჯავრდებული და 21 ბრალდებული არასრულწლოვანი. 
95 არასრულწლოვანი მსჯავრდებულები ძირითადად განთავსებული არიან N11 არასრულწლოვანთა 

სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში, ხოლო ბრალდებული არასრულწლოვნები – N2 და N8 

დაწესებულებებში. რიგ შემთხვევებში, უსაფრთხოების მიზნით, სარეაბილიტაციო დაწესებულებიდან 

არასრულწლოვანი მსჯავრდებულები N2 ან N8 დაწესებულებაში გადაყავთ.  
96 2019 წლის 1 იანვრიდან ვიზიტის დღემდე N8 დაწესებულებაში მყოფი არასრულწლოვნები ჩართულნი იყვნენ არტ–

თერაპიაში, ბიბლიოთერაპიაში, ხატვის წრეში, დაესწრნენ ფილმის ჩვენებას და ჩატარდა 1 კონცერტი, ხოლო N2 

დაწესებულებაში არასრულწლოვნებს უტარდებათ კოგნიტური და სოციალური უნარების ტრენინგი,  

ბიბლიოთერაპია, ფილმის ჩვენება,  არტ–თერაპია და  ცხოვრების ჯანსაღი წესი. 
97 მაგ. N8 დაწესებულებაში ფიზიკაში, მათემატიკაში,  ქართულისა და გეოგრაფიაში. 
98 ორივე დაწესებულების სოციალური მუშაკის განმარტებით, შესაძლებელია ბავშვების ჩარიცხვა იმ სკოლებში, 

სადაც ისინი დაკავებამდე სწავლობდნენ, სკოლიდან სპეციალური ჟურნალის დაწესებულებაში შემოტანისა და 

სკოლებთან შეთანხმების საფუძველზე, თუმცა არასრულწლოვნების მშობლები თავს იკავებენ ამისგან, იმ მიზეზით, 

რომ  სკოლამ არ გაიგოს, რომ მოსწავლე პენიტენციურ დაწესებულებაში მოხვდა. რიგ შემთხვევებში კი ვერ ხერხდება 

მშობლებთან კონტაქტის დამყარება. მითითებული მიზეზების გამო, ვიზიტის დროს არცერთი ბავშვი არ იყო 

სკოლაში ოფიციალურად ჩარიცხული. 
99 N2 დაწესებულებაში არასრულწლოვნებს  გამოყოფილი აქვთ ტრენაჟორების ოთახი. ხოლო N8 

დაწესებულებაში არასრულწლოვანთა  ერთ სასეირნო ეზოში არის მკლავჭიდის  და ტენისის მაგიდა, 

ორძელი კიბით, ხოლო მეორე სასეირნო ეზოში მოწყობილია კალათბურთის მოედანი.  ასევე გამოყოფილია 

1 ოთახი, სადაც განთავსებულია მაგიდის ფეხბურთის ინვენტარი და მულტი–ტრენაჟორი. 
100 ეზოში დარგულია სხვადასხვა მცენარეები, დაგებულია საფეხმავლო ბილიკები, დგას მოსასვენებელი სკამი. 
101 მუხლი 83, I პუნქტი. 
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2019 წლის 1 იანვრიდან 14 ივლისის ჩათვლით N2 დაწესებულებაში დეესკალაციის 

ოთახში არასრულწლოვნის მოთავსების 5 შემთხვევა დაფიქსირდა.102 ხუთივე 

შემთხვევაში არასრულწლოვნები 3 დღით იყვნენ მოთავსებული დეესკალაციის 

ოთახში. დეესკალაციის ოთახში არ არის საწოლი ან მოსასვენებელი სკამი და იატაკზე 

დევს მხოლოდ ერთი მყარი ტყავის მატრასი. დეესკალაციის ოთახში 

უზრუნველყოფილი არაა სათანადო სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობა, 

ბუნებრივი და ხელოვნური ვენტილაცია, ოთახში დგას ნესტის სუნი. დეესკალაციის 

ოთახებში მყოფ პატიმრებს არ ეძლევათ მაღაზიით, სატელეფონო ზარით, პირადი 

მიმოწერით და პაემნით სარგებლობის უფლება. 

საქართველოს სახალხო დამცველი და სპეციალური პრევენციული ჯგუფი მიიჩნევს, 

რომ იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვნის ფსიქოემოციური მდგომარეობიდან 

გამომდინარე, საფრთხე შეექმნება მის ან სხვის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას, 

დეესკალაციის ოთახში მოთავსების ნაცვლად დაწესებულების ადმინისტრაციამ 

მყისიერად უნდა უზრუნველყოს მულტი–დისციპლინური გუნდის (ფსიქოლოგის, 

სოციალური მუშაკის, ექიმის და საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქიატრის) ჩართვა და 

საფრთხეების აღმოფხვრა ვერბალური დეესკალაციის მეთოდებით. ამასთან, 

დეესკალაციის ოთახის გამოყენება თავისი არსით არის სტატიკური უსაფრთხოების 

ღონისძიება და მან არ უნდა ჩაანაცვლოს პერსონალის მიერ უშუალო მეთვალყურეობა 

და მათი ჩართულობა კრიზისულ სიტუაციაში. საქართველოს სახალხო დამცველი და 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფი თვლის, რომ  დაუშვებელია არასრულწლოვნის 

მოთავსება დეესკალაციის ოთახში არსებულ პირობებში, ვინაიდან აღნიშნული 

შესაძლოა გაუტოლდეს  არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას. ორივე 

დაწესებულების არასრულწლოვანთა განყოფილებაში პრობლემურია კვების საკითხი. 

არასრულწლოვნებისთვის დღიური კვება არის სამჯერადი. პენიტენციურ 

დაწესებულებებში პატიმართა (მათ შორის არასრულწლოვანთა) კვების საკითხი 

რეგულირდება 2019 წლის 6 მარტს დამტკიცებული საქართველოს იუსტიციის 

მინისტრისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანების (N388–

N01-18/ნ) საფუძველზე. აღნიშნული ბრძანების მე–4 მუხლის I პუნქტის 

თანახმად,  ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დღიური კვება უნდა იყოს სამჯერადი. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ტექნიკური რეგლამენტი - ბავშვთა ზრუნვის სტანდარტის 

თანახმად103 24-საათიანი მომსახურებისას, მომსახურების მიმწოდებელი 

ვალდებულია ბენეფიციარები უზრუნველყოს ოთხჯერადი ჯანსაღი კვებით, 

რომელთაგან ერთ-ერთი უნდა იყოს სამ კომპონენტიანი სადილი. არასრულწლოვანი 

პატიმრები და ბავშვთა ზრუნვის რეგლამენტით გათვალისწინებულ ბენეფიციარები 

                                                      
102 3 შემთხვევაში სხვადასხვა არასრულწლოვანი მოთავსდა მითითებულ ოთახში, ხოლო 1 არასრულწლოვანი 2 ჯერ. 
103 დამტკიცებულია 2014 წლის 14 იანვარს საქართველოს მთავრობის N66 დადგენილებით. 
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არსობრივად ანალოგიურ მდგომარეობაში იმყოფებიან. გამომდინარე იქიდან, რომ 

არასრულწლოვანი არის მოზარდი და მას სრულფასოვანი კვება ესაჭიროება, 

სახელმწიფომ ჩათვალა, რომ 24 საათიან ზრუნვას დაქვემდებარებულ 

არასრულწლოვანთა ჯანმრთელობის და სრულყოფილი განვითარებისათვის 

აუცილებელია 4-ჯერადი კვება. შესაბამისად, მსგავსი მიდგომა უნდა გავრცელდეს 

არასრულწლოვან პატიმრებზეც. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია საქართველოს იუსტიციის 

მინისტრისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანების  (N388–

N01-18/ნ) მე–4 მუხლის I პუნქტში შევიდეს შესაბამისი ცვლილება, რომლის თანახმად, 

არასრულწლოვნები უზრუნველყოფილი იქნებიან ოთხჯერადი ჯანსაღი კვებით, 

რომელთაგან ერთ-ერთი უნდა იყოს სამ კომპონენტიანი სადილი.  

N2 დაწესებულებაში არასრულწლოვნებს საუზმე მიეწოდებათ 7:30 საათიდან დან 8:00 

საათამდე, სადილი 13:00 საათზე, ხოლო ვახშამი 16:30 საათიდან -17:00 საათამდე, რაც არ 

შეესაბამება დაწესებულების დღის განრიგით გათვალისწინებულ  დროს.104 

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ არასრულწლოვნებისთვის საკვების მიწოდება 

განხორციელდეს დღის განრიგით გათვალისწინებულ დროს. 

რეკომენდაციები საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

 უზრუნველყოს N2 და N8 დაწესებულებებში მყოფი არასრულწლოვნებისთვის 

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სარეაბილიტაციო აქტივობების 

განხორციელება 

 უზრუნველყოს არასრულწლოვნების დეესკალაციის ოთახში მოთავსების 

პრაქტიკის აღმოფხვრა და კრიზისულ სიტუაციაში მულტიდისციპლინური 

ჯგუფის (ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკის, ექიმის და საჭიროების 

შემთხვევაში, ფსიქიატრის) მყისიერი ჩართულობა საფრთხეების თავიდან 

აცილების მიზნით 

 საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანების  (N388–N01-18/ნ) მე–4 მუხლის I 

პუნქტში შევიდეს შესაბამისი ცვლილება, რომლის თანახმად, 

არასრულწლოვნები უზრუნველყოფილი იქნებიან ოთხჯერადი ჯანსაღი 

კვებით, რომელთაგან ერთ-ერთი უნდა იყოს სამ კომპონენტიანი სადილი 

 არასრულწლოვნებისთვის ოთხჯერადი ჯანსაღი კვების უზრუნველყოფამდე 

განხორციელდეს N2 დაწესებულებაში მყოფი არასრულწლოვნებისთვის 

საკვების მიწოდება დღის განრიგით გათვალისწინებულ დროს. 

                                                      
104 საუზმე: 08:30-09:00, სადილი: 13:00–14:00 და ვახშამი: 18:00-19:00. 



51 

  

10. სამედიცინო მომსახურება 

განხორციელებული მონიტორინგის დროს შესწავლილი იქნა N2, N8, N14 და N15 

დაწესებულებებში სამედიცინო მომსახურების კუთხით არსებული მდგომარეობა. 

ვიზიტების დროს შესწავლილი იქნა პატიმართა სამედიცინო ბარათები, ექიმ 

კონსულტანტთა აღრიცხვის ჟურნალები,  სამედიცინო რეფერალის ერთიანი 

ელექტრონული ბაზა, გასაუბრება მოხდა დაწესებულებების სამედიცინო 

პერსონალთან და დაწესებულებებში მოთავსებულ პატიმრებთან.  

მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ პენიტენციური ჯანდაცვის კუთხით კვლავ 

პრობლემას წარმოადგენს სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა და კვალიფიკაცია, 

სამედიცინო დოკუმენტაციის სათანადო წარმოება, სამედიცინო 

კონფიდენციალურობის დაცვა, სამედიცინო რეფერალის დროული განხორციელება და 

პრევენციული ჯანდაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობა.  

10.1 სამედიცინო მომსახურების დროულობა 

წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის რეკომენდაციის მიხედვით, ერთ ექიმზე - 

300, ხოლო 1 ექთანზე 50 პატიმარზე მეტი არ უნდა მოდიოდეს.105 N2, N14 და N15 

დაწესებულებებს  დღის განმავლობაში ემსახურება 4, ხოლო N8 დაწესებულებას 10 

პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის პუნქტი.106 განხორციელებული ვიზიტების დროს 

დადგინდა, რომ N2, N8, N14 და N15 დაწესებულებებში მაღალია ექთნებისა და 

პატიმრების რაოდენობის თანაფარდობა, შესაბამისად საჭიროა საშუალო სამედიცინო 

პერსონალის დამატება. სამედიცინო პერსონალის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ 

ქვემოთ ცხრილში.  

დაწესებულება 

პირველადი 

ჯანდაცვის 

პუნქტის 

ექიმი 

პირველადი 

ჯანდაცვის 

პუნქტის 

ექთანი 

მორიგე 

ექიმი 

მორიგე 

ექთანი 

პატიმართა 

რაოდენობა107 

N2 

დაწესებულება108 
4 4 4 4 1080 

                                                      
105 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) 2007 წლის საბერძნეთში განხორციელებული ვიზიტის შესახებ, 

პარ. 52.  
106 დაწესებულებებში პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის პუნქტები მუშაობენ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. 

თითოეულ პირველადი ჯანმრთელობის პუნქტზე მიმაგრებულია ერთი ოჯახის ექიმი.  
107 პატიმართა რაოდენობა მოცემულია დაწესებულებაში სპეციალური პრევენციული ჯგუფის ვიზიტის დროის 

მდგომარეობით.  
108 დაწესებულებაში ვიზიტის დროს მთავარი ექიმის მოვალეობას ერთ-ერთი პირველადი ჯანდაცვის ექიმი 

ასრულებდა, ამასთან მეორე კი  რამდენიმე თვე შვებულებაში იმყოფებოდა, რის გამოც გაიზარდა ორი პირველადი 
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N8 დაწესებულება 10 10 8 32 2823 

N14 

დაწესებულება 
4 4 4 4 911 

N15 

დაწესებულება109 
4 7 4 8 1900 

აღსანიშნავია, რომ ოჯახის ექიმები და ექთნები პაციენტებს დახმარებას უწევენ 

სამუშაო დღეებში დილის 10 საათიდან 18 საათამდე. მორიგე ექიმები და ექთნები კი 

მორიგეობენ 4 დღეში ერთხელ. N2 დაწესებულებაში შაბათ-კვირას და არასამუშაო 

დროს დაწესებულებას ემსახურება 1 მორიგე ექიმი და 2 მორიგე ექთანი, N8 

დაწესებულებას 2 მორიგე ექიმი და 8 მორიგე ექთანი, N14 დაწესებულებას 1 მორიგე 

ექიმი და 1 მორიგე ექთანი, N15 დაწესებულებას კი 1 მორიგე ექიმი და 2 მორიგე ექთანი.  

ზემოთ მოცემული ცხრილიდან და სამედიცინო პერსონალის სამუშაო გრაფიკის 

გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ N15 დაწესებულებაში მაღალია ექიმების და 

მსჯავრდებულების რაოდენობის თანაფარდობა და 1 ოჯახის ექიმზე დაახლოებით 475 

მსჯავრდებული მოდის. ყველა დაწესებულებაში კი მაღალია ექთნებისა და 

პატიმრების რაოდენობის თანაფარდობა.110 განსაკუთრებით საყურადღებოა ის ფაქტი, 

რომ დიდი დატვირთვაა მორიგე ექიმებისა და ექთნებისთვის, რაც თავის მხრივ 

პრობლემას ქმნის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდების კუთხით. წამების 

პრევენციის ევროპული კომიტეტი, 2018 წელს საქართველოში განხორციელებული 

ვიზიტის შემგომ ანგარიშში, ყურადღებას ამახვილებს N8 და N15 დაწესებულებებში 

ექთნების რაოდენობის გაზრდის აუცილებლობაზე. 111 

ნახევრად ღია დაწესებულებებში მოთავსებულ მსჯავრდებულებისთვის ნაკლებად 

რთულია პირველადი ჯანდაცვის ექიმთან მოხვედრა, რადგან თავად მიდიან ექიმთან, 

თუმცა ხშირად უწევთ რიგში დგომა. რაც შეეხება დახურული ტიპის დაწესებულებებს 

აქ პრობლემას წარმოადგენს როგორც დიდი მოთხოვნა პირველადი ჯანდაცვის ექიმთან 

                                                      
ჯანდაცვის პუნქტის ექიმის დატვირთვა, რაც თავის მხრივ ნეგატიურად აისახება გაწეული სამედიცინო 

მომსახურების ხარისხზე. 
109 N15 დაწესებულებაში მოქმედ პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის პუნქტებიდან 3-ს ემსახურება 2-2 ექთანი, 

ხოლო ერთს ერთი ექთანი.  
110 N2 დაწესებულებაში პირველადი ჯანდაცვის პუნქტის 1 ექთანზე დაახლოებით 270, N8 დაწესებულებაში 280, N14 

დაწესებულებაში 227, N15 დაწესებულებაში კი 271 პატიმარი მოდის. 
111  წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 16), პარ. 76, 2018 

წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტი, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: <https://rm.coe.int/1680945eca> 

[ბოლოს ნანახია: 17.09.19]. 
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შეხვედრაზე, ასევე ისიც, რომ პატიმარი ექიმთან დაწესებულების თანამშრომელს 

მიჰყავს.  

პირველადი სამედიცინო პუნქტის ხელმისაწვდომობის პრობლემა მწვავედ დგას N8 

დაწესებულებაში. ოჯახის ექიმის ხელმისაწვდომობის პრობლემაზე უთითებენ 

როგორც პატიმრები, ასევე თავად ექიმებიც. ექიმების განმარტებით, არიან ძლიერ 

დატვირთულები, პატიმრების გასინჯვის გარდა უწევთ სამედიცინო დოკუმენტაციის 

წარმოებაც, რასაც დიდი დრო სჭირდება, ამასთან მიუთითებენ, რომ პატიმრის მათთან 

გაყვანა დამოკიდებულია კორპუსის თანამშრომლებზეც, რომლებმაც უნდა გამონახონ 

დრო პაციენტის მისაყვანად. პატიმართა ამბულატორიული სამედიცინო ბარათების 

თანახმად,  პატიმარს ოჯახის ექიმი დაწესებულებაში მოთავსებიდან 2-3 დღეში 

ნახულობს, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც პატიმარი ოჯახის ექიმმა 

დაგვიანებით, დაწესებულებაში მოთავსებიდან 2 კვირის შემდეგ მოინახულა.  

N2, N14 და N15 დაწესებულებებს ემსახურება ერთი სტომატოლოგი, ხოლო N8 

დაწესებულებას 2 სტომატოლოგი. აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ N14 დაწესებულებას 

ჰყავს სტერილიზაციის ექთანი, რომელიც სტომატოლოგს ეხმარება გამოყენებული 

სტომატოლოგიური ინსტრუმენტების სტერილიზაციაში. დანარჩენ დაწესებულებში კი 

არცერთ სტომატოლოგს არ ჰყავს ექთანი, რომელიც სამედიცინო მომსახურების 

მიწოდებაში დაეხმარება. მათ თავად უწევთ გამოყენებული ინსტრუმენტების რეცხვა 

და სტერილიზაცია, რაც ზრდის სტომატოლოგთან ვიზიტის მოლოდინის დროს. აქვე 

აღსანიშნავია, რომ სტომატოლოგიურ კაბინეტებში არსებული დანადგარები 

მოძველებულია და საჭიროებს გამოცვლას.  

პენიტენციური დაწესებულებების სამედიცინო პერსონალი გასაუბრების დროს 

მიუთითებდა დატვირთულ რეჟიმზე, არასაკმარის საშუალო სამედიცინო 

პერსონალზე. აღსანიშნავია, რომ  N2 დაწესებულებაში ზოგიერთ ექთანს უწევს 

რამდენიმე საქმის შესრულება და სანიტრის ფუნქციის შეთავსებაც, რაშიც დამატებით 

ანაზღაურებას არ იღებენ. გარდა ამისა სამედიცინო პერსონალი მიუთითებს კვების 

პრობლემაზე, დღის სამედიცინო პერსონალს საკვების შეტანა უწევთ თავად, 

იმყოფებიან მშრალ კვებაზე და უჭირთ კვებისთვის დროის გამონახვა. ასევე აქვთ 

შვებულებით112 სარგებლობის პრობლემა. ამასთან, კვლავ პრობლემად რჩება დაბალი 

ხელფასები, რის გამოც ხშირია კადრების გადინება.   

კვლავ პრობლემებია უწყვეტი სამედიცინო განათლების სფეროშიც. სამედიცინო 

პერსონალისთვის ჩატარებული და ხელმისაწვდომი ტრენინგები, უმრავლეს 

შემთხვევაში, პატიმართა ფსიქიკური ჯანმრთელობის და უფლებების დაცვის 

საკითხს შეეხება, რაც მისასალმებელია, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია 

                                                      
112 არიან ექიმები და ექთნები, რომელთაც 3-6 წელია არ უსარგებლიათ შვებულებით. 
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სამედიცინო პერსონალის  პროფესიული დონის და კვალიფიკაციის ამაღლება 

უშუალოდ მათ დარგში შესაბამისი ტრენინგების ჩატარების გზით.  

10.2. სამედიცინო კონსულტაციების ხარისხი 

პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმრები საჭიროების შემთხვევაში 

უზრუნველყოფილნი არიან სხვადასხვა ექიმ-სპეციალისტთა კონსულტაციებით. 

ვიწრო პროფილის ექიმ-სპეციალისტთა კონსულტაციაზე პატიმართა ჩაწერა  

კონსულტაციის აღრიცხვის ჟურნალში ფიქსირდება. ზოგიერთ შემთხვევაში 

ჩანაწერები შესრულებულია ხარვეზებით, არ არის მითითებული პაციენტის 

კონსულტაციაზე ჩაწერის, ექიმ-კონსულტანტის ვიზიტის  ან გაწეული კონსულტაციის 

თარიღი.  

ექიმ-კონსულტანტთა აღრიცხვის ჟურნალების შესწავლით, ასევე პატიმრებთან 

გასაუბრებით დადგინდა, რომ N2 და N14 დაწესებულებებში ექიმი-სპეციალისტები 

დადიან რეგულარულად, კვირაში ერთხელ. აღსანიშნავია, რომ ექიმ-სპეციალისტები 

დიდი დატვირთვით მუშაობენ, ასე მაგალითად, N2 დაწესებულებაში  მიღებული 

პაციენტების მაქსიმალური რაოდენობა არის 26 (დერმატოლოგი, კარდიოლოგი), ასევე 

არის შემთხვევები, როდესაც ერთი ვიზიტის დროს ნახულობენ 20-21 პაციენტს. ასეთ 

შემთხვევაში კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება კონსულტაციის ხარისხი. აქვე არის 

შემთხვევები, როდესაც კონსულტანტი ნახულობს ერთ პაციენტს ორი დღის შემდეგ კი 

18-ს. მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს კონსულტაციების რაოდენობის გონივრული  

გადანაწილება.  

რაც შეეხება N8 და N15 დაწესებულებებს, ექიმ-სპეციალისტთა კონსულტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალის შესწავლით და პატიმრებთან გასაუბრებით დგინდება, რომ რიგ 

შემთხვევებში კონსულტაციები ტარდება დაგვიანებით.113 ზოგიერთ შემთხვევაში 

ექიმ-სპეციალისტების მიერ ჩატარებული კონსულტაციები, გარდა დაგვიანებისა, არის  

ზედაპირული, რის გამოც შესაძლოა გართულდეს პაციენტის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობა.114 

                                                      
113 N8 დაწესებულებაში მოთავსებულ ერთერთი პატიმრის ამბულატორიულ სამედიცინო ბარათში 2018 წლის 4 

დეკემბერს გულის იშემიური დაავადების დიაგნოზით მიეცა რეკომენდაცია კარდიოლოგის კონსულტაციის და 

ელექტროკარდიოგრაფიული გამოკვლევის. პაციენტს კარდიოლოგის კონსულტაცია ჩაუტარდა  2019 წლის 8 

თებერვალს. 

114 ასე მაგალითად, ერთ-ერთი პაციენტის სამედიცინო ბარათში დაწესებულებაში მოთავსებისას, 2018 

წლის მაისში, პაციენტი პრაქტიკულად ჯანმრთელად არის შეფასებული. ამავე წლის ნოემბერში პაციენტი 

უჩიოდა ყურის დახშობას და ტკივილს ყბის მიდამოში, რა დროსაც ჩაუტარდა ლარინგოლოგის 

კონსულტაცია და დაესვა ევსტაქიტის დიაგნოზი, დაენიშნა ცხვირიდან ჩაბერვები, თუმცა პაციენტის 

მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა. 2019 წლის მარტში ოჯახის ექიმის რეკომენდაციით ჩაუტარდა 

ცხვირის დანამატი ღრუების რენტგენოგრაფია, დაენიშნა ოტორინოლარინგოლოგის კონსულტაცია, 
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10.3. მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა 

განხორციელებული ვიზიტების დროს პატიმრების მედიკამენტებით მომარაგების 

მწვავე პრობლემა გამოიკვეთა მხოლოდ N8 დაწესებულებაში, სხვა დაწესებულებებში 

მსგავსი პრობლემა არ გამოვლენილა. პატიმრებთან გასაუბრების დროს დადგინდა, რომ 

ხშირად  თავად უწევთ მედიკამენტების შეძენა, რადგან თვის მეორე ნახევარში 

დაწესებულებაში მედიკამენტების მარაგი იწურება.115 აღნიშნულ პრობლემაზე 

უთითებს სამედიცინო პერსონალიც და დასტურდება დოკუმენტაციის შესწავლითაც. 

ასე მაგალითად, ერთ-ერთი უფროსი ექთნის ჟურნალის შემოწმების დროს დადგინდა, 

რომ ივნისის თვეში პატიმრებისთვის დანიშნული მედიკამენტების მიწოდების დროს 

აღინიშნებოდა წყვეტა  („კლარიტრომიცინი“, „ოტიპაქსი“, „მაქსიტროლი“, „ცერუკალი“, 

„ოფტა“, „სუპრასტინი“, „ფევარინი“, „კლინდამიცინი T“, „როტოკოქსი“ „ალერტეკი“ და 

სხვა), თუმცა ამ დროს აღნიშნული მედიკამენტების ნაწილი წამლების სამარაგოს 

ჰქონდა. ამასთან, ერთ-ერთი პატიმრის სამედიცინო ბარათში არსებულ ჩანაწერში 

ექიმი უთითებს, რომ პაციენტი უარს ამბობს ნევროლოგის მიერ დანიშნული 

მედიკამენტის შესყიდვაზე, რომელიც დაწესებულებაში არ არის. 

10.4. სამედიცინო რეფერალი 

სპეციალურ პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტს ხელშეკრულება 

აქვს გაფორმებული სამოქალაქო სექტორის საავადმყოფოებთან, სადაც საჭიროების 

შემთხვევაში გადაჰყავთ პატიმრები. ელექტრონული რიგით სარგებლობენ მხოლოდ 

გეგმიური პაციენტები. გადაუდებელი შემთხვევები მოლოდინის რეჟიმს არ 

ექვემდებარება. აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს ფარგლებში 

ელექტრონული რიგი გამიჯნულია და დამოუკიდებლად რეგულირდება. ასევე 

დამოუკიდებლად რეგულირდება სტაციონარული და ამბულატორიული რიგი.  

ერთიანი ელექტრონული ბაზის შესწავლით დადგინდა, რომ N14 დაწესებულებაში 

სამედიცინო რეფერალის ვადები დაცული იყო. N2 დაწესებულებაში ძირითადში 

დროულად ხდებოდა პაცინეტთა რეფერირება, მიუხედავად ამისა, დაფიქსირდა 

რეფერირების გაჭიანურების შემთხვევები. კერძოდ, N2 დაწესებულებაში იყვნენ 

პაციენტები რომლებიც სტაციონარული მომსახურებისთვის  სამედიცინო რეფერალს  4 

თვეზე მეტია ელოდებიან, ამასთან ამბულატორიული რეფერალი დაახლოებით 2 თვის 

ვადაში ხორციელდება, მთავარი ექიმის მოვალეობის შემსრულებლის განმარტებით, 

ამის მიზეზს ამბულატორიულ რეფერალზე დიდი მოთხოვნა წარმოადგენს. გარდა 

                                                      
რომელიც ჩაუტარდა ამავე წლის მაისის თვეში, დაესვა დიაგნოზი ნეიროსენსორული ტიპის სმენის 

დაქვეითება და მიეცა დანიშნულება. პირველადი დიაგნოზის დადგენის შემდეგ არ იქნა სათანადოდ 

მონიტორირებული დაავადების განვითარების დინამიკა, რის ფონზეც პატიმრის მდგომარეობა დამძიმდა.  

115 დაწესებულების მედიკამენტებით მომარაგება ხდება ყოველი თვის დასაწყისში.  
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ამისა არის ერთეული შემთხვევები, როდესაც ამბულატორიულ რეფერალს რამდენიმე 

თვე ელოდება პატიმარი, მაგალითად ერთ-ერთი მსჯავრდებული თავის ტვინის 

კომპიუტერულ ტომოგრაფიას ელოდა 2018 წლის სექტემბრიდან და მომსახურება 

მიიღო 2019 წლის ივლისში. გარდა ამისა, ერთიანი ელექტრონული ბაზის შესწავლის 

დროს დადგინდა, რომ არიან პაციენტები, რომლებიც სამედიცინო მომსახურებას 2016-

2017 წლიდან ელოდნენ, თუმცა ეს პაციენტები ერთიან ელექტრონულ ბაზაში 

დარეგისტრირებული იყვნენ აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარე 

დაწესებულებებიდან.  

სამედიცინო რეფერალის კუთხით მნიშვნელოვანი პრობლემებია აღმოსავლეთ 

საქართველოში მდებარე დაწესებულებებში, კერძოდ, N8 და N15 დაწესებულებებში 

არიან პაციენტები, რომლებიც სამედიცინო რეფერალს ელოდებიან 2016 წლიდან. 

გარდა ამისა ვადები დარღვეულია სასწრაფო-დაყოვნებულ შემთხვევებშიც.116 

მაგალითად, ერთ-ერთი პატიმარი სასწრაფო-დაყოვნებული წესით 

დარეგისტრირებული იქნა 2019 წლის 20 ივნისს, სამედიცინო დეპარტამენტის მხრიდან  

შემთხვევა დადასტურდა 2019 წლის 26 ივნისს, 2019 წლის 27 ივლისს პატიმარი კვლავ 

არ იყო გაყვანილი (ლითონის ფირფიტის და ჭანჭიკების ამოღება).117 

10.5. ადეკვატური სამედიცინო მომსახურება 

ოთხივე დაწესებულებაში სამედიცინო დოკუმენტაცია წარმოებულია ხარვეზებით, 

დარღვეულია ქრონოლოგია,  არ არის ასახული მკურნალობის დინამიკა და 

დანიშნული მკურნალობის შედეგები. ხარვეზებია დანიშნულების ფურცლების 

წარმოებაშიც, ზოგიერთ შემთხვევაში მედიკამენტი მოხსნილია ან შეცვლილია ისე, 

რომ ამის შესახებ არ არის ჩანაწერი ამბულატორიულ სამედიცინო ბარათში. 

სამედიცინო ბარათებში არ არის ინფორმაცია დანიშნული მკურნალობის 

შედეგებზე.118 

სამედიცინო ბარათების შესწავლის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ ზოგიერთ 

შემთხვევაში პაციენტთა მკურნალობა არათანამიმდევრული და წყვეტილია, ასე 

მაგალითად, N14 დაწესებულებაში ერთ-ერთ პაციენტს აღენიშნებოდა არტერიული 

ჰიპერტენზია დანიშნულების ფურცლის მიხედვით წამლის გაცემის აღნიშვნებში იყო 

                                                      
116 სასწრაფო-დაყოვნებული მომსახურების საჭიროების შემთხვევაში პატიმრის გაყვანა უნდა მოხდეს 5 დღის 

ვადაში. 
117 პაციენტი იგივე მომსახურების მიზნით ერთიან ელექტრონულ ბაზაში დარეგისტრირებული იყო გეგმიური წესით, 

მისი რიგითი ნომერი სპეციალური პრევენციული ჯგუფის ვიზიტის დროისთვის იყო 484-ე.  
118 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2011 წლის 15 აგვისტოს N01-41/ნ 

ბრძანებით დამტკიცებული „ამბულატორიული სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესი“. 
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პაუზები, ასევე ერთ-ერთი პაციენტის პროსტატის ადენომის მკურნალობის 

შემთხვევაშიც.  

დაწესებულებებში მკურნალობის ადეკვატურობის შეფასებას ართულებს სამედიცინო 

ბარათების არათანმიმდევრულობა და მკურნალობის შედეგების შესახებ 

ინფორმაციის არ არსებობა. ზოგიერთ შემთხვევაში კი შეიძლება ითქვას, რომ 

სამედიცინო პერსონალის მიერ უგულებელყოფილია პაციენტის მდგომარეობა ან არ 

აქვს ჩატარებული ჩივილების შესაბამისი გამოკვლევები.119 

სამედიცინო დოკუმენტაციის შესწავლის შედეგად გამოიკვეთა ერთეული 

შემთხვევები, როდესაც ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი პრობლემები დარჩენილია 

ექიმის ყურადღების მიღმა და არ უტარდება პაციენტს დამატებითი გამოკვლევები და  

მკურნალობა. მაგალითად, N2 დაწესებულებაში ერთ-ერთ ქალ პატიმარს სარძევე 

ჯირკვლების ექოსკოპიის დროს მკერდში აღმოაჩნდა კვანძოვანი ჩანართი, თუმცა 

მამოლოგის კონსულტაციისა და დამატებითი კვლევების შესახებ ინფორმაცია 

სამედიცინო ბარათში არ იყო. მნიშვნელოვანია, რომ სამედიცინო პერსონალის მიერ 

დროულად მოხდეს დიაგნოზის ვერიფიცირება დროული და ადეკვატური 

მკურნალობის ჩატარების მიზნით.  

რეკომენდაციები საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

 2020 წელს N2, N8, N14 და N15 პენიტენციური დაწესებულებების საშუალო 

სამედიცინო რგოლის, ექთნების, მათ შორის მორიგე ექთნების რაოდენობა 

გაიზარდოს მინიმუმ ორჯერ 

 მაქსიმალურად უზრუნველყოს პატიმრებისა და ექიმების უშუალო კონტაქტი 

არასამედიცინო პერსონალის მონაწილეობის გარეშე, მათ შორის N2 და N8 

დაწესებულებებში გამოძახების ღილაკის დამონტაჟებისა და/ან სამედიცინო 

                                                      
119 ასე მაგალითად, N14 დაწესებულებაში მოთავსებული ერთ-ერთი მსჯავრდებული 2016 წლიდან უჩივის 

სისუსტეს, ხველას, დაბალ სიცხეს. 23.02.16-ის ექიმის ჩანაწერის თანახმად, პაციენტი აღნიშნავს 

ფილტვების პრობლემებს, თუმცა ვერ აკონკრეტებს კონკრეტულად რა პრობლემას. მსჯავრდებულს 

პერიოდულად უტარდებოდა ტუბერკულოზის სკრინინგი, ნახველის ანალიზიც თუმცა ტუბერკულოზი არ 

დაუდგინდა. აღსანიშნავია, რომ დიაგნოზის დასაზუსტებლად და ადეკვატური მკურნალობის ჩატარების 

მიზნით რაიმე სხვა დამატებითი გამოკვლევა (გარდა სისხლის და შარდის საერთო ანალიზისა) არ 

ჩატარებია, მათ შორის რენტგენოგრაფიაც. მკურნალობა იყო მხოლოდ სიმპტომური. N2 დაწესებულებაში 

ერთ-ერთი პაციენტი უჩიოდა შარდის შეუკავებლობას. მაისის თვეში ჩაუტარდა უროლოგის 

კონსულტაცია, დაუდგინდა ქრონიკული პროსტატისის დიაგნოზი და მიეცა დანიშნულება. მიუხედავად 

იმისა, რომ დანიშნულების მიღებიდან ორი თვის თავზე (სპეციალური პრევენციული ჯგუფის ვიზიტისას) 

პაციენტს ისევ აღენიშნებოდა იგივე ჩივილები, უროლოგს არ ჰყავდა პაციენტი მკურნალობის კურსის 

დამთავრების შემდეგ ნანახი, რათა განმეორებით შეეფასებინა მკურნალობის შედეგები და ამის 

მიხედვით განესაზღვრა მკურნალობის შემდგომი ტაქტიკა.  
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პერსონალის მიერ საკნების ყოველდღიური შემოვლის ვალდებულების 

დაწესების გზით 

 უზრუნველყოს დღის სამედიცინო პერსონალისთვის ერთჯერადი კვება 

დაწესებულებაში  

 დაწესებულებების სტომატოლოგიური კაბინეტებში უზრუნველყოს 

სტომატოლოგიის ექთნის დამატება 

 დაწესებულებების სამედიცინო პერსონალისთვის უწყვეტი სამედიცინო 

განათლების ფარგლებში უზრუნველყოს პროფესიული ტრენინგებისა და 

სწავლებების ჩატარება  

 N8 და N15 დაწესებულებებში, კონსულტაციაზე ჩაწერილი პაციენტების 

რაოდენობიდან გამომდინარე, უზრუნველყოს ექიმ სპეციალისტთა ვიზიტების 

სათანადო სიხშირე, რათა პაციენტის მოლოდინის დრო არ აღემატებოდეს 2 

კვირას  

 N8 დაწესებულებაში მომარაგებასთან დაკავშირებული ხარვეზების 

აღმოსაფხვრელად, გაანალიზდეს განვლილ პერიოდში დანიშნული 

მედიკამენტების მოთხოვნისა და ხარჯვის მონაცემები და გათვალისწინებული 

იქნას მედიკამენტების შესყიდვისას 

 ამბულატორიული პაციენტის სამედიცინო ბარათების შევსებისას არსებული 

ხარვეზების გამოსასწორებლად: 

o ყოველი წლის ბოლოს დაიწეროს შემაჯამებელი/წლიური  ეპიკრიზი,  

სადაც მოკლედ აისახება გასული წლის განმავლობაში პატიმრის 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის დინამიკა,  ჩატარებული 

კონსულტაციები, განხორციელებული რეფერალი, გამოკვლევები, 

დასმული დიაგნოზები, ჩატარებული მკურნალობა და მისი შედეგები 

o სამედიცინო პერსონალისთვის, და მთლიანად პენიტენციური 

სისტემისთვის, სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოებასთან 

დაკავშირებული  ხარვეზების მაქსიმალურად აღმოსაფხვრელად, 

დაინერგოს ინფორმაციული ელექტრონული სისტემა 

 მიიღოს ყველა ზომა, რათა გეგმიური ამბულატორიული რეფერალის ვადა არ 

აღემატებოდეს 1 თვეს, გეგმიური სტაციონარული რეფერალის 4 თვეს,120 ხოლო 

სასწრაფო დაყოვნებული რეფერალის 5 დღეს121 

                                                      
120 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 15 თებერვლის N381 ბრძანებით დამტკიცებული პენიტენციურ 

დაწესებულებაში სამედიცინო მომსახურების სტანდარტები, სპეციფიკური საჭიროებების მქონე პირთა სამედიცინო 

მომსახურების დამატებითი სტანდარტები, პენიტენციურ დაწესებულებაში პრევენციული მომსახურების პაკეტისა 

და პენიტენციური სისტემის ჯანდაცვის ბაზისური მედიკამენტების ნუსხა, მუხლი 8, ქვეპუნქტი 4.  
121 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 10 აპრილის N55 ბრძანებით 

დამტკიცებული სამოქალაქო სექტორის საავადმყოფოში, ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 

სამკურნალო დაწესებულებასა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში 

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა გადაყვანის წესი, მუხლი 21, ქვეპუნქტი 8.  
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11. ფსიქიკური ჯანდაცვა 

11.1. ადეკვატური ფსიქიატრიული დახმარება 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მართვა კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევას 

წარმოადგენს პენიტენციური ჯანდაცვის სისტემისთვის. ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

პრობლემების მართვისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ადრეულ 

დიაგნოსტიკასა და გამოვლენას.   

N2 და N8 დაწესებულებებში ბრალდებულის/მსჯავრდებულის განთავსებისა და 

პირველადი სამედიცინო შემოწმების დროს მორიგე ექიმის მიერ ივსება პაციენტის 

ამბულატორიული სამედიცინო ბარათი, რომელშიც 2018 წლის მე-4 კვარტლიდან 

ინტეგრირებული იქნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სკრინინგის ინსტრუმენტი, 

რომელიც მოიცავს კითხვებს ფსიქიატრიული ისტორიის, სუიციდის, სტრესის, 

ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულების, ტრამვული გამოცდილების   და 

ფსიქიატრის ან სხვა სპეციალისტების კონსულტირების საჭიროების  შესახებ. N14 და 

N15 დაწესებულებებში მოთავსებისას მსჯავრდებულს N2 ან N8 დაწესებულებებში 

მოთავსებული მსჯავრდებულების სამედიცინო ბარათის ეს ნაწილი უკვე შევსებულია, 

ამიტომ განმეორებით ფსიქიკური ჯანმრთელობის შეფასება აღარ ხდება.   

იმისთვის, რომ პაციენტმა ადეკვატური ფსიქიატრიული დახმარება მიიღოს 

მნიშვნელოვანია მოხდეს მისი დროული რეფერირება შესაბამის სპეციალისტთან. 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სკრინინგი, N2 და N8 დაწესებულებაში პირველადი 

მოთავსებისას,  მხოლოდ ზემოაღნიშნული კითხვარის ერთჯერადად შევსებით 

შემოიფარგლება, რაც არასაკმარისია და ვერ უზრუნველყოფს ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემების დროულ გამოვლენას.  უშუალოდ დაწესებულებაში 

ყოფნის პერიოდში ფსიქიატრთან პატიმრის რეფერირება ოჯახის ექიმის, მორიგე 

ექიმის და იშვიათ შემთხვევაში ფსიქოლოგის მიერ ხდება. ოჯახის ექიმებს პატიმართა 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის ობიექტურად შესაფასებლად 

ინსტრუმენტი არ გააჩნიათ. დაწესებულების სამედიცინო შტატში ფსიქიატრი 

მხოლოდ N8 დაწესებულებაშია, სხვა დაწესებულებებში კი ფსიქიატრი მოწვეული 

სპეციალისტია. დაწესებულებებში მოთავსებული პატიმრები და სამედიცინო 

პერსონალიც მიუთითებს ფსიქიატრების დატვირთვაზე და აღნიშნავენ, რომ ხშირად 

უწევთ ლოდინი ფსიქიატრის კონსულტაციის მისაღებად. N2 დაწესებულებაში 

ფსიქიატრი კონსულტაციებს კვირაში სამჯერ ატარებს და ერთი ვიზიტის დროს 

საშუალოდ 12 პატიმარს უწევს კონსულტაციას, N14 დაწესებულებაში ფსიქიატრი 

კვირაში ერთ ვიზიტს ახორციელებს და საშუალოდ 11 მსჯავრდებულს ნახულობს, N8 

დაწესებულების ფსიქიატრები დღეში საშუალოდ 7-8 პატიმარს უწევენ 

კონსულტირებას. ფსიქიატრის დატვირთვა განსაკუთრებით დიდია N15 
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დაწესებულებაში, სადაც ვიზიტის დროს ფსიქიატრი დაახლოებით 35-40 

მსჯავრდებულს უწევს კონსულტაციას,122 რაც თავის მხრივ გავლენს მოახდენს 

კონსულტაციის ხარისხზეც. დაწესებულებებში ფსიქიატრიული დახმარება მხოლოდ 

ფსიქიატრის ერთჯერადი ან განმეორებითი კონსულტაციებითა და მედიკამენტური 

მკურნალობით შემოიფარგლება, რაც თანამედროვე ბიო-ფსიქო-სოციალური 

მიდგომის და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პრინციპებს არ 

შეესაბამება. სამედიცინო ბარათებში პაციენტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ 

ინფორმაცია მხოლოდ ფსიქიატრის კონსულტაციის აღრიცხვის ფურცლებზე 

ფიქსირდება, სხვა მხრივ პაციენტის მდგომარეობაზე დინამიური დაკვირვების 

შესახებ ინფორმაცია არ არის. ფსიქიატრიული შემთხვევის მართვის დროს 

აუცილებელია სამედიცინო პერსონალს შორის ინფორმაციის გაცვლა, ასევე 

ფსიქიატრსა და სოციალურ სამსახურს შორის კომუნიკაციის არსებობა. 

დაწესებულებებში არ ხდება ფსიქიატრიული შემთხვევის მულტიდისციპლინური 

შეფასება. მნიშვნელოვანია, რომ ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკი ჩართული 

იყვნენ ფსიქიატრიული შეფასების პროცესში, ამისთვის კი ფსიქიატრსა და 

დაწესებულების სოციალურ სამსახურს შორის კომუნიკაცია უნდა გაიზარდოს. 

აუცილებელია, რომ სუიციდის პრევენციის პროგრამის მსგავსად ნორმატიულ დონეზე 

გაიწეროს ფსიქიატრიული დახმარების საფუძვლები, სადაც მულტიდისციპლინური 

გუნდის თითოეული წევრის ფუნქცია და მოვალეობები დეტალურად იქნება 

გაწერილი.  

მწვავე ფსიქოზურ მდგომარეობის დროს  მნიშვნელოვანია დროულად მოხდეს 

პატიმრის სპეციალიზირებულ სტაციონარულ დაწესებულებაში მოთავსება. 

განხორციელებული მონიტორინგების შედეგების თანახმად, მწვავე ფსიქოზური 

მდგომარეობის შემთხვევაში პატიმრის გადაყვანა ხორციელდება N18 დაწესებულების 

ფსიქიატრიულ განყოფილებაში სასწრაფო-დაყოვნებული წესით, თუმცა N18 

დაწესებულებაში თავისუფალი ფსიქიატრიული საწოლების არ ქონის გამო შესაძლოა 

შეფერხდეს გადაყვანა.123 

11.2 კრიზისული შემთხვევების მართვა 

ფსიქიატრიული კრიზისული შემთხვევის მართვის უნარებს და დეესკალაციის 

ვერბალურ მეთოდებს პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლები და 

სამედიცინო პერსონალი არ ფლობს. N14 და N15 დაწესებულებებში კრიზისული 

შემთხვევის დადგომის შემთხვევაში პაციენტის მოთავსება ხდება სამარტოო საკანში, 

                                                      
122 ერთ შემთხვევაში ვიზიტის დროს 44 მსჯავრდებულსაც გაუწია კონსულტირება.  
123 მაგალითად, N8 დაწესებულებიდან N18 დაწესებულების ფსიქიატრიულ განყოფილებაში გადაყვანას ზოგიერთ 

შემთხვევაში შესაძლოა 1-1,5 თვე დასჭირდეს.  
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ვიდეო მეთვალყურეობის ქვეშ, შემდეგ კი სასწრაფო დაყოვნებული წესით ხდება მისი 

N18 დაწესებულების ფსიქიატრიულ განყოფილებაში გადაყვანა.  

ვიზიტის დროს გაირკვა, რომ N14 დაწესებულებიდან ერთ-ერთი მსჯავრდებული 

დაუზუსტებელი ფსიქოზური აშლილობის დიაგნოზით ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გამწვავების გამო, N18 დაწესებულებაში გადაყვანამდე, მოთავსებული 

იქნა სამარტოო საკანში, სადაც მორიგე ექიმის მიერ ორჯერ გაუკეთდა „ტიზერცინის“ 

ინექცია „მაგნეზიასთან“ ერთად, რამაც გამოიწვია არტერიული წნევის ვარდნა და 

საჭირო გახდა წნევის ასაწევი მედიკამენტების გაკეთება. აქვე აღსანიშნავია, რომ 

მსჯავრდებული მდგომარეობის გართულება დაიწყო 2019 წლის 7 ივლისს, ფსიქიატრის 

მიერ კი პაციენტი ნანახი იქნა ამავე წლის 10 ივლისს. აღნიშნული შემთხვევა, ნათელი 

მაგალითია იმისა, რომ პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პერსონალი 

კრიზისული შემთხვევების დადგომისთვის მოუმზადებელია. სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია შემუშავებული იქნას 

კრიზისული შემთხვევების მართვის სახელმძღვანელო და პენიტენციური 

დაწესებულების სამედიცინო პერსონალი გადამზადდეს კრიზისული შემთხვევების 

მართვის საკითხებში. რაც შეეხება N2 და N8 დაწესებულებებს, ამ შემთხვევაში 

კრიზისული შემთხვევების მართვა დეესკალაციის ოთახში მოთავსებით 

შემოიფარგლება, რაც ხშირად განმეორებად და პერმანენტულ ხასიათს ატარებს.  

არ ხდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პაციენტთა საჭიროებების 

გამოვლენა და შესაბამის ფსიქიატრიულ სერვისებზე გადამისამართება. აღნიშნული 

სერვისების არ არსებობის გამო სათანადოდ არ ხდება ფსიქიატრიული შემთხვევის 

მართვა. ამიტომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების გართულების 

შემთხვევაში პატიმრებს ათავსებენ დეესკალაციის ოთახში ხშირად და 

ხანგრძლივად.124 დეესკალაციის ოთახებში არსებული გარემო არის თერაპიული და 

ხშირად პატიმრების მხრიდან დასჯად აღიქმება. მნიშვნელოვანია დაწესებულებებმა 

აწარმოონ სტატისტიკა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პატიმრების 

შესახებ, გამოავლინონ მათი საჭიროებები და ამის საფუძველზე შეიმუშაონ ფსიქო-

სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამები, რაც თავის მხრივ შეამცირებს ამ პატიმრების 

დეესკალაციის ოთახში მოხვედრის სიხშირეს. პენიტენციური დაწესებულებების 

თანამშრომლებს უნდა შეეძლოთ პატიმართა ტრიგერების125 იდენტიფიცირება და 

გამაფრთხილებელი ნიშნების ამოცნობა, რადგან კრიზისულ სიტუაციებში 

მდგომარეობის გამწვავების თავიდან აცილება შეძლონ. დაწესებულების პერსონალი 

                                                      
124 იხილეთ უსაფრთხოების ღონისძიებების არამიზნობრივი გამოყენების თავში. 
125„სიტუაციები ან სტიმულები, რომელიც იწვევს პირის ტანჯვას, იმედგაცრუებას, ბრაზს და აჟიტირებას, რაც თავის 

მხრივ, შეიძლება გადაიზარდოს პოტენციურად დაძაბულ და გამომწვევ სიტუაციაში. დეტალურად, იხილეთ 

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სახელმძღვანელო: „Creating mental health and related services free from coercion, violence 

and abuse“ გვ.34. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებგვერდზე: <https://bit.ly/2QEHzAL> [ბოლოს ნანახია 13.09.2019]. 
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ამ მიმართულებით არ არის გადამზადებული, ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩაუტარდეთ 

შესაბამისი სწავლება. ამასთან აუცილებელია პერსონალი გადამზადდეს ვერბალური 

დეესკალაციის საკითხებშიც.   

11.3. მედიკამენტების ძირითადი და გვერდითი ეფექტების მონიტორინგი 

დაწესებულებებში არ ხდება ანტიფსიქოზური მედიკამენტური მკურნალობის 

გვერდითი ეფექტების მართვის მიზნით განსაზღვრულ კლინიკურ-ლაბორატორიული 

კვლევებისა და ექიმი-სპეციალისტების კონსულტაციების ჩატარება.  

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, საყურადღებოა მედიკამენტ 

„ზოპინის“ (აქტიური ნივთიერება „კლოზაპინი“) გამოყენება,126 როგორც სხვა 

ანტიფსიქოზური და განსხვავებული ჯგუფის ფსიქოტროპულ მედიკამენტებთან 

ერთად, ასევე მონოთერაპიის127 სახით. აღსანიშნავია, რომ ამ მედიკამენტის 

გამოყენების პერიოდში არ არის გათვალისწინებული „კლოზაპინით“ მკურნალობის 

გვერდითი ეფექტების128 მართვის საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტები.129 არ 

ხდება პატიმართა სომატური ჯანმრთელობის შეფასება, მათ შორის სისხლის საერთო 

ანალიზის, გულსისხლძარღვთა  ან ღვიძლის ფუნქციების კვლევა მედიკამენტ 

„ზოპინის“ („კლოზაპინის“) დანიშვნამდე და არც შემდეგ დინამიურად.130წამების 

პრევენციის ევროპული კომიტეტი თავის ანგარიშში131  უთითებს „კლოზაპინის“ 

დანიშვნის დროს სისხლის ანალიზის რეგულარულად ჩატარების აუცილებლობაზე.  

                                                      
126 „კლოზაპინით”   მკურნალობა მოითხოვს მედიკამენტის დანიშვნის პროცედურის დაცვას და  გვერდითი 

ეფექტების მართავას.  „კლოზაპინით“ მკურნალობის დროს არ ხდება  საწყისი დოზის - 12,5 მგ.-ით 

განსაზღვრა და შემდეგ მომატება. მედიკამენტი  მკურნალობის დასაწყისიდანვე ინიშნება 50, 100 ან 300 

მგ.. ასე მაგალითად,  ერთ-ერთ პაციენტს დანიშნული ჰქონდა „ზოპინი“ („კლოზაპინი“) 50 მგ. ორჯერ დღეში 

მედიკამენტ „ფსიზინთან“(“ტრიფლუპერაზინი”) ერთად. მეორე პაციენტს კი დღეში სამჯერ დანიშნული 

ჰქონდა მედიკამენტი „ზოპინი“0.3 მგ. 30 მგ. „ჰაპოპერიდოლთან“ ერთად.  
127  სამკურნალოდ მხოლოდ ერთი წამლის, ერთი ნივთიერების გამოყენება.  
128 „კლოზაპინით“ მონოთერაპიის დროს  ან სხვა ფსიქოტროპულ მედიკამენტებთან კომბინირებული 

მკურნალობისას, შეიძლება განვითარდეს ორთოსტატიულიჰიპოტენზია, ბრადიკარდია, სინკოპე და 

გულის გაჩერება, ასევე  შესაძლებელია განვითარდეს ფატალური მიოკარდიტი და კარდიომიოპათია, 

Stephen M. Stahl,  A Pocket Guide to A typical Antipsychotics Dosing, switching, and other practical information; 

ინფორმაცია ინგლისურ ენაზე ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: 

<https://ecitydoc.com/download/dosing-switching-and-other-practical-information_pdf> [ბოლოს ნანახია: 03.10.2019] 
129 შიზოფრენიის მკურნალობა და მართვა მოზრდილებში - კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია 

(გაიდლაინი), თავი 4.7 

130შიზოფრენიის მკურნალობა და მართვა მოზრდილებში - კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაცია (გაიდლაინი), თავი 4.8. 
131  წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი 2018 წლის 10-21 სექტემბერს საქართველოში განხორციელებული 

ვიზიტის შესახებ ანგარიშში. ანგარიში ინგლისურ ენაზე ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: 

https://rm.coe.int/1680945eca [ბოლოს ნანახია 20.09.2019]. 
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ევროპულ კომიტეტს მიაჩნია132, რომ ვინაიდან „კლოზაპინს“  გვერდითი ეფექტის სახით 

ახასიათებს სისხლის თეთრი უჯრედების სასიკვდილო შემცირება 

(გრანულოციტოპენია), აუცილებელია მიღებულ იქნას საგანგებო ზომები სისხლის 

ანალიზის რეგულარულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად.133 ამასთან 

განხორციელებული ვიზიტების დროს დადგინდა, რომ ხშირ შემთხვევაში 

მედიკამენტი „ზოპინი“ დანიშნულია არამიზნობრივად, უძილობის დროს ან 

ნევროზული რეგისტრის აშლილობებისა და პერსონოლოგიური აშლილობების დროს.  

მონიტორინგის შედეგები ცხადყოფს, რომ არის შემთხვევები როდესაც 

დაწესებულებებში ბენზოდიაზეპინის134 ჯგუფის მედიკამენტები მაღალი დოზებითა 

და ხანგრძლივად ინიშნება, რაც დამოკიდებულების სინდრომის ჩამოყალიბების 

საფრთხეს შეიცავს. გარკვეულ შემთხვევებში ფსიქიატრის კონსულტაციებს შორის 

ინტერვალი აჩენს ვარაუდს, რომ შესაძლოა ეს კონსულტაციები არა მკურნალობას, 

არამედ ამ ჯგუფის მედიკამენტების ხანგრძლივად დანიშვნის ლეგიტიმაციას 

ემსახურება, რაც აუარესებს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობას და 

ბენზოდიაზეპინების ჯგუფის მედიკამენტებზე დამოკიდებულების სინდრომის 

ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს, განსაკუთრებით პერსონოლოგიური აშლილობის მქონე 

და ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულების ისტორიის მქონე პატიმრებში.  

აღსანიშნავია, რომ N8 დაწესებულებაში პაციენტების ნაწილი ითხოვს 

ბენზოდიაზეპინის ჯგუფის მედიკამენტების დანიშვნას, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი 

იმუქრებიან თვითდაზიანებით, დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად, დგება ოქმი, 

რომლის საფუძველზეც პაციენტს უგრძელდება მისთვის სასურველი მედიკამენტი 

ხანგრძლივი დროით. გარდა ამისა, N14 დაწესებულებაში, მსჯავრდებული სპეციალურ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ ყველა  მედიკამენტს დანიშნულების დროის 

მიუხედავად იღებს ერთად დაფხვნილ მდგომარეობაში, ვიდეომეთვალყურეობის 

ქვეშ, ექთნისა და დაწესებულების თანამშრომლის თანდასწრებით. ამასთან სხვა 

ფსიქოტროპული მედიკამენტების გაცემა ხდება დღის პირველ ნახევარში ერთბაშად, 

რა დროსაც შეუძლებელია იმის დადგენა თავად მიიღო მსჯავრდებულმა მედიკამენტი, 

სხვას გადასცა თუ დააგროვა და ერთიანად დალია. მედიკამენტების ერთიანად 

                                                      
132  წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 16), პარ. 124, 

2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტი. ანგარიში ინგლისურ ენაზე  ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: 

<https://rm.coe.int/1680945eca> [ბოლოს ნანახია: 20.09.2019].  

133 ზოგადად ანტიფსიქოზური მედიკამენტების, მათ შორის „ზოპინის“, მონიტორინგის მაჩვენებლები (ცხრილი 4.8) 

იხილეთ კლინიკური პრაქტიკის ეროვნულ რეკომენდაციაში (გაიდლაინში) – „შიზოფრენიის მკურნალობა და მართვა 

მოზრდილებში“, გვ. 66.  

134 ნებისმიერი შენაერთი არომატული ლიპოფილური ამინების ჯგუფიდან, დამახასიათებელი ციკლური 

სტრუქტურის მქონე. რომელიც ზემოქმედებს გამა-ამინო-ერბომჟავას (გაემ) რეცეპტორებზე და კლინიკურ პრაქტიკაში 

გამოიყენება როგორც ანქსიოლიზური, საძილე საშუალება და ანტიკონვულსანტი. ბენზოდიაზეპინებით 

(თერაპიული დოზებითაც კი) 6 თვე და მეტი მკურნალობის შემდეგ პაციენტთა თითქმის 50%-ს 

უვითარდება აღკვეთის სინდრომი.  
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მიღებამ და ამ მედიკამენტების არამიზნობრივმა გამოყენებამ შესაძლოა პაციენტის 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გართულება გამოიწვიოს. 

რეკომენდაციები იუსტიციის მინისტრს: 

 პენიტენციურ დაწესებულებებში დაინერგოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

პერიოდული სკრინინგი 

 შტატით გათვალისწინებული ფსიქიატრების რაოდენობის ან/და მოწვეული 

ფსიქიატრის ვიზიტების რაოდენობის გაზრდის ხარჯზე, ერთ დღეში მიღებული 

პაციენტების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 15-ს 

 კონსულტაციაზე ჩაწერილი პაციენტების რაოდენობიდან გამომდინარე N15 

დაწესებულებებში უზრუნველყოს ექიმ ფსიქიატრის ვიზიტების სათანადო 

სიხშირე, რათა პაციენტის მოლოდინის დრო არ აღემატებოდეს 2 კვირას 

 პენიტენციური დაწესებულებების თავისებურებებიდან გამომდინარე, 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ დონეზე გაიწეროს ფსიქიატრიული 

მულტიგუნდის შემადგენლობა, მულტიგუნდის თითოეული წევრის 

ფუნქციები და ფსიქიატრიული დახმარების ორგანიზებისა და მიწოდების 

პროცედურა  

 შემუშავდეს კრიზისული შემთხვევის პრევენციის და მართვის 

სახელმძღვანელო და დაწესებულების სამედიცინო პერსონალი გადამზადდეს 

კრიზისული შემთხვევების პრევენციის და მართვის საკითხებში  

 მუდტიდისციპლინურმა გუნდმა შეაფასოს იმ ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

პრობლემების მქონე პაციენტთა საჭიროებები, რომელთაც სტაციონარული 

მკურნალობა არ ესაჭიროებათ, გამოვლენილი საჭიროებების საფუძველზე 

შეიმუშაონ ბიო-ფსიქო-სოციალური დახმარების ინდივიდუალური გეგმა და 

გაუწიონ შესაბამისი დახმარება  

 მედიკამენტების გვერდითი მოვლენების მართვის მიზნით, უზრუნველყოფილ 

იქნას აგრანულოციტოზის,135 ნივთიერებათა ცვლის პროცესების და 

განსაკუთრებით ჰიპერგლიკემიის136 განვითარების რისკის კლინიკურ-

ლაბორატორიული დინამიკური შეფასება და კონტროლი  

 ფსიქოტროპული მედიკამენტების გაცემის პრაქტიკა შესწავლილი იქნას 

გენერალური ინსპექციის სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვის 

სამმართველოს მიერ და მიიღოს ზომები, რათა არ მოხდეს ფსიქოტროპული 

მედიკამენტების არამიზნობრივი მიღება. 

 

                                                      
135 სისხლში ლეიკოციტების (სისხლის თეთრი უჯრედები) რიცხვის შემცირება, იხ. ბმული 

<http://www.medgeo.net/2009/06/30/agranulocytosis/> [ბოლოს ნანახია 27.09.2019]. 

136  სისხლში შაქრის მაღალი დონე, იხ. ბმული <http://gh.ge/ka/disease/900/ > [ბოლოს ნანახია 27.09.2019]. 
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შესავალი 

 

საქართველოს სახალხო დამცველის წინამდებარე ანგარიში მომზადებულია საქართველოს 

კონსტიტუციის 35-ე მუხლის, „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 22-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 163-ე 

მუხლის შესაბამისად. ანგარიშში წარმოდგენილია 2020 წელს კონსტიტუციით 

გარანტირებული ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით არსებული გამოწვევები 

და პროგრესი, ასევე, მიმოხილულია სახალხო დამცველის მიერ გაცემული 

რეკომენდაციების/წინადადებების შესრულების მდგომარეობა. საანგარიშო პერიოდი 

მოიცავს 2020 წელს, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში მასში გაანალიზებულია ის 

პრობლემებიც, რომლებიც მანამდე წარმოიშვა და საანგარიშო პერიოდშიც გაგრძელდა.  

2020 წელს, პანდემიამ სახალხო დამცველის აპარატი ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა. 

დისტანციურ რეჟიმში მუშაობამ საწყის ეტაპზე არაერთი ლოჯისტიკური და ტექნიკური 

პრობლემა წარმოქმნა. თუმცა, აპარატმა მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადაში მოახერხა 

სრულფასოვანი ადაპტაცია და პრაქტიკულად, მნიშვნელოვანი შეფერხების გარეშე 

განაგრძო საქმიანობა. მათ შორის, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, 

შესაბამისი სამედიცინო ეკიპირების თანხლებით, გაგრძელდა სისტემატური ვიზიტები 

დახურულ დაწესებულებებში. 

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში ადამიანის უფლებათა 

დარღვევის ფაქტების შესახებ 5698 განცხადება შემოვიდა, აქედან დასაშვებად იქნა 

ცნობილი - 3859. სახალხო დამცველის აპარატში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი, რომლის 

მეშვეობით მოქალაქეებს შეუძლიათ 24 საათის განმავლობაში მიიღონ ინფორმაცია, ან 

განაცხადონ უფლებადარღვევის შესახებ. 2020 წლის განმავლობაში ცხელ ხაზზე 8270 ზარი 

შემოვიდა. 

სახალხო დამცველის აპარატის თბილისის ოფისში კონსულტაცია გაეწია 796 ვიზიტორს. 

გასათვალისწინებელია, რომ 2020 წლის აპრილი - დეკემბრის პერიოდში კოვიდ პანდემიის 

გამო, ოფისებში მოქალაქეთა მიღება შეჩერებული იყო. 

სახალხო დამცველის აპარატის რეგიონულმა ოფისებმა (აღმოსავლეთ და დასავლეთ 

საქართველო) 5684 დაინტერესებულ პირს გაუწიეს სატელეფონო და პირადი კონსულტაცია; 

ჩაატარეს 618 შეხვედრა, რომელსაც დაესწრნენ მოსახლეობა და სხვადასხვა ადგილობრივი 

ორგანიზაციის წარმომადგენლები.   

ინდივიდუალური განცხადებების განხილვის შედეგად, სახალხო დამცველმა 2020 წელს 

მოამზადა და გაგზავნა 107 რეკომენდაცია/წინადადება. უწყებებიდან ყველაზე მეტი 

რეკომენდაცია გაიგზავნა საქართველოს გენერალურ პროკურატურასა (10) და იუსტიციის 

სამინისტროში (7). 2020 წლის განმავლობაში მომზადდა 25 სპეციალური ანგარიში, გაიგზავნა 

6 კონსტიტუციური სარჩელი და 6 კომუნიკაცია ევროპის საბჭოს მინისტრა კომიტეტში. 

მომზადდა და გაიგზავნა 11 სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება: საქართველოს 



10 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

საკონსტიტუციო სასამართლოში (2); თბილისის საქალაქო სასამართლოში (3); ბათუმის 

საქალაქო სასამართლოში (1) და თბილისის სააპელაციო სასამართლოში (3). საანგარიშო 

პერიოდში სახალხო დამცველმა ასევე მიმართა ადამიანის უფლებათა ევროპულ 

სასამართლოს და მესამე მხარედ ჩაერთო 2 საქმეში. 

საანგარიშო პერიოდში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის 

თანამშრომლებმა პენიტენციურ დაწესებულებებში განახორციელეს 286 ვიზიტი და 

მოინახულეს 1159 დაკავებული/დაპატიმრებული პირი. ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ეროვნულ ცენტრში განახორციელეს 15 ვიზიტი და მოინახულეს 46 პაციენტი. ასევე, 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფუნქციის ფარგლებში, რაც გულისხმობს დაკავების 

ადგილების რეგულარული და არაგეგმიური მონიტორინგის მეშვეობით ზედამხედველობას, 

სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა 28 ვიზიტი განახორციელა 10 პენიტენციურ 

დაწესებულებაში, 38 ვიზიტი -- 28 დროებითი მოთავსების იზოლატორში, 61 ვიზიტი - 61 

პოლიციის სამმართველოში, 6 ვიზიტი - 4 ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, 2 ვიზიტი - 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის ცენტრში, ხოლო, საკარანტინე 

სივრცეებში ჩატარდა 124 დისტანციური ინტერვიუ. 

  

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ” გაეროს კონვენციის 

აღსრულებისა და მონიტორინგის ფარგლებში ჩატარდა 2 არაგეგმიური ვიზიტი შპს 

„თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში“. 1 ვიზიტი დროებითი მოთავსების 

იზოლატორში, 3 არაგეგმიური ვიზიტი შშმ პირთა პანსიონატებში, 5 გეგმიური მონიტორინგი 

შშმ ბავშვთა სახლებსა და პანსიონატებში, ჩატარდა 3 საინფორმაციო შეხვედრა თელავის, 

ზუგდიდის, ქუთაისის მუნიციპალიტეტებში. გენდერული თანასწორობის საკითხებზე 

მონიტორინგის ფარგლებში, გენდერის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განახორციელეს 

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა 5 თავშესაფრისა და 5 კრიზისული ცენტრის მონიტორინგის 

თანმდევი ვიზიტი. ბავშვის უფლებათა დაცვის საკითხებზე მონიტორინგის ფარგლებში 

ჩატარდა: 6 ვიზიტი პენიტენციურ დაწესებულებებში (მე–11 და მე-5 დაწესებულებები); 2 

ვიზიტი - ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების თავშესაფარში, ასევე, 4 სკოლა 

პანსიონში, 4  მცირე საოჯახო ტიპის სახლში და 2 მინდობით აღზრდის ოჯახში.  

მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესწავლის მიზნით, ჩატარდა   

პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა, მათ შორის, 

თავშესაფრის მაძიებელთა 3 მონიტორინგი; შსს მიგრაციის დეპარტამენტის თავშესაფრის 

მაძიებელთა მიმღები ცენტრის 4 მონიტორინგი; შსს მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი 

განთავსების ცენტრის 2 მონიტორინგი; ლტოლვილის სტატუსის დადგენის პროცედურის 9 

მონიტორინგი; „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ" საქართველოს 

კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში ჩატარდა 6 შეხვედრა 12  კერძო 

კომპანიისთვის სექსუალური შევიწროების შიდა მექანიზმის შესახებ; ასევე გაიმართა 3 

ონლაინ დისკუსია თანასწორობის საკითხებზე.  
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თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით, სახალხო დამცველის 

აპარატმა მოინახულა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი 8 

სამხედრო ნაწილი; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 16 გასამხედროებული 

განყოფილება; სპეციალური  პენიტენციური სამსახურის 4 დაწესებულება; ვეტერანების 

საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის აჭარის, სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და იმერეთის 

რეგიონული ოფისები. ასევე შემოწმდა მარნეულში, რუსთავსა და მცხეთაში საკარანტინო 

რეჟიმისთვის მოწყობილი საკონტროლო-გამშვებ პუნქტებზე არსებული მდგომარეობა. 

სახალხო დამცველის აპარატმა, კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების 

დაცვის მიმართულებით, მონიტორინგის მიზნით, მოინახულა 18 საზღვრისპირა სოფელი. 

სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშის თითოეულ თავში წარმოდგენილი ზოგადი 

შეფასებები სწორედ ზემოაღნიშნული მეთოდებით მიღებულ ინფორმაციას ეყრდნობა. 

2020 წლის განმავლობაში მომზადებული 25 სპეციალური ანგარიში შეეხებოდა ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ისეთ საკითხებს, როგორიცაა მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლება 

(უფლებით დაცული სფერო და შეკრების მართვის სტანდარტი); ქალთა სექსუალური და 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების დაცვის მდგომარეობა ფსიქიატრიულ და 

სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში; ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

გენდერული პოლიტიკა - სპეციალური აქცენტით ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე; 

ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში; ოჯახში ძალადობისა და 

ტრეფიკინგის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა; 

ქალთა მიმართ სექსუალური ძალადობის დანაშაულებზე მართლმსაჯულების 

განხორციელება; „სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებსა და ახალი 

კორონავირუსის წინააღმდეგ მიმართული საკარანტინე ღონისძიებებით გამოწვეული 

თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში არსებული მდგომარეობა. 

 

ანგარიში აერთიანებს შემდეგ თემატიკას:  

საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის საპარლამენტო ანგარიშის პირველი თავი 

შეეხება სიცოცხლის უფლების დაცვის კუთხით სახელმწიფოს წინაშე არსებულ 

გამოწვევებს. გასული წლების მსგავსად, საგამოძიებო უწყებების მხრიდან სიცოცხლის 

ხელყოფასთან დაკავშირებულ საქმეზე ჭეშმარიტების დასადგენად აუცილებელი 

საგამოძიებო მოქმედებები, რიგ შემთხვევებში, საერთოდ არ ჩატარებულა ან დაგვიანებით 

და ხარვეზიანად ჩატარდა.   

2020 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა პატიმართა გარდაცვალების საქმეებზე 17 

დასრულებული საქმის მასალები (2015-2018 წლების საქმეები) შეისწავლა. შედეგად, 

დადგინდა, რომ გარდაცვალების შემდეგ ჩატარებული ექსპერტიზის თანახმად, პატიმრებს 

აღენიშნებოდათ მნიშვნელოვანი ჯანმრთელობის პრობლემები, რაზეც მკურნალობა არ 

გაეწიათ პენიტენციურ დაწესებულებებში. გამოძიება ინტერესდებოდა მხოლოდ 

გარდაცვალების მიზეზებით და არ უცდია იმის გარკვევა, რამდენად უტარდებოდათ 
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პატიმრებს სიცოცხლეში შესაბამისი და ადეკვატური სამედიცინო მომსახურება. ასევე, 

არაერთი საგამოძიებო მოქმედება ტარდებოდა დაგვიანებით და არაეფექტიანად, რაც 

ამცირებდა საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენის შესაძლებლობას.  

ისევე როგორც გასულ წელს, 2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა არ 

ითვალისწინებს ფსიქიატრიულ სტაციონარში მოთავსებული პირებისთვის სომატური 

(ფიზიკური) ჯანმრთელობის პრობლემების მონიტორინგსა და მკურნალობას. ფიზიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემების არასათანადო მკურნალობა და შესაბამისი რისკფაქტორების 

გაუთვალისწინებლობა იწვევს პაციენტთა გარდაცვალებას. 

საანგარიშო პერიოდში ასევე აღსანიშნავია გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე 

წარმოებული გამოძიების ხარვეზები. საწყის ეტაპზე ჩატარებული საგამოძიებო 

მოქმედებები არასრულყოფილი იყო. ხარვეზების ნაწილი მოგვიანებით გამოძიებამ 

აღმოფხვრა, თუმცა გამოიკვეთა პოლიციელთა მხრიდან საქმის მონაწილე პირების შესაძლო 

უფლების დარღვევის ფაქტები. ასევე საგულისხმოა თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმე, 

სადაც გამოძიების მხრიდან პასუხგაუცემელი დარჩა რიგი საკითხები. რაც შეეხება ხორავას 

ქუჩაზე არასრულწლოვნების მკვლელობის საქმეს, საქმის ფარგლებში მიმდინარე 

სამსახურებრივი შემოწმება კვლავ არ დასრულებულა. 

არასათანადო მოპყრობასთან ეფექტიანი ბრძოლა, წინა წლების მსგავსად, 2020 წელსაც ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო. 2020 წელს სახალხო დამცველის აპარატში 154 

განცხადება დარეგისტრირდა, სადაც მოქალაქეები არასათანადო მოპყრობაზე საუბრობდნენ. 

განცხადებების მიხედვით, არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ჩამდენი პირები იყვნენ 

პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლები - 77, ხოლო პოლიციის თანამშრომლები - 60 

შემთხვევაში. 16 განცხადებაში საუბარი იყო პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებულ 

პირობებზე. 50 განცხადება ეხებოდა გამოძიების გაჭიანურებას. 

პენიტენციური სისტემის ფარგლებში, წინა წლების მსგავსად, უმთავრეს პრობლემას 

წარმოადგენს არსებული არაფორმალური მმართველობა, რომელიც, თავის მხრივ, 

დაწესებულებებში ძალადობრივ გარემოს ქმნის და პატიმართა დიდ რაოდენობაზე ახდენს 

გავლენას. 2020 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა 2013-2020 წელს მომხდარ 

ფაქტებთან დაკავშირებული ის საქმეები, სადაც პატიმრების მიმართვის საფუძველზე 

პროკურატურას მიეწოდა ინფორმაცია როგორც კრიმინალური სუბკულტურის, ისე მათი 

მფარველი ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მიერ შესაძლო დანაშაულების ჩადენის 

კონკრეტულ ფაქტებზე. შესწავლილი საქმეების შედეგად დადგინდა, რომ მიუხედავად 

იმისა, რომ პატიმრები საგამოძიებო ორგანოებს დეტალურ ინფორმაციას აწვდიდნენ 

არაფორმალური კრიმინალური მმართველობის სქემის, ჩართული პირების, მათ მიერ 

ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულებრივი ქმედებების (მუქარა, ცემა, გამოძალვა, 

ეკონომიკური დანაშაულები, მოხელეთა მიერ უფლებამოსილების გადამეტება და სხვ.) 

თაობაზე, საქართველოს პროკურატურის ორგანოებს და პენიტენციური სამსახურის შიდა 

მონიტორინგის ორგანოს მსგავს საქმეებზე ეფექტიანი რეაგირებისა და პასუხისმგებელ 
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პირთა დასჯის მოტივაცია არ ჰქონია და მრავალი საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედება 

ჩაუტარებელი რჩებოდა.  

არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების აღმოფხვრისა და პრევენციის თვალსაზრისით, ასევე 

მნიშვნელოვანი გამოწვევაა პატიმართა ხანგრძლივი იზოლირება, რაც გულისხმობს საკანში 

ხანგრძლივი პერიოდით მარტო განთავსებას. ასევე კვლავ გრძელდება პატიმართა (მათ 

შორის, არასრულწლოვან ბრალდებულთა) დეესკალაციისა და სამარტოო საკნებში დიდი 

პერიოდით, ხშირად და დაუსაბუთებლად მოთავსების პრაქტიკა.  

2020 წელს ჩატარებულმა მონიტორინგმა კვლავ წარმოაჩინა პენიტენციურ 

დაწესებულებებში დროული და ხარისხიანი სომატური (ფიზიკური) ჯანმრთელობის დაცვის 

სერვისების უზრუნველყოფის პრობლემურობა. ასევე, კვლავ გრძელდება პატიმრების სრული 

შემოწმების პრაქტიკა, რომლის დროსაც პატიმარს სხეულის ყველა ნაწილს ერთდროულად  

აშიშვლებინებენ და არა ნაწილ-ნაწილ. 

სპეციალური მეთოდოლოგიის საფუძველზე ჩატარებული მონიტორინგით გამოვლინდა, რომ 

2020 წელსაც შენარჩუნებულია ადმინისტრაციული დაკავებისას მოპყრობის გაუარესების 

ტენდენცია. ჩვენ მიერ შესწავლილი საქმეების (463 საეჭვო შემთხვევა) 34.3%-ში გამოიკვეთა 

დაზიანება დაკავებისას ან დაკავების შემდეგ. საყურადღებოა, რომ ბოლო წლებში სახეზე 

გვაქვს დაკავებული მოქალაქეების მიმართ მოპყრობის გაუარესების ტენდენცია. კერძოდ, 

2018 წელს იგივე მაჩვენებელი 26.8%, ხოლო 2019 წელს - 31.8% იყო. შეკრება-მანიფესტაციისას 

და ყოველდღიურობაში ადმინისტრაციული დაკავების ხშირი გამოყენების პარალელურად, 

აუცილებელია დამატებითი საპროცესო გარანტიების შემოტანა, რათა არსებული სიტუაცია 

გამოსწორდეს და არასათანადო მოპყრობის რისკი შემცირდეს და გამოირიცხოს.  

სახალხო დამცველის აპარატის წარმოებაში არსებულ საქმეებში 2020 წელს არაერთი 

დაკავებული პირი მიუთითებდა პოლიციის ავტომანქანაში (გაჩერებულ მდგომარეობაში ან 

ტრანსპორტირებისას) პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან არასათანადო მოპყრობაზე, მათ 

შორის, ცემაზე. ავტომანქანის, როგორც სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ადგილზე, 

საუბარია სახელმწიფო ინსპექტორის ანგარიშშიც.  

პანდემიის დროს ნარკოტიკული საშუალებების ჩანაცვლებითი პროგრამების აღსრულების 

ცვლილებების პირობებში, არაერთი დაკავებული ხვდებოდა დროებითი მოთავსების 

იზოლატორებში, სადაც გართულებული იყო „აღკვეთის სინდრომის“ მართვა.  

სახალხო დამცველის განსაკუთრებული ყურადღების საგანია ფსიქიატრიული 

დაწესებულებები და იქ განთავსებული პაციენტების უფლებრივი მდგომარეობა. 

სამწუხაროდ, ძალადობრივი შემთხვევები ფსიქიატრიული დაწესებულებების პაციენტების 

მიმართ, 2020 წელსაც გამოვლინდა - როგორც ფსიქიატრიული დაწესებულებების 

თანამშრომელთა მხრიდან პაციენტების მიმართ ფიზიკური ძალადობის და სიტყვიერი 

შეურაცხყოფის შემთხვევები, ისე თავად პაციენტთა შორის კონფლიქტებისა და ძალადობის 

ფაქტები. კვლავ პრობლემურია პაციენტების მიმართ ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვების 
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გამოყენების ხშირი და მანკიერი პრაქტიკა. არასათანადო მოპყრობას უტოლდება ის 

საცხოვრებელი პირობები, რომლებშიც პაციენტებს უწევთ ცხოვრება და უტარდებათ 

მკურნალობა.  

კვლავ სისტემურ პრობლემად რჩება პროკურატურის მიერ სამართალდამცავების მხრიდან 

სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულების არაეფექტიანი გამოძიება. ამ მხრივ აღსანიშნავია, 

რომ სახალხო დამცველის მიერ 2013-2019 წლებში პროკურატურაში გაგზავნილი 107 

წინადადების საფუძველზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში, პასუხისგებაში მხოლოდ 

პოლიციის 3 თანამშრომელი მიეცა, დაზარალებულად მხოლოდ  1 პირი ცნეს. 2019 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში სახალხო დამცველმა ამავე წლის 20-21 ივნისს მომხდარ 

მოვლენებთან დაკავშირებული გამოძიება არასათანადო მოპყრობის პროცედურული 

ვალდებულების ჭრილში განიხილა. 2020 წლის მდგომარეობით, სახალხო დამცველის 

ძირითადი შეფასება უცვლელია - გამოძიება ორიენტირებულია მხოლოდ ინდივიდუალურ 

სამართალდამცავთა დანაშაულებრივი მოქმედებების გამოვლენაზე, მათი 

ინდივიდუალური როლის შეფასებაზე და არ მიემართება მოვლენების სრულ სისტემატურ 

ანალიზსა და ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის ფარგლების დადგენას. 

2020 წელს განსაკუთრებულად შემაშფოთებელი იყო თემურ აბაზოვის საქმე, რომელსაც 

პირის არაადამიანურ, პატივისა და ღირსების შემლახავ მდგომარეობაში ჩაყენებასა და ამ 

ქმედების ამსახველი კადრების საჯარო გავრცელების ორგანიზებაში ედებოდა ბრალი. 

პროკურატურამ სასამართლო პროცესის დასკვნით ეტაპზე წარდგენილი 2 მძიმე ბრალიდან 

ერთ-ერთი ბრალი (კადრების გავრცელების ორგანიზება) დაუსაბუთებელად მოხსნა, რითიც 

სასამართლოს წაართვა ერთ-ერთ დანაშაულზე მსჯელობის შესაძლებლობა და, 

ფაქტობრივად, ხელი შეუწყო გამამართლებელი განაჩენის გამოტანას. 

პანდემიით გამოწვეული ვითარების გათვალისწინებით, 2020 წელს თავისუფლებისა და 

უსაფრთხოების უფლების დაცვა სახალხო დამცველის განსაკუთრებული ყურადღების 

საგანი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ რიგი შეზღუდვები 2021 წლის მარტში უკვე მოიხსნა, 

საქართველოს მთავრობას არ წარმოუდგენია კონკრეტულ მეცნიერულ მეთოდზე 

დაფუძნებული დასაბუთება, თუ რატომ დარჩა გადაადგილების თავისუფლების 

შეზღუდვის დატოვების გარდაუვალი საჭიროება. მნიშვნელოვანია, უწყებათაშორისმა 

საბჭომ დაასაბუთოს და საზოგადოებას დეტალური ინფორმაცია მიაწოდოს იმის შესახებ, თუ 

რა გავლენა აქვს გადაადგილების შეზღუდვას კორონავირუსის გავრცელების შეკავებაზე.  

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ საანგარიშო პერიოდში საკარანტინო 

სივრცეში/იზოლაციაში მოთავსებული პირებისათვის სათანადოდ არ იყო 

უზრუნველყოფილი ისეთი გარანტიები, როგორიცაა, საკარანტინო ღონისძიების დროში 

ეფექტიანად გასაჩივრების შესაძლებლობა. ამასთანავე, განჭვრეტადი არ იყო 

თვითიზოლაციის, როგორც თავისუფლების ნაკლებად შემზღუდავი ფორმის, 2020 წლის 2 

ივნისამდე გამოყენების კრიტერიუმები.  
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წარმოდგენილი ანგარიშის თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლების თავში ასევე 

განხილულია პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების მექანიზმის ღონისძიების 

გამოყენების პრაქტიკა. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის გამო, ყველა საერთაშორისო 

მექანიზმი მოუწოდებდა სახელმწიფოებს მეტი პატიმრის გათავისუფლებისკენ, 2020 წლის 

განმავლობაში პირობით ვადამდე გათავისუფლების მაჩვენებელი 2019 წელთან შედარებით, 

შემცირდა, კერძოდ, 2019 წელს პირობით ვადამდე გათავისუფლდა 1279 მსჯავრდებული, 

ხოლო 2020 წელს - 830. თუმცა, 2020 წელს 2019 წელთან შედარებით, გაიზარდა სასჯელის 

მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლის სტატისტიკა. 

სამართლიანი სასამართლოს უფლების კონტექსტში, წინამდებარე ანგარიშში 

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სასამართლოს სისტემაში არსებულ ისეთ 

ინსტიტუციურ გამოწვევებს, როგორიცაა - მოსამართლეთა განწესება, საქმეთა განაწილების 

ელექტრონული პროგრამა, მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისმგებლობასთან 

დაკავშირებული საკითხები და სხვ.  

ჩვენი შეფასებით, სასამართლო სისტემაში არსებული ინსტიტუციური გამოწვევების, 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში გამოვლენილი უკიდურესი 

დარღვევებისა და გაუმჭვირვალობის გათვალისწინებით, არსებული ვითარება სამომავლოდ 

გზას უხსნის დისკუსიებს სასამართლოს სისტემაში უფრო რადიკალურ ჩარევასთან 

დაკავშირებით.   

იქიდან გამომდინარე, რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლებაზე მნიშვნელოვნად აისახა 

კოვიდ პანდემია, აღნიშნულ თავში მიმოხილულია პანდემიიდან გამოწვეული ახალი 

რეგულაციები, რამაც გავლენა მოახდინა სასამართლო სისტემასა და მისით მოსარგებლე 

სუბიექტების უფლებრივ მდგომარეობაზე. სამწუხაროდ, გასული წლების მსგავსად, 2020 

წლის განმავლობაშიც პრობლემური იყო სწრაფი და ეფექტიანი მართლმსაჯულების 

უზრუნველყოფა. უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტების მიუხედავად, საანგარიშო 

პერიოდში შენარჩუნებულია საკასაციო ეტაპზე სწრაფ მართლმსაჯულებასთან 

დაკავშირებული პრობლემები. 

სამართლიანი სასამართლოს უფლების კონტექსტში განხილულია საქმეები, სადაც არსებითი 

ხარვეზებით მიმდინარეობდა/მიმდინარეობს მართლმსაჯულების პროცესი: ყოფილ 

გენერალურ აუდიტორ, ლაშა თორდიას ცემის ფაქტზე დაწყებული გამოძიება, შეუსაბამო 

კვალიფიკაციითა და უჩვეულოდ დიდი დროით გაჭიანურდა, რამაც მართლმსაჯულების 

განხორციელებას ხელი შეუშალა და საბოლოოდ საქმის ფიგურანტი ერთ-ერთი 

ბრალდებულის გამამართლებელი განაჩენით დასრულდა; სახალხო დამცველის შეფასებით, 

გიორგი რურუას მიმართ, 2020 წლის 3 იანვარს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ადვოკატის 

დაუსწრებლად ჩატარებულმა იძულებითმა საგამოძიებო მოქმედებამ დაარღვია მისი 

დაცვის უფლება, რაც, საგამოძიებო ორგანოებს, სამწუხაროდ, არ შეუსწავლიათ. სახალხო 

დამცველმა ასევე შეისწავლა საქართველოს პარლამენტის წევრის, ნიკანორ მელიას 

სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტის ფაქტი და შეაფასა ამ საქმეზე, 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.  ანგარიშში ასევე 
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წარმოდგენილია ე.წ. „კარტოგრაფების საქმეზე“ გამოვლენილი ხარვეზები - კანონიერების 

პრინციპის ხელყოფის პრობლემა და მართლმსაჯულების პოლიტიკური ან სხვა მიზნებით 

გამოყენების რისკი. 2020 წელს, გასული წლების მსგავსად, პირადი ცხოვრების  უფლების 

ხელყოფის სხვადასხვა შემთხვევა გამოვლინდა. მათ შორის იყო საქართველოს პარლამენტის 

წევრის, სალომე სამადაშვილის სავარაუდო უკანონო მიყურადების შემთხვევა, აგრეთვე, 

ტელეკომპანია „TV პირველის“ ჟურნალისტისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის 

სავარაუდო მიყურადების შემთხვევაც. სახალხო დამცველის აპარატი წლების განმავლობაში 

ითხოვს კონფიდენციალური საუბრებისა და ჩანაწერების გასაჯაროების ყველა საქმის 

გამოძიებას. სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ მსგავსი შემთხვევები არ სრულდება 

ეფექტიანი გამოძიებით, რასაც საბოლოოდ უნდა მოჰყვეს დამნაშავის გამოვლენა და 

პასუხისგებაში მიცემა.     

დახურულ დაწესებულებებში მოთავსებულ პირთათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

გარე სამყაროსთან ეფექტიანი კომუნიკაცია. პირადი ცხოვრების ჭრილში შეფასებული 

გვაქვს პატიმართა უფლებრივი მდგომარეობა პანდემიის პერიოდში, სადაც პატიმართა 

სასარგებლოდ დაწესებული საკომპენსაციო ღონისძიებები მიჩნეულ იქნა არასაკმარისად. 

განსაკუთრებული ყურადღება გვაქვს დათმობილი უცხოელ პატიმრებთან დაკავშირებულ 

გამოწვევებზე, რომლებიც, ფაქტობრივად, ვერ ახერხებენ ოჯახის წევრებთან ეფექტიან 

კომუნიკაციას. ოჯახის წევრებთან კომუნიკაცია პრობლემურია ფსიქიატრიული 

დაწესებულებების პაციენტებისთვისაც, რომლებსაც, ფაქტობრივად, შეზღუდული აქვთ 

ტელეფონით სარგებლობის შესაძლებლობა.  

აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა 

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევისთვის 

სამართალდამრღვევად ცნო და დააჯარიმა იუსტიციის სამინისტრო და სპეციალური 

პენიტენციური სამსახური, სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლების 

ვიდეოჩანაწერების გასაჯაროებისთვის. ნიშანდობლივია, რომ სახალხო დამცველის 

მოთხოვნის საფუძველზე, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა შეისწავლა სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის მიერ პენიტენციურ დაწესებულებებში ელექტრონული 

საშუალებით მეთვალყურეობის შედეგად მონაცემთა დამუშავების კანონიერება და 

შემოწმების პროცესში არაერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი გამოავლინა.  

თანასწორობის უფლების დაცვის მიმართულებით, სახალხო დამცველი დადებითად 

აფასებს 2020 წლის განმავლობაში მიღებულ მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებებს. 

„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით, უარი 

გონივრულ მისადაგებაზე შეზღუდული შესაძლებლობის საფუძველზე, დისკრიმინაციის 

ფორმად განისაზღვრა, ასევე, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო „შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ კანონი, რომელიც მნიშვნელოვან 

უფლებრივ გარანტიებს ამკვიდრებს. გარდა ამისა, არსებითი ცვლილებები განიცადა შრომის 

კანონმდებლობამ, მათ შორის, უშუალოდ დადგინდა ქალი და კაცი დასაქმებულების მიერ 

თანაბარი სამუშაოს შესრულების შემთხვევაში, დამსაქმებლის მიერ მათთვის თანაბარი 
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შრომის ანაზღაურების მიცემის ვალდებულება. ასევე, პირდაპირ განისაზღვრა, რომ თანაბარი 

მოპყრობის პრინციპი ვრცელდება შრომით და წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებზე. 

გარდა ამისა, ერთმანეთისგან გაიმიჯნა შვებულება ორსულობისა და მშობიარობის, და 

შვებულება ბავშვის მოვლის გამო. ამასთანავე, განისაზღვრა სექსუალური შევიწროების 

ფაქტზე დამსაქმებლის რეაგირების ვალდებულება.  

აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში არსებულმა ეპიდემიოლოგიურმა ვითარებამ უარყოფითი 

გავლენა იქონია თანასწორობის უფლების ეფექტიან რეალიზებაზე. პანდემიით 

გამოწვეული ობიექტური დაბრკოლებების მიღმა, ვხვდებოდით მთავრობის მიერ 

დაწესებულ რეგულაციებს, რომლებიც სხვადასხვა ჯგუფებს უთანასწოროდ მიემართებოდა. 

თანასწორუფლებიანობის მხრივ ყველაზე მეტი დაბრკოლება ამ საანგარიშო პერიოდშიც 

ქალებს, რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებს, ლგბტ+ თემის წევრებს და 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ექმნებოდათ. 2020 წელს სახალხო დამცველმა 

სავარაუდო დისკრიმინაციის 113 ახალი შემთხვევა განიხილა, საიდანაც 18% 

სქესის/გენდერის, 9% კი შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით დისკრიმინაციას 

შეეხებოდა, ამასთან, განსხვავებული მოსაზრების და პოლიტიკური შეხედულების გამო 

უთანასწორო მოპყრობის ფაქტთან დაკავშირებით მომართვიანობის მაჩვენებელმა 12% და 

9% შეადგინა.  

შრომითი ურთიერთობები დისკრიმინაციის მიმართ ამ საანგარიშო პერიოდშიც ერთ-ერთი 

ყველაზე დაუცველი სფერო იყო. დისკრიმინაციის ფაქტები გამოვლინდა ჟურნალისტების 

მიმართაც. ამ დრომდე გამოწვევად რჩება სექსუალური შევიწროების პრობლემა, რომელიც, 

ძირითადად, დასაქმების ადგილას და სამედიცინო მომსახურების მიღებისას ვლინდებოდა.  

გენდერული თანასწორობის კუთხით, მისასალმებელია, რომ 2020 წელს დაინერგა 

საპარლამენტო გენდერული კვოტირების მექანიზმი. სამწუხაროდ, საანგარიშო პერიოდში, 

პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალისა და კაცის თანაბარი მონაწილეობის ხელშესაწყობად სხვა 

მნიშვნელოვანი ღონისძიებები არ განხორციელებულა. კვლავ განსხვავდება სქესთა შორის 

შემოსავლის საშუალო მაჩვენებელი. საქართველოში ქალები, კაცებთან შედარებით, 3-ჯერ 

მეტ დროს უთმობენ არაანაზღაურებად საოჯახო საქმიანობას. ახალი კორონავირუსით 

გამოწვეული პანდემიის პირობებში კი, ქალებისთვის საოჯახო საქმეებზე გაწეული 

აუნაზღაურებელი შრომის ტვირთი კიდევ უფრო დამძიმდა. სამწუხაროდ, კვლავ არაერთი 

პრობლემა რჩება ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების 

ეფექტიანი განხორციელების მხრივ. 

საანგარიშო პერიოდში ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა კვლავ გენდერული ნიშნით 

მოტივირებული ქალთა მკვლელობებია (ფემიციდი). სტატისტიკა აჩვენებს, რომ წლიდან 

წლამდე ფემიციდის შემთხვევების რაოდენობა არათუ იკლებს, არამედ იზრდება. 

საქართველოს გენერალური პროკურატურის მონაცემებით, 2020 წელს 24 ქალის მკვლელობის 

ფაქტი გამოვლინდა, საიდანაც 15 შემთხვევაში ოჯახური დანაშაულის ნიშანი გამოიკვეთა, 

ქალის მკვლელობის მცდელობის 27 ფაქტიდან კი ოჯახური დანაშაულის ნიშანი 17 

შემთხვევაში დაფიქსირდა. არაერთი გამოწვევა რჩება ფემიციდთან ბრძოლისა და 
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ფემიციდის საქმეებზე მართლმსაჯულების აღსრულების მიმართულებით, როგორც 

გამოძიების, ისე სასამართლო განხილვის ეტაპზე. გარდა ამისა, კვლავ გამოვლინდა 

შემთხვევები, როდესაც მსხვერპლის მიერ ძალადობის გაცხადების მიუხედავად, ფემიციდის 

თავიდან არიდება ვერ მოხერხდა. 

პანდემიის პირობებში განსაკუთრებით დამძიმდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა 

მდგომარეობა, რომლებიც მოძალადეებთან ერთ სივრცეში პირისპირ აღმოჩნდნენ, რამაც 

კიდევ უფრო მეტად გაზარდა ძალადობის რისკები და შეამცირა შემთხვევათა გამოვლენის 

შესაძლებლობა.  

კვლავ პრობლემურია სექსუალური დანაშაულის კუთხით არსებული კანონმდებლობა. 

საანგარიშო წელს, პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსში „გაუპატიურების“ ხარვეზიან ნორმაში (მუხლი 137) ცვლილებების შეტანას, რაც 

უარყოფითად უნდა შეფასდეს. ტრეფიკინგთან ბრძოლის კუთხით, კვლავ დაბალია როგორც 

შემთხვევათა გამოვლენის მაჩვენებელი, ისე სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა.  

ადრეულ ასაკში ქორწინების და ნიშნობის პრაქტიკა კვლავ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 

გამოწვევად რჩება, როგორც მათი თავიდან არიდების, ისე კონკრეტული შემთხვევების 

ეფექტიანად მართვის კუთხით. პანდემიის ფონზე, დისტანციური სწავლების რეჟიმში 

კიდევ უფრო გართულდა ამგვარი შემთხვევების გამოვლენა და სოციალური მუშაკების 

მხრიდან მათი დროულად შესწავლა. კვლავ პრობლემურია შსს-ს, საგანმანათლებლო 

დაწესებულებასა და სოციალურ სამსახურს შორის კოორდინაცია და რეფერირების 

მექანიზმის გამართული მუშაობა.  

2020 წელს ლგბტ+ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, მნიშვნელოვანი 

ნაბიჯები არ გადადგმულა. პანდემიის ფონზე, ლგბტ+ ადამიანების წინაშე მდგარი 

გამოწვევების გართულების მიუხედავად, მათი სოციალური და ეკონომიკური საჭიროებები 

ანტიკრიზისულ ეკონომიკურ გეგმაში გათვალისწინებული არ ყოფილა. 

წარმოდგენილი ანგარიშის რწმენისა და რელიგიის თავისუფლების თავში განხილულია 

2020 წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით არსებული ძირითადი გამოწვევები, მათ შორის: 

არადომინანტურ რელიგიურ გაერთიანებებთან მიმართებით საგადასახადო და სახელმწიფო 

ქონების შესახებ კანონმდებლობის დისკრიმინაციული ნორმები, საკუთრების უფლებით 

სარგებლობის პროცესში რელიგიური უმცირესობების წინაშე არსებული დაბრკოლებები, 

სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულები და მათ ირგვლივ სახელმწიფოს 

მიერ წარმოებული გამოძიების არაეფექტიანობა, რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოსთან 

დაკავშირებული პრობლემური საკითხები და შრომის კანონმდებლობაში რელიგიურ 

დღესასწაულებთან მიმართებით არსებული უთანასწორო მიდგომა. ასევე, მიმოხილულია 

პანდემიის პერიოდში სახელმწიფოს მხრიდან არადომინანტური რელიგიური 

გაერთიანებების მიმართ გამოვლენილი უთანასწორო მოპყრობის ფაქტები და 2020 წლის 

განმავლობაში საჯაროდ გაკეთებული ანტისემიტური და რელიგიური ნიშნით 

დისკრიმინაციული განცხადებები. საანგარიშო წლის განმავლობაში, სახელმწიფოს კვლავ 
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არ გადაუდგამს რელიგიური მრავალფეროვნების, ტრადიციებისა და რელიგიის 

თავისუფლების პრინციპების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და 

რელიგიური ნიშნით უთანასწორობის სისტემური პრაქტიკის აღმოფხვრისკენ მიმართული 

ქმედითი ნაბიჯები.  

წინამდებარე ანგარიშის გამოხატვის თავისუფლების თავში, 2020 წელს ქვეყანაში 

არსებული მედიაგარემო შეფასებულია როგორც, პლურალისტური, თუმცა საკმაოდ 

პოლარიზებული. ამავე თავში განხილულია აჭარის ტელევიზიის თანამშრომლების შრომითი 

უფლებების დარღვევის და მედიის პროგრამების შინაარსის კონტროლის შემთხვევები. 

ასევე, აღნიშნულია, რომ კვლავ გამოწვევად დარჩა პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლის 

გარდა, ჟურნალისტების მიმართ, მათი საქმიანობის გამო ჩადენილი სხვა სახის 

დანაშაულებრივი ქმედებების თაობაზე სრულყოფილი სტატისტიკის არარსებობა და მედიის 

წარმომადგენლების დამცველი ქმედითი ღონისძიებების გატარების საჭიროება. ამასთანავე, 

სახალხო დამცველის შეფასებით, კვლავ პრობლემურია შეკრების ადგილზე მოვლენების 

გასაშუქებლად მყოფი მედიის წარმომადგენლების ფიზიკური უსაფრთხოების საკითხი. 

შეკრების თავისუფლების რეალიზებასთან დაკავშირებული საკითხები, ისევე როგორც 

გასულ წლებში, საანგარიშო პერიოდშიც განსაკუთრებით აქტუალური იყო. სახალხო 

დამცველის შეფასებით, გასულ წელს ქვეყანაში სხვადასხვა მასშტაბის მრავალი 

პოლიტიკური თუ სხვაგვარი შინაარსის შეკრებათა ნაწილის მიმდინარეობამ კვლავ მწვავედ 

წარმოაჩინა, რომ აღნიშნული უფლების სრულფასოვნად რეალიზების უზრუნველსაყოფად, 

სახელმწიფო მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს არასათანადოდ ასრულებს.  სამწუხაროდ, 

2020 წლის 8 ნოემბერს კვლავ გამოვლინდა შეკრების მონაწილეების მიმართ 

არაპროპორციული ძალის გამოყენების შემთხვევა, როდესაც საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის შენობასთან, საპარლამენტო არჩევნების შედეგების 

გასაპროტესტებლად გამართული შეკრების შეწყვეტის მიზნით, სამართალდამცავებმა 

გამოიყენეს წყლის ჭავლი, ასევე, კანონმდებლობის მოთხოვნათა საწინააღმდეგოდ, შეკრების 

მონაწილეები არ გაუფრთხილებიათ ძალის გამოყენებამდე. გასული წლების მსგავსად, 

სამართალდამცავები შეკრებების მართვისას, აქტიურად მიმართავდნენ შეკრების 

მონაწილეთა ადმინისტრაციულ დაკავებას წვრილმანი ხულიგნობისა და სამართალდამცავი 

ორგანოს თანამშრომლის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობის  გამო, რაც სახალხო 

დამცველის შეფასებით, მავნე პრაქტიკაა, უმეტესად ვერ პასუხობს აუცილებლობის 

მოთხოვნას და შეკრების თავისუფლებაში დაუსაბუთებელი ჩარევის სახეს იღებს. 

ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ შეკრების თავისუფლებით სარგებლობა განსაკუთრებული 

გამოწვევების წინაშე დადგა ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიისა და მისი 

გავრცელების აღკვეთის მიზნით დაწესებული შეზღუდვების ფონზე. საანგარიშო პერიოდში 

სახალხო დამცველის ყურადღების საგანი იყო შეკრების მონაწილეებისთვის გარკვეული 

ნივთებით სარგებლობის აკრძალვაც, კერძოდ, 2020 წლის 9 ნოემბერს და 2 დეკემბერს, 

გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც შეკრების მონაწილეებს სამართალდამცავი ორგანოს 

წარმომადგენლებმა გაუმართლებლად არ მისცეს ადგილზე შეშის ფლობის შესაძლებლობა. 



20 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

2020 წლის საპარლამენტო ანგარიშში სახალხო დამცველი ცალკე თავს უთმობს 

ინფორმაციის თავისუფლებას. საქართველოში მოქმედი ინფორმაციის თავისუფლების 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა ხარვეზიანია და საჭიროებს ძირეულ რეფორმას, 

რომელიც თითქმის 8 წლის წინ დაიწყო და ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. დამატებით, 

მნიშვნელოვანია, ქვეყანამ დროულად მოახდინოს ,,ოფიციალურ დოკუმენტაციასთან 

დაშვების შესახებ“ ევროპის საბჭოს 2009 წლის 18 ივნისის კონვენციის რატიფიცირება 

(სავალდებულოდ აღიარება), რომელსაც საქართველომ კონვენციის მიღებისთანავე 

მოაწერა ხელი. უფლების რეალიზაციის კუთხით, ყველაზე დიდ გამოწვევად იქცა ღია 

ინფორმაციის პერსონალური მონაცემების შემცველობის საფუძვლით დახურვა და 

გასაჯაროების მიმართ არსებული საჯარო ინტერესების უგულებელყოფა, რაც პრობლემაა 

როგორც საჯარო ინფორმაციის მიღების მსურველი პირების, ისე თავად საჯარო 

დაწესებულებებისათვის, მათი საქმიანობის ეფექტიანად წარსამართად. 

2020 წელს საგანგებო მდგომარეობის ვადით შეჩერდა საჯარო ინფორმაციის გაცემის 

კანონმდებლობით დადგენილი ვადები. სახალხო დამცველის შეფასებით, მაღალი საჯარო 

ინტერესიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო საჯარო ინფორმაციის 

გაცემის ვადების შეზღუდვა არ გავრცელებულიყო პანდემიასთან დაკავშირებულ საჯარო 

ინფორმაციაზე. პრობლემურია, რომ საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვადების შეჩერების 

პარალელურად არ გაიწერა საჯარო დაწესებულებების მიერ საჯარო ინფორმაციის 

პროაქტიულად გამოქვეყნების განსაკუთრებული წესი, რასაც, შესაძლოა, შედარებით 

დაებალანსებინა შემოღებული შემზღუდველი ღონისძიებები. 

კვლავ პრობლემური იყო ადამიანის უფლებათა დამცველებთან მიმართებით არსებული 

ვითარებაც. 2020 წელსაც შენარჩუნებული იყო უფლებადამცველთა მიმართ სიტყვიერი და 

ფიზიკური თავდასხმების, დაშინების სამწუხარო ტენდენცია. გამოწვევას წარმოადგენდა 

მათი დისკრედიტაციისკენ მიმართული განცხადებების მიუღებელი პრაქტიკა, რომლებიც, 

მათ შორის, მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებისგან ვრცელდებოდა. კვლავ 

აქტუალური იყო ლგბტ+ თემის წარმომადგენელთა უფლებადამცველების უფლებრივი 

მდგომარეობის კუთხით არსებული გამოწვევები. მაგალითისთვის, აღსანიშნავია 

რადიკალური ჯგუფების მხრიდან „თბილისი პრაიდის“ ოფისზე თავდასხმების ფაქტები და 

ოფისიდან დროშის ქურდობის შემთხვევა. უნდა აღინიშნოს, რომ ეროვნული 

კანონმდებლობა უფლებადამცველთა ცნებას არ განმარტავს, რაც წლების განმავლობაში 

აბრკოლებს მათ მიმართ ჩადენილი დანაშაულების სრულფასოვან გამოვლენასა და 

შესაბამისი სტატისტიკის წარმოებას. 

2020 წელს, გარემოს დაცვის უფლების მიმართულებით, საქართველო არაერთი გამოწვევის 

წინაშე იდგა. საანგარიშო პერიოდში, განსაკუთრებული სიმწვავით გამოიკვეთა 

ენერგეტიკულ პოლიტიკასთან დაკავშირებული გამოწვევები; გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების სისტემის საკანონმდებლო და აღსრულების ხარვეზები; ადამიანის უფლებების 

უგულებელყოფა ქალაქთმშენებლობისას; გარემოსათვის მიყენებული ზიანის პრევენცია-

აღმოფხვრისათვის სათანადო გარანტიების არარსებობა და სახიფათო ნარჩენების მართვის 

პრობლემები. კვლავ არ არსებობს ბუნებრივი გაზის შიდა ქსელის უსაფრთხოებაზე 

ზედამხედველობის ეფექტიანი გარანტიები. ამასთან, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის 
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გაუმჯობესების მიმართულებით ქვეყანაში გატარებული არაერთი პოზიტიური 

ღონისძიების მიუხედავად, კვლავ ბევრი პრობლემა რჩება. მათ შორის, ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხის მონიტორინგის ხარვეზიანი სისტემა, რომელიც არ იძლევა დაბინძურების 

სრულფასოვან სურათს ქვეყნის მასშტაბით. ასევე, პრობლემურია სამრეწველო სექტორიდან 

მომავალი დაბინძურების სათანადოდ დაურეგულირებლობის საკითხიც.  

მნიშვნელოვანია, ცალკეულ პროექტებთან მიმართებით ეფექტიანად აღსრულდეს გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების სისტემასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო რეგულაციები. ამ 

თვალსაზრისით, საანგარიშო წელს საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების საგანი 

იყო ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტი, რომელიც იმ სისტემური პრობლემების ნათელი 

ილუსტრაციაა, რომელზეც სახალხო დამცველი და სფეროს ექსპერტები უკვე წლებია 

მიუთითებენ. მოსახლეობის, სპეციალისტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების 

შეშფოთებისა და უწყვეტი პროტესტის საგანს, უმთავრესად, ამ პროექტის განხორციელების 

შემთხვევაში გეოლოგიური და სეისმური რისკები, მეწყრულ ზონებთან დაკავშირებული 

საფრთხეები, მოსალოდნელი მიკროკლიმატური ცვლილებები წარმოადგენს, რაც საერთო 

ჯამში, საზოგადოებაში ეკოლოგიური და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუარესების მოლოდინს აჩენს. გარდა ამისა, კითხვებს ბადებს განსახორციელებელი 

პროქტის ეკონომიკურ-ენერგეტიკული სარგებლიანობაც. პრობლემურად წარიმართა 

პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვაც, რამაც 

პროექტისადმი საზოგადოების უნდობლობა კიდევ უფრო გააღრმავა. 

აღსანიშნავია 2020 წელს განხორციელებული შრომის კანონმდებლობის რეფორმა, 

განსაკუთრებით კი, შრომის ინსპექციისთვის შრომითი უფლებების დაცვაზე 

ზედამხედველობის სრული მანდატის მინიჭება. აქვე, დადებით შეფასებას იმსახურებს 

საანგარიშო პერიოდში შრომის ინსპექტორთა რაოდენობის გაზრდა და სამსახურის 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. გარდა ამისა, 2020 წლის 29 სექტემბერს 

პარლამენტის მიერ შრომის კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით, გაფართოვდა 

დისკრიმინაციის აკრძალვის ფარგლები, დეტალურად გაიწერა წინასახელშეკრულებო 

ურთიერთობის, შვებულების მიღების, ღამის ცვლის, ცვლაში მუშაობის და ღამით მუშაობის, 

შესვენების დროის მომწესრიგებელი ნორმები და სხვ. განისაზღვრა სტაჟიორის ცნება და 

გაიწერა სტაჟირების მიზნის, ანაზღაურების და ხანგრძლივობის მომწესრიგებელი ნორმები.  

ქვეყანაში ახალი კორონავირუსის გავრცელების შედეგად შემოღებულმა მკაცრმა 

შემზღუდველმა ღონისძიებებმა პირდაპირი გავლენა იქონია საქართველოში შრომის 

უფლების რეალიზებაზე, რაც გამოიხატა, როგორც სხვადასხვა ეკონომიკური საქმიანობის 

განმახორციელებელი ბიზნეს სუბიექტების საქმიანობის შეჩერების შედეგად სამუშაო 

ადგილების დაკარგვაში, ისე სამუშაო ადგილებზე ინფექციის გავრცელებისგან 

დასაქმებულთა დაცვის კუთხით არსებულ გამოწვევებში.  

საანგარიშო პერიოდში კვლავ არაერთი პრობლემა გამოიკვეთა სამუშაო ადგილზე შრომის 

უსაფრთხოების ნორმების შესრულების მდგომარეობის მიმართულებით. სამწუხაროდ, 2020 

წელს სამუშაო ადგილზე დაიღუპა 39 და დაშავდა 249 ადამიანი. აღსანიშნავია, რომ 2018 
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წლის შემდგომ, ბოლო ორი წლის განმავლობაში, სამუშაო ადგილზე დაღუპულ პირთა  

რაოდენობის მაჩვენებელი კლებულობს (2018 წელს სამუშაო ადგილზე გარდაცვალების 59, 

ხოლო 2019 წელს - 45 შემთხვევა გამოვლინდა), რაც, შეგვიძლია, შრომის უსაფრთხოების 

ნორმების დაცვაზე საზედამხედველო ინსტიტუტის შექმნას და საქმიანობას, ან პანდემიის 

გამო შეჩერებულ სამუშაოებს დავუკავშიროთ.   

2020 წელს, საქართველოში, პანდემიამ კიდევ უფრო დაამძიმა ჯანდაცვის სექტორში 

არსებული მდგომარეობა და ჯანმრთელობის უფლების რეალიზაციის კუთხითაც, კიდევ 

უფრო მეტი დაბრკოლება შექმნა. გარდა ახალი კორონავირუსით გამოწვეული არაერთი 

სირთულისა, რაც დაკავშირებული იყო პაციენტთა გაზრდილი ნაკადების ეფექტიან 

მართვასთან, ხარისხიანი და დროული სამედიცინო მომსახურების გაწევასთან, 

მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და დეტალური ინფორმაციის მიწოდებასა და 

პრევენციული ღონისძიებების ეფექტიანად გატარებასთან, საანგარიშო წელს ჯანდაცვის 

სექტორი სხვა ბევრი გამოწვევის წინაშე იდგა. კერძოდ, გადაუჭრელი დარჩა პაციენტთა 

უფლებების დაცვის მექანიზმების არაეფექტიანობის პრობლემა, პანდემიის ფონზე კიდევ 

უფრო მწვავედ გამოვლინდა მაღალკვალიფიციური დამხმარე სამედიცინო პერსონალის 

სიმცირე. გატარებული რიგი ღონისძიებების მიუხედავად, კვლავ გართულებული იყო 

მოსახლეობის წვდომა ხარისხიან და იაფფასიან მედიკამენტებზე, ასევე კვლავ არ 

შემუშავებულა ერთიანი სახელმწიფო პროგრამა ონკოლოგიური პაციენტების 

სამკურნალოდ, მათ შორის, პრევენციის და რეაბილიტაციის მიმართულებებით. სახალხო 

დამცველი კვლავ ამახვილებს ყურადღებას ნარკოპოლიტიკის არსებითი ცვლილების 

აუცილებლობასა და მკურნალობაზე და რეაბილიტაციაზე დაფუძნებულ მოდელზე 

გადასვლის საჭიროებაზე.  

2020 წელს სახალხო დამცველის აპარატი, გასული წლების მსგავსად, აქტიურ 

ზედამხედველობას უწევდა სოციალური უზრუნველყოფის უფლების დაცვას. საანგარიშო 

პერიოდშიც, ქვეყანაში სოციალური უზრუნველყოფის პოლიტიკის მიმართულებით მთავარი 

გამოწვევა იყო „მიზნობრივი სოციალური დახმარების“ პროგრამის ეფექტიანობის შესწავლა, 

სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი მეთოდოლოგიის შემუშავება.   

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში, 2020 წლის დეკემბრის 

მონაცემებით, საარსებო შემწეობით, წინა წელთან შედარებით, თითქმის 100 000 ადამიანით 

მეტი სარგებლობდა.  შესაბამისად, საარსებო შემწეობის მიმღებთა პროცენტული წილი მთელ 

მოსახლეობასთან 11.5%-დან 14.1%მდე გაიზარდა. სამწუხაროდ, კვლავ გადაუჭრელია საარსებო 

შემწეობის დანიშვნის პროცესის დროში გაჭიანურების საკითხი. კერძოდ, ოჯახის მიერ 

განცხადებით მიმართვიდან სისტემაში მოხვედრისა და საბოლოოდ შემწეობის ჩარიცხვამდე 

პერიოდი 3-4 თვემდე მერყეობს. სათანადო კვების უფლების რეალიზებისა და უფასო 

სასადილოებზე ხელმისაწვდომობის მხრივ, სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ 

მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას არ აქვს შესწავლილი თავის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

პირების და ოჯახების საკვებზე ხელმისაწვდომობის საჭიროებები, ასევე, კვლავ 

გადაუჭრელია უფასო სასადილოთი სარგებლობასთან დაკავშირებული პრობლემები.  
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ანგარიშის სათანადო საცხოვრებლის უფლების თავში სახალხო დამცველი უკიდურესად 

უარყოფითად აფასებს ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის 

ფარგლებში ქვეყანაში უსახლკარობის პრობლემის დასაძლევად საჭირო პოლიტიკის 

დოკუმენტისა და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებული 

ვალდებულების შეუსრულებლობას. სამწუხაროდ, წინა წლების მსგავსად, სახელმწიფოს არ 

აქვს უსახლკარო პირის სრულფასოვანი საკანონმდებლო განმარტება და სათანადო 

საცხოვრებლის უფლების რეალიზაციისთვის აუცილებელი ჩარჩო კანონმდებლობა. 

ქვეყანაში დღემდე არ არსებობს უსახლკარო პირთა ერთიანი და რიგ მუნიციპალიტეტებში - 

ადგილობრივ მონაცემთა ბაზები, შეზღუდულია საბიუჯეტო და ინფრასტრუქტურული 

რესურსები, თავშესაფრებსა და სოციალურ საცხოვრისებში მოთავსებული პირებისთვის არ 

არსებობს მხარდამჭერი პროგრამები, ხოლო ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში არსებული 

პროგრამები არაეფექტიანია და ბენეფიციარების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას ვერ უზრუნველყოფს. 

2020 წლის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იყო საპარლამენტო არჩევნების სამართლიან და 

თანასწორ გარემოში ჩატარება. საპარლამენტო არჩევნები წინა გამოცდილებების მსგავსად, 

კვლავ უკიდურესად დაძაბულ გარემოში ჩატარდა. გამოვლინდა ფიზიკური 

დაპირისპირებებისა და ძალადობრივი ინციდენტების, მათ შორის, მედიის 

წარმომადგენლებზე თავდასხმის ფაქტები. საჯარო წყაროებით ვრცელდებოდა ინფორმაცია 

სხვადასხვა სუბიექტებს შორის დაპირისპირების, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის, 

ამომრჩევლის ნების სავარაუდო კონტროლის, ამომრჩევლის მოსყიდვის შესაძლო 

შემთხვევების თაობაზე; ყოველივე ეს ნეგატიურად აისახა არჩევნების მშვიდ გარემოში 

ჩატარების საჯარო ინტერესზე; საარჩევნო უფლების რეალიზაციაზე გავლენა მოახდინა 

ახალი კორონავირუსით გამოწვეულმა პანდემიამაც.  

საყურადღებოა, რომ ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო 

სექტორის მხრიდან 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები „ქართული ოცნების“ მმართველობის 

პერიოდში ჩატარებულ არჩევნებს შორის „ყველაზე ნაკლებ დემოკრატიულ და თავისუფალ“ 

არჩევნებად შეფასდა. ეუთო/ოდირის საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის 

შემაჯამებელი ანგარიშის თანახმად, არჩევნები კონკურენტულ გარემოში და, საერთო 

ჯამში, ძირითადი თავისუფლებების დაცვით ჩატარდა. ამავე, ანგარიშში ყურადღება 

გამახვილებულია არაერთ სავარაუდო დარღვევაზე, მათ შორის, ორგანიზაციის შეფასებით, 

ეუთოს ვალდებულებებისა და საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის საწინააღმდეგოდ, 

მმართველ პარტიასა და სახელმწიფოს შორის საზღვარი ხშირად ბუნდოვანი იყო, რაც, თავის 

მხრივ, ამცირებდა საარჩევნო პროცესის ზოგიერთი ასპექტისადმი საჯარო ნდობას. ამასთან, 

ფორმალური ნიშნით საჩივრების უმეტესობის სისტემურმა უარყოფამ და ცესკოს/საოლქო 

საარჩევნო კომისიების თავმჯდომარეების მიერ კომისიებში შესული საჩივრების ღია 

სხდომის გამართვის გარეშე განხილვამ მნიშვნელოვნად შეზღუდა ეფექტიანი 

სამართლებრივი დაცვის საშუალება და შეამცირა საჩივრების განხილვის პროცესის 

გამჭვირვალობა. საერთაშორისო საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის შეფასებაში ყურადღება 

გამახვილებულია იმაზეც, რომ ეუთო/ოდირის და ვენეციის კომისიის მიერ დიდი ხნის წინ 
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გაჟღერებული რეკომენდაციები საჩივრების განხილვისა და სააპელაციო პროცედურების 

გამარტივების და ამ პროცესის საერთაშორისო სტანდარტებთან/კარგ პრაქტიკასთან 

დაახლოების თაობაზე, კვლავ შეუსრულებელია, რაც საჩივრების მიუკერძოებლად და 

ეფექტიანად განხილვასთან დაკავშირებით, ეჭვებს ბადებს. 

არჩევნების შემდგომ, ხელისუფლებამ საარჩევნო რეფორმის ჩატარებასთან დაკავშირებით, 

პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღო. შესაბამის სამუშაო ჯგუფში ჩართულია სახალხო 

დამცველის აპარატიც. სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ საარჩევნო რეფორმა 

წარმატებით დასრულდება და კანონმდებლობა საერთაშორისო სტანდარტებსა და 

საუკეთესო პრაქტიკასთან სრულად მისადაგებული ფორმით ჩამოყალიბდება. ამასთან, 

ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისა და ადამიანის უფლებების რეალიზაციისთვის 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ, სამართალდამცველთა მხრიდან ეფექტიანი 

და დროული რეაგირება მოჰყვეს არჩევნებზე გამოვლენილ შესაძლო დანაშაულის ნიშნების 

შემცველ ყველა ფაქტს, მეორე მხრივ კი, არჩევნების დროს გამოვლენილი არაერთი ხარვეზისა 

და შემდგომ განვითარებული მძიმე მოვლენების შედეგად ქვეყანაში შექმნილი ღრმა 

პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსასვლელად, აუცილებელია ყველა საარჩევნო სუბიექტის 

მონაწილეობით მოლაპარაკებების წარმართვა და გამოსავალზე შეთანხმების მიღწევა. 

წინა წლების მსგავსად, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მომწესრიგებელი 

რეგულაციები 2020 წელსაც არასათანადო და არაეფექტიანი დარჩა. წლებია მიმდინარეობს 

მუშაობა „კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის კოდექსის“ პროექტზე. 2020 წელს 

კვლავ გამოწვევა იყო კერძო საკუთრებაში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის 

დასაცავად კომპლექსური და ეფექტიანი მექანიზმების არარსებობა.  

საანგარიშო პერიოდში, საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო მსოფლიო 

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის - გელათის - რეაბილიტაციის პროცესში 

დაზიანებამ. უნიკალურ ფრესკებს მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგათ. სამწუხაროდ, არ 

მოიპოვება საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასება ძეგლის სახურავის რეაბილიტაციის 

პროექტზე; ასევე, საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით, არ ყოფილა სათანადოდ 

დასაბუთებული გადახურვისას კონკრეტული მეთოდოლოგიის გამოყენების უპირატესობები 

და საჭიროებები.  ამასთან, ნებართვის გაცემის ეტაპზე არ შეუმოწმებიათ გამოსაყენებელი 

მასალა. ნებართვის გაცემის ეტაპზე არსებულ პრობლემებთან ერთად, გამოვლინდა გაწეული 

სამუშაოების ზედამხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემებიც. საქართველოს 

სახალხო დამცველი კრიტიკულად აფასებს სააგენტოს საქმიანობას გელათთან მიმართებით. 

მნიშვნელოვანია, ზუსტად დადგინდეს ის მიზეზები, რის გამოც ზიანი ადგება ძეგლს და 

მომავალში გატარდეს ყველა საჭირო ღონისძიება მათ თავიდან ასარიდებლად და დამდგარი 

შედეგების გამოსასწორებლად. 

საანგარიშო პერიოდში აღსანიშნავი იყო ბათუმის განაშენიანების თვალსაზრისით 

არსებული მძიმე გამოწვევები. საგანგაშოა, რომ ქალაქ ბათუმს ამ დრომდე არ გააჩნია ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცითი განვითარებისა და განაშენიანების მართვის 

დოკუმენტი, ასევე, ქ. ბათუმის ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა. საპარლამენტო 
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ანგარიშში განხილულია ხადას ხეობის კულტურული ლანდშაფტისა და დავით გარეჯის 

სამონასტრო კომპლექსის წინაშე არსებული გამოწვევებიც.   

სამწუხაროდ, კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული 

სამართალდარღვევებისთვის დაკისრებული სანქციების შემსუბუქება, ვერ უზრუნველყოფს 

კულტურული მემკვიდრეობის წინააღმდეგ ჩადენილი უკანონო ქმედებების პრევენციასა და 

აღკვეთას. საანგარიშო პერიოდში კვლავ ხელშესახები შედეგების გარეშე მიმდინარეობდა 

საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღაროს დაზიანებისა და განადგურების, ასევე, 

რუისი–რიკოთის საავტომობილო გზის მშენებლობის პროცესში არქეოლოგიური ობიექტების 

განადგურების ფაქტებზე დაწყებული სისხლის სამართლის საქმეების გამოძიება. 

სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშში ასევე მიმოხილულია ქვეყანაში ადამიანის 

უფლებების სწავლების საკითხი. 2020 წელს პროდუქტიულად შეიძლება შეფასდეს 

თანამშრომლობა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან. 

უწყებასთან ერთობლივი მუშაობის შედეგად შემუშავდა საგანმანათლებლო ონლაინ კურსი 

პედაგოგებისთვის. სამწუხაროდ, საანგარიშო პერიოდში არ ყოფილა პროგრესი პოლიტიკის 

დოკუმენტების (ადამიანის უფლებათა სწავლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა) 

შემუშავებასა და სკოლებში პროზელიტიზმის/რელიგიური ინდოქტრინაციის შემთხვევათა 

პროაქტიული გამოვლენის კუთხით. ამასთან, ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში 

ციფრული მოქალაქეობის შესახებ განათლების ინტეგრირების დონე კვლავ არ შეესაბამება 

ევროპის საბჭოსა და ბავშვის უფლებათა კომიტეტის მიერ დადგენილ თანამედროვე 

სტანდარტებს. 

ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით, საანგარიშო პერიოდში კვლავ მაღალი იყო 

ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფაქტების რაოდენობა - სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და 

ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ინფორმაციით, 2020 

წელს ბავშვთა მიმართ ძალადობის 1818 შემთხვევა გამოვლინდა. ამის მიუხედავად, 

უშუალოდ ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა მომსახურების მიზნობრივი სახელმწიფო სერვისი 

სახელმწიფოს ამ დრომდე არ დაუნერგავს. საანგარიშო პერიოდში, მნიშვნელოვან 

პრობლემად გამოიკვეთა ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის ფაქტებზე 

არაეფექტიანი რეაგირება. კვლავ პრობლემურია ოჯახში ბავშვთა მიმართ ძალადობის 

აღკვეთა, მსხვერპლთა დაცვა და დახმარება, რისთვისაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 

სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების კადრების დროულ გაზრდას. მათი ამჟამინდელი 

რაოდენობა, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მხოლოდ 268 სოციალური მუშაკითა და 12 

ფსიქოლოგით შემოიფარგლება, რომელთაც მუშაობა სხვადასხვა პრობლემის მქონე 

ათასობით არასრულწლოვანთან უწევთ. გამოწვევად რჩება ასევე, ბავშვთა სუიციდის 

პრევენცია. 2020 წელს არასრულწლოვანთა სუიციდის 14, ხოლო სუიციდის მცდელობის 54 

შემთხვევა აღირიცხა. თუმცა, პრობლემის სიმწვავის მიუხედავად, სახელმწიფოს ამ დრომდე 

არ შეუმუშავებია მისი აღმოფხვრისკენ მიმართული კონკრეტული სტრატეგია და 

სამოქმედო გეგმა. 
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საანგარიშო პერიოდში, პრობლემები გამოიკვეთა დისტანციური სწავლების პროცესშიც. 

ოჯახებისთვის სათანადო ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფის გარეშე, 

დისტანციური სწავლების რეჟიმზე ხანგრძლივად გადასვლამ, რისკის ქვეშ დააყენა 

ბავშვების ნაწილის განათლების უფლების დაცვის საკითხი, რაც განსაკუთრებით მწვავედ 

წარმოჩინდა რეგიონებსა და სიღარიბეში მცხოვრებ არასრულწლოვნებთან მიმართებით. 

ამასთან, ქვეყანაში პრობლემად რჩება მოსწავლეების მიერ სწავლის შეწყვეტის მაღალი 

მაჩვენებელი.  

აღსანიშნავია ისიც, რომ პანდემიამ მკვეთრად უარყოფითი გავლენა იქონია ოჯახების 

სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. საქართველოში, 2020 წლის იანვრიდან 

დეკემბრამდე პერიოდში, საარსებო შემწეობის მიმღები ბავშვიანი ოჯახების რიცხვი 71,766-

დან 87,527-მდე, აღნიშნულ პროგრამაში ჩართული არასრულწლოვანი ბენეფიციარების 

რიცხვი კი, 152,353-დან 186,131-მდე გაიზარდა.  

სიღარიბის, ცხოვრების არასათანადო დონის, უგულებელყოფისა თუ სხვა სოციალური 

ფაქტორის გამო, ბავშვებს უწევთ, მათი ასაკისა და განვითარებისათვის საფრთხის შემცველ 

სამუშაოში ჩაერთონ, რაც იწვევს არასრულწლოვანთა მიერ სკოლის მიტოვებას და სისტემურ 

გაცდენებს. სეზონურ სამუშაოებში, შინამეურნეობებსა და საზღვარგარეთ დროებითი 

შრომითი მიგრაციის დროს, არასრულწლოვნები არ არიან ჩართულნი საგაკვეთილო 

პროცესში. ამ პერიოდში ბავშვები ასრულებენ თავიანთი ასაკისა და ფიზიკური 

განვითარებისათვის შეუსაბამოდ მძიმე სამუშაოებს, უხდებათ დატვირთული გრაფიკით 

არაჯანსაღ გარემოში მუშაობა; ხშირად ასევე არ აქვთ სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობები, 

მოუწესრიგებელი აქვთ კვების, ძილის, დასვენების რეჟიმი. საყურადღებოა, რომ 

ეფექტიანად არ ხდება ყველა ასეთი ფაქტის გამოვლენა და მათზე რეაგირება. აღსანიშნავია 

ისიც, რომ ახალი კორონავირუსის პირობებში, განსაკუთრებით დაუცველ მდგომარეობაში 

აღმოჩნდნენ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები.  

კვლავ პრობლემად რჩება რელიგიურ სკოლა-პანსიონებში მცხოვრები არასრულწლოვნების 

უფლებრივი მდგომარეობის დაცვისა და მონიტორინგის საკითხი. საყურადღებოა 

ნინოწმინდის სკოლა-პანსიონის შემთხვევა, რომლის წარმომადგენლობა სოციალური 

მუშაკის ვიზიტების წინააღმდეგია, რაც უკიდურესი საფრთხის ქვეშ აყენებს პანსიონში 

მცხოვრები არასრულწლოვნების უფლებრივი მდგომარეობის დაცვის საკითხს და ზრდის 

პანსიონებში ისედაც მაღალი ხარისხით არსებული ინსტიტუციური ძალადობის რისკს. 

საანგარიშო პერიოდში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების ეფექტიანი 

დაცვა კვლავ არაერთი გამოწვევის წინაშე იდგა. მისასალმებელია, რომ საქართველოს 

პარლამენტმა მიიღო „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ 

საქართველოს კანონი, რომელიც ქვეყნის შიდა კანონმდებლობის საერთაშორისო 

სტანდარტებთან დაახლოებისკენ გადადგმული ნაბიჯია. თუმცა, სახალხო დამცველის 

რეკომენდაციების მიუხედავად, კანონის მიღებისას რიგი მნიშვნელოვანი საკითხები არ 

გაუთვალისწინებიათ. გარდა ამისა, 2020 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 

„მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც 
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უნივერსალური დიზაინის პრინციპებს ეფუძნება და გაწერს ტექნიკურ კრიტერიუმებს  

მისაწვდომობის საკითხებზე. განსაკუთრებულ აღნიშვნას იმსახურებს გაეროს შშმ პირთა 

კონვენციის ფაკულტატიური ოქმის რატიფიცირება, რაც შშმ პირებს უფლებადარღვევის 

ფაქტებზე გაეროს შესაბამისი კომიტეტისთვის მიმართვის შესაძლებლობას მისცემს. თუმცა, 

სამწუხაროდ, ჯერ კიდევ არ გადადგმულა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები შშმ პირთა უფლებების 

შესახებ გაეროს კონვენციის განსახორციელებლად. 

პანდემიის პერიოდში, სარეაბილიტაციო პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარების წინაშე 

მდგარ მნიშვნელოვან დაბრკოლებად გამოიკვეთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 

გადაადგილების შეზღუდვა. გამოწვევებით იყო გაჯერებული ინკლუზიურ 

საგანმანათლებლო პროცესში შშმ და სსსმ მოსწავლეების ჯეროვანი ჩართვა. ამასთანავე, 

პრობლემები წამოიჭრა სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში ვირუსის გავრცელების 

პრევენციული ღონისძიებების დაცვის კუთხითაც. აქვე, მისასალმებელია კოვიდ-19-ის 

პირობებში პაციენტთა უსაფრთხო მართვის მიზნით, ფსიქიატრიული სერვისების 

პაციენტთა მართვის სახელმძღვანელო პრინციპების დამტკიცება. თუმცა პრობლემად 

გამოიკვეთა მისი პრაქტიკაში შესრულება. 

სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ფსიქიკური ჯანმრთელობა და 

ხარისხიანი ფსიქიკური ჯანდაცვის სერვისით მოსახლეობის უზრუნველყოფა. ასევე, 

სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამის ცალკეულ მომსახურებათა ხარისხი და მათში 

ჩართული ბენეფიციარების სიმცირე. პრობლემები იკვეთება დიდი ზომის რეზიდენტულ 

დაწესებულებებში მოთავსებულ შშმ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის დაცვის, შშმ პირთა 

პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის უზრუნველყოფისა და საარჩევნო 

უბნების ადაპტირების კუთხითაც. გარკვეული ცვლილებების მიუხედავად, გამოწვევად 

რჩება მისაწვდომობასთან მიმართებით ეროვნულ დონეზე არსებული საჭიროებების 

შესწავლა. 

სახალხო დამცველი წინამდებარე ანგარიშის ერთ-ერთ თავში ხანდაზმულ პირთა 

უფლებრივ მდგომარეობას აფასებს და აღნიშნავს, რომ საქართველოში ხანდაზმულები ერთ-

ერთი ყველაზე მარგინალიზებული და დაუცველი ჯგუფია. სამწუხაროდ, ქვეყანაში 

ხანდაზმულ პირთა შესახებ სახელმწიფოს პოლიტიკური დოკუმენტის - დაბერების 

საკითხზე სახელმწიფოს პოლიტიკის კონცეფციის ახალი სამოქმედო გეგმა ამ დრომდე არ 

შემუშავებულა. დაბერების 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის ანგარიშის მიხედვით კი, 

ვალდებულებების ნახევარზე მეტი არ შესრულებულა. ამ ნეგატიური ტენდენციის 

მიუხედავად, მისასალმებელია, რომ დაიწყო ხანდაზმულთა გრძელვადიანი ზრუნვის 

სტანდარტსა და კონცეფციაზე მუშაობა და განისაზღვრა ტერმინი - ხანდაზმულთა 

ხანგრძლივი მოვლა. ასევე, მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ხანდაზმულ პირთა მიმართ 

ძალადობის სტატისტიკის არარსებობა. კვლავ მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ხანდაზმულ 

პირთა პენსიებზე მაღალი პროცენტით გაცემული სესხების შედეგად პენსიის 50%-ზე მეტი 

თანხის დაკავება, რაც კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს პენსიონერთა სოციალურ-ეკონომიკურ 

მდგომარეობას. დადგინდა, რომ ამ მხრივ პენსიის დაკავების რაიმე რეგულაცია/შეზღუდვა 
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არ მოქმედებს. 2020 წლის პანდემიამ კიდევ უფრო დაამძიმა ხანდაზმულთა მდგომარეობა 

ქვეყანაში, რაც, განსაკუთრებით მარტოხელა ხანდაზმულთათვის, სხვადასხვა სერვისზე 

გართულებულ ხელმისაწვდომობაში გამოიხატა. სახალხო დამცველის მოსაზრებით, 

პანდემიის პირობებში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს მარტოხელა, 

სოციალურად დაუცველ და მზრუნველობაზე დამოკიდებულ ხანდაზმულ პირებს. 2020 წლის 

მონაცემებით, საქართველოში 41 995 მარტოხელა, სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე 

ხანდაზმული პირია. 

სახალხო დამცველის შეფასებით, სამწუხაროდ, არც საანგარიშო წელს აღმოფხვრილა 

ეროვნული უმცირესობების დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კუთხით არსებული  

გამოწვევები. კერძოდ, კვლავ პრობლემურია ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლების 

პოლიტიკური ინტეგრაცია და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა, 

განათლების უფლებაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით არსებული დაბრკოლებები, ეროვნულ 

უმცირესობათა კულტურის დაცვისა და პოპულარიზაციის უზრუნველსაყოფად 

განხორციელებული აქტივობებისა და მედიის ხელმისაწვდომობის კუთხით არსებული 

გამოწვევები.  

თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, სახალხო დამცველი გასულ 

წელსაც განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა წვევამდელთა, სამხედრო მოსამსახურეთა 

და ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანთა უფლებრივი მდგომარეობის შემოწმებას.  

წლევანდელ ანგარიშში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სავალდებულო სამხედრო 

მოსამსახურეების უფლებრივ მდგომარეობას შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სპეციალურ 

პენიტენციურ სამსახურში. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ყაზარმულ რეჟიმზე მყოფი 

სამხედრო მოსამსახურეების ყოველთვიური ანაზღაურება შეადგენს 40 ლარს, ხოლო 3 დღეში 

ერთხელ სამუშაო რეჟიმზე მყოფი სამხედროების ანაზღაურება 24 ლარია. სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეების ანაზღაურება, რომლებიც სამ დღეში 

ერთხელ მსახურობენ, შეადგენს 52 ლარს და მათ ამ ხარჯებით უწევთ 

ტრანსპორტირებისთვის, ასევე ჰიგიენური საშუალებებისა და საკვების შესაძენად საჭირო 

ხარჯების თავად დაფარვა. იმავე სამსახურში №17 განყოფილებაში ყაზარმულ რეჟიმზე 

მყოფი ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეების ყოველთვიური ანაზღაურება შეადგენს 

მხოლოდ 5 ლარს და მათ წელიწადში ორჯერ სახლამდე გადაადგილებისთვისაც არ ჰყოფნით 

ეს შემოსავალი. ანგარიშში წარმოდგენილია დეტალური მსჯელობა სამხედრო 

მოსამსახურეთა საცხოვრებელი პირობების თაობაზე.  

ანგარიშის ერთი თავი ეთმობა კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებრივ 

მდგომარეობას, კერძოდ შეფასებულია პანდემიით გამოწვეული ვითარება და 

ჯანმრთელობის უფლების დაცვის კუთხით არსებული პრობლემები ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე; სახალხო დამცველის შეფასებით, გაუმართავი სამედიცინო სერვისები და 

ინფრასტრუქტურა, მედპერსონალის კვალიფიკაციის არასახარბიელო დონე და 

მომსახურების მაღალი ფასები, ასევე, პაციენტთა გართულებული გადაადგილება გამყოფ 

ხაზზე, მძიმე გავლენას ახდენს მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომობის 
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უფლებაზე. ჯერ კიდევ COVID-19-ის პანდემიამდე, ოკუპირებული ცხინვალის დე ფაქტო 

ხელისუფლებამ, ე.წ. გამშვებ პუნქტზე სრულად შეზღუდა ადამიანების გადაადგილების 

თავისუფლება, რის გამოც უკვე 1 წელზე მეტია იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც 

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სათანადო სამედიცინო სერვისის მიუღებლობის გამო 

გარდაიცვალა. ასევე, სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ 2020 წლის განმავლობაში, 

ადამიანების მცდელობას, გადაეცურათ ენგური და საოკუპაციო ხაზის შემოვლითი გზით 

ზუგდიდში მოხვედრილიყვნენ, 2 უბედური შემთხვევა მოჰყვა. ისევე როგორც გასულ 

წლებში, სახალხო დამცველი ამ თავში ყურადღებას ამახვილებს მოქალაქეთა უკანონო 

დაკავებებისა და არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებზე, მათ შორის განხილულია ვაჟა 

გაფრინდაშვილის, გენადი ბესტაევის, ირაკლი ბებუას, ზაზა გახელაძის, რამაზ ბეღელურის, 

მირიან თაზიაშვილის და ხვიჩა მღებრიშვილის  დაკავების შემთხვევები.   

 ამ თავში ასევე განხილულია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ქალებისა და 

გოგოების უფლებრივი მდგომარეობა და განათლების უფლების რეალიზება ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე, რომელიც კვლავ მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას. 

სახალხო დამცველმა, წინა წლების მსგავსად, აქტიურად შეისწავლა დევნილთა უფლებრივ 

მდგომარეობასთან დაკავშირებული საკითხები. სამწუხაროდ, 2020 წელს არ შეცვლილა 

დევნილთა განსახლებასთან დაკავშირებული დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებების 

პრაქტიკა. დამატებით გამოიკვეთა ახალაშენებულ და რეაბილიტირებულ შენობებში 

სულადობის მიხედვით განსახლების არასათანადო დაგეგმვა და გარკვეული განსახლების 

პროგრამების განხორციელების გაჭიანურებაც. 2020 წელს, გასული წლებისგან განსხვავებით, 

ყველაზე მეტი ე.წ. ნგრევადი ობიექტი - 96 შენობა და მათში მცხოვრები 711 ოჯახი  

განსახლდა, რასაც სახალხო დამცველი მიესალმება. ამავე დროს, უნდა აღინიშნოს, რომ 

სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტების 

რიცხვი კვლავ მაღალია. ამჟამად ექსპერტიზის საფუძველზე შეფასებული მძიმე 

მდგომარეობაში მყოფი 90 ობიექტიდან, 71 სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის 

მომეტებული საფრთხის შემცველია. დანარჩენი 19 ობიექტი კი, დევნილთათვის კერძო 

საკუთრებაშია გადაცემული  და სააგენტო მათ მდგომარეობას აღარ ამოწმებს. 

დევნილთა უფლებრივ მდგომარეობაზე უარყოფითი გავლენა იქონია პანდემიამაც, რამაც 

მათი სოციალური მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა. იმის გათვალისწინებით, რომ 

დევნილთა უმეტესობა არაფორმალურად იყო დასაქმებული და მათ არ ჰქონდათ სტაბილური 

სამსახური, ვერ შეძლეს დასაქმების ფაქტის დადასტურება, რის გამოც სახელმწიფოს მიერ 

გამოყოფილი დახმარების მიღმა აღმოჩნდნენ. ამან ისედაც მოწყვლადი დევნილი ოჯახების 

მდგომარეობა კიდევ უფრო გაართულა. 

წინამდებარე ანგარიშში შეფასებულია ეკომიგრანტების უფლებრივი მდგომარეობა. 

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ 2020 წელს ეკომიგრანტთა უფლებრივი მდგომარეობა არ 

გაუმჯობესებულა. სამწუხაროდ, საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფომ კიდევ უფრო ნაკლებ 

ეკომიგრანტ ოჯახს შეუსყიდა საცხოვრებელი სახლი, ვიდრე 2019 წელს. ამ მხრივ ძირითად 

გამოწვევას განსახლებისთვის გამოყოფილი თანხების სიმცირე და ეკომიგრაციის 



30 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

გამომწვევი მიზეზების წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების გატარების ნაკლებობა 

წარმოადგენს. საქართველოს სახალხო დამცველი კიდევ ერთხელ ამახვილებს ყურადღებას 

პრევენციული ღონისძიებების უდიდეს მნიშვნელობაზე, რომელთა გატარების შემთხვევაში, 

შესაძლოა, მოხერხდეს ოჯახის განსახლების, ან  ტრაგიკული შედეგების თავიდან აცილება.  

აღნიშნული პრევენციული ღონისძიებების ეფექტიანად გატარების აუცილებლობა ბოლო 

პერიოდში თბილისში გააქტიურებული მეწყრული პროცესების ფონზე კიდევ უფრო 

ნათლად გამოიკვეთა. 

2020 წელს, წინა წლების მსგავსად, სახალხო დამცველმა შეისწავლა უცხოელთა 

სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში. პანდემიის მდგომარეობამ განსაკუთრებით 

მძიმედ იმოქმედა იმ ჯგუფებზე, რომლებიც კორონავირუსის გავრცელებამდეც მოწყვლად 

მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. ამ კატეგორიას განეკუთვნებიან თავშესაფრის მაძიებელი, 

ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები, არალეგალური ან უდოკუმენტო 

მიგრანტები და არაფორმალურად დასაქმებული მიგრანტი მუშაკები. 

მართალია, სოციალურ-ეკონომიკური მხარდამჭერი პროგრამების ადრესატები, საქართველოს 

მოქალაქეებთან ერთად, მოქალაქეობის არმქონე, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის, 

აგრეთვე მუდმივი ბინადრობის მქონე პირებიც იყვნენ, თუმცა, პროგრამის კომპონენტი, 

რომელიც სახელფასო ანაზღაურების გარეშე დარჩენილ პირთა ყოველთვიურ ფინანსურ 

დახმარებას ითვალისწინებდა, საქართველოში შრომითი ბინადრობის მქონე უცხოელ პირებს 

არ ფარავდა, რაც გაუმართლებელია და მათ სოციალურად დაუცველ მდგომარეობაში აყენებს. 

მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო უსახლკარო პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის 

მუნიციპალური პროგრამებიდან მიგრანტების გამორიცხვაც. კერძოდ, უცხოელებს (გარდა 

თავშესაფრის მაძიებელი პირებისა) არ აქვთ ბინის ქირის კომპენსაციის, სოციალური 

საცხოვრისის ან/და მიუსაფარი პირებისთვის განკუთვნილი დროებითი თავშესაფრის 

სერვისებით სარგებლობის შესაძლებლობა.  

2020 წელს კვლავ გამოწვევად რჩებოდა საერთაშორისო დაცვის მინიჭების დაბალი 

მაჩვენებელი. გარდა ამისა, თავშესაფრის მაძიებლები და საერთაშორისო დაცვის მქონე 

პირები ახალი გამოწვევის წინაშე დადგნენ, საიდენტიფიკაციო მოწმობების გაცემისა და 

გაგრძელების შეზღუდვებიდან გამომდინარე. ანალოგიური პრობლემები იკვეთება 

მიგრანტთა ბინადრობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებითაც. 

საანგარიშო პერიოდში ასევე პრობლემური იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების ან/და 

საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის საფუძვლით ბინადრობის ნებართვაზე უარის თქმის 

შესახებ გადაწყვეტილებების მაღალი სტატისტიკური მაჩვენებელი. გასული წლების 

მსგავსად, მთავარი გამოწვევაა ინტეგრაციის პროგრამების ნაკლებობა და ბენეფიციართა 

ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი. ამ მხრივ ძირითადი პრობლემა კვლავ ქართული ენის 

არცოდნაა, რაც ხელს უშლის განათლების, დასაქმებისა და ჯანდაცვის პროგრამებში 

ბენეფიციართა ჩართულობას. 

2020 წელს მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისით, 

პრობლემური იყო მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენის საფასურის 

რაოდენობა, რომელიც 2020 წლის ბოლოსთვის უნდა განახევრებულიყო. თუმცა, სახელმწიფოს 

მიერ, 2019 წლის ოქტომბერში, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის 
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აღმასრულებელი კომიტეტის სხდომაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით აღებული 

ნებაყოფლობითი ვალდებულება ვერ შესრულდა.  

სახალხო დამცველი 2020 წელს ხელისუფლების მიერ ახალი კორონავირუსით მიყენებული 

ზიანის შემსუბუქების მიზნით დამტკიცებული სოციალურ-ეკონომიკური მხარდამჭერი 

პროგრამების ადრესატებს შორის მოქალაქეობის არმქონე პირების გათვალისწინებას 

დადებითად აფასებს.  თუმცა, პრობლემურია, რომ დროებითი ბინადრობის ნებართვის მქონე 

მოქალაქეობის არმქონე პირები რეალურად მოკლებულნი იყვნენ სამთავრობო 

ანტიკრიზისული სოციალური პაკეტის იმ პროგრამით სარგებლობის შესაძლებლობას, 

რომელიც სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას 

გასცემდა. 
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1. სიცოცხლის უფლება 

1.1. შესავალი 

 

სიცოცხლის უფლების დაცვა კვლავ სახელმწიფოს წინაშე არსებულ ერთ-ერთ ძირითად 

გამოწვევად რჩება. გასულ წელს არაერთი საქმე მოექცა მაღალი საზოგადოებრივი 

ინტერესის ქვეშ და ამ საქმეებთან მიმართებით, საგამოძიებო უწყებების მისამართით, 

მნიშვნელოვანი კრიტიკა გამოითქვა. სახალხო დამცველის შეფასებით, 2020 წელს, გასული 

წლების მსგავსად, სახელმწიფომ, ხშირ შემთხვევაში, არ შეასრულა სიცოცხლის უფლების 

კონტექსტში ნაკისრი პოზიტიური ვალდებულება და არ აწარმოა ეფექტიანი გამოძიება. 

კერძოდ, საგამოძიებო უწყებების მხრიდან საქმეზე ჭეშმარიტების დასადგენად 

აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედებები რიგ შემთხვევებში საერთოდ არ ჩატარებულა ან 

დაგვიანებით და ხარვეზიანად ჩატარდა.   

ამ მოცემულობამ კიდევ ერთხელ თვალსაჩინო გახადა სახალხო დამცველის მანდატის 

გაზრდის საჭიროება, რომელზეც სახალხო დამცველი, წლებია, საქართველოს პარლამენტს 

მიმართავს.1 კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ სიცოცხლის უფლებისა და არასათანადო 

მოპყრობის საქმეებზე, სახალხო დამცველს გამოძიების პროცესშივე ჰქონდეს დაშვება და 

ეს საგამოძიებო უწყებების კეთილ ნებაზე არ იყოს  დამოკიდებული.  

წინამდებარე თავში ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ბენეფიციართა სომატური 

(ფიზიკური) ჯანმრთელობის პრობლემების მკურნალობის კუთხით არსებულ ვითარებას 

შევაფასებთ. მიმოვიხილავთ პენიტენციურ სისტემაში პატიმართა, ასევე, გიორგი 

შაქარაშვილისა და თემირლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების ფაქტებზე ჩატარებული 

გამოძიების ნაკლოვანებებს; მიმოვიხილავთ ხორავას ქუჩაზე მომხდარი 2 

არასრულწლოვნის მკვლელობის საქმეზე დაწყებული სამსახურებრივი შემოწმებისა და 

2019 წელს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ განხორციელებული შეწყალების  პროცესში 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო ბოროტად გამოყენების ფაქტზე 

დაწყებული გამოძიების მიმდინარეობასაც. ამავე თავში, ასევე შევაფასებთ  შრომის 

უსაფრთხოების კონტექსტში და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სიცოცხლის უფლების 

დაცვის კუთხით არსებულ  მდგომარეობას. 

აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 

სიცოცხლის უფლების დარღვევასთან მიმართებით საქართველოს წინააღმდეგ ორი 

გადაწყვეტილება გამოიტანა: „საყვარელიძე საქართველოს წინააღმდეგ“2 და  

„კუხალაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“.3 მიუხედავად იმისა, რომ ამ 

                                                   
1 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2019, 84.  

2 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2020 წლის 6 თებერვლის გადაწყვეტილება საქმეზე, 

„საყვარელიძე საქართველოს წინააღმდეგ“, №40394/10. 

3 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2020 წლის 26 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საქმეზე, 

„კუხალაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“, №8938/07 და №41891/07. 
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საქმეებში სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტებს 2003 და 2006 წლებში ჰქონდა ადგილი, 

სიცოცხლის ხელყოფის საქმეებზე გამოძიების კუთხით ევროპული სასამართლოს მიერ 

დადგენილი დარღვევები, დღესაც აქტუალურია. გადაწყვეტილებებში ევროპული 

სასამართლო ყურადღებას ამახვილებს გამოძიების არაგონივრულ გაჭიანურებაზე, 

საგამოძიებო მოქმედებების დაგვიანებით დაწყებასა და, რიგ შემთხვევებში, სრული 

უმოქმედობის პერიოდებზე, ასევე გამოძიების დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის 

სტანდარტებზე. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ევროპული სასამართლოს ამ 

გადაწყვეტილებების საფუძველზე, სახელმწიფოს გამოძიების ხარვეზების პრევენცია და 

გამოსწორება ეკისრება. 

სამწუხაროა, რომ 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში სახალხო დამცველის მიერ, 

სიცოცხლის უფლების დაცვის უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო უწყებებისადმი 

გაცემული არცერთი რეკომენდაცია და წინადადება არ შესრულებულა. 

 

1.2.სახელმწიფოს მიერ სიცოცხლის უფლების დაცვის პოზიტიური 

ვალდებულება პანდემიის დროს 

 

სახელმწიფოებს აკისრიათ პოზიტიური ვალდებულება, მიიღონ პრევენციული ზომები 

ადამიანების სიცოცხლის დასაცავად.4 სახელმწიფო დაარღვევს სიცოცხლის უფლებიდან 

გამომდინარე პოზიტიურ ვალდებულებებს, თუ პირის სიცოცხლე გააზრებულად იქნება 

საფრთხის ქვეშ, იმის გამო, რომ მას უარი ეთქვა სიცოცხლის გადასარჩენ მკურნალობაზე, 

ან თუ საავადმყოფოს სერვისების სისტემურმა და სტრუქტურულმა დისფუნქციამ 

გამოიწვია პაციენტის გარდაცვალება, მაშინ როცა, სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა 

იცოდნენ ან უნდა სცოდნოდათ ამ რისკის შესახებ და რისკის მატერიალიზების 

პრევენციისათვის შესაბამისი ზომები არ მიიღეს.5  

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ 

სახელმწიფოს აკისრია პოზიტიური ვალდებულება, შექმნას ისეთი ჯანდაცვის სისტემა, 

რომელიც უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის საგანგებო მდგომარეობის 

პირობებში, როგორიცაა პანდემია, სამედიცინო დაწესებულებების გამართულ მუშაობას 

და ჯანდაცვის სერვისის ეფექტიანად მიწოდებას, რაც შემდგომში შესაძლებელს გახდის 

                                                   
4 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს  1998 წლის 28 ოქტომბრის გადაწყვეტილება №23452/94 

საქმეზე „ოსმანი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ“, პარ. 115. 

5 „COVID-19 Symposium: Article 2 ECHR’s Positive Obligations–How Can Human Rights Law Inform the Protection of Health 

Care Personnel and Vulnerable Patients in the COVID-19 Pandemic?“, 2020 წლის 1 აპრილი, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/2VnFT1r > [ბოლოს ნანახია 13.04.2020], იხ. ციტ: - „ლოპეს დე სოუსა ფერნანდესი პორტუგალიის 

წინააღმდეგ“ (Lopes De Sousa Fernandes v. Portugal), ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი 

პალატის 2017 წლის 19 დეკემბრის გადაწყვეტილება, №56090/13, პარ. 192. 
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სიცოცხლის უფლების დარღვევის თავიდან აცილებას.6 სიცოცხლის უფლების პოზიტიური 

ვალდებულება გამყარებულია ევროპის სოციალური ქარტიის (შესწორებული ვერსია) მე-11 

მუხლითაც. ამ მუხლის თანახმად, მხარე სახელმწიფოებმა უნდა აჩვენონ ინფექციურ 

დაავადებებთან გამკლავების უნარი, ისეთი გზებით, როგორიცაა დაავადებათა შესახებ 

ანგარიშგება, შეტყობინების სისტემის ფუნქციონირება და ეპიდემიის შემთხვევაში ყველა 

საჭირო გადაუდებელი ღონისძიების გატარება.7  

საანგარიშო წელს, საგანგაშო ეპიდემიოლოგიური პროგნოზის გათვალისწინებით, 

საქართველოს სახალხო დამცველმა საგანგებო განცხადებით მოუწოდა საქართველოს 

მთავრობას, მხედველობაში მიეღო ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებისა და 

ეპიდემიოლოგების მოწოდებები და სიცოცხლის უფლებიდან გამომდინარე პოზიტიური 

ვალდებულებების შესასრულებლად, რეალურად და დაუყოვნებლივ უზრუნველეყო 

მოქალაქეთა თავყრილობების შეზღუდვა ნებისმიერი ფორმით, ნებისმიერ ადგილას და, 

საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი ღონისძიებები გაეტარებინა. სახალხო 

დამცველმა, ამ განცხადებით გააფრთხილა ხელისუფლება, რომ დაგვიანებული 

რეაგირებებისა და გაუტარებელი პრევენციული ღონისძიებების გამო, გამოწვეულ 

ინფიცირებულთა რაოდენობის მნიშვნელოვან ზრდასა თუ გარდაცვალებაზე 

პასუხისმგებლობა, საქართველოს სახელმწიფოს დაეკისრებოდა.8 

 

1.3. სომატური (ფიზიკური) ჯანმრთელობის პრობლემების მკურნალობა 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში   

 

საანგარიშო წელს, წინა წლების მსგავსად, ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში 

მოთავსებული პაციენტებისთვის სათანადო მზრუნველობისა და მკურნალობის აღმოჩენა 

კვლავ გამოწვევად დარჩა. ისევე როგორც გასულ წელს, 2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის 

სახელმწიფო პროგრამა არ ითვალისწინებს ფსიქიატრიულ სტაციონარში მოთავსებული 

პირებისთვის სომატური (ფიზიკური) ჯანმრთელობის პრობლემების მონიტორინგსა და 

მკურნალობას. აღსანიშნავია, რომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში კვლავ არ 

აწარმოებენ გარდაცვლილ პირთა სტატისტიკას გარდაცვალების მიზეზების მითითებით. 

სომატური ჯანმრთელობის პრობლემების არასათანადო მკურნალობამ, ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის არასრულფასოვანმა მონიტორინგმა და შესაბამისი რისკფაქტორების 

გაუთვალისწინებლობამ, შესაძლოა, ბენეფიციართა გარდაცვალება გამოიწვიოს. სახალხო 

დამცველი კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული 

                                                   
6 Antonio Coco and Talita de Souza Dias, „Part I: Due Diligence and COVID-19: States’ Duties to Prevent and Halt the 

Coronavirus Outbreak“, ხელმისაწვდომია: <  https://bit.ly/2yov5sg > [ბოლოს ნანახია 15.04.2020]. 

7 ECSR, დასკვნები XVII-2 (2005), ლატვია. 

8 საქართველოს სახალხო დამცველის საგანგებო მიმართვა ხელისუფლებას სიცოცხლის უფლების დაცვის 

თაობაზე, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3qOMwHF >[ბოლოს ნანახია 16.03.2021]. 
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სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით, სახელმწიფოს ეკისრება სიცოცხლის უფლების 

დარღვევისთვის პასუხისმგებლობა, თუკი ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 

მოთავსებული პირებისთვის სათანადო მზრუნველობისა და მკურნალობის 

აღმოუჩენლობა მათი გარდაცვალების მიზეზი გახდება.9 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ პაციენტები, რომლებიც ხანგრძლივად იღებენ 

ანტიფსიქოზურ მედიკამენტებს, ფიზიკური ჯანმრთელობის რეგულარულ სამედიცინო 

შემოწმებას ექვემდებარებიან.10 შიზოფრენიის მართვის ეროვნულ სახელმძღვანელო 

დოკუმენტში11 საგანგებოდ მიეთითება ანტიფსიქოზური მედიკამენტების მონიტორინგის 

მნიშვნელობაზე, სომატური პრობლემების ადრეული გამოვლენისთვის. დღეისათვის 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებული პრაქტიკა12 ვერ უზრუნველყოფს გვერდითი 

ეფექტების სათანადო მართვას, რაც, შესაძლოა, რიგ შემთხვევებში, ლეტალური შედეგით 

დასრულდეს. 

ფსიქიატრიულ სტაციონარში მოთავსებული პაციენტები ჩართულები არიან საყოველთაო 

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამაში. მიუხედავად ამისა, პაციენტები ვერ სარგებლობენ 

პროგრამით განსაზღვრული გეგმური სამედიცინო მომსახურებით, რადგან იგი 

თანადაფინანსებას ითვალისწინებს, ეს კი პაციენტებისთვის დამატებითი ხარჯია. 

ამასთან, დგას პაციენტის ტრანსპორტირების პრობლემაც, რაც ასევე დამატებით ხარჯებთან 

და ადამიანურ რესურსთან არის დაკავშირებული. ფსიქიატრიული დაწესებულებები 

აცხადებენ, რომ ფსიქიატრიული სტაციონარის მწირი დაფინანსებიდან დამატებითი 

სახსრების გამოძებნა ფიზიკური ჯანმრთელობისა და საჭირო ლაბორატორიული 

გამოკვლევების უზრუნველსაყოფად, პრაქტიკულად შეუძლებელია.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია, 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრომ, სომატური ჯანმრთელობის პრობლემების 

სამკურნალოდ, უზრუნველყოს ფსიქიატრიულ სტაციონარში მოთავსებული პაციენტების 

წვდომა გეგმურ სამედიცინო მომსახურებაზე.13   

                                                   
9 Inter alia, „სამართლებრივი რესურსების ცენტრი ვალენტინ კამპეანუს სახელით რუმინეთის წინააღმდეგ“ 

(Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu v. Romania), ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს 2014 წლის 17 ივლისის გადაწყვეტილება, საჩივარი №47848/08, პარ. 143-144. 

10 შიზოფრენიის მკურნალობა და მართვა მოზრდილებში კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაცია (გაიდლაინი), თავი 4.2. 

11 შიზოფრენიის მკურნალობა და მართვა მოზრდილებში - კლინიკური პრაქტიკის რეკომენდაცია 

(გაიდლაინი), თავი 4.7. 

12 სტაციონარში მოთავსებისას პაციენტებს უტარდებათ სისხლის და შარდის საერთო, „C“ ჰეპატიტის და 

გლუკოზის ანალიზები, საჭიროების შემთხვევაში კი ეს ანალიზები უტარდებათ განმეორებით. მხოლოდ 

სისხლისა და შარდის საერთო ანალიზების ჩატარება. 

13 ამ პრობლემაზე ასევე მიუთითებს წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი 2018 წლის 10-21 სექტემბერს 

საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიშში. კომიტეტისთვის მიუღებელია, სტაციონარში 

მოთავსებულმა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პაციენტებმა, რომელთაც არ აქვთ 



36 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

1.4. გიორგი შაქარაშვილის საქმე 

 

2020 წლის 22 ივნისს, ოთხდღიანი ძებნის შემდეგ, 19 წლის გიორგი შაქარაშვილის ცხედარი, 

მდინარე არაგვში იპოვეს. სახალხო დამცველის აპარატმა ამ საქმეზე, საგამონაკლისო 

დაშვების საფუძველზე, შეისწავლა შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე 

გამოძიების მასალები, რომელიც ასახავდა 2020 წლის 19 ივნისიდან 12 აგვისტოს ჩათვლით 

ჩატარებულ ყველა საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედებას. 

მასალების შესწავლამ ცხადყო, რომ გამოძიების საწყის ეტაპზე, მცხეთა-მთიანეთის 

პოლიციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებები 

არასრულყოფილი იყო. ამასთან, მოწმეთა გამოკითხვები არ შეიცავდა დეტალურ კითხვებს 

და არ იყო ამომწურავი, ხოლო გამოკითხვების შედეგად მიღებული ინფორმაცია არ იყო 

სათანადოდ დადასტურებული ან გადამოწმებული (მაგ., ამოცნობის ან ექსპერიმენტის 

მეშვეობით). ამ ხარვეზების ნაწილი მოგვიანებით გამოძიებამ აღმოფხვრა. ასევე 

გამოიკვეთა პოლიციელთა მხრიდან საქმის მონაწილე პირების შესაძლო უფლების 

დარღვევის ფაქტები, რამაც შსს გენერალური ინსპექციის მიერ სამსახურებრივი 

შემოწმების ჩატარების საჭიროება წარმოშვა. 

შესაბამისად, 2020 წლის 20 აგვისტოს, სახალხო დამცველმა წინადადებით მიმართა 

საქართველოს გენერალურ პროკურორსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს. 

წარდგენილ წინადადებაში სახალხო დამცველმა  გამოძიების საწყის ეტაპზე ჩატარებული 

საგამოძიებო მოქმედებების ნაწილი არაჯეროვნად და დაგვიანებულად შეაფასა და 

უწყებებს გამოძიების ეფექტიანობის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად არაერთი 

კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების აუცილებლობაზე მიუთითა. სახალხო 

დამცველის აპარატი აკვირდებოდა საქმის განხილვას პირველ ინსტანციაში, უახლოეს 

მომავალში შევისწავლით პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენებს და 

დავაკვირდებით საქმის შემდგომ მსვლელობას.  

1.5. თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმე 

 

სახალხო დამცველი 2018 წლიდან მოუწოდებდა საქართველოს პარლამენტს, ყველა 

შესაძლო საზედამხედველო ბერკეტი გამოეყენებინა იმისათვის, რათა უზრუნველეყო, რომ 

თემირლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიება ეფექტიანი 

                                                   
ფინანსური შესაძლებლობა, იზრუნონ თავიანთ სომატურ ჯანმრთელობაზე და სახელმწიფოს 

მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ მიიღოს ზომები ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად. წამების პრევენციის 

ევროპული კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 16), პარ. 128, 2018 წლის 10-

21 სექტემბრის ვიზიტი.  
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ყოფილიყო.14 პარლამენტის მისამართით ასევე გაიცა წინადადება დროებითი საგამოძიებო 

კომისიის შექმნის თაობაზე.15 სამწუხაროდ, 2020 წლის 25 იანვარს, პროკურატურამ, 

დანაშაულებრივი ქმედების არარსებობის საფუძვლით, გამოძიება შეწყვიტა.  

სახალხო დამცველის აპარატი საქმის მასალებს სრულად გაეცნო და გამოავლინა რიგი 

საკითხები, რომელსაც გამოძიების მხრიდან პასუხი არ გასცემია. კერძოდ, გამოძიებას არ 

მოუპოვებია რაციის ჩანაწერები, ოპერაციის მიმდინარეობასა და ზედამხედველობაზე 

პასუხისმგებელი პირების მიერ სპეცოპერაციების პერიოდში ერთმანეთს შორის 

სატელეფონო კომუნიკაციის, ზარების, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების, სატელეფონო 

პროგრამებისა და სოციალური ქსელების საშუალებით დამყარებული კომუნიკაციის 

ამსახველი სრული ინფორმაცია.16 

შესაბამისად, 2020 წლის 27 მარტს სახალხო დამცველმა გენერალურ პროკურატურას საქმის 

განახლებისა და თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტზე 

სრულყოფილი გამოძიების ჩატარების მოთხოვნით მიმართა. სამწუხაროდ, გენერალურმა 

პროკურატურამ სახალხო დამცველის ეს წინადადება არ გაიზიარა.17 

1.6. ხორავას ქუჩაზე არასრულწლოვნების მკვლელობა 

 

2017 წლის 1 დეკემბერს, ხორავას ქუჩაზე არასრულწლოვნების მკვლელობის საქმე, წლებია, 

საქართველოს სახალხო დამცველის განსაკუთრებული ინტერესის საგანია.18 

საზოგადოებისათვის ცნობილია, რომ ამ საქმის მასალების გაცნობის საფუძველზე, 

სახალხო დამცველმა სამოხელეო დანაშაულის ფაქტზე გამოძიების დაწყება მოითხოვა. 

საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სახალხო დამცველის წინადადება არ 

გაიზიარა და გამოძიების დაწყების ნაცვლად, სამსახურებრივი შემოწმება დაიწყო, 

რომელიც 2020 წელსაც არ დასრულებულა. პროკურატურამ ასევე არ გაითვალისწინა 

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია - დაწყებული სამსახურებრივი შემოწმების 

შედეგების საზოგადოებისთვის მიწოდებისა და შემოწმების მასალების სახალხო 

დამცველის აპარატისთვის გაცნობის შესახებ.19  

                                                   
14 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2019, 32-33,; 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 47.  

15 იქვე, 38. 

16 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის სისხლი სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის 

საქმიანობის 2019 წლის ანგარიში,  თბილისი, 2020, 12-13. 

17 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 10 აპრილის №13/21165 წერილი. 

18 მაგ., იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2019. 33-35; 

საქართველოს სახალხო დამცველის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის 2019 წლის 

საქმიანობის ანგარიში, თბილისი, 2020, 13-14. 

19 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2019, 37-38;  

საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 47. 
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გასული წლების მსგავსად, სახალხო დამცველის აპარატმა, 2020 წელსაც მიმართა 

პროკურატურას მიმდინარე სამსახურებრივი შემოწმების თაობაზე ინფორმაციის 

მისაღებად, თუმცა პროკურატურამ გამოთხოვილი ინფორმაცია არ მოგვაწოდა და 

გვიპასუხა, რომ სამსახურებრივი მოკვლევა არ დასრულებულა.20 უნდა აღინიშნოს, რომ 

სახალხო დამცველის აპარატს არც საგამონაკლისო წესით მასალების გაცნობის 

შესაძლებლობა მიეცა.21 შესაბამისად, მოკვლევის შედეგები ამ დრომდე უცნობია.  

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია პროკურატურამ დროულად დაასრულოს 

მიმდინარე სამსახურებრივი შემოწმება და ადეკვატურად შეაფასოს ყველა 

კანონდამრღვევი პროკურორისა თუ გამომძიებლის ქმედება. 

1.7. პენიტენციურ სისტემაში პატიმართა გარდაცვალების ფაქტების 

გამოძიება  

 

დაგვიანებული და არასათანადო სამედიცინო მომსახურება, წლებია, პატიმრების მხრიდან 

ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გაჟღერებული საკითხია. მეტიც, პატიმრებს არაერთხელ 

გამოუთქვამთ ვარაუდი, რომ სწორედ უხარისხო ან/და გაჭიანურებული სამედიცინო 

დახმარება აღმოჩნდა პენიტენციურ სისტემაში პატიმრების სიკვდილის მიზეზი, თუმცა, 

ამას ადეკვატური შეფასება სახელმწიფო უწყებების მხრიდან არ მოჰყოლია. 

გამოთქმული ვარაუდების საფუძვლიანობის შესაფასებლად, სახალხო დამცველის 

აპარატმა, პატიმართა გარდაცვალების ფაქტებზე წარმოებული 2015-2018 წლების 17 

სისხლის სამართლის საქმე შეისწავლა. მათზე გამოძიება დანაშაულებრივი ქმედების 

არარსებობის გამო შეწყდა. აქედან 4 საქმე შეეხებოდა შესაძლო სუიციდის შემთხვევას, 13 

საქმე - ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო უეცარ გარდაცვალებას.  

საქმეთა შესწავლამ გამოავლინა როგორც გამოძიების, ისე პატიმრებისთვის გაწეული 

სამედიცინო მომსახურების ხარვეზები.22 კერძოდ, გამოძიების კუთხით გამოიკვეთა 

შემდეგი: პატიმართა გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიებას იწყებდა და აწარმოებდა 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი, რომელიც, 

ცხადია, ინსტიტუციურად, დამოუკიდებელი ორგანო არ ყოფილა. შესწავლილი 

საქმეებიდან, პროკურატურას არცერთი საქმე არ უწარმოებია. გამოიკვეთა ზოგიერთი 

მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედების არაგონივრული ვადით დაგვიანებით 

ჩატარების ფაქტი, მაგალითად, როგორიცაა ვიდეოჩანაწერების გამოთხოვა და 

                                                   
20 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 6 იანვრის №13/555 წერილი; ასევე, 2019 წლის 9 

დეკემბრის №13/86091 და 2020 წლის 17 ივლისის №13/39978 წერილები. 

21 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2019 წლის 9 ოქტომბრის №13/71392 წერილი. 

22 დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია, დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: სახალხო 

დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის საქმიანობის 2020 წლის 

ანგარიში, სიცოცხლის უფლების თავი. 
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გამოთხოვილი მასალის მიღების შემდეგ მისი დათვალიერება, გარდაცვლილი პატიმრის 

თანამესაკნეების, ექიმების  გამოკითხვა და ა.შ. 

გამოძიება ორიენტირებული იყო დაედგინა/გამოერიცხა, ხომ არ იყო პატიმარი ფიზიკური 

ძალადობის მსხვერპლი, ან ვინმემ ხომ არ აიძულა თვითმკვლელობა. საგამოძიებო უწყება 

არ დაინტერესებულა პატიმრისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხით და 

არ შეუსწავლია, რამდენად იყო შესაძლებელი, არასათანადო ან დაგვიანებული 

მკურნალობა გამხდარიყო პატიმრის გარდაცვალების მიზეზი. აქედან გამომდინარე, 

გამოძიებას არ შეუსწავლია, ჰქონდა თუ არა ადგილი სამედიცინო პერსონალის მხრიდან 

გულგრილობას. მაგალითად, რიგ შემთხვევებში, საერთოდ არ არის ამოღებული 

გარდაცვლილი პატიმრის სამედიცინო დოკუმენტაცია. საგამოძიებო ორგანო 

პატიმართათვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების შესწავლის მიზნით, ძირითადად 

მხოლოდ სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის მოპოვებით 

კმაყოფილდებოდა, რასაც შემდგომში  გარდაცვალების არაძალადობრივი ბუნების 

დასამტკიცებლად და გამოძიების შეწყვეტის საფუძვლად იყენებდა.  

როგორც ზემოთ აღინიშნა, გამოძიების ხარვეზების გარდა, ხსენებული ჩვიდმეტი საქმის 

შესწავლამ საფუძვლიანი კითხვები გააჩინა პენიტენციურ სისტემაში მყოფი 

პატიმრებისთვის მიწოდებული სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მიმართულებით. 

სამედიცინო ექსპერტიზის მასალების შესწავლის შედეგად არაერთხელ გამოიკვეთა ისეთი 

მძიმე დაავადებები,23 რომელთა შესახებ პატიმრებს სიცოცხლეში არ ჰქონიათ დადგენილი 

დიაგნოზი და, შესაბამისად, ამ მიმართულებით არც მკურნალობა ჩატარებიათ. 

მაგალითად, პატიმარი ტუბერკულოზის შედეგად განვითარებული  გულსისხლძარღვთა 

და სუნთქვის უკმარისობით ისე გარდაიცვალა, რომ პენიტენციურ სისტემაში 

მსჯავრდებულის სამედიცინო ბარათი ამ დიაგნოზის  შესახებ ინფორმაციას არც კი 

შეიცავდა და არც ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მკურნალობა ჩატარებია. შესაბამისად, 

შესწავლილ საქმეებში არსებული სამედიცინო დოკუმენტაციის მონაცემების მიხედვით, 

შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ პრობლემას წარმოადგენს გარდაცვალების წინარე 

პერიოდში პატიმართათვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხის 

ადეკვატურობა. 

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ პატიმრების გარდაცვალების ფაქტებზე წარმოებულ 

სისხლის სამართლის საქმეებში ყურადღება უნდა გამახვილდეს არა მარტო  

ფსიქოლოგიური ან ფიზიკური ძალადობის შედეგად გამოწვეული გარდაცვალების 

მიზეზების  გამოვლენაზე, არამედ საფუძვლიანად უნდა შეფასდეს ყველა გარდაცვლილი 

პატიმრისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი და ადეკვატურობა, რათა 

დადგინდეს/გამოირიცხოს სამედიცინო პერსონალის მხრიდან არასათანადო მკურნალობის 

ან გულგრილობის შემთხვევები, რამაც პატიმრების გარდაცვალება გამოიწვია. 

                                                   
23 გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, ტუბერკულოზი, ინტერსტიციული პნევმონია და სხვ. 



40 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

1.8. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ განხორციელებულ შეწყალების 

საკითხებთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიება 

 

2019 წელს, სახალხო დამცველმა სიცოცხლის უფლების დარღვევად შეაფასა საქართველოს 

პრეზიდენტის მიერ იმ მსჯავრდებულთა შეწყალება, რომლებიც განზრახი 

მკვლელობებისთვის იხდიდნენ სასჯელს და პენიტენციური დაწესებულებები მსჯავრის 

მნიშვნელოვანი ნაწილის მოუხდელად დატოვეს.24 შეწყალების პროცესში 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო ბოროტად გამოყენების ფაქტზე 2019 წლის 

20 სექტემბერს დაწყებული სისხლის სამართლის გამოძიება25  ისევ ხელშესახები შედეგის 

გარეშე მიმდინარეობს.26 სიცოცხლის ძირითადი უფლების ირგვლივ სახელმწიფოს 

ნაკისრი განსაკუთრებული პოზიტიური ვალდებულებებისა და საქმის მიმართ მაღალი 

საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე, სახალხო დამცველის აპარატმა გენერალურ 

პროკურატურას სისხლის სამართლის საქმის საგამონაკლისო წესით გაცნობის თხოვნით 

მიმართა, თუმცა მიმართვა არ დაკმაყოფილდა.27  

სამწუხაროდ, სახალხო დამცველისთვის დღემდე უცნობია, თუ როგორ მიმდინარეობს 

გამოძიება, რამდენად ეფექტიანად, დროულად და ზედმიწევნით ტარდება შესაბამისი 

საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედებები.  

1.9.შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებული გამოწვევები 

 

მიუხედავად უკანასკნელ წლებში შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

მიმართულებით გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯებისა28, 2020 წელს კვლავ მაღალი იყო 

სამუშაო ადგილზე დაღუპულ პირთა რაოდენობა, რაც შრომის უსაფრთხოების 

მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე მეტყველებს. საანგარიშო პერიოდში სამუშაო 

ადგილზე დაიღუპა 39 და დაშავდა 249 ადამიანი. 

გასულ წელს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ შემოწმებულ ყველა ობიექტზე 

გამოვლინდა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა. ინსპექტირების ამსახველი 

დოკუმენტაციის შესწავლის შედეგად ირკვევა, რომ მომეტებული საფრთხის შემცველი, 

მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების შესასრულებელ ობიექტებზე, 

დამსაქმებელთა მხრიდან ყველაზე ხშირად არ ხდება სამუშაო ადგილებსა და სამუშაო 

                                                   
24საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 44.  

25 საქართველოს სახალხო დამცველის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის 

საქმიანობის 2019 წლის ანგარიში, თბილისი, 2020, 14-16. 

26 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 27 იანვრის №13/3710 წერილი. გამოძიება 

შეწყალების პროცესში სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო ბოროტად გამოყენების ფაქტზე 

მიმდინარეობს, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 332-ე მუხლის პირველი ნაწილით 

გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით.  
27 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 14 სექტემბრის №13/53054 წერილი. 

28 დეტალურად იხილეთ შრომის უფლების თავში. 
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სივრცეში არსებული საფრთხეების იდენტიფიცირება, მათგან მომდინარე რისკების 

შეფასება და მართვა, არ ტარდება სწავლება/ტრენინგები და ინსტრუქტაჟები, 

დასაქმებულები არ იყენებენ ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებებს, ასევე, ხშირია 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №477 დადგენილებით დამტკიცებული 

,,სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“  

დარღვევის ფაქტები.   

თითოეული მუშაკის უფლება უსაფრთხო და ჯანსაღ სამუშაო გარემოზე, არის „ფართოდ 

აღიარებული პრინციპი, რომელიც უშუალოდ პირადი ხელშეუხებლობის უფლებიდან 

გამომდინარეობს და თავის მხრივ, ადამიანის უფლებათა ერთ-ერთი ფუძემდებლური 

პრინციპია“.29 ევროპის სოციალური ქარტიის მე-3 მუხლი (უფლება უსაფრთხო და ჯანსაღ 

სამუშაო პირობებზე) უშუალოდ არის დაკავშირებული ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენციის მე-2 მუხლთან, რომელიც სიცოცხლის უფლებას უზრუნველყოფს.30 ეს მუხლი 

ვრცელდება ქვეყნის მთელ ეკონომიკაზე და მოიცავს როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორს. 

სამუშაო ადგილებზე გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის შემთხვევები 

ევროპული კონვენციის მე-2 მუხლით დაცულ სფეროში ექცევა. კერძოდ, სახელმწიფო 

ვალდებულია, უზრუნველყოს უსაფრთხო სამუშაო პირობები. ეს ვალდებულება მოიცავს 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რეგულაციების მიღებას სამუშაო ადგილას, იმ 

რისკების პრევენციული და მათგან დამცავი ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც 

სამეცნიერო წრეებისთვის არის ცნობილი და ასახულია შესაბამის საერთაშორისო 

სამართლებრივ რეგულაციებში.31 

ასეთ შემთხვევებში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის 

მიხედვით, სახელმწიფო ვალდებულია არა მხოლოდ მიიღოს უსაფრთხოების 

საკანონმდებლო ზომები, არამედ უზრუნველყოს რეგულაციური ჩარჩოს ქმედითი 

აღსრულება.32 მაგალითისთვის, საქმეში, „ჯევრიოღლუ თურქეთის წინააღმდეგ“, 

სამშენებლო უბანზე გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის ფაქტზე  

ევროსასამართლომ კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევა დაადგინა, ვინაიდან 

სახელმწიფოს სათანადოდ არ ჰქონდა შემოწმებული უსაფრთხოების ზომები. 

სახალხო დამცველი აქტიურად აკვირდება შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

კუთხით მიმდინარე პროცესს ქვეყანაში და ამ მიმართულებით შემუშავებულ სამოქმედო 

                                                   
29 სოციალური უფლებების ევროპული კომიტეტი, დასკვნები I, გვ. 22. 

30 სოციალური უფლებების ევროპული კომიტეტი, დასკვნები XIV-2, სოციალური უფლებების ევროპული 

კომიტეტი, დასკვნები 36. 

31 ადამიანის უფლებათა მარანგოპულოსის ფონდი საბერძნეთის წინააღმდეგ (Marangopoulos Foundation for 

Human Rights (MFHR) v. Greece), საჩივარი no. 30/2005, სოციალურ უფლებათა ევროპული კომიტეტის 2006 

წლის 6 დეკემბრის გადაწყვეტილება, პუნქტი 224. 

32 ჯევრიოღლუ თურქეთის წინააღმდეგ (Cevrioğlu v. Turkey), საჩივარი no. 69546/12, ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს 2016 წლის 4 ოქტომბრის გადაწყვეტილება; პარ. 62. 
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გეგმებზე, კანონმდებლობით ნაკისრ ვალდებულებებსა და შესრულებულ აქტივობებზე 

პერიოდულად წარმოადგენს შეფასებას. 

1.10. სიცოცხლის უფლების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობა 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

 

კვლავ საგანგაშოა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სიცოცხლის უფლების ხელყოფის 

ფაქტები. ამას ადასტურებს 2014 წელს დავით ბაშარულის, 2016 წელს გიგა ოთხოზორიას, 

2018 წელს არჩილ ტატუნაშვილის და 2019 წელს ოკუპირებული აფხაზეთის, გალის რაიონის 

სოფელ ნაბაკევის რუსულ სამხედრო ბაზაზე, საქართველოს მოქალაქის, ირაკლი 

კვარაცხელიას სიცოცხლის უფლების ხელყოფა. საგანგებოდ უნდა მივუთითოთ იმ 

ფაქტზე, რომ ყველა მკვლელობაში უშუალო მონაწილე საოკუპაციო რეჟიმების 

წარმომადგენლები არიან და არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად, ისინი დღემდე არ  

დასჯილან.   

კვლავ გაურკვეველი რჩება 2008 წლის ომის შემდეგ უგზო-უკვლოდ დაკარგული ხუთი 

ეთნიკურად ოსი პირის ადგილსამყოფელი, მათ შორის, სამი ეთნიკურად ოსი 

ახალგაზრდის ბედი, რომლებიც 2008 წლის 13 ოქტომბერს, სავარაუდოდ, საქართველოს 

მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გაუჩინარდნენ.33 ამ საკითხზე, სახალხო დამცველი, 

წლებია, პროკურატურისგან მოითხოვს, საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია 

გაუჩინარებული პირების საქმის გამოძიების მიმდინარეობისა და პროგრესის თაობაზე.34 

აღსანიშნავია, რომ ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით, კონფლიქტის ზონებში 

ადამიანების გაუჩინარება სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ გარემოებებში, 

სახელმწიფოსთვის ევროპული კონვენციის მე-2 მუხლით გათვალისწინებულ პოზიტიურ 

ვალდებულებას წარმოშობს.35 სასამართლომ სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ 

გარემოებად მიიჩნია პირის დაკავება ამოუცნობი მოხელეების მიერ, ყოველგვარი ახსნა-

განმარტების გარეშე.36  

დამატებით, სიცოცხლის უფლების ხელყოფის კონტექსტში, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

გამოწვევაა საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ე.წ. გამშვები პუნქტების ჩაკეტვა, რის გამოც 

ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობა კვალიფიციური სამედიცინო სერვისის მისაღებად 

საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ვერ 

გადაადგილდება. ჯერ კიდევ COVID-19-ის პანდემიამდე, ოკუპირებული ცხინვალის დე 

ფაქტო ხელისუფლებამ, ე.წ. გამშვებ პუნქტზე სრულად შეზღუდა ადამიანების 

                                                   
33 ვრცლად იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის 2014 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 848. 
34 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020. 

35 იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები საქმეებზე: Koku v. Turkey, 2005 

წლის 31 მაისის გადაწყვეტილება, § 132; Osmanoğlu v. Turkey, 2008 წლის 24 იანვრის გადაწყვეტილება, § 75. 

36 იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები საქმეებზე, Baysayeva v. Russia, 

2007 წლის 5 აპრილის გადაწყვეტილება, § 119; Beksultanova v. Russia, 2011 წლის 27 სექტემბრის 

გადაწყვეტილება, § 83. 
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გადაადგილების თავისუფლება, რის გამოც უკვე 1 წელზე მეტია, იზრდება იმ ადამიანების 

რიცხვი, ვინც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სათანადო სამედიცინო სერვისის მიუღებლობის 

გამო გარდაიცვალა.37 ასევე, სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ 2020 წლის განმავლობაში, 

ადამიანების მცდელობას, გადაეცურათ ენგური და საოკუპაციო ხაზის შემოვლითი გზით 

მოხვედრილიყვნენ ზუგდიდში, 2 უბედური შემთხვევა38 მოჰყვა.39 ახალგორიდან 

პაციენტების საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადაყვანა კვლავ 

პრობლემურია. დე ფაქტო ხელისუფლება, გადაადგილების ნებართვის გაცემასთან 

დაკავშირებით, განაგრძობს უკანონო და დისკრიმინაციული შეზღუდვების დაწესებას.  

აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის 21 იანვარს ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულმა 

სასამართლომ 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო და 

საქართველოს მოქალაქეების მიმართ ჩადენილი ადამიანის უფლებათა მძიმე 

დარღვევებისთვის პასუხისმგებლობა რუსეთის ფედერაციას დააკისრა; მათ შორის, 

სიცოცხლის უფლების დარღვევისათვის, რადგან რუსეთმა ვერ უზრუნველყო 2008 წლის 

ომის შემდეგ სიცოცხლის უკანონო ხელყოფის ფაქტების გამოძიება. 

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

 „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ ორგანულ კანონში შეიტანოს 

ცვლილებები და სახალხო დამცველს მიენიჭოს გამოძიების დასრულებამდე 

არასათანადო მოპყრობის ან/და სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტის გამოძიების 

მასალების გაცნობის უფლებამოსილება. 

 

რეკომენდაციები 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 ხორავას ქუჩაზე არასრუწლოვანთა მკვლელობის გამოძიებაში დადგენილი 

ხარვეზების საფუძველზე დაწყებული სამსახურებრივი შემოწმების შედეგები 

პერიოდულად მიაწოდოს საზოგადოებას, შემოწმების მასალები კი, გააცნოს 

სახალხო დამცველის აპარატს; სამსახურებრივი შემოწმების შედეგების 

საფუძველზე, იმსჯელოს სამსახურებრივი გულგრილობის ან უფლებამოსილების 

გადამეტების მუხლებით გამოძიების დაწყების მიზანშეწონილობაზე; 

                                                   
37 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 405.   

38 ენგურის მიერ გამორიყული გარდაცვლილი, სავარაუდოდ, გალის რაიონის მცხოვრები იყო, 

ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/3subGO4 >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

39 გარდაიცვალა კაცი, რომელმაც ენგური გადმოცურა ზუგდიდში მოსახვედრად, 2020 წლის 22 სექტემბერი, 

ხელმისაწვდომია:   <https://bit.ly/37QuMo8>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 
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 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 172-ე მუხლის შესაბამისად წარდგენილ 

ანგარიშში, საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა წარმოადგინოს ინფორმაცია 

სიცოცხლის უფლების ხელყოფის გამოძიების ეფექტიანობის თაობაზე; 

 სიცოცხლის უფლების ხელყოფის გამოძიების ფარგლებში, მიაწოდოს მოთხოვნილი 

ინფორმაცია სახალხო დამცველის აპარატს საგამოძიებო და საპროცესო 

მოქმედებათა შესახებ, შესაბამისი თარიღების მითითებით; 

 2019 წლის 1-ელ ნოემბრამდე პერიოდში პატიმრების გარდაცვალების ფაქტებზე 

მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეებში, ყურადღება გაამახვილოს არა 

მარტო  ფსიქოლოგიური ან ფიზიკური ძალადობის ფაქტის გამოვლენაზე, არამედ 

საფუძვლიანად შეისწავლოს გარდაცვლილი პატიმრის სამედიცინო მომსახურების 

ხარისხი და ადეკვატურობა, მათ შორის, სამედიცინო დოკუმენტაციის 

კომპეტენტური ექსპერტიზის ჩატარების გზით და ამ საკითხთან დაკავშირებით 

ინფორმაცია ასახოს საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 172-ე მუხლის 

შესაბამისად წარდგენილ ანგარიშში.  

 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს:  

 სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოებაში არსებული ხარვეზების 

აღმოსაფხვრელად დაინერგოს სამედიცინო ბარათების ელექტრონული წარმოების 

სისტემა. 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს:  

 შეიტანოს ცვლილება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამაში და 

გაითვალისწინოს ფსიქიატრიულ სტაციონარში მოთავსებული პაციენტების 

სომატური ჯანმრთელობის მკურნალობის საკითხი; მანამდე, სამინისტრომ, 

დროებითი ღონისძიების სახით, უზრუნველყოს ფსიქიატრიულ სტაციონარში 

მოთავსებული პაციენტების ოჯახის ექიმზე ხელმისაწვდომობა და სამედიცინო 

დაწესებულებაში ტრანსპორტირება; 

 შევიდეს ცვლილება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამაში და ქვეყანაში 

არსებული გაიდლაინების შესაბამისად გათვალისწინებული იქნას 

მედიკამენტების გვერდითი ეფექტების მართვა შესაბამისი გამოკვლევებისა და 

კონსულტაციების გზით; 

 უზრუნველყოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში გარდაცვლილი პირების შესახებ 

სტატისტიკური ინფორმაციის სისტემატიზებული წარმოება გარდაცვალების 

მიზეზის მითითებით. 
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2. წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 

შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის აკრძალვა და გამოძიება 

 

2.1. შესავალი 

 

2020 წელს სახალხო დამცველის აპარატში 154 განცხადება დარეგისტრირდა, სადაც 

მოქალაქეები სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე 

მიუთითებდნენ. განცხადებების მიხედვით, არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ჩამდენი 

პირები იყვნენ პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლები 77, ხოლო პოლიციის 

თანამშრომლები - 60 შემთხვევაში. 16 განცხადებაში საუბარი იყო პენიტენციურ 

დაწესებულებებში არსებულ პირობებზე. 50 განცხადება40 ეხებოდა გამოძიების 

გაჭიანურებას.41  

2020 წელს, როგორც მოქალაქეთა მომართვის საფუძველზე, ისე - პროაქტიულად - საჯარო 

სივრცეში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე რეაგირების მიზნით, პენიტენციურ 

დაწესებულებებში სახალხო დამცველის რწმუნებულებმა 286 ვიზიტი განახორციელეს და 

1159 პატიმარი ინდივიდუალურად მოინახულეს. 15 ვიზიტი განხორციელდა ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში, სადაც აპარატის წარმომადგენლებმა მოინახულეს 46 

პაციენტი.  

რაც შეეხება პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფუნქციის ფარგლებში განხორციელებულ 

ვიზიტებს, რაც გულისხმობს დაკავების ადგილების რეგულარულ და არაგეგმიურ 

მონიტორინგის მეშვეობით ზედამხედველობას, 2020 წელს 104 თავისუფლების 

აღკვეთის/შეზღუდვის დაწესებულებაში (პენიტენციური, პოლიციის და ფსიქიატრიული 

დაწესებულებები) 136 ვიზიტი განხორციელდა. წინამდებარე თავის მიგნებები და 

შესაბამისი რეკომენდაციები სწორედ ამ ვიზიტების შედეგად მოპოვებულ ინფორმაციას 

ეფუძნება.  

არასათანადო მოპყრობის პრევენციის კონტექსტში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ 

მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოს ჰქონდეს საქმიანობის თავისუფლად 

წარმართვის შესაძლებლობა. ამ მიმართებით აღსანიშნავია 2020 წლის 21 იანვარს 

                                                   
40  32 განცხადება ეხებოდა პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლის მხრიდან, ხოლო 18 განცხადება 

- პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან ჩადენილ შესაძლო არასათანადო მოპყრობასთან დაკავშირებით 

გაჭიანურებულ გამოძიებას. 

41 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ინფორმაციით, 2020 წელს დროებითი მოთავსების 

იზოლატორიდან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

თანამშრომლების მხრიდან ჩადენილი სავარაუდო ძალადობის თაობაზე 291 შეტყობინება შევიდა, ხოლო 

პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლების მხრიდან პატიმართა მიმართ ფიზიკური ან/და 

ფსიქოლოგიური ძალადობის სავარაუდო ფაქტთან დაკავშირებით, გამოძიება 30 სისხლის სამართლის 

საქმეზე დაიწყო. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 2020 წლის 8 დეკემბრის წერილი №22000020027. 
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საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 

კომიტეტის სხდომაზე მომხდარი ფაქტი. კერძოდ, საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა 

სხდომაზე კანონმდებლობის უხეში დარღვევით აჩვენა სახალხო დამცველის 

რწმუნებულის პატიმართან საკანში კონფიდენციალური შეხვედრის ამსახველი 

ვიდეოჩანაწერები და გააკრიტიკა რწმუნებულის მოქმედება, რითიც შეეცადა 

პიროვნულად სახალხო დამცველის და მთლიანი ინსტიტუციის დისკრედიტაციას, მის 

მიმართ ნდობის შემცირებას და რადიკალურად განწყობილი ჯგუფების მიერ აგრესიის 

პროვოცირებას. ამ ქმედების გამო იუსტიციის სამინისტრო და სპეციალური პენიტენციური 

სამსახური დაჯარიმდა სახელმწიფო ინსპექტორის მიერ და ასევე დაიწყო პენიტენციური 

სისტემის ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის სისტემური მონიტორინგი, სადაც მრავალი 

ხარვეზი გამოვლინდა. ასევე აღსანიშნავია, 2020 წლის 23 იანვარს მომხდარი ფაქტი, 

როდესაც სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ვებ და სოციალური მედიის გვერდზე 

გავრცელდა ინფორმაცია, სადაც აღწერილი იყო დეტალები სახალხო დამცველის №9 

დაწესებულებაში ვიზიტის შესახებ და ჩამოთვლილი იყო იმ პატიმართა სახელები და 

გვარები, ვისაც შეხვდნენ ან/და ვისთანაც შეხვედრის სურვილი გამოთქვეს სახალხო 

დამცველმა და მისმა მოადგილემ. აღნიშნული ქმედება სრულად უპრეცედენტოა თავისი 

შინაარსით, ეწინააღმდეგება როგორც საქართველოს კონსტიტუციას, ისე საერთაშორისო 

სამართალს და სახალხო დამცველის შეფასებით, სისხლის სამართლის კოდექსით 

განსაზღვრული დანაშაულია.42 იუსტიციის მინისტრის დაწყებულ ამ კამპანიურ შეტევას, 

სხვადასხვა გამოვლინება ჰქონდა წლის განმავლობაში სახალხო დამცველსა და მის 

აპარატზე პენიტენციურ დაწესებულებებში, რაზეც ქვემოთ ვისაუბრებთ.  

2020 წლის განმავლობაში სახალხო დამცველის რწმუნებულებმა არაერთი ინფორმაცია 

მიიღეს პოლიციელების მიერ დაკავებისას არაპროპორციული, აშკარად გადამეტებული 

ძალის გამოყენებისა და დაკავების შემდეგ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის 

სავარაუდო ფაქტების შესახებ. ჩვენი მონიტორინგის შედეგების მიხედვით, კვლავ 

შენარჩუნებულია ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების მიმართ მოპყრობის 

გაუარესების ტენდენცია. 2020 წელს, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ 

გამოვლენილი საეჭვო შემთხვევების 34.3%-ში გამოიკვეთა დაზიანება დაკავებისას ან 

დაკავების შემდეგ. 2016 წელს ადმინისტრაციული წესით დაკავებულმა პირებმა სხეულის 

დაზიანება დაკავებისას ან/და დაკავების შემდეგ მიიღეს სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის მიერ შესწავლილი საეჭვო შემთხვევების 12,8%-ში, 2017 წელს იგივე მაჩვენებელი 

- 26,4%, 2018 წელს - 26.8% და 2019 წელს - 31.8% იყო. 2017 წლიდან შენარჩუნებულია 

ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების მიმართ მოპყრობის გაუარესების 

ტენდენცია.  

პენიტენციური სისტემის კონტექსტში კი, უპირველესი პრობლემა არაფორმალური 

მმართველობაა, რაც, თავის მხრივ, დაწესებულებებში ძალადობრივ გარემოს ქმნის. 

პენიტენციური სისტემის ფარგლებში არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების 

                                                   
42 352-ე მუხლი - საქართველოს სახალხო დამცველზე ზემოქმედება. 
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თვალსაზრისით, ასევე მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს პატიმართა ხანგრძლივი 

იზოლირება და მათი დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო საკნებში მოთავსება. ასევე 

ნიშანდობლივია, რომ ფსიქიატრიული დაწესებულებების პაციენტები დაცულნი არ არიან 

ძალადობის, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობისგან. განსაკუთრებულად 

პრობლემურია როგორც დაწესებულებებში არსებული ძალადობრივი გარემო, ისე 

პაციენტების მიმართ ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვების გამოყენების მანკიერი 

პრაქტიკა. 

არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი 

ფაქტორია ასევე არაეფექტიანი გამოძიება, რაზეც სახალხო დამცველი წლებია საუბრობს. 

ამ ნაწილში აღსანიშნავია, 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებული 

გამოძიების საკითხი, რომელზეც სახალხო დამცველი 2019 წლის საპარლამენტო 

ანგარიშშიც საუბრობდა. სამწუხაროდ, ამ საქმეზე 2020 წლის მდგომარეობით, სახალხო 

დამცველის ძირითადი შეფასება უცვლელი იყო. 2020 წელს განსაკუთრებულად 

შემაშფოთებელი იყო თემურ აბაზოვის საქმე, სადაც პროკურატურამ სასამართლო 

პროცესის დასკვნით ეტაპზე ბრალის დაუსაბუთებელი მოხსნით, სასამართლოს წაართვა 

ერთ-ერთ დანაშაულზე მსჯელობის შესაძლებლობა და, ფაქტობრივად, ხელი შეუწყო 

გამამართლებელი განაჩენის გამოტანას.  

2020 წელს, საქართველოშიც, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში, მთავარი გამოწვევა კოვიდ-

19 და მის შედეგებთან გამკლავება იყო. სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა 

შეისწავლეს პენიტენციურ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა და პენიტენციური 

დაწესებულებების პერსონალის სამუშაო და საცხოვრებელი პირობების კუთხით, 

პატიმართა გარე სამყაროსთან კონტაქტის შეზღუდვის კომპენსირებისა და 

პატიმართათვის სარეაბილიტაციო აქტივობების ჩატარების ალტერნატიული 

შესაძლებლობების გამოყენების საჭიროების კუთხით, მნიშვნელოვანი გამოწვევები 

გამოავლინეს. 

რაც შეეხება ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ახალი კორონავირუსის გავრცელების 

პრევენციის მიზნით გატარებულ ზომებს და ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას, სახალხო 

დამცველის შეფასებით, დაწესებულებების სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა, 

გადატვირთულობა, დისტანციის დაცვის შეუძლებლობა და პერსონალის მიერ 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების არასრულყოფილი გამოყენება ზრდის 

ინფექციის გავრცელების რისკს. ამასთანავე, პაციენტის სტაციონარში მიღებისას, 

პაციენტის ტესტირება გათვალისწინებულია მხოლოდ სიმპტომების შემთხვევაში.  

ზემოაღნიშნული საკითხების შესწავლის საფუძველზე და ეპიდემიოლოგიური 

კონტექსტის ჭრილში, ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით, სახალხო დამცველი 

წინამდებარე ანგარიშში დეტალურ რეკომენდაციებს წარმოადგენს.  
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წინამდებარე თავი სამი ქვეთავისგან შედგება: 1) პრაქტიკა, რომელიც უტოლდება ან 

შესაძლოა გაუტოლდეს არასათანადო მოპყრობას, 2) არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის 

გარანტიები/არასათანადო მოპყრობის გამომწვევი რისკფაქტორები და 3) სავარაუდო 

არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების გამოძიება. თითოეულ ქვეთავში მიმოვიხილავთ 

პენიტენციურ დაწესებულებებში, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში არსებულ არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებს და შესაბამის 

რისკფაქტორებსა და საკანონმდებლო ხარვეზებს.  

არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის კუთხით სახალხო 

დამცველის მიერ 2019 წელს გაცემული რეკომენდაციების შესრულების შესახებ 

დეტალური ინფორმაცია, ასევე წინამდებარე თავში განხილულ საკითხებთან 

მიმართებით დეტალური ანალიზი ხელმისაწვდომია სპეციალური პრევენციული 

მექანიზმის 2020 წლის ანგარიშში.43 

 

2.2. პრაქტიკა, რომელიც უტოლდება ან შესაძლოა გაუტოლდეს არასათანადო 

მოპყრობას 

 

წინამდებარე ქვეთავში მიმოვიხილავთ პენიტენციურ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

სისტემებში, ასევე ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში გამოვლენილ არასათანადო 

მოპყრობის შემთხვევებს. დამატებით, წარმოვადგენთ ამ სისტემებში არსებულ 

გარემოპირობებს, რომლებიც ქმნიან არასათანადო მოპყრობის საფრთხეს ან, ხშირ 

შემთხვევაში, იწვევენ ასეთ მოპყრობას.  

პენიტენციურ სისტემაში არასათანადო მოპყრობას განაპირობებს: პატიმრების მიმართ 

ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა, არაფორმალური მმართველობა, 

განსაკუთრებული და დახურული ტიპის დაწესებულებებში არსებული რეჟიმი, ასევე 

პატიმართა ხანგრძლივი იზოლირება და მათი დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო 

საკნებში მოთავსება. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემას, არასათანადო 

მოპყრობას უტოლდება პოლიციელთა მხრიდან  დაკავებული პირების მიმართ ფიზიკური 

და ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევები. დროებითი მოთავსების იზოლატორებში 

საგულისხმოა ასევე აღკვეთის სინდრომის მართვის საკითხი, რაც შესაძლოა, რიგ 

შემთხვევებში, არასათანადო მოპყრობას გაუტოლდეს და შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურული პრობლემები.  ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ძალადობასთან ერთად, 

ფსიქიატრიული დაწესებულებების კონტექსტში არასათანადო მოპყრობას უტოლდება ის 

ფიზიკური გარემო, რომლებშიც პაციენტებს უწევთ ცხოვრება. 

 

                                                   
43 იხილეთ ასევე - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

დეპარტამენტის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში.  
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2.2.1. პენიტენციური სისტემა 

ძალადობა  

პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმრების მიმართ ჩადენილი ფიზიკური ძალადობის 

კუთხით აღსანიშნავია, რომ დახურული ტიპის დაწესებულებებში თანამშრომელთა 

მხრიდან პატიმრებზე სავარაუდო ფიზიკური ძალადობის ერთეული შემთხვევები 

იკვეთება. თუმცა გამოვლინდა ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევები, როდესაც 

დახურულ დაწესებულებებში მოთავსებული პატიმრები საუბრობდნენ თანამშრომლების 

მხრიდან შეურაცხმყოფელ და აგრესიულ დამოკიდებულებაზე. გამოიკვეთა შემთხვევები, 

როცა დაწესებულების თანამშრომლები პატიმრებს სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ 

იმის გამო, რომ ისინი პროტესტის ნიშნად აცხადებდნენ შიმშილობას, აგზავნიდნენ 

საჩივრებს და რეკავდნენ სახალხო დამცველის აპარატში.  საგულისხმოა, რომ ზოგიერთ 

შემთხვევაში პატიმრები მიუთითებდნენ, რომ დაწესებულების თანამშრომლები მათ არ 

აძლევდნენ კალამს და ფურცელს, რათა საჩივარი არ დაეწერათ და ემუქრებოდნენ, რომ, 

სახალხო დამცველთან დარეკვის შემთხვევაში, დისციპლინური სახდელის სახით, 

შეუზღუდავდნენ სატელეფონო საუბრის უფლებას.44  

საანგარიშო პერიოდში კვლავ პრობლემური იყო პატიმართა შორის ძალადობის 

შემთხვევები. მაგალითისთვის, №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში ვიზიტის დროს 

სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა, უცხოელი პატიმრების მიმართ სხვა პატიმრების 

მხრიდან ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის შესახებ, სამი შეტყობინება მიიღო. 

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, უცხოელ პატიმრებს ქართველი თანამესაკნეები 

სცემდნენ, ართმევდნენ პირად ნივთებს და ტელეფონზე დარეკვის და მაღაზიაში 

პროდუქტების ყიდვის მიზნით, უნებართვოდ სარგებლობდნენ მათი პლასტიკური 

ბარათებით. როგორც ზემოთ მითითებული პატიმრები აცხადებდნენ, მათ საკნის შეცვლის 

თხოვნით მიმართეს დაწესებულების თანამშრომელს, თუმცა მათ თხოვნას 

ადმინისტრაციის მხრიდან დროული რეაგირება არ მოჰყოლია, რის გამოც მათ პროტესტის 

ნიშნად თვითდაზიანებები მიიყენეს და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაიყვანეს სხვა საკანში.45  

არაფორმალური მმართველობა 

გასული წლების მსგავსად, 2020 წელსაც პატიმრების ძალადობისაგან დაცვის 

თვალსაზრისით, კვლავ სერიოზულ გამოწვევად რჩება პენიტენციური დაწესებულებების 

არაფორმალური მეთოდებით მმართველობა. დაწესებულებების ადმინისტრაციების მიერ 

ადგილი აქვს არაფორმალური ლიდერებისთვის (ე.წ. მაყურებლებისთვის) 

უფლებამოსილების დელეგირებას და მათი მეშვეობით პენიტენციური დაწესებულებების 

                                                   
44 აღსანიშნავია, რომ მითითებულ ყველა შემთხვევაში პატიმრებმა უარი განაცხადეს სახალხო 

დამცველის მიერ სამართლებრივ რეაგირებაზე. 

45 უცხოელ პატიმართა მძიმე მდგომარეობის შესამსუბუქებლად, მნიშვნელოვანია, საკნებში 

განაწილებისას მაქსიმალურად გაითვალისწინონ მათი ენობრივი, რელიგიური და კულტურული 

თავისებურებები. ასევე, საკვების მომზადების დროს არ არის გათვალისწინებული სხვადასხვა 

რელიგიური კონფესიების საჭიროებები.  
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არაფორმალურ მმართველობას, რაც მიზნად ისახავს პატიმართა გაჩუმებას, მათთვის 

პრობლემებზე საუბრის აკრძალვას და დაწესებულებებში მოჩვენებითი წესრიგის 

შენარჩუნებას. აღნიშნულ პრობლემებზე საუბარია 2020 წელს არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაშიც.46 

არაფორმალური მმართველობა პატიმართა შორის ფიზიკური და მძიმე ფსიქოლოგიური 

ძალადობით ხასიათდება. ფსიქოლოგიური ძალადობა ძირითადად გამოძალვაში, 

დამცირებაში, გარიყვასა და სხვა ქმედებაში გამოიხატება. შედეგად, პატიმართა 

გარკვეული ნაწილი, რომელიც პრივილეგირებულ მდგომარეობაში იმყოფება, 

რეპრესიული მეთოდებით ახორციელებს არაფორმალურ მმართველობას, რაც, ხშირ 

შემთხვევაში, იწვევს პატიმართა შორის ძალადობას და გამოიხატება სადამსჯელო 

ღონისძიებების გატარებაში იმ პატიმრების მიმართ, რომლებიც არაფორმალური 

მმართველობის წესებს არ დაემორჩილებიან. 2020 წელსაც, №17, №15 პენიტენციურ 

დაწესებულებებში ჩატარებული მონიტორინგის დროს, სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის წევრებისთვის თვალშისაცემი იყო მსჯავრდებულთა გარკვეული ჯგუფის 

აქტიურობა, რაც სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებთან მსჯავრდებულთა 

კომუნიკაციის პროცესში ჩარევასა და პრობლემურ საკითხებზე მოსაუბრე 

მსჯავრდებულების გარიდებაში გამოიხატებოდა.  

პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებულ არაფორმალურ მმართველობასთან 

დაკავშირებული პრობლემები ნათლად გამოვლინდა, მათ შორის,  2020 წლის 31 ოქტომბერს 

და შემდგომ, განმეორებით, 2021 წლის 14 იანვარს, ქსნის №15 დაწესებულებაში, სადაც 

პატიმართა კონკრეტულმა ჯგუფმა სახალხო დამცველის თანამშრომლებს არ მისცა, ჯერ 

საარჩევნო უფლების რეალიზების პროცესზე დაკვირვების, შემდგომ კი დაწესებულების 

ექიმთან გასაუბრების საშუალება. ასევე, საგულისხმოა, რომ 2020 წლის 4 დეკემბერს და 

2021 წლის 13 იანვარს გლდანის №8 დაწესებულებაში ერთი და იგივე პატიმარი დაემუქრა 

სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებს და ციხეში ვიზიტის შეწყვეტა მოსთხოვა.47 

მოცემულ შემთხვევებზე დაყრდნობით, აშკარაა, რომ სახალხო დამცველის აპარატის 

თანამშრომლებისთვის საქმიანობაში ხელშეშლამ სისტემური სახე მიიღო, რის გამოც 

საფრთხე ემუქრება აპარატის თანამშრომლების უსაფრთხოებას.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, პენიტენციურ დაწესებულებებში პრივილეგირებული 

პატიმრების მიერ სახალხო დამცველის ინსტიტუციის მიმართ აგრესიის ასეთი ფორმით და 

მასშტაბებით გამოვლინება კიდევ უფრო ნათლად წარმოაჩენს არაფორმალური 

მმართველობის რეპრესიულ, ძალადობრივ მეთოდებს, რომელთა წინაშეც დგანან სხვა 

                                                   
46 კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა პენიტენციური დაწესებულებების მართვაზე, ხელმისაწვდომია: 

< https://bit.ly/317W0DP> [ბოლოს ნანახია 18.03.2021]. 

47 №8 დაწესებულება დახურული ტიპის ციხეა და ნიშანდობლივია, რომ ეს პატიმარი ყოველთვის მაშინ 

გადაადგილდება ციხის იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენი თანამშრომლები დაწესებულებაში 

მონიტორინგისთვის იმყოფებიან. 
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არაპრივილეგირებული პატიმრები. ასევე მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ მათ აქვთ 

მხარდაჭერა ადმინისტრაციის მხრიდან. 

გასაკვირი არ არის, რომ პატიმრები უმეტესწილად ერიდებიან ღიად დაუპირისპირდნენ 

კრიმინალურ სუბკულტურას, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც პენიტენციური 

სისტემის ადმინისტრაცია თანამშრომლობს სუბკულტურის წარმომადგენლებთან და 

იყენებს მათ პატიმრებთან „ურთიერთობების მოსაგვარებლად“ (შიმშილობის, საჩივრების 

დაწერის შემთხვევებში, სხვა ფორმით უკმაყოფილების გამოხატვის ან კონფლიქტური 

სიტუაციების დროს). შესაბამისად, ამ საკითხებზე, პატიმრები იშვითად მიმართავენ 

საგამოძიებო ორგანოებს. პატიმრები უპირატესობას ანიჭებენ სახალხო დამცველის 

აპარატისთვის ინფორმაციის კონფიდენციალურად მიწოდებას.  

2020 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა ის მცირე რაოდენობის საქმეები, 

სადაც პატიმრების მიმართვის საფუძველზე პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება როგორც 

კრიმინალური სუბკულტურის მიერ, ისე მათი მფარველი ან უმოქმედობით 

თანამონაწილეობაში მყოფი ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მიერ 

დანაშაულებრივი ფაქტების  შესაძლო ჩადენის ფაქტებზე.  სახალხო დამცველის აპარატმა 

2020 წელს 8 ასეთი საქმე შეისწავლა48 და საზოგადოებას  შესაბამისი მიგნებები 

წარმოუდგინა.49   

საქმეების შესწავლის მიზანი იყო, შეგვეფასებინა, რამდენად სრულყოფილად 

შეისწავლიან საგამოძიებო ორგანოები „კრიმინალურ სუბკულტურასთან“ დაკავშირებულ 

სავარაუდო დანაშაულებრივ ფაქტებს, რამდენად დროული და სრულყოფილია 

საგამოძიებო მოქმედებები და რამდენად გამოკვეთენ დანაშაულის შესაძლო ფაქტებსა და 

სისხლის სამართლის კანონით გათვალისწინებულ ქმედებებს მათ ჩამდენ პირებს. 

ჩვენ მიერ შესწავლილი საქმეების შედეგად დადგინდა, რომ საქართველოს 

პროკურატურის ორგანოები არაჯეროვნად ახორციელებენ უფლებამოსილებას და 

სერიოზული ხარვეზებით წარმართავენ საგამოძიებო მოქმედებებს. აღქმა, რომელსაც 

პროკურატურის მიერ წარმოებული გამოძიება აჩენს, იმგვარია, რომ ეფექტიანი 

რეაგირებისა და დამნაშავე პირთა დასჯის მოტივაცია საგამოძიებო 

უწყებას/სახელმწიფოს არ გააჩნია.  

                                                   
48 მოცემული 8 საქმიდან 3 არის დასრულებული სისხლის სამართლის საქმე (2013-2015 წლების ფაქტები), 1 

არის მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმე (2020 წლის ფაქტი), 3 არის დასრულებული სამსახურებრივი 

შემოწმება (2017-2018 წლების სავარაუდო ფაქტები), ხოლო ერთი - მიმდინარე სამსახურებრივი შემოწმება 

(2020 წლის ფაქტი). შესაბამისად, მასალების სრულად შესწავლა მოხერხდა ექვს დასრულებულ საქმეზე, 

ხოლო ორ მიმდინარე საქმეზე - ნაწილობრივად, ვინაიდან სახალხო დამცველის აპარატი შეზღუდულია 

საკანონმდებლო ჩარჩოთი, რომელიც მიმდინარე გამოძიებისას/წარმოებისას არ გვაძლევს საქმეზე 

სრულად წვდომის შესაძლებლობას. 

49 ამ საკითხთან მიმართებით დეტალური ანალიზი ხელმისაწვდომია საქართველოს სახალხო დამცველის 

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიშში. 
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მიუხედავად დანაშაულის შესახებ ინფორმაციაზე (მუქარა, ცემა, გამოძალვა, 

ეკონომიკური დანაშაულები, მოხელეთა მიერ უფლებამოსილების გადამეტება და სხვ.) 

გამოძიების დაწყების სავალდებულო მოთხოვნისა, პროკურატურა  არ იწყებდა გამოძიებას 

და საკითხს შესასწავლად სასჯელაღსრულების სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას 

უგზავნიდა,50 რომელსაც გამოძიების ჩატარების უფლებამოსილება არ გააჩნდა და მხოლოდ 

სამსახურებრივი შემოწმებით შემოიფარგლებოდა. უნდა აღინიშნოს, რომ  გენერალური 

ინსპექციის საგამოძიებო ქვემდებარეობა, ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის 

გათვალისწინებით, არ მოიცავდა პენიტენციური დაწესებულების/სამსახურის 

თანამშრომელთა მიერ დანაშაულის ჩადენის შესაძლო ფაქტზე გამოძიების წარმოებას. 

პროკურატურის მსგავსი მიდგომა პატიმრებს ვერ უჩენდა დაცულობისა და უსაფრთხოების 

განცდას და სურვილს - ეთანამშრომლათ გამოძიებასთან. დამატებით, ირკვევა, რომ 

გამოძიება მხოლოდ ისეთ ფაქტებზე დაიწყო, სადაც შედეგი პატიმრის გარდაცვალება ან 

წამება იყო.  

იმ საქმეებში, რომლებზეც ჩატარდა გამოძიება და სხვადასხვა პირების, მათ შორის, 

პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლებისა და დირექტორების მიმართაც კი 

დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა/დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი, 

პროკურატურის ორგანოების მხრიდან გამოძიების წარმოებისას არაერთი ხარვეზი 

გამოიკვეთა.  

როგორც ბრალდებული პატიმრების, ისე დაწესებულების თანამშრომლების ქმედების 

კვალიფიკაცია, რიგ შემთხვევაში, მსუბუქი მუხლებით შემოიფარგლებოდა. უმეტეს 

შემთხვევაში, პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომელთა მიერ დანაშაულის 

შესაძლო ჩადენის შესაძლებლობა საერთოდ არ შეუსწავლია გამოძიებას, მიუხედავად 

იმისა, რომ ამაზე მიუთითებდნენ საქმის ფიგურანტები, მათ შორის, თავად პენიტენციური 

სისტემის თანამშრომლები.   

ჩვენ მიერ შესწავლილ საქმეებში გამოიკვეთა, რომ გარკვეული საგამოძიებო მოქმედებები 

და მტკიცებულებების მოპოვება დაგვიანებული იყო, რის გამოც გარკვეული ინფორმაციის 

მოპოვება ვერ მოხერხდა. გარდა ამისა,  საქმეებში არ დაუკითხავთ ე.წ. პულტების 

მეთვალყურეები, რომლებიც ციხის ტერიტორიას 24-საათიან რეჟიმში აკვირდებოდნენ. არ 

შეუსწავლიათ არაუფლებამოსილი პირების ციხეში გადაადგილების ფაქტები, არ 

მოუპოვებიათ ამის დამადასტურებელი სატელეფონო ანძების ჩანაწერები. ეს და სხვა 

საგამოძიებო მოქმედებები შესაძლებელს გახდიდა მოწმეთა მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციის გადამოწმებას. 

გამოძიების მასალებმა აჩვენა, რომ პენიტენციური სისტემის უმოქმედობა ციხეში 

კრიმინალური სუბკულტურის არსებობისა და მისი გავლენების მიმართ, თითქმის 

არასოდეს ფასდება სამართლებრივად. გამოძიებას არც კი დაუკითხავს პენიტენციური 

                                                   
50ამჟამად, იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის 

დეპარტამენტი. 
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სისტემის მაღალჩინოსნები (გარდა ციხის ადმინისტრაციისა) და არ გაუტარებია მათ 

მიმართ საჭირო საგამოძიებო მოქმედებები, მიუხედავად იმისა, რომ პენიტენციური 

სისტემის წარმომადგენელი იმჟამინდელი სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის 

თანამშრომლებსა და ხელმძღვანელებზე, როგორც ე.წ. მაყურებლებისთვის 

პრივილეგიების მინიჭებაზე გადაწყვეტილების მიმღებ პირებზე, უთითებდა.  

ერთ საქმეში გამოძიებას დაზარალებულმა აცნობა, რომ ციხის დირექტორი და მოადგილე 

კრიმინალური ავტორიტეტების მეშვეობით არეგულირებდნენ მსჯავრდებულთა შორის 

კონფლიქტებს. ამავე საქმეზე დაკითხული ციხის დირექტორის ჩვენებით კი, მათი მიზანი 

იყო, თავიდან აერიდებინათ პატიმრების მასობრივი უკმაყოფილება და არეულობა, 

უპირატესობა უნდა მინიჭებოდათ ლიდერობით გამორჩეულ პატიმრებს, რომლებიც სხვა 

პატიმრებთან ავტორიტეტით სარგებლობდნენ და ამავე დროს, სასჯელაღსრულების 

დეპარტამენტთანაც თანამშრომლობდნენ. გამოძიება არ დაინტერესებულა, როგორ 

იმორჩილებდნენ კრიმინალური ავტორიტეტები პატიმრებს, ან რა ზომებს მიმართავდნენ 

დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში, არ დაინტერესებულან წარსულში ჩადენილი სხვა 

სავარაუდო დანაშაულებრივი ფაქტებით, არ გამოუვლენიათ სხვა სავარაუდო 

დაზარალებულები. მეტიც, ამავე საქმეში გამოიკვეთა, რომ პენიტენციურ 

დაწესებულებაში გარკვეული პატიმრებისთვის პრივილეგიების მინიჭება, რაც მათთვის 

დღის ნებისმიერ დროს თავისუფლად გადაადგილების უფლების მინიჭებაში 

გამოიხატებოდა, შეთანხმებული იყო სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის  

თავმჯდომარესთან და  მის მოადგილესთან. გამოძიებას არანაირი საგამოძიებო მოქმედება 

არ ჩაუტარებია ე.წ. მაყურებლებისთვის პრივილეგიების სად-ის ხელმძღვანელობის 

მხრიდან მინიჭების საკითხზე, 

2020 წლის განმავლობაში, სახალხო დამცველის აპარატს წარმოებაში აქვს ერთი პატიმრის 

საქმე, რომელიც მიუთითებს დახურულ დაწესებულებაში ე.წ. „საერთოს“ შეგროვებაზე. ამ 

ფაქტზე გამოძიება დაიწყო და მიმდინარეობს იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო 

სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტში, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 2231-

ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით.51 

სახალხო დამცველის აპარატმა პროკურატურის მიერ წარმოებული საქმეების გარდა, ასევე 

შეისწავლა სასჯელაღსრულების სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ 

ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმების მასალები 3 საქმეზე. სავარაუდო ქმედების 

ჩადენის დროა 2017-2018 წლები. როგორც ზემოთ აღინიშნა, პროკურატურამ პენიტენციური 

დაწესებულების ადმინისტრაციის თანამშრომლების მიერ დანაშაულის შესაძლო ჩადენის 

ფაქტებზე გამოძიების არ დაწყებით და საკითხის შესასწავლად საქმის 

სასჯელაღსრულების სამინისტროს გენერალური ინსპექციისთვის გადაცემით,  

საპროკურორო ზედამხედველობის გარეშე დატოვა ისეთი ფაქტების გამოკვლევა, რომელიც 

                                                   
51 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 4 სექტემბრის № MIA 4 20 02471896 წერილი და 

2021 წლის 16 მარტის № MIA 6 21 00641133. 
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სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს და რომელიც მრავალი 

პატიმრის უფლების შეზღუდვის საფუძველია ყოველდღიურად.  

მიუხედავად იმისა, რომ გენერალურმა ინსპექციამ განმცხადებელიც გამოკითხა და 

რამდენიმე პატიმარიც, მათთვის დამატებითი დეტალური კითხვები არ დაუსვამთ. 

რამდენიმე პატიმარმა უარი განაცხადა გენერალურ ინსპექციასთან თანამშრომლობაზე და 

ახსნა-განმარტების მიცემაზე. გენერალურ ინსპექციას არ უცდია გამოეკითხა 

დაწესებულების სხვა პატიმრებიც, ვისაც, შესაძლოა, ასევე მიეწოდებინათ ინფორმაცია 

დაწესებულებაში ე.წ. „მაყურებლების“ არსებობისა და პრივილეგიების შესახებ. 

მსგავსი შემთხვევა გამოვლინდა 2020 წელსაც. მსჯავრდებული ამ შემთხვევაშიც 

მიუთითებდა ქურდული სამყაროს წევრების გავლენებზე სხვა პატიმრებზე და მათთვის 

დაწესებულების ადმინისტრაციის მიერ მინიჭებულ პრივილეგიებზე, ასევე, 

დაწესებულების ადმინისტრაციის მიერ მათ გამოყენებაზე საკუთარი მიზნებისთვის. 

პროკურატურამ აპარატის მიმართვა, რეაგირებისთვის, ამ შემთხვევაშიც სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტში გადააგზავნა.52 

ზემოაღნიშნულზე დაყრდნობით, იკვეთება, რომ პენიტენციური სისტემის უმოქმედობა 

ციხეში კრიმინალური სუბკულტურის არსებობისა და მისი გავლენების მიმართ, თითქმის 

არასოდეს ფასდება სამართლებრივად. 

მოპყრობა, რომელიც უტოლდება არასათანადო მოპყრობას 

გასული წლების მსგავსად, განსაკუთრებული რისკის და დახურული ტიპის 

დაწესებულებების მართვა ეფუძნება სტატიკური უსაფრთხოების პრინციპებს, რაც 

გულისხმობს მაქსიმალურად მკაცრი შეზღუდვების, აკრძალვების რეჟიმის დაწესებას და 

არ არის ორიენტირებული მსჯავრდებულთა ქცევის პოზიტიური ცვლილებისკენ.53 

დახურული და განსაკუთრებული რისკის პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი 

პატიმრები, მათთვის საინტერესო აქტივობების გარეშე, 23 საათის განმავლობაში 

იმყოფებიან საკანში და მხოლოდ 1 საათის განმავლობაში - სასეირნო ეზოებში, რომელთა 

მწირი ინფრასტრუქტურა ვერ უზრუნველყოფს პატიმართა განტვირთვას და რეკრეაციას.54 

მსჯავრდებულებს, რომლებსაც დადგენილი აქვთ საშიშროების მაღალი რისკი, 

                                                   
52 2020 წლის 21 თებერვლის საქართველოს გენერალური პროკურატურის №13/11466 წერილი. ჩატარებული 

სამსახურებრივი შემოწმების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ, საქართველოს სახალხო 

დამცველის აპარატს, 2021 წლის იანვრის მდგომარეობით, ინფორმაცია არ აქვს. 

53 ევროპის საბჭო, მინისტრთა კომიტეტი, მინისტრთა კომიტეტის ღ (82) 17 რეკომენდაცია წევრი 

სახელმწიფოებისათვის, საშიში პატიმრების პატიმრობა და მოპყრობა (მიღებულია მინისტრთა 

კომიტეტის მიერ 1982 წლის 24 სექტემბერს მინისტრების მოადგილეების 350-ე შეხვედრაზე, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/39DLlFD >[ბოლოს ნანახია: 31.01.2021]. 

54 ეს ეზოები წარმოადგენს საკნის ტიპის ოთახებს, რომელიც ოთხივე მხრიდან დახურულია კედლით, 

ხოლო ღია ჭერში დამონტაჟებულია მეტალის გისოსები. ეზოებში მინიმალურად არის წარმოდგენილი 

სავარჯიშო ინვენტარი. 
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კანონმდებლობით მეტად აქვთ შეზღუდული გარე სამყაროსთან კონტაქტი.55 

დაწესებულებაში არსებული შემზღუდველი რეჟიმი და გარესამყაროსთან კონტაქტის 

შეზღუდვა ამწვავებს პატიმრების ფსიქიკურ მდგომარეობას. არსებული შემზღუდველი 

გარემო, იწვევს პატიმრების მხრიდან აგრესიას როგორც პერსონალის, ისე სხვა პატიმრების 

მიმართ და ქმნის ძალადობრივ გარემოს, რასაც მოჰყვება პატიმრების მხრიდან პროტესტის 

გამოხატვა შიმშილობითა და თვითდაზიანებების მიყენებით და ადმინისტრაციის მიერ 

მათ მიმართ უსაფრთხოების ღონისძიებების ხშირი გამოყენება. დაწესებულებებში 

წესრიგისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, უმნიშვნელოვანესია პერსონალსა და 

პატიმრებს შორის კონსტრუქციული და ნდობაზე დაფუძნებული, პოზიტიური 

ურთიერთობების ჩამოყალიბება.  

დახურული (№2 და №8) და განსაკუთრებული რისკის (№3 და №6) პენიტენციურ 

დაწესებულებებში მოთავსებულ პატიმართა გარე სამყაროსთან კომუნიკაციის 

შეზღუდვის არსებული პრაქტიკა და მათ საჭიროებებზე მორგებული აქტივობების 

არარსებობა, არა მხოლოდ ეწინააღმდეგება ნორმალიზაციის პრინციპს,  არამედ, უარყოფით 

გავლენას ახდენს პატიმართა ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, რაც, თავის მხრივ, 

ზრდის პატიმრების მიმართ ძალადობის რისკებს, პირდაპირ ეწინააღმდეგება 

საერთაშორისო სტანდარტებს56 და შეიძლება გაუტოლდეს სასტიკ, არაადამიანურ და 

დამამცირებელ მოპყრობას.  

წინა წლების მსგავსად, დახურული და განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებში 

ადგილი აქვს პატიმრების ხანგრძლივი დროით იზოლირების პრაქტიკას.57 საგულისხმოა, 

რომ №3 პენიტენციურ დაწესებულებაში გაზრდილია საკანში მარტო განთავსებული 

პატიმრების რაოდენობა.58 პენიტენციური დაწესებულების დებულების შესაბამისად, 

როგორც წესი, პატიმრები თავსდებიან ერთ ან ორადგილიან საკნებში,59 რის შესახებაც 

გადაწყვეტილების მიღება დირექტორის დისკრეციაა. სახალხო დამცველი ამ საკითხს 

პრობლემად განიხილავს, იმის გათვალისწინებით, რომ დასახელებული 

გადაწყვეტილების დასაბუთების ვალდებულება ნორმატიულად განსაზღვრული არ არის. 

უნდა აღინიშნოს, რომ პატიმრების თვეებისა და წლების განმავლობაში იზოლაციის 

                                                   
55 სამწუხაროა, რომ განსაკუთრებული პირობების მოქმედების პერიოდში, როდესაც შეზღუდული იყო 

პაემანი, პენიტენციურ დაწესებულებებში, გარკვეულ შემთხვევებში, მაინც გამოიყენებოდა 

დისციპლინური სახდელის სახით ტელეფონით სარგებლობისა და პირადი სახის კორესპოდენციის 

აკრძალვა. 
56 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი (CPT), 21-ე ზოგადი ანგარიში, CPT/info(2011) 28, სტრასბურგი, 

ევროპის საბჭო, 2011, პუნქტი 52.  

57 მაგალითისთვის, 2020 წელს №6 დაწესებულებაში ვიზიტის დროს პატიმრების ნახევარზე მეტი 

მოთავსებული იყო განცალკევებით, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი თვეების განმავლობაში 

იმყოფებოდა საკანში მარტო. 

58 2020 წელს ვიზიტის დროს საკანში მარტო განთავსებული იყო 34 პატიმარი, მაშინ, როდესაც 2019 წლის 

16-17 სექტემბრის ვიზიტისას ეს რიცხვი შეადგენდა 27-ს. 

59 მაგალითად, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს 

№108 ბრძანებით დამტკიცებული №6 პენიტენციური დაწესებულების დებულება, მუხლი 15. 
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პირობებში ყოფნა უშუალოდ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სტანდარტებს და სახალხო 

დამცველის შეფასებით, არასათანადო მოპყრობაა.60   

სახალხო დამცველი წლების განმავლობაში მოუწოდებს იუსტიციის მინისტრს, რომ 

დეესკალაციის ოთახი, როგორც უკიდურესი ზომა, გამოიყენებოდეს მხოლოდ სათანადო 

დასაბუთებით, არა უმეტეს 24 საათისა, და მულტიდისციპლინური მუშაობის პირობებში. 

მიუხედავად ამისა, ისევ მიმართავენ პატიმრების დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო 

საკნებში ხანგრძლივ, არამიზნობრივ და დასჯის მიზნით მოთავსებას61, რაც სახალხო 

დამცველის შეფასებით, ასევე უტოლდება სასტიკ, არაადამიანურ და ღირსების შემლახავ 

მოპყრობას.  

პენიტენციური დაწესებულებების დებულებების შესაბამისად, დეესკალაციის ოთახში 

ბრალდებულის/მსჯავრდებულის გადაყვანის ვადად კვლავ 72 საათია განსაზღვრული. 

ამასთანავე, არ არის შეზღუდული დეესკალაციის ოთახსა და სამარტოო (უსაფრთხო) 

საკანში უსაფრთხოების მიზნით პატიმრის განმეორებით მოთავსების რაოდენობა. 

პატიმრები დეესკალაციის ოთახსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკნებში უმეტეს 

შემთხვევაში მაქსიმალური ვადით გადაჰყავთ და ხშირად ერთსა და იმავე პირს 

ათავსებენ, ფაქტობრივად, უწყვეტად, რამდენიმე დღის განმავლობაში, წუთებისა და 

საათების ინტერვალით.62 ასევე, აღსანიშნავია, რომ კვლავ აქვს ადგილი 

არასრულწლოვნების დეესკალაციის ოთახში მოთავსებას.63  

დეესკალაციის ოთახში მოთავსებამდე, სიტუაციის განმუხტვის მიზნით, არ გამოიყენება 

მყისიერი ვერბალური დეესკალაციის მეთოდები, გარდა ამისა, არც დეესკალაციის ოთახში 

მოთავსების შემდეგ მიმდინარეობს არასრულწლოვნებთან მულტიდისციპლინური 

მუშაობა. სამარტოო (უსაფრთხო) საკანსა და დეესკალაციის ოთახში არსებულ 

არასათანადო პირობებში, მით უმეტეს, ხანგრძლივად, არასრულწლოვნის მოთავსება 

დაუშვებელია. ამგვარი ქმედება არასრულწლოვნების მიმართ არაადამიანურ და 

დამამცირებელ მოპყრობას უტოლდება.64 

                                                   
60 იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე, ჰარაკჩიევი და 

ტოლუმოვი ბულგარეთის წინააღმდეგ (HARAKCHIEV AND TOLUMOV v. BULGARIA) App. nos. 15018/11 and 61199/12, 

პარ. 204. 

61 აღსანიშნავია, რომ დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო საკნებში, საცხოვრებელ საკნებთან 

შედარებით, პატიმრებს მძიმე პირობებში უწევთ ყოფნა, რაც, მათ შორის, პირადი ჰიგიენის დაცვისა და 

ჭურჭლის სარეცხი საშუალებების შეზღუდულად მიწოდებაში გამოიხატება. დეესკალაციის ოთახებში 

პატიმრებს უმეტესად შეზღუდული აქვთ შხაპის მიღებისა და გასეირნების, მაღაზიით სარგებლობის, 

სატელეფონო ზარით, პირადი მიმოწერით და პაემნით სარგებლობის უფლება. ყოველივე ამის 

გათვალისწინებით, პატიმრები ხსენებულ საკნებში/ოთახებში მოთავსებას დასჯად აღიქვამენ. 
62 ამგვარი ვითარებაა №2, №3, №6 და №8 პენიტენციურ დაწესებულებებში. 

63 მაგალითისათვის, დეესკალაციის ოთახები და სამარტოო (უსაფრთხო) საკნები არასრულწლოვნებთან 

მიმართებით, №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში გამოიყენება. 

64 წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის თუ დასჯის საწინააღმდეგო 

კომიტეტის (CPT)-ს ამონაწერი მე-2 საერთო ანგარიშიდან [CPT/Inf(92)3], პარ. 56.  



57 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

პრობლემურია დეესკალაციის ოთახებისა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკნების 

არამიზნობრივი გამოყენებაც. პენიტენციურ დაწესებულებებში ფსიქოსოციალური 

მხარდამჭერი სერვისებისა და სიტუაციის მართვის სხვა რესურსის არარსებობის გამო, 

ადმინისტრაცია დეესკალაციის ოთახში ხანგრძლივი დროით ათავსებს პატიმარს, 

რომელსაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს.  

დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკნებში პატიმრების მოთავსება 

მხოლოდ უკიდურესი ზომა უნდა იყოს და ამ ღონისძიების გამოყენებამდე, უსაფრთხოების 

მიზნის მისაღწევად, დაწესებულების პერსონალმა უნდა გამოიყენოს სხვა, შედარებით 

ნაკლებად შემზღუდველი საშუალებები. დეესკალაციის ოთახსა და სამარტოო 

(უსაფრთხო) საკანში გადაყვანა უნდა გამოიყენებოდეს როგორც იმწუთიერი, 

გადაუდებელი ღონისძიება, რომელიც უნდა იყოს  რაც შეიძლება ხანმოკლე,65 მისი ვადა არ 

უნდა აღემატებოდეს 24 საათს66 და პარალელურად, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 

პატიმრისთვის მულტიდისციპლინური ჯგუფის (ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკის, 

ექიმის და, საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქიატრის) მიერ ადეკვატური დახმარების გაწევა, 

ხოლო, თუ ეს არასაკმარისი იქნება, პატიმარი დაუყოვნებლივ უნდა გადაიყვანონ №18 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების ფსიქიატრიულ 

განყოფილებაში ან სხვა ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში. 

წინა წლების მსგავსად, პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმრების სრული შემოწმება 

კვლავ რუტინულად მიმდინარეობს და არ ეფუძნება პატიმრისაგან იმწუთიერად 

მომდინარე რისკების შეფასებას. №8, №12 და №2 დაწესებულებებში სკანერით 

შემოწმების შემთხვევაშიც, ადგილი აქვს დამატებით პატიმრების სრული გაშიშვლების 

და ბუქნების გაკეთების პრაქტიკას. სრული შემოწმებისას პატიმრის სხეულის ყველა 

ნაწილს ერთდროულად აშიშვლებენ და არა ნაწილ-ნაწილ, რაც ეწინააღმდეგება 

დაწესებულების დებულებას და საერთაშორისო სტანდარტებს.67 ეს პრაქტიკა, სახალხო 

დამცველის შეფასებით, პატიმრების მიმართ დამამცირებელი მოპყრობაა, რაც 

განსაკუთრებით შემაშფოთებელია არასრულწლოვნების შემთხვევაში, ვინაიდან იგი, 

შესაძლოა, უფრო მეტად დამაზიანებელი იყოს ბავშვისთვის.  

სრული შემოწმება უნდა ჩატარდეს მხოლოდ კონკრეტული და დასაბუთებული ეჭვის 

საფუძველზე, ადამიანის პატივისა და ღირსების პატივისცემის პირობებში და მკაფიოდ 

დადგენილი პროცედურებით. ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში უნდა დამონტაჟდეს 

სკანერის აპარატი და უზრუნველყოფილი იყოს სრული შემოწმების ალტერნატივად მისი 

                                                   
65 წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის თუ დასჯის საწინააღმდეგო 

კომიტეტის (CPT)-ს ამონაწერი მე-2 საერთო ანგარიშიდან [CPT/Inf(92)3], პარ. 56. 

წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის თუ დასჯის საწინააღმდეგო 

კომიტეტის (CPT)-ს ამონაწერი მე-2 საერთო ანგარიშიდან [CPT/Inf(92)3], პარ. 56. წამების პრევენციის 

ევროპული კომიტეტის 2018 წლის 10-21 სექტემბრის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში (CPT/Inf 

(2019) 16), პარ. 94. 

67 ნელსონ მანდელას წესები, წესი 50.  
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გამოყენება. ამასთანავე, სკანერის, როგორც ალტერნატიული მეთოდის, გამოყენების 

შემთხვევაში, დამატებით არ უნდა გამოიყენებოდეს შემოწმების სხვა მეთოდები.68 

ზემოთ განხილული საკითხების გარდა, სახალხო დამცველი, წლებია, საუბრობს 

პენიტენციურ დაწესებულებებში დროული და ხარისხიანი სომატური (ფიზიკური) 

ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების უზრუნველყოფის და პატიმრების ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებზე, რომელთა დარღვევა შეიძლება შეფასდეს 

არასათანადო მოპყრობად. არ შესრულებულა სახალხო დამცველის მიერ ამ 

მიმართულებით გაცემული მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები და არ გაზრდილა 

პენიტენციური დაწესებულებების საშუალო სამედიცინო რგოლი, მათ შორის, მორიგე 

ექთნების რაოდენობა; ასევე, არ დანერგილა ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებული სერვისების მიმწოდებლების მოზიდვის სტრატეგია; პენიტენციურ 

დაწესებულებებში არ ხდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პერიოდული სკრინინგი. არ 

გაზრდილა ფსიქიატრების რაოდენობა, შესაბამისად, ფსიქიატრის მიერ ერთ დღეში 

მიღებული პაციენტების რაოდენობა 15-ს აღემატება; დაწესებულებებში არ არის 

უზრუნველყოფილი ექიმ ფსიქიატრის ვიზიტების სათანადო სიხშირე, ხოლო პაციენტის 

მოლოდინის დრო აღემატება 2 კვირას; კანონქვემდებარე ნორმატიულ დონეზე არ არის 

გაწერილი ფსიქიატრიული მულტიდისციპლინური გუნდის შემადგენლობა, გუნდის 

თითოეული წევრის ფუნქციები და ფსიქიატრიული დახმარების ორგანიზებისა და 

მიწოდების პროცედურა; არ შემუშავებულა კრიზისული შემთხვევის პრევენციის და 

მართვის სახელმძღვანელო. დაწესებულების სამედიცინო პერსონალი არ გადამზადებულა 

კრიზისული შემთხვევების პრევენციისა და მართვის საკითხებში; მულტიდისციპლინურ 

გუნდს არ შეუფასებია იმ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პაციენტთა 

საჭიროებები, რომელთაც სტაციონარული მკურნალობა არ ესაჭიროებათ. არ არის 

შემუშავებული საჭიროებებზე მორგებული ბიოფსიქოსოციალური დახმარების 

ინდივიდუალური გეგმა.  

კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებულმა შეზღუდვებმა 

უარყოფითი გავლენა იქონია არასრულწლოვანთა როგორც ფიზიკურ, ისე ფსიქიკურ 

ჯანმრთელობაზე. მიზნობრივი აქტივობების არარსებობა საზიანოა ნებისმიერი 

პატიმრისათვის, მაგრამ განსაკუთრებით არასრულწლოვნებისათვის, რომლებსაც 

გამორჩეულად სჭირდებათ ფიზიკური აქტივობა და აზროვნების სტიმულირება.69 

                                                   
68 სკანერის აპარატით შემოწმების შემდეგ, პირის დათვალიერებით შემოწმება დასაშვებია მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ სკანერით შემოწმებისას დადასტურდება, რომ პირი ფლობს 

აკრძალულ/არანებადართულ ნივთს (მაგ., №8 პენიტენციური დაწესებულების დებულება. მუხლი 641). 

69 იხილეთ წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის სტანდარტები, „არასრულწლოვნები, რომელთაც 

თავისუფლება აღეკვეთათ სისხლის სამართლის კანონმდებლობის საფუძველზე.“ ამონარიდი 24-ე 

საერთო ანგარიშიდან [CPT/Inf (2015) 1], გამოქვეყნდა 2015 წელს. წესი 107, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/2PjMV8k >[ბოლოს ნანახია: 27.01.2021]. 
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არასრულწლოვანთა კვების მენიუ, ფაქტობრივად, არ განსხვავდება სრულწლოვანი 

პატიმრების კვების მენიუსგან.  

2.2.2. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემა 

პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა არაერთი ინფორმაცია მიიღო პოლიციელების მიერ 

დაკავებისას არაპროპორციული, აშკარად გადამეტებული ძალის გამოყენების და 

დაკავების შემდეგ არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტების შესახებ.70 ასევე, 

საგულისხმოა სახალხო დამცველის აპარატის წარმოებაში არსებული საქმეები, სადაც 

განმცხადებლები პოლიციის მხრიდან სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე 

მიუთითებდნენ. აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს არაერთი დაკავებული პირი მიუთითებდა 

პოლიციის ავტომანქანაში (გაჩერებულ მდგომარეობაში ან ტრანსპორტირებისას) 

პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან არასათანადო მოპყრობაზე, მათ შორის, ცემაზე.  

აღსანიშნავია, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, სადაც მონიტორინგი 

ტარდება, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრები ამოწმებენ ვიზიტის დღემდე 

შესახლებული ყველა დაკავებულის პირად საქმეს. მითითებული დაკავების 

გარემოებებმა, დაზიანების ლოკალიზაციამ, რაოდენობამ და ხასიათმა მონიტორინგის 

ჯგუფს, პირის მიმართ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის თაობაზე, ეჭვი გაუჩინა. 2020 

წელს, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა 463 საეჭვო შემთხვევა გამოავლინა.71 ეს 

შემთხვევები მოიცავს როგორც ადმინისტრაციული წესით დაკავებულთა, ისე სისხლის 

სამართლის საქმეებს. მონაცემების თანახმად, 463 შემთხვევიდან 159 (34.3%) შემთხვევაში 

ადმინისტრაციული წესით დაკავებულმა პირებმა დაზიანება დაკავებისას ან/და 

დაკავების შემდეგ მიიღეს. რაც შეეხება დინამიკას წლების მიხედვით, 2016 წელს 

ადმინისტრაციული წესით დაკავებულმა პირებმა სხეულის დაზიანება დაკავებისას ან/და 

დაკავების შემდეგ მიიღეს სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ შესწავლილი საეჭვო 

შემთხვევების 12,8%-ში, 2017 წელს იგივე მაჩვენებელი - 26,4%, 2018 წელს - 26.8% და 2019 

წელს - 31.8% იყო, ხოლო 2020 წელს მითითებული სტატისტიკური მაჩვენებელი წინა 

წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა (34.3%). სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის შეფასებით, 2017 წლიდან შენარჩუნებულია ადმინისტრაციული წესით 

დაკავებული პირების მიმართ მოპყრობის გაუარესების ტენდენცია.  

                                                   
70 ჩატარებული შემოწმების შედეგად, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა პოლიციის მხრიდან წამების 

და სხვა არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტის შესახებ 58 გამოკითხული პირისგან მიიღო 15 

შეტყობინება. 

71 შემოწმება ჩატარდა კახეთის, იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, გურიის, აჭარის, შიდა 

ქართლის, ქვემო ქართლის, სამცხე ჯავახეთის, მცხეთა მთიანეთისა და სამეგრელოს რეგიონებში არსებულ 

პოლიციის ტერიტორიულ ორგანოებში და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. 
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მონიტორინგის შედეგები აჩვენებს, რომ პოლიციის კონტროლის ქვეშ ყოფნის პერიოდში, 

დაკავებულებს სამედიცინო მომსახურება დროულად მიეწოდებოდათ, მაგრამ 

გამოვლინდა ერთი შემთხვევა, როდესაც დაკავებულს სამედიცინო დახმარება 

დაგვიანებით აღმოუჩინეს.72 მისასალმებელია, რომ დროებითი მოთავსების 

იზოლატორებში სამედიცინო პუნქტების რაოდენობა 2020 წელს 19-დან 23-მდე გაიზარდა. 

საყურადღებოა დროებითი მოთავსების იზოლატორებში აღკვეთის სინდრომის73 მართვის 

საკითხი. არსებობს აღკვეთის სინდრომის მკურნალობის (დეტოქსიკაციის) სხვადასხვა 

მეთოდი - როგორც ნარკოტიკული ნივთიერებების გარეშე, ისე ნარკოტიკების 

მეშვეობითაც.   

2020 წლის 19 მარტს „ნარკომანიის ჩანაცვლებითი სპეციალური პროგრამით მკურნალობის 

განხორციელების შესახებ“ ბრძანებაში74 შესული ცვლილებით, მეტადონის პროგრამაში 

ჩართულთათვის გამონაკლისი დაიშვა და მათ ხუთდღიან დოზას სახლში ატანდნენ. 

                                                   
72 დაკავებულმა პირმა დაკავებისას წინააღმდეგობის გაწევის და პოლიციის მიერ ძალის გამოყენების 

დროს მიიღო არაერთი დაზიანება და გონება დაკარგა. პოლიციის თანამშრომელებმა იგი ამავე 

მდგომარეობაში გადაიყვანეს პოლიციის დაწესებულებაში და მხოლოდ მას შემდეგ გამოიძახეს სასწრაფო 

სამედიცინო დახმარება, როდესაც დაკავებული გონს მოვიდა.  

73 სხვადასხვა შეხამებისა და სიმძიმის სიმპტომთა ჯგუფი, რომელიც აღმოცენდება იმ ფსიქოაქტიური 

ნივთიერების მოხმარების შეწყვეტის ან შემცირებისას, რომელსაც, ჩვეულებრივ, მოიხმარდნენ დიდი ხნის 

განმავლობაში და/ან დიდი დოზებით. სინდრომს შესაძლებელია თან სდევდეს ფიზიოლოგიური 

დარღვევები, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3aGshWM> [ბოლოს ნანახია: 09.02.2021]. 

74 „ნარკომანიის ჩანაცვლებითი სპეციალური პროგრამით მკურნალობის განხორციელების შესახებ“ 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 3 ივლისის №01-

41/ნ ბრძანება. 
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შესაბამისად, მეტადონის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი პირები იღებენ 5 დღის 

ულუფას, რომელსაც, რიგ შემთხვევაში, განსაზღვრული დღეების ნაცვლად, უფრო ადრე 

მოიხმარენ, ან, შესაძლოა, დაკავების დროს ჩამოერთვათ მტკიცებულების სახით. ასეთ 

შემთხვევაში, თუ პირს აკავებდნენ და დროებითი მოთავსების იზოლატორში (დმი) 

გადაჰყავდათ, აღკვეთის სინდრომის მართვის საკითხი დგებოდა.   

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის ვიზიტების შედეგად დადგინდა, რომ აღკვეთის 

სინდრომის არსებობისას პაციენტს მედიკამენტები ეძლეოდა სიმპტომურად, უმეტესად 

ტკივილაგამაყუჩებელი ან/და დამამშვიდებელი პრეპარატები, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში 

არ იყო საკმარისი და დაკავებული მაინც ცუდად გრძნობდა თავს.  ზოგიერთ შემთხვევაში 

მედიკამენტების ეფექტი მცირე დროით გრძელდებოდა და ექიმს დღის განმავლობაში 

რამდენჯერმე უწევდა დამატებითი დოზის გაკეთება. დაკავებული სტაციონარში მხოლოდ 

მისი მდგომარეობის დამძიმების შემდეგ გადაჰყავდათ. შევისწავლეთ და აღმოჩნდა, რომ 

დმი-ს სამედიცინო პერსონალს არ აქვს ერთიანი სახელმძღვანელო, თუ როგორ უნდა 

მართონ აღკვეთის სინდრომი.  

2.2.3. ფსიქიატრიული დაწესებულებები 

ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა 

სახალხო დამცველის შეფასებით, ფსიქიატრიული დაწესებულებების პაციენტები არ 

არიან დაცულნი ძალადობის,  არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობისაგან. 2020 

წელს კვლავ გამოვლინდა გადატვირთულ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 

თანამშრომელთა მხრიდან პაციენტების მიმართ ფიზიკური ძალადობის და სიტყვიერი 

შეურაცხყოფების შემთხვევები.75 მაგალითად, შპს „თბილისის ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ცენტრში“ ჩატარებული მონიტორინგის ვიზიტისას, პაციენტები 

საუბრობდნენ ცემაზე, უხეშ მოპყრობასა და გულგრილ დამოკიდებულებაზე. ვიზიტისას, 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფი თავადაც შეესწრო შემთხვევებს, როდესაც პერსონალი 

პაციენტებს უყვიროდა, უხეშად მიმართავდა და პასუხობდა.76 

აღსანიშნავია, რომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ადგილი აქვს ასევე პაციენტთა 

შორის კონფლიქტისა და ძალადობის შემთხვევებს. ეს პრობლემა კვლავ მეტი სიმწვავით 

ვლინდება დიდი ზომის ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, სადაც ქაოტური, 

არათერაპიული გარემო, გადატვირთულობა და არასათანადო საყოფაცხოვრებო 

პირობებია.77 პრობლემის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზია დაწესებულებებში პაციენტებს 

შორის კონფლიქტების პრევენციის სტრატეგიის არარსებობა, რის გამოც პერსონალი 

პაციენტთაგან მომდინარე საფრთხეების გამოვლენას ვერ ახერხებს. უსაფრთხო და 

                                                   
75 აქვე აღსანიშნავია, რომ შპს „სენაკის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში“ პაციენტებს არ უსაუბრიათ 

პერსონალის მხრიდან ფიზიკურ ძალადობაზე, თუმცა არაეთიკური და უხეში მიმართვები აქაც 

პრობლემად რჩება. 

76 საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის საქმიანობის 

ანგარიში, 158. 

77 იქვე, 158. 
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თერაპიული გარემოს უზრუნველსაყოფად, მნიშვნელოვანია, კონფლიქტების და 

ძალადობის პრევენციის ინსტრუმენტთან ერთად, დაწესებულებებს ჰქონდეთ სტრატეგია, 

თუ რა ღონისძიებებს უნდა მიმართონ კონფლიქტებისა და ძალადობის შემთხვევაში. 

მოპყრობა, რომელიც არასათანადო მოპყრობას უტოლდება 

ფსიქიატრიულმა დაწესებულებებმა უნდა უზრუნველყონ პაციენტების მკურნალობა 

უსაფრთხო, თერაპიულ და მათი ღირსების დაცვის პირობებში.78  

სახალხო დამცველის შეფასებით, არასათანადო მოპყრობას უტოლდება ის საცხოვრებელი 

პირობები, რომლებშიც პაციენტებს უწევთ ცხოვრება და უტარდებათ მკურნალობა. ამ 

მხრივ, 2020 წელს განხორციელებული ვიზიტებისას, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა 

აღმოჩნდა შპს „ნარკომანიის პრევენციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში“. 

გადატვირთული პალატები, გაუმართავი და მოძველებული სველი წერტილები, 

არაჰიგიენური მდგომარეობა, მით უფრო იმ ფონზე, როცა პაციენტებს სუფთა ჰაერზე 

გასვლის ან სხვა საინტერესო აქტივობით დაკავების საშუალება არ ეძლევათ, 

განსაკუთრებულად დამთრგუნველ და მძიმე გარემოს ქმნის. საგულისხმოა, რომ 

სტაციონარების ინფრასტრუქტურა, სრულად ან ნაწილობრივ არ არის ადაპტირებული 

მობილობისა და სენსორული შეზღუდვის მქონე პირებისთვის. აღსანიშნავია, რომ შპს 

„ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრსა“ და შპს „თბილისის 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში“ ზოგიერთ პალატაში  4, 5 და 6 პაციენტი ცხოვრობს, 

რის გამოც შეუძლებელია სტანდარტით დადგენილი მინიმალური საცხოვრებელი ფართის 

უზრუნველყოფა. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ 2020 წლის განმავლობაში 

შემოწმებულ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში79 პაციენტების საცხოვრებელი პირობები 

არ გაუმჯობესებულა. დამატებით, ფსიქიატრიული დაწესებულებებისთვის არ არის 

შემუშავებული კვების ერთიანი სტანდარტი, სადაც დეტალურად გაიწერება 

დაწესებულების ვალდებულება, შესაბამისი პროდუქტით და კალორაჟით უზრუნველყონ 

პაციენტები. 

„ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით, შეზღუდვის მეთოდი 

უსაფრთხოების უკიდურესი, გამონაკლისი ზომაა და მისი გამოყენება დასაშვებია 

მხოლოდ მაშინ, როდესაც პაციენტი საფრთხეს უქმნის საკუთარ ან სხვის ჯანმრთელობას 

და საფრთხის თავიდან აცილება სხვაგვარად გარდაუვალია.80 აღსანიშნავია, რომ 

სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს სტაციონარში მოთავსებული პაციენტის მიმართ 

                                                   
78 ამონარიდი წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის ერთიანი ანგარიშიდან CPT/Inf(98)12-part. პარა. 32.  

79 სპეციალური პრევენციული ჯგუფი იმყოფებოდა შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის 

პრევენციის ცენტრში“, შპს „სენაკის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში“ და შპს „თბილისის ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ცენტრში.“ 

80 საქართველოს კანონი „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“, მუხლის 16(1). 
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ფიზიკური81 და ქიმიური82 შეზღუდვის საშუალებების გამოყენების შემცირებასა და 

აღმოფხვრას. ამის მიუხედავად, 2020 წლის მონიტორინგის შედეგებით, სახელმწიფოსა და 

დაწესებულებების მიდგომები ამ მიზნისაკენ არ ყოფილა მიმართული. 

ჩატარებულმა მონიტორინგებმა აჩვენა, რომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 

აღგზნებული ან/და აგრესიული პაციენტის ქცევის სამართავად შეზღუდვის მეთოდები 

კვლავ აქტიურად გამოიყენება. შპს „ნარკომანიის პრევენციის და ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ცენტრში“ მექანიკური შეზღუდვის მეთოდის გამოყენების ზრდის 

ტენდენციაც კი შეინიშნება.83 საგულისხმოა, რომ ფიზიკური შეზღუდვა, როგორც წესი, 

ქიმიურ შეზღუდვასთან კომბინირებულად გამოიყენება.84 ასევე გამოიყენება  შეზღუდვის 

კიდევ ერთი მეთოდი - იზოლაცია. შპს „თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში“ 

პაციენტებთან გასაუბრებით, პაციენტის ხანგრძლივი დროით პალატაში იზოლაციის 

სავარაუდო შემთხვევაც გამოვლინდა. ფსიქიატრიული დაწესებულებები არ აღრიცხავენ 

გამოყენებული შეზღუდვების ყველა მეთოდს, გასული წლების მსგავსად, მხოლოდ 

მექანიკური შეზღუდვის დოკუმენტირებას აწარმოებენ. 

სახალხო დამცველის შეფასებით, შეზღუდვის მეთოდების ზემოაღნიშნული პრაქტიკა  

იმით აიხსნება, რომ დაწესებულებებს  არ აქვთ  კრიზისული შემთხვევების პრევენციისა 

და არაძალისმიერი (დეესკალაციის)85  მეთოდებით მართვის პოლიტიკა, რომელმაც 

საბოლოო ჯამში უნდა აღმოფხვრას შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების პრაქტიკა. 

სამწუხაროდ, დაწესებულებების მართვის პოლიტიკა სიტუაციის ესკალაციის რისკების 

მინიმუმამდე დაყვანისკენ არ არის მიმართული.   

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მოთავსებულ პაციენტთა არანებაყოფლობითი 

მკურნალობა  

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში თვითნებობის მაღალი რისკის შემცველია იძულებითი 

სამედიცინო ინტერვენციებიც, დანიშნულების შესასრულებლად. თვითნებობის რისკი 

კიდევ უფრო იზრდება იმ ფონზე, რომ არ დოკუმენტირდება არც დანიშნული ინექციის 

იძულებით გაკეთების შემთხვევები, და არც პაციენტის ქცევის გასაკონტროლებლად, მისი 

                                                   
81 ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, 

„ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდებია პაციენტის სპეციალიზებულ პალატაში იზოლაცია ან/და ფიზიკური 

შებოჭვა“. 

82 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის მიხედვით, ქიმიური შეზღუდვა გულისხმობს პაციენტის 

მიმართ მედიკამენტების იძულებით გამოყენებას, მისი ქცევის გასაკონტროლებლად. იხ. წამების 

პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები, შესავალი, 2. 

83 2019 წლის პირველი 5 თვის მონაცემებით, დაწესებულებაში გამოვლენილია ფიზიკური შეზღუდვის 64 

შემთხვევა, მაშინ როდესაც, 2020 წლის პირველი 5 თვის მონაცემებით, 79 ასეთი შემთხვევა იყო. 

84 ამაზე მიანიშნებს „ფიქსაციის ჟურნალებში“ მითითებული მედიკამენტების დოზირება. 

85 დეესკალაციის ტექნიკის შემადგენელი ელემენტებია: პოტენციური კრიზისის დაუყოვნებელი შეფასება 

და სწრაფი ჩარევა; პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტაცია; ემპათიურობა და დამარწმუნებლობა; სტრესის 

მართვის ან რელაქსაციის ტექნიკების ფლობა, როგორიცაა სუნთქვითი ვარჯიშები; პირისთვის სივრცის 

გამოყოფა; არჩევანის შეთავაზება; ფიქრისთვის დროის მიცემა.  
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ნების საწინააღმდეგოდ შესრულებული სწრაფი ტრანკვილიზება.86 მათ შესახებ 

ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ პაციენტთან გასაუბრებით ან უშუალოდ 

ფაქტზე შესწრებით.87 შპს „თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში“ პაციენტები 

აღნიშნავდნენ, რომ ხშირია ინექციების იძულებით გაკეთება და ამ პროცესში სხვა 

პაციენტების მონაწილეობა. გამოვლინდა ქალი პაციენტებისთვის ინექციების იძულებით 

გაკეთების პროცესში კაცი პაციენტების მონაწილეობის შემთხვევებიც.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, სათანადო დასაბუთებისა და სამართლებრივი დაცვის 

გარანტიების გარეშე, პაციენტის ნების საწინააღმდეგოდ სწრაფი ტრანკვილიზაციის 

დამკვიდრებული პრაქტიკა, რომელიც იწვევს პაციენტის ცნობიერებისა და რეფლექსების 

სრულად ან ნაწილობრივ დათრგუნვას და გადაჭარბებულ სედაციას, ხელყოფს პაციენტის 

ფიზიკურ ხელშეუხებლობას88 და კვალიფიცირდება პაციენტისადმი არაადამიანურ და 

დამამცირებელ მოპყრობად. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, მკურნალობის 

თაობაზე პაციენტის ინფორმირებული თანხმობა გადამწყვეტია, ვინაიდან საქმე ეხება 

ძლიერ ფსიქოტროპულ მედიკამენტებს, რომელთა გამოყენებამ, შესაძლოა, ტანჯვა 

გამოიწვიოს და მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს ინდივიდის ჯანმრთელობას. თანხმობის 

გარეშე პაციენტის მკურნალობამ, შესაძლოა, წამებისა და არასათანადო მოპყრობის 

ზღვარსაც კი მიაღწიოს.89  

საქართველოში ფსიქიატრიული სტაციონარული დახმარება ნებაყოფლობითია, გარდა 

კანონით განსაზღვრული შემთხვევებისა.90 ნაბაყოფლობითობა გულისხმობს პაციენტის 

მიერ ნამდვილი ნების გამოხატვას, რომ მას სურს ფსიქიატრიული დახმარების მიღება 

დაწესებულებაში. კანონმდებლობა ითვალისწინებს სტაციონარში მოთავსებისა და 

მკურნალობის შესახებ პაციენტის ინფორმირებული თანხმობის მიღების აუცილებლობას, 

რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს სამედიცინო დოკუმენტაციაში.91 აღსანიშნავია, 

რომ პაციენტების უმეტესობა დაწესებულებაში შემოსვლისას ინფორმირებული 

თანხმობის ფორმას გაუცნობიერებლად ან იძულებით აწერს ხელს.92  

მნიშვნელოვანია პაციენტისგან ინფორმირებული წერილობითი თანხმობის მიღება 

მკურნალობის როგორც დაწყების, ისე გაგრძელებისა და მკურნალობის სქემის შეცვლის 

                                                   
86 იძულებითი ინექციის შემთხვევაში, სამედიცინო დოკუმენტაციაში მიეთითება მხოლოდ  ფაქტზე, რომ 

პაციენტს გაუკეთდა ინექცია დანიშნულების მიღმა.  

87 შპს „სენაკის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში“ სპეციალური პრევენციული ჯგუფი უშუალოდ 

შეესწრო პაციენტისათვის იძულებითი ინექციის გაკეთების ფაქტს.  
88 „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ გაეროს 2006 წლის კონვენციის მე-

17 მუხლი განამტკიცებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ფიზიკურ ხელშეუხებლობას.  

89 წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის საკითხებზე სპეციალური 

მომხსენებლის შუალედური ანგარიში გენერალური ასამბლეის წინაშე, A/63/175, 2008 წლის 28 ივლისი, 

პარა. 63, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3uecqqF >, [ბოლოს ნანახია: 30.12.2020]. 
90 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის 1-ლი პუნქტი.  

91 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტი. 

92 პაციენტები აცხადებენ, რომ არ იციან ხელი რას მოაწერეს, ზოგიერთი მათგანი ვერც ხელმოწერის ფაქტს 

იხსენებს. 
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ეტაპებზე.93 არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების შემთხვევაშიც კი, 

პაციენტის არანებაყოფლობითი სტაციონირება ავტომატურად არ განაპირობებს მის 

არანებაყოფლობით მკურნალობას.94 

მონიტორინგის შედეგები ცხადყოფს, რომ პაციენტებს არ მიეწოდებათ ინფორმაცია მათი 

მკურნალობის მეთოდებისა და დანიშნულებაში ცვლილებების თაობაზე, რათა 

მკურნალობის ტაქტიკის ყოველი ცვლილებისას გამოხატონ გაცნობიერებული თანხმობა 

და მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში. ეს პრობლემა განპირობებულია იმით, 

რომ ნორმატიულ დონეზე განსაზღვრული არ არის სტაციონარში მოთავსებისა და 

მკურნალობისთვის ცალ-ცალკე ინფორმირებული თანხმობების მიღების ვალდებულება. 

პაციენტების ნებაყოფლობით მოთავსებისა და მკურნალობის ფორმალური და 

ილუზორული ხასიათი დასტურდება იმითაც, რომ პაციენტები დაწესებულებებს 

საკუთარი ნებით ვერ ტოვებენ. ნებაყოფლობითობის არსი თავის თავში გულისხმობს 

იმასაც, რომ პაციენტს ნებისმიერ დროს უნდა შეეძლოს სტაციონირებაზე ინფორმირებული 

თანხმობის უკან გამოთხოვა და ფსიქიატრიული დაწესებულების დატოვება. 

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ფორმალურად ნებაყოფლობითი ფსიქიატრიული 

დახმარების მიმღები ის პაციენტები, რომლებიც ითხოვენ გაწერას და რომელთა მიმართაც 

არ არსებობს არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების პროცედურის გამოყენების 

სამართლებრივი საფუძველი, დაუყოვნებლივ უნდა გაწერონ სტაციონარიდან. 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხზე სახალხო დამცველი წლებია საუბრობს, წინა წლების 

მსგავსად, 2020 წელს პაციენტთა ხანგრძლივი ჰოსპიტალიზაცია კვლავ გადაუჭრელ 

პრობლემად რჩება. შესაბამისად, სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში 6 თვეზე მეტი ხნით მოთავსებული პაციენტების საჭიროებების 

შეფასების, მათი დაწესებულებებიდან გაწერისა და სათემო სერვისებზე 

გადამისამართებასთან დაკავშირებით, კვლავ შეუსრულებელია. საცხოვრისების მომავალ 

ბენეფიციართა რაოდენობის გათვალისწინებით, ასევე მნიშვნელოვანია, საცხოვრისების 

შექმნის გეგმის შემუშავება. პაციენტები, რომლებიც აქტიურ მკურნალობას არ საჭიროებენ, 

სათემო სერვისების  სიმწირის გამო და იმის გამო, რომ წასასვლელი არსად აქვთ, 

დაწესებულებას ვერ ტოვებენ.95   

                                                   
93 „ყველა პაციენტს, მიუხედავად მათი სტატუსისა, უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა უარი თქვან 

მკურნალობაზე ან სხვა სამედიცინო ჩარევაზე და ნებისმიერი გამონაკლისი ამ პრინციპიდან უნდა იყოს 

კანონით განსაზღვრული და ნათელი“. ამონარიდი წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის მე-8 

ზოგადი ანგარიშიდან - „არანებაყოფლობით მოთავსება ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში“ პარა. 41. 

94 ამონარიდი წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის მე-8 ზოგადი ანგარიშიდან - 

„არანებაყოფლობით მოთავსება ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში“ პარა. 41. ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/2PcedxF> [ბოლოს ნანახია: 30.12.2020]. 

95 შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში“ 2020 წლის 12 ივნისისთვის 

დაწესებულებაში 6 თვეზე მეტი ხნის განმალობაში იმყოფებოდა 12 პაციენტი, რომელთაგან 5 პაციენტი 1 

წელზე მეტი ხნით იყო მოთავსებული. მათ შორის არიან ისეთი პაციენტები, რომლებიც 2011 წლიდან 

იმყოფებიან ფსიქიატრიულ სტაციონარში. შპს „თბილისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში“ 2020 
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2.3. არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის გარანტიები/არასათანადო 

მოპყრობის გამომწვევი ფაქტორები 

 

არასათანადო მოპყრობის თავიდან ასაცილებლად, მნიშვნელოვანია, რომ 

კანონმდებლობის დონეზეც, და პრაქტიკაშიც, თავისუფლებააღკვეთილი/შეზღუდული 

პირები უზრუნველყოფილნი იყვნენ სამართლებრივი დაცვის მინიმალური გარანტიებით. 

საპროცესო გარანტიების ნორმატიულ დონეზე არსებობა და მათი ეფექტიანი აღსრულება, 

ამცირებს არასათანადო მოპყრობის რისკებს, რადგან შესაძლებელი ხდება უკანონო 

ქმედების გამოვლენა და მასზე რეაგირება.  

2.3.1. პენიტენციური სისტემა 

სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს ძალადობის შემთხვევების გამოვლენის,  

დოკუმენტირებისა და საგამოძიებო ორგანოსათვის შეტყობინების პროცედურის 

ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით ახალი წესის დამტკიცებას,96  რითაც განისაზღვრა ექიმის 

მიერ არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტის შესახებ შეტყობინების პირდაპირ 

საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორისთვის გაგზავნის ვალდებულება. ასევე 

მისასალმებელია ცვლილება, რომლის მიხედვითაც, ექიმი წამებისა და არასათანადო 

მოპყრობის შესახებ ეჭვის შემთხვევაში, ვალდებული გახდა მოახდინოს დაზიანების 

აღწერა, ფოტოგადაღება და საგამოძიებო ორგანოში გადაგზავნა განურჩევლად იმისა, 

მიიღო თუ არა პატიმრის ინფორმირებული თანხმობა. სამწუხაროდ, საანგარიშო პერიოდში 

პენიტენციური დაწესებულების ექიმებს არ ჩატარებიათ დაზიანების დოკუმენტირებისა 

და ფოტოგადაღების ტრენინგი. 

საინტერესოა საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია 

პატიმრების მიმართ ჩადენილი ძალადობის ფაქტების შესახებ მიღებულ 

შეტყობინებებთან დაკავშირებით. 2020 წელს პენიტენციური სამსახურის 

თანამშრომლების მხრიდან პატიმართა მიმართ ფიზიკური ან/და ფსიქოლოგიური 

ძალადობის სავარაუდო ფაქტთან დაკავშირებით, გამოძიება დაიწყო 30 სისხლის 

სამართლის საქმეზე. მათგან 25 საქმეზე გამოძიების დაწყებას საფუძვლად დაედო 

პატიმრის მიერ გაგზავნილი განცხადება/საჩივრიდან მიღებული ინფორმაცია. ეს იმაზე 

მეტყველებს, რომ 2020 წლის განმავლობაში, პატიმრების მიმართ პენიტენციურ 

დაწესებულებებში სავარაუდოდ ჩადენილ ძალადობაზე ინფორმაციის მიწოდების 

ძირითადი წყარო კვლავ პატიმართა ინდივიდუალური განცხადებები იყო.    

                                                   
წლის 16 სექტემბრისთვის დაწესებულებაში 6 თვეზე მეტი ხნის განმალობაში იმყოფებოდა 71 პაციენტი 

(24 კაცი და 47 ქალი), რომელთაგან 5 პაციენტი 1 წელზე მეტი ხნით იყო მოთავსებული. დაწესებულებაში 

არიან ისეთი პაციენტები, რომლებიც 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 წლებიდან არიან მოთავსებულები  

ფსიქიატრიულ სტაციონარში. 

96 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2020 წლის 30 ნოემბრის №663 ბრძანება.   
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სახალხო დამცველის შეფასებით, პენიტენციურ დაწესებულებებში ძალადობის 

შემთხვევების დოკუმენტირების მექანიზმის ეფექტიანობას ხელს უშლის 

არაკონფიდენციალურ გარემოში პატიმრის და ექიმის შეხვედრის დამკვიდრებული 

პრაქტიკა. ასევე აღსანიშნავია, რომ სათანადო  კვალიფიკაციის და ინფორმაციის არქონის 

პირობებში, ექიმები ვერ ახერხებენ დაზიანებების დოკუმენტირების მნიშვნელობის და 

მიზნის ახსნას და პატიმრის ნდობის მოპოვებას. 

საანგარიშო პერიოდში, პენიტენციურ დაწესებულებებში მიმდინარე პრევენციული 

ვიზიტების შედეგად გაირკვა, რომ პატიმრების დიდი რაოდენობით და დაწესებულების 

თანამშრომლების97 მცირე რაოდენობის თანაფარდობით გამოწვეული დისბალანსი ვერ 

უზრუნველყოფს დაწესებულებებში უსაფრთხო, დაცულ და მოწესრიგებულ გარემოს. 

გადატვირთულობის პრობლემა დგას როგორც ნახევრად ღია, ასევე დახურული ტიპის 

პენიტენციურ დაწესებულებებში. მაგალითად, №17 ნახევრად ღია დაწესებულებაში, 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის ვიზიტის დროს,98 1700 მსჯავრდებული იხდიდა 

სასჯელს, სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების 1 თანამშრომელზე 100 პატიმარი 

მოდიოდა, რაც წესრიგისა და უსაფრთხოების კუთხით დიდი გამოწვევას წარმოადგენს.99 

განსაკუთრებით მწვავედ წარმოჩინდა პერსონალის არასაკმარისი რაოდენობა და მისგან 

მომდინარე შედეგები  კოვიდ პანდემიის კონტექსტში. არასათანადო მოპყრობის რისკების 

კუთხით, შეიძლება ითქვას, რომ არსებული ვითარება, რაც უკავშირდება პანდემიის 

პერიოდში თანამშრომლების კიდევ უფრო დატვირთულ სამუშაო გრაფიკს, პატიმართა 

მიმართ მათ დამოკიდებულებებზეც აისახება. 

დამატებით, პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის პენიტენციურ დაწესებულებებში 

ერთად არიან განთავსებულნი ბრალდებულები და მსჯავრდებულები, რაც ხშირად 

კონფლიქტების მიზეზი ხდება. ასევე დარღვეულია საერთაშორისო სტანდარტები100 და 

პატიმრობის კოდექსის დადგენილი მოთხოვნა ბრალდებულების მსჯავრდებულებისაგან 

განცალკევებით განთავსების შესახებ.101 

სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ როგორც უსაფრთხოების და წესრიგის კუთხით, ისე 

ინფექციის კონტროლის თვალსაზრისით არსებული რისკებიდან გამომდინარე, დიდი 

                                                   
97 სამართლებრივი რეჟიმის და უსაფრთხოების განყოფილების თანამშრომლები. 

98 №17 დაწესებულებაში მონიტორინგის ვიზიტები განხორციელდა 2020 წლის 30 აპრილის 1 მაისს და 7 

მაისს. 

99 დაწესებულების შიგნით, ყაზარმულ რეჟიმზე იმყოფებოდა 50 თანამშრომელი. 34 სამართლებრივი 

რეჟიმის და 7 უსაფრთხოების განყოფილების თანამშრომელი (ამ განყოფილების უფროსების ჩათვლით) 

ასევე, ცენტრალური ადმინისტრაციის 9 მენეჯერი (დირექტორი, მოადგილეები და განყოფილების 

უფროსები). თანამშრომლები მორიგეობენ დღეგამოშვებით. ცვლაში სამართლებრივი რეჟიმის 

განყოფილების 17 თანამშრომელი იყო. 

100 გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესების მიღებული გაეროს გენერალური 

ასამბლეის რეზოლუციით 70/175 (ნელსონ მანდელას წესები) მიხედვით, ბრალდებულები და 

მსჯავრდებულები განცალკევებით უნდა იყვნენ განთავსებულნი. (წესი №11(ბ)). 

101 პატიმრობის კოდექსის მე-9 მუხლის მე-2 ნაწილი.  
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პენიტენციური დაწესებულებები მცირე და დაბალანსებული ინფრასტრუქტურის მქონე 

დაწესებულებებად უნდა გარდაიქმნას. 

გარე სამყაროსთან კონტაქტის საშუალება და არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის 

უმნიშვნელოვანესი გარანტიაა საჩივრის კონფიდენციალურად შეტანის შესაძლებლობა, 

როგორც თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების სისტემაში, ისე მის გარეთ.102 

საანგარიშო წელსაც, წინა წლების მსგავსად, გამოიკვეთა პატიმრების მიერ 

მოთხოვნა/საჩივრის უფლების რეალიზაციის კუთხით არსებული დაბრკოლებები. 2020 

წელს მონახულებულ ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში საჩივრის ყუთები 

განთავსებული იყო,103 თუმცა კვლავ ხვდებოდა ვიდეომეთვალყურეობის არეალში, რაც 

კონფიდენციალური საჩივრის ავტორის იდენტიფიცირების შესაძლებლობას იძლევა. 

აღსანიშნავია, რომ №8 და №6 დაწესებულებაში მყოფი პატიმრების ნაწილის თქმით, 

ადმინისტრაცია მათ არ აწვდის საჭირო მასალას104 და აბრკოლებს საჩივრების გაგზავნას. იმ 

შემთხვევაში კი, თუ პატიმრები შეძლებენ საჩივრის დაწერას და ყუთში მოთავსებას ან 

დაწესებულების თანამშრომლისთვის მის გასაგზავნად გადაცემას,105 პატიმრებმა ხშირად 

არ იციან, მივიდა თუ არა მათი კორესპონდენცია ადრესატამდე. პატიმრები აღნიშნავენ, 

რომ იბლოკება სახალხო დამცველის სახელზე გაგზავნილი კორესპონდენციაც.106 

საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ პატიმრები, სურვილის მიუხედავად, ვერ 

სარგებლობენ გასაჩივრების უფლებით პენიტენციურ სისტემაში არსებული 

სუბკულტურის გამო. საგანგაშოა, რომ საჩივრის მექანიზმის გამოყენება, არასათანადო 

მოპყრობის გამომწვევი ერთ-ერთი რისკფაქტორია სისტემაში. კერძოდ,  არაფორმალური 

მეთოდებით მმართველობის წესების თანახმად, საჩივრის დაწერა მიუღებელია და 

                                                   
102 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, სტანდარტები, პარ. 54, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3ubiT5o>[ბოლოს ნანახია: 18.01.2021]. 

103 2020 წლის 26 ივნისს №10 პენიტენციურ დაწესებულებაში განხორციელებული ვიზიტისას გაირკვა, რომ 

დაწესებულების ადმინისტრაციას საჩივრების ყუთები 16 მარტის შემდეგ არ გაუხსნია.  

104 საჩივრის უფლების რეალიზებისათვის, მნიშვნელოვანია პატიმრების თაბახის ფურცლებით, 

კონფიდენციალური საჩივრების კონვერტებით და საწერი კალმებით მომარაგება. 

105 2020 წელს განსაკუთრებული პირობების შემოღების შემდეგ, პატიმრები წერილებს და საჩივრებს  

სოციალური მუშაკის ნაცვლად დაწესებულების უსაფრთხოების ან რეჟიმის თანამშრომლებს გადასცემენ 

გასაგზავნად.   

106 2020 წელს ივლისი-აგვისტოს პერიოდში სახალხო დამცველის ცხელ ხაზზე №6 დაწესებულებიდან 7 

შეტყობინება შემოვიდა პატიმრის მიერ სახალხო დამცველის აპარატში და სხვა უწყებებში გასაგზავნი 

წერილების დაბლოკვის შესახებ. სახალხო დამცველის აპარატმა გადამოწმების შემდეგ დაადგინა, რომ 

პატიმართა საჩივრები სახალხო დამცველის კანცელარიაში არ შემოსულა.   
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საჩივრის დამწერი შესაბამისად დაისჯება.107 ჩამოთვლილ პრობლემებზე საუბარია 2020 

წელს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაშიც.108  

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციის მიუხედავად, საანგარიშო 

წლის განმავლობაში არ გაზრდილა სოციალური მუშაკების როლი პატიმრებისთვის 

უფლებების, მოვალეობების, მოთხოვნის/საჩივრის შეტანისა და განხილვის 

პროცედურებზე პერიოდულად ინფორმირებასთან დაკავშირებით. 

2.3.2. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემა 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით,109 დამკავებელმა 

მოხელემ დაკავებულ პირს გასაგები ფორმით უნდა განუმარტოს მისი საპროცესო 

უფლებები და დაკავების საფუძველი. ამის მიუხედავად, პოლიციის მიერ პირის საკუთარი 

უფლებების შესახებ ინფორმირება წინა წლების მსგავსად, კვლავ პრობლემური იყო. 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ ჩატარებული ინტერვიუების შედეგად 

დადგინდა, რომ დაკავებულ პირებს უმეტეს შემთხვევებში არც დაკავებისას და არც 

გამოკითხვის წინ, ან საერთოდ არ უმარტავენ უფლებებს, ან მხოლოდ ნაწილობრივ 

აწვდიან ინფორმაციას.110 

სახალხო დამცველი მიესალმება დაკავებულთა უფლებების თაობაზე ინფორმირების 

დონის ამაღლების კუთხით პოსტერების განთავსებას პოლიციის დაწესებულებებში.111 

თუმცა პოსტერების საშუალებით ინფორმირებასთან ერთად, რომლის წაკითხვა 

დაკავებულმა პირმა შეიძლება ვერც კი მოასწროს, მნიშვნელოვანია, რომ მას ინფორმაცია 

საკუთარ უფლებებზე ზეპირად და გასაგები ენით, დროულად მიეწოდოს. 

                                                   
107 მაშინ როდესაც პატიმართა დაახლოებით ნახევარი სასჯელს ნახევრად ღია ტიპის (№14, №15 და №17) 

დაწესებულებებში იხდის, 2020 წელს პატიმრებისგან სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული 1384 

განცხადებიდან, მხოლოდ 57 იყო ზემოაღნიშნული სამი დაწესებულების პატიმრების მიერ 

გამოგზავნილი. ასევე ყურადსაღებია იუსტიციის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია 

პენიტენციურ დაწესებულებებში სავარაუდოდ მომხდარი პატიმართა შორის ძალადობის ფაქტების 

შესახებ, რომლის თანახმად, 2020 წელს პატიმართა დაპირისპირების სულ 465 შემთხვევაზე მიიღეს 

ინფორმაცია და აქედან მხოლოდ 8 შეტყობინება გაიგზავნა №17 დაწესებულებიდან, 1 შეტყობინება 

გაიგზავნა №14 დაწესებულებიდან, ხოლო №15 დაწესებულებიდან არცერთი შეტყობინება არ გაგზავნილა. 

108 „კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა პენიტენციური დაწესებულებების მართვაზე“, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/317W0DP> [ბოლოს ნანახია 18.03.2021]. 

109 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი: 38(2) და მუხლი 174(1). 

110 სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან გასაუბრებისას, ადვოკატებიც ამახვილებენ ყურადღებას ამ 

საკითხზე და აღნიშნავენ, რომ დაკავებულმა პირმა საკუთარი უფლებების თაობაზე ინფორმაცია 

პირველად ადვოკატისგან მიიღო. 

111 სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ 2020 წელს მონახულებული პოლიციის დაწესებულებებისა 

და დროებითი მოთავსების იზოლატორების აბსოლუტურ უმრავლესობაში, შესასვლელებში 

განთავსებული იყო დიდი ზომის პოსტერები, რომლებიც შეიცავს საპროცესო უფლებების შესახებ 

ინფორმაციას. 
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პოლიციის მხრიდან დაკავებული პირის მიმართ არასათანადო მოპყრობის თავიდან 

ასარიდებლად, უმნიშვნელოვანესი გარანტიაა ადვოკატის დროული ხელმისაწვდომობა, 

ვინაიდან სწორედ დაკავების პირველ საათებში იმყოფება პირი ყველაზე მოწყვლად 

მდგომარეობაში. 2020 წელს, ჩვენი მონიტორინგის შედეგებით საგრძნობლად 

გაუმჯობესებულია პირველი 24 საათის განმავლობაში ადვოკატის საქმეში ჩართვის 

მაჩვენებელი. კერძოდ, 2020 წელს სისხლის სამართლის საქმეებში (სულ 430 საქმე) 

ადვოკატი პირველი 24 საათის განმავლობაში საქმეების 45%-ში ჩაერთო, 48 საათის 

განმავლობაში კი 29%-ში.112 აქვე აღსანიშნავია, რომ დაკავებული პირის მიერ ადვოკატის 

მოთხოვნის ან დაკავშირების დრო კვლავ არ აღირიცხება.  

რაც შეეხება ოჯახის ინფორმირებას პირის დაკავების შესახებ, სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის მიერ დამუშავებული მონაცემების მიხედვით, 2020 წელს, კანონმდებლობით 

დადგენილ 3-საათიან ვადაში113, ოჯახს დამუშავებული სისხლის სამართლის საქმეების 

84%-ში დაუკავშირდნენ. წინა წელთან შედარებით, ამ კუთხით მდგომარეობა ოდნავ 

გაუარესებულია, თუმცა მთლიანობაში მაინც სტაბილურია.114 

სახალხო დამცველი, წინა წლის მსგავსად115, მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 

უნდა შეიმუშაოს კონკრეტული მექანიზმი, რომელიც შესაძლებელს გახდის იმის 

შემოწმებას, პრაქტიკაში რამდენად ხორციელდება ოჯახის წევრებთან, ახლობლებთან ან 

ადვოკატთან დაკავშირების და დაკავების შესახებ ინფორმაციის შეტყობინების უფლება. 

სამწუხაროდ, აუდიო-ვიდეო ჩანაწერების წარმოებასთან დაკავშირებით სახალხო 

დამცველის მიერ წლების განმავლობაში გაცემული რეკომენდაციები, რომლებიც არაერთი 

საერთაშორისო სტანდარტით არის გამყარებული, დღემდე შეუსრულებელი რჩება. წამების 

პრევენციის ევროპული კომიტეტი წევრ სახელმწიფოებს რეკომენდაციით მიმართავს, 

აწარმოონ პოლიციის დაწესებულებებში დაკავებული პირის დაკითხვის პროცესის 

უწყვეტი ელექტრონული (აუდიო ან/და ვიდეო) გადაღება, რაც წამებისა და არასათანადო 

მოპყრობის პრევენციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამატებითი გარანტიაა.116 ევროპის 

საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა, ცინცაბაძის ჯგუფის საქმეებზე ბოლოს მიღებულ 

გადაწყვეტილებაში, მოუწოდა საქართველოს მთავრობას, გააძლიეროს წამების 

პრევენციის გარანტიები, კერძოდ, განიხილოს აუდიო-ვიდეო ჩანაწერების გამოყენება 

დაკავებულებისა და თავისუფლებააღკვეთილი პირების, სამართალდამცავი ორგანოს 

წარმომადგენლებთან კომუნიკაციის დროს. მათ შორის, მათი გამოკითხვისა და 

                                                   
112 სტატისტიკა წლების მიხედვით პირველი 24 საათის განმავლობაში ადვოკატის ჩართვასთან 

დაკავშირებით: 2017 წელი -15%, 2018 წელი -11,9%; 2019 წელი - 24,6%.  

113 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 177-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი.  

114 წლების მიხედვით დინამიკა შემდეგია: 2017 წელს -71%, 2018 წელს -86,8%. 2019 წელს - 94.4%. 

115 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 89; 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2019, 61. 

116 საბოლოო დასკვნა რუსეთის ფედერაციის მიმართ, წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი, CAT/C/RUS/CO/6, 

28.08.2018. 
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დაკითხვის პროცესში.117 ჩანაწერები უნდა იყოს დაცული, ინახებოდეს გონივრული დროით 

და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს დაკავებული პირისთვის, მისი ადვოკატისა და 

შიდა/საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმებისთვის, ისევე როგორც საგამოძიებო 

ორგანოებისთვის.118  

ამის საპირისპიროდ, საქართველოს კანონმდებლობით, პოლიციის დაწესებულებებში 

დაკავებულ პირთა დაკითხვის/გამოკითხვის პროცესის აუდიო-ვიდეო ჩაწერა 

სავალდებულო არ არის და პოლიციელთა შეხედულებაზეა დამოკიდებული. 2020 წელს 

დაკავებულ პირებთან და ადვოკატებთან გასაუბრება აჩვენებს, რომ პოლიციის 

დაწესებულებებში კვლავ არ მიმდინარეობს დაკავებულ პირთა გამოკითხვის პროცესის 

აუდიო/ვიდეო ჩაწერა.119 

სახალხო დამცველი, წლებია, რეკომენდაციით მიმართავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით განსაზღვროს პოლიციელთა (პატრულ-

ინსპექტორები/ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და 

ტერიტორიული ორგანოების თანამშრომლები) მოქალაქეებთან ურთიერთობისას 

ვიდეოგადაღების ვალდებულება და გადაღებული ვიდეომასალის შენახვის წესი და 

ვადები. ამ მხრივ 2020 წელს მდგომარეობა არ შეცვლილა და არცერთ ზემოთ მითითებულ 

შემთხვევაში არ არის გაწერილი ვიდეოგადაღების ვალდებულება. რაც შეეხება 

გადაღებული ვიდეომასალის შენახვის ვადებს, მხოლოდ პატრულ-ინსპექტორთა მიერ 

სამხრე კამერით120  გადაღებული ვიდეომასალის შენახვის ვადაა დადგენილი. ამგვარი 

საკანონმდებლო მოწესრიგების პირობებში, პრაქტიკაში სამხრე კამერები იშვიათად 

გამოიყენება. გამოკითხული დაკავებულები აღნიშნავდნენ, რომ მათი დაკავებისას 

პატრულ-ინსპექტორებს სამხრე კამერა ჩართული არ ჰქონდათ.121 ადვოკატები ასევე 

მიუთითებენ, რომ ჩანაწერების გამოთხოვის შემთხვევაში, როგორც წესი, აღმოჩნდება, რომ 

ან კამერა არ იყო ჩართული ან ჩანაწერი შემთხვევით წაიშალა. 

                                                   
117 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილება  ცინცაბაძე ჯგუფის საქმეებზე, მე-13 პუნქტი, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3a5Q0jT > [ბოლოს ნანახია:08.01.21].  

118 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 28-ე საერთო ანგარიში, 2019, პარ. 81, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3rBonoG>, [ბოლოს ნანახია: 08.02.2021]. გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის ანგარიში 

პოლონეთის მთავრობას, CAT/OP/POL/ROSP/1, 09.01.2020. პარა. 47, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2xXKrn7 > 

[ბოლოს ნანახია: 08.02.2021].  

119 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 287-ე მუხლის შესაბამისად საგამოძიებო 

მოქმედების დროს დასაშვებია ვიდეო და აუდიო ჩაწერა.  

120 „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის სამსახურის მიერ პატრულირების 

განხორციელების წესების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე შსს-ს მინისტრის 2005 წლის 15 

დეკემბრის №1310 ბრძანება, მუხლი 121. 

121 58 დაკავებულიდან 3 დაკავებული აღნიშნავდა, რომ დაკავების პროცესს იღებდნენ, 4 დაკავებულს 

ზუსტად არ ახსოვდა მიმდინარეობდა თუ არა ვიდეოგადაღება სამხრე კამერით, 4 დაკავებულთან 

დაკავშირებით ინფორმაცია არ არის, დანარჩენ 47 შემთხვევაში დაკავებულები აღნიშნავდნენ, რომ 

ვიდეოგადაღება არ მიმდინარეობდა.   
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2020 წელს გამოკითხული არაერთი დაკავებული მიუთითებდა პოლიციის ავტომანქანაში 

(გაჩერებულ მდგომარეობაში ან ტრანსპორტირებისას) პოლიციის თანამშრომლების 

მხრიდან არასათანადო მოპყრობაზე. სახელმწიფო ინსპექტორის 2019 წლის ანგარიშის 

თანახმად, სამართალდამცავთა მიერ სავარაუდო დანაშაულთა 30%-ის ჩადენის ადგილად 

დასახელებულია პოლიციის ავტომანქანა, რომლის შიდა პერიმეტრი არ არის აღჭურვილი 

ვიდეოსათვალთვალო სისტემით. 

2020 წელს პოლიციის რიგ დაწესებულებებში კვლავ პრობლემა იყო შიდა და გარე 

პერიმეტრის ვიდეოკამერებით სათანადოდ დაფარვა. ამასთანავე, კვლავ გრძელდებოდა 

დაკავებულთან ან დაწესებულებაში სხვა სტატუსით მყოფ პირთან გასაუბრებისთვის 

პოლიციის დაწესებულებების უფროსების და მათი მოადგილეების სამუშაო კაბინეტების 

აქტიური გამოყენება, სადაც არ მიმდინარეობს აუდიო-ვიდეო მეთვალყურეობა, რაც 

მნიშვნელოვნად ზრდის არასათანადო მოპყრობის რისკებს. 

საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი სივრცე, სადაც დაკავებულს 

ან მოქალაქეს შეიძლება უწევდეს ყოფნა, ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემით სრულად 

უნდა იყოს დაფარული. პოლიციის დაწესებულების ყველა შიდა და გარე პერიმეტრი, 

სადაც დაკავებულს შეიძლება უწევდეს ყოფნა, უნდა აღიჭურვოს ვიდეომეთვალყურეობის 

სისტემით, გარდა ისეთი შემთხვევებისა, როდესაც შესაძლებელია დაირღვეს 

დაკავებულის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება ან ადვოკატთან და ექიმთან 

შეხვედრის კონფიდენციალურობა.122 

არასათანადო მოპყრობის გამოსავლენად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საშუალებაა 

დაზიანებების სწორი დოკუმენტირება და ზოგადად, შსს-ს სისტემაში დოკუმენტაციის 

სათანადო წარმოება, იქნება ეს დაკავების ოქმების ხარვეზების გარეშე შევსება, პოლიციის 

განყოფილებებში ჟურნალების სათანადო წარმოება - პირის დაკავების თარიღისა და 

დროის,  დროებითი მოთავსების იზოლატორში წაყვანის თარიღისა და დროის და ა.შ. 

მითითებით; დაკავებულ პირთა აღრიცხვის წიგნის სათანადო წარმოება, რომელშიც 

აღიწერება დაკავებულის სხეულზე არსებული დაზიანებები, როგორც დაწესებულებაში 

შემოსვლის დროს, ასევე გასვლის დროს, და სხვა გარემოებები. 

სამწუხაროდ, პოლიციის ტერიტორიულ ორგანოებში კვლავ ხარვეზებით იწარმოება 

დაკავებულ პირთა შესახებ დოკუმენტაცია. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ 

მონახულებული 62 პოლიციის დაწესებულებიდან 27 დაწესებულებაში ჟურნალების 

შევსების არსებითი ხარვეზები გამოვლინდა.123 მნიშვნელოვანია, მათ შორის, შეიქმნას 

ისეთი მექანიზმი, რომელიც მონიტორინგის ორგანოებს მისცემს შესაძლებლობას, მიიღონ 

                                                   
122 საბოლოო დასკვნა რუსეთის ფედერაციის მიმართ, წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი, CAT/C/RUS/CO/6, 

28.08.2018. 

123 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციით, 2020 წლის 1 იანვრიდან - 2020 წლის 15 ნოემბრამდე ჟურნალის შეუვსებლობის ან 

არასწორად შევსების 41 ფაქტი გამოვლინდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 20 

ნოემბრის წერილი MIA 5 20 02723536. 



73 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

სარწმუნო ინფორმაცია პირის სტატუსის, პოლიციის დაწესებულებაში შესვლის და 

გამოსვლის დროის შესახებ. 

აღსანიშნავია, რომ სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ 2020 წელს დამუშავებული 

463 საეჭვო შემთხვევიდან124 122 შემთხვევაში იზოლატორში აღწერილი დაზიანებები 

პირის დაკავების ოქმში მითითებული არ ყოფილა.  ცხადია, ამ შემთხვევებში ჩნდება 

მყარი პრეზუმფცია, რომ შესაძლოა დაკავებული პირი პოლიციის კონტროლის ქვეშ 

დაექვემდებარა ფიზიკურ ძალადობას. 

ადმინისტრაციული დაკავების ოქმი საერთოდ არ შეიცავს გრაფას, სადაც პოლიციის 

თანამშრომელმა უნდა მიუთითოს დაკავებულის სხეულზე არსებული დაზიანებები, რაც 

არაერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს - პოლიციის ზოგიერთი 

თანამშრომელი ადმინისტრაციული დაკავების ოქმში, შენიშვნის გრაფაში აღწერს 

დაზიანებებს, ხოლო ზოგიერთი - არა.  

რაც შეეხება დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დაკავებულ პირთა დაზიანებების 

დოკუმენტირებას სამედიცინო პერსონალის მიერ, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ 

ექიმები სათანადო ყურადღებით არ ეკიდებიან დაზიანებების დოკუმენტირების საკითხს 

და დოკუმენტირებისას უგულებელყოფენ სტამბოლის პროტოკოლის მოთხოვნებს. 

არასათანადო მოპყრობის ფაქტის გამოსავლენად, უმნიშვნელოვანესია, რომ ექიმმა 

დაადგინოს კავშირი დაკავებულის სხეულზე არსებულ დაზიანებებსა და დაკავებული 

პირის მიერ მითითებულ, დაზიანებების მიყენების მეთოდებს შორის.125 წინა წლების 

მსგავსად, დროებითი მოთავსების იზოლატორების ექიმები დაკავებულის სხეულზე 

არსებულ დაზიანებებს კვლავ ხარვეზებით ადოკუმენტირებენ.126  

რაც შეეხება დაზიანებების ფოტოგრაფირების საკითხს, სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის მიერ დამუშავებული სტამბოლის პროტოკოლის მიხედვით, დოკუმენტირებული 

377 შემთხვევიდან ფოტო გადაღებული იყო 67 (17.7%) შემთხვევაში. სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფი გაეცნო 50 ფოტოს, 4 გადაღებული იყო დამაკმაყოფილებლად, 46 

შემთხვევაში კი ხარისხი არ იყო დამაკმაყოფილებელი, კერძოდ, პრობლემა იყო 

ფოკუსირებული ფოტოები, არასაკმარისი და არასათანადო განათება. ამასთან, დროებითი 

                                                   
124 საეჭვოდ მიიჩნევა ისეთი შემთხვევები, როცა სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებს დაკავების 

გარემოებების, დაზიანების ლოკალიზაციის, რაოდენობის და ხასიათის მხედველობაში მიღებით, 

გაუჩნდათ ეჭვი, რომ დაკავებული პირი სავარაუდოდ არასათანადო მოპყრობას დაექვემდებარა. 

125 წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის ეფექტიანი 

გამოძიებისა და დოკუმენტირების სახელმძღვანელო („სტამბოლის პროტოკოლი“), პარ. 104.  

126 2020 წელს შესწავლილი 463 საქმიდან, 377 (84.1%) შემთხვევაში დაზიანებები დოკუმენტირებული იყო 

სტამბოლის პროტოკოლის მიხედვით შედგენილი ოქმით.   
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მოთავსების იზოლატორებში კვლავ არ არის დადგენილი სტამბოლის პროტოკოლის 

შესაბამისად გადაღებული ფოტოების შენახვის ერთიანი წესი.127 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის, შეტყობინებების მიღების ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი წყაროა დროებითი მოთავსების იზოლატორები. დროებითი მოთავსების 

იზოლატორიდან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

თანამშრომლების მხრიდან ჩადენილი სავარაუდო ძალადობის თაობაზე 291 შეტყობინება 

შევიდა.128 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ დამუშავებული ზემოაღნიშნული 463 საეჭვო 

საქმიდან, 43 (9.3%) შემთხვევაში სახელმწიფო ინსპექტორთან შეტყობინება არ 

გაგზავნილა, მათ შორის, არის შემთხვევები, როდესაც დაკავებულს დაზიანებები 

აღენიშნება სახესა და თვალბუდეზე და დაზიანებების ხარისხი და ფერი მიანიშნებს, რომ 

ახლად მიღებული დაზიანებებია. აღსანიშნავია, რომ ეს მონაცემი 2019 წელთან 

შედარებით შემცირებულია. 2019 წელს, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ 

დამუშავებული 449 საქმიდან, 98 (21,8 %) შემთხვევაში არ იყო შეტყობინება გაგზავნილი. 

მოსამართლის როლი 

არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების პრევენციის კუთხით, მოსამართლეებს 

მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლიათ.129 საქართველოს სისხლის სამართლის 

საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებულია, რომ, თუ სისხლის სამართლის პროცესის 

ნებისმიერ ეტაპზე მოსამართლეს ეჭვი გაუჩნდება, რომ ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 

მიმართ ჩადენილია წამება, დამამცირებელი ან/და არაადამიანური მოპყრობა, ან თუ ამის 

შესახებ თავად ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა განუცხადა სასამართლოს, მოსამართლე 

რეაგირებისთვის მიმართავს შესაბამის გამოძიების ორგანოს.130 თუმცა, მნიშვნელოვანია, 

ცვლილებები შევიდეს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 

და აღნიშნული შესაძლებლობა ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ პირებთან 

მიმართებითაც იყოს უზრუნველყოფილი. ამის მნიშვნელობაზე მიუთითებს ის გარემოება, 

რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის დაკავებული პირების მიმართ 

სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის შემთხვევები კვლავ ხშირია. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციით, მოსამართლემ 70-ჯერ მიმართა შესაბამის საგამოძიებო ორგანოს, ვინაიდან 

                                                   
127 ფოტოები უმეტესად ინახება კომპიუტერის desktop-ზე განთავსებულ საქაღალდეში. ხშირად ფოტო 

დოკუმენტებს არ ეწერა სახელი, გვარი და თარიღი. იყო შემთხვევები, როდესაც ექიმებმა ვერ იპოვეს 

ფოტოები. 

128 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 2020 წლის 8 დეკემბრის წერილი №22000020027. 

129 თითოეული მხარე-სახელმწიფო იღებს ქმედით საკანონმდებლო, ადმინისტრაციულ, სასამართლო ან 

სხვა სახის ზომებს, რათა თავიდან აიცილოს წამების აქტები მისი იურისდიქციის ქვეშ მყოფ ნებისმიერ 

ტერიტორიაზე“, გაეროს წამების წინააღმდეგ კონვენცია, მუხ. 2(1). 

130 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 1911 მუხლი. 
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გაუჩნდა ეჭვი, რომ დაკავებულის მიმართ ადგილი ჰქონდა წამებას, არაადამიანურ ან/და 

დამამცირებელ მოპყრობას ან ამის შესახებ თავად განუცხადა დაკავებულმა.131 

მოსამართლის როლთან დაკავშირებით, ყურადსაღებია დისტანციური სასამართლო 

პროცესების პრაქტიკა. დისტანციური სასამართლო პროცესები, დროებითი მოთავსების 

იზოლატორში კონფიდენციალურ გარემოში არ მიმდინარეობს, რადგან თანამშრომლები 

დაკავებულს მარტო არ ტოვებენ. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ დაკავებულის 

ადვოკატიც დისტანციურად ერთვება სასამართლო სხდომას, რაც დაკავებულს უქმნის 

განცდას, რომ უფლებადამცველის გარეშე იმყოფება. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ  

ადვოკატის გარეშე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა გარემოცვაში 

მყოფი  დაკავებული ნაკლებად გაბედავს არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე საუბარს, 

რაც არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო შემთხვევების ეფექტიან გამოვლენას 

აბრკოლებს. დისტანციურ სასამართლო სხდომებთან მიმართებით, ასევე ნიშანდობლივია 

თავად მოსამართლის შეზღუდული შესაძლებლობა ვიზუალურად შეაფასოს დაკავებული 

პირის ფიზიკური და ფსიქოემოციური მდგომარეობა.132  

2.3.3. ფსიქიატრიული დაწესებულებები 

საანგარიშო პერიოდში ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, წინა წლების მსგავსად, 

პრობლემური იყო ძალადობის ფაქტების და მათზე რეაგირების დოკუმენტირების 

არსებული პრაქტიკა. ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არ არის დანერგილი პაციენტის 

მიმართ ჩადენილი შესაძლო ძალადობის დოკუმენტირებისა და საგამოძიებო უწყებაში 

შეტყობინების გაგზავნის სამართლებრივი მექანიზმი. ფსიქიატრიული დაწესებულებები, 

პრაქტიკულად, რეაგირების გარეშე ტოვებენ უკვე მომხდარ კონფლიქტებს, რადგან 

დაწესებულებებს არ აქვთ ვალდებულება სპეციალურ ჟურნალში აღნუსხონ ძალადობის 

შემთხვევები და მიიღონ შესაბამისი ზომები.  

აღსანიშნავია, რომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მომუშავე სამედიცინო პერსონალის 

არასაკმარისი კვალიფიკაცია და რაოდენობა არასათანადო მოპყრობის ძირითადი 

გამომწვევი მიზეზი ხდება. სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებას 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რათა მათ შეძლონ პაციენტის ვერბალური ან 

ფსიქიატრიაში აღიარებული სხვა თანამედროვე მეთოდებით დამშვიდება, ასევე 

პაციენტის დარწმუნება და დაყოლიება მკურნალობის პროცესის უზრუნველსაყოფად და 

ამ გზით თავი აარიდონ სხვა უფრო მეტად მზღუდავი მეთოდების გამოყენებას. ასევე 

საგულისხმოა, რომ სამედიცინო პერსონალის არასაკმარისი კვალიფიკაციისა და 

რაოდენობის გამო, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ადგილი აქვს პაციენტების 

                                                   
131 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2021 წლის 8 თებერვლის წერილი პ-1996-20. 

132 გასათვალისწინებელია ისიც, რომ დისტანციური სასამართლო სხდომების თაობაზე სახალხო 

დამცველის  მონიტორინგის ანგარიშში მოხვდა შემთხვევები, როდესაც ბრალდებულის გამოსახულება ან 

საერთოდ არ ჩანდა, არ ჩანდა ხარვეზებით და ბუნდოვნად. იხილეთ სახალხო დამცველის დისტანციური 

წესით ჩატარებული სისხლის სამართლის სხდომების მონიტორინგის ანგარიში, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3p8Z6Rx> [ბოლოს ნანახია: 10.02.2021].  
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ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვის პროცესში სპეციალური კვალიფიკაციის არმქონე, 

არასამედიცინო პერსონალის ან პაციენტების მონაწილეობას. შეზღუდვის პროცესში 

არასამედიცინო, სპეციალური ცოდნის არმქონე პერსონალის მონაწილეობის პრაქტიკა, 

არამარტო საფრთხის შემცველია პაციენტის ჯანმრთელობისათვის, არამედ ძლიერი 

მასტიგმატიზებელი გამოცდილებაა.  

გამოწვევად რჩება ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კუთხით დასაქმებული 

პერსონალის კვალიფიკაცია. სამწუხაროდ, შეუსრულებელია სახალხო დამცველის 

რეკომენდაციები ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში პაციენტთა უფლებების 

პატივისცემაზე დაფუძნებული, ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებით. ასევე, 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამა არც მოკლევადიან მკურნალობაზე მყოფი 

პაციენტებისთვის ითვალისწინებს ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისების 

ხელმისაწვდომობას.  

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ შპს „თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ცენტრში“ ჩატარებული მონიტორინგისას აღმოჩნდა, რომ კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტების მიხედვით, ფსიქოლოგებს ბოლო პერიოდში გავლილი 

არ აქვთ შესაბამისი გადამზადების კურსები და მათ პირად საქმეებში დაცული 

სერტიფიკატები 2011-2012 წლებით თარიღდება. რაც შეეხება სოციალურ მუშაკს, მის პირად 

საქმეში არ მოიძებნა სოციალური მუშაობის სფეროში ბაკალავრის, 

მაგისტრის/მაგისტრთან გათანაბრებული ან დოქტორის აკადემიური ხარისხის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი და სოციალური მუშაკისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების 

ტრენინგის გავლის შესაბამისი სერტიფიკატი. 

პაციენტის არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის უმნიშვნელოვანესი გარანტიაა 

პაციენტებისათვის ხელმისაწვდომი, მარტივი და კონფიდენციალური გასაჩივრების 

მექანიზმის დანერგვა, როგორც ფსიქიატრიული დაწესებულების შიგნით, ისე მის გარეთ.133 

მართალია, კანონმდებლობა ითვალისწინებს პაციენტის უფლებას, შეიტანოს საჩივარი და 

განცხადება სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებში,134 თუმცა 

ნორმატიულ დონეზე არ არის გაწერილი პროცედურა, როგორ უნდა იყოს 

უზრუნველყოფილი პაციენტის მიერ ამ მექანიზმების გამოყენება.  

აღსანიშნავია, რომ წინა წელთან შედარებით, გასაჩივრების ჰოსპიტალშიდა მექანიზმების 

დანერგვის მხრივ მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა. „ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონი არ განსაზღვრავს ფსიქიატრიული დაწესებულების 

ვალდებულებას, შეიმუშაოს პაციენტთა საჩივრების განხილვის ჰოსპიტალშიდა მექანიზმი 

                                                   
133 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მე–13 მუხლი. 

134 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის 1 „ზ“ პუნქტი. 
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და არც თავად ფსიქიატრიული დაწესებულებები ზრუნავენ საკუთარი ინიციატივით ამ 

მექანიზმის დანერგვასა და განვითარებაზე.135 

ნიშანდობლივია, რომ პრაქტიკაში პაციენტების მხრიდან გასაჩივრების მექანიზმებით 

სარგებლობისათვის აუცილებელია მათი საკმარისი ინფორმირება სამართლებრივი 

დაცვის გარანტიების შესახებ. ამის რელევანტური ილუსტრაციაა შპს „სენაკის ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ცენტრის“ შემთხვევა, სადაც განთავსებულია შიდა საჩივრების ყუთი, 

თუმცა უფუნქციოდ, ვინაიდან პაციენტებს არ აქვთ ინფორმაცია გასაჩივრების 

პროცედურების შესახებ. ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში გასაჩივრების პროცედურების 

შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის, სახალხო დამცველის ცხელი ხაზის ნომერი, არ არის 

განთავსებული პაციენტებისთვის ხელმისაწვდომ ადგილებში. ამასთან, ტელეფონის 

არქონის და კონფიდენციალურ გარემოში საუბრის შეუძლებლობის გამო, ტელეფონით 

პრაქტიკულად შეუძლებელია სახელმწიფო დაწესებულებასთან ან სახალხო დამცველის 

აპარატთან დაკავშირება. 

წინგადადგმულ ნაბიჯად უნდა შეფასდეს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებები, რომლითაც საკანონმდებლო დონეზე 

ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროში პაციენტთა უფლებების დაცვისა და მომსახურების 

ხარისხის შეფასების მონიტორინგის მექანიზმი განისაზღვრა.136 ცვლილებების მიხედვით, 

მონიტორინგი გულისხმობს ადგილზე შემოწმებას, რეკომენდაციების შემუშავებას, 

ანგარიშის საჯაროდ გამოცემას და დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციას, მაგრამ, 

სამწუხაროდ, მექანიზმი არ ითვალისწინებს პაციენტებისგან და სხვა დაინტერესებული 

პირებისგან კონფიდენციალური/ღია საჩივრების მიღების შესაძლებლობას. ასევე, 

აღსანიშნავია, რომ მონიტორინგის საფუძვლები 2020 წლის 1 სექტემბრამდე უნდა 

განსაზღვრულიყო, თუმცა ამ ეტაპამდე არ განსაზღვრულა.   

საქართველოს კანონმდებლობა შეიცავს რეგულაციებს, რომელთა მიხედვითაც 

შესაძლებელია გარკვეული თვითნებური გადაწყვეტილებების მიღება სამედიცინო 

პერსონალის მხრიდან. „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

არსებული ნორმა ექიმს ანიჭებს უფლებამოსილებას, წერილობითი გადაწყვეტილებით, 

უკიდურესი აუცილებლობისას, უსაფრთხოების მიზნით პაციენტს სხვადასხვა უფლებები 

შეუზღუდოს.137 კერძოდ, ექიმს აქვს უფლება პაციენტს შეუზღუდოს ტელეფონით 

სარგებლობის უფლება; სტაციონარის ხანმოკლე დროით დატოვების უფლება; წერილების, 

ამანათების და მნახველების მიღების უფლება; პირადი ნივთის ქონის უფლება; აუდიო-

                                                   
135 2019 წელს შპს ,,აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის’’ 

მონიტორინგის ანგარიშში სახალხო დამცველი მიესალმებოდა პაციენტის საჩივრების განხილვის 

კომისიის დანერგვას, რომელიც შეისწავლის პაციენტების მიერ ზეპირად ან წერილობით გამოთქმულ 

წინადადებებსა და პრეტენზიებს, 10, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3sIxe9H > [ბოლოს ნანახია: 21.01.2021].  

136 საქართველოს კანონი „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე, თავი VII1. 

137 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტი. 
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ვიზუალური ინფორმაციის მიღების უფლება, ასევე, საკუთარი ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის თაობაზე გასაგები ინფორმაციისა და სამედიცინო დოკუმენტაციის 

გაცნობის უფლება.  

ბუნდოვანია, რას გულისხმობს უსაფრთხოების მიზნით უფლების შეზღუდვა, 

გაურკვეველია, რა სახის უსაფრთხოების საფუძვლით აქვს ექიმს პაციენტის უფლებების 

შეზღუდვის შესაძლებლობა. შესაბამისად, ექიმების მხრიდან თვითნებური 

გადაწყვეტილებების მიღების პრევენციისთვის, მნიშვნელოვანია, თითოეულ 

უფლებასთან მიმართებით პროცედურა და კრიტერიუმები მკაფიოდ გაიწეროს. რაც 

შეეხება საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის თაობაზე გასაგები ინფორმაციისა და 

სამედიცინო დოკუმენტაციის გაცნობის უფლების შეზღუდვას, ეს ნებისმიერი მიზეზით 

გაუმართლებელია. 

2.4. სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების გამოძიება 

 

არასათანადო მოპყრობის ეფექტიანი გამოძიება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტიაა ამ 

დანაშაულის პრევენციისთვის. არასათანადო მოპყრობის ყველა შემთხვევა მკაცრად უნდა 

იყოს დაისაჯოს და ამისთვის საჭიროა ყველა გამოძიება ეფექტიანად წარიმართოს. 

სამწუხაროდ, 2020 წლის განმავლობაში, არაერთი გამოწვევა გამოვლინდა ამ 

მიმართულებით. წლიდან წლამდე ამ პრობლემაზე საუბრობენ ადგილობრივი138 თუ 

საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები.139  

2019 წლის პირველი ნოემბრიდან სამართალდამცავთა მიერ არასათანადო მოპყრობის 

დანაშაულთა დაუსჯელობის პრობლემის აღმოსაფხვრელად შექმნილი სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახური ამოქმედდა. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურთან 

მიმართებით ხაზი უნდა გაესვას თანამშრომლობის ხარისხს. ინსპექტორის სამსახურთან 

კომუნიკაციის პროცესში ხარვეზები ამ დრომდე არ დაფიქსირებულა. ინსპექტორის 

სამსახურმა ათეულობით საქმეზე მიაწოდა სახალხო დამცველის აპარატს გამოძიების 

შესახებ დეტალური ინფორმაცია, ხოლო ორ სისხლის სამართლის საქმეზე, საგამონაკლისო 

წესით, მისცა გამოძიების მასალების გაცნობის შესაძლებლობა. 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ამოქმედებამდე, სამართალდამცავთა მიერ 

ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის დანაშაულების გამოძიებისა და 

                                                   
138 არასათანადო მოპყრობის პრევენცია და რეაგირება მომხდარ ფაქტებზე, საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაცია, 2019; არასათანადო მოპყრობის პრევენცია პოლიციის საქმიანობაში, ადამიანის 

უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), 2019; სამართალდამცავთა მხრიდან 

არასათანადო მოპყრობის შემთხვევათა გამოძიების ხარვეზები და მსხვერპლთა სამართლებრივი 

მდგომარეობა საქართველოში, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, 2018. 

139 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) ანგარიში 2018 წლის სექტემბერში საქართველოში 

ვიზიტის შედეგების შესახებ. პარ. 13-15; Human Rights Watch-ის 2020 წლის ანგარიში საქართველოს შესახებ; 

Human Rights Watch-ის 2019 წლის ანგარიში საქართველოს შესახებ; Amnesty International-ის 2017-2018 წლის 

ანგარიში საქართველოს შესახებ. 
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სისხლისსამართლებრივ დევნაზე პასუხისმგებელი ერთადერთი ორგანო საქართველოს 

პროკურატურა იყო. 2019 წლის პირველ ნოემბრამდე ჩადენილ დანაშაულებს კვლავ 

საქართველოს პროკურატურა იძიებს. სამწუხაროდ, პროკურატურის მიერ წლების 

განმავლობაში წარმოებული არასათანადო მოპყრობის საქმეების გამოძიება არ 

აკმაყოფილებს ეფექტიანი გამოძიების სტანდარტებს140, უწყება არც საზოგადოებას აწვდის 

ინფორმაციას მის წარმოებაში არსებულ მნიშვნელოვან საქმეებზე.  

საქართველოს კონსტიტუციით განისაზღვრა, რომ საქართველოს პროკურატურა 

დამოუკიდებელი და ანგარიშვალდებული კონსტიტუციური ორგანოა. ადამიანის 

უფლებების დაცვის კუთხით, მას მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. პროკურატურის 

დამოუკიდებლობა და ჯეროვანი საქმიანობა უმნიშვნელოვანესია როგორც დარღვეული 

ადამიანის უფლებების აღდგენის, ისე ზოგადი პრევენციის თვალსაზრისით. საქართველოს 

გენერალური პროკურატურის მნიშვნელოვანი როლის გათვალისწინებით, პროკურატურის 

ინსტიტუციური მოწყობისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმების 

გასაუმჯობესებლად, გენერალური პროკურატურის რეფორმის დაწყება კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, სახალხო დამცველმა გენერალური პროკურატურის 

რეფორმის დაწყების თაობაზე წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს,141 

თუმცა პარლამენტს, 2019 წლის მსგავსად, ეს წინადადება არც საანგარიშო პერიოდში 

გაუთვალისწინებია. შესაბამისად, გენერალური პროკურატურის რეფორმის საჭიროება 

კვლავ აქტუალური საკითხია. 

2020 წლის სექტემბერსა142 და 2021 წლის მარტში, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა143 

კვლავ მოუწოდა ხელისუფლებას, გაატაროს რეფორმები პროკურატურის 

დამოუკიდებლობის, ეფექტიანობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდის მიზნით. 

კომიტეტმა აღნიშნა, რომ გამოძიების ეფექტიანობასთან დაკავშირებით არსებული 

მუდმივი შეშფოთება მიუთითებს, რომ აქამდე გატარებული ღონისძიებები (მათ შორის, 

2017-2018 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის ფარგლებში) არ არის საკმარისი და 

პროკურატურის დამოუკიდებლობისა და ანგარიშვალდებულების საჭირო დონის 

მისაღწევად აუცილებელია შემდგომი მდგრადი რეფორმების გატარება. მინისტრთა 

კომიტეტის ეს გადაწყვეტილება ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 

გადაწყვეტილების აღსრულებისას მიიღო როგორც საჭირო ზოგადი ღონისძიება 

დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით.  

                                                   
140 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში, არასათანადო მოპყრობის სისხლის 

სამართლის საქმეთა გამოძიების ეფექტიანობა, თბილისი, 2019, 6. 

141 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში,  თბილისი, 2019, 84. 

142 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 1383-ე სხდომის, 2020 წლის 29 სექტემბერი – 1 ოქტომბრის 

გადაწყვეტილება, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2QhV0dR >[ბოლოს ნანახია 22.03.2021]. 

143 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 1398-ე სხდომის, 2021 წლის 9 – 11 მარტის გადაწყვეტილება, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3r6YLje > [ბოლოს ნანახია 22.03.2021]. 
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ცალკე გამოვყოფთ საქართველოს გენერალური პროკურატურისა და სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურის მიერ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების 

მიმართ გამოძიების დაწყებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის კონკრეტულ 

მაჩვენებლებს 2019-2020 წლებში. 2020 წლის 1-ლი იანვრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის 

ჩათვლით, საქართველოს პროკურატურამ პოლიციელების მიერ ჩადენილ სავარაუდო 

დანაშაულის 1 საქმეზე დაიწყო გამოძიება, რომლის ფარგლებშიც ბრალდებულად 3 პირი 

ცნო. პოლიციელების სავარაუდო მონაწილეობის 176 ფაქტზე დაიწყო გამოძიება 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა. ამ საქმეებში ბრალდებულად 3 პირი იქნა 

ცნობილი. 2019 წლის მონაცემთან შედარებით, გამოძიებების დაწყების საერთო 

მაჩვენებელი 2020 წელს შემცირებულია. კერძოდ, 2019 წლის 1-ლ ნოემბრამდე 

პროკურატურამ პოლიციის თანამშრომლის მიმართ გამოძიება დაიწყო 298 საქმეზე, მათგან 

ბრალდებულად იქნა ცნობილი 4 პირი, ხოლო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 

ამოქმედების - 2019 წლის 1-ლი ნოემბრის შემდეგ, ამ უკანასკნელმა 2019 წლის 

განმავლობაში ჯამში პოლიციის თანამშრომლის სავარაუდო 62 შემთხვევაზე დაიწყო 

გამოძიება და მათგან ბრალდებულად ცნობილ იქნა 1 პირი.   

ამის მიუხედავად, გაზრდილია პენიტენციურ დაწესებულებებში მომხდარ ფაქტებზე 

გამოძიების დაწყების მაჩვენებელი. კერძოდ, 2020 წელს საქართველოს გენერალურმა 

პროკურატურამ პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომელთა სავარაუდო 

დანაშაულების ფაქტზე 1 გამოძიება დაიწყო, რომლის ფარგლებშიც ბრალდებულად ცნო 1 

პირი, ხოლო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა კი - 30 საქმეზე. 2019 წლის 1-ლ 

ნოემბრამდე პროკურატურამ პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლის სავარაუდო 

დანაშაულის ფაქტებზე გამოძიება 18 საქმეზე დაიწყო, ხოლო სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურმა - 1 საქმეზე. არცერთ საქმეზე არ უცნიათ პირი ბრალდებულად.144 

ტენდენციის სახით აღსანიშნავია, რომ პოლიციისა და პენიტენციური დაწესებულებების 

თანამშრომლების სავარაუდო დანაშაულების გამოძიებას, როგორც პროკურატურა, ისე 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურიც, ძირითადად საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსის 333-ე მუხლით - უფლებამოსილების გადამეტების საფუძვლით იწყებენ. 

აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1441 მუხლით 

(წამების აკრძალვა) გამოძიება არ დაწყებულა. რაც შეეხება საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 1443 მუხლს (დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა), 2020 

წელს ამ მუხლით გამოძიება სახელმწიფო ინსპექტორმა 18 შემთხვევაში პოლიციის 

თანამშრომლის, ხოლო 5 შემთხვევაში პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლის 

შესაძლო დანაშაულის ფაქტების თაობაზე დაიწყო. 

აღსანიშნავია სახალხო დამცველის მიერ 2013-2019 წლებში პროკურატურაში გაგზავნილი 

107 წინადადების საფუძველზე დაწყებულ გამოძიებასთან დაკავშირებული პრობლემური 

                                                   
144 დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების დეპარტამენტის საქმიანობის 2020 წლის ანგარიში, წამებისა და სხვა სასტიკი, 

არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის თავი.  
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საკითხები. სახალხო დამცველი 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშშიც აღნიშნავდა, რომ 

დასახელებული 107 წინადადების საფუძველზე, გამოძიების ფარგლებში პასუხისმგებელი 

პირი არ გამოვლენილა. რაც შეეხება 2020 წლის მონაცემებს, სახალხო დამცველის მიერ 2013-

2019 წლებში პროკურატურაში გაგზავნილი 107 წინადადების საფუძველზე დაწყებული 

გამოძიების ფარგლებში, პასუხისგებაში მხოლოდ პოლიციის 3 თანამშრომელი მიეცა, 

დაზარალებულად მხოლოდ 1 პირი ცნეს. 

საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველის აპარატმა სავარაუდო არასათანადო 

მოპყრობასთან დაკავშირებით შესწავლილ სისხლის სამართლის საქმეებში 

მნიშვნელოვანი ხარვეზები გამოავლინა.  

აპარატის წარმოებაში არსებული არაერთი განცხადების შესწავლის შედეგად გამოიკვეთა, 

რომ საგამოძიებო ორგანოს მხრიდან, რიგ შემთხვევებში, ვერ ხერხდება მნიშვნელოვანი 

საგამოძიებო მოქმედების - სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარება 

(კომისიური/კომპლექსური ექსპერტიზა). საექსპერტო კვლევის ჩატარების 

დამაბრკოლებელი გარემოებაა მედიცინის კონკრეტული დარგის სპეციალისტების 

მონაწილეობის შეუძლებლობა, რაც განპირობებულია ამ უკანასკნელთა უარით, მათ 

კომპეტენციას მიკუთვნებული კვლევის ნაწილში მონაწილეობის მიღებაზე. 

საგულისხმოა, რომ შესწავლილ საქმეებში სამედიცინო ექსპერტიზის 

(კომისიური)ჩატარების შეუძლებლობის გამო, საგამოძიებო ორგანომ ვერ შეაფასა 

კონკრეტულ პირთა ბრალეულობის საკითხი. ამით ზიანი მიადგა როგორც 

დაზარალებულთა უფლებებს, ასევე, შეუსრულებელი დარჩა სახელმწიფოს ზოგადი 

ვალდებულება, სავარაუდო დანაშაულის გამოძიების კუთხით. გარდა ამისა, გამოვლინდა 

სამი საქმე, სადაც სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარებას  7, 9, 18 თვე დასჭირდა. 

ზემოთქმულის გარდა, 2019 წლის მსგავსად, საანგარიშო პერიოდშიც გამოიკვეთა 

ბრალდებულთა მიმართ დანიშნული სასამართლო ფსიქიატრიული ექსპერტიზის 

გაჭიანურების შემთხვევები. ამის მიზეზი სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის 

სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის ბიუროში სარემონტო სამუშაოები, ექსპერტ-

ფსიქიატრის შტატის ნაკლებობა და პანდემია იყო.145 საგულისხმოა, რომ სასამართლო 

ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ჩატარების გაჭიანურება მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნის 

კონკრეტულ ბრალდებულთა სამედიცინო მდგომარეობის კუთხით. 

ზემოაღნიშნულის გარდა, საანგარიშო პერიოდში საგულისხმო იყო შემდეგი საქმეები: 

ლუკა სირაძის საქმე146 - სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა 2020 წელს სახალხო 

დამცველის აპარატი, საგამონაკლისო წესით, დაუშვა ლუკა სირაძის საქმის (შსს 

თანამშრომლების მხრიდან არასრულწლოვან ლუკა სირაძის ჩვენების მიცემის იძულებისა 

                                                   
145 სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის ბიუროს 2020 წლის 29 

მაისის №5002825420 პასუხი. 

146 საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის საქმიანობის 2019 წლის 

ანგარიში, თბილისი, 2020, 19. 
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და მისი თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტი) გამოძიების მასალებზე. მასალების 

გაცნობის შემდეგ გამოიკვეთა, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოწმის მიერ შესაძლოა 

ადგილი ჰქონდეს ცრუ ჩვენების მიცემას, რაც საქმეზე ობიექტური გამოძიებისთვის 

ხელშემშლელი გარემოება იყო. ასევე, ორ მოწმეზე ზემოქმედების მცდელობას ჰქონდა 

ადგილი ერთ-ერთი პოლიციელის მხრიდან. ამავე საქმეში ასევე გამოიკვეთა 

დაზარალებულის უფლებამონაცვლის  მონაწილეობით სხვა სავარაუდო პასუხისმგებელი 

პირის ამოცნობის ჩატარების აუცილებლობა, რაც გამოძიების მხრიდან დამატებით 

შესწავლას საჭიროებდა. სახალხო დამცველმა საქართველოს გენერალურ პროკურორს 

ხსენებულ საკითხებზე რეაგირების თაობაზე წინადადებით მიმართა.147 სამწუხაროა, რომ  

მოწმის მიერ ცრუ ჩვენების მიცემის და მოწმეზე ზემოქმედების შესაძლო ფაქტებზე, 

პროკურატურას გამოძიება არ დაუწყია. თავის მხრივ, სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურმა ჩაატარა წინადადებაში მითითებული საგამოძიებო მოქმედება - ამოცნობა.148 

ამ ეტაპზე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში გამოძიება კვლავ მიმდინარეობს. 

თემურ აბაზოვის ბრალდების საქმე - 2020 წლის დასაწყისში საზოგადოების ყურადღება 

მიიპყრო მარნეულის მუნიციპალიტეტის ყოფილი მერის, თემურ აბაზოვის მიმართ 

გამოტანილმა გამამართლებელმა განაჩენმა.  

სისხლისსამართლებრივი დევნის ფარგლებში თემურ აბაზოვს ბრალი ედებოდა 

დაზარალებულის არაადამიანურ, პატივისა და ღირსების შემლახავ მდგომარეობაში 

ჩაყენებაში.149 ბრალდების თანახმად, მოგვიანებით, მანვე, სხვა პირთა დახმარებით, 

მოახდინა აღნიშნული ქმედების ამსახველი კადრების საჯარო გავრცელების ორგანიზება. 

ამრიგად, თემურ აბაზოვს ბრალი ედებოდა ორი მძიმე დანაშაულის ჩადენაში. 

აღსანიშნავია, რომ სასამართლო პროცესის მიწურულს, დასკვნითი სიტყვის ეტაპზე, 

პროკურატურამ შეცვალა პოზიცია და ბრალდებულს მთლიანად მოუხსნა ბრალდება 

კადრების გავრცელების ნაწილში, რის საფუძვლადაც პროკურატურამ მიუთითა, რომ 

თემურ აბაზოვმა ორივე ქმედება ერთიანი განზრახვით ჩაიდინა, რის გამოც პირველმა 

დანაშაულმა სრულად მოიცვა ღირსებისა და პატივის შემლახავი კადრების შენახვისა და 

გავრცელების ორგანიზების პერიოდი.  

საქმის განმხილველმა სასამართლომ მიიჩნია, რომ არაადამიანური, პატივისა და ღირსების 

შემლახავი მოპყრობის დამადასტურებელი საკმარისი მტკიცებულებები არ ყოფილა. 

შესაბამისად, რადგან  მეორე ბრალდება, თემურ აბაზოვს პროკურატურის მხრიდან 

მოხსნილი ჰქონდა, საქმეზე გამამართლებელი განაჩენი დადგა.  

                                                   
147 სახალხო დამცველის 2020 წლის 23 ოქტომბრის №15-3/10514 წინადადება. 

148 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 2021 წლის 5 მარტის №SIS 5 21 00004207 წერილი.  

149 ბრალდების მიხედვით, ეს გამოიხატა დაზარალებულის იძულებაში, პირდაპირი ეთერის საშუალებით 

სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიეყენებინა მეუღლისათვის, შემდგომ კი ჭიქაში მოეშარდა და თავისივე 

შარდით სახე ჩამოებანა. 
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გასათვალისწინებელია, რომ დასკვნითი სიტყვის ეტაპზე საქმეში არსებული ყველა 

მტკიცებულება უკვე გამოკვლეული იყო. მტკიცებულებათა ერთობლიობა მიუთითებდა, 

რომ ბრალდებულებმა ჩაიდინეს პირადი ცხოვრების საიდუმლოს მოპოვებისა და 

გავრცელების ეპიზოდი. ისინი პირად მიმოწერაში უგზავნიდნენ ერთმანეთს ამ კადრებს, 

აზუსტებდნენ, თუ რა ვიდეომასალა იყო, ორგანიზებას უწევდნენ მასალის სოციალური 

ქსელით გავრცელებას და ა.შ. 

სახალხო დამცველი არ იზიარებს პროკურატურის დასაბუთებას კადრების გავრცელების 

ნაწილში ბრალდების მოხსნის თაობაზე. არც სისხლის სამართლის კოდექსით დადგენილი 

დისპოზიციები, არც აღნიშნული ქმედებების ლოგიკური ანალიზი არ მიუთითებს, რომ 

პირის მიმართ არაადამიანური, პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობა მოიცავს ამ 

მოპყრობის ამსახველი კადრების გავრცელებას. არაადამიანური. პატივისა და ღირსების 

შემლახავი მოპყრობის ამსახველი კადრების საჯაროდ გავრცელება დამატებით აღრმავებს 

დაზარალებულის მიერ განცდილ მძიმე მორალურ ტანჯვას და იწვევს მის ხელახალ 

ვიქტიმიზაციას, რის გამოც ამ ქმედებას სისხლის სამართლის კოდექსი ცალკე, 

დამოუკიდებელ დანაშაულად მოიაზრებს. განაჩენში მოსამართლემაც მიუთითა, რომ 

ხსენებული დანაშაულები ერთმანეთს არ მოიცავს, თუმცა აღნიშნა, რომ პატივისა და 

ღირსების შემლახავი მოპყრობის ამსახველი კადრების გავრცელებასთან დაკავშირებით 

იგი ვეღარ იმსჯელებდა, ვინაიდან პროკურატურამ ეს ბრალდება მოხსნა.150  

განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, რომ პროკურატურამ სასამართლო პროცესის 

დასკვნით ეტაპზე, მოცემული ბრალის დაუსაბუთებელი მოხსნით, სასამართლოს წაართვა 

ამ უმძიმეს დანაშაულზე მსჯელობის შესაძლებლობა და, ფაქტობრივად, ხელი შეუწყო 

გამამართლებელი განაჩენის გამოტანას. მეტიც, ბრალდების მოხსნის შედეგად, ორჯერ 

მსჯავრდების აკრძალვის სამართლებრივი პრინციპის გათვალისწინებით, ამგვარ 

დანაშაულზე სამართლიანობის აღდგენა სამომავლოდაც გამოირიცხა. პროკურატურის 

ქმედებით დაზარალებულს დაერღვა არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის პოზიტიური 

ასპექტი, რომელიც გულისხმობს ეფექტიან გამოძიებასა და სისხლისსამართლებრივ 

დევნას. 

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

 დაიწყოს საქართველოს გენერალური პროკურატურის რეფორმა, გაითვალისწინოს 

საპროკურორო საბჭოს მონაწილეობა პროკურატურაში ქვემდებარეობის 

განსაზღვრისა და სტრუქტურულ ერთეულებს შორის კომპეტენციების გამიჯვნის 

პროცესში; სისხლის სამართლის პოლიტიკიდან გამომდინარე სახელმძღვანელო 

პრინციპების დამტკიცებასა  და იმ ნორმატიული აქტების მიღების პროცესში, 

რომლებიც პროკურატურის სისტემურ საკითხებს არეგულირებენ; 

                                                   
150 რუსთავის საქალაქო სასამართლოს 2020 წლის 12 თებერვლის განაჩენი, 22.  
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 პატიმრობის კოდექსით განისაზღვროს ბრალდებულების 4 კვ.მ.-ის მინიმალური 

საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის ვალდებულება; 

 შევიდეს ცვლილებები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსში და განისაზღვროს, რომ თუ მოსამართლეს გაუჩნდა ეჭვი, რომ 

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის მიმართ ჩადენილია წამება, 

დამამცირებელი ან/და არაადამიანური მოპყრობა, ან თუ ამის შესახებ თავად 

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულმა პირმა განუცხადა სასამართლოს, 

მოსამართლე რეაგირებისათვის მიმართავს შესაბამის გამოძიების ორგანოს; 

 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების 

შეტანის გზით განისაზღვროს, რომ პაციენტის მიმართ იძულებითი სწრაფი 

ტრანკვილიზებისას, უნდა გავრცელდეს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-16 მუხლში (პაციენტის მიმართ შეზღუდვის გამოყენება) 

მოცემული მოთხოვნები და გარანტიები; 

 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განისაზღვროს, 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ ფსიქიატრიული 

დაწესებულებებისთვის სავალდებულო, კრიზისული შემთხვევების პრევენციისა 

და მართვის შიდა სახელმძღვანელო დოკუმენტის შემუშავების და დამტკიცების 

ვალდებულება, რათა დაწესებულებებმა მინიმუმამდე დაიყვანონ სიტუაციის 

ესკალაციის რისკები და, შესაბამისად, საჭირო აღარ გახდეს უკიდურესი ზომების 

მიღება; 

 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებით 

უზრუნველყოს უსაფრთხოების მიზნით ექიმის მიერ პაციენტის უფლებების 

შეზღუდვის მკაფიო პროცედურა სამართლებრივი დაცვის გარანტიების არსებობის 

პირობებში (განისაზღვროს, თითოეული უფლების შეზღუდვა რა კრიტერიუმების 

არსებობის შემთხვევაში დაიშვება, რა ვადით დაიშვება თითოეული უფლების 

შეზღუდვა და როგორ შეიძლება ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრება); 

 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

გზით მკაფიოდ გაიმიჯნოს სტაციონარში მოთავსების თაობაზე ინფორმირებული 

თანხმობა და მკურნალობის თაობაზე ინფორმირებული თანხმობა. 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 საქართველოს მთავრობამ შეიმუშაოს გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავს სასამართლო 

სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარების დროს, სტამბოლის პროტოკოლით დადგენილი 

სახელმძღვანელო პრინციპების პრაქტიკაში შესრულებას და მისი დროული 

ჩატარების უზრუნველყოფას. 

 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 
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 მიიღოს ყველა ზომა დაწესებულებაში მოთავსებული ძალადობის მსხვერპლი 

პატიმრების დასაცავად, მათ შორის, სხვა დაწესებულებებში გადაყვანის ან 

კრიმინალური სუბკულტურის მიმდევარ პატიმრებთან კონტაქტის არიდების გზით; 

 2021 წელს, ყველა დაწესებულებაში ეტაპობრივად გადამზადდნენ უსაფრთხოებისა 

და სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილებების თანამშრომლები ისეთ საკითხებში, 

როგორიცაა კონფლიქტის პრევენცია, მედიაცია და პენიტენციური სამსახურის 

მოსამსახურეთა ეთიკის პრინციპები; 

 პენიტენციური დაწესებულებების დებულებებში შევიდეს ცვლილება და გაიწეროს, 

რომ დეესკალაციის ოთახსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკანში პატიმრის მოთავსებას, 

შესაძლებელია მიმართონ, როგორც უკიდურეს ღონისძიებას, ხოლო ამ ღონისძიების 

გამოყენებისას, დასაბუთდეს, თუ რატომ მიიჩნიეს დეესკალაციის ოთახსა და 

სამარტოო (უსაფრთხო) საკანში მოთავსება უალტერნატივო ღონისძიებად. ასევე, 

დებულებაში გაიწეროს, რომ დეესკალაციის ოთახის და სამარტოო (უსაფრთხო) 

საკნის გამოყენებამდე, დაწესებულების პერსონალმა უნდა გამოიყენოს სხვა, 

შედარებით ნაკლებად შემზღუდველი საშუალებები, როგორიც არის პერსონალის 

მიერ უშუალო მეთვალყურეობა და ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობა; 

 დეესკალაციის ოთახსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკანში მოთავსებისას 

უზრუნველყოს ფსიქოლოგის, ფსიქიატრის, სოციალური მუშაკის, ექიმის და 

დაწესებულების სხვა სამსახურების თანამშრომლების ერთობლივი, 

მულტიდისციპლინური მუშაობა რისკების შესამცირებლად/აღმოსაფხვრელად; 

 დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკნებში შეიქმნას უსაფრთხო 

გარემო, მათ შორის, რბილი მასალით კედლებისა და იატაკის მოპირკეთებით; 

 დეესკალაციის ოთახში მოთავსების მაქსიმალურ ვადად განისაზღვროს 24 საათი და 

იმ შემთხვევაში, თუ 24 საათის შემდეგ არ აღმოიფხვრება დეესკალაციის ოთახში ან 

სამარტოო (უსაფრთხო) საკანში მოთავსების საფუძველი, პატიმარი, ადეკვატური 

ფსიქიატრიული დახმარების მისაღებად, დაუყოვნებლივ გადაიყვანონ №18 

სამკურნალო დაწესებულების ფსიქიატრიულ განყოფილებაში ან სხვა სამოქალაქო 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში; 

 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტმა სისტემური 

შემოწმების ჩატარების გზით: 

 უზრუნველყოს პენიტენციურ დაწესებულებებში ფსიქიკური პრობლემების მქონე 

პატიმრების დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკნებში 

ხანგრძლივად მოთავსების, ხელბორკილების გამოყენების და ფსიქიატრიული 

დახმარების მიუწოდებლობის პრაქტიკის შესწავლა და თანმდევი რეაგირება, 

პატიმრების არასათანადო მოპყრობის პრევენციის მიზნით; 

 უზრუნველყოს პენიტენციურ დაწესებულებებში დეესკალაციის ოთახებსა და 

სამარტოო (უსაფრთხო) საკნებში სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე, დასჯის 

მიზნით პატიმრების გადაყვანის პრაქტიკის შესწავლა და თანმდევი რეაგირება, 

პატიმრების არასათანადო მოპყრობის თავიდან ასაცილებლად; 
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 2021 წელს პენიტენციური დაწესებულებების დებულებებში ცვლილებების შეტანით 

განისაზღვროს პატიმრების განცალკევების მაქსიმალური ვადა, ასევე, განცალკევების 

ღონისძიების გადასინჯვის ვალდებულება, ამ ღონისძიების გამოყენებიდან 14 დღის 

შემდეგ და შემდგომში, ამავე დროის ინტერვალით; 

 ახალი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის გამოცემის, ან პენიტენციური 

დაწესებულებების დებულებებში ცვლილების შეტანით განისაზღვროს სრული 

შემოწმების დროს რისკის ინდივიდუალური შეფასების, თანაზომიერების 

პრინციპების დაცვის ვალდებულება; განისაზღვროს პატიმრისთვის სრული 

შემოწმების ალტერნატიული მეთოდების (სკანერის) შეთავაზების ვალდებულება; 

აიკრძალოს სრული გაშიშვლებისას პირის სხეულის სხვადასხვა ნაწილის 

ერთდროულად გაშიშვლების მოთხოვნა; 

 პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული გადატვირთულობის პრობლემის 

დაძლევის გეგმაში გაითვალისწინოს პატიმართა საცხოვრებელი კორპუსების 

ფლიგელებში მომუშავე რეჟიმის თანამშრომლების რაოდენობის გაზრდა იმგვარად, 

რომ 15 პატიმარზე მოდიოდეს წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვაზე 

პასუხისმგებელი მინიმუმ ერთი თანამშრომელი; 

 პატიმართა საკნებში განთავსების დროს გაითვალისწინოს ლინგვისტური, 

რელიგიური და კულტურული თავისებურებები; შეისწავლოს, თუ რა მიზეზით 

ბრკოლდება ამ თავისებურებების გათვალისწინება  და შეიმუშაოს პრობლემის 

გადაჭრის გეგმა. საკვების მომზადების დროს გაითვალისწინოს სხვადასხვა 

რელიგიური კონფესიების წარმომადგენელთა საჭიროებები; 

 2021 წელს უზრუნველყოს №2 და №8 დაწესებულებებში ბრალდებულთა 

მსჯავრდებულებისგან იზოლირება, სულ მცირე, ერთმანეთისგან განცალკევებულ 

საკნებში; 

 პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული კრიმინალური სუბკულტურისა და 

არაფორმალური მმართველობის დასაძლევად, უზრუნველყოს კრიმინალური 

სუბკულტურის დაძლევის სტრატეგიის შემუშავება და მომზადებული დოკუმენტი 

მიაწოდოს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს საკუთარი მოსაზრებების 

წარმოსადგენად; 

 2021 წელს პენიტენციური დაწესებულებების ყველა იმ ექიმს, რომელიც ახდენს 

დაზიანების დოკუმენტირებას საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №633 

ბრძანებით დამტკიცებული პენიტენციურ დაწესებულებებში შესაძლო წამების და 

სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის შედეგად 

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დაზიანების აღრიცხვის წესის შესაბამისად, 

ჩაუტარდეს დაზიანების დოკუმენტირებისა და ფოტოგადაღების ტრენინგი; 

 წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტების ეფექტიანი გამოვლენისა და 

ხარისხიანი დოკუმენტირებისთვის, შემუშავდეს სახელმძღვანელო პრინციპები, 

სადაც გაიწერება ექიმის მიერ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დაზიანების 
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აღრიცხვის წესის შესაბამისად დოკუმენტირებისას საეჭვო დაზიანებების შერჩევის 

კრიტერიუმები; 

 შევიდეს ცვლილება პენიტენციური დაწესებულებების დებულებებში და 

განისაზღვროს, რომ სამედიცინო პერსონალის შეხვედრა პატიმრებთან 

კონფიდენციალურია, მესამე პირის დასწრების შემთხვევაში კი, წერილობით 

დასაბუთდეს დასწრების მიზეზი; 

 სახალხო დამცველის აპარატს მიეცეს სამინისტროს მიერ მომზადებული მცირე 

დაწესებულებების კონცეფციის გაცნობისა და საკუთარი მოსაზრებების წარდგენის 

შესაძლებლობა; 

 №17 დაწესებულებაში გაუქმდეს ე.წ. „ბარაკის“ ტიპის საცხოვრებლები;  

 პენიტენციურ დაწესებულებებში თითოეულ პატიმარზე უზრუნველყოს 4 კვ.მ. 

საცხოვრებელი ფართი; 

 შეამოწმოს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის პენიტენციური დაწესებულებების 

მონიტორინგის ანგარიშებში ფიზიკური გარემოს კუთხით არსებული ხარვეზები და 

მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება; 

 2021 წელს უზრუნველყოს პენიტენციურ  დაწესებულებებში სოციალური მუშაკებისა 

და ფსიქოლოგების რაოდენობის დაბალანსება პატიმართა რაოდენობასთან, 

სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების რაოდენობის გაზრდის გზით; 

 2021 წლის განმავლობაში უზრუნველყოს იმ სოციალური მუშაკების გადამზადება, 

რომელთაც არ აქვთ სოციალური მუშაობის სფეროში ბაკალავრის, 

მაგისტრის/მაგისტრთან გათანაბრებული, ან დოქტორის აკადემიური ხარისხი; 

 უმოკლეს ვადებში შეივსოს სამედიცინო ნაწილში არსებული ვაკანტური ადგილები; 

 უზრუნველყოს დაწესებულებებში ექთნების რაოდენობის მინიმუმ ორჯერ გაზრდა; 

 დაწესებულებების სამედიცინო პერსონალისთვის უწყვეტი სამედიცინო 

განათლების ფარგლებში უზრუნველყოს პროფესიული ტრენინგებისა და 

სწავლებების ჩატარება; 

 შემუშავდეს ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სერვისების 

მიმწოდებლების მოზიდვის სტრატეგია;  

 პენიტენციურ დაწესებულებებში დაინერგოს პატიმართა ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პერიოდული სკრინინგი;  

 პენიტენციური დაწესებულებების თავისებურებებიდან გამომდინარე, 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ დონეზე გაიწეროს ფსიქიატრიული 

მულტიდისციპლინური გუნდის შემადგენლობა, გუნდის თითოეული წევრის 

ფუნქციები და ფსიქიატრიული დახმარების ორგანიზებისა და მიწოდების 

პროცედურა; 

 მუდტიდისციპლინურმა გუნდმა შეაფასოს იმ ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

პრობლემების მქონე პაციენტთა საჭიროებები, რომელთაც სტაციონარული 

მკურნალობა არ ესაჭიროებათ, გამოვლენილი საჭიროებების საფუძველზე 



88 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

შეიმუშაონ ბიოფსიქოსოციალური დახმარების ინდივიდუალური გეგმა და გაუწიონ 

შესაბამისი დახმარება; 

 2021 წელს პატიმრებისთვის სხვადასხვა სარეაბილიტაციო აქტივობებში ჩართვის 

მოტივაციის შესაქმნელად, დაიწყოს მუშაობა ისეთი მექანიზმის შემოღებაზე, 

რომელიც უშუალო გავლენას მოახდენს დარჩენილი სასჯელის ვადის შემცირებაზე 

ან სასჯელის სახის შეცვლაზე; 

 2021 წელს, დახურული და განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებში მყოფ 

პატიმრებს მიეცეთ 1 საათზე მეტი ხნით სუფთა ჰაერზე ყოფნის შესაძლებლობა. №2 

და №8 დაწესებულებებში მყოფ პატიმრებს მიეცეთ საშუალება, დღის განრიგით 

გათვალისწინებულ დროს ისარგებლონ გასეირნების უფლებით; 

 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საგამოძიებო ორგანომ უზრუნველყოს  №8 

დაწესებულებაში არასრულწლოვნების დეესკალაციის ოთახსა და უსაფრთხო 

საკანში  მოთავსების და №8 და №11 პენიტენციურ დაწესებულებებში სრული 

შემოწმების ჩატარების არსებული პრაქტიკისა და შემთხვევების შესწავლა, ხოლო 

შესწავლის შედეგები საქართველოს სახალხო დამცველს აცნობოს; 

 მიიღოს ყველა ზომა იმისთვის, რათა უსაფრთხო საკნების ნაცვლად შექმნას 

სპეციალურად მოწყობილი დასამშვიდებელი ოთახები, რომლებსაც მხოლოდ 

უკიდურესი ზომის სახით გამოიყენებენ და მათი გამოყენების ხანგრძლივობა 

რამდენიმე საათს არ უნდა აღემატებოდეს, ამ დროის განმავლობაში, 

არასრულწლოვნებისთვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სათანადო ადამიანური 

კავშირი და მიმდინარეობდეს მულტიდიციპლინური მუშაობა მათი დამშვიდების, 

რისკებისა და საჭიროებების შეფასებისა და ქცევის კორექციისთვის აუცილებელი 

აქტივობების დასაგეგმად; 

 უზრუნველყოს არასრულწლოვანთა მათთვის გასაგებ (მარტივ ენაზე) ინფორმირება 

უფლება–მოვალეობებისა და გასაჩივრების მექანიზმის თაობაზე; გაიზარდოს 

სოციალური მუშაკის როლი, რათა დაწესებულებაში მიღების შემდგომ სოციალურმა 

მუშაკმა დეტალურად აუხსნას არასრულწლოვანს მისი უფლებები და მოვალეობები, 

მოთხოვნის/საჩივრის შეტანისა და განხილვის პროცედურები; ასევე, სათანადო 

პერიოდულობით, ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად იმუშაოს პატიმრებთან მათი 

უფლებებისა და მოვალეობების, მოთხოვნის/საჩივრის შეტანისა და განხილვის 

პროცედურის თემატიკაზე; მათ შორის, ზემოაღნიშნული ინფორმაცია 

არასრულწლოვნისთვის გასაგებ (მარტივ) ენაზე შექმნილი ბროშურის სახით 

მიეწოდოს არასრულწლოვანს და გამოეკრას პატიმრისათვის ხელმისაწვდომ 

ადგილებში; 

 უზრუნველყოს არასრულწლოვანთა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული 

სარეაბილიტაციო აქტივობების განხორციელება; 

 №11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში აშენდეს 

არასრულწლოვან ბრალდებულთა ნაწილი; 
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 საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის ერთობლივი ბრძანების (№388–№01-18/ნ) მე–4 მუხლის I პუნქტში შევიდეს 

შესაბამისი ცვლილება, რომლის თანახმად, არასრულწლოვნები უზრუნველყოფილი 

იქნებიან ოთხჯერადი ჯანსაღი კვებით, რომელთაგან ერთ-ერთი უნდა იყოს 

სამკომპონენტიანი სადილი, ასევე უზრუნველყოს არასრულწლოვანთა კვების 

მენიუში ცოცხალი ბოსტნეულის და ხილის დამატება; 

 ყველა უცხოენოვანი პატიმარი, საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოს თარჯიმნის 

მომსახურებით; მათ შორის, მათთვის გასაგებ ენაზე მიეწოდოთ ინფორმაცია 

დაწესებულებებში არსებული სერვისებისა და რეგულაციების შესახებ;  

 პენიტენციური დაწესებულებების ყველა თანამშრომლისთვის ჩატარდეს 

პროფესიული გადაწვის ტრენინგი; 

 პენიტენციური დაწესებულებების ყველა თანამშრომელს, აუნაზღაურდეს 

ზეგანაკვეთური სამუშაო; 

 პენიტენციური დაწესებულების ყველა თანამშრომელს მიეცეს შვებულების 

სრულყოფილად გამოყენების შესაძლებლობა; 

 ყაზარმულ რეჟიმზე მყოფი თანამშრომლების ოჯახის წევრებთან და ახლობლებთან 

დამოუკიდებლად და შეუფერხებლად დასაკავშირებლად, უზრუნველყოს 

შესაბამისი ტექნიკური შესაძლებლობები; 

 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ 

ცენტრთან თანამშრომლობით, უზრუნველყოს დაწესებულებებში ინფექციის 

გავრცელების რისკების და ამ რისკების აღმოფხვრის კუთხით საჭიროებების 

შეფასება; ასევე შემუშავდეს პენიტენციურ დაწესებულებებში COVID-19-ის 

პრევენციისა და კონტროლის გეგმა; 

 ქრონიკული დაავადებების მქონე იმ პირებისა და ხანდაზმულების მიმართ, 

რომლებიც რეალურ საფრთხეს არ უქმნიან საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, 

აამოქმედონ სისხლის სამართლის კოდექსითა და სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსით გათვალისწინებული მექანიზმები, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს 

ხანდაზმულობის გამო მსჯავრდებულის სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან 

გათავისუფლება; იმ შემთხვევაში, თუ ეს ვერ ხერხდება, ეპიდემიოლოგიური 

თვალსაზრისით, განსაკუთრებული რისკჯგუფის პატიმარები მოათავსონ 

კეთილსაიმედო პირობებში, განსაკუთრებული სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ; 

 დაწესებულებების როგორც სამედიცინო, ისე არასამედიცინო პერსონალს ჩაუტარდეს 

სწავლება ინფექციის კონტროლის (COVID-19-ზე განსაკუთრებული ფოკუსით), მათ 

შორის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენების საკითხებზე; 

 ყველა პატიმარი, სახელმწიფოს ხარჯზე, უზრუნველყოფილი იქნას პირადი ჰიგიენის 

დაცვის აუცილებელი საშუალებებით და ეფექტიანი ზედამხედველობა გაეწიოს მათ 

გამოყენებას; 
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 დაწესეულებებში უზრუნველყონ, რომ პირბადეს იყენებდნენ ის მსჯავრდებულები, 

რომლებსაც აღენიშნებათ რესპირატორული დაავადებების სიმპტომები; 

 უზრუნველყოს კორონავირუსის გავრცელების პრევენციულ ზომებთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის პატიმართათვის მიწოდება, როგორც საინფორმაციო 

პოსტერების გაკვრით, ისე საინფორმაციო ბუკლეტების პატიმრებისთვის გადაცემისა 

და ვიდეორგოლების გაშვებით; 

 უზრუნველყოს  COVID-19-ზე პატიმართა პერიოდული ტესტირება; 

 უზრუნველყოს პენიტენციური დაწესებულების პერსონალისა და პატიმრების COVID-

19 ზე ვაქცინაცია; 

 ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, 

ინფექციის კონტროლის ყველა ზომის დაცვით, უზრუნველყოს დაწესებულებებში 

ექიმი სპეციალისტების ვიზიტების განახლება; 

 ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, 

ინფექციის კონტროლის ყველა ზომის დაცვით, უზრუნველყოს გეგმური სამედიცინო 

რეფერალის განახლება; 

 2021 წელს, პანდემიასთან დაკავშირებული განსაკუთრებული პირობების მოქმედების 

პერიოდში, მიიღოს დამატებითი ზომები პატიმართა გარე სამყაროსთან კონტაქტის 

შეზღუდული უფლებების საკომპენსაციოდ; 

 ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს 

განსაკუთრებულ პირობებში სარეაბილიტაციო აქტივობების ჩატარების 

ალტერნატიული შესაძლებლობების გამოყენება; 

 ინფექციის კონტროლის წესების მაქსიმალური დაცვით, უზრუნველყოს სოციალური 

მუშაკების და ფსიქოლოგების პენიტენციურ დაწესებულებებში დაშვება, რათა მათ 

დაწესებულების შესაბამისი სამსახურების დახმარებით/ხელშეწყობით 

უზრუნველყონ ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში ახალი და მრავალფეროვანი 

სარეაბილიტაციო აქტივობების დანერგვა. გაიზარდოს სარეაბილიტაციო აქტივობებში 

მსჯავრდებულთა ჩართვის შესაძლებლობები. 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 სამინისტრომ შეიმუშაოს და დანერგოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების კონვენციის მე-15 და მე-16 მუხლებში მითითებული ქმედებების 

(წამების ან სასტიკი, არაჰუმანური, დამამცირებელი მოპყრობისა ან სასჯელის, 

ექსპლუატაციის, ძალადობისა და შეურაცხყოფის) ფაქტების გამოვლენის, 

დოკუმენტირებისა და საგამოძიებო და მონიტორინგის დამოუკიდებელი 

ორგანოებისთვის შეტყობინების გაგზავნის წესი; 

 სამინისტრომ შეიმუშაოს და დანერგოს პაციენტებს შორის კონფლიქტების 

პრევენციისა და მათზე რეაგირების სტრატეგია, სადაც ასევე იქნება 
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გათვალისწინებული ძალადობის შემთხვევების სპეციალურ ჟურნალში 

დოკუმენტირებისა და ძალადობის მსხვერპლი პაციენტებისთვის შესაბამისი 

ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევის ვალდებულება; 

 სამინისტრომ შეიმუშაოს და დანერგოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 

პერსონალის პაციენტებთან ურთიერთობის დეტალური ინსტრუქცია, რომელიც 

უნდა მოიცავდეს პაციენტის უფლებების დაცვისა და ხარისხიანი ფსიქიატრიული 

დახმარების გაწევის სტანდარტებს. ფსიქიატრიული დაწესებულებების პერსონალს 

ჩაუტარდეს სწავლება, სულ მცირე, შემდეგ საკითხებზე: მულტიდისციპლინური 

მუშაობა, დეესკალაციის ტექნიკა, პაციენტთა უფლებები და ეთიკის სტანდარტები, 

აღდგენაზე დაფუძნებული მიდგომა და თანამედროვე ფსიქიატრია, 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს პერსონალის მიერ ფსიქიატრიული 

დახმარების ბიოფსიქოსოციალური მოდელის მნიშვნელობის გააზრებას და 

პრაქტიკაში შესასრულებლად, საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. 

 სამინისტრომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მონიტორინგის ჩატარების გზით 

გამოავლინოს და აღკვეთოს პერსონალის მხრიდან პაციენტებზე ძალადობის 

ფაქტები, მათ შორის, ინექციებისა და მედიკამენტების, ძალით, ნების 

საწინააღმდეგოდ გაკეთება; 

 შემუშავდეს და დაინერგოს ფსიქიატრიული დაწესებულებებისთვის 

სავალდებულო, კრიზისული შემთხვევების პრევენციისა და მართვის შიდა 

სახელმძღვანელო დოკუმენტი იმისთვის, რათა დაწესებულებებმა მინიმუმამდე 

დაიყვანონ სიტუაციის ესკალაციის რისკები და საჭირო აღარ გახდეს უკიდურესი 

ზომების მიღება; 

 მონიტორინგის საშუალებით შეისწავლოს შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების 

კანონიერება და დასაბუთებულობა, ასევე, ფორმალურად ნებაყოფლობით 

მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების მიმართ შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების 

შემდგომ სტატუსის გადასინჯვის საკითხი ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში; 

 სახალხო დამცველის აპარატთან და შშმ პირთა ორგანიზაციებთან კონსულტაციის 

გზით განახლდეს ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების წესისა და 

პროცედურების შესახებ ინსტრუქცია; 

 დაავალოს სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს, 

შეისწავლოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ანტიფსიქოზური მედიკამენტების 

გამოყენებისა და თანმდევი გვერდითი ეფექტების მართვის პრაქტიკა; 

 შეისწავლოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ფსიქოსოციალური 

რეაბილიტაციის სერვისის უზრუნველყოფის კუთხით არსებული საჭიროებები და 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებთან ურთიერთთანამშრომობით უზრუნველყოს 

ასეთი სერვისების დანერგვა; 

 შევიდეს ცვლილება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამაში, რათა მოკლევადიან 

მკურნალობაზე მყოფი პაციენტებისთვისაც ხელმისაწვდომი გახდეს 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კომპონენტი; 
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 შეისწავლოს ფორმალურად ნებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების 

მიმღები პაციენტების რეალური ნების საწინააღმდეგოდ ჰოსპიტალიზაციის 

შემთხვევები და მიიღოს ყველა საჭირო ზომა, რათა სტაციონარიდან დაუყოვნებლივ 

გაწერონ ის პაციენტები, რომელთა მიმართაც არ არსებობს არანებაყოფლობითი 

ფსიქიატრიული დახმარების პროცედურის გამოყენების სამართლებრივი 

საფუძველი; 

 შემუშავდეს და მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდეს ფსიქიატრიულ სტაციონარში 

მოთავსებაზე თანხმობის ერთიანი ფორმა, სადაც გასაგები ფორმით იქნება 

გადმოცემული სრული, ზუსტი და დეტალური ინფორმაცია ფსიქიატრული 

დახმარების არსისა და პაციენტთა უფლებების შესახებ; ამასთანავე, ბრძანებით 

განისაზღვროს ფსიქიატრიული დაწესებულების ვალდებულება, გადასცეს 

პაციენტს ინფორმირებული თანხმობის ასლი, ისევე როგორც ინფორმაცია, თუ ვის 

მიმართოს, თუკი არ სურს სტაციონარში დარჩენა; 

 ცვლილებები შევიდეს მინისტრის ბრძანებაში,151 რათა პაციენტის მკურნალობის 

დაწყების, გაგრძელებისა და მკურნალობის სქემის შეცვლის ყველა ეტაპზე 

სავალდებულო გახდეს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის  №108/ნ ბრძანებით დამტკიცებული (№IV-300-12/ა) ფორმის 

შევსება; 

 შემუშავდეს და მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდეს ფსიქიატრიული 

დაწესებულების ვალდებულება, სტაციონარში მოთავსებისთანავე და შემდგომ, 

რეგულარულად უზრუნველყოს პაციენტის გასაგები ენით ზეპირი და წერილობითი 

ინფორმირება სტაციონარის შინაგანაწესის, პაციენტის უფლებების და 

სტაციონარის პოლიტიკის თაობაზე. დაავალოს შესაბამის ორგანოს, შეისწავლოს, 

მიეწოდება თუ არა პაციენტებს მკურნალობის შესახებ ინფორმაცია 

რეგულარულად, მათთვის გასაგებ ენაზე; 

 შემუშავდეს და მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდეს ფსიქიატრიული 

დაწესებულებებისთვის სავალდებულო, განცხადების/საჩივრის გაგზავნის 

ხელმისაწვდომი, მარტივი და კონფიდენციალური ჰოსპიტალგარე პროცედურები; 

  შემუშავდეს და მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდეს დაწესებულებებისთვის 

სავალდებულო, განცხადების/საჩივრის გაგზავნის ხელმისაწვდომი, მარტივი და 

კონფიდენციალური ჰოსპიტალშიდა პროცედურები; 

 უზრუნველყოს პენიტენციურ დაწესებულებებში ფსიქიატრიულ სტაციონარებში 

დასაქმებული ყველა იმ სოციალური მუშაკის გადამზადება, რომელსაც არ აქვს 

სოციალური მუშაობის სფეროში ბაკალავრის, მაგისტრის/მაგისტრთან 

გათანაბრებული, ან დოქტორის აკადემიური ხარისხი; 

                                                   
151 ფსიქიატრიულ სტაციონარში მოთავსების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №87/ნ, 2007 წლის 20 მარტი, ქ. თბილისი. 
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 უზრუნველყოს სტაციონარში 6 თვეზე მეტი ხნით მოთავსებული პაციენტების 

საჭიროებების შეფასება, მათი დაწესებულებიდან გაწერის და სათემო სერვისებზე 

გადამისამართების მიზნით; 

 შეისწავლოს ფსიქიატრიული დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის 

ადაპტირებულობა მობილობის და სენსორული შეზღუდვის მქონე პირთა 

საჭიროებებთან; 

 ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში შეისწავლოს სამედიცინო საქმიანობის 

ლიცენზიისა და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის წესისა და 

პირობების შესაბამისად პაციენტის მინიმალური საცხოვრებელი ფართით 

უზრუნველყოფის საკითხი; 

 ხელი შეუწყოს ფსიქიატრიული სტაციონარების ხელმძღვანელობას, რათა მათ 

უზრუნველყონ დაწესებულებაში არანაკლებ ორი იზოლირებული პალატის 

მოწყობა ინდივიდუალური სველი წერტილებით, სადაც COVID-19-ის ტესტის 

პასუხამდე შესაძლებელი იქნება პაციენტის იზოლირება; 

 შეისწავლოს დაწესებულებების მიერ „ფსიქიკური ჯანმრთელობა და COVID-19“ 

კლინიკური პრაქტიკის რეკომენდაციით (გაიდლაინი) დადგენილი 

რეკომენდაციების შესრულება; 

 შემუშავდეს და მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდეს კვების ერთიანი სტანდარტი 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება ჯანსაღი 

და მრავალფეროვანი კვება, რომლის კვებითი ღირებულება შეესაბამება პირის 

ასაკს, ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და კულტურულ/რელიგიურ 

თავისებურებებს, ყოველდღიურმა რაციონმა ხილიც მოიცვას.  

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 პილოტურ რეჟიმში, პოლიციის რამდენიმე დაწესებულებაში უზრუნველყოს 

პოლიციელთა მიერ დაკავებული პირისათვის უფლებების განმარტების შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდების პროცესის ტექნიკური საშუალებებით (აუდიო-ვიდეო 

ჩანაწერებით) გადაღება; 

 უზრუნველყოს დაკავებული პირის მხრიდან ოჯახის ან ადვოკატის შეტყობინების 

მოთხოვნის სათანადო დოკუმენტირება შესაბამისი რეესტრების წარმოების გზით; 

 2020 წელს, გაიზარდოს იმ იზოლატორების რაოდენობა, რომლებშიც 

ფუნქციონირებს სამედიცინო პუნქტი; ამასთანავე, იმ იზოლატორებში, სადაც 

დაკავებულთა მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, არ იგეგმება სამედიცინო 

პუნქტების გახსნა, ექიმები დაასაქმონ ხელშეკრულების შესაბამისად; 

 დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დასაქმებულ ექიმებს ჩაუტარდეთ 

ტრენინგები იზოლატორში მოთავსებულ პირთა სხეულზე არსებული დაზიანებების 

ფოტოგადაღების ინსტრუქციისა და გადაღებული ფოტომასალის შენახვის წესის 

შესახებ; 
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 დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, სადაც სამედიცინო ოთახი 

ფუნქციონირებს, უზრუნველყოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმების მიერ 

შედგენილი ოქმების დროებითი მოთავსების იზოლატორის ექიმებთან შენახვა; 

 2021 წელს, ტერიტორიული ორგანოების და კრიმინალური პოლიციის 

თანამშრომლები ეტაპობრივად აღიჭურვონ სამხრე კამერებით და კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტით განისაზღვროს მოქალაქეებთან ურთიერთობის 

ვიდეოგადაღების ვალდებულება, ასევე, გადაღებული ვიდეომასალის შენახვის 

წესი და ვადები; 

 „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის სამსახურის 

მიერ პატრულირების განხორციელების წესების შესახებ“ ინსტრუქციის 

დამტკიცების თაობაზე შსს-ს მინისტრის 2005 წლის 15 დეკემბრის №1310 ბრძანებით 

განისაზღვროს პატრულ-ინსპექტორების მოქალაქეებთან ურთიერთობის 

ვიდეოგადაღების ვალდებულება. ვიდეოგადაღების ვალდებულება დაწესდეს 

შემდეგ შემთხვევებში: პირის იდენტიფიციკაცია; ზედაპირული შემოწმება და 

დათვალიერება; სპეციალური შემოწმება და დათვალიერება, პირის ან 

სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილების ან ნივთის ფაქტობრივი ფლობის 

შეზღუდვა, პირის დაკავება; 

 პოლიციის ავტომანქანები ეტაპობრივად აღიჭურვოს ავტომანქანის შიდა და გარე 

პერიმეტრის ვიდეომეთვალყურეობის სისტემით; 

 ნორმატიული აქტით განისაზღვროს დაკავებული პირის პოლიციის ავტომანქანაში 

ყოფნის დროს უწყვეტი ვიდეოგადაღების ვალდებულება ავტომანქანის გარე და 

შიდა პერიმეტრის ვიდეოკამერით ან მისი არარსებობის შემთხვევაში, სამხრე 

კამერით; 

 პოლიციის დეპარტამენტებში, სამმართველოებსა და განყოფილებებში 

სათვალთვალო კამერები დამონტაჟდეს ყველა იმ ადგილას, სადაც დაკავებულს და 

გასაუბრებაზე ნებაყოფლობით მიწვეულ პირს უწევთ ყოფნა; 

 აღმოიფხვრას დაკავებული პირის პოლიციის უფროსების და უფროსის 

მოადგილეების კაბინეტებში შეხვედრის პრაქტიკა და მათთან შეხვედრა 

განხორციელდეს მხოლოდ ვიდეომეთვალყურეობით აღჭურვილ სივრცეში; 

 პილოტურ რეჟიმში პოლიციის რამდენიმე დაწესებულებაში უზრუნველყოს 

დაკავებული პირის დაკითხვის პროცესის უწყვეტი აუდიო-ვიდეოგადაღება; 

 შევიდეს ცვლილება 2014 წლის 15 აგვისტოს საქართველოს შინაგან საქმეთა 

მინისტრის №625-ე ბრძანებაში და №9 დანართით დამტკიცებული 

ადმინისტრაციული დაკავების ოქმის ფორმაში ჩაემატოს გრაფები შემდეგი 

ინფორმაციის შესატანად: ოქმის შედგენის დრო; დაკავებული პირის სხეულზე 

არსებული დაზიანებების აღწერა; რა ვითარებაში მოხდა დაკავება; ადგილი ჰქონდა 

თუ არა წინააღმდეგობის გაწევას; გამოიყენეს თუ არა იძულების ზომა და რა 

ფორმით;  
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 რეესტრის წარმოების გზით, უზრუნველყოს პოლიციის დეპარტამენტებში, 

სამმართველოებსა და განყოფილებებში მიყვანილი ყველა პირის აღრიცხვა, მათი 

სტატუსის, შენობაში შეყვანისა და გამოყვანის დროის მითითებით; 

 პოლიციის დაწესებულებებში დაინერგოს ელექტრონული, სისტემატიზებული, 

სტანდარტიზებული და უნიფიცირებული მონაცემთა ბაზების წარმოება, რომელიც 

ჩაანაცვლებს დაწესებულებაში წარმოებულ ჟურნალებს; 

 ელექტრონულ მონაცემთა ბაზის დანერგვამდე, უზრუნველყოს პოლიციის 

თანამშრომლებისთვის ინსტრუქტაჟის ჩატარება დაწესებულებებში წარმოებული 

ჟურნალების შევსების თაობაზე, ასევე მიეწოდოთ ჟურნალის შევსების 

სახელმძღვანელო ინსტრუქცია; 

 უზრუნველყოს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დაკავებულ პირსა და 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გამომძიებელს შორის შეხვედრების (მათ 

შორის, დისტანციური შეხვედრების) კონფიდენციალურ გარემოში ჩატარება; 

 უზრუნველყოს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დისტანციური 

სასამართლო სხდომის კონფიდენციალურ გარემოში ჩატარება, შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს თანამშრომლების დაუსწრებლად; 

 შეიმუშაოს სამედიცინო პერსონალისთვის ერთიანი სახელმძღვანელო აღკვეთის 

სინდრომის დროებითი მოთავსების იზოლატორში სამართავად, რომელშიც 

გათვალისწინებული იქნება დროებითი მოთავსების იზოლატორში დახმარების 

მოცულობა და მოცემული იქნება მკაფიო მითითება, თუ რა შემთხვევაში უნდა 

გადაიყვანონ დაკავებული სტაციონარში; 

 უზრუნველყოს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიშში 

დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არსებული საყოფაცხოვრებო კუთხით 

არსებული ხარვეზების შემოწმება და განახორციელოს შესაბამისი რეაგირება. 

 

სახელმწიფო ინსპექტორს: 

 მაქსიმალურად უზრუნველყოს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში 

დაკავებულ პირებთან პირისპირ შეხვედრები. 

 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 №074220619801 სისხლის სამართლის საქმეზე აწარმოოს ეფექტიანი გამოძიება და 

გადადგას ნაბიჯები სახალხო დამცველის წინადადებების შესასრულებლად. 
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3. თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება 

3.1. შესავალი 

 

წინამდებარე თავში განხილულია საანგარიშო პერიოდში თავისუფლებისა და 

უსაფრთხოების უფლების დარღვევის კუთხით არსებული შემდეგი გამოწვევები: 

ქვეყანაში შექმნილი პანდემიური ვითარებიდან გამომდინარე თავისუფლებისა და 

უსაფრთხოების უფლებასთან დაკავშირებული შეზღუდვები; პირთა კანონმდებლობის 

მოთხოვნათა დარღვევით დაკავების პრობლემები; წლების განმავლობაში გადაუჭრელი 

საკანონმდებლო ხარვეზები; აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების პრაქტიკა; საქართველოს 

სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისთვის სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის დაკისრებისას გამოვლენილი ხარვეზები; ივანე მერაბიშვილის 

საქმეზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შესწავლის შედეგად გამოვლენილი 

ხარვეზები; ასევე, პატიმრების გათავისუფლების მექანიზმების არაეფექტიანობა და 

არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულების ხარვეზები.  

თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება, რომელიც განმტკიცებულია საქართველოს 

კონსტიტუციის მე-13 მუხლისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 

მუხლით, მათ შორის, მოიცავს ადამიანის თავისუფლების დაცულობას, ასევე მოთხოვნას, 

რომლის თანახმადაც, თავისუფლების აღკვეთის ან თავისუფლების სხვაგვარი 

შეზღუდვის შეფარდება დასაშვებია მხოლოდ სასამართლო გადაწყვეტილებით. 

საანგარიშო პერიოდში, პანდემიის ვითარების გათვალისწინებით, თავისუფლებისა და 

უსაფრთხოების უფლების დაცვა განსაკუთრებით აქტუალური გახდა. აღსანიშნავია, რომ 

საკარანტინე სივრცეში/იზოლაციაში მოთავსებული პირებისათვის სათანადოდ არ იყო 

უზრუნველყოფილი ისეთი გარანტიები, როგორებიცაა, მათ შორის, საკარანტინე 

ღონისძიების პერიოდში ეფექტიანი გასაჩივრების შესაძლებლობა, ასევე 

თვითიზოლაციის, როგორც თავისუფლების ნაკლებად შემზღუდავი ფორმის გამოყენების 

კრიტერიუმების განჭვრეტადობა და მისი პრაქტიკაში გამოყენების ხარვეზები.  

ასევე, ნიშანდობლივია, რომ სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშის 

თავისუფლებისა და უსაფრთხოების თავში შინაგან საქმეთა მინისტრისადმი გაცემული 

რეკომენდაციები დღემდე შეუსრულებელია.  ნორმატიულად არ  განისაზღვრა სპეციალურ 

ოპერაციაში მონაწილე სამართალდამცავთა მიერ სამხრე ვიდეოკამერის გამოყენების 

ვალდებულება და სპეციალური ოპერაციისას სამხრე კამერის გამოყენების წესი. 
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3.2. ქვეყანაში შექმნილი პანდემიური ვითარებიდან გამომდინარე 

თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

 

2020 წლის 21 მარტს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობა 

გამოცხადდა.152 დეკრეტის საფუძველზე, 2020 წლის 23 მარტს, საქართველოს მთავრობამ 

მიიღო დადგენილება „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის 

მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“.153 ამ დღიდან 

დადგენილებით განისაზღვრა საკარანტინო ზონები,154 ხოლო ახალი კორონავირუსის 

გავრცელების თავიდან ასაცილებელი საკარანტინო ღონისძიებების შესრულების წესები 

და პროცედურები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით დადგინდა.155 იგივე 

წესები საგანგებო მდგომარეობის დასრულების შემდგომ, ფაქტობრივად, უცვლელი სახით 

ინკორპორირდა საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში.156  

3.2.1. საკარანტინო სივრცეები 

COVID-19 პანდემიით შექმნილი გამოწვევების საპასუხოდ, სახელმწიფომ, 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ზომებს მიმართა, მათ 

შორის, შეიქმნა საკარანტინე დაწესებულებები.  

საკარანტინო ღონისძიების ის სახე, როდესაც პირი სახელმწიფოს წარმომადგენლების 

ეფექტიანი კონტროლის ქვეშ ექცევა, განისაზღვრება კონკრეტული სივრცე, სადაც ის უნდა 

იმყოფებოდეს გარკვეული პერიოდით და საკუთარი სურვილის შესაბამისად არ შეუძლია 

დატოვოს ეს სივრცე (დატოვების შემთხვევაში განსაზღვრულია შესაბამისი სანქცია), 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-13 მუხლისა და ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლის 

თანახმად, წარმოადგენს ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვას.  მნიშვნელოვანია 

                                                   
152„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 ბრძანება. 
153 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი 

ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 

დადგენილება. 
154 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი 

ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 

დადგენილება, 2020 წლის 23 მარტს მოქმედი რედაქციის მე-6 და მე-8 მუხლები. 
155 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის №01-31/ნ ბრძანება „იზოლაციისა და კარანტინის წესების განსაზღვრის შესახებ“ 

მოქმედებდა საგანგებო მდგომარეობის დასრულებამდე - 2020 წლის 21 მაისამდე. 
156 რომელიც გამოიცა „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 453 მუხლის 

პირველი პუნქტით მთვარობისადმი მინიჭებული დროებითი უფლებამოსილების საფუძველზე. 
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საკარანტინო სივრცეში/იზოლაციაში მოთავსებული პირებისთვის სათანადოდ იყოს 

უზრუნველყოფილი სამართლებრივი დაცვის გარანტიები.157 

აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციის შესაბამისად, 2020 წლის 22 მაისს, 

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი დროებითი 

ცვლილებებით, გარდამავალ დებულებებში განისაზღვრა, რომ პირის იზოლაციის ან/და 

კარანტინში გადაყვანის შემთხვევაში, მას გასაგები ფორმით უნდა განემარტოს: 

იზოლაციის ან/და კარანტინში გადაყვანის საფუძველი; რომ აქვს უფლება ადვოკატზე; რომ 

აქვს უფლება, მისი სურვილის შემთხვევაში, მისი იზოლაციის ან/და კარანტინში 

გადაყვანის ფაქტი და ადგილსამყოფელი ეცნობოს მის მიერ დასახელებულ ახლობელს, 

აგრეთვე, მისი სამუშაო ან სასწავლო ადგილის ადმინისტრაციას.158 

2020 წლის მარტი-მაისის თვეში სახალხო დამცველმა შეისწავლა ადამიანის უფლებების 

დაცვის კუთხით საკარანტინო დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა.159 შედეგად 

დადგინდა, რომ საკარანტინო სივრცეებში საცხოვრებელი პირობები ძირითადად 

დამაკმაყოფილებელი იყო. კარანტინში მყოფი პირები უზრუნველყოფილნი იყვნენ 

თეთრეულით და პირადი ჰიგიენის დაცვის საშუალებებით. პრეტენზიები არსებულ 

პირობებთან დაკავშირებით, რესპონდენტების მხრიდან მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებში 

გამოითქვა. სახალხო დამცველი პოზიტიურად აფასებს საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მიერ სახალხო დამცველის რეკომენდაციის გათვალისწინებას, რომლის  

საფუძველზეც შემუშავდა მოკლე სახელმძღვანელო სამინისტროს იმ 

თანამშრომლებისთვის, რომლებსაც ურთიერთობა ჰქონდათ საკარანტინო სივრცეში 

გადასაყვან/მოთავსებულ პირებთან. ამავე დროს, უნდა აღინიშნოს, რომ სამინისტრომ არ 

გაითვალისწინა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია საკარანტინო ღონისძიების 

იძულებითი აღსრულების დროს სამხრე კამერების სავალდებულო წესით გამოყენებასთან 

დაკავშირებით.  

საკარანტინო სივრცეებში პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ ჩატარებული 

მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ სამართალდამცავთა მხრიდან ძალის 

გადამეტებისა160 და უხეში დამოკიდებულების/მიმართვის161 მხოლოდ ერთეულ 

შემთხვევებს162 ჰქონდა ადგილი. რაც შეეხება საკარანტინო სივრცეში მოთავსებულ პირთა 

სომატურ (ფიზიკურ) ჯანმრთელობაზე ზრუნვას,  დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ 

                                                   
157 გაეროს წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის პრევენციის 

ქვეკომიტეტის 2020 წლის 25 მარტის რჩევა წევრ სახელმწიფოებს და პრევენციის ეროვნულ მექანიზმებს 

კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშiრებით“, პარ. 9;  CPT, „Statement of principles relating to the treatment of 

persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic“, CPT/Inf(2020)13, par. 4.  
158 „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 453 მუხლის მე-5 პუნქტი. 
159 საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის, „ახალი კორონავირუსის 

(COVID-19) წინააღმდეგ მიმართული საკარანტინო ღონისძიებებით გამოწვეული თავისუფლების 

შეზღუდვის ადგილების მონიტორინგის ანგარიში, თბილისი, 2020. 
160 გამოკითხული 112 რესპონდენტიდან 2. 
161 გამოკითხული 112 რესპონდენტიდან 3. 
162 ერთეულ შემთხვევებში ჰქონდა ადგილი კერძო პირთა და სამედიცინო პერსონალის მხრიდან უხეშად 

მოპყრობის შემთხვევებსაც. 
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საკარანტინო სივრცეებში უზრუნველყოფილი იყო ექიმის ხელმისაწვდომობა. ამავე დროს, 

საყურადღებოა, რომ საკარანტინო სივრცეში მყოფი პირებიდან, არცერთს არ ჰქონია 

ინფორმაცია ხელმისაწვდომი სამედიცინო სერვისების შესახებ.   

3.2.2. თვითიზოლაცია 

თვითიზოლაცია, ისევე როგორც კარანტინი, შემზღუდავი ღონისძიებაა, თუმცა კარანტინში 

მოთავსებასთან შედარებით, თვითიზოლაცია უფრო ნაკლებად შემზღუდავი ფორმაა. 

საკარანტინო ღონისძიების სახით ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვის შემთხვევაში, 

მნიშვნელოვანია გამოიყენებოდეს ნაკლებად შემზღუდავი ის ზომები, რომლითაც 

ლეგიტიმური მიზნის მიღწევა შესაძლებელია.163 ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის 

მოქმედების დროს და მისი გაუქმების შემდეგაც, ნორმატიულ დონეზე არ ყოფილა 

გაწერილი დეტალური კრიტერიუმები, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც, პირის 

თვითიზოლაციაში გადაყვანა იქნებოდა შესაძლებელი. შედეგად, შესაბამისი პირობების 

დაკმაყოფილების მიუხედავად, პრაქტიკაში პრობლემური იყო თვითიზოლაციის 

შესაძლებლობა.    

მისასალმებელია, რომ 2020 წლის 2 ივნისიდან საქართველოს მთავრობის შესაბამისი 

დადგენილებით განისაზღვრა დამატებითი კრიტერიუმები, რომლებსაც უნდა 

აკმაყოფილებდეს პირი თვითიზოლაციაში გადასაყვანად.164 კერძოდ, არსებულ 

რეგულაციებს დაემატა ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე აუცილებელი 

სამედიცინო საჭიროებები; შშმ პირის სტატუსი; არასრულწლოვნობა და სხვა 

განსაკუთრებული გარემოებები. ეს ჩანაწერი შესაძლებლობას იძლეოდა თვითიზოლაცია 

პირთა უფრო ფართო წრეს გამოეყენებინა.165  თუმცა, ამ ცვლილების მიუხედავად, კვლავ 

დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც პირთა მოთხოვნა თვითიზოლაციაში გადაყვანის 

თაობაზე არ დაკმაყოფილდა, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი აკმაყოფილებდნენ 

თვითიზოლაციაში გადასაყვანად დადგენილ კრიტერიუმებს.166  

                                                   
163 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2005 წლის 25 იანვრის გადაწყვეტილება საქმეზე,  

„ენჰორნი შვედეთის წინააღმდეგ“, №56529/00, პარ. 44. 
164 „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 

მაისის №322 დადგენილების მე-11 მუხლის 7 1 და 7 2 პუნქტები. 
165 საქართველოს სახალხო დამცველის „ახალი კორონავირუსის (COVID-19) წინააღმდეგ მიმართული 

საკარანტინე ღონისძიებებით გამოწვეული თავისუფლების შეზღუდვის ადგილების მონიტორინგის 

ანგარიში“, თბილისი, 2020, 14. 
166 მაგალითისათვის, აღსანიშნავია უფლებადამცველ ანა არგანაშვილის საქმე, რომელიც თბილისის ერთ-

ერთ სასტუმროში იმყოფებოდა თავის არასრულწლოვან შვილთან ერთად, სადაც ბავშვისთვის არც 

შესაბამისი სივრცე და არც შესაბამისი კვება არ იყო უზრუნველყოფილი, რის გამოც თვითიზოლაციაში 

გადაყვანას ითხოვდა. ვინაიდან აღნიშნულ მოთხოვნაზე პასუხი ვერ მიიღო, მან სასამართლოს მიმართა. 

თბილისის საქალაქო სასამართლომ ანა არგანაშვილსა და მის ოჯახს კარანტინიდან თვითიზოლაციაში 

გადაყვანის მოთხოვნა დაუკმაყოფილა. ასევე, აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატს მიმართა მოქალაქემ, რომელსაც სსიპ საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა თვითიზოლაციაში 

მოთავსებაზე უარი იმ საფუძვლით განუცხადა, რომ ის და მისი ოჯახის წევრები არ აკმაყოფილებდნენ 

თვითიზოლაციის კრიტერიუმებს. შედეგად პირი თბილისში არსებულ საკარანტინო სივრცეში 

გადაიყვანეს, სადაც განმცხადებელი არასრულწლოვან შვილთან და მეუღლესთან ერთად იმყოფებოდა. 
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3.2.3. იზოლაციისა და საკარანტინო ღონისძიების შესახებ გადაწყვეტილების 

გასაჩივრება 

მნიშვნელოვანია საკარანტინო სივრცეში/იზოლაციაში მოთავსებული პირებისთვის 

სათანადოდ იყოს უზრუნველყოფილი ისეთი გარანტია, როგორიცაა გამოყენებული 

თავისუფლების შემზღუდავი საკარანტინო ღონისძიების დროში ეფექტიანად 

გასაჩივრების შესაძლებლობა, იმ შემთხვევისთვის, თუ პირი არ ეთანხმება საკარანტინო 

სივრცესა თუ თვითიზოლაციაში მოთავსების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას. 

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონი167 მკაფიოდ არ 

განსაზღვრავს, თუ როგორ უნდა გასაჩივრდეს იზოლაციისა და საკარანტინო ღონისძიების 

შესახებ გადაწყვეტილება, არც იმას უთითებს, რა ფორმით, რა ეტაპზე და რა ვადაში 

ბარდება პირს აღნიშნული გადაწყვეტილება. 

შესაბამისად, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ გასაჩივრების წესი, რომელიც მოცემულია 

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონში, არ არის ეფექტიანი 

მექანიზმი. არსებული ჩანაწერით გასაჩივრება ხდება ზოგადი ადმინისტრაციული წესით, 

ჯერ ზემდგომ ორგანოში,168 შემდეგ კი - სასამართლოში და გასაჩივრების ეს პროცესი 

შეიძლება თვეები გაგრძელდეს.169 ვინაიდან საკარანტინო ღონისძიება რამდენიმე დღე 

გრძელდება, იმისათვის, რათა გასაჩივრება სამართლებრივი დაცვის ქმედით საშუალებად 

ჩაითვალოს, სამართლებრივი შედეგი მაქსიმალურად მცირე დროში უნდა დადგეს. იმ 

შემთხვევაში, თუ თავისუფლების შემზღუდავი ღონისძიება უკანონო ან 

არათანაზომიერია, პირმა მაქსიმალურად მცირე დროში უნდა შეძლოს საკარანტინო 

სივრცის დატოვება. სახალხო დამცველმა საქართველოს პარლამენტს წინადადებით 

მიმართა, კანონმდებლობით შექმნილიყო მიღებული გადაწყვეტილების დროში 

ეფექტიანად გასაჩივრების მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც სასამართლო 

გამოყენებული ზომის აუცილებლობისა და თანაზომიერების საკითხს განიხილავდა.170 

სამწუხაროდ, საქართველოს პარლამენტმა სახალხო დამცველის ეს წინადადება არ 

გაითვალისწინა. 

                                                   
განმცხადებლის მითითებით, საკარანტინო სივრცეში არასრულწლოვნისთვის სათანადო პირობები არ 

ყოფილა შექმნილი.  
167 “საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტი. 
168 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 178-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი. 
169 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 183 მუხლის 1-ლი ნაწილის მიხედვით 

ადმინისტრაციულ ორგანოს ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვისა და გადაწყვეტილების 

მიღებისთვის აქვს 1 თვის ვადა. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი აწესრიგებს 

ადმინისტრაციული წესით საქმის განხილვის ვადებს და მოსამართლეს საქმის წარმოებაში მისაღებად 5 

დღეს განუსაზღვრავს (მუხლი 445(3)). ხოლო სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის ვადად 

განსაზღვრულია 2 თვე (მუხლის 59(1)). 
170 საქართველოს სახალხო დამცველის წინადადება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტებთან დაკავშირებით, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3sviR7L > [ბოლოს ნანახია 25.02.2021]. 
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3.2.4. შეზღუდვა გადაადგილებაზე 

საქართველოში 2020 წლის 31 მარტს გამოცხადდა მკაცრი საკარანტინო ღონისძიებები, რაც 

მთავრობის მხრიდან მაქსიმალურად გამკაცრებული შეზღუდვების მიღებას, მათ შორის, 

საგანგებო მდგომარეობის ვადით კომენდანტის საათის დაწესებას გულისხმობდა.171 

შესაბამისად, აიკრძალა 21:00 საათიდან 06:00 საათამდე პირთა გადაადგილება როგორც 

ქვეითად, ისე სატრანსპორტო საშუალებით.172 

შემდგომში, 2020 წლის 9 ნოემბერს, ქვეყნის დიდ ქალაქებში,173 22:00 საათიდან 05:00 

საათამდე, აიკრძალა გადაადგილება.174 უწყებათაშორისი საბჭოს გადაწყვეტილებით, 28 

ნოემბრიდან იგივე შეზღუდვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით გავრცელდა, ამჯერად 21:00 

საათიდან 05:00 საათამდე.175 ამ დროიდან დაწესებული გადაადგილების უფლების 

შეზღუდვა დღემდე ნარჩუნდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით.176  

მიუხედავად იმისა, რომ 2021 წლის მარტში, რიგი შეზღუდვები უკვე მოიხსნა, 

საქართველოს მთავრობას არ წარმოუდგენია კონკრეტულ მეცნიერულ მეთოდზე 

დაფუძნებული დასაბუთება, თუ რატომ დარჩა გადაადგილების თავისუფლების 

შეზღუდვის დატოვების გარდაუვალი საჭიროება. მნიშვნელოვანია, უწყებათაშორისმა 

საბჭომ დაასაბუთოს და საზოგადოებას დეტალური ინფორმაცია მიაწოდოს იმის შესახებ, 

თუ რა გავლენას ახდენს გადაადგილების შეზღუდვა კორონავირუსის გავრცელების 

შეკავებაზე. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებული იყო177 

„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებით განსაზღვრული გადაადგილების უფლების 

შეზღუდვა. მოსარჩელე მხარე უფლების შეზღუდვის ფორმალური მოთხოვნების 

პრობლემურობასთან ერთად, მიიჩნევდა, რომ დაწესებული შეზღუდვა არ იყო უფლების 

შეზღუდვის თანაზომიერი საშუალება, მაგრამ სასამართლომ სარჩელი არსებითად 

განსახილველად არ მიიღო, მიზეზი კი სადავო ნორმაში შესული ცვლილებები გახდა. Covid-

                                                   
171 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 მარტის №204 დადგენილება „საქართველოში ახალი 

კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.  
172 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი 

ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 

დადგენილების მე-2 მუხლის მე-9 პუნქტი.  
173 ქ. თბილისში, ქ. ბათუმში, ქ. ქუთაისში, ქ. რუსთავში, ქ. გორში, ქ. ფოთში, ქ. ზუგდიდში. 
174 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 ნოემბერის №670 დადგენილება „იზოლაციისა და კარანტინის 

წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
175 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 26 ნოემბერის №699 დადგენილება „იზოლაციისა და კარანტინის 

წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
176 საქართველოს მთავრობის მიერ, გამონაკლისის სახით, მხოლოდ ახალი წლისა და შობის ღამეს მოიხსნა 

კომენდანტის საათი. იხ: საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 დეკემბერის №812 დადგენილება. 
177 №1548 სარჩელი, „გივი ლუაშვილი და თორნიკე ართქმელაძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“. 
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19-თან დაკავშირებული შეზღუდვები და გასაჩივრებული ნორმატიული აქტები დღემდე 

სწრაფი დინამიკით იცვლება,178 მაგრამ თავად საკონსტიტუციო სასამართლო, როგორც 

კონსტიტუციური კონტროლის ორგანო, ვალდებულია დააზღვიოს ეს რისკი და ადამიანის 

ფუნდამენტური უფლებები დროულად დაიცვას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც 

საკითხი დროებით ღონისძიებას ეხება. შესაბამისად, უარყოფითად უნდა შეფასდეს, რომ 

საკონსტიტუციო სასამართლომ დროულად არ განიხილა179 კომენდანტის საათის 

კონსტიტუციურობის საკითხი, მით უფრო იმის გათვალიწინებით, რომ კოვიდ-19-ის 

გავრცელებით შექმნილი ვითარება სასამართლოს არ აბრკოლებდა, საქმე დისტანციური 

სამართალწარმოების მეშვეობით განეხილა.  

3.3. დაკავება კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით 

 

საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველის აპარატმა გამოავლინა კანონმდებლობის 

მოთხოვნათა დარღვევით მოწმეების ფაქტობრივი დაკავების შემთხვევები.  

2020 წლის 27 მარტს, სახალხო დამცველმა, გენერალურ პროკურორს სამი პირის მიმართ 

შესაძლო განზრახ უკანონო დაკავებისა და სხვა შესაძლო კანონდარღვევების შესახებ 

გამოძიების დაწყების წინადადებით მიმართა. საქმის მასალებიდან ირკვევა, რომ მოწმის 

სტატუსის მქონე სამი პირი იძულებით მიიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში, სადაც 12 

საათის განმავლობაში გააჩერეს, მათი ოჯახის წევრებს კი ამ დროს მათი 

ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონიათ. მათ ასევე არ ჰყავდათ ადვოკატი. 

სახალხო დამცველის წინადადების საფუძველზე, გამოძიება დაიწყო განზრახ უკანონო 

დაკავებისა და ჩვენების მიცემის იძულების ფაქტებზე.180 

მსგავსი შემთხვევა გამოვლინდა 2020 წლის აგვისტოსა და ნოემბერშიც, როცა პოლიციის 

თანამშრომლებმა, სავარაუდოდ, მოწმის სტატუსის მქონე პირებს, იძულების ფორმით 

რამდენიმე საათის განმავლობაში შეუზღუდეს თავისუფლება. საქართველოს სახალხო 

დამცველის აპარატმა შსს-ს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრიდან, „112“, 

ორივე შემთხვევაში გამოითხოვა ვიდეომასალა, რომლებსაც, შესაძლოა, 

დაედასტურებინათ პირთა სავარაუდო განზრახ უკანონო დაკავების ფაქტები, თუმცა, 

მოწოდებული ინფორმაციით, ჩამწერი მოწყობილობის მყარ დისკზე  შესაბამისი 

ინფორმაცია არ იძებნებოდა.181  

 

                                                   
178 „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის №322 

დადგენილებაში, 9 მარტის მდგომარეობით, 95 ცვლილებაა იქნა შეტანილი. 
179 საკონსტიტუციო სასამართლომ კონკრეტულ სარჩელზე გამწესრიგებელი სხდომა 3 თვის დაგვიანებით, 

2021 წლის 12 თებერვალს გამართა. საქმეს განიხილავდა სასამართლოს 1-ლი კოლეგია.  
180 სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის საქმიანობის 

2020 წლის ანგარიში, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება. 
181 საქართველოს სახალხო დამცველის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის 2020 

წლის საქმიანობის ანგარიში.  
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3.4. საკანონმდებლო ხარვეზები 

 

საანგარიშო პერიოდში დადებითი სიახლე იყო საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 2020 წლის 29 დეკემბრის გადაწყვეტილება.182  ამ გადაწყვეტილების 

საფუძველზე, 2021 წლის პირველი ივნისიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდება183 ნორმა, 

რომლის მიხედვითაც, „პირი, რომლის ადმინისტრაციული დაკავების ვადა არასამუშაო 

დროს ემთხვევა, შეიძლება დაკავებულ იქნეს და მოთავსდეს დროებითი მოთავსების 

იზოლატორში უფლებამოსილი ორგანოს მიერ საქმის განხილვამდე. აღნიშნულ 

შემთხვევაში პირის დაკავების საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 48 საათს.“184 

სასამართლოს განმარტებით, ნორმა არსებითად თანასწორი პირების მიმართ უთანასწორო 

მოპყრობას აწესებს.  

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით 

დადგენილი ადმინისტრაციული დაკავების ვადების საკანონმდებლო ცვლილებების 

საჭიროებაზე ასევე მიუთითებდა სახალხო დამცველი. კერძოდ, 2019 წლის საპარლამენტო 

ანგარიშში სახალხო დამცველმა შესაბამისი წინადადებით მიმართა  საქართველოს 

პარლამენტს, თუმცა, სამწუხაროდ, პარლამენტს ეს წინადადება  არ გაუთვალისწინებია.185 

მოვუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილების საფუძველზე, მიიღოს შესაბამისი საკანონმდებლო 

ცვლილებები. 

2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში სახალხო დამცველი საქართველოს 

კანონმდებლობაში დღემდე არსებულ სხვა ხარვეზებზეც უთითებდა, რომლებიც 

საკანონმდებლო ცვლილებებს საჭიროებენ. მათ შორის, პრობლემურია ადმინისტრაციული 

დაკავების კანონიერების შემოწმების უფლებამოსილების საკითხი.186  

კერძოდ, როდესაც პირი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განმხილველი 

მოსამართლის წინაშე სადავოდ ხდის ადმინისტრაციულ დაკავებას, მოსამართლე არ 

ამოწმებს დაკავების კანონიერებას და ამას ცალკე სამართალწარმოების ფარგლებში 

განიხილავს. საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით, ადმინისტრაციული 

დაკავების კანონიერება ამ საქმის განმხილველმა სასამართლომ თავად 

                                                   
182 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის 29 დეკემბრის 32/4/1412 გადაწყვეტილება 

საქმეზე, „ირაკლი ჯუღელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“. 
183 იმის გათვალისწინებით, რომ გადაწყვეტილების აღსასრულებლად საჭიროა საკანონმდებლო 

ცვლილებების მიღება, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილების აღსრულება 2021 

წლის 1 ივნისამდე გადაავადა. 
184 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 247-ე მუხლის მე-2 ნაწილი. 
185 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 135. 
186 ამგვარ ხედვას იზიარებს კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის“, იხ. 

კოალიციის მიმართვა გაეროს სპეციალურ მომხსენებელს, ხელმისაწვდომია: <http://bit.ly/38p6aAU> [ბოლოს 

ნანახია 04.03.2020]. 



104 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

სამართალდარღვევის საქმის განხილვასთან ერთად უნდა შეაფასოს, როგორც ეს სისხლის 

სამართლის პროცესშია.187  

ზემოაღნიშნულის გარდა, სახალხო დამცველის შეფასებით, ასევე პრობლემურია ე.წ. 

გარიდების მექანიზმის გამოყენება და მისი მოწესრიგება. ეს მექანიზმი პრაქტიკაში 

პოლიციელის მიერ პირისათვის გარკვეული ადგილის განსაზღვრული დროით დატოვების 

მოთხოვნასა და კონკრეტულ ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვას გულისხმობს. მექანიზმის 

გამოყენების შესახებ რეგულაციები188  ნორმატიულ დონეზე განსაზღვრული არ არის, რაც 

პოლიციელებს მოქმედების ფართო დისკრეციას ანიჭებს. შესაბამისად, პოლიციელის მიერ 

პირის თავისუფლების უფლებაში ჩარევის შესაძლებლობის განჭვრეტადობისათვის, 

მნიშვნელოვანია ე.წ. გარიდების მექანიზმის გამოყენების საფუძვლები ნორმატიულ 

დონეზე მოწესრიგდეს. 

3.5. აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენება 

 

აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენების პრაქტიკა, წინა წლების მსგავსად, კვლავ 

უცვლელია. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული 

სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, 2020 წელს გამოყენებული აღკვეთის 

ღონისძიებების სახეების საერთო სურათი და პროცენტული მაჩვენებლები 2019 წლის 

მონაცემების მსგავსია. სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი ცხადყოფს, რომ 

ბრალდებულების მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიებების ძირითადი სახე 

კვლავ პატიმრობა ან გირაოა. აღკვეთის სხვა ღონისძიებები, წინა წლების მსგავსად, 

როგორც წესი, იშვიათად გამოიყენება. 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე განთავსებული აღკვეთის 

ღონისძიების შეფარდების შესახებ 2020 წლის მონაცემების მიხედვით, აღკვეთის 

ღონისძიება, ჯამში, გამოყენებულია 9491 შემთხვევაში.189 მათგან პატიმრობის 

პროცენტული მაჩვენებელი 47.1%-ს შეადგენს - 4471 შემთხვევა. 2019 წლის საერთო 

                                                   
187  საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხ. 176, 1-ლი ნაწ. (ე) ქპ., მუხ. 197, 1-ლი ნაწ. 

(ზ)ქპ. იხ. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, 505, ხელმისაწვდომია: 

<http://bit.ly/2TMCU2R > [ბოლოს ნანახია 13.03.2020]. 
188 „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის თანახმად, „პოლიციელი უფლებამოსილია 

პირს მოსთხოვოს გარკვეული ადგილის განსაზღვრული დროით დატოვება და აუკრძალოს მას კონკრეტულ 

ტერიტორიაზე შესვლა, თუ ეს აუცილებელია საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნული შეზღუდვა 

შესაძლებელია გაგრძელდეს საფრთხის აღმოფხვრამდე.“ მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად 

მოწოდებული ინფორმაციით, ამ მუხლზე არ მიეთითება, გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება 

არსებობდეს ამ ღონისძიების გამოყენების საფუძვლები. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც აუცილებელი და 

საჭირო იქნება ქვემდგომი ნორმატიული აქტით ამ საკითხის დეტალური დარეგულირება და 

საფუძვლების და პროცედურების მკაფიოდ გაწერა.  
189 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე განთავსებული სტატისტიკური ინფორმაცია, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2ZScq2g> [ბოლოს ნანახია 19.03.2021]. 
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მონაცემების პროცენტული მაჩვენებელი ანალოგიური იყო - აღკვეთის ღონისძიება ჯამში 

გამოყენებულია 11031 შემთხვევაში,  მათგან პატიმრობის მაჩვენებელი 47.2%  იყო - 5205.190 

არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიებების კუთხით, 2019 წლის მსგავსად, 2020 წელსაც 

უცვლელია გირაოს გამოყენების პროცენტული მაჩვენებელი. კერძოდ, 2020 წლის 

მონაცემებით, გირაოს ხვედრითმა წილმა არასაპატიმრო ღონისძიებების 96.7% შეადგინა. 

ეს მაჩვენებელი მცირედით აღემატება 2019 წლის მონაცემს. 2019 წლის მონაცემებით, 

გირაოს ხვედრითი წილი არასაპატიმრო ღონისძიებების 96.3%-ს შეადგენდა. 

3.6. ივანე მერაბიშვილის საქმე  

 

სახალხო დამცველმა გასული წლების საპარლამენტო ანგარიშებში საზოგადოებას 

მიაწოდა ინფორმაცია ივანე მერაბიშვილის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების191 აღსრულების მდგომარეობის შესახებ. 

კერძოდ, ანგარიშებში მიმოხილულია ივანე მერაბიშვილის საქმეზე, ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე 2018 წლის 12 

ივლისს განახლებული გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების 

ხარვეზები.192 

2020 წელს, სახალხო დამცველის აპარატმა, ივანე მერაბიშვილის საკნიდან გაყვანისას 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე, განაგრძო 

განახლებული გამოძიების მასალების გაცნობა. აპარატის წარმომადგენლებმა საქმის 

მასალების შესწავლის შედეგად დაადგინეს, რომ გამოძიების კუთხით კვლავ იკვეთება 

არაერთი კრიტიკული ხარვეზი. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 2020 წლის 15 სექტემბერს 

4-წლიანი წყვეტის შემდეგ, ხელახლა დაიკითხა მნიშვნელოვანი მოწმე კ. თ. , რომელიც 

2016 წელს მიცემულ ჩვენებაში აღწერდა, რომ 2013 წლის 14 დეკემბრის ღამეს, საკნის 

ღრიჭოდან დაინახა, როგორ გაიარეს მისი საკნის წინ ივანე მერაბიშვილმა და 

პენიტენციური დაწესებულების დირექტორმა  (სავარაუდოდ სხვა პირებთან ერთად). ამ 

ჩვენებასთან დაკავშირებით 2020 წლის 17 დეკემბერს ჩატარებულმა საგამოძიებო 

ექსპერიმენტმა ცხადყო, რომ მოწმეს მართლაც შეეძლო დაენახა საკნიდან პირთა 

მნიშვნელოვანი მახასიათებლები. ექსპერიმენტის ფარგლებში, დერეფანში გაიარა 

მისთვის აბსოლუტურად უცნობმა პირმა, ხოლო კ. თ.-მ სწორად აღწერა მისი გარეგნობისა 

და ჩაცმულობის სხვადასხვა დეტალი. კ.თ.-მ  ვერ ამოიცნო  ექსპერიმენტში მონაწილე პირი, 

რომელმაც დერეფანში ჩაიარა, თუმცა აღნიშნა, რომ ეს პირი მისთვის უცნობი იყო და 

ამოცნობა ამიტომ გაუჭირდა, ხოლო ციხის მაშინდელ დირექტორს და ივანე მერაბიშვილს 

კარგად იცნობდა და მსგავსი ექსპერიმენტის ფარგლებში მათი ამოცნობა არ 

                                                   
190  იქვე. 
191 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატის 2017 წლის 28 ნოემბრის 

გადაწყვეტილება საქმეზე, „მერაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“. 
192 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 134-135; 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2019, 89-90. 
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გაუჭირდებოდა.  ექსპერიმენტმა დამატებით დაადასტურა ივანე მერაბიშვილის საკნიდან 

სავარაუდო გაყვანის ფაქტის სარწმუნოობა. 

საანგარიშო პერიოდში, ივანე მერაბიშვილის საქმეზე ევროპული სასამართლოს მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების მდგომარეობის შესახებ, სახალხო დამცველმა 

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის წინაშე ორი კომუნიკაცია წარადგინა, სადაც   

მთავრობის მიერ გატარებული ინდივიდუალური და ზოგადი ღონისძიებები შეაფასა.193 

აღსანიშნავია, რომ მერაბიშვილის საქმეზე 2021 წლის მარტში მიღებულ  

გადაწყვეტილებაში194 მინისტრთა კომიტეტმა სახალხო დამცველის შეფასებები გაიზიარა. 

ინდივიდუალური ღონისძიებების ნაწილში კვლავ აღნიშნა, რომ რჩება კითხვები 

გამოძიების ეფექტიანობისა და დამოუკიდებლობის შესახებ.  

 

3.7 გიორგი უგულავას თავისუფალი გადაადგილების უფლების შეზღუდვა 

 

2021 წლის 23 იანვარს მოქალაქე გიორგი უგულავას არ მიეცა შესაძლებლობა თბილისის 

საერთაშორისო აეროპორტში გადაეკვეთა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი.195 

საკითხის შესწავლის შედეგად გაირკვა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მიღებული არ ჰქონდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2020 წლის 9 მარტის საოქმო 

განჩინება გიორგი უგულავას მიმართ პასპორტისა და პირადობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ჩაბარების ვალდებულების გაუქმების შესახებ. 

როგორც თბილისის საქალაქო სასამართლოს წერილიდან იკვეთება, სისხლის სამართლის 

საქმეში არ მოიპოვება რაიმე დოკუმენტი აღნიშნული განჩინების შინაგან საქმეთა 

სამინისტროსთვის მიწოდების შესახებ. სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის 

თანახმად, 2021 წლის 23 იანვარს ამ განჩინების შესახებ სამინისტროს აცნობა საქართველოს 

პროკურატურამ. რაკი თბილისის საქალაქო სასამართლომ საკუთარი კანონისმიერი 

ვალდებულება არ შეასრულა196 და განჩინება დროულად, დაახლოებით 9 თვის 

განმავლობაში არ გადაუგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, გიორგი უგულავას მიმართ 

დაირღვა გადაადგილების უფლება. 

                                                   
193 2020 წლის 11 აგვისტოს კომუნიკაცია, ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/3qRtJf2 > [ბოლოს ნანახია 30.03.2021]; 

2021 წლის 1 თებერვლის კომუნიკაცია, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3twFKs6 >[ბოლოს ნანახია 18.03.2021]. 
194 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 9-11 მარტის შეხვედრის გადაწყვეტილება. ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3ty3lbS > [ბოლოს ნანახია 18.03.2021]. 
195 სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის საქმიანობის 

2020 წლის ანგარიში, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება.  
196 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 206-ე მუხლის მე-7 ნაწილის თანახმად, 

„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.“ 
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3.8 საექსტრადიციო პატიმრობის გამოყენებისას გამოვლენილი ხარვეზები 

 

ექსტრადიციასთან დაკავშირებით, აღსანიშნავია მინდია ლავასოღლის საქმე, რომელსაც 

დაუსწრებლად აქვს მისჯილი  თავისუფლების აღკვეთა. 2018 წლის შემდეგ იგი თურქეთის 

რესპუბლიკაში საექსტრადიციო პატიმრობაში იყო, თუმცა, დაუდგენელი მიზეზით არ 

ხდებოდა მისი საქართველოში ექსტრადირება. აღსანიშნავია, რომ თურქეთის 

პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ყველა დოკუმენტს მსჯავრდებულის საქართველოში 

გადასაყვანად. თუმცა, საექსტრადიციო პატიმრობის ვადა ამოიწურა და 2020 წელს მინდია 

ლავასოღლი გააძევეს ბელარუსიის რესპუბლიკაში, სადაც იგი საქართველოს 

პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე კვლავ დააკავეს. ადვოკატის მიერ 

საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ბელარუსიის რესპუბლიკაშიც 

ამოიწურა საექსტრადიციო პატიმრობის ვადა და 2021 წლის იანვარში იგი ამჯერად 

უკრაინაში გააძევეს.  საქართველოს პროკურატურიდან მიღებული უახლესი ინფორმაციის 

თანახმად, მოქალაქის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია.197   

მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ ყველა ზომას მიმართოს იმისათვის, რათა მინდია 

ლავასოღლის ექსტრადირების პროცედურები წარიმართოს იმგვარად, რომ იგი არ იყოს 

საექსტრადიციო პატიმრობაში არაგონივრულად ხანგრძლივი ვადით საზღვარგარეთ ან/და 

პატიმრობის პირობებმა არ დაარღვიოს მისი უფლებები.198 

 

3.9 პატიმრების გათავისუფლების მექანიზმები 

 

2020 წლის განმავლობაში, წინა წლების მსგავსად, კვლავ პრობლემური იყო 

მსჯავრდებულთა პირობით ვადამდე გათავისუფლებისა და სასჯელის მოუხდელი 

ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლის პრაქტიკა და ამ საკითხის 

მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზა. აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველის 

აპარატმა პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების მექანიზმის ხარისხობრივი შეფასების 

მიზნით, 2020 წლის მაისში პირობით ვადამდე გათავისუფლებისა და სასჯელის 

მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლის შესახებ საბჭოების მიერ 

გამოცემული 1001 გადაწყვეტილება გამოითხოვა. 

სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ადგილობრივი საბჭოების199 გადაწყვეტილებების 

ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ადგილობრივი საბჭოები არ ასაბუთებენ 

                                                   
197 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 21 იანვრის №13/3711 წერილი. 
198 საქართველოს სახალხო დამცველის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის 2020 

წლის საქმიანობის ანგარიში.  
199 თავდაპირველად საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოები, ამჟამად კი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების სპეციალური პენიტენციური 

სამსახურის ადგილობრივი საბჭოები. 



108 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

გადაწყვეტილებებს და არ უთითებენ კონკრეტულ მოტივაციაზე, თუ რის გამო ანიჭებენ 

ერთ კრიტერიუმს უფრო მეტ ყურადღებას და სხვას - ნაკლებს. ადგილობრივი საბჭოების 

მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ძირითადად შაბლონური ხასიათისაა და შეიცავს 

ფორმალურ მითითებას, თუ რომელ კრიტერიუმს დაეყრდნო საბჭო კონკრეტულ 

შემთხვევაში უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღებისას.200  

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზია იდენტური მოცემულობის მქონე საქმეებში 

ადგილობრივი საბჭოების მიერ მიღებული არაერთგვაროვანი გადაწყვეტილებები.201 

ნიშანდობლივია, რომ სახალხო დამცველი 2019 წელს მიესალმა პენიტენციური და 

დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიასა და 2019-2020 წლების 

სამოქმედო გეგმაში202 პირობით ვადამდე გათავისუფლების მეთოდოლოგიის 

გაუმჯობესების, ახალი შეფასების სისტემისა და პროცედურების შემუშავების 

აუცილებლობის გათვალისწინებას. თუმცა, რეფორმა ამ დრომდე არ განხორციელებულა. 

ერთადერთი, რაც ამ მიმართულებით სამინისტრომ განახორციელა, კოვიდ პანდემიის გამო 

შემოღებული დროებითი წესია, რომლის საფუძველზეც, პირობით ვადამდე 

გათავისუფლების პროცედურები საკანონმდებლო დონეზე გამარტივდა, დაჩქარდა.203 

ამავე დროს, უნდა აღინიშნოს, რომ პრაქტიკაში, დროებითი წესის მოქმედების პირობებშიც 

კი, პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის გამოყენების სტატისტიკური 

მონაცემები არ გაუმჯობესებულა. პირიქით, პირობით ვადამდე გათავისუფლების 

მაჩვენებელი 2019 წელთან შედარებით შემცირდა, კერძოდ, 2019 წელს პირობით ვადამდე 

1279 მსჯავრდებული გათავისუფლდა, 2020 წელს კი - 830.204 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ 

აუცილებელია დაიხვეწოს ნორმატიული ბაზა და პირობით ვადამდე გათავისუფლებისა 

თუ სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლის პროცესში 

უფრო მეტ კრიტერიუმს მიექცეს ყურადღება, მათ შორის, ისეთ ასპექტებს, რომლებიც 

მსჯავრდებულის სამომავლო გეგმებს, პერსპექტივებს, შესაძლებლობებსა და სხვა 

                                                   
200 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „პირობით ვადამდე გათავისუფლებისა და 

სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლის პრაქტიკა საქართველოში“. 
201 დეტალური ანალიზი ხელმისაწვდომია საქართველოს სახალხო დამცველის სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების დეპარტამენტის საქმიანობის 2020 წლის ანგარიშში. 
202 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 22 თებერვლის №385 ბრძანება „პენიტენციური და 

დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 2019-2020 წლების სამოქმედო 

გეგმის დამტკიცების თაობაზე“. 
203 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2020 წლის 27 მარტის №508 ბრძანება და 2021 წლის 20 იანვრის 

№672 ბრძანება. 
204 თუმცა, აღსანიშნავია, რომ სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლის 

სტატისტიკა გაუმჯობესებულია. 2019 წელს ეს მექანიზმი 236 მსჯავრდებულის მიმართ იქნა 

გამოყენებული, ხოლო 2020 წელს (24 დეკემბრის ჩათვლით) – 545 მსჯავრდებულის მიმართ (მონაცემები 

ეყრდნობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციას). 
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საკითხებს მიემართება.205 მნიშვნელოვანია პირობით ვადამდე გათავისუფლების შესახებ 

უარყოფითი გადაწყვეტილების მთავარი განმაპირობებელი კრიტერიუმი კვლავ 

დანაშაულის ხასიათი და სიმძიმე არ იყოს, მით უფრო ისეთ შემთხვევებში, როდესაც 

სასჯელის მოხდის პერიოდში მსჯავრდებული დადებითად ხასიათდება. 

გარდა ამისა, 2020 წელს, 2019 წლის მსგავსად206, რამდენიმე საქმის შესწავლისას სახალხო 

დამცველის აპარატმა დაადგინა, რომ პენიტენციური სამსახური რიგ შემთხვევებში 

კვლავაც არასწორად ითვლის პირობით ვადამდე გათავისუფლების ვადებს და საბჭოში 

მსჯავრდებულთა შესახებ ინფორმაცია/დოკუმენტაცია დაგვიანებით იგზავნება, რაც 

არსებითად აზიანებს პატიმართა უფლებებს.207 

ასევე საგულისხმოა, რომ საქართველოში უვადო თავისუფლებააღკვეთილ მსჯავრდებულს 

პირობით ვადამდე გათავისუფლების მოთხოვნით სასამართლოსთვის მიმართვა მხოლოდ 

მას შემდეგ შეუძლია, როდესაც ფაქტობრივად სასჯელის 20 წელს მოიხდის, ხოლო უვადო 

თავისუფლების აღკვეთის საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის ან შინაპატიმრობით 

შეცვლისთვის, 15 წლის შემდეგ.  

სასჯელისგან გათავისუფლების, სასჯელის შემცირების ან დანიშნული სასჯელის უფრო 

მსუბუქი სასჯელით შეცვლის კიდევ ერთი მექანიზმია შეწყალება, რომელიც 

საქართველოს პრეზიდენტისათვის საქართველოს კონსტიტუციით მინიჭებული 

ექსკლუზიური უფლებამოსილებაა. 2019 წლის 26 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტმა 

№556 ბრძანებულებით შეწყალების ახალი წესი დაამტკიცა, რომლითაც უვადო 

თავისუფლებააღკვეთილმა მსჯავრდებულმა პენიტენციურ დაწესებულებაში, 15 წლის 

ნაცვლად, 20 წელი უნდა გაატაროს, რათა შეწყალების უფლებით სარგებლობა შეძლოს.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, უვადო თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავდებულისთვის, 

მნიშვნელოვანია შემცირდეს როგორც პირობით ვადამდე გათავისუფლების მიზნით 

სასამართლოსთვის მიმართვის, ასევე პრეზიდენტის შეწყალების უფლებით სარგებლობის 

მიზნით დაწესებული ვადები. ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში უვადო 

თავისუფლებააღკვეთილ მსჯავრდებულებს პირობით გათავისუფლებით სარგებლობა 

შეუძლიათ სასჯელის მოხდიდან 15 წლის შემდეგ, რაც კარგი პრაქტიკის მაგალითად 

                                                   
205 საქართველოს სახალხო დამცველი, „პირობით ვადამდე გათავისუფლებისა და სასჯელის მოუხდელი 

ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლის პრაქტიკა საქართველოში“, ხელმისაწვდომია: 

<http://bit.ly/37NBXy5  > [ბოლოს ნანახია 24.02.2021]. 
206 იხ. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში, 

თბილისი, 2020, 6,. 
207 მაგალითად, იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის წინადადება მსჯავრდებულისთვის პირობით 

ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის კანონით განსაზღვრულ ვადაში გამოყენებასთან დაკავშირებით, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3razrtg > [ბოლოს ნანახია 18.03.2021].; ასევე, საქართველოს სახალხო 

დამცველის წინადადება მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან პირობით ვადამდე გათავისუფლების 

მოთხოვნის უფლების კანონშესაბამისი ვადის სწორად განსაზღვრის შესახებ, ხელმისაწვდომია: < 

https://bit.ly/3e0E85a > [ბოლოს ნანახია 18.03.2021]. 
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მიიჩნევა.208 როგორც ზევით აღინიშნა, საქართველოში უვადო თავისუფლებააღკვეთილ 

მსჯავრდებულს პირობით ვადამდე გათავისუფლების მოთხოვნით სასამართლოსთვის 

მიმართვა შეუძლია სასჯელის მოხდიდან 20 წლის შემდეგ. ამავე დროს, 2019 წლის 26 

ნოემბერს დამტკიცებული შეწყალების ახალი წესის თანახმად, ასევე 20 წელია ის 

მინიმალური პერიოდი, რომელიც უვადო თავისუფლებააღკვეთილმა მსჯავრდებულმა 

უნდა გაატაროს დაწესებულებაში პრეზიდენტის შეწყალების უფლებით პირველად 

სარგებლობამდე.  

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში მოქმედ გათავისუფლებისა და სასჯელის 

შემცირების სხვადასხვა მექანიზმს პატიმრებისთვის გათავისუფლების დამატებითი და 

მათი გამოყენების განსხვავებული შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს. ასევე, იმ პირობებში, 

როდესაც ქვეყანაში არსებული სისხლის სამართლის პოლიტიკა არ არის მიმართული 

არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენებისკენ და პირობით ვადამდე გათავისუფლების 

სისტემა ხარვეზებით მუშაობს, დამატებით და განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს 

პრეზიდენტის შეწყალების მექანიზმი. შესაბამისად, უვადო თავისუფლებააღკვეთილ 

პირთა შეწყალების უფლებამოსილების გამოყენების ვადა 20 წლიდან ისევ 15 წლამდე 

უნდა შემცირდეს, როგორც ეს 2019 წლის 26 ნოემბრამდე იყო განსაზღვრული. 

გარდა ამისა, 2020 წელს, 2019 წლის მსგავსად209, რამდენიმე საქმის შესწავლისას სახალხო 

დამცველის აპარატმა დაადგინა, რომ პენიტენციური სამსახური რიგ შემთხვევებში 

კვლავაც არასწორად ითვლის პირობით ვადამდე გათავისუფლების ვადებს და 

დაგვიანებით იგზავნება საბჭოში მსჯავრდებულთა შესახებ ინფორმაცია/დოკუმენტაცია, 

რაც არსებითად აზიანებს პატიმართა უფლებებს.210 

3.10 არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულების ხარვეზები 

 

საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულების ხარვეზები. 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა საქმე, რომლის ფარგლებშიც 

თბილისის საქალაქო სასამართლომ პირს შინაპატიმრობის აღსრულების პერიოდში 

დამატებითი პასუხისმგებლობა დააკისრა, რაც, შესაძლოა, მნიშვნელოვნად აუარესებდეს 

                                                   
208 ევროპის საბჭოს წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის 

საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტი (CPT), უვადოდ თავისუფლებააღკვეთილ პირთა მდგომარეობა, 

ამონარიდი 25-ე საერთო ანგარიშიდან [CPT/Inf (2016) 10], 2016 წლის აპრილი, ხელმისაწვდომია შემდეგ 

მისამართზე:  <https://bit.ly/3mcMUiD >[ბოლოს ნანახია:11.01.21]. 
209 იხ. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში, 

თბილისი, 2020, 6. 
210 მაგალითად, იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის წინადადება მსჯავრდებულისთვის პირობით 

ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის კანონით განსაზღვრულ ვადაში გამოყენებასთან დაკავშირებით, 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3razrtg>[ბოლოს ნანახია 18.03.2021].; ასევე,  საქართველოს სახალხო 

დამცველის წინადადება მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან პირობით ვადამდე გათავისუფლების 

მოთხოვნის უფლების კანონშესაბამისი ვადის სწორად განსაზღვრის შესახებ, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3e0E85a > [ბოლოს ნანახია 18.03.2021]. 
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როგორც დასახელებული პირის, ისე - პრობაციის ბიუროს აღრიცხვაზე მყოფი სხვა 

მსჯავრდებულების სამართლებრივ მდგომარეობას.  

კერძოდ, მოცემულ საქმეში მსჯავრდებულს დანიშნული სასჯელის მოუხდელი ნაწილი 

შინაპატიმრობით შეეცვალა და დაეკისრა საცხოვრებელ ადგილას ყოფნის ვალდებულება 

21:00 საათიდან 08:00 საათის ჩათვლით. პრობაციის ბიუროსთან დადებული ზეპირი 

შეთანხმებით, რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის მიზნებიდან გამომდინარე, მას 

უფლება ჰქონდა ღამის საათებში სამუშაოს შესასრულებლად დაეტოვებინა 

საცხოვრებელი ადგილი. შეთანხმების თანახმად, მას ეკისრებოდა ორი ვალდებულება - 

გასვლის წინ პრობაციის ოფიცრის შეტყობინება და სამუშაოს შესრულებიდან 2-3 დღის 

ფარგლებში პრობაციის ბიუროში სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი 

დოკუმენტაციის წარდგენა. მსჯავრდებული ასრულებდა შეთანხმების პირობებით 

მისთვის დაკისრებულ ვალდებულებებს და პრობაციის ბიუროს მიერ რეჟიმის დარღვევა 

ყოველ ჯერზე საპატიოდ ეთვლებოდა. გაურკვეველი მიზეზით, პრობაციის ბიურომ 

არასაპატიოდ ჩაუთვალა მსჯავრდებულს მორიგი მსგავსი შემთხვევა, როდესაც მან 

საცხოვრებელი ადგილი ღამის საათებში სამუშაოს შესრულების მიზნით დატოვა და 

ოფიცერს ზეპირი ფორმით აცნობა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ 

დააკმაყოფილა პრობაციის ეროვნული ბიუროს წარდგინება და მსჯავრდებულს გაუზარდა 

საცხოვრებელ ადგილას ყოფნის ვალდებულება.  

ზემოთ მითითებული საქმის ფარგლებში, საქართველოს სახალხო დამცველმა თბილისის 

სააპელაციო სასამართლოს სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით მიმართა.211 სახალხო 

დამცველის მოსაზრებით, როგორც პრობაციის სააგენტომ, ისე - საქალაქო სასამართლომ არ 

გაითვალისწინეს, რომ მსჯავრდებულს ადმინისტრაციული ორგანოს მიმართ ჰქონდა 

კანონიერი ნდობა. ის ეყრდნობოდა პრობაციის სააგენტოს ზეპირი ფორმით გაცემულ 

აღმჭურველ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, რომელიც მას 

საცხოვრებელი სახლის დატოვების ნებართვას აძლევდა. ჩვენი შეფასებით, კანონიერი 

ნდობის გაუქმების საფუძველი იქნებოდა მსჯავრდებულის მიერ საკუთარი 

მოვალეობების დარღვევა.   

სამწუხაროდ, ზემოაღნიშნული სახიფათო და არასწორი პრაქტიკის გამოსწორება 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ფარგლებში ვერ მოხერხდა. მსჯავრდებული 

პასუხისმგებლობისგან ამნისტიის საფუძველზე გათავისუფლდა და მან საქმის  

განხილვის გაგრძელებაზე უარი თქვა.  

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

                                                   
211 საქართველოს სახალხო დამცველის სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოს თავმჯდომარეს, №15-10/1451. 
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 შევიდეს ცვლილება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსში, რომლის თანახმად, ადმინისტრაციული დაკავების კანონიერების 

შემოწმება ადმინისტრაციული საქმის განმხილველი სასამართლოს 

ვალდებულებად განისაზღვრება; 

 „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის გზით, უზრუნველყოს საკარანტინო ღონისძიების გამოყენების თაობაზე 

გადაწყვეტილების სწრაფი და ეფექტიანი გასაჩივრების მექანიზმის დანერგვა 

გადაწყვეტილების მიმღებ ზემდგომ ორგანოში, ან პირდაპირ სასამართლოში 

გასაჩივრების ალტერნატიული მექანიზმის შეთავაზებით. გასაჩივრების შემდეგ, 

საქმის განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 72 

საათს; 

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსსა და საქართველოს სისხლის 

სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის გზით, უვადოდ 

თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებულის მიერ პირობით ვადამდე 

გათავისუფლების მოთხოვნით სასამართლოსთვის მიმართვის ვადა, რამდენიმე 

წლით შემცირდეს. 

 

საქართველოს პრეზიდენტს: 

 შევიდეს ცვლილებები „შეწყალების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის 2019 წლის 26 ნოემბრის №556 ბრძანებულებაში და უვადოდ 

თავისუფლებააღკვეთილ პირთა შეწყალების უფლებამოსილების გამოყენების 

ვადად 15 წელი განისაზღვროს. 

 

რეკომენდაციები 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 2021 წელს ნორმატიულად განისაზღვროს სპეციალურ ოპერაციაში მონაწილე 

სამართალდამცავთა მიერ სამხრე ვიდეოკამერის გამოყენების ვალდებულება და 

სპეციალური ოპერაციისას სამხრე კამერის გამოყენების წესი; 

 2021 წელს სამხრე კამერებით აღიჭურვონ სპეციალურ ოპერაციებში მონაწილე 

სამართალდამცავები. 
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4 სამართლიანი სასამართლოს უფლება  

4.1. შესავალი 

 

2020 წლის განმავლობაში განვითარებულმა მოვლენებმა და ინციდენტებმა არაერთგზის 

წარმოაჩინა სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემები. სხვადასხვა 

უმნიშვნელოვანესი საკითხი საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ დონეზე საჭიროებს 

გამოსწორებას.  

სამართლიან სასამართლოზე ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთი ძირითადი უფლებაა, მაგრამ 

ამავე დროს, ის სხვა უფლებების დაცვის ქმედითი საშუალებაცაა. წლების  განმავლობაში 

საქართველოს სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სწორედ სამართლიანი 

სასამართლოს შექმნაა. სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებელი და ეფექტიანი 

საქმიანობა ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხს გააუმჯობესებს, სწორედ 

ამის გამო ეს უფლება სახალხო დამცველის განსაკუთრებული ყურადღების საგანია.  

საქართველოს სახალხო დამცველმა, 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, სამართლიანი 

სასამართლოს უფლების მიმართულებით, 6 წინადადება და 2 რეკომენდაცია გასცა. 

გასული წლების მსგავსად, ამ კუთხით რეკომენდაციების შესრულების მაჩვენებელი 

არადამაკმაყოფილებელია. 8 რეკომენდაცია/წინადადებიდან სახელმწიფო უწყებებმა 

მხოლოდ 1 შეასრულეს.  

სახალხო დამცველი მიესალმება 2020 წელს, იურიდიული დახმარების შესახებ 

საქართველოს კანონში შესულ ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც, მოწმე ბავშვებისთვისაც 

უზრუნველყოფილი იქნება იურიდიული დახმარება.212 მაგრამ, სამწუხაროდ, 

საქართველოს მთავრობას, არასრუწლოვანთა მართლმსაჯულებაში ფსიქოლოგების 

გადამზადებისა და ხარისხის კონტროლის სისტემის დანერგვის მიმართულებით, ქმედითი 

ნაბიჯები არ გადაუდგამს. 

ზემოაღნიშნულ რეკომენდაცია/წინადადებებთან ერთად, სამწუხაროდ, საქართველოს 

პარლამენტმა არ გაითვალისწინა სახალხო დამცველის ისეთი მნიშვნელოვანი 

წინადადებები, რომლებიც ეხებოდა, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

გადაწყვეტილების აღსასრულებლად, საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებას, 

რაც ხელს შეუწყობდა დანაშაულის პროვოკაციის შემთხვევების თავიდან აცილებას. 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში კვლავ არ არის მკაფიოდ გაწერილი, რომ 

განაჩენს არ შეიძლება საფუძვლად დაედოს სხვა მოსამართლის მიერ გამოკვლეული 

მტკიცებულება, ასევე, სოციალურად შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პატიმრები არ 

განთავისუფლებულან სასამართლო ბაჟის გადახდის ვალდებულებისგან. 

წინამდებარე თავში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სასამართლოს სისტემაში 

არსებულ ინსტიტუციურ გამოწვევებს - მოსამართლეთა განწესებას, საქმეთა განაწილების 

                                                   
212 „იურიდიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-41 მუხლი.  
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ელექტრონულ პროგრამას, მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისმგებლობასთან 

დაკავშირებულ საკითხებს და სხვ. ცხადია, სამართლიანი სასამართლოს უფლებაზე 

მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია კოვიდ პანდემიამ. ანგარიშში მიმოვიხილავთ პანდემიით 

გამოწვეულ ახალ რეგულაციებს, რამაც გავლენა მოახდინა სასამართლო სისტემასა და 

მისით მოსარგებლე სუბიექტების უფლებრივ მდგომარეობაზე. ასევე, გასული წლების 

მსგავსად, 2020 წლის განმავლობაშიც პრობლემური იყო სწრაფი და ეფექტიანი 

მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა. უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტების 

მიუხედავად, საკასაციო ეტაპზე სწრაფ მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებული 

პრობლემები, სამწუხაროდ, გაზრდილია.213  

2020 წლის განმავლობაში, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, სამართლიანი 

სასამართლოს უფლების კონტექსტში, საქართველოს წინააღმდეგ, 3 გადაწყვეტილება 

მიიღო,214 საიდანაც ორში ევროკონვენციის მე-6 მუხლის დარღვევა დაადგინა. 

მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში არსებული პრობლემების საფუძვლით, 

საქართველოს სახალხო დამცველს 2020 წლის განმავლობაში 262 განცხადებით მიმართეს, 

აქედან 119 სასამართლო განხილვების დროს არსებულ პრობლემებს, ხოლო 143 სისხლის 

სამართლის საქმეთა გამოძიების პერიოდს ეხებოდა. 

4.2.სასამართლო სისტემაში არსებული ინსტიტუციური პრობლემები 

 

სასამართლო ხელისუფლების ფორმირება და მისი ინსტიტუციურად გამართული მუშაობა 

სამართლებრივი სახელმწიფოს განვითარების ერთ-ერთი უმთავრესი წინაპირობაა. 

დამოუკიდებელი და ინსტიტუციურად გამართული სასამართლოს პირობებში 

ფაქტობრივად შეუქცევადი ხდება ადამიანის უფლებებითა და თავისუფლებებით 

შებოჭილი სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარება. საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს პრაქტიკის შესაბამისად, სამართლიანი სასამართლოს კონსტიტუციური 

უფლება არა აბსტრაქტულად, არამედ, კონსტიტუციით დადგენილ ინსტიტუციურ 

                                                   
213 დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების დეპარტამენტის საქმიანობის 2020 წლის ანგარიში, სამართლიანი სასამართლოს 

უფლება.  
214 (1) ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2020 წლის 7 სექტემბრის №21447/11 და 35839/11 

გადაწყვეტილება, საქმეზე - ლობჟანიძე და ფერაძე საქართველოს წინააღმდეგ; (2) ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს 2020 წლის 14 აგვისტოს №12391/06 გადაწყვეტილება, საქმეზე - ქადაგიშვილი 

საქართველოს წინააღმდეგ; (3) ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2020 წლის 22 ოქტომბრის 

№6739/11 გადაწყვეტილება, საქმეზე - ბოხონკო საქართველოს წინააღმდეგ. 
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ფარგლებში ვრცელდება215 და იგი მჭიდროდაა დაკავშირებული ადამიანის 

უფლებებთან.216  

საქართველოში სასამართლო ხელისუფლების უმთავრესი გამოწვევა მისი 

დამოუკიდებლობის ნაკლებობა და დაბალი საზოგადოებრივი ნდობაა. წლების 

განმავლობაში მოსამართლეთა შერჩევისა და თანამდებობაზე განწესების ხარვეზიანმა 

წესებმა, საბოლოოდ დაუკარგა ნდობა სასამართლო ხელისუფლებას. 2019 და 2020 წლებში 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურებთან დაკავშირებით 

მიმდინარე პროცესებმა ძალიან კარგად წარმოაჩინა ის ხარვეზები, რაზეც პროფესიული 

ჯგუფები წლების განმავლობაში საუბრობდნენ.217 საზოგადოებამ ნათლად დაინახა, რომ 

გარკვეულ კანდიდატებს კომპეტენციის მნიშვნელოვანი ნაკლებობა ჰქონდათ, წარსული 

ქმედებების გამო კითხვის ქვეშ იდგა მათი კეთილსინდისიერება, და ამის მიუხედავად, 

ისინი თანამდებობაზე მაინც გამწესდნენ. ეს ნათელი დასტურია იმისა, რომ 

გადაწყვეტილების მიღება კონსტიტუციით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს კი არა, რაღაც 

სხვა ინტერესებსა და შეთანხმებებს ეფუძნებოდა.  

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც სასამართლოს 

ადმინისტრირებისთვის შექმნილი კოლეგიური ორგანოა, გადაწყვეტილებები (მათ შორის, 

მოსამართლეთა წარდგენა) წინასწარ შეთანხმებული და კოორდინირებული წესებით218 

მიიღება და მთლიანად იკარგება კოლეგიური ორგანოს არსი, რაც პლურალიზმს, 

განხილვასა და კონსესუსით/შეთანხმებით გადაწყვეტილების მიღებას გულისხმობს. 

პარალელურად, სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის 

დაბალი ხარისხისა და პროცესის მაქსიმალური ფარულობის გათვალისწინებით, 

სასამართლო სისტემის საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულება გამჭვირვალობის  

მინიმალურ მოთხოვნებსაც ვერ აკმაყოფილებს.  

ზემოაღნიშნული ფაქტორებისა და გარემოებების ფონზე, სულ უფრო ნათელი ხდება, რომ 

სასამართლო ხელისუფლება ერთეული გავლენიანი ჯგუფების მიერ იმართება, რომლებიც 

                                                   
215 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №3/5/768,769,790,792 

გადაწყვეტილება საქმეზე, - „საქართველოს პარლამენტართა ჯგუფი (დავით ბაქრაძე, სერგო რატიანი, 

როლანდ ახალაია, ლევან ბეჟაშვილი და სხვები, სულ 38 დეპუტატი) და საქართველოს მოქალაქეები 

ერასტი ჯაკობია და კარინე შახპარონიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, II პარ, 68. 

216 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2009 წლის 10 ნოემბრის №1/3/421,422 გადაწყვეტილება 

საქმეზე, „საქართველოს მოქალაქეები – გიორგი ყიფიანი და ავთანდილ უნგიაძე საქართველოს 

პარლამენტის წინააღმდეგ“, II, პარ. 1. 

217 (1) „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს მიერ შერჩევის მონიტორინგის ანგარიში“, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3cvbyXc [ბოლოს ნანახია: 

25.03.21 ]. (2) ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის „საქართველოს 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის მეორე ეტაპის ანგარიში“, 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3rTvmdk>[ბოლოს ნანახია: 25.03.2021].    

218 საქართველოს სახალხო დამცველის, 2019 წლის 28 ივნისის განცხადება, ხელმისაწვდომია 

<https://bit.ly/30Ormz1 >  [ბოლოს ნანახია: 17.03.2021]. 
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იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და სასამართლოს თავმჯდომარეების მეშვეობით 

აკონტროლებენ სისტემას. სასამართლო სისტემის გასაჯანსაღებლად, მნიშვნელოვანია 

სისტემის მაქსიმალური გახსნილობა, ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე, 

სისტემის მაქსიმალური დეცენტრალიზაცია, ინდივიდუალური მოსამართლის 

დამოუკიდებლობის გაძლიერება და მოსამართლეთა დამსახურებისა და გამოცდილების 

მიხედვით შერჩევა.  

წინამდებარე ქვეთავში განვიხილავთ სასამართლო სისტემაში არსებულ ინსტიტუციურ 

გამოწვევებს, რომლებიც ადამიანის უფლების დაცვისთვის საფრთხის შემცველია და 

რომლებიც გამოვლინდა 2020 წლის განმავლობაში.  

4.2.1. უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტება 

სასამართლო სისტემის როგორც ინსტიტუციური მოწესრიგება, ისე მისი მოსამართლეებით 

დაკომპლექტების საკითხი, მჭიდროდ არის დაკავშირებული ადამიანის უფლებების 

დაცვის ხარისხთან. ამას ადასტურებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

დიდი პალატის 2020 წლის პირველი დეკემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე, GUÐMUNDUR 

ANDRI ÁSTRÁÐSSON v. ICELAND. საქართველოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების 

თანამდებობაზე გამწესების პროცესში გამოვლენილი კრიტიკული გადაცდომებისა და 

განსახილველ საქმესთან ფაქტობრივი გარემოებების მსგავსების გამო, საქართველოს 

სახალხო დამცველმა, ევროპულ სასამართლოს მიმართა და საქმეზე საკუთარი მოსაზრება 

წარუდგინა, რათა ევროსასამართლოს სტანდარტების ფორმირებისას 

გაეთვალისწინებინათ. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ჩვენი მოსაზრების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი დიდმა პალატამ გადაწყვეტილებაში გაიზიარა.  

ევროპულმა სასამართლომ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო მოსამართლეთა 

დანიშვნის პროცესში გამოვლენილი პროცედურული დარღვევების გავლენას, 

სამართლიანი სასამართლოს უფლებაზე. სასამართლოს შეფასებით, ისეთი ტიპის 

პროცედურული დარღვევა, რომელიც სამომავლოდ მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს 

საქმის რომელიმე მხარის სამართლიანი სასამართლოს უფლებაზე, კონვენციასთან 

შეუსაბამოდ შეფასდება. ამის მაგალითად გადაწყვეტილებაში განხილულია ისეთი 

მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესება, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს კანონით 

განსაზღვრულ  საკვალიფიკაციო კრიტერიუმებს. ევროპული სასამართლოს განმარტებით, 

მართლმსაჯულებისადმი საზოგადოებრივი ნდობის საჭიროება და სასამართლო 

ხელისუფლების დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, ის ფუნდამენტური პრინციპებია, 

რასაც სამართლიანი სასამართლოს უფლება მოიაზრებს ევროკონვენციის მიზნებისთვის.  

2019-2020 წლებში, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევისა და 

განწესების პროცესში არაერთი მნიშვნელოვანი, ევროკონვენციასთან და მოქმედ 

კანონმდებლობასთან  შეუთავსებელი პროცედურული დარღვევა გამოვლინდა, რომელმაც, 

თავის მხრივ, სამომავლოდ შეიძლება საქმის მხარეთა სამართლიანი სასამართლოს 

უფლების დარღვევა გამოიწვიოს. ევროსასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილებით 
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დადგენილი სტანდარტი, რეალურ საფუძველს ქმნის, რომ საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს ცალკეული მოსამართლეების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები 

(რომელთა არჩევისას არაერთი ხარვეზი გამოვლინდა)219 ადამიანის უფლებათა ევროპულ 

სასამართლოში გასაჩივრდეს.  

სახალხო დამცველის სარჩელები საკონსტიტუციო სასამართლოში და საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მოსამართლეების თანამდებობაზე გამწესების პროცედურა 

უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტების წესებთან დაკავშირებული საკითხები, გასული 

წლის მსგავსად, 2020 წელსაც აქტუალური იყო. ჯერ კიდევ 2019 წელს, სახალხო დამცველმა 

ზედამხედველობა გაუწია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის 20 ვაკანსიაზე 

მიმდინარე შერჩევის პროცესს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში.220 

საბჭოში წარმართული პროცესის ხარვეზებისა და შეუსაბამობების მასშტაბურობამ 

ნათლად წარმოაჩინა საკანონმდებლო ჩარჩოს სისუსტე.221 სახალხო დამცველის მიერ 

ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 

ვერ შეძლო სარწმუნოდ დაედგინა კანდიდატების შესაბამისობა განათლების ცენზთან. მას 

არ განუსაზღვრავს ისეთი პროცედურა, რომელიც უზრუნველყოფდა მოსამართლეების 

შერჩევას კომპეტენტურობისა და კეთილსინდისიერების კრიტერიუმებზე დაყრდნობით. 

შერჩევის წესი არ გამორიცხავდა თვითნებობის საფრთხეს, რადგან კანონით 

განსაზღვრული ფარული კენჭისყრა არ ავალდებულებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 

დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილება, კერძოდ ის, თუ რატომ მიანიჭა უპირატესობა ერთ 

კანდიდატს და უარი უთხრა მეორეს.  

ვინაიდან კანონმდებლობამ ვერ უზრუნველყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების 

კონსტიტუციური სტანდარტის საფუძველზე შერჩევა და შედეგად, ყველაზე 

კეთილსინდისიერი და კომპეტენტური მოსამართლეების არჩევა, სახალხო დამცველმა 2019 

წლის 1 ნოემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ 

კანდიდატების ნომინირების წესის არაკონსტიტუციურად ცნობის მიზნით დავა წამოიწყო. 

                                                   
219 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 140-148.  
220 2019 წლის 8 ოქტომბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა სპეციალური ანგარიში გამოაქვეყნა. 

„საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

მიერ შერჩევის მონიტორინგის ანგარიში“, ხელმისაწვდომია ბმულზე:  < https://bit.ly/3cvbyXc > [ბოლოს 

ნანახია: 17.03.2021 ] 

221 (1) დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი, „საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის პირველი ეტაპის ანგარიში“, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/38FW9SU> [ბოლოს ნანახია: 16.03.2021] (2) ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და 

ადამიანის უფლებათა ოფისის „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და 

დანიშვნის მეორე ეტაპის ანგარიში“, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3rTvmdk>[ბოლოს ნანახია: 16.03.2021].    
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კონსტიტუციური სარჩელი განსახილველად საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს 

გადაეცა.222 პლენუმში იმ დროისათვის 9 მოსამართლე შედიოდა, თუმცა ვინაიდან ორი 

მათგანი მონაწილეობდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შესარჩევ კონკურსში, 

მათ თვითაცილება განაცხადეს.223 საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა საქმის 

განხილვა 7 მოსამართლის შემადგენლობით განაგრძო.  

2019 წლის 17 დეკემბერს, იმ დროს, როდესაც საქართველოს პარლამენტს უზენაეს 

სასამართლოში უკვე 14 წევრი გამწესებული ჰყავდა, საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლომ კონსტიტუციური სარჩელის ძირითადი ნაწილი არსებითად 

განსახილველად მიიღო.  

უზენაესი სასამართლოს 2 მოსამართლის თანამდებობაზე წარმოშობილ ვაკანსიაზე 

კანდიდატთა შერჩევის პროცედურა 2020 წლის 17 მარტს, საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს განკარგულებით ხელახლა დაიწყო. ახალი პროცედურის 

დაწყებისთანავე. 20 მარტს, სახალხო დამცველმა, ცალკეული სამართლებრივი ნორმების 

დროებით შეჩერების მოთხოვნით, შუამდგომლობით მიმართა საკონსტიტუციო 

სასამართლოს. ასევე, დამატებითი ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით, 

დამატებითი სარჩელიც გააგზავნა.224  

2019 წლის 5 დეკემბრიდან ვაკანტური იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს 1 მოსამართლის 

პოზიცია, რომლის შევსებაც უზენაესი სასამართლოს პლენუმის პრეროგატივა იყო. 

პლენუმი უფლებამოსილი იყო ეს ვაკანსია 5 ნოემბრიდან 15 დეკემბრამდე პერიოდში 

შეევსო,  თუმცა ეს შესაძლებლობა პლენუმს არც ამ ვადაში და არც მისი გასვლიდან 

რამდენიმე თვის განმავლობაში არ გამოუყენებია. მას შემდეგ, რაც სახალხო დამცველმა 20 

მარტს შუამდგომლობით მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს და სადავო ნორმების 

შეჩერება მოითხოვა, საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მოსამართლე თანამდებობაზე ფორსირებულ რეჟიმში განაწესა.  

2020 წლის 3 აპრილს, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ ხვიჩა კიკილაშვილი დანიშნა. პლენუმმა 

მხოლოდ 15 წუთი დაუთმო საკითხის განხილვას და მოსამართლე კიკილაშვილის 

საკონსტიტუციო სასამართლოში გამწესებას. მისი მაღალი და განსაკუთრებული 

                                                   
222 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 341 მუხლის მე-7 პუნქტის 

პირველი წინადადების ცალკეული სიტყვები, მე-2, მე-8-მე-10 წინადადებები, ამავე მუხლის მე-12 პუნქტის 

1-ლი-მე-3 წინადადებები, ამავე მუხლის მე-13 პუნქტის 1-ლი და მე-2 წინადადებები. 

223 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს 2019 წლის 27 ნოემბერს შუამდგომლობით 

მიმართეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებმა – ზაზა თავაძემ და მაია 

კოპალეიშვილმა, №1459 კონსტიტუციური სარჩელის განხილვისაგან თვითგანრიდების თაობაზე. 

აღნიშნული შუამდგომლობა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა 2019 წლის 27 

ნოემბრის №3/1/1459 განჩინებით დააკმაყოფილა. 

224 კონსტიტუციური სარჩელი დარეგისტრირდა 2020 წლის 3 აპრილს, ნომრით 1491. სარჩელით სადავოდ 

იყო გამხდარი „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 341 მუხლის მე-15 

პუნქტის რიგი წინადადებები. 
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პროფესიული კრიტერიუმის დასასაბუთებლად მიეთითა, რომ იგი, საერთო 

სასამართლოში წლების განმავლობაში „უხმაუროდ“ ახორციელებდა სასამართლო 

უფლებამოსილებას.225 აღსანიშნავია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის 

ასარჩევად გამართული უზენაესი სასამართლოს პლენუმის სხდომას მხოლოდ 18 წევრი 

ესწრებოდა, რომელთაგან 17 არჩეული იყო ან იმ დროისათვის მონაწილეობდა უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლის შერჩევის პროცესში იმ წესის საფუძველზე, რომელიც 

გასაჩივრებული იყო საკონსტიტუციო სასამართლოში. შესაბამისად, პლენუმის 17 წევრი 

უშუალოდ იყო დაინტერესებული, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა 

კანდიდატების შერჩევის წესი არ ყოფილიყო არაკონსტიტუციურად ცნობილი. 

აღსანიშნავია, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების ნაწილს226 სხდომაში 

მონაწილეობა არ მიუღია, რადგან მათთვის წინასწარ არ იყო ცნობილი კანდიდატების 

შესახებ ინფორმაცია.227  

საქართველოს სახალხო დამცველმა, 2020 წლის 15 აპრილს, №1459 კონსტიტუციური 

სარჩელის განხილვიდან მოსამართლე ხვიჩა კიკილაშვილის აცილების თაობაზე, 

საკონსტიტუციო სასამართლოს წინაშე იშუამდგომლა. მთავარ არგუმენტად მითითებული 

გვქონდა ის ფაქტი, რომ იგი თანამდებობაზე უზენაესი სასამართლოს იმ მოსამართლეებმა 

აირჩიეს, რომლებიც დაინტერესებულები იყვნენ სადავო ნორმების ძალაში დატოვებით. 

სამწუხაროდ, აცილების შუამდგომლობა საკონსტიტუციო სასამართლომ არ 

დააკმაყოფილა. 

2020 წლის 15 ივნისს საკონსტიტუციო სასამართლოში კიდევ ერთი ვაკანსია გაჩნდა.228 

უზენაესი სასამართლოს პლენუმის 2020 წლის 29 მაისის გადაწყვეტილებით, ამჯერად 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ უზენაესი სასამართლოს წევრი, ვასილ 

როინიშვილი გამწესდა. 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა საკონსტიტუციო სასამართლოს ისტორიაში, 

რომელიც სახალხო დამცველის სარჩელის განხილვის პარალელურად მიმდინარეობდა, 

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევა იყო. საბოლოოდ, 2020 წლის 25 

ივნისს, 5 ხმით, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მერაბ ტურავა გახდა. 

მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე ფარული 

კენჭისყრით აირჩევა,229 მედიით გავრცელდა ინფორმაცია საკონსტიტუციო სასამართლოს 

                                                   
225 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2020 წლის 3 აპრილის განცხადება. ხელმისაწვდომია: 

<http://bit.ly/2OVfc4D > [ბოლოს ნანახია 16.03.2021 ]. 

226 რომლებიც თანამდებობაზე ძველი წესით აირჩნენ, რომლის თანახმად, პრეზიდენტი წარუდგენდა 

კანდიდატურებს პარლამენტს და პარლამენტი ამტკიცებდა.  

227 აღნიშნულის შესახებ საჯაროდ ისაუბრა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლემ, ეკატერინე 

გასიტაშვილმა: < https://bit.ly/38V80MW > [ბოლოს ნანახია 16.03.2021 ].  

228 უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს ზაზა თავაძეს. 

229 „საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-10 მუხლის მე-5 პუნქტი. 
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იმ წევრების შესახებ, რომლებმაც წარადგინეს თავმჯდომარეობის კანდიდატები.230 ჯამში 

ორი კანდიდატი იყო წარდგენილი. კენჭისყრის დროსაც ხმების რაოდენობა იგივენაირად 

განაწილდა, როგორც კანდიდატების წარდგენის დროს. მერაბ ტურავას კანდიდატურა 

წარადგინეს თავად მან, მანანა კობახიძემ, ევა გოცირიძემ, ასევე, ბოლო პერიოდში 

უზენაესი სასამართლოს პლენუმის მიერ დანიშნულმა ორივე მოსამართლემ - ხვიჩა 

კიკილაშვილმა და ვასილ როინიშვილმა. 

მერაბ ტურავას ამ პოზიციაზე არჩევაში გადამწყვეტი როლი სწორედ უზენაესი 

სასამართლოს პლენუმის მიერ დანიშნულმა წევრებმა (ხვიჩა კიკილაშვილმა და ვასილ 

როინიშვილმა) ითამაშეს. აღსანიშნავია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს 

თავმჯდომარის პოზიციაზე მერაბ ტურავას კანდიდატურის წარმდგენი მოსამართლეები 

და თავად მერაბ ტურავა ისინი არიან, ვინც შემდგომში მხარი არ დაუჭირეს 

საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენი სარჩელის დაკმაყოფილებას.  

 საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება 

საქართველოს სახალხო დამცველის №1459 და №1491 ნომრებით რეგისტრირებული 

კონსტიტუციური სარჩელები, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა, 8 

მოსამართლის შემადგენლობით განიხილა.231 საქმის გადაწყვეტისას, პლენუმის წევრთა 

ხმები თანაბრად გაიყო.232 სარჩელის დაკმაყოფილებას მხარი არ დაუჭირეს 

მოსამართლეებმა: ხვიჩა კიკილაშვილმა, მანანა კობახიძემ, მერაბ ტურავამ და ევა 

გოცირიძემ. ხოლო, ზემოაღნიშნული მოსამართლეების პოზიციისგან განსხვავებული აზრი 

მოამზადეს მოსამართლეებმა: ირინე იმერლიშვილმა; გიორგი კვერენჩხილაძემ, თეიმურაზ 

ტუღუშმა და თამაზ ცაბუტაშვილმა - მათ მიაჩნდათ, რომ ჩვენს მიერ გასაჩივრებული 

ნორმები კონსტიტუციას ეწინააღმდეგებოდა.  

სარჩელის დაკმაყოფილების მოწინააღმდეგე მოსამართლეებმა, მიიჩნიეს, რომ იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არ საჭიროებს დასაბუთებას და 

ამგვარი კოლეგიური ორგანოს გადაწყვეტილების დასაბუთება შესაძლებელია ვერც 

განხორციელდეს. ამგვარი დასკვნები, ძირითადად, კონსტიტუციითა და კანონმდებლობით 

                                                   
230 „როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს მრჩეველი გიორგი ლომთაძე აცხადებს, მერაბ ტურავას 

კანდიდატურა სასამართლოს ხუთმა მოსამართლემ, ხოლო ირინა იმერლიშვილის კანდიდატურა - ოთხმა 

მოსამართლემ დაასახელა. გიორგი ლომთაძის ინფორმაციით, მოსამართლე მერაბ ტურავას 

კანდიდატურას: მანანა კობახიძე, ევა გოცირიძე, ხვიჩა კიკილაშვილი, ვასილ როინიშვილი და თავად 

მერაბ ტურავა უჭერს მხარს. რაც შეეხება ირინა იმერლიშვილის კანდიდატურას, ის წარადგინეს 

მოსამართლეებმა: გიორგი კვერენჩხილაძემ, თემურ ტუღუშმა, თამაზ ცაბუტაშვილმა და თავად ირინა 

იმერლიშვილმა.“ ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3n0axLo> [ბოლოს ნანახია: 18.03.2021 ]. 

231 ვასილ როინიშვილმა არ მიიღო მონაწილეობა პროცესში, რადგან იგი მანამდე მონაწილეობდა უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლის შესარჩევ კონკურსში.  

232 „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლის 

მე-6 პუნქტის თანახმად, „თუ კონსტიტუციურ სარჩელზე გადაწყვეტილების მიღებისას 

პლენუმი/კოლეგიის სხდომაზე დამსწრე წევრთა ხმები თანაბრად გაიყო, კონსტიტუციური სარჩელი არ 

დაკმაყოფილდება“. 
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გათვალისწინებული იმ დებულებების, ჩვენი შეფასებით, ფართო და მცდარ 

ინტერპრეტაციაზე დაყრდნობით გაკეთდა, რომლებიც განსაზღვრავენ საბჭოს სტატუსს, 

მისი წევრების დამოუკიდებლობის გარანტიებს, გადაწყვეტილების მიღების 

პროცედურებს.233 

განსხვავებული აზრის ავტორთა განცხადებით, საქართველოს კონსტიტუციის 25-ე მუხლის 

ერთ-ერთი ცენტრალური ასპექტია საჯარო თანამდებობაზე მოქალაქეთა წვდომის უფლება 

- მათი რეალური შესაძლებლობა, რომ თანაბარ და სამართლიან პირობებში დაიკავონ ესა 

თუ ის თანამდებობა იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე ეხება პროფესიული კრიტერიუმით 

თანამდებობის დაკავებას, კარგი მმართველობის პრინციპიდან გამომდინარე, 

კონსტიტუციის მკაფიო მოთხოვნაა, რომ თანამდებობაზე აირჩეს/დაინიშნოს არსებულთა 

შორის ყველაზე კომპეტენტური კანდიდატი და სწორედ მან განახორციელოს 

მმართველობითი უფლებამოსილება.234 განსხვავებული მოსაზრების ავტორთა აზრით, 

სადავო ნორმები ამას არ უზრუნველყოფდნენ.  

გადაწყვეტილების განსხვავებულ აზრში დამატებით მიეთითა იმ ფაქტზე, რომ 4-მა 

მოსამართლემ 2020 წლის 30 ივლისის გადაწყვეტილებით შეცვალა საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მანამდე დადგენილი პრაქტიკა, რისი უფლებამოსილებაც მათ არ ჰქონდათ. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს 4-მა მოსამართლემ, რომლებმაც მხარი არ დაუჭირეს 

სარჩელის დაკმაყოფილებას, თავიანთი გადაწყვეტილებით შეცვალეს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს პლენუმის მიერ დადგენილი პრაქტიკა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა საქართველოს პარლამენტისთვის 

წარდგენის გადაწყვეტილების დასაბუთებასთან დაკავშირებით. „საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 211-ე მუხლის 

მე-2 პუნქტის თანახმად, „საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის საოქმო 

ჩანაწერი/განჩინება, გადაწყვეტილება ან დასკვნა, რომელიც განსხვავდება 

საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკისაგან, მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს 

დაუჭერს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის სრული შემადგენლობის 

უმრავლესობა“. 

სამწუხაროდ, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის 30 ივლისის 

გადაწყვეტილება აზიანებს საქართველოში მართლმსაჯულების გამჭირვალობისა და 

სასამართლოსადმი ნდობის უმნიშვნელოვანეს პრინციპებს, რაც უშუალო კავშირშია 

საქართველოში ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვასთან. განსაკუთრებით 

                                                   
233 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, 2020 წლის 30 ივნისის  №3/1/1459,1491 გადაწყვეტილება 

საქმეზეб „საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.  

234 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების - თეიმურაზ ტუღუშის, ირინე 

იმერლიშვილის, გიორგი კვერენჩხილაძის და თამაზ ცაბუტაშვილის განსხვავებული აზრი საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 2020 წლის 30 ივლისის №3/1/1459,1491 გადაწყვეტილებასთან 

დაკავშირებით. პ.7-8. 
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საგანგაშოა ის, რომ ამ საქმეში გადამწყვეტი იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ 

მოსამართლის ხმა, რომელიც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა მიერ დაინიშნა. 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები კი, უშუალოდ იყვნენ დაინტერესებულნი, რომ 

არ გაუქმებულიყო სადავო ნორმა, რადგან ისინი სწორედ ამ პროცედურის საფუძველზე 

აირჩიეს. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ უზენაესი სასამართლოს მიერ 

დანიშნული მოსამართლეების მხარდაჭერით, საკონსტიტუციო სასამართლოს 

თავმჯდომარე გახდა მერაბ ტურავა, რომელმაც ასევე არ დაუჭირა მხარი სარჩელის 

დაკმაყოფილებას. ყოველივე ეს ნათლად ადასტურებს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილება კონსტიტუციის საფუძველზე მიღებული სასამართლო აქტი კი არ არის, 

არამედ, მხოლოდ საერთო სასამართლოს გავლენიანი და დაინტერესებული ჯგუფის 

ინტერესების გამტარებელი დოკუმენტია.  

4.2.2. ცვლილებები უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის 

პროცედურაში 

საგულისხმოა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან235 

ზუსტად 2 თვის თავზე,236 საბოლოო, მესამე მოსმენით მიიღეს ცვლილებები უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცედურაში. ეს გარემოებაც ადასტურებს, რომ 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ნაკლები ლეგიტიმაცია ჰქონდა 

პროცესის ყველა აქტორისთვის, მათ შორის, ხელისუფლებისთვისაც და ის ვერ აღმოჩნდა 

მყარი გამართლება მოქმედი ნორმების უცვლელად დასატოვებლად. მართალია, 

საქართველოს პარლამენტი საკონსტიტუციო სასამართლოში ამტკიცებდა, რომ კანონში 

საკმარისად იყო წარმოდგენილი გარანტიები უზენაეს სასამართლოში კომპეტენტური და 

კეთილსინდისიერი მოსამართლეების ასარჩევად, თუმცა, ძალიან მალე, ინიცირებულმა 

საკანონმდებლო პროცესმა სრულიად განსხვავებული სურათი წარმოაჩინა. 

სახალხო დამცველი საჯაროდ გამოეხმაურა ინიცირებულ ვერსიას,237ასევე, წერილობით 

მიმართა პარლამენტს გვიანდელ ვერსიასთან დაკავშირებით და ექსპერტიზისათვის მისი 

ვენეციის კომისიისათვის გაგზავნა მოითხოვა.238 მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტის 

თავდაპირველმა ვერსიამ არსებითი ცვლილებები განიცადა, იგი კვლავ ვერ 

უზრუნველყოფდა ფარული კენჭისყრისა და საბჭოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებასთან 

დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ხარვეზების მოგვარებას. 

საქართველოს პარლამენტმა 2020 წლის 22 სექტემბერს კანონპროექტი მართლაც 

გადაუგზავნა ვენეციის კომისიას დასკვნის მოსამზადებლად, თუმცა, სამწუხაროდ, 30 

                                                   
235 2020 წლის 30 ივლისი.  

236 2020 წლის 30 სექტემბერი. 

237 სახალხო დამცველის 2020 წლის 14 სექტემბრის განცხადება ხელმისაწვდომია:<http://bit.ly/38zBIqV> 

[ბოლოს ნანახია: 16.10.20 ]. 

238 სახალხო დამცველის 2020 წლის 18 სექტემბრის №02-1/9181 წინადადება საქართველოს პარლამენტს. 
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სექტემბერს ბოლო, მესამე მოსმენით ისე მიიღო კანონი, რომ დასკვნის მიღებას არ 

დალოდებია. 

ვენეციის კომისიამ 8 ოქტომბერს გამოაქვეყნა დასკვნა „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. ამ დროისათვის კანონი უკვე ერთი 

კვირის მიღებული იყო. ეს საკითხი წუხილის საგანი გახდა ვენეციის კომისიისთვისაც. 

ვენეციის კომისიამ აქცენტი გააკეთა ადგილობრივ კონტექსტზე, კერძოდ იმ გარემოებაზე, 

რომ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომელიც უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეების შერჩევის პროცესს წარმართავს, საზოგადოების მხრიდან დაბალი 

ნდობით სარგებლობს. ვენეციის კომისია მიუთითებს, რომ ამგვარი არაორდინალური 

ვითარება უფრო მეტი გამჭვირვალობის შემოღებას მოითხოვს, რასაც, შესაძლოა, სხვა 

ქვეყნებში, მათი კონტექსტების თავისებურებიდან გამომდინარე, პრეცედენტი არც 

ჰქონოდა.  

კომისიამ დადებითად შეაფასა კანონპროექტის ის ნაწილი, სადაც საბჭოს წევრებისთვის 

დგინდება დასაბუთების ვალდებულების საკითხი, თუმცა, ამავე დროს, შენიშნა, რომ 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების ვინაობის დაფარვა ართულებს გასაჩივრების 

საფუძვლის გამოვლენას და ეწინააღმდეგება კანონის მიზანს. კომისია ასევე მიიჩნევს, რომ 

პარლამენტისთვის საუკეთესო კანდიდატების წარდგენის უზრუნველსაყოფად, უნდა 

გაუქმდეს ფარული კენჭისყრის მოქმედი წესი, ასევე, ინფორმაცია კანდიდატთა 

კვალიფიკაციის შესახებ, საჯარო უნდა იყოს, ხოლო შეფასების პროცედურა ობიექტურ 

კრიტერიუმებს უნდა დაეფუძნოს. კომისია აუცილებლად მიიჩნევს კანდიდატთა შერჩევის 

შესახებ მიღებული დასაბუთებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების უზრუნველყოფას.239 

საქართველოს პარლამენტმა მის მიერ 2020 წლის 30 სექტემბერს მიღებული კანონით ვერ 

შეძლო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შეუზღუდავი დისკრეციის რეგულირება და 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესის სამართლიანი 

წარმართვისთვის საჭირო საკანონმდებლო წინაპირობების უზრუნველყოფა. 

სასამართლო სისტემაში არსებული ზოგადი გამოწვევების, უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში გამოვლენილი უკიდურესი დარღვევებისა და 

გაუმჭვირვალობის გათვალისწინებით, არსებული ვითარება სამომავლოდ გზას უხსნის 

დისკუსიებს სასამართლო სისტემაში უფრო რადიკალურ ჩარევასთან დაკავშირებით, რისი 

მოთხოვნაც საზოგადოებაში უფრო და უფრო ძლიერდება. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ 

ვენეციის კომისია240 და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო241 ქვეყანაში 

                                                   
239 ვენეციის კომისიის 2020 წლის 8 ოქტომბრის მოსაზრება „საერთო სასამართლოების შესახებ“ კანონში 

შესატანი ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/38C5paH> [ბოლოს 

ნანახია: 16.03.2021 ]. 

240 ვენეციის კომისიის 2016 წლის 12 დეკემბრის სასამართლო მეგობრის N868/2016 მოსაზრება ალბანეთის 

საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი. ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/3vsxtab > [ბოლოს ნანახია 15.03.2021 ]. 

241 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2021 წლის 9 თებერვლის №15227/19 გადაწყვეტილება 

საქმეზე, CASE OF XHOXHAJ v. ALBANIA. პ. 299. 
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არსებული კონტექსტების გათვალისწინებით, მხარს უჭერენ სხვადასხვა 

ექსტრაორდინალურ გადაწყვეტილებას სასამართლო სისტემის არსებით 

რეფორმირებასთან დაკავშირებით. 

4.2.3. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევი 

კონკურსი 2020 წელს 

ზემოთ განხილული მოვლენების პარალელურად, საქართველოს უზენაეს სასამართლოში, 

2020 წელს, დაახლოებით 2 თვიან პერიოდში, 11 ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად 3 

კონკურსი გამოცხადდა.242 საქართველოს უზენაეს სასამართლოში, 2021 წლის მარტის 

მდგომარეობით, 14 უვადოდ დანიშნული მოსამართლეა გამწესებული. გამოცხადებული 

ვაკანსიების სრულად შევსების შემდეგ კი, უზენაესი სასამართლო კანონმდებლობით 

დადგენილი პროცედურებით ათწლეულების განმავლობაში ვერ გადახალისდება. სწორედ 

ამ საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, საქართველოს სახალხო დამცველმა, ეუთოს 

ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის ოფისი (OSCE/ODIHR) ხელახლა მოიწვია 

მოსამართლეთა შერჩევის პროცესზე დასაკვირვებლად.243  

კანდიდატთა საჯარო მოსმენის გამართვის წესი 

საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში შესული 

ცვლილებების შემდეგ,244 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოამზადა 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად 

საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატის შერჩევის პროცედურაში 

მონაწილე პირთა საჯარო მოსმენის გამართვის წესი.245  ამ წესის მომზადების პროცესში 

საქართველოს სახალხო დამცველმა წარადგინა მთელი რიგი მოსაზრებები, რომელთა 

ნაწილი გაზიარებულ იქნა.  

საგულისხმოა, რომ დადგენილების პროექტის თავდაპირველ ვერსიაში სხდომის 

თავმჯდომარეს ჰქონდა შესაძლებლობა, ცალკეულ შემთხვევაში განერიდებინა 

                                                   
242 2020 წლის 8 ოქტომბერს 9 მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადდა კონკურსი; 2020 წლის 

2 ნოემბერს - 1 მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობაზე; 2020 წლის 20 ნოემბერს - 1 მოსამართლის 

ვაკანტურ თანამდებობაზე. 

243 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 24 ნოემბრის განცხადება, ხელმისაწვდომია: 

<http://bit.ly/3cznfMN > [ბოლოს ნანახია 16.03.2021]. 

244 საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

245 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 9 დეკემბრის №16 დადგენილება,  საქართველოს 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის 

წარსადგენი კანდიდატის შერჩევის პროცედურაში მონაწილე პირთა საჯარო მოსმენის გამართვის წესის 

დამტკიცების შესახებ. 
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კანდიდატის მიმართ არსებული შეკითხვა.246 მნიშვნელოვანია, რომ საბჭომ გაიზიარა 

სახალხო დამცველის წინადადება247 და დღეს მოქმედ წესში ეს პრობლემა აღარ დგას.  

სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ საბჭომ არ გაიზიარა სახალხო დამცველის ერთ-ერთი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი წინადადება, რომელიც ინტერესთა კონფლიქტის გამოვლენას 

ემსახურებოდა. დადგენილების მე-4 მუხლის მე-7 პუნქტის მიხედვით, სხდომის 

თავმჯდომარე ინტერესთა კონფლიქტის საკითხზე კანდიდატისათვის საბჭოს წევრის 

აცილების შუამდგომლობის დაყენების უფლების განმარტებით და ასეთი 

შუამდგომლობის არსებობის გამორკვევით შემოიფარგლება. მაშინ, როდესაც „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონი,248 ასევე, „საჯარო დაწესებულებაში 

ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ კანონი,249 საბჭოს წევრს 

ავალდებულებს, შუამდგომლობის დაყენების გარეშეც, წინასწარ განაცხადოს ინტერესთა 

შეუთავსებლობის შესახებ და არ მიიღოს მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში. 

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, სხდომის თავმჯდომარემ არა მხოლოდ კანდიდატისაგან 

მიიღოს ინფორმაცია, არამედ პირველ რიგში სწორედ საბჭოს წევრებისგან გამოარკვიოს 

აღნიშნული საკითხი და მიიღოს ინფორმაცია ინტერესთა შეუთავსებლობის არსებობის 

შესახებ. 

მიმდინარე კონკურსი 

როგორც უკვე აღინიშნა, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის 

თანამდებობის დასაკავებლად, 2020 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში 3 კონკურსი გამოცხადდა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ 2021 წლის მარტის მდგომარეობით, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 

მხოლოდ 2020 წლის 8 ოქტომბერს გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით 

მიმდინარეობს გასაუბრებები. რაც შეეხება დანარჩენ კონკურსებს, მათთან დაკავშირებით, 

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, 2021 წლის 15 მარტის მდგომარეობით, გასაუბრება არ 

ჩატარებულა, რაც საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონს 

ეწინააღმდეგება.250 

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ამჟამად მიმდინარე კონკურსის გასაუბრების პროცესი 

არაერთგვაროვანი ტემპით მიმდინარეობს. 2019 წელს მიმდინარე კონკურსისგან 

განსხვავებით, საბჭო საკმაოდ ნელი ტემპით ატარებს გასაუბრებებს. ამგვარი  რეალობა კი 

არ ქმნის კონკურსში მონაწილე პირებისთვის ობიექტურ მოლოდინებს, რადგან საბჭოში 

                                                   
246 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტის, „საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი 

კანდიდატის შერჩევის პროცედურაში მონაწილე პირთა საჯარო მოსმენის გამართვის წესის“ მე-4 მუხლის 

მე-13 პუნქტი. ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2NbomcG > [ბოლოს ნანახია: 11.03.2021]. 

247 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 7 დეკემბრის №01-4/12024 წინადადება, საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს, ქალბატონ ნინო ქადაგიძეს. 

248 „საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის“ 353-მუხლის მე-2 პუნქტი. 

249 საქართველოს კანონის, „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის 

შესახებ“, მე-11 მუხლის პირველი პუნქტი. 

250 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 341-ე მუხლის 3-8 პუნქტები. 
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გასაუბრებებს შორის დროითი პერიოდის განსაზღვრა, ფაქტობრივად, მხოლოდ იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს პრეროგატივას წარმოადგენს. 

ინტერესთა კონფლიქტი 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, დიმიტრი გვრიტიშვილი მონაწილეობს 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობაზე 2020 

წლის 2 ნოემბერს გამოცხადებულ კონკურსში.251 ამის პარალელურად, დიმიტრი 

გვრიტიშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ფარგლებში, 

მონაწილეობს 8 ოქტომბერს გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე პირთა გასაუბრების 

პროცესშიც. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ აღნიშნულ კონკურსში მონაწილეობენ ის 

კანდიდატებიც, რომლებიც უზენაესი მოსამართლის თანამდებობის დასაკავებლად 

დიმიტრი გვრიტიშვილის კონკურენტები არიან.252  

4.2.4. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის 2021 წელი, შესაძლებელია, 

ფუნდამენტური ცვლილებების დასაწყისი აღმოჩნდეს. ამის საფუძველს საბჭოს ახალი 

წევრების არჩევის შესაძლებლობა იძლევა. 2021 წელს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 5 

არამოსამართლე253 და 4 მოსამართლე წევრს254 უფლებამოსილების ვადა ეწურება. 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, 

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 5 არამოსამართლე წევრის არჩევის უფლებამოსილება 

საქართველოს პარლამენტს აქვს.255  

შესაბამისი ნების არსებობის პირობებში, ხსენებული საკადრო ცვლილებები იძლევა 

შესაძლებლობას, სასამართლოს საქმიანობის მიმართ საზოგადოებრივ ჯგუფებში გაჩნდეს 

მეტი ნდობა, რის ნაკლებობასაც ქართული სასამართლო სისტემა უდავოდ განიცდის. 

ვენეციის კომისიის მოსაზრების მიხედვით, საქართველოში იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 

ვერ შეძლო საზოგადოებაში ნდობის მოპოვება.256 ნდობის ნაკლებობაზე ასევე მიუთითებს 

ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევაც, რომლის მიხედვითაც, სასამრთლოს 

საქმიანობას დადებითად მოსახლეობის 13% აფასებს.257 

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, შესაბამისად მის წევრს, როგორც საერთო სასამართლოების 

დამოუკიდებლობის და თავისუფლების გარანტორს, მთელი რიგი შესაძლებლობები აქვს 

                                                   
251 ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე < http://bit.ly/3taPAzF > [ბოლოს ნანახია: 10.03.2021 ]. 

252 ეს პირები მონაწილეობენ როგორც 8 ოქტომბერს, ისე 2 ნოემბერს გამოცხადებულ კონკურსებში. 

253 ირმა გელაშვილი, ლევან გზირიშვილი, შოთა ქადაგიძე, ზაზა ხარებავა და ნაზი ჯანეზაშვილი. 

254 ირაკლი ბონდარენკო, დიმიტრი გვრიტიშვილი, ვასილ მშვენიერაძე და ირაკლი შენგელია. 

255 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 47-ე მუხლის მე-5 პუნქტი. 

256 ვენეციის კომისიის 2020 წლის 8-9 ოქტომბრის მოსაზრება, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/38C5paH> 

ბოლოს ნანახია [12.03.2021]. 

257 ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის 2020 წლის, საყოველთაო აზრის კვლევა, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3cvqKE0 > [ბოლოს ნანახია 11.03.2021].  
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სასამართლო სისტემაში არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. წელს პირველად, 

საქართველოს პარლამენტი 3/5 უმრავლესობით აირჩევს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

წევრებს, რაც გულისხმობს მაქსიმალური პოლიტიკური კონსესუსის საფუძველზე, მაღალი 

ხარისხის ლეგიტიმაციის მქონე გადაწყვეტილების მიღებას.  

საქართველოს სახალხო დამცველი პარლამენტს მოუწოდებს, მაქსიმალური პოლიტიკური 

ჩართულობის პირობებში მიიღოს კონსესუსზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება, ყველა 

დაინტერესებული საზოგადოებრივი ჯგუფის მონაწილეობით. ამავე დროს, 

მნიშვნელოვანია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრთა შერჩევის მეტი 

გახსნილობისა და დემოკრატიულობის უზრუნველყოფა და ყველა ინდივიდუალური 

მოსამართლისთვის მაქსიმალური შესაძლებლობის მიცემა, წარმოდგენილ იქნენ 

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ან მხარი დაუჭირონ საუკეთესო კოლეგას. 

4.2.5. უზენაესი სასამართლოს პლენუმი 

საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად, უზენაესი 

სასამართლოს პლენუმი შედგება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის, მისი 

მოადგილეების, უზენაესი სასამართლოს წევრებისა და სააპელაციო სასამართლოს 

თავმჯდომარეებისგან.258 

იმის გათვალისწინებით, რომ უზენაესი სასამართლოს პლენუმი მხოლოდ უმაღლესი 

ინსტანციის სასამართლოსთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ უფლებამოსილებებს 

ახორციელებს, გაუგებარია სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარეების როლი პლენუმის 

შემადგენლობაში. ასევე, სასამართლოს თავმჯდომარეების ხელთ ჭარბი ძალაუფლების 

კონცენტრაცია არაერთხელ გამხდარა საერთაშორისო საზოგადოების კრიტიკის საგანი.259 

სააპელაციო სასამართლოების თავმჯდომარეების ბუნდოვანი მიზეზებით უზენაესი 

სასამართლოს პლენუმის შემადგენლობაში ყოფნა კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს მათ 

ფორმალურ თუ არაფორმალურ გავლენას სასამართლო სისტემაში. სწორედ ამიტომ, 

სასამართლო სისტემის გაჯანსაღებისთვის აუცილებელია, მეტი შიდა დეცენტრალიზაცია 

და სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარეთა ამორიცხვა უზენაესი სასამართლოს 

პლენუმის შემადგენლობიდან.   

4.2.6. მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობა 

საქართველოს სახალხო დამცველმა, 2020 წლის საპარლამენტო ანგარიშში,260 დადებითად 

შეაფასა მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული 

                                                   
258 „საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის“ მე-18 მუხლი. 

259 აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ანტიკორუფციული გაერთიანება მონიტორინგის მე-4 

რაუნდი, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3lsMYdU > [ბოლოს ნანახია:17.03.2021]. 

260 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 135. 
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საკანონმდებლო ცვლილებები,261 რომლებმაც მოსამართლეთა დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის დაკისრების წინაპირობები დახვეწა და უფრო განჭვრეტადი გახადა. 

ამ პოზიტიური ცვლილებების მიუხედავად, კანონის შესრულების პროცესში, 2020 წლის 

განმავლობაში გამოიკვეთა სხვადასხვა ხარვეზები, რომლებიც საჭიროებს შემდგომ 

რეაგირებასა და მდგომარეობის გამოსწორებას. 

სხვა ახლად გამოკვეთილ პრობლემურ საკითხებთან ერთად, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობაზე არჩევის წესი კვლავ არ ქმნის 

სამართლიანობისა და გამჭვირვალობის განცდას. საქართველოს სახალხო დამცველმა 

გასულ წელსაც შეაფასა ინსპექტორის თანამდებობაზე არჩევის პრობლემური ხასიათი, 

როგორც ნორმატიული, ისე ფაქტობრივი მოცემულობის გათვალისწინებით.262  

გამოწვევების უმრავლესობა დაკავშირებულია გამჭირვალობის არასაკმარის ხარისხთან, 

რაც რამდენიმე გარემოებით არის გამოწვეული. მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო 

სისტემის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმაც კი ითვალისწინებდა მოსამართლეთა 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის სამართალწარმოების ელექტრონული პროგრამის 

შექმნას,263 იგი ამ დრომდე არ შექმნილა. სასამართლო სისტემის სტრატეგია, 

დისციპლინური სამართალწარმოების ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად ნაკლებ 

გამჭირვალობას ასახელებს, სტრატეგიის თანახმად კი, სწორედ ელექტრონული 

საქმისწარმოების პროგრამას უნდა უზრუნველეყო დისციპლინური სამართალწარმოების 

პროცედურების გამჭირვალობა. სისტემის გახსნილობის არასაკმარის ხარისხზე ასევე 

მეტყველებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ 

გაკეთებული დასკვნების ფაქტობრივი კონფიდენციალურობა. გარდა იმისა, რომ 

დასკვნები არ ქვეყნდება (მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების დაფარვით), იგი 

ხელმიუწვდომელია საჯარო ინფორმაციის სახით მოთხოვნის შემთხვევაშიც, რაც, 

გამჭვირვალობის კუთხით, მნიშვნელოვანი პრობლემაა.264 

დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული რეფორმის ეფექტიანობის 

შეფასების ერთ-ერთ ინდიკატორად, ამ მიმართულებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

მუშაობის ტემპიც უნდა განიხილებოდეს. სამწუხაროდ, ამ მიმართულებით საბჭოში არ 

არის დამაკმაყოფილებელი სურათი, იმდენად, რამდენადაც 2020 წლის განმავლობაში 

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინურ 

პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით მხოლოდ 4 სხდომა265 ჩაატარა.266 საგულისხმოა ის 

ფაქტიც, რომ ამ მიმართულებით საბჭოს წლის პირველ ნახევარში სხდომა საერთოდ არ 

                                                   
261 საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 

2019 წელი, 13 დეკემბერი. 

262 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში,  თბილისი, 2020, 138. 

263 სასამართლო სისტემის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა. პუნქტი: 2.3.1.3. 

264 IDFI, EMC - „სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობა 

(მეორე ჩრდილოვანი ანგარიში)“, ხელმისაწვდომია < https://bit.ly/3tiDeW1 > [ბოლოს ნანახია 11.03.2021], 55.  

265 26 ივნისი, 9 სექტემბერი, 2 და 12 ოქტომბერი. 

266 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 9 სექტემბრის №103/399-ო წერილი. 
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ჩაუტარებია, რაც სწრაფი და ეფექტიანი მართლმსაჯულების უზრუნველყოფას 

მნიშვნელოვან წინაღობას უქმნის. 

4.2.7. საქმეთა ელექტრონული განაწილება 

საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში შესული 

ცვლილებების საფუძველზე,267  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საერთო 

სასამართლოებში საქმეთა შემთხვევითად, ელექტრონული პროგრამის საშუალებით 

განაწილების წესი განსაზღვრა.268 იგი საქართველოს მასშტაბით, არსებულ 

საქალაქო/რაიონულ, სააპელაციო და უზენაეს სასამართლოებში საქმეთა შემთხვევითად, 

ელექტრონული პროგრამის საშუალებით განაწილებას გულისხმობს. ცვლილება 

საერთაშორისო და ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა დადებითად შეაფასეს.269 თუმცა ამ 

ცალსახად პოზიტიური მოვლენის მიუხედავად, პრაქტიკაში განსახილველი წესის 

გამოყენებამ გამოავლინა ხარვეზები, რაც აუცილებელ რეაგირებას საჭიროებს.  

საბჭოს გადაწყვეტილებით, პირველი ინსტანციის სასამართლოებში კოლეგიური 

შემადგენლობის განსაზღვრის უფლებამოსილება სასამართლოს თავმჯდომარეებს 

მიენიჭათ. საგულისხმოა, რომ საბჭოს გადაწყვეტილების თავდაპირველი რედაქციით, 

კოლეგიური შემადგენლობის დაკომპლექტება საქმეთა განაწილების ელექტრონულ 

სისტემას უნდა უზრუნველეყო.  

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განმარტებით, ცვლილების საფუძველი საქართველოს 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ის ნორმაა, რომლითაც დადგენილია, რომ 

მოტივირებული განჩინება საქმის სასამართლოს კოლეგიური შემადგენლობით განხილვის 

შესახებ გადაეცემა სასამართლოს თავმჯდომარეს, რომელიც განსაზღვრავს კოლეგიურ 

შემადგენლობას ამ საქმის განმხილველი თავდაპირველი მოსამართლის აუცილებელი 

მონაწილეობით.270 

საქმეთა ელექტრონულ განაწილებას სასამართლოს გამჭირვალეობის ხარისხის 

გაუმჯობესების კუთხით, მნიშვნელოვანი როლი აკისრია, შესაბამისად, ასევე 

მნიშვნელოვანი იქნება, თუ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში შევა შესაბამისი 

ცვლილებები. 

                                                   
267 საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 08/02/2017. 

268 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის პირველი მაისის გადაწყვეტილება №1/56, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3aBAuLc > [ბოლოს ნანახია 17.03.2021]. 

269 ვენეციის კომისიის მოსაზრება საერთო „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში 

ცვლილებების შესახებ, ხელმისაწვდომია < https://bit.ly/37iVmo7 > [ბოლოს ნანახია 18.03.2021]. კოალიცია 

დამოუკიდებელი და გამჭირვალე მართლმსაჯულებისთვის - მოსაზრებები სასამართლოს რეფორმის 

„მესამე ტალღასთან“ დაკავშირებით, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2RgnR0f> [ბოლოს ნანახია 17.03.2021 ]. 

270 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 26-ე მუხლი. 
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სააპელაციო და უზენაეს სასამართლოებში, კოლეგიური შემადგენლობის პირობებში 

საქმის განხილვისას, ელექტრონული პროგრამის საშუალებით საქმე მხოლოდ სხდომის 

თავმჯდომარეზე/მომხსენებელ მოსამართლეზე ნაწილდება. ბუნდოვანია კოლეგიური 

შემადგენლობის საქმის განმხილველი დანარჩენი მოსამართლეების შერჩევის საკითხი. 

ბუნდოვანებას ადასტურებენ თავად სააპელაციო და უზენაესი სასამართლოებიც.  

თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების განმარტებით, კონკრეტული 

დროით კოლეგიების შექმნის საკითხი კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული. 

შესაბამისად, კანონმდებლობით არ არის გამორიცხული, ყოველ კონკრეტულ საქმეზე 

განსხვავებული შემადგენლობის კოლეგიები დაკომპლექტდეს. ამის მიუხედავად, 

სააპელაციო სასამართლოების პოზიციით, მათ სისტემაში შექმნილი კოლეგიები 

გარკვეული სტაბილურობით მაინც გამოირჩევა. 

უზენაესი სასამართლოს განმარტებით, საქმის განმხილველი სასამართლოს 

შემადგენლობის დანარჩენი ორი მოსამართლის შერჩევის პროცედურა არცერთი 

ნორმატიული აქტით არ განისაზღვრება.271 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ცალსახაა, რომ სააპელაციო და უზენაეს 

სასამართლოში საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესი, საჭიროებს გარკვეულ 

ცვლილებებს, რაც შემდგომში შესაძლებელს გახდის ელექტრონული განაწილების 

სისტემით, კოლეგიური შემადგენლობის სამივე წევრის განსაზღვრას.  

4.3. COVID-19-ის გავლენა სამართლიანი სასამართლოს უფლებაზე 

 

ადამიანის უფლებების დაცვა განსაკუთრებულ გამოწვევად იკვეთება COVID-19 პანდემიის 

პირობებში. ამ მიმართულებით კი, სამართლიანი სასამართლოს უფლება, როგორც სხვა 

უფლებების დაცვის ინსტრუმენტული გარანტია, განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელობას 

იძენს. წინამდებარე თავში მიმოვიხილავთ და შევაფასებთ ახალი კორონავირუსის (COVID-

19) პანდემიის დროს, საქართველოში საქმის სამართლიანი განხილვის უფლების დაცვის 

სტანდარტებს. 

4.3.1. ნორმატიული მოწესრიგება 

2020 წლის 21 მარტიდან, საქართველოს ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობა 

გამოცხადდა. ამავე დღეს, საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცა ორგანული კანონის ძალის 

მქონე დეკრეტი. სხვა საკითხებთან ერთად, დეკრეტით განისაზღვრა სისხლის სამართლის 

საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სასამართლო სხდომების 

დისტანციურად გამართვის შესაძლებლობა.272  

                                                   
271 ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) – „საქმეთა ელექტრონული 

განაწილების სისტემა სასამართლოში“, თბილისი, 2020, 34. 

272 საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 დეკრეტის მე-7 მუხლი. 
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საგანგებო მდგომარეობის დასრულების შემდეგ, საქართველოს პარლამენტმა სხვა 

საკანონმდებლო აქტებთან ერთად, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსშიც შეიტანა 

ცვლილება, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა დისტანციურად სასამართლო სხდომების 

ჩატარების წინაპირობები და წესები. ამ ნორმატიული მოწესრიგების ფარგლებში, 

სასამართლო, 2021 წლის 1 ივლისამდე, უფლებამოსილია, პანდემიის ან/და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის განსაკუთრებით საშიში ეპიდემიის გავრცელების 

საფრთხის არსებობის შემთხვევაში, სხდომა დისტანციურად, კომუნიკაციის 

ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით გამართოს, თუ: (ა) 

ბრალდებული/მსჯავრდებული/გამართლებული თანახმაა; (ბ) ბრალდებულის მიმართ 

აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებულია პატიმრობა, მსჯავრდებულს სასჯელის 

სახით შეფარდებული აქვს თავისუფლების აღკვეთა ან/და სასამართლო სხდომის ამ 

წესით ჩაუტარებლობამ შესაძლებელია დანაშაულის გახსნისა და პირის 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საჯარო ინტერესის ხელყოფა გამოიწვიოს.   

საგულისხმოა, რომ საქართველოს პარლამენტმა კანონში ცვლილებების შეტანამდე 

გაითვალისწინა სახალხო დამცველის პოზიცია, რომლის მიხედვითაც საქართველოს 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული სასამართლო სხდომები 

დისტანციურად გაიმართება არა უპირობოდ ყველა, არამედ მხოლოდ გამონაკლის 

შემთხვევებში.   

ამ კონტექსტში, უნდა აღინიშნოს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 

ივნისის რეკომენდაციები, რომლებიც საერთო სასამართლოებს მიემართება.273 ამ 

რეკომენდაციების თანახმად, უპირატესობა ენიჭებოდა პროცესების ზეპირი მოსმენის 

გარეშე განხილვას, ხოლო მიზანშეწონილობის შემთხვევაში, დისტანციურად, 

ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით სასამართლო განხილვაში ჩართვას. საბჭომ 15 

სექტემბერს ახალი რეკომენდაციები გასცა, რომლის მიხედვითაც სასამართლოებმა 

საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში უნდა უზრუნველყონ 

საქმეთა ზეპირი მოსმენის გარეშე განხილვა და სასამართლო განხილვაში პროცესის 

მონაწილეთა ჩართულობა დისტანციურად.274 

ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია საერთაშორისო რეკომენდაციების გათვალისწინება. 

ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს 

უზრუნველყონ მართლმსაჯულების სისტემის იმგვარი მუშაობა, რომელსაც არ მოჰყვება 

თავისუფლების, უსაფრთხოებისა და სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლებების 

დარღვევა და ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის საშუალებისა და კონსტიტუციური 

პრინციპების ხელყოფა. ამისათვის უნდა განისაზღვროს საქმეების პრიორიტეტულობა 

მათი გადაუდებლობის, ზოგადი მნიშვნელობისა და ინდივიდუალურ უფლებებსა და 

მოწყვლად ჯგუფებზე გავლენის მიხედვით; ასევე, მართლმსაჯულების სისტემაში უნდა 

                                                   
273 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 5 ივნისის რეკომენდაციები, ხელმისაწვდომია: 

< http://bit.ly/3r0uBhD >[ ბოლოს ნანახია 16.03.2021]. 

274 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 15 სექტემბრის რეკომენდაციები, 

ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/3rU2Nwj > [ ბოლოს ნანახია16.03.2021].  
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დაინერგოს ტექნოლოგიები.275 საკანონმდებლო მოწესრიგების შეფასებისას 

მნიშვნელოვანია ევროპის საბჭოს მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპული კომისიის 

(CEPEJ) - დეკლარაცია, რომლის მიხედვითაც საგანგებო მდგომარეობის დროს 

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველა მომხმარებლისთვის უნდა იყოს 

გარანტირებული, თუმცა, ჯანდაცვის კრიზისის დროს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

დაეთმოს მოწყვლად ჯგუფებს, რომლებიც მომეტებული რისკის ქვეშ იმყოფებიან. 

შესაბამისად, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ისეთი საქმეების განხილვას, როგორიცაა 

ოჯახში ძალადობის შემთხვევები, განსაკუთრებით, ქალებისა და ბავშვების მიმართ, ასევე 

საქმეებს, სადაც მოხუცები ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები მონაწილეობენ. 

ასევე  გაითვალისწინებული უნდა იყოს კრიზისის შედეგად გამოწვეული მოწყვლადობა.276 

ამ სტანდარტების შემდგომი შესრულება მნიშვნელოვანია როგორც საკანონმდებლო 

აქტებში, ისე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეკომენდაციებში, რათა სასამართლოზე 

ხელმისაწვდომობა მაქსიმალურად იყოს უზრუნველყოფილი. 

4.3.2.სასამართლო პროცესების საჯაროობის უზრუნველყოფა 

დისტანციური სასამართლო პროცესების სამართლიანი სასამართლოს უფლებაზე 

გავლენის შესაფასებლად, საქართველოს სახალხო დამცველმა დისტანციური წესით 

გამართულ სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო სხდომებს მონიტორინგი გაუწია  

და სპეციალური ანგარიში მოამზადა.277 

დისტანციური სასამართლო პროცესების მონიტორინგის დროს სახალხო დამცველის 

აპარატის წარმომადგენლები მნიშვნელოვან წინაღობებს აწყდებოდნენ. ეს 

გამოიხატებოდა როგორც პროცესზე არდაშვებით, ისე, გარკვეულ შემთხვევებში, პროცესის 

დაუსაბუთებლად დატოვების მოთხოვნით. სახალხო დამცველის წარმომადგენელს 

სასამართლოში პროცესის დატოვება მოსთხოვეს, იმის მიუხედავად, რომ პროგრამული 

ხარვეზი პროცესზე დამსწრე სხვა პირებთან ფიქსირდებოდა. მსგავსი გადაწყვეტილება 

დროის სხვადასხვა მონაკვეთში მიიღეს რუსთავის საქალაქო და თელავის რაიონული 

სასამართლოს მოსამართლეებმა.278   

                                                   
275 ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ანგარიში - „პანდემიის გავლენა ადამიანის უფლებებსა და 

კანონის უზენაესობაზე”. ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3fBZ8hz> [ ბოლოს ნანახია 16.03.2021]. 

276 მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპული კომისია (CEPEJ) – „დეკლარაცია - გაკვეთილები და 

სასამართლო სისტემის წინაშე მდგარი გამოწვევები პანდემიის დროს და მის შემდეგ“. ხელმისაწვდომია: 

< https://bit.ly/3l8PrZ1 > [ბოლოს ნანახია [16.03.2021]. 

277 დისტანციური წესით გამართული სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო სხდომების 

მონიტორინგის ანგარიში, სახალხო დამცველი, 2020, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3bVc81C >[ბოლოს 

ნანახია  17.03.2021]. 

278 დისტანციური წესით გამართული სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო სხდომების 

მონიტორინგის ანგარიში, სახალხო დამცველი, 2020, გვ. 8-9, სასამართლო სხდომების საჯაროობისა და 

პროცესზე დასწრების შესაძლებლობის შეზღუდვის ფაქტებზე აგრეთვე მიუთითებს საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3nXnghz > [ბოლოს ნანახია 17.03.2021]. 
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სასამართლო პროცესზე დასწრებასა და მონიტორინგის ჩატარებასთან დაკავშირებული 

პრობლემები, განსაკუთრებით მწვავედ, არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში 

გამოიკვეთა, რაც დასტურდება იმით, რომ 279 საქმიდან, რომელსაც სახალხო დამცველის 

აპარატი აკვირდებოდა, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს მხოლოდ 12 

მათგანზე მიეცათ დაკვირვების შესაძლებლობა.279 

4.3.3. დაცვის უფლება და შეჯიბრებითობის პრინციპი 

დისტანციური სასამართლო პროცესების მონიტორინგმა სამართლიანი სასამართლოს 

უფლების სხვა მნიშვნელოვან ასპექტებთან დაკავშირებული ხარვეზებიც გამოავლინა. 

კლიენტსა და ადვოკატს შორის კონფიდენციალური კომუნიკაციის საჭიროებიდან 

გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, ასეთი კომუნიკაციის შესაძლებლობა უზრუნველყოფილი 

იყოს დისტანციური სასამართლო პროცესების პირობებშიც. ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის თანახმად, თუ ბრალდებული სხდომაზე 

დისტანციურად ერთვება, აუცილებელია, რომ იგი ტექნიკურად აღჭურვილი იყოს 

ადვოკატთან კონფიდენციალური ურთიერთობის შესაძლებლობით.280 

სახალხო დამცველის აპარატის მიერ წარმოებული მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, 

რომ პროცესებში, სადაც პატიმრობაშეფარდებული ბრალდებულები, პენიტენციური 

დაწესებულებებიდან მონაწილეობდნენ,  ადვოკატთან კონფიდენციალური კომუნიკაციის 

შესაძლებლობა არ ეძლეოდათ, და ბრალდებულებს სხვა პირების თანდასწრებით უწევდათ 

ადვოკატთან კომუნიკაცია.281 

წინასასამართლო განხილვის ეტაპზე გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც ტექნიკური 

ხარვეზების გამო ბრალდებულს არ ესმოდა სხდომაზე განსახილველი საკითხების 

შინაარსი. დისტანციური სასამართლო პროცესების რეჟიმში ფაქტობრივად შეუძლებელი 

იყო ნივთიერი მტკიცებულებების გამოკვლევა. რამდენიმე პროცესზე გამოკვლეული 

ვიდეოჩანაწერი კი, პროცესის მონაწილეებისთვის საერთოდ არ იყო აღქმადი.282 

პოზიტიური გამონაკლისი იყო შემთხვევა, როდესაც მოწმის ხმის ხარვეზის გამო, 

მოსამართლემ მოწმის დაკითხვა გადადო და მხოლოდ წერილობითი მტკიცებულებები 

გამოიკვლია.283 

                                                   
279 იქვე. 

280 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2007 წლის პირველი მაისის №45106/04 

გადაწყვეტილება საქმეზე, Marcello Viola v. Italy,  პ. 63-67; ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

2010 წლის 2 ნოემბრის №21272/03 გადაწყვეტილება საქმეზე, Sakhnovskiy v. Russia  პ. 98. 

281 საქართველოს სახალხო დამცველის დისტანციური წესით გამართული სისხლის სამართლის საქმეთა 

სასამართლო სხდომების მონიტორინგის ანგარიში, თბილისი, 2020, 13. 

282  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციია, სპეციალური ანგარიში „სასამართლო პანდემიის 

დროს“, მონიტორინგის პერიოდი: მარტი 2020 - ივნისი 2020, თბილისი, 2020, 21. 

283 საქართველოს სახალხო დამცველის დისტანციური წესით გამართული სისხლის სამართლის საქმეთა 

სასამართლო სხდომების მონიტორინგის ანგარიში, თბილისი, 2020, 16. 
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რაც შეეხება სისხლის სამართლის საქმეების არსებითი განხილვის სხდომებს, აქაც 

მნიშვნელოვანი ხარვეზები გამოვლინდა. კერძოდ, ადგილი ჰქონდა მოწმეებზე 

ზეგავლენის შესაძლო ფაქტებს და არ იყო დაცული საკმარისი გარანტიები მოწმეებზე 

ზეგავლენის პრევენციის უზრუნველსაყოფად. მაგალითისთვის, მოწმეს პოლიციის 

განყოფილებაში დაკითხვისას „კარნახობდნენ“, აგრეთვე, ხშირად ჩნდებოდა განცდა, რომ 

მოწმე ჩვენების მიცემისას მარტო არ იყო და/ან დაწერილ ჩვენებას კითხულობდა. 

მითითებულმა გარემოებებმა კი, არსებითი გავლენა მოახდინა დაცვის უფლებით 

სარგებლობის ხარისხზე.284 ამ პრობლემასა და მის სიმწვავეზე, თავის მხრივ, მიუთითებს 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც.285 

4.3.4.დისტანციურ პროცესებთან დაკავშირებული ტექნიკური საკითხები 

სასამართლო პროცესების მიმდინარეობისას, ტექნიკურ პრობლემებს სისტემური ხასიათი 

ჰქონდა. დაგვიანებით დაწყების ტენდენციით გამოირჩეოდა ისეთი სხდომები, სადაც 

ბრალდებულებს პენიტენციური დაწესებულებებიდან უწევდათ ჩართვა, რაც 

დაწესებულების არასათანადო ინფრასტრუქტურით იყო გამოწვეული.286 

სათანადო ტექნიკური უზრუნველყოფის არარსებობის პირობებში, ხშირად აუცილებელი 

ხდებოდა სასამართლო პროცესების გადადება, რადგან სპეციალურ ოთახში მოთავსებული 

პირების დისტანციურად სასამართლო პროცესზე ჩართვა ვერ ხერხდებოდა.287 ტექნიკური 

ხარვეზების გამო სასამართლო პროცესების გადადება განსაკუთრებით სიმპტომატური 

საქალაქო და რაიონლი სასამართლოებისთვის აღმოჩნდა.  

4.4. საქმის გონივრულ ვადაში განხილვის უფლება 

4.4.1.სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა 

2019 წლის მსგავსად, სწრაფი და ეფექტიანი მართლმსაჯულების განხორციელება კვლავ 

მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება. სისხლის სამართლის საქმეთა არსებითი განხილვა 

ხშირად ჭიანურდება და კანონმდებლობით იმპერატიულად დადგენილ ვადებს 

არაგონივრულად სცდება. ამის მიზეზად შეიძლება ცალკეული საკითხების ნორმატიულ 

დონეზე არასათანადო მოწესრიგებაც მივიჩნიოთ, მაგრამ მთავარი გამოწვევა 

სასამართლოთა გადატვირთულობაა.  

სააპელაციო საჩივრის გადაგზავნის გაჭიანურება 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა არ ადგენს ქვემდგომი 

ინსტანციიდან ზემდგომში საჩივრის და საქმის მასალების გადაგზავნის ვადებს. ამის 

                                                   
284 იქვე, 15-16. 

285 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სპეციალური ანგარიში „სასამართლო პანდემიის 

დროს“ მონიტორინგის პერიოდი: მარტი 2020 - ივნისი, თბილისი, 2020, 19. 

286 სახალხო დამცველის აპარატი შეეცადა ამ ინფორმაციის გადამოწმებას, თუმცა პენიტენციურმა 

სამსახურმა ინფორმაცია არ წარმოადგინა. 

287 საქართველოს სახალხო დამცველის დისტანციური წესით გამართული სისხლის სამართლის საქმეთა 

სასამართლო სხდომების მონიტორინგის ანგარიში, თბილისი, 2020, 10. 
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მიუხედავად, სასამართლოები სწრაფი მართლმსაჯულების უზრუნველყოფის პრინციპის 

შესაბამისად უნდა მოქმედებდნენ და მაქსიმალურად გონივრულ ვადებში 

უზრუნველყოფდნენ დოკუმენტების სხვა სასამართლოსთვის მიწოდებას. 

გორის  რაიონული სასამართლოს 2018 წლის 28 დეკემბრის გამამტყუნებელი განაჩენი 

მსჯავრდებულ კ. თ.-ის მიმართ, მსჯავრდებულის ადვოკატმა 2019 წლის 25 იანვარს 

გაასაჩივრა, 2019 წლის 1-ლ აპრილს კი სააპელაციო საჩივარი დააზუსტა. კანონმდებლობის 

მოთხოვნის დაცვით, სააპელაციო საჩივარი ადვოკატმა განაჩენის გამომტან, გორის 

რაიონულ სასამართლოში შეიტანა, რომელსაც საჩივრის სააპელაციო სასამართლოში 

გადაგზავნა ევალებოდა. 

გორის რაიონულმა სასამართლომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში საქმის მასალები 

მხოლოდ 2020 წლის ნოემბერში გადააგზავნა. სახალხო დამცველის აპარატისთვის 

წარმოდგენილ განმარტებაში სასამართლო უთითებს, რომ დაახლოებით 18-თვიანი 

დაგვიანების მიზეზი სხდომის ოქმის ელექტრონული ვერსიის ტექნიკური ხარვეზი 

გახდა.288 კერძოდ, სასამართლოს ცნობით, კონკრეტული საქმის სხდომის ოქმების 

მოსაძებნად, საჭირო გახდა სხდომის ოქმების საერთო ბაზის რიგრიგობით შემოწმება.  

კიდევ ერთ მსგავს საქმეში მსჯავრდებულ ი. გ.-ს მიერ თბილისის საქალაქო სასამართლოში 

2020 წლის 28 თებერვალს შეტანილი სააპელაციო საჩივრისა და საქმის ზემდგომი 

ინსტანციის სასამართლოში გადაგზავნა კორონავირუსით გამოწვეული შეფერხებების 

გამო დაგვიანდა.289 საქმის და საჩივრის გადაგზავნა კი, მხოლოდ ივნისში მოხერხდა.290 

იმის გათვალისწინებით, რომ დარღვევები სისტემატურ ხასიათს ატარებს, მიზანშეწონილი 

იქნება, თუ საჩივრისა და საქმის მასალების გადაგზავნის ვადები საკანონმდებლო წესით 

განისაზღვრება. 

საკასაციო საჩივრის დასაშვებად მიღების ვადა 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა, უზენაესი სასამართლოს 

მიერ საჩივრის დასაშვებად მიღების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად, კონკრეტულ 

ვადას არ ითვალისწინებს. იმ ფონზე, როდესაც სააპელაციო სასამართლოს ეტაპზე ვადა 

კანონმდებლობით არის გაწერილი, უზენაესი სასამართლოს ეტაპზე მისი უგულებელყოფა 

წინააღმდეგობაში მოვა სწრაფი და ეფექტიანი მართლმსაჯულების პრინციპთან.  

საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან კომუნიკაციის შედეგად, სახალხო დამცველის 

აპარატმა ვერ მიიღო პასუხი, თუ რა ვადაში წყვეტს უზენაესი სასამართლო საჩივრის 

დასაშვებობის საკითხს.  

აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ საჩივრის დასაშვებობის კონკრეტული ვადა 

საკანონმდებლო ცვლილებების გზით განისაზღვროს. ეს პროცესის მონაწილეებს, 

                                                   
288 გორის რაიონული სასამართლოს 2020 წლის 31 დეკემბრის წერილი. 

289 თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2020 წლის 3 ივნისის №10525 წერილი. 

290 თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2020 წლის 30 ივნისის №12060 წერილი. 
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სასამართლოს საქმიანობის ვადებთან დაკავშირებით, ობიექტურ მოლოდინებს 

ჩამოუყალიბებს. 

განხილვის ვადები 

გონივრულ ვადაში განხილვის კუთხით, პრობლემები გამოიკვეთა სააპელაციო და 

საკასაციო სასამართლოებშიც. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის 

პალატის განსახილველი 1943 საქმიდან 679 საქმის განხილვა გაჭიანურდა,291 ხოლო 

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს შემთხვევაში, 781 საჩივრიდან - 236 საჩივრის.292 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს293 სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში 2020 

წელს განხილული 1176 საჩივრიდან კანონით განსაზღვრული ვადის 

დარღვევით დასრულდა 300 საქმის განხილვა. 

4.4.2. სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეთა განხილვა 

გასული წლის მსგავსად, კვლავ პრობლემად რჩება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული 

საქმეების კანონით განსაზღვრულ ვადაში განხილვის საკითხი. 

თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებიდან მოწოდებული სტატისტიკური 

მონაცემების საფუძველზე დგინდება, რომ საქმეთა მნიშვნელოვანი ნაწილი საპროცესო 

ვადების დარღვევით მიმდინარეობს. სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საქმის 

განხილვისთვის საქართველოს სააპელაციო სასამართლოებს კანონით განსაზღვრული 2-

თვიანი ვადა აქვთ, რომელიც მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში შეიძლება 5 თვემდე 

გახანგრძლივდეს.294 

იმის გათვალისწინებით, რომ სახალხო დამცველის აპარატს 2020 წლის პირველი 

იანვრიდან 2021 წლის თებერვლამდე არსებული მონაცემები მიეწოდა, თბილისის და 

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში საქმის წარმოების ხანგრძლივობის შესახებ, 

ანგარიშში მხოლოდ 2021 წლის პირველი ცხრა თვის მონაცემები შეფასდება, რადგან უკვე 

ოქტომბერში დარეგისტრირებულ სააპელაციო საჩივარზე, განხილვის ვადა ჯერ კიდევ არ 

იყო ამოწურული. 

წარმოდგენილი ინფორმაციის თანახმად,295 2020 წლის პირველ ცხრა თვეში თბილისის 

სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატაში დარეგისტრირებული 1156 

საჩივრიდან 2 თვის ვადაში დასრულდა მხოლოდ 122 (10.5%) საქმის განხილვა, ხოლო 5 თვის 

ვადაში - 278 (24%) საქმისა. შესაბამისად, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 

                                                   
291 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2021 წლის 26 თებერვლის და 1-ლი მარტის №3/1258  და №3/2222 

წერილები. 

292 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 2021 წლის 1-ლი და 17 მარტის №93-2/10 და №129-2/10 წერილები. 

293 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2021 წლის 10 მარტის №პ-145-21 წერილი. 

294 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 59-ე მუხლის მე-3 ნაწილი. 

295 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2021 წლის 26 თებერვლის და 1-ლი მარტის №3/1258  და №3/2222 

წერილები. 
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სამოქალაქო საქმეთა პალატაში საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში 2020 

წელს რეგისტრირებული საჩივრების 65.4% -ის განხილვა არ დასრულებულა. 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატებში, 2020 წლის 

პირველ ცხრა თვეში დარეგისტრირდა 975 საჩივარი, მათგან 2 თვის ვადაში წარმოება 

დასრულდა 162 (16%) საჩივარზე, ხოლო 5 თვის ვადაში სასამართლომ 269 (27.5%) სააპელაციო 

საჩივარი განიხილა. შესაბამისად, თბილისის სააპელაციო სასამართლოების 

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში 

2019 წელს რეგისტრირებული საჩივრების დაახლოებით 55.7%-ის განხილვა არ 

დასრულებულა. 

აღსანიშნავია, რომ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში უკეთესი მდგომარეობაა. 

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში, კანონით დადგენილ ვადაში, 2020 წელს მხოლოდ 

საქმეთა 27% არ განხილულა, ხოლო სამოქალაქო საქმეთა პალატაში - 34%.296 

საქართველოს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საპროცესო კანონმდებლობების 

შესაბამისად, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო 

პალატებს, საკასაციო საჩივრის დასაშვებად მიღების შესახებ გადაწყვეტილების 

მისაღებად, 3-თვიანი ვადა297 აქვთ, 6-თვიანი ვადა კი, საბოლოო გადაწყვეტილების 

მისაღებად.298  

საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან კომუნიკაციის შედეგად დადგინდა, რომ 

საკასაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატაში, საანგარიშო პერიოდში 1191 

საჩივარი დარეგისტრირდა.299 დაუშვებლად ცნობილი 276 საქმიდან, 3-თვიანი ვადის 

დარღვევით სასამართლომ 156 საჩივარი (56.5%) განიხილა, ხოლო დასაშვებად ცნობილი 915 

საქმიდან 6-თვიან ვადაში სასამართლომ საქმის წარმოება მხოლოდ 17 (2%) შემთხვევაში 

დაასრულა. 

საკასაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში, 2020 წელს 1259 საჩივარი 

შევიდა, საიდანაც დაუშვებლად ცნობილი 253 საქმიდან, 3-თვიანი საკანონმდებლო 

მოთხოვნის დარღვევით 160 (63%) საჩივარი იქნა დაუშვებლად ცნობილი. დასაშვებად 

ცნობილი 1006 საქმიდან, საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ 6-თვიან ვადაში მხოლოდ 

34 საქმე განიხილა. 

მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წელთან შედარებით, საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს შემადგენლობა მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, საკასაციო ინსტანციაში 

სწრაფი და ეფექტიანი მართლმსაჯულების მიმართულებით პროგრესი არ შეინიშნება. 

                                                   
296 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 2021 წლის 1-ლი და 17 მარტის №93-2/10 და №129-2/10 წერილები. 

297 სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 401-ე მუხლის მე-3 ნაწილი, ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 

41-ე მუხლის მე-31 ნაწილი. 

298 სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 391-ე მუხლის მე-6 ნაწილი, ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 

34-ე მუხლის მე-4 ნაწილი. 

299 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2021 წლის 10 მარტის №პ-145-21 წერილი. 
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4.5.მართლმსაჯულების არსებითი ხარვეზების მქონე საქმეები 

4.5.1.გიორგი უგულავას საქმე 

2020 წლის 10 თებერვალს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის 

საქმეთა პალატამ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა პროკურატურის საკასაციო საჩივარი 

გიორგი უგულავასა და სხვათა ბრალდების საქმეზე, რის შემდეგაც მსჯავრდებულთა მიერ 

ჩადენილი ქმედებები გადაკვალიფიცირდა და მათთვის დანიშნული სასჯელები 

დამძიმდა.300 

ბრალდების მხარის საკასაციო საჩივრის განმხილველი პალატის შემადგენლობის ერთ-

ერთი მოსამართლე იყო შალვა თადუმაძე, რომელიც მთავარი/გენერალური პროკურორი 

იყო 2018 წლის 16 ივლისიდან 2019 წლის 12 დეკემბრამდე,301 ანუ იმ პერიოდში, როდესაც ამ 

საქმეზე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი პროკურატურამ 

საკასაციო წესით გაასაჩივრა.302 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით, სასამართლოს 

მოსამართლის პირადი დამოკიდებულება და ქცევა, საზოგადოებაში მისი 

მიუკერძოებლობის განცდას უნდა წარმოშობდეს. მოსამართლემ, რომლის 

მიკერძოებულობის მიმართაც აშკარა ეჭვი ჩნდება, საქმის განხილვაში მონაწილეობა არ 

უნდა მიიღოს. ევროპულ სასამართლოს უკვე აქვს დადგენილი დარღვევა ისეთ საქმეში, 

სადაც პირი ერთი მხარის წინააღმდეგ ორ საქმეში მონაწილეობდა - პირველ შემთხვევაში 

მოწინააღმდეგე მხარის ადვოკატი იყო, ხოლო მოგვიანებით სხვა საქმეში იმავე პირის 

მიმართ მოსამართლის ფუნქციები შეითავსა.303 ნათელია, რომ საქმის განხილვის დროს 

მოქმედი გენერალური პროკურორის მიერ იმავე საქმის მოსამართლის ამპლუაში განხილვა 

სამართლიანად აჩენს ეჭვებს მისი ობიექტურობის შესახებ. 

საქართველოს სახალხო დამცველი გამოეხმაურა გიორგი უგულავას საქმეს და სწორედ იმ 

საფრთხეების მატერიალიზებაზე მიუთითა, რაზეც უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეების გამწესების პროცესში ამახვილებდა ყურადღებას.304 

4.5.2. ე.წ. „კარტოგრაფების საქმე“ 

2020 წლის  7 ოქტომბერს,  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულების − საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელი 

ნატალია ილიჩოვა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დემარკაციის და 

                                                   
300 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2020 წლის 10 თებერვლის №57აპ.-19 განაჩენი.  

301 საქართველოს პარლამენტის 2018 წლის 16 ივლისის №3142-რს  დადგენილება.  

302 2019 წლის 9 იანვარი. 

303 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს, 2001 წლის 3 მარტის №33958/96 გადაწყვეტილება, 

საქმეზე, ვეტშტაინი შვეიცარიის წინააღმდეგ პარა. 47. 

304 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 11 თებერვლის განცხადება, ხელმისაწვდომია 

<http://bit.ly/3bP5Ro4  > [ბოლოს ნანახია 16.03.2021]. 
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სასაზღვრო ურთიერთობათა სამსახურის უფროსი ივერი მელაშვილი საქართველოს 

ტერიტორიული ხელშეუხებლობის დარღვევის305 ბრალდებით დააკავეს. პროკურატურის 

ვერსიის თანახმად, საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დელიმიტაცია-დემარკაციის 

სახელმწიფო კომისიის ყოფილმა წევრებმა საქართველოს ისტორიულად კუთვნილი 

დაახლოებით 35000 ჰექტარი ფართობის დაკარგვის საფრთხე შექმნეს. 

სასამართლო განხილვების დაწყებამდე, 2020 წლის 25 თებერვალს, სახალხო დამცველმა 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ამ საქმეზე სასამართლოს მეგობრის (amicus curiae) 

მოსაზრებით მიმართა. სახალხო დამცველმა ამ საქმეში კანონიერების პრინციპის 

ხელყოფის რისკები დაინახა. კერძოდ, საქმეში არსებული მტკიცებულებებით ვერ 

დასტურდება, რომ ბრალდებულებს საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის უცხო 

სახელმწიფოსთვის გადაცემის სურვილი ჰქონდათ, ან ამ განზრახვით მოქმედებდნენ. 

მოპოვებული მტკიცებულებებით, ასევე ვერ დადასტურდა ბრალდებულთა ქმედებაში 

ისეთი ელემენტი, რომელიც მათ მიერ საექსპერტო საქმიანობის ფარგლებში ბოროტ 

განზრახვას დაადასტურებდა. დამატებით, 1:200 000 მასშტაბის რუკა, რომლის 

გამოუყენებლობასაც ეფუძნება ბრალდება, ბრალდების მხარეს, ვარგისიანობის კუთხით, 

დღემდე (2021 წლის 1 მარტი) არ შეუსწავლია. 

ზემოაღნიშნული მოცემულობის და არსებითი განხილვის დროისთვის საქმეში არსებული 

მასალების გათვალისწინებით, მელაშვილისა და ილიჩოვას მსჯავრდება ეწინააღმდეგება 

კანონიერების პრინციპს, რადგან მათ მოქმედებაში არ იკვეთება რაიმე ტიპის აკრძალული 

ელემენტი, რაც ჩვეულებრივ საექსპერტო საქმიანობას დანაშაულად აქცევდა. 

ამ საქმეზე სისხლისსამართლებრივი პროცედურის დაწყება საპარლამენტო წინაასარჩევნო 

პერიოდს დაემთხვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდებულები არ ყოფილან პოლიტიკური 

თანამდებობის მქონე პირები, მათი საქმე პოლიტიკური განხილვისა და 

ურთიერთბრალდებების მთავარ საბაბად იქცა. სახალხო დამცველის მიერ საქმის 

მასალების და მიმდინარე მოვლენების ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ივერი 

მელაშვილისა და ნატალია ილიჩოვას წინააღმდეგ დაწყებულ სამართლებრივ დევნას, 

შესაძლოა, ჰქონდეს პოლიტიკური ან სხვა არასამართლებრივი მოტივი, რამაც საქმეში 

არსებული ხარვეზების ფონზე, კანონიერი მოტივი გადაწონა. ამ შეფასების გაკეთებისას 

საქართველოს სახალხო დამცველი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-18 

მუხლით დადგენილ სტანდარტებს დაეყრდნო.  

აღსანიშნავია, რომ ამ საქმეში სახალხო დამცველმა ასევე დაადგინა ერთ-ერთი 

ბრალდებულის საპროცესო უფლების დარღვევა. კერძოდ, 2020 წლის 30 დეკემბერს, ივერი 

მელაშვილი №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში, მინის გამყოფი ბარიერის მიღმა შეხვდა 

თავის ადვოკატს. ადვოკატთან კომუნიკაციის მიზანი იყო დაცვის სტრატეგიის საკითხების 

შეთანხმება. ბრალდებულმა ადვოკატის მიერ მიწოდებულ რუკებზე გააკეთა ჩანაწერები, 

ხოლო შემდგომ მათი ადვოკატისთვის გადაცემა მოითხოვა. ამის ნაცვლად, პენიტენციური 

                                                   
305 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 308-ე მუხლი. 
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სამსახურის თანამშრომლები შინაარსობრივად გაეცნენ დოკუმენტაციას, მათ შორის, 

ივერი მელაშვილის ჩანაწერებსაც, და მხოლოდ ამის შემდეგ შესთავაზეს ადვოკატს 

დოკუმენტების ჩაბარება. საქართველოს სახალხო დამცველმა ამ ფაქტთან დაკავშირებით, 

სპეციალური პენიტენციური სამსახურის №8 დაწესებულების მიერ, ბრალდებულ ივერი 

მელაშვილის ადგილობრივი და საერთაშორისო კანონმდებლობით დაცული306 

ადვოკატთან კონფიდენციალური კომუნიკაციის უფლების დარღვევა დაადგინა.307 

4.5.3. ნიკანორ მელიას საქმე 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 2 დეკემბრის განაჩენით, ნიკანორ მელიას 

სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა ჯარიმა და თანამდებობის დაკავების უფლების 

ჩამორთმევა. აღნიშნული განაჩენის საფუძველზე, 12 დეკემბერს მას შეუწყდა 

საპარლამენტო უფლებამოსილება. 

სახალხო დამცველმა საკონსტიტუციო სასამართლოს ნიკანორ მელიას სარჩელზე მეგობრის 

მოსაზრებით მიმართა და განმარტა, რომ რაკი განაჩენი აღსასრულებლად მიქცეული არ 

იყო, სასჯელი გასაჩივრების პროცედურების დასრულებისა და ბოლო ინსტანციის მიერ 

შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ უნდა აღსრულებულიყო. 

სამწუხაროდ, საკონსტიტუციო სასამართლომ სახალხო დამცველის სასამართლოს 

მეგობრის მოსაზრება არ გაიზიარა.308 სასამართლომ გადაწყვეტილებაში სახალხო 

დამცველის მიერ წარდგენილ მოსაზრებაში აღნიშნული სისტემური განმარტებისა და 

ორკვალიანი სისტემის შესაძლებლობაზე მიუთითა.309 ამაში იგულისხმება პირველი 

ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, პარლამენტის წევრისთვის 

უფლებამოსილების შეწყვეტის შესაძლებლობა, მხოლოდ საპატიმრო სასჯელის 

გამოყენების შემთხვევაში, არასაპატიმრო სასჯელის დანიშვნისას კი, კანონიერ ძალაში 

შესულად და აღსასრულებლად მიიჩნევს მხოლოდ ისეთ განაჩენს, რომელზეც აღარ 

არსებობს გასაჩივრების შესაძლებლობა.  

თუმცა სასამართლოს სამოტივაციო ნაწილში საერთოდ არ უმსჯელია ამგვარი 

განმარტების შესაძლებლობაზე და საპროცესო კოდექსის ანალიზის მიღმა, მხოლოდ 

რეპუტაციულ და მორალურ არგუმენტებზე მსჯელობით დაასკვნა, რომ დეპუტატის 

                                                   
306 საქართველოს კონსტიტუციის 31-ე მუხლი, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია: მუხ. 6, პუნქ. 3, 

ქვეპ. C, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 38-ე მუხლის მე-5 ნაწილი, საქართველოს 

პატიმრობის კოდექსის მე-16 მუხლის მე-6 ნაწილი. 
307 საქართველოს სახალხო დამცველის 2021 წლის 29 იანვრის განცხადება, ხელმისაწვდომია. 

<https://bit.ly/3ri2hrE > ბოლოს ნანახია [16.03.2021]. 

308საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის 25 სექტემბრის №3/2/1473 გადაწყვეტილება 

(ხელმისაწვდომია: <http://bit.ly/38LKwKc>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]). გადაწყვეტილებას ერთვის 4 

მოსამართლის განსხვავებული აზრი (ხელმისაწვდომია: <http://bit.ly/3cEvWp7 >[ბოლოს ნანახია: 17.03.2021]). 

309 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის 25 სექტემბერის 3/2/1473 გადაწყვეტილება 

საქმეზეб ნიკანორ მელია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, I-18. 
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მიმართ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილების აღსრულებისთვის მნიშვნელობა არ 

ჰქონდა დანიშნული სასჯელის სახეს და იგი დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულებულიყო.310 

4.5.4. გიორგი რურუას საქმე 

2020 წლის 3 იანვარს №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში ჩატარდა საგამოძიებო მოქმედება 

გიორგი რურუას მონაწილეობით, რომელსაც არ დაასწრეს ბრალდებულის ადვოკატი. ამ 

ფაქტის შესწავლის მიზნით, 2020 წლის 13 აპრილს, სახალხო დამცველმა საქართველოს 

შინაგან საქმეთა მინისტრს, გამომძიებელთა მიმართ, ბრალდებულ გიორგი რურუას 

უფლების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე დისციპლინური წარმოების დაწყების შესახებ 

წინადადებით მიმართა. 

სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის თანახმად,311 პირს უფლება აქვს 

მოითხოვოს ადვოკატის დასწრება მისი მონაწილეობით ჩატარებული საგამოძიებო 

მოქმედებების დროს. აღნიშნულ შემთხვევაში ბრალდებულ გიორგი რურუას დაერღვა 

კონსტიტუციით მინიჭებული დაცვის უფლების გარანტია.  

საქართველოს სახალხო დამცველის წინადადების საფუძველზე, შსს-ს გენერალურმა 

ინსპექციამ, 2020 წლის 16 აპრილს მიმართა თბილისის პროკურატურას, რომელმაც 15 მაისს 

წინადადება კვლავ დაუბრუნა შსს-ს გენერალურ ინსპექციას. გენერალური ინსპექციიდან 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ სამსახურებრივი შემოწმება არ 

დაწყებულა, რადგან საამისოდ საჭირო იყო გენერალური პროკურატურის მიმართვა. 

2020 წლის 17 სექტემბერს, სახალხო დამცველმა ამჯერად გენერალურ პროკურატურას 

მიმართა, რათა ამ უკანასკნელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში 

შესაბამისი წარდგინება გაეგზავნა. 25 სექტემბერს გენერალური პროკურატურიდან 

შესაბამისი მიმართვა გაიგზავნა შსს-ს გენერალურ ინსპექციაში. 

შსს გენერალური ინსპექციის 2020 წლის 16 ნოემბრის წერილით აპარატს ეცნობა, რომ მოხდა 

გასაუბრება შესაბამის პირებთან, რომლებმაც განმარტეს, რომ გიორგი რურუასთვის 

სიტყვიერი შეურაცხყოფა არ მიუყენებიათ და საგამოძიებო მოქმედების დროს 

გამოყენებული იყო პროპორციული ძალა. შედეგად, დისციპლინური გადაცდომის ფაქტი 

არ დადასტურდა. თუმცა, ამავე წერილის თანახმად, ადვოკატის დაუსწრებლად 

ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებაში მონაწილე გამომძიებლების ქმედებების 

კანონიერება გენერალურ ინპექციას არ შეუსწავლია.  

სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ რამდენიმე თვის განმავლობაში, პროკურატურა და 

შსს ერთმანეთთან აგზავნიდნენ გიორგი რურუას საქმეს და საკითხს გაუმართლებლად 

აჭიანურებდნენ. სამწუხაროდ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მაინც არ შეისწავლა ის 

                                                   
310 იქვე, II-32-35. 

311 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 38-ე მუხლის მე-7 ნაწილი. 
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საკითხი, თუ რამდენად კანონიერად არ დაასწრეს ადვოკატი საგამოძიებო მოქმედებებს, 

შედეგად, გიორგი რურუას დარღვეული უფლების აღდგენა ვერ მოხერხდა. 

4.5.5. ლაშა თორდიას საქმე 

სახალხო დამცველის აპარატი 2017 წლიდან აკვირდება ყოფილ გენერალურ აუდიტორზე  - 

ლაშა თორდიაზე - თავდასხმის ფაქტზე მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმის 

მსვლელობას.312 აპარატი აკვირდებოდა როგორც გამოძიების, ისე სასამართლო განხილვის 

ეტაპებს. საქმის პირველი ინსტანციის სასამართლოში დასრულების შემდეგ კი, საქმის 

მასალები სრულად შეისწავლა.  

შესწავლის შედეგებით დადგინდა, რომ ამ საქმეზე სახეზეა ქმედების კვალიფიკაციის 

პრობლემა. სისხლისსამართლებრივი დევნა 2 ბრალდებულის მიმართ საქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლის მსუბუქი ნაწილით მიმდინარეობდა. 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებების მიხედვით, ადგილი ჰქონდა ძალადობის ჩადენას 

ჯგუფურად (რაც გათვალისწინებულია სსკ-ის 126-ე მუხლის 11 ნაწილით), თუმცა 

გამოძიება მიმდინარეობდა და ორ პირს ბრალდება წარედგინა ამ მუხლის პირველი 

ნაწილით, რაც გულისხმობს დანაშაულის ჩადენას მხოლოდ ერთი ამსრულებლის მიერ.313 

ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, საქმეზე ერთი პირის მ.ჩ.-ს მიმართ დადგა 

გამამტყუნებელი განაჩენი, ხოლო მეორე ბრალდებული, ყოფილი გენერალური 

პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე გამართლდა. 

ნიშანდობლივია, რომ ორი ან მეტი პირის მხრიდან დანაშაულში თანაამსრულებლობა არ 

გულისხმობს იმას, რომ თითოეულმა პირმა იდენტური ქმედება ჩაიდინოს. საკმარისია, რომ 

პირმა სხვასთან ერთად უშუალოდ მიიღოს მონაწილეობა დანაშაულის ჩადენაში და 

თუნდაც, დაეხმაროს მეორე პირს მსხვერპლის უმწეო მდგომარეობაში ჩაგდებაში ან 

შეუმციროს წინააღმდეგობის გაწევის შესაძლებლობა, რაც მოცემულ შემთხვევაში, სახეზე 

იყო ოთარ ფარცხალაძის მხრიდან მ.ჩ.-სთან ერთად.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, აღნიშნულ საქმეზე ფაქტობრივი გარემოებებისგან 

შეუსაბამოდ, ხელოვნურად მოხდა იმგვარი ბრალის წარდგენა, რაც გამამტყუნებელი 

განაჩენის დადგომის ალბათობას შეამცირებდა. 

გარდა ამისა, ამ საქმეში გამოვლინდა გამოძიების გაჭიანურება. გამოძიების ერთ-ერთი 

შემაფერხებელი გარემოება იყო ის, რომ ვიდეოჩანაწერებზე დანიშნული (ფონო) 

ვიდეოსკოპიური ექსპერტიზის დასკვნის გაცემა 1 წლითა და 5 თვის ვადით გაჭიანურდა. 

სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ექსპერტიზა 2017 

                                                   
312 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 84, ასევე, საქართველოს 

სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 149. 

313 2017 წლის 13 მაისს მოქმედი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლის 11 ნაწილის „ბ“ 

ქვეპუნქტი ითვალისწინებდა ცემის ან სხვაგვარი ძალადობის ჩადენას ჯგუფურად და მაქსიმალური 

სასჯელის სახით ითვალისწინებდა თავისუფლების აღკვეთას ორ წლამდე ვადით. 
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წლის 8 ივნისს დაინიშნა, ხოლო დასკვნა 2018 წლის 5 ნოემბერს გაიცა. ამ პერიოდში, 

გამოძიება, შეიძლება ითქვას, შეჩერებული იყო ექსპერტიზის დასკვნის მოლოდინში და, 

ფაქტობრივად, არცერთი საგამოძიებო ღონისძიება არ ჩატარებულა.  

ამასთან, 1 წლითა და 5 თვის ვადით გაჭიანურდა თავად ლაშა თორდიას დაზარალებულად 

ცნობა. მიუხედავად იმისა, რომ მის სხეულზე არსებული დაზიანებების შესახებ 

სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა გამოძიებას მიღებული ჰქონდა 2017 წლის 5 ივნისს, 

დაზარალებულის სტატუსი მას მხოლოდ 2018 წლის 5 ნოემბერს მიენიჭა.  

4.6.გაუთქმელობის ვალდებულება სისხლის სამართლის პროცესში 

 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, პროკურორი/გამომძიებელი  

უფლებამოსილია სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილე დაავალდებულოს, მისი 

ნებართვის გარეშე არ გაამჟღავნოს საქმეში არსებული ცნობები, და გააფრთხილოს 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ.314 

2020 წლის 12 აგვისტოს საქართველოს პროკურატურამ გიორგი შაქარაშვილის ჯგუფურად 

განზრახ მკვლელობაში ბრალდებული 5 პირის ადვოკატები დაავალდებულა, არ 

გაემჟღავნებინათ და გაეხმაურებინათ სისხლის სამართლის საქმეში არსებული მასალები 

და მონაცემები. პროკურატურამ ადვოკატებს განუმარტა, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში, 

ისინი, შესაძლოა, სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას დაქვემდებარებოდნენ.315  

ბრალდების წარდგენისას პროკურატურამ საზოგადოებას საქმეში არსებული 

მტკიცებულებები, გამოძიებების ვერსია და შესაბამისი გრაფიკული რეკონსტრუქცია 

გააცნო. ამ პირობებში, ბუნებრივია, დაცვის მხარესაც უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა 

თანაბრად ისაუბროს საქმის მასალების შესახებ და საზოგადოებას თავისი მოსაზრება და 

პოზიცია მიაწოდოს. 

პროკურატურამ ეს საგამოძიებო ბერკეტი სხვა საქმეებშიც გამოიყენა. ე.წ. „ციანიდის 

საქმეზე“ გიორგი მამალაძის ადვოკატებს ბრალდების მხარემ გაუთქმელობის 

ვალდებულება დააკისრა, იმ პირობებში, როდესაც თავად აქტიურად ეწეოდნენ ცალკეული 

მტკიცებულებების საჯარო განხილვას.  

ამ საკანონმდებლო ბერკეტის მსგავსი ფორმით გამოყენება უკვე გასაჩივრებულია 

საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც დასრულებულია არსებითი განხილვა და 

სასამართლო გასულია სათათბირო ოთახში. 

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ მოცემულ შემთხვევაში, ადვოკატებისთვის მსგავსი 

ვალდებულების დაკისრება არ გამომდინარეობს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კანონმდებლობის მიზნებიდან და იმ არასწორი პრაქტიკის გაგრძელებაა, რომელიც 

                                                   
314 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 104-ე მუხლი. 

315 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 374-ე მუხლი. 
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არაპირდაპირი გზით დაცვის მხარის არათანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენებას ისახავს 

მიზნად.  

4.7.საკუთრების უფლება სისხლის სამართლის პროცესში 

 

სისხლის სამართლის გამოძიების ფარგლებში ამოღებული ნივთების კანონიერი 

მესაკუთრეებისთვის დროულად დაბრუნების საკითხი, წლების განმავლობაში 

პრობლემაა.  

აღსანიშნავია, რომ საკუთრების ძირითადი უფლების დარღვევა არ გულისხმობს მხოლოდ 

საკუთრების უფლების უშუალო ჩამორთმევას. პირის საკუთრებაში არსებულ ნივთსა თუ 

ქონებაზე წვდომის, მისით სარგებლობისა და განკარგვის რეალური შესაძლებლობის 

ხანგრძლივი ჩამორთმევა, მით უმეტეს, ამ შესაძლებლობის აღდგენის სავარაუდო თარიღის 

განსაზღვრის შეუძლებლობა, საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული 

საკუთრების ძირითადი უფლების დარღვევას უტოლდება.  

სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა მოქალაქე ო. მ.-ს განცხადება, რომელიც 

პროკურატურის მიერ მისი საკუთრების უფლების დარღვევაზე დავობდა. საქმის 

მასალების შესწავლის შედეგად გაირკვა, რომ მისი კუთვნილი ავტომანქანა 

პროკურატურამ გამოძიების ფარგლებში ამოიღო. 2014 წლის 13 მარტს საქმეზე გამოძიება 

შეწყდა, თუმცა განმცხადებელს ავტომანქანა არ დაუბრუნდა, სანამ ნივთიერი 

მტკიცებულების თაობაზე დავა სამოქალაქო სამართალწარმოების წესით არ 

გადაწყდებოდა. ამასთან, საგულისხმოა, რომ ბოლნისის რაიონული სასამართლოს 

თანახმად,316 განმცხადებლის მონაწილეობით სასამართლოში 2014-2020 წლებში 

სამოქალაქო დავა არ წარმოებდა. 

საქართველოს სახალხო დამცველმა პროკურატურას წინადადებით მიმართა და 

განმცხადებლისთვის საკუთრების უფლების აღდგენა მოითხოვა.317 მიუხედავად იმისა, 

რომ გენერალურმა პროკურატურამ გაითვალისწინა სახალხო დამცველის წინადადება, 

მოქალაქეს ამ დრომდე არ გადასცემია ავტომობილის გასაღები და ტექნიკური პასპორტი, 

ხოლო თავად მანქანა გაძარცვული დახვდა.318 ფაქტია, რომ პირს საკუთრების უფლება 

რამდენიმე ეპიზოდში დაერღვა. ერთი მხრივ, სახელმწიფომ არ უზრუნველყო მისთვის 

ავტომობილის დროულად გადაცემა, ხოლო, მეორე მხრივ, ვერ შეძლო მისი ნივთობრივად 

უნაკლო მდგომარეობაში შენარჩუნება. 

სისხლისსამართლებრივი წარმოების დროს საკუთრების უფლების თვითნებური 

დარღვევის საფრთხე გამოვლინდა აპარატის მიერ შესწავლილ ერთ-ერთ საქმეში.319 

                                                   
316 ბოლნისის რაიონული სასამართლოს 2020 წლის 8 აპრილის №70 წერილი. 
317 2020 წლის 28 მაისის საქართველოს სახალხო დამცველის №15-2/5303 წინადადება.  
318 2020 წლის 22 ივნისის №6739/20 განცხადება. 
319 2020 წლის 17 დეკემბრის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება №11ბ/19835. 
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მოსამართლემ განჩინებაში არ მიუთითა, თუ რა საგნის, დოკუმენტის, ნივთიერების თუ 

ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტის მოსაძებნად და ამოსაღებად გასცა ნებართვა. 

განჩინებაში მსგავსი მითითების არარსებობა, პირველ რიგში, გამორიცხავს მოქალაქის 

შესაძლებლობას, ჩხრეკის გარეშე, ნებაყოფლობით გადასცეს გამოძიებას შესაბამისი 

ნივთი, მეორე მხრივ კი, აჩენს თვითნებობის მაღალ რისკს ჩხრეკის ჩამტარებელი პირების 

მხრიდან.   

აპარატი ასევე შეისწავლის ერთ-ერთ საქმეს, სადაც მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, 

2020 წლის მარტში ამოღებულ იქნა შპს „X”–ისა და ა. ბ.–სა და შ. ბ.–ის კუთვნილი 

კომპიუტერული ტექნიკა. საქმე შეეხება 2020 წლის 16 მარტს პირის მიერ 6 ტექსტური სმს 

შეტყობინების გაგზავნას სამსახურებრივი კომპიუტერისა და სერვერის გამოყენებით, 

რომელიც ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ, ცრუ ინფორმაციას 

შეიცავდა. კომპიუტერულ ტექნიკაზე დანიშნული ექსპერტიზა დღემდე მიმდინარეობს და 

არ დასრულებულა. აპარატი რეგულარულად აკვირდებოდა საქმის ფარგლებში 

დანიშნული ექსპერტიზის მიმდინარეობის საკითხს. ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 

მოწოდებული ინფორმაციით, ზემოხსენებული კომპანიისა და თანამშრომლებისგან 

ამოღებულ 89 ერთეულ კომპიუტერულ ტექნიკაზე, 2020 წლის 26 მარტს დაინიშნა ორი 

საინფორმაციო–ტექნოლოგიური ექსპერტიზა. 2020 წლის 30 დეკემბრის ინფორმაციით, 

ექსპერტიზა ძირითად ნაწილში კვლავ წარმოების პროცესში იყო და ამოღებულ 73 

ერთეულ ტექნიკაზე კვლავ არ იყო დასრულებული საექსპერტო გამოკვლევა. ამასთან, ვერც 

ექსპერტიზის დასრულების მიახლოებითი თარიღი დასახელდა. გამოსაკვლევი 

ობიექტების რაოდენობისა და მოცულობის მიუხედავად, შეუძლებელია, რომ საკუთრების 

უფლების ამგვარი ხანგრძლივი შეზღუდვა გამართლებულად ჩაითვალოს. 

გასათვალისწინებელია, რომ საწარმოს ჩამორთმეული აქვს საკუთრებაში არსებული 

თითქმის მთლიანი კომპიუტერული ტექნიკა, რაც, ბუნებრივია, შეუძლებელს ხდის 

კომპანიის ნორმალურ საქმიანობას. 

4.8. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის განხილვის ხარვეზები 

 

საქართველოს სახალხო დამცველმა უკვე არაერთხელ აღნიშნა საბჭოთა მმართველობის 

პერიოდში მიღებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შეცვლის და 

ახალი კოდექსის შემუშავების აუცილებლობის თაობაზე,320 რადგანაც კოდექსი ადამიანის 

                                                   
320 საქართველოს სახალხო დამცველის 2012 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2013, 448-450; 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2014, 271-277; 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2014 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2015, 303-307; 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2016, 462-467; 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2018, 114; საქართველოს 

სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2019, 91-109; საქართველოს სახალხო 

დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 157-159. 
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უფლებებთან და ძირითად თავისუფლებებთან თავსებადობის მინიმალურ სტანდარტსაც 

კი ვერ აკმაყოფილებს. 

2020 წელს აპარატის მიერ შესწავლილი ი. გ.-სა და შ. გ.-ს საქმეები ქართული 

ადმინისტრაციული სამართალწარმოებისთვის დამახასიათებელი ფუნდამენტური 

ხარვეზების ნათელი დადასტურებაა. მოცემულ საქმეში თბილისის საქალაქო 

სასამართლომ პირები საკარანტინე ზონაში - სასტუმროს ოთახში ჩადენილი წვრილმანი 

ხულიგნობისთვის სამართალდამრღვევად ცნო მხოლოდ დაინტერესებული მხარის 

წარმომადგენლების - პოლიციელების განმარტებებისა და ამავე პოლიციელის მიერ 

შედგენილი ოქმების საფუძველზე.  

წვრილმანი ხულიგნობისთვის აუცილებელია, რომ პირმა საზოგადოებრივ ადგილებში 

მიმართოს ლანძღვა-გინებას, მოქალაქეებზე შეურაცხმყოფელ გადაკიდებას და სხვა 

ამგვარ ქმედებას, რითიც უნდა დაირღვეს საზოგადოებრივი წესრიგი. მოცემულ საქმეში 

მოქალაქეებისა და პოლიციელების პოზიციები არსებითად განსხვავდებოდა 

ერთმანეთისგან. სასამართლოში არ წარდგენილა ნეიტრალური მტკიცებულება, რომელიც 

მითითებული ქმედებების ჩადენას დაადასტურებდა. 

სახალხო დამცველმა სააპელაციო სასამართლოს, სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებებით 

მიმართა, რადგან მიიჩნია, რომ ნეიტრალური მტკიცებულებების გარეშე, მხოლოდ 

პოლიციელის ჩვენებაზე დაყრდნობით პირის პასუხისგებაში მიცემა ეწინააღმდეგება 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას და იწვევს მტკიცების 

ტვირთის სახელმწიფოდან მოქალაქეზე გადასვლას, რაც არღვევს უდანაშაულობის 

პრეზუმფციას. 

წინადადებები  

საქართველოს პარლამენტს: 

 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის გზით, 

განსაზღვროს უზენაესი სასამართლოს მიერ საჩივრის დასაშვებად მიღების 

კონკრეტული ვადა; 

 შეიტანოს ცვლილება „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში და 

უზენაესი სასამართლოს პლენუმის წევრებად განსაზღვროს მხოლოდ უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეები; 

 საკანონმდებლო ცვლილებების გზით, განსაზღვროს სისხლის სამართლის 

მასალების და საჩივრის ქვემდგომი ინსტანციიდან ზემდგომში გაგზავნის 

კონკრეტული ვადები; 

 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 511 მუხლის მე-

2 პუნქტში შევიდეს ცვლილებები, რომელიც დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

კანდიდატურის ასარჩევად უზრუნველყოფს საბჭოს წევრების არანაკლებ 2/3-ის 

მხარდაჭერის აუცილებლობას; 
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 სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგინდეს, რომ სასამართლოში საქმეთა 

კოლეგიური განხილვისას, კოლეგიის შემადგენლობა სასამართლოს თავმჯდომარის 

ნაცვლად, საქმეთა განაწილების ელექტრონულმა პროგრამამ განსაზღვროს; 

 განისაზღვროს სასამართლოს ვალდებულება, გაათავისუფლოს პატიმარი ბაჟის 

გადახდის ვალდებულებისგან, თუ იგი წარმოადგენს საბანკო ამონაწერს 

პენიტენციურ სისტემაში ყოფნის პერიოდში მისი ფინანსური ბრუნვის შესახებ, რაც 

დაადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ბოლო ნახევარი წლის განმავლობაში მისი საშუალო 

ყოველთვიური შემოსავალი 100 ლარზე ნაკლები იყო; 

 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგინდეს, რომ განაჩენს არ შეიძლება 

დაედოს საფუძვლად სხვა მოსამართლის მიერ გამოკვლეული მტკიცებულება, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როცა საქმეზე დანიშნული იყო სათადარიგო მოსამართლე; 

 საკანონმდებლო ცვლილების გზით, უზრუნველყოს მტკიცებულებების 

კანონიერების სასამართლო წესით ზედამხედველობის მექანიზმის შემუშავება იმ 

შემთხვევებისთვის, როდესაც არსებობს დანაშაულის პროვოკაციის რისკის 

საშიშროება; 

 მიიღოს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო და კონსტიტუციური სტანდარტების 

შესაბამისი ახალი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი. 

 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მიეთითოს, რომ დისტანციური წესით 

სასამართლო სხდომების ჩატარების შემთხვევაში: 

 მოწმის დაკითხვა არ უნდა დაიწყოს, თუკი სასამართლო არ დარწმუნდება, რომ იგი 

შესაბამის ოთახში მარტო, გარეშე ზეგავლენისგან თავისუფლად იმყოფება; 

 მოწმის დაკითხვა არ უნდა დაიწყოს ან შეწყდეს, თუკი ბრალდებულს ან სხდომის 

მონაწილე სხვა პირს არ შეუძლია მოწმის მეტყველების გარჩევა ან ვერ ხედავს მას. 

 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 განსაზღვროს ფსიქოლოგების [არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში] 

სპეციალიზაციაში მომზადება/გადამზადებასა და ხარისხის კონტროლის სისტემის 

შემუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება. 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

 უზრუნველყოს პენიტენციურ დაწესებულებათა ტექნიკური ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება, რათა დაწესებულებებში გაიზარდოს სპეციალური ოთახების 

რაოდენობა და კომპიუტერული ტექნიკა დისტანციური წესით გასამართ სხდომაზე 

ბრალდებულთა ჩართვის უზრუნველსაყოფად.  

 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს: 
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 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის გზით, გაწეროს 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის არჩევის დეტალური წესი და კრიტერიუმები, 

იმგვარად, რომ უზრუნველყოს საბჭოს მიერ ინტერესთა კონფლიქტის გამორიცხვა 

შერჩევის პროცესში, ასევე, დამოუკიდებელი ინსპექტორობის კანდიდატის 

შეფასების დეტალური კრიტერიუმები, გასაუბრებაზე გამოსარკვევი საკითხების 

ნუსხა და კანდიდატების დასაბუთებული შეფასების ვალდებულება; 

 2021 წელს უზრუნველყოს მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

სამართალწარმოების ელექტრონული პროგრამის შექმნა და მისი დანერგვა; 

 უზრუნველყოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ 

მომზადებული დასკვნების გამოქვეყნება, პერსონალურ მონაცემთა სტანდარტების 

დაცვით; 

 საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესში ცვლილებების გზით, უზრუნველყოს 

სააპელაციო და უზენაეს სასამართლოებში კოლეგიის სამივე წევრის 

შემთხვევითობის პრინციპის საფუძველზე არჩევა; 

 დისტანციური სასამართლო პროცესების დროს კლიენტისა და ადვოკატის 

კონფიდენციალური კომუნიკაციის შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად, 

გააუმჯობესოს შესაბამისი ტექნიკური და პროგრამული ინფრასტრუქტურა.  
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5 პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა 

5.1 შესავალი 

  

პირადი და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობას არც 2020 წელს დაუკარგავს 

აქტუალობა. საანგარიშო პერიოდში დანაშაულის ნიშნების შემცველი რამდენიმე ფაქტი 

გასაჯაროვდა. საგულისხმოა, რომ ამ უფლების დაცვის თვალსაზრისით, 2020 წელი წინა 

წლებში გამოვლენილი ტენდენციებისგან არ განსხვავდებოდა.  სახელმწიფო უწყებებმა 

კვლავ ვერ შეძლეს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვა და ამ უფლების 

დარღვევის თავიდან აცილება. 

მსოფლიოში შექმნილმა პანდემიურმა კონტექსტმა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის 

უფლება ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა. პანდემიის გამო გარე სამყაროსთან 

კომუნიკაციაზე დაწესებულმა დამატებითმა შეზღუდვებმა დიდი ზიანი მიაყენა 

პენიტენციურ და ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მოთავსებულ პირებს. ამავე დროს, 

დაწესებული შეზღუდვების  კომპენსირების მიზნით სახელმწიფოს მიერ  

განხორციელებული აქტივობები გარე სამყაროსთან სათანადო კომუნიკაციის 

შესაძლებლობას ვერ უზრუნველყოფდა.  

საანგარიშო პერიოდში,  პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების კონტექსტში, 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება საქმეზე, გიორგი 

ქებურია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.321 საკონსტიტუციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილების თანახმად, გადაუდებელი აუცილებლობით ჩატარებული ჩხრეკის 

კანონიერების შეფასებისას, სასამართლო ჩხრეკის შედეგს ვერ განიხილავს ამ 

ღონისძიების ჩატარებისთვის საჭირო - დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტის 

დაკმაყოფილებად. ასევე, სასამართლომ სავალდებულო გახადა, უშუალოდ ჩხრეკის 

ჩატარების და მტკიცებულების მოპოვების პროცესის კანონიერების დასადასტურებლად 

ნეიტრალური მტკიცებულებების მოპოვება, იქნება ეს ჩხრეკის ამსახველი ვიდეოჩანაწერი, 

ამ საგამოძიებო მოქმედებაზე ნეიტრალური დამსწრე პირის ჩვენება თუ სხვა ობიექტური 

მტკიცებულება, რაც დაადასტურებს ჩხრეკის ობიექტიდან ამოღებული მტკიცებულების 

ფლობის ფაქტს და გამორიცხავს უკანონო ქმედებას სამართალდამცავთა მხრიდან. იმედს 

ვიტოვებთ, მიღებული გადაწყვეტილება პირადი ცხოვრების დაცვის სტანდარტს უფრო 

მეტად აამაღლებს საქართველოში.   

საქართველოს სახალხო დამცველმა 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში პირადი 

ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებასთან დაკავშირებით 7 რეკომენდაცია და 6 

საპარლამენტო წინადადება გასცა.  სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს 

პარლამენტმა არცერთი წინადადება არ გაითვალისწინა, მათ შორის, არ მიუღიათ  

                                                   
321 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №2/2/1276 გადაწყვეტილება 

საქმეზე - „საქართველოს მოქალაქე გიორგი ქებურია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, 

ხელმისაწვდომია: < http://bit.ly/3kcmXyG > [ბოლოს ნანახია 19.02.2021]. 
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საკანონმდებლო ცვლილებები სისხლის სამართლის კოდექსის 157-ე და 1571-ე მუხლების 

დისპოზიციის ერთმანეთისგან გასამიჯნად. რაც შეეხება სახელმწიფო უწყებების მიმართ 

გაცემულ რეკომენდაციებს, მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ  შეასრულა 

ნაწილობრივ ერთი რეკომენდაცია. კერძოდ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

საქმიანობა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დაცვის კუთხით 

მოსახლეობის ცნობიერების ასამაღლებლად, ნაწილობრივ დამაკმაყოფილებლად ფასდება. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით, სახალხო 

დამცველს მიაჩნია, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ობიექტური მიზეზების 

გამო ვერ უზრუნველყოფდა მინის ბარიერის გარეშე პატიმართათვის ხანმოკლე პაემნით 

სარგებლობის შესაძლებლობას. 

წინამდებარე თავში მიმოვიხილავთ საანგარიშო პერიოდში ფარული მიყურადების 

ფაქტებს და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დამრღვევი ჩანაწერების 

გავრცელებაზე მიმდინარე გამოძიებების მდგომარეობას. დამატებით, ასევე შეფასდება 

პენიტენციურ და ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში გარე სამყაროსთან კონტაქტის 

თვალსაზრისით არსებული გამოწვევები.   

5.2 პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დარღვევის შემთხვევები 

 

2020 წელს, გასული წლების მსგავსად, პირადი ცხოვრების ხელყოფის სხვადასხვა 

შემთხვევა გამოვლინდა. სახალხო დამცველის აპარატი წლების განმავლობაში ითხოვს 

პოლიტიკური პარტიების წევრთა კონფიდენციალური საუბრებისა და ჩანაწერების 

გასაჯაროების საქმეების გამოძიებას,322 რომელთა მსგავსი რამდენიმე სავარაუდო 

შემთხვევა 2020 წელსაც გამოვლინდა.   

5.2.1 ჟურნალისტის და პოლიტიკოსის სავარაუდო მიყურადების 

საქმე 

2020 წლის 29 ოქტომბერს, პოლიტიკური პარტია „ქართული ოცნების“ ოფისში გამართულ 

ბრიფინგზე ირაკლი კობახიძემ „TV პირველის“ ჟურნალისტ ნატო გოგელიასა და 

პოლიტიკური პარტია „ნაციონალური მოძრაობის“ ოზურგეთის ორგანიზაციის 

წარმომადგენელ ბესო ქათამაძეს შორის შემდგარი საუბრის შინაარსი გაასაჯაროვა. ნატო 

გოგელიამ და ბესო ქათამაძემ განმარტეს, რომ მათ სატელეფონო საუბარს მოწმე არ 

ჰყოლია. შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ტელეკომპანია „TV პირველის“ ჟურნალისტისა 

და ოპოზიციის წარმომადგენლის საუბრის უკანონო მიყურადების ფაქტებთან 

დაკავშირებით, სახალხო დამცველის აპარატმა ვერ მოიძია ინფორმაცია გამოძიების 

                                                   
322 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2018, 118-119. 
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დაწყების ან მიმდინარეობის შესახებ,323  რაც სავარაუდოდ იმას ნიშნავს, რომ გამოძიება 

მოცემულ ფაქტზე არ დაწყებულა.  

5.2.2 სალომე სამადაშვილის მიყურადების საქმე 

2020 წლის 6 ნოემბერს ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერში გამოქვეყნდა უკრაინულ 

ვებგვერდზე განთავსებული ჩანაწერები, სადაც სავარაუდოდ ფიგურირებენ ქართველი 

პოლიტიკოსები, მათ შორის იყო საქართველოს მე-9 მოწვევის პარლამენტის წევრი, სალომე 

სამადაშვილი. საქართველოს სახალხო დამცველმა საჯაროდ დაგმო პირადი ცხოვრების 

ამსახველი ჩანაწერების მოპოვებისა და გამოქვეყნების ფაქტი, რომელიც წლების 

განმავლობაში სამწუხარო პრაქტიკის გაგრძელებას წარმოადგენს. განსაკუთრებით 

პრობლემურია, როდესაც მსგავს შემთხვევას ადგილი აქვს პარლამენტის წევრის მიმართ, 

რომელიც თავისი კონსტიტუციური მანდატის შესასრულებლად დაცულობის უფრო 

მაღალი გარანტიებით სარგებლობს. საგულისხმოა, რომ ბოლო წლებში უკანონო ფარული 

ჩანაწერების გამოქვეყნების შემთხვევებს, ძირითადად, ქალი პარლამენტის წევრების თუ 

ქალი პოლიტიკოსების მიმართ ჰქონდა ადგილი, რაც ამძიმებს ქვეყანაში ქალთა 

პოლიტიკური მონაწილეობის თვალსაზრისით არსებულ უთანასწორო მდგომარეობას.324 

5.2.3 სპეციალური პენიტენციური სამსახურისა და საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტროს მიერ განხორციელებული უკანონო 

ქმედებები 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ თავის ოფიციალურ facebook გვერდზე ყოფილი 

მსჯავრდებულის, ა. ს.-ს  განცხადების პასუხად გაავრცელა ა. ს.-ს  ნასამართლობასთან 

დაკავშირებული განსაკუთრებული კატეგორიის  მონაცემები. საქართველოს სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურის მიერ ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმების შედეგად 

დადგინდა, რომ სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა სამართლებრივი საფუძვლის 

გარეშე გაამჟღავნა ა. ს.-ს ხსენებული მონაცემები. შესაბამისად, სპეციალური 

პენიტენციური სამსახური სამართალდამრღვევად ცნეს და მას ადმინისტრაციული 

სახდელი დაეკისრა.  

საქართველოს ყოფილმა იუსტიციის მინისტრმა, თეა წულუკიანმა 2020 წლის 21 იანვარს 

ვიდეოჩანაწერები გაავრცელა, სადაც სახალხო დამცველის წარმომადგენლების 

პენიტენციურ დაწესებულებაში ვიზიტები იყო აღბეჭდილი. მათი ნაწილი ასახავდა 

სახალხო დამცველის რწმუნებულების პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმრებთან 

                                                   
323 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 23 დეკემბრის №MIA32002979027 წერილი; 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 26 იანვრის №MIA82100175188 წერილი. 

324 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 7 ნოემბრის განცხადება, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3kCjLwG > [ბოლოს ნანახია 30.03.2020]. დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: სახალხო 

დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის საქმიანობის 2020 წლის 

ანგარიში, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება.  
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ვიზიტის კონკრეტულ მონაკვეთებს. საჯაროდ გავრცელებულ ჩანაწერებში სახალხო 

დამცველის რწმუნებულების სახეები დაფარული არ ყოფილა.  

2020 წლის 22 იანვარს სახალხო დამცველმა სახელმწიფო ინსპექტორს მიმართა325 და  

იუსტიციის მინისტრის მიერ 2020 წლის 21 იანვარს საქართველოს პარლამენტში, ადამიანის 

უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე 

ვიდეოჩანაწერების გასაჯაროების ფაქტის კანონიერების შესწავლა მოითხოვა. გარდა 

ამისა, სახალხო დამცველმა მიზანშეწონილად მიიჩნია, რომ სახელმწიფო ინსპექტორს 

შეესწავლა იუსტიციის სამინისტროში ვიდეოჩანაწერების დაარქივების ზოგადი პრაქტიკა.   

საგულისხმოა, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა №1/100/2020 

გადაწყვეტილებით, ვიდეოჩანაწერების გასაჯაროების ნაწილში, სამართალდამრღვევად 

ცნო როგორც იუსტიციის სამინისტრო, ისე სპეციალური პენიტენციური სამსახური და 

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევისთვის ორივე 

უწყება დააჯარიმა. 

სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილებით, სახალხო დამცველის აპარატისთვის ასევე 

ცნობილი გახდა არანაკლებ საგანგაშო გარემოება. კერძოდ, გადაწყვეტილებით ირკვევა, 

რომ 2019 წლის 19 აპრილს სახალხო დამცველის რწმუნებულისა და №6 პენიტენციურ 

დაწესებულებაში განთავსებული პატიმრის შეხვედრის ვიდეოჩანაწერის დაარქივების 

(შენახვის) გადაწყვეტილება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალურმა 

დირექტორმა 2019 წლის 18 აპრილს, დაწესებულებაში ჩვენი თანამშრომლის ვიზიტის წინა 

დღეს მიიღო. უნდა აღინიშნოს, რომ კონკრეტული პატიმრის განცხადება შეხვედრის 

თხოვნასთან დაკავშირებით, სახალხო დამცველის აპარატში 2019 წლის 11 აპრილს 

შემოვიდა. დაგეგმილი ვიზიტის თარიღის შესახებ ინფორმაცია კი, აპარატის მხოლოდ 

რამდენიმე თანამშრომელს ჰქონდა. შესაბამისად, კითხვებს აჩენს სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის 2019 წლის 18 აპრილის 

გადაწყვეტილება, რომელიც სწორედ დაგეგმილი ვიზიტის წინა დღეს გამოსცა და რომლის 

შესახებაც მას კანონიერი გზით არ უნდა ჰქონოდა ინფორმაცია.  

ამავე დროს, სახალხო დამცველის აპარატს ეცნობა, რომ ინსპექტორის სამსახურმა  სახალხო 

დამცველის ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნის საფუძველზე, მიიღო გადაწყვეტილება 

პენიტენციურ დაწესებულებებში ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობის 

შედეგად მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შესწავლის შესახებ.  

სახალხო დამცველს 2020 წლის 31 დეკემბერს ეცნობა, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურმა შეისწავლა (საიდუმლო საქმისწარმოების ფარგლებში) სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის მიერ პენიტენციურ დაწესებულებებში ელექტრონული 

საშუალებით მეთვალყურეობის შედეგად მონაცემთა დამუშავების კანონიერება და 

                                                   
325 საქართველოს სახალხო დამცველი იუსტიციის მინისტრის ქმედების კანონიერების შესწავლის მიზნით 

სახელმწიფო ინსპექტორს მიმართავს, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/38QUQ3N> [ბოლოს ნანახია 

18.03.2021]. 
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შემოწმების პროცესში არაერთი ხარვეზი გამოავლინა. გამოვლენილ ნაკლოვანებებთან 

დაკავშირებით, სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილებით, სპეციალურ პენიტენციურ 

სამსახურს 9 (ცხრა) დავალება და 7 (შვიდი) რეკომენდაცია მიეცა.   

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის მიმართვის პარალელურად, საქართველოს 

სახალხო დამცველმა დამოუკიდებლად დაიწყო იმის გარკვევა, თუ რამდენად ხშირია 

სახალხო დამცველის რწმუნებულებისა და პატიმრების შეხვედრის ამსახველი 

ვიდეოჩანაწერების დაარქივება (ჩაწერა და შენახვა). არაერთი მცდელობის მიუხედავად, 

სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან სახალხო დამცველის აპარატს პასუხი არ 

მოეწოდა. სახალხო დამცველმა, მისი კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობის გამო, 

სასამართლოს მიმართა. 

სასამართლომ  გაითვალისწინა სახალხო დამცველის აპარატის არგუმენტაცია, 

პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი სამართალდამრღვევად ცნო და 

ინფორმაციის წარმოუდგენლობის გამო დააჯარიმა. გადაწყვეტილების შემდეგ სახალხო 

დამცველის აპარატმა პენიტენციური სამსახურიდან მიიღო პასუხი, სადაც მითითებული 

იყო, რომ იუსტიციის მინისტრის მიერ უკვე გამოქვეყნებული ვიდეოჩანაწერების გარდა, 

სხვა ჩანაწერები არ დაარქივებულა. 

საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ აპარატისთვის მოწოდებულ საპასუხო წერილში, 

გამომგზავნის შეცდომით  დარჩენილია წერილის სამუშაო ვერსიიდან ამონარიდი326, სადაც 

საუბარია იმაზე, რომ პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის  

გადაწყვეტილებას არ ენიჭება სარეგისტრაციო ნომერი და რომ მოთხოვნილი ინფორმაციის 

სახალხო დამცველის აპარატისთვის მოწოდება არ არის მიზანშეწონილი. სამუშაო 

ვერსიაში ასევე განიხილებოდა ის შესაძლო პასუხი (შეცდომაში შემყვანი მცდარი 

ინფორმაცია), რაც უწყებას სახალხო დამცველისთვის უნდა გამოეგზავნა. 

 

5.3 პირადი ცხოვრების  ხელყოფის ფაქტებზე მიმდინარე გამოძიებები   

 

გენერალური პროკურატურიდან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, პირადი 

ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევის საფუძვლით, 2020 წლის 

                                                   
326 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2020 წლის 8 ივლისის №164785/01 წერილი - „რეალურად 

გადაწყვეტილებას არ აქვს სარეგისტრაციო ნომერი, ჩემი აზრით წერილის პასუხად აღნიშნული ინფორმაციის 

მიწოდება არ არის მიზანშეწონილი და ოპტიმალურ პასუხად მიმაჩნია ვუთხრათ, რომ დაარქივებულ 

მასალასთან ერთად ინფორმაციის შემნახველ მასივზე, აღირიცხება და ინახება დაარქივების საფუძველიც, ამ 

შემთხვევაში გენერალური დირექტორის შესაბამისი გადაწყვეტილება“. 
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განმავლობაში, 44 პირის მიმართ დაიწყო327 სისხლისსამართლებრივი დევნა.328 2020 წელს 

სისხლისსამართლებრივი დევნა არ დაწყებულა იმ საქმეებზე, რომელთა გამოძიება 2015-

2017 წლებში დაიწყო პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევის 

საფუძვლით. სამწუხაროდ, ცალკეული საქმეების შესახებ სახალხო დამცველის 

აპარატიდან გაგზავნილ წერილებს საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ, 

არასრულყოფილად, მხოლოდ ზოგადი სტატისტიკური მონაცემებით უპასუხა.329  

საქართველოს სახალხო დამცველი კვლავ მოუწოდებს გენერალურ პროკურატურას მეტი 

გამჭირვალობისკენ, რაც შესაძლებელს გახდის ობიექტურად შეფასდეს საგამოძიებო 

ორგანოს საქმიანობა ეფექტიანი რეაგირების პერსპექტივიდან.  

5.4 გარე სამყაროსთან კონტაქტი პენიტენციურ დაწესებულებებში  

 

კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მიღებულმა ზომებმა ყველაზე დიდი 

გავლენა პატიმრების გარე სამყაროსთან კონტაქტის უფლების რეალიზებაზე მოახდინა.  

2020 წლის 5 მარტიდან პანდემიის გამო დაწესებული რეგულაციების შედეგად, 

ბრალდებულებსა და მსჯავრდებულებს შეუჩერდათ პატიმრობის კოდექსით 

განსაზღვრული საოჯახო, ხანგრძლივი და ხანმოკლე პაემნებით სარგებლობის, 

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის, აგრეთვე, 

განსაკუთრებულ, პირად გარემოებებთან დაკავშირებით პენიტენციური დაწესებულების 

დროებით დატოვების უფლება.330  აღნიშნული შეზღუდვა ნაწილობრივ შემსუბუქდა 2020 

წლის 25 მაისიდან,331 თუმცა დროის მცირე ინტერვალში, ეპიდემიოლოგიური 

მდგომარეობის გართულებასთან ერთად, პატიმრებს, ხანმოკლე პაემნები 2021 წლის 1-ელ 

იანვრამდე, ხოლო ამანათების მიღების უფლება 2020 წლის 28 დეკემბრამდე 

შეეზღუდათ.332 

                                                   
327 2019 წლის განმავლობაში პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევის საფუძვლით 63 

პირის მიმართ დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა. 

328 სისხლის სამართლის კოდექსის 157-ე მუხლის საფუძველზე დევნა დაიწყო 16 პირის მიმართ; 1571 

მუხლის საფუძველზე 18 პირის მიმართ; 158-ე მუხლის საფუძველზე  10 პირის მიმართ. 

329 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 1-ლი და 5 მარტის №13/11375 და №13/12270 

წერილები. 

330 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური 

დირექტორის 2020 წლის 5 მარტის №4109 ბრძანება, მე-2 მუხლი. 

331  პატიმრებს მიეცათ შესაძლებლობა მინის გამყოფი ბარიერის მიღმა ესარგებლათ კუთვნილი ხანმოკლე 

პაემნის უფლებით. ხანმოკლე პაემნებით სარგებლობის უფლება მხოლოდ დროებით აღდგა, 2020 წლის 28 

ნოემბრამდე. 

332 ამანათების მიღების უფლება პატიმრებს 2020 წლის 28 დეკემბრიდან აღუდგათ და დღევანდელი 

მდგომარეობით, კვლავ სარგებლობენ ამ უფლებით, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/36CtGfU > [ბოლოს 

ნანახია: 30.03.2021]. 
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2020 წლის განმავლობაში, ნათლად გამოიკვეთა იმ რეკომენდაციების შესრულების 

აუცილებლობა, რომლებსაც სახალხო დამცველი სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების 

მიმართ, წლების განმავლობაში გასცემს.  

პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ პატიმრების დაწესებულებაში განთავსებისას ხშირად 

უგულებელყოფილია მათი ოჯახის საცხოვრებელი ადგილი, რის გამოც პატიმრები ვერ 

სარგებლობენ ხანმოკლე და ხანგრძლივი პაემნის უფლებით. სახალხო დამცველის 

აპარატის წარმოებაშია არაერთი საქმე, სადაც პატიმრებს რამდენიმე წელია არ 

უსარგებლიათ პაემნის უფლებით (მაშინ როდესაც ტერიტორიულად ოჯახის წევრებთან 

ახლომდებარე დაწესებულებაში მოთავსებისას წარსულში სარგებლობდნენ ამ 

შესაძლებლობით). 

ამასთანავე, პატიმრობის კოდექსი არ უშვებს ხანგრძლივი პაემნის სატელეფონო ზარით ან 

ვიდეოპაემნით გადაცვლის შესაძლებლობას. განსაკუთრებული რისკის პენიტენციურ 

დაწესებულებებში მყოფი პატიმრები დამატებით მოკლებულნი არიან ვიდეოპაემნით 

სარგებლობის შესაძლებლობას. ასევე, რიგ პენიტენციურ დაწესებულებებში იკვეთება 

ტელეფონების არასაკმარისი რაოდენობა და კონფიდენციალურ გარემოში საუბრის 

შეუძლებლობა.  

მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ №2, №10, №N12 და №N18 დაწესებულებები არ 

არიან უზრუნველყოფილნი ვიდეოპაემნისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურით. 

ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, ამ შესაძლებლობით სარგებლობა 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პატიმრების ოჯახებთან კომუნიკაციისთვის, რადგან 

ვიდეოპაემნის გამოყენება ჩაანაცვლებს პირისპირ კომუნიკაციის შეუძლებლობას.  

უნდა აღინიშნოს, რომ 2020 წელს ჩვენი მონიტორინგის დროს, იმ დაწესებულებებში,  

სადაც ვიდეოზარის განხორციელება შესაძლებელია, ვიდეოპაემნის გამოყენების არა 

ზრდის, არამედ კლების სამწუხარო ტენდენცია შეინიშნებოდა. ეს, სავარაუდოდ, პატიმრის 

ოჯახის წევრის დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და 

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს რომელიმე ტერიტორიულ ერთეულში გამოცხადების 

სავალდებულობას333 უკავშირდება და პანდემიით გამოწვეული, გადაადგილებასთან 

დაკავშირებული შეზღუდვების გამო (განსაკუთრებით საგანგებო მდგომარეობის 

გამოცხადების დროს), მოქალაქეები ვერ ახერხებდნენ უწყებაში გამოცხადებას.  

ცხადია, პანდემიის გამო პენიტენციურ დაწესებულებებში განსაკუთრებული პირობების 

შემოღება და ფიზიკური კონტაქტის შეზღუდვა შეესაბამება პატიმართა სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობის დაცვის მიზანს, თუმცა გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის 

                                                   
333  პატიმრობის კოდექსის მე-171 მუხლის მე-3 ნაწილი და  საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა 

და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის 2011 წლის 5 აპრილის №55 ბრძანება 

„მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნით სარგებლობის წესის დამტკიცების თაობაზე“.     
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რეკომენდაციის,334 ასევე, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის განცხადებით,335 

უმნიშვნელოვანესია, შეზღუდვების საპირწონედ შეთავაზებული იყოს გარე სამყაროსთან 

კონტაქტის ალტერნატიული საშუალებები. 

2020 წლის 16 მარტიდან, პაემნებზე დაწესებული შეზღუდვების კომპენსირების მიზნით, 

პატიმრებს 15-წუთიანი უფასო სატელეფონო სასაუბრო დრო მიეცათ, რასაც აპრილში 

ერთჯერადად კიდევ 20-წუთიანი სასაუბრო დრო დაემატა.336 სახალხო დამცველი მიიჩნევს, 

რომ პირადი და ოჯახური ცხოვრების თავისუფლების შეზღუდვის ინტენსივობის 

გათვალისწინებით, სახელმწიფოს მიერ კომპენსირების მიზნით პატიმართათვის 15-

წუთიანი უფასო სატელეფონო დროის შეთავაზება არ წარმოადგენს გარე სამყაროსთან 

სრულფასოვანი კონტაქტის უზრუნველსაყოფად შეთავაზებულ დამაკმაყოფილებელ 

საშუალებას. 

პენიტენციურ სისტემაში კვლავ გამოწვევად რჩება დისციპლინური სახდელის სახით გარე 

სამყაროსთან კონტაქტის საშუალებების შეზღუდვის პრაქტიკა. პანდემიის პირობებშიც კი, 

როდესაც პატიმრის გარე სამყაროსთან კონტაქტის პრაქტიკულად ერთადერთი საშუალება 

სატელეფონო საუბარი იყო, ეს უფლებაც იზღუდებოდა. მაგალითისთვის, მარტში, აპრილსა 

და მაისში, როდესაც ხანმოკლე პაემნებიც შეჩერებული იყო, დისციპლინური სახდელის 

სახით სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვა 124-ჯერ არის გამოყენებული, 2020 

წლის იანვრიდან - ნოემბრის ჩათვლით კი, საერთო ჯამში 467-ჯერ.337 სახალხო დამცველი 

კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ დაუშვებელია დისციპლინური სახდელის სახით გარე 

სამყაროსთან კონტაქტის უფლების შეზღუდვა,338 რაზეც ასევე მიუთითებს წამების 

პრევენციის ევროპული კომიტეტიც.339 

                                                   
334 გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის რეკომენდაციები მონაწილე სახელმწიფოებისა და 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმებისათვის კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით (მიღებულია 

2020 წლის 25 მარტს), მე-9 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტები, ხელმისაწვდომია: <http://bit.ly/38RUzO6>[ბოლოს 

ნანახია: 17.01.2021 ]. 

335 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 2020 წლის 20 მარტის - CPT/Inf(2020)13  განცხადება: „ 

Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus 

disease (COVID-19) pandemic.“ 

336 წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის (ICRC) საქართველოს დელეგაციის ფინანსური 

მხარდაჭერით. 

337 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სისხლის სამართლის სტატისტიკის ანგარიშები 

თვეების მიხედვით,ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/39CVbb4>[ბოლოს ნანახია: 18.01.2020]. 

338 გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო (UNODC), დინამიკური 

უსაფრთხოების სახელმძღვანელო, ნიუ-იორკი, 2015, p. 22, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: 

<https://bit.ly/3bVGGR6 > [ბოლოს ნანახია: 20.01.2021]. 

339 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 

16), პარ. 100, 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტი, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: 

<http://bit.ly/2J9IeHP> [ბოლოს ნანახია: 20.01.2021].  
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პატიმრებისთვის საჩივრის უფლების რეალიზაცია, საჩივრების დაუბრკოლებლად და 

კონფიდენციალურად გაგზავნის უზრუნველყოფა, წლებია, პატიმრების მხრიდან ერთ-

ერთი ყველაზე ხშირად გამოთქმული წუხილის მიზეზია.  

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის თანამშრომლების მიერ, 2020 წელს მონახულებულ 

ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში, მართალია, საჩივრის ყუთები განთავსებული 

იყო,340 თუმცა მათი დიდი ნაწილი კვლავ ვიდეომეთვალყურეობის არეალში ხვდება, რაც 

კონფიდენციალური საჩივრის ავტორის ამოცნობის შესაძლებლობას იძლევა. დახურული 

ტიპის დაწესებულებებში კონფიდენციალური საჩივრის დასაწერად საჭირო კონვერტის 

მიღება იდენტიფიცირების გარეშე არ ხდება. კონვერტის მოთხოვნისას, სოციალური 

სამსახურის თანამშრომლის მიერ კონვერტის ნომრის, პატიმრის სახელისა და გვარის 

ჩანიშვნა, კონფიდენციალობის აშკარა დარღვევაა.  

საჩივრის უფლების რეალიზებისათვის, მნიშვნელოვანია პატიმრების თაბახის 

ფურცლებით, კონფიდენციალური საჩივრების კონვერტებით და საწერი კალმებით 

უზრუნველყოფა. №8 და №6 დაწესებულებაში მყოფ პატიმრებთან გასაუბრებით ირკვევა, 

რომ ადმინისტრაცია მათ არ აწვდის საჭირო მასალას და აბრკოლებს საჩივრების გაგზავნას. 

იმ შემთხვევაში კი, თუ პატიმრები შეძლებენ საჩივრის დაწერას და ყუთში მოთავსებას ან 

დაწესებულების თანამშრომლისთვის მის გასაგზავნად გადაცემას,341 მათ არ აქვთ 

ინფორმაცია კორესპონდენციის ადრესატამდე მისვლის შესახებ. პატიმრები ეჭვობენ, რომ 

მათი წერილები/საჩივრები არასასურველი შინაარსის გამო იბლოკება და ადრესატამდე არ 

აღწევს. 

ამ ეჭვს ამყარებს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გამოვლენილი შემთხვევები. ერთ-

ერთი ასეთი შემთხვევისას, 2019 წელს, სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა 

სასჯელაღსრულების დაწესებულების კანცელარიაში აღმოაჩინა პატიმრის მიერ სახალხო 

დამცველის აპარატისადმი გასაგზავნი წერილი გახსნილ მდგომარეობაში,342 საანგარიშო 

პერიოდში ასევე გამოიკვეთა მსჯავრდებულ ნ. ბ.-ს მიმოწერის უფლების დარღვევა. 

მსჯავრდებულის წერილი №8 დაწესებულებიდან არ გაიგზავნა, რაშიც დაწესებულების 

თანამშრომლის ბრალეულობა გამოიკვეთა.343 

 

დამატებით აღსანიშნავია, რომ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის №18 სამკურნალო 

დაწესებულების დებულება არ ითვალისწინებს მსჯავრდებულის ხანგრძლივი პაემნის 

უფლებით უზრუნველყოფის შესაძლებლობას. ამის გამო, ის პატიმრები, რომლებსაც 

                                                   
340 2020 წლის 26 ივნისს №10 პენიტენციურ დაწესებულებაში ვიზიტისას გაირკვა, რომ დაწესებულების 

ადმინისტრაციას საჩივრების ყუთები 16 მარტის შემდეგ არ გაუხსნია.  

341 განსაკუთრებული პირობების შემოღების შემდეგ, პატიმრები წერილებს და საჩივრებს სოციალური 

მუშაკის ნაცვლად, დაწესებულების უსაფრთხოების ან რეჟიმის თანამშრომლებს გადასცემენ 

გასაგზავნად.   

342 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 74. 

343 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტის 2021 წლის 8 იანვრის №3465/01 

წერილი. 
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სასჯელის მოხდის მთელი პერიოდის გატარება სამკურნალო დაწესებულებაში უწევთ, ვერ 

სარგებლობენ ხანგრძლივი პაემნის უფლებით.  

განხილულ ქვეთავში წარმოდგენილი მსჯელობიდან გამომდინარე, ცალსახაა, რომ  

არსებული საკანონმდებლო და ინფრასტრუქტურული პრობლემები პენიტენციურ 

დაწესებულებაში მოთავსებული პირების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის 

სრულყოფილი დაცვის შესაძლებლობას არ იძლევა. ამავე დროს, სამწუხაროდ, პანდემიის 

გამო დაწესებული შეზღუდვების საკომპენსაციოდ პატიმართა პირადი ცხოვრების 

უფლების უზრუნველსაყოფად გატარებული ღონისძიებები არასაკმარისი იყო.  

ცალკე უნდა აღინიშნოს პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეების და მოქალაქეობის არმქონე პირთა მდგომარეობა,344 რომლებიც 

მნიშვნელოვან და დაუძლეველ წინაღობებს აწყდებიან როგორც გარე სამყაროსთან 

კონტაქტის რეალიზების, ისე პენიტენციური სისტემის შიგნით კომუნიკაციის 

შესაძლებლობების კუთხით.   

ყველაზე დიდი პრობლემა უცხოელი პატიმრებისთვის გარე სამყაროსთან345 და ოჯახთან 

კონტაქტის შენარჩუნებაა. მათ მდგომარეობას განსაკუთრებით ამძიმებს ოჯახთან 

კონტაქტის შენარჩუნების პროცესში არსებული თითქმის დაუძლეველი ბარიერები.  იმის 

გათვალიწინებით, რომ მათი ოჯახის წევრები საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, ისინი 

პრაქტიკულად ვერ სარგებლობენ პაემნის უფლებით. ამასთანავე, ტელეფონით 

კომუნიკაციის დამყარებაც არაერთ პრობლემასთან არის დაკავშირებული. №8 

პენიტენციურ დაწესებულებაში კვლავ გრძელდება პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც, თუ 

საკნისთვის დადგენილი სატელეფონო ზარის დღე არ ემთხვევა საერთაშორისო ზარის 

დღეს,346 პატიმრები საზღვარგარეთ ვერ რეკავენ. საზღვარგარეთ დარეკვა პატიმრებისთვის 

ფინანსურ ხარჯებთანაცაა დაკავშირებული, მით უმეტეს, რომ ზოგიერთი პატიმარი 

საერთოდ ვერ იღებს დახმარებას ოჯახის წევრებისგან.  გეოგრაფიული სიშორისა და 

მაღალი საფოსტო ტარიფების მიზეზით, უცხოელი პატიმრები ძალზე იშვიათად 

აგზავნიან/იღებენ წერილებს და მოკლებულნი არიან ამანათების მიღების 

შესაძლებლობასაც.  

უცხოელ პატიმართა მძიმე ყოფას ართულებს ენის ბარიერით გამოწვეული პრობლემები. 

პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლები, გარდა ერთეულისა, არ ფლობენ უცხო 

                                                   
344 2020 წლის 1-ლი დეკემბრის მონაცემებით,  პენიტენციურ დაწესებულებებში 584 უცხო ქვეყნის 

მოქალაქე და მოქალაქეობის არმქონე პატიმარი იმყოფებოდა, რაც პატიმართა საერთო რაოდენობის 6.3%-

ს შეადგენს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სისხლის სამართლის სტატისტიკის 2020 

წლის ნოემბრის ერთიანი ანგარიშის დანართი, 116 ,ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3oHUBwK>[ბოლოს 

ნანახია: 15.01.2021]. 

345 №8 დაწესებულებაში 2020 წლის 3-4 დეკემბერს ჩატარებული მონიტორინგის დროს, დამატებული იყო 

2 ინგლისურენოვანი სატელევიზიო არხი, რაც მისასალმებელია, თუმცა პატიმრებთან გასაუბრებისას 

ირკვევა, რომ დაწესებულების ბიბლიოთეკას უცხოენოვანი წიგნების ძალიან მწირი მარაგი აქვს. 

346 მაგალითად, საერთაშორისო ზარებისთვის №8 დაწესებულებაში კვირაში სამი დღეა განსაზღვრული. 
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ენებს. პატიმრებს კი არ აქვთ ქართული ენის შესწავლის შესაძლებლობა. მდგომარეობა 

გართულდა კორონავირუსის პრევენციისთვის გატარებული ზომების ფონზე, რადგანაც, 

ენის შემსწავლელი კურსებიც შეჩერებულია და ვერც სოციალური მუშაკისგან იღებენ 

სხვადასხვა უწყებასთან კომუნიკაციაში დახმარებას. ენის არცოდნის და დაწესებულებაში 

თარჯიმნების არარსებობის გამო, უცხოელი პატიმრები ვერ ეკონტაქტებიან ფსიქოლოგებს, 

ასევე გართულებულია ურთიერთობა სამედიცინო პერსონალთან. ენობრივი ბარიერი 

უარყოფითად აისახება დაწესებულების თანამშრომლებთან ურთიერთობებზეც.347 

უცხოელ პატიმრებს არ აქვთ ინფორმაცია თავიანთ უფლება-მოვალეობებზე და არ იციან, 

ვის მიმართონ, თუ  დახმარება დასჭირდებათ. მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ დროულად 

მოაგვაროს ეს პრობლემები, რადგან არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით,  უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეები და მოქალაქეობის არმქონე პირები უმძიმეს ფსიქოლოგიურ წნეხს 

განიცდიან. პრევენციული ჯგუფის წევრებთან გასაუბრებისას ისინი აღნიშნავენ, რომ 

ენატრებათ ადამიანებთან საუბარი და რომ ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც მათ მეორე 

ადამიანთან ნორმალურად შეძლეს გასაუბრება და ემოციების გაზიარება.   

5.5 გარე სამყაროსთან კონტაქტი ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში  

 

პირადი და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის თვალსაზრისით, კვლავ მძიმე 

მდგომარეობაა ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში.  

„ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონი,348 ექიმს ანიჭებს 

უფლებამოსილებას, უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში, მიიღოს წერილობითი 

გადაწყვეტილება და პაციენტს შეუზღუდოს ისეთი უფლებები, როგორიცაა: ტელეფონით 

სარგებლობის უფლება; სტაციონარის ხანმოკლე დროით დატოვების უფლება; წერილების, 

ამანათების და მნახველების მიღების უფლება; პირადი ნივთების ქონის უფლება; აუდიო-

ვიზუალური ინფორმაციის მიღების უფლება და ასევე, საკუთარი ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის თაობაზე გასაგები ინფორმაციისა და სამედიცინო დოკუმენტაციის 

გაცნობის უფლება.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, ზემოაღნიშნული უფლებების ბლანკეტურად 

შეზღუდვის შესაძლებლობა ადამიანის უფლებათა სტანდარტებს არ შეესაბამება. 

სახალხო დამცველის აზრით, ისეთი ტიპის უფლებების შეზღუდვა, როგორიცაა საკუთარი 

ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის მიღება ან ტელეფონით სარგებლობა, 

გაუმართლებელია და ვერ უზრუნველყოფს პაციენტთა ინტერესების დაცვას. 

აღსანიშნავია, რომ კანონში მითითებული არ არის, რა მაქსიმალური ხანგრძლივობით არის 

დასაშვები შეზღუდვა. შესაბამისად, იმისათვის, რათა ექიმებმა თვითნებურად არ მიიღონ 

                                                   
347 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ №8 დაწესებულებაში მყოფი უცხოელი პატიმრები დადებითად 

ახასიათებდნენ ერთ-ერთ უსაფრთხოების თანამშრომელს, რომელმაც ინგლისური იცის და პატიმრებს 

ეხმარება.  

348 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე- 15 მუხლის მე-3 პუნქტი. 
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გადაწყვეტილება, მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ უფლებასთან მიმართებით, მკაფიოდ 

გაიწეროს პროცედურა. 

კანონმდებლობის თანახმად, ნებაყოფლობით მკურნალობაზე მყოფ პაციენტებს უფლება 

აქვთ, სტაციონარიდან გაწერის გარეშე, ხანმოკლე დროით დატოვონ სტაციონარი,349 მაგრამ 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში პაციენტები საერთოდ ვერ სარგებლობენ ამ უფლებით. 

დაწესებულებების განყოფილებებში შესასვლელი კარები ჩარაზულია და პაციენტები 

ვერც ეზოში და ვერც ეზოს გარეთ ვერ გადიან, მაშინ როდესაც არ არსებობს ექიმის მიერ ამ 

უფლების უკიდურესი აუცილებლობის გამო შეზღუდვის თაობაზე მიღებული რაიმე 

გადაწყვეტილება.350  

2020 წლის განმავლობაში, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა 3 ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებაში 5 პრევენციული ვიზიტი განახორციელა. ვიზიტების შედეგად 

დადგინდა, რომ პაციენტებს შეზღუდული აქვთ ტელეფონით სარგებლობის უფლებაც. შპს 

„ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში“,351 ასევე, შპს 

„თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში“ პაციენტებს ჩამორთმეული ჰქონდათ 

მობილური ტელეფონები.352 პაციენტებს თვითნებურად აქვთ შეზღუდული ტელეფონით 

სარგებლობის უფლება, კანონით გათვალისწინებული წერილობითი დასაბუთების 

გარეშე.353 დაწესებულებების თანამშრომლები პაციენტებისთვის ტელეფონის 

ჩამორთმევას იმით ხსნიან, რომ პაციენტის ოჯახი წუხდება განხორციელებული ზარებით, 

რაც ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს.  

ზემოაღნიშნული გარემოებები ამძიმებს პაციენტთა მდგომარეობას, განსაკუთრებით იმ 

ფონზე, როდესაც პანდემიის გავრცელების პრევენციის მიზნით ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში პაციენტების მონახულება აკრძალულია. იმ პირობებში, როდესაც 

სახელმწიფო პაციენტთა საზოგადოებაში ინტეგრაციას და რესოციალიზაციას უნდა 

უზრუნველყოფდეს, ბენეფიციარები მსგავსი მოპყრობით საპირისპირო შედეგს იღებენ. 

                                                   
349 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე- 15 მუხლის მე-2 „დ“ ქვეპუნქტი.  

350 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე- 15 მუხლის მე-3 პუნქტი.  

351 აქვე, დადებითად უნდა აღნიშნოს, რომ შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის 

ცენტრში“ პაციენტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ესარგებლათ სოციალური მუშაკის ოთახში განკუთვნილი 

კომპიუტერით და ინტერნეტით.  

352 გასაუბრებისას პაციენტებიდან მხოლოდ ერთს ჰქონდა საკუთარი ტელეფონი. პაციენტების დიდი 

ნაწილი აღნიშნავდა, რომ შემოყვანისას ჩამოართვეს ტელეფონი. რამდენიმე პაციენტის განცხადებით, 

დარეკვას თანამშრომლების კუთვნილი ტელეფონებით ახერხებენ. დარეკვისას დაწესებულების 

თანამშრომლები არ ტოვებენ პაციენტებს და კონფიდენციალურად საუბარი შეუძლებელია. იყვნენ 

პაციენტები, რომელთაც დიდი ხანია, არ უსარგებლიათ ტელეფონით. ერთმა პაციენტმა აღნიშნა, რომ 

ერთი წელია იმყოფება დაწესებულებაში და ამ ხნის განმავლობაში არ უსარგებლია ტელეფონით. 

353 საქართველოს კანონი „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“, მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი 

და მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტი.  
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5.6 ელექტრონული მოწყობილობების ამოღება და ინფორმაციის გამოთხოვა 

 

მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე, აპარატი საგამონაკლისო წესით შეისწავლის 

რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმის მასალებს. ამ საქმეთა და ერთ-ერთი მოქალაქის 

განცხადების შესწავლისას დადგინდა, რომ ელექტრონული მოწყობილობების ამოღება და 

ინფორმაციის გამოთხოვა არა მხოლოდ საქმესთან რაიმე ფორმით დაკავშირებული, 

არამედ ნებისმიერი პირისგან ხდება, ვისაც თუნდაც უმცირესი კავშირი ან კვეთა გააჩნია 

მომხდარ სავარაუდო დანაშაულთან ან მასთან დაკავშირებულ რელევანტურ ფაქტთან. 

პროკურატურა ასეთ შემთხვევებში კმაყოფილდება აბსტრაქტული კავშირის ჩვენებით, 

ხოლო სასამართლო ნებართვას გასცემს ყველა შემთხვევაში, თუკი პირი რაიმე ფორმით 

მაინც არის მოხსენიებული საქმის მასალებში. 

შესწავლილი საქმის მასალებით დგინდება, რომ ადამიანების ელექტრონული 

მოწყობილობების ამოღება ან მათგან ინფორმაციის გამოთხოვა, შესაძლოა, მოხდეს, 

მაგალითად, იმ ადამიანისგან, რომელიც საერთოდ არ იცნობს საქმის რომელიმე 

ფიგურანტს, მაგრამ ავტომაგისტრალზე გამოძიებისთვის საინტერესო დროს გაიარა, ანდა 

პირისგან, რომელსაც არანაირი ინფორმაცია არ გააჩნია საქმეზე, მაგრამ ერთ-ერთ მოწმეს 

საკუთარი ავტომანქანით მიაკითხა პოლიციის განყოფილებაში, იქიდან წამოსაყვანად.  

სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების პროცესში, პირადი ცხოვრებისა და სივრცის 

პატივისცემის უფლების სათანადო დაცვის გარანტიების შესაქმნელად, აუცილებელია, 

სასამართლოს მიდგომები პასუხობდეს საზოგადოებისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე 

განვითარების დონეს და არსებულ გამოწვევებს. ასეთ ინფორმაციაზე წვდომის მაღალი 

დამაზიანებელი პოტენციალის გათვალისწინებით, სასამართლომ უნდა დაამკვიდროს 

ისეთი პრაქტიკა და მიდგომები, რომლებიც გამორიცხავს ან მინიმუმამდე დაიყვანს 

თვითნებობის შესაძლებლობას.  

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

 შევიდეს ცვლილება პატიმრობის კოდექსის მე-17 მუხლის მე-11 და მე-12 ნაწილებში 

და შესაძლებელი გახდეს ხანმოკლე პაემნის ვიდეოპაემნით ჩანაცვლება;  

 შევიდეს ცვლილება პატიმრობის კოდექსის მე-172 მუხლის მე-9 ნაწილში და 

შესაძლებელი გახდეს ხანგრძლივი პაემნის სატელეფონო ზარით და ვიდეოპაემნით 

ჩანაცვლება; 

 შევიდეს ცვლილება პატიმრობის კოდექსის მე-173 მუხლში და შესაძლებელი გახდეს 

საოჯახო პაემნის სატელეფონო ზარით და ვიდეოპაემნით ჩანაცვლება; 

 შევიდეს ცვლილებები „პატიმრობის კოდექსში“ და განსაკუთრებული რისკის 

დაწესებულებებსა და დახურულ დაწესებულებებში მოთავსებულ პატიმრებს 

გაეზარდოთ პაემნებისა და სატელეფონო ზარების რაოდენობა; 
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 შევიდეს ცვლილებები „პატიმრობის კოდექსში“ და განსაკუთრებული რისკის 

დაწესებულებებში მოთავსებულ პატიმრებს მიეცეთ ვიდეოპაემნით სარგებლობის 

უფლება;  

 შევიდეს ცვლილებები „პატიმრობის კოდექსში“ და გაუქმდეს დისციპლინური 

სახდელის სახით და უსაფრთხოების ღონისძიების გამოყენების დროს გარე 

სამყაროსთან კონტაქტის შეზღუდვა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ასეთი 

კონტაქტი დანაშაულს უკავშირდება; 

 შევიდეს ცვლილება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157-ე და 1571-ე 

მუხლებში, ამ ორი მუხლის დისპოზიციის ერთმანეთისგან გასამიჯნად; 

 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონში შევიდეს 

ცვლილებები, რომლითაც განისაზღვრება პაციენტის უფლებების შეზღუდვის 

მკაფიო პროცედურა სამართლებრივი დაცვის გარანტიების გათვალისწინებით 

(განისაზღვროს, თითოეული უფლების შეზღუდვა რა კრიტერიუმების არსებობის 

შემთხვევაში დაიშვება, რა ვადით დაიშვება თითოეული უფლების შეზღუდვა და 

როგორ შეიძლება ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრება). 

 

რეკომენდაციები: 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

 

 2021 წელს უზრუნველყოს ვიდეოპაემნის მოქმედ წესში ცვლილებების შეტანა, 

იმგვარად, რომ პატიმრის ოჯახის წევრს აღარ უწევდეს დანაშაულის პრევენციის, 

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 

რომელიმე ტერიტორიულ ერთეულში გამოცხადება და დაიწყოს მუშაობა ისეთი 

უსაფრთხო აპლიკაციის შექმნაზე, რომლითაც გამარტივდება ვიდეოპაემნების 

განხორციელება; 

 2021 წელს №2, №3, №6, №10, №12 და №18 პენიტენციური დაწესებულებები 

პრიორიტეტულად აღიჭურვონ ვიდეოპაემნისათვის აუცილებელი 

ინფრასტუქტურით; 

 უზრუნველყოს პენიტენციური დაწესებულებებიდან საჩივრების 

კონფიდენციალურად გაგზავნის შესაძლებლობა, მათ შორის კონფიდენციალური 

საჩივრების კონვერტები განათავსოს იმგვარად, რომ კონვერტის მიღება არ იყოს 

დაწესებულების თანამშრომელზე დამოკიდებული და არ მოხდეს კონვერტის 

მიმღები პატიმრის იდენტიფიცირება. ამასთან, ყველა პატიმრისთვის უფასოდ 

ხელმისაწვდომი იყოს მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები (ფურცელი, კალამი, 

კონვერტი) და მიეცეთ შესაძლებლობა საკანში იქონიონ გარკვეული რაოდენობის 

კონვერტები; 

 იუსტიციის სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ სისტემური შემოწმებისა და 

შესაბამისი რეაგირების გზით გამოავლინოს და შეისწავლოს №2, №3, №6 და №8 
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პენიტენციურ დაწესებულებებში საჩივრების კონფიდენციალურად გაგზავნის 

წესის დარღვევის შემთხვევები, საჩივრების შეტანის გამო პატიმრებზე 

განხორციელებული რეპრესიების ფაქტები და უზრუნველყოს პასუხისმგებელ 

პირთა სათანადო დასჯა; 

 №18 სამკურნალო დაწესებულების დებულებაში ცვლილებების გზით 

უზრუნველყოს პატიმართათვის ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობის უფლების 

მინიჭება და უზრუნველყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა;   

 მონიტორინგის სამსახურმა შეისწავლოს №8 დაწესებულებაში უცხოელ პატიმართა 

მიერ საზღვარგარეთ დარეკვის უფლების განხორციელების ხელშემშლელი 

პრაქტიკა და მიიღოს ზომები, რათა უცხოელმა პატიმრებმა კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, შეუფერხებლად ისარგებლონ სატელეფონო საუბრის 

უფლებით;   

  მიიღოს ყველა ზომა, რათა უცხოელმა პატიმრებმა, ასევე საქართველოს იმ 

მოქალაქეებმა, რომელთა ოჯახი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს, შეძლონ 

საერთაშორისო ზარების განხორციელება შემცირებულ და მეტად ხელმისაწვდომ 

ფასად; 

 მიიღოს ყველა ზომა, რათა უცხოელ პატიმრებს, ასევე საქართველოს იმ მოქალაქეებს, 

რომელთა ოჯახი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს, პანდემიის პერიოდში 

ყოველთვიურად გამოეყოთ უფასო სასაუბრო დრო საერთაშორისო ზარების 

განსახორციელებლად;  

 პანდემიასთან დაკავშირებული განსაკუთრებული პირობების მოქმედების 

პერიოდში, უზრუნველყოს ქართული ენის შემსწავლელი დისტანციური კურსების 

დანერგვა უცხოელი პატიმრებისთვის, ასევე საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, 

რომელიც არ ფლობენ სახელმწიფო ენას. 

 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 პერიოდულად, 6 თვეში ერთხელ, აცნობოს საზოგადოებას პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის დარღვევის საქმეებზე დაწყებული გამოძიებების 

მიმდინარეობის შესახებ. 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს:  

 ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 

უზრუნველყოს პაციენტების მხრიდან ტელეფონებითა და სხვა საკომუნიკაციო 

საშუალებებით თავისუფლად სარგებლობის უფლების რეალიზება;  

 ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 

უზრუნველყოს ნებაყოფლობით მკურნალობაზე მყოფი პაციენტის უფლების 
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რეალიზება,  ხანმოკლე დროით დატოვოს სტაციონარი, თუ არ არსებობს ექიმის მიერ 

ამ უფლების უკიდურესი აუცილებლობის გამო შეზღუდვის თაობაზე მიღებული 

გადაწყვეტილება. 
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6. თანასწორობის უფლება 

6.1. შესავალი 

2020 წელს, თანასწორობის უფლების ეფექტიან რეალიზებაზე, კორონავირუსთან 

დაკავშირებულმა ეპიდემიოლოგიურმა ვითარებამ უარყოფითი გავლენა მოახდინა. 

პანდემიით გამოწვეული ობიექტური დაბრკოლებების მიღმა, ვხვდებოდით მთავრობის 

მიერ დაწესებულ რეგულაციებს, რომლებიც სხვადასხვა ჯგუფებს უთანასწოროდ 

მიემართებოდა.354  

აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა დისკრიმინაციის 

წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონმდებლობაში - „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით, უარი გონივრულ მისადაგებაზე 

შეზღუდული შესაძლებლობის საფუძველზე დისკრიმინაციის ფორმად განისაზღვრა, 

ასევე, საქართველოს პარლამენტმა  მიიღო კანონი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა უფლებების შესახებ“. თანასწორობის უფლების დაცვის მიმართულებით, შრომის 

კანონმდებლობამ არსებითი ცვლილებები განიცადა. სამწუხაროდ, გაუთვალისწინებელი 

დარჩა სახალხო დამცველის შეთავაზება, დისკრიმინაციის ამკრძალავი დებულებების 

შესრულების შემოწმებისას, შრომის ინსპექციის მანდატი დასაქმების ადგილზე 

თანასწორობის მხრივ, ზოგადი პოლიტიკის შეფასებით შემოფარგლულიყო და სავარაუდო 

დისკრიმინაციის ინდივიდუალური შემთხვევის აღმოჩენისას ფაქტის სახალხო 

დამცველთან რეფერირების მექანიზმი დადგენილიყო.355  

გასაკვირი არ არის, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტებმა თანასწორობის პოლიტიკის და 

ერთიანი ხედვის შესამუშავებლად, დაუცველ ჯგუფებზე მორგებული გარემოს 

შესაქმნელად და დისკრიმინაციასთან ბრძოლის საკითხებზე საზოგადოებრივი 

ცნობიერების ასამაღლებლად, ვერც ამ საანგარიშო პერიოდში მოიცალეს. უთანასწორობის 

სისტემურ პრაქტიკებთან ბრძოლის ნაცვლად, დღის წესრიგში, ძირითადად, კვლავ 

დისკრიმინაციის ინდივიდუალური შემთხვევების აღმოფხვრის აუცილებლობა იდგა. 

თანასწორუფლებიანობის მხრივ ყველაზე მეტი დაბრკოლება ამ საანგარიშო პერიოდშიც 

ქალებს, რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებს, ლგბტ+ თემის წევრებს და 

                                                   

354 საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, სავალდებულო კარანტინის მოთხოვნა არ მიემართებოდა 

მხოლოდ ევროკავშირის ხუთი ქვეყნის - გერმანიის, საფრანგეთის, ლატვიის, ლიეტუვის და ესტონეთის 

მოქალაქეებსა და მუდმივი ცხოვრების ნებართვის მქონე პირებს (მათ შორის, საქართველოს მოქალაქეებს). 

ამასთან, არადომინანტური რელიგიური გაერთიანებები უთანასწორო მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ 

როგორც საშვების გაცემის, ისე ღამისთევით განსაზღვრული დღესასწაულების აღსანიშნავი წესების 

მიმართულებით. 

355 საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება, ხელმისაწვდომია: <https://rb.gy/6aqtg7> [ბოლოს 

ნანახია 24.03.2021]. 
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ექმნებოდათ. 2020 წელს სახალხო დამცველმა 

სავარაუდო დისკრიმინაციის 113 ახალი შემთხვევა განიხილა, საიდანაც 18% 

სქესის/გენდერის ნიშნით დისკრიმინაციას შეეხებოდა, 9% შეზღუდული შესაძლებლობის 

ნიშნით დისკრიმინაციას, ხოლო განსხვავებული მოსაზრების და პოლიტიკური 

შეხედულების გამო უთანასწორო მოპყრობის ფაქტთან დაკავშირებით მომართვიანობის 

მაჩვენებელია 12% და 9%.  

 

6.2. ქალთა თანასწორუფლებიანობა 

2020 წელს მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდა ქალთა 

უფლებების დაცვის მიმართულებით - „შრომის კოდექსის“ ცვლილებების შედეგად, 

პირდაპირ დადგინდა დამსაქმებლის ვალდებულება, ქალი და კაცი დასაქმებულების მიერ 

თანაბარი სამუშაოს შესრულების შემთხვევაში, უზრუნველყოს მათთვის თანაბარი 

შრომის ანაზღაურება. გარდა ამისა, განისაზღვრა შრომით და წინასახელშეკრულებო 

ურთიერთობებთან დაკავშირებული იმ კონკრეტული საკითხების (შერჩევის 

კრიტერიუმები, დასაქმების პირობები, კვალიფიკაციის ამაღლების ხელმისაწვდომობა და 

სხვ.) არაამომწურავი ჩამონათვალი, რომლებზეც თანაბარი მოპყრობის პრინციპი 

ვრცელდება.  

ამასთან, ერთმანეთისგან გაიმიჯნა შვებულება ორსულობისა და მშობიარობის, და 

შვებულება ბავშვის მოვლის (ე. წ. დეკრეტული შვებულება) გამო. კანონის ძველი რედაქცია 

შვებულებით სარგებლობისთვის ერთმანეთისგან გაუმიჯნავად, კუმულატიურად 

მოითხოვდა სამი წინაპირობის (ორსულობა, მშობიარობა და ბავშვის მოვლა) არსებობას, 



167 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

რაც შესაბამისი შრომითი უფლებით სარგებლობიდან დისკრიმინაციულად გამორიცხავდა 

სუროგატ დედას და სუროგაციის გზით დაბადებული ბავშვის დედას. ასევე, შესაძლებელი 

გახდა ორსულობისა და მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო შვებულების დღეების 

გადანაწილება ბავშვის დედასა და მამას შორის. თუმცა ანალოგიური ცვლილებები არ 

შესულა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში. სამწუხაროდ, ცვლილება არ 

შეხებია კერძო სექტორში ე.წ. დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების საკითხს და, 

სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრულ 1000 ლარის ოდენობის დახმარების მიღმა, ხელფასის 

დანარჩენი ნაწილის ანაზღაურება კვლავ დამსაქმებელზეა დამოკიდებული. 

გამოწვევად რჩება სექსუალური შევიწროების პრობლემა, რომელიც, ძირითადად, 

დასაქმების ადგილას და სამედიცინო მომსახურების მიღებისას ვლინდებოდა. 

სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალები დადგენილი ვადის მიღმა ორსულობის 

შეწყვეტისას კვლავ საკანონმდებლო დაბრკოლებას აწყდებიან. მიმდინარე საანგარიშო 

პერიოდში ასევე გამოიკვეთა დისკრიმინაციული პრაქტიკა სექსუალური ძალადობის 

მსხვერპლი ქალებისთვის სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარებისას, 

რამდენადაც, გარკვეულ შემთხვევებში, მათ არ ეძლევათ ქალი ექსპერტის მომსახურებით 

სარგებლობის შესაძლებლობა. 

6.2.1. სექსუალური შევიწროება 

2019 წელს, სექსუალური შევიწროების აკრძალვის მიმართულებით, მნიშვნელოვანი 

საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდა - ამკრძალავი ნორმები გაჩნდა 

„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონსა და 

საქართველოს ორგანულ კანონში, „შრომის კოდექსი“. ამასთანავე, 2020 წელს შრომის 

კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების ფარგლებში, „შრომის კოდექსით“ 

დამსაქმებელს სექსუალურ შევიწროებაზე რეაგირების ვალდებულება დაეკისრა.356 

წინა საანგარიშო პერიოდის მსგავსად, მსხვერპლი ქალები სექსუალური შევიწროების 

ყველაზე მეტ ფაქტზე შრომით ურთიერთობებში მიუთითებდნენ.357 მიმდინარე 

საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილი საქმეები ასევე შეეხებოდა 

სამედიცინო სფეროში გამოვლენილი სექსუალური შევიწროების ფაქტებს. სამედიცინო 

სფეროს წარმომადგენლის მხრიდან სექსუალური შევიწროების ერთ-ერთ შემთხვევას 

                                                   
356 „შევიწროების ან/და სექსუალური შევიწროების სამართალდამრღვევი დასაქმებულისთვის 

პასუხისმგებლობის დაკისრება დამსაქმებელს არ ათავისუფლებს შესაბამისი პასუხისმგებლობისგან. 

დამსაქმებელს პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს, თუ მისთვის ცნობილი გახდა შვიწროების ან/და 

სექსუალური შევიწროების ფაქტი და მან ამ ფაქტის შესახებ არ შეატყობინა შრომის ინსპექციას ან/და არ 

მიიღო შესაბამისი ზომები აღნიშნული ქმედების აღსაკვეთად“ (საქართველოს შრომის კოდექსის 78-ე 

მუხლის მე-2 ნაწილის შენიშვნა (ძალაშია 2021 წლის 1 იანვრიდან)). 

357 სახალხო დამცველის 2020 წლის 13 აპრილის  რეკომენდაცია დ.ა.-ს და შპს „რას ალ ხაიმა ინვესტმენტ 

აუტორიტი ჯორჯიას“, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/361kiCI > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. ასევე იხ. 

სახალხო დამცველის 2020 წლის 13 აპრილის  რეკომენდაცია ლ.ჯ.-ს, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/39bdjsE>[ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 



168 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

საკარანტინე სასტუმროში ჰქონდა ადგილი.358 სხვა საქმეში, ექიმი, სამედიცინო 

მომსახურების მიღებისას პაციენტს ინტიმურ ადგილებზე შეეხო, თუმცა ეს სამედიცინო 

საჭიროებით არ ყოფილა განპირობებული.359  

6.2.2. სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალები 

ქალთა თანასწორუფლებიანობის მხრივ, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალები 

ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი ჯგუფია. კვლავ პრობლემურია, რომ კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ვადის გასვლის შემდეგ, ძალადობის შედეგად დამდგარი 

ორსულობის ხელოვნული შეწყვეტა მხოლოდ სასამართლოს მიერ გამამტყუნებელი 

განაჩენის გამოტანის შემდეგ არის შესაძლებელი,360 რამდენადაც, სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების ხანგრძლივობა, როგორც წესი, აღემატება ორსულობის ვადას. ამ 

ვითარებაში მყოფი ქალისთვის კი, ორსულობის შეწყვეტაზე უარი, შესაძლოა, 

ფსიქოემოციური სტრესის და სოციალური სტიგმის წყარო გახდეს. 

კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის 

მატრავმირებელ გარემოს ქმნის, სსიპ ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ 

ბიუროში ქალი ექსპერტების არასაკმარისი რაოდენობაა. იმის მიუხედავად, რომ 

შესამოწმებელი პირის მოთხოვნის შემთხვევაში, კანონმდებლობა ითვალისწინებს მის 

ბიუროს სხვა ფილიალში გადაყვანის ან იმავე სქესის მოწვევის აუცილებლობას,361 ეს წესი 

პრაქტიკაში არ მოქმედებს. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, ბიურომ უზრუნველყოს ქალი 

ექსპერტების საკმარისი რაოდენობა, რომლებიც, სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში, 

უფლებამოსილნი იქნებიან ჩაატარონ  ექსპერტიზა. 

6.3.შეზღუდული შესაძლებლობა 

2020 წელს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის მხრივ 

მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ღონისძიებები გატარდა - პარლამენტმა მიიღო 

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ კანონი, რომელიც 

მნიშვნელოვან უფლებრივ გარანტიებს გვთავაზობს. ამ კანონის პარალელურად, 

„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ კანონში დისკრიმინაციის 

                                                   
358 სახალხო დამცველის 2020 წლის 29 ივნისის რეკომენდაცია ნ.ბ.-ს, სსიპ სოციალური მომსახურების 

სააგენტოს, ა(ა)იპ „საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/2J8kJSX>[ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

359 სახალხო დამცველის 2020 წლის 13 აპრილის რეკომენდაცია ი.ხ.-ს და სსიპ სამედიცინო საქმიანობის 

სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3fwhZum>[ბოლოს ნანახია 

24.03.2021]. 

360 „ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტის განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის  2014 წლის 7 ოქტომბრის №01-74/ნ ბრძანების 

№5 დანართი. 

361 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 111-ე მუხლის მე-9 ნაწილი. 
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ფორმად გაიწერა უარი გონივრულ მისადაგებაზე. თუმცა, არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი 

კანონის რეგულირების მიღმა დარჩა.  

სამწუხაროდ, პრაქტიკულად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

თანასწორუფლებიანობის მდგომარეობა არც მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში 

გაუმჯობესებულა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს კვლავ უწევთ 

ბრძოლა როგორც გარემოზე წვდომის, ისე სხვადასხვა სახელმწიფო თუ კერძო 

სერვისებით/მომსახურებით სხვა პირთა თანასწორად სარგებლობისთვის. წელს სმენის 

პრობლემის მქონე აბიტურიენტებს შეფერხება შეექმნათ ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

ჩაბარებისას, რამდენადაც მათ საჭიროებებზე მორგებული პირობები არ იყო შექმნილი. 

დისკრიმინაცია გამოიკვეთა ზოგადსაგანმანათლებლო საფეხურზეც. მიმდინარე 

საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველმა საპენსიო ასაკს მიღწეული შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ დისკრიმინაციულად შეაფასა რეგულაცია, 

რომელიც ასაკის გამო პენსიითა და შეზღუდული შესაძლებლობის გამო სოციალური 

პაკეტით ერთდროულად სარგებლობას გამორიცხავს. 

6.3.1. ფიზიკური მისაწვდომობა 

მიმდინარე საანგარიშო წელს ცვლილებები შეეხო და გაუმჯობესდა ფიზიკური 

მისაწვდომობის სტანდარტები. 2020 წლის 4 დეკემბერს საქართველოს მთავრობამ 

დაამტკიცა ტექნიკური რეგლამენტი „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“.362 თუმცა, 

რაც შეეხება ამ მხრივ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ფაქტობრივ 

მდგომარეობას, სამწუხაროდ, საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ მისაწვდომობის 

უფლების დისკრიმინაციულ შეზღუდვაზე არაერთი რეაგირების მიუხედავად,363 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის სხვადასხვა მომსახურებაზე 

წვდომა კვლავ აქტუალური პრობლემაა, რაც, ბუნებრივია, აფერხებს ფიზიკური 

შეზღუდვის მქონე პირების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვნად მონაწილეობას.  

მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირების 

ფიზიკური მისაწვდომობის პრობლემა საბანკო მომსახურების მიღების კონტექსტში 

გამოიკვეთა.364  ფიზიკური შეზღუდვის მქონე პირებს სს „ლიბერთი ბანკის“ ფილიალის 

შენობაში შეღწევისას პრობლემა ექმნებათ, რამდენადაც ბანკის მიერ შექმნილი 

ადაპტირებული გარემო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის მაინც 

                                                   
362„ტექნიკური რეგლამენტის – „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 დეკემბრის №732 დადგენილება, ხელმისაწვდომია: 

<https://rb.gy/dzn8zo > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 
363 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 6 აგვისტოს რეკომენდაცია ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს, ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/5uazan>[ბოლოს ნანახია 

24.03.2021].; საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 6 აგვისტოს რეკომენდაცია საქართველოს 

მთავრობის ადმინისტრაციას, ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/ui1y33 > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 
364 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 19 ნოემბრის რეკომენდაცია სს „ლიბერთი ბანკს“, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/31iCJiI > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 
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მიუწვდომელია. საგულისხმოა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 

მათთვის განკუთვნილ სოციალურ პაკეტს, სწორედ, სს „ლიბერთი ბანკის“ მეშვეობით 

იღებენ.  

6.3.2. უარი გონივრულ მისადაგებაზე განათლების უფლების კონტექსტში 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის განათლების უფლებით სხვებთან 

თანაბარი პირობებით სარგებლობა კვლავაც არსებითი გამოწვევაა. ამ უფლების დაცვა 

უშუალოდ უკავშირდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მიერ სხვა ძირითადი 

უფლებებით სარგებლობას. როგორც პრაქტიკაშიც გამოიკვეთა, განათლების უფლების 

რეალიზება დიდწილად დამოკიდებულია მისაწვდომობისა და გონივრული მისადაგების 

ვალდებულების შესრულებაზე. მნიშვნელოვანია, რომ კანონმდებლობაში ასახული 

გონივრული მისადაგების ვალდებულება პრაქტიკაშიც სათანადოდ დაინერგოს. 

სახალხო დამცველი წლების განმავლობაში უთითებდა საბავშვო ბაღებსა365 თუ 

სკოლებში366 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თუ ჰიპერაქტიური ბავშვებისთვის 

ინკლუზიური განათლების მიუწვდომლობის და გარემოს არასათანადო ადაპტირების 

პრობლემაზე. საანგარიშო პერიოდში კვლავ გამოიკვეთა საგანმანათლებლო სფეროში 

შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით დისკრიმინაციის, კერძოდ, გონივრულ 

მისადაგებაზე უარის ფაქტები.  

ერთ-ერთ შემთხვევაში,367 სმენის პრობლემის მქონე აბიტურიენტისთვის, ერთიან 

ეროვნულ გამოცდებზე ინგლისური ენის მოსასმენი დავალების შესრულებისას, შექმნილი 

არ ყოფილა მის საჭიროებებზე მორგებული პირობები. მეორე შემთხვევაში, ერთიანი 

სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარებისას პრობლემური იყო ის, რომ გამოცდების ეროვნულ 

ცენტრს მისი სპეციალური საჭიროებების თაობაზე (წერის პროცესში ასისტენტის 

დახმარება) აბიტურიენტთან სათანადო კომუნიკაცია არ ჰქონია. აბიტურიენტის 

მითითებით, წინა წლებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებისას, მსგავსი 

პრობლემა არ შექმნია.  

რაც შეეხება ზოგადსაგანმანათლებლო საფეხურს, კერძო სკოლის ადმინისტრაციამ არ 

გაითვალისწინა აუტისტური სპექტრის მქონე მოსწავლის სპეციალური საჭიროებები, რამაც 

                                                   
365 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 16 აპრილის რეკომენდაცია „Wonderland Preschool”-ს, 

ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/ktjff1 > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

366 საქართველოს სახალხო დამცველის 2016 წლის 23 იანვრის ზოგადი წინადადება საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ხელმისაწვდომია: <https://rb.gy/zsczyr>[ბოლოს ნანახია 

24.03.2021]. 

 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის 7 დეკემბრის რეკომენდაცია საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტროს, ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/esjcnt > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

367 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 7 დეკემბრის მიმართვა საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს და შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს, ხელმისაწვდომია: < 

https://rb.gy/zvthjh > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 
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არასრულწლოვნის სოციალური აქტივობიდან გამორიცხვა და ირიბი დისკრიმინაცია 

გამოიწვია368 - საგანმანათლებლო, სოციალურ საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის 

მისაღებად, ბავშვს სჭირდებოდა ოჯახის წევრის გაყოლა, რადგან მას უცხო ადგილას მარტო 

ყოფნა გაუჭირდებოდა. საკითხის კვლევისას, არ დადასტურდა სკოლის ადმინისტრაციის 

არგუმენტი, რომ მოსწავლის საჭიროების გათვალისწინება სკოლისთვის გადამეტებული 

ფინანსური ტვირთი იქნებოდა. 

6.3.3. სოციალური პაკეტით და ასაკის გამო პენსიით ერთობლივად სარგებლობის 

პრობლემა 

საქართველოში მოქმედი ზოგადი რეგულაციები კრძალავს ორი ან მეტი სოციალური 

პაკეტის ერთდროულად მიღებას, ასევე დაუშვებლად მიიჩნევს სოციალურ პაკეტთან 

ერთად სახელმწიფო პენსიით (საპენსიო პაკეტი) ან სახელმწიფო კომპენსაციით 

სარგებლობას.369 ამგვარად, აღნიშნული ზოგადი წესიდან გამომდინარე, საპენსიო ასაკის 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ერთდროულად ვერ ისარგებლებს სოციალური 

პაკეტითა და ასაკის გამო პენსიით. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ასევე 

ხანდაზმული ადამიანების ჯგუფი, ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, მნიშვნელოვანი 

სოციალური და ეკონომიკური დაუცველობის წინაშე დგანან. 

ამ მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკაში ცვლილებების დაგეგმვისას, გადამწყვეტია, 

თუ რა მიზანი აქვს, ერთი მხრივ, სოციალურ პაკეტს და მეორე მხრივ, ასაკობრივ პენსიას. 

სოციალური პაკეტის მიზანია შესაბამის პირს გადასცეს ის ფინანსური რესურსი, რომელიც 

მას დაეხმარება გარემოს, საზოგადოების მიერ შექმნილი ხელოვნური ბარიერების 

დაძლევაში. ამგვარად, მისი ამოცანა სპეციფიკურად შეზღუდული შესაძლებლობიდან 

გამომდინარე ხარჯების დაფარვაა. რაც შეეხება ასაკობრივ პენსიას, მისი ზოგადი მიზანია 

მიმღების მანამდე არსებული შემოსავლის ჩანაცვლება. გარდა ამისა, საქართველოში 

მოქმედი საპენსიო პოლიტიკა ეფუძნება იმ დათქმას, რომ ხანდაზმულ ადამიანებს, 

ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული ხარჯების გათვალისწინებით, მეტი 

სოციალური გარანტია სჭირდებათ.370 ამგვარად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

                                                   
368 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 20 ივლისის რეკომენდაცია შპს „ნიუტონის რობოტიკის 

სკოლის“ დირექტორს, ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/mubxoe > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

369 „სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 ივლისის №279 

დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის ა) და ბ) ქვეპუნქტები, მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ 

ქვეპუნქტი. 

370 აღსანიშნავია, რომ სოციალურ პენსიასთან მიმართებით საქართველოს მთავრობამ დანერგა 

ინდექსაციის კომპონენტი, თუმცა იგი განსხვავებულად გაავრცელა პირებზე, რომლებიც არიან 70 წლამდე 

და პირები, რომლებიც არიან 70 წლის და მეტი ასაკის. მათ მიმართ განსხვავებული მიდგომა გამოიხატება 

70 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირებისთვის პენსიის დანამატის უკეთეს ინდექსაციაში; იხ. „სახელმწიფო 

პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 6728-რს, მე-7 მუხლის მე-2 

პუნქტი (2/07/2020); იხ. განმარტებითი ბარათი, ხელმისაწვდომია: <https://rb.gy/lx4zrk>[ბოლოს ნანახია 

24.03.2021]. 
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პირისთვის, საპენსიო ასაკისთვის მიღწევა ყველა შემთხვევაში არ უნდა გამორიცხავდეს 

შეზღუდული შესაძლებლობიდან გამომდინარე სოციალური პაკეტის და ასაკობრივი 

პენსიის თანადროულად მიღების შესაძლებლობას.371 

6.4.რელიგია 

რელიგიური უმცირესობები საქართველოში კვლავ აწყდებიან დაბრკოლებებს. მიმდინარე 

საანგარიშო პერიოდში დისკრიმინაციული მოპყრობა გამოიკვეთა ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების ორგანიზების პროცესში რელიგიური საჭიროებების 

გაუთვალისწინებლობასთან დაკავშირებით. ამასთან, კვლავ შენარჩუნებულია საჯარო 

სამსახურში დასაქმებულ პირთა მხრიდან სამსახურებრივი ვალდებულებების 

შესრულებისას რელიგიის ნიშნით დისკრიმინაციული ქმედებების ჩადენის სისტემური 

პრობლემა, რაც, მეტწილად, რელიგიური ნეიტრალიტეტისა და თანასწორობის პრინციპის 

შესახებ არასაკმარის ინფორმირებულობას უკავშირდება. თუკი, წინა წლებში, საკითხი, 

ძირითადად, მუსლიმი პირების მიერ საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული 

შემთხვევების ჭრილში განიხილებოდა,372 2020 წელს ეს თემა განსაკუთრებით თვალსაჩინო 

გახდა საჯარო რეესტრში იეჰოვას მოწმეების მიერ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების 

უფლების რეგისტრაციისას შექმნილი დაბრკოლებებით. 

6.4.1. აბიტურიენტების რელიგიური საჭიროებების გაუთვალისწინებლობა 

2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების მსვლელობისას დაბრკოლება შეექმნათ 

„მეშვიდე დღის ქრისტიან-ადვენტისტთა ეკლესიის“ წევრ აბიტურიენტებს, რომელთა 

რელიგია კრძალავს შაბათ დღეს სხვადასხვა სეკულარულ ღონისძიებასა და აქტივობაში 

მონაწილეობას, აბიტურიენტების გამოცდა ინგლისურ ენაში ჩანიშნული იყო სწორედ 

შაბათ დღეს, რის გამოც, მათ მოითხოვეს საგამოცდო თარიღის შეცვლა სხვა ნებისმიერი 

დღით - გარდა შაბათისა. სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ამაზე 

უარი თქვა. უარის მიზეზად კი მიუთითა, რომ განმცხადებლებმა მხოლოდ მას შემდეგ 

მიმართეს ცენტრს გამოცდის სხვა დღეს დანიშვნის მოთხოვნით, როდესაც აბიტურიენტთა 

განაწილების პროცესი დასრულებული იყო. ხოლო, აბიტურიენტთა განაწილების პროცესი 

ელექტრონული პროგრამით მიმდინარეობდა და მასში ჩარევა მთლიან საგამოცდო პროცესს 

უქმნიდა საფრთხეს.373 მნიშვნელოვანია, რომ, საბოლოოდ, აბიტურიენტებს მიეცათ 

გამოცდების სხვა დღეს ჩაბარების შესაძლებლობა. 

                                                   
371 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 28 დეკემბრის რეკომენდაცია საქართველოს პრემიერ-

მინისტრს, ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/9uc3gg > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

372 იხ. დისკრიმინაციასთან ბრძოლის, მისი თავიდან აცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ 

სახალხო დამცველის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში, თბილისი, 2020, 18-21. 

373 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 29 ივლისის წინადადება საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/dcnpi9 > [ბოლოს 

ნანახია 24.03.2021]. 
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6.4.2. იეჰოვას მოწმეთა რელიგიური ორგანიზაციის პრობლემები მიწის 

ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციის პროცესში 

საანგარიშო პერიოდში პრობლემურად გამოიკვეთა საჯარო რეესტრში იეჰოვას მოწმეების 

მიმართ მიმდინარე წარმოება. კერძოდ, რელიგიურმა ორგანიზაციამ, სსიპ „იეჰოვას 

მოწმეთა ქრისტიანული კრება საქართველოში“, სახალხო დამცველის აპარატს მიწის 

ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციისას დაბრკოლებების შექმნის 9 იდენტურ 

შემთხვევაზე მიუთითა374 - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს რეგიონული ოფისები 

რელიგიურ ორგანიზაციას კანონით გაუთვალისწინებელ მოთხოვნას (ორგანიზაციის 

წევრების მოქალაქეობის შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენის სახით)375 უწესებდნენ და 

შესაბამისი დოკუმენტის წარმოუდგენლობის საფუძვლით, იღებდნენ გადაწყვეტილებებს 

სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერებისა და შეწყვეტის შესახებ. ამავე დროს, ამავე 

საფუძვლით მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევები ანალოგიურ პირობებში 

მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით რეგისტრირებული სხვა (მათ 

შორის, რელიგიური) ორგანიზაციების განცხადებების განხილვისას არ გამოკვეთილა. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ, გარკვეულ შემთხვევებში, სარეგისტრაციოდ მოთხოვნილი 

უძრავი ნივთი არ ყოფილა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რაც 

კიდევ უფრო პრობლემურს ხდიდა საკითხის გადასაწყვეტად „სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით 

განსაზღვრული ინფორმაციის მოთხოვნას. 

მსგავსი პრაქტიკა საკითხის მიმართ არაერთგვაროვან და კანონსაწინააღმდეგო მიდგომად 

მიიჩნია თავად საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომაც და ადმინისტრაციული 

საჩივრის დაკმაყოფილების შესახებ გადაწყვეტილებებით, რეგიონულ ოფისებს 

დაევალათ რეგისტრაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. შედეგად, საბოლოოდ, 

ზემოთ ხსენებულ ცხრავე შემთხვევაში დაკმაყოფილდა განმცხადებლის მოთხოვნა და 

შესაბამის უძრავ ნივთებზე გაფორმდა საკუთრების უფლება. თუმცა, სსიპ „იეჰოვას 

მოწმეთა ქრისტიანული კრება საქართველოში“ მიუთითებდა, რომ ქონების რეგისტრაცია 

დიდი შრომისა და წვალების საგნად იქცა, რადგან თითოეული სარეგისტრაციო მოთხოვნის 

ადმინისტრაციული საჩივრების შედეგად დაკმაყოფილების მცდელობაში უამრავი დრო 

და რესურსი დაიკარგა. 

                                                   
374 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 21 დეკემბრის ზოგადი წინადადება სსიპ საჯარო 

რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარეს, ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/zxcjgr > [ბოლოს ნანახია 

24.03.2021]. 

375 მარეგისტრირებელი ორგანო აღნიშნული ინფორმაციის წარმოდგენას ითხოვდა „სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-4 მუხლით 

დადგენილი შეზღუდვების საფუძველზე, მაშინ, როცა შესაბამისი მოთხოვნები განმცხადებელზე, 

როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სამართლებრივი ფორმით რეგისტრირებულ 

ორგანიზაციაზე, არ ვრცელდება. 



174 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

6.5. ეროვნება 

ეროვნების და მოქალაქეობის ნიშნით დისკრიმინაცის მხრივ, საქართველოს ეროვნულ 

ბანკს საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადების, კომერციულ ბანკებს კი პრაქტიკის 

ცვლილების მიმართულებით, არც ამ საანგარიშო პერიოდში უმუშავიათ.376 შედეგად, 

აფრიკის და აზიის რამდენიმე სახელმწიფოს მოქალაქეები, მათი წარმომავლობის გამო, 

კომერციული ბანკების მხრიდან სხვადასხვა საბანკო მომსახურების მიღებისას, 

ინდივიდუალური შემოწმების გარეშე, კვლავ მნიშვნელოვან დაბრკოლებებს აწყდებიან.377 

6.6.ლგბტ+ ადამიანების თანასწორუფლებიანობა 

ლგბტ+ თემის წევრები ამ საანგარიშო პერიოდშიც აწყდებოდნენ უფლებადარღვევის 

ფაქტებს. ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით, 2020 

წელს ლგბტ+ თემის წევრების მიერ გამოხატვის თავისუფლების რეალიზაციის 

შესაძლებლობები კიდევ უფრო მეტად შემცირდა, რამაც ამ კუთხით არსებულ კრიტიკულ 

მდგომარეობაზე მნიშვნელოვნად უარყოფითი გავლენა მოახდინა. მაშინ, როდესაც 

აქტივისტები წლების განმავლობაში იბრძვიან უსაფრთხოდ შეკრებისათვის საჯარო 

სივრცეების მოსაპოვებლად, 2020 წლის 17 მაისს ჰომოფობიასთან, ტრანსფობიასთან და 

ბიფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე ონლაინ ფორმატში ჩატარდა.378  

6.6.1. ჰომოფობიურ ნიადაგზე ჩადენილი სამართალდარღვევები 

წელს, იმის მიუხედავად, რომ ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო, თემი მოკლებული იყო 

საჯარო შეკრების შესაძლებლობას, კვლავ თვალშისაცემი იყო ლგბტ+ ადამიანების და 

მათი მხარდამჭერების გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისკენ კონკრეტული 

ჯგუფების მხრიდან მომდინარე საფრთხე და აგრესიის დემონსტრირება. მთელი წლის 

განმავლობაში სისტემატური ხასიათი ჰქონდა ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მხრიდან 

„თბილისი პრაიდის“ ოფისის მიმართ სხვადასხვა სახის სამართალდარღვევებს. პროცესს 

სათავე დაედო 2020 წლის 1 ივნისს, როდესაც ოფისის შენობასთან საპროტესტო აქცია 

გაიმართა და მონაწილეებმა შენობიდან ლგბტ+ თემის დროშის ჩამოხსნამდე, 

ყოველდღიური შეკრებები დააანონსეს.379 იყო შემთხვევები, როდესაც შენობას და მასზე 

                                                   
376 საქართველოს ეროვნული ბანკის 2018 წლის 27 აპრილის წერილი №2-14/1389  მოწოდებული წერილის 

თანახმად, საბანკო მომსახურების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობა მიღებულია საქართველოს 

პარლამენტის მიერ, შესაბამისი სტანდარტები კი - ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ, რაც 

შეესაბამება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას. ეროვნულმა ბანკმა ასევე აღნიშნა, რომ რიგი შეზღუდვები 

შეიძლება მომდინარეობდეს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების გამოვლენისა და 

შემცირების პრევენციიდან. 

377საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 4 აპრილის ზოგადი წინადადება საქართველოს ეროვნულ 

ბანკს, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3o4VS1d > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

378 ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/3sxdc5 > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

379 ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/n2jjyu > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 
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გამოფენილ დროშას საღებავი შეასხეს და კვერცხები დაუშინეს.380 გარდა ამისა, „თბილისი 

პრაიდის“ მიერ სახალხო დამცველის აპარატისთვის მოწოდებული ინფორმაციით, 

კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები გამოვლინდა, მათ შორის: ორგანიზაციის 

თანამშრომლების მიმართ ჰომოფობიურ შეძახილებში, რასაც თან ახლდა ყვირილი, გინება 

და სხვა უხამსი და ძალადობის მუქარის შემცველი გამონათქვამები; ოფისის აივნიდან 

ლგბტ+ თემატიკის დროშის ჩამოხსნაში. ორგანიზაცია ასევე მიუთითებს პოლიციის 

უმოქმედობასა და არაეფექტიან რეაგირებაზე, რის გამოც, თანამშრომლებს არ აქვთ 

უსაფრთხოების განცდა. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოთხოვილი ინფორმაციის381 თანახმად, 

2020 წლის 26 მაისს გამოძიება დაიწყო „თბილისი პრაიდის“ ოფისიდან დროშის ქურდობის 

ფაქტზე; 2020 წლის 7 ივნისს ოფისის აივანზე განთავსებული დროშის და ამავე ოფისის 

კედლის შავი საღებავით და კვერცხებით დასვრის ფაქტზე ოთხი პირი ცნეს 

ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად;382 2020 წლის 21-22 ივლისს ოფისის აივანზე 

გამოფენილი დროშის საღებავებიანი კვერცხებით დასვრისა და შენობის სადარბაზოში 

კვერცხების სროლის ფაქტებზე სავარაუდო სამართალდამრღვევთა მიმართ შედგა 

სამართალდარღვევის ოქმები; სამართალდარღვევის ოქმი შედგა, აგრეთვე, 2020 წლის 3 

აგვისტოს ოფისის აივანზე გამოფენილი დროშის საღებავებიანი კვერცხებით დასვრის 

ფაქტზე; ადმინისტრაციული საქმის წარმოება დაიწყო 2020 წლის 24 სექტემბერს „თბილისი 

პრაიდის“ ოფისის შენობისთვის მუქი ფერის საღებავების სროლის შემთხვევაზე; 

ადმინისტრაციული სამართალწარმოება მიმდინარეობს 2020 წლის 20 სექტემბერს ოფისის 

სადარბაზოს მიმართულებით კვერცხების სროლის ფაქტზე. 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, „თბილისი პრაიდის“ ოფისის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე ნებისმიერი სახის პროტესტის გამოხატვის მიზნით მოქალაქეების 

შეკრებისას, პოლიციის თანამშრომლები, პატრულირების გზით, გაძლიერებულად იცავენ 

მართლწესრიგსა და უსაფრთხოებას.383 ამის მიუხედავად, ზემოთ ხსენებული ფაქტების 

თავიდან არიდება ვერ მოხერხდა, რაც კიდევ ერთხელ გამოკვეთს ანტიდემოკრატიული 

მოძრაობების გაძლიერების მიზეზებისა და ჰომოფობიის პოლიტიკური და სოციალური 

ეფექტის სათანადო ანალიზისა და უფლებათა დაცვის სისტემური ხედვის აუცილებლობას. 

                                                   
380 ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/rb1nsk > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

381 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 7 ოქტომბრის № MIA 6 20 02386703 წერილი. 

382 თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ აღნიშნული პირები 

ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევებად ცნო საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის 

ჩადენისათვის (წვრილმანი ხულიგნობა). მათგან სამი პირი გათავისუფლდა ადმინისტრაციული 

პასუხისმგებლობისაგან და გამოეცხადა სიტყვიერი შენიშვნა, ხოლო ერთ პირს დაეკისრა 

ადმინისტრაციული სახდელი - ჯარიმა, 500 ლარის ოდენობით. 

383 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 7 ოქტომბრის № MIA 6 20 02386703 წერილი. 
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6.6.2. საბინაო სფეროში ლგბტ+ ადამიანების დისკრიმინაცია 

მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში პრობლემური იყო ლგბტ+ პირთა მიმართ მოპყრობა 

საბინაო სფეროში. რიგ შემთხვევებში, კერძო პირები საჯაროდ შეთავაზებული უძრავი 

ქონების მიქირავებაზე უარს ამბობდნენ იმ შემთხვევაში, თუ მეორე მხარე ლგბტ+ თემის 

წარმომადგენელი იყო. მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში, უძრავი ქონების აგენტის 

მხრიდან ტრანსგენდერი ქალისთვის ბინის მიქირავებაზე უარის შემთხვევა გამოიკვეთა. 

როგორც საქმის გარემოებებიდან ირკვეოდა, აგენტი წინასწარ ჩამოყალიბებული 

დისკრიმინაციული მოსაზრებებით მოქმედებდა და მისი უარი რაციონალური 

გარემოებებიდან არ გამომდინარეობდა.384  

6.7. დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში 

2019 წლის 19 თებერვლის საკანონმდებლო ცვლილებებით,385 შრომის კოდექსითა და 

„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ კანონით, ექსპლიციტურად 

განისაზღვრა, რომ თანაბარი მოპყრობის პრინციპი ვრცელდება შრომით და 

წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებზე, მათ შორის, ვაკანსიის შესახებ განცხადების 

გამოქვეყნებისას.  თუმცა, სამწუხაროდ, შრომითი ურთიერთობები დისკრიმინაციის 

მიმართ ამ საანგარიშო პერიოდშიც ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი სფერო იყო.  

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ ვაკანსიების შესახებ დისკრიმინაციული 

კრიტერიუმების შემცველ განცხადებებზე არაერთი რეაგირების386 მიუხედავად, ამგვარი 

შინაარსის განცხადებების ცალკეულ ვებგვერდებზე განთავსება კვლავ აქტუალური 

პრობლემაა,387 რაც  ხელს უწყობს სქესის, ასაკის თუ სხვა საფუძვლით საზოგადოებაში 

არსებული უარყოფითი სტერეოტიპების განმტკიცებას. პრობლემურია, ერთი მხრივ, 

დამსაქმებლების მიერ დისკრიმინაციული კრიტერიუმების შემუშავება, ხოლო, მეორე 

მხრივ, ვებგვერდების მიერ ამგვარი განცხადებების გავრცელება. 

                                                   
384 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 21 დეკემბრის რეკომენდაცია ლ.ს.-ს, ხელმისაწვდომია: 

<https://rb.gy/ckvq1j> [ბოლოს ნანახია 13.02.2021]. 

385 2019 წლის 19 თებერვლის საქართველოს კანონი „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ 

საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“, ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/itrcbc >[ბოლოს 

ნანახია 24.03.2021].; 2019 წლის 19 თებერვლის საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს ორგანულ 

კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“, ხელმისაწვდომია: 

<https://rb.gy/jxi5fo > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 
386 სახალხო დამცველის 2017 წლის 23 მაისი ზოგადი წინადადება: < https://rb.gy/ibyjp9 > [ბოლოს ნანახია 

24.03.2021]. 

სახალხო დამცველის 2015 წლის 7 აპრილის ზოგადი წინადადება, ხელმისაწვდომია: <https://rb.gy/jtyc4e> 

[ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

სახალხო დამცველის 2016 წლის 2 მარტის რეკომენდაცია: < https://rb.gy/hburby > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

387 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 19 ნოემბრის ზოგადი წინადადება კერძო კომპანიებს, 

ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/3uacng > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 
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ამ საანგარიშო პერიოდში, დისკრიმინაციის ფაქტები ვლინდებოდა როგორც საჯარო 

სამსახურში, ისე, კერძო დასაქმების ადგილებზე. უთანასწორო მოპყრობა ხშირად 

გამოიხატებოდა დასაქმებულისთვის მტრული გარემოს შექმნაში, მისი განსხვავებული 

მოსაზრების გამო. საანგარიშო პერიოდში ასევე გამოიკვეთა, სარედაქციო პოლიტიკაში 

ჩარევის მიზნით, მედიის წარმომადგენლების შრომითი უფლებების დარღვევის ფაქტები. 

6.7.1. სამუშაო ადგილზე შევიწროება 

საანგარიშო პერიოდში შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციის შემთხვევების დიდი 

ნაწილი საჯარო388 თუ კერძო კომპანიებში389 დასაქმების ადგილებზე შევიწროებით 

გამოიხატებოდა. მტრული და ღირსების შემლახველი გარემოს შექმნა, წინა წლების 

მსგავსად, ძირითადად, განსხვავებული მოსაზრების საფუძვლით დგინდებოდა. თუმცა, 

ერთ-ერთ საქმეში სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტი ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

ნიშნითაც გამოვლინდა, რაც განსაკუთრებით პრობლემური იყო იმის გათვალისწინებით, 

რომ შესაფასებელი ქმედებები, უმეტესად, ახალი კორონავირუსის გავრცელების 

პერიოდში გააქტიურდა.390  

დისკრიმინაციული ქმედებები კი, რომლებიც სამუშაო ადგილზე შევიწროების 

შემადგენლობას ქმნიდა, გამოიხატებოდა: არაეთიკური და შეურაცხმყოფელი 

კომუნიკაციის ფორმების გამოყენებაში,391 ფულადი ჯილდოს გაუცემლობაში,392 

სამსახურებრივი უფლება-მოვალეობების შესრულებისას ხელოვნური დაბრკოლებების 

შექმნაში და სხვ. ყველაზე ხშირად, დამსაქმებლები პირის სამსახურიდან გაშვების 

დისკრიმინაციული მოტივების დაფარვას ისეთი ფორმალურ-სამართლებრივი 

საფუძვლების გამოყენებით ცდილობდნენ, როგორებიცაა რეორგანიზაცია, დისციპლინური 

სამართალწარმოება, დასაქმების ვალდებულების არარსებობა. თუმცა გარემოებათა 

შესწავლის შედეგად ირკვეოდა, რომ რეორგანიზაციის შემდეგ, კვლავ არსებობდა შტატები 

                                                   
388 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნული ბიბლიოთეკა, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია. 

389 სს „თელასი“. სახალხო დამცველის აპარატში სავარაუდო შევიწროების ფაქტებზე საქმისწარმოება სხვა 

დამსაქმებლების მიმართაც მიმდინარეობს. 

390 სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება რუსთავის საქალაქო სასამართლოს ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

ნიშნით სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტზე, ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/qzcowg > [ბოლოს ნანახია 

24.03.2021]. 

391 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 31 აგვისტოს რეკომენდაცია სს „თელასის“ მიმართ, 

ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/isac9o > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

392 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 10 სექტემბრის რეკომენდაცია საქართველოს 

პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის მიმართ, ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/njcxo3 > [ბოლოს ნანახია 

24.03.2021]. 

392 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 27 თებერვლის რეკომენდაცია ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/nqx69z>[ბოლოს 

ნანახია 24.03.2021]. 
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იმავე ფუნქციური დატვირთვით ან სისტემური რეორგანიზაციის ფარგლებში 

შემცირებული იყო მხოლოდ ერთი, განმცხადებლის მიერ დაკავებული საშტატო ერთეული.  

6.7.2.დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში მედიის თანამშრომლების 

მიმართ 

მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში დისკრიმინაციის ფაქტები გამოვლინდა 

ჟურნალისტების მიმართ. დამსაქმებლის მხრიდან დამოუკიდებელ სარედაქციო 

პოლიტიკაში ჩარევას აწყდებოდნენ როგორც საჯარო დაფინანსებით, ისე კერძო 

საკუთრებაში მოქმედი მაუწყებლების წარმომადგენლები. 

ჟურნალისტების მიმართ მასობრივი უფლებადარღვევის393 და განსხვავებული 

მოსაზრებისა და პროფესიული კავშირის წევრობის ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტები394 

მოჰყვა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში“ 2019 წლის 

ნოემბერში ახალი დირექტორის დანიშვნას. უფლებადარღვევები გამოიხატა მრავალი 

სახით, მათ შორის, ადგილი ჰქონდა სამსახურიდან გათავისუფლებას, სატელევიზიო 

საქმიანობაზე დაშვების შეზღუდვას, შესასრულებელი სამუშაოს სახის და ფუნქციების 

თვითნებურ ცვლილებას, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას. ჩამოთვლილმა 

შემთხვევებმა კიდევ უფრო გაამძაფრა აჭარის ტელევიზიის თავისუფალი და 

მიუკერძოებელი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის მცდელობასთან დაკავშირებული 

ეჭვები, რომლებიც ტელეკომპანიის წინა დირექტორის, ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტის 

შემდეგ გაჩნდა.  

პრობლემური იყო ასევე, „ტელეიმედის“ გადაცემის, „ბიზნესი“, (გადაიცემოდა „მაესტროს“ 

ეთერით) დახურვის საკითხი, რის მიზეზადაც არხის მენეჯმენტი რეორგანიზაციის 

აუცილებლობას ასახელებდა. ჟურნალისტების მითითებით, გადაცემის დახურვის 

რეალური მიზეზი გახდა არა რეორგანიზაცია, არამედ „ტელეიმედის“ ხელმძღვანელი 

პირების მიერ დაწესებული ცენზურა, ინფორმაცია ხელისუფლების სასარგებლოდ 

გაეშუქებინათ. აღსანიშნავია, რომ ჟურნალისტებმა ასევე მიმართეს ჟურნალისტთა 

                                                   
393 2020 წლის 24 აპრილს, სახალხო დამცველმა მაუწყებლის დირექტორის მხრიდან ახალი ამბების 

სამსახურის ყოფილი უფროსის, შორენა ღლონტის, უფროსის მოადგილის, მაია მერკვილაძის და ამავე 

სამსახურის წამყვან-რეპორტიორის თეონა ბაკურიძის შრომითი უფლებების დარღვევა დადგინა. 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3788m18 > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

394 საქმის შესწავლის შედეგად, გამოვლინდა, რომ მალხაზ რეხვიაშვილის სამსახურიდან დათხოვნის, 

თეონა თურმანიძის სატელევიზიო საქმიანობაზე დაშვების შეზღუდვისა და სოფიო ჟღენტისთვის 

შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობის შეცვლის შედეგად, ადგილი ჰქონდა მათი შრომითი 

უფლებების დარღვევას, ხოლო რეპორტიორის საქმიანობის განსახორციელებლად თეონა ხარაბაძისთვის 

სამუშაო ადგილის შეცვლა მის შრომით უფლებაში ინტენსიური ჩარევა იყო. ამასთანავე, საგულისხმოა,  

რომ თეონა თურმანიძისა და თეონა ხარაბაძის შრომით უფლებებში ჩარევის დროს, ასევე ადგილი ჰქონდა 

განსხვავებული მოსაზრებისა და პროფესიული კავშირის წევრობის ნიშნით დისკრიმინაციას. სახალხო 

დამცველის 2020 წლის 24 აგვისტოს რეკომენდაცია სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის 

ტელევიზიისა და რადიოს“ დირექტორს, გიორგი კოხრეიძეს ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3fJ9X1d > 

[ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 
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ეთიკის ქარტიას, რომელმაც დაადგინა, რომ „ტელეიმედის“ დირექტორი ჟურნალისტების 

სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ჩაერია.395  

6.8.თანასწორობა სოციალური უფლებებით სარგებლობისას 

საქართველოში მუდმივი ბინადრობის მქონე პირებისთვის, რომლებსაც, სოციალური და 

ჯანდაცვის პროგრამებით სარგებლობის მიზნებისათვის, ისეთივე წვლილი შეაქვთ 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, სახელმწიფო 

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები არც 2020 წელს გამხდარა 

ხელმისაწვდომი. წინა საანგარიშო პერიოდის მსგავსი ხარვეზები აღინიშნება 

მუნიციპალიტეტების მიერ შემუშავებულ პროგრამებშიც, რომლითაც, რიგ შემთხვევებში, 

სქესის, შეზღუდული შესაძლებლობის ფორმის, ქორწინების სტატუსის თუ სხვა ნიშნით 

დისკრიმინაციული კრიტერიუმებია დაწესებული. პროგრამების ნაწილი იმდენად 

დეტალურადაა გაწერილი, რომ არსებითად თანასწორ ჯგუფს გაუმართლებლად 

გამორიცხავს, ზოგიერთი რეგულაცია კი იმგვარადაა ფორმულირებული, რომ კონკრეტული 

ტერმინის თუ მიდგომის მითითებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, 

წამალდამოკიდებული თუ სხვა პირების მიმართ, დისკრიმინაციას ახალისებს. 

აღსანიშნავია, რომ ამ საანგარიშო პერიოდში, სახალხო დამცველმა სოციალური 

მდგომარეობის საფუძვლით დისკრიმინაციულად შეაფასა საქართველოში საჯარო 

სამსახურში მოქმედი არაანაზღაურებადი სტაჟირების სისტემა. მსგავსი მიდგომა 

არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს იმ სტუდენტებს და სხვა ახალგაზრდებს, რომლებიც, 

ფინანსური რესურსების არარსებობის გამო, იძულებულნი არიან, სწავლის პარალელურად, 

პროფესიული არაანაზღაურებადი სტაჟირების გავლის ნაცვლად, ისეთ სამუშაოზე 

დასაქმდნენ, რომელიც მათ პროფესიულ განვითარებას ხელს არ შეუწყობს. სახელმწიფოს 

მიერ უზრუნველყოფილი პროგრამებით სარგებლობასთან ერთად, მათთვის სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია განათლების მიღებისა და დასაქმების შესაძლებლობა. პარადოქსულია, 

მაგრამ კარიერული წინსვლისთვის აუცილებელი ნაბიჯების გადადგმისას, ადამიანები 

არსებით დაბრკოლებებს სწორედ მათი სოციალური მდგომარეობის გამო აწყდებიან. ამის 

ნათელი მაგალითია საქართველოში არსებული სტაჟირების სისტემა.396 

6.9.დისკრიმინაციის წახალისება 

დისკრიმინაციის წამახალისებელი გამონათქვამების მხრივ, სამწუხაროდ, არც ეს 

საანგარიშო პერიოდი იყო გამონაკლისი. თანასწორობის უფლების დაცვის კუთხით, 

მნიშვნელოვანი გამოწვევაა პოლიტიკოსების თუ სხვა საჯარო პირების მხრიდან 

გაკეთებული დისკრიმინაციის წამახალისებელი გამონათქვამები. ამ თვალსაზრისით, 

წელს ასევე პრობლემური იყო მედიით გასული სიუჟეტები. დისკრიმინაციის 

                                                   
395 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2HHHhJz > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

396 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 20 ივლისის ზოგადი წინადადება საქართველოს 

პარლამენტს, ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/jflukw > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 
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წამახალისებელი გარემო ცალსახად შესამჩნევია ქალების, ეთნიკური და რელიგიური 

უმცირესობების, ლგბტ+ თემის წარმომადგენლების და შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირების მიმართ.  

6.9.1. დისკრიმინაციის წახალისება საჯარო პირების მიერ 

საჯარო სივრცეში გაკეთებული სექსისტური, ქსენოფობიური თუ სხვა ნიშნით 

დისკრიმინაციული კომენტარების სიმრავლე მოწმობს, რომ ბევრ პოლიტიკოსს თუ სხვა 

საჯარო პირს არ აქვს გაცნობიერებული პასუხისმგებლობა, რაც მათ 

თანასწორუფლებიანობის დაცვისა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლის პროცესში 

ეკისრებათ. 

საანგარიშო პერიოდში, გენდერული სტერეოტიპების წახალისების ჭრილში, 

განსაკუთრებით მწვავე იყო397  „საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის“ თავმჯდომარის, 

შალვა ნათელაშვილის, მიერ ფეისბუქის გვერდზე გაკეთებული განცხადება, რომლითაც 

იგი გაუპატიურების სისხლისსამართლებრივი რეგულირების ცვლილებას გამოეხმაურა და 

აღნიშნა, რომ მსხვერპლი, ხშირ შემთხვევაში, თავად არის მაპროვოცირებელი ან 

პროვოკატორი.398 სექსისტური შინაარსის ფრაზა გამოიყენა „ევროპული საქართველოს“ 

ერთ-ერთმა ლიდერმა, დავით ბაქრაძემაც, ჟურნალისტების მიმართ.399 ინტერვიუს ჩაწერის 

წინ, როცა რამდენიმე ჟურნალისტი კითხვას ერთდროულად სვამდა, ბაქრაძემ განაცხადა, 

რომ ბედნიერია აღელვებული ახალგაზრდა გოგოების გარემოცვაში, მაგრამ ისინი უნდა 

დამშვიდებულიყვნენ. 

წინა საანგარიშო პერიოდის მსგავსად, განსაკუთრებით თვალსაჩინო იყო საზოგადოებრივ 

და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართული ქალების მიმართ სექსისტური დამოკიდებულება, 

რაც, ხშირ შემთხვევაში, მათ მიმართ პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად გამოიყენებოდა.400  

                                                   
397 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 20 ივლისის ზოგადი წინადადება „საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტიის“ თავმჯდომარეს, შალვა ნათელაშვილს, ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/x1evqv> 

[ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

398 შალვა ნათელაშვილი 2020 წლის 13 მაისს, სოციალური ქსელის, „Facebook“-ის მეშვეობით გამოეხმაურა 

ონლაინ გამოცემა „რადიო თავისუფლების“ ვებგვერდზე განთავსებულ სტატიას: „ესაა სრული იდიოტიზმი. 

ჯერ გაუპატიურების მუხლით აღძრულ უამრავ საქმეზე, იგივე ჩემი გამომძიებლობის პერიოდში, საბოლოოდ 

დგინდებოდა, რომ ე.წ მსხვერპლი თვითონ იყო მაპროვოცირებელი, ან პროვოკატორი რაიმე სარგებლის 

გამოსაძალად ან ცოლად გასაყოლად. ამ ფორმულირებით კანონის მიღება გამოიწვევს იმას, რომ ნებისმიერი 

მამაკაცი შეიძლება დაიჭირონ, თუ ე.წ „დაზარალებულს" ნებისმიერ დროს ეს მოეხასიათება“., 

ხელმისაწვდომია: <https://rb.gy/lgn4tz > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 
399 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3rcMPh7> [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

400 მაგალითად, გორის საკრებულოს თავმჯდომარემ, დავით რაზმაძემ, „ევროპული საქართველოს“ 

ლიდერს, ელენე ხოშტარიას, ზნედაცემული უწოდა და აღნიშნა, რომ ქალის სახე აქვს დაკარგული! ქალი არის 

კდემამოსილი! დავით რაზმაძის მსგავსი შეფასება მოჰყვა ელენე ხოშტარიასა და ირმა ნადირაშვილის 

მიერ პარლამენტის სხდომათა დარბაზში საბჭოთა კავშირის ჰიმნის ჩართვას, როდესაც პარლამენტის 

თავმჯდომარე, არჩილ თალაკვაძე ყოველწლიურ ანგარიშს წარადგენდა და რუსულ ოკუპაციაზე 
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საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველის ყურადღება მიიქცია ქსენოფობიურმა 

გამონათქვამებმაც. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ზაზა აბაშიძემ, 

სოციალურ ქსელ ფეისბუქში, ახალი კორონავირუსის პირველი ტალღის პერიოდში 

აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობით დასახლებულ მარნეული-ბოლნისის საკარანტინე 

ზონად გამოცხადებასთან დაკავშირებით, ქსენოფობიური კომენტარი გაკეთა.401 ამავე 

პერიოდში განსაკუთრებით საგანგაშო იყო საზოგადოების დიდი ნაწილის მხრიდან 

მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების მცხოვრებლების მიმართ კრიტიკა 

ეთნიკურ წარმომავლობაზე თუ სხვა პირად მახასიათებელზე აქცენტირებით.  

ახალ კორონავირუსთან ბრძოლის პროცესში სტერეოტიპული დამოკიდებულება 

გამოიკვეთა ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანების მიმართაც. ვახტანგ 

ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ, მაკა 

სოლოღაშვილმა, მედპერსონალის დაინფიცირება შემდეგნაირად ახსნა - „ჩვენ მოგვიწია 

სამწუხაროდ არაადეკვატურ რამდენიმე პაციენტთან ურთიერთობა, რომლებსაც ფსიქიკური 

პრობლემები ჰქონდათ, ჰქონდათ პერსონალთან პირადი შეხება“402, რითაც ხელი შეუწყო 

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირების უარყოფით კონტექსტში წარმოჩენას.  

6.9.2. დისკრიმინაციის წახალისება მედიაში 

დისკრიმინაციის წახალისების მიმართულებით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა 

მედიაში სექსისტური403, ჰომოფობიური404 თუ სხვა ნიშნით დისკრიმინაციული გამოხატვის 

შემთხვევები. მათ შორის, ახალი კორონავირუსის პირველი ტალღის პერიოდში, 

დისკრიმინაციის წახალისებად შეფასდა „მთავარ არხზე“ გასული სიუჟეტი, რომელშიც 

საუბარი იყო ახალ კორონავირუსთან მიმართებით საზოგადოების ნაწილის 

უპირატესობებზე, მათი ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით.405 

                                                   
საუბრობდა. პარტია „გამარჯვებული საქართველოს“ ლიდერმა, ირაკლი ოქრუაშვილმა კი, საკუთარ 

ფეისბუქ გვერდზე სექსისტური პოსტი გამოაქვეყნა, სადაც აღნიშნა, რომ შევიდოდა კაცი პარლამენტში 

ქოცების ერთი-ორი ნაშის ხათრით. კიდევ ერთი შემთხვევა 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების დღეს 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის, კონსტანტინე შარაშენიძის მხრიდან ეროვნულ-დემოკრატიული 

პარტიის „ედპ“ წარმომადგენლის, მარიამ მეხრიშვილის, მიმართ გაკეთებულ სექსისტურ კომენტარს 

ეხებოდა - გათხოვდი და ჭკუას ეწიე. საკრებულოს სხდომაზე გამართულ დისკუსიაზე „მატყუარა პატარა 

გოგო“ უწოდა გორის საკრებულოს წევრმა ქართული ოცნებიდან, ზურაბ ყაჯრიშვილმა, ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს, ვასილისა ჯაბახიძეს. 

401 კომენტარის სქრინი ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3ghm0Dj > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

402 კომენტარი ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/3f7Ub1K > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

403 გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის წახალისების საფრთხე ქართულ მედიაში - „ფემინას“ მოკლე 

მიმოხილვა, ხელმისაწვდომია: <https://rb.gy/6fkqcb> [ბოლოს ნანახია24.03.2021] გადაცემა „პროფილში“ 

გასული სიუჟეტი, ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/i1riti > [ბოლოს ნანახია24.03.2021];  გაზეთ „რეზონანსის“ 

სტატია, ხელმისაწვდომია: <https://rb.gy/kynivd > [ბოლოს ნანახია24.03.2021] 

404 გადაცემა „ფარული კონვერტი“ ხელმისაწვდომია: < https://rb.gy/elpzhm > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

405 ხელმისაწვდომია:< https://rb.gy/3bi2fw > [ბოლოს ნანახია13.02.2021]. 
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6.10. სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიების 

ხარვეზები 

გასული საანგარიშო პერიოდის მსგავსად, კვლავ გამოწვევად რჩება სავარაუდო 

სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების არაეფექტიანი გამოძიება. ამ მხრივ, 

მომართვიანობა სტაბილურად მაღალია იეჰოვას მოწმეების მხრიდან, რომელთა 

პრეტენზიები, მათ შორის, გამოძიების გაჭიანურებას უკავშირდება. ასევე, გვხვდება 

შემთხვევები, როდესაც ლგბტ+ თემის წარმომადგენელთა მიმართ სავარაუდო 

სიძულვილით ჩადენილი ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის, ცემისა თუ 

სიცოცხლის მოსპობის მუქარის ფაქტების გამოძიებისას, საგამოძიებო ორგანოს ცნობით, 

შეუწყნარებლობის მოტივის გამოკვეთის მიზნით მიმდინარეობს საგამოძიებო 

მოქმედებები, თუმცა, ბუნდოვანი რჩება, კონკრეტულად რა საგამოძიებო მოქმედებები 

ჩატარდა ასეთი მოტივის გამოსავლენად, გონივრული ვადის გასვლის მიუხედავად კი, 

ბრალდებულად ან დაზარალებულად არავინაა ცნობილი.  

2020 წელს, სახალხო დამცველი გაუმჯობესებულ ტენდენციად მიიჩნევს, რომ სავარაუდო 

სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაულების შესწავლისას, განსაკუთრებით, იეჰოვას 

მოწმეთა მიმართ განხორციელებული დანაშაულების შემთხვევაში, წინა წლების 

პრაქტიკისგან განსხვავებით, გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 

მუხლით, რომელიც თავის თავში მოიცავს სიძულვილის მოტივს, თუმცა, მას 

სამართლებრივ ეფექტიანობას უკარგავს დროში გაჭიანურებული შესწავლის პროცესი. 

ამასთან, უმეტეს შემთხვევაში, მიღებული ინფორმაციიდან იკვეთება, რომ საქმეზე 

ტარდება საგამოძიებო მოქმედებები შესაძლო სიძულვილის მოტივის გამოსაკვეთად და 

გრძელდება გამოძიება, თუმცა, კონკრეტული პირებისთვის დაზარალებულის სტატუსის 

მინიჭების და ბრალდებულად ცნობის მაჩვენებელი მკვეთრად დაბალია. 

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

 საკანონმდებლო ცვლილებების გზით განისაზღვროს მარტივად განჭვრეტადი 

რეგულაციები, რომლებიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის უზრუნველყოფს 

კომერციული საბანკო მომსახურების მიღებას დისკრიმინაციის გარეშე, 

მომხმარებლის მოქალაქეობის მიუხედავად. 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 ახალი კორონავირუსის მართვის მიმართულებით დადგენილი ნებისმიერი 

შეზღუდვა და მისგან დაწესებული გამონაკლისი შემთხვევები შემუშავდეს 

არადისკრიმინაციული მიდგომით და ხელმისაწვდომი იყოს ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენელთათვის გასაგებ ენაზე; 
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 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის, საპენსიო ასაკს მიღწევა ყველა 

შემთხვევაში არ გამორიცხავდეს შეზღუდული შესაძლებლობიდან გამომდინარე 

სოციალური პაკეტის და ასაკობრივი პენსიის თანადროულად მიღების 

შესაძლებლობას. სოციალური უზრუნველყოფის არსებული წესი იმგვარად 

შეიცვალოს, რომ სახელმწიფოსგან ამ ორი ფინანსური სარგებლის ერთდროულად 

მიღების საკითხი, შესაბამისი პირის ინდივიდუალური საჭიროებების 

გათვალისწინებით წყდებოდეს; 

 ფიზიკური მისაწვდომობის ეროვნული გეგმა შეიმუშაოს დროულად, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ამ პირთა საკითხებზე მომუშავე 

ორგანიზაციების მაქსიმალური ჩართულობით. 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის 

და სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 

„ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტის განხორციელების წესების დამტკიცების 

თაობაზე“ 2014 წლის 7 ოქტომბრის №01-74/ნ ბრძანების №5 დანართში შევიდეს 

ცვლილება, რომ სექსუალური ძალადობის შედეგად დამდგარი ორსულობის 

შემთხვევაში, დაფინანსებისთვის, და ორსულობის შესაწყვეტად, საკმარისი იყოს 

სექსუალური ძალადობის საქმეზე დაწყებული სისხლისსამართლებრივი 

გამოძიება; 

 არსებული სოციალური, ეკონომიკური თუ ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამები 

ხელმისაწვდომი გახადოს საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე 

პირებისათვის საქართველოს მოქალაქეთა თანასწორად; 

 მოამზადოს შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები საჯარო დაწესებულებებში 

ანაზღაურებადი და კარიერულ წინსვლაზე ორიენტირებული სტაჟირებების 

დასანერგად; 

 მოამზადოს საქართველოს ორგანულ კანონში, „შრომის კოდექსი“, შესატანი 

ცვლილებები, რომლითაც ორსულობისა და მშობიარობის, ბავშვის მოვლისა და 

ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების პერიოდზე გასაცემი 

დახმარების/ანაზღაურების ოდენობა არსებითად დაუახლოვდება „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ კანონით დადგენილ სტანდარტს და, ამავე დროს, 

განისაზღვრება შეზღუდვები, რომელთა ფარგლებშიც, დამსაქმებლები 

უფლებამოსილნი იქნებიან დაადგინონ ორსულობისა და მშობიარობის, ბავშვის 

მოვლისა და ახალშობილის შვილად აყვანის გამო საშვებულებო ანაზღაურების 

მიღების წინაპირობები; 

 მოამზადოს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი 

ცვლილებები, რომლითაც გათვალისწინებული იქნება სუროგატი დედის და 
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სუროგაციის გზით დაბადებული ბავშვის მშობლების მიერ ორსულობის, 

მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო, შვებულებით სარგებლობის საკითხი. 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და შეფასებისა და გამოცდების 

ეროვნულ ცენტრს: 

 ერთიანი ეროვნული გამოცდების ეტაპზე გონივრული მისადაგების ვალდებულების 

სათანადოდ აღსასრულებლად, ნორმატიულ დონეზე გაიწეროს გონივრული 

მისადაგების ღონისძიების განსაზღვრისას მხარესთან დიალოგის, გონივრული 

მისადაგების არჩევის, განსაზღვრის და შეცვლის ინდივიდუალური კომუნიკაციის 

პროცედურა; 

 უზრუნველყოს „ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და 

სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის 

№19/ნ ბრძანებაში იმგვარი ცვლილებების განხორციელება, რომელიც 

გაითვალისწინებს რელიგიურ საჭიროებებს გამოცდების ორგანიზების პროცესში. 

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურს: 

 კერძო დამსაქმებელთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით, შეიმუშაოს 

სახელმძღვანელო, რომელშიც ასახული იქნება რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა 

ჩამოყალიბდეს ვაკანსიის შესახებ განცხადებები, რა ტერმინების გამოყენება იწვევს 

დისკრიმინაციას და როგორ შეიძლება განცხადების მორგება სამუშაოს 

სპეციფიკაზე დისკრიმინაციული შეზღუდვების გამოუყენებლად. 

სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს: 

 უზრუნველყოს სსიპ ლევან სამხარაულის ყველა ოფისში ქალი 

ექსპერტის/ექსპერტების დასაქმება, რომლებიც, სექსუალური ძალადობის 

შემთხვევაში, უფლებამოსილნი იქნებიან, ჩაატარონ  ექსპერტიზა. 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 172-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

საფუძველზე საქართველოს პარლამენტისთვის გაწეული საქმიანობის შესახებ 

წარდგენილ ანგარიშში ასახოს ინფორმაცია სიძულვილით მოტივირებული 

დანაშაულების გამოძიებასთან დაკავშირებით. 
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7. გენდერული თანასწორობა 

7.1.შესავალი 

 

ახალი კორონავირუსით გამოწვეული პანდემია ნეგატიურად აისახა გენდერული 

თანასწორობის მიღწევასა და ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე; მათ 

შორის ჯანდაცვის, ეკონომიკური გაძლიერების, უსაფრთხოების თუ სოციალური 

სამართლიანობის თვალსაზრისით.  

აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს საქართველოს პარლამენტმა გაითვალისწინა ქალთა 

დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტის რეკომენდაცია სავალდებულო 

კვოტირების მექანიზმის შემოღებასთან დაკავშირებით. მიუხედავად ამისა, არსებული 

გენდერული სტერეოტიპების გათვალისწინებით, კვლავ გამოწვევად რჩება ქალთა 

თანასწორუფლებიანი მონაწილეობა საჯარო და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ასევე, 

კრიტიკულად დაბალია უსაფრთხოების სექტორში დასაქმებულ და ხელმძღვანელ 

პოზიციებზე მყოფ ქალთა რაოდენობა.  

ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების კუთხით,  

გამოწვევად რჩება როგორც ოჯახის დაგეგმვის სერვისებისა და კონტრაცეპტივების 

სრულად ინტეგრირება პირველადი ჯანდაცვის საფეხურზე, ისე ადამიანის სექსუალობის 

შესახებ კომპლექსური განათლების სრული სახით ინტეგრირება ფორმალური 

განათლების სისტემაში. გარდა ამისა, სახალხო დამცველმა 2020 წელს განსაკუთრებული 

ყურადღება დაუთმო ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებული ქალების უფლებრივ 

მდგომარეობას. ამ მხრივ, პრობლემური იყო ხელმისაწვდომობა რეგულარულ 

ტესტირებაზე და მათი შრომითი უფლებების სათანადოდ რეალიზება.   

პანდემიის პირობებში განსაკუთრებით გაიზარდა ოჯახში ძალადობის რისკები და ამავე 

დროს, შემცირდა ოჯახში ძალადობის შემთხვევათა გამოვლენის შესაძლებლობა. 

სამწუხაროდ, გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალთა მკვლელობების (ფემიციდის) 

სტატისტიკა 2020 წელს არ შემცირებულა და პირიქით, ზრდის ტენდენციით ხასიათდება.  

პრობლემად რჩება ადრეულ ასაკში ქორწინების როგორც პრევენცია, ისე კონკრეტული 

შემთხვევების ეფექტიანად მართვა და რეფერირების მექანიზმის გამართულად მუშაობა.  

ასევე, არ გადადგმულა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ლგბტ+ პირთა უფლებრივი 

მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. ახალი კორონავირუსით გამოწვეული საყოველთაო 

კარანტინის და საგანგებო რეჟიმის ფონზე, გამოწვევები კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდა. 
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7.2.ქალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში  

 

ქალთა თანაბარი მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში კვლავ 

გამოწვევად რჩება, რადგან არსებული პოლიტიკური გარემო ვერ უზრუნველყოფს 

თანასწორუფლებიანობას და ქალებისთვის მრავალი ბარიერით გამოირჩევა.   

2020 წლის გენდერული უთანასწორობის გლობალური ინდექსის406 მიხედვით, ქალთა 

პოლიტიკური მონაწილეობისა და პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობის 

მაჩვენებლით, 153 ქვეყნიდან საქართველო, ბოლო 5 წლის განმავლობაში, 117-ე ადგილიდან 

94-ე ადგილზე დაწინაურდა. პარლამენტთაშორისი კავშირის მონაცემების407 მიხედვით 

კი, 188 ქვეყანას შორის, საქართველომ, 31 ქალით პარლამენტში, 140-ე ადგილიდან 109-ე 

ადგილზე გადაინაცვლა408, რაც გამოწვეულია გენდერული კვოტირების მექანიზმის 

დანერგვით.  

მისასალმებელია, რომ 2020 წელს საქართველოს პარლამენტმა გაითვალისწინა ქალთა 

დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტის რეკომენდაცია სავალდებულო 

კვოტირების მექანიზმის შემოღებასთან დაკავშირებით.409 გენდერული კვოტირების 

მექანიზმის დანერგვის მიუხედავად, საქართველოში ქალთა ჩართულობა პოლიტიკურ და 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში ჯერ კიდევ დაბალია. 2020 წლის არჩევნებზე 

საგრძნობლად გაძლიერდა ანტიგენდერული დისკურსი და იმატა ქალ პოლიტიკოსებზე 

თავდასხმის ფაქტებმა. ამ პერიოდში ქალი პოლიტიკოსების მიმართ გამოყენებული იყო 

დისკრიმინაციული, გენდერული სტერეოტიპების შემცველი და სექსისტური ენა.410   

სამწუხაროდ, 2020 წელს სავალდებულო კვოტირების მექანიზმის დანერგვის გარდა, 

პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალისა და კაცის თანაბარი მონაწილეობის ხელშესაწყობად სხვა 

მნიშვნელოვანი ღონისძიებები არ განხორციელებულა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თავად 

ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმის გენდერული თანასწორობის 

ქვეთავი411 პოლიტიკაში ქალთა ჩართულობის წასახალისებლად მინიმალურ აქტივობებს 

ითვალისწინებს, რაც, თავის მხრივ საკმარისი არ არის.  

                                                   
406 გენდერული უთანასწორობის გლობალური ინდექსი; ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3pfHeVM > [ბოლოს 

ნანახია 24.03.2021].    

407 პარლამენტთაშორისი კავშირის მონაცემები; ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3od2Sc0 > [ბოლოს ნანახია 

24.03.2021].  

408 მონაცემები ასახულია 2020 წლის დეკემბრის მდგომარეობით.  

409კვოტირების შესახებ განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები; ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3okcIsK > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021].    

410 "წინასაარჩევნო მონიტორინგის ანგარიში: სექსიზმი და გენდერული სტერეოტიპები სოციალურ 

მედიაში", მედიის განვითარების ფონდი,   23, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/36o6Icm > [ბოლოს ნანახია 

9.01.2021].     

411 ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმა; ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2Oqs3w0> [ბოლოს 

ნანახია 24.03.2021]. 
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2020 წელს, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად412, 

საქართველოს სამინისტროებში მოხელის თანამდებობაზე დასაქმებულია 26 000 პირი, 

საიდანაც 21 262 კაცია, ხოლო 4 738 ქალი. ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულთა 

გენდერული  განაწილება კი  შემდეგნაირია: 274 ქალი, 474 კაცი.413  

სახალხო დამცველის აპარატი დიდ ყურადღებას უთმობს ქვეყანაში გენდერული 

მეინსტრიმინგის განხორციელებას. აღსანიშნავია, რომ საქართველომ ბოლო წლებში 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა გენდერული პოლიტიკის დასახვეწად და 

საკანონმდებლო გარემოს გასაუმჯობესებლად. ასევე, შექმნილია გენდერული 

თანასწორობის ეროვნული ინსტიტუციური მექანიზმები, შემუშავებულია და სრულდება 

პერიოდული სამოქმედო გეგმები გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ 

ძალადობისა და ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს 

რეზოლუცია №1325-ის საკითხებზე. მიუხედავად ამისა, სახალხო დამცველის მიერ 

ჩატარებულმა კვლევამ414 ცხადყო, რომ გენდერული მეინსტრიმინგის ინსტრუმენტები 

ფორმალური და ფრაგმენტული ხასიათისაა. აუცილებელია აღინიშნოს, რომ 

მნიშვნელოვან ხარვეზად რჩება სხვადასხვა სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შექმნისა 

და ბიუჯეტირების პროცესში გენდერული მეინსტრიმინგის განხორციელება და შემდგომი 

მონიტორინგი.  

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს მის მიერ ნაკისრი 

ვალდებულებების შესახებ ცენტრალურ, განსაკუთრებით კი, მუნიციპალურ დონეზე 

თანამშრომელთა ინფორმირებას. ასევე პრობლემურია თანამშრომლების ცნობიერების 

ამაღლება ვალდებულებების შესასრულებლად საჭირო მექანიზმების შესახებ, რაც, თავის 

მხრივ, მნიშვნელოვნად აფერხებს გენდერული მეინსტრიმინგის ეფექტიან 

განხორციელებას. 

7.3. ქალთა ეკონომიკური მონაწილეობა  და შრომითი უფლებები  

 

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კვლევის თანახმად415, საქართველოში ქალებისა და კაცების 

დასაქმება არაფორმალურ ეკონომიკაში თითქმის თანაბარია, თუმცა ქალებისათვის 

არაფორმალური დასაქმება, კაცებისგან განსხვავებით, დიდწილად დაკავშირებულია 

ნაკლებ შემოსავალთან, მობილობის დაბალ დონესთან და დაბალ თვითშეფასებასთან. 

                                                   
412 საჯარო სამსახურის ბიურო, წერილი № გ4156; 10.03.2021.  

413 2019 წელს, სამინისტროებში დასაქმებული იყო 5707 ქალი და 21804 კაცი. ხელმძღვანელ პოზიციებზე 

დასაქმებული იყო 294 ქალი, 1004 კაცი. 

414 „გენდერული მეინსტრიმინგი - საქართველოს მიერ აღიარებული ვალდებულებებისა და მათი 

შესრულების სტატუსის მიმოხილვა“,36, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/30MxN5M > [ბოლოს ნანახია 

24.03.2021]. 

415 ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა საქართველოში, 

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, 2018 წელი,   17, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3r2YZYM > [ბოლოს ნანახია 

24.03.2021].  
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შესაბამისად, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე საუბრისას, აუცილებელია 

გენდერული ასპექტების გათვალისწინება.  

2020 წლის „გენდერული უთანასწორობის გლობალური ინდექსის“ მიხედვით416, ქალთა 

ეკონომიკური მონაწილეობისა და შესაძლებლობების მაჩვენებლით, საქართველო, 153 

ქვეყანას შორის, 61-ე ადგილზეა. კვლავ განსხვავდება სქესთა შორის შემოსავლის საშუალო 

მაჩვენებელი417, რომლის მიხედვითაც, საქართველო 118-ე ადგილს იკავებს. იმავე წყაროს 

მონაცემებით, თანაბარი შრომის თანაბარი ანაზღაურების მაჩვენებლით, საქართველო 73-

ე ადგილზეა.  

საქართველოში ქალები, კაცებთან შედარებით, 3-ჯერ მეტ დროს უთმობენ 

არაანაზღაურებად საოჯახო საქმიანობას.418 ახალი კორონავირუსით გამოწვეული 

პანდემიის პირობებში კი, ქალებისთვის საოჯახო საქმეებზე გაწეული აუნაზღაურებელი 

შრომის ტვირთი კიდევ უფრო დამძიმდა. საქართველოში კორონავირუსით გამოწვეული 

სიტუაციის სწრაფი გენდერული შეფასების თანახმად419, ქალების 42% აცხადებს, რომ 

პანდემიამდე არსებულ სიტუაციასთან შედარებით, ახლა ერთით მეტ საქმეს აკეთებენ. 

გარდა ამისა, სკოლების დახურვამ ქალებისთვის 31%-ით შეამცირა დასვენების დრო. 

დამატებითი გამოწვევაა ისიც, რომ ვირუსის გავრცელებამ ასევე შეზღუდა მიგრანტ 

ქალთა შრომითი შესაძლებლობები, რაც მათთვის და მათი ოჯახებისათვის საარსებო 

წყაროს დაკარგვას ნიშნავს.420 

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების შემადგენელი ნაწილია ქალი მეწარმეების 

ხელშეწყობა, რაც, თავის მხრივ, გულისხმობს როგორც ამ კუთხით მიმართული 

ღონისძიებების დაგეგმვას, ასევე ქალებისა და გოგოების ცნობიერების ამაღლებას. 2020 

წელს საგრანტო პროგრამის, „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში ბიზნეს გეგმების 

ეტაპზე გადავიდა 4103 განაცხადი, საიდანაც 2056 განაცხადის ავტორი ქალი იყო.421 

მიუხედავად ამისა, სახელმწიფოს მხრიდან ქალთა მეწარმეობის შესახებ ცნობიერების 

ამაღლების კამპანიები422 სრულად ვერ ფარავს დაინტერესებულ ჯგუფებს და ამას 

სახალხო დამცველის აპარატის მიერ სოფლად მცხოვრებ ქალებთან ჩატარებული 

შეხვედრებიც ადასტურებს. ამასთანავე, კვლავ შეუსრულებელია საქართველოს სახალხო 

                                                   
416 გენდერული უთანასწორობის გლობალური ინდექსი; ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3pfHeVM > [ბოლოს 

ნანახია 24.03.2021].      

417 იმავე წყაროს ინფორმაციით, კაცის სავარაუდო წლიური შემოსავალი ორჯერ აღემატება ქალისას და 

შეადგენს 13.2 (ათასი) აშშ დოლარს, მაშინ როდესაც ქალები საშუალოდ 6.5 (ათასი) აშშ დოლარს 

გამოიმუშავებენ. 

418 ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა საქართველოში, 

2018, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია,   34; ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/36p3SDW > [ბოლოს ნანახია 

24.03.2021]. 

419 საქართველოში COVID-19-ით გამოწვეული სიტუაციის სწრაფი გენდერული შეფასება, 2020, გაეროს 

ქალთა ორგანიზაცია,   35; ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/39AjXZr > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021].   

420 COVID-19 და ქალთა უფლებები, 2020, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი,   9; 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3j1TB5F > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021].   

421 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, „აწარმოე საქართველოში“, კორესპონდენცია №EG4/890.  

422 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წერილი №08/6643.  
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დამცველის რეკომენდაცია და არც მომავალში იგეგმება პროექტების დაფინანსებისა და 

პრიორიტეტების მინიჭების იმგვარად განსაზღვრა, რომელიც კონკრეტული რეგიონის 

სპეციფიკასა და საჭიროებებს გაითვალისწინებს.  

გარდა ზემოაღნიშნული თემებისა, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების კუთხით 

მუშაობისას აგრეთვე მნიშვნელოვანია სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის/ქალების 

საკომუნიკაციო საშუალებებსა და ინტერნეტზე წვდომის გაუმჯობესება და 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებში მათი შესაძლებლობების გაძლიერება. სახალხო 

დამცველის მიერ სოფლად მცხოვრებ ქალებთან ჩატარებული შეხვედრები კი, ცხადყოფს, 

რომ ინტერნეტსა და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებზე წვდომა სოფლად მცხოვრები 

მოსახლეობისთვის კვლავ გამოწვევად რჩება. 

მისასალმებელია ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის 

შვილად აყვანის გამო შვებულებების განსაზღვრისა და ანაზღაურების ახალი წესის 

ამოქმედება423, თუმცა კვლავ გამოწვევას წარმოადგენს მამის მიერ ბავშვის მოვლის გამო 

შვებულების აღება საჯარო სექტორში, რადგან 2020 წელს ამ უფლებით მხოლოდ ქალებმა 

ისარგებლეს.424 425 

კვლავ პრობლემად რჩება მარტოხელა და მრავალშვილიანი მშობლების  უფლებრივი 

მდგომარეობის საკითხი, რადგან სახელმწიფოს არ აქვს შეთავაზებული სპეციალური 

პროგრამები, ხოლო ადგილობრივ დონეზე არსებული პროგრამები ვერ უზრუნველყოფს 

მათ სრულყოფილ სოციალურ-ეკონომიკურ მხარდაჭერას. 2021 წლის 22 თებერვლის 

მდგომარეობით426, საქართველოში მარტოხელა მშობლის სტატუსი მიენიჭა 4847 პირს, 

საიდანაც 4830 მარტოხელა დედა იყო. აღსანიშნავია, რომ მშვილებელი მამის მხოლოდ 1 

შემთხვევა იკვეთება. რაც შეეხება მრავალშვილიან მშობლებს, სტატუსი დაუდგინდა 5501 

დედას. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ, მარტოხელა და 

მრავალშვილიანი მშობლების დასახმარებლად, მნიშვნელოვანია დაგეგმოს გენდერულად 

მგრძნობიარე პროგრამები და ბიუჯეტის დაგეგმვისას გაითვალისწინოს მათი რეალური  

საჭიროებები.   

7.4. ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება 

 

2020 წელს მსოფლიოში ,,ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ გაეროს უშიშროების 

საბჭოს მიერ მიღებული პირველი რეზოლუციის 20 წლისთავი აღინიშნა. ამ რეზოლუციის 

შემუშავებით გაერომ აღიარა ქალებისა და გოგოების მნიშვნელოვანი როლი  

უსაფრთხოების, მშვიდობის მშენებლობისა და კონფლიქტის მოგვარების პროცესებში. 

                                                   
423 საქართველოს შრომის კოდექსში შეტანილი ცვლილებების თანახმად, ორსულობის, მშობიარობისა და 

ბავშვის მოვლის გამო შვებულება ორ ნაწილად გაიყო: ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულება და  

ბავშვის მოვლის გამო შვებულება. ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3kgRifE > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

424 საჯარო სამსახურის ბიუროს წერილი №გ1089; 04.02.2021. 

425 დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანასწორობის უფლების თავში. 

426 იუსტიციის სამინისტროს წერილი: №01/37426; 01.03.2021.  
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ამავე რეზოლუციამ, საფუძველი ჩაუყარა ცხრა დამატებითი რეზოლუციის მიღებას,427 

რომელიც ყურადღებას უთმობს ქალთა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

ჩართულობას, მათ დაცვას, მათ წვდომას საჯარო სერვისებზე, ძალადობის ყველა ფორმის, 

მათ შორის, სექსუალური და გენდერული ნიშნით ძალადობის პრევენციის საკითხებს.  

2018 წელს, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების მიზნით, 

საქართველოს მთავრობამ №173 დადგენილებით მესამედ დაამტკიცა ,,ქალებზე, 

მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების 

განხორციელების 2018-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა428, რომლის ერთ-ერთი 

მიზანია უსაფრთხოების სექტორსა და სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ქალთა 

წარმომადგენლობის გაზრდა. საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა 

სამინისტროში ხელმძღვანელ პოზიციაზე დასაქმებული ქალების რაოდენობა კვლავ 

კრიტიკულად დაბალია.429 დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში სამხედრო ატაშეს 

პოზიციებზე კვლავ არ არიან ქალები. ამასთან, 2018-2020 წლებში არ გაზრდილა 

სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ქალთა წარმომადგენლობა, რომლის მაჩვენებელი 33%-

20%-ს შორის მერყეობდა.    

2018-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო 

ლოკალიზაციის პროცესი, რაც გულისხმობს აქტიურ თანამშრომლობას სამიზნე 

მუნიციპალიტეტებთან, მათი მუშაობის გაძლიერებას და სხვადასხვა მიზნობრივი 

ჯგუფების ჩართვას.430 საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ, ეროვნული სამოქმედო 

გეგმის მონიტორინგის შედეგები ცხადყოფს, რომ ლოკალიზაციის პროცესში ჩართული 

მუნიციპალიტეტების ცნობიერება და მზაობა სხვადასხვა აქტივობის მიმართულებით, 

გაზრდილია, თუმცა ადგილობრივ დონეზე კონკრეტული ღონისძიებების გამართვა კვლავ 

საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებზეა დამოკიდებული, განსაკუთრებით, 

კოვიდ პანდემიის პერიოდში. გარდა ამისა, მუნიციპალური პროგრამები ნაკლებად 

ეფექტიანი აღმოჩნდა პანდემიის დროს სიღარიბის მძიმე გავლენის შესამცირებლად.   

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა გაეროს მოსახლეობის ფონდის 

მხარდაჭერით მოამზადა კვლევა ,,კოვიდ-19-ის გავლენა კონფლიქტით დაზარალებულ 

ქალებსა და გოგოებზე“. კვლევის ფარგლებში გაანალიზდა პანდემიის გენდერული 

გავლენები კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობაზე, გამოვლინდა მათ წინაშე 

მდგარი გამოწვევები და პრობლემები. კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ამ დრომდე არ 

ამოქმედებულა ადრეული გაფრთხილების სისტემა, მათ შორის, არც კოვიდ-19-თან 

დაკავშირებული უსაფრთხოების რისკების პრევენციისა და მასთან გამკლავების გზები. 

                                                   
427 ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე რეზოლუციები; ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/39sU5hN > 

[ბოლოს ნანახია 24.03.2021].      

428 ეროვნული სამოქმედო გეგმა; ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2NNxBQp > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

429 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებული ქალების 

რაოდენობა 2020 წელს 6% იყო. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისში 

ხელმძღვანელ პოზიციაზე დღეის მდგომარეობით 33% ქალია დასაქმებული.   
430 გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) მიერ კოორდინირებულ ლოკალიზაციის პროცესში 

შერჩეული მუნიციპალიტეტებია: დუშეთი, გორი, ქარელი, კასპი, ხაშური, საჩხერე, სტეფანწმინდა, 

წალენჯიხა, წყალტუბო; ზუგდიდი. 
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კონფლიქტით დაზარალებული ქალები საუბრობდნენ კორონავირუსთან დაკავშირებულ 

სტიგმასა და ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე, მათ შორის, ოჯახის წევრების მხრიდან. სტიგმა 

ქალებს აიძულებდათ დაემალათ ინფიცირების სტატუსი და არ მიემართათ ჯანდაცვის 

დაწესებულებებისთვის. 2020 წელს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ, მათ შორის, 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირებისთვის პრობლემა იყო წვდომა საკვებსა 

და მედიკამენტებზე. განსაკუთრებით პრობლემური იყო ამ მხრივ მდგომარეობა 

ახალგორსა და გალში.  

საქართველოს სახალხო დამცველის არაერთი რეკომენდაციის მიუხედავად, კვლავ 

გამოწვევად რჩება ფსიქოლოგის მომსახურებაზე მისაწვდომობა. რიგ სოფლებში 

პრობლემურია როგორც წვდომა სამშობიაროებსა და კეთილმოწყობილ ამბულატორიებზე, 

ისე ექიმების არასაკმარისი რაოდენობა. ცალსახად მისასალმებელია შერიგებისა და 

ჩართულობის პოლიტიკის ფარგლებში სახელმწიფო რეფერალური პროგრამით 

აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები პირებისთვის ჯანდაცვის სერვისების 

უფასო მომსახურების უზრუნველყოფა, თუმცა მიმდინარე წელს, არსებული სერვისებით 

სარგებლობას ხელი შეუშალა კოვიდვირუსის გავრცელების თავიდან ასარიდებლად 

დაწესებულმა შეზღუდვებმა. 

საქართველოს სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს დევნილი და კონფლიქტის 

შედეგად დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინასების პრაქტიკას, თუმცა 

რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის ინფორმაციით, პრობლემურია ფინანსური 

დახმარების რაოდენობრივი მაჩვენებელის კვოტა,431 რასაც ემატება კომპიუტერულ 

ტექნიკასა  (განსაკუთრებით მრავალშვილიან ოჯახებში) და ინტერნეტზე წვდომის 

პრობლემაც.  

7.5. ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები 

 

სახალხო დამცველი აქტიურად აკვირდება საქართველოში ქალთა სექსუალურ და 

რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული უფლებრივი მდგომარეობის 

განვითარებას. ამ მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლა, ქვეყანაში 

გენდერული თანასწორობის შეფასების პროცესში, მნიშვნელოვანი საზომია. 

დედათა ჯანმრთელობის კუთხით 2020 წელს განხორციელებული პროგრესის 

მიუხედავად,432 კვლავ რჩება რიგი გამოწვევები. დედათა ჯანმრთელობის სახელმწიფო 

პროგრამა კვლავ მხოლოდ ფიზიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ასპექტებით 

შემოიფარგლება და არ მოიცავს ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისს ორსულობის, 

                                                   
431 საოკუპაციო ხაზის ახლომდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსწავლეები, სკოლის დამამთავრებელ 

კლასებში სწავლას განაგრძობენ სოფელ პერევის სკოლებში, შესაბამისად, თავად პერევში მცხოვრებ 

მოსწავლეთათვის ამ პროგრამით სარგებლობა იზღუდება, ვინაიდან, დაწესებული კვოტირებიდან 

გამომდინარე, მხოლოდ 5 მოსწავლის დაფინანსებაა შესაძლებელი. შეხვედრა სოფელ პერევში, 2020 წელი.  
432 სახალხო დამცველის რეკომენდაციის საფუძველზე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ დაამტკიცა კლინიკური 

მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტი (პროტოკოლი) და კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაცია (გაიდლაინი) პერინატალური პერიოდის მართვა ფსიქიკური აშლილობის დროს. 
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მშობიარობის და მშობიარობის შემდგომი პერიოდისთვის. ასევე, პერინატალური 

სერვისებისგან განსხვავებით, სახელმწიფოს კვლავ არ გააჩნია სისტემური ხედვა ქალის 

მშობიარობის შემდგომი ზრუნვის სერვისების შესახებ. 

გარდა ამისა, გამოწვევად რჩება როგორც ოჯახის დაგეგმვის სერვისებისა და 

კონტრაცეპტივების სრულად ინტეგრირება პირველადი ჯანდაცვის საფეხურზე,433 ისე  

მისი დაფინანსების კომპონენტის ინტეგრირება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში. 

გარდა ფინანსური წვდომის საკითხისა, კონტრაცეპტივებზე წვდომას ართულებს მასთან 

დაკავშირებული დაბალი ინფორმირებულობაც. დამატებითი გამოწვევაა ისიც, რომ 

თანამედროვე კონტრაცეპტივებთან, მათ მოქმედებასა და მოხმარების წესებთან 

დაკავშირებით, საზოგადოებაში უამრავი არამართებული ინფორმაციაა გავრცელებული. 

აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველის მიერ ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების 

შედეგად მიღებული ინფორმაციის თანახმად, მცდარი ინფორმაციის გამავრცელებლები, 

ხშირ შემთხვევაში, თავად გინეკოლოგები არიან. ამ გამოწვევასთან ეფექტიანად 

გამკლავებას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას სძენს ის ფაქტი, რომ 2018 წელს 

საქართველოში ჩატარებული მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის თანახმად, 

ოჯახის დაგეგმვის დაუკმაყოფილებელი საჭიროების434 დონე 23,1 %-ს შეადგენს, რაც 

ევროპული სტანდარტებით, ძალიან მაღალი მაჩვენებელია435 და ცხადია, განაპირობებს 

არასასურველი ორსულობის დადგომის რისკს. 

კვლავ გამოწვევად რჩება ადამიანის სექსუალობის შესახებ კომპლექსური განათლების 

სრული სახით ინტეგრირება ფორმალური განათლების სისტემაში. დღესდღეობით, 

განათლების აღნიშნული კომპონენტი მხოლოდ ზედაპირულად არის სასკოლო 

განათლების ნაწილი და ის ვერ უზრუნველყოფს მოზარდების სათანადო ინფორმირებას 

გენდერული და ძალაუფლებრივი უთანასწორობების, სექსუალური ორიენტაციის, 

გენდერული იდენტობის, უსაფრთხო სექსუალური ურთიერთობების და სხვა 

მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ ადამიანის სექსუალობის 

შესახებ კომპლექსური განათლების ნაკლებობა, აფერხებს გოგოებს, თავი დაიცვან 

ადრეულ ასაკში ქორწინებისგან, ადრეულ ასაკში ორსულობისა და სხვა მჩაგვრელი 

პრაქტიკებისგან. ამასთან დაკავშირებით, საყურადღებოა, რომ სსიპ - ლ. საყვარელიძის 

სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრის წინასწარი ინფორმაციით, 2020 წელს საქართველოში 18 წლამდე მოზარდების 

                                                   
433 საქართველოს სახალხო დამცველის კვლევა; ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3clXBMN > [ბოლოს ნანახია 

24. 03.2021]. 

434 ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ტერმინს, „ოჯახის დაგეგმვის დაუკმაყოფილებელი 

საჭიროება“, შემდეგნაირად განმარტავს: „ქალები, რომლებსაც ოჯახის დაგეგმვის დაუკმაყოფილებელი 

საჭიროება გააჩნიათ, არიან ნაყოფიერი და სქესობრივად აქტიური, მაგრამ არ იყენებენ კონტრაცეფციის 

არცერთ მეთოდს და აცხადებენ, რომ არ სურთ მეტი შვილის გაჩენა, ან ჯერჯერობით არ სურთ კიდევ ერთი 

შვილის გაჩენა“. ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3qXAzzS > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

435 სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა საქართველოში; ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/39tFzGI > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 



193 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

ორსულობების 578 შემთხვევა აღირიცხა,436 რაც 2019 წლის მონაცემებთან შედარებით, 

შემცირებული მაჩვენებელია.437 

განათლების ამ კომპონენტის ნაკლებობა ასევე განაპირობებს არასრულწლოვნების მიერ, 

მათ მიმართ სექსუალური თუ სხვა სახის ძალადობის ამომცნობი უნარების არქონას. 

კვლავ გამოწვევად რჩება ორსულობის უსაფრთხო შეწყვეტის სერვისის ტერიტორიული და 

ფინანსური მისაწვდომობა. ამ ბარიერს ამწვავებს აბორტის სერვისისთვის დაწესებული 5-

დღიანი სავალდებულო მოსაფიქრებელი პერიოდი,  რაც განსაკუთრებით პრობლემურია 

რეგიონებში, სოფლად მცხოვრები ქალების შემთხვევაში. სახალხო დამცველის და ასევე, 

საკითხზე მომუშავე სხვა ორგანიზაციების438 მიერ ჩატარებული კვლევით დასტურდება, 

რომ 5-დღიანი სავალდებულო მოსაფიქრებელი პერიოდი ვერ აღწევს აბორტების რიცხვის 

შემცირების ან სხვა რაიმე ლეგიტიმურ მიზანს და პირიქით, ამ სერვისზე მისაწვდომობის 

კუთხით, დამატებით ბარიერებს უქმნის სერვისის მაძიებლებს.439კვლევის 

რესპონდენტების მხრიდან აღინიშნა შემთხვევები, როდესაც 5-დღიანი პერიოდის 

გასვლის შემდეგ ქალი სამედიცინო დაწესებულებაში აღარ დაბრუნდა - აბორტი სხვა 

დაწესებულებაში გაიკეთა, ან ორსულობის შეწყვეტის თვითნებურ გზას მიმართა და 

ჯანმრთელობის გაუარესებული მდგომარეობით (სისხლდენით) დაბრუნდა იმავე 

სამედიცინო დაწესებულებაში.440 

ყოველივე ზემოაღნიშნულთან ერთად, უნდა აღინიშნოს სექსუალური და 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისებზე ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული 

ის საკითხები, რომლებიც პანდემიის პირობებში გამოვლინდა. 

გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის ხელშეწყობით გაკეთებული 

მოკვლევის441 შედეგად დადგინდა, რომ 2020 წლის გაზაფხულის პერიოდში იკლო 12 

კვირამდე ვადის ორსულების მიერ პირველი ანტენატალური ვიზიტების რაოდენობამ და 

ზოგადად, აღნიშნულ პერიოდში, 2019 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, უფრო 

ნაკლებმა ორსულმა ისარგებლა სრულად 8 უფასო ანტენატალური ვიზიტით. 

ეს, შესაძლოა, გამოწვეული იყოს როგორც გადაადგილებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვებითა და ინფიცირების მაღალი რისკის შიშითაც, ისე, სამედიცინო 

დაწესებულებების მიერ ანტენატალური კონსულტაციებისთვის განკუთვნილი სამუშაო 

                                                   
436 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრის წერილი № 06/249; 20.01.2021.  

437 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრის 2020 წლის 20 იანვრის წერილის (№ 01/629) თანახმად, აღნიშნული რიცხვი 2019 წელს 

664-ს შეადგენდა. 

438 „საქართველოში სოფლად მცხოვრებ და იძულებით გადაადგილებულ ქალებს შორის მედიკამენტურ 

აბორტზე ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული ბარიერების ხარისხობრივი კვლევა“, საინფორმაციო  

სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი თანადგომა“, 2020, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3qOSf0i > [ბოლოს 

ნანახია 24.03.2021]; 

439 კვლევის ანგარიში; ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3birLj9> [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

440 იქვე. 

441 How COVID-19 Related Isolation Measures Impacted Access to Selected Sexual and Reproductive Health Services in 

Georgia”, 2020, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3s7eVKF > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 
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დღეებისა და პანდემიის პირობებში ჯანდაცვის სპეციალისტების რაოდენობრივი 

შემცირებით.442 

ამავე მოკვლევის თანახმად დადასტურდა, რომ პანდემიასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები დამატებითი და მნიშვნელოვანი ბარიერი გახდა ორსულობის ხელოვნური 

შეწყვეტის სერვისის მაძიებლებისთვის, რამაც გაზარდა არაუსაფრთხო აბორტების 

მატების რისკი. მოკვლევის თანახმად, აბორტის სერვისის მიმწოდებელი სამედიცინო 

დაწესებულებების ნაწილმა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯამრთელობის 

სერვისების მიწოდებაში ტელემედიცინა დანერგა, რაც,  მაგალითად, გულისხმობს პრე და 

პოსტ-აბორტული კონსულტაციის ონლაინრეჟიმში მიწოდებას. მოკვლევის თანახმად, 

ერთმა კლინიკამ, პანდემიის პირობებში, აბორტის სერვისის მთლიანად ტელემედიცინის 

(დისტანციურ) რეჟიმში მიწოდების საპილოტე პროექტი განახორციელა, რაც სრულად 

შეესაბამება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დადგენილ გაიდლაინებს, 

რომელთა თანახმად, თვითმართვადი აბორტი უსაფრთხოა ორსულებისთვის, რომლებსაც 

აქვთ ინფორმაცია ეფექტიანი პროტოკოლების შესახებ და წვდომა შემდგომ სამედიცინო 

ზრუნვაზე, საჭიროების შემთხვევაში. 

7.5.1. პანდემიის გავლენა ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებულ ქალებზე 

ჯანდაცვის სექტორში, ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ საფეხურზე დასაქმებული პირების 

სრული უმრავლესობა, მსოფლიოს მასშტაბით, ქალია.443 ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციის ინფორმაციით, მსოფლიოში 28,5 მილიონი ექთნიდან, 24 მილიონი ქალია. 

ამავე ორგანიზაციის ცნობით, ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებული ადამიანების 70 

პროცენტი, მსოფლიოს მასშტაბით, ასევე ქალია.444 შესაბამისად, პანდემიის პირობებში 

ჯანდაცვის სექტორისთვის დამახასიათებელი გართულებული სამუშაო სპეციფიკა, 

არაპროპორციულად აისახა ამ სექტორში დასაქმებულ ქალებზე. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სახალხო დამცველმა 2020 წელს განსაკუთრებული 

ყურადღება მიაქცია ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებული ქალების უფლებრივ 

მდგომარეობას.  

სახალხო დამცველის მიერ ჩატარებული მოკვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ პანდემიამ 

გამოიწვია ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებული ქალების ფსიქოემოციური მდგომარეობის 

მნიშვნელოვანი გაუარესება. ამის პარალელურად, დამსაქმებლების მხრიდან ამას არ 

მოჰყოლია საჭიროების ადეკვატური რეაგირება და ფსიქოლოგის/სტრესის მართვის 

შესახებ ინფორმირებულობისა და აღნიშნული უნარების გასაუმჯობესებელი აქტივობის 

შეთავაზება დასაქმებული პირებისთვის.  

                                                   
442 დამსაქმებლების გადაწყვეტილებით, ინფიცირების მაღალი რისკის გამო, 70 წელს გადაცილებული 

ჯანდაცვის სპეციალისტები პანდემიის პირობებში შეზღუდულად მუშაობდნენ 2020 წლის განმავლობაში. 

443 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად, მსოფლიოს მასშტაბით, ჯანდაცვის სექტორში 

დასაქმებული ადამიანების 70% ქალია.   

444 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემები; ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3my6G7h > [ბოლოს 

ნანახია 24.03.2021].  
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აღსანიშნავია, რომ, ვინაიდან პანდემიის პირობებში ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებულ 

პირებს ხშირად, შესაძლოა, უფრო ხანგრძლივი მორიგეობები უწევდეთ, ვიდრე 

ჩვეულებრივ, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მათი სამუშაო გარემოს მისადაგება 

მათსავე საჭიროებებთან. მოკვლევამ დაადგინა, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც 

სამედიცინო დაწესებულებები არ არის დასაქმებულების საჭიროებების შესაბამისად 

აღჭურვილი, მაგალითად, ექიმებს და ექთნებს არ აქვთ საშხაპეები და მოსასვენებელი 

ადგილები, რაც მნიშვნელოვანია ჰიგიენის ნორმების სათანადოდ დასაცავად, ასევე, მათი 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობისთვის. 

მოკვლევის შედეგად ასევე დადგინდა, რომ ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებულ ქალებში 

უკიდურესად დაბალია ინფორმირებულობის დონე დასაქმების ადგილას სექსუალური 

შევიწროების, მისი რაობის და მასზე რეაგირების მექანიზმების კუთხით. 

რესპონდენტების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მათ არ აქვთ ინფორმაცია, 

ვის უნდა მიმართონ იმ შემთხვევაში, თუ ამ პრობლემის წინაშე დადგებიან, მათთან ამ 

საკითხთან დაკავშირებით, დამსაქმებელს არ უსაუბრია. 

მოკვლევის შედეგად ასევე გამოიკვეთა, რომ ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებული ქალები 

ხშირად ხდებიან საზოგადოებისგან გარიყვის/დისკრიმინაციის მსხვერპლები იმ ნიშნით, 

რომ ჯანდაცვის სექტორში მუშაობენ და საზოგადოება მათ ინფიცირების მომეტებული 

რისკის მქონე პირებად აღიქვამს. რეგიონებში მცხოვრები რესპონდენტების თანახმად, 

საზოგადოების ამგვარმა მიდგომამ მათთვის გაართულა სამედიცინო დაწესებულებიდან 

სახლში (ხშირად, მეზობელ სოფელში) ტრანსპორტირების საკითხი იმ პერიოდებში, 

როდესაც მათი დამსაქმებელი არ უზრუნველყოფდა მათ ტრანსპორტირებას. მათი თქმით, 

ადგილობრივი მცხოვრებლები, რომლებიც მათ ტრანსპორტირებას სთავაზობდა და 

ხშირად, ტაქსის მძღლებიც, უარს აცხადებდნენ მათ ტრანსპორტირებაზე ვირუსის 

გადადების რისკის გამო. 

7.6. ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) 

 

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2020 წლის ანგარიშის 

თანახმად, საქართველო სრულად აკმაყოფილებს ტრეფიკინგთან ბრძოლის მინიმალურ 

სტანდარტებს და კვლავ პირველ კალათში ინარჩუნებს ადგილს. მიუხედავად ამისა, 

ანგარიშში ყურადღება გამახვილებულია მთელ რიგ საკითხებზე, რომელზეც 

მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ მუშაობა გააძლიეროს, მათ შორის, დანაშაულის 

პროაქტიულად გამოვლენის მიმართულებით.445 სამწუხაროდ, კვლავ დაბალია როგორც 

შემთხვევათა გამოვლენის მაჩვენებელი446, ისე სერვისებით მოსარგებლე პირთა 

რაოდენობა.  

აქვე აღსანიშნავია, ევროპის საბჭოს ადამიანებით უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ 

ბრძოლის მიზნით შექმნილი ექსპერტთა ჯგუფის (GRETA) ანგარიში საქართველოს 

                                                   
445 აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში; ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3acDJJC>[ბოლოს ნანახია 

30.01.2021].  

446 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წერილი № 1062; 02.02.2021.  
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შესახებ447, სადაც მთავარი აქცენტი კეთდება ტრეფიკინგის მსხვერპლთა 

მართლმსაჯულების მისაწვდომობაზე.  მონიტორინგის ჯგუფი (GRETA) ასევე შეშფოთებას 

გამოთქვამს იდენტიფიცირებული მსხვერპლების დაბალი მაჩვენებლისა 

მსხვერპლებისთვის სტატუსის მინიჭების გართულებული პროცედურების გამო.  

 

სახალხო დამცველის მიერ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრებში ჩატარებული 

მონიტორინგის შედეგები448 ცხადყოფს, რომ წინა წლების მსგავსად, მდგომარეობა 

არსებითად არ შეცვლილა. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისსა და ბათუმში ფიზიკური 

გარემო წინა წლებთან შედარებით გაუმჯობესებულია, ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურება საჭიროებს დახვეწას და ბენეფიციარებისთვის 

საჭიროებებზე მორგებული სერვისების შეთავაზებას. 

მისასალმებელია, რომ 2020 წელს დამტკიცდა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 

წინააღმდეგ ბრძოლის 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს 

ისეთ მნიშვნელოვან ამოცანებს, როგორიცაა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 

დანაშაულის პრევენცია, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის გამოვლენის 

მექანიზმების დახვეწა და ეფექტიანი სისხლისსამართლებრივი დევნის წარმოება, 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა/დაზარალებულთა საზოგადოებაში 

რეინტეგრაციის ხელშეწყობა, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 

პოლიტიკის გაუმჯობესება კოორდინაციისა და თანამშრომლობის მექანიზმების 

გაძლიერების გზით. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების 

განხორციელება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ამ დანაშაულთან ბრძოლას. 

 

 

 

 

 

                                                   
447 შეფასების ანგარიში, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3rb8UeL> [ბოლოს ნანახია 24.03.2021].  

448 მონიტორინგის ანგარიში, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/39wtVed> [ბოლოს ნანახია 24.03.2021].   

15 საქმეზე

4 პირის მიმართ

29 პირის მიმართ

3 არასრულწლოვანს 

3 სრულწლოვანს 

ადამიანით ვაჭრობის …

სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებულ …

ტრეფიკინგის 5 საქმეზე დადგა …

ტრეფიკინგის დაზარალებულის სტატუსი …

ტრეფიკინგის მსხვერპლის სტატუსი მიენიჭა 

ტრეფიკინგის დანაშაულის 2020 წლის სტატისტიკა
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7.7. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა 

 

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მიმართულებით განხორციელებული პოზიტიური 

ცვლილებების449 მიუხედავად, კვლავ გამოწვევად რჩება პრობლემისადმი 

ყოვლისმომცველი მიდგომა და სახელმწიფო უწყებებს შორის შეთანხმებული მუშაობა.  

ჯერ კიდევ რჩება ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობასთან ეფექტიანი ბრძოლის 

შემაფერხებელი სისტემური ხარვეზები. კერძოდ, კვლავ დგას ოჯახში ძალადობის 

შემთხვევათა შესწავლის პროცესში სოციალური მუშაკების ეფექტიანად ჩართვის 

პრობლემა, არ შემუშავებულა სოციალური მომსახურების სახელმძღვანელო წესები, რაც 

მნიშვნელოვანია შემთხვევათა წარმატებულად სამართავად. ასევე, პრობლემურია 

მოძალადისთვის ძალადობრივი დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლაზე 

ორიენტირებული სავალდებულო სწავლების კურსის გავლა.  

კვლავ დაბალია ინფორმირებულობის დონე ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 

სახელმწიფო სერვისების შესახებ. პრობლემად რჩება ძალადობის მსხვერპლთა სათანადო 

გაძლიერება, მათი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ფინანსური მხარდაჭერა. ქალთა 

მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და 

ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენციის 30-ე 

მუხლით განსაზღვრული ვალდებულების შესაბამისად, კვლავ არ შემუშავებულა 

დროული, ადეკვატური და ეფექტიანი კომპენსაციის გაცემის წესი.  

ამასთან, კვლავ პრობლემურია სექსუალური დანაშაულის კუთხით არსებული 

კანონმდებლობა. მიმდინარე საანგარიშო წელს, საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ 

დაუჭირა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში „გაუპატიურების“ ხარვეზიან 

ნორმაში (მუხლი 137) ცვლილებების შეტანას. შედეგად, სექსუალური ძალადობის 

დეფინიციები მსხვერპლის თავისუფალი და ნებაყოფლობითი თანხმობის არარსებობას 

კვლავ არ ეფუძნება და არ შეესაბამება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 

სტანდარტებს. სახალხო დამცველის მიერ გაანალიზებული საქმეების მიხედვით, 

სექსუალური ძალადობის მუხლების დღევანდელი დეფინიცია, რიგ შემთხვევაში, 

შესაძლო დამნაშავეებს დაუსჯელს ტოვებს, რადგან მსხვერპლის მხრიდან ფიზიკური 

წინააღმდეგობის გაწევა და სხეულზე ფიზიკური დაზიანებების არსებობა, შეიძლება 

ითქვას, რომ დანაშაულის ელემენტს უთანაბრდება.450 

                                                   
449 განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად, 2020 წლის 1 სექტემბრიდან, 

შემაკავებელი ორდერის გამოცემასთან ერთად, განმეორებითი ძალადობის რეალური საფრთხის 

არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია მოძალადის მიმართ ელექტრონული ზედამხედველობა 

დაწესდეს. ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/36mL4ow > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021].    

450 ქალთა მიმართ სექსუალური ძალადობის საქმეებზე მართლმსაჯულების განხორციელება 

საქართველოში, კვლევის ანგარიში, 2020 წელი, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3t9l3De > [ბოლოს ნანახია 

24.03.2021].  
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საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილი საქმეების მიხედვით, კვლავ 

იკვეთება მოძალადის მხრიდან მსხვერპლის დასჯის მიზნით ბავშვით მანიპულირების 

ტენდენცია, რაც მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს ძალადობის მსხვერპლ ქალს და მის შვილს. 

შესწავლილი საქმეების მიხედვით, ტენდენცია უცვლელია და ოჯახში ძალადობა 

განსაკუთრებით მძიმედ აისახება დაბალი შემოსავლის მქონე ან შემოსავლის არმქონე 

ქალებზე, ეს პრობლემა განსაკუთრებით წარმოჩინდა პანდემიის ფონზე, როდესაც მთელ 

რიგ მომსახურების სფეროებში დასაქმებული ქალები უსამსახუროდ დარჩნენ. 

შესწავლილი საქმეების მიხედვით, ძალადობა ასევე მძიმედ აისახება ეთნიკური 

უმცირესობის წარმომადგენელ ქალებზე, ხანდაზმულებზე და ქალებზე, რომელთა 

პარტნიორები/ყოფილი პარტნიორები სამართალდამცავ უწყებებში მუშაობენ. 

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საქმეთა შესწავლა აჩვენებს, რომ პრობლემად 

რჩება ძალადობის სწორად იდენტიფიცირება, განსაკუთრებით პრობლემურია 

ეკონომიკური ძალადობის გამოვლენა451 და ძალადობის რიგი შემთხვევების გენდერული 

პერსპექტივით შესწავლა. გენდერული დისკრიმინაციის მოტივის გამოკვეთის 

მაჩვენებელი ყოველწლიურად იზრდება, რაც უდავოდ მისასალმებელია, რადგან 

დანაშაულის სწორი კვალიფიკაციის და ადეკვატური სასჯელის შეფარდებისთვის არის 

                                                   
451 მიმდინარე საანგარიშო წელს, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერის დეპარტამენტი 

საგამონაკლისო წესით გაეცნო ნ.ბ.-ს ოჯახში ძალადობის ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეს. საქმის 

მასალების გაცნობის შედეგად გამოიკვეთა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მტკიცებულებების დიდი 

ნაწილი ეხებოდა ეკონომიკურ ძალადობას, ბრალის შესახებ დადგენილება თავდაპირველად არ 

მსჯელობდა ძალადობის ამ ფორმაზე. სისტემატური ეკონომიკური ძალადობა ბრალის შესახებ 

დადგენილებაში მოგვიანებით აისახა, ამ მხრივ პროკურატურამ გაიზიარა დაზარალებულის 

წარმომადგენლის მოთხოვნა და ბრალი დააზუსტა (საქმე №5729/20). ასევე, სხვა შესწავლილი საქმეების 

მიხედვით, ზოგიერთ შემთხვევაში სამართალდამცავ უწყებას უჭირს ზღვარის გავლება კერძო დავასა და 

ეკონომიკურ ძალადობას შორის. ეკონომიკური ძალადობის გამოვლენის პრობლემას ადასტურებს 

შემაკავებელი ორდერების სტატისტიკაც, დაბალია ძალადობის ამ სახეზე ორდერის გამოცემის 

მაჩვენებელი. 

90

23

9

78

გაუპატიურება (სსკ მუხლი 137)

სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედება 

(სსკ მუხლი 138)

პირის  სხეულში  სექს.  ხასიათის  შეღწევის  ან  

სექს. ხასიათის სხვაგვარი ქმედების იძულება 

(სსკ მუხლი 139)

გარყვნილი ქმედება (სსკ მუხლი 141) 

2020 წელს გამოძიების დაწყების მაჩვენებელი
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აუცილებელი, თუმცა მთელ რიგ საქმეებში ამ მოტივის გამოკვეთა კვლავ პრობლემად 

რჩება.452  

ასევე, იმ საქმეებში, სადაც ჩართული არ არის მოწმის და დაზარალებულის 

კოორდინატორი, პრობლემას წარმოადგენს სამართალდამცავი უწყების 

წარმომადგენლების მხრიდან მსხვერპლის ინფორმირება თავშესაფრების და კრიზისული 

ცენტრების მომსახურების შესახებ. ამას ადასტურებს არამხოლოდ უშუალოდ 

მსხვერპლების განცხადება, რომ მათთვის სერვისებზე ინფორმაცია არ მიუწოდებიათ, 

ასევე, რეგიონში მდებარე კრიზისულ ცენტრებში შემთხვევათა გადამისამართების 

კრიტიკულად დაბალი მაჩვენებელი.  

პრობლემად რჩება ქალის მიმართ და ოჯახში ძალადობის ინდივიდუალური საქმეების 

შესწავლის დროს რეაგირების განმახორციელებელ უწყებებს შორის შეთანხმებული 

თანამშრომლობა. უწყებები ნაკლებად მიმართავენ სხვადასხვა სპეციალისტის 

ჩართულობით საქმის განსახილველი შეხვედრების (ე.წ. ქეის კონფერენციების) მოწყობის 

პრაქტიკას, იმ საქმეებზე რეაგირების დროსაც კი, სადაც, წლების განმავლობაში, 

ძალადობის პრევენცია მხოლოდ ერთი უწყების ძალისხმევით ვერ ხერხდება.453 

პრობლემურია შესწავლილი საქმეები, სადაც შემაკავებელი ორდერი მსხვერპლის 

წინააღმდეგაც გამოიცემა, ზოგჯერ ძალადობის ჩამდენი პირი მსხვერპლის დათრგუნვის 

მიზნით მიმართავს პოლიციას და მსხვერპლის მოძალადედ წარმოჩენას ცდილობს, ასეთ 

შემთხვევაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, სწორად გაანალიზდეს შემთხვევა და 

მსხვერპლის მდგომარეობა არ დამძიმდეს.454 

                                                   
452 2020 წელს გენდერის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ოჯახური დანაშაულის ჩადენისთვის 

სისხლისსამართლებრივი დევნა 200 პირის მიმართ დაიწყო. საქართველოს გენერალური პროკურატურის 

წერილი №13/63788; 10.11.2020; ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3bkK4Va >[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]; 2019 

წელს ეს მონაცემი 119-ს შეადგენდა. №13/7878, 07.02.2020. 

453 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 26 ნოემბრის რეკომენდაცია (№ 08-2/11690) საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს გენერალურ პროკურატურას და საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს მ. და მ. ტ-ების ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების თაობაზე. 

454 თ.ტ.-ს საქმე (№ 5165/20), სადაც პოლიციამ შემაკავებელი ორდერი მსხვერპლის მიმართ გამოსცა. 

მოგვიანებით, განმცხადებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ორდერი სასამართლომ გააუქმა, ხოლო 

თ.ტ.-ს მეუღლეს, თ.ტ.-ს მიმართ განხორციელებულ ოჯახში ძალადობისა და იძულების ფაქტებზე 

პროკურატურამ რამდენიმე მუხლით წარუდგინა ბრალდება. ბ.პ-ს საქმე (№ 11404/20, № 3849/20). ბ.პ, ასევე, 

უთითებდა რომ თავად იყო ძალადობის მსხვერპლი დედისა და ძმის მხრიდან. პოლიციამ შემაკავებელი 

ორდერი ბ.პ.-ს მიმართ გამოსცა. მოგვიანებით კავშირი „საფარი“- ს იურისტის დახმარებით ორდერი 

სასამართლომ გააუქმა. ტ.გ.-ს საქმე (№ 3025/20). ტ.გ. უთითებდა, რომ ძალადობის მსხვერპლი იყო ყოფილი 

მეუღლის მხრიდან. ტ.გ.-ს მიმართ ასევე გამოსცა პოლიციამ შემაკავებელი ორდერი. ტ.გ.-ს სამართლებრივი 

დახმარება კრიზისული ცენტრის იურისტმა გაუწია და გამოცემული ორდერი, ასევე, გაუქმდა 

სასამართლოს ძალით. 
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2020 წელს, ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტზე, გამოიცა 843 შემაკავებელი და 94 დამცავი 

ორდერი. ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, 2020 წელს 

სისხლის სამართლის კოდექსის 1511 მუხლით (ადევნება) გამოძიება დაიწყო 95 საქმეზე.  

წინა წლების მსგავსად, პრობლემად იკვეთება რიგი პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან 

მსხვერპლის მიმართ არამგრძნობიარე, შეურაცხმყოფელი დამოკიდებულება და 

გამოკითხვის პროცესში მსხვერპლთა მეორეული ვიქტიმიზაცია.455 ამ მიმართულებით 

სამართალდამცავი უწყების თანამშრომლების გადამზადებასა და გამოკითხვის 

სახელმძღვანელო წესების შემუშავებასთან ერთად, შემდგომში მსგავსი ფაქტების 

თავიდან ასარიდებლად, მნიშვნელოვანია ყველა შემთხვევაზე მკაცრი რეაგირება.  

კორონავირუსის პანდემიის პირობებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ქალებისა 

და გოგოების უფლებების დაცვა და მსხვერპლთა და დაზარალებულთა დახმარებისათვის 

განკუთვნილ ყველა სერვისზე შეუფერხებელი წვდომა. იმის მიუხედავად, რომ 

მსხვერპლთა და დაზარალებულთა დახმარებისათვის განკუთვნილი ყველა სერვისი 

განაგრძობდა მუშაობას, მათ შორის, პოლიცია ჩვეულ რეჟიმში იყენებდა კანონით 

გათვალისწინებულ ინსტრუმენტებს, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ 

პანდემიის პერიოდში მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზი ცხადყოფს, რომ პანდემიის 

პირობებში განსაკუთრებით დამძიმდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მდგომარეობა, 

რომლებიც მოძალადეებთან ერთ სივრცეში პირისპირ აღმოჩნდნენ. შედეგად, გაიზარდა 

ოჯახში ძალადობის რისკები და ამავე დროს, შემცირდა ოჯახში ძალადობის შემთხვევათა 

გამოვლენის შესაძლებლობა.  

                                                   
455 შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში ოჯახში ძალადობის სავარაუდო შემთხვევის 

შესახებ შევიდა 89 განცხადება/საჩივარი. ამათგან გადაცდომა დადასტურდა 46 შემთხვევაში. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წერილი MIA 5 21 00309898; 05.02.2021.   
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7.7.1. გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალთა მკვლელობები 

(ფემიციდი) 

საქართველოს გენერალური პროკურატურის მონაცემებით, 2020 წელს 24456 ქალის 

მკვლელობის ფაქტი გამოვლინდა, მათ შორის 15 შემთხვევაში ოჯახური დანაშაულის 

ნიშანი გამოიკვეთა, 9 შემთხვევაში კი - სხვა მოტივი. ამასთან, გამოვლინდა 27 ქალის 

მკვლელობის მცდელობის ფაქტი,457 რომელთაგან 17 შემთხვევა ოჯახური დანაშაულის 

ნიშნით იყო ჩადენილი.458 

სტატისტიკა აჩვენებს, რომ წლიდან წლამდე ფემიციდის შემთხვევების რაოდენობა 

არათუ იკლებს, არამედ იზრდება.  

 

2020 წელს საქართველოს სახალხო დამცველმა 2019 წელს მომხდარი ფემიციდისა და 

ფემიციდის მცდელობის საქმეები გააანალიზა. საქმეთა ანალიზი აჩვენებს, რომ 

ფემიციდთან ბრძოლისა და ფემიციდის საქმეებზე მართლმსაჯულების აღსრულების 

მიმართულებით, კვლავ ბევრი გამოწვევა რჩება. სამწუხაროდ, გაანალიზებული 10 

საქმიდან 9 შემთხვევაში,  გამოძიების თუ სასამართლო განხილვის ეტაპზე, სხვადასხვა 

სახის ხარვეზები იკვეთება. 

გამოვლენილი ხარვეზებიდან, აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში პრობლემა იყო 

დაზარალებულად/დაზარალებულის უფლებამონაცვლედ დროულად ცნობა. გამოძიების 

ეტაპზე გამოვლინდა მსხვერპლის მიმართ სტერეოტიპული დამოკიდებულება და მისი 

პირადი, სექსუალური ცხოვრებით დაინტერესება, მაშინ, როცა ამას არსებითი 

მნიშვნელობა არ ჰქონია საქმის გარემოებების დასადგენად. გამოვლინდა მტკიცებულების 

შეგროვების პრობლემა, რამაც საბოლოოდ გავლენა მოახდინა ქმედების კვალიფიკაციაზე 

და სასამართლოს მიერ, ბრალდებულის დამნაშავედ შედარებით მსუბუქი მუხლით 

                                                   
456 მათ შორის 2 შემთხვევაში ოჯახის წევრის მიერ ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, რამაც გამოიწვია 

სიცოცხლის მოსპობა.  

457 მათ შორის 6 შემთხვევა ჩადენილი ოჯახის წევრის მიერ ქალის თვითმკვლელობის ცდამდე მიყვანის 

ფაქტი., 1 შემთხვევა გენდერული დისკრიმინაციის მოტივით.  

458 საქართველოს გენერალური პროკურატურის წერილი №13/10486; 24.02.2021. 
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ცნობაზე. ასევე, პრობლემა გამოიკვეთა გენდერული ნიშნით მოტივირებული დანაშაულის 

სახელდების მიმართულებითაც.  

მისასალმებელია, რომ გამოძიება საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციის 

შესაბამისად, იკვლევდა ძალადობის წინარე ისტორიას. გაანალიზებულ საქმეებს შორის 

იყო ისეთი საქმეები, სადაც სისტემატური ძალადობის მიუხედავად, დაზარალებულს არ 

მიუმართავს სამართალდამცავი უწყებისთვის. სამწუხაროდ, კვლავ არის შემთხვევები, 

როდესაც მსხვერპლის მიერ ძალადობის შესახებ პოლიციაში გაცხადების მიუხედავად, 

მაინც ვერ ხერხდება ძალადობის უკიდურესი ფორმის თავიდან აცილება. ფემიციდის 

თავიდან აცილება არც იმ საქმეში მოხერხდა, სადაც პირი ოჯახური დანაშაულის გამო 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში იხდიდა სასჯელს. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს 

მოძალადეთა ქცევის კორექციის მიმართულებით მუშაობის გაძლიერების საჭიროებაზე. 

აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს მომხდარ ქალთა მკვლელობის თუ მკვლელობის მცდელობის 

საქმეებს შორისაც ვხვდებით შემთხვევებს, როდესაც მსხვერპლის მიერ ძალადობის 

გაცხადების მიუხედავად, ძალადობის უკიდურესი ფორმის თავიდან არიდება ვერ 

მოხერხდა.459 

სამწუხაროდ, ფემიციდი საზოგადოებაში არსებული გენდერული და სოციალური 

უთანასწორობის პირდაპირი შედეგია და მნიშვნელოვანია, სახელმწიფოს კომპლექსური 

ძალისხმევა მისი თავიდან არიდების ეფექტიანი სისტემის შექმნისა და აღსრულებისკენ 

იყოს მიმართული. 

7.7.2. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების 

დაწესებულებებში არსებული სერვისების შეფასება 

მსხვერპლის ძალადობისგან თავის დაღწევასა და დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მის 

მომზადებაში, გადამწყვეტი როლი ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა 

მომსახურების დაწესებულებებს აკისრიათ, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ამ სერვისის 

გამართული მუშაობა.   

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა, 2019 წლის მონიტორინგისას გამოვლენილი 

ხარვეზებისა და რეკომენდაციების შესრულების მაჩვენებლის შესამოწმებლად, 2020 წელს 

საქართველოში მოქმედი ყველა სახელმწიფო თავშესაფარი და კრიზისული ცენტრი 

მოინახულა.460  

ჩატარებული მონიტორინგი ცხადყოფს, რომ პრობლემად რჩება ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ბენეფიციართა შემთხვევების მართვა და 

ბენეფიციართა მშვიდად თანაცხოვრების უზრუნველყოფა. გამოწვევად რჩება 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის თავშესაფრის ხელმისაწვდომობა. 

                                                   
459 მაგალითად, მკვლელობის თუ მკვლელობის მცდელობის ფაქტამდე ძალადობის წინარე ისტორიის 

თაობაზე სამართალდამცავ უწყებაში ინფორმაცია მითითებული იყო № 10990/20, № 3312/20, № 3029/20, № 

3026/20, № 1979/20 საქმეებზე. 

460 საქართველოს სახალხო დამცველის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა 

მომსახურების დაწესებულებების მონიტორინგის ანგარიში, თბილისი, 2020.   



203 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს ბენეფიციართა მხარდაჭერა და დახმარება 

თავშესაფრის დატოვების შემდეგ, შესაბამისი პროგრამების მწირი რაოდენობის, 

ზოგიერთ შემთხვევაში კი, მათი არარსებობის გამო. კვლავ პრობლემაა კრიზისული 

ცენტრების სერვისებზე წვდომა რეგიონებში. 2020 წელს სახალხო დამცველის მიერ 

ჩატარებული მონიტორინგისას გორის, ქუთაისის და მარნეულის კრიზისული ცენტრები 

დაკეტილი იყო, რაც მიუთითებს, რომ ეს სერვისი რეგიონში სრულფასოვნად არ მუშაობს 

და მნიშვნელოვანია ეფექტიანი ზომების მიღება პრობლემის აღმოსაფხვრელად და 

მიმართვიანობის გასაზრდელად. 

მიუხედავად იმისა, რომ თავშესაფრებსა და კრიზისულ ცენტრებში კორონავირუსის 

გადადების შემთხვევები არ გამოვლენილა, უნდა აღინიშნოს, რომ ვირუსის გავრცელების  

პრევენციისთვის დაწესებული რეგულაციები თავშესაფრებსა და კრიზისულ ცენტრებში 

სათანადოდ არ სრულდებოდა.461 

7.8. ადრეულ ასაკში და ბავშვთა ქორწინება 

 

ადრეულ ასაკში ქორწინების და ნიშნობის პრაქტიკა ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 

გამოწვევად რჩება. პრობლემაა ამის როგორც თავიდან არიდება, ისე კონკრეტული 

შემთხვევების ეფექტიანად მართვა. 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილი ადრეულ ასაკში 

ქორწინების/ნიშნობის შემთხვევების მიხედვით, კვლავ პრობლემურია საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და სოციალურ 

სამსახურს შორის კოორდინაცია და რეფერირების მექანიზმის გამართული მუშაობა.462 

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 

დახმარების სააგენტომ 2020 წელს ადრეულ ასაკში ქორწინების 131 შემთხვევა 

შეისწავლა,463 ხოლო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სავარაუდო 

დანაშაულის 132 ფაქტზე დაიწყო გამოძიება, რომლის მოტივი ბავშვთან ქორწინება იყო.464 

განათლების სამინისტროში, სკოლის ქორწინების გამო მიტოვების სულ 20 შემთხვევაზე 

უთითებენ.465 2019 წელს, სოციალურმა სამსახურმა ადრეულ ასაკში ქორწინების 115 

                                                   
461 2020 წელს განხორციელებული მონიტორინგისას, არცერთ თავშესაფარსა და კრიზისულ ცენტრში არ 

გაუზომავთ ტემპერატურა სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებისთვის და არც ხელები 

დაუმუშავებიათ მათთვის სპეციალური ხსნარით, რაც გვაფიქრებინებს, რომ სათანადოდ არ მოწმდებოდა 

დაწესებულების ვიზიტორთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ზომები არ მიიღებოდა პანდემიის 

გავრცელების რისკის თავიდან ასარიდებლად. 
462 საქმე № 10203/20 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან და საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან გვეცნობა ურთიერთსაწინააღმდეგო ინფორმაცია.  

463 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

წერილი № 07/764; 04.02.2021.  

464 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წერილი MIA 5 21 00342422; 12.02.2021.   

465 ქორწინების მიზნით 2020 წელს განათლების მიღება შეწყვიტა 19-მა გოგომ, 1-მა ბიჭმა; საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წერილი MES 3 21 0000075490; 08.02.2021.  
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შემთხვევა შეისწავლა;466 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 2019 წელს 149 ფაქტზე 

დაიწყო გამოძიება, აქედან 105 შემთხვევაში შესაძლო დანაშაულის ჩადენის მოტივი იყო 

ბავშვთან ქორწინება. 

პანდემიის ფონზე, დისტანციური სწავლების რეჟიმში გართულებული იყო როგორც 

შემთხვევების გამოვლენა, ისე სოციალური მუშაკების მხრიდან ამ საქმეების დროულად 

შესწავლა. აქვე, უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალურ სამსახურს კვლავ არ გააჩნია 

შემთხვევის მართვის სახელმძღვანელო წესები და ადრეული/ბავშვობის ასაკში 

ქორწინების საქმეებზე მათი რეაგირება ხშირად ზედაპირული და ფრაგმენტულია. მათ 

შორის, პრობლემურია წვდომა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისებზე, 

სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში. 

 

განსაკუთრებით პრობლემურია, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი გოგოების 

თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და ქორწინების იძულების დანაშაულებზე 

სათანადო რეაგირება.467 საქმეთა შესწავლა ადასტურებს, რომ როდესაც საქმე ეთნიკურ 

უმცირესობებს ეხება, კონკრეტული დანაშაულების შემთხვევაში, სახელმწიფო არ 

ატარებს მკაცრ პოლიტიკას. ხშირია უკმაყოფილება პოლიციის მიმართ გაჭიანურებულ 

საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით, ვინაიდან ჩნდება ვარაუდი, რომ 

სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლებს აქვთ მოლოდინი, რომ საქმე ოჯახებს 

შორის მორიგებით დასრულდება. ქვემო ქართლის რეგიონში, კვლავ შეინიშნება ადრეულ 

ასაკში ქორწინების შემთხვევაში, სოფლის უხუცესების (აღსაკალები) გავლენა, რომლებიც 

საქმის მორიგებით დასრულების პროცესში არიან ჩართულნი.468   

                                                   
466 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

წერილი № 07/769; 24.02.2020. 

467 საქმე (№ 13984/21) სამართალდამცავი უწყება გოგოს ადგილსამყოფელის შესახებ 3 დღის განმავლობაში 

ინფორმაციას არ ფლობდა.  

468 შესაძლო პრობლემას ადასტურებს საანგარიშო პერიოდში შესწავლილი საქმეები (N2255/20, N11671/21) 

რა დროსაც სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა შსს რაიონულ სამმართველოსთან შეიკრიბა და საქმის 

პოლიციის გარეშე მოგვარების მიზნით ცდილობდა ზეწოლის მოხდენას გოგოს ოჯახზე. ამასთან 

აღსანიშნავია, რომ ქვემო ქართლის რეგიონში პედაგოგს თანასოფლელები ადრეულ ასაკში ქორწინების 

დაგმობის გამო საჯაროდ დაუპირისპირდნენ, ბოდიშის მოხდა აიძულეს, ეს ყველაფერი გადაიღეს და 

115

47

37

სექსუალური ხასიათის შეღწევა 16 წლის 

ასაკს მიუღწევლთან (სსკ 140-ე მუხლი)

თავისუფლების უკანონო აღკვეთა (სსკ 

143-ე მუხლი)

ქორწინების იძულება (სსკ 150-ე პრიმა 

მუხლი)

შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიების 

დაწყების მაჩვენებელი  
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ადრეულ ასაკში ქორწინების/ნიშნობის შემთხვევების თავიდან ასარიდებლად 

მნიშვნელოვანია თანმდევ რისკებთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლება. 

ამასთანავე, ადრეულ ასაკში ქორწინების თავიდან ასარიდებლად, არსებითია 

განათლების სისტემაში გენდერული საკითხებისა და სასიცოცხლო 

უნარების/კომპლექსური სექსუალური განათლების ინტეგრირება.  

 

7.9. ლგბტ+ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა 

 

2020 წელს ლგბტ+ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა. ახალი კორონავირუსით გამოწვეული 

საყოველთაო კარანტინის და საგანგებო რეჟიმის ფონზე, გამოწვევები უფრო თვალსაჩინო 

გახდა. მათ შორის, დასაქმების შესაძლებლობების არარსებობის, გაზრდილი ძალადობის 

რისკების, საცხოვრებლით და კვებით უზრუნველყოფის მიმართულებით. თუმცა, ლგბტ+ 

ადამიანების სოციალური და ეკონომიკური საჭიროებები, ანტიკრიზისულ ეკონომიკურ 

გეგმაში გათვალისწინებული არ ყოფილა. კოვიდ პანდემიისას ლგბტ+ პირების მიმართ 

სახელმწიფოს მხრიდან გაცემული დახმარება ერთჯერად ხასიათს ატარებდა და მათი 

საჭიროებები სრულად გათვალისწინებული არ ყოფილა. ეს ნეგატიურად აისახება ლგბტ+ 

ადამიანების ეკონიმიკურ მდგომარეობაზე, ჯანმრთელობასა და სიცოცხლის ხარისხზე. 

ლგბტ+ თემის წევრებისთვის ყოველწლიურად უფრო რთული ხდება გამოხატვის და 

შეკრების თავისუფლებებით სარგებლობა. მათ მიერ საკუთარ უფლებებსა და 

ინტერესებზე ღიად საუბარს და საჯარო სივრცეებში შეკრების მცდელობას საზოგადოების 

ნაწილის მხრიდან აგრესიული გამოხმაურება მოჰყვება. განსაკუთრებით საგანგაშოა 

ბოლო წლებში რადიკალური და ძალადობრივი ჯგუფების გააქტიურება, რომელთა 

ქმედებები თემის წევრების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას რეალურ საფრთხეს უქმნის. 

სამწუხაროდ, ის ღონისძიებები, რომელთაც სახელმწიფო ამის საპასუხოდ მიმართავს, 

საკმარისი არ არის. 

მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ, ლგბტ+ ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის 

კუთხით არსებული პოლიტიკის გათვალისწინებით, შეიმუშაოს კომპლექსური 

სტრატეგია, რომელიც მიმართული იქნება ლგბტ+ პირთა წინაშე არსებული პრობლემების 

გადაწყვეტისკენ. ამასთან, მნიშვნელოვანია შეიქმნას უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი, 

რომელიც არსებული გამოწვევების საპასუხოდ ქმედით ღონისძიებებს გაატარებს. 

საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციის მიუხედავად, ასევე არ შექმნილა 

სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სამოქალაქო აქტებში სქესის შესახებ ჩანაწერის შეცვლის 

პროცედურას დაარეგულირებდა. აღნიშნული ტრანსი ადამიანების უფლებრივ 

მდგომარეობაზე უარყოფითად აისახება. 

                                                   
სოციალურ ქსელში მასწავლებლის რეპუტაციის შელახვის მიზნით განათავსეს. ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/36sz8iw  > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021].    
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7.9.1. ლგბტ+ პირთა მიმართ ძალადობა 

საზოგადოებაში კვლავ ძლიერია ჰომოფობია და ანტიგენდერული ჯგუფების გავლენა, 

რის გამოც ლგბტ+ ადამიანები კვლავ განიცდიან ჩაგვრას, დისკრიმინაციას და ხშირად 

ხდებიან ძალადობის მსხვერპლნი.  

საქართველოს გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, 2020 წელს სექსუალური 

ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნებით შეუწყნარებლობის მოტივებით 

სისხლისსამართლებრივი დევნა 17 პირის მიმართ დაიწყო. აქედან, სექსუალური 

ორიენტაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით დანაშაულის ჩადენისთვის 

სისხლისსამართლებრივი დევნა 8 პირის მიმართ დაიწყო. ხოლო გენდერული ინდენტობის 

ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით - 9 პირის მიმართ.469 

კვლავ დაბალია სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენელთა მგრძნობელობა ლგბტ+ 

თემის მიმართ. ლგბტ+ თემის წარმომადგენლები, რიგ შემთხვევებში, საქართველოს 

სახალხო დამცველის აპარატისადმი მიმართვისას  უთითებენ, რომ როდესაც მათ მიმართ 

ჩადენილი ძალადობის თაობაზე პოლიციას მიმართავენ, დამამცირებელი მოპყრობის, 

ჰომოფობიური დამოკიდებულების, შეურაცხყოფის ან/და გულგრილობის მსხვერპლნი 

ხდებიან. შედეგად, არის შემთხვევები, როდესაც ლგბტ+ პირები თავს იკავებენ, 

კონკრეტული ძალადობის შესახებ, სამართალდამცავ უწყებასთან ითანამშრომლონ. 

შესწავლილი საქმეების მიხედვით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

გენერალური ინსპექციის მხრიდან ჭირს პასუხისმგებლობის დადგენა იმგვარ საქმეებზე, 

სადაც პოლიციის მხრიდან შესაძლო ჰომოფობიურ დამოკიდებულებას ჰქონდა ადგილი. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ინფორმაციით, 

შსს გენერალურ ინსპექციაში ლგბტი+ პირების მიმართ სამსახურებრივი გადაცდომის 

ჩადენის ფაქტზე 50 განცხადება შევიდა, საიდანაც სამსახურებრივი გადაცდომის ჩადენის 

ფაქტი არცერთ ფაქტზე არ დადასტურდა.470 

აგრეთვე, საქართველოს გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, საანგარიშო 

პერიოდში ლგბტი+ თემის წარმომადგენლის მიმართ სამართალდამცავი სტრუქტურის 

თანამშრომლების მხრიდან ჩადენილ შესაძლო დანაშაულებრივ ფაქტებზე გამოძიება და 

სისხლისსამართლებრივი დევნა არ დაწყებულა.471 

ლგბტ+ პირების მიმართ ოჯახის წევრების მხრიდან ძალადობა და უგულებელყოფა ასევე 

ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემად რჩება, არსებული დაცვისა და დახმარების 

                                                   
469 საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მოიცავს 2020 წლის 1-ლი 

იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდს. საქართველოს გენერალური პროკურატურის წერილი № 

13/9884; 12.02.2021.  
470 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის წერილი MIA521 00309898; 

05.02.2021.   

471 საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მოიცავს 2020 წლის 1-ლი 

იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდს. საქართველოს გენერალური პროკურატურის წერილი № 

13/9884; 12.02.2021.  
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მექანიზმები, კი რაც ოჯახში და ქალის მიმართ ძალადობის შემთხვევებში გამოიყენება, 

საკმარისი არ არის ოჯახსა და ოჯახს გარეთ ძალადობის მსხვერპლ ლგბტ+ პირებისთვის. 

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს:  

 საერთაშორისო სტანდარტებთან მისადაგების მიზნით, დაიხვეწოს კანონმდებლობა 

სექსუალური ძალადობის დანაშაულებზე, კერძოდ:  

 შევიდეს ცვლილება გაუპატიურების და სხვა სახის სექსუალური ძალადობის 

დანაშაულების დეფინიციაში (სსკ 137, 138 და 139 მუხლი), სტამბოლის 

კონვენციის შესაბამისად; ამ მუხლების დეფინიცია ეფუძნებოდეს მსხვერპლის 

თავისუფალი, ნამდვილი და ნებაყოფლობითი თანხმობის არარსებობას; 

 გაუპატიურების დეფინიციიდან (სსკ მუხლი 137) მოხდეს ძალადობის ამოღება 

და ძალადობა განისაზღვროს ამ მუხლის დამამძიმებელ გარემოებად  

 სსკ 139-ე მუხლში შევიდეს ცვლილება, მსხვერპლის ნების დამთრგუნველი 

გარემოებების ჩამონათვალის გასაფართოებლად; 

 სსკ 139-ე მუხლიდან მოხდეს ჯარიმის, როგორც სექსუალური ძალადობისთვის 

არაადეკვატურად მსუბუქი სასჯელის სახის, ამოღება. 

 

რეკომენდაციები  

საქართველოს მთავრობას:   

 გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გასაუმჯობესებლად უზრუნველყოს 

ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის პლატფორმის გამართული, 

ქმედითი და ეფექტიანი მუშაობა; 

 ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის, ქალთა მიმართ ძალადობისა 

და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენციის 

30-ე მუხლით განსაზღვრული ვალდებულების შესაბამისად, შემუშავდეს დროული, 

ადეკვატური და ეფექტიანი კომპენსაციის გაცემის წესი; 

 შეიქმნას სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც კრიტიკულად გააანალიზებს 

პრევენციის არსებულ სისტემას ქალთა გენდერულად მოტივირებული მკვლელობის და 

მკვლელობის მცდელობის საქმეებთან დაკავშირებით და საკვანძო უწყებების, მათ 

შორის, ჯანდაცვისა და განათლების სამინისტროების მონაწილეობით, იმუშავებს 

კონკრეტულად ფემიციდის პრევენციის სისტემის შექმნასა და დახვეწაზე; 

 სამოქალაქო აქტებში სქესის შესახებ შეცვლის პროცედურა დარეგულირდეს ადამიანის 

უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ამ მიზნით გაიხილოს 

სამუშაო ჯგუფის შექმნის საკითხი; 

 ლგბტ+ ადამიანების სოციალური და ეკონომიკური საჭიროებები გათვალისწინებული 

იქნას კორონა ვირუსით გამოწვეული პანდემიის პირობებში შექმნილ ანტიკრიზისულ 

გეგმებში.  
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საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოებში გაგრძელდეს 

თანამშრომლების გადამზადება ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის 

საკითხებთან დაკავშირებით, ამასთანავე, შემუშავდეს ტრენინგის შემდგომი 

შეფასების დოკუმენტი, რაც შესაძლებელს გახდის გადამზადებულ თანამშრომელთა 

მიერ მიღწეული პროგრესის გაზომვას; 

 ძალადობის მსხვერპლთა ეფექტიანი დაცვისა და დახმარების მიზნით, განისაზღვროს 

გამომძიებელთა სპეციალიზაციის წესი ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში 

ძალადობის საქმეებზე;  

 გაუმჯობესდეს ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის სტატისტიკური 

მონაცემების ანალიზი, კერძოდ, გაანალიზდეს ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 

შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია ინტიმურ პარტნიორთა შორის, მათ შორის, ერთი 

და იმავე სქესის პარტნიორებს შორის, ძალადობის სპეციფიკური მახასიათებლების 

შესასწავლად;  

 თითოეული შემთხვევის მართვისას უზრუნველყოს მოწმისა და დაზარალებულის 

კოორდინატორის სამსახურის ჩართულობა და მოახდინოს მსხვერპლის ინფორმირება 

კრიზისული ცენტრებისა და თავშესაფრების შესახებ; 

 პანდემიის პერიოდში გაძლიერდეს მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმები და 

საშუალებები დაცული შეტყობინებების შესაძლებლობების გაზრდის მხრივ, მათ 

შორის, კერძო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობით; 

 მიიღოს პრევენციული ზომები, მათ შორის აწარმოოს საინფორმაციო კამპანიები 

ქორწინების იძულების, თავისუფლების უკანონო აღკვეთის და არასრულწლოვანთან 

სქესობრივი კავშირის შესამცირებლად/თავიდან ასაცილებლად; 

 უზრუნველყოს ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევებზე რეაგირების 

სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება და უბნის ინსპექტორის როლის 

გაძლიერება, ადგილობრივი თემის, განსაკუთრებით კი, ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლების სათანადოდ ინფორმირებისთვის.  

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 დეტალურად გაანალიზდეს ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებული 

დანაშაულები და მოხდეს მათთან დაკავშირებით სქესის და ასაკის ნიშნით 

სეგრეგირებული სტატისტიკის წარმოება, კერძოდ, ქორწინების იძულება, 

თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, სექსუალური ხასიათის შეღწევა თექვსმეტი წლის 

ასაკს მიუღწევლის სხეულში. 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს: 
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 ხელი შეუწყოს მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მეწარმე ქალების პროფესიულ 

განვითარებას და მათ ეკონომიკურ გაძლიერებას ტრენინგებისა და პროექტების 

მართვის უნარ-ჩვევების სწავლებით; 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრსა და  საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს: 

 უზრუნველყოს სამშვიდობო მოლაპარაკებების ყველა დონეზე ქალების, მათ შორის, 

კონფლიქტით დაზარალებული ქალებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების, 

მონაწილეობა. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 შეიმუშაოს პროფილური ჯანდაცვის პროგრამა კონფლიქტით დაზარალებული 

გოგოებისა და ქალების საჭიროებების გათვალისწინებით; 

 მოხდეს დედათა ჯანმრთელობის პროგრამაში ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისის 

ინტეგრირება ორსულობის, მშობიარობისა და ორსულობის შემდგომი პერიოდისთვის; 

 გაიზარდოს სამშობიარო დაწესებულებებში მომუშავე მეან-გინეკოლოგების 

ინფორმირებულობა პოსტსამშობიარო დეპრესიის რისკის გამოვლენის მექანიზმებთან 

დაკავშირებით; 

 ჩამოყალიბდეს სისტემური ხედვა პოსტნატალური ზრუნვის სერვისებთან მიმართებით 

და მოხდეს მისი ფართო განხილვა სფეროს ექსპერტების ჩართულობით; 

 მოხდეს ოჯახის დაგეგმვის სერვისების ინტეგრირება ჯანდაცვის პირველ რგოლში; 

ასევე, მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელი ქალებისთვის კონტრაცეპტივებზე 

მისაწვდომობის უზრუნველსაყოფადის მიზნით, ისინი მოიცვას საყოველთაო 

ჯანდაცვის პროგრამამ; 

 ორსულობის უსაფრთხო შეწყვეტის სერვისზე წვდომის გასაზრდელად, აღნიშნულ 

სერვისზე გაუქმდეს 5-დღიანი სავალდებულო მოსაცდელი პერიოდი; 

 სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სამედიცინო 

სერვისები განისაზღვროს ესენციურ სერვისებად, კოვიდ-პანდემიასთან ბრძოლის 

სამოქმედო გეგმის ფარგლებში; 

 სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სამედიცინო 

სერვისების ტექნიკური გაიდლაინები და პროტოკოლები იმგვარად მოდიფიცირდეს, 

რომ ისინი მოიცავდეს ტელემედიცინასა და სერვისების დისტანციურად მიწოდების 

სხვა ალტერნატიულ მოდელებს, რათა გაიზარდოს ამ სერვისებზე წვდომა როგორც 

პანდემიის, ისე სხვა პერიოდებში; 

 გადამზადდნენ სოციალური მუშაკები ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში 

ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით, ამასთან, შემუშავდეს ტრენინგის შემდგომი 

შეფასების დოკუმენტი, რაც შესაძლებელს გახდის გადამზადებულ თანამშრომელთა 

მიერ მიღწეული პროგრესის გაზომვას; 
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 სოციალური მუშაკებისთვის შემუშავდეს სპეციალური სახელმძღვანელო წესები 

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის, ასევე ადრეულ ასაკში ქორწინების 

შემთხვევებზე მუშაობისთვის; 

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს: 

 მოხდეს ადამიანის სექსუალობის შესახებ კომპლექსური განათლების კომპონენტის 

სრულად ინტეგრირება ფორმალური განათლების სისტემაში და გატარდეს შესაბამისი 

მოსამზადებელი სამუშაოები მასწავლებლებში ამ კომპონენტის სწავლების უნარების 

გამომუშავებისთვის;  

 უზრუნველყოს მასწავლებელთა გადამზადება ცნობიერების ასამაღლებლად და 

შეფასების დოკუმენტის შექმნა, ადრეულ ასაკში ქორწინების საკითხებთან 

დაკავშირებით განათლების სისტემაში დასაქმებულ პირთათვის კანონით 

განსაზღვრულ ვალდებულებებთან დაკავშირებით. 

 

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს: 

 რეგულარულად გაიმართოს შეხვედრები დევნილ და კონფლიქტის შედეგად 

დაზარალებულ ქალებთან, ახალგაზრდებთან და ხანდაზმულებთან მათი 

საჭიროებების გამოკვეთის და დოკუმენტირების მიზნით; 

 გააძლიეროს თანამშრომლობა თავშესაფრებსა და კრიზისულ ცენტრებთან და 

ძალადობის მსხვერპლების ჩართულობით შეიმუშაოს მათ საჭიროებებზე მორგებული, 

სპეციალური მხარდამჭერი პროგრამები. 
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8. რწმენისა და რელიგიის თავისუფლება 

8.1. შესავალი 

 

წინამდებარე თავში განხილულია 2020 წლის განმავლობაში რწმენისა და რელიგიის 

თავისუფლებასთან დაკავშირებით არსებული ძირითადი გამოწვევები, მათ შორის: 

არადომინანტურ რელიგიურ გაერთიანებებთან მიმართებით საგადასახადო და 

სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონმდებლობის დისკრიმინაციული ნორმები, 

საკუთრების უფლებით სარგებლობის პროცესში რელიგიური უმცირესობების წინაშე 

არსებული დაბრკოლებები, სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულები და 

მათ ირგვლივ სახელმწიფოს მიერ წარმოებული გამოძიების არაეფექტიანობა, რელიგიის 

სახელმწიფო სააგენტოსთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხები, შრომის 

კანონმდებლობაში რელიგიურ დღესასწაულებთან მიმართებით არსებული უთანასწორო 

მიდგომა. ასევე, მიმოხილულია პანდემიის პერიოდში სახელმწიფოს მხრიდან 

არადომინანტური რელიგიური გაერთიანებების მიმართ გამოვლენილი უთანასწორო 

მოპყრობის ფაქტები და 2020 წლის განმავლობაში საჯაროდ გაკეთებული ანტისემიტური 

და რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციული განცხადებები. 

სამწუხაროდ, სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშის რწმენისა და 

რელიგიის თავისუფლების თავში წარმოდგენილი რეკომენდაციების აბსოლუტური 

უმრავლესობა დღემდე შეუსრულებელია. ამ დრომდე არ განხორციელებულა ცვლილებები, 

მათ შორის, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის №117 დადგენილებაში, 

„საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული 

რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებასთან დაკავშირებული 

ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების წესის“ შესახებ. კვლავ პრობლემად რჩება 

საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული რელიგიური ნაგებობების ისტორიული 

მესაკუთრეებისთვის დაბრუნების საკითხი. ასევე, გადაუჭრელია ბათუმის ახალი მეჩეთის 

მშენებლობასა და თანდოიანცის ეკლესიასთან დაკავშირებული პრობლემები.  

აქვე გვსურს აღვნიშნოთ, რომ, სამწუხაროდ, საანგარიშო წლის განმავლობაში, 

სახელმწიფოს არ გადაუდგამს ქმედითი ნაბიჯები რელიგიის თავისუფლების წინაშე 

მდგარი კომპლექსური პრობლემების მოსაგვარებლად, მეტიც, სახელმწიფოს პოლიტიკა, 

გარკვეულ შემთხვევებში, არსებული მდგომარეობის გაუარესების საფუძველიც კი იყო. 

კერძოდ, ქვეყანაში რელიგიის თავისუფლებასთან და რელიგიური ორგანიზაციების 

თანასწორუფლებიანობასთან დაკავშირებული პრობლემები კიდევ უფრო მეტად 

გამოიკვეთა პანდემიის პერიოდში. სახელმწიფოს პოლიტიკა, ხშირ შემთხვევაში, 

დომინანტი რელიგიური ჯგუფის პრივილეგიებით აღჭურვასა და სხვა რელიგიურ 

გაერთიანებებთან შედარებით, მის უპირატეს მდგომარეობაში ჩაყენებაში 

გამოიხატებოდა. ასევე, სახელმწიფოს კვლავ არ გადაუდგამს რელიგიური 

მრავალფეროვნების, ტრადიციებისა და რელიგიის თავისუფლების პრინციპების შესახებ 
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საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და რელიგიური ნიშნით უთანასწორობის 

სისტემური პრაქტიკის აღმოფხვრისკენ მიმართული ქმედითი ნაბიჯები.472 

უნდა აღინიშნოს, რომ 2020 წლის 4 ივნისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 

მიიღო გადაწყვეტილება, რომელშიც რწმენის, აღმსარებლობის და სინდისის 

თავისუფლების ფარგლები განმარტა.473  სადავო ნორმა ადგენდა ელექტრონული 

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების შემოღების წესს, რაც გარკვეულ რელიგიურ 

ჯგუფებში ფაქტობრივ რელიგიურ წინააღმდეგობას იწვევდა. ამის მიუხედავად, 

საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტიტუციასთან შესაბამისად მიიჩნია სადავო ნორმები 

იმ ფაქტორების გათვალისწინებით, რომ მაიდენტიფიცირებელი დოკუმენტების ფორმის 

განსაზღვრა სახელმწიფოს მიხედულების ფარგლებში ექცევა, აგრეთვე, ელექტრონული 

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით სარგებლობაზე უარის თქმა პირს არ 

აკარგვინებს საქართველოს მოქალაქეობას და სახელმწიფოს არ ათავისუფლებს 

მოქალაქეზე ზრუნვის ვალდებულებისგან.  

8.2. საქართველოს კანონმდებლობა 

 

სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს მიერ სახელმწიფო უწყებებისადმი 

მრავალგზის გაცემული რეკომენდაციების 474 მიუხედავად, 2020 წელს კვლავ გამოწვევად 

დარჩა როგორც საგადასახადო, ისე სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონმდებლობაში 

არადომინანტური რელიგიური გაერთიანებების მიმართ არსებული უთანასწორო 

მიდგომები. 

გასული წლის საპარლამენტო ანგარიშში475 სახალხო დამცველმა ყურადღება გაამახვილა 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 3 ივლისის ორ მნიშვნელოვან 

გადაწყვეტილებაზე476, რომლითაც რელიგიური ორგანიზაციების სარჩელები 

დაკმაყოფილდა და არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი საგადასახადო კოდექსისა და 

სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის ცალკეული ნორმები. პარლამენტმა 

საკანონმდებლო ცვლილებების განსახორციელებლად არ გამოიყენა საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების აღსასრულებლად განსაზღვრული 6-თვიანი ვადა, 

შესაბამისად, არაკონსტიტუციურად ცნობილი ნორმები/ნორმის ნორმატიული შინაარსი 

2018 წლის 31 დეკემბრიდან ავტომატურად ძალადაკარგულად გამოცხადდა. უნდა 

                                                   
472 საგანმანათლებლო სისტემაში - რელიგიის თავისუფლების, თანასწორუფლებიანობისა და რელიგიური 

ნეიტრალობის პრინციპის დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით გაცემული რეკომენდაციების 

შესრულების  შესახებ  ინფორმაცია იხილეთ ადამიანის უფლებათა სწავლების თავში. 

473 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის 4 ივნისის გადაწყვეტილება, ნანა სეფაშვილი 

და ია რეხვიაშვილი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ. 

474 სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს 2020 წლის რეკომენდაციები, თბილისი, 2020. 

475  სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 216-217. 

476 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 3 ივლისის გადაწყვეტილებები №1/2/671 და 

№1/1/811.  
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აღინიშნოს, რომ საანგარიშო პერიოდში  საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთ-ერთი 

ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილების შესაბამისად, ცვლილებები შეეხო საგადასახადო 

კოდექსის 170-ე მუხლს, რომლის ახალი რედაქციითაც, ტაძრის ან საეკლესიო ნაგებობის 

რესტავრაციის ან/და მოხატვის დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან ჩათვლის 

უფლების გარეშე გათავისუფლების წესი ყველა რელიგიურ გაერთიანებაზე გავრცელდა.477 

რაც შეეხება სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონს, 2020 წელს ცვლილებები შეეხო  კანონის 

შესაბამი ნორმასაც და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი 

ეკლესია ამოღებულ იქნა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო 

ქონების უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის სავარაუდო ადრესატთა სიიდან.478 

8.2.1. საგადასახადო კანონმდებლობა 

საქართველოს სახალხო დამცველი არაერთი წელია მიუთითებს საგადასახადო 

კანონმდებლობაში არსებულ ხარვეზებზე, რომელიც რელიგიური გაერთიანებების მიმართ 

დისკრიმინაციულ მიდგომებში გამოიხატება.  

საგადასახადო კოდექსის მოქმედი რედაქცია, დამატებული ღირებულების 

გადასახადისგან ათავისუფლებს მხოლოდ საპატრიარქოს, მის მიერ ჯვრის, სანთლის, 

ხატის, წიგნის, კალენდრისა და სხვა საღვთისმსახურო საგნების მიწოდებისას, თუ ისინი 

რელიგიური მიზნით გამოიყენება.479 საქართველოს საპატრიარქო, განსხვავებით სხვა 

რელიგიური გაერთიანებებისაგან, გათავისუფლებულია მოგების გადასახადისგანაც, 

ზემოაღნიშნული პროდუქციის რეალიზაციით მიღებული მოგების ნაწილში.480 

აღნიშნული შეღავათის ყველა რელიგიურ ორგანიზაციაზე თანაბრად გავრცელების 

მიზნით, სახალხო დამცველთან არსებულმა რელიგიათა საბჭომ საქართველოს პარლამენტს 

შესაბამისი რეკომენდაციებითაც მიმართა.481  

რაც შეეხება ცხრა რელიგიური გაერთიანების მიერ 2019 წლის 7 მაისს საკონსტიტუციო 

სასამართლოში წარდგენილ სარჩელს, რომლითაც რელიგიური გაერთიანებები 

საგადასახადო კოდექსის იმ ნორმის482 ნორმატიული შინაარსის არაკონსტიტუციურად 

ცნობას მოითხოვენ, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოსგან განსხვავებით, რელიგიურ 

ორგანიზაციებს არ ათავისუფლებს მიწის გადასახადისგან მიწის არაეკონომიკური 

საქმიანობისთვის გამოყენების შემთხვევაში,483 2020 წლის 30 აპრილს, საქართველოს 

                                                   
477 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 170-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ტ“ ქვეპუნქტი.   

478 „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-63 მუხლის 1-ლი პუნქტი. 

479 იქვე, 170-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ს“ ქვეპუნქტი.   

480 იქვე, 99-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტი.   

481 საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს რეკომენდაციები, თბილისი, 2020, 

17-18. 

482 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 201-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი.   

483 სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 217. 
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საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ აღნიშნული სარჩელი არსებითად 

განსახილველად მიიღო.484  

8.2.2. სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონმდებლობა 

პრობლემურია „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ კანონის ცალკეული მუხლები, რომლებიც 

მხოლოდ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის ითვალისწინებენ 

პრივილეგიებს, სხვა რელიგიური გაერთიანებების უგულებელყოფის ფონზე.  

2019 წლის 12 აგვისტოს 9 რელიგიურმა ორგანიზაციამ სარჩელით485 მიმართა 

საკონსტიტუციო  სასამართლოს და „სახელმწიფო ქონების შესახებ” საქართველოს კანონის 

მე-3 მუხლის 1-ლი, მე-2 და მე-5 პუნქტების იმ დისკრიმინაციული ნორმატიული შინაარსის 

არაკონსტიტუციურად ცნობა მოითხოვა, რომელიც რელიგიურ გაერთიანებებს, გარდა 

მართლმადიდებელი ეკლესიისა, სახელმწიფო ქონების შეძენასა და გაცვლას უზღუდავს. 

აქედან გამომდინარე, პრობლემურია ასევე, „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ კანონის მე–4 

მუხლიც, რომელშიც ჩამოთვლილია სახელმწიფო ქონების ტიპები, რომელთა პრივატიზება 

აკრძალულია (როგორც სასყიდლით, ასევე უსასყიდლოდ). მათ შორისაა რელიგიური და 

საკულტო ნაგებობები (მოქმედი და უმოქმედო), მათი ნანგრევები, აგრეთვე მიწის 

ნაკვეთები, რომლებზედაც ისინია განთავსებული.486 აღსანიშნავია, რომ საქართველოში 

მოქმედი რელიგიური გაერთიანებების დიდი ნაწილი საკუთარ რელიგიურ ქონებას 

საკუთრების უფლებით არ ფლობს. სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული ისტორიული 

ქონების საკუთრების უფლებით დაბრუნების ერთ-ერთი შემაფერხებელი გარემოება კი 

სწორედ ეს საკანონმდებლო ჩანაწერია.  2019 წლის 12 აგვისტოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოში წარდგენილ სარჩელთან დაკავშირებით, 2020 წლის 20 თებერვალს 

გამწესრიგებელი სხდომა გაიმართა. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება 

საქმის არსებითად განსახილველად მიღებასთან დაკავშირებით ამ დრომდე უცნობია. 

იმ ფონზე, როცა სახელმწიფო წლებია არ ჭრის არადომინანტური რელიგიური ჯგუფების 

ქონებრივ პრობლემებს და როგორც ზემოთ აღინიშნა, რელიგიური ორგანიზაციები 

საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებენ „სახელმწიფო ქონების შესახებ” 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის დისკრიმინაციულ ნორმებს, 2020 წლის მაისში 

საქართველოს პარლამენტმა ცვლილებები შეიტანა ამ კანონის ამავე მუხლში,487 რომლის 

თანახმად, მართლმადიდებელ ეკლესიას უფლება მიეცა საკუთრებაში მიიღოს 

ეკლესიების გარშემო არსებული ტყის მასივი 20 ჰექტარის ოდენობით. ამგვარი პრივილეგია 

არ ვრცელდება სხვა რელიგიურ გაერთიანებებზე. სამწუხაროა, რომ პარლამენტი არათუ არ 

ცვლის სახელმწიფო ქონების კანონში არსებულ დისკრიმინაციულ ნორმებს, არამედ, მასში 

                                                   
484 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის 30 აპრილის №1/2/1422 საოქმო ჩანაწერი 

საქმეზე, „სსიპ „საქართველოს სახარების რწმენის ეკლესია“ და სხვები საქართველოს პარლამენტის 

წინააღმდეგ". 

485 2019 წლის 12 აგვისტოს რეგისტრირებული კონსტიტუციური სარჩელი №1440. 

486 „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის 1 ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტი. 

487 „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტი. 
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დამატებების შეტანით, კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს იმ უთანასწორო გარემოს, რომელსაც 

ეს კანონი არადომინანტური რელიგიური გაერთიანებების მიმართ აწესებს. 

8.3. საკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემები 

 

საანგარიშო პერიოდში კვლავაც გადაუჭრელი დარჩა იმ საკულტო ნაგებობების 

ისტორიული მესაკუთრეებისათვის დაბრუნების საკითხი, რომლებიც რელიგიურ 

გაერთიანებებს საბჭოთა პერიოდში ჩამოერთვათ. საქართველოს სახალხო დამცველი 

გასულ საპარლამენტო ანგარიშებში კრიტიკულად აფასებდა სადავო საკულტო 

ნაგებობების საპატრიარქოსათვის სათანადო შესწავლის გარეშე გადაცემის ფაქტს.488 

სამწუხაროა, რომ 2020 წელსაც, უმცირესობებისათვის ჩამორთმეული საკულტო 

ნაგებობების დომინანტი რელიგიური ორგანიზაციისათვის - საქართველოს 

საპატრიარქოსათვის გადაცემის პრაქტიკა არათუ შეწყდა, არამედ გაგრძელდა. ეს კიდევ 

ერთხელ ადასტურებს, რომ  არ არსებობს  სახელმწიფოს მხრიდან საკითხის 

დარეგულირების ნება და სახელმწიფოს პოლიტიკა საქართველოს საპატრიარქოსთან 

მიმართებით, რომელიც რელიგიურ უმცირესობებისაგან განსხვავებით, მისთვის 

უპირატესობის მინიჭებაში გამოიხატება, კვლავ ძალაში რჩება.  აღნიშნული მიდგომა 

ცალსახად აზარალებს რელიგიური უმცირესობების უფლებებს. 

საანგარიშო წელს სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტში, სოფელ ასურეთში მდებარე ევანგელურ-ლუთერული ეკლესიის 

ნაწილის, რომელიც ამავე დროს, კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლია,489 

საქართველოს საპატრიარქოსათვის სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხი. მაშინ 

როდესაც, ქონების ისტორიული მესაკუთრის იდენტიფიცირების პრობლემა არ დგას და 

ეკლესია იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს არსებობს, ევანგელურ-ლუთერულია, 

მუნიციპალიტეტმა შენობის გარკვეულ ნაწილზე საქართველოს საპატრიარქოს 

სარგებლობის უფლება მისცა. თავის მხრივ, ევანგელურ-ლუთერული ეკლესია სხვადასხვა 

ფორმით ითხოვდა მუნიციპალიტეტისაგან ეკლესიის რელიგიური რიტუალების 

შესასრულებლად გადაცემას, თუმცა, უპირატესობა საქართველოს საპატრიარქოს მიენიჭა. 

გადაწყვეტილების დასასაბუთებლად, მუნიციპალიტეტმა აპარატს აცნობა, რომ 

ტერიტორიაზე არ ცხოვრობდა ევანგელურ-ლუთერული ეკლესიის მრევლი და სწორედ ამ 

გარემოებაზე დაყრდნობით მიიღეს საპატრიარქოს სასარგებლო გადაწყვეტილება.490 

მიგვაჩნია, რომ ევანგელურ-ლუთერული ეკლესიის მრევლის სოფელში არარსებობა, არ 

ანიჭებს საპატრიარქოს უპირატესობას შენობით სარგებლობის უფლების მოსაპოვებლად, 

მაშინ როდესაც ასურეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს მართლმადიდებლური ეკლესია და 

                                                   
488 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 219 (თანდოიანცის 

ეკლესიის საქართველოს საპატრიარქოსათვის გადაცემის საკითხი). 

489 სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური 

დირექტორის 2015 წლის 2 დეკემბრის №2/257 ბრძანება. 

490 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის 19 თებერვლის №641-13 წერილი. 
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ამასთან, საქმე ეხება კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლს, რომლის კულტურული 

ღირებულების შენარჩუნება უაღრესად მნიშვნელოვანია. 

ისტორიული ქონების დაბრუნების კუთხით, რესტიტუციის პრობლემა ევანგელურ-

ლუთერული ეკლესიების გარდა, ასევე მწვავედ დგას სომეხთა სამოციქულო, კათოლიკე, 

მუსლიმი და იუდეური თემების წინაშე. ამასთან, საკმაოდ ვრცელია იმ რელიგიური 

დანიშნულების შენობათა ჩამონათვალი, რომელიც დღემდე არ დაბრუნებია მათ 

ისტორიულ მესაკუთრე რელიგიურ გაერთიანებებს.491 

სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს შეფასებით, „დღემდე გადაუჭრელია 

სხვადასხვა რელიგიური გაერთიანებისთვის საბჭოთა პერიოდში კომუნისტური 

ხელისუფლების მიერ ჩამორთმეული რელიგიური ნაგებობების დაბრუნებისა და სადავო 

ძეგლების ისტორიული მფლობელის დადგენის საკითხი“.492 ამასთან, ამ დრომდე არ არის 

აღრიცხული საბჭოთა რეჟიმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური 

გაერთიანებებისათვის მიყენებული ზიანისა და ჩამორთმეული ქონების ოდენობა. 

აღსანიშნავია, რომ პრობლემის მთავარი საფუძველი სახელმწიფოს მიერ 

რესტიტუციასთან დაკავშირებული კანონმდებლობისა და პოლიტიკის შემუშავებისა და 

აღსრულებისკენ მიმართული ღონისძიებების გაუტარებლობაა, რისი გამოსწორების 

საჭიროებაზეც სახალხო დამცველი 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშშიც მიუთითებდა.493 

ამასთან, აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის დაყოვნება უარყოფითად აისახება 

განსახილველი ნაგებობების მდგომარეობაზეც, ვინაიდან, სახელმწიფოს, როგორც მათი 

ამჟამინდელი მესაკუთრის მხრიდან, არასათანადო ყურადღების გამოჩენისა და ამ 

ნაგებობების შენარჩუნება-რესტავრაციისკენ მიმართული ღონისძიებების ნაკლებობის 

პირობებში, მათი დიდი ნაწილი დაზიანებისა და დანგრევის საფრთხის ქვეშ დგება.  

რელიგიათა საბჭოს რეკომენდაციებში ასევე საგანგებოდ არის მითითებული, რომ 

არადომინანტური რელიგიური გაერთიანებები პრობლემას აწყდებიან ახალი რელიგიური 

დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობის პროცესშიც.494აღსანიშნავია, რომ სახალხო 

დამცველი წლებია აკვირდება ბათუმის ახალი მეჩეთის მშენებლობის ირგვლივ 

მიმდინარე მოვლენებს.495 2020 წლის განმავლობაში, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში 

გაჭიანურებით მიმდინარეობდა ბათუმის ახალი მეჩეთის საქმის განხილვა. საქმეზე 

საბოლოო გადაწყვეტილება ამ დრომდე არ არის მიღებული. 

                                                   
491 ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI), რესტიტუციის პოლიტიკა საქართველოში, 

თბილისი, 2020, 2020, 38.  

492 საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს რეკომენდაციები, თბილისი, 2020, 

36. 

493 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 222. 

494 საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს რეკომენდაციები,თბილისი, 2020, 

34.  

495 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 220. 
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საანგარიშო პერიოდში რელიგიურმა ორგანიზაციამ, სსიპ „იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული 

კრება საქართველოში“, სახალხო დამცველის აპარატს მომართა და საჯარო რეესტრში მიწის 

ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციისას შექმნილი დაბრკოლებების 9 

იდენტურ შემთხვევაზე მიუთითა.496 

8.4. სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულები 

 

საანგარიშო პერიოდში გამოწვევად რჩება რელიგიის თავისუფლების შელახვის 

მცდელობის ფაქტები და სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების 

არაეფექტიანი გამოძიება. ამ მხრივ, მომართვიანობა სტაბილურად მაღალია იეჰოვას 

მოწმეების მხრიდან, რომელთა პრეტენზიები, მათ შორის, გამოძიების გაჭიანურებას 

უკავშირდება.497 

საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში მცხოვრებ ყველა პირს კონსტიტუციით 

აქვს გარანტირებული რწმენის თავისუფლება, რაც თავის თავში მოიცავს რელიგიური 

რიტუალების ჩატარებისა და მათში მონაწილეობის უფლებას. სახელმწიფოს 

ვალდებულებაა თანაბრად შეუწყოს ხელი ყველასთვის ამ უფლებით განუხრელად 

სარგებლობას. ამასთან, სახელმწიფომ ნეიტრალურად და მიუკერძოებლად უნდა დაიცვას 

მორწმუნეთა შორის სოციალური მშვიდობა.498 

ამ კუთხით, განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ბუკნარში მიმდინარე წლის იანვარში მუსლიმი მოსახლეობის რელიგიის 

თავისუფლების შელახვის მცდელობის ფაქტი.499 ამ შემთხვევამ კიდევ ერთხელ ცხადყო, 

რომ მსგავსი ტიპის შემთხვევებთან დაკავშირებით, ხელისუფლების პოლიტიკა ნაკლებად 

არის მიმართული მათ სისტემურ პრევენციაზე და ძირითადად, მხოლოდ 

ინდივიდუალური შემთხვევების მოგვარებისკენ მიმართული ერთჯერადი მიდგომებით 

შემოიფარგლება.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ბუკნარში განვითარებული მოვლენები არ არის საქართველოში 

რელიგიის თავისუფლების შელახვის მცდელობის პირველი შემთხვევა. გასულ წლებში 

მუსლიმი თემის წარმომადგენელთა მიმართ სავარაუდო უფლებადარღვევის ფაქტებს 

                                                   
496 დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია თანასწორობის უფლების თავში. 

497 დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია თანასწორობის უფლების თავში.  

498 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 1993 წლის 25 მაისის განჩინება საქმეზე, Kokkinakis v. 

Greece, § 33. 

499 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3w1OfgQ > [ბოლოს ნანახია 26.03.2021]. 
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ადგილი ჰქონდა სამთაწყაროში,500 ნიგვზიანში,501 წინწყაროში,502 ქობულეთსა503 და 

ადიგენის სოფელ მოხეში.504 

ზემოაღნიშნულ ინცინდენტებთან დაკავშირებით  დაწყებული სისხლის სამართლის 

გამოძიება, სისხლის სამართლის კანონით გათვალისწინებული ქმედების არარსებობის 

გამო, წინწყაროს და ნიგვზიანის შემთხვევებზე, შეწყდა.  დანარჩენ საქმეებზე გამოძიება 

გრძელდება, თუმცა კონკრეტული პირი დაზარალებულად ან ბრალდებულად ამ დრომდე 

არ არის ცნობილი.505 

მიმდინარე გამოძიების პროცესები არ აკმაყოფილებს გამჭვირვალე და ეფექტიანი 

გამოძიების სტანდარტებს. მუსლიმებს, რომელთა მიმართაც ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ 

ძალადობას, არ მინიჭებიათ დაზარალებულის სტატუსი, რაც გამოძიების პროცესზე 

მონიტორინგს შეუძლებელს ხდის და საბოლოოდ, მუსლიმი თემის წარმომადგენლებს 

მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობას უზღუდავს.  

სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე სახელმწიფოს არასათანადო რეაგირება 

ქმნის კონფლიქტების განმეორებისა და რელიგიურ უმცირესობათა უფლებების 

სამომავლო ხელყოფის საფრთხეს, რაზეც ყურადღება გამახვილებულია რასიზმისა და 

შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისიის (ECRI) მოხსენებაშიც.506 ყოველივე 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, სახელმწიფოს პოლიტიკა, 

რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით უკვე მომხდარი დანაშაულებრივი ფაქტების 

ირგვლივ ქმედითი გამოძიების წარმოებისა და ახალი შემთხვევების თავიდან არიდების 

მიზნით, მიმართული იყოს ადეკვატური პრევენციული ღონისძიებები გატარებისკენ.  

 

8.5. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 

 

კვლავ ბუნდოვანია რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს (შემდგომში - სააგენტო)  

როლი რელიგიის თავისუფლების დაცვის მიმართულებით. სააგენტო არის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს 

პრემიერ-მინისტრისათვის ეწევა საინფორმაციო, კვლევით, სამეცნიერო-

                                                   
500 სახალხო დამცველის 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2014, 295. 

501 სახალხო დამცველის 2012 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2013, 520. 

502 იქვე. 

503 სახალხო დამცველის 2014 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2015, 432. 

504 სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 487. აღსანიშნავია, რომ მოხეს 

შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა უშუალოდ სამართალდამცავების მხრიდან მუსლიმების მიმართ 

სავარაუდო სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებს. 

505 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 10 მარტის №13/13120 წერილი. 

506 ევროპული კომისია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ (ECRI),  მოხსენება საქართველოს 

შესახებ, მონიტორინგის მეხუთე ციკლი, მიღებულია 2015 წლის 8 დეკემბერს, გამოქვეყნდა 2016 წლის 1 

მარტს, § 71. ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/3vkGbqX > [ბოლოს ნანახია 15.03.2021]. 
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საგანმანათლებლო და სარეკომენდაციო საქმიანობას რელიგიის სფეროში.507 სააგენტო 2014 

წელს დაარსდა და იგი სამთავრობო სისტემაში რელიგიის თავისუფლების საკითხებზე 

პასუხისმგებელ ძირითად უწყებად განიხილება. 

საყურადღებოა, რომ სააგენტოს დაარსებამ ადამიანის უფლებებზე მომუშავე 

ორგანიზაციებისა და რელიგიური გაერთიანებების მნიშვნელოვანი ნაწილის კრიტიკული 

შეფასება დაიმსახურა. უარყოფითი დამოკიდებულება არც სააგენტოს შემდგომი 

საქმიანობის მიმართ შეცვლილა. უფრო მეტიც, რელიგიის საკითხებზე მომუშავე 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, სააგენტოს პრობლემური მანდატის გათვალისწინებით, 

მის გაუქმებასაც კი მოითხოვენ.508 განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას იწვევს სააგენტოს 

მანდატის გამოყენებით სახელმწიფოს მხრიდან რელიგიური ორგანიზაციების 

კონტროლისა და მათ შიდა საქმეებში ჩარევის მაღალი რისკები.509 

სააგენტოს საქმიანობის პრობლემურ ასპექტებზე ყურადღება გამახვილებულია 

რელიგიათა საბჭოს რეკომენდაციებშიც, კერძოდ: 

„მიუხედავად იმისა, რომ, ერთი შეხედვით, სააგენტოს არსებითად 

საკონსულტაციო მანდატი აქვს, უწყებას მთავრობისთვის და პარლამენტისთვის არ 

წარუდგენია ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული პროგრესული 

რეკომენდაციები და ხედვები, რომლებიც რელიგიის თავისუფლებასთან 

დაკავშირებული კანონმდებლობისა და პოლიტიკის პოზიტიურ ცვლილებას 

გამოიწვევდა. ამასთან, საკონსულტაციო ფუნქციის მიღმა, უწყება ზოგჯერ 

უშუალოდ არის ჩართული რელიგიური გაერთიანებების ფინანსური და 

ქონებრივი საკითხების გადაწყვეტისა და მართვის პროცესში, რამდენადაც 

სააგენტოს საქმიანობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ოთხი რელიგიური 

ორგანიზაციის დაფინანსების მართვის პროცესსა და ფინანსური და ქონებრივი 

კომისიის საქმიანობის გაძღოლას უკავშირდება“.510 

აღსანიშნავია ისიც, რომ 2016 წლის პირველ მარტს რასიზმისა და შეუწყნარებლობის 

წინააღმდეგ ევროპულმა კომისიამ (ECRI) სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა სააგენტოს 

საქმიანობის მიმართ და მთავრობას მოუწოდა, ახლადშექმნილი სააგენტოსთვის 

                                                   
507 „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნისა და 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 თებერვალი №177 

დადგენილების 1-ლი მუხლი 1-ლი პუნქტი, ხელმისაწვდომია.: < https://bit.ly/3dFOYh3 > [ბოლოს ნანახია 

27.02.2021]. 

508 მაგ., ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაცია (საია), ალტერნატიული ანგარიში სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა პაქტის 

შესრულების შესახებ, თბილისი, 2020, 37; ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI), Forum 

18, The Universal Periodic Review (UPR) submission, 2020, 3. ხელმისაწვდომია. 

509 ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), რელიგია, პოლიტიკა და 

სოციალური კონტექსტები - კვლევების, ანგარიშებისა და სტატიების კრებული, თბილისი, 2020, 87. 

510 საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს რეკომენდაციები, თბილისი, 2020, 

27-28. 
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დაევალებინა სახალხო დამცველთან არსებულ რელიგიათა საბჭოსთან აქტიური 

თანამშრომლობის დამყარება და ამ უკანასკნელის გამოცდილებისა და რეკომენდაციების 

გაზიარება.511 თუმცა, კომისიის (ECRI) შემდგომი შეფასებით, მისი რეკომენდაცია არ 

შესრულებულა, ვინაიდან სააგენტოს, რელიგიათა საბჭოსთან თანამშრომლობის მიზნით 

შესაბამისი ნაბიჯები არ გადაუდგამს. კომისია აღნიშნავს, რომ, თანამშრომლობის 

ნაცვლად, ამ ორ ორგანოს შორის დაძაბულობაც კი შეინიშნება.512 საინტერესოა, რომ 

რელიგიური გაერთიანებების მნიშვნელოვანი ნაწილი სააგენტოს მიმართ 

უნდობლობითაა გამსჭვალული.513 ამის ფონზე, ამავე სუბიექტებს მაღალი ნდობა აქვთ 

სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს მიერ გაწეული საქმიანობის მიმართ. 

ყოველივე ზემოაღნიშნული მიანიშნებს, რომ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო 

სააგენტოს ეფექტიანობა და მისი არსებობის მიზანშეწონილობა კითხვებს ბადებს, რასაც 

კიდევ უფრო მეტად ამძაფრებს სააგენტოს მხრიდან რელიგიურ გაერთიანებათა 

კონტროლისა და მათ შიდა საქმეებში ჩარევისკენ მიმართული ტენდენცია. ამდენად, 

სააგენტოს საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მნიშვნელოვანია, მთავრობამ 

გაითვალისწინოს საერთაშორისო და ადგილობრივი რელიგიური თუ არასამთავრობო 

ორგანიზაციების, ასევე, სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს 

რეკომენდაციები.  

8.6. რელიგიური დღესასწაულები 

 

პრობლემურია საქართველოს შრომის კოდექსის 30-ე მუხლი, რომელიც 

არამართლმადიდებელ დასაქმებულებს მართლმადიდებელ დასაქმებულებთან 

მიმართებით არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს.  

კერძოდ, ზემოაღნიშნული მუხლი განსაზღვრავს 7 სეკულარულ და 10 რელიგიურ 

დღესასწაულს, რომელიც უქმე დღეებადაა გამოცხადებული. აღსანიშნავია, რომ ათივე 

შემთხვევაში საუბარია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის რელიგიურ 

დღესასწაულებზე. ამდენად, საქართველოში მცხოვრები არამართლმადიდებელი 

მოსახლეობის არცერთი რელიგიური დღესასწაული არ არის აღიარებული საჯარო 

დღესასწაულად. ამის მიუხედავად, არ არსებობს რაიმე ალტერნატიული საკანონმდებლო 

დათქმა, რომელიც არამართლმადიდებელ მოსახლეობას მათი რელიგიური დღესასწაულის 

დროს გარანტირებული დასვენების შესაძლებლობას მისცემდა. 

                                                   
511 The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), Report on Georgia (fifth monitoring cycle), CRI(2016)2, 

მიღებულია 2015 წლის 8 დეკემბერს, გამოქვეყნდა 2016 წლის პირველ მარტს, §§ 97-103. 

512 ECRI, Conclusions on the implementation of the recommendations in respect of Georgia, Subject to interim follow-up, 

CRI(2019)4, მიღებულია 2018 წლის 5 დეკემბერს, გამოქვეყნდა 2019 წლის 5 მარტს, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3pEaBjR> [ბოლოს ნანახია 27.02.2021]. 
513 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM), Third Opinion on 

Georgia, ACFC/OP/III(2019)002, მიღებულია 2019 წლის 7 მარტს,, § 83.  
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შრომის კოდექსის 30-ე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, დასაქმებულს, შრომის 

ხელშეკრულების საფუძველზე შეუძლია, კანონით განსაზღვრული უქმე დღეების 

ნაცვლად, მოითხოვოს სხვა დასვენების დღეები. თუმცა კანონმდებლობა არ განსაზღვრავს, 

რა შეიძლება იყოს ეს დღეები. ამდენად, ერთი მხრივ, კოდექსი მართლმადიდებელ 

ქრისტიანებს გარანტირებულად განუსაზღვრავს მათ რელიგიურ დღესასწაულებზე 

დასვენების უფლებით დაუბრკოლებლად სარგებლობის შესაძლებლობას, თუმცა, მეორე 

მხრივ, არამართლმადიდებელ პირთა შემთხვევაში, მათი რელიგიური დღესასწაულის 

დროს დასვენების საკითხის გადაწყვეტას კანონი დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის 

არსებულ შეთანხმებას უკავშირებს. ამდენად, დასაქმებულის მიერ მის რელიგიურ 

დღესასწაულზე დასვენების უფლებით სარგებლობა, გარკვეულწილად, დამსაქმებლის 

ნებაზეა დამოკიდებული, რაც  არამართლმადიდებელ მოსახლეობას მართლმადიდებელ 

მოსახლეობასთან მიმართებით უთანასწორო მდგომარეობაში აყენებს. 

8.7. პანდემია და რელიგიის თავისუფლება 

პანდემიის პირობებში, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, კიდევ უფრო მკაფიოდ გამოიკვეთა 

უმცირესობებთან, მათ შორის, რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით არსებული 

პრობლემების სიმწვავე.514 საქართველოში პანდემიით გამოწვეული საგანგებო 

მდგომარეობის და მის შემდგომ პერიოდში სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული 

ნაბიჯები დომინანტურ რელიგიურ ჯგუფს  პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აქცევდა. 

აღსანიშნავია, რომ საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული შეზღუდვების 

შემოღებისას, ხელისუფლებას არ ჰქონდა სათანადო კომუნიკაცია არადომინანტურ 

რელიგიურ გაერთიანებებთან. მათ არ განემარტათ, როგორ უნდა ემოქმედათ საგანგებო 

მდგომარეობის პერიოდში. ამ გაერთიანებების წარმომადგენლებმა მიიჩნიეს, რომ 

ქვეყანაში შეკრების თავისუფლებაზე დაწესებული შეზღუდვა რელიგიურ შეკრებებზეც 

ვრცელდებოდა და მსახურება შეაჩერეს, მაშინ როდესაც მართლმადიდებელმა ეკლესიამ 

განაგრძო ტაძრებში რელიგიური მსახურება. მსგავსი ტიპის გაურკვევლობების თავიდან 

ასარიდებლად, მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს მიერ დაწესებულ შეზღუდვებს თან 

სდევდეს შესაბამისი განმარტებები მათთვის, ვისზეც ეს შეზღუდვები ახდენენ 

გავლენას.515 

საგანგებო მდგომარეობის პირობებში, 2020 წლის 17 აპრილიდან 27 აპრილამდე პერიოდში 

საქართველოში მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება აიკრძალა. ამ შეზღუდვის 

საფუძვლად საქართველოს მთავრობამ აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 

მოსახლეობის მაღალი მობილობის რისკი დაასახელა.  17 აპრილს, მართლმადიდებელი 

ეკლესიის საპატრიარქომ განაცხადა, რომ მთავრობასთან სატელეფონო კომუნიკაციის 

შედეგად გაარკვიეს, რომ ეკლესიის სასულიერო პირებს, მგალობლებს და სტიქაროსნებს 

                                                   
514 Varennes F., Report of the UN Special Rapporteur on minority issues, Effective promotion of the Declaration on the 

Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (A/75/211), 2020 წლის 21 ივლისი, 

§ 71.  

515 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Human Dimension Commitments and State 

Responses to the Covid-19 Pandemic, Warsaw, 2020, 119. 



222 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

ავტომობილით გადაადგილების უფლება ჰქონდათ. ამის ფონზე, არადომინანტური 

რელიგიური გაერთიანებების წარმომადგენლებს რამდენიმე დღიანი ძალისხმევა 

დასჭირდათ ავტომობილით გადასაადგილებლად  სპეციალური საშვების მოსაპოვებლად.516 

სახელმწიფოს მხრიდან დისკრიმინაციული მიდგომების არსებობაზე მიუთითებს 

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც 2020 წლის 28 

ნოემბრიდან 2021 წლის 31 იანვრის ჩათვლით აიკრძალა 21:00 საათიდან 05:00 საათამდე 

გადაადგილება და საჯარო სივრცეში ყოფნა, ხოლო გამონაკლისის სახით მსგავსი 

შეზღუდვა არ გავრცელდა შობის - მხოლოდ 6 იანვრის ღამეს, რათა მართლმადიდებელი 

ეკლესიის მრევლს შეძლებოდა შობის დღესასწაულის ღამისთევით აღნიშვნა. 

გამონაკლისი არ შეეხო ამავე პერიოდში სხვა რელიგიური გაერთიანებების 

დღესასწაულებს, რომლებიც, ასევე ღამისთევით აღინიშნება (მაგალითად, 25 დეკემბერს 

არადომინანტი ქრისტიანული ორგანიზაციების აბსოლუტური უმრავლესობა შობის 

დღესასწაულს აღნიშნავს).517   

მნიშვნელოვანია, სახელმწიფოს მიერ დაწესებული რეგულაციები თანაბრად 

მიემართებოდეს ყველა რელიგიურ გაერთიანებას, რათა მათ თანასწორ საფუძველზე 

შეეძლოთ რელიგიის თავისუფლების რეალიზება. დაუშვებელია, ექსკლუზიურად 

მხოლოდ ერთ რელიგიურ გაერთიანებას ენიჭებოდეს უპირატესობა და ბუნდოვანი 

რჩებოდეს სხვა გაერთიანებებისთვის ამავე უფლების შეზღუდვის ლეგიტიმურობა. ამ 

ტიპის გადაწყვეტილებებს სახელმწიფო სხვადასხვა რელიგიურ ორგანიზაციასთან 

აქტიური კომუნიკაციის შედეგად უნდა იღებდეს. 

8.8. დისკრიმინაციული და ანტისემიტური განცხადებები 

 

საანგარიშო პერიოდში, რელიგიური დღესასწაულების აღნიშვნასთან დაკავშირებულ 

შეზღუდვებთან მიმართებით, საზოგადოება არაერთხელ გახდა მაღალი სახელმწიფო 

თანამდებობის პირთა მხრიდან გაკეთებული დისკრიმინაციული განცხადებების მომსწრე.  

ამ კუთხით, აღსანიშნავია 2020 წლის 14 აპრილს პრემიერ-მინისტრის, ხოლო 27 ნოემბერს 

ვიცე-პრემიერის მხრიდან გაკეთებული განცხადებები. ერთ შემთხვევაში, პრემიერ-

მინისტრმა ეკლესიების დაკეტვის საკითხთან დაკავშირებით საპატრიარქოსთან ბალანსის 

პოვნაზე  საუბრისას მიუთითა, რომ მათ შეთანხმების მიღწევა არ გაუჭირდებოდათ, 

ვინაიდან საქართველო მართლმადიდებლური სახელმწიფოა.518 რაც შეეხება მეორე 

განცხადებას, 6 იანვრის ღამის საათებში გადაადგილების შეზღუდვაზე გამონაკლისის 

მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის დაწესება ვიცე-პრემიერმა იმით ახსნა, რომ 

საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მართლმადიდებელია.519 

                                                   
516 დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია თანასწორობის უფლების თავში. 

517 იქვე. 

518 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3r0OCoK > [ბოლოს ნანახია 27.02.2021]. 

519 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2NklB9h > [ბოლოს ნანახია 27.02.2021]. 
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მსგავსი განცხადებები მიუთითებს კონკრეტული რელიგიის უპირატესობაზე და უხეშად 

ეწინააღმდეგება სეკულარული სახელმწიფოს იდეას. პრემიერ-მინისტრის განცხადების 

მსგავსად, ვიცე-პრემიერის განცხადებაც დისკრიმინაციული შინაარსისაა, რამდენადაც 

მოქალაქეების მიერ ფუნდამენტური უფლებებით სარგებლობის შესაძლებლობას 

უმრავლესობის პერსპექტივიდან აფასებს, ხოლო რელიგიური უმცირესობების 

წარმომადგენლებს უთანასწორო პირობებს უწესებს. ვიცე-პრემიერის ამ განცხადებას 

მალევე გამოეხმაურნენ რელიგიური და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებმაც 

განცხადება უარყოფითად შეაფასეს.520 

საანგარიშო პერიოდში, სამწუხაროდ, ადგილი ჰქონდა ანტისემიტურ განცხადებებსაც. ამ 

მხრივ, საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა საქართველოს მართლმადიდებელი 

ეკლესიის სასულიერო პირების მიერ ქადაგების დროს გაკეთებული  განცხადებები.521 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან მიტროპოლიტ გამრეკელის 

განცხადებას თავდაპირველად გამოეხმაურა მხოლოდ ისრაელში საქართველოს ელჩი, 

რომელმაც ქადაგების მწვავედ შეფასების ნაცვლად, მიტროპოლიტ გამრეკელის მიმართ 

გავრცელებულ კრიტიკას ცილისწამება უწოდა. მოგვიანებით, საქართველოს საგარეო 

საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ „ანტისემიტიზმის უმცირესი გამოვლინებაც კი 

ვერასოდეს იპოვის ადგილს ქართველის გულსა და ცნობიერებაში”.522 

აუცილებელია, რომ გავრცელებული ანტისემიტური რიტორიკა არ დარჩეს მხოლოდ 

ცალკეული პიროვნებების განხილვის საგნად და საქართველოს ხელისუფლებამ 

ანტისემიტური განწყობების განვითარების თავიდან აცილების მიზნით, საჯარო და 

მკაფიო განცხადებებით, დაუყოვნებლივ დაგმონ ნებისმიერი სახის ანტისემიტური 

დამოკიდებულება და გამოხატონ მხარდაჭერა ებრაელი ერის მიმართ, რაც, მათ შორის, 

ანტისემიტიზმის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობას შეუწყობს ხელს.523 

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

 ჯვრის, სანთლის, ხატის, წიგნის, კალენდრისა და სხვა საღვთისმსახურო საგნების 

(რომლებიც მხოლოდ რელიგიური მიზნით გამოიყენება) მიწოდებისას, დღგ-ს 

გადახდისგან, საქართველოს საპატრიარქოს მსგავსად, სხვა რელიგიური 

გაერთიანებების გათავისუფლების მიზნით, ცვლილებები შევიდეს საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის 170-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ს“ ქვეპუნქტში;  

 რელიგიური მიზნით გამოყენებული ჯვრის, სანთლის, ხატის, წიგნისა და 

კალენდრის  რეალიზაციით მიღებული მოგების ნაწილში მოგების გადასახადისგან, 

                                                   
520 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3aQZpMJ > [ბოლოს ნანახია 27.02.2021]. 

521 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3kr9e76 > [ბოლოს ნანახია 27.02.2021]. 

522 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3c4wVP1 > [ბოლოს ნანახია 05.03.2021]. 

523 საქართველოს სახალხო დამცველის და მასთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის განცხადება 

ანტისემიტური გამონათქვამების შესახებ: < https://bit.ly/2P7Xs6f > [ბოლოს ნანახია 27.02.2021]. 
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საქართველოს საპატრიარქოს მსგავსად, სხვა რელიგიურ გაერთიანებების 

გათავისუფლების მიზნით, ცვლილებები შევიდეს საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსის 99-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტში; 

 საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მსგავსად, სხვა რელიგიური 

გაერთიანებების მიერ არაეკონომიკური მიზნით გამოყენებული ქონების (მიწის) 

გადასახადისგან გათავისუფლების მიზნით, ცვლილებები შევიდეს საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსში;  

 საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მსგავსად, სხვა რელიგიური 

გაერთიანებების მიერ სახელმწიფო ქონების შეძენის და გაცვლის შესაძლებლობის 

უზრუნველყოფის მიზნით, ცვლილებები შევიდეს „სახელმწიფო ქონების შესახებ” 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველ, მე-2 და მე-5 პუნქტებში;  

 რელიგიური გაერთიანებების მიერ სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული 

რელიგიური და საკულტო ნაგებობების, მათი ნანგრევების, აგრეთვე მიწის 

ნაკვეთების, რომლებზედაც ისინია განთავსებული, პრივატიზების გზით მიღების 

შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად, ცვლილებები შევიდეს  „სახელმწიფო 

ქონების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის 1-ლი პუნქტის „მ“ 

ქვეპუნქტში;  

 საქართველოს შრომის კოდექსში შემოღებულ იქნას ალტერნატიული 

საკანონმდებლო დათქმა, რომელიც არამართლმადიდებელ მოსახლეობას მათი 

რელიგიური დღესასწაულის დროს, სურვილის შემთხვევაში, გარანტირებული 

დასვენების შესაძლებლობას მისცემს; 

 სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოსა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მონაწილეობით შემუშავდეს რესტიტუციის შესახებ კანონი, 

რომელიც საბჭოთა პერიოდში რელიგიური გაერთიანებებისათვის ჩამორთმეული 

ქონების ისტორიული მესაკუთრისათვის  დაბრუნების წესს, კრიტერიუმებს, 

პასუხისმგებელ უწყებებსა და ვადებს განსაზღვრავს. 

 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 აღრიცხოს საბჭოთა რეჟიმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული 

რელიგიური გაერთიანებებისათვის მიყენებული ზიანისა და ჩამორთმეული 

ქონების ოდენობა; 

 შევიდეს ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის №117 

დადგენილებაში, „საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის 

საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ 

ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების 

წესის“ შესახებ და ოთხ რელიგიურ გაერთიანებასთან ერთად, სხვა რელიგიურ 

გაერთიანებებსაც მიეცეთ ზიანის შესაბამისი კომპენსაცია; 
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 შეიცვალოს რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსების პრაქტიკა. სახალხო 

დამცველთან არსებულ რელიგიათა საბჭოსთან და არასამთავრობო  

ორგანიზაციებთან კონსულტაციით, შემუშავდეს რელიგიური გაერთიანებების 

დაფინანსების საგადასახადო სისტემა, რომელიც თანასწორუფლებიანობისა და 

სახელმწიფოს ნეიტრალობის მოთხოვნებს უპასუხებს; 

 სახალხო დამცველთან არსებულ რელიგიათა საბჭოსთან და არასამთავრობო  

ორგანიზაციებთან კონსულტაციების გზით, იმსჯელოს რელიგიის საკითხთა 

სახელმწიფო სააგენტოს არსებობის, მისი საქმიანობისა და მანდატის ცვლილებების 

საჭიროებაზე.  
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9. გამოხატვის თავისუფლება 

9.1. შესავალი 

გამოხატვის თავისუფლება დემოკრატიული საზოგადოების ერთ-ერთი ფუნდამენტია, 

რომლის რეალიზაციაზე ზედამხედველობა ყოველთვის არის სახალხო დამცველის 

განსაკუთრებული ყურადღების საგანი. 

2019 წლის მსგავსად, საანგარიშო წელი აქტიური იყო მედიასივრცეში განვითარებული 

მოვლენების თვალსაზრისით. მათ შორის, საყურადღებო იყო აჭარის ტელევიზიის 

თანამშრომლების შრომითი უფლებების დარღვევის და მედიის პროგრამების შინაარსის 

გაუმართლებელი კონტროლის შემთხვევები. კვლავ გამოწვევად დარჩა პროფესიულ 

საქმიანობაში ხელშეშლის გარდა, ჟურნალისტების მიმართ, მათი საქმიანობის გამო, 

ჩადენილი სხვა სახის დანაშაულებრივი ქმედებების თაობაზე სრულყოფილი 

სტატისტიკის არარსებობა, ასევე გამოიკვეთა მედიის წარმომადგენლების დამცველი 

ქმედითი ღონისძიებების გატარების საჭიროება.  

გარდა ამისა, წლის განმავლობაში, გამოვლინდა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის 

შემთხვევები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის იერსახის დამახინჯების თაობაზე 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის არასათანადო ინტერპრეტაციის შედეგად.  

9.2. მედიის თავისუფლება 

ტრადიციულად, საანგარიშო წლის განმავლობაში, სახალხო დამცველი აქტიურად 

ადევნებდა თვალს ქვეყანაში მედიის თავისუფლების კუთხით არსებულ მდგომარეობას. 

2020 წელს, ქვეყანაში მედიაგარემო პლურალისტური, თუმცა საკმაოდ პოლარიზებული 

იყო. უცვლელად შენარჩუნდა ქვეყნის პოზიცია პრესის თავისუფლების ინდექსშიც, 

რომლის თანახმადაც, საქართველოს 180 ქვეყანას შორის, მე-60 ადგილი უკავია.524  

9.2.1. აჭარის ტელევიზიის გარშემო მიმდინარე მოვლენები 

აჭარის ტელევიზიაში 2019 წელს განვითარებული მოვლენების525 შემდეგ, საანგარიშო 

პერიოდში, აპარატი აქტიურად შეისწავლიდა მაუწყებლის მენეჯმენტის მიმართ 

კრიტიკულად განწყობილი თანამშრომლების გათავისუფლების, სხვა პოზიციებზე 

გადაყვანის, უფლებამოსილებებისა თუ სამუშაო ადგილის შეცვლის და მათთვის 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების საქმეებს. ჩატარებული მონიტორინგის 

შედეგად, სახალხო დამცველმა მაუწყებელში დასაქმებული 7 ჟურნალისტის შრომითი 

უფლებების დარღვევა ან/და პირდაპირი დისკრიმინაცია დაადგინა და აჭარის 

                                                   
524 „რეპორტიორები საზღვრების გარეშე“-ს 2020 წლის პრესის თავისუფლების ინდექსი, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/39KI2MT> [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 

525 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში,  227-228. 
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ტელევიზიის დირექტორს შესაბამისი რეკომენდაციებით მიმართა.526 ამავე დროს, სახალხო 

დამცველმა მიიჩნია, რომ ტელევიზიის თანამშრომლების მიმართ განხორციელებული 

მოქმედებები განსხვავებული აზრის, კერძოდ, მენეჯმენტის გადაწყვეტილებებზე ღიად 

გამოთქმული კრიტიკული მოსაზრებების გამო შესაძლო დევნის ნიშნებს შეიცავდა და 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოძიების 

დაწყებისკენ მოუწოდა.527 სამწუხაროდ, სახალხო დამცველის რეკომენდაციები ადრესატმა 

უწყებებმა არ გაიზიარეს. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ 2020 წლის აპრილში, აჭარის ტელევიზიის დირექტორმა 

ინტერნეტში/სოციალურ ქსელებში ქცევის წესები დაამტკიცა,528 რომლის ცალკეულმა 

დებულებებმა მაუწყებელში დასაქმებულ პირთა გამოხატვის თავისუფლების 

არაპროპორციული შეზღუდვის შესაძლებლობა წარმოქმნა. მოგვიანებით, ტელევიზიის 

თანამშრომლებმა და ალტერნატიულმა პროფესიულმა კავშირმა ბათუმის საქალაქო 

სასამართლოს სარჩელით მიმართეს და ხსენებულ წესებში ასახული სადავო დებულებების 

გაუქმება მოითხოვეს. შედეგად, სახალხო დამცველმა საქმის განმხილველ სასამართლოში 

სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება (Amicus Curiae) წარადგინა და ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე, სახელმწიფო 

ტელეკომპანიაში დასაქმებული ჟურნალისტების გამოხატვის თავისუფლების ფარგლები 

და მისი შეზღუდვის სტანდარტი გამოკვეთა, რომელთა გათვალისწინებასაც არსებითი 

მნიშვნელობა აქვს საკითხის სათანადოს შესაფასებლად.529 

გარდა ამისა, რამდენადაც აჭარის ტელევიზიის გარშემო 2019 წლიდან განვითარებული 

მოვლენები ეჭვს ბადებდა მაუწყებლის კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის 

მცდელობასთან  დაკავშირებით, სახალხო დამცველმა საკუთარი მიგნებების თაობაზე, 

აზრისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ გაეროს სპეციალურ მომხსენებელსა და 

მედიის საკითხებზე ეუთოს წარმომადგენელს ინფორმაცია მიაწოდა.530 

აჭარის ტელევიზიაში განვითარებულ მოვლენებს არაერთხელ გამოეხმაურა 

საერთაშორისო ორგანიზაცია „რეპორტიორები საზღვრების გარეშე“ და მიმდინარე 

                                                   
526 სახალხო დამცველის განცხადებები ხელმისაწვდომია ვებგვერდებზე: < https://bit.ly/3cVvVyR >[ბოლოს 

ნანახია 10.02.2021]; < https://bit.ly/3q8NLlE > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 

527 სახალხო დამცველის განცხადება ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3rGrUSV > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 

528 სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ დირექტორის 2020 წლის 8 

აპრილის №02-03/10 ბრძანებით დამტკიცებული „სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის 

ტელევიზიისა და რადიოს თანამშრომლ(ებ)ის ინტერნეტში/სოციალურ ქსელებში ქცევის წესები“ 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3a8YV44 > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021].  

529 სასამართლოს მეგობრის (Amicus Curiae) მოსაზრება ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3aQWbHN > [ბოლოს 

ნანახია 10.02.2021]. 

530 სახალხო დამცველის განცხადება ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3aXWeBY > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 
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მოვლენები მედიაზე კონტროლის ზრდას დაუკავშირა.531 ამასთანავე, მაუწყებლის 

თანამშრომლების გათავისუფლებისა და სარედაქციო პოლიტიკაში მენეჯმენტის ჩარევის 

შესახებ გავრცელებული ცნობების გამო წუხილი გამოთქვა მედიის საკითხებზე ეუთოს 

წარმომადგენელმა.532 

გასათვალისწინებელია, რომ ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის 

უფლებების ოფისის (ODIHR) შეზღუდული საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის მიერ 

ჩატარებული მედიამონიტორინგის შედეგების შესაბამისად,533 წინასაარჩევნო პერიოდში, 

აჭარის ტელევიზია ძირითადად ადგილობრივ ახალ ამბებზე იყო კონცენტრირებული და 

კამპანიას ლიმიტირებულად აშუქებდა, თუმცა მაუწყებელმა მთავარ საარჩევნო 

სუბიექტებს დაახლოებით თანაბარი დრო დაუთმო, გაშუქების ტონი კი უმეტესწილად 

ნეიტრალური იყო.534 მსგავს შეფასებებთან ერთად, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის 

ქარტიამ, რომლის დაკვირვებაც უფრო ვრცელ პერიოდს მოიცავდა, ვიდრე 

ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (ODIHR) მიერ 

შეფასებული მონაკვეთი, გამოკვეთა, რომ აჭარის ტელევიზიის მთავარ საინფორმაციო 

გამოშვებაში, რიგ შემთხვევებში, იქმნებოდა შთაბეჭდილება, რომ სარედაქციო პოლიტიკა 

სამთავრობო გუნდის და მმართველი პარტიის მიმართ მიკერძოებული იყო.535  

გასათვალისწინებელია, რომ წინა პერიოდში ჩატარებული მონიტორინგის დროს, 

ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი, აჭარის 

ტელევიზიის მხრიდან, სხვა ტელემაუწყებლებისგან განსხვავებით, აღნიშნავდა 

წინასაარჩევნო კამპანიის დაბალანსებულ და ერთმნიშვნელოვნად ნეიტრალურ 

გაშუქებას,536 ხოლო ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია მაუწყებლის პროგრესზე 

                                                   
531 იხ. „რეპორტიორები საზღვრების გარეშე“-ს შეტყობინება ევროპის საბჭოს პლატფორმაზე, 

„ჟურნალისტიკის დაცვა და ჟურნალისტების უსაფრთხოება“: < https://bit.ly/2OjSIKd > [1ბოლოს ნანახია 

0.02.2021]; იხ. აგრეთვე „რეპორტიორები საზღვრების გარეშე“-ს 2020 წლის 5 თებერვლის განცხადება 

(განახლდა 2020 წლის 14 თებერვალს): < https://bit.ly/30bENbR > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 

532 ხელმისაწვდომია: < https://ajaratv.ge/article/56482 > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 

533 28 სექტემბრიდან წინასაარჩევნო კამპანიის დასრულებამდე (30 ოქტომბრამდე) ეუთოს/დემოკრატიული 

ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის შეზღუდულმა საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიამ 

ორი საზოგადოებრივი მაუწყებლის და ხუთი ნაციონალური კერძო ტელეარხის მონიტორინგი 

განახორციელა. 

534 საერთაშორისო საარჩევნო სადამკვირვებლო მისია, საქართველო - საპარლამენტო არჩევნები, 2020 წლის 

31 ოქტომბერი, მოხსენება წინასწარი მიგნებებისა და დასკვნების შესახებ, 26-27, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3tNNKpi > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 

535 საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, საქართველოს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების 

მედიაში გაშუქების კვლევა, სატელევიზიო ახალი ამბების მონიტორინგის საბოლოო ანგარიში, 15 ივნისი 

- 21 ნოემბერი, 2020,  13-16, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3jzO72j > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 

536 ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის საერთაშორისო საარჩევნო 

სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიში საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ (2018 

წლის 28 ოქტომბერი და 28 ნოემბერი),  36, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/39vraXT > [ბოლოს ნანახია 

10.02.2021]; ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის საერთაშორისო 

საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 
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მიუთითებდა და მას იმ გამონაკლის არხებს შორის მოიაზრებდა, რომლის ეთერშიც 

შესამჩნევი არ იყო რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ მიკერძოება.537   

მკვეთრად პოლარიზებული მედიაგარემოს გათვალისწინებით, სახალხო დამცველი კიდევ 

ერთხელ ამახვილებს ყურადღებას აჭარის ტელევიზიის, როგორც საბიუჯეტო 

დაფინანსებით მოქმედი მაუწყებლის როლზე მიუკერძოებელი პროგრამების მიწოდების 

თვალსაზრისით,538 ამასთანავე, იმედოვნებს, რომ ზემოხსენებული გარემოებები კიდევ 

უფრო უარყოფითად არ აისახება მოვლენების გაშუქების სტანდარტზე და ტელეკომპანია 

შეძლებს გასული წლების განმავლობაში მოპოვებული თავისუფალი სარედაქციო 

პოლიტიკის შენარჩუნებას. 

9.2.2. მაუწყებლის პროგრამების შინაარსის კონტროლი 

საქართველოს კანონმდებლობა გამოხატვის თავისუფლების საკმაოდ მაღალ სტანდარტს 

ადგენს და გარკვეულ შემთხვევებში, ცალკეულ ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით, 

უფლებას ნაკლებად არეგულირებს. ბოლო წლებში, ეროვნულ დონეზე გამოხატვის 

თავისუფლების შეზღუდვისკენ მიმართული საკანონმდებლო ინიციატივების სამწუხარო 

ტენდენცია გამოიკვეთა,539 რაც საანგარიშო პერიოდში, მაუწყებლის მიერ განთავსებული 

პროგრამების შინაარსის კონტროლმა ჩაანაცვლა.  

კერძოდ, კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ მაუწყებლის პროგრამების შინაარსის 

მონიტორინგისთვის ღირსების და ძირითადი უფლებების შემლახავი უხამსობის 

შემცველი პროგრამის განთავსების ამკრძალავი ნორმის540 ამოქმედება დაიწყო, რომელსაც 

წარსულში თავადვე არ მიიჩნევდა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების 

საფუძვლად.541 შესაბამისად, საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ პროგრამაში უხამსობის542 

შემცველი სიუჟეტის543 განთავსების გამო, „მთავარი არხის“ სამართალდამრღვევად 

                                                   
შესახებ (2017 წლის 21 ოქტომბერი და 12 ნოემბერი),  33, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2HdskLy > [ბოლოს 

ნანახია 10.02.2021]. 

537 საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის სატელევიზიო ახალი ამბების მედიამონიტორინგის 

შუალედური ანგარიში (18 ივნისი - 15 ოქტომბერი, 2018),  22, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/38a42jg > 

[10.02.2021]; საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის არჩევნების მედიამონიტორინგის საბოლოო 

ანგარიში (2016-2018),  14-15, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2vCl6y6 > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 

538 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში,  თბილისი, 2020, 228.  

539 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში,  თბილისი, 2020, 225,  231-232. 

540 „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 56-ე მუხლის მე-4 პუნქტი. 

541 იხ. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2017 წლის 8 ნოემბერს გავრცელებული განცხადება, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2NKdGCl > [ბოლოს ნანახია 02.03.2021]. 

542 „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის ჰ12-ე ქვეპუნქტის შესაბამისად, 

უხამსობას წარმოადგენს ქმედება, რომელიც ეწინააღმდეგება საზოგადოებაში დამკვიდრებულ ეთიკურ 

ნორმებს და არა აქვს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, კულტურული, საგანმანათლებლო ან მეცნიერული 

ღირებულება. 

543 სიუჟეტი ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3qiYJFg > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 
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ცნობით,544 კომისიამ პრაქტიკაში ამ მიმართულებით საზედამხედველო ფუნქციის 

განხორციელების პრეცედენტი დაამკვიდრა.545 

საქართველოს კანონმდებლობა ზუსტად არ განსაზღვრავს „უხამსობის“ ცნება და მისი  

ფართოდ განმარტების შესაძლებლობას იძლევა, რაც საზოგადოებაში დამკვიდრებულ 

ეთიკურ ნორმებთან წინააღმდეგობაში მყოფ მოქმედებებს უკავშირდება.546 მსგავს 

პირობებში, იმისთვის, რათა უხამსობის შემცველი პროგრამების განთავსების ამკრძალავი 

ნორმის გამოყენებამ გამოხატვის თავისუფლების გაუმართლებელი შეზღუდვა არ 

გამოიწვიოს, მისი განმარტებისას აუცილებელია ხსენებული უფლებით დაცული სფეროს 

გათვალისწინება, რაც მოიცავს ისეთ „ინფორმაციას“ და „იდეებსაც“, რომელიც 

შეურაცხყოფს, შოკის მომგვრელია და აწუხებს სახელმწიფოს ან საზოგადოების ნებისმიერ 

ჯგუფს.547 

მიუხედავად ამისა, მიღებული გადაწყვეტილებით, კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას 

არ დაუდგენია დასახელებული პროგრამული შეზღუდვის მკაფიო ფარგლები, რაც 

მაუწყებლებისთვის სამომავლო საქმიანობის დაგეგმვისა და წარმართვისას 

სახელმძღვანელო პრინციპებს შექმნიდა. ამის გათვალისწინებით, სახალხო დამცველი 

მიუთითებს, რომ ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლების დაცვისთვის დადგენილი 

სტანდარტი, რიგ შემთხვევებში, ამ უფლების დაცვის ამერიკულ მოდელს შეესაბამება.548 

შესაბამისად, კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ „უხამსობის“ განმარტებისას, 

მიზანშეწონილია, იხელმძღვანელოს ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი 

                                                   
544 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2021 წლის 28 იანვრის №გ-21-18/22 

გადაწყვეტილება შპს „მთავარი არხის“ სამართალდამრღვევად ცნობის და ადმინისტრაციული 

პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების თაობაზე, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2MTmaqm > [ბოლოს 

ნანახია 10.02.2021]. 

545 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2021 წლის 11 თებერვლის №გ-21-03/314 წერილი. 

546 “მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ჰ12“ ქვეპუნქტი. 

547 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 1976 წლის 7 დეკემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე, 

Handyside v. the United Kingdom, პარ. 49. 

548 მაგ., ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს მიერ საქმეში, Brandenburg v. Ohio (1969) 

დადგენილ „აშკარა და მყისიერი საფრთხის ტესტს“ (რომლის თანახმადაც, დაუშვებელია გამოხატვის 

თავისუფლების შეზღუდვა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ის მიზნად ისახავს უკანონო ქმედების 

მყისიერად გამოწვევას და არსებობს ამგვარი ქმედების ჩადენის მაღალი ალბათობა) იმეორებს 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 2391-ე მუხლი და „შეკრებებისა და მანიფესტაციების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის 1-ლი ნაწილი. აღსანიშნავია ისიც, რომ „სიტყვისა და 

გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად, კანონით 

შეიძლება დაწესდეს სიტყვისა და გამოხატვის შინაარსობრივი რეგულირება, თუ ეს ეხება არა ნებისმიერი 

სახის შეურაცხყოფას, არამედ პირისპირ შეურაცხყოფას. ამ თვალსაზრისით, საყურადღებოა თბილისის 

სააპელაციო სასამართლოს 2019 წლის 9 დეკემბრის №4/ა-889-19 დადგენილებაც, რომლის თანახმადაც, 

სოციალურ ქსელში უხამსი/შეურაცხმყოფელი შინაარსის გამონათქვამების გავრცელება არ იქნა 

მიჩნეული საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე მუხლით (წვრილმანი 

ხულიგნობა) გათვალისწინებულ ქმედებად, სწორედ იმ საფუძვლით, რომ აღნიშნული გამოხატვა მიზნად 

არ ისახავს უკანონო ქმედების მყისიერ გამოწვევას. 
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სასამართლოს მიერ დადგენილი კრიტერიუმებით, რომელთა გათვალისწინებითაც, 

ქმედების ამ ცნების ქვეშ მოსაქცევად, ის გადაჭარბებულ სექსუალური ხასიათის 

ინტერესებს უნდა მიემართებოდეს549 და აშკარად შეურაცხმყოფლად უნდა გამოხატავდეს 

ან აღწერდეს სექსუალურ ქცევას.550 მსგავსი განმარტება თანხვედრაშია „მაუწყებლობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონთან, რომელიც „უხამსობას“ განასხვავებს „შეურაცხმყოფელი 

ლექსიკისგან“ და მასთან შედარებით, დაცულობის დაბალ ხარისხს ანიჭებს,551 რაც, თავის 

მხრივ, უხამსობის უფრო მძიმე შინაარსზე მიუთითებს.  

ზემოხსენებულ გადაწყვეტილებაში, სადავო კომპონენტების უხამსობად მიჩნევის შემდეგ, 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ იმსჯელა, მათ შორის, პროგრამის 

ადრესატების - საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს პარლამენტის 

რეპუტაციის შელახვასთან დაკავშირებით და მიიჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში, 

გამოხატვის თავისუფლება გადაწონიდა პოლიტიკოსების პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის უფლების დაცვის ინტერესს. ამ კუთხით, აღსანიშნავია ის გარემოება, 

რომ „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზანია არაეთიკური 

პროგრამებისგან აუდიტორიის დაცვა და არა კონკრეტული პირ(ებ)ის პატივის, ღირსების 

თუ საქმიანი რეპუტაციის შელახვის შემთხვევებზე რეაგირება, რაც დაინტერესებული 

პირის სურვილის შემთხვევაში, სამოქალაქო წესით სასამართლოს განსახილველი 

საკითხია.  

ყოველივე ამის გათვალისწინებით, სახალხო დამცველის შეფასებით, კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისიის მიერ „მთავარი არხის“ სამართალდამრღვევად ცნობა 

                                                   
549 “appeals to the prurient interests”. 

550 ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს მიერ საქმეში, Miller v. California (1973) 

დადგენილი ტესტის შესაბამისად, იმისთვის, რათა გამოხატვა (მასალა) უხამსობად ჩაითვალოს, 1. ის უნდა 

მიემართებოდეს გადაჭარბებულ სექსუალური ხასიათის ინტერესებს, 2. აშკარად შეურაცხმყოფლად უნდა 

გამოხატავდეს ან აღწერდეს სექსუალურ ქცევას, რომელიც განსაზღვრულია შესაბამისი კანონით; 3. 

ერთიანობაში, არ უნდა გააჩნდეს სერიოზული ლიტერატურული, მხატვრული, პოლიტიკური ან 

სამეცნიერო ღირებულება. მეორე კომპონენტის განმარტებისთვის, სასამართლო მიუთითებს მაგალითებს, 

თუ რა სახის გამოხატვა შეიძლება დარეგულირდეს: ა. რომელიც აშკარად შეურაცხმყოფლად გამოხატავს 

ან აღწერს სექსუალურ აქტებს, ჩვეულებრივს ან გაუკუღმართებულს, მათ შორის, სიმულაციურად;  ბ. 

რომელიც აშკარად შეურაცხმყოფლად გამოხატავს ან აღწერს მასტურბაციას, ექსკრეციულ ფუნქციებს და 

ავხორცად წარმოაჩენს გენიტალიებს. 

551 “მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 561-ე და 562-ე მუხლების შესაბამისად, უხამსი 

ქმედების შემცველი პროგრამა 18 წლამდე არასრულწლოვანისთვის შეუფერებლად მიიჩნევა და 

აკრძალულია სამაუწყებლო ბადეში მისი განთავსება 6 საათიდან 24 საათამდე. რაც შეეხება 

შეურაცხმყოფელი ლექსიკის შემცველ პროგრამებს, ის 15 და 12 წლამდე არასრულწლოვანისთვის 

შეუფერებლად მიიჩნევა და აკრძალულია მისი განთავსება 21 ან 23 საათამდე, იმის გათვალისწინებით, 

გამართლებულია თუ არა კონტექსტით ასეთი ლექსიკის გამოყენება.  
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კანონმდებლობის არასათანადო განმარტების შედეგია, რასაც მსუსხავი ეფექტი აქვს 

მაუწყებლების მიერ გამოხატვის თავისუფლების რეალიზებაზე.552 

გარდა ამისა, საყურადღებოა, რომ გასული საანგარიშო წლის მსგავსად, კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისიის მხრიდან კვლავ გამოვლინდა მაუწყებლისთვის პასუხისმგებლობის 

დაკისრების შემთხვევები553 წინასაარჩევნო/პოლიტიკური რეკლამის განთავსების წესის 

დარღვევის გამო, მათ შორის, „რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, 

რომლის მოქმედებაც პოლიტიკური შინაარსის რეკლამებზე არ ვრცელდება.554 

აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო წელს, „რეპორტიორები საზღვრების გარეშე“-მ ხაზი გაუსვა 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის უფლებამოსილების თანდათანობით ზრდას და 

უარყოფითად შეაფასა 2019 წლის დეკემბერში შექმნილი პლატფორმის, Mediacritic.ge-ს,555 

საქმიანობა.556 

მაუწყებლის პროგრამის შინაარსზე გავლენის მოხდენის მცდელობის თვალსაზრისით, 

აგრეთვე საგულისხმო იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმოებაში 

არსებული, საბოტაჟის ფაქტზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში, „მთავარი არხის“ 

ეთერში 2020 წლის 20 ივნისს გასული სიუჟეტის („ნაყიდი COVID-19“) ფიგურანტებისა და 

რესპონდენტების გამოკითხვის ფაქტი.557 სიუჟეტი სხვადასხვა დაავადებისგან 

გარდაცვლილი პირების ოჯახის წევრებისთვის მათი გარდაცვალების მიზეზად ახალი 

კორონავირუსის დასახელების ნაცვლად თანხის შეთავაზების შესაძლო ფაქტებს 

ეხებოდა.558 ჩატარებული გამოკითხვების შედეგად, უწყებამ განაცხადა, რომ 

„რესპონდენტების აზერბაიჯანულენოვანი ინტერვიუები განზრახ იყო დამახინჯებული 

სიუჟეტის ავტორთა მიერ უსწორო თარგმანის მეშვეობით“, თუმცა, აღსანიშნავია, რომ 

                                                   
552 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით, გამოხატვის თავისუფლება „მსუსხავ 

ეფექტს” განიცდის, თუ პირი, მოსალოდნელი სანქციის შიშით, იძულებულია თავი შეიკავოს უფლების 

სრულყოფილად განხორციელებისაგან და თვითშეზღუდვა აისახება გამოხატვის თავისუფლების 

ნორმატიულად შეუზღუდავ ნაწილზეც. 

553 კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის შესაბამისი გადაწყვეტილებები ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3sbWHai > [ბოლოს ნანახია 31.03.2021]; < https://bit.ly/2M4HsRf >[ბოლოს ნანახია 31.03.2021;, 

<https://bit.ly/3awNMdB > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 

554 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში,  232-233. 

555 მედიაკრიტიკა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მედიააკადემიის ინიციატივით შექმნილი 

პლატფორმაა, რომელიც გულისხმობს მედიაპროდუქტების გაანალიზებას და შეფასებას მედიის ხარისხის 

ამაღლების მიზნით. დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2PJwous > [ბოლოს ნანახია 

10.02.2021]. 

556 “რეპორტიორები საზღვრების გარეშე“-ს 2020 წლის 20 ივლისის განცხადება ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3a4yMDx > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 

557 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებები ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3qdY2x2 > 

[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]; < https://bit.ly/2MRtgM5 > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 

558 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3jJ8GZZ > [ბოლოს ნანახია 12.02.2021]. 
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რეპორტაჟში არსებული აზერბაიჯანულენოვანი ინტერვიუების თარგმანის სისწორეზე 

დანიშნული ექსპერტიზა, მოცემულ ეტაპზე, დასრულებული არ არის.559 

გასათვალისწინებელია, რომ თავისუფალი მედია სასიცოცხლო როლს ასრულებს საჯარო 

ინტერესის სფეროში მოქცეული მოვლენების შესახებ საზოგადოების ინფორმირების, 

ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის, კარგი მმართველობისა და ხელისუფლების 

ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობის მიმართულებით, რაც მას დაცულობის 

განსაკუთრებულ ხარისხს ანიჭებს. აღნიშნული სტანდარტი ასახულია „მაუწყებლობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონში, რომლის თანახმადაც, ტელეკომპანიის მიერ არაზუსტი 

ინფორმაციის გაჟღერება მხოლოდ თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში 

განხილვას ექვემდებარება.560 ამდენად, სახალხო დამცველი იზიარებს არასამთავრობო 

ორგანიზაციების პოზიციას იმის თაობაზე, რომ სადავო სიუჟეტში არსებითად მცდარი 

ფაქტების ასახვის შემთხვევაშიც კი, მასზე რეაგირება სწორედ მითითებული მექანიზმის 

მეშვეობით, ან, საჭიროების შემთხვევაში, სამოქალაქო დავის წარმოების გზით უნდა 

განხორციელებულიყო.561 რაც შეეხება დაინტერესებული პირების მიერ სადავო საკითხის 

მსგავს სამართლებრივ სივრცეში გადაწყვეტის ნაცვლად, საბოტაჟის მუხლით 

სისხლისსამართლებრივი გამოძიების წარმოებას, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც 

სიუჟეტის განთავსების შედეგად სახელმწიფო დაწესებულებების თუ ორგანიზაციების 

ნორმალური ფუნქციონირებისთვის ხელის შეშლის ფაქტი არ იკვეთება,562 ის საშიშ 

პრეცედენტს აჩენს მაუწყებლის პროგრამების შინაარსობრივი კონტროლის 

თვალსაზრისით და მედიის თვითცენზურის საფრთხეს წარმოშობს.563  

9.2.3. მედიის წარმომადგენელთა დაცულობა და მათ წინააღმდეგ ჩადენილი 

დანაშაულები 

საანგარიშო წელს, კვლავ პრობლემურ საკითხად დარჩა564 ჟურნალისტების პროფესიული 

საქმიანობის გამო, მათ წინააღმდეგ ჩადენილი ყველა სახის შესაძლო დანაშაულებრივი 

ქმედების თაობაზე სათანადო სტატისტიკის წარმოება საქართველოს შინაგან საქმეთა 

                                                   
559 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2021 წლის 4 თებერვლის №15804 წერილი. 

560 „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 52-ე და 591-ე მუხლები. 

561 საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის (GDI), სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის 

საერთაშორისო საზოგადოებისა (ISFED) და ადამიანის უფლებათა ცენტრის (HRC) განცხადება საბოტაჟის 

მუხლით სუს-ში მიმდინარე გამოძიების შესახებ, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3piw7KS > [ბოლოს 

ნანახია 10.02.2021]. 

562 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318-ე მუხლის (საბოტაჟი) 1-ლი ნაწილის შესაბამისად, 

დანაშაულია საქართველოს დასუსტების მიზნით სახელმწიფო ან სხვა საწარმოს, დაწესებულების, 

ორგანიზაციის ან სამსახურის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის ხელის შეშლა. 

563 Recommendation CM/Rec(2016)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and 

safety of journalists and other media actors, 13 April 2016, par. 33-35, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3tSIuB6 > 

[ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 

564 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში,  224. 
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სამინისტროში,565 რაც ხელს უშლის მსგავსი ფაქტების შესახებ სრულყოფილი 

ინფორმაციის მიღებას და ართულებს მათზე რეაგირების ეფექტიანობის შეფასებას.  

კერძოდ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღრიცხავს მხოლოდ 

ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის (საქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსის 154-ე მუხლი) ფაქტებზე დაწყებული გამოძიების 

მაჩვენებელს და უწყების მიერ წარმოებული სტატისტიკა არ მოიცავს ინფორმაციას 

მედიის წარმომადგენელთა მიმართ განხორციელებული ძალადობის, დევნის, მუქარისა 

თუ სხვა სახის დანაშაულების საფუძველზე განხორციელებული რეაგირების თაობაზე. 

ამდენად, სახალხო დამცველის აპარატმა სამინისტროსგან მიიღო მონაცემები566 მხოლოდ 

ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის ფაქტებზე 

დაწყებული გამოძიების რაოდენობის შესახებ, რაც 2015-2020 წლებში, შემდეგნაირია:567 

სსკ-ის 154-ე მუხლით გამოძიების 

დაწყების მაჩვენებელი 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 6 2 12 13 7 

საქართველოს გენერალური პროკურატურის ცნობით,568 ამავე წლებში, ჟურნალისტისათვის 

პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის ფაქტებზე მიმდინარე გამოძიების 

შეწყვეტისა და ამ საფუძვლით, სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების მაჩვენებელი 

შემდეგნაირია:   

                                                   
565 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 12 თებერვლის №337264 წერილის შესაბამისად, 

უწყება სტატისტიკურ მონაცემებს ამუშავებს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი 

მუხლებისა და არა დაზარალებულის პროფესიული საქმიანობის მიხედვით. შესაბამისად, სამინისტროში 

დაცულია სტატისტიკური ინფორმაცია მხოლოდ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154-ე 

მუხლის (ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლა) საფუძველზე 

დაწყებული გამოძიებების შესახებ. 

566 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 12 თებერვლის №337264 წერილი. 

567 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მითითებით: „1) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

მიერ გამოყენებული მეთოდოლოგიის მიხედვით სისხლის სამართლის სტატისტიკა გამოძიების დაწყების 

მაჩვენებლებს განიხილავს სტატიკურად, მხოლოდ პირველადი კვალიფიკაციის ფარგლებში, შემდგომი 

ცვლილებების დინამიურად გათვალისწინების გარეშე. 

2) 2019 და 2020 წლების გამოძიების დაწყების შესახებ სტატისტიკური მონაცემები მუშავდება საპილოტე 

რეჟიმში, ვინაიდან 2019 წლის ბოლოდან ნაწილობრივი ფუნქციონირება დაიწყო სისხლის 

სამართალწარმოების ელექტრონული სისტემის (Crimcase-2) ახალმა ვერსიამ, რომლის საგამოძიებო 

უწყებებში გეგმიური დანერგვა, სათანადო გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს ეტაპობრივად. აქედან 

გამომდინარე, გამოძიების დაწყების კლასიფიკაციის სტანდარტული სქემის შესაბამისად ერთიანი 

კონსოლიდირებული სტატისტიკური ანგარიშგების რეპორტის გენერირების მიზნით, ინფორმაციის 

დამუშავება ამ მომენტისათვის ხორციელდება ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ორი განსხვავებული 

ვერსიის (Crimcase-1 და Crimcase-2) სისხლის სამართალწარმოების ელექტრონული სისტემის მეშვეობით.“ 

568 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 15 მარტის №13/14144 წერილი. 
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სსკ-ის 154-ე მუხლით დაკვალიფიცირებულ საქმეებზე გამოძიების შეწყვეტის მაჩვენებელი 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4  საქმე 

(მათგან, 1 

საქმეზე 

გამოძიება 

დაიწყო 2012 

წელს) 

1  საქმე 

(გამოძიება 

დაიწყო 2016 

წელს) 

2  საქმე 

(ორივე 

მათგანზე 

გამოძიება 

დაიწყო 2017 

წელს) 

2  საქმე 

(ორივე 

მათგანზე 

გამოძიება 

დაიწყო 2018 

წელს) 

არ 

ფიქსირდება 

3 საქმე 

(მათგან, 2 

საქმეზე 

გამოძიება 

დაიწყო 2018 

წელს, ხოლო 1 

საქმეზე - 2020 

წელს. 

 

სსკ-ის 154-ე მუხლით დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნის მაჩვენებელი 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 პირის 

მიმართ 

(გამოძიება 

დაწყებული 

იყო 2015 

წელს) 

1 პირის 

მიმართ 

(გამოძიება 

დაწყებული 

იყო 2016 

წელს) 

არ 

ფიქსირდება 

2 პირის 

მიმართ 

(გამოძიება 

დაწყებული 

იყო 2018 

წელს) 

4 პირის 

მიმართ 

(გამოძიება 

დაწყებული 

იყო 2019 

წელს) 

2 პირის 

მიმართ  

(გამოძიება 

დაწყებული 

იყო 2020 

წელს) 

ამასთანავე, საქართველოს გენერალური პროკურატურის ცნობით, 2015-2020 წლებში, 

ზემოხსენებული მუხლით სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის მაჩვენებელი არ 

დაფიქსირებულა.569 

მოცემული სტატისტიკური მონაცემები ცხადყოფს, რომ დღემდე, ჟურნალისტისათვის 

პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის ფაქტებთან დაკავშირებით, 

არაერთი გამოძიება მიმდინარეობს, რომლებშიც საგამოძიებო უწყებებს არ გამოუკვეთავთ 

და დაუყენებიათ დანაშაულის ჩამდენ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი. 

2020 წლის განმავლობაში, სახალხო დამცველის აპარატისთვის ცნობილი გახდა 

ჟურნალისტების და მედიასაშუალებების მიმართ ჩადენილი შესაძლო დანაშაულებრივი 

ქმედების არაერთი შემთხვევის თაობაზე, რაც გულისხმობდა მედიის 

წარმომადგენლებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლას და 

                                                   
569 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 15 მარტის №13/14144 წერილი. 
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თავდასხმას,570 მათ მიმართ განხორციელებულ მუქარას,571 ძარცვას572 და სატელეფონო 

საუბრის საიდუმლოების დარღვევას,573 აგრეთვე მაუწყებლებზე განხორციელებულ 

ჰაკერულ თავდასხმებს.574 

ამ დროისთვის, სახალხო დამცველის აპარატის ხელთ არსებული ინფორმაციით, 

ჩამოთვლილ ფაქტებთან დაკავშირებით, გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის 5 

საქმეზე,575 თუმცა არცერთ მათგანში არ უცნიათ კონკრეტული პირი დაზარალებულად ან 

ბრალდებულად.576 

საგანგაშო იყო გავრცელებული ცნობები ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას მკვლელობის 

მომზადების შესახებ, რომლის დაკვეთაც ჩეჩნეთის ლიდერის სახელს დაუკავშირდა.577 ამ 

საქმეში, ბრალდებულ პირს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4 წლით თავისუფლების 

აღკვეთა მიუსაჯა ადევნების, პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან 

პერსონალური მონაცემების ხელყოფის, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ 

გადაკვეთის და ყალბი დოკუმენტის გამოყენების გამო.578 

                                                   
570 პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის და თავდასხმის შესაძლო შემთხვევების შესახებ 

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია:  < https://bit.ly/2ZfYcrM > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021] (იხ. სიუჟეტი 27:50 

წუთიდან); < https://bit.ly/3pjCeii > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]; < https://bit.ly/2NraA5H > [ბოლოს 

ნანახია10.02.2021]; < https://bit.ly/3ajp5Bp > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]; 4. < https://bit.ly/3rNsr5q > [10.02.2021]; 5. 

< https://bit.ly/3jUSEfN > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021].  

571 მუქარის შესაძლო შემთხვევის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3b9hDrX >[ბოლოს 

ნანახია 31.03.2021]; < https://bit.ly/3jKv3yo > [ბოლოს ნანახია 31.03.2021]; < https://bit.ly/37dXDDn > [ბოლოს 

ნანახია 10.02.2021]. 

572 ძარცვის შესაძლო შემთხვევის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3jNE8Gu > [ბოლოს 

ნანახია 10.02.2021]. 

573 სატელეფონო საუბრის საიდუმლოების შესაძლო დარღვევის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3qknRLZ > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 

574 შესაძლო ჰაკერული თავდასხმების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/37e1UXr > 

[ბოლოს ნანახია 10.02.2021]; < https://bit.ly/3tRpSBg > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 

575 გამოძიება მიმდინარეობს 29 სექტემბერს, „მთავარი არხისა“ და საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

ჟურნალისტებისა და ოპერატორებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის; 14 

ოქტომბერს, მედია საშუალება „სამხრეთის კარიბჭეს“ ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში 

უკანონოდ ხელის შეშლის; 28 ოქტომბერს, აჭარის ტელევიზიის კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვოდ 

შეღწევის; 29 ოქტომბერს, „მთავარი არხის“ გადამღები ჯგუფისთვის აპარატურის მოპარვისა და 8 

ნოემბერს, „იმედის“ ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის 

ფაქტებზე. 

576 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 26 იანვრის №175161 წერილი; საქართველოს 

გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 22 თებერვლის № 13/9790 წერილი და 2021 წლის 22 თებერვლის 

№13/9810 წერილი. 

577 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3qkvQYz > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 

578 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3ear8Ko >[ბოლოს ნანახია 05.03.2021]; < https://bit.ly/3cL1rOp > [ბოლოს 

ნანახია 05.03.2021]. 
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ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლისა და მათ მიმართ 

ძალადობრივი ქმედებების ჩადენის ფაქტები გამოიკვეთა აგრეთვე 2020 წლის 31 

ოქტომბერს, საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობისას.579 აღნიშნულის საფუძველზე, 

გამოძიება დაიწყო 2 სისხლის სამართლის საქმეზე,580 რომელთაგან ერთ შემთხვევაში 

შესაძლებელი გახდა დანაშაულის ჩამდენი პირის გამოვლენა და მის მიმართ 

სისხლისსამართლებრივი დევნის წარმართვა.581  

ამასთანავე, კვლავ აქტუალური დარჩა შეკრების ადგილზე მოვლენების გასაშუქებლად 

მყოფი მედიის წარმომადგენლების დაცულობის პრობლემა მისი მონაწილეების მიმართ 

სამართალდამცავთა მიერ ძალის გამოყენების დროს.582 

ასევე, საანგარიშო წელს გავრცელდა ინფორმაცია ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად 

განწყობილი ტელეკომპანიის, „ტვ პირველის“ დამფუძნებლის მამის, ავთანდილ 

წერეთლის მიმართ უცხო პირების მიერ განხორციელებული მუქარისა და ამავე 

მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის მოთხოვნის თაობაზე.583 ფაქტთან 

დაკავშირებით, გამოძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს, თუმცა საქმეში კონკრეტული 

პირები დაზარალებულად ან ბრალდებულად ცნობილი არ არიან.584  

                                                   
579 საპარლამენტო არჩევნების დღეს, ჟურნალისტების წინააღმდეგ გამოვლენილი დანაშაულებრივი 

ქმედებების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2TKoIqp > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]; < 

https://bit.ly/386bUD8 > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]; 2. < https://bit.ly/3jPU5u8 >[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]; < 

https://bit.ly/35SP8fi > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]; 3. < https://bit.ly/3egqeKg > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]; 4. < 

https://bit.ly/2HWFIac > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 

580 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 23 დეკემბრის №2975112 წერილისა და 

საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 22 თებერვლის №13/9729 წერილის შესაბამისად, 

გამოძიება დაიწყო „ნიუ პოსტის“ ჟურნალისტის და არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალი ხედვის“ 

დამკვირვებლის მიმართ ჩადენილი ძალადობის ფაქტზე და „პუბლიკის“ ჟურნალისტის მიმართ 

ჩადენილი ძალადობისა და პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელშეშლის ფაქტზე. ამასთან, 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 17 მარტის №645754 წერილის შესაბამისად, 

ვარკეთილსა და მარნეულში (№14 საარჩევნო უბანზე) მედიის წარმომადგენლების მიმართ ჩადენილი 

შესაძლო დანაშაულებრივი ქმედებების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, 

გამოძიება დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო არ დაწყებულა. თუმცა, სამინისტროს ცნობით, ამ 

ეტაპზე, მიმდინარეობს ვარკეთილში მომხდარი ფაქტის დამატებით შესწავლა. 

581 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2020 წლის 17 ნოემბრის №13/64973 წერილის შესაბამისად, 

„პუბლიკის“ ჟურნალისტის მიმართ ძალადობისა და პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელშეშლის 

ფაქტზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში, ჟურნალისტი ცნეს დაზარალებულად, ხოლო 1 პირს 

წარედგინა ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლის 1-ლი ნაწილითა 

(ძალადობა) და 154-ე მუხლის პირველი ნაწილით (ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში 

უკანონოდ ხელის შეშლა). 

582 იხ. წინამდებარე ანგარიშის თავი შეკრების თავისუფლების შესახებ. 

583 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3deczoO > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 

584 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 22 თებერვლის №13/9790 წერილი. 
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მედიის წარმომადგენელთა მიმართ ჩადენილ დანაშაულებზე რეაგირების 

თვალსაზრისით, აღსანიშნავია, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის 

გაუჩინარების საქმეზე საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში მეხუთე წელია 

მიმდინარეობს გამოძიება.585 მართალია, საგამოძიებო უწყებამ გერმანიის ფედერაციული 

რესპუბლიკიდან 2020 წლის ოქტომბერში მიიღო სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენის 

შესახებ შუამდგომლობის ფარგლებში შესრულებული მასალები, მათ შორის, აფგან 

მუხთარლის გამოკითხვის ოქმი, თუმცა გამოძიება კვლავ არ მისულა კონკრეტულ 

შედეგებამდე, საქმეში არ გამოკვეთილა ბრალდებული პირები და ჟურნალისტს არ 

მინიჭებია დაზარალებულის სტატუსი.586 

სახალხო დამცველი საგანგებოდ მიუთითებს, რომ სახელმწიფოს აკისრია ვალდებულება, 

მედიის წარმომადგენლებს შეუქმნას უსაფრთხო და ხელშემწყობი გარემო საქმიანობის 

შეუფერხებლად განსახორციელებლად, ხოლო მათ მიმართ დანაშაულებრივი ქმედებების 

გამოვლენის შემთხვევაში, ყველა ასეთ ფაქტზე უზრუნველყოს დროული და ეფექტიანი 

გამოძიების წარმართვა დაუსჯელობის გარემოს შექმნის თავიდან ასაცილებლად.587 

9.3. გამოხატვის სხვადასხვა საშუალების განთავსების აკრძალვა სამშენებლო 

ღობეებზე 

საანგარიშო პერიოდში, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა თბილისის 

ტერიტორიაზე არსებულ სამშენებლო ღობეებზე პოლიტიკური შინაარსის წარწერების, 

ნახატების და სიმბოლოების შესრულების, აგრეთვე პლაკატების განთავსების შედეგად, 

მუნიციპალიტეტის იერსახის დამახინჯებისთვის (საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის 1502-ე მუხლი) მერიის მიერ პირთა დაჯარიმების 

შემთხვევები შეისწავლა და გამოხატვის თავისუფლებაში გაუმართლებელი ჩარევის 

ფაქტები დაადგინა. 

საგულისხმოა, რომ ხსენებული ნორმით გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობაზე 

შეზღუდვების დადგენის ლეგიტიმური მიზანია, დაიცვას და შეინარჩუნოს თბილისის 

იერსახე. თავის მხრივ, საქართველოს სამშენებლო კანონმდებლობის ანალიზი მოწმობს, 

რომ სტანდარტული ღობისგან განსხვავებით, დროებითი სამშენებლო ღობე 

მუნიციპალიტეტის ერთიანი იერსახის ნაწილს არ წარმოადგენს. შესაბამისად, მათზე 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1502-ე მუხლის 

მოქმედების გავრცელება და პირთა გამოხატვის თავისუფლებით დაცულ სფეროში ჩარევა 

გაუმართლებელია და უფლების შეზღუდვის კონსტიტუციითა და საერთაშორისო 

შეთანხმებებით დამკვიდრებულ სტანდარტს ეწინააღმდეგება. თბილისის მერიამ ამ 

                                                   
585 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში,  224. 

586 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 27 იანვრის №13/3713 წერილი. 

587 UN General Assembly Resolution (A/RES/74/157) on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity, 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3qnisnb > [ბოლოს ნანახია 10.02.2021]. 
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საკითხთან დაკავშირებით სახალხო დამცველის რეკომენდაცია588 არ გაითვალისწინა. 

სამწუხაროდ, იგივე პოზიცია აქვს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელიც 

დროებით რკინის კონსტრუქციებზე (ბარიკადებზე) სიმბოლოებისა თუ წარწერების 

განთავსებას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის იერსახის დამახინჯებად განიხილავს 

და შეკრების მონაწილეთა უფლებებში ჩარევას589 ამ სამართალდარღვევის თავიდან 

ასაცილებლად მიმართავს,590 რაც, ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, 

აგრეთვე გაუმართლებელია. 

რეკომენდაციები 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 საქართველოს გენერალური პროკურატურის გამოცდილების გათვალისწინებით, 

დაიწყოს სპეციალური სტატისტიკის წარმოება, რომელიც ასახავს არა მხოლოდ 

ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლის დანაშაულს, არამედ 

ჟურნალისტების წინააღმდეგ ჩადენილ ყველა იმ დანაშაულებრივ ქმედებას, 

რომელიც მათ პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება; 

 არ განახორციელოს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსის 1502-ე მუხლის საფუძველზე პირთა გამოხატვის თავისუფლებაში ჩარევა 

დროებითი რკინის კონსტრუქციებზე (ბარიკადებზე) გამოხატვის სხვადასხვა 

საშუალების განთავსებისთვის. 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 საზოგადოებას პერიოდულად მიაწოდოს ინფორმაცია წინამდებარე თავში 

დასახელებულ სისხლის სამართლის საქმეებთან (მედიის წარმომადგენლების და 

მათთან დაკავშირებული პირების მიმართ სხვადასხვა დროს ჩადენილ შესაძლო 

დანაშაულებრივ ქმედებებთან) დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 

ჩატარებულ საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებათა შესახებ. 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას: 

 მაუწყებლის პროგრამის ან მისი კომპონენტ(ებ)ის „უხამსობად“ მიჩნევის 

მიზნებისთვის, მხედველობაში მიიღოს, რამდენად მიემართება სადავო შინაარსი 

გადაჭარბებულ სექსუალური ხასიათის ინტერესებს და რამდენად გამოხატავს ან 

აღწერს იგი სექსუალურ ქცევას აშკარად შეურაცხმყოფელი სახით. 

 

                                                   
588 რეკომენდაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/30V7GcA > [17.03.2021]. 

589 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდებზე: < https://bit.ly/3plU0kI >, < https://bit.ly/3tXA1MT > [ბოლოს 

ნანახია 10.02.2021]. 

590 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 18 დეკემბრის №2940735 და 2021 წლის 10 

თებერვლის №314406 წერილები. 
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10. შეკრების თავისუფლება 

10.1. შესავალი  

საანგარიშო წლის განმავლობაში, ქვეყანაში სხვადასხვა მასშტაბის მრავალი პოლიტიკური 

თუ სხვაგვარი შინაარსის შეკრება გაიმართა. გასული წლის მსგავსად, მათი ნაწილის 

მიმდინარეობამ კვლავ მწვავედ წარმოაჩინა აღნიშნული უფლების სრულფასოვნად 

რეალიზების უზრუნველსაყოფად, სახელმწიფოსთვის დაკისრებული ვალდებულებების 

არასათანადოდ შესრულების პრობლემა. დამატებით, უფლების რეალიზებაზე 

მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის 

საპასუხოდ დაწესებულმა შეზღუდვებმა. 

კერძოდ, ვირუსის გავრცელების საწყის ეტაპზე, კითხვები გააჩინა შეკრების გამართვის 

ბლანკეტური აკრძალვის თანაზომიერებამ, ხოლო უფლებაში მსგავსი ინტენსიური 

ჩარევის გაუქმების შემდეგ, აქტუალური გახდა გადაადგილებაზე დაწესებული 

შეზღუდვის გამო, შეკრების თავისუფლებით შეუფერხებელ სარგებლობასთან 

დაკავშირებული სირთულეები. 

გარდა ამისა, 2020 წელს, კვლავ გამოიკვეთა შეკრების მონაწილეების მიმართ 

არაპროპორციული ძალის გამოყენების და მათ უფლებაში გაუმართლებელი ჩარევის, 

აგრეთვე, მოვლენების გაშუქების მიზნით, ადგილზე მყოფი მედიის წარმომადგენლების 

დაშავების შემთხვევები. ამასთან, გასული წლების მსგავსად, სამართალდამცავები 

შეკრებების მართვისას, აქტიურად მიმართავდნენ შეკრების მონაწილეთა 

ადმინისტრაციულ დაკავებას წვრილმანი ხულიგნობისა591 და სამართალდამცავი ორგანოს 

თანამშრომლის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობის592 გამო, რაც სახალხო 

დამცველის შეფასებით, მავნე პრაქტიკაა,593 უმეტესად ვერ პასუხობს აუცილებლობის 

მოთხოვნას და შეკრების თავისუფლებაში დაუსაბუთებელი ჩარევის სახეს იღებს. 

გასათვალისწინებელია, რომ შეკრების თავისუფლებით სარგებლობასთან 

დაკავშირებული მსგავსი და სხვა სახის გამოწვევები სახალხო დამცველმა 2020 წელს 

შეაფასა სპეციალური ანგარიშით - „მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლება (უფლებით 

დაცული სფერო და შეკრების მართვის სტანდარტი)“.594 ანგარიშში ასახულია არაერთი 

რეკომენდაცია უფლების განხორციელებასთან დაკავშირებით, კანონმდებლობასა თუ 

პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით, რაც სახელმწიფოსგან დროული 

და სათანადო საპასუხო ღონისძიებების გატარებას მოითხოვს. 

                                                   
591 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე მუხლი. 

592 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე მუხლი. 

593 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში  „მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლება 

(უფლებით დაცული სფერო და შეკრების მართვის სტანდარტი)“, თბილისი, 2020, 45. 

594 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში  „მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლება 

(უფლებით დაცული სფერო და შეკრების მართვის სტანდარტი)“, თბილისი, 2020. 
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10.2. პანდემიის გავლენა შეკრების თავისუფლებაზე 

შეკრების თავისუფლებით სარგებლობა განსაკუთრებული გამოწვევების წინაშე დადგა 

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიისა და მისი გავრცელების აღკვეთის მიზნით 

დაწესებული შეზღუდვების ფონზე.  

მართალია, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ლეგიტიმური ინტერესის 

უზრუნველსაყოფად, შეკრების თავისუფლების შეზღუდვა დასაშვებია, თუმცა იმისთვის, 

რათა უფლების მზღუდავი კონკრეტული ღონისძიება, თუნდაც საგანგებო მდგომარეობის 

დროს,595 გამართლებულად ჩაითვალოს, ის უნდა აკმაყოფილებდეს როგორც კანონიერების, 

აგრეთვე აუცილებლობისა და თანაზომიერების მოთხოვნებს არსებული მდგომარეობის 

სიმწვავის გათვალისწინებით.596 პანდემიის პირობებში, როდესაც მოსახლეობის 

ჯანმრთელობა განსაკუთრებული რისკის წინაშეა, ამგვარი მოთხოვნების 

დაკმაყოფილებისთვის, მნიშვნელოვანია, შეფასდეს, რამდენად გამორიცხავს 

უსაფრთხოების ლეგიტიმური მიზნის დაცვას იმგვარი შეკრების ჩატარების დაშვება, 

რომელიც ექვემდებარება გარკვეულ შეზღუდვებს (მაგ., შეკრების მონაწილეთათვის 

შესაბამისი დისტანცირების წესებისა და უსაფრთხოების ზომების დაცვის 

ვალდებულების დაკისრება ან/და მათი რაოდენობის შეზღუდვა) მისი სრული აკრძალვის 

ნაცვლად. ამ პირობების დაკმაყოფილება მნიშვნელოვანია, რათა გამოირიცხოს 

კორონავირუსთან ბრძოლისთვის შემოღებული რეგულაციების უფლების შეზღუდვის 

საბაბად გამოყენების მიუღებელი პრაქტიკა.597 

ყოველივე ამის გათვალისწინებით, მაშინ, როდესაც კორონავირუსის გავრცელების საწყის 

ეტაპზე, სახელმწიფოებმა ზოგადი შეზღუდვები დააწესეს პირთა თავშეყრაზე, მათმა 

ნაწილმა მსგავსი აკრძალვიდან სპეციფიკური გამონაკლისები დაადგინა პოლიტიკური და 

სხვა მიზნით ჩატარებულ შეკრებებზე,598 სხვებმა კი შეკრების გამართვა დაშვებულად 

მიიჩნიეს მონაწილეების რაოდენობასთან ან უსაფრთხოების ზომების დაცვასთან 

                                                   
595 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია, მუხლი 15, ნაწილი 1; 

საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ, მუხლი 4, ნაწილი 1; ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2018 წლის 20 მარტის გადაწყვეტილება საქმეზე, Mehmet Hasan Altan 

v. Turkey, პარ. 90; გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისია, სირაკუზას პრინციპები სამოქალაქო და 

პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტის შეზღუდვების და გადახვევების შესახებ, 1984, 

E/CN.4/1984/4, პ. 51, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/39tJaEm > [ბოლოს ნანახია17.11.2020]. 

596 “შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 2, ნაწილი 3; იხ.  

მშვიდობიანი შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების საკითხებში გაეროს სპეციალური 

მომხსენებლის 2020 წლის 14 აპრილის განცხადება, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2UMxFjL > [ბოლოს 

ნანახია 08.02.2021].  

597 მშვიდობიანი შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების საკითხებში გაეროს სპეციალური 

მომხსენებლის 2020 წლის 14 აპრილის განცხადება. 

598 European Union Agency for Fundamental Rights, Coronavirus Pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications, 1 

February – 20 March, 2020, p.8, p.17, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2Kk4CSF > [ბოლოს ნანახია 08.02.2021]. 
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დაკავშირებული ვალდებულების შესრულების შემთხვევაში,599 რათა შემცირებულიყო 

პანდემიის ზეგავლენა შეკრების თავისუფლების რეალიზებაზე.  

საქართველოში ვირუსის გავრცელების საწყის ეტაპზე, საქართველოში საგანგებო 

მდგომარეობა გამოცხადდა და საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტის600 საფუძველზე, 23 

მარტიდან 23 მაისამდე პერიოდში, მთავრობის დადგენილებით შეიზღუდა როგორც 

საჯარო სივრცეში ფიზიკურ პირთა თავშეყრა, ასევე სრულად აიკრძალა „შეკრებებისა და 

მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეკრება (მათ 

შორის, მანიფესტაცია).601 დამატებით, 31 მარტიდან, საგანგებო მდგომარეობის ვადით, 

აიკრძალა პირთა გადაადგილება ქვეითად და სატრანსპორტო საშუალებით 21:00 საათიდან 

06:00 საათამდე.602 სახალხო დამცველის ხელთ არსებული ინფორმაციით, საგანგებო 

მდგომარეობის პირობებში, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეკრების 

თავისუფლებაზე დაწესებული აკრძალვის დარღვევის, სულ მცირე, ორი ფაქტი 

გამოავლინა.603 გასათვალისწინებელია, რომ  საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაციის 

შესაბამისად, ორივე შემთხვევაში, ადგილი ჰქონდა შეხედულებების გავრცელებასა და 

პროტესტის გამოხატვას ინდივიდუალურად, თანამოაზრეების თანხლების გარეშე.604 ეს 

გარემოება მიუთითებს, რომ სახდელშეფარდებულმა პირებმა ისარგებლეს არა შეკრების 

თავისუფლებით,605 არამედ გამოხატვის თავისუფლებით, რასაც საგანგებო მდგომარეობის 

დროს შეზღუდვები და აკრძალვები არ შეხებია.606 ამდენად, საქართველოს შინაგან 

                                                   
599 OSCE/ODIHR, OSCE Human Dimension Commitments and State Responses to the Covid-19 Pandemic, 2020, 107, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3jvkleM > [ბოლოს ნანახია 08.02.2021]. 

600 საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 დეკრეტი „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 

საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“. 

601 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოში 

ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები“, მუხლი 5, ნაწილი 

1 და ნაწილი 2. 

602 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 მარტის №204 დადგენილება „„საქართველოში ახალი 

კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

მუხლი 1, „ბ“ ქვეპუნქტი. 

603 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 18 დეკემბრის №2940026 წერილის 

შესაბამისად, 1  პირი დაჯარიმდა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის უქონლობისა და შეკრების 

ჩატარებისთვის, ხოლო 1 პირი - მხოლოდ შეკრების გამართვის გამო.  

604 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2JoGjme >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]; < https://bit.ly/2KzQkOe >[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2021]; < https://bit.ly/3hlLsYZ > [ბოლოს ნანახია 08.02.2021]. 

605 შეკრება დაკავშირებულია თანამოაზრეთა გარკვეული ჯგუფის არსებობასთან, გულისხმობს აზრის 

გამოხატვის კოლექტიურ შესაძლებლობას და ამდენად, შესაბამისი კვალიფიკაციისთვის, მოითხოვს, სულ 

მცირე, ორი ადამიანის დასწრებას. იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში - 

„მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლება (უფლებით დაცული სფერო და შეკრების მართვის სტანდარტი)“, 

თბილისი, 2020, 6. 

606 იხ. საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 დეკრეტი „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 

საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“. 
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საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, ხსენებული პირების შეკრების ჩატარების საფუძვლით 

დაჯარიმება, ორივე შემთხვევაში გაუმართლებელ ხასიათს ატარებდა. 

საგანგებო მდგომარეობის დასრულების შემდეგ, შეკრების თავისუფლებაზე დაწესებული 

შეზღუდვა მოიხსნა და მოსახლეობას ქვეყანაში არაერთი პოლიტიკური თუ სხვა შინაარსის 

აქციისა და მანიფესტაციის გამართვის შესაძლებლობა მიეცა. ამ უფლების შეუფერხებელ 

რეალიზებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა როგორც წინასაარჩევნო პერიოდში, 

როდესაც პოლიტიკური პარტიები აქტიურად მართავდნენ ამომრჩევლებთან შეხვედრებს, 

მათ შორის, მასშტაბური შეკრებების ფორმატში, ისე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების 

შემდეგაც, როდესაც არაერთი აქცია გაიმართა საარჩევნო დარღვევების 

გასაპროტესტებლად.  

ეპიდსიტუაციის გაუარესების პარალელურად, 2020 წლის 9 ნოემბრიდან, შეზღუდვები 

კვლავ გამკაცრდა და „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

საფუძველზე, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, სხვადასხვა ქალაქის607 

ტერიტორიაზე, 22:00 საათიდან 05:00 საათამდე, გადაადგილება აიკრძალა.608 იმავე დღეს, 

მოძრაობა „სირცხვილიას“ მიერ ამ შეზღუდვის გასაპროტესტებლად, დაუმორჩილებლობის 

აქცია დაიგეგმა თბილისში, პარლამენტის შენობის წინ.609 საქართველოს სახალხო 

დამცველი ამ ფაქტს საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა, რომლითაც სახელმწიფო 

ორგანოებს მოუწოდა, პატივი ეცათ მანიფესტანტების გამოხატვის თავისუფლებისთვის და 

თავი შეეკავებინათ აქციის მონაწილეთა სანქცირებისგან ზემოხსენებული რეგულაციის 

დარღვევის გამო, რომლითაც, მათ შორის, დედაქალაქში, გადაადგილება შეიზღუდა.610 

ამავე დროს, სახალხო დამცველმა მიმართა შეკრების მონაწილეებს, დაეცვათ დისტანცია, 

გამოეყენებინათ პირბადე და სხვა დამცავი საშუალებები ვირუსის გავრცელების თავიდან 

ასაცილებლად. 

აღსანიშნავია, რომ დაუმორჩილებლობის აქციის ორგანიზატორებს და მის მონაწილე 

პირებს შეკრების გამართვის შესაძლებლობა მთელი ღამის განმავლობაში მიეცათ, თუმცა 

გამოვლინდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც სამართალდამცავებმა გადაადგილების 

შეზღუდვის დარღვევის გამო, ადმინისტრაციული სანქცია შეუფარდეს პირებს, 

რომლებმაც ხსენებული აქცია 22:00 საათიდან 05:00 საათამდე დატოვეს.611 გადაადგილების 

                                                   
607 ქ. თბილისი,  ქ. ბათუმი,  ქ. ქუთაისი,  ქ. რუსთავი,   ქ. გორი, ქ. ფოთი და ქ. ზუგდიდი. 

608 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 ნოემბრის №670 დადგენილება „„იზოლაციისა და კარანტინის 

წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, მუხლი 1, ნაწილი 1; ამავე დადგენილებაში 2020 წლის 26 ნოემბერს 

შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე, 28 ნოემბრიდან, პირთა გადაადგილება აიკრძალა ქვეყნის მთელ 

ტერიტორიაზე 21:00 საათიდან 05:00 საათამდე პერიოდში. 

609 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/36KbEaO > [ბოლოს ნანახია 08.02.2021]. 

610 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური განცხადება გამოხატვის თავისუფლებისა და 

საკარანტინე ღონისძიებების მოქმედებების თაობაზე, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3lCn06O > [ბოლოს 

ნანახია 08.02.2021]. 

611 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3hq8kpW >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]; <https://bit.ly/2KGbWIG>[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2021];< https://bit.ly/3pxe83M >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021];< https://bit.ly/3rB2k2D > [ბოლოს 

ნანახია 08.02.2021]. 
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შესაძლებლობა მჭიდროდ არის დაკავშირებული მშვიდობიანი შეკრების უფლების 

სრულფასოვან რეალიზაციასთან. ამდენად, პირთა გადაადგილებაზე ბლანკეტური 

აკრძალვის დაწესება და მისი დარღვევის გამო, აქციის მონაწილეთათვის სანქციის 

დაკისრება შეკრების თავისუფლებაში არაპირდაპირ ჩარევას უტოლდება. თავის მხრივ, 

ზემოხსენებული შემთხვევების ანალიზი არ მიუთითებს, რომ უფლებაში ამგვარი ჩარევა 

განპირობებული იყო მწვავე საზოგადოებრივი საჭიროებით და პასუხობდა აუცილებლობის 

მოთხოვნას. 

10.3. შეკრების მონაწილეთა წინააღმდეგ ძალის გამოყენების შემთხვევები 

2019 წლის 20 ივნისს განვითარებული მოვლენების შემდეგ, საანგარიშო პერიოდში კვლავ 

გამოვლინდა შეკრების მონაწილეების მიმართ არაპროპორციული ძალის გამოყენების 

შემთხვევა. ეს მოხდა 2020 წლის 8 ნოემბერს, როდესაც საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის შენობასთან, საპარლამენტო არჩევნების შედეგების 

გასაპროტესტებლად გამართული შეკრების შეწყვეტის მიზნით, სამართალდამცავებმა 

ორჯერ (21:42 საათზე და 01:02 საათზე) გამოიყენეს წყლის ჭავლი. 

სახალხო დამცველი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ შეკრების თავისუფლებით დაცულია 

მხოლოდ მშვიდობიანი ხასიათის შეკრება და არა ძალადობრივი ქმედებები.612 მართალია, 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მითითებული შეკრების შეწყვეტის 

ლეგიტიმური საფუძველი გაჩნდა დაახლოებით 21:30 საათზე, როდესაც შეკრების 

მონაწილეებმა მიმართეს ძალადობრივ ქმედებებს,613 თუმცა სახალხო დამცველის 

შეფასებით, შეკრების მონაწილეების მიმართ ნებისმიერი ძალა მხოლოდ გამონაკლის 

შემთხვევებში უნდა გამოიყენებოდეს და მის მაგივრად, უპირატესობა უნდა ენიჭებოდეს 

ვითარების მშვიდობიანად დეესკალაციას დიალოგისა და მოლაპარაკებების გზით.614 იმ 

შემთხვევაში კი, თუ სამართალდამცავები მიიჩნევენ, რომ ძალადობრივი აქტების 

წინააღმდეგ საჭიროა სპეციალური საშუალებების გამოყენება, ამგვარი ღონისძიება 

გამართლებულად ჩაითვლება, თუ მისი სახე და ხარისხი წარმოადგენს 

კანონდამრღვევთაგან მომავალი საფრთხის თანაზომიერ და მინიმალურად აუცილებელ 

საპასუხო ზომას.615  

                                                   
612 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში - „მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლება 

(უფლებით დაცული სფერო და შეკრების მართვის სტანდარტი)“, თბილისი, 2020, 14-20. 

613 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 26 იანვრის №175161 წერილი. 

614 ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებებს ოფისი (OSCE/ODIHR), ადამიანის 

უფლებების სახელმძღვანელო შეკრებების დროს პოლიციის მიერ წესრიგის დაცვის შესახებ, 2016,  38, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3tCagS7 > [ბოლოს ნანახია 08.02.2021]. 

615 ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE/ODIHR) და ევროპული 

კომისია დემოკრატიისთვის კანონის მეშვეობით (ვენეციის კომისია); შეკრების თავისუფლების 

სახელმძღვანელო პრინციპები, მეორე გამოცემა, 2010, 84, პარ. 172, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/39Mbuzn 

> [ბოლოს ნანახია 08.02.2021].  
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8 ნოემბერს გამართული შეკრების მიმდინარეობის ამსახველი ვიდეომასალის616 და 

შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის გათვალისწინებით, სახალხო 

დამცველი მიიჩნევს, რომ ძალადობრივ ქმედებებში ჩართული მონაწილეებისა და 

ადგილზე მყოფი სამართალდამცავების რაოდენობა, მათი აღჭურვილობა (ხელბორკილები, 

ჯავშანჟილეტი, ჩაფხუტი, ფარი და სხეულის დაცვის სხვა სპეციალური საშუალებები (ე.წ. 

„რობოკოპი“)), აგრეთვე, გამოვლენილი კანონდარღვევების მასშტაბი, იძლეოდა 

შესაძლებლობას, ძალადობრივი ქმედებების მოსაგერიებლად და აღსაკვეთად, 

სამართალდამცავებს შედარებით უფრო მსუბუქი ღონისძიებებისთვის მიემართათ, რაც, 

წყლის ჭავლის გამოყენებისგან განსხვავებით, პროპორციულობის მკაცრ მოთხოვნებს 

დააკმაყოფილებდა.  

საგულისხმოა ისიც, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ჭავლის გამოყენებას 21:42 

საათისთვის, წინ არ უძღოდა შეკრების მონაწილეთა სათანადო ფორმით გაფრთხილება, 

რაც ეწინააღმდეგება როგორც ეროვნულ კანონმდებლობას,617 აგრეთვე ძალის გამოყენების 

საერთაშორისო სტანდარტს.618 სახალხო დამცველი ვერ გაიზიარებს საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს განმარტებას,619 რომ განვითარებული მოვლენების და ძალადობის 

ინტენსივობის, აგრეთვე ადგილზე მყოფი პირების ჯანმრთელობის ხელყოფისა და 

ადმინისტრაციული ორგანოს შენობაში შეჭრის საფრთხის გათვალისწინებით, წყლის 

ჭავლის გამოყენებამდე უშუალოდ ადგილზე გაფრთხილება შეუძლებელი და აზრს 

მოკლებული იყო. აპარატის შეფასებით, უწყებას მოსალოდნელი ძალის გამოყენების 

თაობაზე გაფრთხილების პრაქტიკული შესაძლებლობა, სიტუაციის ესკალაციისთანავე, და 

შემდგომ პერიოდშიც ჰქონდა, ვიდრე შეკრების მონაწილეთა მიმართ სპეციალურ 

საშუალებას გამოიყენებდა. ეს წყლის ჭავლის გამოყენების მეორე ეპიზოდში 

დადასტურდა, რასაც ვითარების დაძაბვის პარალელურად, სამართალდამცავებსა და 

შეკრების მონაწილეთა ნაწილს შორის უშუალო ფიზიკური კონტაქტის მიუხედავად, წინ 

უსწრებდა რამდენიმე გაფრთხილება ხმის გამაძლიერებელი აპარატის მეშვეობით. 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობასთან გამართული შეკრების მონაწილეების 

მიმართ ძალის გამოყენების შედეგად, დაშავდა მედიის არაერთი წარმომადგენელი და 

მათ საკუთრებაში არსებული ტექნიკა,620 რაც ეწინააღმდეგება ჟურნალისტების 

                                                   
616 ვიდეომასალა ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3oZFord >[ბოლოს ნანახია 08.02.2021]; < https://bit.ly/3aIYBZ3 

>[ბოლოს ნანახია 08.02.2021]; < https://bit.ly/2OhgG98 > [ბოლოს ნანახია 08.02.2021]. 

617 „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის მე-3 ნაწილი. 

618 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში - „მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლება 

(უფლებით დაცული სფერო და შეკრების მართვის სტანდარტი)“, თბილისი, 2020 წელი,  55. 

619 შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 26 იანვრის №175161 წერილი. 

620 შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 26 იანვრის №175161 წერილის თანახმად, დაზიანება მიიღო 

მედიის სამმა წარმომადგენელმა, თუმცა, მედიით გავრცელებული ინფორმაციის შესაბამისად, შესაძლოა, 

მათი რიცხვი უფრო დიდი ყოფილიყო. შესაბამისი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2N1WG9Z 

> [ბოლოს ნანახია 08.02.2021]; < https://bit.ly/3jtfvPp > [ბოლოს ნანახია 08.02.2021]; < https://bit.ly/3sCPzEM > 

[ბოლოს ნანახია 08.02.2021]. 
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დაცულობის სტანდარტს.621 ჟურნალისტების განცხადებით, სამართალდამცავები წყლის 

ჭავლს დამიზნებით ესროდნენ, მათ შორის, მედიის წარმომადგენლებს, რომლებიც 

მოვლენების გაშუქების მიზნით, მიკროავტობუსზე იმყოფებოდნენ. ამ თვალსაზრისით, 

აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად, წყლის ჭავლი არ უნდა 

გამოიყენებოდეს ამაღლებულ ადგილებზე/პოზიციებზე მყოფი პირების მიმართ, როდესაც 

არსებობს მნიშვნელოვანი მეორადი დაზიანების მიღების რისკი.622 

გასათვალისწინებელია, რომ მოვლენების გაშუქების მიზნით ადგილზე მყოფი მედიის 

წარმომადგენლების დაშავების ფაქტები გამოვლინდა აგრეთვე 2019 წლის 20 ივნისს 

პარლამენტის წინ დაწყებული შეკრების ძალის გამოყენებით შეწყვეტის შედეგად.623 

მიუხედავად მსგავსი შემთხვევების სიმრავლისა, სამართალდამცავთა მიერ 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე, საქართველოს გენერალურ 

პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, დღეის მდგომარეობით, 

დაზარალებულად ცნობილია მხოლოდ სამი ჟურნალისტი.624 თუმცა, შესაბამისი 

დანაშაულის ჩამდენი პირების პასუხისმგებლობის საკითხი ამ დრომდე არ დამდგარა. 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობასთან განვითარებული 

მოვლენების შედეგად, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში დაიწყო გამოძიება 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების625 შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებით, 

თუმცა საქმეში კონკრეტული პირი დაზარალებულად ან ბრალდებულად ცნობილი არ 

არის.626 

გასათვალისწინებელია, რომ 2020 წლის 8 ნოემბერს გამართული შეკრების 

მიმდინარეობისას გამოვლენილი პრობლემები არსებითად 2019 წლის 20 ივნისის შეკრების 

ძალის გამოყენებით შეწყვეტის დროს გამოკვეთილი ხარვეზების627 მსგავსია. ეს მოწმობს, 

რომ შეკრების მართვასთან დაკავშირებული სისტემური გამოწვევები წლიდან წლამდე არ 

იცვლება, რაც კანონმდებლობისა და მისი აღსრულების მექანიზმების დროული და 

სათანადო განახლების საჭიროებაზე მიუთითებს. ამ თვალსაზრისით, საყურადღებოა ის 

სტანდარტები და რეკომენდაციები, რაც სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშში - 

„მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლება (უფლებით დაცული სფერო და შეკრების მართვის 

სტანდარტი)“628 აისახა. ამასთან, შეკრების უშუალო მართვის თუ მისი მარეგულირებელი 

ჩარჩოს ახლებურად ფორმირების პროცესში, მნიშვნელოვანია საანგარიშო პერიოდში 

გამოქვეყნებული იმ ორი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტის გათვალისწინება, რომლებიც 

                                                   
621 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში - „მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლება 

(უფლებით დაცული სფერო და შეკრების მართვის სტანდარტი)“, თბილისი, 2020, 32. 

622 გაეროს სახელმძღვანელო ნაკლებად ლეტალური იარაღის გამოყენების თაობაზე, 2020, პარ. 7.7.3, 38. 

623 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 238-239. 

624 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 25 მარტის №13/16829 წერილი. 

625 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი. 

626 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 4 თებერვლის №13/5720 წერილი. 

627 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში,  235-241. 

628 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3cH1Mmw > [ბოლოს ნანახია 08.02.2021]. 
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შეკრების თავისუფლების უახლეს სტანდარტებს ადგენენ: გაეროს ადამიანის უფლებათა 

კომიტეტის №37 ზოგადი კომენტარი მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლების თაობაზე629 

და გაეროს სახელმძღვანელო ნაკლებად ლეტალური იარაღის გამოყენების შესახებ.630 

10.4. შეკრების მონაწილეებისთვის გარკვეული ნივთებით სარგებლობის 

აკრძალვა 

2020 წლის 9 ნოემბერს და 2 დეკემბერს, გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც შეკრების 

მონაწილეებს სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებმა გაუმართლებლად არ 

მისცეს ადგილზე შეშის და ე.წ. „პალეტების“ (პადონები) ფლობის შესაძლებლობა. 

ორივე შემთხვევაში, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაეყრდნო არგუმენტს, 

რომ, შესაძლოა, ხსენებული ხის საგნები პირთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის 

ზიანის მიყენების მიზნით გამოეყენებინათ.631 ამის დასადასტურებლად, უწყებამ 2020 

წლის 8 ნოემბერს მომხდარ ფაქტზე მიუთითა, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 

შენობასთან გამართული შეკრების მონაწილეებმა, გარკვეულ ეტაპზე, ცეცხლმოდებული 

ხის ნაჭერი მიზანმიმართულად ისროლეს სამართალდამცავთა და სპეციალური 

შეფერილობის ავტომანქანის მიმართულებით.632 მართალია, კანონმდებლობით 

აკრძალულია შეკრების მონაწილეების მიერ ისეთი საგნების ან ნივთების ფლობა, 

რომელიც გამოიყენება ან შეიძლება გამოიყენებოდეს შეკრების ან მანიფესტაციის 

მონაწილეთა ან სხვა პირთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის ზიანის 

მისაყენებლად,633 თუმცა შესაბამისი ნორმის გამოყენებისას, მნიშვნელოვანია 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტების გათვალისწინება, რომლითაც 

შეძლებისდაგვარად დაზუსტდა უფლების შეზღუდვის ფარგლები.  კერძოდ, 

სასამართლოს მითითებით, ტერმინი „გამოიყენება“ მიემართება თავად ნივთის ბუნებას და 

ფარავს ისეთშემთხვევებს, როდესაც მისი შეკრებაზე მიტანის ფაქტიდან გამომდინარე, 

ყველასთვის ნათელი ხდება შეკრების მშვიდობიანი ხასიათის საეჭვოობა.634 რაც შეეხება 

ტერმინს, „შეიძლება გამოყენებულ იქნეს“, ის უკავშირდება არა კონკრეტული ნივთის 

თავისთავად საფრთხის შემცველ ხასიათს, არამედ ისეთ შემთხვევებს, როდესაც შეკრების 

მონაწილის ქმედებები ქმნის საფუძვლიან ეჭვს, რომ იგი ამ ნივთს ადამიანის 

დასაზიანებლად გამოიყენებს.635 საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტების 

                                                   
629 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3tCt0kh >[ბოლოს ნანახია 08.02.2021]. 

630 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2MOAGiR > [ბოლოს ნანახია 08.02.2021]. 

631 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 18 იანვრის №114238 წერილი და 2021 წლის 10 

თებერვლის №314406 წერილი. 

632 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3cB6Vwd > [ბოლოს ნანახია 08.02.2021]. 

633 „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ 

ქვეპუნქტი. 

634 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 24 ივნისის №1/3/538 გადაწყვეტილება 

საქმეზე, „პოლიტიკური გაერთიანება „თავისუფალი საქართველო“ საქართველოს პარლამენტის 

წინააღმდეგ“, II.პარ.7. 

635 იქვე, II.პარ.11. 
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შესაბამისად, მსგავსი ნივთების აკრძალვა დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც 

ადამიანთა დაზიანების მყისიერი, რეალური საფრთხე წარმოიშობა.636 

გასათვალისწინებელია, რომ ხის ნაჭრების ძალადობრივი მიზნებით გამოყენების 

ცალკეული შემთხვევა, მით უმეტეს, სამართალდამცავთა მხრიდან ძალის გამოყენების 

პირობებში, არ ქმნის  შეკრების თავისუფლებით მოსარგებლე პირების მიერ მისი უკანონო 

გამოყენების ზოგად პრაქტიკას, რაც შეკრების მშვიდობიანად მიმდინარეობის 

მიზნებისთვის, მისი ფლობის აკრძალვის საჭიროებას გამოიწვევდა თავად ნივთის 

ბუნების გამო.  

გარდა ამისა, საგულისხმოა, რომ არცერთ ზემოხსენებულ შემთხვევაში, საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ მიუთითებია შეკრების მონაწილეების მიერ გამოთქმულ 

იმგვარ ზრახვებზე ან ქცევაზე, რასაც შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევაში ხის ნივთების 

ძალადობრივი მიზნებით გამოყენების ეჭვები შეექმნა. შესაბამისად, 9 ნოემბერს და 2 

დეკემბერს, შეკრების მონაწილეებს ნივთის ფლობა დაუსაბუთებლად შეეზღუდათ. 

წინადადებები 

 საქართველოს პარლამენტს: 

 უზრუნველყოს შესაბამისი ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა „შეკრებებისა 

და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში სახალხო დამცველის 

სპეციალურ ანგარიშში - „მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლება (უფლებით 

დაცული სფერო და შეკრების მართვის სტანდარტი) ასახული რეკომენდაციების 

შესაბამისად. კერძოდ: 

 განიმარტოს სხვადასხვა სახის შეკრების (მათ შორის, სპონტანური და 

ერთდროული შეკრებები) ცნება და მოწესრიგდეს მათი გამართვის წესთან 

დაკავშირებული საკითხები; 

 გაუქმდეს შეკრების გამართვის ადგილთან დაკავშირებული ბლანკეტური 

აკრძალვები და უფლებამოსილ უწყებას მიენიჭოს საკითხის 

ინდივიდუალურად გადაწყვეტის შესაძლებლობა, შეკრების თავისუფლების 

შეზღუდვის საერთაშორისო და კონსტიტუციური სტანდარტის შესაბამისად; 

 დადგინდეს სამართალდამცავთა მოქმედების სტანდარტი შეკრების დროს 

ძალადობის გამოვლენის შემთხვევებში. მათ შორის, დეტალურად 

დარეგულირდეს მოსალოდნელი ძალის გამოყენების შესახებ შეკრების 

მონაწილეთა წინასწარი გაფრთხილების წესი; 

 ვითარების ესკალაციისა და უფლებაში ძალისმიერი ჩარევის 

მაქსიმალურად თავიდან ასარიდებლად, საკანონმდებლო დონეზე 

დაინერგოს შეკრების მონაწილეებთან დიალოგისა და მოლაპარაკების 

წარმოების მექანიზმი; 

                                                   
636 იქვე. 
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 გაიმიჯნოს და დეტალურად განისაზღვროს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოებისა და სამართალდამცავი 

ორგანოების კომპეტენციები შეკრების მართვის პროცესში. 

რეკომენდაციები 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 2013 წლის 31 დეკემბრის №1006 და 2015 წლის 30 დეკემბრის №1002 ბრძანებების 

ნაცვლად, მიიღოს ერთიანი, სრულყოფილი ნორმატიული აქტი, რომელიც 

წინამდებარე ანგარიშში დასახელებული შეკრების თავისუფლების უახლესი 

სტანდარტების გათვალისწინებით, მოაწესრიგებს შეკრების მართვის ყველა ეტაპს, 

რაც მოიცავს შესაბამისი ინფორმაციის შეგროვებას, მოსალოდნელი რისკების 

შეფასებას, მოლაპარაკებების წარმოებას, საპასუხო ღონისძიებებისა თუ 

საშუალებების დაგეგმვა-გამოყენებას და გატარებული ღონისძიებების შემდგომ 

მოქმედებებს; 

 შეკრების მონაწილეებისთვის ცალკეული ნივთების ფლობის შესაძლებლობის 

შეზღუდვამდე, შეაფასოს შეკრების ადგილზე ამ ნივთების მიტანასთან 

დაკავშირებული რეალური და მყისიერი საფრთხეები ყოველ კონკრეტულ 

შემთხვევაში და ამის გათვალისწინებით, გამოავლინოს უფლებაში ჩარევის 

მართლზომიერების განმაპირობებელი ფაქტობრივი და სამართლებრივი 

საფუძვლები.  

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 საზოგადოებას პერიოდულად მიაწოდოს ინფორმაცია 2019 წლის 20-21 ივნისს 

გამართული შეკრების შეწყვეტისას სამართალდამცავთა მხრიდან 

უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარე 

გამოძიების ფარგლებში ჩატარებულ საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებათა 

შესახებ. 

სახელმწიფო ინსპექტორს: 

 საზოგადოებას პერიოდულად მოაწოდოს ინფორმაცია 2020 წლის 8-9 ნოემბერს 

გამართული შეკრების შეწყვეტისას სამართალდამცავთა მხრიდან 

უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარე 

გამოძიების ფარგლებში ჩატარებულ საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებათა 

შესახებ. 
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11. ინფორმაციის თავისუფლება 

 

11.1. შესავალი 

 

საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უფლება საქართველოს კონსტიტუციით 

დაცული ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღირებულებაა, რაზეც საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოც სახაზგასმით მიუთითებს. მისი განმარტებით, 

ინფორმაციაზე წვდომის გარეშე, წარმოუდგენელია აზრის თავისუფლებისა და 

თავისუფალი საზოგადოებისათვის დამახასიათებელი სასიცოცხლო დისკუსიის 

უზრუნველყოფა.637 სახელმწიფოს ოფიციალურ დოკუმენტებზე ხელმისაწვდომობა, ხელს 

უწყობს საჯარო დაწესებულების ანგარიშვალდებულების ამაღლებას და საქმიანობის 

ქმედითობას - ღია მმართველობის პირობებში სახელმწიფო ორგანოებს აქვთ მოლოდინი, 

რომ მათი საქმიანობა, შესაძლოა, ნებისმიერმა დაინტერესებულმა პირმა გადაამოწმოს.638  

სამწუხაროდ, საქართველოში მოქმედი ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი 

კანონმდებლობა ხარვეზიანია და საჭიროებს ძირეულ რეფორმას, რომელიც თითქმის 8 

წლის წინ დაიწყო და ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. უფლების რეალიზაციის კუთხით, 

ყველაზე დიდ გამოწვევად იქცა ღია ინფორმაციის პერსონალური მონაცემების 

შემცველობის საფუძვლით დახურვა და  გასაჯაროების მიმართ არსებული საჯარო 

ინტერესების უგულებელყოფა, რაც პრობლემაა როგორც საჯარო ინფორმაციის მიღების 

მსურველი პირების, ისე თავად საჯარო დაწესებულებებისათვის, მათი საქმიანობის 

ეფექტიანად წარმართვისთვის.  

ქვეყანაში ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და 

პერსონალური მონაცემების დაცვაზე საზედამხედველო ინსტიტუტის არსებობის 

პირობებში, თვალშისაცემია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლებასა და 

პირადი ცხოვრების უფლების დაცვის მექანიზმებს შორის არსებული დისბალანსი.  

11.2. ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი 

კანონმდებლობის ხარვეზები 

 

კონსტიტუციით გარანტირებული საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უფლების 

განხორციელების წესი639, რომელსაც საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 

გვთავაზობს, საკმაოდ მოძველებულია და არ პასუხობს საზოგადოების მოთხოვნებსა და 

საჭიროებებს, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც უკანასკნელი ათწლეულის 

                                                   
637 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2008 წლის 30 ოქტომბრის №2/3/406, 408 გადაწყვეტილება. 

638 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2019 წლის 7 ივნისის №1/4/693, 857 გადაწყვეტილება. 

639 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, თავი III. 
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განმავლობაში მნიშვნელოვნად შეიცვალა და გაუმჯობესდა პირადი ცხოვრების დაცვის 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა.  

მართალია, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების მარეგულირებელი 

კანონმდებლობა აღიარებს საჯარო ინტერესის არსებობის შემთხვევაში პერსონალური 

მონაცემების გასაჯაროების შესაძლებლობას,640 თუმცა არ არის გაწერილი დახურული 

ინფორმაციის გასაჯაროების სტანდარტები, რის გამოც, საჯარო დაწესებულებები 

ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისას, არ აფასებენ, 

მოთხოვნილი ინფორმაცია არის თუ არა საჯარო ინტერესის საგანი და ბლანკეტურად, 

პერსონალური მონაცემების შემცველობის საფუძვლით, უარს ამბობენ მის 

გასაჯაროებაზე.641 ასევე, დგინდება, რომ რიგ შემთხვევებში, არათუ არ იცავენ საჯარო 

ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გაცემის წესს, არამედ დაინტერესებული პირი 

კანონმდებლობით დადგენილ 10 დღის ვადაშიც642 კი ვერ იღებს საჯარო ინფორმაციას.643 

ინფორმაციის დროულ მოძიებას ხშირად ხელს უშლის ის გარემოება, რომ საჯარო 

დაწესებულებებში სათანადოდ არ აწარმოებენ საჯარო ინფორმაციის რეესტრს, რის 

შესახებაც საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო 

ინტეგრაციის კომიტეტმა 2019 წელს მიღებულ დასკვნაშიც მიუთითა.644 ვინაიდან 

კანონმდებლობით არ არის განჭვრეტადი საჯარო ინფორმაციის რეესტრის წარმოების წესი, 

საჯარო დაწესებულებები განსხვავებულად განმარტავენ საჯარო ინფორმაციის რეესტრის 

მიზანს და სხვადასხვა სახით აწარმოებენ მას.  

2020 წელს, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში წარმოდგენილ საჩივარში,645 

განმცხადებელი მიუთითებდა, რომ ელექტრონული რესურსების მეშვეობით 

გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია საჯარო დაწესებულებამ მას იმ მიზეზით არ გადასცა, 

რომ ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ წარდგენილ განაცხადზე შესრულებული არ იყო 

კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა.646 საქართველოს სახალხო დამცველისთვის 

ცნობილი არ გამხდარა სხვა მსგავსი შემთხვევების შესახებ, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 

მაშინ როდესაც საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების მარეგულირებელი 

კანონმდებლობა ელექტრონული ფორმით საჯარო ინფორმაციის გამოსათხოვად არ 

ითვალისწინებს ელექტრონულ განაცხადზე კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის 

                                                   
640 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 18, პუნ. 3. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, 

მუხლი 44. 

641 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში 2020 წელს რეგისტრირებული განცხადებები: №8666/20, 

№9220/20, №12854/20, №13465/20 

642 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, მუხლი 40, ნაწ. I . 

643 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში 2020 წელს რეგისტრირებული განცხადებები: №8666/20, 

№12224/20, №12528/20 და ომბუდსმენის ინსტიტუტისთვის USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის 

ინიციატივის (GGI) მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები. 

644 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3dh30Uw> [ბოლოს ნანახია 12.03.2021]. 

645 18.06.2020 წ. №6591/20.  

646 ,,ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ” საქართველოს 

კანონი (639-IIს, 21/04/2017), მუხლი 2, ქპ. ,,მ“. 
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შესრულების აუცილებლობას,647 ნებისმიერი საჯარო დაწესებულების მხრიდან, სხვა 

საკანონმდებლო აქტის საფუძველზე მსგავსი მოთხოვნის დაწესება მნიშვნელოვნად 

გაართულებს საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას და ხელს შეუშლის უფლების 

რეალიზებას.  

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელ ეროვნულ კანონმდებლობაში 

პრობლემურია საჯარო დაწესებულების ცნებაც,648 ვინაიდან საჯაროსამართლებრივი 

უფლებამოსილების განმახორციელებელი კერძო სამართლის სუბიექტები საჯარო 

ინფორმაციის გაცემაზე ხშირად იმ მიზეზით ამბობენ უარს, თითქოსდა მათზე არ 

ვრცელდება ეს რეგულაციები. ასევე, ბუნდოვანია ინფორმაციის დამუშავების ფარგლებიც, 

რასთან დაკავშირებითაც არ არსებობს ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკა. „საჯარო 

ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს №219 დადგენილებით 

განსაზღვრულია საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი, თუმცა ამ 

თემებზე მომუშავე ორგანიზაციების შეფასებით, საჯარო უწყებების მხრიდან ამ 

ვალდებულების შესრულებაზე საზედამხედველო უწყება, ხელშესახები მანდატით, არ 

არსებობს.649 

ყოველივე ზემოაღნიშნული, ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი 

კანონმდებლობის რეფორმის და საზედამხედველო ინსტიტუტის შექმნის 

აუცილებლობაზე მიუთითებს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს, საჯარო 

მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმით, ნაკისრი აქვს ინფორმაციის 

თავისუფლების აქტის მიღება650 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ეფექტიანი 

რეალიზებისთვის, ეს პროცესი ჭიანურდება. ასევე მნიშვნელოვანია, ქვეყანამ დროულად 

მოახდინოს ,,ოფიციალურ დოკუმენტაციასთან დაშვების შესახებ“ ევროპის საბჭოს 2009 

წლის 18 ივნისის კონვენციის651 რატიფიცირება (სავალდებულოდ აღიარება), რომელსაც 

საქართველომ კონვენციის მიღებისთანავე მოაწერა ხელი. 

 

                                                   
647 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, ,,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით 

მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს 

№219 დადგენილება. 

648 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, მუხლი 27, ქპ. ,,ა“. 

649 ა(ა)იპ ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ კვლევა ,,საჯარო ინფორმაციის 

პროაქტიულად გამოქვეყნების პრაქტიკა საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში“, თბილისი, 2020.  

650 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 10 ივნისის №274 დადგენილებით დამტკიცებული ,,საჯარო 

მმართველობის რეფორმის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა; საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 

სექტემბრის №557 დადგენილებით დამტკიცებული ,,ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს 

2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმა. 

651 კონვენცია ძალაში შევიდა 01.12.2020 წელს. 
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11.3. საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდში საჯარო 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების შეზღუდვა 

 

2020 წლის პანდემიის პირობებში დაწესებული შეზღუდვები საჯარო ინფორმაციის 

უფლების რეალიზაციასაც შეეხო. ,,საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო 

მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 დეკრეტით, ქვეყნის მთელ 

ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადით შეიზღუდა საქართველოს 

კონსტიტუციის მე-18 მუხლით გარანტირებული საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უფლება და საქართველოს მთავრობას მიენიჭა უფლებამოსილება, 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების რეალიზებისთვის არსებული 

კანონმდებლობისგან განსხვავებული წესები შემოეღო.652 2020 წლის 23 მარტს გამოიცა 

საქართველოს მთავრობის №181 დადგენილება ,,საქართველოში ახალი კორონავირუსის 

გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“, 

რომლითაც შეჩერდა საჯარო ინფორმაციის გაცემის კანონმდებლობით დადგენილი 

ვადები.653  

საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უფლება, მართალია არ წარმოადგენს აბსოლუტურ უფლებას, თუმცა 

მისი, როგორც უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტული უფლების არაპროპორციულმა 

შეზღუდვამ, შესაძლოა, ხელი შეუშალოს სხვა ფუნდამენტურ უფლებათა სათანადო 

რეალიზებას და საფრთხის წინაშე დააყენოს დემოკრატიული სახელმწიფო განვითარების 

მთავარი ღირებულებები. სახალხო დამცველის შეფასებით, საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებით, ყველა ფორმით და ყველა სახის საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვადების 

შეჩერება არ პასუხობდა მთავრობის მიერვე დასახელებულ შემზღუდველი ღონისძიებების 

ლეგიტიმურ მიზანს. საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში 

საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდში აუცილებლობას არ წარმოადგენდა 

შეჩერებულიყო ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის გაცემის 

ვადებიც. ასევე, მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანი იყო საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვადების შეზღუდვა არ 

გავრცელებულიყო პანდემიასთან დაკავშირებულ საჯარო ინფორმაციაზე, რათა 

შესაძლებელი ყოფილიყო, თუნდაც მთავრობის მიერ ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემაში 

ხელმისაწვდომ საწოლ ფონდთან, ტესტირებასა და სხვა საკითხებთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის დროული გადამოწმება. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს 

მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის 

                                                   
652 საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტით განსაზღვრული შემზღუდველი ღონისძიებები ქვეყანაში 

გაგრძელდა 2020 წლის 22 მაისის ჩათვლით. 

653 ,,საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი 

ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 

დადგენილება, მუხლი 13, პუნ. 2. 



254 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

ვადების შეჩერების პარალელურად არ გაიწერა საჯარო დაწესებულებების მიერ საჯარო 

ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების განსაკუთრებული წესი, რასაც, შესაძლოა, 

შედარებით დაებალანსებინა შემოღებული შემზღუდველი ღონისძიებები. პანდემიის 

პირობებში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე 

მიუთითებენ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო654  და ეუთო/ოდირი655. ადამიანის 

უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ პანდემიის/საგანგებო 

მდგომარეობის დროს არ მცირდება საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უფლების 

როლი და არ იზღუდება საზოგადოების წინაშე მთავრობის ანგარიშვალდებულება, 

პირიქით, პანდემიით გამოწვეული საფრთხე აძლიერებს ღია მმართველობის 

მნიშვნელობას. სახელმწიფომ მაქსიმალურად უნდა გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები, 

რათა პანდემიით გამოწვეული კრიზისის პირობებშიც კანონმდებლობით დადგენილ 

ვადებში გასცეს საჯარო ინფორმაცია,656  ვინაიდან საზოგადოებაში სახელმწიფო 

ინსტიტუტებისადმი ნდობა სწორედ მათი საქმიანობის გამჭვირვალეობის დონით (საჯარო 

ინფორმაციის (მონაცემების, სტატისტიკის, ზუსტი და დროული გაცემა) განისაზღვრება.657 

საქართველოს სახალხო დამცველი პოზიტიურად აფასებს იმ ფაქტს, რომ 2020 წლის 23 

მარტიდან 22 მაისის ჩათვლით, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო 

მდგომარეობის მოქმედების პირობებში, საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტითა და 

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით საჯარო ინფორმაციის გაცემისთვის 

დადგენილი ვადების შეჩერების მიუხედავად, სამინისტროები და პანდემიის პერიოდში 

განსაკუთრებული დატვირთვით მომუშავე საჯარო სამართლის იურიდიული პირები,  

უმეტეს შემთხვევაში, კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში გასცემდნენ საჯარო 

ინფორმაციას.658  ასევე დადებითად უნდა შეფასდეს საქართველოს მთავრობის მხრიდან 

საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულებისა და ინფორმაციის დროულად 

მიწოდებისთვის პანდემიის საწყის ეტაპზე ყოველდღიური ბრიფინგებით 

მოსახლეობისთვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდების პრაქტიკა, სპეციალური 

                                                   
654 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/39qc7kE >[ბოლოს ნანახია 31.03.2021], პარ. 21. 

655 OSCE Human Dimension Commitments and State Responses to the Covid-19 Pandemic, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/2QNY01T > [ბოლოს ნანახია 31.03.2021], 52-55  

656 იქვე, 56. 

657 იქვე, 52, პარ. I. 

658 მოცემული შეფასებისას საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ეყრდნობა სსიპ დაავადებათა 

კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 12.11.2020 წ. 06/4694, საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს  20.11.2020 წ. 01/14824, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 01.12.2020 წ. 1083214,   სსიპ 

შემოსავლების სამსახურის 30.11.2020 წ.  21-03/151066,  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს 

26.11.2020 წ. 01/30983, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 27.11.2020 წ. 

8/7610, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 26.11.2020 წ. 11137/01, 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 20.11.2020 წ. 1110815, 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს  13.11.2020 წ. 01/3961, სსიპ 

სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს  12.11.2020 წ. 01/630  წერილებით წარმოდგენილ ინფორმაციას. 



255 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

საინფორმაციო ვებგვერდის - www.StopCov.ge-ს შექმნა და ქართულ, აფხაზურ, ოსურ, 

ინგლისურ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე მასზე წვდომა, სამთავრობო ცხელი ხაზის 

ამოქმედება, SMS სისტემის მეშვეობით მოქალაქეთა ინფორმირება.  

11.4. სასამართლო გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობა 

 

წლების განმავლობაში პრობლემურ საკითხად რჩება მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის 

მქონე სისხლის სამართლის საქმეებზე სასამართლოს გადაწყვეტილებების ღიაობის 

უზრუნველყოფის საკითხი.659 მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილებით,660 2020 წლის 1 მაისიდან ძალადაკარგულად 

გამოცხადდა ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 

მუხლის და მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც გამორიცხავს 

ღია სასამართლო სხდომის შედეგად მიღებული სასამართლო აქტების სრული ტექსტის 

საჯარო ინფორმაციის სახით გაცემას. ამავე დროს, საკონსტიტუციო სასამართლომ თავის ამ 

გადაწყვეტილებაში ასევე მიუთითა, რომ ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის ჩამოთვლილი ნორმების ძალადაკარგულად ცნობის შემდეგ, აღარ 

იარსებებდა პერსონალური მონაცემების დაცვის მიზნით სასამართლო აქტების საჯარო 

ინფორმაციის სახით გაცემაზე უარის თქმის საფუძველი, რასაც, შესაძლოა, პირების 

პირადი ცხოვრების უფლება დაერღვია და კანონმდებელს 2020 წლის 1 მაისამდე მისცა 

ვადა ქვეყნის კონსტიტუციის შესაბამისი მომწესრიგებელი ნორმების შემოსაღებად. უნდა 

აღინიშნოს, რომ ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ამ 

დრომდე არ შესულა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები. 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 დაასრულოს ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელ კანონპროექტსა და 

თანმდევ საკანონმდებლო ცვლილების პროექტებზე მუშაობა და მოახდინოს მათი 

ინიცირება საქართველოს პარლამენტში; 

 საქართველოსთვის სავალდებულოდ აღიარების მიზნით, ქვეყნის პარლამენტს 

წარუდგინოს ევროპის საბჭოს 2009 წლის 18 ივნისის კონვენცია ,,ოფიციალურ 

დოკუმენტაციასთან დაშვების შესახებ“;  

 შემოიღოს სპეციალური წესი პანდემიის პირობებში საჯარო ინფორმაციის 

პროაქტიულ გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით, მათ შორის, განისაზღვროს 

                                                   
659 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2018, 174.  

აა(ი)პ ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ კვლევა ,,სასამართლო სისტემის 

გამჭვირვალობა საქართველოში“ , თბილისი, 2021.  

660 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2019 წლის 7 ივნისის №1/4/693.857 გადაწყვეტილება 

,,ა(ა)იპ მედიის განვითარების ფონდი და ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი  

საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. პარ. 68. 
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პანდემიასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ინფორმაციის (საწოლფონდის 

რაოდენობის, სამედიცინო პერსონალის გადამზადების, ვაქცინაციის და სხვ. ) 

გამოქვეყნების წესი. 
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12. უფლებადამცველები 

ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის მაღალი სტანდარტის დამკვიდრების, კანონის 

უზენაესობის, თანასწორობისა და ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების 

გაუმჯობესების მიმართულებით უფლებადამცველების განსაკუთრებული როლის 

გათვალისწინებით, სახალხო დამცველი, საანგარიშო წლის განმავლობაში, კვლავ 

აქტიურად ადევნებდა თვალს მათ წინაშე არსებულ გამოწვევებს. 

სახალხო დამცველის მიერ წლების განმავლობაში განხორციელებული მონიტორინგი 

აჩვენებს, რომ უფლებადამცველთა მიმართ სიტყვიერი თუ ფიზიკური თავდასხმების 

სამწუხარო ტენდენცია დღემდე პრობლემად რჩება. 

მათ შორის, განსაკუთრებით შემაშფოთებელია მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის 

პირების მხრიდან დემოკრატიული განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე 

მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლების დისკრედიტაციისკენ მიმართული 

განცხადებების მიუღებელი პრაქტიკა,661 რასაც, რამდენიმე შემთხვევაში, საანგარიშო 

წელსაც ჰქონდა ადგილი.662  

ამასთან, 2020 წელს კვლავ აქტუალური იყო ლგბტ+ თემის წარმომადგენელთა 

უფლებადამცველების უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით არსებული გამოწვევები.663 ამ 

თვალსაზრისით, უნდა მივუთითოთ რადიკალური ჯგუფების მხრიდან „თბილისი 

პრაიდის“ ოფისზე თავდასხმების ფაქტების სიმრავლეზე. კერძოდ, სახალხო დამცველის 

აპარატისთვის ცნობილი გახდა 6 ფაქტის შესახებ, როდესაც ოფისის მიმართულებით 

საღებავები და კვერცხები ისროლეს. მათგან 5 ფაქტზე, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრომ უკანონო ქმედების ჩამდენი პირების ვინაობა დაადგინა. შედეგად, 

სასამართლომ წვრილმანი ხულიგნობის664 ჩადენისთვის სამართალდამრღვევად ცნო 8 

პირი, რომელთაგან ოთხს გამოეცხადა შენიშვნა, ხოლო ოთხს დაეკისრა ჯარიმა 500-600 

ლარის ოდენობით.665  

გარდა ამისა, გამოვლინდა „თბილისი პრაიდის“ ოფისიდან დროშის ქურდობის შემთხვევა, 

რასთან დაკავშირებითაც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება666 ამ 

                                                   
661 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 251. 

662მაგალითად, განცხადებები ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2Y9xbG8>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]; 

<https://bit.ly/3190Lhc >>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]; <https://bit.ly/316bmZX>>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]; 

<https://bit.ly/3ggbsV6 >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021];  < https://bit.ly/3akHv4I>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

663 სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 251-252. 

664 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე მუხლი. 

665 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 7 ოქტომბრის №2386703 და 2021 წლის 5 

თებერვლის №273361 წერილები. 

666 გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლის (ქურდობა) 

პირველი ნაწილით. 
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დრომდე მიმდინარეობს667 და კონკრეტული პირი დაზარალებულად ან ბრალდებულად 

ჯერჯერობით არ უცნიათ. 

საქართველოს გენერალური პროკურატურიდან მიღებული ინფორმაციის შესაბამისად, 

2020 წელს, უფლებადამცველების მიმართ ჩადენილ დანაშაულებზე 

სისხლისსამართლებრივი დევნა 5 პირის მიმართ დაიწყო საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით, რაც ძალადობას გულისხმობს.668 ამასთან, 

დაზარალებულად ცნობილია არასამთავრობო ორგანიზაციების 4 წარმომადგენელი.  

რაც შეეხება ქალთა და ლგბტ+ თემის წარმომადგენელთა უფლებადამცველების მიმართ 

2017-2019 წლებში ჩადენილი მუქარის ფაქტებზე669 დაწყებული გამოძიების 

მიმდინარეობას, დღეის მდგომარეობით, კვლავ არცერთ შემთხვევაში არ დამდგარა 

კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი.670 ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ 

გარკვეულ შემთხვევებში გამოვლენილი პოზიტიური რეაგირების მიუხედავად, ეროვნულ 

დონეზე უფლებადამცველთა დაცულობის უზრუნველსაყოფად გატარებული 

ღონისძიებები არასაკმარისია. სამწუხაროდ, სამართალდამცავი უწყების 

წარმომადგენლებს უჭირთ ქალთა და ლგბტ+ უფლებადამცველებზე მოსალოდნელი 

ძალადობის რისკების სწორად შეფასება და სათანადო პრევენციული ზომების მიღება. 

შედეგი კი იმ საქმეებზე დგება, სადაც სახეზეა უშუალო ძალადობის ფაქტი ან/და 

მსხვერპლს ფიზიკური დაზიანებები აქვს მიყენებული. 

უფლებადამცველთა დაცვის სფეროში არსებული პრობლემების გათვალისწინებით, 

სახალხო დამცველმა 2020 წელს წარადგინა „ადამიანის უფლებადამცველთა საკითხებზე 

მუშაობის სახელმძღვანელო“, რომელიც განმარტებით-მეთოდოლოგიური ხასიათის 

დოკუმენტია. მასში, საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით, განმარტებულია 

უფლებადამცველთა ცნება, მათი საქმიანობის არსი და ამ მიმართულებით, 

სახელმწიფოსთვის დაკისრებული ვალდებულებები, ასევე გამოკვეთილია ის 

ღონისძიებები, რომლებსაც სახალხო დამცველის აპარატი ატარებს 

უფლებადამცველთათვის უსაფრთხო და ხელშემწყობი გარემოს შესაქმნელად.671 

გასათვალისწინებელია, რომ ეროვნული კანონმდებლობა უფლებადამცველთა ცნებას არ 

განმარტავს, რაც წლების განმავლობაში, პრობლემას ქმნიდა საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს მიერ მათ მიმართ ჩადენილი დანაშაულების სრულფასოვანი 

                                                   
667 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 5 თებერვლის №273361 წერილი. 

668 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 16 თებერვლის №13/8622 წერილი. 

669 2017-2019 წლებში გამოძიება დაიწყო უფლებადამცველ ბაია პატარაიას; არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ აღმასრულებელი დირექტორის, ეკა გიგაურის; აქტივისტ 

ანა სუბელიანის და „თბილისი პრაიდის“ ორგანიზატორების მიმართ ჩადენილი მუქარის ფაქტებზე. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო 

ანგარიში, გვ. 251-252. 

670 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 16 თებერვლის №13/8624 წერილი. 

671 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3s0rMxV > [ბოლოს ნანახია 15.02.2021]. 
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გამოვლენისა და შესაბამისი სტატისტიკის წარმოების თვალსაზრისით.672  თავის მხრივ, 

მსგავსი მონაცემების არარსებობა ხელს უშლის როგორც სისტემური გამოწვევების 

გადასაჭრელი სათანადო ღონისძიებების დაგეგმვა-გატარებას, ასევე საგამოძიებო 

უწყებების მხრიდან მსგავს ფაქტებზე რეაგირების ეფექტიანობის სრულყოფილად 

შეფასებას. 

ამ პრობლემის აღმოფხვრის მიმართულებით, მისასალმებელია საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინიტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის 

მონიტორინგის დეპარტამენტის მზაობა, 2021 წლის 1 მარტიდან, დაიწყოს 

უფლებადამცველების წინააღმდეგ, მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით ჩადენილი ყველა 

იმ სისხლის სამართლის საქმის მონიტორინგი, სადაც შესაძლებელი იქნება 

უფლებადამცველების ზუსტი სტატუსის განსაზღვრა.673 სახალხო დამცველის აპარატი 

მჭიდროდ ითანამშრომლებს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, მსგავსი დანაშაულების 

სათანადოდ გამოსავლენად და აღსარიცხად. 

უფლებადამცველების უსაფრთხოებისა და ხელშეუხებლობის კუთხით არსებული 

მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, წინგადადგმული ნაბიჯია საქართველოს 

გენერალური პროკურატურის მიერ, ამ პირების მონაწილეობით არსებული სისხლის 

სამართლის საქმეების გამოძიებისა და საპროცესო ხელმძღვანელობის ხარისხის 

საერთაშორისო სტანდარტებთან მისასადაგებლად, რეკომენდაციის შემუშავებაც. 

აღსანიშნავია, რომ მითითებული დოკუმენტი განმარტავს უფლებადამცველის ცნებას, რაც 

შეესაბამება სახალხო დამცველის მიერ შედგენილ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილ 

განმარტებას. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ საანგარიშო პერიოდში, სახალხო დამცველის აპარატისთვის 

ცნობილი გახდა არასამთავრობო ორგანიზაციის, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 

საქართველო“, წინააღმდეგ ცილისწამებასთან დაკავშირებით წარმოებული სამოქალაქო 

დავის შესახებ.674 კერძოდ, 2020 წლის სექტემბერში, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 

მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, ორგანიზაციის მიერ ანგარიშში - 

„კორუფციის რისკები სასამართლო სისტემაში“675 ასახული დასკვნა, რომ ერთ-ერთი საქმის 

განხილვის პროცესი კითხვებს ბადებდა მართლმსაჯულების მიუკერძოებლად წარმოების 

თაობაზე, ცილისმწამებლურად იქნა მიჩნეული. რამდენადაც, შესაძლებელია, რომ 

მოცემულ დავაზე მიღებულმა საბოლოო გადაწყვეტილებამ, უარყოფითი გავლენა იქონიოს 

მომავალში უფლებადამცველთა მიერ საჯარო ინტერესს მიკუთვნებულ საკითხებთან 

დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირებაზე, სახალხო დამცველმა სასამართლოს 

მეგობრის (Amicus Curiae) მოსაზრებით მიმართა საქართველოს უზენაეს სასამართლოს და 

მოუწოდა, საქმე არა მხოლოდ გამოხატვის თავისუფლების ზოგადი მოწესრიგების 

                                                   
672 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 252-253. 

673 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 23 თებერვლის №442264 წერილი. 

674 აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მიღების მიზნით, იხ. „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველოს“ განცხადება, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3bWhkRB > [ბოლოს ნანახია 

02.03.2021]. 

675 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3tyWZZV > [ბოლოს ნანახია 02.03.2021]. 
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ჭრილში, არამედ უფლებადამცველებისა და მათი საქმიანობის მიმართ რელევანტური 

საერთაშორისო ინსტრუმენტებით დადგენილი დაცულობის მაღალი სტანდარტის 

გათვალისწინებით განიხილოს. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

გადაწყვეტილებაში ხსენებული მიდგომების ასახვა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს 

ეროვნული სასამართლოების პრაქტიკის განვითარებას უფლებადამცველთა საქმიანობის 

მხარდაჭერის მიმართულებით. 

რეკომენდაციები 

თანამდებობის პირებს: 

 უფლებადამცველების საქმიანობის მაქსიმალურად ხელშესაწყობად, 

იხელმძღვანელონ საერთაშორისოდ აღიარებული დემოკრატიული სტანდარტებით. 

მათ შორის, თავი შეიკავონ უფლებადამცველთა დისკრედიტაციის კამპანიაში 

ჩართვისგან. 
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13. ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლება 

 

13.1. შესავალი 

 

საქართველოს კონსტიტუციით676 აღიარებული გარემოს დაცვის უფლების რეალიზაციაზე 

ზედამხედველობა, მისი ყველა ასპექტის: ჯანმრთელობისთვის უვნებელ გარემოში 

ცხოვრების, ბუნებრივი გარემოთი და საჯარო სივრცით სარგებლობის, გარემოს 

მდგომარეობის შესახებ ინფორმირების, გარემოზე ზრუნვის, გარემოსდაცვით 

საკითხებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობის 

უფლებების გათვალისწინებით, სახალხო დამცველის საქმიანობის ერთ-ერთ 

პრიორიტეტულ მიმართულებად რჩება. 

საანგარიშო პერიოდში  ქვეყანა არაერთი გამოწვევის წინაშე იდგა: მათ შორის  იყო 

ენერგეტიკულ პოლიტიკასთან დაკავშირებული გამოწვევები; გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების სისტემის საკანონმდებლო და აღსრულების ხარვეზები; ადამიანის უფლებების 

უგულებელყოფა ქალაქთმშენებლობისას; გარემოსათვის მიყენებული ზიანის პრევენცია-

აღმოფხვრისათვის სათანადო გარანტიების არარსებობა; სახიფათო ნარჩენების მართვის 

პრობლემები.  

კვლავ არ არსებობს ბუნებრივი გაზის შიდა ქსელის უსაფრთხოებაზე ზედამხედველობის 

ეფექტიანი გარანტიები; მართალია, ზედამხედველობის გამკაცრების ზომებთან 

დაკავშირებით საკანონმდებლო აქტების პროექტების პაკეტი საქართველოს მთავრობას 

2019 წლიდან წარედგინა,677 თუმცა ისინი ამ დრომდე არ მიუღიათ. როგორც ცნობილია, 

კანონპროექტები აყალიბებენ ზედამხედველობის სათანადო მექანიზმებს და აწესებენ 

ადმინისტრაციულ სანქციებს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით ბუნებრივი გაზის 

მოხმარებისთვის, ამდენად, მათი დროულად განხილვა და მიღება აუცილებელია.  

პრობლემად რჩება მშენებლობის დროს აზბესტის შემცველი მასალების გამოყენება. 

როგორც გვეცნობა,678 ამ ეტაპზე, აზბესტშემცველი მასალების მართვის შესახებ ევროპის და 

სხვა განვითარებული ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებისა და 

აზბესტშემცველი მასალების სხვა ალტერნატიული მასალებით ჩანაცვლების შესახებ 

რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები პოტენციურ 

დონორებთან შესაბამისი პროექტის დასაფინანსებლად და განსახორციელებლად. 

მისასალმებელია, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციის საპასუხოდ, საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მზადდება „ნაგავსაყრელის 

მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“ ტექნიკურ 

                                                   
676 საქართველოს კონსტიტუციის 29-ე მუხლი. 

677 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს №23/8176, 23/12/2020 წერილი. 

678 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს №2455/01, 16/03/2021 წერილი. 
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რეგლამენტში679 შესატანი ცვლილების პროექტი.680 მნიშვნელოვანია, ცვლილებებით 

მკაფიოდ განისაზღვროს რეგლამენტით გათვალისწინებული საცხოვრებლიდან 

ნაგავსაყრელის საზღვრამდე 500-მეტრიანი მანძილის გამოთვლის კრიტერიუმები.  

13.2. უფლება სუფთა ჰაერზე 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება მსოფლიოს წინაშე მდგარი ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა, რომელიც უპრეცედენტო რისკებს უქმნის საზოგადოების 

ჯანმრთელობას.681 2020 წელს, ბრიტანეთში, მიიღეს, სავარაუდოდ, მსოფლიოს მასშტაბით 

უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად, ადამიანის გარდაცვალების 

მიზეზად პირველად განისაზღვრა ჰაერის დაბინძურება.682 კერძოდ, 9 წლის გოგონას 

ასთმის შეტევით გარდაცვალება გამოიწვია ჰაერში აზოტის დიოქსიდისა (NO2) და მტვრის 

მცირე ზომის მყარი ნაწილაკების (PM) გადაჭარბებულმა კონცენტრაციამ, რომლებიც 

მნიშვნელოვან დამაბინძურებლებს შორისაა საქართველოშიც.683 

საანგარიშო წელს, საქართველოში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების 

მიმართულებით გატარებული არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების მიუხედავად, კვლავ 

ბევრი პრობლემა რჩება. მისასალმებელია 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ატმოსფერული 

ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის და მართვის ევროპულ სტანდარტზე ეტაპობრივი 

გადასვლა და ამ მიზნით, ქვეყნის ტერიტორიის ზონებად და აგლომერაციებად დაყოფის, 

დაბინძურების დონის მიხედვით მათი კლასიფიკაციისა და ადგილობრივი გამოწვევების 

საპასუხოდ სათანადო ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმების შემუშავების საკანონმდებლო 

ვალდებულებების აღება.684  

მიუხედავად ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს არსებული ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხის მონიტორინგის სისტემა ხარვეზიანია და არ იძლევა დაბინძურების 

სრულფასოვან სურათს ქვეყნის მასშტაბით, რაც პრობლემას წარმოშობს არა მხოლოდ 

ემისიების საპასუხო ზომების გატარების, არამედ მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ჰაერის 

                                                   
679 საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს №421 დადგენილება. 

680 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს №189/01, 11/01/2021 წერილი.  

681 დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხ. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) ვებგვერდზე 

განთავსებული ინფორმაცია: < https://bit.ly/2NgMxXi > [ბოლოს ნანახია 18.02.2021]; < https://bit.ly/3avs9KG >  

[ბოლოს ნანახია 8.02.2021]. 

682 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3u8stXN > [ბოლოს ნანახია 31.03.2021]; < https://bbc.in/3awVyVa >[ბოლოს 

ნანახია 31.03.2021]. 

683 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში - „უფლება სუფთა ჰაერზე 

(ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი საქართველოში)“, თბილისი, 2019, 13; დამაბინძურებლების შესახებ, 

დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://air.gov.ge/pages/13/13 > [ბოლოს ნანახია 8.02.2021]. 

684 „„ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ 

საქართველოს 2020 წლის 22 მაისის კანონი №5948-სს. 
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დაბინძურების გავლენის შეფასების თვალსაზრისითაც.685 ამ კუთხით, უმთავრესი 

გამოწვევაა სადამკვირვებლო პუნქტების სიმცირე, რაც 7 ფიქსირებულ და 1 მობილურ 

ავტომატურ სადგურსა და 1 არაავტომატურ სადგურში გამოიხატება.686 საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით, 2020 წელს შემუშავდა 

ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ქსელის განვითარების გეგმა,687 რომელშიც 

მითითებულია განსათავსებელი სადგურების ტიპები, რაოდენობა და განთავსების 

ადგილები, აგრეთვე მოცემულია საქართველოს ტერიტორიის ზონებად და 

აგლომერაციებად განაწილების პირველი მონახაზი.688 საყურადღებოა, რომ ამ დოკუმენტის 

თანახმად, საბოლოო მონიტორინგის ქსელი უნდა იყოს არსებულზე ბევრად უფრო ფართო 

და შედგებოდეს, მათ შორის, 18 ფიქსირებული და 3 მობილური სადგურისგან. ამ 

დროისთვის, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

დაგეგმილი აქვს 1 ახალი ავტომატური მობილური სადგურის შეძენა 2021 წელს.689  

ამდენად, კანონმდებლობაში შესული პოზიტიური ცვლილებების არსებითი ნაწილის 

რეალურად აღსასრულებლად, მნიშვნელოვნად არის გასაუმჯობესებელი ატმოსფერული 

ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ქსელი, რომელიც საკმაოდ დიდ ფინანსურ რესურსს 

მოითხოვს. სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო და დონორული 

მხარდაჭერის ფარგლებში დაგეგმილი სისტემის ეტაპობრივი დანერგვა690 

შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადებში დასრულდება. 

წინგადადგმული ნაბიჯია აგრეთვე საანგარიშო წელს „ნებაყოფლობითი კოდექსის - 

ამიაკის გაფრქვევების შემცირების საუკეთესო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკისა“ და 

სოფლის მეურნეობის სექტორში გაფრქვევების შესამცირებლად საერთაშორისო 

პრაქტიკის მიმოხილვის დოკუმენტების691 შედგენა. დოკუმენტში გათვალისწინებულია ის 

მიმართულებები, რომლებიც ამ სექტორიდან გაფრქვევების შემცირებას უკავშირდება, მათ 

შორის, ნაკელის მართვასთან, პირუტყვის კვებასა და სასუქის გამოყენებასთან 

                                                   
685 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში - „უფლება სუფთა ჰაერზე 

(ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი საქართველოში)“,  16. 

686 დღეის მდგომარეობით, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი 8 ავტომატური სადგურის 

საშუალებით ტარდება თბილისში, რუსთავში, ბათუმში, ქუთაისსა და ფოთში. ასევე, ზესტაფონში 

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი წარმოებს არაავტომატური დაკვირვების პუნქტის 

საშუალებით.  

687 აღნიშნული გეგმა, რომელიც წარმოადგენს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის 

სახელმძღვანელო დოკუმენტს, შემუშავდა შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ 

დაფინანსებული პროექტის, „ჰაერის ხარისხის მართვის შესაძლებლობების გაუმჯობესება 

საქართველოში“, ფარგლებში. 

688 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 18.02.2021, №1430/01 წერილი. 

689 იქვე. 

690 იქვე. 

691 დოკუმენტები შედგენილია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ 

დაფინანსებული პროექტის, „ჰაერის ხარისხის მართვის შესაძლებლობების გაუმჯობესება 

საქართველოში“, ფარგლებში. 



264 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

დაკავშირებული საკითხები.692 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს მითითებით, ამ კოდექსის სავალდებულო საკანონმდებლო აქტად 

დამტკიცებამდე, საჭიროა ფერმერთა ცნობიერების ამაღლება და სექტორის შემზადება 

ახალი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.693 გასათვალისწინებელია, რომ სოფლის 

მეურნეობის სექტორიდან ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად 

და შესამცირებლად, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება სახალხო 

დამცველის რეკომენდაცია იყო.694 

სამწუხაროდ, დღემდე სათანადოდ არ რეგულირდება დაბინძურება სამრეწველო 

სექტორიდან. საგულისხმოა, რომ ამგვარი გაფრქვევების შესამცირებლად და მათი 

კონტროლის ევროპულ სტანდარტებზე გადასასვლელად შემუშავებული „სამრეწველო 

ემისიების შესახებ“ კანონის პროექტის ინიცირება საქართველოს პარლამენტში 2019 წელს 

უნდა განხორციელებულიყო, თუმცა ჯერ 2020 წლის საშემოდგომო სესიის პერიოდისთვის 

გადავადდა,695 ამჟამად კი 2021 წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი.696 სახალხო დამცველი 

მიუთითებს, რომ ამ კანონპროექტის მიღება და მისი დებულებების დროული შესრულება 

უმთავრესი ბერკეტია სამრეწველო ობიექტებიდან მომდინარე ემისიების შესამცირებლად, 

რაც არაერთი მუნიციპალიტეტის წინაშე წლების განმავლობაში მდგარ გადაუჭრელ 

პრობლემად რჩება.  

მათ შორის, სამრეწველო სექტორიდან ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება ერთ-ერთი 

უმთავრესი გამოწვევაა ქალაქ რუსთავში. სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანი სიახლეა 2020-

2022 წლების რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების სამოქმედო 

გეგმის დამტკიცება საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 ოქტომბრის №2059 

განკარგულებით, რომელიც არაერთი ქმედითი ღონისძიების (მაგ., ობიექტებიდან 

ზენორმული გაფრქვევებისთვის სანქციების გაზრდა, მათი საქმიანობის 

ზედამხედველობის სისტემის გაძლიერება და „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მიღება) გატარებას ითვალისწინებს სტაციონარული წყაროებიდან 

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების საპასუხოდ როგორც ადგილობრივ დონეზე, ისე 

ქვეყნის მასშტაბით.697  

რაც შეეხება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებას ტრანსპორტის სექტორიდან, ამ ეტაპზე, 

კვლავ არ დასრულებულა შესაბამისი საკანონმდებლო და მატერიალურ-ტექნიკური 

                                                   
692 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 18/02.2021, №1430/01 წერილი. 

693 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 4.01.2021, №10/01 წერილი. 

694 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში - „უფლება სუფთა ჰაერზე 

(ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი საქართველოში)“,  37-39; საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის 

საპარლამენტო ანგარიში,  271. 

695 იქვე, 256. 

696 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 18.02.2021, №1430/01 წერილი. 

697 სამოქმედო გეგმა ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3mhldp7> [ბოლოს ნანახია 18.02.2021]. 
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საკითხების მოწესრიგება და სრულყოფა,698 რაც უზრუნველყოფს იმ ავტომობილთა 

საექსპლუატაციოდ გაშვების გაკონტროლებას, რომელთა განაფრქვევში გამაჭუჭყიანებელ 

ნივთიერებათა შემცველობა დადგენილ ნორმატივს აღემატება.699 

გასათვალისწინებელია, რომ 2020 წელს, გამკაცრდა პასუხისმგებლობა საწვავის 

ხარისხობრივი ნორმების დარღვევისთვის.700 ამასთანავე, გასული საანგარიშო წლის 

მსგავსად, შენარჩუნდა საწვავის ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესების ტენდენცია.701 

ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად, ბენზინის ნიმუშებში გამოვლენილი 

შეუსაბამობების გამო, სულ 18 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი შედგა.702 

ხოლო დიზელის საწვავის ნიმუშებში გოგირდის შემცველობის გადამეტების 

შემთხვევების ამსახველი მასალები გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა 

კვლავ703 საგამოძიებო უწყებას გაუგზავნა, რომელმაც ხსენებული დოკუმენტაცია 

დიზელის საწვავის შესაძლო ფალსიფიკაციის ფაქტზე გასულ საანგარიშო პერიოდში 

წარმართულ სისხლის სამართლის საქმეს დაურთო.704 აღსანიშნავია, რომ ამ საქმეზე 

გამოძიება ამ დრომდე გრძელდება და კონკრეტული პირების მიმართ 

სისხლისსამართლებრივი დევნა არ მიმდინარეობს.  

მშენებლობისა თუ ქალაქებისთვის დამახასიათებელი სხვაგვარი დამაბინძურებელი 

წყაროების რეგულირების კუთხით,705 აღსანიშნავია, რომ მთელი საქართველოს 

მასშტაბით, ამ დრომდე არ გავრცელებულა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ამტვერებადი მასალის განთავსების, ტრანსპორტირებისა და 

დამუშავებისთვის დადგენილი საკანონმდებლო მოწესრიგება.706  

                                                   
698 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში,  257. 

699 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 18.02.2021, №1430/01 წერილი. 

700 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/39KJiQ7> [ბოლოს ნანახია 8.02.2021]. 

701 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 4.01.2021, №10/01 წერილის 

თანახმად, 2020 წლის აპრილში, ქვეყნის მასშტაბით 29 ავტოგასამართი სადგურიდან აიღეს 92 ერთეული 

საწვავის ნიმუში, მათ შორის, 43 ერთეული - დიზელის და 49 ერთეული საავტომობილო ბენზინის 

საწვავის სინჯი. 2020 წლის მაისში კი, ქვეყნის მასშტაბით დამატებით 251 ავტოგასამართი სადგური 

შემოწმდა, რომელთაგან აღებულია 252 ერთეული რეგულარის მარკის ბენზინის საწვავის სინჯი. აპრილში 

აღებული სინჯების ლაბორატორიულმა კვლევამ აჩვენა, რომ მათგან დიზელის 14 და ბენზინის 18 ნიმუში 

ვერ აკმაყოფილებდა კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს. ხოლო მაისში აღებული სინჯების 

ლაბორატორიული კვლევის შედეგად, რეგულარის მარკის ბენზინის მხოლოდ 1 ნიმუში არ შეესაბამებოდა 

გათვალისწინებულ მნიშვნელობას. 

702 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 4.01.2021, №10/01 წერილი. 

703 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში,  257-258. 

704 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 8.02.2021, 13/6850 წერილი. 

705 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის სპეციალური ანგარიში - „უფლება სუფთა ჰაერზე 

(ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი საქართველოში)“,  33-36. 

706 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1524-1527 და 1529 მუხლები; იხ. 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში,  256. 
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13.3. ენერგეტიკული პოლიტიკა და გზშ-ს სისტემის აღსრულება 

 

ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული გარემოსდაცვითი მიდგომები არაერთ 

სფეროში იძენს აქტუალობას, რომელთა შორის ინფრასტრუქტურულ პროექტები ერთ-ერთ 

ცენტრალურ ადგილს იკავებს. ამ მიმართულებით ყოველთვის მაღალია 

ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარემოში ცხოვრების, საკუთრების უფლებისა თუ სხვა 

მომიჯნავე უფლებების ხელყოფის რისკები. ამდენად, სახელმწიფოსგან მნიშვნელოვანია 

ისეთი პოლიტიკის წარმართვა და სამართლებრივი გარანტიების შექმნა, რომლებიც 

შესაძლებლებს გახდის ადამიანის უფლებებსა და სხვა კანონიერ ინტერესებს შორის 

ბალანსის შენარჩუნებას, ღირსეულ და უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების უზრუნველყოფას. 

ასეთი პროექტებიდან მრავალი წელია საქართველოსთვის განსაკუთრებულ გამოწვევას 

წარმოადგენს და საზოგადოების მუდმივი ყურადღების საგანია ენერგეტიკული 

პროექტები.   

ენერგეტიკული სფეროს დაგეგმვა და განვითარება, უპირველესად, შესაბამისი 

გრძელვადიანი პოლიტიკის შემუშავებას მოითხოვს. საერთაშორისო ვალდებულებებისა707 

და „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან708 

გამომდინარე, პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს 10-წლიანი სახელმწიფოს ენერგეტიკული 

პოლიტიკის დოკუმენტი, რაც ჯერჯერობით არ შესრულებულა.  

გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, ცალკეულ პროექტებთან მიმართებით ეფექტიანად 

აღსრულდეს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სისტემასთან დაკავშირებული 

საკანონმდებლო რეგულაციები. ამ თვალსაზრისით, საანგარიშო წელს საზოგადოების 

განსაკუთრებული ყურადღების საგანი იყო ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტი.709 

მოსახლეობა მთელი წლის განმავლობაში აქტიურად და უწყვეტად აპროტესტებდა 

დაგეგმილი პროექტის განხორციელებას, მათ შორის, ადგილზე მორიგეობის დაწესების 

გზით; ასევე, გაიმართა ფართომასშტაბიანი აქციები ქალაქ ქუთაისში.710 მხოლოდ 

ხანგრძლივი უწყვეტი პროტესტის შედეგად და კარვებში 130-დღიანი ღამისთევის 

შემდგომ, მთავრობის წარმომადგენლები პრემიერ-მინისტრის დავალებით711 შეხვდნენ 

                                                   
707 ენერგეტიკული გაერთიანება 2005 წელს ევროკავშირის ინიციატივით დაფუძნდა და მისი მიზანია 

ევროკავშირის შიდა ენერგეტიკული ბაზრის წესებისა და პრინციპების გავრცელება სამხრეთ-

აღმოსავლეთ ევროპისა და შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებში. 
708 „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 7. 

709 ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური 

ჰიდროელექტროსადგურის პროექტია, რომელიც წყალტუბოსა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში, მდინარე 

რიონზე ორი ჰესის მშენებლობას გულისხმობს, ვრცლად. იხ. სახალხო დამცველის საჯარო განცხადება 

<https://bit.ly/2QJSNIo>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

710 ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/2Pdi0La >[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

711 ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/39tf1Vs >[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 
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ადგილობრივ აქტივისტებს.712 მთავრობის წევრებს მოუსმინეს პარლამენტის საკომიტეტო 

ფორმატშიც. თუმცა ცალკეულ ნაბიჯებს არ მოჰყოლია მთავრობის წევრების მხრიდან 

მოქალაქეებთან და დაინტერესებულ საზოგადოებასთან განგრძობითი, შედეგზე 

ორიენტირებული, სიღრმისეული და ყოველმხრივი დიალოგის წარმართვა,713 ასევე, 

საკითხის კომპლექსურობისა და სიმწვავის გათვალისწინებით, ვერც მინისტრთა 

მოხსენებების ერთჯერადად მოსმენა ჩაითვლება ეფექტიან საპარლამენტო 

ზედამხედველობად. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ განსახილველ პროექტთან მიმართებით მოსახლეობის, 

სპეციალისტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შეშფოთებისა და უწყვეტი პროტესტის 

საგანს უმთავრესად, აღნიშნული პროექტის განხორციელების 

შემთხვევაში გეოლოგიური და სეისმური რისკები, მეწყერულ ზონებთან დაკავშირებული 

საფრთხეები, მოსალოდნელი მიკროკლიმატური ცვლილებები წარმოადგენს.714 რაც, 

საერთო ჯამში, საზოგადოებაში ეკოლოგიური და სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუარესების მოლოდინს იწვევს; ერთ-ერთი მთავარი კითხვაა დაგეგმილი 

პროქტის ეკონომიკურ-ენერგეტიკული სარგებლიანობა; განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც 

სამოქალაქო სექტორი, სახელმწიფოსა და ინვესტორს შორის დადებული ხელშეკრულების 

შესწავლის შედეგად, ქვეყნისთვის მოსალოდნელ მძიმე ფისკალურ რისკებზე და სხვა 

არაერთ პრობლემატურ მიმართულებაზე საუბრობს.715 სამწუხაროდ, პრობლემურად 

წარიმართა პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო 

განხილვაც.716  

ამ საქმემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა სახალხო დამცველის აპარატის მიერ უკანასკნელ 

წლებში გაწეული ზედამხედველობის ფარგლებში გამოვლენილი სისტემური 

პრობლემები. სახელმწიფო უწყებების გადაწყვეტილებები, წლებია ვერ პასუხობს 

საზოგადოებაში არსებულ ლეგიტიმურ კითხვებს და აღნიშნული გამოწვევა, 

საზოგადოების ინფორმირებულობა-ჩართულობის მაღალი სამართლებრივი გარანტიების 

მიუხედავად, კვლავ მწვავედ დგას.717 როგორც წესი, ჩატარებული საჯარო განხილვები ვერ 

უზრუნველყოფს მნიშვნელოვან საკითხებზე მოქალაქეთა კითხვებზე ამომწურავი და 

                                                   
712 ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/3sHglfa >ბოლოს ნანახია 31.03.2021]; <https://bit.ly/31LstA9 >[ბოლოს ნანახია 

31.03.2021]. 

713 ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/3waLDx7 >[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

714 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/39theAB>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]; <https://bit.ly/3cCUO1A>[ბოლოს 

ნანახია 31.03.2021];< https://bit.ly/3diQvYl > [ბოლოს ნანახია 31.03.2021]; <https://bit.ly/31vp2xh>[ბოლოს ნანახია 

31.03.2021; <https://bit.ly/3u8Wp5b>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021; <https://bit.ly/2QTdf9Z>[ბოლოს ნანახია 

31.03.2021]; <https://bit.ly/3m4SYcZ> ]ბოლოს ნანახია 31.03.2021]; <https://bit.ly/3m66HA9>[ბოლოს ნანახია 

31.03.2021]. 

715 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3m3idMS.>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]; <https://bit.ly/2PkVvUr >[ბოლოს 

ნანახია 31.03.2021. 

716 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3fFt2Uj>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

717 საანგარიშო წელს სახალხო დამცველს კიდევ ერთ პროექტთან, „ბახვი 2“, დაკავშირებით მომართეს 

მოქალაქეებმა ჩატარებულ საჯარო განხილვებთან დაკავშირებული უკმაყოფილებით. 
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დასაბუთებული პასუხების გაცემას. ეს, თავის მხრივ, განპირობებულია თავად გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტებისა და ჩატარებული კვლევების ხარისხთან 

მიმართებით არსებული მაღალი უნდობლობითაც. მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ 

პროცედურული მოთხოვნების დაცვასთან ერთად, განსაკუთრებული ყურადღება 

დაუთმოს მოქალაქეთა პროცესებში რეალურ მონაწილეობას და მაქსიმალურად ამოწუროს 

მათთან კომუნიკაციის ყველა ეფექტიანი საშუალება. 

პრაქტიკამ ასევე აჩვენა, რომ მწვავედ დგას თავად გზშ-ს ანგარიშების ხარისხთან 

დაკავშირებული გამოწვევები. განსახორციელებელი პროექტების უსაფრთხოებისა და 

გარემოზე მოსალოდნელი ზეგავლენის მასშტაბურობა, პროექტის ალტერნატიული 

შესაძლებლობები, ადგილობრივი მცხოვრებლების საკუთრებაზე ზეგავლენის ასპექტები, 

უმეტესად, მოსახლეობისა და პროფესიული ჯგუფების წუხილის საგანია. როგორც წესი, 

მთავარი კითხვები მომდინარეობს იქიდან, რომ ეს საკითხები არასათანადოდ ან საერთოდ 

არ აისახება გზშ-ს დოკუმენტებში; გარდა ამისა, ერთ-ერთი უმთავრესი კითხვა, რომელსაც 

როგორც წესი, ვერ პასუხობს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტები, ამა თუ იმ 

პროექტის ხარჯთ-სარგებლიანობასა და ამდენად, თავად პროექტის განხორციელების 

მიზანშეწონილობაში მდგომარეობს.718 

 დასახელებული გამოწვევების გათვალისწინებით, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია 

პანდემიის პირობებში მოქალაქეთა ინფორმირებულობა-ჩართულობის სათანადო 

უზრუნველყოფა. ამჟამად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო 

მნიშვნელოვანი დოკუმენტების საჯარო განხილვები დისტანციურად, კომუნიკაციის 

ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ტარდება. აუცილებელია ორჰუსის 

კონვენციის განუხრელად დაცვა,719 ისეთი კრიზისის პირობებშიც კი, როგორიც ახალი 

კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიაა, დაუშვებელია შეიზღუდოს კონვენციით 

აღიარებული უფლებები; ინფორმირებულობისა და გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად გამოყენებული ნებისმიერი 

ალტერნატიული საშუალება კი, კონვენციით დადგენილ სტანდარტებს უნდა 

აკმაყოფილებდეს.  

 

13.4. გზშ-ს სისტემასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო საკითხები 

 

გარდა იმისა, რომ საკანონმდებლო გარანტიების აღსრულება ერთ-ერთი გამოწვევაა, 

პრაქტიკამ ასევე გამოავლინა უკვე არსებული რეგულაციების დახვეწის საჭიროებაც. 

საანგარიშო წელს, საზოგადოებისა და სახალხო დამცველის ყურადღება მიიქცია ქალაქ 

ბათუმში დაგეგმილი ნაყარი ტვირთების გადასატვირთი ტერმინალის მოწყობის საკითხმა. 

                                                   
718 პროექტების ენერგეტიკულ-ეკონომიკური სარგებლიანობის საკითხთან დაკავშირებით, ვრცლად იხ. 

საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშში, 2018,  177-დან. 

719გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს განცხადება, 2020, 

ხელმისაწვდომია:<https://bit.ly/3czajaH>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 
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პროექტის მოწინააღმდეგეთა მოსაზრებით, მისი განხორციელება მოსახლეობას 

სხვადასხვა ასპექტის, მათ შორის, ეკოლოგიური საფრთხეებისა და ჯანსაღ გარემოში 

ცხოვრების უფლების პერსპექტივის გათვალისწინებით, დაუშვებელია. 

პროექტის მასშტაბურობის მიუხედავად, მიიღეს სკრინინგის გადაწყვეტილება720 და 

ნაყარი ტვირთების გადასატვირთი ტერმინალის მოწყობა და ექსპლუატაცია გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასებას არ დაექვემდებარა. თუმცა საგულისხმოა, რომ თბილისის 

საქალაქო სასამართლომ ბათილად ცნო ეს გადაწყვეტილება. სასამართლომ მიიჩნია, რომ 

აქტის შინაარსიდან არ დგინდებოდა, თუ რა გარემოებებზე დაყრდნობით მივიდა 

ადმინისტრაციული ორგანო იმ დასკვნამდე, რომ დაგეგმილი საქმიანობა არ საჭიროებდა 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას; ვინაიდან, სასამართლოს შეფასებით, 

ადმინისტრაციულმა ორგანომ გადაწყვეტილებაში გადაიტანა ინფორმაცია სკრინინგის 

განცხადებიდან, თუმცა მსჯელობა, თუ რატომ გაიზიარეს ეს გარემოებები, მოცემული არ 

ყოფილა; ამასთან, სასამართლომ მიუთითა იმ მნიშვნელოვან კრიტერიუმებზე, რომლებიც 

ადმინისტრაციულმა ორგანომ გადაწყვეტილების მიღებისას უგულებელყო.  

სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებამ, სამომავლოდ, ამ მიმართულებით ადმინისტრაციული 

ორგანოს პრაქტიკის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, შესაძლოა, პოზიტიური როლი 

შეასრულოს. თუმცა ამასთანავე, მნიშვნელოვანია, გაუმჯობესდეს თავად სკრინინგის 

პროცედურასთან დაკავშირებული რეგულაციებიც. სკრინინგი ის უმნიშვნელოვანესი 

ეტაპია, რომელიც განსაზღვრავს გზშ-ის ჩატარების საჭიროებას.721  ამჟამად, კოდექსში 

მითითებულია ზოგადი კრიტერიუმები, მაგრამ არ არის დადგენილი სამინისტროს მიერ 

სკრინინგის განცხადების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცედურები, მათ 

შორის, არ არის განსაზღვრული წარდგენილი ინფორმაციის გადამოწმების აუცილებლობა. 

დაუშვებელია სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ფორმალურ ხასიათს 

ატარებდეს, მნიშვნელოვანია, სკრინინგის პროცედურა ორიენტირებული იყოს 

საქმიანობის შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის გადამოწმებაზე.  

გარდა ამისა, როგორც 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში აისახა, პრობლემურია 

სკრინინგის/გზშ-ს დაქვემდებარებული საქმიანობების ჩამონათვალი და გადახედვას 

საჭიროებს. კერძოდ, კოდექსის დანართებით განსაზღვრული საქმიანობების ზღვრული 

კრიტერიუმები ზოგიერთ შემთხვევაში, საქართველოს თავისებურებებისა და რეალობის 

გათვალისწინებით, დასახვეწია. მაგალითად, განაშენიანების ფართობის მქონე 

ურბანული განვითარების პროექტებთან მიმართებით 10-ჰექტრიანი ზღვრული 

მაჩვენებლის დადგენა გაუმართლებელია;722 გასათვალისწინებელია, რომ 2011/92/EU 

                                                   
720 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 23 იანვრის №2-69 

ბრძანება. 

721 საქართველოს გარემოსდაცვითი კოდექსი, მუხ. 7, სკრინინგს ექვემდებარება კოდექსის II დანართით 

გათვალისწინებული საქმიანობები. 

722 2011/92/EU დირექტივაში ურბანული განვითარების პროექტებთან დაკავშირებით საერთოდ არ არის 

მითითებული ფართობი. 
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დირექტივაში ურბანული განვითარების პროექტებთან დაკავშირებით საერთოდ არ არის 

მითითებული ფართობი.  

განსაკუთრებით საყურადღებოა ისიც, რომ სკრინინგი არ ვრცელდება ქვიშა-ხრეშის 

მოპოვების საქმიანობაზე.723 რაც, ქვიშა-ხრეშის დადგენილი წესისგან გადახრით 

მოპოვების შემთხვევაში არსებული რისკების მხედველობაში მიღების შემთხვევაში, 

დაუშვებელია;724 ეს ასევე ეწინააღმდეგება 2011/92/EU დირექტივის მოთხოვნას, რომელიც 

საშენი მასალისა და, მათ შორის, ქვიშა-ხრეშის ღია წესით მოპოვებაზე გზშ-ს საჭიროების 

დადგენის ვალდებულებას მოიცავს. წინამდებარე საკითხი, საქართველოს რეალობისათვის 

საკმაოდ პრობლემურია, ვინაიდან, მდინარეებიდან ინერტული მასალების მოპოვება ერთ-

ერთი აქტიური საქმიანობაა725 და ზოგჯერ არათუ გარემოსდაცვითი ზეგავლენის 

საკითხები არ არის შეფასებული, არამედ სრულიად უკანონოდ, სამართლებრივი 

საფუძვლების გარეშე მიმდინარეობს ასეთი საქმიანობა.726 

 

13.5. გარემოს დაცვა ქალაქთმშენებლობის სფეროში  

 

სამშენებლო სფერო ის ერთ-ერთი მიმართულებაა, რომელიც ადამიანის უფლებების 

დაცვაზე ორიენტირებულ მიდგომებს საჭიროებს.    

2021 წლის დასაწყისში, საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია საკანონმდებლო 

ცვლილებების პაკეტი.727 დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით, იკრძალება შენობა-

ნაგებობის ფუნქციონირება, მათ ექსპლუატაციაში მიღებამდე, ასევე, აღარ იქნება 

შესაძლებელი ელექტროენერგიით და ბუნებრივი გაზით ექსპლუატაციაში მიუღებელი 

შენობა-ნაგებობის მომარაგება; ასევე, გაიწერება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში სანებართვო პირობების დარღვევით ნაწარმოები 

მშენებლობის ექსპლუატაციაში მიღების დროებითი წესი.728 ამასთან, დაგეგმილი 

                                                   
723 გარდა იმ შემთხვევისა, როცა საქმიანობის შემსრულებელი გეგმავს წიაღისეულის ღია კარიერული 

წესით მოპოვებას და მოპოვების ადგილის ზედაპირი 25 ჰა. მეტია, I დანართი. 

724 აღნიშნული ასევე ეწინააღმდეგება 2011/92/EU დირექტივის მოთხოვნას, რომელიც საშენი მასალისა და, 

მათ შორის, ქვიშა-ხრეშის ღია წესით მოპოვებაზე გზშ-ს საჭიროების დადგენის ვალდებულებას მოიცავს. 

725 მაგალითისთვის იხ. კვლევა „ქვიშა-ხრეშის მოპოვების პრაქტიკა გურიის რეგიონში მონიტორინგის 

მიგნებები და რეკომენდაციები“, 2020, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2O8qRgz>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

726 მაგალითად, სახალხო დამცველის აპარატის მიერ საანგარიშო წელს შესწავლილ ერთ-ერთ საქმეში 

(№6643/20 განცხადება) დადგინდა, რომ თბილისში, დიღმის ჭალებში, სამ უბანზე, სასარგებლო 

წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) მოპოვება საერთოდ ლიცენზიის გარეშე მიმდინარეობდა; ასევე, სახალხო 

დამცველის მიერ საკუთარი ინიციატივით გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე, გვეცნობა, რომ 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. მახოში, მდ. ჭოროხის მიმდებარედ, ქვიშა-ხრეშის უკანონო 

სარგებლობის ფაქტები დადასტურდა, გარემოსთვის მიყენებული ზიანი კი განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის კატეგორიას განეკუთვნებოდა. 

727 ხელმისაწვდომია:<https://bit.ly/3cD2IYE>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

728 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3sBfm08 >[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]; <https://bit.ly/3m46LjY >[ბოლოს 

ნანახია 31.03.2021].  
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ცვლილებების მიხედვით, ვინაიდან, ხშირად, მშენებლები არ ერიდებიან მაღალ საჯარიმო 

სანქციებს და თვითნებურად მაინც განაგრძობენ საქმიანობას, ამაზე 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა წესდება.729 დაგეგმილი ცვლილებებით 

დაკისრებული ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებიან 

კონკრეტული სამართალდამრღვევი სუბიექტები, რათა ხელი შეეწყოს წლების 

განმავლობაში გაჩერებული და დაუსრულებელი მშენებლობების დასრულებას.730 

დაგეგმილი სამშენებლო ამნისტია საკმაოდ მასშტაბურ შეღავათებს ითვალისწინებს 

სამშენებლო სამუშაოების შემსრულებლების მიმართ. ერთი მხრივ, სამწუხაროა, რომ 

არსებული გამოწვევების დასაძლევად, სამართალდამრღვევებთან მიმართებით მსგავს 

რადიკალურ დათმობაზე წასვლა ხდება აუცილებელი, თუმცა, მეორე მხრივ, სახალხო 

დამცველი იმედოვნებს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები ხელს შეუწყობს  ქალაქში  

ურბანული განვითარების თვალსაზრისით არსებული მძიმე პრობლემების აღმოფხვრასა 

და მესაკუთრეთა კანონიერი ინტერესების რეალიზაციას. ამასთან, მისასალმებელია, რომ 

მკაცრდება მომავალში ჩადენილ სამართალდარღვევებთან დაკავშირებით 

პასუხისმგებლობა, რაც მსგავსი ქმედებების პრევენციისა და ეფექტიანი საზედამხედველო 

საქმიანობის ხელშემწყობი იქნება. 

საანგარიშო წელს კვლავ აქტუალური731 იყო ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლების 

საკითხი განაშენიანების სფეროში. სახალხო დამცველის შეფასებით, განაშენიანების 

მიმართულებებით გადაწყვეტილებების მიღებისას, მხედველობაშია მისაღები წლების 

განმავლობაში დიდი ქალაქების, განსაკუთრებით ბათუმის732 და თბილისის, აქტიური, 

ქაოტური და სპონტანური განვითარების შედეგად წარმოშობილი რთული გამოწვევები და 

სივრცითი მოწყობის თვალსაზრისით დღეს არსებული მძიმე ვითარება. ამდენად, 

ადმინისტრაციული ორგანოები ვალდებულნი არიან მიიღონ ისეთი გადაწყვეტილებები, 

რომლებიც ხელს შეუწყობს მაღალი განაშენიანების მქონე ქალაქებში არსებული 

მდგომარეობის შემსუბუქებას და არა პირიქით, კიდევ უფრო დამძიმებას. იმ შემთხვევაში, 

თუ საპროექტო ტერიტორიების მიმდებარედ, ქალაქგეგმარებითი პარამეტრები ისედაც 

უკვე გადაჭარბებულია, დაუშვებელია კიდევ უფრო დამძიმდეს მოცემულობა, მათ შორის, 

ქუჩის გამტარუნარიანობისა და სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილების 

თვალსაზრისით. მისასალმებელია, რომ ერთ-ერთ საქმეში ქალაქ თბილისის 

                                                   
729 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/31ut9ts >[ბოლოს ნანახი 31.03.2021]. 

730 ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3cG5XPr [ბოლოს ნანახია31.03.2021]; <https://bit.ly/2PcX07j >[ბოლოს ნანახია 

31.03.2021].  

731 საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია №04-11/4405, 24/04/2020 ქ. თბილისში, მარაბდის 

ქუჩაზე დაგეგმილი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის კანონიერებასთან 

დაკავშირებით. შედეგად, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ ბათილად ცნო გაცემული სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმება. 
732 დამატებით იხ. ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს ICOMOS-ის 

ანგარიში, რომელშიც ბათუმის ურბანული განვითარების მძიმე გამოწვევებზე საუბრობს, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3u7gGYL > [ბოლოს ნანახია 31.03.2021].  
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მუნიციპალიტეტის მერიამ გაიზიარა სახალხო დამცველის არგუმენტაცია და გააუქმა 

შესაბამისი გადაწყვეტილება.   

 

13.6. გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 

 

სახალხო დამცველი მიესალმება 2021 წლის დასაწყისში „გარემოსდაცვითი 

პასუხისმგებლობის შესახებ“ კანონის733 მიღებას და იმედოვნებს, რომ პრაქტიკაში 

შეუფერხებელად და ეფექტიანად აღსრულდება. გარემოსათვის მიყენებულ ზიანთან 

დაკავშირებული ფუნდამენტურად ხარვეზიანი კანონმდებლობა და პრობლემური 

პრაქტიკა, სახალხო დამცველმა დეტალურად შეაფასა 2018 წლის საპარლამენტო 

ანგარიშში.734 სახალხო დამცველი საგანგებოდ აღნიშნავდა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი 

იყო 2004/35/EC დირექტივით735 დადგენილი სტანდარტებისა და „დამაბინძურებელი 

იხდის“ და „რესტიტუციის“ პრინციპებზე დაფუძნებული სამართლებრივი გარანტიების 

შექმნა გარემოსათვის მიყენებული ზიანის პრევენციის/შერბილების/აღმოფხვრის 

უზრუნველსაყოფად.   

საანგარიშო წელს, სახალხო დამცველის აპარატისთვის ცნობილი გახდა არაერთი 

ინფორმაცია სამეწარმეო საქმიანობით გამოწვეული ეკოლოგიური პრობლემების შესახებ, 

მათ შორის: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში (შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“),736 ქალაქ კასპში 

(შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია"),737 ქალაქ ფოთში (სს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო 

ნავსადგური" და სხვა საწარმოები),738 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში (სხვადასხვა 

პირები).739 სახალხო დამცველის ხელთ არსებული მონაცემებით740, დასახელებულ 

შემთხვევებში გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა გარემოსდაცვითი 

კანონმდებლობის ხელყოფის სხვადსხვა ფაქტი გამოავლინა: 

 ზესტაფონი: 

2015 წელს, შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“-ს კუთვნილ ფეროშენადნობთა ქარხანაში გარემოს 

დაცვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების შესრულების 

მდგომარეობა შემოწმდა. დადგინდა, რომ საწარმო მუშაობისას არ იცავდა გარემოს დაცვის 

სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს და ვინაიდან დარღვევა 

სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდა, მასალები ფინანსთა სამინისტროს 

                                                   
733 ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/2O7s8nX >[ბოლოს ნანახია 31.03.2021].  

734 ვრცლად იხ. სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, 2018,  172-დან. 

735 ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/35/EC დირექტივა გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ. 
736 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის №10138/19 ოქმი. 

737 ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/2PjGhix >[ბოლოს ნანახია 31.03.2021];  <https://bit.ly/31xHd5n >[ბოლოს 

ნანახია 31.03.2021].  

738 ხელმისაწვდომია <:https://bit.ly/3fpbGL6> [ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

739 ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/2PFTe63>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

740გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის წერილები: DES 8 20 00024730, 28/04/2020, DES 6 20 

00029788, 29/05/2020, DES 0 20 00060435, 29/10/2020, DES 4 20 00029326, 27/05/2020. 
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საგამოძიებო სამსახურს გადაეგზავნა. ასევე გვეცნობა, რომ 2015 წლიდან დღემდე 

(28.04.2020), დეპარტამენტს შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“-ს კუთვნილ ფეროშენადნობთა 

ქარხანაში არ შეუმოწმებია გარემოს დაცვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით 

დადგენილი ნორმების შესრულების მდგომარეობა.  

 ფოთი: 

ფოთში, ჯავახიშვილის ქუჩის მიმდებარედ განთავსებულია სს „კორპორაცია ფოთის 

საზღვაო ნავსადგური" და სხვა საწარმოები. სს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური"-

ს კუთვნილი ტერიტორია, საიჯარო ხელშეკრულების საფუძველზე, გადაცემულია 

ტერმინალებზე, სადაც სრულდება სხვადასხვა სახის ტვირთების741 გადატვირთვა-

გადმოტვირთვის ოპერაციები. ასევე, მიმდებარედ გადის საავტომობილო გზა, რომლითაც 

სარგებლობს, როგორც ნავსადგური, ისე ქალაქის მოსახლეობა, რაც იწვევს ქუჩის 

ამტვერიანებას. 2019 წლის ოქტომბერში ჩატარებული კვლევის შედეგად დგინდება, რომ 

ატმოსფერულ ჰაერში მტვრის ნაწილაკების შემადგენლობა აჭარბებს ზღვრულად 

დასაშვებ კონცენტრაციას. სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ სინჯის აღების 

ადგილის მიხედვით ვერ ხერხდება კონკრეტული დაბინძურების სტაციონარული წყაროს 

(საწარმოს) გამოვლენა, ამიტომაც, დამატებითი ინსპექტირების ჩატარება იგეგმება.  

საგულისხმოა, რომ სახალხო დამცველი პირადად იმყოფებოდა ფოთში ადგილობრივ 

მცხოვრებლებთან შესახვედრად.742 ხსენებული ტერმინალების სიახლოვეს კომპაქტურად 

ჩასახლებულ დევნილებთან გასაუბრებისას გვეცნობა, რომ მათი უმთავრესი პრობლემაა 

ტერმინალების მუშაობის შედეგად გამოწვეული ხმაური და ჰაერის დაბინძურება, რაც 

შეუძლებელს ხდის ადგილობრივ მცხოვრებთა ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოში 

ცხოვრების უფლების რეალიზაციას. ამასთანავე, ტერმინალების საქმიანობით 

გამოწვეული ეკოლოგიური პრობლემებისა და მიმდებარედ მცხოვრებ მოქალაქეთა 

დაბინძურებული საცხოვრებელი გარემოს შესახებ, საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა 

მედიასაშუალებებითაც.743  

გარდა ზემოაღნიშნულისა, ფოთში მწვავე პრობლემაა თევზის სუნიც, რაც პერიოდულად 

ადგილობრივ მცხოვრებთა პროტესტის საგანიც ხდება. ფოთში თევზისა და ზღვის 

პროდუქტების გადამამუშავებელი 4 საწარმო მუშაობს.744 გარემოსდაცვითი 

ზედამხედველობის დეპარტამენტმა745 თევზისა და ზღვის პროდუქტების 

გადამამუშავებელი საწარმოების გარემოს დაცვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით 

დადგენილი ნორმების შესრულების მდგომარეობა არაგეგმიურად შეამოწმა. შემოწმებამ, 

ამ საწარმოებში გარემოს დაცვის სფეროში მოქმედი მოთხოვნების შეუსრულებლობის 

ფაქტები გამოავლინა. დეპარტამენტმა ამ საწარმოების ინსპექტირება 2015-2017 წლებშიც 

                                                   
741 სპილენძის კონცენტრატის, კლინკერის, კარბამიდის და სხვა მშრალი ტვირთების ტრანსპორტირება: 

742 ხელმისაწვდომია:<https://bit.ly/31LvAYR >[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

743 ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/3fpbGL6>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

744 შპს „აისბერგი 2“; შპს „მბმ“ ; შპს „ზღვის პროდუქტები“; შპს „გეოფიშ კომპანი“. 

745 DES 2 20 00020323, 25/03/2020 წერილი. 
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განახორციელა და არაერთი დარღვევა გამოავლინა, ხოლო გარემოსათვის მიყენებულმა 

ზიანმა რამდენიმე ათეული ათასი ლარი შეადგინა.746 

 კასპი: 

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა დაადგინა, რომ კომპანია არ 

ასრულებდა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გათვალისწინებულ პირობებს, 

რომელთა შესასრულებლადაც განსაზღვრული ჰქონდა გონივრული ვადები. დამატებითი 

ინსპექტირებით დადგინდა, რომ კომპანიას არც ადმინისტრაციული მიწერილობით 

დადგენილი ვალდებულებები შეუსრულებია747 და განსაზღვრულ ვადაში არ 

აღმოუფხვრია ინსპექტირებისას გამოვლენილი დარღვევები. გარდა ამისა, საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელ ხაზზე შემოსული 

შეტყობინებების საფუძველზე, 2020 წლის ივნისში ჩატარდა ექსპრეს-გაზომვები და 

გამოვლინდა, რომ საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად წარმოქმნილი ხმაურის დონე 

(ღამის საათებში) აჭარბებს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს. გაცემული 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით დადგენილი პირობების დარღვევის გამო, კომპანიის 

მიმართ, შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი, ასევე 

გამოანგარიშდა გარემოსთვის მიყენებული ზიანი.   

 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი: 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. მახოში, მდ. ჭოროხის მიმდებარედ, არაერთი 

პირი748, რომელთაც თევზსაშენი ტბორის მოწყობის მიზნით მიღებული აქვთ მშენებლობის 

ნებართვები, რეალურად, უკანონოდ სარგებლობენ სასარგებლო წიაღისეულით და ზიანს 

აყენებენ გარემოს. მათგან ორ შემთხვევაში კი, მიყენებული ზიანი განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის კატეგორიას განეკუთვნება და საქმის მასალები სისხლის სამართლის 

დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს.749 

გარდა ზემოაღნიშნული შემთხვევებისა, სახალხო დამცველის აპარატის მიერ საანგარიშო 

წელს შესწავლილ ერთ-ერთ საქმეში750 ცნობილი გახდა, რომ 2017-2020 წლებში 

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა თბილისში, დიღმის საცდელი-

                                                   
746შპს „გეოფიშ კომპანი“ (24 057,61.); შპს „ზღვის პროდუქტები“ (364,17); შპს „აისბერგი 2“, (3720,25.); შპს „მბმ" 

(33 300,50). 

747 უახლოეს საცხოვრებელ სახლებთან ხმაურის დონეებისა და ატმოსფერულ ჰაერში არაორგანული და 

ცემენტის მტვრის მონიტორინგის კონკრეტული გეგმა-გრაფიკის განსაზღვრა, გეგმა-გრაფიკის 

სამინისტროში წარდგენა; მისი სამინისტროსთან შეთანხმების შემდგომ, უახლოეს საცხოვრებელ 

სახლებთან ატმოსფერულ ჰაერში არაორგანული და ცემენტის მტვრის კონცენტრაციების, ასევე ხმაურის 

დონეების განსაზღვრა და გადაჭარბების შემთხვევაში, დამატებითი შემარბილებელი ღონისძიებების 

განსაზღვრა; წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა. 

748 შპს „მაჭახელა", ფიზიკური პირები: მ.ც.; ო.თ.; გ.თ.; რ.ბ. 

749 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის DES4 20 00029326, 27/05/2020 წერილი.  

750 მოქალაქეთა №6643/20 განცხადება. 
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სასწავლო მეურნეობის ტერიტორიაზე, სამშენებლო და ინერტული ნარჩენებით 

ტერიტორიის დაბინძურების 38 სამართალდარღვევის ფაქტი გამოავლინა.   

ჩამოთვლილი მაგალითები აჩვენებს, რომ მნიშვნელოვანია ზედამხედველობის გამწევმა 

ორგანომ, გარდა მოქალაქეთა საჩივრებისა თუ საჯარო წყაროებით გავრცელებული 

ინფორმაციის საფუძველზე, პროაქტიურადაც, გარკვეული პერიოდულობით ჩაატაროს 

დასახელებულ და სხვა მსხვილ და პრობლემურ ობიექტებზე/ტერიტორიებზე 

ინსპექტირება; მით უფრო, რომ, როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, როგორც წესი, 

გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევის ფაქტებს ასეთ 

შემთხვევებში სისტემატური ხასიათი აქვს.  

 

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს:  

 შეიცვალოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის I და II დანართებით 

გათვალისწინებული საქმიანობების ზღვრული მაჩვენებლები ქვეყნის 

ტერიტორიის ფართობისა და სხვა სპეციფიკის გათვალისწინებით, მათ შორის, 

შემცირდეს/გაუქმდეს ურბანული განვითარების პროექტებთან დაკავშირებული 

მაჩვენებელი, ასევე, ქვიშა-ხრეშის მოპოვებითი საქმიანობა დაექვემდებაროს 

სკრინინგს; 

 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დადგინდეს 

პასუხისმგებლობა ამტვერებადი მასალის განთავსების, ტრანსპორტირებისა და 

დამუშავების წესების დარღვევისთვის, ყველა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; 

 განაგრძოს და განახორციელოს ნამახვანჰესის თაობაზე აქტიური და ეფექტიანი 

საპარლამენტო ზედამხედველობა, მათ შორის, რეგლამენტის 37-ე მუხლის მე-3 

პუნქტის საფუძველზე, ნამახვანჰესის პროექტთან დაკავშირებით სახელმწიფო 

უწყებების საქმიანობის შესწავლით და შესაბამისი დასკვნის მომზადებით. 

 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას:  

 უზრუნველყოს ბუნებრივი გაზის შიდა ქსელის უსაფრთხოებაზე 

ზედამხედველობის გამკაცრების მიზნით განსახილველად წარდგენილი 

ნორმატიული აქტების პროექტების დროულად განხილვა და მიღება. 

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს, საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს: 

 ნამახვანჰესის პროექტთან დაკავშირებით, კონსესუსის მიღწევამდე წარმართონ 

საჯარო, საქმიანი და შედეგზე ორიენტირებული დიალოგი, მათ შორის, 
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მედიასაშუალებებში,  ადგილობრივ მცხოვრებლებთან, პროფესიულ ჯგუფებთან 

და ექსპერტებთან. 

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს: 

 თითოეულ შემთხვევაში უზრუნველყოს გზშ-ს სისტემასთან დაკავშირებული 

რეგულაციების ეფექტიანი აღსრულება;  

 შეისწავლოს გზშ-ს ანგარიშების ხარისხთან დაკავშირებული გამოწვევები და 

ხარისხის გაუმჯობესების-კონტროლის მიზნით, შეარჩიოს ყველაზე ეფექტიანი 

ღონისძიებები და მათ დასანერგად გაატაროს ყველა საჭირო ღონისძიება; 

 არ გასცეს პირობიანი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებები, თუ პროექტი 

დამატებით კვლევებს საჭიროებს; 

 „ნებაყოფლობითი კოდექსის - ამიაკის გაფრქვევების შემცირების საუკეთესო 

სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის“ სავალდებულო საკანონმდებლო აქტად 

დამტკიცების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები, 2021 წლის ბოლომდე 

დაასრულოს; 

  განახორციელოს „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ კანონის პროექტის ინიცირება 

საქართველოს პარლამენტში 2021 წლის ბოლომდე. 

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს: 

 დროულად შეიმუშაოს „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის შესაბამისი სახელმწიფოს ენერგეტიკული 

პოლიტიკა და წარმართოს ყველა საჭირო პროცედურა პარლამენტის მიერ მის 

დასამტკიცებლად.   

 

სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს: 

 2021 წელს, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, ქალაქ კასპში, ქალაქ ფოთში, 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, ჩაატაროს პრობლემური ობიექტების 

ინსპექტირება, ხოლო ინსპექტირების შედეგებისა და გატარებული ღონისძიებების 

შესახებ, ადგილობრივ მცხოვრებლებს მიაწოდოს ინფორმაცია. 
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14. შრომის უფლება 

 

14.1. შესავალი 

შრომის უფლება აღიარებული და დაცულია როგორც ქვეყნის კონსტიტუციით,751 ისე 

საერთაშორისო აქტებით752 და მისი დაცვა ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში 

განსაკუთრებული ღირებულების მატარებელია. 2020 წელს მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო 

შრომის კანონმდებლობის რეფორმა. განსაკუთებით კი, შრომის ინსპექციისთვის შრომითი 

უფლებების დაცვაზე ზედამხედველობის სრული მანდატის მინიჭება.753 2021 წლის 1 

იანვრიდან სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურს უკვე შეუძლია საქართველოს შრომის 

კოდექსითა და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული 

დებულებების დარღვევის გამოვლენის მიზნით, დამსაქმებლის თანხმობის გარეშე, 

სამუშაო ადგილების ინსპექტირება, და უფლებადარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში, 

შესაბამისი სანქციის გამოყენება. საქართველოს სახალხო დამცველი ინტენსიურად 

მიადევნებს თვალყურს ახალი მანდატის ფარგლებში სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის 

საქმიანობის ეფექტიანობას. გარდა ზემოაღნიშნულისა, 2020 წლის 29 სექტემბერს 

პარლამენტის მიერ საქართველოს შრომის კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით, 

გაფართოვდა დისკრიმინაციის აკრძალვის ფარგლები, დეტალურად გაიწერა 

წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის, შვებულების მიღების, ღამის ცვლის, ცვლაში 

მუშაობის და ღამით მუშაობის, შესვენების დროის მომწესრიგებელი ნორმები და სხვ. 

განისაზღვრა სტაჟიორის ცნება და გაიწერა სტაჟირების მიზნის, ანაზღაურების და 

ხანგრძლივობის მომწესრიგებელი ნორმები.  

2020 წელს ქვეყანაში ახალი კორონავირუსის გავრცელების შედეგად შემოღებულმა 

მკაცრმა შემზღუდველმა ღონისძიებებმა პირდაპირი გავლენა იქონია საქართველოში 

შრომის უფლების რეალიზებაზე. ტურიზმის და მომსახურების სხვადასხვა სექტორში 

დასაქმებულებმა ბიზნეს სუბიექტების საქმიანობის შეჩერების ან/და შემოსავლების 

მნიშვნელოვნად შემცირების შედეგად, დაკარგეს სამუშაო ადგილები. ეკონომიკური 

საქმიანობის განმახორციელებელ პირებს, რომლებსაც პანდემიის პერიოდში 

შეუნარჩუნდათ საქმიანობის უფლებამოსილება - შრომითი უსაფრთხოების დაცვის 

მიზნით, სპეციალური ვალდებულებების შესრულება დაეკისრათ. სამუშაო ადგილებზე 

ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად, 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი (დღეს სსიპ შრომის ინსპექციის 

სამსახური), სხვა უფლებამოსილ უწყებებთან ერთად, აქტიურად უწევდა  მონიტორინგს 

                                                   
751 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 26. 

752 ევროპის სოციალური ქარტია, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ 

საერთაშორისო პაქტი და სხვ. 

753 საქართველოს კანონი ,,შრომის ინსპექციის შესახებ“; საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს 

ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე“, ხელმისაწვდომია: 

< https://bit.ly/3fs8JJJ > [1ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 
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ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ სხვადასხვა სექტორისთვის დამტკიცებული 

რეკომენდაციების754 შესრულებას.  

14.2. პანდემია და შრომითი უფლებები 

 

ახალი კორონავირუსის გავრცელების გამო, ქვეყანაში მკაცრი შემზღუდველი 

ღონისძიებები ორ ეტაპად გატარდა, საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდში755 და 

საგანგებო მდგომარეობის დასრულების შემდეგ.756 შეზღუდვები გამოიხატა, მათ შორის, 

გარკვეული ეკონომიკური საქმიანობების და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის 

შეჩერებაში, რამაც პირდაპირი გავლენა იქონია ქვეყანაში შრომითი უფლებების 

რეალიზებაზე.  

დაწესებულმა შეზღუდვებმა სერიოზული გავლენა იქონია კერძო სექტორში დასაქმებულ 

პირთა შრომით უფლებებზე, უმუშევრობის შემწეობის არარსებობამ კი, ისინი 

განსაკუთრებით მოწყვლადი გახადა. რიგ ობიექტებს მოუწიათ საქმიანობის შეჩერება, რაც, 

ცხადია, აისახა იქ დასაქმებულ პირებზეც. გარდა ამისა, სხვადასხვა წყაროის მეშვეობით 

ვრცელდებოდა ინფორმაცია გარკვეული სამსახურებიდან თანამშრომელთა 

დაუსაბუთებელი ან/და კომპენსაციის გარეშე გათავისუფლებების, განუსაზღვრელი 

ვადით უხელფასო შვებულებებში გაშვების, ანაზღაურების გარეშე ზეგანაკვეთური 

სამუშაოს დაკისრების, შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების ცალმხრივად 

შეცვლის და სხვა შესაძლო დარღვევების თაობაზე.  

პანდემიასთან დაკავშირებული შემზღუდველი ღონისძიებები შეეხო საჯარო სექტორსაც, 

სადაც საქმიანობის დიდი ნაწილი დისტანციურად გაგრძელდა, თუმცა დაწესებული 

შეზღუდვების შედეგად საჯარო სექტორში შრომითი უფლებების შეზღუდვის ფაქტები 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის ცნობილი არ გამხდარა. 

საქართველოს სახალხო დამცველს კერძო სექტორში შრომითი უფლებების დარღვევის 

შემთხვევებზე, გარდა ისკრიმინაციის ფაქტებისა, არ გააჩნია პირდაპირი რეაგირების 

                                                   
754  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის №01 

227/ო ბრძანება „ სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავლენის თავიდან აცილების 

მიზნით რრეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე“; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 6 ივნისის ბრძანება №01-56/ნ „სამუშაო ადგილებზე ახალი 

კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების 

მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულებაზე მონიტორინგისა 

და კონტროლის განხორციელების წესისა და პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“, დანართი №1, 

მუხლი 1, პუნქტი 2. 

755 საქართველოს მთავრობამ მიიღო №181-ე დადგენილება ,,საქართველოში ახალი კორონავირუსის 

გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“.  

756 2020 წლის 22 მაისს ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 453 მუხლის 

პირველი პუნქტის საფუძველზე გამოიცა ,,იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის №322 დადგენილება.  
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შესაძლებლობა.757 2021 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი რეგულაციებით, არც შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების 

დეპარტამენტს ჰქონდა შრომის უფლებების დაცვაზე (გარდა შრომის უსაფრთხოების 

ნორმების) ეფექტიანი ზედამხედველობის მანდატი და ამ პირობებში შრომითი 

უფლებების დაცვის ერთადერთ გზას დასაქმებულთათვის სასამართლოსთვის მიმართვა 

წარმოადგენდა. 

პანდემიის პირობებში ქვეყანაში სხვადასხვა ეკონომიკური საქმიანობის 

განმახორციელებელი ბიზნეს სუბიექტების საქმიანობის შენარჩუნების და ამავე დროს, 

სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის გავრცელების 

თავიდან აცილების მიზნით, ჯანდაცვის სამინისტრომ სპეციალური რეკომენდაციები 

შეიმუშავა.758 ამ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა 

ცნობიერების ამაღლების, ბიზნეს სუბიექტებისთვის საქმიანობის გასაგრძელებლად 

ნებართვის ან ნებართვის მინიჭებაზე უარის თქმის  მიზნით, ჯანდაცვის სამინისტროს 

რეკომენდაციების აღსრულებაზე გამკაცრებული მონიტორინგის ფარგლებში შრომის 

პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის, სურსათის ეროვნული სააგენტოს, სსდ 

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის, შემოსავლების სამსახურის, 

რეგიონების მუნიციპალური ინსპექტირების და საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს ჩართულობით, ერთობლივად ჩატარდა 88 731 აქტივობა, მათ შორის, 67275 -  

ცნობიერების ამაღლების მიზნით.759 მონიტორინგის შედეგად, საქმიანობის ნებართვა 

მოიპოვა 11 817-მა ობიექტმა, 3882 ობიექტზე არსებული მდგომარეობა ვერ აკმაყოფილებდა 

ზემოაღნიშნულ რეკომენდაციებს, ხოლო 5592 ობიექტი ვერ აღმოჩნდა მზად საქმიანობის 

გასაგრძელებლად. გარდა ამისა, პროტოკოლით განსაზღვრული ნორმების დარღვევისთვის 

დაჯარიმდა 151 ობიექტი. მოცემული მონაცემები მიუთითებს, რომ უფლებამოსილმა 

უწყებებმა ქვეყანაში არსებული პანდემიისას სამუშაო ადგილებზე შრომის 

უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მიზნით, აქტიური ზედამხედველობა გასწიეს. 

ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2020 

წლის 22 მაისს, ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილებების შეტანის შედეგად, ამავე კანონის 453-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

                                                   
757 საქართველოს ორგანული კანონი „სახალხო დამცველის შესახებ“, მუხლი 3, პუნქტი 1. 

758 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის №01-

227/ო ბრძანება. 

„სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომ

ენდაციების დამტკიცების თაობაზე.  

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 6 ივნისის ბრძანება 

01-56/ნ „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) 

გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების 

შესრულებაზე მონიტორინგისა და კონტროლის განხორციელების წესისა და პროცედურების დამტკიცების 

თაობაზე“, დანართი №1, მუხლი 1, პუნქტი 2. 

759 სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის 2021 წლის 16 თებერვლის წერილი № 09/318. 
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შესაბამისად შრომითი უფლებების მოწესრიგების უფლებამოსილების აღმასრულებელ 

ხელისუფლებაზე დელეგირების კონსტიტუციურობის საკითხზე (მითითებული ნორმით, 

იზოლაციის ან/და კარანტინის წესის დადგენის და ამ წესით საკარანტინე ღონისძიებების 

განსაზღვრის უფლებამოსილება, მთავრობას მიენიჭა. ერთ-ერთ საკარანტინე 

ღონისძიებად კი მიჩნეულ იქნა შრომითი უფლებების შეზღუდვა) იმსჯელა და მიიჩნია, 

რომ ორგანული კანონით რეგულირებული საკითხების კანონით მოწესრიგება 

გაუმართლებელი იყო (თუნდაც კონკრეტული საკითხის კანონით მოწესრიგების 

შესაძლებლობაზე თავად ორგანული კანონი მიუთითებდეს). საკონსტიტუციო 

სასამართლომ განმარტა, რომ საკითხის ამგვარი მოწესრიგება შეუთავსებელია როგორც 

უფლებამოსილების დელეგირების ზოგად ფუნქციასა და მიზნებთან, ისე შესაბამისი 

კონკრეტული საკითხის ორგანული კანონმდებლობით მოწესრიგების კონსტიტუციურ 

ლოგიკასთან.760  

14.3. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

ინსპექტირების დეპარტამენტის საქმიანობა  

 

2020 წელს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის 

პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა, გასულ წელთან შედარებით, ,,შრომის 

უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის საფუძველზე შრომის 

პირობების ინსპექტირება ბევრად ნაკლებ ობიექტზე (169 ობიექტი) ჩაატარა.761 თუმცა, 

გასათვალისწინებელია, რომ „შრომის უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს ორგანული 

კანონის  მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად,  კანონის მოქმედება, შრომით 

საქმიანობაზე, ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის დროს არ ვრცელდებოდა. ასევე, 

პანდემიის პირობებში სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსით გამოწვეული 

ინფექციის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, ჯანდაცვის სამინისტროს 

რეკომენდაციების შესრულებას მონიტორინგს სწორედ შრომის პირობების ინსპექტირების 

დეპარტამენტი უწევდა.762  

                                                   
760 „პაატა დიასამიძე, გიორგი ჩიტიძე, ედუარდ მარიკაშვილი და ლიკა საჯაია საქართველოს 

პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

11.02.2021 წლის გადაწყვეტილება №1/1/1505,1515,1516,1529. 
761 2019 წელს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით 

558 ობიექტი შეამოწმა, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2PIr4as>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

762 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2020 წლის 6 ივნისის ბრძანება 01-56/ნ „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსით 

(SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულებაზე მონიტორინგისა და კონტროლის 

განხორციელების წესისა და პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“, დანართი №1, მუხლი 1, პუნქტი 2. 
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დადებითად უნდა შეფასდეს საანგარიშო პერიოდში შრომის ინსპექტორთა რაოდენობის 

ზრდა და სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.763 გასულ წლებთან 

შედარებით, შემცირებულია საწარმოო უბედური შემთხვევის შედეგად დაღუპულ პირთა 

რიცხვი, თუმცა ყველა შემოწმებულ ობიექტზე გამოვლინდა შრომის უსაფრთხოების 

ნორმების დარღვევის ფაქტი, რაც სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის კიდევ უფრო 

ინტენსიური საქმიანობის აუცილებლობაზე მიუთითებს.   

რაც შეეხება შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ, შრომითი 

კანონმდებლობის დარღვევის (გარდა შრომის უსაფრთხოების ნორმებისა) ფაქტებთან 

დაკავშირებით, შეზღუდული მანდატის ფარგლებში ჩატარებულ ინსპექტირებებს, უნდა 

აღინიშნოს, რომ საკმაოდ მცირე ოდენობის ობიექტები შემოწმდა. შესაბამისად, მიღებული 

შედეგი, შესაძლოა, ვერ ასახავდეს ქვეყანაში ამ მიმართულებით არსებულ რეალურ 

გამოწვევებს.   

14.3.1. შრომის უსაფრთხოების ნორმების შესრულების მდგომარეობა 

2020 წელს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ შემოწმებულ ყველა ობიექტზე 

გამოვლინდა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა. ინსპექტირების ამსახველი 

დოკუმენტაციის შესწავლის შედეგად ირკვევა, რომ მომეტებული საფრთხის შემცველი, 

მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების შესასრულებელ ობიექტებზე, 

დამსაქმებლები ყველაზე ხშირად არ ცდილობენ სამუშაო ადგილებზე და სამუშაო 

სივრცეში არსებული საფრთხეების გამოვლენას, მათგან მომდინარე რისკების შეფასებასა 

და მართვას, არ ტარდება სწავლება/ტრენინგები და ინსტრუქტაჟები, დასაქმებულები არ 

იყენებენ ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებებს/ ხშირია საქართველოს მთავრობის 2017 

წლის 27 ოქტომბრის №477 დადგენილებით დამტკიცებული ,,სიმაღლეზე მუშაობის 

უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ დარღვევის ფაქტები.   

2020 წელს სამუშაო ადგილზე დაიღუპა 39 და დაშავდა 249 ადამიანი. საწარმოო უბედური 

შემთხვევებიდან 2 მასობრივი ხასიათისაა, 57- მძიმე და 192 - საშუალო სიმძიმის უბედური 

შემთხვევა. აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის შემდგომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში, 

სამუშაო ადგილზე დაღუპულ პირთა  რაოდენობის მაჩვენებელი კლებულობს (2018 წელს 

სამუშაო ადგილზე გარდაცვალების 59, ხოლო 2019 წელს - 45 შემთხვევა გამოვლინდა),764 

რაც, შეგვიძლია, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე საზედამხედველო 

                                                   
763 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2021 წლის 22 იანვრის №01/902 წერილი და სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის 2021 

წლის 12 მარტის #09/525 წერილი. 

 სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის 2021 წლის 12 მარტის #09/525 წერილით  მოწოდებული ინფორმაციის 

თანახმად შრომის ინსპექტორის 112 საშტატო ერთეულია განსაზღვრული (აქედან 26 მიეკუთვნება 

ტერიტორიულ ერთეულებს) ინფორმაციის მიღების დროისთვის დასაქმებული იყო 54 შრომის 

ინსპექტორი. 

764 იხ. შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის საქმიანობის 2018-2019 წლების ანგარიშები, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2O52SPa >[ბოლოს ნანახია 25.02.2021]. 
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ინსტიტუტის შექმნას765 და საქმიანობას, ან პანდემიის გამო შეჩერებულ სამუშაოებს 

დავუკავშიროთ.   

 

სამუშაო ადგილზე დაშავებულთა ყველაზე მეტი რაოდენობა დამამუშავებელ 

მრეწველობის სექტორში ფიქსირდება.766 უწყების ინფორმაციით, შრომის უსაფრთხოების 

ნორმების დაცვის შემოწმებისას გამოვლენილი შეუსაბამობებისთვის, შრომის პირობების 

ინსპექტირების დეპარტამენტმა პირველადი ინსპექტირებისას ყველა შემთხვევაში 

ადმინისტრაციული სახდელის სახე - გაფრთხილება გამოიყენა და ობიექტებს 

დარღვევების გამოსასწორებლად გონივრული ვადა განუსაზღვრა. განმეორებითი 

ინსპექტირების შედეგად შემოწმებული ობიექტების 8%-ს სრულად ჰქონდა აღმოფხვრილი 

შეუსაბამობები, სხვა ობიექტები დაჯარიმდნენ და შეუსაბამობის გამოსასწორებლად ვადა 

განესაზღვრათ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში, შემოწმებულ ობიექტებზე სხვა 

სანქციებთან ერთად, კრიტიკული შეუსაბამობისთვის სამუშაო პროცესის შეჩერების 

შესახებ გადაწყვეტილება 103 შემთხვევაშია გამოტანილი.767 

ზემოაღნიშნული მონაცემები მიუთითებს, რომ დამსაქმებლები დასაქმებულთა და სხვა 

პირთა შრომის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, სათანადოდ არ მიმართავენ პრევენციულ 

ღონისძიებებს, ამიტომ, მოსალოდნელი საფრთხეების მაქსიმალურად შესამცირებლად, 

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურს კიდევ უფრო ინტენსიურად მართებს ინსპექტირების 

ჩატარება. საქმიანობის ეფექტიანად შესასრულებლად, აუცილებელია, დროულად 

დასრულდეს სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის, განსაკუთრებით კი, მისი 

ტერიტორიული ორგანოების დაკომპლექტება. 

                                                   
765 ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 27, ნაწ. 2. 

766 რამდენიმე უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოკვლევის პროცესი და შეიძლება 

მითითებული მონაცემები შეიცვალოს, სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის 2021 წლის 16 თებერვლის 

წერილი № 09/318. 

767 იქვე. 
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14.3.2. ზედამხედველობა შრომითი უფლებების დაცვის 

მდგომარეობაზე 

2020 წელს შრომის უფლებების მდგომარეობის შესწავლის მიზნით ჩატარებული 

შემოწმების შედეგად გამოვლინდა, რომ ყველაზე ხშირი დარღვევა დასაქმებულებისთვის 

ხელფასების გაუცემლობა იყო. ასევე, დარღვევათა 12% დასაქმებულთან შეთანხმების 

გარეშე შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლას ეხება. უფლებამოსილი 

საზედამხედველო უწყების მიერ დამსაქმებელი კომპანიის თანხმობის საფუძველზე 

ჩატარებული მონიტორინგისას, ასევე გამოიკვეთა შემთხვევები, როცა საავადმყოფო 

ფურცელზე ყოფნის პერიოდში, დასაქმებულებზე არ გაცემულა კუთვნილი ანაზღაურება, 

დარღვეული იყო შვებულების აღების წესი, დასაქმებულები არ იცნობდნენ 

ხელშეკრულების შინაარსს, სამსახურის შინაგანაწესს, არ იყო ანაზღაურებული 

ზეგანაკვეთურად ნამუშევარი საათები. თითოეულ შემოწმებულ ობიექტზე გაიცა 

შესაბამისი სარეკომენდაციო ხასიათის მითითება, რაც მხოლოდ ორმა კომპანიამ 

გაითვალისწინა.768 

იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში გავრცელებული პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების 

მიზეზით ხშირად ვრცელდებოდა ინფორმაცია კერძო სექტორში შრომითი უფლებების 

დარღვევის (განუსაზღვრელი ვადით თანამშრომელთა უხელფასო შვებულებაში გაშვება, 

დაუსაბუთებელი ან/და კომპენსაციის გაუცემლად გათავისუფლების შემთხვევები, შრომითი 

ხელშეკრულების არსებითი პირობების ცალმხრივად შეცვლის ფაქტები, ანაზღაურების გარეშე 

ზეგანაკვეთურად შესასრულებელი სამუშაოს დაკისრება და სხვ.) ფაქტებთან დაკავშირებით, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების 

ინსპექტირების დეპარტამენტში შრომითი უფლებების დარღვევის ფაქტებზე მხოლოდ 32 

საჩივარია აღრიცხული.769 საჩივრების სიმცირე, შესაძლოა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის 

სუსტი მანდატით ყოფილიყო გამოწვეული, კერძოდ, 2021 წლის 1 იანვრამდე, შრომის 

უფლებების დაცვაზე საზედამხედველო უწყებას დამსაქმებელი კომპანიის თანხმობის 

გარეშე არ შეეძლო შრომის უფლებების (გარდა შრომის უსაფრთხოების ნორმებისა) 

დაცვის მდგომარეობაზე მონიტორინგის ჩატარება და მისი ჩატარების შემთხვევაშიც, 

მხოლოდ შესასრულებლად არასავალდებულო რეკომენდაციების გაცემით 

შემოიფარგლებოდა. 

2020 წელს საზედამხედველო უწყებამ 14 კომპანია (დამსაქმებლები, რომლებმაც თანხმობა 

გამოხატეს მონიტორინგის ჩატარებაზე) შეამოწმა. ამათგან 6 კომპანია ჯანდაცვის 

სექტორში საქმიანობს, 3 საბითუმო და საცალო ვაჭრობის სფეროს მიეკუთვნება, 2 - 

სამშენებლო სამონტაჟო კომპანიას, დანარჩენი კი - წარმოების და მომსახურების სექტორს. 

საქართველოს სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ 2020 წლის 29 სექტემბერს 

                                                   
768 იქვე. 

769 სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის 2021 წლის 16 თებერვლის წერილი № 09/318. 
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საქართველოს შრომის კოდექსში შეტანილი ცვლილებების770 შედეგად შრომის 

ინსპექციისთვის სრული მანდატის მინიჭებას, საზედამხედველო უწყება ეფექტიანად 

გამოიყენებს. ასევე, სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის მანდატის შესახებ 

დასაქმებულთა ცნობიერების ასამაღლებლად, მნიშვნელოვანია ინტენსიური 

საინფორმაციო კამპანიის წარმოება.  

რეკომენდაციები 

სსიპ შრომის ინსპექციას: 

 დროულად დაასრულოს სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის, მათ შორის, მისი 

ტერიტორიული ორგანოების დაკომპლექტება; 

 დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით, აწარმოოს ეფექტიანი 

საინფორმაციო ხასიათის კამპანია შრომითი უფლებების დაცვის მიმართულებით 

2021 წლის 1 იანვრიდან მინიჭებული მანდატის შესახებ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
770 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე,” ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3fs8JJJ >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 
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15. ჯანმრთელობის დაცვის უფლება 

 

15.1. შესავალი 

ახალმა კორონავირუსმა კაცობრიობა დიდი საფრთხის წინაშე დააყენა და მასთან 

გამკლავება ყველა ქვეყნის მთავრობის ძირითადი პრიორიტეტი გახდა. 2020 წელს, 

საქართველოში, პანდემიამ კიდევ უფრო დაამძიმა ჯანდაცვის სექტორში არსებული 

მდგომარეობა, და ჯანმრთელობის უფლების რეალიზაციის კუთხითაც, კიდევ უფრო მეტი 

დაბრკოლება შექმნა.   

გარდა ახალი კორონავირუსით გამოწვეული არაერთი სირთულისა, რაც დაკავშირებული 

იყო პაციენტთა გაზრდილი ნაკადების ეფექტიან მართვასთან, ხარისხიანი და დროული 

სამედიცინო მომსახურების გაწევასთან, მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და 

დეტალური ინფორმაციის მიწოდებასა და პრევენციული ღონისძიებების ეფექტიანად 

გატარებასთან, ჯანდაცვის სექტორი სხვა ბევრი გამოწვევის წინაშე იდგა. კერძოდ, კვლავ 

პრობლემა იყო პაციენტთა უფლებების დაცვის მექანიზმების არაეფექტიანობა, პანდემიის 

ფონზე კიდევ უფრო მწვავედ გამოვლინდა მაღალკვალიფიციური დამხმარე სამედიცინო 

პერსონალის სიმცირე. გატარებული რიგი ღონისძიებების მიუხედავად, კვლავ 

გართულებული იყო მოსახლეობის წვდომა ხარისხიან და იაფფასიან მედიკამენტებზე, 

ასევე არ შემუშავებულა ერთიანი სახელმწიფო პროგრამა ონკოლოგიური პაციენტების 

სამკურნალოდ, მათ შორის, პრევენციის და რეაბილიტაციის მიმართულებებით.   

15.2. ახალი კორონავირუსი და ჯანდაცვის სისტემა 

პანდემია მძიმე ტვირთია ნებისმიერი სახელმწიფო ჯანდაცვის სისტემისთვის. 

მსოფლიოში ჯანმრთელობის სისტემები და სოციალური პროგრამები ათწლეულების 

განმავლობაში დასუსტებული და გამოფიტული იყო არასაკმარისი ინვესტიციების გამო და 

ამიტომ, პანდემიაზე რეაგირებასაც, მისი სიმძაფრისა და ხანგრძლივობის 

გათვალისწინებით, თან ახლდა მრავალი პრობლემა.771მსგავსად ბევრი სხვა ქვეყნისა, 

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაც უდიდესი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა.   

2020 წლის გაზაფხულზე საქართველოს ხელისუფლების მიერ გატარებული  

ღონისძიებების772 შედეგად, 2020 წლის გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდში ახალი 

                                                   
771 გაეროს ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა კომიტეტის განცხადება, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3sEyvOK>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

772 შეიქმნა უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო, საგანგებო მდგომარეობის მართვის ოპერაციული 

შტაბი, რომელშიც მონაწილეობდა ყველა შესაბამისი უწყების წარმომადგენელი. ოპერაციული შტაბის 

ფარგლებში, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატს დაევალა საგანგებო მდგომარეობის ცენტრალურ 

და რეგიონულ დონეებზე მართვის სქემის შემუშავება. შემუშავებული სქემის შედეგად, საქართველოს 10 

რეგიონში ჩამოყალიბდა ადგილობრივ დონეზე შტაბები, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2QSfwlM >[ბოლოს 

ნანახია 31.03.2021]. 
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კორონავირუსის დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობა დაბალი იყო,  ეპიდსიტუაცია - 

მართვადი და პროგნოზირებადი, თუმცა შემოდგომიდან მკვეთრად იმატა ახალმა 

შემთხვევებმა, ასევე გაიზარდა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი.773   

მიუხედავად გატარებული ღონისძიებებისა, პანდემიის გავრცელების პირველივე ეტაპზე  

გამოიკვეთა რიგი პრობლემები, რომლებიც უკავშირდებოდა როგორც მედიკამენტებზე, ისე 

სხვადასხვა სამედიცინო სერვისზე ხელმისაწვდომობას. ხარვეზებით მიმდინარეობდა 

ცალკეული სამედიცინო სახელმწიფო პროგრამები. ჩამოთვლილ პრობლემებს 

საქართველოს სახალხო დამცველი განცხადებითაც774 გამოეხმაურა. შეფერხებული იყო 

ჯანმრთელობის სერვისებით უზრუნველყოფა, რამაც აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების დეფიციტი (დიაგნოსტიკური ტესტები, ხელოვნური ვენტილაციის 

აპარატები, სამედიცინო პერსონალის პირადი დამცავი საშუალებები, სამედიცინო 

პირბადეები) გამოიწვია. თუმცა მისასალმებელია, რომ ეს ხარვეზები იმ დროისთვის 

სახელმწიფომ ეტაპობრივად აღმოფხვრა. 

პანდემიის პირობებში მნიშვნელოვანია, რომ დაავადებასთან დაკავშირებული 

ინფორმაცია  (მათ შორის, სწორი და უტყუარი სტატისტიკური მონაცემები) მარტივად 

იძებნებოდეს, შესაძლებელი იყოს მისი მიღება და გავრცელება. ამასთანავე, ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობამ არ უნდა დაარღვიოს პირადი ჯანმრთელობის მონაცემების 

დამუშავების კონფიდენციალურობის უფლება. ამ კუთხით მნიშვნელოვანი იყო ახალ 

კორონავირუსთან დაკავშირებით სპეციალური საინფორმაციო სამთავრობო ვებგვერდის - 

www.StopCov.ge ამოქმედება და მასზე ვირუსთან დაკავშირებული სხვადასხვა 

ინფორმაციის განთავსება. მიუხედავად ამ ახალი პორტალის ამოქმედებისა, სახალხო 

დამცველის მოსაზრებით, იმ პერიოდისთვის, ისევე როგორც დღეს, მნიშვნელოვანია 

შემუშავდეს მრავალმხრივი, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული საკომუნიკაციო 

საშუალებები, რომლითაც მოსახლეობას კიდევ უფრო ინტენსიურად მიეწოდება 

ინფორმაცია, თუ როგორ დაიცვან საკუთარი თავი და თავიანთი ოჯახები პანდემიის 

პერიოდში. ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი დონის ჯანმრთელობის 

კომუნიკაციის სპეციალისტებმა ყურადღება უნდა გაამახვილონ მოქნილი, 

სიცოცხლისუნარიანი საინფორმაციო ქსელის შექმნაზე, რათა მოსახლეობასა და სამიზნე 

ჯგუფებს მუდმივად მიეწოდებოდეს განახლებული ინფორმაცია რისკის შესახებ.  

2020 წლის ოქტომბრის ბოლოს COVID-19 დიაგნოზის მქონე პაციენტების და ასევე, მათთან 

კონტაქტში/თვითიზოლაციაში მყოფი პირების ბინაზე მეთვალყურეობის მიზნით, 

შეიქმნა მართვის ცენტრალიზებული მექანიზმი, ე.წ. „ცენტრალური ონლაინ კლინიკა“, 

რომელიც დღესაც განაგრძობს საქმიანობას. მას ევალება უზრუნველყოს პაციენტების 

დისტანციური მეთვალყურეობა, ხოლო პაციენტის მდგომარეობის დამძიმების 

                                                   
773 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2PozX9x >[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

774 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2XzsqFa>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 
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შემთხვევაში, დაუყოვნებლად გაუწიოს სათანადო რეაგირება.775 „ცენტრალური ონლაინ 

კლინიკა“ შემთხვევების შესახებ ინფორმაციას იღებს 112-ის ცენტრიდან. ამ კლინიკის 

ამოქმედებისთანავე, პაციენტების განცხადებით, მათთვის, საკომუნიკაციო არხის 

„მოლოდინის რეჟიმში“ ხანგრძლივი ყოფნის გამო, საკმაოდ რთული იყო პირველადი 

სატელეფონო ზარის განხორცილება. სახალხო დამცველის აპარატისათვის უწყების მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციით კი, იმ პერიოდისთვის დაყოვნების საშუალო დრო იყო 314 

წამი (დაახლოებით 5 წუთი).776 2020 წელს მოქმედი სტანდარტის777 თანახმად, საგანგებო 

სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრს ევალებოდა 

მყისიერი რეაგირება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ - საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოების მართვის ცენტრ „112“-დან შემოსულ გამოძახებებზე და გამოძახება 

არაუმეტეს 2 წუთში უნდა გადაეცა ტერიტორიულად უახლოესი თავისუფალი სასწრაფო 

სამედიცინო დახმარების ბრიგადისათვის. თუმცა, მისამართზე მისვლის დრო (სასწრაფოს 

ბრიგადისთვის გამოძახების გადაცემიდან პაციენტამდე მისვლის დრო), როგორც 2020 წელს 

მოქმედი სტანდარტით, ისე ამ ეტაპისთვისაც, არ არის პროტოკოლით განსაზღვრული და 

დამოკიდებულია ბრიგადის განთავსების ადგილიდან მისამართამდე გასავლელ 

მანძილზე. ასევე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 2020 წლის ბოლოსთვის, როცა მაღალი იყო 

ახალი ინფიცირებულების გამოვლენის დღიური მაჩვენებელი, საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე (ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა) კოვიდინფიცირებულ/შესაძლო 

კოვიდინფიცირებულ პაციენტთან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების  ბრიგადის  

მისვლის დრო, აპარატისთვის მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, განსხვავდებოდა 

რაიონების/გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის მიხედვით და საშუალოდ  38 წუთს 

შეადგენდა.778  

ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება779, პანდემიასთან დაკავშირებით ქვეყანაში 

შექმნილი დამძიმებული ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით, დროებით, 2020 წლის 10 

ნოემბრიდან 2021 წლის 1 მარტამდე შეეჩერებინა „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის 

სახელმწიფო პროგრამით“ განსაზღვრულ ცალკეულ სამედიცინო სერვისებზე სახელმწიფო 

                                                   
775 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3m7O2nI>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021].  

776 საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის, ,,112“-ის დირექტორის 2020 წლის 11 ნოემბრის 

№2940656 ბრძანება. 

777 2020 წლის 13 ივლისის №12-65/ო ბრძანება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საგანგებო 

სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სამედიცინო უზრუნველყოფის და 

გამოძახებათა მართვის დეპარტამენტის გამოძახებათა მართვისა და ჰოსპიტალიზაციის სამმართველოს 

(სადისპეტჩეროს) შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების სამუშაო სტანდარტის განსაზღვრის 

შესახებ) ფარგლებში“. 
778 სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის წერილი 

№12/3964   22.12.2020. 

779 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 ნოემბრის დადგენილება №688 „საყოველთაო ჯანდაცვაზე 

გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 

21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. 
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დაფინანსება. ამ საკითხთან დაკავშირებით, საგულისხმოა სხვადასხვა საერთაშორისო 

ინსტიტუტის შეფასებები -  

     „...COVID19-ს ხანგრძლივი გავლენა აქვს ჩვენს ჯანმრთელობაზე...], [...28 მილიონი 

დაგეგმილი ოპერაცია შეიძლება გაუქმდეს COVID-19 პანდემიის პიკური 

პერიოდიდან 12 კვირის განმავლობაში. კვლევამ აჩვენა, რომ ოპერაციების 

შეჩერების ყოველი დამატებითი კვირა 2.4 მილიონ გაუქმებას უკავშირდება. 

გადაიდო ან გაუქმდა კიბოს გლობალური ოპერაციების 38%. ხარვეზის 

გამოსწორებას შეიძლება 45 კვირა დასჭირდეს. ამ მასშტაბით გეგმური 

ოპერაციების გაუქმება მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს პაციენტებზე და ექნება 

კუმულატიური, პოტენციურად დამანგრეველი შედეგი მსოფლიო მასშტაბით 

ჯანდაცვის სისტემებზე. დროში მგრძნობიარე გეგმური ოპერაციების შეფერხებამ, 

როგორიცაა კიბო ან ტრანსპლანტაციის ოპერაცია, შეიძლება გამოიწვიოს 

ჯანმრთელობის გაუარესება, ცხოვრების ხარისხის გაუარესება და სიკვდილიანობა 

გლობალური მასშტაბით, გეგმური პროცედურების გაუქმება ან გადადება იწვევს 

სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის წყვეტას. საავადმყოფოების მძიმე 

არჩევანის შედეგად, სოციალურად დაუცველი და მარგინალი ადამიანები 

ჯანმრთელობის უთანასწორობის გაუარესებას განიცდიან...]“.780  

მსგავსი შეზღუდვებით მოსახლეობას ფაქტობრივად შეეზღუდა მისთვის ხშირ 

შემთხვევაში სასიცოცხლო მნიშვნელობის სამედიცინო სერვისებზე ფინასური 

ხელმისაწვდომობა და საფრთხე შეექმნა მის ჯანმრთელობას.  

პანდემიის დროს ზემოაღწერილ პრობლემებთან ერთად, განსაკუთრებით საგულისხმო 

იყო 2020 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში დაგვიანებული ჰოსპიტალიზაციის და მკურნალობის 

შემთხვევები და ცალკეულ შემთხვევაში პაციენტების გარდაცვალება.781 სახალხო 

დამცველის შეფასებით, აუცილებელია ამ ტიპის ყველა შემთხვევის სწრაფად და 

ეფექტიანად შესწავლა და მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე, სისტემური 

რეკომენდაციების შემუშავება COVID-19-ის შემთხვევების მართვის ხარისხის 

გაუმჯობესების თაობაზე. ამ ამოცანის შესასრულებლად, მნიშვნელოვანი იყო გასულ წელს 

ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით ექსპერტთა ჯგუფის782 შექმნა, რომელსაც ევალებოდა 

და ამ ეტაპისთვისაც ევალება ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის 

შემთხვევების კლინიკური აუდიტი და  მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე, 

მეთოდოლოგიის და რეკომენდაციების შემუშავება ახალი შემთხვევების მართვის 

ხარისხის გასაუმჯობესებლად. სახალხო დამცველის მოსაზრებით, ამ ჯგუფის მიერ 

სახელმძღვანელო დოკუმენტების შემუშავება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია პანდემიის 

შესაკავებლად და შემთხვევების სრულყოფილად სამართავად. სამწუხაროდ, მიუხედავად 

                                                   
780 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3e25WpW>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

781 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3kHmq88>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

782 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 24 სექტემბრის 

№ 01-482/ო ბრძანება.  
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მცდელობისა, ამ ჯგუფის მიერ გამოვლენილი პრობლემების და შემუშავებული 

კონკრეტული რეკომენდაციების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება ვერ მოხერხდა.783 ამ 

საკითხის მიმართ განსაკუთრებით მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით,  

მნიშვნელოვანია ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნების დროულად გაზიარება, როგორც 

სამედიცინო პერსონალისთვის, ისე, საჯაროდ, საზოგადოებისთვისაც. სახალხო დამცველი 

ამ საკითხს 2020 წლის 5 დეკემბერსაც გამოეხმაურა განცხადებით.784 

გარდა ზემოაღნიშნული კომისიის და ექსპერტების ზოგადი ხასიათის რეკომენდაციების 

შემუშავებისა, სახალხო დამცველის შეფასებით, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, 

სამინისტრომ სრულყოფილად შეისწავლოს, ჰქონდა თუ არა სამედიცინო პერსონალის 

მხრიდან ადგილი დარღვევებს სამედიცინო მომსახურების გაწევისას და მოჰყვეს 

შესაბამისი ინდივიდუალური რეაგირება ყველა იმ შემთხვევას, როცა ახალი 

კორონავირუსით გარდაცვლილთა ოჯახები მათი ოჯახის წევრების დაგვიანებულ 

ჰოსპიტალიზაციასა და მკურნალობაზე მიუთითებდნენ. გარდა ამისა, ამ საკითხის მიმართ 

ძალიან მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, სამინისტრომ 

გატარებული ღონისძიებებისა და შესაბამისი შედეგების შესახებ, საზოგადოებასაც 

მიაწოდოს ინფორმაცია.   

ამ ეტაპისთვის აუცილებელია, სახელმწიფომ პანდემიის შეჩერების მიზნით სწრაფი და 

დროული ზომების გატარება განაგრძოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში 

აღიარებული პრინციპების და სტანდარტების გათვალისწინებით. ამავე დროს, სადღეისოდ 

არსებული მტკიცებულება მიუთითებს, რომ მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის 

ვაქცინისადმი მიმღებლობა 55%-სა (რუსეთი) და 90%-ს (ჩინეთი) შორის მერყეობს,785 ხოლო 

საქართველოში ჯანმოს და გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ დეკემბერში ჩატარებული 

კვლევის თანახმად, მოსახლეობის 56% თანახმაა ვაქცინაციაზე, თუ ვაქცინა იქნება 

ხელმისაწვდომი და რეკომენდებული,786 რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. ამდენად, ამ 

ეტაპისათვის, პრევენციულ ღონისძიებებთან ერთად, სახელმწიფოს მხრიდან 

უმნიშვნელოვანესია დროული და ეფექტიანი ღონისძიებებიც  ცნობიერების ამაღლებისა 

და მოსახლეობის ვაქცინაციის შესახებ ინფორმირების კუთხით.  

                                                   
783 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს წერილი №01/1862 10.02.2021. 
784 საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3cA7Qgb>[ბოლოს 

ნანახია 31.03.2021]. 

785 Lazarus, J.V., Ratzan, S.C., Palayew, A. et al. A global survey of potential acceptance of a COVID-19 vaccine. Nat 

Med (2020), ხელმისაწვდომია:< https://go.nature.com/3fuRaZl>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 
786  საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 21 იანვრის განკარგულება  №67 „საქართველოში COVID-19-ის 

ვაქცინის დანერგვის ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ“,  46. 
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15.3. პირველადი ჯანდაცვის  გამოწვევები პანდემიის პირობებში  

ჯერ კიდევ 2019 წელს, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელშეწყობით შემუშავდა 

დოკუმენტი,787 რომელიც შეეხებოდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის როლს 

მოსახლეობისთვის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებაში. 

გაცემული რეკომენდაციები ითვალისწინებდა მიწოდებული სამედიცინო სერვისების 

მოცულობის გაზრდას, რაც მოიცავდა უფრო მეტ პრევენციულ, ადამიანზე ორიენტირებული 

მომსახურების შეთავაზებას და ექთნების ფუნქციური შესაძლებლობების გაზრდას 

პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულებებში. ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, 

რომ შესრულების კონტროლის ნაკლებობა და არათანმიმდევრული გადახდის წახალისება 

აზიანებს სისტემის მთლიან შესაძლებლობებს. გარდა ამისა, მედიკამენტებზე ჯიბიდან 

მაღალი გადასახადები არაპროპორციულად აისახა უღარიბეს მოსახლეობაზე, რამაც 

გამოიწვია სიღარიბის მომატება და ზოგჯერ ჯანმრთელობის კატასტროფული 

დანახარჯები.  კოვიდინფიცირებულთა რაოდენობის საგრძნობლად გაზრდის ფონზე788, 

პირველადი ჯანდაცვის რგოლის უკეთ მუშაობას საკვანძო როლი მიენიჭა. ამ გამოწვევის 

საპასუხოდ, სახელმწიფოს მიერ  გატარებული რიგი ღონისძიებების, მათ შორის, ახალი 

პროტოკოლების შემუშავების, პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების პერსონალის 

სწავლების, მიუხედავად, ჯანდაცვის მიმართულებით, პირველადი ჯანდაცვის სფეროს 

რეფორმირება და ამ კუთხით როგორც მენეჯმენტის სრულყოფა, ისე გამართული 

ინფრასტრუქტურის და პერსონალის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება, 

მაინც გამოწვევად რჩება. სახალხო დამცველის აზრით, მნიშვნელოვანია დაკმაყოფილდეს 

ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული გადაუდებელი საჭიროებები და ამავე დროს, 

გაძლიერდეს სასიცოცხლო მნიშვნელობის  გადაუდებელი ჯანმრთელობის სერვისები. 

15.4. მაღალკვალიფიციური  დამხმარე სამედიცინო კადრები 

პანდემიის გავრცელების პირობებში მკვეთრად გამოიკვეთა კვალიფიციური ექიმების 

საჭიროება და ექთნების დეფიციტი. საქართველოში ერთ ექიმზე მხოლოდ 0.6 ექთანი 

მოდის, ხოლო ევროპის ქვეყნებში - 2-დან 5-მდე ექთანი. შედეგად, ქართველი ექიმები 

ევროპული ქვეყნების კოლეგებთან შედარებით 3-5-ჯერ ნაკლებად პროდუქტიულები 

არიან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნაკლებ პაციენტს ემსახურებიან.789 

2019 წელს ჩატარებული კვლევების  მიხედვით, დამხმარე  სამედიცინო პერსონალი 40 

საათზე მეტს მუშაობს და მათი 84.6%-ის ხელფასი 500 ლარზე ნაკლებია, ხოლო 100% არ 

იღებს ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის ანაზღაურებას არც ჩვეულებრივ და არც უქმე 

დღეებში. არც კერძო და არც სახელმწიფო დონეზე არ არსებობს სამედიცინო 

                                                   
787 პირველადი ჯანდაცვა საქართველოში: საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებიდან 6 წლის 

შემდეგ, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3pEgJts>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

788 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2NBiiub>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

789 კვლევა - ჯანდაცვის სექტორი საქართველოში 2020, „გალტ ენდ თაგარტის" ("Galt & Taggart")  

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3jvXX52>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 
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დაწესებულებებში დასაქმებულთა სამუშაოს სიმძიმისა და დატვირთვის შესახებ 

რეგულაცია.790 ახალი კვლევის თანახმად, დამხმარე სამედიცინო პერსონალი 2020 წელსაც 

იმავე პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა, რასაც 2019 წელს აწყდებოდა,791 თუმცა პანდემიამ 

მათი მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა. პანდემიის და კრიზისების დროს ექთნები 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეაგირებაში, ისინი 

უშუალოდ (ექიმებთან ერთად) ეხმარებიან პაციენტებს და ამცირებენ ინფექციური 

დაავადებების ზემოქმედების რისკს. ექთნების გამოცდილება და სამუშაო პირობებით 

კმაყოფილება მნიშვნელოვანია სამედიცინო სერვისების ხარისხიანად მისაწოდებლად. 

ექთნების რაოდენობის სიმცირე კი უარყოფით გავლენას ახდენს ჯანდაცვის სისტემასა და 

პაციენტისთვის გაწეულ სამედიცინო მომსახურებაზე.  

საექთნო ადამიანური რესურსის განვითარებისა და განათლების სრულყოფის მიზნით, 

ჯანდაცვის სამინისტროსთან შექმნილია „საექთნო საქმიანობის განვითარების ეროვნული 

საბჭო“, ასევე დამტკიცდა საექთნო საქმის განვითარების სტრატეგია792, თუმცა 

აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის განმავლობაში საბჭოს არანაირი აქტივობა არ 

განუხორციელებია და საჭიროებს თვისობრივ განახლებას.   

შესაბამისად, საექთნო ადამიანური რესურსის სფეროში მტკიცებულებებზე დამყარებული 

პოლიტიკის გატარება, კვალიფიციური და მოტივირებული საექთნო პერსონალით 

მოსახლეობის თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, საექთნო ადამიანური 

რესურსის განვითარების მიმართულებით უწყებათაშორისი თანამშრომლობის 

გაძლიერება, კვლავ გამოწვევად რჩება. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ამ კუთხით, 

მნიშვნელოვანია საექთნო საქმიანობის განვითარების ეროვნული საბჭოს გააქტიურება, 

ასევე აუცილებელია ექთნების/ფერშლის ფუნქციური და შრომითი საქმიანობის 

სტანდარტების დროულად შემუშავება, უწყვეტი პროფესიული განვითარებისა და 

პროფესიული რეგულირების მდგრადი სისტემის ჩამოყალიბება. 793 

15.5. პაციენტის უფლებები 

სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფა და სამედიცინო საქმიანობის 

სამართლებრივი რეგულირება ხელს უწყობს ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობის გაზრდას 

და პაციენტთა ნდობის ამაღლებას.794 პაციენტის აზრი და კმაყოფილება ის კრიტერიუმია, 

                                                   
790 „სოლიდარობის ქსელის“ კვლევა „ექთნების შრომის პირობები საქართველოში”, თბილისი, 2019. 

791  „სოლიდარობის ქსელის“ კვლევა „ექთნების სექტორული მინიმალური ხელფასები”, თბილისი, 2021. 

792 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №334 „საექთნო საქმის განვითარების სტრატეგიის 

დამტკიცების თაობაზე“. 

793 სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 282. 

794 Wilson L. and Goldschmidt P. Quality Management in Health Care. McGraw Hill Book Company, Sydney. 1995; 1-731: 

Fiscella K., Meldrum S. et al. Patient trust: is it related to patient-centered behavior of primary care physicians? J.Med.Care. 

2004; 42(11):1049-1055. 
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რომლითაც ფასდება გაწეული მომსახურების ხარისხი და, ამავე დროს, სამედიცინო 

მომსახურებას პაციენტის თვალთახედვით ასახავს. 

სახალხო დამცველმა ჯერ კიდევ 2017 წლის ანგარიშში აღნიშნა, რომ პროფესიული 

განვითარების საბჭოში მოქალაქეთა განცხადებების შესწავლა დროში ჭიანურდება, 

მოქალაქეებს ასევე არ აქვთ საშუალება, მონაწილეობა მიიღონ განცხადების 

განხილვა/შესწავლის პროცესში.795 უწყებას ხარვეზის გამოსწორების თაობაზე 

რეკომენდაცია მიეცა. პროფესიული განვითარების საბჭომ ხარვეზი ნაწილობრივ 

გამოასწორა. 2020 წელს სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების 

სააგენტომ796 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტიდან“ სარეცენზიო 

მომსახურება შეისყიდა, ხელშეკრულების შესრულებას კონტროლს ინსპექტირების ჯგუფი 

უწევდა.797 თუმცა სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ დასკვნების 

არასრულყოფილად წარდგენის ან გაჭიანურების გამო, რამდენჯერმე დაჯარიმდა და 

განცხადება-საჩივრების განხილვის ვადების გაჭიანურება კვლავ პრობლემად დარჩა. 

მნიშვნელოვანია, სააგენტოში საქმისწარმოების პროცედურა იმგვარად წარიმართოს, რომ 

პაციენტთა განცხადება/საჩივრების განხილვა ემყარებოდეს მათი უფლებების მაღალი 

სტანდარტით დაცვას და სწრაფად და ობიექტურად გადაწყვეტას. 

15.6. მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა და ხარისხი 

მედიკამენტებზე ხელმიუწვდომლად, ჯანმრთელობის შენარჩუნება ან ავადობის დაძლევა 

წარმოუდგენელია. მიუხედავად ამისა, მსოფლიოში 2 მილიარდ ადამიანს არ მიუწვდება 

ხელი ძირითად სამკურნალო საშუალებებზე.798 მედიკამენტების მაღალი ღირებულება 

ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია იმისა, რომ გაჭირვებულ ადამიანებს არ შეუძლიათ მიიღონ 

მათთვის საჭირო მედიკამენტები. აღსანიშნავია, რომ მედიკამენტებზე უკეთესმა წვდომამ, 

შეიძლება წელიწადში 10 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინოს მთელ 

მსოფლიოში.799 

საქართველოს ეროვნული სტატისტიკური სამსახურის მონაცემებით, ჯანმრთელობის 

დაცვის მიმართულებით, ფასები 9.7 პროცენტით არის გაზრდილი.800 სახალხო დამცველის 

რეკომენდაციის საფუძველზე, სსიპ კონკურენციის სააგენტოს, ფარმაცევტულ ბაზარზე 

კონკურენციის არამართლზომიერი შეზღუდვის გამოვლენის და მონიტორინგის 

                                                   
795 სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2018, 218. 

796 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო ახორციელებს პროფესიული 

განვითარების საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციულ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას. 

797 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება №2020-12/ბ, 10 თებერვალი 2020 წ. 

798  ხელმისაწვდომია; < https://bit.ly/3sDYWUI>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

799  Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of 

physical and mental health, 11 August 2008, A/63/263, p.15. 

800 ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/39wZ5Sa >[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 
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ყოველწლიური სამოქმედო გეგმის შემუშავება დაევალა801. გეგმის თანახმად, 2020 წელს 

უნდა შეფასებულიყო ფარმაცევტული ბაზრის კონკურენტული გარემო, ასევე, წლის 

ბოლოსთვის უნდა დანერგილიყო ფარმაცევტული პროდუქტების ფასების მონიტორინგის 

ელექტრონული პლატფორმა. თუმცა ახალი კორონავირუსით გამოწვეულმა გარემოებებმა 

გაართულა დონორებთან ურთიერთობისა და პლატფორმის დანერგვის ტექნიკური 

პროცესი და სამოქმედო გეგმის შესრულების ვადამ 2021 წლის ბოლომდე გადაიწია.802  

სახალხო დამცველის შეფასებით, ფარმაცევტული ბაზრის კონკურენტული გარემოს  

შესწავლის, შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემის და ფარმაცევტული პროდუქტების 

ფასების მონიტორინგის ელექტრონული პლატფორმის დანერგვის დროში გაჭიანურება 

ნეგატიურ გავლენას ახდენს სახელმწიფოს მხრიდან მედიკამენტების ფასის 

დასარეგულირებლად ქმედითი და დროული ღონისძიებების გატარების ეფექტიანობაზე.  

2017 წლიდან ხელისუფლებამ ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამა აამოქმედა.803 დარგის ექსპერტების მიერ 

პროგრამის მიმოხილვამ804 ცხადყო, რომ სახელმწიფო პროგრამა ვერ უზრუნველყოფს 

ბენეფიციარების ხარისხიან, უსაფრთხო, ეფექტიან და რაციონალურად შერჩეულ 

მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობას. აუდიტის სამსახურის იმავე პროგრამის 

შესაბამისობის აუდიტის805 რეკომენდაციები მედიკამენტების შესყიდვის, ლოგისტიკური 

მომსახურების და ხარჯვის პროცესში არსებული კონტროლის მექანიზმის ეფექტიანობის 

გაზრდას მიემართება.   

მკურნალობის პროცესში გამოყენებული ფარმაცევტული პროდუქტის ხარისხი, 

ეფექტიანობა და უსაფრთხოება ის მაჩვენებლებია, რომლებიც სხვა, ასევე მნიშვნელოვან 

ფაქტორებთან ერთად განსაზღვრავენ მკურნალობის ხარისხს, ხანგრძლივობასა და, 

საბოლოო ჯამში, სამედიცინო მომსახურების ხარისხს. წლებია, სახელმწიფო ცდილობს, 

ფარმაცევტული ბაზარი ფალსიფიცირებული, წუნდებული, გაუვარგისებული, 

ვადაგასული და საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების არმქონე სამკურნალო 

                                                   
801 საქართველოს პარლამენტის დადგენილება №3148-რს „2017 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა 

და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის 

თაობაზე“. 

802 სსიპ კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს წერილი №02/33  02/02/2021. 
803 საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №209 დადგენილება „2017 წლის ჯანმრთელობის 

დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 

დეკემბრის №638 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

804 არაგადამდები (ქრონიკული) დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის 

სახელმწიფო პროგრამის მიმოხილვა. თ. ტურძილაძე, 2020 წ, ხელმისაწვდომია:  <https://bit.ly/3trIrv>[ბოლოს 

ნანახია 31.03.2021]. 
805 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, -ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის აუდიტის ანგარიში, 2020, ხელმისაწვდომია; 

<https://bit.ly/3oVs1bw>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 
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საშუალებისაგან დაიცვას.806 გადაიდგა ნაბიჯები ფარმაცევტული პროდუქტებისა და 

აქტიური ფარმაცევტული ინგრედიენტების საბაზო სტანდარტების დასანერგად. 2019 წლის 

1 ივლისიდან, ადგილობრივი ფარმაცევტული წარმოების ნებართვა ან დამატებითი 

საქმიანობისთვის ნებართვა მხოლოდ საწარმოს საქართველოს ნაციონალური GMP-ის 

(კარგი საწარმოო პრაქტიკის) სტანდარტისადმი შესაბამისობის დადგენისა და 

შესაბამისობის დადასტურების შემთხვევაში გაიცემა. ამასთანავე, ფარმაცევტული 

წარმოების ნებართვის მფლობელი ვალდებულია, 2022 წლის 1 იანვრიდან, წარმოება 

საქართველოს ნაციონალური GMP-ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის) საერთაშორისო 

სტანდარტით უზრუნველყოს. სახალხო დამცველის მოსაზრებით, ამ მიმართულებით  

სახელმწიფოს მიერ გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯების მიუხედავად, ნაციონალური 

GMP-ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის) სრულყოფილად აღსრულება კვლავ პრობლემურია. 

უარყოფითად უნდა შეფასდეს სტანდარტის ამოქმედების ვადების რამდენჯერმე 

გადაწევა (ეს ვალდებულება ჯერ 2018 წლის, ხოლო შემდეგ 2022 წლის 1 იანვრამდე 

გადავადდა). 807  

15.7. ონკოლოგიურ პაციენტთა უფლებები 

ონკოლოგიური დაავადებები ჯანდაცვის სისტემის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. 

ევროკავშირის მასშტაბით, ყოველწლიურად 3.5 მილიონ ადამიანი ებრძვის კიბოს 

დაავადებას, 1.3 მილიონი კი ამ დაავადების შედეგად იღუპება,808 მსოფლიოში კიბოთი 

გარდაცვალების 70%-ზე მეტი დაბალი და საშუალო შემოსავლის ქვეყნებზე მოდის, 

რომელთაც არ აქვთ საკმარისი რესურსები კიბოს თავიდან აცილების, დიაგნოსტიკის და 

მკურნალობის ღონისძიებათა კუთხით.  

საქართველოში ონკოლოგიურ პაციენტთა საჭიროებების უზრუნველყოფა რამდენიმე 

განსხვავებული დიზაინის და ფინანსური უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის 

მეშვეობით ხდება.809 დადებითად უნდა შეფასდეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის 

ფარგლებში არაქირურგიული მკურნალობისა და ონკოლოგიური მედიკამენტებით 

                                                   
806 საქართველს მთავრობის დადგენილება №262, 2020 წლის 24 მარტი, „სამკურნალო საშუალებების 

ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 2020 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“. 

807  პროდუქტის წარმოების ნაციონალური GMP-ის (EC-GMP) სტანდარტის დანერგვის სტრატეგიული გეგმა 

დამტკიცდა მხოლოდ 2018 წელს ადგილობრივ არსებულ საწარმოებში საქართველოს ნაციონალური GMP-

ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის) სტანდარტის სავალდებულო დანერგვამდე საქართველოს მთავრობის 

მიერ, 2010 წელს მიღებული გადაწყვეტილება (№349; 16.11.2010 წ.) 2016 წლის 1 იანვრისთვის GMP 

სტანდარტის სავალდებულო წესით ამოქმედებასთან დაკავშირებით, გადავადდა ჯერ 2018 წლის, ხოლო 

შემდეგ, იმავე მიზეზით, 2022 წლის 1 იანვრამდე. 

808 Europe's Beating Cancer Plan 2021, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3cW73a7>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

809 საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა; რეფერალური მომსახურება; 

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება 

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა; ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ბიუჯეტიდან დაფინანსებული  პროგრამები. 
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მკურნალობისთვის ასანაზღაურებელი თანხის გაზრდა, რომლის ფარგლებშიც810, 

ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის (ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია) 

წლიურად ასანაზღაურებელი თანხა 8000 ლარით გაიზარდა. ასევე, საბაზო, მიზნობრივი 

(სოციალურად დაუცველი ოჯახები 70 000 ქულამდე, პედაგოგები, სახალხო არტისტები, 

კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილები, მზრუნველობამოკლებული ბავშვები, 

თავშესაფრების ბენეფიციარები და ა.შ.) და ვეტერანის პაკეტის მოსარგებლეებს, ნაცვლად 

12 000 ლარისა, შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ 20 000 ლარის ღირებულების სერვისი. 

ასაკობრივი (0-5 წლის ბავშვები, ასაკით პენსიონერები, შშმ ბავშვები, მკვეთრად 

შეზღუდული შშმ პირები, სტუდენტები) პაკეტის მოსარგებლეებისთვის ნაცვლად 15 000 

ლარისა, პროგრამით განსაზღვრული თანხა 23 000 ლარს გაუტოლდა.   

მიუხედავად ამ ცვლილებებისა, სამწუხაროა, რომ სახელმწიფო არ იზიარებს სახალხო 

დამცველის რეკომენდაციას და დღემდე არ იღებს ონკოლოგიურ დაავადებათა ერთიან 

სახელმწიფო პროგრამას, რომლის არსებობა და ეფექტიანად მართვა არსებითად 

გააუმჯობესებდა ონკოლოგიური პაციენტების (სპეციალური სტატუსის მიუხედავად) 

მკურნალობას და წამლებზე წვდომას, ასევე გააჩენდა კიბოს პრევენციის მიმართულებით 

მუშაობის შესაძლებლობას.811  გარდა ამისა, ამ ცალკეული პროგრამების მიღმა რჩება 

გვერდითი მოვლენების მართვის და ფსიქოლოგიური სერვისების დაფინანსების 

საკითხიც.812 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პროგრამები არ უზრუნველყოფენ სპეციალური 

სტატუსის არმქონე პაციენტის საჭიროებების სრულ ანაზღაურებას, რაც, ბენეფიციარის 

ფინანსური რესურსებიდან გამომდინარე, არათანაბარ და  განსხვავებულ მიდგომას 

წარმოქმნის. პაციენტებს, სამედიცინო დაწესებულების მიერ დადგენილი ტარიფის 

შესავსებად, თავად უწევთ დამატებითი თანხის მოძიება. 

15.8. ნარკოპოლიტიკა 

 

მკაცრი და სადამსჯელო ნარკოპოლიტიკის ზრუნვასა და მკურნალობაზე ორიენტირებული 

მიდგომით ჩანაცვლება, რაზეც სახალხო დამცველი წლების განმავლობაში ამახვილებს 

ყურადღებას საპარლამენტო ანგარიშებში,813 კვლავ გამოწვევად რჩება. 

2021 წლის 5 მარტს „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, 

პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ კანონში შესული 

                                                   
810 საქართველოს მთავრობის 2020. წლის 21 აგვისტოს დადგენილება №520 „საყოველთაო ჯანდაცვაზე 

გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 

21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. 

811 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 283. 

812 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2019,, 196. 

813 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2019, 199-201; 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 285 – 286. 
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ცვლილებებით,814 8 ნარკოტიკული ნივთიერებისათვის მცირე ოდენობები განისაზღვრა. 

კანონის მანამდე მოქმედი რედაქცია ამ ნარკოტიკული საშუალებებისათვის არ 

განსაზღვრავდა მცირე ოდენობებს, რის გამოც მათი ნებისმიერი უმცირესი რაოდენობა 

სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას იწვევდა. ამ თვალსაზრისით, მიღებული 

ცვლილებები წინგადადგმული ნაბიჯია, თუმცა არასაკმარისი, რადგან ნარკოტიკული 

საშუალებების მცირე ოდენობების განსასაზღვრად კანონმდებელმა აიღო ეპიზოდური 

მომხმარებლის ერთჯერადი დოზა, რის გამოც რეგულარული მომხმარებლები მის მიღმა 

დარჩნენ და ყველა ჯერზე სისხლის სამართლის დამნაშავეებად ჩაითვლებიან.  

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია კანონმდებელმა შეცვალოს მიდგომა 

როგორც ამ კონკრეტულ ნარკოტიკულ საშუალებებთან, ისე სხვა ნარკოტიკულ 

საშუალებებთან დაკავშირებითაც და მცირე ოდენობებად განსაზღვროს რეგულარული 

მომხმარებლის დღიური დოზა. ასეთი სიღრმისეული ცვლილება საშუალებას მოგვცემს, 

მკაცრი და დასჯაზე ორიენტირებული ნარკოპოლიტიკა ზრუნვასა და მკურნალობაზე 

ორიენტირებული მიდგომით ჩავანაცვლოთ, ხოლო ნარკოდამოკიდებული განიხილებოდეს 

პაციენტად და არა სისხლის სამართლის დამნაშავედ.  

აღსანიშნავია, რომ ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგია აღიარებს 

ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის საჭიროებას.815 ნარკოტიკული 

საშუალებების ოდენობების განსაზღვრის კონტექსტში, ამაში იგულისხმება 

კანონმდებლის მიერ დღემდე გამოყენებული ფორმულის ცვლილება და ეპიზოდური 

მომხმარებლების ერთჯერადი დოზის ნაცვლად რეგულარული მომხმარებლების დღიურ 

დოზაზე ორიენტირება. 

გასული წლის ანგარიშში, სახალხო დამცველი მიუთითებდა საერთო სასამართლოების 

პრობლემურ პრაქტიკაზე ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებით, კერძოდ კი, 

სასამართლოს მიერ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანისას მტკიცების დაბალი 

სტანდარტის არსებობაზე. ამ მხრივ, საანგარიშო წელს მეტად მნიშვნელოვანი იყო 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის 25 დეკემბრის გადაწყვეტილება,816 

რომლითაც არაკონსტიტუციურად ცნო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ის 

ნორმები, რომლებიც მხოლოდ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე მოპოვებულ 

მტკიცებულებაზე დაყრდნობით იძლევა გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის 

შესაძლებლობას. საკონსტიტუციო სასამართლომ  დაადგინა, რომ გადაუდებელი 

                                                   
814 საქართველოს კანონი „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, 

პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე., ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3llEF3r > [ბოლოს ნანახია 16.03.2021]. 

815 ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგია. გვ. 5. ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3lz17Gx> [ბოლოს ნანახია 16.03.2021]. 

816 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №2/2/1276 გადაწყვეტილება 

საქმეზე, „გიორგი ქებურია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3bR4chO > [ბოლოს ნანახია 16.03.2021]. 
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აუცილებლობით ჩატარებული ჩხრეკის კანონიერების შეფასებისას, სასამართლომ უნდა 

გაითვალისწინოს მხოლოდ ჩხრეკის ჩატარების მომენტისთვის არსებული ვითარება და 

ჩხრეკის შედეგს არ უნდა მიენიჭოს მნიშვნელობა. საკონსტიტუციო სასამართლომ 

დამატებით განმარტა, რომ სამართალდამცავები ვალდებულები არიან, გადაამოწმონ 

მიღებული ოპერატიული ინფორმაციის სანდოობა. ამავე დროს, უშუალოდ ოპერატიული 

ინფორმაციის მიღმა, უნდა არსებობდეს სხვა ფაქტი თუ ინფორმაცია, რომელიც ჩხრეკის 

დასაბუთებულობაზე მიუთითებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც სასამართლომ ამ 

გადაწყვეტილებით შემოიტანა, ის არის, რომ სავალდებულო გახადა, უშუალოდ ჩხრეკის 

ჩატარების პროცესი და მოპოვებული მტკიცებულება, გამყარებული იყოს სხვა 

ნეიტრალური მტკიცებულებით, იქნება ეს ჩხრეკის ამსახველი ვიდეოჩანაწერი, ამ 

საგამოძიებო მოქმედებაზე ნეიტრალური დამსწრე პირის ჩვენება, თუ სხვა ობიექტური 

მტკიცებულება. სხვა შემთხვევაში, ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე 

მოპოვებული მტკიცებულება სისხლის სამართლის საქმეზე არ უნდა დაიშვას.817 სახალხო 

დამცველი მიესალმება საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც  

მნიშვნელოვანია სამართლიანი და ობიექტური გამოძიების უზრუნველსაყოფად.  

ასევე აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს საქართველოს სახალხო დამცველმა საკონსტიტუციო 

სარჩელით (რეგისტრაციის № 697)818 მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

იმ სამართლებრივი აქტების არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით, რომლებითაც 

პოლიციის თანამშრომლებს მინიჭებული აქვთ უფლებამოსილება, პირი, ნარკოტიკული 

საშუალების მოხმარებაზე შემოწმების მიზნით, მისი ნების საწინააღმდეგოდ 

გადაიყვანონ საექსპერტო დაწესებულებაში. საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინა 

არგუმენტები, რომლებიც ასაბუთებენ მოქმედი წესის არაკონსტიტუციურობას ადამიანის 

ძირითად უფლებებთან და თავისუფლებებთან მიმართებით. სხვა საკითხებიდან 

აღსანიშნავია, რომ ნარკოტესტირების შემთხვევაში იზღუდება საქართველოს 

კონსტიტუციის მე-18 მუხლით დადგენილი თავისუფლების გარანტია, ასევე, პირის 

უფლება, არ მისცეს თავისი თავის საწინააღმდეგო ჩვენება, რადგან მას უწევს თავისი 

ბიოლოგიური მასალის სწორედ მის მაინკრიმინირებლად გამოყენება. სამწუხაროდ,  

მიუხედავად იმისა, რომ ამ სარჩელის არსებითი განხილვა დასრულდა, 2020 წლის 

დეკემბრის მდგომარეობით, გადაწყვეტილება კვლავ არ არის გამოტანილი. 

გასულ წლებში სახალხო დამცველი მხარს უჭერდა 2017 წლის 22 ივნისს „საქართველოს 

ნარკოტიკის ეროვნული პლატფორმის“ ავტორობითა და საქართველოს პარლამენტის 

წევრთა (ა. ზოიძე, ლ. კობერიძე, დ. ცქიტიშვილი, ს. ქაცარავა და ი. ფრუიძე) მიერ 

                                                   
817 საკონსტიტუციო სასამართლომ 2021 წლის 1 ივლისამდე განუსაზღვრა საქართველოს პარლამენტს ვადა, 

რათა მიიღოს საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც უზრუნველყოფს ჩხრეკის შედეგად მოპოვებული 

უკანონო ნივთის ბრალდებულის მფლობელობაში ყოფნის დადასტურებას სხვა ნეიტრალური 

მტკიცებულებებით, გარდა ჩხრეკაში მონაწილე პოლიციელის ჩვენებისა. 
818 საქართველოს სახალხო დამცველის კონსტიტუციური სარჩელი ე.წ. „ქუჩის ნარკოტესტირების“ 

კონსტიტუციურობის თაობაზე, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/38KdpGQ>  [ბოლოს ნანახია 16.03.2021]. 
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ინიცირებულ კანონპროექტს, რადგან იგი ყველაზე მეტად იყო თავსებადი ნარკომანიის 

წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგიით განსაზღვრულ ამოცანებთან. სახალხო 

დამცველმა კანონპროექტის დროული განხილვისა და მიღების მიზნით, წინა წლის 

საპარლამენტო ანგარიშებში, წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს.819 

სამწუხაროდ, საქართველოს 2021 წლის 18 თებერვლის პარლამენტის დადგენილებიდან820 

ირკვევა, რომ აღნიშნულ კანონპროექტს, 2020 წლის მოწვევის პარლამენტი აღარ 

განიხილავს, ვინაიდან მიზანშეწონილად არ ცნო მისი განხილვის გაგრძელება. 

შესაბამისად, ამ კანონპროექტის განხილვის პროცესი პარლამენტში დასრულებულია. 

 

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს:  

 „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა 

და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში შევიდეს 

ცვლილება და ნარკოტიკული საშუალებების მცირე ოდენობები ჩამოყალიბდეს არა 

ეპიზოდური მომხმარებლის ერთჯერადი დოზის, არამედ რეგულარული 

მომხმარებლის დღიური დოზის გათვალისწინებით; 

 ინიცირება გაუკეთდეს ნარკოპოლიტიკის ფუნდამენტური ცვლილებების 

რეფორმის კანონპროექტს, რომელიც დაეფუძნება მომხმარებლებზე ზრუნვას და 

ორიენტირებული იქნება სამედიცინო სერვისების განვითარებაზე.  

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 პანდემიის პირობებში გაატაროს თანამიმდევრული და ეფექტიანი ღონისძიებები 

სახელმწიფო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების (დიალიზი და თირკმლის 

ტრანსპლანტაცია, ტუბერკულოზის მართვა, ქრონიკულ დაავადებათა სამკურნალო 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა) და სამედიცინო სერვისების შეუფერხებლად 

მისაწოდებლად; 

 შეიმუშაოს ერთიანი სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს 

ონკოლოგიურ დაავადებათა ახალი შემთხვევების დროულად გამოვლენას, კიბოს 

გავრცელების შესუსტებას და ონკოლოგიური პაციენტებისათვის მკურნალობის 

ხელმისაწვდომობას. 

                                                   
819 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 201; საქართველოს სახალხო 

დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 286. 
820 საქართველოს პარლამენტის  დადგენილება  წინა მოწვევის საქართველოს პარლამენტში 

განსახილველად წარდგენილი კანონპროექტების განხილვის პროცედურის გაგრძელების 

მიზანშეწონილობის შესახებ, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3tvKvSr > [ბოლოს ნანახია 30.03.2021].  
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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 COVID-19-ის ვირუსის გავრცელებასა და მოსალოდნელ საფრთხეებთან 

დაკავშირებით, ასევე, ვაქცინაციის პროგრამის თაობაზე, უზრუნველყოს 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და საინფორმაციო-საკონსულტაციო 

ხასიათის ეფექტიანი ღონისძიებების გატარება; 

 უზრუნველყოს ინფორმაციის გამოქვეყნება ახალი კორონავირუსით გამოწვეული 

ინფექციის შემთხვევების კლინიკური აუდიტის განმახორციელებელ ექსპერტთა 

ჯგუფის საქმიანობის და შემუშავებული მეთოდოლოგიის/რეკომენდაციების 

შესახებ; 

 შეიმუშაოს მკაფიო და შედეგზე ორიენტირებული პოლიტიკის დოკუმენტი, 

რომელიც განსაზღვრავს დამხმარე სამედიცინო პერსონალის ფუნქციური და 

შრომითი საქმიანობის სტანდარტებს; 

 უზრუნველყოს სახელმწიფო პროგრამებით გათვალისწინებული სამკურნალო 

მედიკამენტების შესყიდვის, გახარჯვის და კონტროლის მექანიზმების სრულყოფა 

და არსებულ სტანდარტებთან მისადაგება. 

სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს: 

 შეიმუშაოს საქმისწარმოების პროცედურის განმსაზღვრელი ახალი 

ნორმები/სტანდარტი, რომლითაც განისაზღვრება სამედიცინო მომსახურების 

ხარისხის შეფასების მიზნით მომზადებული სარეცენზიო დოკუმენტაციის 

პროფესიული საბჭოსათვის განსახილველად მიწოდების დროული და 

სრულყოფილი წარდგენის ვალდებულება. 

კონკურენციის სააგენტოს: 

 მოამზადოს ფარმაცევტულ ბაზარზე კონკურენციის არამართლზომიერი 

შეზღუდვის ფაქტების გამოვლენისა და მონიტორინგის ანგარიში; 

 უზრუნველყოს ფარმაცევტულ ბაზარზე ფასების მონიტორინგის ელექტრონული 

პლატფორმის დანერგვა და სრულყოფილი ფუნქციონირება. 
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16. სოციალური უზრუნველყოფის უფლება 

 

16.1. შესავალი 

წინა პერიოდების მსგავსად, ქვეყანაში სოციალური უზრუნველყოფის პოლიტიკის 

ფარგლებში, მთავარ გამოწვევად რჩება „მიზნობრივი სოციალური დახმარების“ პროგრამის 

ეფექტიანობის შესწავლა, სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი მეთოდოლოგიის 

შემუშავება. შესაბამისად, ამ მიმართულებით რეკომენდაცია უცვლელი რჩება. 

ასევე, საქართველოს რეგიონებსა და დედაქალაქში კვლავ პრობლემად რჩება 

შეჭირვებული მოსახლეობისათვის კვებაზე სათანადო ხელმისაწვდომობა.  

საანგარიშო პერიოდში განსაკუთრებული გამოწვევა იყო ახალი კორონავირუსით 

გამოწვეული კრიზისი, რომლის უარყოფითი სოციალური შედეგების შესამსუბუქებლად 

დროებითი ფულადი მხარდაჭერის პროგრამა შემუშავდა,821 რაც დადებითად უნდა 

შეფასდეს. გაიცა დროებითი დახმარება იმ პირებისთვის, ვინც კრიზისის დროს დაკარგა 

დაქირავებითი სამსახური, ასევე შემოსავლის გარეშე დარჩენილ 

თვითდასაქმებულთათვის. თუმცა დახმარებამ ვერ მოიცვა ყველა მოწყვლადი ჯგუფი და 

მის მიღმა დარჩნენ ის თვითდასაქმებული ან/და მომსახურების გამწევი ფიზიკური 

პირები, რომლებიც კომპენსაციის მიღების მიზნით 2020 წლის 1 აგვისტომდე ვერ 

დარეგისტრირდნენ საამისოდ შექმნილ სპეციალურ პორტალზე. ასევე ფიზიკური პირები, 

რომლებმაც ზემოაღნიშნული მიზეზით მიზნობრივი დახმარების პირველი ტალღის 

ეტაპზე ვერ შეძლეს კომპენსაციის მიღება და ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის 

დასრულების შემდგომ არ აღდგენილა ის ეკონომიკური საქმიანობა, სადაც საგადასახადო 

აღრიცხვის გარეშე გარკვეული პერიოდულობით ეწეოდნენ საქმიანობას (მაგ., საავტორო 

უფლების მქონე ის პირები, რომელთა ნაწარმოებებიც თეატრალური დადგმისას 

გამოიყენებოდა).  

გარდა აღნიშნულისა, სახელმწიფოს მიერ ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის 

გარკვეული ოდენობის დანახარჯებზე განხორციელებული სუბსიდირების822 მიღმა 

დარჩნენ ისეთი შეჭირვებული ოჯახები, რომლებიც სოფლად ცხოვრების თუ სხვა 

მიზეზებით გაზიფიცირების არარსებობის გამო, ბუნებრივ აირს ვერ მოიხმარდნენ. 

შესაბამისად, ოჯახებმა ელექტროენერგიის მაღალი მოხმარებით, დადგენილ ლიმიტს 

გადააჭარბეს და საჭიროების მიუხედავად, ვერ ისარგებლეს სახელმწიფოს დახმარებით.823 

                                                   
821 საქართველოს მთავრობის №286 დადგენილება „ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული 

ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“, 4/05/2020 წ. 

822 „კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 3 აპრილის №220 დადგენილება. 

823 მაგალითად, დევნილთა კომპაქტური დასახლებები. 
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16.2. მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის ეფექტიანობის 

შეფასება 

პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე, მსოფლიოში გაჩნდა 

ცნება „ახალი ღარიბები“.824 ისინი არიან საშუალო ფენის ადამიანები, რომლებიც პირველად 

აღმოჩნდნენ მოწყვლად მდგომარეობაში. ამის პარალელურად, შემოსავლების და საარსებო 

საშუალებების დაკარგვის შედეგად, ღარიბი ოჯახების სხვებზე დამოკიდებულება კიდევ 

უფრო გაიზარდა. უღარიბეს ოჯახებს უფრო ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ გაუმკლავდნენ 

ამ კრიზისს და შეამცირონ მისი ზემოქმედება.825  

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული 

ოჯახებისა და საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა წინა წლებთან 

შედარებით საგრძნობლად გაიზარდა. კერძოდ, 2020 წლის დეკემბრის მონაცემებით, 

საარსებო შემწეობით წინა წელთან შედარებით თითქმის 100 000 ადამიანით მეტი 

სარგებლობდა.826 შესაბამისად, საარსებო შემწეობის მიმღებთა პროცენტული წილი მთელ 

მოსახლეობასთან 11.5%-დან 14.1%მდე გაიზარდა. ასევე 83875-ით გაიზარდა პროგრამით 

სარგებლობის მსურველი მოსახლეობა, თუმცა მათგან მხოლოდ 51% სარგებლობს 

მიზნობრივი სოციალური დახმარებით. სამწუხაროდ, აშკარაა, რომ საარსებო შემწეობის 

მიღების მსურველი ოჯახები იმაზე ბევრად მეტია, ვიდრე პროგრამას შეუძლია დაფაროს.   

უნდა აღინიშნოს, რომ პანდემიის კრიზისის დროს არ შემწყდარა ოჯახების სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების შედეგად დანიშნული გასაცემლები, და 

ზოგადად ოჯახების გეგმიური გადამოწმება, შესაბამისად, ოჯახებს საარსებო შემწეობები 

ავტომატურად გაუგრძელდათ. გაიზარდა 16 წლამდე ბავშვზე გასაცემი თანხაც.827  

გაეროს განვითარების ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით,828 ანალიზმა აჩვენა, 

რომ მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა გრძელვადიან პერსპექტივაში 

ყველაზე ეფექტიანი მექანიზმია კრიზისებით დაზარალებული ოჯახებისთვის 

სისტემატური დახმარების აღმოსაჩენად. პროგრამამ, არსებული კრიზისისას, გამოავლინა 

მთავრობის მიერ ფულადი ტრანსფერების გაცემისას ისეთი სამიზნე ჯგუფი, რომელიც 

                                                   
824 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3dgRSs4 >[ბოლოს ნანახია 14.02.2020]. 

825 გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) ანგარიში „მოწყვლადი ბავშვები და რისკები ახალი კორონავირუსის 

(COVID-19) დროს“, მაისი, 2020 წ. 

826 2019 წელს 427,373 პირი სარგებლობდა საარსებო შემწეობით, ხოლო 2020 წელს 524,598 პირი. ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდზე: https://bit.ly/39heBBE [14.02.2021]. 

827 65000-100000 ქულამდე ოჯახები იღებს თვეში 50 ლარს 16 წლამდე ასაკის ყოველი ბავშვისთვის. 

ცვლილებებით, 100,001-ზე ნაკლები ქულის მქონე ყველა ისეთი ოჯახი, სადაც 3 ან მეტი ბავშვი ცხოვრობს, 

მიიღებს თვეში 100 ლარს. 

828 გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) ანგარიში „საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემის მზაობის 

შეფასება“, მაისი, 2020 წ. 
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დანარჩენ მოსახლეობაზე უფრო ღარიბია. შესაბამისად, პროგრამის მონაცემები  მარტივად 

იქნა გამოყენებული, დამატებითი რესურსის და ადმინისტრირების გარეშე.  

თუმცა, მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამას არ გააჩნია ადმინისტრირების 

ეფექტიანი პროცედურები. კერძოდ, სახალხო დამცველი წლებია საუბრობს საარსებო 

შემწეობის დანიშვნის პროცესის დროში გაჭიანურების პრობლემაზე.829 ოჯახის მიერ 

განცხადებით მიმართვიდან სისტემაში მოხვედრისა და საბოლოოდ შემწეობის 

ჩარიცხვამდე პერიოდი 3-4 თვემდე მერყეობს. სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტომ 

ვერ წარმოადგინა დასაბუთებული პოზიცია ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური შეფასების 

დასრულებისას, მაშინ როდესაც ოჯახს უკვე მინიჭებული აქვს სარეიტინგო ქულა, 

რომლითაც საარსებო შემწეობის მიღების უფლება წარმოეშობა, თანხა რა მიზეზით არ 

ჩაერიცხება ოჯახებს ქულის მინიჭებიდან კიდევ მომდევნო ორი თვის განმავლობაში.830 ეს 

საკითხი კიდევ უფრო ამძიმებს ბენეფიციართა მდგომარეობას, რადგან გარდა უშუალოდ 

შემწეობისა, მიზნობრივი სოციალური დახმარების ბენეფიციარებისათვის 

გათვალისწინებულია დამატებითი ნატურით ბენეფიტები (მაგალითად, უფასო 

სასადილოები, გარკვეული ტიპის მედიკამენტები, სტუდენტური გრანტები, საწვავი შეშა, 

კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება) და სერვისები (მაგალითად, დაზღვევა, 

სუბსიდიები ტრანსპორტით გადაადგილებისთვის), რომლებით ებმის საარსებო შემწეობის 

მიღებას. ეს გამოწვევა, განსაკუთრებით აქტუალურია მიმდინარე პანდემიის დროს. 

კერძოდ, ტრანსფერების გაცემის პირველი ტალღისას, ოჯახებმა, რომლებმაც მიზნობრივი 

სოციალური დახმარების მისაღებად განაცხადი მიმდინარე კრიზისის დროს შეიტანეს და 

მიენიჭათ შესაბამისი831 სარეიტინგო ქულები, ნაცვლად სრული 6 თვისა832, დახმარება 

მხოლოდ დარჩენილი პერიოდის განმავლობაში მიიღეს, სისტემაში მოსახვედრი 

პროცედურების რამდენიმეთვიანი პერიოდის მოცდის გამო. 

16.3. სათანადო კვების უფლება/უფასო სასადილოებზე 

ხელმისაწვდომობა 

სახალხო დამცველი, წლებია, საუბრობს ქვეყანაში „უფასო სასადილოთი“ სარგებლობის 

ხელმისაწვდომობის კუთხით არსებულ გამოწვევებზე.833 სახალხო დამცველი აღნიშნავს, 

                                                   
829 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2018, 230.  

830 „ღატაკ ოჯახს საარსებო შემწეობის მიღების უფლება ეძლევა სარეიტინგო ქულის მინიჭების თვიდან 

მეორე თვეს (თვეთა ათვლისას სარეიტინგო ქულის მინიჭების მომდევნო თვე ითვლება პირველ თვედ)“. 

„სოციალური დახმარების შესახებ” საქართველოს მთავრობის №145 დადგენილების მე-5 მუხლი, 

28/07/2006 წ. 

831 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული 65 000-დან 100 001-მდე 

სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები. 

832 „ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული 

ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის დადგენილებით, ასეთ ოჯახებზე კომპენსაცია განისაზღვრა 2021 წლის იანვრიდან 6 თვის 

განმავლობაში. 

833 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 292. 
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რომ მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას არ აქვს შესწავლილი თავის ტერიტორიაზე 

მცხოვრები პირების და ოჯახების საკვებზე ხელმისაწვდომობის საჭიროებები. აქედან 

გამომდინარე, არც ბიუჯეტში აქვთ გათვალისწინებული სათანადო კვებისთვის 

გამოყოფილი სახსრები, რის გამოც მოსახლეობის დიდი ნაწილი სერვისის გარეშე რჩება.  

ეს პრობლემა კიდევ უფრო მწვავედ დადგა მიმდინარე პანდემიის პირობებში. პანდემიის 

პირველი ტალღისას მუნიციპალიტეტებმა უფასო სასადილოების მუშაობა შეწყვიტეს. 

საკვები მისამართზე რიგდებოდა. სახალხო დამცველის აპარატმა პანდემიის  მეორე 

ტალღის პერიოდში, საკვებზე ხელმისაწვდომობის თაობაზე იმ მუნიციპალიტეტებიდან834 

გამოითხოვა ინფორმაციები, სადაც მთავრობის დადგენილებით სატრანსპორტო მიმოსვლა 

შეწყდა. მიღებული ინფორმაციით გაირკვა, რომ ზოგიერთმა მუნიციპალიტეტმა შეწყვიტა 

უფასო სასადილოთი ადგილზე მომსახურება და მზა/არამალფუჭებადი საკვების შინ 

მიწოდებას უზრუნველყოფდა. ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში, რომელიც ყოველდღიურად 

საშუალოდ 400 ბენეფიციარს ემსახურება, საკვების ბენეფიციარებისთვის მიწოდება 

ხდებოდა გატანის სერვისით, ქალაქში ტრანსპორტის შეჩერების პირობებში. ასევე, 

ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში უფასო სასადილოში რეგისტრირებულ პირებს საკვებს ამ 

ოჯახის ნდობით აღჭურვილი პირის საშუალებით აწვდიან. ხოლო, გადაადგილების 

საჭიროების მქონე პირებს, განცხადების საფუძველზე აწვდიდნენ საკვებს.  გარდა ამისა, 

ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში უფასო სასადილოთი სარგებლობა შეეძლოთ მხოლოდ 

ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირებს. შესაბამისად, ასეთი მუნიციპალიტეტები 

საკვებით ვერ უზრუნველყოფდნენ მუნიციპალიტეტის სრულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ 

ბენეფიციარებს.  

ამდენად, გამოიკვეთა, რომ მუნიციპალიტეტებს უფასო სასადილოთი სარგებლობის 

ერთიანი მიდგომა და წესები არ აქვთ. იმ მუნიციპალიტეტების ნაწილში, სადაც პანდემიის 

პირობებში სატრანსპორტო გადაადგილება შეიზღუდა, ბენეფიციარები საკვებს 

სასადილოში მისვლით იღებენ, რაც მათთვის დაბრკოლება იყო. ამასთან, საკვების 

მისაღებად ბენეფიციარების მიერ განცხადებით მიმართვა და შემდეგ მათთვის 

ტრანსპორტის უზრუნველყოფა საჭიროებს გარკვეულ დროს, რაც იწვევს 

ბენეფიციარისთვის საკვების მიწოდების გაჭიანურებას. 

პანდემიის დაწყებამდეც მაღალი იყო უფასო სასადილოთი სარგებლობის მსურველი 

პირების რიცხვი, რომლებიც დამატებით სიებში ირიცხებიან და ვერ სარგებლობენ 

პროგრამით. პანდემიის პირობებში, ძირითად სიებში ჩარიცხული ადამიანებისთვისაც 

რთული გახდა სასადილოზე ხელმისაწვდომობა. შესაბამისად, აუცილებელია საკვებზე 

ხელმისაწვდომობის კუთხით არსებული საჭიროებების შეფასება.  

 

                                                   
834 თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, გორი, თელავი, ზუგდიდი, ბათუმი, ფოთი. 
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რეკომენდაციები 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამაში საარსებო შემწეობის დანიშვნის 

ვადების შესამცირებლად, განახორციელოს ცვლილებები შესაბამის აქტებში; 

 შეიმუშაოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის განახლებისა და მისი 

ეფექტიანობის პერიოდული შესწავლის მარეგულირებელი აქტი. 

ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს: 

 შეისწავლონ საკვების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით თავიანთი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჭიროებები, მათ შორის, 

ტერიტორიული ხელმისაწვდომობის კუთხით მთელი მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე და შეაგროვონ სტატისტიკური მონაცემები (შეიმუშაონ საკვების 

ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული საჭიროებების შეფასების დოკუმენტი). ამ 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით, უზრუნველყონ შესაბამისი ბიუჯეტის გაზრდისა და 

დამატებითი სახსრების მოძიებისთვის მათ ხელთ არსებული ყველა მექანიზმის 

გამოყენება. ამასთან, საკვების მიმღებ ბენეფიციართა სიების შედგენისას, 

ბენეფიციართა რეგისტრაციის თარიღის ნაცვლად, მათი ოჯახების საჭიროებებით 

იხელმძღვანელონ და ამის უზრუნველსაყოფად შეიტანონ ცვლილებები შესაბამის 

სამართლებრივ აქტებში; 

 „უფასო სასადილოზე“ ხელმისაწვდომობის უკეთ ადმინისტრირების მიზნით, 

პანდემიის პირობებში, შეიმუშაონ საკვების უსაფრთხოდ მიწოდების  და გატანის 

წესები მუნიციპალიტეტების ინდივიდუალური საჭიროებების მიხედვით. 
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17. სათანადო საცხოვრებლის უფლება 

17.1. შესავალი 

 

სათანადო საცხოვრებლის უფლების რეალიზაციის კუთხით ქვეყანაში არსებული მძიმე 

მდგომარეობა, უმთავრესად ხელისუფლების მხრიდან საკითხის მიმართ 

არაპრიორიტეტული მიდგომით და პრობლემების გადასაჭრელად გაწეული არასაკმარისი 

ძალისხმევით არის გამოწვეული. ნიშანდობლივია, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის 

ეროვნულ სტრატეგიაში (2014-2020 წლებისთვის) ერთ-ერთ მიზნად აღიარებული იყო 

სათანადო საცხოვრებლის უფლებიდან გამომდინარე ვალდებულებების შესრულება, 

თუმცა 6 წლის თავზეც კი, დოკუმენტში გაწერილი არცერთი ამოცანა არ შესრულებულა.835 

გარდა ამისა, სტრატეგიაში გაცხადებული ამოცანების შესასრულებლად ადამიანის 

უფლებათა დაცვის არცერთ სამთავრობო გეგმაში არ ყოფილა გათვალისწინებული რაიმე 

სახის ღონისძიებები. ამდენად, წინა წლების მსგავსად, სახელმწიფოს არ აქვს უსახლკარო 

პირთა სამთავრობო სტრატეგია და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა, უსახლკარო პირის 

სრულფასოვანი საკანონმდებლო განმარტება და სათანადო საცხოვრებლის უფლების 

რეალიზაციისთვის აუცილებელი ჩარჩო კანონმდებლობა. სახელმწიფო არ ამუშავებს 

ინფორმაციას ქვეყანაში უსახლკარობის გამომწვევი ფაქტორების და უსახლკარობის 

მასშტაბების შესასწავლად, შედეგად, ხელისუფლებას არ გააჩნია კვლევის შედეგებზე 

დაფუძნებული უსახლკარობის პრევენციისთვის საჭირო პოლიტიკა. ქვეყანაში დღემდე არ 

არსებობს უსახლკარო პირთა ერთიანი და რიგ მუნიციპალიტეტებში - ადგილობრივ 

მონაცემთა ბაზები, შეზღუდულია საბიუჯეტო და ინფრასტრუქტურული რესურსები, 

თავშესაფრებსა და სოციალურ საცხოვრისებში მოთავსებული პირებისთვის არ არსებობს 

მხარდამჭერი პროგრამები, ხოლო ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში არსებული პროგრამები 

არაეფექტიანია და ბენეფიციარების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას ვერ უზრუნველყოფს. 

 

17.2. სახელმწიფო პოლიტიკის მიმოხილვა 

 

2020 წელს, „სათანადო საცხოვრისის უფლების დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის 

კომიტეტის თემატური მოკვლევის ჯგუფმა გამოსცა დასკვნა, სადაც შეფასებულია 

სათანადო საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიმართულებით არსებული ვითარება, 

დასახელებულია უფლების რეალიზაციასთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევები 

და უსახლკარო პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, გაცემულია 

კონკრეტული რეკომენდაციები.836 უნდა აღინიშნოს, რომ რეკომენდაციების შინაარსი 

                                                   
835 „საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 2014-2020 წლებისთვის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 აპრილის №2315-IIს დადგენილების 21-ე 

პუნქტი. 

836 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3tMmSFp  >[ბოლოს ნანახია 23.03.2021]. 
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ეხმიანება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ უსახლკარო პირთა 

უფლებების დაცვის მიმართულებით წლების განმავლობაში გაწეული სამუშაოების 

შედეგად გამოკვეთილ პრობლემებს.837 აქვე, უნდა მივუთითოთ, რომ კვლევის შედეგების 

საქართველოს პარლამენტისთვის გაცნობის და საქართველოს მთავრობისთვის მიწოდების 

შემდეგ, უსახლკარო პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, 

ღონისძიებები არ გატარებულა. საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და 

თვითმმართველობის კომიტეტის მხრიდან უსახლკარო პირთა უფლებების წინ წამოწევა 

დადებით შეფასებას იმსახურებს, თუმცა აუცილებელია, რომ საპარლამენტო ორგანომ 

ეფექტიანი ზედამხედველობა გაუწიოს რეკომენდაციების შესრულებას. საქართველოს 

სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება არ 

უგულებელყოფს კვლევის შედეგებს და პრობლემების გადასაჭრელად საპასუხო 

კონკრეტულ ღონისძიებებს მიმართავს. 

 

უკიდურესად უარყოფითად უნდა შეფასდეს ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 

წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ქვეყანაში უსახლკარობის პრობლემის 

დასაძლევად საჭირო პოლიტიკის დოკუმენტისა და მისი სამოქმედო გეგმის 

შემუშავებასთან დაკავშირებული ვალდებულების შეუსრულებლობა.838 შესაბამისი 

დოკუმენტის პროექტი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შექმნილ სამუშაო 

ჯგუფს  უწყებათაშორისი სამთავრობო კომისიისთვის839 2020 წლის დეკემბრამდე უნდა 

წარედგინა, მაგრამ არ წარუდგენია. კომისიის და მის დაქვემდებარებაში მყოფი სამუშაო 

ჯგუფის მხრიდან გაწეული საქმიანობის არასაკმარისობასა და სამუშაო პროცესის 

გააქტიურების აუცილებლობაზე საქართველოს სახალხო დამცველმა 2019 წლის ანგარიშში 

გაამახვილა ყურადღება.840 თუმცა, სამწუხაროდ, სამუშაო ჯგუფი 2020 წელს საერთოდ არ 

შეკრებილა.  

 

საცხოვრისის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მეშვეობით სათანადო საცხოვრებლის 

უფლების უზრუნველყოფის სარეგულაციო ჩარჩოს შექმნის აუცილებლობაზე 

აღნიშნულია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების საბჭოს  

საქართველოს მიმართ წარდგენილ რეკომენდაციაში.841 დასახელებული პოლიტიკის 

                                                   
837 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა საკომიტეტო მოკვლევისთვის მოხსენება წარადგინა და 

აქტიურად იყო ჩართული სამუშაო შეხვედრებში. 

838 „ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 ნოემბრის №537 დადგენილება, ვალდებულება №14. 

839 „საცხოვრისის პოლიტიკის დოკუმენტისა და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავების ხელშემწყობი 

სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 

წლის 12 აპრილის №190 დადგენილება. 

840 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 294-300. 

841 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა საბჭოს უნივერსალური პერიოდული 

მიმოხილვის მე-3 ციკლის ფარგლებში საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის 
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დოკუმენტების უქონლობა უსახლკარო პირებს სახელმწიფო მზრუნველობის მიღმა 

ტოვებს, რაც უხეშად არღვევს სათანადო საცხოვრებლით უზრუნველყოფის უფლებას.  

 

17.3. სათანადო საცხოვრებლის უფლების რეალიზაცია პანდემიის 

პერიოდში 

 

უსახლკარო პირები საზოგადოების ერთ-ერთ განსაკუთრებულად მოწყვლად ჯგუფს 

განეკუთვნებიან და პანდემიის პირობებში მათი სათანადო საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფამ სასიცოცხლო მნიშვნელობა შეიძინა. ქუჩაში მცხოვრები პირები 

განსაკუთრებით დაუცველები არიან, ვინაიდან მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას, 

დაიცვან ხელისუფლების მიერ პანდემიის თავიდან აცილების მიზნით დადგენილი 

მოთხოვნები (მაგ., დარჩნენ სახლში, გადავიდნენ თვითიზოლაციაში, შეასრულონ 

სანიტარიულ-ჰიგიენური მოთხოვნები და სხვ.), რაც მათ ახალი კორონავირუსით 

დაინფიცირების მომეტებული რისკის წინაშე აყენებს. უსახლკაროთა მორიგი მოწყვლადი 

ჯგუფია გადატვირთულ და არაფორმალურ საცხოვრებლებში/დასახლებებში (ვაგონში, 

მანქანაში, ფარეხში, სარდაფში, საჯარო და კერძო შენობა-ნაგებობებში თვითნებურად 

მცხოვრები, ქ. ბათუმში მდებარე ე.წ. მუყაოს ქალაქის ტერიტორიაზე და სხვ.) მცხოვრები 

პირები, რომლებიც სრულად ან ნაწილობრივ მოკლებულნი არიან საბაზო 

კომუნიკაციებთან, მათ შორის, წყალთან წვდომის შესაძლებლობას. აქვე, აღსანიშნავია, 

რომ არასათანადო გარემოში ცხოვრების შედეგად უსახლკარო პირთა ნაწილს ქრონიკული 

დაავადებები განუვითარდა, რის გამოც, ვირუსით დაინფიცირების შემთხვევაში, მათ 

სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას განსაკუთრებული საფრთხე ემუქრება. 

 

დასაწყისშივე უნდა აღინიშნოს, რომ თბილისისა და ბათუმის გარდა სხვა არცერთ 

მუნიციპალიტეტებში არ ფუნქციონირებს ქუჩაში მცხოვრები უსახლკარო პირებისთვის 

განკუთვნილი დროებითი თავშესაფარი. სახალხო დამცველის დაკვირვებით, როგორც 

წესი, მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ამ მიმართულებით მობილიზებული თანხები, 

რომელიც, უმეტეს შემთხვევაში, ბინის ქირით დაკმაყოფილებას გულისხმობს, 

არასაკმარისია და სრულად ვერ ფარავს უსახლკარო პირთა ჯგუფებს, ხოლო ზოგან ასეთი 

მიზნობრივი პროგრამები საერთოდ არ არსებობს.842             

  

ახალი კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში უსახლკარო პირთა სხვადასხვა ჯგუფის 

თავშესაფრით უზრუნველსაყოფად, საქართველოს სახალხო დამცველმა, საჯარო 

განცხადების საფუძველზე, ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას მყისიერად 

შესასრულებელი რეკომენდაციებით მიმართა.843 თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ 

                                                   
შესახებ საქართველოს ეროვნული ანგარიშის განხილვის შედეგად საქართველოსთვის წარდგენილი 

რეკომენდაციები №148/160. 

842 საქართველოში საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 

2020, 294-300. 

843 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/37eHCwE >[ბოლოს ნანახია 15.02.2021]. 
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რეკომენდაციები ნაწილობრივ გაიზიარა და პანდემიის პერიოდში ქუჩაში მყოფი 

უსახლკარო პირები ლილოს თავშესაფარში საგამონაკლისო წესით844 განათავსა (მაგ., 

თბილისში რეგისტრაციის არმქონე პირები). თუმცა, უსახლკარო პირებს, რომელთაც, 

ფიზიკური ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, თვითმოვლის უნარი არ 

გააჩნდათ, თავშესაფრის სერვისებზე წვდომა შეზღუდული ჰქონდათ და ისინი 

სახელმწიფო მზრუნველობის მიღმა რჩებოდნენ. გარდა ამისა, კრიზისული ბლოკის და 

სამედიცინო ბლოკის კარანტინის უქონლობის გამო, ლილოს თავშესაფარში ვერ 

ხერხდებოდა ალკოჰოლური სიმთვრალის და გადამდები დაავადების მქონე 

ბენეფიციარების განთავსება, მაშინ როდესაც ასეთი სახის განყოფილებების არსებობა 

დროებითი თავშესაფრის საქმიანობის მინიმალური სტანდარტებით დადგენილი 

მოთხოვნაა.845   

 

რაც შეეხება ბათუმის მუნიციპალიტეტს, ღამის თავშესაფარში მოქმედი ინსტრუქციის 

თანახმად, ბენეფიციარები ვალდებულნი არიან დღის განმავლობაში 10:00-დან 19:00 

საათამდე პერიოდში დატოვონ დაწესებულება, თუმცა პანდემიის პერიოდში ეს წესი არ 

მოქმედებდა და უსახლკარო პირებს შეუზღუდავად ეძლეოდათ თავშესაფარში დარჩენის 

შესაძლებლობა. თავშესაფრის ბენეფიციართა უფლებრივი მდგომარეობის შესასწავლად, 

საქართველოს სახალხო დამცველმა ორივე დაწესებულება მოინახულა.846 ვიზიტის 

შედეგად აღმოჩნდა, რომ ბათუმის თავშესაფრის ინფრასტრუქტურა ვერ აკმაყოფილებს 

მინიმალურ სტანდარტებს, შენობა მოძველებულია და დაუყოვნებელ რეაბილიტაციას 

საჭიროებს. აპარატის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით დგინდება, რომ სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები 2020 წელს არ ჩატარებულა, ხოლო 2021 წელს ინვენტარის მხოლოდ მცირე 

ნაწილის განახლებაა დაგეგმილი, რაც არასაკმარისია.847 თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მსგავსად, არც ბათუმის ღამის თავშესაფარში ფუნქციონირებს ალკოჰოლური თრობის 

ქვეშ მყოფი პირებისთვის განკუთვნილი კრიზისული ბლოკი.848  

 

შექმნილმა ვითარებამ ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან ადგილობრივი 

თვითმმართველობების მხარდაჭერის საჭიროება წარმოშვა. საქართველოს სახალხო 

დამცველის საპარლამენტო მოხსენებებში არაერთხელ მიეთითა, რომ საცხოვრებლის 

უფლების რეალიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემა, საკითხის მასშტაბის 

                                                   
844 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 2 ოქტომბრის №18.813.1186 განკარგულების 

დანართი №1 მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტი.  

845 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 თებერვლის №131 დადგენილების დანართი №1 მე-3 მუხლის მე-

7 პუნქტის თანახმად, „დროებით თავშესაფარში უნდა იყოს საძინებელი, სათავსო, მიმღები პუნქტი, 

სანიტარიული კვანძი, სამრეცხაო, კვების ბლოკი, კრიზისული ბლოკი და სამედიცინო ბლოკი 

(კარანტინით)“.  

846 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3qrVviW>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]; <https://bit.ly/3u0B8LN>[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2021]. 

847 ააიპ ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტოს 03.12.2020 წლის №დ24-147 წერილი. 

848 იქვე. 
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გათვალისწინებით, შეუძლებელია მხოლოდ ადგილობრივი ხელისუფლების 

რესურსებითა და ძალისხმევით გადაიჭრას და ამ პროცესში გარდაუვალია ცენტრალური 

ხელისუფლების აქტიური ჩართულობა.849 მიუხედავად ამისა, საქართველოს 

მთავრობისთვის სათანადო საცხოვრებლის უფლება პანდემიის პერიოდშიც ნაკლებად 

პრიორიტეტული აღმოჩნდა. სათანადო საცხოვრებლის უფლებაზე გაეროს სპეციალური 

მომხსენებლის ანგარიშში, სათანადო საცხოვრებლის უფლებასა და სხვადასხვა 

უსახლკარო ჯგუფზე ახალი კორონავირუსის ზეგავლენის შეფასება და დეტალური 

ინფორმაციის შეგროვება, უპირველესი, უმოკლეს ვადაში შესასრულებელი 

რეკომენდაციაა.850 თავის მხრივ, პანდემიის პერიოდში უსახლკარო პირთა საჭიროებებზე 

მორგებული კონკრეტული ღონისძიებების განსაზღვრა მხოლოდ სტატისტიკური 

ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაშია შესაძლებელი. სამწუხაროდ, 2020 წელს სათანადო 

საცხოვრებლის უფლებასა და უსახლკარო პირებზე ახალი კორონავირუსის ზეგავლენის 

შეფასების და სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების კუთხით, ნაბიჯები არ 

გადადგმულა. ამასთანავე, ხელისუფლების მიერ ახალი კორონავირუსით მიყენებული 

ზიანის შემსუბუქების მიზნით დამტკიცებულ სოციალურ-ეკონომიკურ მხარდამჭერ 

პროგრამებს, კონკრეტულად უსახლკარო პირების თავშესაფრით ან სათანადო 

საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის თემაზე, რაიმე სახის ღონისძიება არ 

გაუთვალისწინებია.851   

 

საკითხის აქტუალურობიდან გამომდინარე, სათანადო საცხოვრებლის უფლებაზე გაეროს 

სპეციალური მომხსენებლის ერთ-ერთი რეკომენდაცია სახელმწიფოების მიერ 

არაფორმალურ დასახლებებში უსახლკარო პირების წყლით, სველი წერტილებით, 

სანიტარიულ-ჰიგიენური და ახალი კორონავირუსისგან დასაცავად საჭირო პირადი 

საშუალებებით უზრუნველყოფას ეხება.852 სამწუხაროდ, პანდემიის პერიოდში, 

წინამდებარე საკითხი ხელისუფლების დღის წესრიგის მიღმა დარჩა და ღონისძიებები არ 

გატარებულა დასახელებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად და 

ახალი კორონავირუსით ინფიცირების თავიდან ასაცილებლად.  

 

ზემოთ განხილული გამოწვევების პარალელურად, დადებითად უნდა შეფასდეს 

უსახლკარობის პრევენციის მიზნით, ხელისუფლების მიერ გატარებული პოზიტიური 

                                                   
849 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2018, 324-239. 

850 „კოვიდ-19 და სათანადო საცხოვრებლის უფლება: ზეგავლენა და გზა მომავლისკენ“ სათანადო 

საცხოვრებლის უფლებაზე გაეროს სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში, 2020 წლის 27 ივლისი, 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3sDxUfZ >[ბოლოს ნანახია 16.02.2021[.  

851 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 მაისის №286 დადგენილება. 

852 „არაფორმალური დასახლებების რეზიდენტების დაცვა“, სათანადო საცხოვრებლის უფლებაზე გაეროს 

სპეციალური მომხსენებელი, 2020 წლის 23 აპრილი, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/37BwMRV>[ბოლოს 

ნანახია: 16.02.2021]. 
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ღონისძიება, რომელიც პანდემიის დასრულებამდე იძულებით გამოსახლებაზე 

მორატორიუმის გამოცხადებას უკავშირდება.853   

 

ამრიგად, პანდემიის პერიოდში უსახლკარო პირთა სათანადო საცხოვრებლის უფლების 

სრულფასოვანი რეალიზაციისთვის, პრინციპულად აუცილებელია ხელისუფლების 

მხრიდან საკითხის პრიორიტეტიზაცია, ინფორმაციის დამუშავება და ეროვნული და 

საერთაშორისო კანონმდებლობით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად 

ქვეყანაში ხელმისაწვდომი რესურსების მაქსიმალური მობილიზაცია.   

 

17.4. უსახლკარო პირთა უფლებრივი მდგომარეობა რეგიონებში 

 

სათანადო საცხოვრებლის უფლების რეალიზაციის კუთხით, ერთ-ერთი ფუნდამენტური 

გამოწვევაა უსახლკარო პირის სრულფასოვანი საკანომდებლო განმარტების უქონლობა. ეს 

პრობლემა ორი მიზეზითაა განპირობებული, კერძოდ, არსებული დეფინიციის 

ბუნდოვანებით854 და მის ადრესატებად მხოლოდ ჭერის არმქონე პირების მიჩნევით855, რაც 

სათანადო საცხოვრებლის უფლების არსს არ შეესაბამება.856 შექმნილ ვითარებაში 16-მა 

მუნიციპალიტეტმა857 თავშესაფრით უზრუნველყოფაზე მოქალაქეთა საჭიროებების 

საპასუხოდ, უსახლკარო პირად რეგისტრაციისა და თავშესაფრით დაკმაყოფილების 

ინსტრუქციები დაამტკიცა. მუნიციპალიტეტების ძალისხმევა დადებითად უნდა 

შეფასდეს, თუმცა მნიშვნელოვანია, თვალთახედვის მიღმა არ დარჩეს ის ძირეული 

ნაკლოვანებები, რაც თან ახლავს დასახელებული ინსტრუქციების პრაქტიკაში 

აღსრულებას. ამასთანავე, პრობლემურია ის, რომ სხვა მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ 

დამტკიცებული ზემოხსენებული წესი და უსახლკარო პირთა რეგისტრაციას არ 

აწარმოებენ. 

 

უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტების მიხედვით განსხვავებულია 

უსახლკარო პირად მიჩნევის კრიტერიუმები, რაც იწვევს არაერთგვაროვან მიდგომას, 

უსახლკარო პირთა სხვადასხვა ჯგუფის დეფინიციიდან გამორიცხვას და ადგილობრივ 

                                                   
853 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2020 წლის 15 ივლისის №582 დადგენილების მე-8 მუხლი. 

854 „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის „ჟ“ ქვეპუნქტი. 

855 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 თებერვლის №131 დადგენილების დანართი №1 მე-2 მუხლის მე-

2 პუნქტი.  

856 „ბინის უფლება არ უნდა იქნეს განხილული ვიწრო ან შეზღუდული გაგებით, რაც მას, მაგალითად, 

თავშესაფრით უზრუნველყოფასთან გაათანაბრებდა, რაც მხოლოდ ჭერის ქონას ნიშნავს. იგი განხილული 

უნდა იქნეს როგორც ნებისმიერ ადგილას უსაფრთხო, მშვიდობიან და ღირსეულ პირობებში ცხოვრების 

უფლება“, სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ უფლებათა კომიტეტის №4 ზოგადი კომენტარი, 1991 

წ. პარა. 7. 

857 თბილისის, ქუთაისის, სამტრედიის, ხარაგაულის, მესტიის, ხონის, ვანის, რუსთავის, ამბროლაურის, 

გორის, ზუგდიდის, თეთრიწყაროს, მარტვილის, ოზურგეთის, სენაკის და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტები.  
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დონეზე არსებული მონაცემთა ბაზების არასრულფასოვნებას.858 შექმნილი მდგომარეობა, 

რა თქმა უნდა, ეროვნულ დონეზე უსახლკარო პირის ზოგადი/ბუნდოვანი და ვიწრო 

განმარტებითაა გამოწვეული, ვინაიდან ზუსტი და საერთაშორისო სტანდარტებზე 

დაფუძნებული საკანონმდებლო დეფინიციის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტები 

ვალდებულნი იქნებოდნენ, გაეთვალისწინებინათ უნიფიცირებული განმარტებით 

დადგენილი ჩარჩო კონცეფცია.  

 

გარდა ამისა, იმ მუნიციპალიტეტებიდანაც, სადაც უსახლკარო პირად რეგისტრაციისა და 

თავშესაფრით დაკმაყოფილების ინსტრუქციაა დამტკიცებული, ოჯახებისთვის 

სოციალურ საცხოვრისებს აშენებს ქუთაისის და მარტვილის მუნიციპალიტეტი, ხოლო 

ზუგდიდის, მესტიის, და გორის მუნიციპალიტეტებს საცხოვრებლის შესყიდვის 

პროგრამები აქვთ. გარკვეულ მუნიციპალურ ერთეულებში,859 მხოლოდ ბინის ქირით 

უზრუნველყოფის პროგრამა მოქმედებს, რომელიც პრობლემას მხოლოდ გარკვეული 

პერიოდით აგვარებს და არ შეუძლია უსახლკარობის საბოლოო აღმოფხვრა.860 ამასთანავე, 

მუნიციპალიტეტებში მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს უსახლკარო პირებზე 

მიმართული რესურსების მწვავე არასაკმარისობა. მაგალითად, სამტრედიის 

მუნიციპალიტეტში უსახლკაროდ რეგისტრირებულია 200-მდე ოჯახი, რომელთა 

თავშესაფრით დაკმაყოფილების მიზნითაც ბინის ქირის პროგრამისთვის 2020 წელს 

გამოყოფილი იყო 6000 ლარი, რაც საშუალოდ თითოეულ ოჯახზე 30 ლარს შეადგენს.861 

გორის მუნიციპალიტეტში862 170 უსახლკაროდ რეგისტრირებული ოჯახიდან 68, ხოლო 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტში863 უსახლკაროდ რეგისტრირებული 251 ოჯახიდან 181 

სოციალური საცხოვრებლის ფართით დაკმაყოფილებას ელოდება. თბილისში ორხევის 

დასახლებაში მდებარე სოციალურ საცხოვრისში 5 თავისუფალი ფართია, მაშინ როდესაც, 

დედაქალაქში უსახლკაროდ რეგისტრირებული 385 ოჯახიდან 240 სოციალური 

საცხოვრებლის ფართით ამ დრომდე არ უზრუნველუყვიათ.864 გარდა ამისა, 2020 წელს 

ახალი სოციალური საცხოვრებლის ადგილმდებარეობის მოძიების და მშენებლობის 

მიზნით, ღონისძიებები არ გატარებულა და ამ მიმართულებით სამუშაოები არც 2021 წლის 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით არის გათვალისწინებული.865  

 

                                                   
858 დასახელებულ საკითხზე ვრცელი ანალიზი მოცემულია „უსახლკარო პირის ცნება და უსახლკაროდ 

მიჩნევის კრიტერიუმები“-ს შესახებ პოლიტიკის დოკუმენტში, ადამიანის უფლებების სწავლების და 

მონიტორინგის ცენტრი, თბილისი, 2020.  

859 თბილისის, თეთრიწყაროს, ოზურგეთის, სამტრედიის, სენაკის, ამბროლაურის, ხარაგაულის, ვანის 

მუნიციპალიტეტები; ხონის, რუსთავის და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებს ინფორმაცია არ მოუწოდებიათ.      

860 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2019, 208-211. 

861 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიის 22.02.2021 წლის №37/914 წერილი. 

862 გორის მუნიციპალიტეტის მერიის 12.03.2021 წლის №20-2021071102 წერილი. 

863 ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის 19.02.2021 წლის №44-4421050257 წერილი. 

864 თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 19.02.2021 წლის №15-0121050372 წერილი. 

865 იქვე. 
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ქუთაისსა და თბილისში, დამატებით პრობლემურია უსახლკარო ოჯახებისთვის 

განკუთვნილი ინფრასტრუქტურის საცხოვრებლად ვარგისიანობა. ქუთაისში ნიკეას 

დასახლებაში მდებარე სოციალური საცხოვრისის შენობა ყოფილი კავშირგაბმულობის 

დაწესებულებაა, რომელიც აუდიტის შესაბამისობის ანგარიშის თანახმად, სარემონტო 

სამუშაოების ჩატარების მიუხედავად, ვერ აკმაყოფილებს საცხოვრებლის ფუნქციებს და 

მოსახლეობისთვის არ არის შექმნილი შესაბამისი საცხოვრებელი პირობები.866 რაც შეეხება 

თბილისში ორხევის დასახლებაში მდებარე შენობას, „ცხოვრება სოციალურ საცხოვრისში“ 

კვლევის თანახმად, უმთავრესი პრობლემაა იზოლაციის საკითხი, კერძოდ, შიდა 

კედლებისა და დერეფნის სისტემის ისეთი მოწყობა, რაც მცხოვრებთა უწყვეტი 

საყოფაცხოვრებო ხმაურისგან დაცვას უზრუნველყოფდა.867 ხმაური ბავშვებს 

მეცადინეობაში, ოჯახებს პირადი ცხოვრების ქონაში უშლის ხელს და ხშირად ოჯახებს 

შორის კონფლიქტის მიზეზი ხდება, მოხუცებსა და სხვადასხვა ფიზიკური თუ ფსიქიკური 

საჭიროების მქონე ადამიანებს კი - დასვენებაში, რაც მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე 

უარყოფითად აისახება.868 ამდენად, თბილისისა და ქუთაისის სოციალური საცხოვრისის 

არსებული ფორმა ვერ ქმნის ადამიანთა საცხოვრებლად სათანადო და ღირსეულ პირობებს. 

გარდა ამისა, საცხოვრისებში ბენეფიციართა სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის 

პროგრამების (პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება/გადამზადება, დასაქმებაში 

ხელშეწყობა და სხვა) არარსებობა შეუძლებელს ხდის მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციას 

და განუსაზღვრელი ვადით ამყოფებს სახელმწიფო მხარდაჭერაზე დამოკიდებულ 

მდგომარეობაში.  

  თბილისის მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში, დამატებით იკვეთება უსახლკარო პირად 

რეგისტრაციასა და თავშესაფრით დაკმაყოფილებაზე მაღალი მიმართვიანობა და 

განცხადებათა განხილვის დროში გაჭიანურების პრობლემა. ამჟამად, 2062 ოჯახი და 662 

პირი ელოდება თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და 

თავშესაფრით დაკმაყოფილების კომისიის მიერ მათი განაცხადის განხილვას.869 

შექმნილი მდგომარეობა იმით არის გამოწვეული, რომ 2020 წელს კომისიამ მხოლოდ ორი 

სხდომა გამართა და პანდემიის პერიოდში არ გამოუყენებიათ სხდომის დისტანციურად 

ჩატარების მექანიზმი.870 კანონმდებლობის თანახმად, კომისიის სხდომა იმართება 

საჭიროების მიხედვით, მაგრამ არანაკლებ, 3 თვეში ერთხელ.871 სახალხო დამცველი 

მიიჩნევს, რომ უფლების ხელმისაწვდომობაზე მზარდი მოთხოვნის შემთხვევაში 

                                                   
866 საქართველოს აუდიტის სამსახურის „შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში“, თბილისი, 2019.. 

867 საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი 2020 წ, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2NRljab >[ბოლოს 

ნანახია: 04.03.2021]. 

868 იქვე. 

869 თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 19.02.2021 წლის №15-0121050372 წერილი. 

870 იქვე. 

871 „თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფარი ფართით 

უზრუნველყოფის კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 9 დეკემბრის №49.03.1384 განკარგულების მე-5 მუხლის 

პირველი პუნქტი. 
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წარმოიქმნება კანონმდებლის მიერ ნაგულისხმევი საჭიროება, როდესაც კომისიის 

სხდომები უფრო ხშირად უნდა გაიმართოს. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ კომისიის 

მუშაობის ინტენსივობა ამ უფლებით სარგებლობაზე მოთხოვნის დინამიკას პასუხობდეს.  

 

17.5. თბილისში, აფრიკის დასახლებაში უკანონო შენობა-ნაგებობების 

დემონტაჟის თაობაზე 

 

2020 წლის 15 დეკემბერს მედიაში გავრცელდა კადრები, სადაც ასახული იყო თბილისში, 

აფრიკის დასახლებაში საცხოვრებლად განკუთვნილი 12 უნებართვო შენობა-ნაგებობის 

დემონტაჟის მიმდინარეობა.872 საზოგადოებაში მაღალი ინტერესი წარმოიშვა იმის 

თაობაზე, რამდენად კანონიერი იყო თბილისის მერიის ქმედებები და დანგრეული 

შენობების მფლობელებს ემუქრებოდათ თუ არა უსახლკაროდ დარჩენის საფრთხე. ამ 

შემთხვევაში სახალხო დამცველის შეფასების საგანია არა საკუთრების უფლებასთან 

დაკავშირებული საკითხი, არამედ იმის შეფასება, თბილისის მერიის მხრიდან 

სახელმწიფო საკუთრების დაცვის პარალელურად, რამდენად იყო დაცული თავშესაფრით 

უზრუნველყოფის უფლება. ნიშანდობლივია, რომ საქართველოს სახალხო დამცველი იმავე 

დღეს გამოეხმაურა ზემოთ ხსენებულ ფაქტს და ამ პროცესში მოქალაქეთა უსახლკაროდ 

დარჩენის რისკების შეფასების და საჭიროების გამოვლენის შემთხვევაში, ადგილობრივი 

ხელისუფლების მხრიდან,  თავშესაფრის უზრუნველმყოფი ზომების განხორციელების 

აუცილებლობაზე მიუთითა.873   

 

2020 წლის 16 დეკემბერს, თბილისის მერმა განაცხადა, რომ არცერთ დანგრეულ შენობაში 

არ უცხოვრიათ ოჯახებს და მათი ნაწილი არ ყოფილა უსახლკარო, ვინაიდან საკუთრებაში 

ჰქონდა რეგისტრირებული უძრავ-მოძრავი ქონება.874 ამავე განცხადების თანახმად, 

დემონტაჟს დაქვემდებარებული შენობის მფლობელებს შორის იყვნენ სიღარიბის ზღვარს 

მიღმა მყოფი ოჯახებიც.875 საყურადღებოა, რომ მოთხოვნის მიუხედავად, თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიას საქართველოს სახალხო დამცველისთვის არ მოუწოდებია 

ინფორმაცია/დოკუმენტაცია, რომელიც დაადასტურებდა ამ მოქალაქეთა ნაწილის მიერ 

უძრავ-მოძრავი ქონების საკუთრების ფაქტს, ასევე იმას, რომ დემონტაჟს 

დაქვემდებარებულ შენობებში მოქალაქეებს არ უცხოვრიათ.876 გარდა ამისა, სრულიად 

ბუნდოვანი დარჩა სოციალურად დაუცველი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფის 

მიზნით გატარებული ღონისძიებების საკითხი, ვინაიდან ამ თემაზე ინფორმაცია 

                                                   
872 ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/3qgrG3U >[ბოლოს ნანახია: 04.03.2021]. 

873 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3riNA7P >[ბოლოს ნანახია: 04.03.2021]. 

874 ხელმისაწვდომია: <http://tbilisi.gov.ge/news/10940 >[ბოლოს ნანახია: 04.03.2021]. 

875 იქვე. 

876 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის 02.03.2021 წლის №17-

01210614168 წერილი. 
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დასახელებულ განცხადებაში საერთოდ არ იკვეთება. საქართველოს სახალხო დამცველს, 

ახსნა-განმარტება მუნიციპალური ინსპექციის მხრიდან, არც ამ საკითხზე მიუღია.877  

 

ინფორმაციის მოწოდებაზე უარის თქმის ფაქტმა, ერთი მხრივ, ეჭვქვეშ დააყენა თბილისის 

მერიის ზემოთ ხსენებულ განცხადებაში მოხმობილი ინფორმაციის დასაბუთებულობა და, 

მეორე მხრივ, წარმოშვა საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ თბილისის მერიამ უნებართვო 

შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის საკითხი მხოლოდ სახელმწიფო საკუთრების 

კონტექსტში შეისწავლა და ამ პროცესში სათანადო საცხოვრებლის უფლების 

რეალიზაციის საჭიროება არ განუხილავთ. ამავე ვარაუდს, დამატებით ამყარებს სამგორის 

რაიონული გამგეობიდან მოპოვებული ინფორმაციაც, საიდანაც ირკვევა, რომ გამგეობა არ 

ყოფილა ჩართული ამ პროცესებში და მათ შენობების მეპატრონეთა უსახლკარობის 

ფაქტის შესწავლისა და თავშესაფრით უზრუნველყოფის მიმართულებით, რაიმე სახის 

პროაქტიული ღონისძიებები არ გაუტარებიათ.878  

 

უნებართვო შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის 

კანონით მინიჭებული უფლებამოსილებაა, რომელიც სახელმწიფო საკუთრების დაცვის 

მიზანს ემსახურება. აქვე, საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ საცხოვრებლად 

განკუთვნილი უნებართვო შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი, თავის თავში შეიცავს 

პირის/ოჯახის უსახლკაროდ დარჩენის რისკს, ამ უკანასკნელთა რეგისტრაცია და 

თავშესაფრით უზრუნველყოფა კი, ასევე მუნიციპალიტეტის მოვალეობაა.879 ამდენად, 

სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის დაკმაყოფილება მოწყვლადი ჯგუფის უფლებების 

უგულებელყოფის ხარჯზე არ უნდა ხდებოდეს. საქართველოს სახალხო დამცველი 

საგანგებოდ მიუთითებს, რომ მომავალში ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან 

საცხოვრებლად განკუთვნილი უნებართვო შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის 

ღონისძიებების დაგეგმვის პარალელურად, აუცილებელია, პროაქტიულად გატარდეს 

სათანადო საცხოვრებლის უფლების ფარგლებში ნაკისრი ღონისძიებები.    

 

წინადადებები 

 

საქართველოს პარლამენტს: 

 

 ზედამხედველობა გაუწიოს „სათანადო საცხოვრისის უფლების დაცვის 

მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და 

                                                   
877 იქვე. 

878 სამგორის რაიონის გამგეობის 30.12.2020 წლის №37-01203652420 წერილი. 

879 სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსის მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის „ფ“ ქვეპუნქტი.  
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თვითმმართველობის კომიტეტის თემატური მოკვლევის ჯგუფის დასკვნაში 

ასახული რეკომენდაციების შესრულებას; 

 საერთაშორისო სტანდარტებსა და საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, 

კანონმდებლობით განისაზღვროს უსახლკარო პირის ცნება.  

 

რეკომენდაციები 

 

საქართველოს მთავრობას:  

 

 უზრუნველყოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიით (2014-2020 

წლებისთვის) სათანადო საცხოვრებლის უფლების რეალიზაციის მიზნით აღებული 

ვალდებულებების შესრულება; 

 უზრუნველყოს ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო 

გეგმის საფუძველზე საცხოვრისის სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის 

შემუშავებასთან დაკავშირებული ვალდებულების შესრულება;  

 კოვიდ-19-ით გამოწვეული კრიზისის შემსუბუქების მიზნით 2021 წელს მიღებულ 

სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის ღონისძიებებში ერთ-ერთ საკითხად 

გაითვალისწინოს ქვეყნის მასშტაბით უსახლკარო პირთა სათანადო საცხოვრებელი 

ფართით დაკმაყოფილება. 

 

ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერს: 

 

 დროებითი თავშესაფრის მოწყობის ფუნქციონირების მინიმალურ 

სტანდარტებთან მისასადაგებლად, ადგილობრივ ბიუჯეტში გამოყოს ასიგნებები 

ლილოს თავშესაფარში კრიზისული ბლოკის და სამედიცინო ბლოკის კარანტინის 

ასამოქმედებლად და გაატაროს მომსახურების შესყიდვისთვის საჭირო 

ღონისძიებები; 

 ორხევის დასახლებაში მდებარე სოციალურ საცხოვრისში ბენეფიციართა 

ღირსეული საცხოვრებელი პირობების უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივ 

ბიუჯეტში გამოყოს ასიგნებები შესაბამისი სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

ჩასატარებლად და გაატაროს მომსახურების შესყიდვისთვის საჭირო ღონისძიებები; 

 დედაქალაქში გამოყოს ტერიტორია ახალი სოციალური საცხოვრისის მოსაწყობად, 

ამავე მიზნით გამოყოს ასიგნებები ადგილობრივ ბიუჯეტში. 

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერს       
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 ნიკეას დასახლებაში მდებარე სოციალურ საცხოვრისში ბენეფიციართა ღირსეული 

საცხოვრებელი პირობების უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივ ბიუჯეტში გამოიყოს 

ასიგნებები შესაბამისი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად და 

გატარდეს მომსახურების შესყიდვისთვის საჭირო ღონისძიებები. 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერს: 

 დროებითი თავშესაფრის მოწყობის ფუნქციონირების მინიმალურ 

სტანდარტებთან მისასადაგებლად, ადგილობრივ ბიუჯეტში გამოყოს ასიგნებები 

ღამის თავშესაფარში კრიზისული ბლოკის ასამოქმედებლად, და გაატაროს 

მომსახურების შესყიდვისთვის საჭირო ღონისძიებები; 

 დროებითი თავშესაფრის ინფრასტრუქტურის და შენობის სარეაბილიტაციოდ, 

ადგილობრივ ბიუჯეტში გამოიყოს ასიგნებები და გატარდეს მომსახურების 

შესყიდვისთვის საჭირო ღონისძიებები.  
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18. საარჩევნო უფლება 

 

18.1. შესავალი 

 

ახალი კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიისა და მძიმე ეპიდემიოლოგიური 

ვითარების მიუხედავად,880 2020 წლის 31 ოქტომბერს მორიგი საპარლამენტო არჩევნები 

საქართველოში მაინც ჩატარდა, ხოლო საარჩევნო კამპანია კენჭისყრის დღემდე 60 დღით 

ადრე, 1 სექტემბერს დაიწყო. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, როგორც 

ქვეყანაში საარჩევნო უფლების დაცვაზე ზედამხედველობის გამწევი კონსტიტუციური 

ორგანო, კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში აქტიურად 

ადევნებდა თვალს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ პროცესებს.  

ხანგრძლივი პოლიტიკური მოლაპარაკებების შედეგად მიღწეული შეთანხმებისა და 

განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებების შესაბამისად, 2020 წლის 31 ოქტომბერს 

ქვეყანაში პირველად უნდა ჩატარებულიყო საპარლამენტო არჩევნები ახალი საარჩევნო 

სისტემის საფუძველზე.881 ამდენად, საპარლამენტო ცხოვრებაში მრავალფეროვნების 

დანერგვისა და ქვეყნაში დემოკრატიული პროცესების განვითარების თვალსაზრისით, მას 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა.  

სამწუხაროდ, არაერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა გამოიკვეთა როგორც წინასაარჩევნო 

პერიოდში, ისე კენჭისყრის მიმდინარეობის და შედეგების შეჯამების პროცესებში. 

საპარლამენტო არჩევნები წინა გამოცდილებების მსგავსად, კვლავ უკიდურესად დაძაბულ 

გარემოში ჩატარდა. ფიზიკური დაპირისპირებებისა და ძალადობრივი ინციდენტების, მათ 

შორის, მედიის წარმომადგენლებზე882 თავდასხმის ფაქტები, სამწუხარო ტენდეციად იქცა. 

საჯარო წყაროებით ვრცელდებოდა ინფორმაცია სხვადასხვა სუბიექტებს შორის 

დაპირისპირების, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის, ამომრჩევლის ნების სავარაუდო 

კონტროლის, ამომრჩევლის მოსყიდვის შესაძლო შემთხვევების თაობაზე; ყოველივე ეს 

ნეგატიურად აისახა არჩევნების მშვიდ გარემოში ჩატარების საჯარო ინტერესზე; 

საარჩევნო უფლების რეალიზაციაზე გავლენა მოახდინა ახალი კორონავირუსით 

გამოწვეულმა პანდემიამაც.  

საგულისხმოა, რომ ადგილობრივმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა და სამოქალაქო 

სექტორმა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს „ქართული ოცნების“ მმართველობის 

                                                   
880 პანდემიის გამო მსოფლიოს ათეულობით ქვეყანაში გადაიდო არჩევნები, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3u1oTh8>ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

881 საქართველოს კონსტიტუციური კანონი, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3cB8zhp>[ბოლოს ნანახია 

30.03.2021]. 

882 ჟურნალისტებთან დაკავშირებულ ინციდენტებზე იხ. წინამდებარე ანგარიშის თავი გამოხატვის 

თავისუფლებაზე. 
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პერიოდში ჩატარებულ არჩევნებს შორის „ყველაზე ნაკლებ დემოკრატიული და 

თავისუფალი“ უწოდეს.883 

საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-ის ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით, 

საქართველოს რეიტინგი შარშანდელთან შედარებით ერთი პუნქტით გაუარესდა, რაც 

სწორედ, ჩატარებული არჩევნების დროს გამოვლენილმა დარღვევებმა, მათ შორის, 

ამომრჩეველთა დაშინების, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, ამომრჩევლის 

მოსყიდვის, ძალადობის შემთხვევებმა და ხმების შეჯამებისას გამოვლენილმა შეუსაბამობებმა 

განაპირობა.884 ორგანიზაციის შეფასებით, საქართველო ატარებს რეგულარულ და 

კონკურენტულ არჩევნებს. მართალია, ქვეყნის დემოკრატიის ტრაექტორიამ 

გაუმჯობესების ნიშნები აჩვენა ხელისუფლების გადაცემის პერიოდში, თუმცა ბოლო 

წლებში უკუსვლა შეინიშნება. 

ეუთო/ოდირის საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის შემაჯამებელი ანგარიშის 

თანახმად, არჩევნები კონკურენტულ გარემოში და, საერთო ჯამში, ძირითადი 

თავისუფლებების დაცვით ჩატარდა. ამავე, ანგარიშის მიხედვით,885 ფართოდ გავრცელდა 

ინფორმაცია პარტიის მომხრეთა და საჯარო სექტორის თანამშრომლების დაშინების 

შესახებ; ამასთანავე, მმართველი პარტიის წარმომადგენლებმა საარჩევნო კამპანიის დროს 

გააკეთეს არაერთი ისეთი განცხადება, რომელმაც ხელი შეუწყო მათ ამომრჩევლის 

მოსყიდვად აღქმას. ამდენად, სადამკვირვებლო ორგანიზაციის შეფასებით, ეუთოს 

ვალდებულებებისა და საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის საწინააღმდეგოდ, მმართველ 

პარტიასა და სახელმწიფოს შორის საზღვარი ხშირად ბუნდოვანი იყო, ეს კი, თავის მხრივ, 

ამცირებდა საარჩევნო პროცესის ზოგიერთი ასპექტისადმი საჯარო ნდობას. ანგარიში 

მკაფიოდ მიუთითებს საარჩევნო კანონმდებლობაში სხვადასხვა მიმართულებით 

არსებულ ხარვეზსა და შესაბამისი ცვლილებების განხორციელების საჭიროებაზე.  

არჩევნების შემდგომ, ხელისუფლებამ საარჩევნო რეფორმის ჩატარებასთან 

დაკავშირებით, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღო. შესაბამის სამუშაო ჯგუფში 

ჩართულია სახალხო დამცველის აპარატიც. სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ 

საარჩევნო რეფორმა წარმატებით დასრულდება და კანონმდებლობა საერთაშორისო 

სტანდარტებსა და საუკეთესო პრაქტიკას სრულად მიესადაგება.  

არჩევნების დროს გამოვლენილმა არაერთმა ხარვეზმა და შემდგომ განვითარებულმა 

მძიმე მოვლენებმა ქვეყანაში ღრმა პოლიტიკური კრიზისი შექმნა, სახელმწიფომ კი ვერ 

გამოიყენა მრავალფეროვანი საპარლამენტო ცხოვრების დაწყების შესაძლებლობა. 

სახალხო დამცველს არსებული კრიზისის აღმოსაფხვრელად, აუცილებლად მიაჩნია ყველა 

საარჩევნო სუბიექტის მონაწილეობით მოლაპარაკებების წარმართვა და გამოსავალზე 

                                                   
883 არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთო განცხადება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ, 

ხელმისწვდომია: <https://bit.ly/2PnhYQP>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 
884 A2, “Were the current national legislative representatives elected through free and fair elections?”, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3rEAuB8>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

885 საერთაშორისო საარჩევნო სადამკვირვებლო მისია საქართველო – საპარლამენტო არჩევნები, საბოლოო 

ანგარიში, 2020 წლის 5 მარტი, 2, 3, 15, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3dlE8ux>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 
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შეთანხმება. ვინაიდან, ამას, ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისა და ადამიანის 

უფლებების რეალიზაციისთვის, სასიცოცხლო მნიშვნელობა ენიჭება.  

18.2. შედეგების შეჯამება და საჩივრების განხილვა 

 

საზოგადოებაში საფუძვლიანი ლეგიტიმური კითხვის ნიშნები გააჩინა იმ ფაქტმა, რომ 

წარსული გამოცდილებისგან განსხვავებით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ 

შემაჯამებელი ოქმების გამოქვეყნება და წინასწარი პირველადი შედეგების 

გამოცხადების დაწყება მნიშვნელოვნად დაგვიანდა. არჩევნების პირველადი შედეგები 

საარჩევნო უბნების დახურვიდან დაახლოებით შვიდი საათის შემდეგ გამოქვეყნდა.  

ამასთანავე, ავტორიტეტული ეროვნული სადამკვირვებლო ორგანიზაციები 

მიუთითებდნენ შემაჯამებელ ოქმებში გამოკვეთილ დისბალანსზე. მაგალითად, 

„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ განმარტებით,886 მათ მიერ 109 

უბანთან მიმართებით გასაჩივრებული ოქმების უმრავლესობაში გამოვლინდა 

დისბალანსი ან/და ოქმების გადასწორების ფაქტები. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 

საქათველოს“ მიერ კენჭისყრის მომდევნო დღეს გაკეთებული განმარტებით, 

დამკვირვებლების მიერ საარჩევნო უბნებიდან მიწოდებული შემაჯამებელი ოქმების 

ასლების გადამოწმების შედეგად, გამოვლინდა, რომ მათ ხელთ არსებული ოქმების 

მთლიანი რაოდენობის (დაახლოებით 250 ოქმი) დაახლოებით 7%-ში აღინიშნებოდა ე.წ. 

მეტობითი დისბალანსი,887 ამასთან, ასეთ შემთხვევათა 1/3-ში შეინიშნება მნიშვნელოვანი 

დისბალანსი.888 ორგანიზაციამ, ოქმებში დარღვეული ბალანსის გამო, 62 საარჩევნო უბანში 

მოითხოვა შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობა და ხმების ხელახლა დათვლა.889  

როგორც ირკვევა,890 კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში დაშვებული 

შეცდომების/უზუსტობების გამოსასწორებლად, საოლქო საარჩევნო კომისიებში 

შესწორების ოქმების შედგენას ტენდეციის სახე ჰქონდა. საოლქო კომისიებში 

შესწორებული ოქმები უმეტესად, შესწორების ოქმების შემაჯამებელ ოქმში ასახული 

მონაცემები გადაუთვლელად, წერილობითი ან/და ზეპირი ახსნა-განმარტებების 

საფუძველზე ზუსტდებოდა, რაც ვერ ჩაითვლება სანდო მექანიზმად. 

                                                   
886 ხელმისაწვდომია:<https://bit.ly/3m4CL7D>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]’ დისბალანსის პრობლემაზე იხ. 

ასევე: <https://bit.ly/39sZcOy >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021. 

887 როდესაც საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობისა და ბათილი ბიულეტენების 

რაოდენობის ჯამი აღემატება ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას. 

888 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3m6oOWD>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]; დისბალანსის პრობლემაზე იხ. 

ასევე:  <https://bit.ly/39sZcOy >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021. 

889 ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/3djhVgH >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

890 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3dP9POM>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]; <https://bit.ly/3krK2O2>[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2021]. 
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სამწუხაროდ, შემაჯამებელ ოქმებში არსებულ არსებითი ხასიათის დარღვევებს საარჩევნო 

კომისიებმა საჩივრების განხილვის პროცესში სათანადო პასუხები ვერ გასცეს. 

საყურადღებოა, რომ საერთაშორისო საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის შეფასებით, 

ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების და ვენეციის კომისიის 

მიერ დიდი ხნის წინ გაჟღერებული რეკომენდაციები საჩივრების განხილვისა და 

სააპელაციო პროცედურების გამარტივების და ამ პროცესის საერთაშორისო 

სტანდარტებთან/კარგ პრაქტიკასთან დაახლოების თაობაზე, კვლავ შეუსრულებელია. ეს 

კი, საჩივრების მიუკერძოებლად და ეფექტიანად განხილვასთან დაკავშირებით, ეჭვებს 

ბადებს.891 საბოლოო ანგარიშის თანახმად, არჩევნების შემდგომ 1 660 საჩივრის განხილვა 

დაძაბულ ვითარებაში წარიმართა, ხოლო ფორმალური ნიშნით საჩივრების უმეტესობის 

სისტემურმა უარყოფამ ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის საშუალება მნიშვნელოვნად 

შეზღუდა.892 ამასთან, მისიის განმარტებით, ყველა ის საჩივარი, რომელიც კომისიებში 

შევიდა, ცესკოს/საოლქო საარჩევნო კომისიების თავმჯდომარეებს არ განუხილავთ ღია 

სხდომებზე, რაც კომისიების კოლეგიალურობის ხარისხს ამცირებს და ზღუდავს 

საჩივრების განხილვის პროცესის გამჭვირვალობას. 893  

ამ გარემოებებმა, კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ პრაქტიკაში არსებული გამოწვევების 

გარდა, მნიშვნელოვანია, შესრულდეს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და 

ადამიანის უფლებების ოფისის და ვენეციის კომისიის მიერ წლების წინ გაცემული 

რეკომენდაციები, საარჩევნო დავების გადაწყვეტის სისტემის გამარტივებისა და 

გასაჩივრების უფლებასთან დაკავშირებული წესების გაფართოების თაობაზე.894  

საგანგაშოა, რომ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები აქტიურად საუბრობდნენ არჩევნების 

დღეს დამკვირვებლებზე ზეწოლის გაზრდილ შემთხვევებზე,895 ასევე, აცხადებდნენ, რომ 

დამკვირვებლებს პრობლემები ექმნებოდათ შემაჯამებელი ოქმების მიღებასთან 

დაკავშირებით; 896 ამასთან, საჩივრების განხილვის დროს, სადამკვირვებლო 

ორგანიზაციების განმარტებით, გაიზარდა მათი წარმომადგენლების მიმართ 

შეურაცხმყოფელი დამოკიდებულების გამოვლინების ფაქტები, რაც, ხშირად, 

დამაშინებელ გარემოს ქმნიდა.  

                                                   
891 საერთაშორისო საარჩევნო სადამკვირვებლო მისია საქართველო – საპარლამენტო არჩევნები, მოხსენება 

წინასწარი მიგნებებისა და დასკვნების შესახებ წინასწარი დასკვნები, 2020 წლის 31 ოქტომბერი, 4, 28 , 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3laELdV>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021].; უფრო ვრცლად ხელმისაწვდომია 

სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიში: < https://bit.ly/3dlE8ux >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

892 იქვე. 

893 იქვე. 

894 ერთობლივი მოსაზრება საარჩევნო კოდექსის სამუშაო ვერსიაზე, 2011, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3sE9gvM >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

895 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3cxhb8B>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]; <https://bit.ly/3wbWfvz>[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2021]. 

896 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/31uGRwk> [ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 
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18.3. ძალადობრივი ინციდენტები და ამომრჩევლის მოსყიდვის 

შესაძლო ფაქტები 

 

საგულისხმოა, რომ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელშეწყობითა და 

საერთაშორისო პარტნიორების897 მხარდაჭერით, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 

შემუშავდა პოლიტიკური პარტიების ქცევის კოდექსი.898 თუმცა პოლიტიკური პარტიების 

მხრიდა კოდექსით განსაზღვრული პრინციპების დაცვა მეტად მძიმე აღმოჩნდა, რაც 

სამწუხაროდ, დაბალ პოლიტიკურ კულტურაზე მიუთითებს. ამან მრავალი 

მიმართულებით ჰპოვა გამოხატულება, მათ შორის, კონფრონტაციული საარჩევნო გარემოს 

ფორმირებაში, ფიზიკური დაპირისპირებისა და ძალადობრივი ინციდენტების 

სიმრავლეში; უცვლელი გამოწვევა იყო ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვასთან 

დაკავშირებული კითხვებიც. მსგავსი ვითარება, სახალხო დამცველის მიერ არაერთხელ, 

მათ შორის, 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში899 გაცხადებული შეფასებით, 

მნიშვნელოვნად აზიანებს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას.  

სახალხო დამცველის აპარატმა, წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლენილ ათეულობით900 

ძალადობრივ შემთხვევასთან დაკავშირებით, მათი რეაგირების შესწავლის მიზნით, 

სამართალდამცავ უწყებებს მიმართა. ამ ეტაპზე, ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, 

გამოძიება დაწყებულია 28 სისხლის სამართლის საქმეზე901, ხოლო 8 სისხლის სამართლის 

საქმეში902 კონკრეტულ პირებს ბრალი წარედგინათ. 1 საქმეში ბრალდებული პირი 

ცნობილი იქნა დამნაშავედ;903 6 შემთხვევაში მიმდინარეობს სასამართლოში საქმის 

                                                   
897 შვეიცარიის სახელმწიფო, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 

(USAID) და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი (IRI). 
898 არჩევნების დღისთვის ეთიკის პრინციპებზე ხელმომწერ პოლიტიკურ პარტიათა რაოდენობა - 42. 
899 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 302. 

900 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ საჯარო წყაროების დამუშავების შედეგად 

დაახლოებით  57 ინციდენტთან დაკავშირებით №04-11/10096, 13/10/2020; №04-11/10459, 23/10/2020; №04-

11/10874, 02/11/2020; №04-11/9677, 30/09/2020 წერილებით მიმართა საქართველოს გენერალურ 

პროკურატურასა და  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. 

901 №084050820001, №015210820001, №010250820001, №002040920003, №024100920001, №004180920002, 

№007180920009, №008190920014, №002240920002, №019270920001, №001270920005, №031280920004, 

№031290920004, №031290920003, №008190920014, №040290920001, №004300920002, №019021020002, 

№021121020001, №041131020006, №019141020001, №011161020005, №006181020002, №019191020002, №019191020001, 

№024211020001, №015261020001, №04123102000 სისხლის სამართლის საქმეები; საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს MIA 6 20 02482148, MIA 4 20 02709144, MIA 9 20 02800309 და საქართველოს გენერალური 

პროკურატურის №13/59045, №13/62164, №13/62063, №13/64959 წერილები; ამასთან, გვეცნობა, რომ ზოგიერთ 

შემთხვევაში ფაქტის დაუდასტურებლობის ან დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო, გამოძიება არ 

დაწყებულა, ან კვლავ მიმდინარეობს საკითხის შესწავლა, ან რეაგირება მოჰყვა ადმინისტრაციული 

წესით. 

902 №002040920003, N019270920001, №031290920003, №031290920004, №004300920002, №002040920003, 

№041131020006, №015261020001 სისხლის სამართლის საქმეები. 
903 სისხლის სამართლის №019270920001 საქმე.  
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არსებითი განხილვა;904 5 სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება,905 2 სისხლის 

სამართლის საქმე კი შეწყდა.906 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა გამოითხოვა ინფორმაცია907 კენჭისყრის 

დღეს მომხდარ შესაძლო კანონსაწინააღმდეგო 23 ფაქტთან დაკავშირებითაც. 

საქართველოს გენერალური პროკურატურიდან908 ინფორმაცია მხოლოდ 5 სისხლის 

სამართლის საქმეზე მოგვეწოდა,909 აღსანიშნავია, რომ ძალადობრივ ფაქტებთან ერთად, ამ 

საქმეებს შორის, 2 შემთხვევაში გამოძიება მიმდინარეობს ამომრჩევლის სავარაუდო 

მოსყიდვის შემთხვევაზეც.910 

სახალხო დამცველი წინასაარჩევნო პერიოდში ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის 

ფაქტებთან დაკავშირებით სამართალდამცავი უწყებების911 მიერ გატარებული 

ღონისძიებებითაც დაინტერესდა. კერძოდ, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა, 

საქართველოს გენერალური პროკურატურიდან 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან 

დაკავშირებით ამომრჩევლის მოსყიდვის შესაძლო 35 შემთხვევის შესახებ გამოითხოვა 

ინფორმაცია. მიღებული ინფორმაციით, ერთ-ერთ ფაქტის912 ირგვლივ დაიწყო გამოძიება, 

თუმცა მოგვიანებით სისხლის სამართლის კანონით გათვალისწინებული ქმედების 

არარსებობის გამო, შეწყდა. რაც შეეხება სხვა ფაქტებს, მიმდინარეობს შესწავლა.913  

ინდივიდუალურ შემთხვევებზე კანონის უზენაესობის აღსრულებას გადამწყვეტი 

მნიშვნელობა ენიჭება, როგორც საზოგადოებაში სამართლიანობის განცდის 

განსამტკიცებლად, ისე სამომავლოდ, ძალადობრივი შემთხვევების თავიდან 

ასაცილებლად. ამდენად, საარჩევნო პერიოდში მომხდარ დანაშაულებრივ ინციდენტებთან 

                                                   
904 №015261020001, №002040920003, №031290920003, №031290920004, №004300920002, №041131020006 სისხლის 

სამართლის საქმეები. 

905 №019141020001, №019191020002, №004180920002, №007180920009, №041231020001 სისხლის სამართლის 

საქმეები. 

906 №040290920001, №008190920014 სისხლის სამართლის საქმეები. 

907 №04-11/1632, 16/02/2021 წერილი. 

908 საქართველოს გენერალური პროკურატურის №13/11851, 2.03.2021 წერილი. 

909 №010260221801, №088311020801,  №041311020005, №012311020001, №001311020005.. 

910 №010260221801, №088311020801, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1641 მუხლის პირველი 

ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. 

911 „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონსა და 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში 2020 წელს შესული ცვლილებების თანახმად, 

ამომრჩეველთა მოსყიდვა, განურჩევლად გარიგების ღირებულებისა, საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსით დარეგულირდა, ამდენად, აღნიშნული საკითხები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 

შესწავლის საგანს აღარ წარმოადგენს. 

912 პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული იდეის“ წარმომადგენლების მიერ, ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ერთ-ერთი ოჯახისთვის გაწეული მატერიალური დახმარების ფაქტი. 

913 საქართველოს გენერალური პროკურატურის №13/11751, 2.03.2020 წერილი. 
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დაკავშირებით, აპარატი განაგრძობს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში აქტიურ 

ზედამხედველობას.  

18.4. ამომრჩევლის ნების სავარაუდო კონტროლი და პერსონალური 

მონაცემები 

 

არაერთი წელია, მანკიერ პრაქტიკად ჩამოყალიბდა საარჩევნო უბნებთან პოლიტიკური 

პარტიების მხარდაჭერებისა და კოორდინატორების მობილიზება. ეს ფაქტი როგორც 

ეროვნულმა და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა, ისე სახალხო 

დამცველმა არაერთგზის შეაფასეს ამომრჩევლის თავისუფალ ნებაზე ზეგავლენის 

მცდელობად. სწორედ საარჩევნო უბნებთან არსებული დაძაბული გარემო ხდება ხშირად, 

ფიზიკური დაპირისპირებისა და ძალადობის საფუძველი.  

2020 წელსაც, საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის შეფასებით,914 კენჭისყრის დღეს 

საარჩევნო უბნების მახლობლად პარტიების კოორდინატორების და აქტივისტების ყოფნა 

შეინიშნებოდა, რაც, სავარაუდოდ, ამომრჩევლების დაშინებას იწვევდა, რადგან ისინი 

ხშირად ამომრჩეველთა აღრიცხვას ეწეოდნენ. მისიის მიერ მონახულებული საარჩევნო 

უბნების უმრავლესობაში პარტიების წარმომადგენლებისა და პარტიებთან 

დაკავშირებული ადგილობრივი სადამკვირვებლო ჯგუფები დროდადრო პროცესში 

ერეოდნენ. 

მართალია, 2020 წელს განხორციელებული ცვლილების915 მიხედვით, აიკრძალა კენჭისყრის 

შენობიდან 25 მეტრის რადიუსში პირის მიერ არჩევნებზე გამოცხადებული ამომრჩევლის 

გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხება, თუმცა როგორც ჩატარებულმა არჩევნებმა 

ცხადყო, ამ ცვლილებას პრაქტიკაში პოზიტიური შედეგი არ გამოუღია, რაც კვლავ დაბალი 

პოლიტიკური კულტურის მაჩვენებელია. თუმცა, ამასთანავე, საყურადღებოა, რომ კანონი 

არ განსაზღვრავს ამ რეგულაციის აღსრულების მექანიზმებს, რაც მის პრაქტიკაში 

დანერგვას ართულებს. 

31 ოქტომბერს, არაერთი მედიასაშუალებით გავრცელდა ინფორმაცია არჩევნებზე 

სპეციალური აპლიკაციის მეშვეობით, ამომრჩეველთა სახის ამოცნობისა და 

ფოტოგადაღების შესახებ. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ცნობით,916 საკითხის 

შესწავლის მიზნით, შპს „newpost ნიუპოსტს“-სგან გამოთხოვილი და მიღებული 

ინფორმაციით გაირკვა, რომ არჩევნების დღეს არჩევნებზე მისული ამომრჩევლებისთვის 

                                                   
914 საერთაშორისო საარჩევნო სადამკვირვებლო მისია საქართველო – საპარლამენტო არჩევნები, მოხსენება 

წინასწარი მიგნებებისა და დასკვნების შესახებб წინასწარი დასკვნები, 2020 წლის 31 ოქტომბერი, 4, 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3laELdV>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]; საერთაშორისო საარჩევნო 

სადამკვირვებლო მისია საქართველო – საპარლამენტო არჩევნები, საბოლოო ანგარიში, 2020 წლის 5 მარტი, 

საბოლოო ანგარიში, 4.,  ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3dlE8ux >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021].  

915 საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-12 ნაწილი. 

916 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის SIS 8 21 00002284 11/02/2021 წერილი. 
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გადაღებული ფოტო ან/და ვიდეომასალის შედარების და ერთი და იმავე პირის 

განმეორებით მონაწილეობის ფაქტი, შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე, 

ესტონურ კომპანიას უნდა დაედგინა. ამის გათვალისწინებით, სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურმა ესტონეთის რესპუბლიკის საზედამხედველო ორგანოსგან გამოითხოვა 

ინფორმაცია მონაცემების დამუშავების კანონიერებასთან დაკავშირებით. სამსახური 

ამჯერადაც ელოდება საინფორმაციო სააგენტოსგან დამატებით ინფორმაციას. ამდენად, 

სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატში კვლავ მიმდინარეობს ამ საკითხზე მუშაობა. 

18.5. პანდემიის გავლენა არჩევნებზე 

 

არჩევნების მოახლოებასთან ერთად, მასობრივად იმატა ვირუსით დაინფიცირებულ პირთა 

რაოდენობამ და ეპიდემიოლოგიური გარემო კიდევ უფრო დამძიმდა, რამაც ქვეყანაში 

დამატებითი შეზღუდვების შემოღება განაპირობა. მათ შორის, დაწესდა შეზღუდვა ღია 

ცის ქვეშ თავშეყრასთან დაკავშირებით.917 თუმცა საგულისხმოა, რომ ეს შეზღუდვა 

საარჩევნო კამპანიის წარმართვაზე არ გავრცელებულა. ამომრჩევლებთან უშუალო 

შეხვედრები და დისკუსიები წინასაარჩევნო კამპანიის განუყოფელი და, ფაქტობრივად, 

შეუცვლელი აქტივობებია. ამდენად, მისასალმებელია, რომ საარჩევნო სუბიექტებს ეს 

შესაძლებლობა არ წაერთვათ, თუმცა დამძიმებულმა ეპიდემიოლოგიურმა სიტუაციამ, 

ბუნებრივია, იმოქმედა საარჩევნო კამპანიის ინტენსივობასა და ხარისხზე; ამავე დროს, 

თავის მხრივ, წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ჩატარებულმა ხალხმრავალმა 

აქტივობებმა, პანდემიის გავრცელების დამატებითი რისკები წარმოშვა.  

საგულისხმოა, რომ პანდემიით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისის 

დასაძლევად, ცენტრალურმა და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ არაერთი სოციალური 

დახმარების პროგრამა განხორციელდა, რამაც, საარჩევნო სუბიექტებს შორის, 

გარკვეულწილად არათანაბარი საარჩევნო გარემო შექმნა. ამდენად, ასეთ დროს, 

მნიშვნელოვანია, ბიუჯეტით დაფინანსებულ პროექტებსა და პოლიტიკური პარტიების 

საქმიანობას შორის მკაფიო ზღვარი გაევლოს.918  

ცენტრალური საარჩევნო კომისია გართულებული პანდემიური ვითარებიდან 

გამომდინარე, შეეცადა კენჭისყრის დღისთვის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

საკითხები დაერეგულირებინა919 და ამომრჩევლის, საარჩევნო ადმინისტრაციის, 

                                                   
917 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 სექტემბრის №566 დადგენილება. 

918„სამართლიანი არჩევნების“ დაკვირვებით, მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები სოციალური 

დახმარებების გაცემის პროცესებში აქტიურად იყვნენ ჩართულები, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/39ryA0H>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021], 2. 

919 „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის 

მიზნით, 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მორიგი/საკრებულოების 

შუალედური/მერების რიგგარეშე არჩევნების კენჭისყრის დღისთვის ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიებისა 

და სანიტარიულ-ჰიგიენური მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო 

კომისიის 18.09.2020, №38/2020 დადგენილება, ხელმისაწვდომია:<https://bit.ly/3w7dfDr>[ბოლოს ნანახია 

30.03.2021]. 
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დამკვირვებლების, მედიის წარმომადგენლების მხრიდან კენჭისყრის დღეს 

შესასრულებლად სავალდებულო სანიტარიულ-ჰიგიენური მოთხოვნები განესაზღვრა.920  

არჩევნებამდე 12 დღით ადრე, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კიდევ ერთი 

დადგენილებით921 განსაზღვრა იმ პირთა წრე, რომლებსაც საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია ამომრჩეველთა სპეციალური და გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში 

შეიყვანდა.922 დადგენილების მხოლოდ 12 დღით ადრე მიღებამ და პრაქტიკაში 

გამოვლენილმა გამოწვევებმა, გამოააშკარავა დაწესებულ პროცედურებთან 

დაკავშირებით მოქალაქეების არასაკმარისი ინფორმირებულობა, რასაც მწვავე 

საზოგადოებრივი რეაქციები და დაპირისპირებაც კი მოჰყვა;923 შედეგად, ცენტრალურ 

საარჩევნო კომისიას არაერთხელ მოუწია იმ ვადის გახანგრძლივება, რომელშიც ამ პირებს 

შესაბამის სიაში მოსახვედრად მათთვის უნდა მიემართათ. ამასთან, საარჩევნო უფლების 

რეალიზაციის თვალსაზრისით, თავი იჩინა თვითიზოლაციაში მყოფ პირთა აღრიცხვის 

სისტემის ბუნდოვანებამ და ერთიანი სრულყოფილი სტატისტიკის არარსებობის 

პრობლემამ. კერძოდ, დაინფიცირებულ პირთა მოულოდნელად მასშტაბურ ზრდასთან 

ერთად, სახელმწიფომ ვეღარ უზრუნველყო თვითიზოლაციაში მყოფ პირთა დროული და 

სისტემური აღრიცხვა, ამასთან, გართულებული იყო თავად ამ პირთა ინიციატივით 

შესაბამის უწყებებთან კომუნიკაციაც; ხოლო სპეციალური და გადასატანი საარჩევნო 

ყუთის სიაში მოხვედრის წინაპირობას, სწორედ,  თვითიზოლაციაში ყოფნის თაობაზე 

ოფიციალურად აღრიცხული მონაცემები წარმოადგენდა,924 ამდენად, თვითიზოლაციაში 

მყოფ ამომრჩევლებს, რომელთა თაობაზეც სახელმწიფოს არ ჰქონდა ინფორმაცია, 

ავტომატურად წაერთვათ სპეციალურ სიაში მოხვედრის შესაძლებლობა.925 

                                                   
920 დადგენილებით დარეგულირდა კენჭისყრის შენობებში შესვლის, გამოსვლის, ყოფნის, 

გადაადგილების, თერმოსკრინინგის, პირბადის გამოყენების, ასევე, საარჩევნო უბანზე უფლებამოსილი 

პირის სხვა პირით ჩანაცვლების წესები.  

921 „სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში (კარანტინი, თვითიზოლაცია) მყოფი 

ამომრჩევლების 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობის, საარჩევნო უბნებისა და 

სპეციალური ჯგუფების შექმნის, ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური 

მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 19.10.2020, №45/2020 

დადგენილება. 
922 აღნიშნული დადგენილების მე-5 მუხლი.  

923 ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/2PMyYjq>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

924 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 19.10.2020, №45/2020 დადგენილების მე-3, მე-5 

მუხლების შესაბამისად, ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენდა ამომრჩეველთა სპეციალური და 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიას, ხოლო თავის მხრივ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ვალდებული იყო მიეწოდებინა 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის იზოლაციაში (კარანტინი, თვითიზოლაციაში) მყოფ პირთა 

შესახებ მონაცემები.  
925 როგორც ზემოთ აღინიშნა, არჩევნების მოახლოებასთან ერთად, მასობრივად იმატა ვირუსით 

დაინფიცირებულ პირთა რაოდენობამ და კიდევ უფრო დამძიმდა ეპიდემიოლოგიური გარემო, 

ყოველდღიურად დადასტურებულ ინფიცირებულთა რაოდენობა ათასს აღემატებოდა, შესაბამისად, 

კიდევ უფრო გაიზარდა თვითიზოლაციაში მყოფთა რიცხვიც; ამდენად, ისეთ პირთა რაოდენობა, 

რომლებიც, შესაძლოა, ვერ მოხვდნენ სპეციალურ სიაში, სავარაუდოდ, რამდენიმე ათასს შეადგენდა. 
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აღსანიშნავია, რომ მძიმე პანდემიური ვითარების მიუხედავად, ამომრჩეველთა აქტივობა 

საკმაოდ მაღალი იყო, მათ შორის, წინა საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებითაც კი.926 

კენჭისყრის მიმდინარეობისას პანდემიის შესაკავებლად გამოცემული წესების 

აღსრულების მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე საუბრობენ სხვადასხვა 

სადამკვირვებლო მისიები. საარჩევნო უბნებზე გამოვლენილი დარღვევები, მაგალითად, 

მოიცავდა ისეთ შემთხვევებს, როდესაც ამომრჩევლებს რეგისტრატორი ან ნაკადის 

მომწესრიგებელი საბუთის წარდგენისას არ ახსნევინებდა პირბადეს,927 ამომრჩეველი 

დაიშვებოდა პირბადის გარეშე,928 თავად კომისიის წევრები უგულებელყოფენ პირბადის 

ტარების სავალდებულო წესს;929 უთითებდნენ ასევე, რომ ბევრ უბანზე კომისიის წევრებს 

არ ეკეთათ დამცავი ფარი, ხშირად არ იყო დაცული დისტანცია, ხოლო დღის მეორე 

ნახევარში, განსაკუთრებით კი ბიულეტენების დათვლის დროს, უმეტესად ირღვეოდა 

პირბადის ტარების მოთხოვნა.930ერთ-ერთ უბანზე931 ამომრჩეველმა, რომელიც შეყვანილი 

იყო სპეციალურ სიაში, ხმა მისცა ძირითად უბანზე, ისე, რომ თვითიზოლაციის 

დასრულების დამადასტურებელი საბუთი არ წარუდგენია. 

აღსანიშნავია, რომ ეუთო/ოდირის საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის შეფასებით, 

მონახულებულ უბნებში ასევე არ სრულდებოდა ახალ კორონავირუსთან 

დაკავშირებული მოთხოვნები, იშვიათად იყო დაცული სოციალური დისტანცია ან 

შეუძლებელი იყო მისი დაცვა.932 ხოლო არჩევნების ტექნიკური შეფასების 

საერთაშორისო მისიის შეფასებით, წინასაარჩევნო პერიოდში ახალი კორონავირუსით 

გამოწვეულ პანდემიასთან დაკავშირებული რეგულაციები მკაცრად იყო დაცული, თუმცა 

არჩევნების დღეს უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ნორმების დაცვა შესუსტდა.933  

                                                   
926 აქტივობა 20:00 საათზე: 2020 - 56.11%; 2016 - 51.63%; 2012 - 60.8%, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/39vKwP0>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

927 №30 კასპის საარჩევნო ოლქის №21 საარჩევნო უბანი, №29 ყაზბეგის საარჩევნო ოლქის №7 საარჩევნო 

უბანი; №16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის №29 საარჩევნო უბანი; ზესტაფონის №14 უბანი; 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3m3TQ1s>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]; < https://bit.ly/31Egbcp >[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2021]. 
928 №65 მარტვილის ოლქის №25 საარჩევნო უბანი, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3cxrObA>[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2021]; №79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის №54 საარჩევნო უბანი, იხ. ბმული: < 

https://bit.ly/3weMYDe >[ბოლოს ნანახი 30.03.2021]. 
929 #№2 მარნეულის საარჩევნო ოლქის №11 საარჩევნო უბანი; იხ. ბმული: <https://bit.ly/3fsPn76>[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2021; < https://bit.ly/39tdHCb>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

930 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დაკვირვების შედეგების შეჯამება, 

ხელმისწვდომია: <https://bit.ly/3wfJbVY >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

931 №32 გორის საარჩევნო ოლქის №23 საარჩევნო უბანი, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3sC7H1j>[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2021]. 
932 OSCE/ODIHR-ის შუალედური ანგარიში, 16, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3mdFFak>[ბოლოს ნანახია 

30.03.2021]. 

933 IRI-ის შუალედური ანგარიში, 11, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3foDMpP>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 
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სოციალური დისტანციისა და შესაბამისი უსაფრთხოების წესების დაცვა ვერ მოხერხდა 

ვერც არჩევნების შემდგომ საპროტესტო აქციების მიმდინარეობისას.934 დაბალი 

აქტივობის935 მიუხედავად, მეორე ტურზე მაინც გამოვლინდა ხარვეზები ახალ 

კორონავირუსთან დაკავშირებული რეგულაციების დაცვის თვალსაზრისით.936 

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს:  

 უზრუნველყოს კენჭისყრის შენობაში/შენობიდან 25 მეტრის მანძილზე არჩევნებზე 

გამოცხადებული ამომრჩევლის გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხების 

აკრძალვის (საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-12 ნაწილი),  

აღსრულების მექანიზმების შემუშავება-მიღება; 

 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების და ვენეციის 

კომისიის რეკომენდაციების937 შესაბამისად უზრუნველყოს საჩივრების განხილვისა 

და სააპელაციო პროცედურების გამარტივება და ამ პროცესის საერთაშორისო 

სტანდარტებთან და კარგ პრაქტიკასთან დაახლოება.  

რეკომენდაციები 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, საოლქო საარჩევნო კომისიებს: 

 არ იხელმძღვანელოს საჩივრების დასაშვებობის მკაცრი მიდგომით და 

მაქსიმალურად უზრუნველყოს საჩივრების არსებითი განხილვა, ამასთან, ცესკომ 

დაგეგმოს საარჩევნო კომისიებისთვის საჩივრების წარდგენის ონლაინ სისტემის 

შესაქმნელად და დასანერგად საჭირო ღონისძიებები; 

 საარჩევნო კომისიების წევრები აქტიურად მომზადდნენ საჩივრების ეფექტიანად,  

საფუძვლიანად და კვალიფიციურად შესასწავლად და განსახილველად; 

 მომავალში უზრუნველყოს სადამკვირვებლო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებისთვის შემაჯამებელი ოქმების დაუბრკოლებელი გადაცემა და 

საჩივრების განხილვისას მათთვის  ეთიკური გარემოს შექმნა; 

                                                   
934 სახალხო დამცველმა შექმნილ მძიმე ეპიდემიოლოგიურ ვითარებასა და მიმდინარე საპროტესტო 

აქციებთან დაკავშირებით საგანგებო მიმართვა გაავრცელა, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/2O676Gi>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

935 ამომრჩევლის აქტივობამ მეორე ტურში 26.29% შეადგინა. 

936 რიგ უბნებში ამომრჩევლის ამოცნობის პროცედურები სათანადოდ არ სრულდება, კომისიის წევრები 

მოქალაქეებს არ ახსნევინებენ პირბადეს დადგენილი წესით, იხ. ბმული: <https://bit.ly/3m3W0ON>[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2021]. 

937 2011 წლის ევროპის დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის და ვენეციის 

კომისიის ერთობლივი მოსაზრება საქართველოს საარჩევნო კოდექსის პროექტის შესახებ, 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2PHUx4q>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 
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 მომავალში, შემაჯამებელ ოქმებში არსებულ დარღვევებთან დაკავშირებული 

საჩივრების განხილვის პროცესში, უზრუნველყოს კოლეგიალურობის პრინციპისა 

და გამჭვირვალობის სტანდარტის განუხრელად დაცვა; 

 2021 წელს, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, 

ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით, დროულად დაგეგმოს და 

განახორციელოს ყველა საჭირო ღონისძიება, რათა მაქსიმალურად იყოს 

უზრუნველყოფილი ამომრჩეველთა შესაბამისი კატეგორიების სპეციალურ და 

გადასატან საარჩევნო ყუთის სიაში შეყვანა და ყველა მოქალაქის საარჩევნო 

უფლების რეალიზაცია, ამასთან, ეფექტიანად და დროულად წარმართოს 

საინფორმაციო კამპანია მიღებულ ზომებთან დაკავშირებით; 

 2021 წელს, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, საფუძვლიანად 

მომზადდნენ საარჩევნო კომისიის წევრები დაწესებულ სანიტარიულ-ჰიგიენურ 

რეგულაციებთან დაკავშირებით, კენჭისყრის მიმდინარეობისას, დადგენილი 

მოთხოვნების მაქსიმალურად აღსასრულებლად. 

 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს:  

 აქტიურად წარმართოს 2018, 2019, 2020 წლებში, საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი 

ყველა ძალადობრივი ქმედებისა და ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის ფაქტთან 

დაკავშირებული გამოძიება და გამოძიებების მიმდინარეობისა და პროგრესის 

თაობაზე აცნობოს სახალხო დამცველის აპარატს;  

 წარმოადგინოს მსჯელობა/არგუმენტაცია ყოველწლიურ საპარლამენტო ანგარიშში 

„პროკურატურის შესახებ“, საქართველოს ორგანული კანონის 68-ე მუხლისა და 

პარლამენტის რეგლამენტის 172-ე მუხლის შესაბამისად, 2018, 2019, 2020 წლებში, 

საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი ყველა ძალადობრივი ქმედებისა და 

ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის ფაქტებთან დაკავშირებული გამოძიების 

მიმდინარეობისა და გაწეული საქმიანობის თაობაზე. 
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19. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის უფლება 

 

19.1. შესავალი 

 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე ზრუნვა ყველას კონსტიტუციური უფლებაა,938 

ხოლო შესაბამისი სამართლებრივი გარანტიების შექმნა-აღსრულება - სახელმწიფოს 

ვალდებულება.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მომწესრიგებელი 

რეგულაციები არასათანადო და არაეფექტიანია; გამოწვევები იკვეთება კონსერვაცია-

რეაბილიტაციის პროცესის წარმართვისას, პრობლემურია ასევე, ურბანული 

დაგეგმარებისას და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ინტერესების გათვალისწინების საკითხიც.  

საანგარიშო პერიოდში საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოექცა 

მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის - გელათის რეაბილიტაციის 

პროცესში მისი დაზიანების საკითხი,939 რამაც უნიკალურ ფრესკებს მნიშვნელოვანი ზიანი 

მიაყენა.940 მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე წარმართულ ნებისმიერ 

საქმიანობაზე პასუხისმგებელია სახელმწიფო, როგორც ძეგლის დაცვის უმთავრესი 

გარანტი. საქართველოს კი არაერთი ვალდებულება ეკისრება მსოფლიო კულტურული და 

ბუნებრივი მემკვიდრეობის კონვენციის, ასევე, ვენეციის ქარტიის941 გათვალისწინებით. ამ 

შემთხვევაში გამოვლინდა არაერთი ხარვეზი, რაც სახელმწიფოს მხრიდან დროულ და 

ეფექტიან რეაგირებას მოითხოვს, მით უფრო, რომ ბაგრატის ტაძრის ნუსხიდან ამოღების942 

შემდეგ, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებს შორის სულ 3 ძეგლია943 

საქართველოდან; მათზე ზრუნვა და შენარჩუნება კი სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი 

საზრუნავი უნდა იყოს.  

სამწუხაროდ კვლავ ხელშესახები შედეგების გარეშე მიმდინარეობს საყდრისი-ყაჩაღიანის 

უძველესი ოქროს მაღაროს დაზიანებისა და განადგურების, ასევე, რუისი–რიკოთის 

                                                   
938 საქართველოს კონსტიტუციის მე-20 მუხლი. 

939 ხელმისაწვდომია:  <https://bit.ly/3drJfeF> [ბოლოს ნანახია 17.02.2021].  

940 საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ მსოფლიო 

მემკვიდრეობის ძეგლზე, „გელათის მონასტერი“ ჩატარებული გეგმური მონიტორინგის მისიების 11 

მარტის, 30 აპრილის, 16-19 ივნისისა და 10 -11 აგვისტოს ანგარიშები. 

941 ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების კონსერვაციისა და რესტავრაციის საერთაშორისო ქარტია. 

942 ბაგრატის ტაძარი რეკონსტრუქციის შემდეგ, 2017 წელს „იუნესკომ” მსოფლიო კულტურული 

მემკვიდრეობის სიიდან ამოიღო, ასეთივე რისკის ქვეშ იყო გელათის მონასტერიც, თუმცა მისთვის 

სტატუსის შენარჩუნება მოხერხდა. 

943 გელათის მონასტერი, მცხეთის ისტორიული ძეგლები, ზემო სვანეთი. 
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საავტომობილო გზის მშენებლობის პროცესში არქეოლოგიური ობიექტების განადგურების 

ფაქტებზე დაწყებული სისხლის სამართლის საქმეების გამოძიება.944 

19.2. კანონმდებლობა 

 

წლებია მიმდინარეობს მუშაობა „კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის კოდექსის“ 

პროექტზე. მნიშვნელოვანია, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ინტერესებზე 

ორიენტირებული კანონპროექტი, პროფესიული ჯგუფებისა და საზოგადოების 

ჩართულობის გზით, მაქსიმალურად დროულად შემუშავდეს და წარედგინოს პარლამენტს, 

ხოლო საკანონმდებლო ორგანომ დროულად მიიღოს იგი. 

საანგარიშო წელს საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო მსოფლიო 

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის - გელათის რეაბილიტაციის საკითხმა. 

სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ამ საქმის შესწავლისას გამოვლენილი ერთ-ერთი 

პრობლემა,945 საკანონმდებლო დონეზე არსებული სისტემური ხარვეზია. კერძოდ, მოქმედი 

კანონმდებლობა ნებართვის მფლობელს ავალებს, კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ 

ძეგლებზე ჩატარებული სამუშაოების თაობაზე, სააგენტოს პერიოდულად წარუდგინოს 

შუალედური ანგარიში,946 რის შესახებაც დგება სამუშაოთა ეტაპობრივი ჩაბარების შესახებ 

ოქმი.947 თუმცა, ეტაპობრივი ჩაბარების დროს, კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს 

შესრულებული სამუშაოების ხარისხის საექსპერტო დასკვნის გზით შეფასების 

ვალდებულებას. მითითებული ხორციელდება მხოლოდ სააგენტოს მიერ დაფინანსებულ 

პროექტებში, ხელშეკრულების ერთ-ერთ პირობად განსაზღვრის საფუძველზე.948 გელათის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების წყარო არ ყოფილა სააგენტოს ბიუჯეტი, 

ამდენად, მსგავსი მოთხოვნა შემსრულებლის მიმართ არ დამდგარა. ასეთი 

საკანონმდებლო ვალდებულების არარსებობის პირობებში კი, რისკის ქვეშ დგება 

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლები და მასზე წარმართული სამუშაოების 

შესაბამისობა გაცემულ სანებართვო პირობებთან.   

სამწუხაროდ, კვლავ არ არსებობს კომპლექსური და ეფექტიანი მექანიზმები კერძო 

საკუთრებაში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად,949 რაც 

ყოველდღიურად ამძიმებს ასეთი ძეგლების რთულ მდგომარეობას, ცალკეულ 

შემთხვევებში აჩქარებს ძეგლის სტატუსის მქონე კერძო საკუთრების ნგრევის პროცესს, და 

ზოგიერთ შემთხვევაში კი, შეუძლებელს ხდის მის აღდგენა-გაძლიერებას. ამასთან, ასეთი 

ვითარება შეუძლებელს ხდის მოქალაქეთა ისეთ ბაზისურ სერვისებზე წვდომას, 

                                                   
944 №027291214001 და №074140214801 საქმეები, საქართველოს გენერალური პროკურატურის 9.03.2021, 

№13/12920 წერილი. 

945 ვრცლად იხ. მომდევნო თავში. 

946„კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 52-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი. 

947 „იქვე, მე-5 პუნქტი. 

948 ინფორმაცია მოგვეწოდა საქმის შესწავლის ფარგლებში გამართული ზეპირი მოსმენის ფარგლებში. 

949 ვრცლად იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2019, 

234-დან. 
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როგორიცაა წყალი და სანიტარია, რასაც, თავის მხრივ, სათანადო საცხოვრებლის, 

ჯანმრთელობის, სიცოცხლის, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვის 

უფლებების რეალიზაციასთან აქვს კავშირი.950  

ასევე, როგორც სახალხო დამცველმა 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში განმარტა, 

კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევებისთვის 

დაკისრებული სანქციების შემსუბუქება, ვერ უზრუნველყოფს კულტურული 

მემკვიდრეობის წინააღმდეგ ჩადენილი უკანონო ქმედებების პრევენციასა და აღკვეთას,951 

რაც გაუმართლებელია. 

19.3. გელათი  

 

სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გელათის საქმის შესწავლის შედეგებმა ცხადყო, რომ 

ამ შემთხვევაში იკვეთება არა მხოლოდ სისტემური საკანონმდებლო ხარვეზები, არამედ, 

კონსერვაცია-რეაბილიტაციის952 მიმდინარეობასთან, მათ შორის, გატარებულ დროებით 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული პრობლემებიც. კერძოდ, როგორც ირკვევა, არ მოიპოვება 

საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასება ძეგლის 2018-2019 წლებში განხორციელებულ 

სახურავის რეაბილიტაციის პროექტზე.953 საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით, არ 

ყოფილა სათანადოდ დასაბუთებული გადახურვისას კონკრეტული მეთოდოლოგიის 

გამოყენების უპირატესობები და საჭიროებები. ამასთან, ნებართვის გაცემის ეტაპზე არ 

შეუმოწმებიათ გამოსაყენებელი მასალა, კერძოდ, გამოყენებული კრამიტის954 ხარისხი 

ნებართვის გაცემის ეტაპზე კი არა, შესაბამისი დადებითი გადაწყვეტილების მიღების 

შემდეგ შეფასდა.955 იმ პირობებში, როდესაც საქმე ეხება მე-12 საუკუნის მსოფლიო 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს და არსებობს წინა პერიოდში განხორციელებული 

                                                   
950 სახალხო დამცველის №04-11/6440, 2/07/2020 რეკომენდაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერს 

და კრწანისის რაიონის გამგებელს ქ. თბილისში, ბეთლემის აღმართი №8-ში მცხოვრებ მოქალაქეთა 

საცხოვრებელ პირობებთან დაკავშირებით.  

951 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, 2019, თბილისი, 2020, 308. 

952 გელათის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც 2008 წელს შემუშავდა, 

სხვადასხვა სამუშაოებს ითვალისწინებდა და ეტაპობრივად, წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა. 

დაგეგმილ ღონისძიებებს შორის მთავარი ტაძრის სახურავის ცვლილება იყო. გადახურვითი სამუშაოები 

რამდენიმე ეტაპად წარიმართა. კერძოდ, 2014-2018 წლებში შეიცვალა ტაძრის ზედა ნაწილების, მათ შორის, 

გუმბათის გადახურვა, ხოლო 2018-2019 წლებში კი, ტაძრის ქვედა ნაწილის, მათ შორის, ეკვდერების 

გადახურვა.  
953 დოკუმენტაციის მიხედვით, 2010 წლის ივლისში, გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა 

და კულტურის ორგანიზაციის მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტმა გასცა შეფასება „გელათის 

მონასტრის“ კონსერვაციის გეგმაზე, ხოლო საერთაშორისო ICOMOS-ის ტექნიკური შეფასება მხოლოდ 

მთავარი ტაძრის გუმბათის ყელის სტრუქტურულ გამაგრებაზე არსებობს.  

954 ტაძრის გადახურვისას გამოყენებულია სხვადასხვა სახის კრამიტი - მოჭიქული და კერამიკული. მათ 

ერთმანეთისგან განასხვავებს დამზადების ტექნოლოგია და გამოყენებული მასალა. 

955 კერძოდ, ტაძრის ეკვდერების გადახურვის თაობაზე ნებართვის მოსაპოვებლად, მოთხოვნა 

წარდგენილი იქნა 2018 წლის 14 მარტს, რაზეც დადებითი გადაწყვეტილება მომდევნო დღეს, 2018 წლის 15 

მარტს, გაიცა. ხოლო კრამიტის შეფასება, 2018 წლის 30 აპრილს ჩატარდა. 
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რეაბილიტაციის თაობაზე პროექტის ფარგლებში გამოსაყენებელი მასალის ტექნიკური 

შეფასების წარდგენის პრაქტიკაც, მიგვაჩნია, რომ სააგენტოს მეტი ყურადღება უნდა 

გამოეჩინა ნებართვის გაცემის ეტაპზე და არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებითა და 

რისკების შემცირების მიზნით, ნებართვის მაძიებლისათვის გამოსაყენებელ მასალასთან 

დაკავშირებული დასკვნის წარდგენაც დაევალებინა. დღესდღეობით, წყლის 

ინფილტრაციის ერთ-ერთ შესაძლო მიზეზად გადახურვისას გამოყენებული 

მეთოდოლოგია (კრამიტის დაწყობის ტექნოლოგია) და დაზიანებულ კრამიტი 

სახელდება.956  

ნებართვის გაცემის ეტაპზე არსებულ პრობლემებთან ერთად, გამოვლინდა გაწეული 

სამუშაოების ზედამხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემებიც. კერძოდ, სახეზეა 

სააგენტოს მიერ სამუშაოების არასათანადო და არაეფექტიანი ზედამხედველობა, ასევე, 

შესრულების პროცესში არასაკმარისი ჩართულობა. სააგენტოს, მოთხოვნის მიუხედავად, 

სახალხო დამცველისათვის არ მოუწოდებია ის დოკუმენტაცია, რომლებიც 2014-2019 

წლებში გაწეულ სამუშაოებზე მათ მიერ მონიტორინგის ადგილზე ჩატარებას  

დაადასტურებდა.957 აღნიშნული კი კიდევ ერთხელ ადასტურებს სამუშაოების 

ეტაპობრივად ჩაბარების საექსპერტო შეფასების საჭიროებას.958 

დაგვიანდა რეაგირება დროებითი ღონისძიებების როგორც დაგეგმვის, ისე შესრულების 

კუთხით. მაშინ როდესაც სააგენტო გელათში დაზიანებების თაობაზე ინფორმაციას 2020 

წლის თებერვალ-მარტში ფლობდა, ნალექებისგან დაცვის მიზნით, დროებითი გადახურვა 

დეკემბერში დასრულდა. კიდევ უფრო საგანგაშოა ის, რომ თითქმის ათი თვის შემდეგ 

მოწყობილი დროებითი გადახურვაც მალევე დაზიანდა.959   

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს სახალხო დამცველი 

კრიტიკულად აფასებს სააგენტოს საქმიანობას გელათთან მიმართებით. მნიშვნელოვანია 

ზუსტად დადგინდეს ის მიზეზები, რის გამოც ზიანი ადგება ტაძარს და მომავალში 

გატარდეს ყველა საჭირო ღონისძიება მათ თავიდან ასარიდებლად და დამდგარი 

შედეგების გამოსასწორებლად. 

19.4. საფრთხეში მყოფი ძეგლები 

 

სახალხო დამცველს მნიშვნელოვნად მიაჩნია სახელმწიფო უწყებების მხრიდან 

ყურადღება დაეთმოს 2020 წლის ბოლოს, ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების 

                                                   
956  ICOMOS საქართველოს კომენტარები „გელათის მონასტრის“ კონსერვაციულ მდგომარეობაზე, 12.10.2020. 
957 სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 30 ოქტომბრის №11937/20,   

2020 წლის 24 ნოემბრის №12848/20 და 2021 წლის 24 მარტის №09/901 წერილები.   

958 ვრცლად იხილეთ კანონმდებლობის ქვეთავში. 

959ხელმისაწვდომია:  <https://bit.ly/2OJ46Q4 > [ბოლოს ნანახია 17.02.2021]. 
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საერთაშორისო საბჭოს ICOMOS-ის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს960 და მასში ასახული 

გამოწვევების საპასუხოდ დაიგეგმოს და გადაიდგას შემხვედრი ნაბიჯები.   

ხსენებული დოკუმენტის თანახმად, მსოფლიოში საფრთხეში მყოფი ძეგლების 

ჩამონათვალში საქართველოდან მოხვდა: ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობა, ხადას 

ხეობა, დავით-გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი. 

ანგარიშის მიხედვით, ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის ბევრმა ძეგლმა დაკარგა 

ისტორიული მახასიათებლები, ზოგიერთი ძველი შენობა კი მრავალფუნქციური, 

მასშტაბური და შეუსაბამო ნაგებობებით ჩანაცვლდა;961 ამასთან, ბათუმის „განახლებას“ 

შეეწირა ძველი უბნების გარემო, ურბანული რიტმი, სტილისტური სიმარტივე და 

ტრადიციული გამწვანების ხასიათი; ისტორიულ ცენტრში პროცესები უმართავი გახდა. 

ისტორიული ბათუმის ღირებულებების გააზრების ნაკლებობის, ადგილობრივი 

ხელისუფლების არათანმიმდევრული პოზიციებისა და სუსტი პოლიტიკური ნების 

გამოვლინების ერთ-ერთ მაგალითად განხილულია პროექტი „ბათუმი რივიერა“.962 

ნათქვამია, რომ პროექტის ფარგლებში, 2018 წელს, ბათუმის მერიამ დაცვის ზონიდან 

ამოიღო ძველი ნავსადგურის მიმდებარე ტერიტორია; ავტორების შეფასებით, 

შემოთავაზებული გეგმის შესრულების შემთხვევაში, განადგურდება ბათუმის, როგორც 

ისტორიული ზღვისპირა ქალაქის იდენტობა.963 ხსენებული ანგარიში კიდევ ერთხელ 

ადასტურებს ბათუმის განაშენიანების თვალსაზრისით არსებულ მძიმე გამოწვევებს, 

რომელთა გათვალისწინებითაც, კიდევ უფრო საგანგაშოა, რომ ამ დრომდე ქალაქ ბათუმს 

არ გააჩნია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცითი განვითარებისა და 

განაშენიანების მართვის დოკუმენტი, ასევე, ქ. ბათუმის ისტორიულ-კულტურული 

საყრდენი გეგმა.964 

ზემოაღნიშნულ ანგარიშში, ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის პროექტის 

გათვალისწინებით, ასევე მოხვდა ხადას ხეობის965 კულტურული ლანდშაფტი, რომელიც 

მდიდარია მნიშვნელოვანი კულტურული და არქიტექტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლებით. საგულისხმოა, რომ ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე მითითებით, სახალხო 

დამცველმა წინა საპარლამენტო ანგარიშში966 განმარტა, რომ კულტურული 

                                                   
960ICOMOS, Heritage at Risk, World Report 2016-2019 on Monuments and Sites in Danger, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/39qtvWe>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 
961 იქვე, 39. 

962 აღნიშნულ პროექტზე, საქართველოს სახალხო დამცველმა, სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო 

ზედამხედველობის სააგენტოს №04-11/12850, 28/11/2019 რეკომენდაციით მიმართა და საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების წარმართვისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის უფლებების 

შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება მოითხოვა. 

963ICOMOS, Heritage at Risk, World Report 2016-2019 on Monuments and Sites in Danger, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/39qtvWe>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021], 40. 

964 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 18.02.2021. №14-1421077310 წერილი. 

965ICOMOS, Heritage at Risk, World Report 2016-2019 on Monuments and Sites in Danger, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/39qtvWe>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021], 48. 

966 საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, 2019, თბილისი, 2020,309. 
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მემკვიდრეობის დაცვის ინტერესების გათვალისწინების საჭიროება განსაკუთრებით 

იკვეთება მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შემთხვევაში. ამდენად, 

მნიშვნელოვანია, მათი დაგეგმვა-განხორციელებისას კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლებზე/ობიექტებზე მოსალოდნელი შედეგების ყოველმხრივი გამოკვლევა და 

გადაწყვეტილებების მიღებისას, მათი დაცვის ინტერესების გათვალისწინება. რისკების 

სრულყოფილი შესწავლისა და პროექტის განხორციელების ალტერნატიული 

შესაძლებლობების განხილვის აუცილებლობაზეა საუბარი ICOMOSI-ის ანგარიშშიც.967 

ამავე ანგარიშში მოხვდა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი968 და ერთ-ერთ მთავარ 

პრობლემად მისი ფიზიკური არასტაბილურობა მიეთითა, რაც გამოწვეულია კლდეების 

დეზინტეგრაციით; ამასთან, ზოგიერთი ნაწილის ჩამონგრევამ დაამძიმა არსებული 

რთული ვითარება. ამ და სხვა პრობლემების გათვალისწინებით, ანგარიშში 

მითითებულია დავით გარეჯის მონასტრების ინვენტარიზაციასა და კომპლექსის 

მულტიდისციპლინური შესწავლის საჭიროებაზე, არსებული ვითარების გარკვევისა და 

პრიორიტეტების დასახვის მიზნით. ხოლო შემდგომ ნაბიჯებად დასახულია ტერიტორიის 

კონსერვაციისა და გენერალური გეგმების შემუშავება. 

წინადადებები 

საქართველოს პარლამენტს: 

 „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების 

შეტანის გზით, კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლზე სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების ეტაპობრივი ჩაბარება დაექვემდებაროს სავალდებულო საექსპერტო 

შეფასებას; 

 უზრუნველყოს რეგულაციების შემუშავება და ინიცირება კერძო საკუთრებაში 

არსებული სარეაბილიტაციო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების 

შენარჩუნება-განვითარების ხელშესაწყობად, ასეთ ძეგლებთან დაკავშირებით, 

უწყებების კომპეტენციებისა და პასუხისმგებლობების მკაფიოდ გამიჯვნითა და 

სახელმწიფოს აქტიური როლის განმტკიცებით. 

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, სსიპ 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს:  

 დაასრულოს „კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის კოდექსის“ პროექტზე 

მუშაობა და მოახდინოს მისი ინიცირება; 

 შეისწავლოს ხადას ხეობასთან, დავით-გარეჯის კომპლექსთან და ბათუმთან 

დაკავშირებით, ICOMOS-ის  ანგარიშში ასახული პრობლემები და კომპეტენციის 

ფარგლებში დაგეგმოს საპასუხო ღონისძიებები; 

                                                   
967 ICOMOS-ის ანგარიში, გვ. 48-49. 

968 იქვე, გვ. 44-დან, ავტორი: მარიამ დვალიშვილი, საქართველოს ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი, 

ევროპა ნოსტრას წარმომადგენლობა საქართველოში. 
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 გელათის სამონასტრო კომპლექსში ჩატარდეს ყველა აუცილებელი კვლევა 

დაზიანების სათანადო მიზეზების დასადგენად, დაიგეგმოს და გატარდეს დროული 

და ეფექტიანი ღონისძიებები მათ აღმოსაფხვრელად; 

 გელათის შეუქცევადი დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, დაგეგმილი 

სამუშაოები შესრულდეს იმგვარად, რომ ხელი არ შეუშალოს დაზიანების 

გამომწვევი ზუსტი მიზეზების დადგენის მიზნით ჩასატარებელ კვლევებს; 

 გელათში, როგორც გამოვლენილი ხარვეზების მიზეზების დასადგენად, ისე 

სამომავლო ღონისძიებების დაგეგმვისას, უზრუნველყოს კვალიფიციური, 

დამოუკიდებელი საერთაშორისო/ადგილობრივი ექსპერტების ჩართულობა. 

 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 პერიოდულად, საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია რუისი–რიკოთის 

საავტომობილო გზის მშენებლობის პროცესში არქეოლოგიური ობიექტების 

განადგურების და საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღაროს დაზიანებისა 

და განადგურების ფაქტების გამოძიების მიმდინარეობის და პროგრესის შესახებ. 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას: 

 შეიმუშაოს და დაამტკიცოს  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცითი 

განვითარებისა და განაშენიანების მართვის დოკუმენტი და ქ. ბათუმის 

ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



336 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

20.  ადამიანის უფლებათა სწავლება 

20.1. შესავალი 

ადამიანის უფლებათა სწავლების ხელშეწყობის მიზნით, სახალხო დამცველი განაგრძობს 

მდგრად, გრძელვადიან შედეგებზე ორიენტირებულ, სისტემურ მიდგომას. საანგარიშო 

პერიოდში შესრულებული საქმიანობები, ფორმალური განათლების ყველა დონეზე 

განათლების სახელმწიფო პოლიტიკისა და კანონმდებლობის ანალიზსა და გამოვლენილი 

ხარვეზების აღმოსაფხვრელად მომზადებულ წინადადებებს/რეკომენდაციებს 

აერთიანებდა. COVID-19-ით გამოწვეული შეზღუდვების მიუხედავად, აპარატი 

არაფორმალური განათლების მიმართულებითაც განაგრძობდა მუშაობას და სხვადასხვა 

სამიზნე ჯგუფისთვის ადამიანის უფლებებზე ტრენინგებსა და საინფორმაციო 

შეხვედრებს მართავდა.969  

ადამიანის უფლებათა განათლების მიმართულებით საქმიანობის სტრუქტურიზების 

მხრივ, მნიშვნელოვანი ორიენტირი იყო გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი 

კომისარიატისა (OHCHR) და დანიის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტის (DIHR) მიერ 

მომზადებული გაეროს მდგრადი განვითარების 4.7. მიზნის განხორციელების 

მონიტორინგის ჩარჩო დოკუმენტი.970 უნდა აღინიშნოს, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის 

ეროვნული ინსტიტუტებისთვის გამიზნული ეს ინსტრუმენტი სხვა ხუთ ქვეყანასთან 

ერთად, საქართველოს სახალხო დამცველთან თანამშრომლობით შემუშავდა.971  

უმაღლესი განათლების სფეროში უფლებათა სწავლების ხელშეწყობის მიზნით, 2020 

წელს, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტთან (EWMI) თანამშრომლობით, 5 

სახელმწიფო და 4 კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, მთელი 

საქართველოს მასშტაბით, კომპლექსური კვლევა ჩატარდა. კვლევის ფარგლებში შეფასდა 

სამართლის საბაკალავრო პროგრამებში ადამიანის უფლებათა ინტეგრირების ხარისხი. ამ 

ეტაპზე მიმდინარეობს კვლევის შედეგების პირველადი ანალიზი.  

ზოგადი განათლების სფეროს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნულ ცენტრთან თანამშრომლობით, მომზადდა ონლაინ ტრენინგ კურსი ადამიანის 

უფლებებში.972  

2020 წელს, შესაძლოა, პროდუქტიულად შეფასდეს თანამშრომლობა ადამიანის 

უფლებათა სწავლების საკითხებზე რეკომენდაციათა მთავარ ადრესატ უწყებასთან - 

                                                   
969 სახალხო დამცველის აპარატის სტრუქტურულმა ერთეულებმა სულ 694 საინფორმაციო შეხვედრა 

ჩაატარეს სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფთან საქართველოს მასშტაბით, ასევე ჩატარდა 20 ტრენინგი და 

სემინარი, მომზადდა და დაიბეჭდა თემატური ბროშურები და ერთი სახელმძღვანელო.  
970 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3bQTgAR > [ ბოლოს ნანახია 12.03.2021]. 

971 ავსტრალია, დანია, საქართველო, ფილიპინები, ნიგერია, ეკვადორი. 

972 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2Ory6jX > [1ბოლოს ნანახია 12.03.2021]. 
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განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან. უწყებასთან 

ერთობლივი მუშაობის შედეგად შემუშავდა საგანმანათლებლო ონლაინ კურსი 

პედაგოგებისთვის. „დემოკრატიული კულტურისა და ადამიანის უფლებების სწავლების 

ხელშეწყობის პროგრამის” ქოლგის ქვეშ მიმდინარეობს სასწავლო პროცესში ჩართული 

პირების სისტემატური ტრენინგები ადამიანის უფლებათა შესახებ, რაც სახალხო 

დამცველის რეკომენდაციას, უფლებათა შესახებ ერთიანი ტრენინგ პოლიტიკის მიდგომის 

განხორციელების თაობაზე, ნაწილობრივ ეხმიანება. 

მნიშვნელოვანია, რომ სასკოლო სახელმძღვანელოების/მაკეტების გრიფირების კომისიის 

შინაარსობრივი და ორგანიზაციული პროცესის დახვეწის კუთხით, სამინისტრომ 

გაითვალისწინა მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები. თუმცა, რეცენზირების ორგანიზაციულ 

ასპექტებთან მიმართებით, რამდენიმე რეკომენდაცია კვლავ შეუსრულებელი რჩება. არ 

ყოფილა პროგრესი პოლიტიკის დოკუმენტების (ადამიანის უფლებათა სწავლების 

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა) შემუშავებასა და სკოლებში 

პროზელიტიზმის/რელიგიური ინდოქტრინაციის შემთხვევათა პროაქტიული გამოვლენის 

კუთხით.  

ადგილობრივი თვითმმართველობების მიმართ გაცემული რეკომენდაციები - „ადრეული 

და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით 

გათვალისწინებული ნორმატიული აქტების მიღების თაობაზე, ადგილობრივი 

თვითმმართველობების მხოლოდ მცირე ნაწილმა შეასრულა და ისიც, ნაწილობრივ.973  

20.2. ადამიანის უფლებათა სწავლების ხელშეწყობის სახელმწიფო 

პოლიტიკა 

ადამიანის უფლებათა კულტურის დამკვიდრება ქვეყანაში სახელმწიფოთა 

ვალდებულებაა, რაც კომპლექსურ მიდგომას მოითხოვს და მოიცავს უფლებათა შესახებ 

ფორმალური და არაფორმალური განათლების პოლიტიკის ფორმირებასა და პრაქტიკული 

ღონისძიებების განხორციელებას, შესაბამისი რესურსების გამოყოფით.  

წინამდებარე თავში განხილულია სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებში, ასევე 

სახელმწიფო ბიუჯეტში, უფლებათა სწავლების საკითხების გათვალისწინების ხარისხი 

და ამ დოკუმენტების შესრულების ეფექტიანობის მონიტორინგის კუთხით არსებული 

გამოწვევები. აქვე, განხილულია ზოგადი განათლების რეფორმით („ახალი სკოლის 

მოდელი”), კერძოდ კი, სკოლების ავტონომიის ხარისხის ზრდით, გამოწვეული 

                                                   
973 რეკომენდაციებით მოთხოვნილი ნორმატიული აქტები დაამტკიცა თიანეთის მუნიციპალიტეტებმა. 

კასპის მუნიციპალიტეტმა გვაცნობა, რომ მათ აღნიშნული დოკუმენტი დამტკიცებული ჰქონდათ  წინა 

წლებში. დებულების პროექტი მოამზადეს ზესტაფონის, ლანჩხუთის, ტყიბულის მუნიციპალიტეტებმა; 

თუმცა, საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული ნორმატიული აქტები არ დამტკიცებულა.  
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ტენდენციების გავლენა სკოლებში რელიგიური ნეიტრალობის პრინციპის დაცვასა და 

უფლებების პრინციპებთან შესაბამისი სასწავლო პროცესის წარმართვაზე. 

20.2.1. ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია და 

სამოქმედო გეგმა 

ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და ცნობიერების ამაღლებაზე მიმართული 

ღონისძიებების შესახებ სახელმწიფოს პოლიტიკა და ხედვა ასახული იყო ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ეროვნულ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში (2018-2020).974 

დოკუმენტი, მასში განსაზღვრული 27 ამოცანიდან 11 ამოცანის შესრულების 

ინდიკატორად, უფლებათა თაობაზე არაფორმალური განათლების შესახებ აქტივობებს 

მიუთითებდა.975 შესაბამისად, უფლების შესახებ თემატურ ტრენინგსა თუ 

საგანმანათლებლო ღონისძიებას, როგორც გეგმის განხორციელების ინსტრუმენტებს, 

მნიშვნელოვანი ფუნქცია ენიჭება. თუმცა მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ხსენებული 

ამოცანების შესრულების ინდიკატორები (outcome indicator) გაზომვას არ ექვემდებარება, 

ამასთანავე, ინდიკატორები საერთოდ არ არის განსაზღვრული სამოქმედო გეგმაში 

მითითებული აქტივობებისა (output indicator) და მიზნებისთვის (impact indicator), რაც 

შესაძლებელს გახდიდა ადამიანის უფლებათა არაფორმალური განათლების კუთხით 

სახელმწიფოს პოლიტიკისა და პროგრამების ეფექტიანობის გაზომვას. ამის თაობაზე 

ევროკავშირისა და გაეროს მიერ ერთობლივად მომზადებულ ადამიანის უფლებათა 

დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის გაუმჯობესების 

შესახებ რეკომენდაციების დოკუმენტშიც არის მითითებული.976  

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური 

ანგარიშიც977, თავის მხრივ, მიუთითებს შესრულებული საგანმანათლებლო აქტივობების 

შესახებ ინფორმაციაზე, მაგალითად, ტრენინგებისა და მათში მონაწილეთა რაოდენობაზე. 

თუმცა, რადგანაც ამ რაოდენობრივი მონაცემების შედარება სამოქმედო გეგმის 

აქტივობების, ამოცანებისა და მიზნების ეფექტიანი შესრულების გაზომვად 

ინდიკატორებთან, მათი არარსებობის გამო, ვერ ხერხდება, სამოქმედო გეგმის 

შესრულების ეფექტიანობის სრულფასოვანი შეფასებაც შეუძლებელია.  

                                                   
974 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №182, 2018 წლის 17 აპრილი, ადამიანის უფლებათა დაცვის 

სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2018-2020 წლებისთვის) დამტკიცების შესახებ. ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3csj99a > [ბოლოს ნანახია 30.03.2021].  
975 იქვე. 

976 Recommendations on a proper monitoring system and ongoing activities for the Georgian National Human Rights 

Action Plan, EU-UNDP Joint Project “Human Rights for All" In partnership with the Human Rights Secretariat, Administration 

of the Government of Georgia, 2017 წლის სექტემბერი; ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2OLIO4n> [ბოლოს 

ნანახია 12.03.2021]. 
977 ანგარიში მოიცავს 2018-19 წლებს, 2020 წლის შესახებ ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის 

სამდივნოს არ წარუდგენია; ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2Q253nv > [ ბოლოს ნანახია 12.03,2021]. 
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20.2.2. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი 

სტრატეგია 

მსგავს ტენდენციას ვხვდებით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ერთიან 

სტრატეგიაშიც (2017-2021)978, თუმცა დოკუმენტში უფრო მწირია მითითებები ადამიანის 

უფლებათა სწავლების ხელშემწყობ ღონისძიებებზე. ნახსენებია მხოლოდ სტრატეგიის 

დოკუმენტში ადრეული და ზოგადი განათლების მიზნებთან მიმართებით979, ხოლო 

სტრატეგიის ლოგიკურ ჩარჩოსა980 და სამოქმედო გეგმაში981 ხსენებული მიზნების 

კონკრეტულ ამოცანებად და აქტივობებად ფორმულირება არ ხდება.  

ზემოხსენებული ფაქტორებიდან გამომდინარე, იკვეთება როგორც ფორმალური, ისე 

არაფორმალური განათლების სფეროში უფლებათა სწავლების ხელშეწყობის ერთიანი, 

კოორდინირებული ძალისხმევის საჭიროება. ამ მიზნისთვის ეფექტიანი მექანიზმი 

იქნებოდა ადამიანის უფლებათა სწავლების ერთიანი სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 

შემუშავება. ადამიანის უფლებათა სწავლების ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო 

გეგმის შემუშავება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს უწყებათაშორის კოორდინაციას, 

ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო სექტორის ძალისხმევათა 

კონსოლიდირებას, დუბლირებების თავიდან აცილებასა და რესურსების ეფექტიან, 

საჭიროებებზე დაფუძნებულ განკარგვას. უფლებათა სწავლების ეროვნული სტრატეგიისა 

და სამოქმედო გეგმის მნიშვნელობის აღიარებისას, გაერომ (OHCHR) სახელმწიფოთათვის 

მოამზადა სახელმძღვანელო მსგავსი ინსტრუმენტის შემუშავების, ასევე მისი 

შესრულების მონიტორინგის მექანიზმების შესახებ.982 აქვე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს 

სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებაც, რომლებმაც გაეროს ინსტრუქციებზე983 დაყრდნობით 

შეიმუშავეს და განახორციელეს ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმები.984  

ადამიანის უფლებათა სწავლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავების შესახებ, 

სახალხო დამცველმა რეკომენდაცია გასცა 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში.985 თუმცა 

                                                   
978 საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 7 დეკემბრის დადგენილება №533, „საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-2021-ის” დამტკიცების შესახებ; ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/30H7JbS> [ბოლოს ნანახია 12.03.2021]. 

979 იქვე. დანართი 1, გვ. 12, 13, 16, 22. 

980 იქვე, დანართი 3. 

981 იქვე, დანართი 2. 

982 OHCHR, Handbook on National Human Rights Plan of Action, Professional Training Series No. 10, 29/08/2002), 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3ezdhOa > [ბოლოს ნანახია 12.03.2021]. 

983 OHCHR, Guidelines for National Plans of Action for Human Rights Education (1997), (A/52/469/Add.1 and 

A/52/469/Add.1/Corr.1, 20 October 1997 and 27 March 1998), ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2OHV3Pr  > [ბოლოს 

ნანახია 12.03.2021]; OHCHR, Handbook on National Human Rights Plan of Action, Professional Training Series No. 10, 

29/08/2002, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3ezdhOa > [ბოლოს ნანახია 12.03.2021]. 

984 OHCHR, National Action Plans for Human Rights Education, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3tcr01h > [ბოლოს 

ნანახია 12.03.2021]. 

985 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 319. 
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საქართველოს პარლამენტმა ანგარიშის თაობაზე მიღებულ დადგენილებაში ეს 

რეკომენდაცია არსებითად განსხვავებული შინაარსით, სტრატეგიისა და სამოქმედო 

გეგმის შემუშავების ასპექტის გარეშე ასახა.986 

გაეროს მიერ შემოთავაზებული პრინციპით მომზადებული სამოქმედო გეგმა და მისი 

შესრულების შესახებ ანგარიში გაზრდის უფლებათა სწავლების სახელმწიფო პოლიტიკის 

ეფექტიანობას, გააუმჯობესებს სახელმწიფოს მიერ ადამიანის უფლებების შესახებ 

საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე 

მომზადებული შესაბამისი ანგარიშების ხარისხს. ამასთან, გაზომვადი ინდიკატორები 

ხელს შეუწყობს გაეროს მდგრადი განვითარების 4.7. მიზნის განხორციელებაზე 

სახელმწიფოს მიერ ანგარიშის მომზადების პროცესს. საგულისხმოა, რომ საქართველოს 

მიერ გაეროს მდგრადი განვითარების 17-ივე მიზნის ნაციონალიზაციის მიუხედავად987, 

ქვეყნის მიერ 2020 წლის 13 ივლისს გაეროში წარდგენილი ნებაყოფლობითი ეროვნული 

მიმოხილვის (VNR) ანგარიში არ მოიცავს ინფორმაციას ადამიანის უფლებების 

განათლებაზე ორიენტირებული 4.7. მიზნის შესრულების შესახებ.988 

20.2.3. ზოგადი განათლების რეფორმის გავლენა სკოლებში 

რელიგიური ნეიტრალიტეტის დაცვისა და ადამიანის 

უფლებათა პრინციპების შესაბამის სწავლებაზე 

ადამიანის უფლებათა სწავლების სახელმწიფო პოლიტიკის ჭრილში მნიშვნელოვანია 

გაანალიზდეს 2018 წელს დაწყებული ზოგადი განათლების რეფორმა („ახალი სკოლის 

მოდელი”), რომელიც სკოლებს ავტონომიასა და დეცენტრალიზაციას, უნიფიცირებულიდან 

დიფერენცირებულ მიდგომაზე გადასვლა სთავაზობს. ამ რეფორმის ფარგლებში, ზოგადი 

განათლების შესახებ კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმადაც 

სკოლებს მიენიჭათ დამოუკიდებლობა, მოსწავლეებს შესთავაზონ ეროვნული სასწავლო 

გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო 

ღონისძიებები, სავალდებულო ან ფაკულტატური სახით.989   

                                                   
986 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 29 

ივნისის დადგენილება, მე-8 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი. ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3tkv67L>[ბოლოს 

ნანახია 12.03.2021]. 

987 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3craROH > [ბოლოს ნანახია 12.03.2021]. 

988 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/38zA2NM > [ბოლოს ნანახია 12.03.2021]. 

989 „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მიღებული 2005 წლის 8 აპრილს, 2021 წლის 23 

თებერვლის მდგომარეობით 33-ე მუხ. მე-4 პუნ. 

ასევე, „ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის №40/ნ ბრძანების პირველი მუხლით დამტკიცებული დებულების 22-ე 

მუხლი, მე-2 და მე-3 პუნქტები, 2021 წლის 25 თებერვლის მდგომარეობით. 
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მიუხედავად იმისა, რომ განათლების საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო 

ორგანიზაციები (OECD, UNICEF) დადებითად აფასებენ სკოლების ავტონომიის გაზრდას990, 

საუბრობენ სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის კუთხით დეცენტრალიზაციის 

რისკებზე და გასცემენ რეკომენდაციებს ძლიერი ანგარიშვალდებულებისა და სწავლების 

ხარისხის კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავების აუცილებლობაზე.991 

სკოლების დამოუკიდებლობის ხარისხის ზრდასა და ზოგადსაგანმანათლებლო სივრცის 

რელიგიურ ნეიტრალობას შორის კორელაციაზე მიუთითებს საქართველოს სახალხო 

დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭო თავის რეკომენდაციებში.992 საბჭო 

უარყოფითად აფასებს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში 2019 წლის 8 აგვისტოს №164/ნ 

ცვლილებას და მიუთითებს, რომ სკოლების ავტონომიის ხარისხის ზრდამ, შესაძლოა, 

„მასობრივად გამოიწვიოს კონფესიური რელიგიური სწავლების დანერგვა და 

იმავდროულად, განათლების სამინისტროს ზედამხედველობის მიღმა დატოვოს 

საკითხი”.993 რელიგიური ნეიტრალობის დარღვევის არაერთ ფაქტს განიხილავს ასევე 

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი 2019 წლის ანგარიშში.994 

სასწავლო პროცესში რელიგიური ინდოქტრინაციისა და პროზელიტიზმის რისკს ეხება 

სახალხო დამცველის 2019 წლის 29 ნოემბრის №17-1/12888 წინადადება995 და 2020 წლის 24 

თებერვლის №17-1/2139 რეკომენდაცია;996 ხოლო სასკოლო სივრცეში რელიგიური 

პროზელიტიზმისა და ინდოქტრინაციის პრევენციის კუთხით, სამინისტროს სისტემაში 

არსებული ინსპექტირების არაეფექტიანობაზე ფაქტები წარმოდგენილია 2019 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში და აქვე მითითებულია რეკომენდაცია სასწავლო პროცესში 

რელიგიური ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმის, ან იძულებითი ასიმილაციის მიზნით 

გამოყენების პროაქტიულად გამოვლენის შესახებ.997 განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საპასუხო წერილში აღნიშნულია, რომ 2019-2020 

წლებში, ამ მიმართულებებით სამინისტროს არ გამოუვლენია დარღვევის ფაქტები 

                                                   
990 UNICEF, Student Performance in Georgia According to the Programme for International Student Assessment (PISA), 

2013, 35, ხელმისაწვდომია: < https://uni.cf/3qN8hHU > [ბოლოს ნანახია 13.03.2021]. 

991 OECD Review of Evaluation and Assessment in Education: Georgia; “The Education System in Georgia”, 2019; 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/38BtKgZ > [ბოლოს ნანახია 13.03.2021]. 

ასევე, “Assessment and Recommendations”, OECD, 2019; ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3bJoSrR > [ბოლოს 

ნანახია 13.03.2021]. 

992 საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს რეკომენდაციები, 2020, გვ. 50; 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3rNr4El >, [ბოლოს ნანახია 13/03/2021]. 

993 საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს რეკომენდაციები, 2020, გვ. 50; 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3rNr4El >, [ბოლოს ნანახია 13/03/2021]. 

994 „რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება საქართველოში”, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების 

ინსტიტუტი (TDI), 2010-2019, გვ. 158; ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/30DJcVp > [ბოლოს ნანახია 13.03.2021]. 

995 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3eBB0gk > [ბოლოს ნანახია 13.03.2021]. 

996 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2Ne5Y2U > [ბოლოს ნანახია 13.03.2021]. 

997 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 2020, 317,320. 
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ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ადმინისტრაციული წარმოებების 

ფარგლებში; ასევე, არ შესულა საჩივარი.998 

20.3.  რეგიონებში სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების 

საჭიროებების შესწავლა 

საანგარიშო პერიოდში აპარატის საქმიანობის აქტუალური მიმართულება იყო COVID 19-ით 

გამოწვეული უფლებათა დარღვევის რისკების გამოვლენა და ზიანის შემცირება. ამ 

მიზნით, ასევე, რეგიონებში სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა საჭიროებების 

შესასწავლად, ჩატარდა ონლაინ შეხვედრები შიდა ქართლის, კახეთის, მცხეთა-

მთიანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის, სვანეთის, გურიის, აჭარის, იმერეთის, 

სამეგრელოს რეგიონებში, რომელთაც ჯამში 141 პედაგოგი დაესწრო.  

სამოქალაქო განათლების პედაგოგებმა, განათლების სისტემაში არსებულ საერთო 

გამოწვევებთან ერთად999, საკუთრივ სამოქალაქო განათლებასთან დაკავშირებულ 

პრობლემებზეც მიუთითეს. მათ გამოკვეთეს კიბერბულინგის პრევენციის საკითხებზე 

ცნობიერების ამაღლების აუცილებლობა, რაც მეტად აქტუალური გახდა COVID-19-ის 

პირობებში ონლაინს სწავლებაზე გადასვლის შემდეგ. პედაგოგებმა ონლაინ სივრცის 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხიც განიხილეს და რისკებს შორის დაასახელეს 

ელექტრონულ პროგრამა თიმსში ჩართული მოსწავლეების გადაღება და ინტერნეტ 

სივრცეში გავრცელება. ასევე, გამოწვევად შეფასდა უმცირესობათა წარმომადგენელი 

მოსწავლეებისთვის მათ ენაზე ხელმისაწვდომი სასწავლო მასალების ნაკლებობა ყველა, 

მათ შორის, სამოქალაქო განათლების საგანში.  

შეხვედრების შემდეგ, აპარატს, პედაგოგების მიერ ჩამოთვლილ პრობლემურ საკითხებთან 

დაკავშირებით, კომუნიკაცია ჰქონდა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროსთან. უწყების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, განათლების მართვის 

საინფორმაციო სისტემის (EMIS) მიმდინარე საქმიანობები ორიენტირებულია შინაარსის 

ფილტრაციაზე, სკოლებში უსაფრთხო ინტერნეტის მიწოდებაზე, ინციდენტების შესახებ 

სტატისტიკის წარმოებასა და ონლაინ რესურსების მონიტორინგზე.1000 რაც შეეხება 

ციფრული წიგნიერებისა და კიბერუსაფრთხოების თემებზე ცნობიერების ამაღლებას, 

                                                   
998 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 7 დეკემბრის MES 2 20 

001166650 წერილი. 

999 სოციალური უთანასწორობისა და რესურსებზე არათანაბარი ხელმისაწვდომობის პრობლემები, რაც 

განსაკუთრებით გამოიკვეთა პანდემიის პერიოდში; კომპიუტერულ ტექნიკასა და ინტერნეტზე 

შეზღუდული ხელმისაწვდომობა სოციალურად დაუცველი და მოწყვლადი კატეგორიის 

მოსწავლეთათვის; ასევე, შშმ მოსწავლეებისთვის სწავლების პროცესის სირთულეები, ეთნიკური 

უმცირესობებისთვის დისკრიმინაციის წამახალისებელი გარემოს შექმნის პრევენციის საჭიროებები; 

მოსწავლეთა (ძირითადად, ბიჭების) გაცდენის ფაქტებზე სოფლის/მიწის სამუშაოების გამო.  

1000 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სკოლამდელი და 

ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსის, ლალი კალანდაძის 2020 წლის 21 ივნისის 

MES 7 20 0000494661 წერილი 
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სამინისტროს ინფორმაციით, ამ მიმართულებით ჩატარდა სხვადასხვა სახის ტრენინგი და 

ვებინარი.1001  

ეროვნული უმცირესობების ენებზე სახელმძღვანელოებზე ხელმისაწვდომობასთან 

დაკავშირებით, სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 2020 წლისთვის 

დასრულდა I-VII კლასების გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების თარგმნა 

ეროვნული უმცირესობების ენებზე (აზერბაიჯანული, სომხური და რუსული). ასევე, 

ითარგმნება გრიფმინიჭებული VIII კლასის სასკოლო სახელმძღვანელოები, რომლებიც 

არაქართულენოვან სექტორში 2021-2022 სასწავლო წლიდან დაინერგება.1002   

20.4. ციფრული მოქალაქეობის შესახებ განათლების ინტეგრირების 

ხარისხი  ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში 

სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო 

სისტემაში ციფრული მოქალაქეობის შესახებ განათლების ინტეგრირების ხარისხი და 

COVID-19-ით გამოწვეული საგანგებო მდგომარეობის პირობებში მისი სწავლების 

მნიშვნელობა პროექტ „ტელესკოლის“ მეშვეობით. საკითხის შესწავლის შედეგად 

გამოიკვეთა, რომ ციფრული მოქალაქეობის შესახებ განათლების ინტეგრირების დონე არ 

შეესაბამება ევროპის საბჭოსა და ბავშვის უფლებათა კომიტეტის მიერ დადგენილ 

თანამედროვე სტანდარტებს, რამდენადაც იგი არ არის სრულფასოვნად დანერგილი 

ზოგადი განათლების სამივე საფეხურზე. ამასთან, ევროსაბჭოს სტანდარტის შესაბამისად, 

არ არის შემუშავებული ტრენინგ მოდული მოსწავლეთა მშობლებისთვის.  

ამ საქმესთან დაკავშირებით, 2020 წლის 5 ივნისს, სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით1003 

მიმართა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს. 

უწყებამ საპასუხო წერილში1004 ციფრული მოქალაქეობის თემაზე მოსწავლეთა 

მშობელთათვის ორგანიზებულ ვებინარზე მიუთითა, თუმცა სამინისტროს ინფორმაციით, 

ტრენინგ მოდული არ მომზადებულა და განთავსებულა „ტელესკოლის“ პლატფორმაზე, 

შესაბამისად, არ ჩატარებულა ტრენინგი  მოსწავლეთა მშობლებისა თუ კანონიერი 

წარმომადგენლებისთვის. 

სამინისტრომ, ზოგადი განათლების ყველა საფეხურზე ციფრული წიგნიერების 

სწავლასთან დაკავშირებით, მიუთითა, რომ მომზადდა საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

განახლებული კონცეფცია და მასზე დაყრდნობით იგეგმება კომპიუტერული 

                                                   
1001 იქვე. 

1002 იქვე. 

1003 სახალხო დამცველის 2020 წლის 5 ივნისს 17-1/5429 რეკომენდაცია “ციფრული მოქალაქეობის შესახებ 

განათლების სქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში ინტეგრირებისა და საგანგებო 

მდგომარეობის პირობებში მისი სწავლების შესახებ“; ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3cySibm > [ბოლოს 

ნანახია 13.03.2021]. 

1004 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2020 წლის 21 ივნისის 

MES 7 20 0000494661 წერილი. 
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ტექნოლოგიების ახალი სტანდარტების დამტკიცება. უწყების ინფორმაციით, ახალი 

სტანდარტით კომპიუტერული ტექნოლოგიების ინტეგრირება მოხდება II-VI კლასებში და 

მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: (1) კომპიუტერული ტექნოლოგიები, (2) ინფორმაციული 

და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და (3) ციფრული წიგნიერება. მიმდინარე წელს აპარატი 

ზედამხედველობას გაუწევს ზოგადი განათლების სამივე საფეხურზე ციფრული 

წიგნიერების ინტეგრირების კუთხით 2021 წელს დაგეგმილი საქმიანობის 

განხორციელებასა და შეისწავლის ეროვნული სასწავლო გეგმის ფარგლებში 

დამტკიცებული შესაბამისი საგნების სტანდარტებს, ასევე მათ შესაბამისობას 

საერთაშორისო სტანდარტებთან.  

20.5. საგანმანათლებლო მასალების ადამიანის უფლებათა 

პრინციპებთან შესაბამისობის მონიტორინგი და უზრუნველყოფა 

საანგარიშო პერიოდში გაგრძელდა მუშაობა სასკოლო სახელმძღვანელოების 

რეცენზირების მიმართულებით. სახალხო დამცველმა სასკოლო 

სახელმძღვანელოების/მაკეტების გრიფირების კომისიაში სხვადასხვა უფლებრივ 

საკითხზე მომუშავე ექსპერტები წარადგინა. „სხვა სპეციალისტის“ სტატუსით ჩართულმა 

რეცენზენტებმა მნიშვნელოვანი სამუშაო გასწიეს სასწავლო მასალებიდან 

დისკრიმინაციული, სტერეოტიპული შეხედულებების შემცველი შინაარსების თავიდან 

აცილებისა და ტექსტებში მულტიკულტურული მიდგომის, განსხვავებულის მიმართ 

პატივისცემის იდეის  გამყარების მხრივ.   

2020 წელს გრიფირების პროცესში მონაწილე რეცენზენტებთან კომუნიკაციის შედეგად 

მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, აპარატმა შეაფასა 2020 წლის სასკოლო 

სახელმძღვანელოების/სერიების მაკეტების რეცენზირების ეტაპის სხვადასხვა ასპექტი და 

მათი შესაბამისობა ადამიანის უფლებათა განათლების საერთაშორისო და ეროვნულ 

სტანდარტებთან. მიუხედავად მიღწეული პროგრესისა, გამოვლენილი რიგი 

გამოწვევებიდან გამომდინარე, სახალხო დამცველმა 2020 წლის 23 სექტემბერს №17-1/9393 

წინადადებით1005 მიმართა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს.  

სახალხო დამცველის წინადადების გათვალისწინებით, სამინისტრომ მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები შეიტანა რეცენზირების პროცესში: რეცენზირების პროცესში კიდევ უფრო 

მეტი „სხვა სპეციალისტის” ჩართვა დაიგეგმა 2021 წლისთვის საბაზო საფეხურის ყველა 

საგნის შეფასების პროცესში;1006 ასევე, შეწყდა თითოეული რეცენზენტისათვის 

შინაარსობრივი რეცენზირების პირველ ეტაპზე, ჯგუფის მიერ შემუშავებულ ყველა 

რეკომენდაციასა და დასაბუთებაზე დამოუკიდებელი თანხმობის მოთხოვნის პრაქტიკა; 

                                                   
1005 „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სახელმძღვანელოების/სერიების მაკეტების 

რეცენზირების პროცესის გაუმჯობესების თაობაზე” საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 23 

სექტემბრის წინადადება №17-1/9393; ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3bL5zi4 > [ბოლოს ნანახია 12.03.2021]. 

1006 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2020 წლის 21 

დეკემბრის წერილი MES 7 20 000 1217063. 
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ადამიანის უფლებათა საკითხებში ტრენინგები ჩაუტარდათ სხვადასხვა საგნის 

რეცენზენტებს; უზრუნველყოფილია რეცენზენტთა საგნობრივი ჯგუფის მიერ 

სახელმძღვანელოს მაკეტის ფსიქოლოგისა და სხვა სპეციალისტის ფუნქციურ 

დატვირთვაში შემავალი კრიტერიუმების ჭრილში შეფასების/ავთენტურობის 

დადასტურების შემდეგ, საგნობრივი ჯგუფის სხდომის დატოვების შესაძლებლობა.1007 

ასევე, პოზიტიურად უნდა შეფასდეს ამ თანამშრომლობის ფარგლების გაფართოებაც, რაც 

2020 წლის 25 თებერვალს რეცენზენტთა საგნობრივ ჯგუფში შემავალი 

ფსიქოლოგებისათვის ადამიანის უფლებათა საკითხებზე ერთობლივი ტრენინგის 

ორგანიზებით გამოიხატა. თუმცა, საგულისხმოა, რომ სამინისტროს სრულად ჯერ კიდევ არ 

გაუთვალისწინებია სახალხო დამცველის მთელი რიგი რეკომენდაციები. 

პარალელურად, უმაღლესი განათლების სფეროში საგანმანათლებლო მასალების 

ადამიანის უფლებების პრინციპებთან შესაბამისობის მიზნით, სახალხო დამცველმა 

შეისწავლა სსიპ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სავალდებულო 

ლიტერატურის ნუსხაში შეტანილ წიგნებში დისკრიმინაციული ჩანაწერები. სახალხო 

დამცველის რეკომენდაციის1008 საპასუხოდ, სამედიცინო უნივერსიტეტმა შეცვალა 

სახელმძღვანელოები და განაახლა სასწავლო მასალა.1009 

20.6. საგანმანათლებლო დაწესებულებების პედაგოგებისა და 

ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიული განვითარების 

ხელშეწყობა ადამიანის უფლებათა საკითხებში 

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა პედაგოგებისა და ადმინისტრაციული პერსონალის 

როლი გადამწყვეტია არამხოლოდ მოსწავლეთა შესაბამისი ცოდნით აღჭურვის, არამედ, 

სკოლებსა თუ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ადამიანის უფლებათა 

კულტურის დამკვიდრებასა და უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომების დანერგვაში 

სასწავლო გარემოსა თუ სწავლის ადმინისტრირების პროცესებში.1010 

2018 წელს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ჩატარებული კვლევით გამოვლინდა 

მასწავლებელთა და ადმინისტრაციული პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების 

საჭიროება ადამიანის უფლებათა საკითხებში.1011 ამ მიმართულებით მომავალი 

პედაგოგების ცოდნის ამაღლების მიზანშეწონილობაზე მიუთითებს ისიც, რომ 

                                                   
1007 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2021 წლის 22 მარტის  

MES 3 21 0000267398 წერილი. 
1008 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 27 თებერვლის 17-1/2419 რეკომენდაცია, 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2TByCue > [ბოლოს ნანახია 02.03.2021]. 
1009 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის“ რექტორის აპარატის უფროსის 2020 წლის 

19 ივნისის MES 8 20 00475326 წერილი. 

1010 Amnesty International, Human Rights Friendly Schools Toolkit, 2017, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2OWKCYf> 

[ბოლოს ნანახია 13.03.2021]. 

1011 კვლევა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და სასწავლო გარემოს შესახებ ზოგადსაგანმანათლებლო 

სივრცეში, გვ. 32.  
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საქართველოში აკრედიტებული 20 უმაღლესი სასწავლებლის მიერ შემოთავაზებული 

მასწავლებლის მომზადების 56 პროგრამიდან, ადამიანის უფლებათა საკითხები ასახულია 

მხოლოდ 7 პროგრამაში, 35 პროგრამა მოიცავს გადამკვეთ საკითხებს (მაგ., ინკლუზიური 

განათლება, დემოკრატიული კულტურა, მოქალაქეობა, სამართლიანობის პრინციპები და 

ა.შ.), ხოლო 14 პროგრამა საერთოდ არ მოიცავს უფლებებს ან მასთან დაკავშირებულ 

თემებს.1012 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან (TPDC) 2018 წელს 

გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმის მიზანი, სწორედ ადამიანის უფლებების 

საკითხებზე პედაგოგებისა და ადმინისტრაციული პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამაღლების სფეროში თანამშრომლობაა. ამ მემორანდუმის ფარგლებში შემუშავდა 

ადამიანის ძირითად უფლებებში პედაგოგთა და სკოლის 

დირექტორთა/მოადგილეთათვის განკუთვნილი ონლაინ ტრენინგ კურსი, რომელმაც 

თბილისისა და რეგიონების რამდენიმე სკოლაში გაიარა პილოტირება და მასში 

მონაწილეობა 45 პედაგოგმა და სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა მიიღო.1013 ამ 

ეტაპზე, მიმდინარეობს ონლაინ პროგრამის განთავსება განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ ადმინისტრირებულ ონლაინ და შერეული 

სწავლა-სწავლების პლატფორმაზე.1014 TPDC-ის მიერ ხსენებული ონლაინ ტრენინგ კურსის 

ჩატარება დაგეგმილია 2021 წელს.  

საქართველოს პარლამენტმა ანგარიშის თაობაზე მიღებულ დადგენილებაში1015 ასახა 

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია სკოლების მასწავლებლებისა და სასწავლო პროცესში 

ჩართული სხვა პირებისთვის ადამიანის უფლებათა სწავლების ერთიანი 

ტრეინინგპოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავების შესახებ. განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საპასუხო წერილში საპარლამენტო დავალების 

შესრულების შესახებ, მითითებულია სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრის - „დემოკრატიული კულტურისა და ადამიანის უფლებების სწავლების 

ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში სისტემატურად მიმდინარე ტრენინგებისა თუ სხვა 

საგანმანათლებლო აქტივობების შესახებ (პედაგოგებისა და სწავლების პროცესში 

ჩართული სხვა პირებისთვის).1016 პროგრამა, მის მიერ შესრულებული უმნიშვნელოვანესი 

აქტივობების მიუხედავად, ნაწილობრივ ეხმიანება სახალხო დამცველის რეკომენდაციას, 

რამდენადაც მისი შესრულების მასშტაბი და ვადები, გარკვეულწილად განპირობებულია 

                                                   
1012 მონაცემები ეყრდნობა უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების ვებგვერდებზე განთავსებული 

პროგრამების მიმოხილვას. 

1013 კურსის ფარგლებში დაგეგმილი ტრენერთა ტრენინგისთვის კი, მიმდინარე პერიოდისთვის 153 

განათლების სპეციალისტია დარეგისტრირებული. 

1014 ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://bit.ly/3licEtG > [ბოლოს ნანახია 12.03.2021]. 

1015 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 29 

ივნისის დადგენილება, მე-7 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტი. ხელმისაწვდომი: < https://bit.ly/3tkv67L > [ბოლოს 

ნანახია 12.03.2021]. 

1016 2020 წლის 7 დეკემბრის MES 2 20 001166650 წერილი. 
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საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციის ფინანსური კონტრიბუციით და გრძელვადიანი, 

განგრძობითი ხასიათის ისეთ მექანიზმს არ უტოლდება, რომელიც შესაბამისი პოლიტიკის 

დოკუმენტის შემუშავებითა და შესრულებით იქნებოდა გარანტირებული.  

მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტში ადამიანის უფლებების საბაზო ცოდნის 

მოთხოვნის თაობაზე, სახალხო დამცველმა 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში მიუთითა. 

ამ რეკომენდაციების შესრულების კუთხით, საანგარიშო პერიოდში, სამწუხაროდ, 

პროგრესი არ ყოფილა.1017 რეკომენდაციები, რომელთა ადრესატებიც კონკრეტული 

ადგილობრივი თვითმმართველობები იყვნენ და „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა 

და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ნორმატიული 

აქტების მიღებას ეხებოდა, ადგილობრივი თვითმმართველობების მხოლოდ მცირე 

ნაწილმა შეასრულა და ისიც, ნაწილობრივ.1018  

სკოლის დირექციის მიერ უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომების მართვის პროცესში 

დანერგვის უნარების გაუმჯობესების მიზნით, სახალხო დამცველის აპარატმა 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან 

თანამშრომლობით, საჯარო სკოლების დირექტორთა შესარჩევი კონკურსის ფარგლებში 

გასამართი ტესტირებისათვის შეიმუშავა და სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო 

სისტემას მიაწოდა 15 დახურული ტიპის შეკითხვა ადამიანის ძირითადი უფლებების 

შესახებ.  

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 ადამიანის უფლებების დაცვის განახლებულ სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში 

განისაზღვროს ადამიანის უფლებების შესახებ განათლებასა და ცნობიერების 

ამაღლებაზე მიმართული მიზნების (გავლენის), ამოცანებისა და აქტივობების 

შესრულების გაზომვადი ინდიკატორები; 

 შემუშავდეს ადამიანის უფლებათა სწავლების ერთიანი სტრატეგია და 

სამოქმედო გეგმა, შესაბამისი საერთაშორისო სახელმძღვანელო პრინციპების 

გათვალისწინებით; 

 გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების შესახებ 

ნებაყოფლობითი ეროვნული მიმოხილვის (VNR) მომდევნო ანგარიშში აისახოს 

ინფორმაცია 4.7. მიზნის განხორციელების შესახებ. 

                                                   
1017„მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ “საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 21 ნოემბრის №1014 ბრძანება.  

1018 ნორმატიული აქტები შეიმუშავეს და დაამტკიცეს მცხეთის, ყაზბეგისა და ხაშურის 

მუნიციპალიტეტებმა. 
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საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს: 

 შემუშავდეს ადამიანის უფლებათა სწავლების ერთიანი ტრენინგპოლიტიკის 

დოკუმენტი მასწავლებლებისა და სასწავლო პროცესში ჩართული სხვა 

პირებისთვის; 

 შემუშავდეს სტრატეგია/სამოქმედო გეგმა საჯარო სკოლების რელიგიური 

ნეიტრალიტეტის ხელყოფის, ასევე, სასწავლო პროცესის რელიგიური 

ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმის, ან იძულებითი ასიმილაციის მიზნით 

გამოყენების პროაქტიულად გამოსავლენად;  

 შევიდეს ცვლილებები შესაბამისი საფეხურ(ებ)ის სახელმძღვანელოს/სერიის 

მაკეტის რეცენზირების წესში იმდაგვარად, რომ შესაძლებელი გახდეს საგნობრივი 

ჯგუფის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებთან მასალის ნაწილობრივ თავსებადობის 

(ავთენტურობის) დადასტურების შესაძლებლობა (საგნობრივი ჯგუფისთვის 

სავალდებულო რეკომენდაციების გაცემის და მათ შესასრულებლად დამატებითი 

ვადის განსაზღვრის უფლებამოსილებით);  

 სახელმძღვანელოს/სერიის მაკეტის რეცენზირების პროცესში შეწყდეს თითოეული 

რეცენზენტისათვის შინაარსობრივი რეცენზირების პირველ ეტაპზე, ჯგუფის მიერ 

შემუშავებულ ყველა რეკომენდაციასა და დასაბუთებაზე დამოუკიდებელი 

თანხმობის მოთხოვნის პრაქტიკა საკანონმდებლო ცვლილებების გზით; 

 სახელმძღვანელოს/სერიის მაკეტის რეცენზირების სააპელაციო კომისიის ერთ-ერთ 

წევრად, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის სრული 

უფლებამოსილებით, განისაზღვროს ადამიანის უფლებათა სფეროში მუშაობის 

შესაბამისი გამოცდილების მქონე ექსპერტი. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს:  

 დედოფლისწყაროს, ზესტაფონის, ლანჩხუთის, სიღნაღის, ტყიბულის, ჭიათურის და 

ხონის მუნიციპალიტეტების მერიებმა და საკრებულოებმა შეიმუშაონ და 

დაამტკიცონ „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით 

გათვალისწინებული ნორმატიული აქტები. 
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21. ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა 

21.1. შესავალი 

 

2020 წელს, სახელმწიფო, ქვეყანაში ბავშვის უფლებების დაცვის მიმართულებით, 

განსაკუთრებული გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. პანდემიის პირობებში, უკიდურესად 

გაიზარდა ბავშვთა მიმართ ძალადობის, მათ შორის, უგულებელყოფის და ბავშვთა 

სიღარიბის რისკები. ამასთან, იზოლაციის პირობებში საფრთხის ქვეშ დადგა 

არასრულწლოვნების ფსიქიკური ჯანმრთელობა, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ 

ქვეყანაში წლების განმავლობაში პრობლემად რჩება წვდომა ბავშვზე ორიენტირებულ 

სათანადო სარეაბილიტაციო სერვისებზე.  

მნიშვნელოვანი შეზღუდვები შეეხო სკოლამდელი და ზოგადი განათლების სისტემას. 

დისტანციური სწავლების პროცესი დაკავშირებული იყო ისეთ პრობლემებთან, როგორიცაა 

ბავშვების ხელმისაწვდომობა ინტერნეტსა და კომპიუტერულ ტექნიკაზე, ხარისხიანი 

განათლების მიღების შესაძლებლობა, მრავალშვილიანი, სიღარიბეში მცხოვრები, 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

პირების მხარდაჭერა და სათანადო ჩართულობა საგანმანათლებლო პროცესში. სახალხო 

დამცველის შეფასებით, საანგარიშო პერიოდში, ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში სწავლების პროცესის მართვის მხრივ სახელმწიფოს მიერ გატარებული 

ღონისძიებები არ იყო საკმარისად თანმიმდევრული. 

ქვეყანაში, წლებია, ბავშვები დაუცველები არიან სიღარიბისა და იმ რისკების მიმართ, რაც 

დაკავშირებულია მათი ცხოვრების არასათანადო დონესთან. სოციალური და ეკონომიკური 

პრობლემების გამო, კვლავ აქტუალურია ბავშვთა შრომა და მისი უკიდურესი ფორმები. 

ასევე მწვავედ დგას იმ ბავშვების მდგომარეობა, რომლებიც ცხოვრობენ და მუშაობენ 

ქუჩაში. სამწუხაროდ, ქვეყანაში ამჟამად არსებული სოციალური სისტემა და პროგრამები 

ვერ პასუხობს ბავშვიანი ოჯახების ინდივიდუალურ საჭიროებებს, უმეტესად, ერთჯერადი 

დახმარების ხასიათი აქვს და არ არის ხანგრძლივ შედეგზე ორიენტირებული. 

მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოსთვის ბავშვის უფლებების დაცვა ერთ-ერთ 

უმთავრეს პრიორიტეტს უნდა წარმოადგენდეს, უკიდურესად დაბალია იმ 

პროფესიონალების რიცხვი, ვისაც პირველ რიგში ევალება ბავშვის უფლებების დარღვევის 

ფაქტებზე რეაგირება. მეურვეობა-მზრუნველობის ორგანოში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით 

დასაქმებულია 268 სოციალური მუშაკი და 12 ფსიქოლოგი1019, რომლებიც მუშაობენ, 

როგორც სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ, ისე - 

ძალადობაგანცდილ, კანონთან კონფლიქტში მყოფ, სიღარიბეში მცხოვრებ თუ სხვა სახის 

პრობლემების მქონე ათასობით არასრულწლოვანთან. სოციალური მუშაკებისა და 

                                                   
1019 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

2021 წლის 8 თებერვლის №07/842 წერილი. 
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ფსიქოლოგების სიმცირის გამო, რისკის ქვეშ დგას არასრულწლოვნების არა მხოლოდ 

ცალკეული უფლებების დაცვის საკითხი, არამედ, მათი სიცოცხლე და განვითარება, 

რადგან ადამიანური რესურსების სიმწირესთან ერთად, სარეაბილიტაციო და მხარდამჭერი 

სერვისების არარსებობის პირობებში, უმწვავეს შემთხვევებზეც კი, რეაგირება 

დაგვიანებული და არაეფექტიანია.  

განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ბავშვის მიმართ ძალადობის, მათ შორის, სექსუალური 

ძალადობის შემთხვევები, რაც სისტემური უმოქმედობის, კვალიფიკაციის ნაკლებობისა 

და ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა სათანადო სარეაბილიტაციო სერვისების არარსებობის 

შედეგია, რაზეც სახალხო დამცველის აპარატი, წლებია, მიუთითებს. 

21.2. ბავშვის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის უფლება 

 

კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ბავშვთა სიცოცხლის, განვითარების და 

ჯანმრთელობის დაცვის უფლება განსაკუთრებული რისკის ქვეშ დადგა. ბავშვთა 

ფსიქოსოციალური საჭიროებების, ფსიქიკური ჯანმრთელობის, არასათანადო 

მზრუნველობისა და უგულებელყოფის რისკები კიდევ უფრო გაიზარდა პანდემიის 

პირობებში, როდესაც ბავშვები და ოჯახები დროის დიდ ნაწილს იზოლაციის პირობებში 

ატარებენ.1020  

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდის (UNICEF) თანახმად, წყლის, 

სანიტარიისა და ჰიგიენის (WASH) სერვისები განადგურების საფრთხის ქვეშაა ვირუსის 

შეჩერების გამო დაწესებული შემზღუდველი ზომების პირობებში. ამგვარი მდგომარეობა 

რისკის ქვეშ აყენებს ბავშვთა ჯანმრთელობას და აისახება ბავშვთა სერვისების 

ხელმისაწვდომობის პრობლემებში.1021 პანდემიის პირობებში WASH სტანდარტების დაცვის 

რისკები განსაკუთრებით თვალნათლივ წარმოჩნდა საქართველოს საჯარო სკოლებში, 

რომელთა ნაწილი ვირუსის შედეგად წარმოშობილ გამოწვევებს სათანადოდ 

მომზადებული ვერ შეხვდა, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა ამ მხრივ არსებული ჯანდაცვის 

რისკები.1022 

საქართველოში გამოწვევად რჩება ბავშვთა სუიციდის პრევენცია. საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, 2020 წელს არასრულწლოვანთა სუიციდის 14, ხოლო 

სუიციდის მცდელობის 54 შემთხვევა გამოვლინდა.1023 ხოლო, საქართველოს განათლების, 

                                                   
1020 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 2020 წლის 15 აპრილის დოკუმენტი ბავშვებზე  COVID-19-ის 

გავლენის შესახებ, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/31sl9cx > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 

1021 იქვე. 

1022 საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3bOYOvD > [ბოლოს 

ნანახია 24.03.2021]. 

1023 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 11 მარტის MIA 9 21 00593220 წერილი. 
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მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინფორმაციით, 2020 წლის პირველი 

მარტიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით,  მოსწავლეთა სუიციდური აზრების/ქცევისა და 

თვითდაზიანების 36 შემთხვევა გამოვლინდა.1024 

ბავშვთა სუიციდის გამომწვევ რისკ-ფაქტორებს შორის ბევრი დღემდე გადაუჭრელი 

სისტემური პრობლემაა. მწვავედ დგას ბავშვთა მიმართ/შორის ძალადობისა და 

უგულებელყოფის გამოვლენის პრობლემა, ოჯახში ძალადობა, სიღარიბე და ცხოვრების 

არასათანადო დონე, რასაც ემატება ქვეყანაში სათანადო სარეაბილიტაციო სერვისების 

არარსებობა, მსგავს შემთხვევებზე მომუშავე პროფესიონალების სიმცირე და მათი 

დაბალი კვალიფიკაცია. განსაკუთრებით პრობლემურია სოციალური მუშაკებისა და 

ფსიქოლოგების სიმცირე1025, სკოლებში პედაგოგთა ცნობიერების ამაღლების საჭიროება, 

სამართლდამცავი ორგანოების თანამშრომლების გადამზადების საკითხი.  

ქვეყანაში არ არსებობს ბავშვებში სუიციდის რისკის შეფასებისა და გამოვლენის 

მეთოდოლოგიური დოკუმენტი და კონკრეტული ინსტრუმენტი, რომელიც სოციალურ 

მუშაკებს, სამართლადამცავი უწყების თანამშრომლებსა და სკოლების წარმომადგენლებს 

საშუალებას მისცემდა, კონკრეტულ ინდიკატორებზე დაყრდნობით, შეეფასებინათ 

ბავშვებში სუიციდის რისკები, მულტიდისციპლინური მიდგომის საფუძველზე დაესახათ 

პრობლემის გადაჭრის გზები და მათი განხორციელებისთვის კოორდინაცია გაეწიათ. 

პრობლემის სიმწვავის მიუხედავად, სახელმწიფოს ამ დრომდე არ შეუმუშავებია 

კონკრეტული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც ორიენტირებული იქნებოდა 

ბავშვებში სუიციდური ქცევის გამომწვები ფაქტორების აღმოფხვრისა და რისკის ქვეშ 

მყოფი ბავშვების ინდივიდუალური საჭიროებების დროული და ეფექტიანი შეფასებისკენ.  

არსებული სისტემური პრობლემების ერთ-ერთი ტრაგიკული მაგალითია ქობულეთში 14 

წლის გოგოს თვითმკვლელობის ფაქტი1026, რომელიც არ არის განყენებული შემთხვევა და 

სისტემური პრობლემის ნაწილია. ამ შემთხვევამ გვიჩვენა, რომ ქვეყანაში კვლავ 

პრობლემად რჩება სუიციდის თავიდან არიდება, რისკების შეფასება და დროული 

რეაგირება. 

 

                                                   
1024 სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის 2020 წლის 5 ნოემბრის MES 2 20 

0001071538, წერილი. 
1025 მეურვეობა მზრუნველობის ორგანოში დასაქმებულია 268 სოციალური მუშაკი და 12 ფსიქოლოგი, 

რომლებსაც ჰყავთ ძალადობის, რთული ქცევისა და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ათასობით 

ბენეფიციარი 
1026 საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/30LABQy> [ბოლოს 

ნანახია 24.03.2021]  
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21.3. ბავშვთა დაცვა ძალადობისგან 

 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 2020 წელს შესწავლილი საქმეების ანალიზი 

აჩვენებს, რომ პანდემიისა და იზოლაციის პირობებში, როდესაც გართულებულია 

ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა გამოვლენა და სერვისების ნაწილი დისტანციურად 

ხორციელდება, არსებობს არასრულწლოვნების მიმართ ოჯახში ძალადობის მაღალი რისკი. 

საანგარიშო პერიოდში, ასევე გამოიკვეთა ბავშვთა მიმართ სექსუალური, ფიზიკური და 

ფსიქოლოგიური ძალადობის, ბულინგისა და უგულებელყოფის შემთხვევები. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში, ძალადობის მსხვერპლ 

ბავშვებს დამხმარე პროგრამები და სერვისები, ძირითადად, დისტანციურ რეჟიმში 

მიეწოდებოდათ, რამაც სერვისის ეფექტიანობა რისკის ქვეშ დააყენა. 

გასული წლების მსგავსად, ბავშვთა ძალადობისგან დაცვა კვლავ უკავშირდება ისეთ 

გამოწვევებს, როგორიცაა ძალადობის დროულად გამოვლენა, გამოვლენილ ფაქტებზე 

ყოველმხრივი და ეფექტიანი რეაგირება, სარეაბილიტაციო სერვისების არარსებობა, 

ძალადობის პრევენციის მიმართულებით არასათანადო კოორდინაცია პასუხისმგებელ 

უწყებებს შორის და არასრულწლოვნებთან მომუშავე პროფესიონალების არასათანადო 

კვალიფიკაცია. 

მწირი სახელმწიფო სერვისებისა და ადამიანური რესურსების პირობებში, ბავშვებს არ 

მიუწვდებათ ხელი ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებულ მომსახურებაზე. მათ 

შორის, ფსიქოლოგის ჩართულობა უმეტესად ფრაგმენტული ხასიათისაა, ხშირ 

შემთხვევაში, დაგვიანებული და არაეფექტიანია. სახალხო დამცველის მხრიდან 

შესწავლილ რიგ საქმეებში გამოჩნდა, რომ სოციალური მუშაკის მიერ ძალადობის 

მსხვერპლი ბავშვის საჭიროებების შეფასების შემდგომ, არასრულწლოვანი ფსიქოლოგის 

სერვისს რამდენიმე თვის დაგვიანებით იღებს.  

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 

დახმარების სააგენტოს ინფორმაციით, 2020 წელს ბავშვთა მიმართ ძალადობის 1818 

შემთხვევა გამოვლინდა.1027 საანგარიშო პერიოდში, ქალის მიმართ და ოჯახში ძალადობის 

მსხვერპლთა თავშესაფრების1028 მომსახურებით ისარგებლა 422-მა ბენეფიციარმა, 

საიდანაც, არასრულწლოვანი იყო 48 ბენეფიციარი;1029 აქვე აღსანიშნავია, რომ ეს 

თავშესაფრები მომსახურებას უწევს ქალის მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს; 

უშუალოდ ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა მომსახურების მიზნობრივი სახელმწიფო 

სერვისი კი სახელმწიფოს ამ დრომდე არ აქვს დანერგილი. 

                                                   
1027 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 

სააგენტოს 2021 წლის 8 თებერვლის №07/842 წერილი. 
1028 თავშესაფრები მდებარეობს თბილისში, ბათუმში, გორში, სიღნაღსა და ქუთაისში. 
1029 იქვე. 
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ბავშვთა მიმართ/შორის ძალადობის შემთხვევების გამოვლენისა და მათზე რეაგირების 

პრობლემურობა ნათლად იკვეთება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებშიც. 2020 

წელს სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის 

ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრში, გადამისამართდა და/ან მომსახურების 

მიღების მიზნით ცენტრს თვითდინებით მიმართა 928 ბენეფიციარმა, მომსახურების 

მიღებაზე უარი განაცხადა 221-მა არასრულწლოვანმა და/ან მისმა მშობელმა/კანონიერმა 

წარმომადგენელმა.1030  

2020 წელს სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის 

საინფორმაციო ბაზაში აღნუსხულია ბავშვთა მიმართ/შორის ძალადობის 657 ფაქტი, 

აქედან მოსწავლეებს შორის ძალადობის (ფიზიკური შეურაცხყოფა) - 432 ფაქტი, 

სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 

სააგენტოში გადამისამართდა 210 შემთხვევა.1031 სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მანდატურის სამსახური, ქვეყნის მასშტაბით, წარმოდგენილია 607 საჯარო სკოლაში. იმ 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს, სადაც მანდატურის სამსახური არ არის, და 

მოსწავლეთა კონტიგენტიც ასეთ სკოლებში, შესაბამისად, მცირეა, საგანმანათლებლო 

რესურსცენტრებიდან მიღებული ინფორმაციით, 2020 წელს ბავშვთა მიმართ/შორის 

ძალადობის სულ 11 შემთხვევაა გამოვლენილი, ეს შემთხვევები შესაბამის პასუხისმგებელ 

უწყებებში გადამისამართდა.1032 

21.3.1. ოჯახში ძალადობა 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის პოლიტიკის კვლევის დოკუმენტის1033 თანახმად, 

ბავშვთა მიმართ ძალადობის ყველაზე გავრცელებული ფორმა სწორედ ოჯახის წევრების 

მხრიდან ძალადობაა. არასრულწლოვნები ხშირად არიან ქალთა მიმართ ოჯახში 

ძალადობის მოწმეები, რომლის მაჩვენებელიც, კორონავირუსის გავლენით, ბევრ ქვეყანაში 

გაიზარდა. ძალადობის ასეთი ფორმები, ძირითადად, მაშინ იჩენს თავს, როდესაც ოჯახები 

სახლში ხანგრძლივი იზოლაციის პირობებში განიცდიან სტრესს და მღელვარებას. 

ბავშვების 60% მთელ მსოფლიოში, ისეთ ქვეყნებში ცხოვრობს, სადაც სრული ან 

ნაწილობრივი შეზღუდვები დაწესდა. ეს შეზღუდვები, სამწუხაროდ, ბავშვზე მოძალადე 

პირებს აძლევს საშუალებას, რომ ზიანი მიაყენონ არასრულწლოვნებს. ბავშვებს იშვიათად 

აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ ამის თაობაზე ვინმეს ხმა მიაწვდინონ, მაშინ როდესაც, 

                                                   
1030 საქართველოს განათლების და მეცნიერებისსამინისტროს 2021 წლის 9 მარტის №MES 8 21 0000204527 

წერილი. 
1031 იქვე. 
1032 იქვე. 
1033 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 2020 წლის 15 აპრილის დოკუმენტი ბავშვებზე  COVID-19-ის 

გავლენის შესახებ. ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/31sl9cx > [ ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 
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სოციალური სამუშაო და სამართლებრივი და დამცავი სერვისები ბავშვებისთვის 

შეჩერებული ან შემცირებულია.1034 

საქართველოს გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით,1035 2020 წელს 887 

არასრულწლოვანი იქნა ცნობილი დაზარალებულად ოჯახში ძალადობის დანაშაულებზე. 

2020 წელს ოჯახში არასრულწლოვანთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე გამოცემულია 623 

შემაკავებელი ორდერი;1036 ამასთანავე, საქართველოს რაიონული (საქალაქო) 

სასამართლოების მიერ არასრულწლოვანთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე 13 დამცავი 

ორდერი გამოიცა.1037 

 

2020 წელს, ოჯახში ძალადობის საქმეების მონიტორინგი, სახალხო დამცველის 

განსაკუთრებული ყურადღების საგანი იყო. საანგარიშო პერიოდში წარმოჩნდა, რომ 

გასული წლების მსგავსად, კვლავ პრობლემურია ოჯახში ბავშვთა მიმართ ძალადობის 

აღკვეთა, მსხვერპლთა დაცვა და დახმარება. სოციალური მუშაკებისა და 

სამართალდამცავი პირების მიერ ფაქტების გამოვლენა, რიგ შემთხვევაში, 

დაგვიანებულია, ხოლო უკვე გამოვლენილ შემთხვევებზე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ 

ბავშვებს არ მიუწვდებათ ხელი ხანგრძლივ, თერაპიულ სარეაბილიტაციო სერვისებზე. 

ამასთანავე, მეურვეობა-მზრუნველობის დაწესებულებებსა და საგამოძიებო ორგანოებში 

სათანადოდ არ არის უზრუნველყოფილი ბავშვზე მორგებული გარემო.  

                                                   
1034 იქვე. 
1035 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 5 მარტის №13/12360 წერილი. 
1036 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 11 მარტის MIA 9 21 00593220 წერილი. 
1037 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2021 წლის 26 თებერვლის №პ-125-21 წერილი. 
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ბავშვთა მიმართ ოჯახში ძალადობის შემთხვევების რისკის ზრდამ კიდევ ერთხელ 

დაგვანახა, რომ ბავშვის მიმართ ოჯახში ძალადობის დროული გამოვლენისა და 

მსხვერპლი ბავშვის უსაფრთხოებასა და მხარდაჭერაზე ორიენტირებული ღონისძიებების 

გასატარებლად, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს რეგიონებში სოციალური მუშაკებისა და 

ფსიქოლოგების კადრების დროულ გაზრდას.  

21.3.2. ბავშვის მიმართ სექსუალური ძალადობა 

ქვეყანაში მომხდარმა არაერთმა შემთხვევამ ცხადყო, რომ ბავშვის მიმართ სექსუალური 

ძალადობისა და ექსპლოატაციის ფაქტებზე სახელმწიფოს მხრიდან დაგვიანებულ და 

არაეფექტიან რეაგირებას ფატალური შედეგის გამოწვევაც კი შეუძლია.1038 სახელმწიფო 

ვერ უზრუნველყოფს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის საჭიროებების დროულ 

გამოვლენას და მის მხარდაჭერასა და რეაბილიტაციაზე ორიენტირებული ქმედითი 

ღონისძიებების გატარებას.  

2020 წელს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 137-141-ე, 253-254-ე და 255-2552 

მუხლებით დაკვალიფიცირებულ არასრულწლოვანთა მიმართ ჩადენილ სექსუალური 

ძალადობისა და სექსუალური ექსპოლატაციის 254 შემთხვევაზე დაიწყო გამოძიება, 

რომელთაგან 31 ოჯახში ჩადენილი დანაშაული იყო.1039  

დანაშაულთა სიმრავლის მიუხედავად, ქვეყანაში კვლავ მწვავე პრობლემაა 

არასრულწლოვანთა მიმართ სექსუალური ძალადობის საქმეებზე მომუშავე კადრების 

სიმცირე, მათი დაბალი კვალიფიკაცია და მსხვერპლ ბავშვებზე ორიენტირებული 

სარეაბილიტაციო სერვისების არარსებობა.  

გამოძიების და სასამართლო ეტაპზე არსებითი მნიშვნელობა აქვს არასრულწლოვანთან 

შესაბამისი სპეციალისტების ჩართვას და ბავშვზე მორგებული გარემოს შექმნას. 

მიუხედავად ამისა, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხოლოდ ექვს 

სტრუქტურულ ერთეულში არსებობს არასრულწლოვნებზე მორგებული გამოსაკითხი 

ოთახი, ხოლო ბავშვის დისტანციური დაკითხვა მხოლოდ რუსთავის საქალაქო 

სასამართლოს შენობაშია შესაძლებელი. დადებით ფაქტორად უნდა აღინიშნოს 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში არასრულწლოვნების საქმეთა 

მთავარი სამმართველოს შექმნა. თუმცა სამმართველო მხოლოდ ქ. თბილისის პოლიციის 

დეპარტამენტში ფუნქციონირებს და სხვა რეგიონებში მსგავსი სტრუქტურული ერთეული 

არ არსებობს.  

ამასთანავე, მიუხედავად იმისა, რომ მეორეული ვიქტიმიზაციის თავიდან ასარიდებლად, 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ბავშვთან სათანადო სპეციალისტების  ჩართულობას, 

                                                   
1038 საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2O5HBoM > [ბოლოს 

ნანახია 24.03.2021]. 
1039 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 11 მარტის MIA 9 21 00593220 წერილი. 
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არ არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ზუსტად დაარეგულირებდა ბავშვზე სექსუალური 

ძალადობის საქმეებში ფსიქოლოგის ჩართულობის საკითხს, ან რომლითაც 

იხელმძღვანელებდნენ გამომძიებლები და პროკურორები მსგავსი გადაწყვეტილების 

მიღებისას. აღსანიშნავია ისიც, რომ ზუსტად და მკაფიოდ არ არის გაწერილი გამოძიებისა 

და სასამართლო ეტაპზე ფსიქოლოგისა დ სოციალური მუშაკის ვალდებულებები და 

უფლებამოსილებები. ამასთანავე, ვერ ხდება მსხვერპლთან უცხო პირების შემხებლობის 

მაქსიმალური შეზღუდვის უზრუნველყოფა. კერძოდ, იკვეთება შემთხვევები, როდესაც 

დაზარალებულ ბავშვთან სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებისას მუშაობს სხვადასხვა 

გამომძიებელი, სოციალური მუშაკი და ფსიქოლოგი. 

შესაბამისი კადრების სიმცირე და სარეაბილიტაციო სერვისების არარსებობა, 

ფაქტობრივად, შეუძლებელს ხდის  მსხვერპლი ბავშვის რეაბილიტაციაზე მორგებული 

ღონისძიებების დროულ და ეფექტიან განხორციელებას. ამ ეტაპზე, ქვეყნის მასშტაბით, 

სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს ბაზაზე თითო რეგიონში მხოლოდ ერთი ფსიქოლოგის 

კადრი არსებობს, რაც, შეუძლებელს ხდის ყველა შემთხვევაზე დროულ და სათანადო 

რეაგირებასბავშვზე ინდივიდუალური მიდგომის გათვალისწინებით. ასევე, 

განსაკუთრებით პრობლემურია ფსიქოლოგიური მომსახურების გეოგრაფიული 

ხელმისაწვდომობის საკითხიც, რაც ხშირად შეუძლებელს ხდის ფსიქოლოგის მხრიდან 

ბავშვთან რეაბილიტაციის კუთხით მუშაობას. მწვავედ დგას სახელმწიფო ზრუნვის 

სააგენტოში დასაქმებულ სოციალურ მუშაკთა სიმცირეც, რაც აფერხებს ბავშვის მიმართ 

ძალადობის თითოეულ ფაქტთან დაკავშირებით მათი მხრიდან დროული და ეფექტიანი 

ღონისძიებების გატარებას.  

კადრების და რესურსების მწვავე სიმცირეს უკავშირდება ბავშვის მიმართ სექსუალური 

ძალადობის საქმეებში სამედიცინო ექსპერტიზის კუთხით არსებული გამოწვევებიც. 

კერძოდ, არასრულწლოვანთა მიმართ სექსუალური ძალადობის საქმეებზე დანიშნული 

სამედიცინო ექსპერტიზა, შესაბამისი ტექნიკისა და სპეციალისტების არარსებობის გამო, 

მხოლოდ თბილისში, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული 

ბიუროს სამედიცინო ექსპერტიზის დეპარტამენტის ცენტრალურ ოფისში ტარდება. 

შესაბამისად, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებს, სამედიცინო ექსპერტიზის 

ჩატარებამდე, ხანგრძლივი ტრანსპორტირება უხდებათ. ამასთანავე, სსიპ ლევან 

სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს თბილისის ერთეულში 

დასაქმებულია მხოლოდ ექვსი მდედრობითი სქესის სამედიცინო ექსპერტი, რაც კიდევ 

უფრო ართულებს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვისთვის სათანადო 

პროცედურების დროულ ჩატარებას.  

ბავშვის მიმართ სექსუალური ძალადობის საქმეებში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 

რისკების სწორ და დროულ გამოვლენას, რაც სპეციალურ ცოდნას საჭიროებს. მიუხედავად 

იმისა, რომ ეტაპობრივად ხორციელდება გამომძიებლების, პროკურორებისა და 

მოსამართლეების გადამზადება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე, 

სახელმწიფო, შესაბამისი კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებას უშუალოდ ბავშვთა 
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მიმართ სექსუალური ძალადობის დანაშაულების სპეციფიკაზე მორგებული 

გადამზადების მოდულით, ჯერაც ვერ უზრუნველყოფს. ამ საკითხებზე კვალიფიკაციის 

ამაღლების კუთხით, არანაირ მხარდაჭერას არ იღებენ სოციალურ მუშაკები, რომელთა 

პასუხისმგებლობაცაა დროულად შეაფასონ მსხვერპლი ბავშვის ინდივიდუალური 

საჭიროებები და უზრუნველყონ ბავშვისა და მისი ოჯახების მხარდაჭერა-გაძლიერება.  

21.4. სიღარიბე და ცხოვრების არასათანადო დონე 

 

კოვიდ-19 პანდემიის პირობებში, მსოფლიოში გლობალური ეკონომიკური დაღმავლობის 

შედეგად გაჩენილი სირთულეების გამო, ბავშვთა სიღარიბის რისკები კიდევ უფრო 

გაიზარდა.1040 სიღარიბისა და ცხოვრების არასათანადო დონის რისკები გაიზარდა 

საქართველოშიც. პანდემიის შედეგად გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური 

პრობლემების პირობებში, ცხოვრების არასათანადო დონემ კიდევ უფრო კრიტიკულ 

ზღვარს მიაღწია და სოციალურად შეჭირვებულ ბავშვიან ოჯახებში მნიშვნელოვანი 

კრიზისი გამოიწვია.  

საქართველოში, 2020 წლის იანვრიდან დეკემბრამდე პერიოდში, საარსებო შემწეობის 

მიმღები  ოჯახების რიცხვი, სადაც ფიქსირდება 1 ბავშვი მაინც, 71 766-დან 87 527 ოჯახამდე 

გაიზარდა. ხოლო, 3 და მეტი ბავშვიანი ოჯახების რიცხვი 20.750-დან 25.782 ოჯახამდე. ამავე 

პერიოდში, იანვარში, აღნიშნულ პროგრამაში ჩართული იყო 152,353 არასრულწლოვანი, 

ხოლო წლის ბოლოს -  186,131 არასრულწლოვანი ბენეფიციარი.1041 

2020 წლის მაისში, კორონავირუსით გამოწვეული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი 

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, 22 644-მა ბავშვიანმა ოჯახმა მიიღო ფულადი 

კომპენსაცია, ხოლო ოქტომბერში - 25154 ოჯახი იყო ჩართული ამ სერვისში.1042 

სახელმწიფოს მხრიდან კომპენსაციის გაცემის მიუხედავად, საანგარიშო პერიოდში 

სახალხო დამცველის აპარატს არაერთმა მოქალაქემ მიმართა უმუშევრობითა და 

არასათანადო სოციალური გარემოთი განპირობებული ბავშვთა სიღარიბის, მათ შორის, 

სათანადო საკვები პროდუქტებით, ტანისამოსით, სასწავლო ნივთებითა და 

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პრობლემებზე. ეს გამოწვევები განსაკუთრებით 

აქტუალურია სოფლად და მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ ბავშვიან ოჯახებში, სადაც 

მწირია მიზნობრივი დახმარების მუნიციპალური სერვისები, ხოლო სახელმწიფო 

ქვეპროგრამების ფარგლებში მიღებული სოციალური შემწეობა არასაკმარისია ოჯახების 

სოციალური ფუნქციის ასამაღლებლად და სიღარიბის დონის შესამცირებლად. 

                                                   
1040 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 2020 წლის 15 აპრილის დოკუმენტი ბავშვებზე  COVID-19-ის 

გავლენის შესახებ, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/31sl9cx > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021].  
1041 სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2021 წლის 19 თებერვლის № 04/1160 წერილი. 
1042 „სოციალურად  დაუცველი ოჯახების   მონაცემთა  ერთიან  ბაზაში“ რეგისტრირებული 100001-მდე 

სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 3 ან მეტი 0-დან 16 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვი. 



358 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

სახალხო დამცველის შეფასებით, მოქმედი სოციალური დაცვის სისტემა, არსებული 

სახელმწიფო და მუნიციპალური სერვისები არ აღმოჩნდა საკმარისი კორონავირუსის 

პანდემიის პერიოდში ბავშვიან ოჯახებში სიღარიბის კუთხით წარმოქმნილ 

გამოწვევებთან გასამკლავებლად, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ოჯახების დიდი 

ნაწილი სამუშაო ადგილის გარეშე დარჩა. სახელმწიფოს მხრიდან მიღებული სოციალური 

შემწეობა ოჯახებს ხშირად არ ჰყოფნით ბავშვების გამოსაკვებად, ტანსაცმლის და 

პირველადი საყოფაცხოვრებო/საგანმანათლებლო ნივთების შესაძენად. ამის გამომწვევი 

ერთ-ერთი მიზეზია ასევე, უშუალოდ სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების 

საჭიროებების გამოვლენასა და გამოვლენილი რისკების აღმოფხვრაზე ორიენტირებული 

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის არარსებობა. მოქმედი სოციალური 

დაცვის სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ქვეყანაში ბავშვთა სიღარიბის აღმოფხვრას ან 

მნიშვნელოვნად შემცირებას. 

საქართველოს სახალხო დამცველის მხრიდან შესწავლილ საქმეებში ასევე იკვეთება, რომ 

გასული წლების მსგავსად, კვლავ ჭიანურდება და დროულად ვერ ხდება ბავშვიანი 

ოჯახების ჩართვა ,,კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი 

სახელმწიფო დახმარების’’ ქვეპროგრამაში. მოქალაქეთა განცხადებებიდან ასევე 

იკვეთება, რომ რიგ შემთხვევებში, არასაკმარისია და ოჯახის საჭიროებებს ვერ ფარავს ამ 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებისათვის მიწოდებული დახმარება (მათ შორის, 

საკვები პროდუქტები).  

ქვეყანაში ბავშვთა სიღარიბის კუთხით არსებულ უკიდურესად მძიმე მდგომარეობის 

ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითია ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, ხანძრის შედეგად 4 

არასრულწლოვნის გარდაცვალების ფაქტი.1043 აღსანიშნავია, რომ მეურვეობა-

მზრუნველობის ორგანო ოჯახთან ხანძრის შემთხვევამდეც მუშაობდა, კერძოდ, 

სოციალურმა მუშაკმა ჯერ კიდევ 2019 წელს შეიმუშავა ,,ოჯახის შეფასების დასკვნა’’, 

რომელიც, სოციალური უნარების არქონის რისკზე, მატერიალურ სიდუხჭირეზე, 

სტაბილური თავშესაფრის არქონაზე მიუთითებდა. თუმცა, რისკების გამოვლენის 

მიუხედავად, ვერ მოხერხდა ოჯახის სოციალური ფუნქციის ამაღლება, სიღარიბის 

თავიდან არიდება და მხარდამჭერი სერვისებით გაძლიერება. 

21.5. ბავშვთა შრომა 

 

2020 წელს, წელს, კორონავირუსის პანდემიის პირობებში, მოსახლეობის სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის საერთო ფონის გათვალისწინებით და ბავშვთა სიღარიბის 

რისკების ზრდის პარალელურად, მოიმატა შრომით საქმიანობაში ბავშვების ჩართვის 

რისკმა. თუმცა ქვეყანაში ბავშვთა შრომა პრობლემური იყო როგორც კოვიდ-19-ის 

პანდემიამდე, ისე პანდემიის შემდგომ პერიოდშიც. სიღარიბის, ცხოვრების არასათანადო 

                                                   
1043 საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3ffCz3Z > [ბოლოს 

ნანახია 24.03.2021]. 
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დონის, უგულებელყოფისა თუ სხვა სოციალური ფაქტორის გამო, ბავშვებს უწევთ, მათი 

ასაკისა და განვითარებისათვის საფრთხის შემცველ სამუშაოში ჩაერთონ. მიუხედავად 

საკითხის სიმწვავისა, სახელმწიფო ამ პრობლემაზე ეფექტიანად არ რეაგირებს. 

პასუხისმგებელ უწყებებს ამ დრომდე არ შეუმუშავებიათ შემთხვევებზე რეაგირების, 

მათი პრევენციისა და რისკების შეფასების ეფექტიანი მექანიზმი.  

2020 წელს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა გაეროს ბავშვთა ფონდის 

მხარდაჭერით ჩაატარა კვლევა ,,ბავშვთა შრომა ახალი კორონა ვირუსის პანდემიის 

პირობებში და მის მიღმა’’, რომლის ფარგლებშიც შესწავლილ იქნა ეროვნული 

კანონმდებლობის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან და ამ მხრივ პრაქტიკაში 

არსებული გამოწვევები. შესწავლის შედეგები აჩვენებს, რომ რეგიონებში გავრცელებული 

პრაქტიკაა შინა მეურნეობებში, სეზონურ სამუშაოებში არასრულწლოვნების ჩართვა, რაც 

რისკის ქვეშ აყენებს ბავშვების განვითარებასა და განათლებაზე მათ ხელმისაწვდომობას. 

ბავშვები, სიღარიბისგან თავის დაღწევის მიზნით, ისეთ მძიმე სამუშაოებსაც ასრულებენ, 

როგორიცაა ჯართის შეგროვება, სატვირთო მანქანებზე მუშაობა და მესაქონლეობასა და 

მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებული სამუშაოები. 

პასუხისმგებელი უწყებები კვლავ ვერ ახერხებენ ქუჩაში ბავშვთა შრომის აღმოფხვრას, 

არასრულწლოვანთა ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის დროულ აღკვეთას, 

ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვთა საჭიროებების ჯეროვან გამოვლენასა და 

გამოვლენილი საჭიროებების მოგვარებაზე მიმართულ კოორდინირებულ  მუშაობას. 

მეურვეობა-მზრუნველობის ორგანოს მხრიდან, ქუჩაში მომუშავე ბავშვებთან მუშაობენ 

მობილური ჯგუფები,1044 რომლებიც სოციალური მუშაკის, ფსიქოლოგის, 

თანასწორგანმანათლებლისა და მძღოლისგან შედგება. თუმცა მობილური ჯგუფები არ 

ფუნქციონირებენ ისეთ დიდ ქალაქებში, როგორიცაა ბათუმი, ქობულეთი, თელავი, 

ახალციხე და ა.შ. ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრებ ბავშვებს სთავაზობენ მიუსაფარი 

ბავშვებისათვის არსებული თავშესაფრებისა და დღის ცენტრების მომსახურებასაც, 

თუმცა, ეს არ არის ბავშვთა შრომის თავიდან არიდების და რეაბილიტაციის ეფექტიანი 

საშუალება, რადგან, უმეტეს შემთხვევაში, ბავშვები კვლავ ქუჩას უბრუნდებიან და 

განაგრძობენ შრომით საქმიანობას. 

ბავშვთა უფლებების რეალიზების კუთხით, შრომითი მიგრაცია ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. ბავშვების შრომითი მიგრაცია ხდება, როგორც სეზონურად, 

ისე ხანმოკლე და გრძელვადიანი პერიოდით, ბავშვების ასაკობრივი ჭრილი კი, უმეტესად, 

14-დან 18 წლამდე მერყეობს.  

შრომით საქმიანობაში ჩართვა იწვევს არასრულწლოვანთა მიერ სკოლის მიტოვებას და 

სისტემურ გაცდენებს. სეზონურ სამუშაოებში, შინამეურნეობებსა და საზღვარგარეთ 

დროებითი შრომითი მიგრაციის დროს, არასრულწლოვნები არ არიან ჩართულნი 

                                                   
1044 მობილური ჯგუფები ფუნქციონირებს სამ ქალაქში - თბილისი, ქუთაისი და რუსთავი. 
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საგაკვეთილო პროცესში. საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები, 

პედაგოგები და ადმინისტრაცია, რიგ შემთხვევაში, არ აღრიცხავენ სკოლაში მოსწავლის 

გამოუცხადებლობის ფაქტებს და მიზეზებს. შედეგად, ვერ ხდება შრომით საქმიანობაში 

ბავშვების ჩართვის ყველა ფაქტის იდენტიფიცირება და შემთხვევები რეაგირების მიღმა 

რჩება. ამ პერიოდში ბავშვები ასრულებენ თავიანთი ასაკისა და ფიზიკური 

განვითარებისათვის შეუსაბამოდ მძიმე სამუშაოებს, უხდებათ დატვირთული გრაფიკით 

არაჯანსაღ გარემოში მუშაობა; ხშირად ასევე არ აქვთ სათანადო საყოფაცხოვრებო 

პირობები, მოუწესრიგებელი აქვთ კვების, ძილის, დასვენების რეჟიმი. 

ბავშვთა შრომის ფაქტებზე რეაგირების სათანადო მექანიზმის არარსებობა, პრაქტიკაში 

ართულებს პასუხისმგებელი უწყებების მხრიდან ბავშვთა შრომის, განსაკუთრებით კი, 

შრომის მძიმე შემთხვევების დროულ გამოვლენას და მათზე ეფექტიან რეაგირებას, 

განსაკუთრებით, არაფორმალურ შრომით საქმიანობაში არასრულწლოვანთა ჩართვის 

შემთხვევებზე; შედეგად, ბავშვთა შრომის საკითხი კვლავ გადაუჭრელი რჩება. 

21.6. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები 

კორონავირუსით გამოწვეული რეალობის პირობებში, განსაკუთრებით დაუცველ ჯგუფს 

ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები წარმოადგენდნენ. გარდა იმისა, რომ ძალადობის 

მიმართ განსაკუთრებულად დაუცველები არიან, მწვავე პრობლემაა მათი ისეთი ბაზისური 

საჭიროებების უზრუნველყოფაც, როგორიცაა თავშესაფრის ქონა და სათანადო კვება, ასევე, 

ეფექტიანი ხელმისაწვდომობა განათლების, ჯანდაცვისა თუ სხვა სერვისებზე. ამასთან, 

მიუსაფარი ბავშვები ინფექციის გავრცელების მაღალი რისკის ქვეშ იმყოფებიან. 

2020 წელს „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ 

ფარგლებში, მომსახურებით ისარგებლა 277 ბენეფიციარმა, აქედან დღის ცენტრის 

მომსახურებით - 177, ხოლო სადღეღამისო თავშესაფრით - 1001045, რაც, სამწუხაროდ, ვერ 

მოიცავს მიუსაფარ და სერვისის მიღების საჭიროების მქონე ბავშვთა სრულ კონტიგენტს. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ 2020 წელს, სისხლის სამართლის კოდექსის 171-ე მუხლის 

შესაბამისად, რაც არასრულწლოვნის ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში ჩაბმას 

გულისხმობს, გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის ხუთ საქმეზე, ხოლო სისხლის 

სამართლის კოდექსის 1432 მუხლით, რაც არასრულწლოვნით ვაჭრობას (ტრეფიკინგი) 

გულისხმობს - სისხლის სამართლის შვიდ საქმეზე.1046 

სახალხო დამცველის აპარატმა, საკუთარი მანდატის ფარგლებში, განახორციელა 

„მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ არსებული ყველა 

დღის ცენტრისა და სადღეღამისო თავშესაფრის მონიტორინგი. არსებული ინფორმაციით, 

კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების აღკვეთის მიზნით, მიუსაფარ 

                                                   
1045 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

2021 წლის 8 თებერვლის № 07/842 წერილი. 
1046 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 11 მარტის MIA 9 21 00593220 წერილი. 
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ბავშვთათვის საკარანტინო სივრცე ფუნქციონირებდა მხოლოდ თბილისში, და ისიც, 2020 

წლის 28 მარტიდან მაისის პერიოდში,  სადაც სულ, 18 ბავშვი მოთავსდა.1047 ამასთანავე, 

დღის ცენტრებისა და სადღეღამისო თავშესაფრების  მონიტორინგის შედეგებმა ცხადყო, 

რომ საკარანტინო სივრცეში სათანადოდ არ ყოფილა გათვალისწინებული მიუსაფარ 

ბავშთა ფსიქოსოციალური საჭიროებები. ასევე, მიუხედავად იმისა, რომ 2020 

წელს  მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის მობილურმა 

ჯგუფებმა, თბილისის, რუსთავის და ქუთაისის მასშტაბით კონტაქტი დაამყარეს 234 

მიუსაფარ ბავშვთან, კვლავაც პრობლემური იყო მიუსაფარი ბავშვების გამოვლენა, 

მათთან კონტაქტის დამყარება, მათ დაცვასა და დახმარებაზე მიმართული ღონისძიებების 

განხორციელება, სერვისების მიწოდება, როგორც მათთვის, ისე მათი ოჯახებისთვის. 

პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ დგას აჭარის რეგიონში, სადაც, სახალხო დამცველის 

არაერთი რეკომენდაციის მიუხედავად, კვლავ არ მოქმედებს ხსენებული ქვეპროგრამა. 

გარდა ამისა, კვლავ არ არსებობს მობილური ჯგუფების საქმიანობის ხარისხის შეფასების 

მეთოდოლოგია და ფორმა, რომლის საშუალებითაც ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე 

თითოეულ ბავშვზე განისაზღვრება როგორც ინდივიდუალური საჭიროებები, ისე 

გამოიკვეთება მასთან დაკავშირებული ყველა შესაძლო რისკი. 

მართალია, ბავშვების ქუჩაში მუშაობა და ცხოვრება სხვადასხვა მიზეზით არის 

გამოწვეული, თუმცა ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი სიღარიბეა.1048 არსებული 

მონაცემებით, კორონავირუსით გამოწვეულმა რეალობამ ოჯახების მნიშვნელოვან ნაწილს 

შემოსავლები კიდევ უფრო შეუმცირა და გააღარიბა: პანდემიის წინარე პერიოდთან 

შედარებით, შემოსავლები შეუმცირდა ოჯახების დაახლოებით მეოთხედს (23%).1049  

ბავშვების ქუჩაში აღმოჩენის რისკი კი, არსებული სოციალური სისტემისა და სერვისების 

პირობებში, ვერ შემცირდება.  

ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისა და მოზარდებისათვის განკუთვნილი 

სერვისები კვლავაც  არ ითვალისწინებს 18 წლის შემდგომ ბენეფიციართათვის  

მომსახურების მიწოდებას. მუნიციპალიტეტების მხრიდან კი, კვლავაც ვერ ხერხდება 

სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახებისა და მათი ინდივიდუალური საჭიროებების 

სათანადოდ შეფასება და სიღარიბის დაძლევის კუთხით არსებული პროგრამების 

ეფექტიანი განხორციელება. ამ მწვავე ვითარებას ერთვის ის გარემოებაც, რომ 2020 წლის 

22 მარტიდან, კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის მიზნით, დროებით 

შეწყდა დღის ცენტრების მომსახურება.   

                                                   
1047 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

2021 წლის 8 თებერვლის № 07/842 წერილი. 
1048 „ქუჩაში მცხოვრები და/ან მომუშავე ბავშვები საქართველოში“ გაეროს ბავშვთა ფონდის ანგარიში, 

ხელმისაწვდომია: < https://uni.cf/332LQ7n > [ბოლოს ნანახია 24.03.2021]. 
1049„ცოდნის, რისკების აღქმის, პრევენციული ქცევების და საჯარო ნდობის მონიტორინგი კორონავირუსის 

პანდემიისას“ გაეროს ბავშვთა ფონდის ანგარიში, ხელმისაწვდომია:<https://uni.cf/2ZYj5bo >[ბოლოს 

ნანახია 24.03.2021]. 
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სახალხო დამცველის შესწავლის შედეგები კვლავაც ცხადყოფს, რომ მიუსაფარ ბავშვთა 

თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის მომსახურება განიცდის მწვავე 

მატერიალურ-ფინანსური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობას. ამასთან, 

დაწესებულებები საჭიროებს მხარდაჭერას ინფრასტრუქტურული საკითხების გადაჭრის 

კუთხითაც. ასევე პრობლემურია მიუსაფარი ბავშვებისა და მათი ოჯახებისთვის 

დამატებითი მხარდამჭერი სერვისების არარსებობა და მათი გეოგრაფიული 

მისაწვდომობა. 

21.7. ბავშვთა დაცვა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში 

საოკუაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ ბავშვებს მნიშვნელოვანი საჭიროებები 

აქვთ განათლების უფლების ხელმისაწვდომობის, სოციალური ინტეგრაციის, 

ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებით სარგებლობის, ფსიქოსოციალური კეთილდღეობისა 

და ცხოვრების სათანადო დონის უზრუნველყოფის კუთხით.1050 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ ამ საკითხის შესწავლა გვიჩვენებს, რომ 

საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში სასკოლო და სკოლამდელი განათლების 

უფლებით შეუზღუდავი სარგებლობა მრავალ გამოწვევას უკავშირდება. მათ შორის, 

პრობლემურია სკოლების ფიზიკური ხელმისაწვდომობა, არასათანადო ინფრასტრუქტურა, 

არაფორმალური განათლების წახალისების პრობლემები, ადრეული და სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სიმცირე და სხვ. სოფლების ნაწილში არ 

მუშაობს საბავშვო ბაღი, მოქმედ საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში კი, ხშირად 

დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა და ფიზიკური გარემო არ შეესაბამება სასწავლო და 

სააღმზრდელო პროცესის უსაფრთხო გარემოში შეუფერებელი მიმდინარეობისთვის 

არსებულ საჭიროებებს. სკოლებში, უმეტესად, არ აქვთ ბუფეტი, სპორტული მოედანი და 

სააქტო დარბაზი. სასკოლო ინფრასტრუქტურის პრობლემები განსაკუთრებით გამოიკვეთა 

გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების - მერეთის, ქერესა და ნიქოზის საჯარო სკოლებში. 

მსგავსი პრობლემები იკვეთება ასევე, ქარელის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფლის 

სკოლებში, მათ შორის, გნოლევის, ავლევისა და ბრეძის საჯარო სკოლებში.  

ბავშვები, უმეტესად, ჩართულნი არიან ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში, თუმცა, 

ადგილობრივი მოსახლეობის განცხადებით, საკმაოდ მაღალია სოფლებიდან მოსახლეობის 

გადინება, რაც იწვევს აღნიშნულ სოფლებში საჯარო სკოლების დაკეტვასა და განათლების 

ხელშემწყობი სერვისების, მათ შორის, სახელოვნებო წრეების გაუქმებას, შესწავლის 

შედეგები გვიჩვენებს, რომ ნაკლებად არის წახალისებული კლასგარეშე-შემეცნებითი, 

სპორტული, სახელოვნებო და სხვა სახის არაფორმალური აქტივობები. ხშირ შემთხვევაში, 

სოფელში არაფორმალური შემეცნებითი აქტივობების არარსებობის გამო, რასაც 

                                                   
1050 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლა გორის მუნიციპალიტეტის 6 სოფელსა და 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2 სოფელში მცხოვრებ ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა და მათი 

ძირითადი საჭიროებები. 
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მუნიციპალური ტრანსპორტის პრობლემებიც ემატება, არასრულწლოვნები სოციუმში 

სათანადოდ არ არიან ინტეგრირებულები.  

საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის ძირითადი წუხილია 

მოსახლეობასა და ბავშვებში პოსტტრავმული სტრესი და კონფლიქტური სიტუაციის 

საფრთხით გამოწვეული ფსიქოემოციური საჭიროებები, შიში და დაძაბულობა. 

საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლების დიდ ნაწილში არ მოქმედებს ადგილობრივი 

ამბულატორიები, რაც ჯანმრთელობის უფლების რეალიზების კუთხით, ბევრ 

დაბრკოლებას უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას, განსაკუთრებით, ბავშვებს. 

ადგილობრივი მოსახლეობის განცხადებით, სიღარიბისა და არასათანადო საცხოვრებელი 

პირობების გამო, პრობლემები ექმნებათ ბავშვების საჭირო საკვებით უზრუნველყოფისა 

და მედიკამენტების შეძენასთან დაკავშირებით.  

21.8. სახელმწიფო  ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვების უფლებრივი 

მდგომარეობა 

სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობის დაცვის 

კუთხით, სახელმწიფო წლების განმავლობაში დგას ისეთი გამოწვევების წინაშე, 

როგორიცაა ზრუნვის სისტემაში მყოფი ბავშვების მიმართ ძალადობის ფაქტების 

პრევენცია , მათზე რეაგირება, დროული გამოვლენა, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების 

რეაბილიტაცია, განათლებისა და ჯანმრთელობის უფლების დაცვა, სახელმწიფო ზრუნვის 

სისტემიდან გასული ბენეფიციარების მხარდაჭერა. ამასთან, კვლავ პრობლემად რჩება 

რელიგიურ სკოლა-პანსიონებში მცხოვრები არასრულწლოვნების უფლებრივი 

მდგომარეობის დაცვისა და მონიტორინგის საკითხი.  

საქართველოს მასშტაბით ფუნქციონირებს 45 მცირე საოჯახო ტიპის სახლი და სულ 

დარეგისტრირებულია 774 მინდობით აღმზრდელი. ამ მხრივ, მომსახურების მიწოდება 

ყველაზე მწირია რაჭა-ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთის რეგიონში, სადაც რეგიონის მასშტაბით 

მხოლოდ ერთი მცირე საოჯახო ტიპის სახლი და 4 მინდობით აღმზრდელია. მინდობით 

აღზრდაში განთავსებულია 1571 არასრულწლოვანი, ხოლო მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში 

- 280. 2020 წელს, სახელმწიფო ზრუნვაში განთავსდა 315 არასრულწლოვანი, ხოლო 

ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნდა 112 არასრულწლოვანი, ასევე, ჯამში რეინტეგრაციაში 

იმყოფება 521 არასრულწლოვანი.1051 

2020 წელს, სახელმწიფო ზრუნვაში 315 არასრულწლოვნის განთავსების ძირითადი 

საფუძველი იყო ძალადობა და უგულებელყოფა, თუმცა, ასევე ხშირია სიღარიბის და 

                                                   
1051 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

2021 წლის 8 თებერვლის № 07/842 წერილი. 



364 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

ცხოვრების არასათანადო დონის გამო სახელმწიფო ზრუნვაში განთავსების 

შემთხვევებიც.1052 

2020 წელს სახელმწიფო ზრუნვაში არასრულწლოვნების განთავსების საფუძვლები: 

 

სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მცხოვრები ბავშვები სახელმწიფოს მხრიდან 

განსაკუთრებულ მხარდაჭერას საჭიროებენ პანდემიის პირობებში, განსაკუთრებით იმ 

ფონზე, როდესაც ვირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით, სააგენტო 

მაქსიმალურად დისტანციური მუშაობის რეჟიმზეა გადასული.1053 სსიპ სახელმწიფო 

ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციის1054 თანახმად, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მოქმედებს 

ბავშვთა 24-საათიანი ზრუნვის დაწესებულებებისთვის ახალი კორონავირუსით 

გამოწვეული ინფექციის გავრცელების პრევენციისა და კონტროლის სტანდარტები. მცირე 

საოჯახო ტიპის სახლებში მაქსიმალურად არის შეზღუდული გარეშე პირების შესვლა და 

                                                   
1052 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო,  

2021 წლის 10 მარტის № 07/1918 წერილი. 
1053 დისტანციურ რეჟიმში მომუშავე სოციალური მუშაკები მონიტორინგს ახორციელებენ ონლაინ ან 

ტელეფონის საშუალებებით. ადგილზე გადიან პრობლემის გაჩენის და გადაუდებელ შემთხვევებში. 
1054 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

2021 წლის 29 იანვრის № 07/566 წერილი. 
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მოძრაობა, დაწესებულებიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში დროებით გაყვანა და ოჯახის 

წევრებთან შეხვედრები.1055  

მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში საიზოლაციო ოთახის არსებობა დამოკიდებულია სახლის 

რესურსზე. თემში ინტეგრირებულ მცირე საოჯახო ტიპის სახლების უმრავლესობაში 

საკარანტინე ოთახის გამოყოფა ვერ ხერხდება და, საჭიროების შემთხვევაში, 

ინფიცირებული ბენეფიციარი სხვების განცალკევებით თავსდება საკუთარ ოთახში. 

ამასთანავე, იმ სახლების ნაწილში,1056 სადაც ჩატარდა მონიტორინგი, გამოიკვეთა 

ინფრასტრუქტურული პრობლემები: დაზიანებული ავეჯი, სახურავი, გათბობის სისტემა, 

საპირფარეშოს და აბაზანის ინვენტარი. 

სახალხო დამცველის მონიტორინგის შედეგები წლების განმავლობაში აჩვენებდა, რომ 

ზრუნვის სისტემაში მყოფი ბენეფიციარების ნაწილს საერთოდ არ მიუწვდება ხელი 

ინტერნეტსა და ციფრულ ტექნოლოგიებზე. დისტანციური სწავლების პროცესში, მცირე 

საოჯახო ტიპის სახლების ტექნიკით უზრუნველყოფა დამოკიდებული იყო პროვაიდერი 

ორგანიზაციების ფინანსურ შესაძლებლობაზე. ამასთანავე, აღსაზრდელების დიდ ნაწილს 

აქვს განათლების მიღების მოტივაციის ნაკლებობა, სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროება და დამატებითი მხარდაჭერა სჭირდება დისტანციური სწავლების პროცესში, 

რაც მწირი ადამიანური რესურსების პირობებში, უკიდურესად რთულდება. სახელმწიფო 

ზრუნვაში მყოფი არასრულწლოვნებისთვის, განსაკუთრებით რეგიონებში, პრობლემურია 

წვდომა დამატებით, არაფორმალურ აქტივობებზეც, რაც კიდევ უფრო შემცირდა 

პანდემიის პირობებში. 

მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში ჩატარებულმა მონიტორინგმა აჩვენა, რომ კვლავ არ 

ხორციელდება ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების რეაბილიტაცია, მათთვის არ არსებობს 

ეფექტიანი, თერაპიული და შედეგზე ორიენტირებული სარეაბილიტაციო პროგრამები, რაც 

ამწვავებს ბავშვების ემოციურ მდგომარეობას. ეს პრობლემა საერთოა ზოგადად 

სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი არასრულწლოვნებისთვის და მათი მდგომარეობის მართვა 

სახლების აღმზრდელებისა და მიმღები მშობლების პირად უნარ-ჩვევებზეა 

დამოკიდებული. სახელმწიფო ჯერაც ვერ უზრუნველყოფს მომსახურებიდან გასული, 18 

წლის ბენეფიციარებისთვის საჭირო სერვისებზე ხელმისაწვდომობას, რის გამოც, 

ზრუნვიდან გასულ ახალგაზრდებს უწევთ იმავე გარემოში დაბრუნება, საიდანაც თავის 

დროზე განარიდეს. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ 2020 წელს, ზრუნვის სისტემიდან, 18 წლის 

ასაკს მიღწევის გამო, 133 ბენეფიციარი გავიდა. ამ მხრივ, განსაკუთრებით მწვავედ დგას 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობა, რადგან, რიგ შემთხვევაში, 

სტატუსის მქონე ახალგაზრდები, რომლებსაც, შესაძლოა, საერთოდ არ ჰქონდეთ 

                                                   
1055 დაწესებულებაში ჩარიცხვისა და გრძელვადიანი გაყვანის შემთხვევაში, დაბრუნების მომენტისთვის 

ყველა ბენეფიციარს უტარდება კორონავირუსულ ინფექციაზე PCR ტესტირება. ტესტირება ბენეფიციარებს 

და აღმზრდელებს უტარდებათ 2 კვირაში ერთხელ.  
1056 ა(ა)იპ ასოციაცია „მომავლის სხივი,“ ოზურგეთი; „ბათუმის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების 

ცენტრი,“ ბათუმი.  
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თვითმოვლის უნარებიც კი, მხარდაჭერისა და ზრუნვის გარეშე რჩებიან და 

დამოკიდებულები არიან პროვაიდერი ორგანიზაციის შესაძლებლობებზე, რაც უმეტეს 

შემთხვევაში უკიდურესად მწირია არსებული მცირე ვაუჩერული დაფინანსების 

პირობებში. 

სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, დღეის მდგომარეობით, სულ 

ფუნქციონირებს 3  ლიცენზირებული რელიგიური სკოლა-პანსიონი და ირიცხება 163 

არასრულწლოვანი.1057 ლიცენზირების მიუხედავად, კვლავ პრობლემურია სახელმწიფოს 

მხრიდან სახლებში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის მუდმივი მონიტორინგი. 

მონიტორინგი მნიშვნელოვნად ფერხდება ნინოწმინდის სკოლა-პანსიონში,1058 რადგან 

მოწოდებული ინფორმაციით, პანსიონის წარმომადგენლობა სოციალური მუშაკის 

ვიზიტების წინააღმდეგია.  რაც უკიდურესი საფრთხის ქვეშ აყენებს პანსიონში მცხოვრები 

არასრულწლოვნების უფლებრივი მდგომარეობის დაცვის საკითხს და ზრდის პანსიონებში 

ისედაც არსებული მაღალი ინსტიტუციური ძალადობის რისკს. ამ დრომდე პრობლემურია 

მუსლიმური პანსიონების ლიცენზირების საკითხი. სახელმწიფოს სათანადოდ არ აქვს 

შესწავლილი ის გარემოებები, რაც გასათვალისწინებელია მუსლიმური პანსიონების 

ლიცენზირების პროცესში და ზრდის პანსიონების სახელმწიფოს კონტროლის გარეშე, 

ფარულად საქმიანობის რისკს. ამასთანავე, სახელმწიფომ მნიშვნელოვანია განავითაროს 

ერთიანი პოლიტიკა და მიდგომა, ზოგადად, რელიგიურ სკოლა-პანსიონებთან 

მიმართებით, არსებული ინდივიდუალური საჭიროებებისა და ბავშვების საუკეთესო 

ინტერესების გათვალისწინებით. 

პანდემიის პირობებში, კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდა დიდი ზომის ინსტიტუციებთან 

დაკავშირებული რისკები. სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად,1059 

(ა)იპ ბათუმის წმინდა მატათა მოციქულის სახელობის ფონდის სააღმზრდელო 

დაწესებულების პერსონალი 10-დღიან მომსახურების რეჟიმზე გადავიდა. ბავშვების 

ოჯახის წევრებთან კონტაქტი ძირითადად ხდება დისტანციურად. თუმცა, ბავშვების დიდი 

რაოდენობიდან გამომდინარე, პრობლემურია მათი ხელმისაწვდომობა ელექტრონულ და 

კომპიუტერულ საშუალებებთან. ამავე პანსიონში, 2021 წლის თებერვლის მონაცემებით, 

დაინფიცირდა 58 არასრულწლოვანი და 20 დასაქმებული პირი.  

                                                   
1057 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

2021 წლის 8 თებერვლის № 07/842 წერილი. 
1058 ა(ა)იპ „საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქალაქ ნინოწმინდის წმინდა ნინოს სახელობის ობოლ, 

უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი“. 
1059 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

2020 წლის 4 დეკემბრის № 07/10550 წერილი. 
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21.9. განათლების უფლების დაცვა 

პანდემიამ კიდევ უფრო გამოკვეთა საქართველოში განათლების მიმართულებით წლების 

განმავლობაში არსებული ისეთი გამოწვევები, როგორიცაა განათლების უფლების 

ხელმისაწვდომობა, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული მძიმე 

ინფრასტრუქტურული პრობლემები, სიღარიბეში, სახელმწიფო ზრუნვაში, რეგიონებში, 

და განსაკუთრებით, მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები, შეზღუდული 

შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა 

სრულყოფილი ჩართვა საგანმანათლებლო პროცესში. დისტანციურ საგაკვეთილო 

პროცესში სრულყოფილად ჩართვას ვერ ახერხებენ ბავშვები, რომელთაც ხელი არ 

მიუწვდებათ ინტერნეტსა და კომპიუტერულ ტექნიკაზე.  გაეროს ბავშვთა ფონდის  

ინფორმაციით,1060 საქართველოში სასკოლო ასაკის ბავშვების 15%-ს არ აქვს სახლში 

ინტერნეტზე წვდომა. ხოლო, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

მონაცემებით,1061 კომპიუტერით უზრუნველყოფილია შინამეურნეობების მხოლოდ 61.8%. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად,1062 დისტანციური სწავლების პროცესში, 

განათლებაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, გამოყენებულია 

სინქრონული, ასინქრონული და შერეული სწავლების მოდელი. ასევე, დისტანციური 

სწავლების პროექტია „ტელესკოლა“, რომელსაც სამინისტრო საქართველოს პირველ არხთან 

თანამშრომლობით ახორციელებს. სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით,1063 იმ 

შემთხვევაში, თუ მოსწავლე ვერ შეძლებს „ტელესკოლაში“ ჩართვას ან 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ შეთავაზებული სპეციალური 

ელექტრონული პლატფორმის მეშვეობით ონლაინსწავლების პროცესში მონაწილეობას, 

საგნის მასწავლებელი ვალდებულია, მოსწავლეს მისცეს დავალებები ეროვნული 

სასწავლო გეგმის შესაბამისად და გაუწიოს კონსულტაცია. ამ მიზნით, მასწავლებელმა, 

შესაძლოა, გამოიყენოს სატელეფონო კომუნიკაციაც.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, დისტანციური სწავლების რეჟიმზე ხანგრძლივად 

გადასვლამ, ოჯახებისთვის სათანადო ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფის გარეშე, 

რისკის ქვეშ დააყენა ბავშვების ნაწილის განათლების უფლების დაცვის საკითხი. ეს 

საკითხი განსაკუთრებით მწვავედ წარმოჩინდა რეგიონებში და სიღარიბეში მცხოვრებ 

                                                   
1060 გაეროს ბავშვთა ფონდისა და საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის (ITU) ანგარიშის 

მიხედვით, საქართველოში სასკოლო ასაკის ბავშვების 15% არ აქვს სახლში ინტერნეტზე წვდომა, 

ხელმისაწვდომია:  <https://uni.cf/3cyzES8>[ბოლოს ნანახია 25.03,2021]. 
1061 „შინამეურნეობაში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებელი,“ 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ხელმისაწვდომია: https://www.geostat.ge/media/ 

[25/03/2021].  
1062 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2020 წლის 21 დეკემბრის MES 0 20 0001216418 

წერილი. 
1063 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2020 წლის 29 აპრილის MES 1 20 00352893 

წერილი. 
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არასრულწლოვნებთან მიმართებით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში არ 

შემუშავებულა  კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც გაიწერებოდა 

საგანმანათლებლო სფეროში სახელმწიფოს მხრიდან გასატარებელი აქტივობები. 

აღნიშნული, უკიდურესად მნიშვნელოვანი იყო იმის გათვალისწინებით, რომ 

საქართველოს რამდენიმე დიდ ქალაქში გახანგრძლივდა დისტანციური სწავლების 

პროცესი. 

ქვეყანაში წლების განმავლობაში პრობლემად რჩება მოსწავლეების მიერ სწავლის 

შეწყვეტის მაღალი მაჩვენებელი. 2020 წელს (01.01.2020 - 31.12.2020), ქვეყნის მასშტაბით 

სწავლა შეწყვიტა 6704 არასრულწლოვანმა. მათგან, გოგონა იყო 2777, ბიჭი - 3927.1064  

 

სწავლის შეწყვეტის საფუძვლებიდან, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მოსწავლის 

სასწავლო პროცესზე გამოუცხადებლობა ზედიზედ 90 სასწავლო დღე. ეს, შესაძლოა, 

                                                   
1064 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2021 წლის 8 თებერვლის MES 1 21 0000075489 

წერილი. 
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განპირობებული იყოს სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის, ბავშვის უგულებელყოფით, მის 

მიმართ ძალადობის სხვა ფორმებით, სიღარიბით, ბავშვთა შრომით და ა.შ. თუმცა, ამ 

მიმართულებით სტატისტიკაში ინფორმაცია არ არის ასახული. მსგავს რისკებთანაა 

დაკავშირებული, როდესაც მოსწავლე საზღვარგარეთ მიემგზავრება მშობელთან ერთად ან 

როდესაც სწავლის შეწყვეტა ხდება განცხადების საფუძველზე. სამწუხაროდ, მიუხედავად 

იმისა, რომ სწავლის შეწყვეტის მაჩვენებელი წლების განმავლობაში მაღალია, ბავშვთა 

უფლებების დაცვისა და არსებული რისკების შემცირების მიზნით, კოორდინაცია 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და პასუხისმგებელ უწყებებს შორის, არ არის 

ეფექტიანი და რეგულარული, განსაკუთრებით, საბაზო დონის დასრულებამდე სწავლის 

შეწყვეტის შემთხვევაში. 

წინა წლების მონაცემების მსგავსად, 2020 წელსაც, სწავლის შეწყვეტის ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელი გამოვლინდა თბილისში, ქვემო ქართლსაა და კახეთში, რაც შესაძლოა 

მიუთითებდეს ისეთ პრობლემებზე, რომლებიც დამახასიათებელია კონკრეტული 

რეგიონისთვის და საჭიროებს სიღრმისეულ შესწავლას.1065  

21.9.1. სკოლამდელი აღზრდა და განათლება  

2020 წლის მონაცემებით, საქართველოში ფუნქციონირებს 1,621 სკოლამდელი აღზრდისა 

და განათლების დაწესებულება, თუმცა კვლავ გამოწვევად რჩება ბავშვების სკოლამდელ 

აღზრდასა და განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, მათ შორის, გეოგრაფიული წვდომა 

სოფლად მცხოვრები ბავშვებისთვის, ხოლო დისტანციური სწავლების ფარგლებში, 

შესაბამისი ტექნიკისა და ინტერნეტის არარსებობა. პრობლემურია, როგორც 

დაწესებულებების ფიზიკური გარემო, ისე მისი სათანადო ინვენტარით 

უზრუნველყოფისა და გადატვირთულობის საკითხები. სახელმწიფომ ჯერაც ვერ შეძლო 

საბავშვო ბაღების გარემოს ქვეყანაში ამ ეტაპზე არსებულ სტანდარტებთან სრულად 

მორგება და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში სრულფასოვანი 

სასწავლო და სააღმზრდელო პროცესის შეუფერხებელი მიმდინარეობის უზრუნველყოფა. 

ეს პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ დგას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვებთან მიმართებით, რადგან საბავშვო ბაღების უმრავლესობა ვერ უზრუნველყოფს 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფიზიკურ ხელმისაწვდომობასაც კი.  

საბავშვო ბაღებში არსებული ფიზიკური გარემო, ხშირ შემთხვევაში, არათუ არ 

შეესაბამება აღსაზრდელთა რაოდენობასა და მათ საჭიროებებს, გარკვეულ შემთხვევებში, 

საფრთხის შემცველიც კი არის მათთვის. შენობის დაზიანებული ინფრასტრუქტურა, 

დაბინძურებული ჰაერი და ინვენტარის სიმცირე პირდაპირ აისახება აღსაზრდელთა და 

საბავშვო ბაღის პერსონალის ჯანმრთელობაზე. შენობებში ვენტილაციის არარსებობის ან 

მისი გაუმართაობის საფუძველზე, აღსაზრდელთა უმრავლესობა მთელი დღის 

                                                   
1065 თბილისში სწავლა შეწყვიტა 2545 არასრულწლოვანმა, ქვემო ქართლში - 1345 და კახეთში - 588.  
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განმავლობაში მყარი ნაწილაკების საშიშ ზემოქმედებას განიცდის.1066 აღსაზრდელთა 

ჯანმრთელობის პრობლემების საფრთხეს ზრდის საბავშვო ბაღებში ეზოების არარსებობის 

და არასათანადო მოწყობის საკითხი, რაც შეუძლებელს ხდის აღსაზრდელთა სუფთა 

ჰაერზე გაყვანასა და ღია სივრცეში აქტივობების ჩატარებას. პრობლემა განსაკუთრებით 

მწვავეა იმ საბავშვო ბაღებში, რომლებსაც არ აქვთ გათბობის სისტემა და იყენებენ შეშის 

ღუმელს, რომელიც ხშირად, უსაფრთხოების წესების დაუცველად არის დამონტაჟებული 

სააღმზრდელო ოთახებში და მკვეთრად აბინძურებს ჰაერს შენობაში. ამ საკითხზე 

უარყოფითად აისახება შენობებში არასაკმარისი სივრცით გამოწვეული 

გადატვირთულობაც. ამასთანავე, დაწესებულებების შენობების მცირე ფართი არ იძლევა 

საშუალებას, სასწავლო და სააღმზრდელო პროცესის სრულფასოვანი მიმდინარეობისთვის 

გამოიყოს ყველა შესაბამისი დანიშნულების  ოთახი.  

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში არსებული იმ პრობლემების 

მიუხედავად, რომლებიც აქტუალურია ქვეყნის ყველა რეგიონისთვის, საქართველოს 

მთავრობას ჯერაც არ დაუმტკიცებია „დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების, 

ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და შენობა-ნაგებობების 

მოწყობის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტი. ეს აფერხებს საბავშვო ბაღებში ფიზიკური 

გარემოს გასაუმჯობესებლად საჭირო ღონისძიებების იდენტიფიცირებას და შემდეგ უკვე 

მათ აღსრულებას.  

2020 წლის მონაცემებით, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში 

სულ ირიცხება 164,605 აღსაზრდელი, რასაც მკვეთრად ჩამოუვარდება 2021 წლის 

რაოდენობა (158,062 აღსაზრდელი). თუმცა, ეს არის  საბავშვო ბაღებში ჩარიცხული 

ბავშვების რაოდენობა და სრულად ვერ ასახავს იმას, თუ რეალურად აღსაზრდელის 

სტატუსის მქონე რამდენ ბავშვს არ მიუწვდება ხელი სკოლამდელ აღზრდასა და 

განათლებაზე პანდემიის პირობებში. ვირუსის გავრცელების შედეგად შექმნილმა 

ვითარებამ ცხადყო, რომ საბავშვო ბაღების უმრავლესობა ვერ უზრუნველყოფს პანდემიის 

პირობებში აღსაზრდელთა ჯანმრთელობის დასაცავად შემუშავებული 

რეკომენდაციების1067 შესრულებას. გარდა ამისა, რადგანაც სასწავლო და სააღმზრდელო 

პროცესის დისტანციური ფორმით ჩატარება და მასზე ხელმისაწვდომობა განსაკუთრებულ 

სირთულეს წარმოადგენს, საბავშვო ბაღების დახურვისას, აღსაზრდელთა დიდი ნაწილი 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიღმა დარჩა. დისტანციური ფორმით სასწავლო 

პროგრამა მხოლოდ სასკოლო მზაობის (5-6 წლის) აღსაზრდელთა ჯგუფს მიეწოდება. 

თუმცა ამ შემთხვევაშიც საგულისხმოა ბავშვები, რომლებისთვისაც, შესაბამისი ტექნიკის 

                                                   
1066 „შენობის შიდა ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის გამოწვევები 

საქართველოში; საბავშვო ბაღებში შენობის შიდა ჰაერის დაბინძურების შუალედური ანგარიში“ WECF 

GEORGIA, WECF International, NCDC, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3sVbKFK >[ ბოლოს ნანახია 25.03.2021]. 
1067 ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი 

რეკომენდაციები ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებისთვის, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3dhNwzq >[ ბოლოს ნანახია 25.03.2021].  



371 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

ან ინტერნეტთან წვდომის არქონის გამო, არ შეუძლებელიათ აღმზრდელობით პროცესში 

მონაწილეობა. 

კვლავ დაბალია საბავშვო ბაღის აღმზრდელ-მასწავლებელთა, აღმზრდელთა და მათი 

თანაშემწეების გადამზადების მაჩვენებელი, მათ შორის, ბავშვთა მიმართ ძალადობის, 

რთული ქცევის მართვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა საჭიროებების 

შესახებ. ამასთანავე, მიუხედავად იმისა, რომ სასწავლო და სააღმზრდელო პროცესის 

დისტანციური ფორმით ჩატარება საკმაოდ ახალი და სპეციფიკური საკითხია, 

სახელმწიფოს ჯერაც არ შეუმუშავებია ზუსტი მეთოდოლოგია და არც საბავშვო ბაღის 

აღმზრდელები გადაუმზადებია. აღსანიშნავია, რომ “World Vision საქართველოს“ 

ინიციატივით, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისთვის შეიქმნა პრაქტიკული 

გზამკვლევის, „ბაღები პანდემიის დროს: პრაქტიკული გზამკვლევი სკოლამდელი 

დაწესებულებებისთვის“, საპილოტე ვერსია, რომელიც მიზნად ისახავს საბავშვო ბაღებში 

ჯანდაცვის რეგულაციების დაცვის გაადვილებას და მოიაზრებს მათ მეთოდოლოგიურ 

მხარდაჭერას. თუმცა დოკუმენტი ზუსტად არ გაწერს თითოეული სასწავლო-

სააღმზრდელო აქტივობის დისტანციური ფორმით ჩატარების მეთოდოლოგიასა და გეგმას. 

პრობლემა განსაკუთრებით მწვავეა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა და 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან მიმართებით, რომელთა სპეციფიკურ 

საჭიროებებსაც საერთოდ ვერ პასუხობს არსებული მეთოდოლოგიის დოკუმენტი.1068 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 მომზადდეს ბავშვთა სუიციდის პრევენციის და რეაგირების ეროვნული სტრატეგია 

და  სამოქმედო გეგმა, რომელშიც გაიწერება პასუხისმგებელი სუბიექტების 

ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები; 

 „სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე 

მუხლის შესაბამისად, დამტკიცდეს „დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების, 

ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და შენობა-ნაგებობების 

მოწყობის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტი. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 უზრუნველყოს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ბავშვების 

ჯანმრთელობის სერვისების, ფსიქოლოგისა და პირველადი ჯანდაცვის სერვისების 

ხელმისაწვდომობა; 

                                                   
1068 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2021 წლის 25 თებერვლის MES 4 21 0000165167 

წერილი. 
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 საქართველოს მთავრობასთან, სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოსთან, სხვა სახელმწიფო 

უწყებებთან და ბავშვზე ზრუნვის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებთან ერთად 

შემუშავდეს ზრუნვის სისტემიდან გასული, ასევე, მიუსაფარ ბავშვთა 

თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის 18+ წლის ბენეფიციარების 

მხარდაჭერის სტრატეგია, რომლითაც გათვალისწინებული იქნება ახალგაზრდების 

საჭიროებებზე მორგებული სერვისები; 

 რელიგიურ სკოლა-პანსიონებთან მიმართებით, სამოქალაქო სექტორის 

ჩართულობითა და რელიგიური ორგანიზაციების მონაწილეობით, შემუშავდეს 

სამოქმედო გეგმა, რომელშიც ჩამოყალიბებული იქნება სახელმწიფოს ერთიანი 

პოლიტიკა ამ სახის დაწესებულებების მიმართ. მათ შორის, კონკრეტულად 

გაიწეროს სახელმწიფოს მიერ დიდი ზომის დაწესებულებების 

დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესში გადასადგმელი ნაბიჯები და ამგვარი 

დაწესებულებების სახელმწიფოს კონტროლს მიღმა საქმიანობის შემთხვევაში 

არსებული რისკების აღსაკვეთად გასატარებელი ღონისძიებები;  

 სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში ჩართულ პროვაიდერ ორგანიზაციებთან ერთად, 

გადაიხედოს მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ვაუჩერული დაფინანსების საკითხი 

და გამოკვეთილი პრობლემების შესაბამისად, გატარდეს სახლების ფინანსური 

მხარდაჭერისთვის საჭირო ღონისძიებები; 

 რეგიონის საჭიროებიდან გამომდინარე, აჭარის რეგიონში „მიუსაფარ ბავშვთა 

თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით“ გათვალისწინებული 

მომსახურების დასანერგად, გაატაროს საჭირო ღონისძიებები;  

 მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ეფექტური 

ფუნქციონირებისთვის გამოიყოს საჭირო ადმინისტრაციული და ფინანსური 

რესურსი, ასევე შემუშავდეს  მობილური ჯგუფების საქმიანობის ხარისხის 

შეფასების  ეფექტიანი და ქმედითი ინსტრუმენტი; 

 ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების ოჯახებისა და მშობლებისთვის 

შემუშავდეს და დაინერგოს დამატებითი სერვისები, როგორც მათ გადაუდებელ 

მატერიალურ მხარდაჭერაზე ორიენტირებული ფონდების მობილიზების, ისე 

აუცილებელი უნარ-ჩვევების განვითარების კუთხით, დასაქმების მოტივაციის 

ასამაღლებლად და შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად; 

 სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების კუთხით: 

 გამოავლინოს, სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების კუთხით, 

სახელმწიფო პროგრამებში არსებული ხარვეზები; 

 შეიმუშაოს გამოვლენილი პრობლემების  გადაჭრის გზები და მეთოდები. 

 სამართალდამცავ უწყებებსა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან 

კოორდინაციით შემუშავდეს სოციალური მუშაკისა და ფსიქოლოგის გამოძიებისა 

და სასამართლო ეტაპზე მონაწილეობის შესახებ დოკუმენტი, რომელიც ზუსტად და 
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დეტალურად განსაზღვრავს აღნიშნულ პროცესში მათ როლს, განსახორციელებელ 

ღონისძიებებს, სახელმძღვანელო პრინციპებსა და პასუხისმგებლობას.   

 

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 

დახმარების სააგენტოს: 

 ბავშვზე ზრუნვის სფეროში მომუშავე პროფესიონალების შრომითი პირობების 

გაუმჯობესების, ბავშვის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტიანი 

რეაგირებისა და პრევენციის მიზნით, სისტემაში დასაქმებული პროფესიონალების, 

განსაკუთრებით, სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების რაოდენობა 

ეტაპობრივად გაიზარდოს; 

 სოციალური მუშაკების დატვირთვის შემცირებისა და  საქმეებზე დროული და 

ადეკვატური რეაგირების  უზრუნველყოფის მიზნით მათი ფუნქციები გაიმიჯნოს 

თემატური მიმართულებებით; 

 შემუშავდეს ბავშვთა მიმართ/შორის ძალადობის შემთხვევების გამოვლენისა და 

რეაგირების ერთიანი, ეფექტიანი ინსტრუმენტი და მეთოდოლოგია, რომელიც 

დაწვრილებით გაწერს სოციალური მუშაკის ფუნქციებს და ვალდებულებებს 

ბავშვის მიმართ ძალადობის იდენტიფიცირების, პრევენციისა და რეაგირების 

საკითხებზე და ასევე, დაარეგულირებს ბავშვთან მუშაობის, მათი 

ინტერვიუირების, მონიტორინგის და შემდგომი რეაგირების საკითხებს; 

 მულტიდისციპლინური მიდგომის საფუძველზე, ინდივიდუალურად შეფასდეს 

შრომაში ჩართულ ბავშვთა საჭიროებები და ჯეროვანი ყურადღება დაეთმოს 

შრომის მძიმე ფორმების შედეგად დაზარალებულ არასრულწლოვანთა 

მდგომარეობაზე ზედამხედველობას, სოციალური მუშაკისა და ფსიქოლოგის 

ჩართულობის გზით. COVID-19 პანდემიის პირობებში განსაკუთრებული ყურადღება 

გამახვილდეს რისკ ჯგუფში მყოფ ბავშვიან ოჯახებზე, მათი სოციალური 

გაძლიერების მიმართულებით. 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს: 

 საქართველოს მთავრობასთან და სამოქალაქო სექტორთან კოორდინირებული 

მუშაობით, შემუშავდეს სამოქმედო გეგმა, რომელიც გაითვალისწინებს პანდემიის 

პირობებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლების პროცესის 

მართვის საკითხებს. ამასთანავე, მაქსიმალურად გამოიყოს როგორც ფინანსური, ისე 

ადამიანური რესურსი, რათა სკოლებმა შეძლონ პრევენციული ღონისძიებების 

ეფექტიანად განხორციელება და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სამინისტრომ 

კი უზრუნველყოს აღნიშნული პროცესის მონიტორინგი;  

 რეგიონების მიხედვით, განხორციელდეს იმ ბავშვების იდენტიფიცირება, ვისაც არ 

აქვთ ტექნიკაზე და ინტერნეტზე წვდომა. შემუშავდეს სტატისტიკური მონაცემები, 
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რომლის მიხედვითაც დაიგეგმება კონკრეტული ღონისძიებები მათი დისტანციური 

სწავლების პროცესში დროულად ჩართვის მიზნით; 

 რეგიონულ დონეზე შეფასდეს სკოლის მიტოვების მაღალი მაჩვენებლის 

გამომწვევი მიზეზები და აღნიშნულის საფუძველზე, ადგილობრივ 

მუნიციპალიტეტებთან, საჯარო სკოლებთან და მეურვეობა-მზრუნველობის 

ორგანოსთან თანამშრომლობით, დაიგეგმოს სამომავლო ნაბიჯები გამოვლენილი 

საჭიროებების შესაბამისად, ბავშვების მიერ სკოლის მიტოვების რისკების 

შესამცირებლად; 

 სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებისთვის შემუშავდეს 

დისტანციური სწავლების მეთოდოლოგია; 

 შემუშავდეს დისტანციური სწავლების მეთოდოლოგიის შესახებ სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებისთვის აღსაზრდელთა გადამზადების 

მოდული და ადგილობრივ თვითმმართველობებს ხელი შეეწყოთ აღსაზრდელთა 

გადამზადებაში.  

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის თემაზე, გამომძიებლების და 

მოწმე/დაზარალებულის კოორდინატორებისთვის შემუშავდეს გადამზადების 

მოდული და მოხდეს მათი გადამზადება; 

საქართველოს გენერალურ პროკურორს: 

 ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის თემაზე,  შემუშავდეს 

არასრულწლოვნებთან მომუშავე პროკურორების და მოწმე/დაზარალებულის 

კოორდინატორების    გადამზადების მოდული და მოხდეს მათი გადამზადება. 

ადგილობრივ თვითმმართველობებს: 

 ქუჩაში მცხოვრები  და მომუშავე, სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების 

საჭიროების გამოკვლევის მიზნით, დოკუმენტურად შეფასდეს მიზნობრივი 

სერვისების მიწოდების საჭიროება; 

 ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე, სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახებისთვის 

დაინერგოს დამატებითი მხარდამჭერი და სოციალური პროგრამები; 

 საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ ბავშვთა უფლებრივი 

მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად უზრუნველყოს მუნიციპალური ტრანსპორტის, 

საბავშვო ბაღების და სკოლების ინფრასტრუქტურული მოწესრიგება, ასევე ხელი 

შეუწყოს არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას; 

 სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებათა აღმზრდელები 

გადამზადნენ ბავშვთა მიმართ ძალადობის, რთული ქცევის მართვის, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა საჭიროებების შესახებ;  
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 საბავშვო ბაღის აღმზრდელები საქართველოს განათლებისა და  მეცნიერების 

სამინისტროსთან კოორდინაციით გადამზადდნენ დისტანციური სწავლების 

მეთოდოლოგიაში. 
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22. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებრივი 

მდგომარეობა 

22.1. შესავალი 

 

2020 წელს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების ეფექტიანი დაცვა, 

კვლავ გამოწვევებთან იყო დაკავშირებული. მდგომარეობა მეტად დაამძიმა 

კორონავირუსის პანდემიამ. კარანტინისა და იზოლაციის რეჟიმმა, ვირუსის თავიდან 

არიდების მიზნით დაწესებულმა სხვადასხვა შეზღუდვამ უარყოფითი გავლენა მოახდინა 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. არსებულმა 

ვითარებამ საფრთხე შეუქმნა მათთვის აუცილებელი სერვისების მიწოდებას. ზოგიერთი 

მომსახურების შემთხვევაში1069, სერვისის დისტანციურ რეჟიმში წარმართვა ეფექტიანი არ 

აღმოჩნდა, რადგან სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფდა ამ პირთა მომსახურებას.  

განსაკუთრებულ აღნიშვნას იმსახურებს გაეროს შშმ პირთა კონვენციის ფაკულტატური 

ოქმის რატიფიცირება, რაც შშმ პირებს შესაძლებლობას მისცემს, უფლებადარღვევის 

ფაქტებზე გაეროს შესაბამის კომიტეტს მიმართონ. მისასალმებელია, რომ საქართველოს 

პარლამენტმა მიიღო „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ 

საქართველოს კანონი, რომელიც ქვეყნის შიდა კანონმდებლობის საერთაშორისო 

სტანდარტებთან დაახლოებისკენ გადადგმული ნაბიჯია. თუმცა, სახალხო დამცველის 

რეკომენდაციების1070 მიუხედავად, კანონის მიღებისას რიგი მნიშვნელოვანი საკითხების 

გათვალისწინება არ მოხდა.1071  

მნიშვნელოვანია, რომ 2020 წელს საქართველოს მთავრობამ 

ტექნიკური რეგლამენტი, „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“, დაამტკიცა.1072 

დოკუმენტი უნივერსალური დიზაინის პრინციპებს ეფუძნება და მასში გაწერილია 

ტექნიკური კრიტერიუმები შენობა-ნაგებობების, მიწის ნაკვეთების, ადგილების, 

საშუალებებისა და ელემენტების მისაწვდომობის საკითხებზე.  

                                                   
1069 განსაკუთრებით იმ სერვისების შემთხვევაში, რომლებიც პირისპირ მომსახურების გაწევას საჭიროებს. 

1070 სახალხო დამცველის წინადადება „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ 

საქართველოს კანონპროექტთან დაკავშირებით, ხელმისაწვდომია:<https://bit.ly/38HMo6H>[ბოლოს ნანახია 

25.03.2021]. 

1071 სახალხო დამცველის განცხადება „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“, 

საქართველოს კანონთან დაკავშირებით, ხელმისაწვდომია:<https://bit.ly/3lfMI1L>[ბოლოს ნანახია 25.03.2021]. 

1072 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 დეკემბრის  №732 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის – 

„მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ დამტკიცების თაობაზე, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3lODHwC > [ბოლოს ნანახია 25.03.2021]. 
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მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა შშმ პირთა უფლებების შესახებ გაეროს 

კონვენციის1073 განსახორციელებლად. მიმდინარე წელს დაიწყო და არ დასრულებულა 

გაეროს შშმ პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის აღსრულების ეროვნული მექანიზმის 

შექმნის პროცესი.  

პანდემიასთან ბრძოლის სახელმწიფო ანტიკრიზისულ გეგმებში სათანადოდ არ არის  

გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები. სახალხო 

დამცველმა უარყოფითად შეაფასა ამ კუთხით მთავრობის ანტიკრიზისული სამოქმედო 

გეგმის ეფექტიანობა და საჭიროდ მიიჩნია დაგეგმილი საქმიანობის გადახედვა/მასში 

ცვლილებების შეტანა.1074 მიუხედავად ამისა, სახალხო დამცველის მოწოდება არ 

გაუთვალისწინებიათ. 

საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფოს მხრიდან ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირების 

უფლებების დასაცავად, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში გატარებული 

ღონისძიებები, საკმარისი არ არის. არსებითად არ გაზრდილა სათემო სერვისების 

რაოდენობა და გეოგრაფიული დაფარვის არეალი. კვლავ არ შექმნილა სფეროს 

დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგია. პრობლემები წამოიჭრა სახელმწიფო ზრუნვის 

დაწესებულებებში ვირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების დაცვის კუთხით. 

ფსიქიატრიულ სტაციონარულ და ამბულატორიულ დაწესებულებებში ეფექტიანად არ 

სრულდება კორონავირუსის პირობებში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე 

პირთა მკურნალობის პროტოკოლები.1075 

გამოწვევად გამოიკვეთა ინკლუზიურ საგანმანათლებლო პროცესში შშმ და სსსმ 

მოსწავლეების ჯეროვანი ჩართვა. გარდა მძიმე სოციალური ფონისა და საკომუნიკაციო 

საშუალებებსა და ინტერნეტზე წვდომის კუთხით არსებული პრობლემებისა, შშმ 

მოსწავლეთა შემთხვევაში, პრობლემაა დისტანციური საგანმანათლებლო პროცესის 

მისაწვდომი ფორმატებით წარმართვა და ამ მიზნით შესაბამისი ადამიანური რესურსების 

დროული და ეფექტიანი მობილიზება.  

                                                   
1073 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენცია, A/RES/61/106 

(მიღებულია 2006 წლის 13 დეკემბერს, ძალაში შევიდა 2008 წლის 3 მაისს), ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/2CqO7wZ >[ბოლოს ნანახია 25.03.2021]. 

1074 სახალხო დამცველის მოსაზრება ანტიკრიზისულ ეკონომიკურ გეგმაში შშმ პირთა საჭიროებების 

სათანადოდ გათვალისწინების შესახებ, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3rlgSD3> [ბოლოს ნანახია 

25.03..2021]. 
1075 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2020 წლის 27 მაისის ბრძანება №01-222/ო, „ფსიქიკური ჯანმრთელობა და COVID-1 9“ - 

კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციისა (გაიდლაინი) და „ფსიქიკური ჯანდაცვის 

სტაციონარგარეთა სერვისებში პაციენტების უსაფრთხო მართვა COVID-19 პირობებში;“ „ფსიქიკური 

ჯანდაცვის სტაციონარულ სერვისებში პაციენტების უსაფრთხო მართვა COVID-19 პირობებში“- 

კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლების) დამტკიცების 

თაობაზე. დანართი №1,№2,№3, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3vw0Okn >[ბოლოს ნანახია 25.03.2021]. 
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2020 წელს შეფერხებით მიმდინარეობდა შშმ პირის შეფასების სოციალურ მოდელზე 

გადასვლის პროცესი. ამასთანავე, შეფასების მოქმედი მოდელის მიხედვით 

განსაზღვრული სოციალური პაკეტი მინიმალურადაც ვერ უზრუნველყოფს შშმ პირთა 

საჭიროებების დაკმაყოფილებას, განსაკუთრებით, გაზრდილი ფასების, მზარდი 

ინფლაციისა და პანდემიის პირობებში. 

22.2. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა  

 

ყოველწლიურად, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, მტკიცდება ,,სოციალური 

რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა“, რომელიც აერთიანებს  

ქვეყანაში შშმ პირთათვის განკუთვნილ მიზნობრივ სოციალურ სერვისებს. 2021 წლის 

დასაწყისში სახალხო დამცველმა განახორციელა ამ პროგრამის მონიტორინგი, მათ შორის, 

შეისწავლა პროგრამის მუშაობაზე ახალი კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული 

შეზღუდვების გავლენა.1076  

უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, პროგრამის საერთო მოცულობა 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა, თუმცა კვლავ გამოწვევად რჩება ცალკეული მომსახურებების 

ხარისხი და მათში ჩართული ბენეფიციარების სიმცირე. პროგრამით გათვალისწინებული 

სერვისების ნაწილი ხორციელდება მომსახურების სტანდარტის გარეშე, რაც სერიოზულ 

პრობლემას ქმნის როგორც მათი მიწოდების ხარისხის, ისე გაწეული მომსახურების 

მონიტორინგისთვის.1077 პროგრამის სათანადოდ მუშაობაზე უარყოფითად აისახება ის 

გარემოებაც, რომ სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო სათანადოდ არ არის ჩართული 

პროგრამის ზედამხედველობის პროცესში და მისი ფუნქცია მხოლოდ ვაუჩერის გაცემითა 

და პროგრამაში ბენეფიციართა ჩართვის ფორმალური პროცედურით შემოიფარგლება.   

გამოწვევად რჩება ქვეპროგრამების გეოგრაფიული მოცვა. ქვეყანაში მცხოვრები სამიზნე 

ჯგუფების უმრავლესობა მოკლებულია შესაძლებლობას, მომსახურება მიიღოს 

საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. ქვეპროგრამების დიდ ნაწილში კვლავ იკვეთება 

მომლოდინეთა რიგები.1078  

                                                   
1076 მონიტორინგი ჩაატარა გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მოწვეულმა ექსპერტმა (11.2020-

02.2021). შემოწმდა სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამების აქტივობების 

შესრულება 2018-2020 წლებში, განხორციელდა შედარებითი ანალიზი, გამოვლინდა ძირითადი 

პრობლემები, შემუშავდა რეკომენდაციები. 

1077ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა, ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამა, დამხმარე 

საშუალებების (ეტლები, საპროთეზო-ორთოპედიული საშუალებები; სმენის აპარატები, ყრუ და სმენის 

არმქონე შშმ პირთა სმარტფონები, ყავარჯნები,  ხელჯოხ-ყავარჯნები, უსინათლოთა ხელჯოხები და 

გადასაადგილებელი ჩარჩოები) ქვეპროგრამა, ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა.  

1078 2020 წლის დეკემბრის მდგომარეობით მომლოდინეთა რიცხვი: ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა 

- 555, აბილიტაცია/რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა - 279, დღის ცენტრების ქვეპროგრამა - 71 შშმ ბავშვი და 

36 შშმ პირი. 
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მოთხოვნის მიუხედავად, ყოველწლიურად ვერ ხერხდება სახელმწიფო პროგრამით 

გამოყოფილი ასიგნების (თანხის) სრულად ათვისება, რაც, გარკვეულწილად, იმითაცაა 

განპირობებული, რომ ქვეპროგრამები არ ეფუძნება სტატისტიკურ მონაცემებსა და 

კონკრეტული ჯგუფების საჭიროებებს. პრობლემას ქმნის სერვისების არათანაბარი 

გეოგრაფიული განაწილებისა და პროგრამაში ჩართვის ბიუროკრატიული ბარიერები. არც 

ქვეპროგრამისთვის გამოყოფილი თანხა ნაწილდება ქვეპროგრამის შიგნით ეფექტიანად.  

 წელი პროგრამით 

განსაზღვრული თანხა 

(ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ლარი) 

პროგრამის „ეკონომია“ 

ლარი 

2018 28 100 000 26 500 800 1 599 200 

2019 35 890 000 31 792 600 4 097 400 

2020 37 400 000 29 869 513 7 530 487 

2021 40 000 000 - - 

სახელმწიფო პროგრამის ცალკეული კომპონენტების შესრულებისას წარმოშობილ 

სისტემურ პრობლემებს შორისაა: სამიზნე ჯგუფების დროული გამოვლენისა და 

ქვეპროგრამაში რეფერირების პრობლემა,1079 დაინტერესებულ პირებში ქვეპროგრამების 

შესახებ ინფორმაციის, ასევე, ჩართულ უწყებებს შორის კომუნიკაციისა და ინფორმაციის 

გაცვლის ნაკლებობა, განაცხადის გაკეთების შემდეგ პროგრამაში ჩართვამდე 

გაურკვეველი ვადით ლოდინი და სერვისის მიმწოდებლებში ადგილების ძიება,1080 

ქვეპროგრამაში რეალურად ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობასა და ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებულ მოსარგებლეთა რიცხოვნობას შორის მნიშვნელოვანი სხვაობა,1081 

მომსახურებებში ჩართვისას არსებული ბიუროკრატიული ბარიერები (ერთი და იმავე 

დოკუმენტაციის ყველა ჯერზე წარდგენა, ტერიტორიული მისაწვდომობა, ჩართვის 

მოლოდინის დრო),1082 არაადაპტირებული გარემო (როგორც უშუალოდ სერვისების 

ნაწილში,1083 ისე მომსახურებამდე მისასვლელ ფიზიკურ გარემოზე წვდომის ჩათვლით).  

შშმ პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფისა და მათთვის ოჯახურ გარემოსთან 

მიახლოებულ პირობებში ცხოვრების ხელშესაწყობად, სოციალური რეაბილიტაციისა და 

ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მოქმედებს სათემო 

ორგანიზაციებში მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა. ამავე სერვისში 

                                                   
1079 ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა - სამედიცინო პერსონალი არ ფლობს 

ინფორმაციას პროგრამის შესახებ, პროგრამაში ჩართულ 3 წელზე მეტი ასაკის ბავშვების რაოდენობა 

მნიშვნელოვნად აღემატება 0-დან 3 წლამდე ჩართული ბავშვების რაოდენობას. 

1080 ბავშვთა ადრეული განვითარების, აბილიტაცია/რეაბილიტაციის, დღის ცენტრების, სათემო 

ორგანიზაციების, დამხმარე საშუალებების ქვეპროგრამების შემთხვევაში. 

1081 ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა, აბილიტაცია/რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა, დამხმარე 

საშუალებების ქვეპროგრამის ცალკეული კომპონენტები, დღის ცენტრებში მომსახურებით 

უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა.  

1082 აბილიტაცია/რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა, ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა, დღის ცენტრებში 

მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა. 

1083 აბილიტაცია/რეაბილიტაცია, დღის ცენტრებში მომსახურების მიწოდების ქვეპროგრამა. 
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იგულისხმება შშმ პირთა საოჯახო ტიპის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი 

მომსახურებით უზრუნველყოფაც.1084  

უნდა აღინიშნოს, რომ სათემო მომსახურება საკმაოდ მრავალრიცხოვან, 24 ბენეფიციარზეა 

გათვლილი, რაც შშმ პირთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ეფექტიანად ჩართვასა და მათი 

დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადებას ბარიერს უქმნის. გასაძლიერებელია 

ქვეპროგრამის საოჯახო ტიპის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობის კომპონენტი.  

შშმ ბავშვთა ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებულ პირობებში აღზრდის უზრუნველყოფის 

მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ასევე მოქმედებს მინდობით აღზრდისა და მცირე 

საოჯახო ტიპის სახლებში მომსახურების ქვეპროგრამები,1085 რომელთა განხორციელების 

პროცესში იკვეთება რიგი გამოწვევები.  მიუხედავად იმისა, რომ მინდობით აღზრდის 

მომსახურება ბავშვზე ზრუნვის სისტემის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, 

დღემდე არ არსებობს მინდობით აღმზრდელთა მოძიების  და გადამზადება/გაძლიერების 

გამართული სისტემა, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სპეციალიზებული მინდობით 

აღზრდის მომსახურების შემთხვევაში. განსაკუთრებულ პრობლემებს აწყდებიან 

სერვისის მიმწოდებელი ოჯახები, სადაც განთავსებულნი არიან რთული ქცევისა და 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე შშმ ბავშვები, რადგან ქვეყანაში 

მათთვის საჭირო სარეაბილიტაციო სერვისის მიწოდება დღემდე არ არის 

უზრუნველყოფილი.  

სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებებით ბენეფიციართა 

უზრუნველყოფა განსაკუთრებით გართულდა კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის 

პირობებში. სერვისში დისტანციური ჩართვა, შესაბამისი ტექნიკური საშუალებების 

(კომპიუტერი, ტელეფონი) არქონის/მათი გამოყენების არცოდნის, ასევე, ინტერნეტზე 

წვდომის არარსებობის გამო, გამოწვევა გახდა ბენეფიციართა დიდი ნაწილისთვის. 

ზოგიერთ შემთხვევაში კი სერვისის დისტანციური ფორმით წარმართვა,1086 

შესაძლებლობის შეზღუდვისა და მომსახურების სპეციფიკის გათვალისწინებით 

შეუძლებელი იყო, რამაც შშმ პირთა/ბავშვთა ეს წრე, თვეების განმავლობაში აუცილებელი 

სერვისების მიღმა დატოვა და უკვე მიღწეული შედეგების დაკარგვის რეალური საფრთხე 

შექმნა.  

                                                   
1084 2020 წლის დეკემბრის მდგომარეობით, შშმ პირთა სათემო მომსახურება 191 შშმ პირზე, ხოლო შშმ 

პირთა საოჯახო ტიპის სათემო მომსახურება 30 შშმ პირზეა  გათვლილი. 

1085 2018 წელს, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში შშმ ბავშვების დაფინანსება, დღეში შეადგენდა 20 ლარს, 

ხოლო 2019 წლიდან, დღეში - 30 ლარს. მინდობით აღზრდაში კი - დღეში 30 ლარს, ხოლო ნათესაურ 

მინდობით აღზრდაში (21 ბავშვი 2020 წლის დეკემბრის მდგომარეობით), ფიქსირებულად, თვეში 375 

ლარს. 2020 წლის დეკემბრის მდგომარეობით, მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში ირიცხებოდა 40 შშმ ბავშვი, 

ხოლო მინდობით აღზრდაში - 310 შშმ ბავშვი. 

1086 განსაკუთრებით რთული ქცევისა და მძიმე და ღრმა გონებრივი შეფერხების მქონე პირთა 

შემთხვევაში; ასევე ფიზიკური რეაბილიტაციის საჭიროების მქონე შშმ ბავშვთა შემთხვევაში.  
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პანდემიის პირობებში, პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარებისთვის მნიშვნელოვანი 

დაბრკოლებაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილების შეზღუდვა.  

დასახელებული პრობლემების პარალელურად, დადებითად უნდა შეფასდეს 

სახელმწიფოს მიერ დღის ცენტრის მომსახურების მიმღებ პირთა კვების ვაუჩერით (თვეში 

80 ლარის ოდენობით) უზრუნველყოფა. ასევე, სერვისების შენარჩუნების მიზნით, მათი 

შეჩერების პერიოდში სერვისის მიმწოდებლების საჭირო თანხით უზრუნველყოფა.  

22.3. შშმ პირთა უფლებები რეზიდენტულ დაწესებულებებში 

 

შშმ პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენცია წევრ სახელმწიფოებს ამ პირთა 

დამოუკიდებელი ცხოვრების უზრუნველყოფისა და მათი საზოგადოებაში ეფექტური 

ჩართვისთვის შესაბამისი ზომების მიღებას ავალებს. კონვენციის დებულებების 

თანახმად, შშმ პირები არ არიან ვალდებულნი, საცხოვრებლად სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილებში დასახლდნენ.1087   

მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ გაცხადებული დეინსტიტუციონალიზაციის 

პოლიტიკისა, ქვეყანაში შშმ პირთა გარკვეული ნაწილი კვლავ დიდი ზომის რეზიდენტულ 

დაწესებულებებში1088 განაგრძობს ცხოვრებას.  

2020 წელს, სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ამ დაწესებულებებში ჩატარებულმა 

მონიტორინგმა ცხადყო, რომ შშმ პირთა პანსიონატებისა და შშმ ბავშვთა სახლების 

ინსტიტუციური მოწყობა, სერვისის  მოცულობა, ჩარიცხულ პირთა რიცხოვნობა1089 და იქ 

არსებული საყოფაცხოვრებო პირობები ვერ უზრუნველყოფს ოჯახთან მიახლოებული 

გარემოს შექმნას და არ იძლევა შშმ პირთა ინდივიდუალური განვითარებისა და მათი 

დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადების შესაძლებლობას. არსებულ გამოწვევებთან 

ერთად, რომლებიც წლიდან წლამდე არ იცვლება, კვლავ პრობლემურია დაწესებულებებში 

ძალადობის ფაქტების გამოვლენა და მათზე სათანადო რეაგირება.  

აღნიშნულ დაწესებულებებში ვიზიტის დროს გაირკვა, რომ ვირუსის თავიდან არიდების 

მიზნით, საიზოლაციო ოთახი გამოყოფილია ყველა დაწესებულებაში, თუმცა მათი 

                                                   
1087 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენცია, A/RES/61/106 

(მიღებულია 2006 წლის 13 დეკემბერს, ძალაში შევიდა 2008 წლის 3 მაისს), მუხლი 19. 

1088 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

ფილიალები: მარტყოფის შშმ პირთა პანსიონატი, ძევრის შშმ პირთა პანსიონატი, დუშეთის შშმ პირთა 

პანსიონატი, თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლი და კოჯრის შშმ ბავშვთა პანსიონატი - 70 შშმ ბავშვსა და 185 

შშმ პირზე გათვლილი დიდი ზომის რეზიდენტული მომსახურებებია. 

1089 კოჯრის შშმ ბავშვთა სახლი; ლიმიტი 24 ბენეფიციარი (მონიტორინგის დროს - 22); ძევრის შშმ პირთა 

პანსიონატი - ლიმიტი 69 ბენეფიციარი (მონიტორინგის დროს - 64); მარტყოფის შშმ პირთა პანსიონატი - 

ლიმიტი 69 ბენეფიციარი (მონიტორინგის დროს - 66); დუშეთის შშმ პირთა პანსიონატი - ლიმიტი 47 

ბენეფიციარი (მონიტორინგის დროს - 46). თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლი - მონიტორინგის დროს  46. 
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მოწყობა არ ქმნის იქ ხანგრძლივად1090 განთავსებისთვის შესაბამის პირობებს.1091 არსებული 

დეზობარიერები არ არის სათანადო წესით დამუშავებული. ბენეფიციარებსა და 

პერსონალს შორის დისტანციის დაცვა ძირითადად შეუძლებელია, მათ შორის, სასადილო 

სივრცეში, ასევე იმ ბენეფიციარებთან ურთიერთობისას, რომლებიც დახმარებას 

საჭიროებენ თვითმოვლის პროცესში. სველ წერტილებში არ არის ჰიგიენისთვის საჭირო 

ნივთები.1092  

ყველა დაწესებულებაში, მათ შორის, ბავშვთა სახლებში, გამოვლინდა სასმელი წყლის 

პრობლემები. განსაკუთრებით საგანგაშო მდგომარეობაა ძევრის შშმ პირთა პანსიონატში, 

სადაც წყალში აღმოჩენილია ნაწლავის ჩხირი.1093 

22.4. ჯანმრთელობის უფლება 

 

კორონავირუსის პანდემიის გამოცხადების შემდეგ, ჯანმრთელობის მსოფლიო 

ორგანიზაციამ შშმ პირები ვირუსისადმი ერთ-ერთ მოწყვლად ჯგუფად აღიარა, როგორც 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ისე იმ ბარიერების გამო, რასაც ეს პირები ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში აწყდებიან.1094 შესაბამისად, სახელმწიფოები, პანდემიის დროს შშმ პირთა 

უფლებების თანაბარი დაცვის უზრუნველსაყოფად, დამატებითი ზომების მიღების 

აუცილებლობის წინაშე აღმოჩნდნენ.1095  

კორონავირუსის ადამიანის უფლებებზე ზეგავლენის შეფასების შესახებ საქართველოს 

მთავრობის ანგარიშის მიხედვით, კორონავირურის მკურნალობაზე მისაწვდომობა 

უზრუნველყოფილია ქვეყანაში მყოფი ყველა ადამიანისათვის, სეგრეგაციისა და 

დისკრიმინაციის გარეშე.1096 თუმცა ანგარიშში არ არის ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა 

დამატებით ზომებს მიმართა სახელმწიფომ, შშმ პირთა ჯანმრთელობის უფლებაზე 

თანაბარი წვდომის უზრუნველსაყოფად. 

                                                   
1090 ერთი ან რამდენიმე დღის ვადით, ვიდრე არ იქნება მიღებული კორონავირუსზე ტესტის პასუხები. 

1091 კოჯრის ბავშვთა სახლში გამოყოფილ საიზოლაციო სივრცეში დგას 3 საწოლი, 1 პატარა და 1 

სამედიცინო საწოლი, სკამი, ადაპტირებული მაგიდა, ტუმბო, მაცივარი. ოთახში არაა ტელევიზორი ან სხვა 

რესურსი. ძევრის შშმ პანსიონატის საიზოლაციო სივრცეში მხოლოდ 2 საწოლი,  1 სამედიცინო საწოლი და 

ტუმბოა. 

1092 ტუალეტის ქაღალდები, საპონი, პირსახოცი. 

1093 რაც დასტურდება აღებული წყლის სინჯების ანალიზის დასკვნებში (31.10.2019), ასევე, საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის შემოწმების (13.07.2020) 

შედეგად. 

1094 “Disability considerations during the COVID-19 outbreak”, WHO, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3lfdiYI > [ბოლოს 

ნანახია 25.03.2021]. 

1095 UNSDG Policy Brief: A Disability-Inclusive Response to COVID-19, 2020 წლის მაისი, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/2Owr0ub >[ბოლოს ნანახია 25.03.2021]. 

1096 საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიში - ადამიანის უფლებების დაცვა 

კოვიდ-19-ით გამოწვეული კრიზისისას.  28, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3b3ydKG>[ბოლოს ნანახია 

25.03.2021]. 
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შშმ პირთა ჯანმრთელობის უფლების რეალიზებისა და სამედიცინო სერვისებზე 

ხელმისაწვდომობის კუთხით გამოკვეთილ პრობლემებზე ყურადღება გამახვილებულია 

ორგანიზაცია „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ კვლევაში.1097 კვლევის 

თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფომ შეიმუშავა რამდენიმე დოკუმენტი, 

რომლებიც მოიცავს პანდემიის პირობებში ჯანდაცვის სფეროში შშმ პირთა ინტერესების 

გათვალისწინებას, დოკუმენტებში ასახული რეკომენდაციების უმეტესობა ზოგადი 

ხასიათისაა, არ არის წარმოდგენილი მოქმედების კონკრეტული გზები და გამოტოვებულია 

შშმ პირების უფლებების სრულყოფილი რეალიზებისთვის აუცილებელი ზოგიერთი 

კომპონენტი.1098 

პანდემიის პერიოდში გამოიკვეთა შშმ პირთათვის ჯანმრთელობის დაცვის 

მისაწვდომობის კუთხით არსებული შემდეგი სისტემური პრობლემები: წვდომა 

სამედიცინო დაწესებულებებსა და სერვისებზე, სამედიცინო პერსონალთან კომუნიკაციის 

სირთულე. დამატებით ბარიერებს ქმნიდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეზღუდვა, 

არაადაპტირებული სამედიცინო სერვისები, შშმ პირთა პრიორიტეტული ტესტირების 

მოქნილი სისტემის არარსებობა, სარეაბილიტაციო მიზნობრივი პროგრამების (პირისპირ 

რეაბილიტაცია/თერაპია) შეჩერება, რამაც სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე პირთა მხრიდან 

მიღწეული დადებითი შედეგების დაკარგვის რეალური საფრთხე შექმნა.  

ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე წვდომისას გამოვლენილი ხარვეზების ფონზე, 

მნიშვნელოვანია, რომ არსებული სოციალური ბარიერების გამო, შშმ პირები არათანაბარ 

მდგომარეობაში არ აღმოჩნდნენ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის განაწილების 

პროცესშიც. ქვეყანაში ფიზიკური გარემოს, ინფორმაციისა და სერვისების მისაწვდომობის 

კუთხით არსებული პრობლემების ფონზე, მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ მიიღოს 

დამატებით ზომები და უზრუნველყოს შშმ პირთა შესაბამისი ასაკობრივი კატეგორიების 

თანაბარი ჩართვა ვაქცინაციის პროცესში.1099  

22.4.1. ფსიქიკური ჯანმრთელობა 

საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ფსიქიკური 

ჯანმრთელობა და ხარისხიანი ფსიქიკური ჯანდაცვის სერვისით მოსახლეობის 

უზრუნველყოფა.  

2020 წელს დასრულდა „ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიული 

დოკუმენტისა“ და 2015-2020 წლის სამოქმედო გეგმის მოქმედების ვადა. სამოქმედო 

დოკუმენტის შესრულების თაობაზე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

                                                   
1097 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევა „კოვიდ 19 და შშმ პირთა უფლებები“, 9, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3lfeQlk> [ბოლოს ნანახია 25.03.2021]. 

1098 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევა „კოვიდ 19 და შშმ პირთა უფლებები“, 10, 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3lfeQlk> [ბოლოს ნანახია 25.03.2021]. 
1099 შშმ პირთა საერთაშორისო ალიანსის განცხადება ვაქცინაციის პროცესში შშმ პირთა პრიორიტეტულ 

ჯგუფად გამოყოფის თაობაზე. Reach the furthest behind first: Persons with disabilities must be prioritized in accessing 

COVID-19 vaccinations, ხელმისაწვდომია:<https://bit.ly/3bN6Xj0> [ბოლოს ნანახია 25.03.2021] . 
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დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროდან მიღებული 

ინფორმაციის1100 თანახმად, არ შემუშავებულა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის 

მქონე პირთა სუიციდის პრევენციის სტრატეგია. არსებითი ცვლილებები არ მომხდარა 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციისა და 

რეაბილიტაციაზე დაფუძნებული სერვისების განვითარების მიმართულებით. კვლავ არ 

არსებობს სფეროს დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგია.  

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფომ, 2015-2020 წლის სამოქმედო დოკუმენტის 

შესრულების მდგომარეობის შეუფასებლად დაიწყო ახალი სტრატეგიის შემუშავების 

პროცესი.1101 

2020 წელს კორონავირუსით გამოწვეულმა ვითარებამ ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

პრობლემის მქონე პირთა დაცვისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის 

პრევენციისთვის საჭირო დამატებითი ზომების მიღების აუცილებლობა წარმოშვა.1102 

შექმნილ ვითარებაში მისასალმებელია კოვიდ-19-ის პირობებში პაციენტთა უსაფრთხო 

მართვის მიზნით ფსიქიატრიული სერვისების პაციენტთა მართვის სახელმძღვანელო 

პრინციპების დამტკიცება.1103 თუმცა პრობლემად გამოიკვეთა მისი პრაქტიკაში 

შესრულება. 

სახალხო დამცველის აპარატის მიერ, ფსიქიკური ჯანდაცვის სტაციონარულ და სათემო 

ამბულატორიულ სერვისებში, „ფსიქიკური ჯანდაცვის სერვისებში პაციენტის უსაფრთხო 

მართვა COVID-19 პირობებში“ გაიდლაინის მოთხოვნების შესრულების ხარისხის 

შეფასების მიზნით ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად1104 აღმოჩნდა, რომ შემოწმებულ 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის უმრავლესობა არ იცნობს ამ 

დოკუმენტს და კორონავირუსის პრევენციის წესები „ლოგიკურ ცოდნას“, დაავადებათა 

კონტროლის ეროვნული ცენტრისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ვირუსის 

                                                   
1100 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს № 01/1747 წერილი (09.02. 2021).  

1101 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინსიტროს წერილი №01/3073 (02.03.2021).  

1102 გაეროს პოლიტიკის დოკუმენტი: კოვიდ 19 და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვისთვის მოქმედების 

საჭიროება, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3rbAnh> [ბოლოს ნანახია 25.03.2021].  

1103 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2020 წლის 27 მაისის ბრძანება №01-222/ო, „ფსიქიკური ჯანმრთელობა და COVID-1 9“ - 

კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციისა (გაიდლაინი) და „ფსიქიკური ჯანდაცვის 

სტაციონარგარეთა სერვისებში პაციენტების უსაფრთხო მართვა COVID-19 პირობებში;“ „ფსიქიკური 

ჯანდაცვის სტაციონარულ სერვისებში პაციენტების უსაფრთხო მართვა COVID-19 პირობებში“- 

კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლების) დამტკიცების 

თაობაზე. დანართი №1,№2,№3, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3vw0Okn >[ბოლოს ნანახია 25.03.2021]. 

1104 მონიტორინგი ჩატარდა გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით 2021 წლის იანვარ-

თებერვალში ექსპერტების (ექიმი ფსიქიატრების) მონაწილეობით. მონიტორინგის დროს შემოწმდა 

სტაციონარული და ამბულატორიული ფსიქიატრიული სერვისები (სულ 18 დაწესებულება). 
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პრევენციის მიზნით შემუშავებულ ზოგად რეკომენდაციებს ეფუძნება. ამ შემთხვევაშიც 

კი, თითქმის არსად დოკუმენტურად არ დასტურდება მათი დაცვის ხარისხი.   

ამბულატორიულ ფსიქიატრიულ დაწესებულებათა უმრავლესობას არ შეუცვლია 

პროტოკოლის შესაბამისად მუშაობის წესი და დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე არ 

გადასულა. ვიზიტის ჩასანიშნად პაციენტებთან წინასწარ დაკავშირება არ არის 

დამკვიდრებული პრაქტიკა და მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში მიმართავდნენ, 

ძირითადად, შორეულ რეგიონებში მცხოვრები პაციენტების შემთხვევაში. შესაბამისად, 

პაციენტების ნაკადი ვერ კონტროლდებოდა. ერთადერთ მიღებულ პრაქტიკად იკვეთება 

პაციენტებისთვის მედიკამენტების 2 თვის მარაგის მიწოდება, თუმცა ესეც კონკრეტული 

მედიკამენტის საკმარისი მარაგის არსებობაზე იყო დამოკიდებული.1105 

მონიტორინგის შედეგად, შემოწმებული დაწესებულებების უმეტეს ნაწილში 

გართულებულია სანიტარული და ჰიგიენური პირობების დაცვა: სათანადო წესით 

დაუმუშავებელი დეზობარიერები, პაციენტებისთვის ხელმისაწვდომად არასაკმარისი 

სადეზინფექციო საშუალებები, სხვადასხვა ზედაპირების წმენდისა და დეზინფექციის 

პერიოდულობა, თერმოსკრინინგის ფორმალურად არსებობის მიუხედავად, მისი 

პრაქტიკაში ჩატარება და აღრიცხვა. ასევე არ მიმდინარეობდა პაციენტების ვირუსის 

სიმპტომებზე გამოკითხვა. გარდა ამისა, დაწესებულებათა ნაწილში1106 არსებული მძიმე 

ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა არ იძლევა ვირუსის თავიდან ასარიდებლად 

დადგენილი წესების დაცვის შესაძლებლობას. ვირუსისგან თავის არიდების წესების 

სრულყოფილად დაცვას ასევე შეუძლებელს ხდის დიდი ზომის სტაციონარული 

ფსიქიატრიული დაწესებულებების გადატვირთული გარემო.  

22.5. ინკლუზიური განათლება  

 

საანგარიშო პერიოდში, კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის პირობებში, 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საგანგებო მდგომარეობის ვადით სასწავლო 

პროცესის დისტანციურ ფორმატში წარმართვამ1107 ინკლუზიური განათლება სერიოზული 

გამოწვევების წინაშე დააყენა.1108   

                                                   
1105 ზოგიერთი ხშირად ხმარებადი პრეპარატის, (ციკლოდოლისა და დეპო პრეპარატების) დეფიციტის გამო, 

ამ მედიკამენტის მიმღებ პირებზე 2 თვის მარაგი ზოგ შემთხვევაში ვერ გაიცემოდა. 

1106 ახალციხის ამბულატორიული ფსიქიატრიული სერვისი (ევექსის ჰოსპიტლები). 

1107,,საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი 

ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის № 181 დადგენილება. მუხ. 3, 

ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/2Owrxwb>  [ბოლოს ნანახია 25.03.2021]. 
1108 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კორესპონდენცია MES 0 20 00323533-

31.03.2020. 
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22.5.1. ზოგადი განათლების საფეხურზე არსებული მდგომარეობა  

2020 წლის იანვრის მონაცემებით, სამინისტროს სისტემაში შემავალ 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 9721 სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე (შშმ) მოსწავლე ირიცხებოდა, თუმცა სამინისტრო არ ფლობს ზუსტ 

მონაცემებს, მათგან რამდენი რა სახის სწავლების ფორმაში იყო ჩართული.1109 2020 წლის 9 

სექტემბერს, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდა ,,საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის დისტანციურად წარმართვისა და მიღებული 

შედეგების შეფასების წესი და პირობები“.1110 თუმცა, შშმ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო 

პროცესში სრულყოფილად ჩართვისთვის მხოლოდ დოკუმენტის მიღება საკმარისი არ არის 

და უცილებელია სათანადოდ განხორციელდეს მისი აღსრულების ზედამხედველობა 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (შშმ) მოსწავლეებისთვის შესაბამისი 

სერვისის მიწოდების კუთხით. 

აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა 

„სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა“,1111 რამაც 

შესაძლებელი გახადა ჩართულ უწყებებს შორის მონაცემების გაცვლის საფუძველზე 6-16 

წლის ასაკის სკოლის მიღმა დარჩენილი მოზარდების გამოვლენა, თუმცა, მნიშვნელოვანია 

სახელმწიფომ გადადგას შემდგომი ნაბიჯები სკოლის მიღმა დარჩენილი შშმ 

მოსწავლეების საგანმანათლებლო პროცესში დროული ჩართვის მიზნით. აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ საანგარიშო პერიოდში კვლავ პრობლემად რჩებოდა სკოლების 

ინფრასტრუქტურასა და სასწავლო მასალებზე სათანადო წვდომის საკითხი. ასევე, 

სხვადასხვა მიმართულებით ინკლუზიური განათლების სპეციალისტთა რაოდენობა1112 და 

კვალიფიკაცია.  

რესურსსკოლებთან მიმართებით გამოწვევას წარმოადგენდა დამატებით ისიც, რომ 

საჯარო სკოლებში გამოყენებული პლატფორმა TEAMS არ არის მორგებული უსინათლო 

პირების საჭიროებებზე, ამიტომ, ქალაქ თბილისის №202 საჯარო სკოლის მოსწავლეები 

                                                   
1109 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ცნობით (MES 6 21 

0000075394-08.02.2021), თითოეული მოსწავლის დისტანციურ სასწავლო პროცესში ჩასართავად 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ერთდროულად რამდენიმე საშუალება, ასევე, სკოლაში 

გამოვლენილი კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევებიდან გამომდინარე, შესაძლოა, 

იცვლებოდეს სწავლების ფორმა - მოსწავლე შეიძლება გარკვეული პერიოდი დასწრებით სწავლაზე იყოს, 

შემდეგ - დისტანციურზე, რაც ართულებს სტატისტიკური მონაცემების წარმოებას. 
1110 ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/3vy8mTE >[ბოლოს ნანახია 25.03.2021]. 
1111 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 სექტემბრის №573 დადგენილება სკოლის მიღმა დარჩენილი 

ბავშვების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ, 

ხელმისაწვდომია:<https://bit.ly/3rO2dQH> [ბოლოს ნანახია 25.03.2021]. 
1112 2020 წელს, ჯამში, სკოლებში 186 სპეციალისტი დასაქმდა. მათგან 11 - ენისა და მეტყველების 

სპეციალისტი, 150 - სსსმ პირის ასისტენტი და 25 ფსიქოლოგი. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კორესპონდენცია MES 2 20 000116650-07.12.2020. 
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საჭიროებენ განსაკუთრებულ მხარდაჭერას1113 და საჭირო ხდება ალტერნატიული 

პლატფორმების გამოყენება. უნდა აღინიშნოს, რომ სამინისტროს, რესურსსკოლებში შშმ 

მოსწავლეების დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებული ხარვეზების გამოსავლენად, 

სიღრმისეული კვლევა არ ჩაუტარებია.1114 სკოლა-პანსიონატების 540 მოსწავლიდან 

დისტანციურ სასწავლო პროცესში 528 მოსწავლის ჩართვა მოხერხდა. 12 მოსწავლესთან 

(მძიმე ინტელექტუალური და მრავლობითი დარღვევის მქონე მოსწავლეები) ვერ 

დამყარდა კავშირი, 5 მათგანთან დაკავშირებით კი, კონსულტაციები მიეწოდებოდა 

ოჯახს.1115 მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ განხორციელებული პერიოდული 

სუპერვიზიის შედეგად გამოვლინდა, რომ დისტანციური სწავლების პროცესში ჩართვას 

ძირითადად აბრკოლებდა: ინტერნეტის არქონა ან არასაკმარისი სიხშირე, შესაბამისი 

ტექნიკის/საკომუნიკაციო საშუალებების არქონა, მშობლების პასიურობა. ასევე, 

გამოვლინდა მოსწავლეთა დარღვევების სირთულიდან გამომდინარე ონლაინ სწავლებაში 

ჩართვის პრობლემები.1116  

გამოიკვეთა პრობლემა რესურსსკოლების მოსწავლეთა კვების ვაუჩერით 

უზრუნველყოფის კუთხითაც. მიუხედავად იმ გარემოებისა, რომ რესურსსკოლების 

პანსიონური მომსახურების მიმღები მოსწავლეები1117 კვლავ საჭიროებდნენ ამგვარ 

მხარდაჭერას, სამინისტრომ ვერ უზრუნველყო მათთვის საკვები პროდუქტების შეძენა 

ან/და კვებისთვის განკუთვნილი თანხების ვაუჩერის სახით გადაცემა.1118  

22.5.2. პროფესიული განათლება 

კორონა ვირუსის თავიდან არიდების მიზნით,  პროფესიული განათლების მიმართულებით 

დღის წესრიგში დადგა გარკვეული ცვლილებების განხორცილება, მათ შორის გამოიკვეთა 

ზოგიერთი კომპონენტის დისტანციურ ფორმატში წარმართვის საჭიროება.  

2020 წლის განმავლობაში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

დარეგისტრირებულ 190 აპლიკანტს დაუდასტურდა სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროება. ამავე წელს, პროფესიულ პროგრამებზე ჩაირიცხა სპეციალური 

                                                   
1113 სამინისტროს ცნობით, სსიპ - ქალაქ თბილისის №202 საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის 

საგანმანათლებლო პროცესის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისთვის, სკოლამ 2020-2021 სასწავლო 

წლიდან დაიწყო კომპიუტერული უნარების სასწავლო კურსის დანერგვა, რომელიც სკოლის მოსწავლეებს 

შესაძლებლობას მისცემს გამოიმუშაონ ან გაიუმჯობესონ კომპიუტერული საოფისე პროგრამების 

გამოყენების უნარ-ჩვევები. 
1114 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კორესპონდენცია MES 7 20 0001055342-

02.11.2020. 
1115 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კორესპონდენცია MES 8 20 00344303-

22.04.2020. 
1116 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კორესპონდენცია MES 3 20 0000772974-

04.09.2020. 
1117  რომლებიც სწავლების პროცესში უზრუნველყოფილნი იყვნენ კვებით. 
1118 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინფორმაციით  

(კორესპონდენციები: MES 2 20 0000512331-24.06.2020; MES 8 20 00344303-22.04.2020) სკოლა-პანსიონების 

ბიუჯეტში ამის უზრუნველსაყოფად საკმარისი თანხა არ აღმოჩნდა. 



388 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე და შშმ 161 პროფესიული სტუდენტი. თუმცა, მათგან 

აქტიური სტატუსი აქვს და სწავლას განაგრძობს მხოლოდ 155 სტუდენტი.1119 პროფესიულ 

დაწესებულებებში ინდივიდუალური მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად გამოიყენებოდა 

შემდეგი ზომები: სტუდენტისთვის/მასწავლებლისთვის, რომელიც შესაბამისი 

საჭიროების წინაშე იდგა, კოლეჯის ლეპტოპების დროებით სარგებლობაში გადაცემა1120, 

კოლეჯის სივრცისა და აღჭურვილობის დათმობა, IT სპეციალისტების დახმარება და სხვა. 

თუმცა მიუხედავად ამ ხელშემწყობი მექანიზმების არსებობისა და პროფესიული 

განათლების განვითარების მიმართულებით სამინისტროს მიერ განხორციელებული 

გარკვეული პოზიტიური ცვლილებებისა,1121  გამოწვევები მაინც რჩება როგორც დასწრების, 

ისე დისტანციური სწავლების ფორმატში.1122 

კერძოდ, სახალხო დამცველის აპარატისთვის სამინისტროდან მოწოდებული ინფორმაციის 

საფუძველზე იკვეთება, რომ, რომ 2020 წლის ნოემბრის ბოლოსთვის, სხვადასხვა 

დაბრკოლების გამო, 45 პროფესიული სტუდენტი ვერ ერთვებოდა ონლაინ სწავლებაში. 125 

სტუდენტის შემთხვევაში, გამოიკვეთა დისტანციური სწავლისადმი დაბალი მოტივაცია, 

ხოლო 25 სტუდენტი გეგმავდა სტატუსის შეჩერებას.1123  ნეგატიურ ტენდენციად უნდა 

შეფასდეს, ის ფაქტი, რომ 2020 წლის დეკემბრის მონაცემებით, 9 სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე და შშმ პროფესიულმა სტუდენტმა შეიჩერა 

სტატუსი, ხოლო 4-ს სტატუსი შეუწყდა.1124 

                                                   
1119 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კორესპონდენცია MES 6 21 0000075394-

08.02.2021. 
11202020 წლის დეკემბრის ბოლოსთვის, ინტერნეტით და/ან კომპიუტერით, დაწესებულებების მიერ 

უზრუნველყოფილი იყო (კომპიუტერები სტუდენტებს გადაეცათ დროებით სარგებლობაში მიღება-

ჩაბარების აქტის საფუძვლად) 7 შშმ პროფესიული სტუდენტი. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კორესპონდენცია MES 6 21 0000075394-08.02.2021. 

1121 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით (კორესპონდენცია MES 7 20 

00394082-20.05.2020), სამინისტრომ შეიმუშავა სპეციალური რეკომენდაციები და გეგმა, რომელიც 

განიხილა პროფესიული კოლეჯების წარმომადგენლებთან. სამინისტროს კოორდინაციით შეიქმნა 

სხვადასხვა დარგობრივი მიმართულების ჯგუფები, რომლებმაც დაასახელეს პროგრამების ის ცალკეული 

კომპონენტები, რომელთა დისტანციური ფორმით სწავლებაც, საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელი 

იქნება. პარალელურად, მოკვლეულ იქნა პროფესიული განათლების მასწავლებლებისა და სტუდენტების 

ინტერნეტსა და შესაბამის მოწყობილობებზე წვდომის საკითხი. სამინისტროს ინკლუზიური 

პროფესიული განათლების მხარდამჭერმა მულტიდისციპლინური გუნდის წევრებმა, საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ინკლუზიური განათლების სპეციალისტებს, სსსმ სტუდენტების დისტანციურ 

სწავლებაში ეფექტიანად ჩასართავად, დისტანციურ ფორმატში ჩაუტარეს საკონსულტაციო შეხვედრები. 

1122 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კორესპონდენცია MES 7 20 0001055342-

02.11.2020.  

1123 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კორესპონდენცია MES 6 21 0000075394-

08.02.2021. 
1124 სამინისტროს ცნობით, სტატუსის შეჩერებისა და შეწყვეტის ყველა შემთხვევა არ უკავშირდება 

პანდემიასა და დისტანციურ სწავლებას. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს კორესპონდენცია MES 6 21 0000075394-08.02.2021. 
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22.5.3. უმაღლესი განათლება 

საქართველოს მთავრობის №181 დადგენილების მე-3 მუხლის1125 შესაბამისად, 

საქართველოს ყველა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწავლო პროცესი 

დაიწყო დისტანციური ფორმით, როგორც სინქრონულ, ისე ასინქრონულ რეჟიმში. 

სასწავლო/ადმინისტრაციულ პროცესში, უნივერსიტეტები იყენებდნენ სხვადასხვა 

პროგრამასა და პლატფორმას.1126  

უნდა აღინიშნოს, რომ პანდემიის პერიოდში უმაღლესი განათლების საფეხურზე სსსმ 

(შშმ) მოსწაველთა1127 მხარდამჭერ ზომებს ჰქონდა ფრაგმენტული და 

არასისტემატიზებული ხასიათი. ასევე, შშმ სტუდენტების საჭიროებები არ შეუსწავლია 

ყველა უმაღლეს სასწავლებელს. სამინისტროს ცნობით,1128 საანგარიშო პერიოდში, 

ზოგიერთ უნივერსიტეტში გამოიყო სპეციალისტი, რომელიც მენტორობას 

უწევდა/უზრუნველყოფდა სპეციალური საჭიროების მქონე სტუდენტების ლექციებსა და 

სემინარებზე ჩართვას, ხოლო რამდენიმე უნივერსიტეტმა ზომები მიიღო უშუალოდ შშმ 

პირებისათვის სასწავლო პროცესის მისაწვდომობის მიმართულებით.1129 ზოგიერთმა 

უმაღლესმა სასწავლებელმა ასევე, უზრუნველყო ისინი პერსონალური კომპიუტერითა და 

სპეციალური კომპიუტერული პროგრამით. 

ასევე აღსანიშნავია, რომ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 

ჩატარებულმა კვლევამ - ბლენდირებული/ელექტრონული სწავლების ძირითადი 

ტენდენციებისა და საჭიროებების კვლევა საქართველოში, გამოავლინა, რომ 

ინსტიტუციები უნდა გაძლიერდეს შემდეგი მიმართულებით: ვებინარების, ტრენინგების 

ორგანიზება საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, ინფორმაციისა და 

გამოცდილების გაზიარება როგორც თავად საქართველოში მოქმედ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, ისე სამინისტროს, ცენტრსა და ამ დაწესებულებებს 

შორის; ონლაინ/ბლენდირებულ სწავლებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო 

                                                   
1125 ხელმისაწვდომია:< https://bit.ly/38Dt62a >ბოლოს ნანახია [ბოლოს ნანახია 25.03.2021]. 

1126 მათ შორის: Google-meet, Classroom Hangouts, Microsoft teams, Moodle, ZOOM, CISCO WEBEX, SMART, Skype, 

Facebook. 

1127 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით (კორესპონდენცია MES 6 21 

0000075394-08.02.2021) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები თხუთმეტზე მეტ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლობენ. მიმდინარე პერიოდისათვის, უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 109 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (შშმ) 

სტუდენტი ირიცხება 

1128 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კორესპონდენცია MES 6 20 00337516-

13.04.2020. 

1129 მაგალითად, უსინათლო სტუდენტებისათვის გამოიყენება სპეციალური პროგრამა - NVDA, რომელიც 

PDF-ის ფორმით არსებულ მასალას სტუდენტებისათვის აღქმადს ხდის. 
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ცვლილებების განხორციელება და ციფრული ინფრასტრუქტურის, ინტერნეტის 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება რეგიონებში.1130 

22.6. მისაწვდომობა 

 

კომპლექსური მისაწვდომობის უზრუნველყოფას არსებითი მნიშვნელობა აქვს 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების რეალიზებისთვის. სახალხო 

დამცველი ამ საკითხზე გასული წლის ანგარიშებშიც ამახვილებდა ყურადღებას.1131 

2020 წლის 4 დეკემბერს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა ტექნიკური რეგლამენტი 

,,მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“,1132 რომლითაც ძალადაკარგულად გამოცხადდა 

საქართველო მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის №41 დადგენილება. ამ რეგლამენტით 

გაწერილია ტექნიკური კრიტერიუმები, რომელთა გათვალისწინებითაც უნდა მოხდეს 

ადგილების/მიწის ნაკვეთების, მოწყობილობების/საშუალებების, შენობებისა და 

ელემენტების მისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ამასთანავე, დოკუმენტი ითვალისწინებს 

ფიზიკური შეზღუდვის, დამხმარე საშუალებებით მოსარგებლე, უსინათლო, 

მცირემხედველ, ყრუ, სმენადაქვეითებულ, კოორდინაციის პრობლემების მქონე და სხვა 

პირთა საჭიროებებს. დადგენილების თანახმად, უკვე აშენებული და მშენებარე 

საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები უნდა მიესადაგოს დასახელებულ 

დოკუმენტს, იმ ვადებში, რომელიც მისაწვდომობის ეროვნული გეგმით განისაზღვრება.  

დასახელებული დოკუმენტით გაწერილი ვალდებულებები ძალაში შევიდა 2021 წლის 1 

მარტიდან. მნიშვნელოვანია მისაწვდომობის უზრუნველყოფის კუთხით მუშაობა უწყვეტ 

რეჟიმში გაგრძელდეს. მათ შორის, მნიშვნელოვანია, მისაწვდომობის ეროვნული გეგმის 

დროული დამტკიცება და შესრულების კონტროლი.  

მიუხედავად გარკვეული ცვლილებებისა, კვლავ პრობლემად რჩება ის, რომ შეუსწავლელია 

მისაწვდომობასთან მიმართებით ეროვნულ დონეზე არსებული საჭიროებები, როგორც 

ცენტრალურ, ისე მუნიციპალურ დონეზე და არ იწარმოება გაუმჯობესებული ფიზიკური 

გარემოს მაჩვენებელი სტატისტიკა. კვლავ დღის წესრიგში დგას უნივერსალური დიზაინის 

პრინციპებსა და მოქმედ სტანდარტებზე შესაბამისი არქიტექტურული და 

ზედამხედველობის სამსახურის პერსონალის გადამზადების საჭიროება. აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ მისაწვდომობასთან დაკავშირებით სტრატეგიული დოკუმენტების 

მომზადებისა და გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში, სათანადოდ არ არიან ჩართულნი 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ამ პირთა საკითხებზე მომუშავე 

ორგანიზაციები. 

                                                   
1130 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კორესპონდენცია MES 7 20 0001055342-

02.11.2020. 

1131 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2019,  267; 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი,  2020, 356.  

1132 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 დეკემბრის N732 დადგენილება. 
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საყურადღებოა, რომ საანგარიშო პერიოდში არ გადადგმულა ქმედითი ნაბიჯები 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ინფორმაციის, კომუნიკაციის 

საშუალებებსა და სხვადასხვა მომსახურებებზე წვდომისთვის აუცილებელი პირობების 

შესაქმნელად. შესაბამისად, ეს საკითხები კვლავაც საჭიროებს ნორმატიულ დონეზე 

დეტალურად დარეგულირებას. 

22.7. შშმ პირთა მონაწილეობა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

 

საანგარიშო პერიოდში კვლავ პრობლემური იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის უზრუნველყოფა, 

როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობებში მოქმედი საბჭოების მუშაობის, ისე შშმ 

პირთა არჩევნებში მონაწილეობის, მიმართულებით.  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივი 

საბჭოების საქმიანობის მონიტორინგის1133 შედეგად გაირკვა, რომ საქართველოს მთავრობის 

2018 წლის 17 აპრილის №182 დადგენილებით დამტკიცებული ადამიანის უფლებათა 

დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებისა და 

სახალხო დამცველის მიერ გასულ წლებში გაცემული არაერთი რეკომენდაციის 

მიუხედავად1134, უცვლელია შშმ პირთა უფლებებზე მომუშავე სათათბირო ორგანოების 

ეფექტიანად ამოქმედება/ფუნქციონირების მდგომარეობა. მართალია, მუნიციპალიტეტთა 

უმრავლესობაში შექმნილია საბჭო1135 და მასში მეტნაკლებად წარმოდგენილნი არიან შშმ 

პირები ან/და მათ უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები, თუმცა მიღებული 

ინფორმაციით ვლინდება, რომ საანგარიშო პერიოდში, სათათბირო ორგანოს სხდომები 

გაიმართა მხოლოდ 11 მუნიციპალიტეტში.1136 პანდემიის გამო ქვეყანაში შექმნილი 

საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ვერ მოხერხდა საბჭოს წევრების შეკრება, თუმცა 

დადებითად ვერ შეფასდება ის გარემოება, რომ მუნიციპალიტეტების დიდ ნაწილს არ 

უზრუნია ონლაინსხდომების ჩატარებაზე. გარდა ამისა, რამდენიმე მუნიციპალიტეტი1137, 

წლების განმავლობაში არ ითვალისწინებს საბჭოს შექმნის რეკომენდაციას. 

რაც შეეხება არჩევნებში შშმ პირთა მონაწილეობის საკითხს, საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიიდან მიღებული წერილის1138 შესაბამისად იკვეთება, რომ 2020 წლის 31 

ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის კომისიის მხრიდან რიგი 

ღონისძიებები გატარდა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დადებითი ცვლილებები 

                                                   
1133 მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის ანალიზი. 

1134 2014-2019 წლის ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ სახალხო 

დამცველის ანგარიშები. 

1135 საბჭო შექმნილია 57 მუნიციპალიტეტში. 

1136 ბაღდათი - 2 სხდომა, გურჯაანი - 3 სხდომა, ლანჩხუთი - 1 სხდომა, სიღნაღი - 1 სხდომა, ქუთაისი - 2 

სხდომა, შუახევი - 2 სხდომა, ჩხოროწყუ - 2 სხდომა, ახალციხე - 1 სხდომა, დედოფლისწყარო - 1 სხდომა, 

ონი - 3 სხდომა, რუსთავი - 2 სხდომა. 

1137 დუშეთი, თიანეთი, კასპი, ყაზბეგი, წალკა, ჭიათურა, ხაშური.  

1138 ცესკოს საპასუხო კორესპონდენცია №01-07/161 – 15.02.2021. 
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განხორციელდა სენსორული და მობილობის შეზღუდვის მქონე პირთათვის საარჩევნო 

პროცესის შესახებ ინფომრაციის მისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და საარჩევნო 

გარემოს მათთვის ადაპტირების კუთხით,1139 თუმცა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 

მიერ გატარებული ღონისძიებების მიუხედავად, გამოიკვეთა გარკვეული ხარვეზები. მათ 

შორის, კვლავ პრობლემად რჩება საარჩევნო უბნების ადაპტირების საკითხი. კერძოდ, 

საქართველოს მასშტაბით 30 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი 3 657 საარჩევნო 

უბნიდან, შშმ ამომრჩევლებისათვის ადაპტირებული/მისაწვდომი იყო მხოლოდ 1 134 

საარჩევნო უბანი.1140 

კომისიის ინფორმაციით, ცესკო არ ფლობს ინფორმაციას შშმ პირების სტატუსის შესახებ, 

რის მიზეზადაც „პერსონალურ მონაცემთა შესახებ“ საქართველოს კანონზე უთითებენ. 

მათი ცნობით, არჩევნების დროს საუბნო საარჩევნო კომისიები უზრუნველყოფენ 

კენჭისყრაში მონაწილე შშმ ამომრჩეველთა შესახებ სტატისტიკის წარმოებას. სტატისტიკა 

იწარმოება მხოლოდ შშმ ამომრჩევლის ვიზუალური შეფასებით. 

ამასთან, 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების პროცესში, 

თავდაპირველად, პრობლემა იყო უსინათლოთათვის საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები 

ისეთი ჩარჩო-ფორმის მიწოდება, რომელიც მათ საარჩევნო ბიულეტენის დამოუკიდებლად 

შევსების საშუალებას მისცემდა. მოგვიანებით ეს პრობლემა აღმოიფხვრა. თუმცა, 

არჩევნების დღეს, სახალხო დამცველის საარჩევნო უბანზე მისვლისას გაირკვა, რომ 

კომისიის წევრები არ იყვნენ ინფორმირებულნი/გადამზადებულები სპეციალური ჩარჩო-

ფორმის გამოყენების ძირითად საკითხებზე.  

ამავე საკითხთან დაკავშირებით, სახალხო დამცველის აპარატს განცხადებით1141 მომართეს 

მოქალაქეებმა, რომელთა თქმითაც, მოთხოვნის მიუხედავად, საარჩევნო უბანზე ორი 

ჩარჩო-ფორმის ნაცვლად, გადაეცათ ერთი - პროპორციული ბიულეტენისთვის მორგებული 

დამხმარე საშუალება, რის გამოც დამოუკიდებლად ვერ შეძლეს საარჩევნო უფლების 

განხორციელება. საქმესთან დაკავშირებით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან 

                                                   
1139 ცესკოს ადაპტირებულ ვებგვერდზე განთავსდა საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაციისთვის საჭირო 

ინფორმაცია, საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფილი იყო სურდოთარჯიმნის მომსახურება, 

ეტლით მოსარგებლე ამომრჩეველთა ინფორმირების მიზნით, სხვადასხვა ტელევიზიის ეთერში გადიოდა 

ვიდეორგოლი, ამომრჩეველთა ინფორმირების მიზნით მომზადებული ვიდეორგოლები მისაწვდომი იყო 

ყრუ და სმენადაქვეითებული პირებისთვის, სურდოთარგმანის თანხლებით პირდაპირ ეთერში 

შუქდებოდა ცესკოს საინფორმაციო ბრიფინგები, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 

ვებგვერდზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, ყრუ და სმენადაქვეითებულ ამომრჩეველს შეეძლო 

ინფორმაციის მიღება ვიდეოზარის საშუალებით, ჟესტური ენის მცოდნე ოპერატორისგან, კამპანიის 

ფარგლებში, ამომრჩეველთა რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით, საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებმა 

გაავრცელეს საინფორმაციო ფლაერები, რომლებიც შეიცავდა ინფორმაციას შშმ პირებისთვის 

შეთავაზებული სერვისების შესახებ. ასევე, შემუშავდა საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა 

ინსტრუქცია  და შეიქმნა დისტანციური სასწავლო ელექტრონული კურსი. 

1140 ცესკოს კორესპონდენცია №01-07/161 – 15.02.2021. 
1141 საქმე №12219/20, 12101/20. 
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მიღებული პასუხის1142 თანახმად, მოცემულ საუბნო საარჩევნო კომისიას გადაეცა როგორც 

პროპორციული, ისე მაჟორიტარული საარჩევნო ბიულეტენისთვის განკუთვნილი ჩარჩო-

ფორმები. წერილში მითითებული იყო, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს, 

საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები ჩარჩო-ფორმის გამოყენებასთან დაკავშირებით, 

ჩაუტარდათ ინსტრუქტაჟი. მიუხედავად ამისა, როგორც უკვე ითქვა, კენჭისყრის დღეს 

უსინათლო მოქალაქეებს მაინც შეექმნათ პრობლემა. 

22.8. პანდემიის პირობებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდამჭერი 

ღონისძიებები მუნიციპალურ დონეზე  

 

საანგარიშო პერიოდში, კორონავირუსის გავრცელების პირობებში, გამოწვევად 

გამოიკვეთა ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ შშმ პირთა საჭიროებების 

შესაბამისად სათანადო ღონისძიებების განხორციელება.  

მოცემული საკითხის მონიტორინგის1143 შედეგად გაირკვა, რომ მუნიციპალიტეტთა 

უმრავლესობაში, როგორც ვირუსის გავრცელების პირველ1144, ისე მეორე1145 ეტაპზე არ 

გატარებულა შშმ პირთა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული ღონისძიებები. მათი 

აქტივობები ძირითადად მოიცავდა ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტით 

გათვალისწინებულ ღონისძიებებს და დამატებით, შშმ პირთა სასურსათო კალათებით 

უზრუნველყოფას. აღსანიშნავია, რომ გამონაკლისი იყო 12 მუნიციპალიტეტი1146, 

რომლებმაც ვირუსის გავრცელების პირველ ეტაპზე განახორციელეს სხვადასხვა 

ქმედებები. 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 დაჩქარდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ 

გაეროს კონვენციის განხორციელების ეროვნული მექანიზმის შექმნის პროცესი; 

 მიიღოს საჭირო ზომები შშმ პირთა მისაწვდომობის უფლების სათანადო 

რეალიზების მიზნით. მათ შორის:  

 უზრუნველყოს ფართო საზოგადოებისა და პასუხისმგებელი 

სუბიექტებისთვის საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება უნივერსალური 

დიზაინისა და მისაწვდომობის მოქმედ სტანდარტებზე; 

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და შშმ პირთა საკითხებზე 

მომუშავე ორგანიზაციების მაქსიმალური ჩართულობით, შეიმუშავოს 

                                                   
1142 საპასუხო კორესპონდენცია №07/1727- 27.11.2020. 
1143 ინფორმაცია  64 მუნიციპალიტეტიდან გამოთხოვილ იქნა ორ ეტაპად: 2020 წლის აპრილსა და იანვარში. 

1144 2020 წლის მარტისა და აპრილის პერიოდი. 

1145 2020 წლის ოქტომბერ-დეკემბრის პერიოდი. 

1146 გურჯაანის, დმანისის, თეთრიწყაროს, ონის, ტყიბულის, ხულოს, ბაღდათის, რუსთავის, ფოთის, 

ჩოხატაურის, ხელვაჩაურისა და მესტიის მუნიციპალიტეტები. 
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მისაწვდომობის ეროვნული გეგმა, შესაბამისი ზედამხედველობის 

მექანიზმით; 

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობით, უზრუნველყოს  

შშმ პირთა  ინფორმაციის, კომუნიკაციის საშუალებებსა და სხვადასხვა 

მომსახურებაზე წვდომისთვის აუცილებელი სტანდარტების შემუშავება. 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს:  

 კორონავირუსის თავიდან ასარიდებლად დაწესებული შეზღუდვების დროს, 

უზრუნველყოს შშმ პირთათვის სამედიცინო სერვისების მაქსიმალური 

მისაწვდომობა, მათ შორის: 

 უზრუნველყოს სამედიცინო კადრების შშმ პირებთან ეფექტიანი 

კომუნიკაციის საკითხებზე გადამზადება; 

 უზრუნველყოს სამედიცინო დაწესებულებების ფიზიკური გარემოსა და 

სამედიცინო სერვისების მისაწვდომობა; 

 უზრუნველყოს შშმ პირთა მისაწვდომობა კორონავირუსის ვაქცინაციის 

ჩასატარებელ სივრცეებზე, ყველა სახის შეზღუდვის (ფიზიკური, 

სენსორული, მენტალური) მქონე პირისთვის; 

 უზრუნველყოს ვაქცინაციის შესახებ ინფორმაციის  გავრცელება 

ყველასათვის მისაწვდომი ფორმატებით; 

 უზრუნველყოს ფსიქიატრიული სტაციონარული და ამბულატორიული სერვისების 

მიმწოდებელთა ინფორმირება და გადამზადება კორონავირუსის დროს ფსიქიკური 

პრობლემის მქონე პაციენტის უსაფრთხო მართვის შესახებ გაიდლაინის თაობაზე; 

 დროულად უზრუნველყოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების ახალი 

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება, სფეროს ექსპერტთა ფართო 

ჩართულობით; 

 უზრუნველყოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში დეინსტიტუციონალიზაციის 

სტრატეგიის დამტკიცება და დანერგვა; 

 უზურნველყოს სუიციდის პრევენციის სტრატეგიის შემუშავება და დამტკიცება; 

 შეიმუშაოს რეფერირების მექანიზმები სამედიცინო დაწესებულებისათვის 

განვითარების შეფერხების რისკის მქონე ბავშვების გამოვლენის, მათი 

სახელმწიფო პროგრამის ადრეული განვითარების ქვეპროგრამაში დროული 

ჩართვის, ასევე საპროთეზო-ორთოპედიული საშუალებების საჭიროების მქონე 

პირთა შესაბამის ქვეპროგრამაში გადამისამართების მიზნით; 

 შეიმუშაოს და ამოქმედოს ზრდასრულ შშმ პირთა რეაბილიტაციის პროგრამა. 
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საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს: 

 

 უზრუნველყოს სკოლის მიღმა დარჩენილი შშმ ბავშვების ფორმალურ 

განათლებაში ჩართვის მექანიზმების განვითარება და განხორციელება. მათ შორის: 

 ზედამხედველობა გაუწიოს ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილ შშმ 

ბავშვთა საგანმანათლებლო საჭიროებების შესწავლასა და შესაბამის 

სერვისებში ჩართვას; 

 ზედამხედველობა გაუწიოს შშმ ბავშვების სკოლის მიღმა დარჩენის 

შემთხვევებზე ეფექტიანი და სწრაფი რეაგირებისთვის შესაბამის 

ორგანოებს/დაწესებულებებს შორის კოორდინირებულად მუშაობას; 

 მიიღოს სათანადო ზომები შშმ მოსწავლეების/სტუდენტების საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ინფრასტრუქტურასა და სასწავლო მასალებზე წვდომის 

გასაუმჯობესებლად და უზრუნველყოს ამ მიმართულებით განხორციელებულია 

აქტივობების სტატისტიკური დამუშავება; 

 მიიღოს აუცილებელი ზომები შშმ მოსწავლეთა დისტანციურ საგანმანათლებლო 

პროცესში სრულყოფილად ჩასართავად. მათ შორის: 

 მიიღოს სათანადო ზომები რეგიონებში მცხოვრები სსსმ (შშმ) 

მოსწავლეების/სტუდენტების საგანმანათლებლო საჭიროებების 

დასაკმაყოფილებლად, მათ შორის, ციფრულ ინფრასტრუქტურასა და 

ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების ჩათვლით;  

 ონლაინ/ბლენდირებულ სწავლებასთან დაკავშირებით, განხორციელდეს 

საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და ინიცირება; 

 უზრუნველყოს შშმ მოსწავლეთა დისტანციურ საგანმანათლებლო პროცესში 

სრულყოფილად ჩასართავად განხორციელებული აქტივობების 

სტატისტიკური დამუშავება. 

 

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 

დახმარების სააგენტოს:  

 პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების პერიოდში უზრუნველყოს შშმ 

პირებისთვის სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის პროგრამით 

გათვალისწინებული რეაბილიტაციის სერვისების უწყვეტად მიწოდება, 

ბენეფიციართა ინდივიდუალური საჭიროებების შესაბამისად, პირისპირ თუ 

დისტანციური ფორმით; 

 უზრუნველყოს სახელმწიფო პროგრამის თითოეული ქვეპროგრამის მონიტორინგის 

ეფექტიანი მექანიზმის შექმნა/ამუშავება, რაც ფინანსური ანგარიშგების სისტემის 

ნაცვლად, ბენეფიციართა მდგომარეობის შეფასებას დაეფუძნება; 

 უზრუნველყოს სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო 

პროგრამით გათვალისწინებული შშმ პირთა/ბავშვთა სამიზნე ქვეპროგრამების 
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მისაწვდომობა შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა პირისთვის/ბავშვისთვის. მათ 

შორის: 

 უზრუნველყოს ქვეპროგრამების გეოგრაფიული დაფარვა, ხოლო იქ, სადაც 

მიმდინარე ეტაპზე შეუძლებელია მომსახურების ამოქმედება, შემოიღოს 

ბენეფიციართა მომსახურებამდე ტრანსპორტირებისა და ცხოვრების 

კომპენსაციები; 

 უზრუნველყოს ქვეპროგრამების სამიზნე ჯგუფების შშმ პირების, მათი 

კანონიერი წარმომადგენლების, შშმ ბავშვთა მშობლების ინფორმირება 

პროგრამაში ჩართვისა და პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების 

თაობაზე; 

 ბავშვთა ადრეული განვითარების, აბილიტაცია/რეაბილიტაციის, დღის 

ცენტრებში მომსახურებით უზრუნველყოფის, სათემო ორგანიზაციების, 

დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამებში, 

მომსახურებები დაიგეგმოს შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემების, 

არსებული საჭიროებების შესწავლის, არსებული მონაცემთა ბაზების, წინა 

წლების პროგრამების შესრულების და სხვადასხვა მტკიცებულების 

ანალიზის საფუძველზე;  

 მიიღოს საჭირო ზომები სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 

სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისი ქვეპროგრამების ფარგლებში შშმ 

პირთა/ბავშვთა თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული 

საცხოვრებლითა და ცხოვრების ადეკვატური სტანდარტით უზრუნველყოფის 

მიზნით. მათ შორის: 

 შეამციროს მოქმედი სტანდარტებით განსაზღვრული სათემო მომსახურების 

ბენეფიციართა მაქსიმალური რაოდენობა (24 პირი); 

 გააძლიეროს და გააფართოვოს სათემო სერვისების საოჯახო ტიპის 

დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის კომპონენტი; 

 შეიმუშაოს სპეციალიზებულ მინდობით აღმზრდელთა 

მოძიების/დაინტერესების ეფექტიანი მექანიზმები, განსაკუთრებით, 

რთული ქცევისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე 

ბავშვებისთვის; 

 უზრუნველყოს დიდი ზომის რეზიდენტული დაწესებულებების 

დეინსტიტუციონალიზაციის გეგმის დროული შემუშავება და განხორციელება; 

 დეინსტიტუციონალიზაციის დასრულებამდე, შშმ პირთა პანსიონატები და ბავშვთა 

სახლები (ფილიალები) უზრუნველყოს მოქმედი სტანდარტით გათვალისწინებული 

მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით შესაბამისი რესურსებით. მათ შორის:  

 ჩატარდეს სარემონტო სამუშაოები და დაწესებულებები აღიჭურვოს საჭირო 

ავეჯით/ინვენტარით; 



397 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

 გადაუდებელი წესით მოაწესრიგოს შშმ პირთა პანსიონატების 

წყალმომარაგების სისტემა და მკაცრად გააკონტროლოს მისი მუშაობა; 

უზრუნველყოს დაწესებულებების უსაფრთხო სასმელი წყლით მომარაგება; 

 გააკონტროლოს პანსიონატებსა და ბავშვთა სახლებში ვირუსის პრევენციის 

მიზნით დაწესებული ზომების პრაქტიკაში განხორციელება. 

 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას: 

 უზრუნველყოს შშმ ამომრჩეველთა ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება. 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს: 

 კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის პირობებში, უზრუნველყონ შშმ პირთა 

საკითხებზე მომუშავე საბჭოების ეფექტიანად მუშაობა ონლაინსხდომების 

ჩატარების გზით. 

 

დუშეთის, თიანეთის, კასპის, ყაზბეგის, წალკის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტებს:  

 უზრუნველყონ შშმ პირთა უფლებებზე მომუშავე საბჭოების შექმნა/ამოქმედება. 
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23. ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა 

23.1. შესავალი 

 

საქართველო დაბერებადი სახელმწიფოა - ხანდაზმული მოსახლეობის პროცენტული 

წილი ქვეყანაში ყოველწლიურად იზრდება.1147 2020 წლისთვის 65 წლისა და უფროსი ასაკის 

მოსახლეობის წილი მთელი მოსახლეობის 15.1%-ს შეადგენს1148 ხოლო, 2030 წლისთვის 21%-

მდე გაიზრდება.1149 

დაბერებასთან დაკავშირებული გამოწვევები საერთაშორისო დღის წესრიგში ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი საკითხია. ხანდაზმულ პირთა უფლების დაცვისა და ხელშეწყობის 

მიზნით, ახალი საერთაშორისო დაცვითი მექანიზმის - კონვენციის მიღების საკითხი, 

მსოფლიოში აქტიურად განიხილება.   

მიუხედავად საერთაშორისო მასშტაბით მიმდინარე დისკუსიებისა, საქართველოში 

ხანდაზმულ პირთა შესახებ სახელმწიფოს პოლიტიკური დოკუმენტის - დაბერების 

საკითხზე სახელმწიფოს პოლიტიკის კონცეფციის ახალი სამოქმედო გეგმა ამ დრომდე არ 

შემუშავებულა. დაბერების 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის ანგარიშის მიხედვით კი, 

ვალდებულებების ნახევარზე მეტი არ შესრულებულა. ამ ნეგატიური ტენდენციის 

მიუხედავად, მისასალმებელია, რომ დაიწყო ხანდაზმულთა გრძელვადიანი ზრუნვის 

სტანდარტსა და კონცეფციაზე მუშაობა და განისაზღვრა ტერმინი - ხანდაზმულთა 

ხანგრძლივი მოვლა.1150 

ასევე, მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ხანდაზმულ პირთა მიმართ ძალადობის სტატისტიკის 

არარსებობა. კვლავ მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ხანდაზმულ პირთა პენსიებზე მაღალი 

პროცენტით გაცემული სესხების შედეგად პენსიის 50%-ზე მეტი თანხის დაკავება, რაც 

კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს პენსიონერთა სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. 

დადგინდა, რომ ამ მხრივ პენსიის დაკავების რაიმე რეგულაცია/შეზღუდვა არ მოქმედებს. 

2020 წლის პანდემიამ საქართველოში ასევე დაამძიმა ხანდაზმულთა მდგომარეობა, რაც 

მათთვის, განსაკუთრებით მარტოხელა ხანდაზმულთათვის, სხვადასხვა სერვისზე 

გართულებულ ხელმისაწვდომობაში გამოიხატა.  

 

 

                                                   
1147 „სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი, მარტო მცხოვრები პენსიონერების ზოგადი მდგომარეობა COVID-19-

ის პერიოდში“ კვლევის ანგარიში, გაეროს მოსახლეობის ფონდი გვ. 18. 

1148 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები ,  ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/30tBqi1> [ბოლოს ნანახია 29.11.2020]. 

1149 საქართველოში მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფციის 2017-2018 

წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა. 

1150 „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის, მე-3 მუხლის ტ7 ქვეპუნქტი.  
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23.2. ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა პანდემიის პირობებში 

 

საქართველოში ხანდაზმულები მოწყვლად ჯგუფს განეკუთვნებიან და სიღარიბის უფრო 

მაღალი რისკის ქვეშ არიან, ვიდრე დანარჩენი მოსახლეობა. ისინი ხშირად 

დამოკიდებულები არიან სოციალურ დახმარებასა და პენსიაზე, ცხოვრობენ მძიმე 

სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში.1151 მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამაში 

დარეგისტრირებული მოსახლეობის 25%-ზე მეტი ხანდაზმული პირია.1152 

საქართველოში ხანდაზმულები ერთ-ერთი ყველაზე მარგინალიზებული და დაუცველი 

ჯგუფია. შესაბამისად, ძალზე აქტუალურია პანდემიის პირობებში საქართველოში 

მცხოვრები ხანდაზმულების მდგომარეობის შესწავლა.  განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

რეგიონებში მარტო მცხოვრებ ხანდაზმულთა საჭიროებებისა და მათ ყოველდღიურ 

ცხოვრებაზე პანდემიის გავლენის ანალიზი.1153 საქართველოს მთავრობამ ახალი 

კორონავირუსის მართვისა და პანდემიის გავლენის შესახებ კვლევა წამოიწყო,1154 თუმცა 

ხანდაზმულებზე პანდემიის გავლენის კვლევის მონაცემები ჯერჯერობით არ არის 

ხელმისაწვდომი.   

პანდემია ხანდაზმულებს სიღარიბის, დისკრიმინაციისა და სოციალური იზოლირების 

რისკის ქვეშ აყენებს.1155 გაეროს კვლევის მიხედვით,  გამოყოფილია შემდეგი ექვსი სფერო, 

რომლებშიც ხანდაზმულებზე პანდემიით გამოწვეული ზეგავლენა შეიძლება აისახოს: 

ეკონომიკური კეთილდღეობა, ფსიქიკური ჯანმრთელობა, რეაგირებაში ჩართულობა, 

სიცოცხლე და სიკვდილი, მოწყვლადობა, ძალადობა და უგულებელყოფა.1156  

სახალხო დამცველის მოსაზრებით, პანდემიის პირობებში განსაკუთრებული ყურადღება 

უნდა დაეთმოს მარტოხელა, სოციალურად დაუცველ და მზრუნველობაზე დამოკიდებულ 

ხანდაზმულ პირებს. საქართველოში 41 995 მარტოხელა, სოციალურად დაუცველი 

სტატუსის მქონე ხანდაზმული პირია.1157  

ხანდაზმულთა შორის ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით 70 და მეტი ასაკის 

ხანდაზმულთა თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვამ, აგრეთვე სოციალურ 

დისტანცირებასა და შინ დარჩენასთან დაკავშირებულმა რეგულაციებმა მარტოხელა 

ხანდაზმული პირების სოციალური გარიყულობის საფრთხე წარმოშვა. ხანგრძლივი 

                                                   
1151 „სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი, მარტო მცხოვრები პენსიონერების ზოგადი მდგომარეობა COVID-19-

ის პერიოდში“ კვლევის ანგარიში,  გაეროს მოსახლეობის ფონდი გვ. 38. 

1152 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2PsBbjP>[ბოლოს ნანახია 22.02.2021]. 

1153 „სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი, მარტო მცხოვრები პენსიონერების ზოგადი მდგომარეობა COVID-19-

ის პერიოდში“ კვლევის ანგარიში,  გაეროს მოსახლეობის ფონდი გვ. 6. 

1154ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/39akOPK > [ბოლოს ნანახია 22.02.2021] 

1155 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კვლევა: პოლიტიკის მოკლე შინაარსი: COVID-19– ის გავლენა 

ხანდაზმულ პირებზე, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2KTAHAU > [ბოლოს ნანახია 22.02.2021]. 

1156 „სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი, მარტო მცხოვრები პენსიონერების ზოგადი მდგომარეობა COVID-19-

ის პერიოდში“ კვლევის ანგარიში,  გაეროს მოსახლეობის ფონდი გვ. 17.  

1157 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს წერილი №01/14727, 19/11/2020. 
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იზოლაცია უარყოფითად აისახება ხანდაზმულ პირთა მენტალურ ჯანმრთელობაზე. ამისი 

რისკი კიდევ უფრო მაღალია მზრუნველობაზე დამოკიდებულ, კოგნიტური დისონანსის 

და დემენციის მქონე ხანდაზმულ პირებში.1158 წინამდებარე საფრთხის თავიდან 

ასარიდებლად, მნიშვნელოვანია ხანდაზმული პირებისთვის ფსიქოსოციალური 

მხარდაჭერის პროგრამების ამოქმედება. ასევე მნიშვნელოვანია მობილურ სატელეფონო 

კომუნიკაციასა და ზოგადად, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ხანდაზმულთა წვდომის 

გაუმჯობესება, ციფრულ ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისკენ მიმართული 

ღონისძიებები.1159 გაეროს მოსახლეობის ფონდის შეფასებით, „პანდემიის პირობებში 

ეკონომიკური და სოციალური ურთიერთობების დიდი ნაწილი დისტანციურად, ციფრული 

ტექნოლოგიების გამოყენებით ხორციელდება, ხანდაზმულებს კი ნაკლებად მიუწვდებათ 

ხელი თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და ისინი ნაკლებად ფლობენ ამ ტექნოლოგიების 

გამოყენების უნარებს“.1160  

ამასთანავე, ციფრულ ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანია გარესამყაროსთან კომუნიკაციის შესანარჩუნებლად და ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. ციფრული გარიყულობა მნიშვნელოვნად 

აფერხებს ხანდაზმულ პირთა წვდომას პანდემიის და მასთან დაკავშირებული 

ჯანმრთელობისა და სოციალურ-ეკონომიკური ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციაზე.1161 

გამოწვევაზე საპასუხოდ, დამოუკიდებელი ექსპერტი სახელმწიფოებს მოუწოდებს 

შესაძლებელი გახადონ სასწავლო პროგრამების შექმნა და მოწყვლად ჯგუფებში 

ციფრული ტექნოლოგიების უნარ-ჩვევების განვითარება.1162   

ხანდაზმულთა პანსიონატების ბენეფიციარებს დისტანციურად, ფსიქოლოგიური 

მხარდაჭერის და დაავადების მაღალი რისკის გამო გამოწვეულ სტრესთან გამკლავების 

მიზნით, ჩაუტარდათ სესიები ფსიქოლოგთან.1163 თუმცა, რეზიდენტული დაწესებულების 

მიღმა მყოფ ხანდაზმულ პირებს ამგვარი მხარდაჭერა არ მიუღიათ. ფსიქოლოგის 

კონსულტაციაზე ხანდაზმულთა ხელმისაწვდომობის გაზრდა, განსაკუთრებით 

მარტოხელა ხანდაზმული პირებისთვის, მათი ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის ძალიან 

მნიშვნელოვანია. UNFPA კვლევის მიხედვით, ხანდაზმულებში დაავადების შიში და 

სტრესი-შფოთვა მაღალია. ამის ფონზე ძალიან ცოტამ ისარგებლა ფსიქოლოგის 

მომსახურებით. 

                                                   
1158ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, „გრძელვადიანი მოვლის საშუალებების ინფექციის 

პროფილაქტიკისა და კონტროლის სახელმძღვანელო COVID-19 კონტექსტში” (2020). 

1159 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კვლევა: პოლიტიკის მოკლე შინაარსი: COVID-19– ის გავლენა 

ხანდაზმულ პირებზე. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია https://bit.ly/2KTAHAU [22/02/2021]. 

1160„სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი, მარტო მცხოვრები პენსიონერების ზოგადი მდგომარეობა COVID-19-

ის პერიოდში“ კვლევის ანგარიში,  გაეროს მოსახლეობის ფონდი, გვ. 24. 

1161 ხანდაზმულ პირთა მიერ ადამიანის ყველა უფლებით სარგებლობის თაობაზე გაეროს დამოუკიდებელი 

ექსპერტის მოხსენება  „კორონავირუსის დაავადების გავლენა (COVID-19) ხანდაზმული პირების მიერ 

ადამიანის ყველა უფლებით სარგებლობის თაობაზე”. 21 ივლისი 2020. პარ. 56.     

1162 იქვე. პარ. 55. 

1163 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 

წერილი №07/10235, 26/11/2020წ. 
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23.3. ხანდაზმულთა მიმართ ძალადობა 

 

სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილი საქმეების ანალიზით დგინდება, რომ წლების 

განმავლობაში უცვლელი და სისტემური ხასიათის პრობლემები დაკავშირებულია ისეთ 

მნიშვნელოვან საკითხებთან, როგორიცაა თავად მსხვერპლთა მხრიდან ძალადობის 

ფაქტის აღქმა, შესაბამისი უწყებებისადმი ძალადობის მსხვერპლთა დაბალი 

მიმართვიანობა, ძალადობის მსხვერპლთათვის არსებული ფსიქოსოციალური და 

ეკონომიკური რეაბილიტაციის პროგრამების არარსებობა. სახალხო დამცველის 

შეფასებით,  პრობლემურია მათი ხანგრძლივად დაცვა ძალადობისგან და დახმარების 

სერვისების ამოქმედება.  

ხანდაზმულ პირთა მიმართ ოჯახში ძალადობის შემთხვევებს საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო არ აღრიცხავს. სახალხო დამცველი საპარლამენტო ანგარიშებში1164, 

წლებია უთითებს, რომ სამინისტრო 45 წელს გადაცილებულ პირთა ძალადობის ერთიან 

სტატისტიკას აწარმოებს, რაც, ბუნებრივია, ვერ ასახავს უშუალოდ ხანდაზმულ პირთა 

მიმართ ჩადენილი ძალადობის ზუსტ მონაცემებს. გაეროს დამოუკიდებელი ექსპერტის 

შეფასებით1165, ხანდაზმულ პირთა მიმართ ძალადობის და არასათანადო მოპყრობის 

შესახებ დეტალური სტატისტიკური ინფორმაციის უქონლობა შეუძლებელს ხდის 

ძალადობის მაპროვოცირებელი გარემოებების გამოვლენას, შემდგომში სათანადო 

პრევენციული მექანიზმების შემუშავებას და მათ სრულყოფას. 

ოჯახში ძალადობის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 

წარმოებული სტატისტიკის1166 ანალიზის მიხედვით, მიმდინარე წლის აპრილიდან, ოჯახში 

ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერების ზრდა (45+ ასაკის პირების 

მიმართ) შეინიშნება. პანდემიის დროს ოჯახში ძალადობის გაზრდილი შემთხვევების 

პირობებში, ძალზე მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით საქართველოში მცხოვრები 

ხანდაზმულების მდგომარეობის შესწავლა, ძალადობის შემთხვევების დროული 

გამოვლენა და მათზე რეაგირება. ასევე, მნიშვნელოვანია ხანდაზმულთა დეტალური 

ინფორმირება იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ მათ მიმართ გამოვლენილი 

ძალადობის შემთხვევაში.1167  

ხანდაზმულთა მიმართ დაწესებულმა შეზღუდვებმა შინ დარჩენის თაობაზე, 

არაპროპორციული გავლენა მოახდინა იმ ხანდაზმულ ადამიანებზე, რომლებიც ოჯახებში 

ან ინსტიტუციურ დაწესებულებებში კონფლიქტს განიცდიან. მკაცრმა შეზღუდვებმა 

                                                   
1164 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 371. 

1165 გაეროს დამოუკიდებელი ექსპერტის მოხსენება „საქართველოში ხანდაზმული პირების ადამიანის 

უფლებებით სარგებლობის შესახებ“ პარა. 31. 

1166 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3m5o6ZS > [ ბოლოს ნანახია 22.02.2021]. 

1167 „სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი, მარტო მცხოვრები პენსიონერების ზოგადი მდგომარეობა COVID-19-

ის პერიოდში“ კვლევის ანგარიში,  გაეროს მოსახლეობის ფონდი, გვ. 11. 
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გაზარდა ხანდაზმულთა მიმართ ძალადობისა და უგულებელყოფის რისკები. 

განსაკუთრებით ხანდაზმული ქალები არიან კრიზისის დროს ძალადობის სამიზნეები.1168  

23.4. ხანდაზმულ პირთა მიმართ ზრუნვა ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში 

 

სახალხო დამცველის აპარატის მიერ საანგარიშო პერიოდში შესწავლილი საქმეების 

ფარგლებში გამოვლინდა, რომ ხანდაზმული პირების სადღეღამისო სპეციალიზებულ 

დაწესებულებებში მოთავსების საკითხი საკმაოდ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში 

განიხილება.1169 პანსიონატსა და სათემო ორგანიზაციებში ჩარიცხვის მიზნით, 

ხანდაზმული პირის, მისი ოჯახის წევრის, ან სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე 

მომზადებული მიმართვიდან, რეზიდენტულ დაწესებულებაში განთავსებამდე, 

ხანდაზმულს დიდი ხნის ლოდინი უწევს. მაძიებლის მიმართვიდან მის განთავსებამდე 

ერთიანი ვადა დადგენილი არ არის. ამასთანავე, მიმართვიდან დაწესებულებაში 

განთავსების პერიოდის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია არ იწარმოება, რაც 

ართულებს სიტუაციის შეფასებას.1170 

სახალხო დამცველი, წლებია, საუბრობს ადგილობრივ დონეზე ხანდაზმულთა მიმართ 

არსებულ გამოწვევებზე: ხანდაზმულთა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ და საცხოვრებელ 

პირობებზე, სიღარიბისა და უსახლკარობის საფრთხეზე, არასაკმარის მიზნობრივ 

პროგრამებზე, ადგილობრივ დონეზე ხანდაზმულთა კეთილდღეობაზე ზრუნვისათვის 

გატარებული ღონისძიებების ნაკლებობაზე, მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე 

მცხოვრებ ხანდაზმულ პირთა საჭიროებების შესწავლის აუცილებლობასა და მათი 

ინტერესების გათვალისწინებით მიზნობრივი პროგრამების დაგეგმვის 

აუცილებლობაზე.1171  

ხანდაზმულთა ხანგრძლივი მოვლის მიმართულებით გასატარებელი ღონისძიებების 

აუცილებლობა პანდემიამ კიდევ უფრო ნათლად წარმოაჩინა. ხანდაზმული პირებისთვის 

შინმოვლის პროგრამის განხორციელებისას, მნიშვნელოვანი პრობლემაა სერვისის 

ხელმისაწვდომობის მასშტაბი.1172 შინმოვლის სერვისების პარალელურად, 

მნიშვნელოვანია ხანდაზმულ პირებში პალიატიურ ზრუნვაზე ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფაც. ამ შემთხვევაშიც პრობლემას წარმოადგენს პროგრამის შეზღუდული 

ხელმისაწვდომობა, კერძოდ, პალიატიური ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა მხოლოდ 

                                                   
1168 ხანდაზმულ პირთა მიერ ადამიანის ყველა უფლებით სარგებლობის თაობაზე გაეროს 

დამოუკიდებელი ექსპერტის მოხსენება  „კორონავირუსის დაავადების გავლენა (COVID-19) ხანდაზმული 

პირების მიერ ადამიანის ყველა უფლებით სარგებლობის თაობაზე”. 21 ივლისი 2020. პარ. 56.     

1169 სახალხო დამცველის აპარატის მიერ შესწავლილი 9 საქმე. 

1170 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს წერილი № 01/3369, 10/03/2021. 

1171 აღნიშნულ საკითხზე დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს სახალხო დამცველის 

სპეციალურ ანგარიშში „ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში“ გვ. 26. 

1172 აპარატის მიერ 2020 წელს მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად, შინმოვლის სოციალური პროგრამა  

ხორციელდებოდა მხოლოდ რამდენიმე დიდ ქალაქში. 
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ქვეყნის 6 ქალაქში ითვალისწინებს ბენეფიციართათვის სპეციფიკური მომსახურების 

მიწოდებას.1173  

რეკომენდაციები 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 „საქართველოში მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე სახელმწიფო კონცეფციის 

2017-2018 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის“ შესრულების ანგარიშის 

მიმოხილვის შედეგების გათვალისწინებით, მოამზადოს ახალი სამოქმედო გეგმა, 

რომელიც მოიცავს 2021-2022 წლის აქტივობებს; 

 შეიმუშაოს „შინ მოვლის“ ტექნიკური რეგლამენტი; 

 აწარმოოს სტატისტიკა სპეციალიზებულ დაწესებულებაში ხანდაზმულთა 

ჩარიცხვის მიზნით მაძიებლის ან დაინტერესებული პირის მიმართვიდან 

ხანდაზმულის განთავსებამდე არსებული პერიოდის შესახებ. მათ შორის, ცალკე 

დამუშავდეს სტატისტიკური მონაცემები გადაუდებელი წესით ჩარიცხულ 

ხანდაზმულებთან მიმართებით; 

 ხანდაზმული პირებისთვის, რომლებიც კორონავირუსის პანდემიის პრევენციის 

მიზნით დაწესებული რეგულაციების შედეგად, მეტად სოციალურად გარიყულ 

მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, კერძოდ, შეზღუდული მობილობის, კოგნიტური 

დისონანსის ან დემენციის მქონე, აგრეთვე მარტოხელა ხანდაზმული პირებისთვის, 

უზრუნველყოს მენტალური ჯანმრთელობის და ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის 

სერვისების მიწოდება; 

 კორონავირუსის პანდემიის პრევენციის მიზნით დაწესებული რეგულაციებით 

გამოწვეული სოციალური იზოლაციის პერიოდში გარესამყაროსთან კონტაქტის 

შესანარჩუნებლად და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისთვის, უზრუნველყოს 

ხანდაზმულ პირთა ციფრულ ტექნოლოგიებზე წვდომის გაუმჯობესება და მისი 

გამოყენებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების სწავლება. 

 

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 

დახმარების სააგენტოს:   

 სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში პანდემიის გავრცელების 

პრევენციისა და კონტროლის მიზნით, უზრუნველყოს ხანდაზმული პირების 

ადეკვატური მოვლის სერვისების უწყვეტობა, როგორიცაა ფსიქიატრიული 

მომსახურება, პალიატიური და გერიატრიული ზრუნვა, ასევე, მონიტორინგი 

გრძელვადიანი ზრუნვის დაწესებულებებში. 

 

                                                   
1173 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3uav42K > [ბოლოს ნანახია 04.03.2021]  
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საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 სქესის მიხედვით, დაიწყოს 65-80 და 80 და ზევით ხანდაზმულ პირთა მიმართ 

ძალადობის შემთხვევების სტატისტიკური მონაცემების წარმოება.  

 

ადგილობრივ თვითმმართველობებს: 

 შეაგროვონ სტატისტიკური მონაცემები მათ ტერიტორიაზე მცხოვრები 

ხანდაზმული პირების წინაშე არსებული საჭიროებების შესაფასებლად 

(ხანდაზმულთა საჭიროებების შეფასების დოკუმენტი). ამ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით კი, შეიმუშაონ ხანდაზმულთა მიმართ მიზნობრივი პროგრამები,   

ასახონ ბიუჯეტში, საჭიროების შემთხვევაში, გაზარდონ ბიუჯეტი და მოიძიონ 

დამატებითი სახსრები.  
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24. ეროვნული უმცირესობების დაცვა და სამოქალაქო ინტეგრაცია 

24.1. შესავალი 

 

წინამდებარე თავში განხილულია საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ეროვნული 

უმცირესობების დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კუთხით არსებული შემდეგი 

გამოწვევები: ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლების პოლიტიკური ინტეგრაცია 

და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა, განათლების უფლებაზე 

ხელმისაწვდომობის კუთხით არსებული პრობლემები, ეროვნულ უმცირესობათა 

კულტურის დაცვისა და პოპულარიზაციის უზრუნველსაყოფი აქტივობების სიმწირე; 

ასევე, მთავარი გამოწვევები მედიის ხელმისაწვდომობის კუთხით. დამატებით, 

მიმოვიხილავთ საანგარიშო პერიოდში გავრცელებულ ქსენოფობიურ გამონათქვამებს 

რომლებიც ქვეყანაში ეროვნული უმცირესობების მიმართ მტრულ გარემოს აღვივებენ.  

მისასალმებელია, რომ სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშის 

ეროვნული უმცირესობების დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის თავში წარმოდგენილი 

რეკომენდაციების  შესაბამისად, ეროვნული უმცირესობებით  დასახლებული რეგიონების 

მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებში დისტანციური ფორმატით არაერთი (80-ზე მეტი) 

კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიება ჩატარდა. ეს გარემოება განსაკუთრებით  

იმსახურებს პოზიტიურ შეფასებას Covid-19-ის პანდემიის ფონზე.  

საგულისხმო იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ეროვნულ უმცირესობათა 

წარმომადგენლებისათვის მედიის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით გადადგმული 

ნაბიჯებიც.  დადებითად უნდა აღინიშნოს ეთნიკური უმცირესობების ენებზე სასკოლო 

გაკვეთილების მომზადება, გადაღება და ტელესკოლის ეთერში განთავსება. 

მისასალმებელია  კულტურული მემკვიდრეობის რამდენიმე ობიექტისათვის ძეგლის 

სტატუსის მინიჭება.1174  

სამწუხაროდ, დადებითი დინამიკა არ შეინიშნება და ეროვნული უმცირესობებისათვის 

კვლავაც პრობლემად რჩება განათლების უფლების სრულყოფილი რეალიზება სწავლების 

ყველა საფეხურზე, სახელმძღვანელოების ხარისხი, ეროვნულ უმცირესობებთან 

დაკავშირებული კულტურული ძეგლების მდგომარეობა, ეროვნული უმცირესობების 

წარმომადგენლების პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობა და სხვ.  

24.2. ეროვნული უმცირესობების  ინფორმირება პანდემიის პირობებში 

 

                                                   
1174 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე „ყოფილი რუსული სკოლა“; ასპინძის მუნიციპალიტეტში 

მდებარე „ისლამურ-მუსლიმური სამაროვანი I “; ასპინძის მუნიციპალიტეტში მდებარე მაჰმადიანური 

სამაროვანი II. 
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ეროვნული უმცირესობების მიერ მათთვის გასაგებ ენაზე ინფორმაციაზე წვდომის 

საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური გახდა პანდემიის პერიოდში. მიუხედავად იმისა, 

რომ სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა, ეროვნული უმცირესობების 

წარმომადგენლების მიერ სახელმწიფო ენის ცოდნის ბარიერმა, ეროვნული 

უმცირესობების ინფორმირების პრობლემა ნათლად წარმოაჩინა.  

ამ კუთხით ნიშანდობლივია ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ მიერ 

გამოქვეყნებული კვლევა, რომელიც ავლენს კავშირს ქართული ენის ცოდნასა და 

სიახლეების მიღების მაჩვენებელს შორის.1175 კვლევის შედეგების თანახმად, 

საქართველოში მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენების შესახებ ინფორმაციას 

ყოველდღე ის რესპონდენტები იღებენ, რომელთა ქართული ენის ცოდნის დონეც ყველაზე 

მაღალია, ხოლო ის რესპონდენტები, რომელთა ქართული ენის ფლობის დონეც დაბალია, 

ძირითადად არაქართულენოვან სატელევიზიო არხებს უყურებენ და შესაბამისად, 

სომხეთში, აზერბაიჯანსა და თურქეთში მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკურ მოვლენებს 

ეცნობიან.1176 

აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის 23 მარტს, კორონავირუსის გავრცელების ფაქტის 

დაფიქსირების საფუძვლით, ბოლნისისა და მარნეულის რაიონებში მკაცრი საკარანტინო 

ღონისძიებები გამოცხადდა (დაწესდა, მათ შორის, ტერიტორიაზე შესვლა-გასვლაზე 

აკრძალვა). ამ პერიოდამდე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ეთერით 

საინფორმაციო გამოშვებებში პანდემიასთან დაკავშირებული ინფორმაცია 

აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე არ გასულა.1177 შესაბამისად, ეროვნული უმცირესობების 

წარმომადგენლებისათვის პანდემიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღების 

ერთადერთი გზა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებპორტალი ან მოამბის 21:00-იანი 

გამოშვების სინქრონული თარგმანი იყო.1178 იმის გათვალისწინებით, რომ ეროვნული 

უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის კვლავ პრობლემურია ინტერნეტზე წვდომა და 

მისი მოხმარება, ვებპორტალის მეშვეობით ინფორმაციის მიწოდებას ინფორმირების 

ეფექტიან წყაროდ ვერ მივიჩნევთ.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, საკარანტინე ღონისძიებების გამოცხადებამდე 

პერიოდში ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები, ფაქტობრივად, 

არაინფორმირებულები იყვნენ პანდემიასთან დაკავშირებული საკითხების თაობაზე.   

                                                   
1175 „ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო“, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში მონაწილეობის კვლევა, თბილისი, 2019, 41. 

1176 იქვე. 

1177„ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი“, ეთნიკური უმცირესობების 

საჭიროებები, საზოგადოებრივი მაუწყებელი და პანდემია, თბილისი, 2020, 23. 

1178 იქვე. 
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24.3. პოლიტიკური ინტეგრაცია და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

მონაწილეობა 

 

2020 წლის განმავლობაში, ეროვნული უმცირესობების მდგომარეობა გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესსა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის თვალსაზრისით, არ 

შეცვლილა. მრავალი წლის განმავლობაში საკითხის აქტუალურობისა და მნიშვნელობის 

მიუხედავად, ეროვნული უმცირესობების  მონაწილეობის გასაზრდელად, სახელმწიფო 

უწყებებს 2020 წლის განმავლობაში არ დაუწყიათ არცერთი პროგრამა და არ 

განუხორციელებიათ ეფექტიანი აქტივობა.  

აღსანიშნავია, რომ ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებში (სამოქალაქო 

თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის აპარატის გარდა) ეროვნული 

უმცირესობები კვლავ ძალიან იშვიათად, ან/და ძირითადად არ არიან წარმოდგენილნი. 

ამის საპირისპიროდ, ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ 

თვითმართველობებში ეროვნული უმცირესობების მონაწილეობა უზრუნველყოფილია.  

კვლავ არ გაუმჯობესებულა ვითარება დედაქალაქის მმართველობაში, ეროვნული 

უმცირესობების მონაწილეობის თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ დედაქალაქის 

მოსახლეობის დაახლოებით 11% ეროვნულ უმცირესობებს მიეკუთვნება, დედაქალაქის 

საკრებულოსა და თბილისის მთავრობაში კვლავ არ არის ეროვნული უმცირესობების 

არცერთი წარმომადგენელი. 

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლების პოლიტიკურ პროცესებში 

მონაწილეობასთან დაკავშირებული პრობლემები ნათლად გამოვლინდა 2020 წლის 

ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მსვლელობისას. პოლიტიკური პარტიების 

საარჩევნო პროგრამების დიდ ნაწილში ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებული 

საკითხები ან არ იყო ასახული, ან ფორმალურად იყო წარმოდგენილი.  

2020 წელს არჩეულ პარლამენტში 2016 წელს არჩეულ პარლამენტთან შედარებით, 

სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენლების რაოდენობა 11-დან 6-მდე შემცირდა.1179 2020 

წლის არჩევნების შემდეგ პარლამენტის წევრთა შორის არ არიან აფხაზური, ოსური თემის 

წარმომადგენლები.  

24.4. საკონსულტაციო მექანიზმები 

 

ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ ჩარჩო კონვენცია, რომლის წევრი, სხვა არაერთ 

ქვეყანასთან ერთად, საქართველოცაა, წევრ სახელმწიფოებს ქვეყნის პოლიტიკურ, 

სოციალურ, კულტურულ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში ეროვნული უმცირესობების 

                                                   
1179 2014 წლის აღწერის მონაცემებით, ეროვნული უმცირესობები საქართველოს მოსახლეობის  

დაახლოებით 13%-ია, 2020 წლის არჩევნების შედეგად პარლამენტის წევრთა შორის ეროვნული 

უმცირესობების წარმომადგენლების რაოდენობა 4%-ია. 
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წარმომადგენლების ეფექტიანი მონაწილეობისათვის სათანადო პირობების შექმნას 

ავალდებულებს. ეს ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებსა და უმრავლესობას 

შორის რეალური თანასწორობის წახალისებას გულისხმობს.1180  

ეუთოს უმაღლესი კომისარიატის მოსაზრების თანახმად, სახელმწიფოებმა 

საკონსულტაციო ორგანოები შესაბამისი ინსტიტუციური ჩარჩოების ქვეშ უნდა შექმნან. 

საკონსულტაციო ორგანოები სამთავრობო ორგანოებსა და ეროვნული უმცირესობების 

წარმომადგენლებს შორის დიალოგის მთავარ არხად უნდა ჩამოყალიბდეს.1181 

შესაბამისად, ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლებების დონეზე 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეროვნული უმცირესობების პროპორციული და 

თანასწორი მონაწილეობის ხელშესაწყობად, აუცილებელია არსებობდეს ქმედითი ორგანო 

ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლებთან კონსულტაციების საწარმოებლად.    

საქართველოში ეროვნული უმცირესობებისთვის უზრუნველყოფილ ძირითად 

საკონსულტაციო მექანიზმს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული 

ეთნიკურ უმცირესობათა საბჭო წარმოადგენს.  დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ საბჭოს 

საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებობა, მისი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის 

მყარი გარანტიაა და დიდ როლს ასრულებს ეროვნული უმცირესობების წინაშე მდგარი 

გამოწვევების გამოვლენაში. თუმცა, ეს მექანიზმი, ეუთოს უმაღლესი კომისარიატის 

მოსაზრების მიხედვით, ზემოთ აღწერილი დიალოგის მთავარი არხი სახელმწიფოსა და 

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს შორის, არ არის. 

ამ მხრივ საინტერესოა ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ ჩარჩო კონვენციის 

მრჩეველთა კომიტეტის მოსაზრებაც. კერძოდ, კომიტეტი საქართველოს შესახებ ანგარიშში 

აღნიშნავს, რომ საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული საბჭო ხელსაყრელ 

კონტექსტს ქმნის ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის, რათა გამოხატონ 

თავიანთი წუხილი, ინტერესები, თუმცა, ეს საკონსულტაციო მექანიზმი არ არის 

სისტემური და არ აქვს ინსტიტუციონალიზებული დიალოგის ფორმატები სახელმწიფო 

ორგანოებთან.1182 პარლამენტსა და მთავრობას სახალხო დამცველთან მოქმედ ეთნიკურ 

უმცირესობათა საბჭოსთან რეგულარული, ღია და დემოკრატიული, კანონის საფუძველზე 

გაწერილი კონსულტაციების ვალდებულება არ გააჩნია.1183 

აღსანიშავია, რომ 2017 წელს, ქვემო ქართლისა და კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულების 

ადმინისტრაციებთან საკონსულტაციო (სათათბირო) საბჭოები ჩამოყალიბდა და 

                                                   
1180ეროვნული უმცირესობების დაცვის შესახებ ევროპული ჩარჩო კონვენციის (FCNM) განმარტებითი 

ბარათი, სტრასბურგი, 1995, პარ. 80. 

1181 ლუნდის რეკომენდაციები საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეროვნული უმცირესობების 

ქმედით მონაწილეობასთან დაკავშირებით და განმარტებითი ბარათი, 1999, პარ. 12. 

1182 ეროვნული უმცირესობების დაცვის შესახებ ევროპული ჩარჩო კონვენციის (FCNM) მრჩეველთა 

კომიტეტი, საქართველოზე მესამე მონიტორინგის ანგარიში, 2019, პარ.21,   

1183 „ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი“, ეთნიკური უმცირესობების 

საკონსულტაციო მექანიზმები, თბილისი, 2020, 21. 
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ამოქმედდა.1184 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

დასახელებული საკონსულტაციო საბჭოების სხდომები რეგულარულად, ადგილობრივი 

მოსახლეობის საჭიროებებისა და ინტერესების გათვალისწინებით ტარდება. თუმცა, 

სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს შეფასებით, 

საკონსულტაციო  საბჭოები ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებსა და 

სახელმწიფოს შორის რეგულარულ დიალოგს საკმარისად ვერ უზრუნველყოფს. 

ამასთანავე, საგულისხმოა, რომ ეს საბჭოები ზოგადად სამოქალაქო ჩართულობის 

ფუნქციებს ითავსებს და არ არის უშუალოდ უმცირესობათა საკონსულტაციო 

მექანიზმებად გამიზნული. დამატებით, გაურკვეველია მათი მანდატი .1185 

ასევე, პრობლემურია შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელწიფო მინისტრთან არსებული მრჩეველთა საბჭოც, რომლის წევრები  

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი ორგანიზაციები არიან. საბჭოს არ აქვს 

განსაზღვრული მანდატი. საბჭოს სხდომების მოწვევა სახელმწიფო მინისტრის 

დისკრეციაზეა დამოკიდებული.1186 

ზემოაღნიშნულზე დაყრდნობით, საკონსულტაციო მექანიზმების საქმიანობას 

საქართველოში საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლეს 

ორგანოსთან ინსტიტუციონალიზებული დიალოგის ფორმა არ აქვს. შესაბამისად, 

მნიშვნელოვანია, რომ საკონსულტაციო მექანიზმების გასაძლიერებლად ქმედითი 

ნაბიჯები გადაიდგას, მათ შორის, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატთან 

არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭო შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან 

რეგულარული და ინსტიტუციონალიზებელი დიალოგის პლატფორმად ჩამოყალიბდეს. 

24.5. განათლების უფლება  

24.5.1. ადრეული და სკოლამდელი განათლება 

წინა წლების მსგავსად, არასაკმარისია ადგილობრივი თვითმმართველობების მხრიდან 

ადრეული და სკოლამდელი განათლების ხელშესაწყობად გადადგმული ნაბიჯები. 

წლებია გამოწვევად რჩება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღის ქართული 

სექტორის განვითარების აუცილებლობის საკითხი,1187 რაც, ხელს უშლის სახელმწიფო 

ენაზე განათლების მიღებისა და სოციალური ინტეგრაციის პროცესს. 

                                                   
1184 საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი, ეროვნულ უმცირესობათა 

საბჭო, სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 

შესრულების მონიტორინგის  შედეგები 2017-2018, თბილისი, 2020, 15. 

1185 „ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი“, ეთნიკური უმცირესობების 

საკონსულტაციო მექანიზმები, რეალობა საქართველოში და საერთაშორისო გამოცდილება, თბილისი, 

2020, 21. 

1186 იქვე, 20. 

1187 სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3bCokB8 > [17.02.2021]. 
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სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ, წინა წლების მსგავსად, 2020 წელსაც გამოწვევა იყო 

ერთიანი კონცეპტუალური მიდგომისა და ხედვის არარსებობა, ორენოვანი პედაგოგების 

მომზადება, დაწესებულებების უზრუნველყოფა შესაბამისი სასწავლო-მეთოდოლოგიური 

პროგრამებით, დამხმარე სახელმძღვანელოებითა და საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური 

რესურსებით. ჩამოთვლილ პრობლემებზე სახალხო დამცველი წლებია საუბრობს1188, 

თუმცა, ამ მხრივ ეფექტიანი ნაბიჯები არც 2020 წელს გადადგმულა. 

24.5.2. ზოგადი განათლება 

ეროვნულ უმცირესობათა სრულფასოვანი სამოქალაქო ინტეგრაციის აუცილებელი 

საფუძველია ბილინგვური განათლება. საანგარიშო პერიოდში პრაქტიკულად არ  

გადადგმულა ქმედითი ნაბიჯები ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად 

დასახლებული რეგიონების სკოლამდელ და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

სახელმწიფო და უმცირესობათა მშობლიური ენების სწავლა-სწავლების 

გასაუმჯობესებლად, ბილინგვური სწავლების დასანერგად.  განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს (შემდგომში სამინისტრო) ინფორმაციის თანახმად, 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალმა სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა 2015 წლიდან შეიმუშავა ბილინგვური სწავლების 

მოდელი და შექმნა რესურსების ნაწილი დაწყებითი საფეხურისათვის. 2019 წელს სახალხო 

დამცველის მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე, სამინისტროდან გვეცნობა, 

რომ ბილინგვური სწავლების მოდელის აპრობირება მიმდინარეობდა ხუთ საპილოტე 

არაქართულენოვან სკოლაში, რომლებიც გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობით 

შეირჩნენ. 2020 წელს სამინისტროდან ამავე საკითხზე მიღებული ინფორმაცია, 2019 წლის 

მონაცემებისგან არ განსხვავდება. კერძოდ, გვეცნობა, რომ ბილინგვური საპილოტე 

პროგრამებისთვის ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში 4 საპილოტე სკოლა და 4 

საბავშვო ბაღი შეირჩა. შესაბამისად, ნათელია, რომ მულტილინგვური (ბილინგვური) 

სწავლების მოდელის დანერგვა, რაც სახელმწიფოს გაცხადებული მიზანია, კვლავ 

მიუღწეველია. 

მისასალმებელია, რომ სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სააგენტომ 2020-2021 სასწავლო წლისთვის უკვე დაარიგა I-VI კლასის 

ეროვნული უმცირესობების ენებზე (აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე) 

ნათარგმნი გრიფირებული სახელმძღვანელოები და ისინი უკვე გამოიყენება სასწავლო 

პროცესში.1189 ასევე, დაწყებულია 2020 წელს გრიფმინიჭებული VIII კლასის სასკოლო 

                                                   
1188 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 380, იხ.ციტ: „ამ 

საკითხების შესახებ სახალხო დამცველს აღნიშნული ჰქონდა 2007-2018 წლების საპარლამენტო 

ანგარიშებშიც, მაგრამ, ამის მიუხედავად, ეფექტიანი ნაბიჯები ამ მიმართულებით არ გადადგმულა.“ 

1189 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2020 წლის 7 

დეკემბრის წერილი №2200001166650. 
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სახელმძღვანელოების თარგმნა, რომლებიც არაქართულენოვან სექტორზე 2021-2022 

სასწავლო წლიდან დაინერგება.  

სამწუხაროდ, საანგარიშო პერიოდში, გასული წლების მსგავსად, კვლავ არ გატარებულა 

ქმედითი ღონისძიებები საქართველოს სომხური, აზერბაიჯანული და რუსულენოვანი 

სკოლებისთვის მშობლიური ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოების შესადგენად, 

გამოსაცემად და ამ საგნებში სასწავლო პროცესის საქართველოში გამოცემული 

სახელმძღვანელოებით უზრუნველსაყოფად. 

პრობლემად რჩება პედაგოგების კვალიფიკაცია და მათი მომზადებისა და გადამზადების 

ერთიანი სტრატეგიის არარსებობა და სასწავლო პროგრამების ნაკლებობა. მათ შორის, 

ორენოვანი პედაგოგების მოზიდვა და მათი განათლების სისტემაში ჩართვა. 

24.5.3. მცირერიცხოვანი ეთნოსებისთვის მშობლიური ენის სწავლება 

მცირერიცხოვანი ეროვნული უმცირესობების მშობლიური ენა 2015 წლიდან ისწავლება. 

მცირერიცხოვანი ეთნიკური უმცირესობების ენების (ოსური, ჩეჩნური, ხუნძური/ავარული, 

უდიური, ასურული და ქურთული/ყურმანჯი) სასკოლო გრიფირებული 

სახელმძღვანელოების შექმნა და შესაბამისი ენების პედაგოგების მომზადება კვლავ 

სისტემური პრობლემაა. პოზიტიურად უნდა აღინიშნოს, რომ  სამინისტროს ინფორმაციის 

თანახმად, ამ მხრივ გარკვეული მუშაობა დაწყებულია,  მაგალითითად, 2020 წელს ფონდ 

„ღია საზოგადოება - საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერითა და სამინისტროს 

ჩართულობით, გამოიცა უდიური ენის სახელმძღვანელო.1190  

24.5.4. უმაღლესი განათლება 

2020 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების თანახმად, სწავლის გაგრძელების 

უფლება სომხურენოვანი, აზერბაიჯანულენოვანი, რუსულენოვანი და ოსურენოვანი 

ტესტის საფუძველზე ჯამში 1223-მა სტუდენტმა მოიპოვა. მათგან ზოგადი უნარების 

გამოცდა სომხურ ენაზე ჩააბარა 255-მა აბიტურიენტმა, აზერბაიჯანულ ენაზე - 956-მა 

აბიტურიენტმა, რუსულ ენაზე - 8 აბიტურიენტმა, ოსურ ენაზე - 4-მა აბიტურიენტმა.1191 

ჯამში, 1223 აბიტურიენტიდან სახელმწიფო სასწავლო გრანტი მხოლოდ 10.4%-მა მოიპოვა. 

ეს მაჩვენებელი მიუთითებს, რომ ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი 

სტუდენტების დიდი ნაწილი დაფინანსების გარეშე რჩება. სახალხო დამცველი წინა 

წლებშიც აღნიშნავდა, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ გაზარდოს სტუდენტების 

დაფინანსების თანხები, ვინაიდან სტუდენტების დიდი ნაწილი დაფინანსების გარეშე, და 

                                                   
1190 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2021 წლის 5 

თებერვლის წერილი №5 21 00000068607. 

1191 იქვე. 
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აქედან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევებში, უმაღლესი განათლების მიღების 

შესაძლებლობის გარეშე რჩება.1192 

24.6. ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის დაცვა და პოპულარიზაცია 

 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან ჩვენთვის 

მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, 2020 წელს, პანდემიის მიუხედავად, ეთნიკური 

უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში არაერთი კულტურულ-საგანმანათლებლო 

ღონისძიება ჩატარდა ონლაინ ფორმატში. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მათი ნაწილი 

უშუალოდ ეთნიკური უმცირესობების კულტურას მიეძღვნა. სამინისტრომ ჩაატარა 

კონკურსი ,,ეთნიკურ უმცირესობათა თვითმყოფადობის შენარჩუნების მიზნით 

შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა“. კონკურსში გამარჯვებულად გამოვლინდა 6 

პროექტი და მათმა დაფინანსებამ ჯამურად 96 875 ლარი შეადგინა. კონკურსის 

ფარგლებში გამოიცა 4 წიგნი/კატალოგი, 1 წიგნის გამოსაცემად მომზადდა ელექტრონული 

ვერსია, რომლებშიც ასახულია საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების 

შემოქმედება, კულტურული ტრადიციები და წეს-ჩვეულებები. ჩატარდა არაერთი 

ლექცია/სემინარი და სხვ.     

2020 წლის განმავლობაში კვლავ მძიმე იყო ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებული 

კულტურული ძეგლების მდგომარეობა, რომლებიც მრავალი წელია გამაგრებით და 

სარეაბილიტაციო სამუშაოებს საჭიროებს. ასეთებია: მუღნის „სურბ გევორგი“ (ეკლესია); 

შამხორეცოც „კარმირ ავეტარანი“ (ეკლესია), თანდოიან „სურბ ასტვაწაწინი“ (ბაზილიკა); 

„სურბ ნშანი“ („სურბ ნიკოღაიოსი“); ერევანცოც „სურბ მინასი“ (ბაზილიკა).1193 სამწუხაროდ, 

ამ ძეგლების რეაბილიტაცია/რესტავრაცია არც 2021 წლის განმავლობაში იგეგმება.1194 

რაც შეეხება თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელობის 

თეატრის და თბილისის ჰეიდარ ალიევის სახელობის აზერბაიჯანული პროფესიული 

სახელმწიფო თეატრის შენობის რეაბილიტაციის საკითხს, სამინისტროს მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის 

სომხური პროფესიული სახელობის თეატრის მშენებლობის დასრულება 2021 წელს არის 

დაგეგმილი,1195 ხოლო თბილისის ჰეიდარ ალიევის სახელობის აზერბაიჯანული 

პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობაზე სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის 

ეროვნული ექსპერტიზის ბიუროს მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, თეატრი მძიმე 

                                                   
1192 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 382. 

1193 სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2017, 433. 

1194 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2021 წლის 5 

თებერვლის წერილი №5 21 00000068607. 

1195 იქვე. 
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ავარიულ მდგომარეობაშია. ძირითადი მზიდი კონსტრუქციები იმდენად დაზიანებულია, 

რომ შენობის რეაბილიტაცია არარენტაბელურია და საჭიროა მისი დემონტაჟი.1196 

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 

რესტავრაციისა და რეაბილიტაციის დაწყებამდე, მნიშვნელოვანია მათი კონსერვაცია, 

შემდგომი დაზიანებისა და განადგურების თავიდან ასაცილებლად.  

24.7.  მედიის ხელმისაწვდომობა 

 

მაუწყებლის ონლაინ ტელევიზიით, 2020 წელს, 2019 წელთან შედარებით, გაიზარდა დღის 

განმავლობაში  გაშვებული საინფორმაციო გამოშვებების რაოდენობა. 2019 წელს გადიოდა 

1 (ერთი) საინფორმაციო გამოშვება აზერბაიჯანულ ენაზე და „მოამბის“ მთავარი 

გამოშვების სინქრონული თარგმანი აზერბაიჯანულ ენაზე, ასევე, 1 (ერთი) საინფორმაციო 

გამოშვება სომხურ ენაზე და „მოამბის“ მთავარი გამოშვების სინქრონული თარგმანი 

სომხურ ენაზე. 2020 წლიდან დღეში გადის 4 (ოთხი) საინფორმაციო გამოშვება 

აზერბაიჯანულ და სომხურ ენაზე და მთავარი საინფორმაციო გამოშვების სინქრონული 

თარგმანი აზერბაიჯანულ და სომხურ ენაზე. 

აღსანიშნავია, რომ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების დღიდან, საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის ვებპორტალზე პანდემიიდან გამომდინარე ვითარებასთან და 

შეზღუდვებთან დაკავშირებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო აზერბაიჯანულ და 

სომხურ ენებზე. ეთერში უმცირესობების ენებზე გადიოდა და ითარგმნებოდა რგოლები 

კოვიდ-19-ის შესახებ, 24/7 რეჟიმით ფუნქციონირებს 7-ენოვანი ვებგვერდი. ასევე, 2019 

წლის 10 აგვისტოდან საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა დაიწყო სომხურ და აზერბაიჯანულ 

ენებზე ახალი ამბების გავრცელება Whatsapp-ის აპლიკაციის საშუალებით.1197 

სახალხო დამცველის შეფასებით, ზემოაღნიშნული აქტივობები მნიშვნელოვანია, თუმცა, 

მაშინ როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი ინფორმაციას უმცირესობების ენებზე  

მხოლოდ ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით აქვეყნებს, ხოლო ეროვნული უმცირესობებით 

დასახლებული რეგიონების მოსახლეობას არ აქვს წვდომა ინტერნეტზე, ეს აქტივობები ვერ 

უზრუნველყოფს ეთნიკური უმცირესობების წვდომას მედიაზე.1198 

ამ პრობლემის ნათელ ილუსტრაციად შეგვიძლია მოვიხმოთ საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის დაკვეთით 2020 წლის 2-5 დეკემბერს ჩატარებული  „ქვემო ქართლი და სამცხე 

ჯავახეთი - ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების 

ტელემაყურებელთა კვლევა“, რომლის  თანახმად,  ქვემო ქართლში მცხოვრებ გამოკითხულ 

პირთა მხოლოდ 10% იღებს ინფორმაციას საინფორმაციო ვებგვერდების გამოყენებით, 

                                                   
1196 იქვე. 

1197 საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2021 წლის 8 თებერვლის წერილი №74/07. 

1198 სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი, ეროვნულ უმცირესობათა საბჭო. 

„სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 

შესრულების მონიტორინგის ანგარიში“, 2017-2018, თბილისი, 2020. 



414 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

ხოლო მხოლოდ 4% - ტელეარხების ვებგვერდების მეშვეობით.1199 ამავე კვლევის თანახმად,  

სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებ გამოკითხულ პირთა მხოლოდ 6% იღებს ინფორმაციას 

საინფორმაციო ვებგვერდების გამოყენებით, ხოლო მხოლოდ 4% - ტელეარხების 

ვებგვერდების გამოყენებით.1200 ასევე საგულისხმოა, რომ სოციალური კვლევისა და 

ანალიზის ინსტიტუტის კვლევის თანახმად, ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ 

რეგიონებში წამყვან საინფორმაციო წყაროს ტელევიზია წარმოადგენს.1201  

მივესალმებით, 2021 წლის იანვარში საქართველოს პირველ არხსა და რეგიონულ 

მედიასაშუალებებთან მემორანდუმის გაფორმებას, რომლის ფარგლებში 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე წარმოებულ პროდუქტს 

ეთერში გასაშვებად უსასყიდლოდ გადასცემს რეგიონების რამდენიმე ტელევიზიას.1202 

ვიმედოვნებთ, რომ ეს გამოცდილება პრაქტიკაში ეფექტიანად დაინერგება და  ხელს 

შეუწყობს ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლების მედიაზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდას.  

24.8. ქსენოფობიური განცხადებები 

 

საანგარიშო პერიოდში კეთდებოდა სხვადასხვა სახის ქსენოფობიური განცხადება 

ეთნიკური უმცირესობების მისამართით. სახალხო დამცველმა ქსენოფობიურ 

განცხადებად შეაფასა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის, ზაზა აბაშიძის 

მიერ, მარნეული-ბოლნისის საკარანტინე ზონად გამოცხადებასთან დაკავშირებით 

სოციალურ ქსელ „ფეისბუქში“ გამოქვეყნებული კომენტარი.1203 აღსანიშნავია, რომ 

მარნეული-ბოლნისი აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობით დასახლებული ტერიტორიაა, 

ხოლო ზაზა აბაშიძის მიერ ამ უკანასკნელთან მიმართებით კომენტარის დაწერის 

პერიოდში, განსაკუთრებით საგანგაშო იყო საზოგადოების დიდი ნაწილის მხრიდან 

მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების მცხოვრებთა მიმართ ეთნიკურ 

წარმომავლობასა და სხვა პირად მახასიათებლებზე აქცენტირებით კრიტიკა. ამ 

გარემოებებს საქართველოს სახალხო დამცველი და სახალხო დამცველთან არსებული 

ეროვნულ უმცირესობათა და რელიგიათა საბჭოები 2020 წლის 26 მარტს განცხადებით 

გამოეხმაურნენ. განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ პრობლემის განხილვა მარნეულისა და 

                                                   
1199 ქვემო ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი - ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული 

რეგიონების ტელემაყურებელთა კვლევა, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3qf5uHe> [ბოლოს ნანახია 

04.03.2021].. 

1200 იქვე. 

1201„სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი“ (ISSA), ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლების პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის კვლევა, თბილისი:, 2019. 

1202 საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2021 წლის 15 თებერვლის წერილი №121/07 ტელეკომპანია „ფარვანას“, 

ATV 12-სა და მარნეულის ტელევიზიას. 

1203 კერძოდ, ზაზა აბაშიძემ შეიგინა და საზოგადოებას მარნეული-ბოლნისის მცხოვრებლების 

ამოხოცვისკენ მოუწოდა (კომენტარის სქრინი ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3ghm0Dj  > [ბოლოს ნანახია 

25.01.2021]. 
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ბოლნისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეების ეთნიკური 

კუთვნილების ჭრილში, ცალსახად ეწინააღმდეგება ადამიანის ღირსების დაცვის უზენაეს 

პრინციპს და აძლიერებს ეთნიკური უმცირესობების მიმართ არსებულ სტიგმას, აღვივებს 

დეზინტეგრაციულ პროცესს და ახალისებს მათ სოციალურად გარიყვას.1204  

სახალხო დამცველმა ასევე ქსენოფობიურად შეაფასა 2020 წლის 5 აპრილს ტელეკომპანია 

„მთავარ არხზე“ პროგრამა Post Factum-ში გასული სიუჟეტი „გენები კორონა ვირუსის 

წინააღმდეგ“, რომელშიც საუბარი იყო ახალ კორონავირუსთან მიმართებით 

საზოგადოების ნაწილის უპირატესობებზე, მათი ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით. 

სიუჟეტის შემდეგ გადაცემის წამყვანმა - გიორგი გაბუნიამ ასევე გააკეთა 

არმენოფობიული განცხადება.1205 სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ სამედიცინო 

საკითხებზე მსჯელობისას რომელიმე ეთნოსზე დადებით ანდა უარყოფით ჭრილში 

აქცენტირება დამაზიანებელია იმ კომპლექსური სოციალური ცვლილებების 

პროცესისთვის, რომლებსაც საქართველოში მცხოვრები საზოგადოება თანასწორობის 

მიღწევისთვის გადის. ასევე უწყობს ხელს ქსენოფობიური სტერეოტიპების გაძლიერებას 

და კონკრეტულ ეთნოსებს დამამცირებელ მდგომარეობაში წარმოაჩენს.1206 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 

 საქართველოს სახელმწიფო უწყებებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

ეროვნული უმცირესობების პროპორციული და თანასწორი მონაწილეობის 

ხელშესაწყობად, წარმოადგინოს სტრატეგია და კონკრეტული სამოქმედო გეგმა; 

 2021-2022 სასწავლო წლისთვის გაიზარდოს ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

მხოლოდ ზოგადი უნარების აზერბაიჯანულენოვანი, ასევე, მხოლოდ ზოგადი 

უნარების სომხურენოვანი ტესტის შედეგების საფუძველზე ჩარიცხულ 

სტუდენტთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსებისათვის გამოყოფილი 

თანხა; 

 2021-2022 სასწავლო წლისთვის, გამოიყოს თანხა მხოლოდ ზოგადი უნარების 

რუსულენოვანი და ოსურენოვანი ტესტის შედეგების საფუძველზე ჩარიცხულ 

სტუდენტთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დასაფინანსებლად;  

 ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო უწყებებში 

დასაქმების მაჩვენებლის გასაზრდელად, შეიმუშაოს ახალი დასაქმების 

პროგრამები; 

                                                   
1204 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/36PAaIG  > [ბოლოს ნანახია 26.01.2021]. 

1205 ხელმისაწვდომია: <https://rb.gy/3bi2fw > [ბოლოს ნანახია 26.01.2021]. 

1206 იქვე. 
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 აღმასრულებელი ხელისუფლებების დონეზე, შექმნას ეფექტიანი 

ინსტიტუციონალიზებული საკონსულტაციო მექანიზმები უმცირესობებისთვის; 

 ხელი შეუწყოს ეროვნულ უმცირესობებში სახელმწიფო ენის სწავლების 

პოპულარიზებას, მათ შორის, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავების გზით. 

 

საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრს: 

 ეროვნული უმცირესობების ენოვან სკოლებში დაინერგოს მულტილინგვური 

სწავლების მოდელი, შემუშავდეს მულტილინგვური სწავლებისთვის საჭირო 

სასკოლო სახელმძღვანელოები; მომზადდნენ/გადამზადდნენ ორენოვანი 

პედაგოგები;  

 უზრუნველყოს საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად 

გამოცემული სასკოლო სახელმძღვანელოების ეროვნული უმცირესობების ენებზე 

თარგმნა, გამოცემა და ამ სახელმძღვანელოებით სკოლების მომარაგება; 

 საქართველოს სომხური, აზერბაიჯანული და რუსულენოვანი სკოლებისთვის 

მშობლიური ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოების შედგენის, გამოცემისა 

და ამ საგნებში სასწავლო პროცესის საქართველოში გამოცემული 

სახელმძღვანელოებით უზრუნველსაყოფად, დაიწყოს ქმედითი ღონისძიებების 

გატარება; 

 უზრუნველყოს მცირერიცხოვანი ეროვნული უმცირესობების ენების (ოსური, 

ჩეჩნური, ხუნძური/ავარული, უდიური, ასურული და ქურთული/ყურმანჯი) 

სასკოლო სახელმძღვანელოების მომზადება და გამოცემა, აგრეთვე, პედაგოგთა 

გადამზადება; 

 როგორც  მულტიკულტურული პროგრამების, ასევე სპეციფიკურად  ეროვნული 

უმცირესობების კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით, ხელი შეუწყოს 

კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელებას, ამასთანავე, 

გააძლიეროს სტუდენტური და მოსწავლეთა გაცვლითი პროგრამები ქვეყნის 

ფარგლებს შიგნით; 

 ადგილობრივ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობით, ეროვნული 

უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების მუნიციპალიტეტებსა 

და სოფლებში ხელი შეუწყოს კულტურის სახლების/კულტურის ცენტრების 

საქმიანობას, აღდგენასა და სასწავლო-საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელებას.  

 

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრს: 

 უზრუნველყოს ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვა-ინვენტარიზაცია და შეუდგეს ამ ძეგლების 

კონსერვაციას ან/და რესტავრაციას; 
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საზოგადოებრივ მაუწყებელს: 

 

 უზრუნველყოს ეროვნული უმცირესობების ენებზე მთავარი საინფორმაციო და 

ანალიტიკური გამოშვებების სატელევიზიო ტრანსლირება და ხელი შეუწყოს 

ეთნიკური უმცირესობების ენებზე მომზადებული მედიაპროდუქტის ტელეეთერით 

ხელმისაწვდომობასა და პოპულარიზებას ეროვნული უმცირესობებით 

კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში. 

 

საგარეჯოს, ლაგოდეხის, თელავის, გარდაბნის, მარნეულის, ბოლნისის, დმანისის, წალკის, 

თეთრიწყაროს, ახალციხის, ახალქალაქის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებს: 

 

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სწავლების ხარისხისა და საქმიანობის 

ეფექტიანობის ასამაღლებლად, უზრუნველყოს პედაგოგთა, მათ შორის, 

არაქართულენოვან პედაგოგთა გადამზადება, სასწავლო რესურსების შექმნა და 

მიწოდება. 

 

  



418 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

25. ადამიანის უფლებები თავდაცვის სფეროში 

25.1. შესავალი 

 

თავდაცვის სფეროში საქართველოს სახალხო დამცველის საქმიანობის მიზანია 

წვევამდელთა, სამხედრო მოსამსახურეთა და ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანთა 

უფლებრივი მდგომარეობის შემოწმება. ამ მიზნით, 2020 წელს მონიტორინგის 

ფარგლებში, ვიზიტით ვიმყოფებოდით: შინაგან საქმეთა სამინისტროს - 16 ნაწილში;1207 

სპეციალური პენიტენციური სამსახურის - 4 დაწესებულებაში;1208 თავდაცვის სამინისტროს 

- 8 სამხედრო ნაწილში;1209 სსიპ „ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის“ აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის, სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და იმერეთის რეგიონულ 

ოფისებში. გაიმართა შეხვედრები ადგილობრივ ვეტერანებთან. ასევე, მოვინახულეთ 

თავდაცვის ძალების მიერ მოწყობილი საკონტროლო გამშვები პუნქტების 3 ლოკაცია. 

სახალხო დამცველი პოზიტიურად აფასებს თავდაცვის უწყებაში რიგგარეშე სადღეღამისო 

განწესების შემცირებისა და სამხედრო მოსამსახურეთა კუთვნილი შვებულებით 

თანაბრად სარგებლობის დასარეგულირებლად, პირადი შემადგენლობის რაოდენობის 

გაზრდაზე 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში გაწეული რეკომენდაციის 

შესრულებასთან დაკავშირებით, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან მიღებულ 

ინფორმაციას.1210 ამ ინფორმაციის მიხედვით, ბოლო პერიოდში, საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროში გატარებული სხვადასხვა ღონისძიების შედეგად, 2020 წელს, წინა წლებთან 

შედარებით, მნიშვნელოვნად შემცირდა საკონტრაქტო (პროფესიული) სამხედრო 

                                                   
1207 ობიექტების დაცვის დეპარტამენტი: I სამმართველოს I განყოფილების I და II ქვეგანყოფილებები; I 

სამმართველოს II განყოფილების I, II და III ქვეგანყოფილებები; II სამმართველოს I განყოფილების I და III 

ქვეგანყოფილებები; II სამმართველოს II განყოფილების I ქვეგანყოფილება; III სამმართველოს I 

განყოფილების I და II ქვეგანყოფილებები; III სამმართველოს II განყოფილების II ქვეგანყოფილება; 

ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის საბრძოლო სამმართველოს პირადი შემადგენლობის წვრთნისა და 

მომზადების განყოფილების წვრთნისა და მომზადების უზრუნველყოფის ქვეგანყოფილება; 

განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის I სამმართველოს V და VI განყოფილებები; 

განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის III სამმართველოს V და VI განყოფილებები; 

განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოს დაცვის 

ქვეგანყოფილება; განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის II სამმართველო. 

1208 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების 

მთავარი სამმართველოს აღმოსავლეთ სამმართველოს №17 განყოფილება; სპეციალური პენიტენციური 

სამსახურის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს 

დასავლეთ სამმართველოს №2, №3 და №14 განყოფილებები. 
1209 თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთ სარდლობის I ქვეითი ბრიგადა; თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთ 

სარდლობის IV მექანიზებული ბრიგადა; თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთ სარდლობის I ქვეითი 

ბრიგადის მე-13 ქვეითი ბატალიონი; თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდიის მე-10 კადრირებული 

ბრიგადა; თავდაცვის ძალების სპეციალური ოპერაციების ძალების ბატალიონი „დასავლეთი“; თავდაცვის 

ძალების დასავლეთ სარდლობის II ქვეითი ბრიგადა; თავდაცვის ძალების დასავლეთ სარდლობის მე-6 

საარტილერიო ბრიგადა; თავდაცვის ძალების დასავლეთ სარდლობის - III ქვეითი ბრიგადა. 
1210 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 11/12/2020 წლის  MOD 42001130535 წერილი. 
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სამსახურიდან გადინება (დაახლოებით 45-50% - ით). ამან დადებითად შეცვალა 

შემოდინება-გადინების ბალანსი, რამაც საბოლოო ჯამში გაზარდა ქვედანაყოფებში 

პერსონალის ფაქტობრივი რაოდენობა.  

თავდაცვის სამინისტრომ გაითვალისწინა სახალხო დამცველის მრავალი წლის 

რეკომენდაცია, რომელიც თავდაცვის უწყებაში საკვების გასინჯვა/შემოწმების არსებულ 

პრაქტიკის შეცვლას ეხებოდა. „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის 

ძალების შინაგანი სამსახურის წესდების“ მიღების შედეგად, გაუქმდა თავდაცვის 

ძალებში არსებული ძველი რეგულაცია,1211 რომლის თანახმადაც, საკვების დარიგების 

დაწყებამდე ექიმს (ფერშალს) უნდა შეემოწმებინა საკვების ხარისხი. „საქართველოს 

თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების შინაგანი სამსახურის წესდების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 21 აგვისტოს №519 

დადგენილების 30-ე მუხლის „ვ“ პუნქტის თანახმად, ლაზარეთის/სამედიცინო პუნქტის 

მორიგე აღარ არის ვალდებული შეამოწმოს საკვების ხარისხი. ახალი რეგულაციის 

მიხედვით, ლაზარეთის/სამედიცინო პუნქტის მორიგე, ქვედანაყოფის მორიგესთან ერთად 

აკონტროლებს მზა საკვების სინჯების აღებას, დალუქვას და შენახვას დადგენილი წესით. 

ამ ეტაპზე, საქართველოს თავდაცვის ძალებს სურსათით უზრუნველყოფს შესაბამისი 

კვების კომპანია, რომელიც პასუხისმგებელია საკვების ხარისხზე.  

რაც შეეხება სახალხო დამცველის რეკომენდაციას, რომელიც თავდაცვის ძალებში 

ჩარიცხული ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეების ანაზღაურების გაზრდის საკითხს 

ეხებოდა, მიღებული ინფორმაციით,1212 2020 წელს თავდაცვის სამინისტროში შემუშავდა 

სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლის ალტერნატივები. მათ შორის განიხილებოდა 

სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა ყოველთვიური სახელფასო სარგოს ცვლილება. 

თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ 2020 წელს ამ მიმართულებით თავდაცვის სამინისტროში 

არაფერი შეცვლილა. 

კვლავ აღმოუფხვრელ პრობლემად რჩება თარჯიმნის შტატის არარსებობა იმ სამხედრო 

ნაწილებში, სადაც სავალდებულო სამხედრო სამსახურს ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლები გადიან. მიუხედავად იმისა, რომ თავდაცვის ძალებში საწყისი 

საბრძოლო მომზადების მიმდინარეობისას, სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს, მოწვეული პედაგოგები ასწავლიან 

ქართულ ენას, მხოლოდ ამ პერიოდში ჩატარებული მეცადინეობები არ არის საკმარისი 

ქართულად დამოუკიდებლად მეტყველებისთვის. ამასთანავე, შეიძლება ითქვას, რომ 

ქართულ ენაში ამგვარი ფორმით მომზადების პროგრამა არ არის ეფექტიანი, ვინაიდან, 

ჩვენს მიერ თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ნაწილებში 2018-2020 წლებში ჩატარებული 

მონიტორინგების მიმდინარეობისას, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან 

გასაუბრება მხოლოდ სხვა სამხედრო მოსამსახურეთა დახმარებით იყო შესაძლებელი 

                                                   
1211 საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის 1994 წლის 2 სექტემბრის №295 ბრძანებულებით მიღებული 

“საქართველოს შეიარაღებული ძალების შინაგანი სამსახურის წესდება.“ 

1212 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 11/12/2020 წლის N MOD 42001130535 წერილი. 
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(რომელთაც ორივე ენა იცოდნენ), მიუხედავად იმისა, რომ საწყისი საბრძოლო მომზადების 

ეტაპზე, თითოეულ სამხედრო მოსამსახურეს გავლილი ჰქონდა ზემოთ აღნიშნული 

პროგრამა. 

არ შესრულებულა საქართველოს მთავრობის მიმართ საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების ინიცირების განხორციელებასთან 

დაკავშირებით გაცემული რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც, 2021 წლიდან ომისა და 

თავდაცვის ძალების ვეტერანების მიმართ არსებული საშემოსავლო გადასახადის 

შეღავათი უნდა გაზრდილიყო - 6 000 ლარამდე, ხოლო მკვეთრად და მნიშვნელოვნად 

გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერანთა მიმართ - 9 000 ლარამდე. 

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაციით,1213 ვეტერანების 

სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან 

ერთად განიხილება სხვადასხვა ვარიანტი, თუმცა, ამ მიმართულებით, ამ დრომდე 

არაფერი შეცვლილა. 

25.2. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 

 

სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ 

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) წინააღმდეგ გატარებულ საკარანტინე ღონისძიებებს, 

მათ შორის, მუნიციპალიტეტებში სპეციალურად მოწყობილ საკონტროლო გამშვებ 

პუნქტებში (მცხეთა, რუსთავი, მარნეული). 2020 წლის 12 მარტს, გამოიცა საქართველოს 

თავდაცვის მინისტრის №231 ბრძანება „საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო 

გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ“, რომლის საფუძველზეც, 

სამინისტროს მოსამსახურეთა დიდი ნაწილი დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე გადავიდა. 

2020 წლის 21 მარტიდან კი, კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების მაქსიმალურად 

აღსაკვეთად, სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრთა დაცვის მიზნით, 

საქართველოს თავდაცვის ძალები ყაზარმულ მდგომარეობაზე გადავიდა. ამ პერიოდში, 

განსაკუთრებულ სამუშაო რეჟიმზე მყოფი თითოეული სამხედრო და სამოქალაქო პირი 

საქვაბე კმაყოფაზე იმყოფებოდა და უზრუნველყოფილი იყო სამჯერადი კვებით, მათ 

შორის, დამხმარე მოსამსახურეები; საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2020 წლის 22 

აპრილის №37 ბრძანების შესაბამისად, პირად შემადგენლობას გადაეცა თავის მოვლისა და 

პირადი ჰიგიენის საშუალებები; ყაზარმულ მდგომარეობაზე მყოფი პირადი 

შემადგენლობისთვის უზრუნველყოფილი იყო გარე სამყაროსთან და ოჯახის წევრებთან 

კომუნიკაცია, ასევე, საინფორმაციო მედიასაშუალებებზე წვდომა. ამ მიზნით, თავდაცვის 

სამინისტრომ, ინტერნეტთან წვდომის უზრუნველსაყოფად, სამხედრო ნაწილებს უსადენო 

ინტერნეტის მოდემები გადასცა და პირად შემადგენლობას დღეის მდგომარეობითაც (2021 

წლის მარტი) აქვს ინტერნეტთან წვდომა 24 საათის განმავლობაში. თუმცა, უნდა 

                                                   
1213 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 25/05/2020 წლის N GOV 22000018366 წერილი. 
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აღინიშნოს, რომ თავდაცვის ძალების რიგ სამხედრო ნაწილებში,1214 ინტერნეტთან წვდომა 

ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. 

ასევე, პოზიტიურად აღსანიშნავია თავდაცვის სამინისტროში 2020 წელს 

განხორციელებული მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არსებული ინფრასტრუქტურული 

პრობლემების აღმოსაფხვრელად.1215 თავდაცვის ძალების ყველა იმ სამხედრო ნაწილში,1216 

რომელიც საანგარიშო პერიოდში მოვინახულეთ, მიმდინარეობდა საცხოვრებელი 

ყაზარმების, სველი წერტილების და სასადილოების რემონტი, ინვენტარის განახლება და 

კონკრეტული სამხედრო ნაწილის საჭიროებების გათვალისწინებით, ახალი ობიექტის 

დამატება (სასადილო-სამზარეულო, აბანო და ა.შ.). ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და 

ღირსეული შრომითი პირობები სახალხო დამცველის რეკომენდაცია იყო წლების 

განმავლობაში.  

თავდაცვის უწყებაში ჩვენი ვიზიტისას, ვადიან სამხედრო მოსამსახურეებთან 

ჩატარებულმა ინტერვიუებმა გამოავლინა, რომ თავდაცვის ძალების რიგ სამხედრო 

ნაწილებში,1217 კვლავ აღმოუფხვრელი პრობლემაა სავალდებულო სამხედრო 

მოსამსახურეების მიმართ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში, 

პასუხისმგებლობის ზომად არასაწესდებო სასჯელის გამოყენება (რიგგარეშე ფიზიკური 

დატვირთვა დასჯის მიზნით) და ჯგუფური დასჯის პრაქტიკა - „ერთი ყველასთვის, ყველა 

ერთისთვის“ პრინციპით. 

 

                                                   
1214 საქართველოს თავდაცვის ძალების ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის შერეული საავიაციო 

ესკადრილია; საქართველოს თავდაცვის ძალების წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის 

სასწავლო ცენტრი - კრწანისი; საქართველოს თავდაცვის ძალების ჯარების ლოგისტიკური 

უზრუნველყოფის სარდლობის შეიარაღებისა და ტექნიკის სარემონტო ბაზა. 

1215 დაზიანებული და უვარგისი კონდიცირების, წყალგაყვანილობის, გამწოვი და სავენტილაციო 

სისტემები, ასევე ცუდი ხელოვნური განათება, მოძველებული ინვენტარი ან რაიმე ინვენტარის 

არარსებობა,  სივიწროვე, მოუწესრიგებელი სამზარეულოები და სასადილოები.   

1216 თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთ სარდლობის I ქვეითი ბრიგადა; თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთ 

სარდლობის IV მექანიზებული ბრიგადა; თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთ სარდლობის I ქვეითი 

ბრიგადის მე-13 ქვეითი ბატალიონი; თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდიის მე-10 კადრირებული 

ბრიგადა; თავდაცვის ძალების სპეციალური ოპერაციების ძალების ბატალიონი „დასავლეთი“; თავდაცვის 

ძალების დასავლეთ სარდლობის II ქვეითი ბრიგადა; თავდაცვის ძალების დასავლეთ სარდლობის მე-6 

საარტილერიო ბრიგადა; თავდაცვის ძალების დასავლეთ სარდლობის - III ქვეითი ბრიგადა; თავდაცვის 

ძალების წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის უფროსი სერჟანტის, ზაზა ფერაძის 

სახელობის საწყისი მომზადების ცენტრი. 

1217 საქართველოს თავდაცვის ძალების ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის შერეული საავიაციო 

ესკადრილია; საქართველოს თავდაცვის ძალების წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის 

სასწავლო ცენტრი - კრწანისი; 
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25.3. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე დაცვისა და 

ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველო 

 

წინა წლების მსგავსად, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე დაცვისა და 

ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარ სამმართველოში მომსახურე 

სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეების უფლებრივი მდგომარეობა კვლავ 

შემაშფოთებელია. ისინი მსახურობენ სამ დღეში ერთხელ მორიგეობით, მათი 

მოვალეობაა, პენიტენციური დაწესებულების პერიმეტრზე განთავსებულ კოშკურებსა და 

საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზე 24-საათიანი მორიგეობა.  

სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური 

უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს მე-17 განყოფილებაში, რომელიც სხვა 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებისგან განსხვავებით, ყაზარმულ რეჟიმზეა,  

მომსახურე სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეები უმეტესწილად ვერ სარგებლობენ 

კუთვნილი შვებულებით, რაც გამოწვეულია სამხედრო მოსამსახურეთა არასაკმარისი 

რაოდენობით. 2020 წელს მე-17 დაწესებულებაში ჩვენი ვიზიტის პერიოდში (2020 წლის 

ივნისი) განყოფილება შტატის მიხედვით დაკომპლექტებული უნდა ყოფილიყო - 150 

სამხედრო მოსამსახურით, რეალურად კი მხოლოდ 27 სამხედრო მოსამსახურე ირიცხებოდა. 

ასეთ პირობებში, განყოფილების ხელმძღვანელები პრივილეგიას ანიჭებენ სანიმუშო 

ყოფაქცევის მქონე ჯარისკაცებს და წახალისების მიზნით უშვებენ 3-დღიან დათხოვნაში 

და არა კუთვნილ შვებულებაში.  

ჩვენ მიერ მოძიებული ინფორმაციით,1218 2017 წელს კუთვნილი შვებულებით სრულად 

ისარგებლა მხოლოდ ორმა სამხედრო მოსამსახურემ, ათმა სამხედრო მოსამსახურემ 

ისარგებლა ნაწილობრივ, ხოლო ოთხმოცდათორმეტმა სამხედრო მოსამსახურემ საერთოდ 

ვერ ისარგებლა. 2017 წლის შემოდგომის გაწვევის პერიოდში გაწვეული 35 სავალდებულო 

სამხედრო მოსამსახურიდან, 2018 წლის გაზაფხულისთვის შვებულებით ისარგებლა 11-მა 

სამხედრო მოსამსახურემ, ხოლო 2019-2020 წლებში არცერთ სავალდებულო სამხედრო 

მოსამსახურეს სრულად არ უსარგებლია ორკვირიანი შვებულებით.1219 

სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც მსახურობენ სამ დღეში ერთხელ, არ არიან 

უზრუნველყოფილნი საკვებით, მათ ყოველ ჯერზე სახლიდან უწევთ საკვების მოტანა. 

ასევე არ არის უზრუნველყოფილი ტრანსპორტირების ხარჯები მათი საცხოვრებელი 

სახლიდან სამხედრო ნაწილამდე, არც ჰიგიენის საშუალებები ეძლევათ და საკუთარი 

ხარჯებით უწევთ შეძენა, იმ პირობებში, როდესაც მათი ყოველთვიური ხელფასი 52 

ლარია. საქართველოს სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიშში1220 გაცემულია 

რეკომენდაცია სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეების კვებით და ტრანსპორტირებით 

                                                   
1218 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის  სამინისტროს  №MOC 41800493448 წერილი. 

1219 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 25.06.2020 წლის №153947/01 წერილი. 

1220 ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2Z34QBz > [ბოლოს ნანახია 30.03.2021], 358. 
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უზრუნველყოფის შესახებ, მაგრამ ეს რეკომენდაცია დღემდე არ შესრულებულა. მე-17 

განყოფილებაში ყაზარმულ რეჟიმზე მყოფი ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეების 

ყოველთვიური ანაზღაურება შეადგენს მხოლოდ 5 ლარს. გამომდინარე იქიდან, რომ მე-17 

განყოფილებაში ჩარიცხულ სამხედრო მოსამსახურეთა უმრავლესობა სხვადასხვა 

რეგიონის მკვიდრია, მათი ყოველთვიური ანაზღაურება ვერ უზრუნველყოფს  

საცხოვრებელი სახლიდან სამხედრო ნაწილამდე, წელიწადში ორჯერ, ტრანსპორტირების 

ხარჯების დაფარვას. 

საცხოვრებელი პირობების კუთხით კვლავ არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობაა რიგი 

პენიტენციური დაწესებულებების სამხედრო განყოფილებებში.1221 პირადი 

შემადგენლობის სამოქალაქო ტანსაცმელი მათ პირად ზურგჩანთებში უწყვიათ, რადგან 

თითქმის არსად არის ინდივიდუალური კარადები და აქვთ მხოლოდ ტუმბოები. ოთახებში 

შეყვანილია ცენტრალური გათბობა. ბუნებრივი განათება და განიავება 

დამაკმაყოფილებელია, მაგრამ ხელოვნური განათება საკმარისი არ არის. უმეტეს 

შემთხვევაში, ოთახებში დაზიანებულია ჭერი და იატაკი. ანტისანიტარიაა სველ 

წერტილებში და სასადილო კუთხეში, ხელსაბანებში არ მოდის თბილი წყალი. პანდემიის 

დაწყების პერიოდიდან, ჩვენს ვიზიტებამდე პერიოდში (2020 წლის მარტიდან 2020 წლის 

აგვისტომდე),  დამლაგებელი არ ჰყოლიათ №3 და №14 დაწესებულებებში. 

25.4. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 

2020 წლის განმავლობაში, მონიტორინგის ფარგლებში შევამოწმეთ შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს გასამხედროებულ ქვედანაყოფებში არსებული მდგომარეობა, 

საცხოვრებელი და სამუშაო პირობები, ფიზიკური გარემო, ჩატარდა ჯგუფური და 

ინდივიდუალური გასაუბრება ვადიან სამხედრო მოსამსახურეებთან. ასევე, შსს-ს 

ობიექტების დაცვისა და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტებში არსებული 

დისციპლინური საქმისწარმოების შესწავლის მიზნით (2019-2020 წლებში წარმოებული 

დისციპლინური საქმის მასალები, ჯამში - 340 საქმე), გამოვითხოვეთ და შევისწავლეთ 

იურიდიული დოკუმენტაცია. 

25.4.1. ობიექტების დაცვის დეპარტამენტი 

ობიექტების დაცვის დეპარტამენტში (შემდგომში ასევე როგორც - ოდდ), ვადიან სამხედრო 

მოსამსახურეთა ძირითადი ფუნქციაა სამინისტროს სისტემის ადმინისტრაციული 

შენობების, აგრეთვე სხვა სტრატეგიული ობიექტების დაცვა და უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის დაცვის 

ღონისძიებებში მონაწილეობა. 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურს გადიან როგორც ყაზარმულ, ისე 3 დღეში ერთხელ 

სამუშაო რეჟიმზე. ყაზარმულ რეჟიმზე მყოფი სამხედრო მოსამსახურეების ყოველთვიური 

                                                   
1221 №2, №3, №8, №14 პენიტენციური დაწესებულებები.  
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ანაზღაურება შეადგენს 40 ლარს, ხოლო 3 დღეში ერთხელ სამუშაო რეჟიმზე მყოფი 

სამხედროების ანაზღაურება 24.85 ლარია, რაც საკმარისი არ არის ტრანსპორტირების 

ხარჯების დასაფარად და საცხოვრებელი სახლიდან სამხედრო ნაწილამდე საკუთარი 

ხარჯებით უწევთ გადაადგილება. 

ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის ქვედანაყოფებში სამხედრო მოსამსახურეთა კვებით 

უზრუნველყოფის საკითხი განსხვავებულად რეგულირდება. ყაზარმულ რეჟიმზე მყოფი 

სამხედრო მოსამსახურეები უზრუნველყოფილნი არიან სამჯერადი კვებით. ხოლო 3 

დღეში ერთხელ სამუშაო რეჟიმზე მყოფ რიგ სამხედრო განყოფილებებში,1222 სამხედრო 

მოსამსახურეები კვების საბარათე სისტემაზე იმყოფებიან, რაც გულისხმობს, რომ ყოველ 

განწესში გასვლის დღეს, თითოეულ სამხედრო მოსამსახურეს კვებისთვის განკუთვნილ 

სპეციალურ ბარათზე ერიცხება 12 ლარი, ბარათზე დარიცხული თანხის გამოყენება 

შესაძლებელია ტერიტორიაზე მდებარე სასადილოებში. გასაუბრების დროს, სამხედრო 

მოსამსახურეებმა აღნიშნეს, რომ 24 საათის განმავლობაში 12 ლარი მხოლოდ ორჯერადი 

კვებისთვის არის საკმარისი. რაც შეეხება III სამმართველოს I განყოფილების I 

ქვეგანყოფილებას, რომელიც ბათუმსა და ფოთში რამდენიმე ლოკაციაზეა 

დისლოცირებული, სამხედრო მოსამსახურეებს უზრუნველყოფს მხოლოდ მშრალი 

ულუფით.1223 სხვა დანარჩენ განყოფილებებში სამხედრო მოსამსახურეები იმყოფებიან 

საქვაბე კმაყოფაზე.1224 

რაც შეეხება ობიექტების დაცვის დეპარტამენტში ვადიან სამხედრო მოსამსახურეთა 

საცხოვრებელ პირობებს, ყველა ქვედანაყოფში, სადაც მონიტორინგი ჩავატარეთ, 

სივიწროვეა, საძინებელ ოთახებში არ არის პირადი შემადგენლობის განლაგებისათვის 

გამოყოფილი 2.5 - 4 კვ.მ. ფართობი თითოეულ სამხედრო მოსამსახურეზე.1225 I 

სამმართველოს, II განყოფილების III ქვეგანყოფილების ერთ-ერთ ლოკაციაზე, რომელიც 

განთავსებულია სასაზღვრო პოლიციის ადმინისტრაციულ შენობაში - საკლასო და 

საძინებელი ოთახები განლაგებულია ერთ სივრცეში, არ არის სასადილო ოთახი, რის გამოც 

სადილობენ იმავე სივრცეში, საკლასო მაგიდებზე. ამავე ქვედანაყოფის მეორე ლოკაციაზე, 

საკლასო ოთახი და საძინებელი სივრცე განთავსებულია მცირე ზომის შენობაში, რის 

                                                   
1222 ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის პირველი სამმართველოს, პირველი განყოფილების მეორე 

ქვეგანყოფილება; პირველი სამმართველოს, პირველი განყოფილების, პირველი ქვეგანყოფილება; 

პირველი სამმართველოს, მეორე განყოფილების, მესამე ქვეგანყოფილება (ერთ-ერთი ლოკაცია); პირველი 

სამმართველოს, მეორე განყოფილების, პირველი ქვეგანყოფილება; პირველი სამმართველოს, მეორე 

განყოფილების, მეორე ქვეგანყოფილება; მეორე სამმართველოს, პირველი განყოფილების, პირველი 

ქვეგანყოფილება (ერთ-ერთ ლოკაციაზე). 

1223 ხორცის კონსერვი - 2 ც, პაშტეტი - 1ც, პური - 600 გრ, შოკოლადის ბატონი - (50გრ.) - 2ც. 

1224 პირველი სამმართველოს, მეორე განყოფილების, მესამე ქვეგანყოფილება (ერთ-ერთი ლოკაცია); მეორე 

სამმართველოს, პირველი განყოფილების, პირველი ქვეგანყოფილება (ორ ლოკაციაზე); საბრძოლო 

სამმართველოს პირადი შემადგენლობის, წვრთნისა და მომზადების განყოფილების წვრთნისა და 

მომზადების უზრუნველყოფის ქვეგანყოფილება; მეორე სამმართველოს, პირველი განყოფილების, მესამე 

ქვეგანყოფილება; მეორე სამმართველოს, მეორე განყოფილების, პირველი ქვეგანყოფილება.  

1225 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შინაგანი სამსახურის წესდება, მუხლი 144.  
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გამოც, ისეთი სივიწროვეა, რომ შეუძლებელია პირადი შემადგენლობისთვის საკმარისი 

ტუმბოების და კარადების განთავსება. II სამმართველოს I განყოფილების III 

ქვეგანყოფილებაში არ ჰყავთ დამლაგებელი და პირად შემადგენლობას თავად უწევს 

საძინებლის და საკლასო ოთახის დალაგება, ასევე, საწოლებზე გადაკრული ტყავის 

შემცვლელი დაზიანებულია და გამოსაყენებლად უვარგისი. III სამმართველოს I 

განყოფილების I ქვეგანყოფილებაში (ბათუმი), საძინებლებსა და საკლასო ოთახებში 

ფანჯრები არ არის აღჭურვილი მწერებისგან დამცავი ბადით. ასევე, გამოსულია 

მწყობრიდან სავენტილაციო სისტემა. განსაკუთებით სავალალო მდგომარეობაა II 

სამმართველოს I განყოფილების I ქვეგანყოფილების ერთ-ერთ დანაყოფში, რომელიც 

დისლოცირებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტში. 

საძინებელი ოთახი განთავსებულია სარდაფში, სადაც არ არის ფანჯარა ან რაიმე 

ბუნებრივი ვენტილაციის საშუალება და ოთახში გაყვანილია შენობის სავენტილაციო 

მილები, რომლებიც ორიარუსიანი საწოლების თავზე გადის. დაბალი ჭერის პირობებში, 

საწოლსა და მილს შორის მანძილი ძალიან მცირეა. აღსანიშნავია, რომ ხელოვნური 

ვენტილაცია გამოსულია მწყობრიდან, ასევე შეუძლებელია ოთახის ბუნებრივი განიავება. 

ოთახში დამონტაჟებული კონდიციონერის კონდენსატის მილი შემოტანილია შიგნით და 

მოთავსებულია ბოთლში, საძინებელ ოთახში; ერთ-ერთი საწოლის სასთუმალთან 

დამონტაჟებულია სხვადასხვა დანიშნულების მილები, რომლებიც არ არის სათანადოდ 

შეფუთული. ასევე, რთული სამუშაო და საცხოვრებელი პირობებია ამავე 

ქვეგანყოფილების მეორე დანაყოფში, სადაც არ არის გაყვანილი საკანალიზაციო სისტემა 

და ეზოში, საცხოვრებლიდან მოშორებით მოწყობილია ბიოტუალეტი, რომელსაც არ აქვს 

ჩამრეცხი, შესაბამისად, სამხედრო მოსამსახურეებს უწევთ საპირფარეშოს რეზინის 

მილით დასუფთავება. ხელსაბანი კუსტარულად არის დამონტაჟებული ეზოში, სადაც 

მოდის მხოლოდ ცივი წყალი. ასევე არ ჰყავთ დამლაგებელი, შესაბამისად, საცხოვრებელ 

ყაზარმას და ყაზარმის მიმდებარე ტერიტორიას სამხედრო მოსამსახურეები ალაგებენ.  

გარკვეულ ქვედანაყოფში არ აქვთ ტელევიზორი, რის გამოც, თავისუფალ დროს 

შეზღუდული აქვთ წვდომა საინფორმაციო მედიასაშუალებებზე.1226 

25.4.2. განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი 

განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტში (შემდგომში ასევე როგორც - გდდ), 

ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეები იმყოფებიან მუშაობის ყაზარმულ რეჟიმზე, გარდა, 

სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოს დაცვის ქვეგანყოფილებისა, სადაც გამონაკლისის 

სახით სამხედრო მოსამსახურეები გადაყვანილნი არიან დღეგამოშვებით მუშაობის 

რეჟიმზე. სამხედრო მოსამსახურეთა ნაწილი ჩარიცხულია დაცვის ოცეულებში,1227 მათი 

ფუნქციაა ბაზის ტერიტორიის დაცვა და შიდა განწესის შესრულება, ხოლო დანარჩენ 

                                                   
1226 I სამმართველოს I განყოფილების II ქვეგანყოფილება; II სამმართველოს I განყოფილების I 

ქვეგანყოფილება; II სამმართველოს II განყოფილების I ქვეგანყოფილება; III სამმართველოს I 

განყოფილების I ქვეგანყოფილება; III სამმართველოს II განყოფილების II ქვეგანყოფილება. 

1227 გდდ-ის პირველი და მესამე სამმართველოები. 
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განყოფილებებში ჩარიცხული ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეების ფუნქცია-

მოვალეობებია - ერთკვირიანი მივლინება შესაბამის დისლოკაციის ადგილზე განწესის 

შესასრულებლად, ხოლო მეორე კვირის განმავლობაში იმყოფებიან ბაზის ტერიტორიაზე, 

სადაც გადიან სწავლებებს და მონაწილეობენ შიდა განწესის შესრულებაში. ასევე, მათი 

ფუნქციაა საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის დაცვის მიზნით, 

უკანონო მოქმედებების აღსაკვეთად განსაკუთრებული მნიშვნელობის დავალებების 

შესრულება; შეკრებების, მანიფესტაციებისა და სხვა მასობრივი ღონისძიებების 

მონაწილეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. მათი ყოველთვიური ანაზღაურება 

შეადგენს 24.85 ლარს. ასევე, დანამატის სახით იღებენ ანაზღაურებას, სხვადასხვა ტიპის 

ღონისძიებებში მონაწილეობისათვის. 

წვევამდელი, სამინისტროში სამხედრო სამსახურის მოსახდელად, გადის სპეციალურ 

თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას, ორი კვირიდან ერთ თვემდე ვადით.1228 თუმცა, 

განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტში ჩარიცხვისას, ზოგიერთ წვევამდელს 

სწავლების გავლა უწევს 45 დღის განმავლობაში, ზოგიერთს კი 20 ან ნაკლები დღით. მათი 

გადმოცემით, ეს იმით არის გამოწვეული, რომ, სავალდებულო სამხედრო სამსახურში 

წვევამდელთა ორგანიზებულად გაწვევის მიზნით, კონკრეტულ ნაკადში გაწვეულმა 

(საგაზაფხულო ან საშემოდგომო გაწვევა) შემადგენლობამ სამხედრო ფიცი ერთდროულად 

უნდა დადოს. შესაბამისად, სანამ აღნიშნული ნაკადი სრულად არ დაკომპლექტდება, 

გაწვევის საწყის ეტაპზე მიღებულ წვევამდელებს, ხშირად, უწევთ დაელოდონ ნაკადის 

სრულ დაკომპლექტებას, დამატებით, საშუალოდ - 2 კვირამდე ვადით, მიუხედავად იმისა, 

რომ პირველადი სპეციალური თეორიული და პრაქტიკული სწავლება გავლილი აქვთ და 

მზად არიან სამხედრო ფიცის დასადებად. წვევამდელმა ფიცის დადებამდე არ შეიძლება 

შეასრულოს საბრძოლო ამოცანები (საბრძოლო მოქმედება, საბრძოლო მორიგეობა, 

საბრძოლო სამსახური და საგუშაგო სამსახური). მათ მიერ სამხედრო ვალდებულების 

მოხდა, აითვლება ჩარიცხვის დღიდან.1229 ამ მოცემულობით ირკვევა, რომ ერთსა და იმავე 

ქვედანაყოფში ჩარიცხულ წვევამდელებს, სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლა 

უწევთ არათანაბარ მდგომარეობაში, რადგან, ფიცის მიღებამდე, სრული პერიოდის 

განმავლობაში ყაზარმულ რეჟიმზე იმყოფებიან და, ფაქტობრივად, წვევამდელთა 

გარკვეულ კატეგორიას მეტი დროის გატარება უწევს სამხედრო სამსახურში, ვიდრე 

წვევამდელთა მეორე ნაწილს. 

                                                   
1228 საქართველოს შინაგან საქმეთ სამინისტროში, სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მოხდის წესის 

შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2014 წლის 31 

დეკემბრის №1009 ბრძანება, მუხლი 5. 

1229 საქართველოს შინაგან საქმეთ სამინისტროში, სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მოხდის წესის 

შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2014 წლის 31 

დეკემბრის №1009 ბრძანება, მუხლი 5. 



427 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

25.4.3. კომუნიკაცია, დისციპლინური სამართალწარმოება და პერსონალური მონაცემების 

დაცვა შსს-ს ქვედანაყოფებში 

ობიექტების დაცვის დეპარტამენტში, სამ დღეში ერთხელ სამუშაო რეჟიმზე მყოფი 

ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეები ყოველი განწესში გასვლის წინ აბარებენ კუთვნილ 

მობილურ ტელეფონებს და იღებენ განწესის დასრულების შემდგომ. სადღეღამისო 

განწესში ყოფნის პერიოდში - დასვენებისთვის განკუთვნილ დროს, საჭიროების 

შემთხვევაში,  სამხედრო მოსამსახურეს აძლევენ საშუალებას ისარგებლოს კუთვნილი 

მობილური ტელეფონით. ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, ოჯახის წევრებს მათთან 

დასაკავშირებლად შეუძლიათ დარეკონ ქვედანაყოფის სამორიგეოში ან დაუკავშირდნენ 

უშუალო ხელმძღვანელს, მობილურ ტელეფონზე. II სამმართველოს I განყოფილების III 

ქვეგანყოფილებაში ტელეფონის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ზემდგომის 

თანდასწრებით და სხვა სამხედრო ნაწილებისგან განსხვავებით, არ არის დაცული 

კონფიდენციალურობა.  

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მუშაობის ყაზარმულ რეჟიმზე მყოფი სამხედრო 

მოსამსახურეების მდგომარეობა,1230 რადგან ტელეფონი მათთვის კომუნიკაციის 

ერთადერთი საშუალებაა. მართალია, აუცილებლობის შეთხვევაში მათ ეძლევათ 

საშუალება ისარგებლონ უშუალო ხელმძღვანელის ტელეფონით, თუმცა ყოველი 

სურვილის შემთხვევაში ვერ ახერხებენ ზემდგომისთვის მიმართვას.  

გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ბევრ მათგანს სამსახურებრივი მოვალეობის 

შესრულება უწევს საცხოვრებელი სახლიდან მოშორებით და სატელეფონო კომუნიკაცია 

უმნიშვნელოვანესია ოჯახის წევრებთან საურთიერთობოდ. 

რაც შეეხება დისციპლინური გადაცდომის საქმეებს, შსს-დან მიღებული პასუხის 

თანახმად, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტში არ აღინუსხება 2019-2020 

წლებში, სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეების მიერ დისციპლინური გადაცდომის 

ფაქტები.1231 ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის პირადი შემადგენლობის მიმართ 

წარმოებული დისციპლინური გადაცდომის საქმეების შესწავლის შედეგად, გამოვლინდა 

სხვადასხვა ტიპის ხარვეზები. კერძოდ, გაირკვა, რომ შესწავლილი 340 საქმიდან: 

 193 საქმეში - დისციპლინური ზომის დაკისრების შესახებ ბრძანება არ შეიცავს 

ბრძანების გასაჩივრების უფლების შესახებ ინფორმაციას;1232 

 34 საქმე - არ შეიცავს დაკისრებული დისციპლინური ზომის  შესახებ ბრძანებას; 

 113 საქმეში - არ მოიპოვება მოწმის სახით გამოკითხულ იმ პირთა ახსნა-

განმარტებები, რომლებიც უშუალოდ შეესწრნენ დისციპლინური გადაცდომის 

                                                   
1230 ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის საბრძოლო სამმართველოს პირადი შემადგენლობის, წვრთნისა 

და მომზადების განყოფილების წვრთნისა და მომზადების უზრუნველყოფის ქვეგანყოფილება; 

განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის I და III სამმართველოები. 

1231 შინაგან საქმეთა სამინისტროს 12/08/2020 წლის №MIA 82001880752 წერილი.  

1232 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, მუხლი 52. 
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ფაქტებს და გენერალური ინსპექციის დასკვნაში მითითებულნი არიან, როგორც 

სამსახურებრივი შემოწმების პროცესში გამოკითხული პირები; 

 არცერთი საქმიდან არ ირკვევა, ჩაბარდა თუ არა ადრესატს მისთვის დისციპლინური 

ზომის დაკისრების შესახებ ბრძანება. 

ვადიან სამხედრო მოსამსახურეებთან გასაუბრებით,  გამოვლინდა, რომ, სამწუხაროდ, 

კვლავ გამოწვევად რჩება შსს-ს ზოგიერთ ქვედანაყოფში1233 ვადიანი სამხედრო 

მოსამსახურის მხრიდან დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში ისეთი 

არასაწესდებო დასჯის მეთოდების გამოყენება, როგორიცაა, დამატებითი ფიზიკური 

აქტივობა (სირბილი, აზიდვა, ბუქნები). ამასთან, არასაწესდებო დასჯის ეს მეთოდები 

გამოიყენება „ერთი ყველასთვის, ყველა ერთისთვის“ - პრინციპით, რაც, თავის მხრივ, 

გულისხმობს, რომ ერთი ადამიანის დისციპლინური გადაცდომის შემთხვევაში, მთელი 

ოცეული ისჯება.  

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ შსს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტსა და 

განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტში ვადიან სამხედრო მოსამსახურეთა 

საცხოვრებელ ყაზარმებში, მათ შორის, საძინებელ ოთახებში დამონტაჟებულია 

ვიდეომეთვალყურეობის კამერები. ამასთან დაკავშირებით, მივმართეთ შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს1234 და ვთხოვეთ, ეცნობებინათ, თუ რომელი სამართლებრივი ნორმის 

საფუძველზე მიმდინარეობდა საცხოვრებელ ყაზარმებსა და საძინებელ ოთახებში 

ვიდეოკონტროლი. მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციით,1235 გდდ-ს და ოდდ-ს სამხედრო 

ნაწილების საცხოვრებელ ყაზარმებში, მათ შორის, საძინებელ ოთახებში, სამეთვალყურეო 

ვიდეოკონტროლის სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს „პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი. კერძოდ, ამ კანონის მე-12 მუხლის შესაბამისად, 

საჯარო და კერძო დაწესებულებებს შესაბამისი მონიტორინგის ჩატარების მიზნით, 

შეუძლიათ განახორციელონ თავიანთი შენობების ვიდეოთვალთვალი, თუ ეს 

აუცილებელია პირის უსაფრთხოებისა და საკუთრების დაცვისთვის, საიდუმლო 

ინფორმაციის დაცვისა და გამოცდის/ტესტირების მიზნებისათვის და თუ ამ მიზნების სხვა 

საშუალებით მიღწევა შეუძლებელია. ამასთანავე, მითითებული მუხლის მე-5 პუნქტის 

შესაბამისად, სამხედრო მოსამსახურეები წერილობითი ფორმით არიან ინფორმირებულნი 

ვიდეოთვალთვალის მიმდინარეობისა და მათი უფლებების შესახებ. ასევე, დამატებით 

გვეცნობა, რომ დაცულია ზემოაღნიშნული კანონის მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტის მოთხოვნა, 

რომლის საფუძველზეც აკრძალულია ვიდეოთვალთვალი გამოსაცვლელ ოთახებსა და 

ჰიგიენისთვის განკუთვნილ ადგილებში. თუმცა მონიტორინგის დროს გამოვლინდა, რომ 

გდდ-ს და ოდდ-ს სამხედრო ნაწილების საძინებელი ოთახები ასევე განკუთვნილია 

გამოსაცვლელ ოთახად და თავისუფალ დროსაც, ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეები, 

                                                   
1233 ოდდ-ის III  სამმართველოს I განყოფილების I ქვეგანყოფილება (ბათუმი); საბრძოლო სამმართველოს 

პირადი შემადგენლობის, წვრთნისა და მომზადების განყოფილების, წვრთნისა და მომზადების 

უზრუნველყოფის ქვეგანყოფილება. 

1234 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის 16/09/2020 წლის № 14-1/9100 წერილი.  

1235 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 01/10/2020 წლის № MIA 72002336169 წერილი. 
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უმეტეს შემთხვევაში, საძინებელში ატარებენ, შესაბამისად, არ არის დაცული 

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-4 

პუნქტის მოთხოვნები. 

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 მოახდინოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილებებისა და დამატებების ინიცირება 

და 2022 წლიდან ვეტერანების მიმართ არსებული საშემოსავლო გადასახადის 

შეღავათი გაიზარდოს - 6 000 ლარამდე, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერანთა მიმართ - 9 000 ლარამდე. 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრს:  

 გაიზარდოს სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა ანაზღაურება სულ მცირე იმ 

ოდენობით, რომ უზრუნველყოს მათი საცხოვრებელი სახლიდან სამხედრო 

ნაწილამდე ტრანსპორტირებისა და კვების ხარჯების სრული დაფარვა; 

 აღმოიფხვრას სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ, 

დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში, პასუხისმგებლობის ზომად 

არასაწესდებო სასჯელის გამოყენება (რიგგარეშე ფიზიკური დატვირთვა დასჯის 

მიზნით) და ჯგუფური დასჯის პრაქტიკა. ამ მიზნით, საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს თავდაცვის ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტს დაევალოს, 

სისტემური კონტროლი გაუწიოს სამხედრო ნაწილებში არასაწესდებო სასჯელის 

გამოყენებას და ჯგუფურ დასჯებს; 

 უზრუნველყოს სამხედრო ნაწილებში მყოფი ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებისათვის სამხედრო მოსამსახურეებსა და მეთაურებთან 

კომუნიკაციის შესაძლებლობა; ამ მიზნით, განიხილოს თარჯიმნის შტატის დაშვება 

იმ სამხედრო ნაწილებში, სადაც სავალდებულო სამხედრო სამსახურს გადიან 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები; 

 უზრუნველყოს თავდაცვის უწყების სამხედრო ნაწილებში სავალდებულო 

სამხედრო მოსამსახურეებისთვის ინტერნეტზე წვდომა პროფესიული სამხედრო 

მოსამსახურეების თანაბრად. 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს:  

 გაიზარდოს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე დაცვისა და 

ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს აღმოსავლეთ 

სამმართველოს №17 განყოფილებაში ჩარიცხული ვადიანი სამხედრო 

მოსამსახურეების ყოველთვიური ანაზღაურება; 

 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-

ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს აღმოსავლეთ სამმართველოს 
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№17 განყოფილებაში ჩარიცხულ ვადიან სამხედრო მოსამსახურეებს მიეცეთ 

კანონით გათვალისწინებული კუთვნილი შვებულებით სარგებლობის საშუალება;  

 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-

ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს განყოფილებებში (გარდა მე-

17 განყოფილებისა) ჩარიცხულ სამხედრო მოსამსახურეებს დამატებით 

აუნაზღაურდეთ საკვების, ჰიგიენური საშუალებებისა და ტრანსპორტირებისთვის 

საჭირო თანხა;  

 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-

ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს განყოფილებებში 

აღმოიფხვრას ინფრასტრუქტურული პრობლემები და გაუმჯობესდეს სანიტარიულ-

ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვა. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს:  

 ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის პირად შემადგენლობას, რომელიც 

სავალდებულო სამხედრო სამსახურს გადის 3 დღეში ერთხელ სამუშაო რეჟიმზე, 

გაეზარდოს ანაზღაურება; 

 ობიექტების დაცვის დეპარტამენტში სადღეღამისო განწესში ყოფნის დღეს, 

თითოეული სამხედრო მოსამსახურე უზრუნველყონ სრულფასოვანი, სამჯერადი 

კვებით; 

 ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის სხვადასხვა ნაწილში აღმოიფხვრას 

ინფრასტრუქტურული პრობლემები და გაუმჯობესდეს სანიტარიულ-ჰიგიენური 

მოთხოვნების დაცვა; 

 განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტში სამხედრო სამსახურის 

მოსახდელად სპეციალური თეორიული და პრაქტიკული სწავლება განხორციელდეს 

ერთი და იმავე ვადით ყველა წვევამდელისთვის; 

 აღმოიფხვრას სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეების მიერ დისციპლინური 

გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში, პასუხისმგებლობის ზომად არასაწესდებო 

სასჯელის გამოყენება (რიგგარეშე ფიზიკური დატვირთვა დასჯის მიზნით) და 

ჯგუფური დასჯის პრაქტიკა. ამის გასაკონტროლებლად, საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას დაევალოს, სისტემური კონტროლი 

გაუწიოს სამხედრო ნაწილებში არასაწესდებო სასჯელის გამოყენებას და ჯგუფურ 

დასჯებს; 

 დისციპლინური საქმეების წარმოება, განხილვა და დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრება განხორციელდეს - საქართველოს მთავრობის 

2016 წლის 3 ნოემბრის №615 დადგენილებით დამტკიცებული დისციპლინური 

საქმეების წარმოების წესის შესაბამისად; 

 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა გასამხედროებულ ქვედანაყოფში, ვადიანი 

სამხედრო მოსამსახურეებისთვის გამოიყოს ცალკე გამოსაცვლელი სივრცე, სადაც არ 

იქნება დამონტაჟებული მეთვალყურეობის კამერები. 
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26. კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებრივი 

მდგომარეობა 

26.1. შესავალი 

 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები და კონფლიქტით დაზარალებული 

მოსახლეობისთვის, 2020 წელი, პანდემიის გამო კიდევ უფრო რთული აღმოჩნდა.  

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე კვლავ საგანგაშოა სიცოცხლის უფლების უკანონო ხელყოფის 

ფაქტები. ამას ადასტურებს ჯერ კიდევ 2014 წელს - დავით ბაშარულის, 2016 წელს - გიგა 

ოთხოზორიას, 2018 წელს - არჩილ ტატუნაშვილის და 2019 წელს ოკუპირებული აფხაზეთის, 

გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის რუსულ სამხედრო ბაზაზე, საქართველოს მოქალაქის, 

ირაკლი კვარაცხელიას სიცოცხლის უფლების დარღვევის ფაქტები და მკვლელობებში 

უშუალო მონაწილე საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლების  დღემდე დაუსჯელობა.   

2020 წელს, დე ფაქტო მთავრობების მიერ, როგორც ენგურის, ისე ახალგორის ე.წ. გამშვები 

პუნქტების არაპროგნოზირებადმა ჩაკეტვამ, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები 

პირების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა. ახალი 

კორონავირუსის პანდემიის, მძიმე ჰუმანიტარული მდგომარეობისა და ხელოვნური 

იზოლაციის პირობებში, ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობა 

განსაკუთრებული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. 

განსაკუთრებით  ყურადსაღებია,  2019 წლის 4 სექტემბრიდან, გამშვები პუნქტის 

თვითნებური ჩაკეტვის შედეგად, ოკუპირებული ახალგორის რაიონის ტერიტორიაზე 

შექმნილი მძიმე მდგომარეობა და ჰუმანიტარული კრიზისი. ამის ნათელი მაგალითია, 

2019-2020 წლის განმავლობაში, სამედიცინო სერვისებზე არასათანადო წვდომის გამო, 

არაერთი ადამიანის გარდაცვალება.1236  

ასევე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო, საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს 

მოქალაქეების, ე.წ. საზღვრის კვეთისთვის, უკანონო დაკავების და პატიმრობის ფაქტები. 

ამის აშკარა მაგალითია ვაჟა გაფრინდაშვილის1237, გენადი ბესტაევის1238, ირაკლი 

                                                   
1236 ახალგორის ჩაკეტვიდან 1 წელი გავიდა. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/2Lt0jVB >[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2021].. 

1237 ვაჟა გაფრინდაშვილს პატიმრობა შეეფარდა. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია:: 

<https://bit.ly/3k5MCZK>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021].  

1238 ზარდიაანთკართან დაკავებულ გენადი ბესტაევს პატიმრობა შეუფარდეს, ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია:  <https://bit.ly/3qEdoLq>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. [ბოლოს ნანახია 30.03.2021].. 
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ბებუას1239, ზაზა გახელაძის,1240 რამაზ ბეღელურის,1241 მირიან თაზიაშვილის1242 და ხვიჩა 

მღებრიშვილის1243 შემთხვევები.   

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კვლავ მძიმეა მდგომარეობა გამოხატვის თავისუფლების 

მხრივ, რაზეც სახალხო დამცველი წლებია თავის ყოველწლიურ ანგარიშებში საუბრობს.1244  

კრიტიკული აზრის საჯაროდ გამოხატვის გამო, უფლებადამცველი თამარ მეარაყიშვილი  

2017 წლიდან  ზეწოლას განიცდის და იდევნება დე ფაქტო  ხელისუფლების მხრიდან. ამ 

პერიოდის განმავლობაში, მას ჩამორთმეული აქვს პირადობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტები და სხვა  პირადი ნივთები, შეზღუდული აქვს გადაადგილების 

თავისუფლება და ეზღუდება ფუნდამენტური უფლებები.    

2021 წლის 21 იანვარს, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, 2008 წლის 

აგვისტოს ომის დროს და მის შემდგომ პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების მიმართ 

ჩადენილ ადამიანის უფლებათა მძიმე დარღვევებთან დაკავშირებით, საქმეზე - 

საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ (II), ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო. 

ეს გადაწყვეტილება საქართველოსთვის, სამართლებრივი და ისტორიული კუთხით, 

უდიდესი მნიშვნელობისაა. ამ გადაწყვეტილებით, სასამართლომ ცალსახად დაადასტურა 

რუსეთის ფედერაციის ეფექტიანი კონტროლი საქართველოს არაკონტროლირებად 

ტერიტორიებზე და რუსეთს ადგილზე ადამიანის უფლებების დარღვევების გამო, 

პასუხისმგებლობა დააკისრა. სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსული სამხედრო ძალების 

ყოფნა ოკუპირებულ რეგიონებში და დე ფაქტო ხელისუფლებების  დაქვემდებარება 

რუსეთზე, რუსეთის ეფექტიანი კონტროლის არსებობაზე მიუთითებს. შესაბამისად, 

სასამართლომ განმარტა, რომ ოკუპირებულ ცხინვალსა და აფხაზეთში ჩადენილ 

ადამიანის უფლებების დარღვევებზე პასუხისმგებლობა რუსეთის ფედერაციას ეკისრება.  

 

 

                                                   
1239 ირაკლი ბებუას 9 წელი მიუსაჯეს სეპარატისტული დროშის დაწვის გამო. ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია:  <https://bit.ly/37wQ62G>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1240 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადება, ხელმისაწვდომია:  <https://bit.ly/3bm8dt7 

>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1241დაკავებული რამაზ ბეღელური ცხინვალშია გადაყვანილი, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3aAwQD1>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1242 მირიან თაზიაშვილს ცხინვალში 2-თვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს,  ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3aDWzdX>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1243 ხვიჩა მღებრიშვილს ცხინვალის სასამართლომ 2-თვიანი პატიმრობა მიუსაჯა,  ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3qFFN3w >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1244 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3pH7fg2>[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2021]. 
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26.2. პანდემიით გამოწვეული მდგომარეობა და ჯანმრთელობის უფლების 

დაცვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

 

მძიმე ჰუმანიტარული მდგომარეობისა და ხელოვნური იზოლაციის პირობებში, პანდემიის 

დროს ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობა განსაკუთრებული საფრთხის 

წინაშე აღმოჩნდა. საქართველოს ხელისუფლებამ, კორონავირუსის გავრცელების 

პირველივე დღეებიდან, სრული მზადყოფნა გამოხატა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

მცხოვრები ადამიანების დასახმარებლად. 

 

2020 წლის განმავლობაში, ორივე ოკუპირებული რეგიონიდან, საქართველოს 

კონტროლირებად ტერიტორიაზე, ჯამში გადმოიყვანეს 892 პაციენტი. აქედან 256 კოვიდ 

ინფიცირებული - აფხაზეთიდან და 24 ოკუპირებული - ცხინვალის რეგიონიდან.1245  

2020 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით, ოკუპირებულ აფხაზეთში ახალი კორონავირუსის  

დადასტურებული 8,920 შემთხვევაა, გამოჯანმრთელდა 7 682 ადამიანი, გარდაიცვალა 

123.1246 რაც შეეხება ოკუპირებულ ცხინვალს, ინფიცირების 2 409 შემთხვევაა გამოვლენილი. 

გამოჯანმრთელდა 1 647,  გარდაიცვალა 27 ადამიანი.1247 

საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან გამოხატული მზაობის მიუხედავად, 

განსხვავებული აღმოჩნდა დე ფაქტო ხელისუფლებების პოზიცია ამ დახმარების 

მიღებაზე. აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლებამ პანდემიის დაწყებისთანავე თავად 

გამოავლინა ინტერესი, რომ საქართველოსგან საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით,  

ერთი მხრივ, ინფორმაცია (რაც, შემდგომში ქართველ და აფხაზ ექიმებს შორის 

ონლაინკონსულტაციით გამოიხატა) და, მეორე მხრივ, მატერიალური დახმარება 

(სამედიცინო აღჭურვილობა) მიეღო. ხოლო ოკუპირებული ცხინვალის რეჟიმი, დღემდე 

კატეგორიულ უარს აცხადებს საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან მიიღოს 

დახმარება და ტვირთის რუსეთის ფედერაციის მხრიდან შეტანას ითხოვს. გარდა ამისა, დე 

ფაქტო ხელისუფლებამ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას უარი განუცხადა 

სპეციალისტების ცხინვალში შეშვებაზე, თუ ისინი საქართველოს კონტროლირებადი 

ტერიტორიიდან შევიდოდნენ და არა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან.1248  

2020 წლის მარტის დასაწყისიდან, ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ მოსახლეობას 

საქართველოს ხელისუფლებამ დახმარება გაუწია რამდენიმე მიმართულებით: 

                                                   
1245 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატის 2021 წლის 29 იანვრის №78-1-2-202101291750 წერილი. 

1246დე ფაქტო აფხაზური საინფორმაციო სააგენტო „აფსნიპრესი“, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3wbGnJw>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1247 New Cases Revealed in Tskhinvali, 2020, 16 ოქტომბერი, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3w5zHg2>[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2021].. 

1248 დახმარებაზე ცხინვალის უარი საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/33YRcCv>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 



434 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

ინფორმაციის დროულად მიწოდება, საექსპერტო ცოდნის გაზიარება, სამედიცინო 

საშუალებების ადგილზე შეტანა და გადმოყვანილი პაციენტების მკურნალობა. ასევე, 

ოპერატიულად ითარგმნა და გავრცელდა სათანადო მასალა აფხაზურ და ოსურ ენებზე. 

ინფექციონისტები, საჭიროებისამებრ, დისტანციურად გასცემდნენ რჩევებს. აფხაზეთს 

სხვადასხვა არხით არაერთხელ გადაეცა ახალი კორონავირუსისგან თავის დაცვისთვის 

საჭირო სამედიცინო საშუალებები, აღჭურვილობა და ჰიგიენის ნივთები. ეს პროცესი ამ 

დრომდე გრძელდება.1249  ასევე, საქართველოს სახელმწიფოს მიერ შეძენილი სეზონური 

გრიპის 235 000 დოზა ვაქცინიდან,  10 000 დოზა ოკუპირებულ აფხაზეთს გადაეცა.1250   

ოკუპირებული ცხინვალის რეჟიმის კატეგორიული უარყოფითი პოზიცია, დახმარება 

მიიღოს საქართველოს ხელისუფლებისაგან და გამშვები პუნქტის სრულად ჩაკეტვა, კიდევ 

უფრო ართულებს ადგილზე სამედიცინო მომსახურების მიღებას და უკვე ერთ წელზე 

მეტია იზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ასეთი სერვისის 

მიუღებლობის გამო გარდაიცვალა.1251 მიუხედავად რთული ვითარებისა, ახალგორიდან 

პაციენტების საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოყვანაც პრობლემურია. 

დე ფაქტო ხელისუფლება განაგრძობს გადაადგილების ნებართვის გაცემასთან 

დაკავშირებით უკანონო და დისკრიმინაციული შეზღუდვების დაწესებას. კერძოდ, 

სახალხო დამცველისთვის მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად,1252 წინა წლებში 

ოკუპირებული ახალგორიდან თბილისში პაციენტის გადმოყვანა ბევრად უფრო მარტივი 

იყო. თავდაპირველად ახალგორის საავადმყოფოს ექიმი იღებდა გადაწყვეტილებას, 

რომლის საფუძველზეც, პაციენტის ოჯახი ახალგორის გამგებელს მიმართავდა. ის კი 

ამზადებდა „წერილს“, რომელიც საკმარისი იყო ე.წ. გამშვებ პუნქტზე რუსი 

მესაზღვრეებისთვის წარსადგენად. ამჟამინდელი მდგომარეობა გაცილებით რთულია. 

საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე პაციენტის გადმოსაყვანად საჭიროა 

რამდენიმე ეტაპის გავლა: 1.ოკუპირებული ცხინვალის ექიმების ჯგუფის შეკრება და მათი 

თანხმობა; 2. ახალგორის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისა და ექიმების თანხმობა 

პაციენტის ცხინვალში გადაყვანაზე; 3. ცხინვალში გადაყვანის შემდეგ, პაციენტის 

მდგომარეობის შეფასება ცხინვალის ექიმების მიერ; 4. ექიმების ნებართვის მერე, ოჯახს 

აქვს უფლება, პაციენტის საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსაყვანად 

„საშვის“ მისაღებად, მიმართოს დე ფაქტო უწყებებს; 5. ბოლო ეტაპზე ერთვება წითელი 

ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელსაც მოჰყავს ავადმყოფი.1253  

გადაადგილების ჩაკეტვის გამო მედიკამენტების და პროდუქტის დეფიციტის პირობებში, 

ოკუპირებული ახალგორის სააფთიაქო ქსელებიდან სრულად არის ამოღებული 

                                                   
1249 საქართველოს მთავრობის ანგარიში COVID-19-ის წინააღმდეგ გატარებული ღონისძიებების შესახებ, 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3gyOkkM>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1250  აფხაზეთს გრიპის ვაქცინის 10 000 დოზა გადაეცა, ხელმისაწვდომია:  <https://bit.ly/2W5YYpy>[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2021]. 

1251 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 405. 

1252 სახალხო დამცველისთვის კონფიდენციალური წყაროს მიერ მოწოდებული  ინფორმაცია, სექტემბერი, 

2020.  

1253 სახალხო დამცველისთვის კონფიდენციალური წყაროს მიერ მოწოდებული  ინფორმაცია, იანვარი, 

2020.  
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პრეპარატები ქართული წარწერით.1254 რეგიონში მდგომარეობას ართულებს ის ფაქტიც, 

რომ ადგილზე არ აქვს წვდომა არცერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას, გარდა წითელი 

ჯვრისა. უნდა აღინიშნოს, რომ ცხინვალიდან პაციენტების გადასაყვანად დე ფაქტო 

ხელისუფლება წითელ ჯვარს გზას სულ უფრო ხშირად უხსნის, რასაც ვერ ვიტყვით 

იზოლირებულ ახალგორზე. დე ფაქტო ხელისუფლება განაგრძობს გადაადგილების 

ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით უკანონო და დისკრიმინაციული შეზღუდვების 

დაწესებას. შექმნილი კრიზისული სიტუაციის გათვალისწინებით, ჯანდაცვის სერვისებზე 

დროული ხელმისაწვდომობა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანია.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გაუმართავი სამედიცინო 

სერვისები და ინფრასტრუქტურა, მედპერსონალის კვალიფიკაციის არასახარბიელო დონე 

და მომსახურების მაღალი ფასები, ასევე, პაციენტთა გართულებული გადაადგილება 

გამყოფ ხაზზე, ნეგატიურ გავლენას ახდენს მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

ხელმისაწვდომობის უფლებაზე. ამ გარემოებების გათვალისწინებით, ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უმეტესობა სამედიცინო დახმარების მიღებას 

ოკუპირებული ტერიტორიების მიღმა ცდილობს.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, შექმნილი მძიმე მდგომარეობის გათვალისწინებით, 

მნიშვნელოვანია, საქართველოს ხელისუფლებამ, გადაადგილების თავისუფლების 

რეჟიმის გამარტივების მიზნით, და ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის 

ეთნიკური ნიშნით შეზღუდვის თავიდან ასაცილებლად, საერთაშორისო თანამეგობრობის 

დახმარებით განაგრძოს ინტენსიურ რეჟიმში მოლაპარაკებები ოკუპირებული ცხინვალის 

დე ფაქტო ხელისუფლებასთან. ასევე, როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის შემთხვევაში, 

სახელმწიფომ ძალისხმევა არ უნდა დაიშუროს, რათა ქართველ და ეთნიკურად ოს ექიმებს 

შორისაც მოხერხდეს სამედიცინო გამოცდილების და ეპიდემიის მართვის გზების 

გაზიარება. 

შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები 

ადამიანებისთვის ასევე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოს კონტროლირებად 

ტერიტორიაზე მოქმედი სახელმწიფო პროგრამები ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვისათვის. 2020 წლის განმავლობაში „რეფერალური მომსახურების“ ფარგლებში, 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 871 პაციენტი დაფინანსდა. აქედან, 756 პირი -

ოკუპირებული აფხაზეთიდან (მათ შორის, 74 ბავშვი) და 115 (მათ შორის, 14 ბავშვი) - 

ოკუპირებული ცხინვალიდან.1255  

 

 

                                                   
1254 ახალგორელი პაციენტები საავადმყოფოს გარეშე, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2Lofxv0 >[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2021]. 

1255 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს 2021 წლის 15 თებერვლის  №01/2159 წერილი. 
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26.3. უსაფრთხოების საკითხები 

26.3.1. უკანონო დაკავებები  

საოკუპაციო ხაზზე, როგორც აფხაზეთის, ისე სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით, კვლავ 

გრძელდება საქართველოს კონტროლირებად და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ 

პირთა დაკავებების მანკიერი პრაქტიკა. საოკუპაციო რეჟიმის და დე ფაქტო 

უსაფრთხოების სამსახურის ოფიცრები, ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის 

გადაკვეთისთვის რეგულარულად აკავებენ სამოქალაქო პირებს. მსგავსი თვითნებური 

დაკავებები არღვევს თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებებს. საოკუპაციო ხაზზე 

გადაადგილებისას პირთა უსაფრთხოების საკითხებზე, სახალხო დამცველი 2019 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშშიც დეტალურად საუბრობს.1256 

ოფიციალური მონაცემებით, 2020 წელს, საოკუპაციო ხაზზე ცხინვალის რეგიონის 

მიმართულებით 64 პირი (აქედან, 6 ქალი და 1 არასრულწლოვანი), ხოლო ოკუპირებული 

აფხაზეთის მიმართულებით - 13 პირი დააკავეს (აქედან, 1 ქალი და 2 არასრულწლოვანი).1257    

განსაკუთრებით საგანგაშოა, საოკუპაციო რეჟიმის დე ფაქტო სასამართლოს მიერ 

საქართველოს მოქალაქის, ზაზა გახელაძისთვის 12 წლით უკანონოდ თავისუფლების 

აღკვეთა.1258 2020 წლის 11 ივლისს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ზაზა გახელაძე  

ცეცხლსასროლი იარაღით ფეხში დაჭრა და უკანონოდ დააკავა.1259  სახალხო დამცველის 

შეფასებით, ზაზა გახელაძის უკანონოდ თავისუფლების აღკვეთა ნათლად წარმოაჩენს, 

რომ საოკუპაციო რეჟიმმა კიდევ უფრო დაამძიმა ე.წ. საზღვრის უკანონო კვეთისთვის 

პირთა დაკავებების უკანონო პრაქტიკა. წინა წლებისგან განსხვავებით, როდესაც 

უკანონოდ დაკავებულების გათავისუფლება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

დადგენით და შესაბამისი ჯარიმის დაკისრებით შემოიფარგლებოდა, ბოლო პერიოდში 

გახშირდა გრძელვადიანი უკანონო პატიმრობის შემთხვევები. ამის აშკარა მაგალითია 

ვაჟა გაფრინდაშვილის,1260 გენადი ბესტაევის,1261 ირაკლი ბებუას,1262 ზაზა გახელაძის,1263 

                                                   
1256 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 395. 

1257 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 2021 წლის 4 თებერვლის №SSG42100015800 წერილი.  
1258 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადება, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/37yPSYz>[ბოლოს 

ნანახია 30.03.2021]. 

1259 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადება, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3kedW8j>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1260 ვაჟა გაფრინდაშვილს პატიმრობა შეეფარდა, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3k5MCZK>[ბოლოს ნანახია 

30.03.2021]. 

1261 ზარდიაანთკართან დაკავებულ გენადი ბესტაევს პატიმრობა შეუფარდეს, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3qEdoLq>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021].  

1262 ირაკლი ბებუას 9 წელი მიუსაჯეს სეპარატისტული დროშის დაწვის გამო, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/37wQ62G>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021].  

1263სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადება. ხელმისაწვდომია:  

<https://bit.ly/3bm8dt7>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 
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რამაზ ბეღელურის,1264 მირიან თაზიაშვილის1265 და ხვიჩა მღებრიშვილის1266 შემთხვევები.  

ამ საკითხთან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა საჯარო განცხადებაც გაავრცელა.1267 

ერთ-ერთი საგანგაშო ფაქტია დე ფაქტო რეჟიმის მიერ ოკუპირებული გალის რაიონში 

უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქისთვის, ირაკლი ბებუასთვის 9 წლით 

თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთა.1268 გავრცელებული ინფორმაციით, ირაკლი ბებუამ დე 

ფაქტო რესპუბლიკის დროშა დაწვა, თუმცა ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო 

ხელისუფლების სამართალდამცავი ორგანოები მას ასევე ედავებიან სხვისი ქონების 

განზრახ განადგურებას და საბრძოლო მასალის უკანონოდ ფლობას.1269 სახალხო დამცველი 

მიიჩნევს1270, რომ ირაკლი ბებუას მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი ქმედების ხასიათიდან 

გამომდინარე, მაღალია ალბათობა, რომ დე ფაქტო ხელისუფლებამ მის მიმართ ბრალი 

ხელოვნურად დაამძიმა. სახალხო დამცველის შეფასებით, საოკუპაციო რეჟიმის მიერ, 

ბებუასთვის უკანონოდ თავისუფლების აღკვეთა, ადგილზე მცხოვრები ქართული 

მოსახლეობის დაშინებას და მათ გაუსაძლის პირობებში ჩაყენებას ისახავს მიზნად. 

ირაკლი ბებუას, ისევე როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში 

მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უპირობო გათავისუფლების საკითხი, საქართველოს 

ხელისუფლებისთვის განხილვის საგანი უნდა გახდეს ყველა შესაძლო  საერთაშორისო 

მოლაპარაკებებისას.     

საოკუპაციო რეჟიმის ჩადენილი მსგავსი უკანონო ქმედებები უხეშად არღვევს 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლებებსა და თავისუფლებებს, 

რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სადამკვირვებლო 

მისიების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაშვების აუცილებლობას. 

ამასთანავე, გაეროს რეზოლუციით დამტკიცებული სახელმწიფო პასუხისმგებლობის 

პრინციპების თანახმად, დე ფაქტო ხელისუფლებებს  ეკისრებათ პასუხისმგებლობა 

ადამიანის უფლებათა დაცვაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არ არიან საერთაშორისო 

                                                   
1264 დაკავებული რამაზ ბეღელური ცხინვალშია გადაყვანილი, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3aAwQD1>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1265 მირიან თაზიაშვილს ცხინვალში 2-თვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს., ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3aDWzdX>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1266 ხვიჩა მღებრიშვილს ცხინვალის სასამართლომ 2-თვიანი პატიმრობა მიუსაჯა, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3qFFN3w>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1267 საქართველოს სახალხო დამცველის 2021 წლის 6 თებერვლის განცხადება, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3aD5vjS >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1268 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2020 წლის 1 ოქტომბრის  განცხადება, ხელმისაწვდომია:  

<https://bit.ly/39qTMnx  >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1269 ოკუპირებულ აფხაზეთში დაკავებულ ირაკლი ბებუას საბრძოლო მასალის შენახვას ედავებიან, 

ხელმისაწვდომია:  <https://bit.ly/2JM98JL>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1270 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 5 ოქტომბრის განცხადება, საოკუპაციო რეჟიმის მიერ 

ირაკლი ბებუას უკანონოდ დაკავებასთან დაკავშირებით. ხელმისაწვდომია:< 

https://bit.ly/2M8LsQJ>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 
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სამართლის სუბიექტები. კერძოდ, დე ფაქტო ხელისუფლება, როგორც გარკვეული 

ტერიტორიისა და მოსახლეობის მაკონტროლებელი არასახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი, 

ვალდებულია პატივი სცეს მისი კონტროლის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის უფლებებს, მათ 

შორის, ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობისას.1271 

26.3.2. არასათანადო მოპყრობა 

მოქალაქეთა უკანონო დაკავებებთან ერთად, სახალხო დამცველი წლებია თავის 

ყოველწლიურ ანგარიშებში ასევე საუბრობს1272 ოკუპირებული ტერიტორიების დროებით 

იზოლატორებსა თუ საპყრობილეებში პატიმართა ცემის, არასათანადო მოპყრობის1273 და 

წამების შესახებ.   

2020 წლის 3 ივლისს, ოკუპირებულ აძვისთან, სოფელ მეჯვრისხევში მცხოვრები ხვიჩა  

მღებრიშვილი დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს.1274 მოგვიანებით, ცხინვალის დე 

ფაქტო სასამართლომ, მას 3-თვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მას ბრალად დასდეს 

ე.წ. საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა და „წითელ წიგნში“ შეტანილი იშვიათი სახეობის 

ღამურების მოპოვების მცდელობა.1275 2020 წლის 25 სექტემბერს, 86-დღიანი პატიმრობიდან 

გათავისუფლების შემდეგ, ხვიჩა მღებრიშვილის მიმართ, ცხინვალის დროებით 

იზოლატორში ცემის, არასათანადო მოპყრობისა და წამების შესახებ ინფორმაცია 

გავრცელდა.1276 2020 წლის 10 ოქტომბერს, მღებრიშვილმა სახალხო დამცველის 

წარმომადგენელს განუცხადა, რომ 2020 წლის 3 ივლისს, საოკუპაციო რეჟიმის 

წარმომადგენლებმა ის აძვისის ტერიტორიაზე დააკავეს. დაკავების დროს სცემეს, 

ხელბორკილები დაადეს, თავზე ტომარა ჩამოაცვეს და ოკუპირებული ცხინვალის ე.წ. 

იზოლატორში წაიყვანეს, სადაც იგი 12 დღე იმყოფებოდა. მთელი ამ პერიოდის 

განმავლობაში, მასთან ყოველდღე მიდიოდნენ ოკუპირებული ცხინვალის  უშიშროების 

სამსახურის თანამშრომლები, თავზე ტომარას აცმევდნენ და უშიშროების განყოფილებაში 

მიჰყავდათ, სადაც მისი დაკითხვა ვიდეოჩაწერით მიმდინარეობდა. დაახლოებით 9-10-ჯერ 

ჩაწერეს. ამ პერიოდში მუდმივად სცემდნენ და ამცირებდნენ. მისი თქმით, მასთან 

მიჰქონდათ სხვადასხვა დანაშაულის აღიარების ტექსტი და აიძულებდნენ ხელი მოეწერა. 

ზეწოლის გამო ხვიჩა თანახმა იყო ნებისმიერი დანაშაული ეღიარებინა. ბოლოს 

                                                   
1271 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, გაეროს გენერალური ასამბლეის 2001 წლის 12 

დეკემბრის რეზოლუცია № A/RES/56/83, 28 იანვარი 2002, მუხლი 9. 

1272 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020.  

1273 სახალხო დამცველის 2019 წლის 25 ოქტომბრის განცხადება ცხინვალის დმი-ში პატიმრების ცემისა და 

არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/37P3SNj >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1274 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3rAB42L>[ბოლოს ნანახია 31.03.2021]. 

1275 ცხინვალის სასამართლოში მიმდინარეობს ხვიჩა მღებრიშვილის საქმის განხილვა,  ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3n8FHzH>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1276 ხვიჩა მღებრიშვილის 86-დღიანი პატიმრობა. ცხოვრება ცხინვალის ციხეში, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/37VoVOk>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 
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„ღამურებით ვაჭრობის“ ტექსტი შეუტანეს.  დე ფაქტო უშიშროების სამსახურმა სწორედ ეს 

აღიარება გაავრცელა ტელევიზიით.  

ოკუპირებული ცხინვალის ციხის გაუსაძლის პირობებს ადასტურებს საოკუპაციო რეჟიმის 

მიერ 28 წლის ინალ ჯაბიევის ცემით გარდაცვალების ფაქტიც.1277   

საქართველოს საალხო დამცველი ყველა საერთაშორისო ფორმატს იყენებს, რათა 

საერთაშორისო საზოგადოებას მაქსიმალურად მიეწოდოს ინფორმაცია ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა უმძიმესი მდგომარეობის შესახებ.1278 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კვლავ გაურკვეველი რჩება 2008 წლის ომის შემდეგ უგზო-

უკვლოდ დაკარგული ხუთი ეთნიკურად ოსი პირის ადგილსამყოფელი, მათ შორის, ერთი 

არასრულწლოვნის საქმე, რომლებიც 2008 წლის აგვისტო-ოქტომბრის მონაკვეთში, 

სავარაუდოდ, საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გაუჩინარდნენ.1279 ეს 

საქმეები IPRM-ისა და ჟენევის დისკუსიების ფორმატში მუდმივად განიხილება. სახალხო 

დამცველი, წლებია, პროკურატურას მიმართავს, საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია 

გაუჩინარებული პირების საქმის გამოძიების მიმდინარეობისა და პროგრესის თაობაზე.1280 

მნიშვნელოვანია, რომ საგამოძიებო ორგანოებმა 2008 წლის აგვისტოს საომარი 

მოქმედებების დროს და მის შემდგომ პერიოდში, სავარაუდოდ ჩადენილი 

დანაშაულებრივი ქმედებების, მათ შორის უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა საქმეების 

გამოძიება წარმართონ ეფექტიანად, შემჭიდროებულ ვადებში. 

26.4. დოკუმენტაციისა და გადაადგილების თავისუფლების საკითხი 

26.4.1. ჩაკეტილი გადასასვლელები 

როგორც უკვე აღინიშნა, დე ფაქტო ორგანოებისა და რუსეთის სასაზღვრო ძალების მიერ 

დადგენილი ფორმალური რეჟიმი, ხელოვნური მიზეზების დასახელებით ზღუდავს 

ადგილობრივ მკვიდრთა გადაადგილებას, პერიოდულად კი, ე.წ. გამშვები პუნქტები 

სრულად იკეტება.  

2019 წლის 4 სექტემბრიდან, ოკუპირებული ახალგორის მიმართულებით დე ფაქტო 

ხელისუფლებამ  სრულად ჩაკეტა1281 ე.წ. გამშვები პუნქტი, რომლითაც ყოველდღიურად 

                                                   
1277 ცხინვალში გავრცელებული ინფორმაციით, იზოლატორში ახალგაზრდა კაცი ცემით მოკლეს, 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3qQh5OK>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1278 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის 25 ოქტომბრის განცხადება, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/2W7hYEl >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1279 ვრცლად იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის 2014 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2015, 

848. 
1280 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020. 

1281 ვითარება 2019 წლის აგვისტოს ბოლოდან დაიძაბა მას შემდეგ, რაც საოკუპაციო რეჟიმმა საქართველოს 

ხელისუფლებისგან ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან გახსნილი პოლიციის საგუშაგოს 

აღება მოითხოვა. 
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400-მდე ადამიანი სარგებლობდა.1282 შედეგად, ადგილობრივი მოსახლეობა სრულ 

იზოლაციაში მოექცა და იქ მცხოვრებთა მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა. 5-თვიანი 

ჩაკეტვის შემდეგ, 2020 წლის 24 იანვარს, დე ფაქტო ხელისუფლებამ ე.წ. გამშვები პუნქტი 

10 დღით გახსნა ახალგორის რაიონის იმ პენსიონერებისათვის1283, რომლებიც მხოლოდ 

საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე იღებენ პენსიას.1284 თუმცა, უნდა 

აღინიშნოს, რომ ეს გამონაკლისი მოსახლეობის მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილს შეეხო და 

ახალგორში მცხოვრები ადამიანების უმრავლესობა კვლავ სრულ იზოლაციაში იმყოფება. 

ე.წ. საზღვარი წინა წლებშიც ჩაუკეტავთ, თუმცა წინა შემთხვევებისაგან განსხვავებით, 

2019-2020 წლის განმავლობაში ახალგორში ე.წ. გამშვები პუნქტის ჩაკეტვამ ბევრად მძიმე 

შედეგები გამოიწვია.   

რაც შეეხება ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებას, ენგურის ხიდზე არსებული ე.წ. 

გამშვები პუნქტის მოსარგებლეთა უმრავლესობა, გალში მცხოვრები ეთნიკურად 

ქართველები არიან. გახსნის პირობებში ამ გადასასვლელით ყოველდღიურად 

დაახლოებით 1400-1500 ადამიანი სარგებლობს.1285  2020 წლის 14 მარტს დე ფაქტო 

მთავრობამ  ენგურის ხიდი პანდემიის გავრცელების თავიდან აცილების მიზეზით ჩაკეტა. 

მას შემდეგ ხიდი რამდენიმეჯერ დე ფაქტო მთავრობამ ცალმხრივად გახსნა და დაკეტა. 

ახალი კორონავირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა ოკუპირებულ აფხაზეთში 2020 

წლის 30 მარტს გამოვლინდა.1286 დე ფაქტო ხელისუფლებამ,  კორონავირუსის გავრცელების 

თავიდან აცილების მიზნით, მკაცრად შემზღუდავი ნორმები  აამოქმედა.1287 აფხაზეთში 

შესვლა და აფხაზეთიდან გასვლა აეკრძალა ყველას, ენგურჰესის თანამშრომლების გარდა. 

მოგვიანებით, აფხაზეთის დე ფაქტო მთავრობამ პოზიცია შეცვალა და ე.წ. საზღვარი 

რამდენიმე დღით, ცალმხრივად სამჯერ გახსნა,1288 რაც გულისხმობდა მხოლოდ 

დაბრუნების შესაძლებლობას ოკუპირებულ რეგიონში.   

                                                   
1282 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2020 წლის 21 ოქტომბრის წერილი №SSG 6 20 

00131318 

1283ახალგორელი პენსიონერებისთვის ათი დღით გაიხსნა გზა, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/375GnAs>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1284 დე ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორთან დაკეტილ ე.წ. საზღვარზე რეჟიმი შეარბილა, 

ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/37QQYOP>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1285 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2020 წლის 21 ოქტომბრის წერილი №SSG 6 20 

00131318. 

1286 საგანგებო მდგომარეობა და პაციენტის გზა, ოკუპირებული აფხაზეთიდან,ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3408xLm>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1287 გალელებმა თვითიზოლაციას დე ფაქტო მთავრობის განკარგულებამდე მიმართეს.  

https://bit.ly/2Kg9mbC  
1288 2020 წლის  26 მაისს, 22 ივნისს და 13 ივლისს, დე ფაქტო ხელისუფლებამ ცალმხრივად გახსნა ე.წ. 

გამშვები პუნქტი, რაც გულისხმობდა ოკუპირებულ რეგიონში  მხოლოდ დაბრუნების შესაძლებლობას. 

კერძოდ, 2020 წლის 17 ივლისამდე,  საკუთარ სახლებში დაბრუნების შესაძლებლობა მიეცა რამდენიმე 

ათეულ მოქალაქეს, რომლებიც დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა საჭიროების გამო, მათ 

შორის, სამკურნალოდ იმყოფებოდნენ. ოკუპირებულ რეგიონში დაბრუნებულებს ორკვირიან 

თვითიზოლაციაში ყოფნა მოუწიათ.  
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2020 წლის ნოემბრის ბოლოსთვის აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლებამ, 8-თვიანი 

ჩაკეტვის შემდეგ, ენგურის ე.წ. გამშვები პუნქტი მხოლოდ პენსიონრებისთვის გახსნა, 

თუმცა გარკვეული შეზღუდვებით. კერძოდ, კვირაში სამჯერ, პენსიონერებს მხოლოდ 

ენგურის ხიდის  ბოლომდე შეუძლიათ გადმოსვლა, სადაც მათ პენსიის გამცემი ბანკის 

ავტომობილი ელოდებათ.1289 

2021 წლის მარტის მდგომარეობით, ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლების 

მიერ პანდემიის მიზეზით ჩაკეტილი ენგურის ხიდი ორმხრივად გახსნილია, თუმცა კვლავ 

გარკვეული შეზღუდვებით.1290 ამ ეტაპზე გადაადგილება მხოლოდ მრავალშვილიან 

ოჯახებს, სოციალურად დაუცველებს და შშმ პირებს შეუძლიათ.1291 მიუხედავად იმისა, რომ 

ენგურის ხიდი გახსნილია, მკვიდრი მოსახლეობა საოკუპაციო ხაზის კვეთისგან თავს 

იკავებს,  რადგან  კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვლისთანავე სავალდებულო 5-

დღიანი კარანტინის გავლა მოუწევთ.1292  

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ დე ფაქტო ხელისუფლებების მიერ გადაადგილების 

თავისუფლებაზე დაწესებული თვითნებური შეზღუდვები, უარყოფითად აისახება 

ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ სხვადასხვა უფლებით სარგებლობაზეც. მათ შორის, 

ჯანდაცვის, განათლების უფლებით სარგებლობაზე, უსაფრთხოების, ცხოვრების სათანადო 

დონის, ოჯახური ცხოვრების უფლებასა და რელიგიის თავისუფლებაზე. დაწესებული 

შეზღუდვების შედეგად, ოკუპირებული გალისა და ახალგორის რაიონებში მცხოვრებმა 

მოქალაქეებმა, შესაძლოა, ეტაპობრივად დატოვონ საკუთარი საცხოვრებელი სახლები, რაც 

ეთნიკურ წმენდას გამოიწვევს. სახალხო დამცველმა, ე.წ. გადასასვლელების გაუქმებასთან 

დაკავშირებით არაერთი საჯარო განცხადება გაავრცელა და საქართველოს ხელისუფლებას 

მიმართა, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მჭიდრო თანამშრომლობით მაქსიმალურად 

დაეცვა არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტით გარანტირებული გადაადგილების 

თავისუფლება.1293  

26.4.2. გადაადგილებისთვის საჭირო დოკუმენტები  

რაც შეეხება დოკუმენტაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს, მიუხედავად იმისა, რომ 

აფხაზეთის ან ე.წ. სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობა ან დე ფაქტო ორგანოების მიერ 

გაცემული პასპორტები საქართველოს ან საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აღიარებული 

                                                   
1289 8-თვიანი ჩაკეტვის შემდეგ, ენგურის ხიდი პენსიონრებისთვის გაიხსნა, ხელმისაწვდომია:  

<https://bit.ly/3m7LcgV>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1290 ენგურის ხიდი გარკვეული კატეგორიის პირებისთვის ორმხრივად გაიხსნა, ხელმისაწვდომია: < 

https://bit.ly/3uCqvPM >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1291 ენგურის ხიდი, გარკვეული კატეგორიის პირებისთვის ორმხრივად გაიხსნა,ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3shjEsZ >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1292 ენგურის ხიდი ჩვენთვის ჩაკეტილია, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3dwF1lR>[ბოლოს ნანახია 

30.03.2021]. 

1293 სახალხო დამცველის 2019 წლის 15 ნოემბრის განცხადება, ხელმისაწვდომია:  

<http://bit.do/fygqb>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 
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სამართლებრივი დოკუმენტები არ არის, მათი ფლობა ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები 

მოსახლეობისათვის ძირითადი უფლებებით სარგებლობას უკავშირდება. ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე საჭირო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით არსებულ გამოწვევებზე, 

სახალხო დამცველი 2019 წლის ანგარიშშიც დეტალურად საუბრობდა.1294 

გასულ წელს და ამ ეტაპზე, ენგურის ხიდზე არსებულ ე.წ. გამშვებ პუნქტზე გადაადგილება 

შესაძლებელია მხოლოდ შემდეგი დოკუმენტებით: 1) ე.წ. ფორმა №9;  2) დე ფაქტო (ახალი) 

პასპორტი1295; 3) ე.წ. ბინადრობის მოწმობა; 4) 14 წლამდე პირებისთვის - დაბადების მოწმობა; 

5) გადაადგილება ასევე დასაშვებია ქართული პასპორტით იმ პირებისათვის, რომელთაც 

აქვთ აფხაზეთის ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვა (ე.წ. ვიზა).    

გალის რაიონის მოსახლეობაში, ე.წ. აფხაზური პასპორტის და ე.წ. ბინადრობის მოწმობის 

სრული რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს, თუმცა, 2019 წელს 13 400-ზე მეტმა 

გალის მცხოვრებმა გააკეთა განაცხადი ე.წ. „ბინადრობის მოწმობის“ მისაღებად. მათგან, 6 

000-მდე განაცხადი დაკმაყოფილდა. რაც შეეხება 2020 წელს, კონკრეტულად გალის 

მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი, თუმცა, მთლიანად ოკუპირებულ აფხაზეთში,  

გაკეთდა 27 230 განაცხადი და გაიცა 19 500-ზე მეტი ე.წ. ბინადრობის მოწმობა.1296 რაც 

შეეხება დე ფაქტო პასპორტს, 2019 წელს ოკუპირებულ გალში გაიცა 372 ე.წ. „აფხაზური 

პასპორტი“, ხოლო 2020 წლის განვლილ თვეებში - 700 ერთეულზე მეტი.1297  

რაც შეეხება ახალგორის რაიონში დოკუმენტაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს, 2019 

წლის 29 მარტიდან, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ე.წ. პასპორტების მეშვეობით 

გადაადგილება აკრძალეს. დე ფაქტო ადმინისტრაციისთვის, ახალგორის მცხოვრებთა მიერ 

ე.წ. „პასპორტის“ აღების მიზნით მიმართვიანობის შესახებ, დაზუსტებული ინფორმაცია 

წლების მიხედვით არ არსებობს. თუმცა, დღეის მდგომარეობით, ახალგორში მცხოვრები 

600-მდე მოსახლიდან უმრავლესობას 2019-2020 წლებში დე ფაქტო ადმინისტრაციამ 

გადასცა ე.წ. „სამხრეთ ოსეთის პასპორტი“.1298 

ე.წ. „გამშვებ პუნქტზე“ გადასაადგილებლად,  აუცილებელია „საშვი“, რომელსაც  დე ფაქტო 

ცხინვალის უშიშროების სამსახური გასცემს. პროცედურის თანახმად, დაინტერესებული 

პირი აკეთებს მიმართვას, სადაც ასაბუთებს ამ „დოკუმენტის“ საჭიროებას. რეალურად ეს 

ე.წ. „საშვები“ გაიცემა გარკვეული ოდენობის თანხის ქრთამის სახით გადახდის შედეგად, 

                                                   
1294 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 397. 

1295 ძველი დე ფაქტო პასპორტები ჩამოერთვათ 2014 წელს.  

1296 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატის 2020 წლის 27 ოქტომბრის №1310 წერილი. 

1297 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატის 2020 წლის 27 ოქტომბრის №1310 წერილი. 

1298 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატის 2020 წლის 27 ოქტომბრის №1310 წერილი. 
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რომელსაც ე.წ. უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები ადგილობრივი 

მცხოვრებლებისაგან ითხოვენ.1299 

სამწუხაროდ, მსგავს სიტუაციაში არიან კოდორის ხეობაში მცხოვრები პირებიც. 

გადაადგილება მათ მხოლოდ სპეციალური საშვით შეუძლიათ, რომელიც 2 კვირის ვადით 

გაიცემა, ადგილზე დე ფაქტო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ.1300  

26.5. განათლების უფლება  

 

განათლების უფლება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლით 

გარანტირებული უფლებაა. ის განმტკიცებულია როგორც გაეროს, ისე ევროსაბჭოს 

შესასრულებლად სავალდებულო ხელშეკრულებებში. ეკონომიკურ, სოციალურ და 

კულტურულ უფლებათა საერთაშორისო პაქტი ვრცლად საუბრობს განათლების 

უფლებაზე და მის მიზნებზე, რომლის მიხედვითაც, განათლება მიმართული უნდა იყოს 

„ადამიანის პიროვნებისა და მისი ღირსებების შემეცნების სრულად განვითარებისკენ“ და 

„განამტკიცებდეს ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებებისადმი 

პატივისცემას“.1301 დამატებით, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განმარტა, 

რომ განათლების მიღება საკუთარი ენის დამწერლობაზე დაუბრკოლებლად სწავლის 

შესაძლებლობასაც მოიცავს.1302  

განათლების უფლების რეალიზება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კვლავ მრავალი 

გამოწვევის წინაშე დგას. გალისა და ახალგორის ყველა სკოლაში დაწყებით კლასებში 

სრულად არის აკრძალული ქართულ ენაზე სწავლება, ხოლო ქართული ენა, როგორც უცხო 

ენა, მხოლოდ სკოლების ნაწილში ისწავლება. ეს უარყოფით გავლენას ახდენს როგორც 

მოსწავლეებში ქართული ენის ცოდნაზე, ისე განათლების ხარისხზე. მშობლიურ ენაზე 

განათლების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, სახალხო დამცველი, წლებია, თავის 

ყოველწლიურ ანგარიშებში დეტალურად საუბრობს.1303 

წინა წლების მსგავსად, საანგარიშო პერიოდშიც გამოვლინდა დე ფაქტო ცხინვალის 

უშიშროების კომიტეტის მიერ აბიტურიენტების დაშინების ფაქტები.1304 ამ საკითხთან 

                                                   
1299 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატის 2020 წლის 27 ოქტომბრის №1310 წერილი. 

1300 ზემო აფხაზეთში აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, 

იანვარი, 2021. 
1301 გაეროს ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა საერთაშორისო პაქტი, მუხლი 13(1). 

1302 საქმეში, კატანი და სხვები მოლდოვას და რუსეთის წინააღმდეგ (პარაგრაფი 144), სასამართლომ მიიჩნია, 

რომ დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ენის პოლიტიკა, ამ რეგიონში მცხოვრები 

მოლდოველი თემის ენისა და კულტურის რუსიფიკაციას ისახავდა მიზნად, რაც არღვევდა ადამიანის 

უფლებათა ევროპულ კონვენციას და დე ფაქტო მთავრობის ქმედებებზე რუსეთის ფედერაციის 

პასუხისმგებლობას წარმოშობდა, რადგან ამ უკანასკნელს კონტროლს სწორედ რუსეთის ფედერაცია 

უწევდა.  

1303 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, 402.  

1304 კაგებეს ზეწოლა ახალგორელ აბიტურიენტებზე, რეგიონის დეპოპულაციის მცდელობა, 

ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/2NM2lkT >[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 
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დაკავშირებით საქართველოს სახალხო დამცველმა საჯარო განცხადებაც გაავრცელა.1305 

სამწუხაროდ, ეს ინფორმაცია კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია იმისა, თუ რა გამოწვევების 

წინაშე დგანან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ჩვენი თანამოქალაქეები 

მშობლიურ ენაზე განათლების ხელმისაწვდომობის კუთხით. კვლავ გრძელდება ბავშვთა 

საყოველთაოდ აღიარებული უფლებების დარღვევა, სკოლის მოსწავლეებსა თუ 

პედაგოგებზე ეთნიკური ნიშნით დევნა და ფსიქოლოგიური ზეწოლა.  

2020-2021 სასწავლო წლის მონაცემებით, ოკუპირებული გალის რაიონში ფუნქციონირებს 

30  სრული ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა, 9 სკოლამდელი დაწესებულება, 5 

სახელოვნებო სკოლა. სკოლებში 2021 წლის იანვრის მდგომარეობით, მოსამზადებლიდან 

მე-11 კლასის ჩათვლით, ირიცხება 3828 მოსწავლე.1306 მათი რიცხვი 2019-2020 სასწავლო წლის 

მონაცემებით იყო 3861.1307 30-ვე სკოლაში დასაქმებულია  960 მასწავლებელი და ტექნიკური 

პერსონალი.1308 საბავშვო ბაღებში ირიცხება 557 აღსაზრდელი.1309  

 

ოკუპირებული გალის რეგიონში, პანდემიის პირობებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

გამოწვევა იყო ონლაინ სწავლება.  ჩატარებულმა გამოკითხვამ1310 დაადგინა, რომ სკოლის 

3861 მოსწავლიდან  ინტერნეტსა და კომპიუტერზე  წვდომა  ჰქონდა მხოლოდ 1648   

                                                   
1305 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 24 იანვრის განცხადება, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/2ZD1CoD>[ბოლოს ნანახია 30.03.2021]. 

1306     გალის რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. 2021 

წლის იანვარი.  

1307 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020. 

1308 მათ შორის:  მასწავლებელი - 773, ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი - 187. აქედან 28 

ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლაში - 913 მასწავლებელი და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური 

პერსონალი;   2 საჯარო სკოლაში - 40 პედაგოგი, 7 - ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი. 

1309 გალის რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. 2021 

წლის იანვარი. 

1310 2020 წლის აპრილში, გალის რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრმა ჩაატარა გამოკითხვა, 

რომელიც მიზნად ისახავდა დაედგინა, რამდენად ხელმისაწვდომი იყო გალში მოსწავლეებისა და 

მასწავლებლებისთვის  ინტერნეტი, ასევე, რამდენ მათგანს ჰქონდა კომპიუტერი.  

4428 4363 4267
4095

3828

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2020-2021

მოსწავლეთა რაოდენობა გალის რაიონის სკოლებში

მოსწავლეთა საერთო რაოდენობა
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მოსწავლეს. ამ 1648  მოსწავლიდან  გაკვეთილები დისტანციურად  ჩაუტარდა  მხოლოდ  873 

-ს, რადგან დანარჩენ  775 მოსწავლეს, მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, არ ჰქონდა 

ინტერნეტპაკეტის  ხშირად  შეძენის საშუალება.1311   

რაც შეეხება ოკუპირებულ ახალგორს, 2020 სასწავლო წლის მონაცემებით, ახალგორის 

ქართულ სკოლებში, ჯამურად 63 მოსწავლე ირიცხება და 121 პედაგოგია დასაქმებული. 

ამჟამად იქ 7 სკოლა ფუნქციონირებს. აქედან, 6 სკოლაში ისწავლება ქართულად და ისიც 

მხოლოდ მე-7-დან მე-11 კლასამდე. დანარჩენ შემთხვევებში, ქართულ ენას კვირაში 

მხოლოდ ხუთი საათი ეთმობა. პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით, ყველა სკოლაში 

განათლების მიღება მხოლოდ რუსულ ენაზე დაიშვება.1312 

 

ყოველწლიურად მცირდება ახალგორის სკოლებში პირველკლასელთა რაოდენობა. 2020 

სასწავლო წელს, ახალგორის შვიდი სკოლიდან, ოთხ სკოლას (ბალაანი, კორინთა, ახმაჯავი, 

ზემო ბოლო) საერთოდ არ ჰყავდა პირველკლასელი. ოკუპირებულ ახალგორში განათლების 

მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე, სახალხო დამცველი, წლებია, თავის 

ყოველწლიურ ანგარიშებში საუბრობს.1313 

 

                                                   
1311 გალის რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, 2021 

წლის იანვარი. 

1312 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის განათლების სამსახურის მიერ სახალხო დამცველის 

წარმომადგენლისთვის მოწოდებული ინფორმაცია, თებერვალი 2021 წელი. 

1313 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020. 

118 105 98 85
63
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მოსწავლეთა საერთო რაოდენობა ახალგორის ქართულ სკოლებში

მოსწავლეთა საერთო რაოდენობა

სკოლის 

დასახელება/მოსწავლეთ

ა რაოდენობა კლასების 

მიხედვით 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI სულ 

ახალგორის ქართული 0 2 4 1 2 7 1 5 1 5 9 37 
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რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უმაღლესს განათლებას, საქართველოს 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების 

საფუძველზე1314 ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, საქართველოს უმაღლეს 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე, 2020 წელს, ოკუპირებული აფხაზეთიდან 2462 და 

ცხინვალის რეგიონიდან 145 აბიტურიენტი ჩაირიცხა (აქედან 12 ახალგორიდან). 484 

აპლიკანტი ჩაირიცხა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, მათგან 173 - კერძო, 

ხოლო 311 - საჯარო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ 

დაწესებულებაში.1315 

ოკუპირებული აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში ჩარიცხულ აბიტურიენტთაგან 2020 წელს სახელმწიფო სასწავლო 

გრანტი, გამოცდების ქულების შესაბამისად, მოიპოვა 448 სტუდენტმა.1316  

კვლავ გამოწვევად რჩება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, საქართველოს კონტროლირებად 

ტერიტორიაზე გაცემული უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომების 

აღიარება. დე ფაქტო ხელისუფლებები მათ არ აღიარებენ. შესაბამისად, ახალგაზრდებს 

უჭირთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დასაქმება. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, ისინი 

დამკვიდრებას თბილისში ან სხვა ქალაქში ცდილობენ, რაც ოჯახების ხელოვნურად 

გაყოფას იწვევს.  

                                                   
1314 2020 წლის 7 ივლისი №77 ბრძანებით დამტკიცდა ოკუპირებულ  რეგიონში მცხოვრები 

აბიტურიენტების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

გაუვლელად  ჩარიცხვისა  და დაფინანსების წესი. ზემოაღნიშნული წესის შესაბამისად: ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების გარეშე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვის უფლება 

აქვთ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირებს, რომლებიც ბოლო 2 წლის 

განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს 

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში და რომელთა სრული 

ზოგადი განათლება აღიარებულია საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ. 
1315 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2021 წლის 10 

თებერვლის №Mes 1 21 0000085550  წერილი. 

1316 იქვე. 

ახალგორის რუსული 11 10 4 4 7 6 6 6 3 6 3 66 

იკოთი 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 15 

ბალაანი 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 

კორინთა 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

ახმაჯი (საბაზო) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

ზემო ბოლო (საბაზო) 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5 

სულ 12 14 9 8 11 16 10 14 8 12 15 129 
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26.6. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ქალებისა და გოგოების 

უფლებრივი მდგომარეობა 

 

2020 წელი, საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ქალებისა 

და გოგოებისთვის. კოვიდ პანდემიამ დამატებითი ბარიერები შექმნა ბაზისურ სერვისებზე 

ხელმისაწვდომობის კუთხით. შეიზღუდა ეკონომიკური საქმიანობის არეალი, პანდემიის 

რეგულაციებიდან გამომდინარე, შეჩერდა მშენებლობა, ვაჭრობა, ტურიზმი, რამაც 

საგრძნობლად გააუარესა მათი ეკონომიკური მდგომარეობა. საქართველოს სახალხო 

დამცველისთვის მოწოდებული ინფორმაციით, აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლების 

მხრიდან მოსახლეობას არანაირი სახის დახმარება არ მიუღია.  

საანგარიშო პერიოდში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები კონფლიქტით 

დაზარალებული ქალებისთვის, ერთ-ერთი  პრობლემური საკითხი იყო  ვირუსის 

პრევენციისა და არსებული რეგულაციების შესახებ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა. 

მაგალითად, ინფორმაციის მიღების ძირითადი წყარო გალში  სამედიცინო პუნქტები და 

სკოლა იყო. მისი დახურვის შედეგად კი, ისინი ინფორმაციულ ვაკუუმში აღმოჩნდნენ.1317  

წინა წლების მსგავსად, კვლავ გამოწვევად რჩება სექსუალური და რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის უფლება. მას შემდეგ, რაც აფხაზეთის დე ფაქტო პარლამენტმა 2016 წელს 

აბორტის სრულ აკრძალვას დაუჭირა მხარი, ამჟამად მოქმედი ე.წ. კანონი „ჯანდაცვის 

შესახებ“,  არ ითვალისწინებს ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტას სამედიცინო ჩვენების 

არსებობის შემთხვევაშიც კი. აღნიშნულ გამოწვევებზე სახალხო დამცველი 2019 წლის 

ანგარიშში დეტალურად საუბრობს.1318 ქალებისთვის პრობლემური საკითხია 

კონტრაცეპტივებზე ხელმისაწვდომობაც. შესაბამისად, კვლავ მიმართავენ სხვადასხვა  

აკრძალულ ხერხს, აბორტის სერვისის მისაღებად. პანდემიამ უარყოფითი გავლენა იქონია 

სამშობიარო სახლებზე წვდომის მიმართულებითაც. ქალებს არ ჰქონდათ შესაძლებლობა 

საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მიეღოთ ეს სერვისი.1319  

2020 წელს COVID 19-ით გამოწვეულმა სოციალურმა იზოლაციამ, ასევე გაზარდა 

გენდერული ნიშნით ძალადობა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები 

კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობა აღნიშნავს1320, რომ ოჯახში ძალადობის 

შემთხვევებმა იმატა,  თუმცა ეს არ ასახულა გაზრდილ მიმართვიანობაში, რადგან დე 

ფაქტო   სამართალდამცავი უწყება ამ პრობლემისადმი მგრძნობიარე არ არის, ხოლო 

ადგილზე არ მუშაობენ საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

                                                   
1317 ჩაღრმავებული ინტერვიუ გალში მცხოვრებ ქალებთან. 19.01.2021.  

1318 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020. 

1319 სახალხო დამცველისთვის მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, აფხაზეთის ტერიტორიის დატოვება 

შესაძლებელი იყო მხოლოდ სამშობიარო გართულებების შემთხვევების დროს, გამოვლინდა 1 შემთხვევა, 

როდესაც ახალშობილს ჟანგბადი დასჭირდა და ის ქუთაისის სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს 

მშობლის გარეშე.  

1320 ჩაღრმავებული ინტერვიუ ცხინვალში მცხოვრებ ქალებთან, 27.01.2021. 



448 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

რომელთა საქმიანობაც სიტუაციას შედარებით ამსუბუქებს ოკუპირებულ აფხაზეთის 

რეგიონში. 

სახალხო დამცველისადმი მოწოდებული ინფორმაციით1321, პანდემიის პერიოდში 

საგრძნობლად იმატა ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონში მცხოვრები პირების მხრიდან, 

გალში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ბაზაზე მოქმედ ცხელ ხაზზე 

მიმართვიანობამ. აღსანიშნავია, რომ რეგიონში მდებარე კრიზისულ ცენტრებში 

შესაძლებელია მხოლოდ დღის სერვისებით სარგებლობა, რაც გულისხმობს იურისტისა და 

ფსიქოლოგის კონსულტაციებს.1322 განსაკუთრებით, პანდემიის პირობებში, კიდევ უფრო 

ნათლად გამოჩნდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ძალადობის მსხვერპლთა 

თავშესაფრების საჭიროება.     

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას და  საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს:  

 აწარმოოს მოლაპარაკებები, ყველა შესაძლო ფორმატის გამოყენებით, რათა 

საოკუპაციო რეჟიმებმა, დაიცვან მოსახლეობის გადაადგილების თავისუფლება 

საოკუპაციო ხაზის მთელ პერიმეტრზე უკანონო შეზღუდვების მოხსნის გზით და 

ე.წ. გადასასვლელების შეუფერხებელი მუშაობით;   

 აწარმოოს მოლაპარაკებები, ყველა შესაძლო  საერთაშორისო  ფორმატის 

გამოყენებით, რათა რუსეთის ფედერაციის მთავრობამ დაუშვას საერთაშორისო 

მონიტორების სრული და შეუზღუდავი წვდომა საქართველოს ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე. 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს: 

 გაზარდოს არაფორმალური განათლების პროექტების რაოდენობა  ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე, დონორებისა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით; 

 გაგრძელდეს ქართული ენის სწავლება ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

ორგანიზებულ ან დაფინანსებულ საზაფხულო ბანაკებსა და საზაფხულო 

სკოლებში ოკუპირებული ტერიტორიიდან მონაწილე ბავშვებისა და 

ახალგაზრდებისათვის; სტუდენტებს, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

სწავლის პარალელურად, შეეთავაზოთ ქართული ენის სასწავლო პროგრამები;  

 შემუშავდეს სტიპენდიის ან/და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა 

სტუდენტებისათვის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, რათა გამოცდების 

წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში, მათ შეძლონ უნივერსიტეტში სწავლის 

გაგრძელება;  

 გაგრძელდეს ახალი სტუდენტური საცხოვრებლების აშენება, ხოლო იქამდე  

გამოიყოს უკვე არსებულ საცხოვრებლებში შესაბამისი კვოტა სტუდენტებისათვის, 

ოკუპირებული ტერიტორიიდან.  

                                                   
1321 ჩაღრმავებული ინტერვიუ გალში მცხოვრებ ქალებთან, 19,01.2021 

1322 ჩაღრმავებული ინტერვიუ გალში მცხოვრებ ქალებთან. 19.01.2021. 
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შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს: 

 აწარმოოს მოლაპარაკებები სხვადასხვა დონორ და საერთაშორისო 

ორგანიზაციასთან, ოკუპირებულ აფხაზეთში, და განსაკუთრებით, გალის რაიონში 

სკოლის მოსწავლეებისა და ახალგაზრდებისათვის არაფორმალური განათლების 

მიღების შესაძლებლობების ხელშესაწყობად;  

 საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით, შეიმუშაოს გარკვეული 

პროექტები,  რომლის მიზანიც იქნება, საოკუპაციო რეჟიმის მიერ, ე.წ. გამშვები 

პუნქტების არაპროგნოზირებადი ჩაკეტვის შედეგად იქ მცხოვრები 

მოსახლეობისთვის მიყენებული ზიანის შემსუბუქება.    

 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრს: 

 განახლდეს ამბულატორიული დიაგნოსტირების ხარჯის დაფინანსება 

ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის, რომელიც 2017 წლამდე 

ფინანსდებოდა;   

 პაციენტებისათვის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების ეფექტიანად მისაწოდებლად, გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები. 

გადაიხედოს რეფერალური კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღების დრო და 

შემთხვევების განიხილოს უმოკლეს ვადაში; 

 ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მომუშავე ექიმები ჩართოს გადამზადების იმ 

პროგრამებში, რომლებსაც საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე მომუშავე 

ექიმები გადიან, ასევე გაზარდოს მხარდაჭერა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებებისა და სამედიცინო პერსონალისათვის. 
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27. იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა უფლებრივი 

მდგომარეობა 

27.1. შესავალი 

2020 წლის ბოლოს მონაცემებით, საქართველოში 288 146 დევნილი პირი და  91 023  დევნილი 

ოჯახია რეგისტრირებული. მათი უფლებრივი მდგომარეობა ქვეყანაში არსებითად არ 

გაუმჯობესებულა. გასული პერიოდის აქტუალური პრობლემების გარდა, დამატებითი 

გამოწვევებიც გამოიკვეთა.  

მიმდინარე წლისთვის სახელმწიფოს 42 370  ოჯახი ჰყავს განსახლებული, ხოლო 40 131  

ოჯახს დადგენილი წესით შევსებული აქვს განაცხადი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის 

მოთხოვნით და განსახლების მოლოდინშია.1323 საანგარიშო წელს 1 977 დევნილი ოჯახი 

უზრუნველყვეს გრძელვადიანი საცხოვრებლით.1324 სამწუხაროდ, არ შეცვლილა 

განსახლებასთან დაკავშირებული დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებების პრაქტიკა. 

დამატებით, გამოიკვეთა ახალაშენებულ ან რეაბილიტირებულ შენობებში სულადობის 

მიხედვით განსახლების არასათანადო დაგეგმვა და გარკვეული განსახლების 

პროგრამების განხორციელების გაჭიანურებაც.  

დევნილთა უფლებრივ მდგომარეობაზე უარყოფითი გავლენა იქონია პანდემიამაც, რამაც 

დევნილთა სოციალური მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა.   

27.2.დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება 

 

დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება რამდენიმე პროგრამის მეშვეობით, ახალაშენებულ 

ან რეაბილიტირებულ შენობებში, კერძო საცხოვრებლის შესყიდვის - ე. წ. „სოფლად 

სახლის“,   ვეტერანი დევნილების განსახლების, დევნილთა საკუთრებაში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე საცხოვრებლების მშენებლობითა და მართლზომიერ მფლობელობაში 

არსებული ფართების დაკანონების პროექტების მეშვეობით ხორციელდება. მიუხედავად 

იმისა, რომ ვეტერან დევნილთა განსახლების ცალკე პროგრამა თითქმის 2 წელია არსებობს, 

ამ პროგრამის ფარგლებში 2019-2020 წლებში ოჯახები არ განსახლებულან. მართალია, ამ 

პროგრამაში ჩართვის მიზნით, განაცხადი 1 301 ვეტერან დევნილთა ოჯახმა გააკეთა1325 და 

განსახლების მოლოდინიც აქვთ, თუმცა ჯერ კიდევ 2019-2020 წლებში რეგისტრირებული 

განაცხადების განხილვა 2021 წელს გაგრძელდება. ეს ცალსახად უნდა შეფასდეს ვეტერან 

                                                   
1323 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2021 წლის 12 

თებერვლის №03/2073 წერილი. 

1324 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2021 წლის 1 

მარტის  №03/3334 წერილი. 

1325 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2021 წლის 12 

თებერვლის №03/2073 წერილი. 
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დევნილთა განსახლების პროგრამის გაჭიანურებად, რაც მოლოდინის რეჟიმში მყოფ 

დევნილთა უფლებრივ მდგომარეობაზე უარყოფითად აისახება. 

2020 წლის განმავლობაში, ახალაშენებულ ან რეაბილიტირებულ შენობებში დევნილთა 

გრძელვადიანი განსახლება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში განხორციელდა - გორსა 

და ხაშურში განსახლდა 72 ოჯახი, თბილისში - 255, წყალტუბოში - 140, ქუთაისში - 274,  

ხოლო ზუგდიდში - 360 ოჯახი.1326 განსახლებებზე დაკვირვებით გამოიკვეთა, რომ სსიპ 

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, 

კონკრეტულ ქალაქში გრძელვადიან განსახლებამდე, სულადობის მიხედვით არსებულ 

მოთხოვნებს არ ითვალისწინებს. მართალია, სააგენტომ წერილობითი კომუნიკაციის დროს 

აპარატს აცნობა, რომ განსახლების დაგეგმვისას ითვალისწინებს ამ მოთხოვნას,1327 თუმცა 

პრაქტიკა საპირისპიროზე მიუთითებს. მაგალითად, საანგარიშო პერიოდში, თბილისში 

განხორციელებული გრძელვადიანი განსახლების ფარგლებში, 3-4 სულადობის მქონე 

ოჯახებისათვის განკუთვნილი ბინა არ განაწილებულა. მაშინ, როდესაც აპარატში 

წარმოდგენილი განცხადებებიდან დიდი ნაწილი სწორედ ამგვარი ბინებით 

უზრუნველყოფის მოთხოვნას შეეხებოდა. თავის მხრივ, სააგენტომ აპარატს ვერ მიაწოდა 

ინფორმაცია საქართველოს მთელ ტერიტორიასა და, მათ შორის, კონკრეტულ რაიონებში 

სულადობის მიხედვით არსებული მოთხოვნის შესახებ. ამგვარი ინფორმაციის 

არარსებობის პირობებში, კი დევნილი ოჯახების ინტერესები, შესაძლოა, 

გაუთვალისწინებელი დარჩეს და გრძელვადიანი განსახლების პროცესი სამართლიანად 

ვერ დაიგეგმოს. დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების დაწყებამდე, აუცილებელია, 

გამოვლინდეს რა საჭიროებებია ამა თუ იმ რეგიონში და დევნილი ოჯახების 

განსასახლებლად ბინების შეძენისას, უწყებამ მხედველობაში მიიღოს სწორედ ეს 

საჭიროებები. 

27.3.სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის შემცველი 

ობიექტებიდან დევნილთა განსახლება 

 

2020 წელს, გასული წლებისაგან განსხვავებით, ყველაზე მეტი ე.წ. ნგრევადი ობიექტი - 96 

შენობა და მათში მცხოვრები 711 ოჯახი განსახლდა, რასაც სახალხო დამცველი დადებითად 

აფასებს. თუმცა, გაწეული ძალისხმევის მიუხედავად, კვლავაც რჩება გამოწვევები. 

კერძოდ, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის შემცველი 

ობიექტების რიცხვი კვლავ მაღალია. ამჟამად ექსპერტიზის საფუძველზე შეფასებული 

მძიმე მდგომარეობაში მყოფი 90 ობიექტიდან, 71 სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის 

                                                   
1326სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2021 წლის 12 

თებერვლის №03/2073 წერილი. 

1327 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2021 წლის 1 

მარტის  №03/3334 წერილი. 
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მომეტებული საფრთხის შემცველია. დანარჩენი 19 ობიექტი კი, დევნილთათვის კერძო 

საკუთრებაშია გადაცემული1328 და სააგენტო მათ მდგომარეობას აღარ ამოწმებს.  

თავის მხრივ, შენობების მდგრადობის საექსპერტო შეფასება კვლავაც დევნილთა 

მიმართვიანობის საფუძველზე ხდება და არ ატარებს პროაქტიულ ხასიათს. საანგარიშო 

პერიოდში მხოლოდ 35 ობიექტის მდგრადობა დევნილთა განცხადების საფუძველზე 

შემოწმდა. ვინაიდან, ერთ-ერთი გამოწვევა ე. წ. ნგრევადი შენობების ზუსტი მონაცემების 

არარსებობაა, საქართველოს სახალხო დამცველი კიდევ ერთხელ ამახვილებს ყურადღებას 

საექსპერტო შეფასებების ინტენსიურად და პროაქტიულად ჩატარების საჭიროებაზე, რაც 

შესაძლებელს გახდის მათი ზუსტი რაოდენობის დადგენას. ზუსტი მონაცემების 

უქონლობის პირობებში, სიცოცხლისა და მომეტებული საფრთხის ქვეშ მყოფი ოჯახების 

ნაწილი სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნვის მიღმა რჩება, ვერ ხერხდება მათი საჭიროებების 

დროული გამოვლენა და განსახლება. ამდენად, მნიშვნელოვანია გაფართოვდეს 

საექსპერტო შეფასების გზით შესამოწმებელი შენობების რაოდენობა.  

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში ინდივიდუალური საქმეების შესწავლისას 

ასევე გამოიკვეთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის 

შემცველი ობიექტებიდან დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების ხარვეზები. იმის გამო, 

რომ ამ დრომდე არ არსებობს დევნილი ოჯახების ე.წ. ნგრევად შენობაში ფაქტობრივად 

ცხოვრების დამადასტურებელი გაწერილი კრიტერიუმები/პროცედურები, ზოგიერთ 

შემთხვევაში ოჯახს განსახლებაზე დაუსაბუთებლად ეთქვა უარი. ამდენად, ისევ სახეზეა 

დევნილთა განსახლების მარეგულირებელ შესაბამის აქტში სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტებიდან დევნილთა 

განსახლების წესის გაწერის საჭიროება, რაც შენობაში მონიტორინგის ჩატარებასა და 

ფაქტობრივად ცხოვრების გამოსაკვლევად ყველა აუცილებელ პროცედურას განსაზღვრავს.  

27.4. ახალი კორონავირუსის მასშტაბურად გავრცელების თავიდან აცილების 

მიზნით დაწესებული შეზღუდვებით გამოწვეული პრობლემები 

 

ახალი კორონავირუსის მასშტაბური გავრცელების თავიდან აცილებისთვის, ერთ-ერთი 

ძირითადი რეკომენდაცია ჰიგიენის დაცვაა (ხელების ხშირი დაბანა წყლითა და საპნით). 

ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით,1329 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად განსახლების 

ობიექტების ნაწილში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების 

გაუმართაობის/ხელმისაწვდომობის პრობლემებია. გარდა ამისა, დევნილთა ნაწილს 

საერთო სველი წერტილებით უწევს სარგებლობა, კერძოდ, დევნილებს ზოგიერთ 

შემთხვევაში არ მიეწოდებათ წყალი, ხოლო ზოგიერთ განსახლების ობიექტში 

                                                   
1328სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2021 წლის 8 

თებერვლის №03/1578 წერილი. 

1329 აპარატში მოქალაქეთა მომართვიანობისა და სხვადასხვა დროს ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად 

მოპოვებული ინფორმაცია. 
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გაუმართავი/ამორტიზებული საკანალიზაციო სისტემაა.1330 ასეთ ობიექტებში მცხოვრებ 

დევნილ ოჯახებს  არ აქვთ შესაძლებლობა, დაიცვან ახალი კორონავირუსის მასშტაბურად 

გავრცელების თავიდან აცილებისთვის გაცემული მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, 

ვინაიდან მათ არ მიუწვდებათ ან/და ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი ჰიგიენის დასაცავ 

(ხელების ხშირი დაბანა) აუცილებელ საშუალებებზე. რისკს ზრდის საერთო სველი 

წერტილებით სარგებლობაც.   

დევნილთა მომართვიანობის შედეგად, დამატებით გამოიკვეთა სოციალური 

პრობლემებიც. კერძოდ, როგორც მოგეხსენებათ, სახელმწიფომ ელექტროენერგიისა და 

ბუნებრივი აირის გარკვეული ოდენობის  დანახარჯებზე სამი თვის განმავლობაში 

სუბსიდირება განახორციელა.1331 493 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად განსახლების 

ობიექტი1332 კი, სხვადასხვა მიზეზების გამო ჯერ კიდევ არ არის გაზიფიცირებული 

(ზოგიერთ შენობაში გაზიფიცირება უსაფრთხოების ნორმების არარსებობის გამო არ 

მომხდარა, ზოგიერთი კი არ არის განკუთვნილი დევნილთა გრძელვადიანი 

განსახლებისათვის). ასეთ შემთხვევაში ოჯახები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიას 

მოიხმარდნენ და დანახარჯმა დადგენილ ლიმიტს გადააჭარბა, რის გამოც მათ ვერ 

ისარგებლეს სახელმწიფოს დახმარებით.  

კიდევ ერთი პრობლემაა - შემოსავლის დაკარგვა. პანდემიის მასშტაბური გავრცელების 

თავიდან ასაცილებლად დაწესებული შეზღუდვების ფარგლებში, საქართველოს 

მოსახლეობის ნაწილმა დაკარგა სამსახური და, შესაბამისად, შემოსავალიც, მათ შორის 

იყვნენ იძულებით გადაადგილებული პირებიც. დევნილთა ინფორმაციით, რადგანაც მათი 

უმეტესობა არაფორმალურად იყო დასაქმებული და არ ჰქონიათ სტაბილური სამსახური, 

ვერ შეძლეს დასაქმების ფაქტის დადასტურება. შესაბამისად, საამისოდ სახელმწიფოს 

მიერ გამოყოფილი დახმარების მიღმა აღმოჩნდნენ, რამაც, ცხადია, ისედაც სოციალურად 

შეჭირვებული - მოწყვლადი დევნილი ოჯახების მდგომარეობა კიდევ უფრო გაართულა.  

რეკომენდაციები 

 

სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს:  

 2021 წელს განხორციელდეს ვეტერან დევნილთა განსახლების პროგრამა; 

 აღირიცხოს დევნილთა განსახლების ისეთი ობიექტები, რომლებთან 

დაკავშირებითაც არ არსებობს საექსპერტო შეფასება, მაგრამ მათი მდგრადობა, 

                                                   
1330 მაგალითად, ქ. წყალტუბო, ყოფილი სანატორიუმი „თბილისი“, ყოფილი სანატორიუმი „მეგობრობა“, ქ. 

თეთრიწყარო, დევნილთა კომპაქტური ჩასახლება, ფარნავაზის ქ. № 5 და ა. შ. 

1331 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 3 აპრილის № 220 დადგენილება და 2020 წლის 30 ოქტომბრის № 

655 დადგენილება. 

1332 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2020 წლის 29 

მაისის № 03/7003 წერილი. 
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შესაძლოა, საფრთხის შემცველი იყოს მობინადრეთათვის და შემოწმდეს ისინი 

საექსპერტო შეფასების გზით; 

 2021 წელს, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის 

შემცველი ყოფილი კოლექტიური განსახლების ობიექტებიდან, გრძელვადიანად 

განსახლდეს არანაკლებ 450 დევნილი ოჯახი;  

 ქირით უზრუნველყონ სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მომეტებული 

საფრთხის შემცველ ყოფილ კოლექტიურად განსახლების ობიექტებში მცხოვრები 

ის დევნილი ოჯახები, რომელთა გრძელვადიანი განსახლებაც სათანადო რესურსის 

არარსებობის გამო მიმდინარე წელს ვერ მოხერხდება; 

 აღრიცხონ დევნილები, რომლებმაც ახალი კორონავირუსის მასშტაბურად 

გავრცელების თავიდან ასაცილებლად დაწესებული შეზღუდვების ფარგლებში 

დაკარგეს შემოსავალი, ვერ ისარგებლეს სახელმწიფოს მიერ გათვალისწინებული 

კომპენსაციით, და ეს პირები ჩართონ სააგენტოს თვითდასაქმების პროგრამებში. 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს: 

 შევიდეს ცვლილებები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს №320 ბრძანებაში და 

გაიწეროს სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის 

შემცველი ობიექტებიდან დევნილთა განსახლების შესაბამისი წესი, რომელიც 

განსაზღვრავს მონიტორინგის ჩატარებასა და ფაქტობრივად ცხოვრების 

გამოსაკვლევად საჭირო ყველა პროცედურას. 
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28. ეკომიგრანტების უფლებრივი მდგომარეობა 

28.1. შესავალი 

2020 წელს ეკომიგრანტთა უფლებრივი მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა. ძირითად 

გამოწვევას განსახლებისთვის გამოყოფილი თანხების სიმცირე და ეკომიგრაციის 

გამომწვევი მიზეზების წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების გატარების ნაკლებობა 

წარმოადგენს. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები, უმეტესწილად, დამდგარი შედეგების 

მიხედვით რეაგირებენ და მათ მიერ გაწეული სამუშაო პრევენციულ ხასიათს არ ატარებს. 

ამასთან, მუნიციპალიტეტები სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს არ აცნობებენ 

გეოლოგიური პროცესების თავიდან ასარიდებლად მათ მიერ გატარებული ღონისძიებების 

შესახებ.  

28.2. ეკომიგრანტთა განსახლება  

სამწუხაროდ, საქართველოში ყოველწლიურად იზრდება ეკომიგრანტი ოჯახების რიცხვი. 

2020 წლის ბოლოს მონაცემებით, სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის სააგენტოს (შემდგომში სააგენტო) მონაცემთა ბაზაში 6 749 ეკომიგრანტი 

ოჯახია რეგისტრირებული, მაშინ როდესაც 2017 წელს  5 009 ეკომიგრანტი ოჯახი იყო, 2018 

წელს - 5 457, ხოლო 2019 წელს - 6 187 ოჯახი. საანგარიშო წლის ბოლოსთვის კი სახელმწიფო 

უწყებებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფილია 2 391 ოჯახი.1333 თუმცა 2020 წელს სახელმწიფომ კიდევ უფრო ნაკლებ 

ეკომიგრანტ ოჯახს შეუსყიდა საცხოვრებელი სახლი, ვიდრე 2019 წელს.1334 საანგარიშო 

პერიოდში განსახლების თაობაზე დადებითი გადაწყვეტილება 482 ოჯახთან 

დაკავშირებით მიიღეს, მაგრამ მხოლოდ 270 საცხოვრებლის შესყიდვა მოხერხდა.1335 

მზარდი ეკომიგრანტი ოჯახების რაოდენობის გათვალისწინებით, და უსაფრთხო ადგილას 

მათი დროული განსახლებისთვის, მნიშვნელოვანია იმ პრობლემების გამოვლენა, რამაც 

გააჭიანურა დანარჩენი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის შესყიდვის პროცედურები. 

ამასთანავე, უფრო მეტი ოჯახისთვის რომ მოხერხდეს საფრთხის თავიდან არიდება, 

მნიშვნელოვანია საცხოვრებელი სახლის შესაძენად არსებული ფინანსური რესურსიც 

გაიზარდოს. 

პრობლემურია, რომ 2004-2012 წლებში განსახლებული ეკომიგრანტების ნაწილს დღემდე 

არ გადასცემია საცხოვრებელი კერძო საკუთრებაში. აღნიშნულ პერიოდში საქართველოს 

                                                   
1333სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2021 წლის 9 

თებერვლის №03/1610  წერილი და სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს  2021 წლის 4 თებერვლის №21/229 

წერილი. 

1334 2019 წელს 281 ოჯახი განსახლდა.  

1335 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 2021 წლის 9 

თებერვლის №03/1610 წერილის მიხედვით, მიღებულია 422 დადებითი გადაწყვეტილება და შეძენილია 

210 საცხოვრებელი სახლი. ხოლო აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2021 

წლის 3 თებერვლის №05/383 წერილის მიხედვით, შეძენილია 60 საცხოვრებელი სახლი. 
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სხვადასხვა რეგიონში განსახლებული 1062 ოჯახიდან1336 მხოლოდ 7571337 ოჯახს აქვს 

უძრავი ქონება საკუთრებაში გადაცემული, დანარჩენები კი განსახლების შემდეგ, 

სარგებლობაში არსებული  ქონების კერძო საკუთრებაში გადაცემის მოლოდინში არიან. 

ეკომიგრანტი ოჯახების რაოდენობის ზრდასთან ერთად, გაიზარდა მომეტებული 

საფრთხის შემცველ გარემოში მცხოვრები ოჯახების რაოდენობაც, 2019 წელს 219 ოჯახზე 

გაიცა დასკვნა მომეტებული საფრთხის შემცველ გარემოში ცხოვრების შესახებ, 2020 წელს, 

მსგავსი შეფასება გაიცა 357 ოჯახზე,1338 რაც 2019 წელთან შედარებით, გაზრდილი 

მაჩვენებელია. საანგარიშო პერიოდში კი მხოლოდ 50 ასეთი ოჯახი განასახლეს.  

მომეტებული საფრთხის ქვეშ მცხოვრები ოჯახების რაოდენობის ზრდის პარალელურად, 

უმნიშვნელოვანესია, განსახლებული ოჯახების რიცხვიც გაიზარდოს. 

28.3. ეკომიგრაციის პრევენცია 

 

წინა წლების მსგავსად, გამოწვევები რჩება ეკომიგრაციის პრევენციის კუთხით. ძალიან 

მნიშვნელოვანია ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა განსაკუთრებული ყურადღება 

გაამახვილონ ეკომიგრაციის პრევენციაზე და არა მხოლოდ შედეგების ლიკვიდაციაზე, რაც 

წლებია უკვე ტენდენციად ჩამოყალიბდა. იმის გათვალისწინებით, რომ ეკომიგრაციის 

პრევენცია კვლავაც გამოწვევად რჩება, საქართველოს სახალხო დამცველი კიდევ ერთხელ 

გაამახვილებს ყურადღებას პრევენციული ღონისძიებების უდიდეს მნიშვნელობაზე, 

რომელთა გატარების შემთხვევაში, შესაძლოა, მოხერხდეს ოჯახის განსახლების, ან ისეთი 

ტრაგიკული შედეგების თავიდან აცილება, როგორიც აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯოჭის შემთხვევა1339 იყო. მოპოვებული 

ინფორმაციის გაანალიზების შედეგად იკვეთება, რომ ადგილობრივი 

თვითმმართველობების უმრავლესობა არ ზრუნავს ეკომიგრაციის პრევენციაზე და 

მხოლოდ ზიანის დადგომის შემდეგ რეაგირებს. ზოგიერთ შემთხვევაში ზიანის 

ასანაზღაურებლად გატარებული ღონისძიებები არ არის საკმარისი ოჯახის 

უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. კერძოდ, ზიანის გამომწვევი მიზეზის 

აღმოუფხვრელად, მხოლოდ საცხოვრებელი სახლის გამაგრება სასურველ შედეგს ვერ 

გამოიღებს და, შესაძლოა, შენობა-ნაგებობა ისევ დაზიანდეს.1340 ამდენად, საქართველოს 

სახალხო დამცველს მნიშვნელოვნად მიაჩნია, რომ საჭირო ღონისძიებები მიმდინარე 

გეოლოგიური პროცესების შესაჩერებლადაც გატარდეს, რათა ზიანის გამოსასწორებლად 

                                                   
1336 სახალხო დამცველის 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2014, 620. 

1337 2016 წელს - 311 ოჯახს, 2017 წელს - 101 ოჯახს, 2018 წელს - 117 ოჯახს, 2019 წელს - 20 ოჯახს, 2020 წელს - 111 

ოჯახს გადაეცა საკუთრებაში. სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის 

სააგენტოს 2021 წლის 9 თებერვლის №03/1610 წერილი. 

1338 სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს  2020 წლის 23 იანვრის №21/119 წერილი. 

1339 ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3bMIvj1> [ბოლოს ნანახია 15.03.2021]. 

1340 მაგალითად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ოჯახს დახმარება გაეწია მხოლოდ სახლის 

გასამაგრებლად, თუმცა მეწყრული პროცესების შესაჩერებლად არაფერი გაუკეთებიათ. საბოლოო ჯამში, 

ოჯახთან დაკავშირებით, განსახლების საჭიროებაზე გაიცა დასკვნა. 
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გაწეულ ძალისხმევას არ ჰქონდეს ერთჯერადი ხასიათი და შედეგი გათვლილი იყოს 

გრძელვადიან პერსპექტივაზე.  

მუნიციპალიტეტების ნაწილს ბიუჯეტში საერთოდ არ აქვს გათვალისწინებული 

პრევენციის მიმართულებით სახსრები,1341 მიუხედავად იმისა, რომ მათ ტერიტორიაზე1342 

ცხოვრობენ ისეთი ოჯახები, ვის მიმართაც, გეოლოგიური პროცესების შესაჩერებლად, სსიპ 

გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ კონკრეტული რეკომენდაციები გასცა. საქართველოს 

სახალხო დამცველს არაერთხელ გაუმახვილებია ყურადღება პრევენციული 

ღონისძიებების მნიშვნელობაზე. ღონისძიებების გასატარებლად კი აუცილებელია 

სათანადო ფინანსური რესურსის არსებობა. ამ კუთხით, მნიშვნელოვანია, რომ 

მუნიციპალიტეტები ფლობდნენ ინფორმაციას პრევენციული ღონისძიებების 

გასატარებლად საჭირო ფინანსების რაოდენობის შესახებ, რათა შემდგომში მოახერხონ 

მათი მობილიზება. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტების ნაწილს 

ამგვარი ინფორმაცია არ აქვს დამუშავებული.1343 ინფორმაციის არარსებობის პირობებში 

კი, ვერ იგეგმება და, შესაბამისად, არ ტარდება საჭირო ღონისძიებები. აქვე უნდა 

აღინიშნოს ისიც, რომ ზოგი მუნიციპალიტეტი1344 არსებული ფინანსების ფარგლებში 

ახორციელებს გარკვეულ პრევენციულ ღონისძიებებს. თუმცა, სააგენტოს ინფორმირებას 

გატარებული ღონისძიებების თაობაზე, არ აქვს სისტემური ხასიათი. შესაბამისად, 

პრევენციის სახით სააგენტოს რეკომენდაციების საფუძველზე გატარებული 

ღონისძიებების თაობაზე ერთიანი სისტემატიზებული მონაცემების შესაგროვებლად, 

მნიშვნელოვანია, რომ რეკომენდაციის გამცემ ორგანოს - სსიპ გარემოს ეროვნულ 

სააგენტოს ჰქონდეს ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული სამუშაოს შესახებ. ეს 

შესაძლებელს გახდის,  დაინერგოს უკუგების პრინციპი და სააგენტო ინფორმირებული 

იყოს გაწეული სამუშაოების შედეგად მოვლენების სავარაუდო განვითარებისა და 

დამატებით კვლევის ჩატარების საჭიროების შესახებ.1345  

რეკომენდაციები 

სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს:   

 2021 წელს დასრულდეს 2004-2012 წლებში განსახლებული 305 ეკომიგრანტი 

ოჯახისათვის საცხოვრებელი ფართების  კერძო საკუთრებაში გადაცემის პროცესი; 

                                                   
1341 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია, გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის მერია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია, 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია. 

1342 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია, შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია, თერჯოლის 

მუნიციპალიტეტის მერია. 

1343 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია. 

1344 ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია. 

1345 მაგალითად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიმის საჯარო სკოლაზე, რომელთან 

დაკავშირებითაც გატარდა გარკვეული პრევენციული ღონისძიებები მეწყრული პროცესების 

შესაჩერებლად, ინფორმაციას არ ფლობდა სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო. 
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 სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოდან მიღებული გეოლოგიური დასკვნების 

გაანალიზების შედეგად, გამოვლინდეს მაღალი რისკის ქვეშ მცხოვრები ოჯახები 

და განსახლებისათვის გამოყოფილი თანხის მინიმუმ 30 % მოხმარდეს ასეთი 

ოჯახების განსახლებას. 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებს: 

 სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს მიეწოდოს ინფორმაცია ეკომიგრაციის 

პრევენციის კუთხით გატარებული ღონისძიებების შესახებ; 

 გამოითვალოს გასატარებელი ეკომიგრაციის პრევენციული ღონისძიებების 

სავარაუდო ღირებულება. 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის, ლანჩხუთის, ქარელის, გურჯაანის, ჩხოროწყუს, 

ზუგდიდის, წალენჯიხის, შუახევის, ზესტაფონისა და თერჯოლის მუნიციპალიტეტებს:  

 ბიუჯეტის ფორმირებისას, გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გამოვლენილ 

გეოლოგიურად აქტიურ ტერიტორიებზე პრევენციული ღონისძიებების 

გასატარებლად, გაითვალისწინონ  შესაბამისი ფინანსების მობილიზება. 
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29. უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში 

29.1. შესავალი 

 

სახალხო დამცველის აპარატი 2020 წელს, ახალი კორონავირუსის პანდემიის პირობებში, 

აქტიურად განაგრძობდა მუშაობას მიგრანტთა, თავშესაფრის მაძიებელთა და 

საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესწავლის 

მიმართულებით. თუმცა ქვეყანაში ეპიდემიური ვითარების შესაბამისად, მთავრობის მიერ 

დაწესებული ზომების გათვალისწინებით, შეზღუდული იყო დაგეგმილი მონიტორინგისა 

და ღონისძიებების ჩატარება.  

პანდემიის გამო საფრთხე შეექმნა ადამიანთა ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს, 

მიუხედავად მოქალაქეობრივი კუთვნილებისა და მიგრაციული სტატუსისა, მაგრამ მან 

განსაკუთრებით მძიმედ იმოქმედა იმ ჯგუფებზე, რომლებიც კორონავირუსის 

გავრცელებამდეც მოწყვლად მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. ამ კატეგორიას 

განეკუთვნებიან თავშესაფრის მაძიებელი, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის 

მქონე პირები, არალეგალური ან უდოკუმენტო მიგრანტები და არაფორმალურად 

დასაქმებული მიგრანტი მუშაკები. სწორედ ამიტომ, უაღრესად მნიშვნელოვანია, 

სახელმწიფომ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის და მისი მართვის პოლიტიკის 

დოკუმენტებში, აგრეთვე, ჰუმანიტარული და სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის 

პროგრამებში გაითვალისწინოს უცხოელთა ინტერესები, რათა უზრუნველყოს 

საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობით აღიარებული ადამიანის უფლებების 

დაცვა.  

29.2. სოციალურ-ეკონომიკურ მხარდამჭერ პროგრამებში ჩართულობა 

 

2020 წლის მაისში ხელისუფლების მიერ ახალი კორონავირუსით მიყენებული ზიანის 

შესამსუბუქებლად დამტკიცებული სოციალურ-ეკონომიკური მხარდამჭერი პროგრამების 

ადრესატები, საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად, მოქალაქეობის არმქონე, ლტოლვილის 

ან ჰუმანიტარული სტატუსის, აგრეთვე მუდმივი ბინადრობის მქონე პირებიც იყვნენ.1346 

პროგრამის ერთ-ერთი კომპონენტი ითვალისწინებდა სახელფასო ანაზღაურების გარეშე 

დარჩენილ პირთა ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას.1347 საგულისხმოა, რომ ამ 

გასაცემლის ბენეფიციარები არ იყვნენ საქართველოში შრომითი ბინადრობის მქონე 

უცხოელი პირები, მაშინ როდესაც, „უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევის“ მიხედვით, 

2019 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით, საწარმოთა 8%-ს (3,989 საწარმო) ჯამში 41,359 უცხო 

                                                   
1346 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 მაისის №286 დადგენილების დანართი №1-ის პირველი მუხლის 

მე-2 პუნქტი. 

1347 იქვე, მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი. 
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ქვეყნის მოქალაქე ჰყავდა დასაქმებული, რაც მთლიანი დასაქმების 5%-ია.1348 ამასთან, 2015-

2018 წლებში უცხოელებზე გაცემული ბინადრობის ნებართვების 40,7% შრომითი 

ბინადრობის ნებართვები იყო.1349 არსებული სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ შრომითი 

ბინადრობის მქონე უცხოელ პირებს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასა და სახელმწიფო 

ბიუჯეტის ფორმირებაში პოზიტიური ფინანსური წვლილი შეჰქონდათ. შესაბამისად, 

მათი სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის პროგრამებიდან სრული გამორიცხვა, მით 

უფრო ზემოთ განხილული მიზნობრივი სარგებლის მიღმა დატოვება, გაუმართლებელია 

და მათ სოციალურად დაუცველ მდგომარეობაში აყენებს. კოვიდ-19 და გადაადგილებული 

პირების შესახებ გაეროს მცირე პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით, სახელმწიფო 

ეკონომიკის განახლება და მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის კურსის 

შენარჩუნება სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღდგენის პროგრამებში მიგრანტ 

მუშაკთა ინკლუზიით არის შესაძლებელი.1350    

მორიგი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა უსახლკარო პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის 

მუნიციპალური პროგრამებიდან მიგრანტების გამორიცხვა. კერძოდ, უცხოელებს (გარდა 

თავშესაფრის მაძიებელი პირებისა) არ აქვთ ბინის ქირის კომპენსაციის, სოციალური 

საცხოვრისის ან/და მიუსაფარი პირებისთვის განკუთვნილი დროებითი თავშესაფრის 

სერვისებით სარგებლობის შესაძლებლობა. კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული 

ზიანი საქართველოს მოქალაქეების მსგავსად, საფრთხეს უქმნის მიგრანტების 

შემოსავლების სტაბილურობას, რის გამოც მაღალია რისკი, რომ ისინი ვეღარ შეძლებენ 

საცხოვრებლის დასაქირავებლად გათვალისწინებული ხარჯების გადახდას და 

უსახლკარო მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან. ამით წარმოიშობა სათანადო საცხოვრებლის 

უფლებით სარგებლობის საჭიროება, რაც სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამისი 

გადაუდებელი ზომების მიღებას მოითხოვს.    

29.3. თავშესაფრის მაძიებელთა და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა 

უფლებრივი მდგომარეობა და ძირითადი გამოწვევები 

 

2020 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით1351, საქართველოში სულ 1 188 საერთაშორისო დაცვის 

მქონე პირი ცხოვრობს, რომელთა შორის 494 ლტოლვილის, ხოლო 694 ჰუმანიტარული 

სტატუსის მქონე პირია. წარმოშობის (მოქალაქეობის) ქვეყნების მიხედვით, საერთაშორისო 

დაცვის მქონე პირთა სტატისტიკა შემდეგნაირად არის წარმოდგენილი:  

                                                   
1348 „უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა”, სექცია 7: დასაქმებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეები,  

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 2020 წ. 

1349„საქართველოს 2019 წლის მიგრაციის პროფილი“, ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3wbSGWe> [ბოლოს 

ნანახია: 30.03.2021]. 

1350 გაერო, კოვიდ-19 და გადაადგილებულ პირებზე მცირე პოლიტიკის დოკუმენტი, 2020 წლის ივნისი. 

1351 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის (დეპარტამენტის) წერილი №MIA 8 21 

00544133, 5 მარტი, 2021 წელი. 
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საანგარიშო პერიოდში კვლავ გამოწვევად რჩებოდა საერთაშორისო დაცვის მინიჭების 

დაბალი მაჩვენებელი. შესაბამისი სტატისტიკური ინფორმაციის თანახმად, 2020 წელს 

განხილული 377 საქმიდან, 355-ზე უარყოფითი გადაწყვეტილება იქნა გამოტანილი. მათ 

უმრავლესობაზე - 327 საქმეზე უარი გამომდინარეობდა საერთაშორისო დაცვის 

მოთხოვნის მიზეზის არარსებობიდან, ხოლო 19 საქმეზე უარი სახელმწიფო უსაფრთხოებას 

ეფუძნებოდა.  
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ამ მხრივ საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ საანგარიშო პერიოდში განხილული სირიის 

არაბული რესპუბლიკის მოქალაქეების 11-ვე საქმეზე უარი სახელმწიფო უსაფრთხოების 

საფუძვლით იყო გამოტანილი. უსაფრთხოების არგუმენტით სტატუსის მინიჭების 

თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილებების კონტექსტში, საგულისხმოა გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნის შეფასებები, რომლის მიხედვითაც, სირია 

მეათე წელია საომარ ვითარებაშია, კვლავ შემაშფოთებელია ადამიანის უფლებათა 

დარღვევის ფაქტები და იქ ცხოვრება კვლავ ღამის კოშმარში ცხოვრებად რჩება.1352  

საანგარიშო პერიოდში თავშესაფრის მაძიებლები და საერთაშორისო დაცვის მქონე 

პირები ახალი გამოწვევის წინაშე დადგნენ, რომელიც საიდენტიფიკაციო მოწმობების 

გაცემისა და გაგრძელების შეზღუდვას ეხებოდა. საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატმა 2020 წლის განმავლობაში ათეულობით საქმე შეისწავლა, სადაც სსიპ 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს არ მიუღია გადაწყვეტილება მათ მიერ 

მოთხოვნილი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის გაცემის საკითხზე.1353 მართალია, საკითხის 

გადაჭრა უმეტეს შემთხვევაში მოგვიანებით მოხერხდა, თუმცა ყველა ამ საქმეში, 

საკითხზე გადაწყვეტილების მისაღებად კანონით დადგენილი ვადა უხეშად დაირღვა, 

ხოლო ზოგ შემთხვევაში, მაგალითად, თავშესაფრის მაძიებლის დროებითი 

საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის, ჰუმანიტარული სტატუსის საფუძველზე შესაბამისი 

ბინადრობის ნებართვის, მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირისთვის ახალი 

ვადით საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის გაცემას, პირები დღემდე ელოდებიან. ამგვარი 

პრაქტიკა კორონავირუსის პანდემიის ფონზე საგანგაშო შედეგების მომტანი შეიძლება 

იყოს, ვინაიდან მოქმედი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის არქონის მიზეზით პირს 

ერთმევა შესაძლებლობა ისარგებლოს პირველადი ჯანდაცვის, ახალ კორონავირუსზე 

ტესტირებისა და მისი მკურნალობის სერვისებით, აგრეთვე, სოციალურ-ეკონომიკური 

მხარდაჭერის პროგრამებით. ანალოგიური პრობლემები შეიქმნა მიგრანტთა ბინადრობის 

ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებითაც, რაზეც ქვემოთ ვისაუბრებთ. საქართველოში 

მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის შესაბამისი სტატუსის მოპოვება და 

საიდენტიფიკაციო დოკუმენტებით სარგებლობა სხვა მნიშვნელოვანი უფლებების 

რეალიზაციის წინაპირობაა.1354  

კიდევ ერთი გამოწვევა სტატუსის დადგენის პროცედურის გადატვირთულობაა. 

კორონავირუსით გამოწვეული კრიზისის პროცესში სახელმწიფოს მხრიდან სათანადო 

ყურადღებას საჭიროებს თავშესაფრის მაძიებლის პროცედურების ხელმისაწვდომობისა 

და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. მიგრაციის სამთავრობო სტრატეგიის 

მიხედვით, „თავშესაფრის ეროვნული სისტემა მოცემული სახით ეფექტიანად 

                                                   
1352 ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3cAVtzB (ბოლოს ნანახია: 11.03.2021წ.). 

1353 ამ პირებს შორის იყვნენ თავშესაფრის მაძიებელი, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე 

პირები, აგრეთვე ბინადრობის ნებართვის მიღებით დაინტერესებული უცხოელები.  ჯამში, 2020 წელს 25 

უცხოელი პირის საქმე შეისწავლეს. 

1354 „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონი და „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი. 
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ფუნქციონირებს წელიწადში 1,000-მდე განაცხადის მიღების პირობებში. 1,000-ზე მეტი 

განაცხადის მიღებისას სისტემა იტვირთება და ვერ ახორციელებს შესაბამისი 

პროცედურების ეფექტიან აღსრულებას, რაც გამოიხატება განსახილველი განცხადებების 

დაგროვებაში, დაჩქარებული პროცედურის ან პრიორიტეტული განხილვის წესით 

ჩატარების შეუძლებლობაში და სხვა“.1355 საყურადღებოა, რომ 2019 წელს მიღებულ 

განცხადებათა რაოდენობა 1237-ს1356, ხოლო 2020 წლის დეკემბრის მონაცემებით 864-ს 

შეადგენდა.1357 გასული წლის დაბალი მაჩვენებლის მიუხედავად, 2020 წლის 18 დეკემბრის 

მდგომარეობით, საერთაშორისო დაცვაზე 1321 პირის განცხადება განიხილებოდა.1358 ეს 

გარემოება კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ წელიწადში 1000-ზე მეტი განაცხადის მიღება 

მომდევნო წლისთვის იწვევს განსახილველ საქმეთა რაოდენობის ზრდას და 

შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ თავშესაფრის ეროვნული სისტემა გადატვირთულია. 

ამით წარმოიშობა პროფესიული გადაწვის, თავშესაფრის სისტემის გამართული მუშაობის 

შეფერხებისა და მიღებულ გადაწყვეტილებათა დასაბუთებულობის ხარისხის 

გაუარესების რისკები. დამატებით, საგულისხმოა ის გარემოება, რომ 2020 წელს 

საერთაშორისო დაცვის მაძიებელ პირთა რაოდენობის შემცირებაზე ზეგავლენა იქონია 

კორონავირუსის პანდემიის პრევენციის მიზნით სახელმწიფო საზღვრის კვეთაზე 

დაწესებულმა შეზღუდვებმა, თუმცა შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ, შესაძლებელია, 

თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობამ მოიმატოს. შექმნილი მდგომარეობიდან 

გამომდინარე, აუცილებელია ძალისხმევის მიმართვა თავშესაფრის საკითხებზე 

გადამზადებულ პროფესიონალთა საკადრო რეზერვის შექმნისკენ, რეგულარული 

სტაჟირების დანერგვისკენ, დასაქმებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ 

მიმართული აქტივობების რეგულარული განხორციელებისკენ და სხვ. 

29.4. სახელმწიფო უსაფრთხოების არგუმენტით ბინადრობის ნებართვით 

სარგებლობის შეზღუდვა 

 

2020 წელს საკითხის სისტემურად შეფასების მიზნით, საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატმა გააანალიზა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში არსებული 

სტატისტიკა, ბინადრობის ნებართვის გაცემის და სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოების საფუძვლის გამოყენებასთან დაკავშირებით.  

 

                                                   
1355 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 დეკემბრის №810 დადგენილებით დამტკიცებული 

„საქართველოს 2021-2030 წლების მიგრაციის სტრატეგიის“ მე-6 თავი: თავშესაფრის სისტემის 

განვითარება.   

1356 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, თავი: 

„უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში.“ 

1357 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 5 მარტის №MIA 8 21 00544133 წერილი. 

1358 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 18 დეკემბრის №MIA 92002940782 წერილი. 



464 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

 

 

წინამდებარე სტატისტიკის თანახმად, ბინადრობის ნებართვაზე მიღებული უარყოფითი 

გადაწყვეტილებების 95% სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების ან/და საზოგადოებრივი 

წესრიგის დაცვის საფუძველს უკავშირდება.1359 ამ ინფორმაციის პარალელურად, 

განსაკუთრებით საყურადღებოა დასახელებული აქტების კანონიერების საკითხზე 

საერთო სასამართლოებში განხილულ საქმეთა სტატისტიკა, რომლის თანახმადაც, 

გადაწყვეტილება 168 საქმეზე შევიდა კანონიერ ძალაში.1360 აქედან ხელახალი განხილვის 

მიზნით სააგენტოს 161 გადაწყვეტილება დაუბრუნდა, ხოლო 7 საქმეზე სააგენტოს 

უცხოელი პირის სასარგებლოდ ბინადრობის ნებართვის გაცემა დაევალა.1361 ამრიგად, 2020 

წელს სახელმწიფო ორგანოების სასარგებლოდ, სასამართლოებს არცერთ საქმეზე არ 

მიუღიათ დამაკმაყოფილებელი გადაწყვეტილება. არსებული ვითარება ცხადად 

მიუთითებს სახელმწიფო უსაფრთხოების ან/და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის 

არგუმენტის დასაბუთებულობის პრობლემაზე და ხსენებული ლეგიტიმური მიზნის 

თვითნებურად გამოყენების რეალურ რისკებს წარმოშობს. 

 

29.5. საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა და მიგრანტთა ინტეგრაცია და 

გამოწვევები 

 

უცხოელთა უფლებების რეალიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია მათი 

ქვეყანაში ინტეგრაცია. ამ მიზნით, 2019 წლის ბოლოს შეიქმნა დევნილთა, ეკომიგრანტთა 

                                                   
1359 სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 15.03.2021 წლის №01/46640 წერილი.  

1360 იქვე. 

1361 იქვე. 

17%

73% 95% 

უსაფრთხოების 

საფუძვლით 
10%

2020 წელს ბინადრობის ნებართვის 

გაცემასთან დაკავშირებით განხილული 

საქმეების საერთო რაოდენობა 19 541 

შეჩერდა/განუხილველად დარჩა -

3224

დაკმაყოფილდა - 14299

არ დაკმაყოფილდა - 2018



465 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, სადაც ჩამოყალიბდა 

რეინტეგრაციისა და ინტეგრაციის სამსახური, რომელიც საერთაშორისო დაცვის მქონე 

პირთა, საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელთა და საქართველოში 

სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის საინტეგრაციო პროგრამის 

განხორციელებას და ინტეგრაციის ცენტრის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს.1362 

ინტეგრაციის ცენტრის პროგრამა 4 კომპონენტისგან შედგება, კერძოდ: ქართული ენის 

კურსები, სოციალურ-კულტურული ცნობიერების ამაღლება, სამოქალაქო განათლების 

კუთხით ინფორმირება და საკონსულტაციო სერვისი. გარდა ამისა, 2020 წლის IV 

კვარტალში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატთან თანამშრომლობით 

შემუშავდა ერთობლივი პროექტი „საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფ პირთა 

საქართველოში ინტეგრაციის მხარდაჭერა“, რომელიც განხორციელდა 01.11.2020-31.12.2020 

პერიოდში.1363 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 15 დევნილის საწარმო, თითოეული 

დაახლოებით 7500 ლარიანი ბიუჯეტით, რომლებმაც, თავის მხრივ, დაასაქმეს 15 

ლტოლვილი, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირი.  

უნდა აღინიშნოს, რომ გასული წლების მსგავსად, მთავარი გამოწვევა ინტეგრაციის 

პროგრამების ნაკლებობა და ბენეფიციართა ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელია. ამ 

კონტექსტში ძირითადი პრობლემა კვლავ ქართული ენის არცოდნაა, რაც შესაბამისად 

იწვევს ბენეფიციართა ჩართულობის შემცირებას განათლების, დასაქმებისა და ჯანდაცვის 

პროგრამებში. 18.07.2020 - 31.12.2020 პერიოდში საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთათვის 

პროგრამის ფარგლებში ქართული ენის სწავლებას უზრუნველყოფდა სსიპ ზურაბ ჟვანიას 

სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა, სადაც ჩართული იყო 60 

ბენეფიციარი,1364 რაც არასაკმარისია. ნიშანდობლივია, რომ უფასო ქართული ენის 

შემსწავლელი კურსები საერთოდ არ არის ხელმისაწვდომი  მიგრანტებისთვის, რომლებიც 

ქვეყანაში კანონიერ საფუძველზე იმყოფებიან.  

2021-2030 წლების მიგრაციის სტრატეგიის პოლიტიკის დოკუმენტში მოცემულია 

უცხოელთა არსებული საინტეგრაციო მექანიზმების სისტემური შეფასება და 

გაცხადებულია სახელმწიფოს მიზნები, რომელთა რეალიზაციაც ამ მიმართულებით 

პოზიტიური შედეგების მისაღწევად აუცილებელია. კერძოდ, დოკუმენტით აღიარებულია, 

რომ ქვეყანაში მცხოვრები უცხოელებისთვის რაიმე კომპლექსური და მიზნობრივი 

საინტეგრაციო პროგრამა ჯერჯერობით არ არსებობს და ცალკეული საინტეგრაციო 

ღონისძიებები ფრაგმენტულად ხორციელდება.1365 შედეგად, ერთიანი მიდგომა 

საქართველოში სხვადასხვა სტატუსით მცხოვრებ უცხოელთა ინტეგრაციასთან 

                                                   
1362 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2019 წლის 31 ოქტომბრის №01-109/ნ ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი. 

1363 სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს №03/3970 

წერილი, 11 მარტი, 2021 წელი. 

1364 იქვე. 

1365 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 დეკემბრის №810 დადგენილებით დამტკიცებული 

„საქართველოს 2021-2030 წლების მიგრაციის სტრატეგიის“ მე-7 თავი: უცხოელთა ინტეგრაცია.   
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დაკავშირებით, აუცილებელია ჩამოყალიბდეს სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე, 

რომელშიც განსაზღვრული იქნება სახელმწიფო უწყებებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების როლი.1366 ერთიანი საინტეგრაციო მიდგომის 

განსაზღვრამდე კი, აუცილებელია თემატური კვლევების ჩატარება და საქართველოში 

სხვადასხვა სტატუსით მცხოვრებ უცხოელთა ჯგუფების საჭიროებების გამოვლენასთან 

ერთად, სახელმწიფოს საჭიროებების და შესაძლებლობების შეფასება ინტეგრაციისთვის 

საჭირო რესურსების დასადგენად.1367  

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას: 

 უზრუნველყოს საქართველოში შრომითი ბინადრობის მქონე მიგრანტ მუშაკთა 

ინკლუზია კორონავირუსით გამოწვეული ზიანის შემსუბუქების მიზნით 

დამტკიცებულ სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის პროგრამებში. 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

 თავშესაფრის ეროვნული სისტემის გადატვირთულობასთან დაკავშირებულ 

პრობლემაზე რეაგირების მიზნით, შეიმუშაოს და განახორციელოს კონკრეტული 

ღონისძიებები. 

 

ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს: 

 იმ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 

უსახლკარო პირთა სათანადო საცხოვრებლის უზრუნველყოფის პროგრამები, მათში 

მოწყვლადი მიგრანტი ჯგუფების ინკლუზიის მიზნით, გატარდეს შესაბამისი 

საკანონდებლო ცვლილებები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1366 იქვე. 

1367 იქვე. 



467 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

30. მოქალაქეობის არმქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობა 

 

ბოლო ორი წელია საქართველოს სახალხო დამცველი წლიურ ანგარიშებში ცალკე თავს 

უთმობს მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შეფასებას, რაც 

გამოწვეულია ამ პირთა განსაკუთრებული საჭიროებებით. სამწუხაროდ, ძირითადად 

უცვლელია იმ პრობლემათა თემატიკა და მათ გადასაჭრელად გაცემული 

რეკომენდაციების შინაარსი, რაც საქართველოს სახალხო დამცველის გასული წლების 

საპარლამენტო მოხსენებებშია მოცემული.1368 საქართველოში ამჟამად მოქალაქეობის 

არმქონე 529 პირია რეგისტრირებული.1369 

2019 წლის ოქტომბერში, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის აღმასრულებელი 

კომიტეტის სხდომაზე, მოქალაქეობის არმქონე პირთა რაოდენობის შემცირებისა და მათი 

უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს ხელისუფლებამ 

ნებაყოფლობითი ვალდებულების ექვს-პუნქტიანი დოკუმენტი წარადგინა. ხსენებული 

დოკუმენტის თანახმად, 2020 წლის ბოლოსთვის მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის 

დადგენის საფასური უნდა განახევრებულიყო, რაც ვერ შესრულდა.1370 აქვე საყურადღებოა, 

რომ 2021 წლის ბოლომდე ხელისუფლებამ ოთხი ვალდებულება უნდა შეასრულოს, 

რომელიც შემდეგ მიმართულებებს მოიცავს: მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის 

საქართველოს მოქალაქეობის ნატურალიზაციით მოპოვების ხელშეწყობა და ამ მიზნით 

კანონით დადგენილი 10-წლიანი ვადის განახევრება, სტატუსის დადგენის პროცესში 

ადმინისტრაციულ ორგანოსა და საერთო სასამართლოებში უფასო იურიდიული 

მომსახურებით უზრუნველყოფა, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის  გადაუდებელ 

სტაციონალურ და ამბულატორიულ მომსახურებებში ჩართვა და ე.წ. „კარდაკარ“ კამპანიის 

განხორციელება მოქალაქეობის არმქონე პირთა გამოვლენისა და დოკუმენტირების 

მიზნით.  

 

ამრიგად, მოქალაქეობის არმქონე პირთა წინაშე სახელმწიფოს მხრიდან საერთაშორისო 

დონეზე ნაკისრ ვალდებულებათა უმრავლესობის შესრულების ვადა 2021 წლის ბოლოს 

იწურება, რაც უფლებამოსილი ორგანოების მხრიდან სათანადო ყურადღებას და 

დარჩენილ დროში საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვას საჭიროებს.1371 საქართველოს 

                                                   
1368 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2020, თავი 

„მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობა; საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 

წლის საპარლამენტო ანგარიში, თბილისი, 2019, თავი „მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი 

მდგომარეობა.“ 

1369 სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 15.03.2021 წლის №01/46640 წერილი.  

1370 წინა პერიოდის მსგავსად, საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №508 დადგენილების მე-

2 მუხლის 45-ე პუნქტის მიხედვით: „მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენისათვის - 

მომსახურების საფასური შეადგენს 50 ლარს“. 

1371 სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 15.03.2021 წლის №01/46640 წერილი. 
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სახალხო დამცველი განაგრძობს ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მიერ შესრულებულ 

საქმიანობაზე ზედამხედველობას. 

 

მოქალაქეობის არმქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების 

თვალსაზრისით, ზემოხსენებული ვალდებულებების შესრულებასთან ერთად, არსებითად 

მნიშვნელოვანია სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება, რომლებიც დასახელებულ 

პირთა წრის საზოგადოებაში სრულფასოვან ინტეგრაციას უზრუნველყოფს. სამწუხაროდ, 

სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 

ინტეგრაციის ცენტრში, მიგრანტების მსგავსად, მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის 

რაიმე კომპლექსური და მიზნობრივი საინტეგრაციო პროგრამები არ მოქმედებს.1372 

მათთვის ასევე ხელმიუწვდომელია უფასო ქართული ენის შემსწავლელი კურსები,1373 რაც 

საზოგადოებაში პიროვნების ინტეგრაციისთვის უპირველეს ამოცანას წარმოადგენს. 

არსებული მდგომარეობა, ცხადია, ამძიმებს ისედაც მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი 

მოქალაქეობის არმქონე პირების უფლებრივ მდგომარეობას. პრობლემის გადასაჭრელად, 

აუცილებელია ინსტიტუციური რესურსის, კერძოდ, საინტეგრაციო ცენტრის 

შესაძლებლობების გაძლიერება და მისი შემდგომი განვითარება, რათა აღნიშნულ პირებს 

რეალურად, პრაქტიკულ დონეზე ჰქონდეთ კანონით მინიჭებული უფლებებით 

სარგებლობის საშუალება.  

 

დადებითად უნდა შეფასდეს, საანგარიშო პერიოდში, ხელისუფლების მიერ ახალი 

კორონავირუსით მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნით დამტკიცებული სოციალურ-

ეკონომიკური მხარდამჭერი პროგრამების ადრესატებს შორის მოქალაქეობის არმქონე 

პირების გათვალისწინება.1374 თუმცა დროებითი ბინადრობის ნებართვის მქონე 

მოქალაქეობის არმქონე პირები რეალურად მოკლებულნი იყვნენ სამთავრობო 

ანტიკრიზისული სოციალური პაკეტის იმ პროგრამით სარგებლობის შესაძლებლობას, 

რომელიც სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას 

გასცემდა. ამის მიზეზი იყო 2018-2019 წლების საპარლამენტო მოხსენებებში განხილული 

პრობლემა, რომლის თანახმადაც, ზემოხსენებული კატეგორიის მოქალაქეობის არმქონე 

პირებს შეზღუდული ჰქონდათ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების სახელმწიფო 

პროგრამით სარგებლობა. პრობლემა ხელისუფლებამ გადაჭრა 2021 წლის თებერვალში, 

როდესაც დროებითი ბინადრობის ნებართვის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირებს 

საარსებო შემწეობის მიღების მიზნით სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში 

რეგისტრაციის შესაძლებლობა მიეცათ.1375 ამრიგად, მართალია, სოციალური 

                                                   
1372 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 დეკემბრის №810 დადგენილებით დამტკიცებული 

„საქართველოს 2021-2030 წლების მიგრაციის სტრატეგიის“ მე-7 თავი: უცხოელთა ინტეგრაცია.   

1373 იქვე. 

1374 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 მაისის №286 დადგენილების დანართი №1-ის პირველი მუხლის 

მე-2 პუნქტი. 

1375 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2021 წლის 11 თებერვლის №01-14/ნ ბრძანების მე-7 მუხლის მე-5 პუნქტი. 
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უზრუნველყოფის უფლების მხრივ გაუმჯობესდა მოქალაქეობის არმქონე პირთა 

უფლებრივი მდგომარეობა, თუმცა კორონავირუსის პანდემიის შედეგებზე რეაგირების 

კონტექსტში ეს პოზიტიური ცვლილება დაგვიანებული აღმოჩნდა.   

რეკომენდაციები 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

 მოქალაქეობის არმქონე პირთა რაოდენობის შესამცირებლად და მათი უფლებრივი 

მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, 2021 წლის ბოლომდე უზრუნველყოს გაეროს 

ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის წინაშე აღებულ ვალდებულებათა 

შესრულება;  

 უმოკლეს ვადაში შესრულდეს მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენის 

საფასურის განახევრებასთან დაკავშირებული საერთაშორისო დონეზე ნაკისრი 

ვალდებულება. 

  

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრს:   

 უზრუნველყოს სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის სააგენტოში არსებული ინტეგრაციის ცენტრის 

შესაძლებლობების გაძლიერება და მოქალაქეობის არმქონე პირების 

ინტეგრაციისთვის დაინერგოს საინტეგრაციო პროგრამები. 
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31. საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო 

ანგარიშში ასახული რეკომენდაციების შესრულების 

მდგომარეობა 

31.1. შესავალი 

 

საქართველოს სახალხო დამცველის ყოველწლიური საპარლამენტო ანგარიში შეიცავს 

რეკომენდაციებს და წინადადებებს, რომლებიც შესაბამის სახელმწიფო ხელისუფლების 

ორგანოებს მიემართება და გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის გზით, მიზნად 

ისახავს კონკრეტულ სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას. წინამდებარე თავში გაანალიზებულია წინა წლის საპარლამენტო 

ანგარიშში (საანგარიშო წელი 2019 წელი) ასახული სისტემური ხარვეზების 

აღმოფხვრისკენ მიმართული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობა. 

სამწუხაროდ, გარკვეული რეკომენდაციები და წინადადებები წლების განმავლობაში 

მეორდება, რაც მათი შესრულების დაბალ ხარისხზე მიუთითებს. გაცემული 

რეკომენდაციების შესრულების არადამაკმაყოფილებელ ხარისხზე მიუთითებს 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გასულ წელს მომზადებული სპეციალური 

ანგარიშიც, სადაც შეფასებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ, სახალხო დამცველის 

რეკომენდაციების საფუძველზე გაცემული, შესასრულებლად სავალდებულო 

დავალებების შესრულების მდგომარეობა.1376 ანგარიშის მიხედვით, სახელმწიფო 

უწყებებმა საქართველოს პარლამენტის მიერ გაცემული დავალებების მხოლოდ 20%-ის 

შესრულება შეძლეს. დავალებების 57% შეუსრულებლად, ხოლო 19% ნაწილობრივ 

შესრულებულად შეფასდა. იმის გათვალისწინებით, რომ რეკომენდაციების საფუძველზე 

გაცემული დავალებების შესრულება სახელმწიფო უწყებებისთვის სავალდებულოა, ეს 

მაჩვენებელი არადამაკმაყოფილებლად ფასდება.1377 

2020 წლის განმავლობაში, გლობალური პანდემიის გავრცელების პირობებში, სახელმწიფო 

და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებს გარკვეულწილად არაორდინალურ 

მდგომარეობაში უწევდათ მუშაობა, რაც აფერხებდა გარკვეული რეკომენდაციებისა და 

წინადადებების შესრულებას. ამის მიუხედავად, ჩვენს ანგარიშებში წარმოდგენილი 

პრობლემები და მათი მოგვარება ადამიანის უფლებების დაცვას ისახავს მიზნად და მათი 

მუდმივად დღის წესრიგში ყოფნა მნიშვნელოვანია.  

                                                   
1376 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „პარლამენტის 2019 წლის 20 სექტემბრის 

№5003-Iს დადგენილებაში ასახული დავალებების შესრულების მდგომარეობის შესახებ“, 

ხელმისაწვდომია < https://bit.ly/3tZXT1y  > ბოლოს ნანახია [28.03.2020]. 

1377 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი წელსაც წარმოადგენს სპეციალური ანგარიშს,  „2019 წელს 

საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე“ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 29 

ივნისის N6679-რს დადგენილებით გაცემული დავალებების შესრულების მდგომარეობის შესახებ.  
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საქართველოს სახალხო დამცველმა 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, სახელმწიფო 

უწყებებს და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებს 335 რეკომენდაციით, ხოლო 

საქართველოს პარლამენტს 35 წინადადებით მიმართა. 335 რეკომენდაციიდან 302 

სახელმწიფო ორგანოებს მიემართებოდა, ხოლო ადგილობრივი თვითმართველობის 

ორგანოების მიმართ 33 რეკომენდაცია გაიცა.  

სახელმწიფო ორგანოთა მიმართ გაცემული რეკომენდაციებიდან სრულყოფილად 

შესრულდა  11%, ნაწილობრივ შესრულდა რეკომენდაციების 16%, ხოლო არ შესრულდა  65.%. 

უნდა აღინიშნოს, რომ გაცემული რეკომენდაციების მცირე ნაწილი (1%), ძირითადად 

ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო, ობიექტური მიზეზით ვერ შესრულდებოდა. 

დამატებით აღნიშვნას საჭიროებს სახელმწიფო უწყებების მიერ სახალხო დამცველთან 

თანამშრომლობის ხარისხი. რეკომენდაციების 7% სწორედ უწყებების მიერ სახალხო 

დამცველისთვის მოთხოვნილი ინფორმაციის წარმოუდგენლობის გამო ვერ შეფასდა. 

აღნიშნული პროცენტული მაჩვენებლები რიცხობრივად შემდეგნაირად გამოიყურება: 

 შესრულებულია: 34 რეკომენდაცია;  

 ნაწილობრივ არის შესრულებული: 49 რეკომენდაცია; 

 არ არის შესრულებული: 195 რეკომენდაცია; 

 უწყების მიერ ინფორმაციის წარმოუდგენლობის გამო ვერ შეფასდა 20 

რეკომენდაციის შესრულების მდგომარეობა; 

 უწყებისგან დამოუკიდებელი მიზეზის გამო, შეუძლებელია შეფასდეს 4 

რეკომენდაციის შესრულების მდგომარეობა. 

 

11%

65%

16%

7%1%

სახალხო დამცველის 2019 წლის 

რეკომენდაციიების შესრულების მდგომარეობა

შესრულდა
არ  შესრულდა
ნაწილობრივ შესრულდა
ინფორმაციის წარმოუდგენლობის გამო ვერ შეფასდა
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როგორც უკვე აღინიშნა, საქართველოს სახალხო დამცველმა, 2019 წლის საპარლამენტო 

ანგარიშში საქართველოს პარლამენტს 35 წინადადებით მიმართა. მათგან საკანომდებლო 

ორგანომ მხოლოდ 6 (17.7%) წინადადება შეასრულა. 

ზემოაღნიშნული მონაცემების ანალიზი ცხადყოფს,1378 რომ სახელმწიფო უწყებებს, არც 

საანგარიშო პერიოდში შეუსრულებიათ სახალხო დამცველის რეკომენდაციების 

ძირითადი ნაწილი. შესაბამისად, სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების 

ხარისხი, გასული წლების მსგავსად, 2020 წელსაც  არადამაკმაყოფილებელია.     

საქართველოს სახალხო დამცველი ყველა სახელმწიფო უწყებას შეახსენებს, რომ   

საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში ისინი შებოჭილნი არიან 

ადამიანის უფლებებით და თავისუფლებებით, როგორც უშუალოდ მოქმედი სამართლით. 

საქართველოს კონსტიტუციის 35-ე მუხლის მიხედვით, საქართველოში ადამიანის 

უფლებების დაცვას ზედამხედველობს სახალხო დამცველი და სახალხო დამცველის 

აპარატისთვის ინფორმაციის მოწოდების ვალდებულება, „საქართველოს სახალხო 

დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, ყველა სახელმწიფო 

ორგანოს აკისრია. მნიშვნელოვანია, ცენტრალურმა და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 

გამოხატოს პოლიტიკური ნება ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების დასაცავად, 

რაც შემდგომში უზრუნველყოფს წლების განმავლობაში გადაუჭრელი პრობლემების 

მოგვარებას. ქვემოთ მოკლედ წარმოგიდგენთ სახალხო დამცველის 2019 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში გაცემული არსებითი ხასიათის რეკომენდაციების შესრულების 

ხარისხს სახელმწიფო ინსტიტუტების, უფლებებისა და უფლებრივი ჯგუფების 

მიხედვით. აღნიშნული საკითხების გარშემო დამატებით ინფორმაციას შესაბამის 

თემატურ თავებში იხილავთ. ცალკე იქნება წარმოდგენილი ადგილობრივი 

თვითმმართველობების ორგანოების მიერ რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობა.  

31.2. სახელმწიფო უწყებების მიერ რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობა  

31.2.1. სასამართლო სისტემა 

2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, სამართლიანი სასამართლოს უფლების 

უზრუნველსაყოფად, აგრეთვე, სასამართლოს სისტემის ინსტიტუციური განვითარების 

მიზნით, საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოს პარლამენტს 6 წინადადებით, 

ხოლო საქართველოს მთავრობას ისევე როგორც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, 1 

რეკომენდაციით მიმართა. სამწუხაროდ, საქართველოს პარლამენტმა მხოლოდ 1 

შემთხვევაში შეასრულა სახალხო დამცველის წინადადება, ყველა სხვა წინადადება და 

რეკომენდაცია, შეუსრულებელია.  

                                                   
1378 რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობა შეფასებულია საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატში არსებული ინფორმაციის საფუძველზე, 2021 წლის 26 მარტის მდგომარეობით. 
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პოზიტიურად ვაფასებთ 2020 წელს იურიდიული დახმარების შესახებ კანონში შესულ 

ცვლილებას, რომლის შედეგადაც მოწმე ბავშვები უზრუნველყოფილნი იქნებიან 

იურიდიული დახმარებით.1379  

კვლავ პრობლემურია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

შერჩევის პროცედურა. ასევე, წლების განმავლობაში დაუძლეველ პრობლემად იქცა 

საბჭოთა პერიოდში მიღებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის  

ცვლილება. 

2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში საქართველოს სახალხო დამცველი ასევე 

ამახვილებდა ყურადღებას არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში 

ფსიქოლოგების გადამზადებასა და ხარისხის კონტროლის სისტემის დანერგვის 

საჭიროებაზე, ასევე სთავაზობდა პარლამენტს, ფინანსურად შეჭირვებულ მდგომარეობაში 

მყოფი პატიმრები გაეთავისუფლებინათ სასამართლო ბაჟის გადახდის 

ვალდებულებისგან.  სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ არცერთი ზემოხსენებული 

რეკომენდაცია/წინადადება არ შესრულებულა. 

31.2.2. პროკურატურის სისტემა 

2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, საქართველოს სახალხო დამცველმა, პროკურატურის 

მიმართ 16 რეკომენდაცია და ერთი საპარლამენტო წინადადება გასცა. სახალხო დამცველის 

წინადადების მიუხედავად, საქართველოს პარლამენტში არც კი დაწყებულა მსჯელობა 

პროკურატურის რეფორმის შესახებ, რომელიც გააუმჯობესებდა საპროკურორო საბჭოს 

კონტრიბუციას, გენერალური პროკურატურის საქმიანობაში. 

სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ გაცემული რეკომენდაციების დიდი ნაწილი არ 

შესრულებულა.  საქართველოს პროკურატურამ სახალხო დამცველის მიერ გაცემული 12 

რეკომენდაცია არ შეასრულა, ნაწილობრივ შეასრულა 1 რეკომენდაცია, ხოლო 

სრულყოფილად - 2. სახალხო დამცველის აპარატის მცდელობის მიუხედავად, 

საქართველოს პროკურატურის მიერ, მოთხოვნილი ინფორმაციის მოუწოდებლობის გამო, 1 

რეკომენდაციის შესრულების მდგომარეობის შეფასება ვერ მოხერხდა. 

2018 წლის საპარლამენტო ანგარიშის მსგავსად, საქართველოს სახალხო დამცველი, 

განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებდა თემირლან მაჩალიკაშვილისა და ხორავას 

ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეებზე. სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ 

მდგომარეობა აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეებში კვლავ იგივეა, რაც გასულ წელს 

იყო.  

სახალხო დამცველის რეკომენდაციის მიუხედავად, საქართველოს გენერალურმა 

პროკურატურამ საჭიროდ არ ჩათვალა, სისხლის სამართლის კოდექსის 352-ე მუხლის 

ფარგლებში გამოძიების დაწყება,  2020 წლის 23 იანვარს, პენიტენციურ დაწესებულებაში  

                                                   
1379 იურიდიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონის მე-41 მუხლი.  
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საქართველოს სახალხო  დამცველის ვიზიტის შესახებ კონფიდენციალური ინფორმაციის 

გამჟღავნების ფაქტზე. 

31.2.3. პენიტენციური სისტემა 

პენიტენციურ სისტემაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, 

საქართველოს სახალხო დამცველმა სახელმწიფო უწყებების მიმართ 53 რეკომენდაცია 

გასცა, ხოლო პარლამენტს 5 წინადადებით მიმართა.  

სამწუხაროდ, საქართველოს პარლამენტის მიმართ გაცემული არცერთი წინადადება არ 

შესრულებულა. ამ დროისთვის კვლავ პრობლემად რჩება ისეთი საკითხები, როგორიცაა 

პატიმართა მინიმალური საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, აგრეთვე, პატიმართა 

მიერ დაუბრკოლებლად საქართველოს სახალხო დამცველთან და სახელმწიფო 

ინსპექტორთან დაკავშირების საკითხები. 

სახელმწიფო უწყებების მიმართ გაცემული რეკომენდაციებიდან, სახალხო დამცველმა, 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს 50 რეკომენდაცია მისცა. საქართველოს მთავრობის 

მიმართ - 2, ხოლო გენერალური პროკურორის მიმართ 1 რეკომენდაცია გაიცა. სამწუხაროდ, 

სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციებიდან 47 არ შესრულებულა. 

სრულყოფილად შესრულდა მხოლოდ 2 რეკომენდაცია, ამავე რაოდენობით განისაზღვრა 

ნაწილობრივ შესრულებული რეკომენდაციების მაჩვენებელიც. სახალხო დამცველის 

აპარატის მცდელობის მიუხედავად, ერთი რეკომენდაციის შესრულების მდგომარეობის 

შეფასება, იუსტიციის სამინისტროს მიერ გამოვლენილი თანამშრომლობის დაბალი 

ხარისხის გამო, ვერ მოხერხდა. უნდა აღინიშნოს, რომ  სახალხო დამცველის მიერ 

გაცემული ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც შეეხებოდა ხანმოკლე პაემნების გამყოფი 

მინის ბარიერების გარეშე ჩატარებას,  შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო, 

ობიექტური მიზეზით ვერ შესრულდებოდა.  

საქართველოს სახალხო დამცველი პოზიტიურად აფასებს კანონქვემდებარე აქტში ასახულ 

ცვლილებას, რომლის თანახმად, იმ შემთხვევაში, თუ პენიტენციურ დაწესებულებაში 

დასაქმებული ექიმი პატიმრის სხეულზე აღმოაჩენს დაზიანებას და წარმოეშობა ეჭვი, 

პაციენტის მიმართ ჩადენილი ძალადობის შესახებ, იმის მიუხედავად, ამას დაადასტურებს 

თუ არა თავად პაციენტი, ექიმი ვალდებულია, პირდაპირ, ელექტრონული 

დოკუმენტბრუნვის მეშვეობით მიმართოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს. 

ზემოაღნიშნული პოზიტიური ცვლილების მიუხედავად, პენიტენციური სისტემა კვლავ 

მძიმე გამოწვევების წინაშე დგას. გასული წლების მსგავსად, 2020 წელსაც, პატიმრების 

ძალადობისაგან დაცვის თვალსაზრისით, კვლავ სერიოზულ გამოწვევად რჩება 

პენიტენციური დაწესებულებების არაფორმალური მეთოდებით მმართველობა, თუმცა 

სახალხო დამცველის რეკომენდაციის მიუხედავად, კრიმინალური სუბკულტურის 

დაძლევის სტრატეგიის შემუშავება არ განიხილება. ასევე, სახალხო დამცველის 

რეკომენდაციის მიუხედავად, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ პატიმართა 

დეესკალაციის ოთახში მოთავსების მაქსიმალურ ვადად კვლავ არ განსაზღვრულა 24 
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საათი, ასევე არ აღმოფხვრილა არასრულწლოვანთა დეესკალაციის ოთახში მოთავსების 

პრაქტიკა. გასული წლების მსგავსად, განსაკუთრებული რისკის და დახურული ტიპის 

დაწესებულებების მართვა ეფუძნება სტატიკური უსაფრთხოების პრინციპებს, რაც 

გულისხმობს მაქსიმალურად მკაცრი შეზღუდვების, აკრძალვების რეჟიმის დაწესებას და 

არ არის ორიენტირებული მსჯავრდებულთა ქცევის პოზიტიური ცვლილებისკენ. 

სამწუხაროდ, №17 დაწესებულებაში კვლავ არ გაუქმებულა „ბარაკის“ ტიპის 

საცხოვრებლები. 

2019 წლის მსგავსად, საქართველოს სახალხო დამცველი გასული წლის საპარლამენტო 

ანგარიშშიც მიუთითებდა საქართველოს მთავრობას წამებისა და არაადამიანური 

მოპყრობის ეფექტიანი დოკუმენტირებისა და გამოძიების მიზნით, ქვეყანაში 

სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის სტამბოლის პროტოკოლის პრინციპების 

შესაბამისად ჩატარების საჭიროების შესახებ, თუმცა აღნიშნული პრაქტიკის დასანერგად, 

საანგარიშო პერიოდში უწყებას არცერთი აქტივობა არ განუხორციელებია. 

31.2.4. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემა 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, სახალხო დამცველის 2019 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში 33 რეკომენდაცია გაიცა. სამინისტრომ სრულყოფილად 

შეასრულა სახალხო დამცველის მიერ გაცემული 5 რეკომენდაცია, ხოლო ნაწილობრივ - 3. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 24  შემთხვევაში არ შეასრულა საქართველოს 

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია.1380 

კვლავ შეუსრულებელია გასულ წლებში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მიმართ გაცემული სისტემური რეკომენდაციები, როგორიცაა პილოტურ რეჟიმში,  

პოლიციის რამდენიმე დაწესებულებაში დაკავებული პირის გამოკითხვის პროცესის 

უწყვეტი აუდიო-ვიდეოგადაღება; პატრულ-ინსპექტორების მოქალაქეებთან 

ურთიერთობის ვიდეოგადაღების ვალდებულების განსაზღვრა და სხვ.   

სახალხო დამცველი პოზიტიურად აფასებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი 

მოთავსების იზოლატორების რაოდენობის გაზრდას, სადაც მოთავსებული პირები 

უზრუნველყოფილნი იქნებიან სამედიცინო პუნქტის მომსახურებით, ასევე 

მისასალმებელია იზოლატორებში დასაქმებული ექიმების სწავლების უზრუნველყოფა,  

სხეულზე არსებული დაზიანებების ფოტოგადაღების ინსტრუქციის და გადაღებული 

ფოტომასალის შენახვის წესების შესახებ. 

31.2.5. ფსიქიატრიული დაწესებულებები 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, 

2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, საქართველოს სახალხო დამცველმა პარლამენტის 

                                                   
1380 შესაბამისი ინფორმაციის არქონის გამო, ვერ შეფასდება საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ 

გაცემული 1 რეკომენდაცია.  
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მიმართ 1 წინადადება გასცა, რომელიც შესრულდა.  „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებების საფუძველზე  ნებაყოფლობით 

მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების მიმართ ფიზიკური შეზღუდვის გამოყენებას, 

დაუყოვნებლივ მოჰყვება მისი სტატუსის (ნებაყოფლობითი/არანებაყოფლობითი) 

გადახედვა.  

სახელმწიფო უწყებების მიმართ გაცემული 21 რეკომენდაციიდან, 20 საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური 

დაცვის მინისტრის მიმართ გაიცა, ხოლო ერთი რეკომენდაცია სახალხო დამცველმა 

საქართველოს მთავრობას მისცა, რომელიც არ შესრულებულა.  

სამწუხაროდ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრომ მხოლოდ ერთი რეკომენდაციის 

ნაწილობრივ შესრულება შეძლო. კერძოდ, სახალხო დამცველი პოზიტიურად აფასებს 2020 

წელს, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, დეინსტიტუციონალიზაციის მიზნით 

პაციენტთა მცირე ნაწილის ოჯახურთან მიახლოებულ გარემოში გადაყვანის ფაქტს. რაც 

შეეხება დანარჩენ 19 რეკომენდაციას, სამწუხაროდ, ამ ეტაპზე ყველა მათგანი 

შეუსრულებელია.  

31.2.6. ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა 

საქართველოს სახალხო დამცველმა, ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებით, 2019 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში 47 რეკომენდაცია გასცა, მათ შორის 8 რეკომენდაცია 

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს მიემართებოდა. დარჩენილი 39 

რეკომენდაციიდან, სახელმწიფო უწყებებს სახალხო დამცველის 22 რეკომენდაცია არ 

შეუსრულებიათ. სრულყოფილად შესრულებულად მხოლოდ 1 რეკომენდაცია შეიძლება 

შეფასდეს. 10 რეკომენდაცია სახელმწიფო უწყებებმა ნაწილობრივ შეასრულეს, ხოლო 

დანარჩენ 6 შემთხვევაში უწყებების მხრიდან შესაბამისი ინფორმაციის 

წარმოუდგენლობის გამო, შესრულების მდგომარეობის განსაზღვრა შეუძლებელია.  

საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციის შესაბამისად, საქართველოს 

მთავრობას გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი 

უწყებათაშორისი კომისიის ფარგლებში უნდა შეექმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც 

სუიციდის პრევენციისთვის საჭირო ღონისძიებების, სტრატეგიული ხედვებისა და 

სამოქმედო გეგმის მომზადებაზე იქნებოდა პასუხისმგებელი. სამწუხაროდ, მთავრობას 

სახალხო დამცველის ეს რეკომენდაციაც არ შეუსრულებია. ასევე არ არის შესრულებული 

რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც შვილად აყვანის პროცესში,  ყურადღება მიექცეოდა 

არა მხოლოდ რეესტრში არსებულ რიგითობას, არამედ ბავშვის საჭიროებებს და საუკეთესო 

ინტერესს.  

სახალხო დამცველი პოზიტიურად აფასებს რეკომენდაციის შესაბამისად საქართველოში 

მყოფ საერთაშორისო დაცვის მქონე, თავშესაფრის მაძიებელთა და მოქალაქეობის არმქონე 
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არასრულწლოვანთა განათლების, ჯანდაცვისა და სხვა სახელმწიფო სერვისებში ჩართვის 

უზრუნველყოფას.  

31.2.7. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებთან დაკავშირებით, საქართველოს 

სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 35 რეკომენდაცია გაიცა, მათ 

შორის 8 რეკომენდაცია ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს მიემართებოდა. 

დარჩენილი 27 რეკომენდაციიდან სახელმწიფო უწყებების საქმიანობის შედეგად, 

სრულყოფილად შესრულდა სახალხო დამცველის 3 რეკომენდაცია, ხოლო ნაწილობრივ 

შესრულდა 6 რეკომენდაცია. 16 შემთხვევაში, სახალხო დამცველის რეკომენდაცია არ 

შესრულებულა, 2 რეკომენდაციის შესრულების ხარისხის განსაზღვრის მიზნით 

მოთხოვნილი ინფორმაცია კი, სახალხო დამცველის აპარატისთვის არ მოუწოდებიათ.  

გასული წლების მსგავსად, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს,  

დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგიის შემუშავების და აღნიშნული სტრატეგიის 

შესაბამისად თემზე დაფუძნებული სერვისის დანერგვის მიზნით, ხელშესახები 

საქმიანობა არ განუხორციელებია. ასევე შეუსრულებლად ითვლება საქართველოს 

მთავრობის მიმართ გაცემული რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც საჯარო სამსახურში 

დასაქმებული მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატული შშმ პირები შესაბამისი 

სოციალური პაკეტით უნდა ყოფილიყვნენ უზრუნველყოფილნი.  

საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციის საფუძველზე, საქართველოს 

განათლების მეცნიერების და კულტურის სამინისტრომ უზრუნველყო სტატისტიკური 

ინფორმაციის წარმოება როგორც ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილი შშმ 

ბავშვების, ისე საგანმანათლებლო სისტემაში ჩართული შშმ სსსმ (შშმ) მოსწავლეების 

შესახებ, რასაც სახალხო დამცველი მიესალმება. 

31.2.8. ხანდაზმულ პირთა უფლებები 

ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს 

სახალხო დამცველმა, 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, უმაღლეს სახელმწიფო 

ორგანოთა მიმართ 9, ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველობების მიმართ 1 

რეკომენდაცია გასცა. სახელმწიფო ორგანოების მიმართ გაცემული რეკომენდაციებიდან 

სრულყოფილად მხოლოდ 1 რეკომენდაცია შესრულდა, ხოლო ნაწილობრივ შესრულდა - 3. 

ამდენივე  რეკომენდაცია არ შესრულდა, ხოლო დანარჩენ 2 შემთხვევაში, მოთხოვნილი 

ინფორმაციის წარმოუდგენლობის გამო, შეუძლებელი გახდა რეკომენდაციების 

შესრულების მდგომარეობის შეფასება.  

ხანდაზმულებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს სს „ლიბერთი ბანკთან“ 

სახელმწიფოს მიერ დადებული ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც საკრედიტო  

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა საპენსიო ანგარიშიდან იჭრება, რის გამოც, 
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ხანდაზმულებს ბანკის მხრიდან ყოველთვიურად გასაცემი პენსიიდან 50%-ზე მეტი 

უკავდებათ. აღნიშნული რეგულირების ფარგლებში  მათი ინტერესები აშკარად არ არის 

გათვალისწინებული. სახალხო დამცველის რეკომენდაციის მიუხედავად, ამ 

მიმართულებით სახელმწიფო უწყებებს საქმიანობა არ განუხორციელებია.   

მისასალმებელია სახალხო დამცველის რეკომენდაციის შესაბამისად, პანსიონატებში 

მყოფი ბენეფიციარების ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლა და 

მათთვის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების უზრუნველყოფა. 

31.2.9. გენდერული თანასწორობა 

გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად, საქართველოს სახალხო დამცველმა, 

გასული წლის საპარლამენტო ანგარიშში, სახელმწიფო ორგანოებს 30 რეკომენდაციით, 

ხოლო  საქართველოს პარლამენტს 3 წინადადებით მიმართა. გაცემული წინადადებებიდან 

საქართველოს პარლამენტმა მხოლოდ ერთი გაიზიარა და განსაზღვრა სავალდებულო 

გენდერული კვოტირების მექანიზმი. რაც შეეხება უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოთა 

მიმართ გაცემულ რეკომენდაციებს, მათგან შესრულებულად შეიძლება ჩაითვალოს 9, 

ხოლო ნაწილობრივ შესრულებულად 2 რეკომენდაცია. დანარჩენი 14 რეკომენდაცია 

შეუსრულებელია. სახალხო დამცველის აპარატისთვის შესაბამისი ინფორმაციის 

წარმოუდგენლობის გამო, 4 რეკომენდაციის შესრულების მდგომარეობის შეფასება ვერ 

მოხერხდა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ  საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაცემული 

რეკომენდაცია, რომელიც შეეხებოდა თავშესაფრების ეზოების, ინვენტარისა და ბავშვზე 

ორიენტირებული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობას, ობიექტური მიზეზების გამო ვერ 

შესრულდებოდა. 

სამწუხაროდ, ამ დრომდე არ არის უზრუნველყოფილი ქალთა მიმართ ძალადობისა და 

ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენციის 30-ე 

მუხლით განსაზღვრული ვალდებულების შესაბამისად, დროული და ადეკვატური 

კომპენსაციის გაცემის წესი. ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ამ 

დრომდე არ განუსაზღვრავს ძალადობის მსხვერპლთა ეფექტიანი დაცვისა და დახმარების 

მიზნით, გამომძიებელთა სპეციალიზაციის წესი. 

სახალხო დამცველი მიესალმება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს მიერ, საანგარიშო პერიოდში გაწეულ საქმიანობას, რომელიც სოფლად 

მცხოვრებ მეწარმე ქალებს ხელს უწყობდა პროფესიულ განვითარებისა და ეკონომიკური 

გაძლიერების მიმართულებით. 

გაცემული რეკომენდაციის მიუხედავად, საქართველოს განათლების, მეცნიერების და 

კულტურის სამინისტროს არ შეუქმნია სამუშაო ჯგუფი სასკოლო კურიკულუმებში 

ადამიანის სექსუალობის შესახებ კომპლექსური განათლების სრული ინტეგრირებისთვის. 

გარდა ამისა, გენერალური პროკურატურა დეტალურად არ აანალიზებს ადრეულ ასაკში 

ქორწინებასთან დაკავშირებულ დანაშაულებებს, ასევე, არ აწარმოებს შესაბამის, 

სეგრეგირებულ სტატისტიკას. 
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31.2.10. კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა 

2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა უფლებრივი 

მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, სახალხო დამცველმა 13 რეკომენდაცია გასცა. 

სახელმწიფო უწყებების მიერ სახალხო დამცველის 5 რეკომენდაცია სრულყოფილად 

შესრულდა, ხოლო 4  ნაწილობრივ შესრულებულად ფასდება. სახალხო დამცველის 2 

რეკომენდაცია არ შესრულებულა, ხოლო ერთის შესრულება, შექმნილი 

ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო, ობიექტურად შეუძლებელი იყო. 

2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, საქართველოს სახალხო დამცველმა გამყოფი ხაზის 

მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების 

დროებითი სამთავრობო კომისიის მიმართ გასცა რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც 

უწყებას უნდა გაეძლიერებინა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზიანებული ქონების 

რეაბილიტაციისა და კომპენსაციის სამუშაოები, აგრეთვე უნდა ეზრუნა ადგილობრივი 

მოსახლეობის დასაქმებისა და შემოსავლის წყაროს მოძიების პროგრამების შემუშავებაზე. 

სამწუხაროდ, ეს რეკომენდაცია არ შესრულებულა. 

სახალხო დამცველი პოზიტიურად აფასებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 

საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშით 

გაცემული რეკომენდაციების შესრულებას, რაც სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციასთან 

მოლაპარაკების წარმოებაში გამოიხატა, რომლის მიზანი აფხაზეთში და, განსაკუთრებით, 

გალის რაიონის სკოლის მოსწავლეებისა და ახალგაზრდებისათვის არაფორმალური 

განათლების მიღების შესაძლებლობების ხელშეწყობა იყო. ასევე პოზიტიურად ვაფასებთ 

პროფესიული გადამზადების პროგრამებში, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები 

ექიმების მონაწილეობას. 

სამწუხაროდ, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობისთვის 

ამბულატორიული დიაგნოსტიკის ხარჯები კვლავაც არ არის იმგვარად დაფინანსებული, 

როგორც ეს 2017 წლამდე იყო.  

31.2.11. რწმენის და რელიგიის თავისუფლება 

საქართველოს სახალხო დამცველმა რწმენისა და რელიგიის თავისუფლებასთან 

დაკავშირებით, 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოთა 

მიმართ 6, ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველობების მიმართ 2 რეკომენდაცია გასცა. 

უწყებების მიმართ გაცემული რეკომენდაციებიდან ნაწილობრივ, მხოლოდ 1 

რეკომენდაცია შესრულდა, ხოლო 5 რეკომენდაცია არ შესრულებულა. 

კვლავ პრობლემურია სახელმწიფოს  საქმიანობა საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული 

საკულტო ნაგებობების ისტორიული მესაკუთრეებისთვის დაბრუნების 

უზრუნველსაყოფად. ასევე, რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსების პრაქტიკა, 

სახალხო დამცველის არაერთი მოწოდების მიუხედავად, კვლავ არ შეცვლილა. სახალხო 

დამცველი საქართველოს გენერალურ პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 
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რეკომენდაციით მიუთითებდა რელიგიური სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის 

შესახებ სტატისტიკის ანალიზის და გამოქვეყნების აუცილებლობის თაობაზე. 

სამწუხაროდ, სახელმწიფო უწყებებმა არც აღნიშნული რეკომენდაცია  შეასრულეს. 

31.2.12. ეროვნული უმცირესობების დაცვა და სამოქალაქო ინტეგრაცია 

ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხების მოსაგვარებლად, 

2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, საქართველოს სახალხო დამცველმა, უმაღლეს 

სახელმწიფო ორგანოთა მიმართ 12, ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველობების მიმართ 

2  რეკომენდაცია გასცა.  სახელმწიფო უწყებებს არ შეუსრულებიათ სახალხო დამცველის 2 

რეკომენდაცია, ნაწილობრივ შესრულებულად შეფასდა 6, ხოლო სრულყოფილად 

შესრულდა 5 რეკომენდაცია. 

პოზიტიურად ფასდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს საქმიანობა. კერძოდ, უწყებიდან ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციის 

თანახმად, ადგილობრივ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობით, ეროვნული 

უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების მუნიციპალიტეტებსა და 

სოფლებში უზრუნველყოფილ იქნა გარკვეული სასწავლო-საგანმანათლებლო 

პროგრამების განხორციელება. სამინისტრომ ასევე შეასრულა ქართული და ეროვნული 

უმცირესობების კულტურების პოპულარიზაციის მიზნით გაცემული რეკომენდაციები, 

რასაც სახალხო დამცველი მიესალმება. 

სამწუხაროდ, ამ დრომდე არ დაწყებულა საქართველოს სომხური, აზერბაიჯანული და 

რუსულენოვანი სკოლებისთვის მშობლიური ენისა და ლიტერატურის 

სახელმძღვანელოების შედგენის, გამოცემისა და ამ საგნებში სასწავლო პროცესის 

საქართველოში გამოცემული სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. 

31.2.13. სოციალური და ეკონომიკური უფლებები 

წინამდებარე ქვეთავის მიზნებისთვის, შეფასდება საქართველოს სახალხო დამცველის 

2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშის რამდენიმე1381 თავში გაცემული რეკომენდაციების 

შესრულების ხარისხი. სოციალური და ეკონომიკური უფლების უზრუნველყოფის მიზნით, 

საქართველოს სახალხო დამცველმა, სახელმწიფო უწყებების მიმართ 18 რეკომენდაცია, 

ხოლო საქართველოს პარლამენტის მიმართ 2 წინადადება გასცა.1382 

                                                   
1381„სოციალური უზრუნველყოფის უფლება“, „სათანადო საცხოვრებლის უფლება“, „ჯანმრთელობის 

დაცვის უფლება“, „შრომის უფლება“. 

1382 სოციალური უზრუნველყოფის უფლება - 4 რეკომენდაცია; სათანადო საცხოვრებლის უფლება - 3 

რეკომენდაცია; ჯანმრთელობის დაცვის უფლება - 8 რეკომენდაცია და 1 წინადადება; შრომის უფლება - 3 

რეკომენდაცია და 1 წინადადება. 



481 |          საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 

  

სახელმწიფო უწყებებმა სახალხო დამცველის მიერ გაცემული მხოლოდ ერთი 

რეკომენდაცია შეასრულეს სრულყოფილად.  გაცემული რეკომენდაციებიდან 2 ფასდება 

ნაწილობრივ შესრულებულად, ხოლო დანარჩენი 11 არ შესრულებულა.1383 

სახალხო დამცველი პოზიტიურად აფასებს საქართველოს პარლამენტის მიერ, 

საქართველოს ორგანულ კანონში - „შრომის კოდექსი“, შეტანილ ცვლილებებს, რომლის 

საფუძველზეც, შრომის ინსპექტორი აღიჭურვა მექანიზმებით, რაც მას უფრო ეფექტიან 

გახდის შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე ზედამხედველობის პროცესში.  

მოწყვლადი ჯგუფების სათანადო საცხოვრებლის უზრუნველყოფის მიზნით, 2019 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში 3 რეკომენდაცია გაიცა. სამწუხაროდ, არცერთი მათგანი არ 

შესრულებულა. ქალაქ თბილისის საკრებულომ არ გაითვალისწინა სახალხო დამცველის 

მიერ გაცემული რეკომენდაციები და არ გააუქმა საკრებულოს №37-14 დადგენილების №1 

დანართში არსებული ჩანაწერები, რომელიც უსახლკაროდ რეგისტრაციის პროცესში, 

პირებს მნიშვნელოვან წინაღობებს უქმნის. 

მსგავსი სურათია სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების მიმართულებით გაცემული 

რეკომენდაციების შესრულების მხრივაც. სახალხო დამცველის მიერ გაცემული 4 

რეკომენდაციიდან არცერთი არ შესრულებულა. კვლავ არ შექმნილა მთავრობის 

უწყებათაშორისი კომისია, რომელიც შეაფასებს საკვებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით 

არსებულ საჭიროებებს, განსაზღვრავს ამ უფლებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე 

რეაგირების სახელმწიფო პოლიტიკას და ზედამხედველობას გაუწევს მის შესრულებაზე 

პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყებების საქმიანობას.   

შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, სათანადო 

ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის უფლება განსაკუთრებით აქტუალური გახდა. ამ 

მიმართულებით საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაცემული ერთი საპარლამენტო 

წინადადებიდან და 5 რეკომენდაციიდან, მხოლოდ ერთი შესრულდა. კერძოდ, 

საქართველოს სახალხო დამცველი მიესალმება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს საქმიანობას, 

რამაც საექთნო ადამიანური რესურსის განვითარების მნიშვნელოვანი წინაპირობები 

შექმნა.  

სახალხო დამცველი კვლავ მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს ნარკოპოლიტიკის 

ფუნდამენტური ცვლილებების რეფორმის კანონპროექტის ინიცირებისკენ, რომელიც 

დაეფუძნება მომხმარებლებზე ზრუნვას და ორიენტირებული იქნება სამედიცინო 

სერვისების განვითარებაზე.  

                                                   
1383 ერთი რეკომენდაციის შესრულება, ინფორმაციის წარმოუდგენლობის გამო ვერ მოხერხდა. 
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31.2.14. უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში 

უცხოელთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს სახალხო 

დამცველმა, 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 5 რეკომენდაცია გასცა, რომელთაგან 2 

სრულყოფილად შესრულდა, ხოლო დანარჩენი სამი რეკომენდაციის შესრულების მიზნით, 

სახელმწიფო უწყებებს შესაბამისი საქმიანობა არ გაუწევიათ. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2020 წლის №99 ბრძანებამ ჩაანაცვლა 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტროს ერთობლივი ბრძანება. ახალი სამართლებრივი აქტით უფრო  მკაფიოდ არის 

განსაზღვრული საპატრულო და სასაზღვრო პოლიციის უფლება-მოვალეობები და 

ვალდებულებები თავშესაფრის მაძიებელი პირის საზღვარზე მიღებისა და 

გადამისამართების შესახებ. სახალხო დამცველი ასევე პოზიტიურად აფასებს 

სამინისტროს მიერ სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელთა სწავლებით უზრუნველყოფას, 

თავშესაფრის მაძიებელთა მოთხოვნის გამორკვევის პრაქტიკის შესახებ. 

სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ ამ დრომდე არ მიმდინარეობს საქართველოში 

შემოსვლაზე უარის თქმის შესახებ სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება, უცხოელი 

პირის მოქალაქეობრივი კუთვნილებისა და საქართველოში შემოსვლაზე უარის თქმის 

კონკრეტული სამართლებრივი საფუძვლის მითითებით. ასევე, აღსანიშნავია, რომ 

პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და 

მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის არ არის უზრუნველყოფილი თავშესაფრის 

მაძიებლობაზე სპეციალური განცხადების ასლების გადაცემა, რაც აფერხებს მათ წვდომას 

თავშესაფრის პროცედურებზე. 

31.2.15. მოქალაქეობის არმქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობა 

მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, 

საქართველოს სახალხო დამცველმა 2 რეკომენდაცია გასცა, ხოლო საქართველოს 

პარლამენტს 2 წინადადებით მიმართა, რომელთაგან სამწუხაროდ არცერთი არ 

შესრულებულა.1384  

საქართველოს სახალხო დამცველის წინადადების მიუხედავად, კვლავ არ შესულა 

ცვლილებები „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ ორგანულ კანონში, რომლის 

მიხედვით შემცირდებოდა ნატურალიზაციის გზით მოქალაქეობის მოპოვების ერთ-ერთი 

წინაპირობა - საქართველოში ცხოვრების 10-წლიანი ვადა. წინადადებით საქართველოს 

სახალხო დამცველი პარლამენტს ასევე მოუწოდებდა, ამავე კანონში ცვლილებით 

                                                   
1384 ერთი რეკომენდაციის შესრულების მდგომარეობის შეფასება ინფორმაციის წარმოუდგენლობის გამო 

ვერ მოხერხდა. 
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უზრუნველეყო პრეზიდენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების სასამართლოში 

გასაჩივრების შესაძლებლობა. 

რეკომენდაციის მიუხედავად, არ დამტკიცებულა მოქალაქეობის არმქონეობის 

დასრულების 2020 და შემდგომი წლების სამოქმედო გეგმა, რომელშიც მაქსიმალურად 

ფართოდ იქნებოდა ასახული ღონისძიებები, მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებრივი 

მდგომარეობის პრობლემურ საკითხებთან  დაკავშირებით. 

31.3. ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ რეკომენდაციების შესრულების 

მდგომარეობა. 

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 

მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს სახალხო დამცველმა 2019 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში 33 რეკომენდაცია გასცა. რეკომენდაციების შესრულების 

მდგომარეობის შესაფასებლად, სახალხო დამცველის აპარატმა, შესაბამისი ინფორმაციის 

გაზიარების მოთხოვნით, 63 თვითმმართველ ერთეულს მიმართა. სამწუხაროდ 15 

მუნიციპალიტეტს,1385 სახალხო დამცველის აპარატის  არცერთ წერილზე არ გაუცია პასუხი. 

ქვემოთ წარმოგიდგენთ ადგილობრივი თვითმმართველობებისადმი სახალხო დამცველის 

მიერ 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში გაცემული იმ არსებითი ხასიათის 

რეკომენდაციების შესრულების ზოგად მდგომარეობას, რომელიც ყველა თვითმმართველ 

ერთეულს მიემართებოდა.  

პოზიტიურად ფასდება გენდერული საბჭოს წევრებისთვის საგანმანათლებლო 

აქტივობების განხორციელება, რაც თვითმმართველი ერთეულების მნიშვნელოვან 

ნაწილში იყო უზრუნველყოფილი. ამის მიუხედავად, გენდერული მეინსტრიმინგის 

ინსტრუმენტების დანერგვის მიმართულებით, მუნიციპალიტეტებს ხელშესახები 

საქმიანობა არ განუხორციელებიათ. მათი ნაწილი ამას ახალი კორონავირუსით 

გამოწვეული პანდემიით ხსნიდა.  

თვითმმართველ ერთეულებში კვლავ პრობლემურია ქალთა სპეციფიკური საჭიროებების 

კვლევა და მათი შედეგების სამოქმედო გეგმებსა და პოლიტიკის დოკუმენტებში ასახვა.  

მუნიციპალიტეტების აბსოლუტურ უმრავლესობაში პრაქტიკულ დონეზე არ არის 

დანერგილი გენდერული ბიუჯეტირება, მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში 

უზრუნველყოფენ თვითმმართველი ერთეულები ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის 

გაუმჯობესებისკენ მიმართული მიზნობრივი პროგრამების განხორციელებას.  

აღსანიშნავია, რომ რაიონულ ცენტრებში მცხოვრებ ქალებს უმეტესწილად ეძლევათ 

შესაძლებლობა მიიღონ პროფესიული განათლება, თუმცა ამ მიმართულებით 

თვითმმართველ ერთეულებს მეტი ძალისხმევა მართებთ, რადგან სოფლად მცხოვრები 

ქალებისთვის ხელშემწყობი პროგრამები, როგორებიცაა ბავშვის მოვლის და ტრანსპორტის 

                                                   
1385 ადიგენის, ასპინძის, ბოლნისის, დუშეთის, თიანეთის, კასპის, ლენტეხის, მესტიის, მცხეთის, 

ოზურგეთის, საგარეჯოს, წალენჯიხის, წალკის, ჭიათურისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტები. 
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სერვისით უზრუნველყოფა, პროფესიული განათლების მიღების უმთავრესი წინაპირობაა, 

რაც მუნიციპალიტეტების დიდ ნაწილში არ არის დანერგილი. 

მუნიციპალიტეტები, როგორც წესი, აღწერენ მარტოხელა და მრავალშვილიან მშობლებს, 

აგროვებენ სეგრეგირებულ სტატისტიკას, თუმცა, ინფორმაციის საჯაროობის კუთხით, თავს 

იჩენს რიგი გამოწვევები. მნიშვნელოვანია, რომ თვითმმართველ ერთეულებს აღწერის 

შედეგად მოპოვებული მონაცემები ვებგვერდზე ჰქონდეთ განთავსებული, შესაბამისი 

პერსონალურ მონაცემთა რეგულირებების დაცვის მოთხოვნით. 

მისასალმებელია მუნიციპალიტეტების თანამშრომლობა, სახალხო დამცველის აპარატსა 

და სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, რომელთა უშუალო მონაწილეობით თვითმმართველ 

ერთეულებში,  ცნობიერების ამაღლების მიზნით, რამდენიმე აქტივობა გაიმართა. სახალხო 

დამცველის რეკომენდაციაში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისების შესახებ 

ცნობიერების ამაღლების საჭიროებაზე აშკარა მითითების მიუხედავად, ამ 

მიმართულებით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა და გეოგრაფიული 

განფენილობა არადამაკმაყოფილებელია. 

თვითმმართველი ერთეულებიდან მიღებული პასუხების საფუძველზე, სახალხო 

დამცველის აპარატმა დაადგინა, რომ მუნიციპალიტეტების მნიშვნელოვანი ნაწილი 

საჭიროდ არ მიიჩნევს ადრეული და სკოლამდელი განათლების საფეხურზე, რელიგიური 

ნეიტრალობის დაცვის მიზნით მონიტორინგის განხორციელებას. ამის მიზეზად კი 

ბენეფიციარების მხოლოდ ერთ რელიგიურ მრწამსთან კუთვნილებას ასახელებენ. 

სახალხო დამცველი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს თვითმმართველ ერთეულებს, 

უზრუნველყონ სკოლამდელი აღზრდის საფეხურზე რელიგიური ნეიტრალიტეტის დაცვა. 

გასული წლის საპარლამენტო ანგარიშით, საქართველოს სახალხო დამცველმა რამდენიმე 

თვითმმართველ ერთეულს1386 მისცა რეკომენდაცია უზრუნველეყო „ადრეული და 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის მე-

4 პუნქტის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ნორმატიული აქტების მიღება, 

რაც სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების დირექტორის 

საკვალიფიკაციო და პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დადგენას გულისხმობს. 

სამწუხაროდ იმ თვითმმართველი ერთეულებიდან, რომლებმაც სახალხო დამცველის 

აპარატს მიაწოდეს მოთხოვნილი ინფორმაცია, არცერთს არ შეუსრულებია ეს 

რეკომენდაცია.1387 

ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიმართულებით საქართველოს 

სახალხო დამცველმა მუნიციპალიტეტებსაც მისცა რეკომენდაციები. სიღარიბეში 

მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების გამოსავლენად და ასაღრიცხად თვითმმართველ 

                                                   
1386 დედოფლისწყაროს, ზესტაფონის, ლაგოდეხის, ლანჩხუთის, სიღნაღის, ტყიბულის, ჭიათურისა და 

ხონის მუნიციპალიტეტები. 

1387 ჭიათურის მუნიციპალიტეტს სახალხო დამცველის კითხვებზე პასუხი არ გაუცია; ხონის 

მუნიციპალიტეტმა კონკრეტულ კითხვაზე პასუხისგან თავი შეიკავა. 
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ერთეულებს მეტი ძალისხმევა მართებთ. თვითმმართველმა ერთეულებმა მხოლოდ 

გამონაკლის შემთხვევაში უზრუნველყვეს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების 

გამოვლენისკენ მიმართული საქმიანობა. მუნიციპალიტეტების აბსოლუტურ 

უმრავლესობაში სოციალური პროგრამები მიმართულია არა ბავშვთა სიღარიბის 

პრევენციის, არამედ სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების დახმარებისკენ.  სიღარიბეში 

მცხოვრები ბავშვების დასახმარებლად სოციალური პროგრამების არსებობას საქართველოს 

სახალხო დამცველი მიესალმება, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ სიღარიბის დაძლევის 

პროცესში ამგვარი დახმარებები არ წარმოადგენს თვითკმარ საშუალებას და მეტ 

ძალისხმევას საჭიროებს. სახალხო დამცველი ასევე შეახსენებს თვითმმართველ 

ერთეულებს, რომ რეკომენდაციის შესასრულებლად, მნიშნველოვანია, სიღარიბის 

თავიდან აცილებისკენ მიმართული საქმიანობაც, რაც ამ დროისთვის არცერთ 

მუნიციპალურ ერთეულს არ გაუკეთებია. 

სამწუხაროდ, მუნიციპალიტეტების დიდი ნაწილი არ აღიარებს ქუჩაში მცხოვრები და 

მომუშავე ბავშვების არსებობას. მათი მტკიცებით, თვითმმართველ ერთეულს ეს 

პრობლემა არ უდგას. მაშინ როცა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ 

თვითმმართველ ერთეულებში ჩატარებული მონიტორინგი საპირისპირო სურათს 

აჩვენებს. კერძოდ, გამოვლინდა არაერთი შემთხვევა, როდესაც არასრულწლოვნებს ქუჩაში 

დაძინება ან მუშაობა უწევთ, მძიმე ფიზიკური დატვირთვის პირობებში. 

შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო, თვითმმართველი ერთეულების 

დიდმა ნაწილმა ვერ შეძლო  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების 

შენობების ინფრასტრუქტურული და ფუნქციური მოწყობის მიმართულებით გაცემული 

რეკომენდაციების შესრულება, ასევე, საბავშვო ბაღების ძირითად ნაწილში ადამიანური 

რესურსის გასაზრდელად არ გამოყოფილა შესაბამისი ფინანსები. ამის მიზეზად კი 

მუნიციპალიტეტები შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის პრევენციის პროცესში 

მიღებულ ზომას - დისტანციურ სწავლებას ასახელებენ. მათი თქმით, ონლაინ სწავლების 

პირობებში არ დამდგარა დამატებითი პედაგოგების დაქირავების საჭიროება.   

საბავშვო ბაღში დასაქმებული პირებისთვის პროფესიული გადამზადების სერვისის 

მიწოდება, სახალხო დამცველის ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო. მისასალმებელია, რომ 

ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის მიუხედავად, რამდენიმე თვითმმართველმა 

ერთეულმა შეძლო ასეთი სერვისის მიწოდება,1388 თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს 

შემთხვევები საერთო ტენდენციიდან გამონაკლისია.  

არცერთ თვითმმართველ ერთეულს სრულყოფილად არ შეუსრულებია სახალხო 

დამცველის რეკომენდაცია, რომელიც ინკლუზიური განათლების მიმართულებით 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების საჭიროების შესწავლას და 

შედეგების ფინანსურ გეგმაში გათვალისწინებას შეეხებოდა. სამწუხაროდ, ამ 

                                                   
1388 აბაშის, ადიგენის, გურჯაანის, ზუგდიდის, თეთრიწყაროს და ქობულეთის მუნიციპალიტეტები. 
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რეკომენდაციის ნაწილობრივ შესრულებაც, ასევე იშვიათი გამონაკლისია საერთო 

ტენდენციიდან. 

57 თვითმმართველ ერთეულში შექმნილია შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე 

საკონსულტაციო საბჭო, თუმცა მათი მუშაობის ტემპი და ეფექტიანობა მეტის მოლოდინს 

აჩენს. 2019 წლის განმავლობაში საკონსულტაციო საბჭოს სხდომა მხოლოდ 9 

მუნიციპალიტეტში გაიმართა,1389 რაც ცალსახად არადამაკმაყოფილებელი მაჩვენებელია. 

სახალხო დამცველის რეკომენდაციის მიუხედავად, დუშეთის, თიანეთის, კასპის, 

ყაზბეგის, წალკისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტებს ამ დრომდე არ აქვთ შექმნილი 

შესაბამისი საბჭოები. 

ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას უკავშირებენ მუნიციპალიტეტები არქიტექტურული და 

საზედამხედველო სამსახურების პერსონალის გადამზადების შესახებ გაცემული 

რეკომენდაციის შეუსრულებლობას. სახალხო დამცველის რეკომენდაციის შესაბამისად, 

თვითმმართველმა ერთეულებმა არ შეიმუშავეს გაუმჯობესებული ფიზიკური გარემოს 

მაჩვენებელი სტატისტიკა. 

მუნიციპალიტეტების აბსოლუტურ უმრავლესობას აქვს ხანდაზმულთა მხარდაჭერის 

სხვადასხვა პროგრამა, თუმცა საგულისხმოა, რომ არცერთ შემთხვევაში ეს პროგრამა 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ხანდაზმულთა საჭიროებების კვლევას არ 

ეფუძნება. 

სახალხო დამცველმა ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ 

თვითმმართველ ერთეულებს რეკომენდაციით მიმართა. მათ უნდა უზრუნველეყოთ 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების პედაგოგთა გადამზადება, სასწავლო 

რესურსების შექმნა და მიწოდება. დადებითად ფასდება თვითმმართველი ერთეულების 

მიერ ჩატარებული სწავლების ღონისძიებები, თუმცა სახალხო დამცველი ყურადღებას 

ამახვილებს არაქართულენოვანი პედაგოგების გადამზადებისა და სასწავლო რესურსების 

შექმნის საჭიროებაზე. 

ზემოაღნიშნული მონაცემების საფუძველზე, შეიძლება ითქვას, რომ ადგილობრივი 

თვითმმართველობების მიერ სახალხო დამცველის 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 

გაცემული რეკომენდაციების შესრულების ხარისხი არადამაკმაყოფილებელია. 

მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა ამ საკითხებისკენ მეტი 

ძალისხმევა მიმართონ, ხოლო სახალხო დამცველი, თავის მხრივ, გამოთქვამს სრულ 

მზადყოფნას, საჭიროების შემთხვევაში, გაუზიაროს თვითმმართველ ერთეულებს 

საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში.  

 

                                                   
1389 ბაღდათი - 2 სხდომა, გურჯაანი - 3 სხდომა, ლანჩხუთი - 1 სხდომა, სიღნაღი - 1 სხდომა, ქუთაისი - 2 

სხდომა, შუახევი - 2 სხდომა, ჩხოროწყუ - 2 სხდომა, ახალციხე - 1 სხდომა, დედოფლისწყარო - 1 სხდომა.  
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Deviant Youth Groups in
30 Countries: Results From
the Second International
Self-Report Delinquency Study

Uberto Gatti1, Sandrine Haymoz2, and
Hans M. A. Schadee3

Abstract
In this study, the authors explored the link between deviant youth group (DYG) membership and
antisocial behavior through a large student survey conducted by means of the same questionnaire
in 62 cities in 30 countries. The sample (N ¼ 40,678) was made up of 7th-, 8th-, and 9th-grade
students, both boys and girls, attending different types of schools. The definition of DYG that the
authors used was the one drawn up by the Eurogang network: ‘‘Any durable, street-oriented
youth group whose own identity includes involvement in illegal activity.’’ About 4.4% of youths
were considered as DYG members according to this definition, with prevalence rates differing
markedly among different countries, from less than 1% to more than 16%. In general, DYG mem-
bership implied a higher prevalence of delinquency, violence, and alcohol and drug use. Differ-
ences between DYG members and nonmembers were greater with regard to more serious
antisocial behavior. Although the prevalence of DYG membership varies in different countries,
the association between DYG membership and antisocial behavior is quite similar in the different
national contexts.

Keywords
deviant youth group (DYG) membership, antisocial behavior, cross-cultural, gang

Introduction

One of the most important predictors of juvenile delinquency is belonging to antisocial peer groups

and particularly to gangs (Huizinga & Schumann, 2001; Klein, Kerner, Maxson, & Weitekamp, 2001;

Lien, 2005; Weerman & Esbensen, 2005).
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While youth gangs and their involvement in crime have been studied for over 80 years in the

United States, in other countries research began much later. In Europe, the gang phenomenon exists,

though the term ‘‘gang’’ is not frequently used (Klein et al., 2001; Klein & Maxson, 2006). Accord-

ing to Klein, Kerner, Maxson, and Weitekamp (2001), European researchers are reluctant to use the

word ‘‘gang’’ because of what they call the ‘‘Eurogang paradox.’’ This refers to a stereotyped view

that Europeans have of American gangs, which are seen as being highly structured, close-knit,

involved almost exclusively in serious crime, prone to using firearms and associated with territorial

control and the running of the drug market.

In reality, however, according to Klein et al. (2001), these features, which European researchers

regard as being typical of gangs, characterize only a small proportion of American gangs, which are

more often loosely structured and similar to delinquent youth groups in Europe. For fear of evoking

these stereotyped images, many European researchers avoid using the word ‘‘gang,’’ preferring such

terms as ‘‘troublesome youth group’’ (Decker & Weerman, 2005; Klein & Maxson, 2006) or ‘‘delin-

quent youth group’’ (Sharp, Aldridge, & Medina, 2006).

Deviant Youth Groups (DYGs) in the Second International
Self-Report Delinquency Study

The analyses presented in this research are based on second phase of the International Self-Report

Delinquency Study (ISRD-2).1 The first phase was implemented in 1992 in 13 countries, having

been set up by the Research and Documentation Centre Wetenschappelijk Onderzoek- en Documen-

tatieCentrum (WODC) of the Dutch Ministry of Justice (Aebi, 2009; Enzmann et al., 2010). The

main aims of the ISRD-2 were to analyze differences in the rates of delinquency and victimization

of youths between the ages of 12 and 15 years (corresponding to school grades 7, 8, and 9) among

industrialized countries, to develop and standardize the methodology of self-reported questionnaires,

and to test the generalizability of different theories, such as ‘‘self-control theory’’ and ‘‘lifestyle the-

ory’’ (Enzmann et al., 2010). The survey questions pertaining to delinquency were fairly similar to

those used in the ‘‘National Youth Survey’’ and the ‘‘Denver Youth Study’’ (Aebi, 2009).

The ISRD-2 survey was conducted in 30 countries between November 2005 and February 2007.

In order to facilitate intercountry comparisons in the present study, the participating countries were

grouped into the six clusters used by Enzmann et al. (2010) in their first publication regarding the

ISRD-2. These clusters (which reflect different welfare regimes) are based on the groupings drawn

up by Saint-Arnaud and Bernard (2003), to which the categories Eastern/Central European and Latin

American have been added. The clusters are therefore: Anglo-Saxon countries: Ireland and United

States (the latter represented by four states: Illinois, Massachusetts, New Hampshire, and Texas);

Northern European countries: Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden; Western European

countries: Austria, Belgium, France, Germany, Netherlands, and Switzerland; Mediterranean coun-

tries: Cyprus, Italy, Spain, and Portugal; Latin America: Aruba, Dutch Antilles, Suriname, and

Venezuela; and Eastern and Central European countries: Armenia, Bosnia–Herzegovina, Czech

Republic, Estonia, Hungary, Lithuania, Poland, Russia, and Slovenia. The ISRD-2 questionnaire

is a revised version of the one administered during the first phase of the investigation; in response

to an increased interest in the gang phenomenon and growing concern in European countries, new

questions drawn up by the Eurogang network2 with regard to this issue have been inserted.

Most participating countries constructed an urban sample based on a minimum of five cities/

towns, while some countries3 used national samples selected randomly from registers of all the

classes in the country, with oversampling in at least one city, where 700 school pupils were inter-

viewed. With regard to urban samples, it was decided that each sample would include at least

700 students from a large city or metropolitan area (about 500,000 inhabitants), a medium-sized city

(120,000 inhabitants plus or minus 20%), and a cluster of small towns (10,000–75,000 inhabitants).

Gatti et al. 209



However, it should be borne in mind that the urban samples (in those countries which adopted this

sampling approach) are not representative of the nation as a whole but rather of the cities considered

(Enzmann et al., 2010).

The samples used in this survey comprise a minimum of 2,100 7th-, 8th-, and 9th-grade students

per country. It should, however, be pointed out that, in some countries, some of these grades were not

considered,4 while in others, students from higher grades were also included.5

In the present study, in order to facilitate comparisons among the countries, two selections were

carried out; we took into consideration only 7th-, 8th-, and 9th-grade students and only classes from

medium-sized towns (120,000 inhabitants plus or minus 20%) and large cities (about 500,000 inha-

bitants). Our total sample therefore comprises 40,678 students from 62 cities in 30 countries.

Another methodological difference between the countries concerns the method of data collection.

In most countries, ‘‘pencil-and-paper’’ questionnaires were administered and were filled in by hand,

while computers were used for data collection in some countries (Aebi, 2009). However, according

to a rigorous study conducted in Switzerland, the method of data collection, whether it would be

hand-written or electronic, does not significantly influence the results (Killias, 1989; Lucia, Herr-

mann, & Killias, 2007).

With the aim of analyzing the gang phenomenon, we adopted the definition drawn up by the

Eurogang network, which facilitates the organization of very interesting comparative analyses of the

relationship between juvenile delinquency and group membership in different social and cultural

contexts. This definition is as follows: ‘‘any durable street-oriented youth group whose involvement

in illegal activity is part of their group identity’’ (Klein et al., 2001). In our study, the notion of ‘‘dur-

ability’’ is taken to mean more than 3 months; the notion of ‘‘street-oriented’’ implies that the group

spends a lot of time in public places, such as parks, streets, and shopping malls; the notion of

‘‘youth’’ refers to adolescents and young people; ‘‘illegal’’ refers to delinquent or criminal activities,

and the term ‘‘identity’’ means the group identity, rather than the individual identity, of its members

(Klein & Maxson, 2006). It must, however, be stressed that the Eurogang definition excludes the

gangs that form in prisons, biker gangs, terrorist groups, drug cartels, and criminal organizations.

We preferred the definition proposed by the Eurogang network to the self-designation, or self-

nomination that is used in the United States as an indicator to identify gang members (Curry, Decker,

& Egley, 2002; Esbensen, Winfree, He, & Taylor, 2001). Indeed, in the United States, simply

answering such questions as ‘‘Do you belong to a gang?’’ or ‘‘Have you been a member of a gang

in the past?’’ is often regarded as a ‘‘particularly robust measure of gang membership capable of

distinguishing gang from nongang youth’’ (Esbensen et al., 2001, p. 124). Nevertheless, in the light

of the results of several empirical studies (Haymoz, 2010; Sharp et al., 2006), this indicator is not

considered valid in Europe.

The lack of clarity and the ambiguity of the term ‘‘gang’’ in the perception of the youths them-

selves were ascertained in the present study. Indeed, we noted that, among youths who considered

their group to be a gang, about half (56%) stated that their group did not indulge in illegal activities

and claimed that their group did not consider such activities acceptable (53%). According to the data

yielded by our questionnaire, even in the United States 19% of those youths who consider their

group to be a gang state that its members do not commit illegal acts, and 29% claim that committing

crimes is regarded as unacceptable by their group. Thus, in some of the countries, a good percentage

of respondents use the term ‘‘gang’’ merely to indicate a group of friends and without any particular

antisocial connotation.

For this reason and also because the term of ‘‘gang’’ is evocative and bound to stereotyped

images, we prefer to use the expression ‘‘deviant youth group’’ (DYG) instead of the term ‘‘gang.’’

Therefore, in the remainder of our analysis, we will consider those subjects who provided affirma-

tive answers to the following six questions proposed by the Eurogang network to be ‘‘deviant youth

group members’’ (DYGm):
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� Do you have a group of friends?

� How long has this group existed? (>3 months)

� Does this group spend a lot of time together in public places?

� Is doing illegal things accepted by your group?

� Do people in your group actually do illegal things together?

� Do you consider your group to be a gang?

Having analyzed the frequency of the answers to these questions and having identified DYGm, we

will evaluate the relationship between DYG membership and antisocial behaviors in the overall sam-

ple and in the 30 countries concerned.

Characteristics and Identification of DYGm

To better assess the meaning of the replies to the questions drawn up by the Eurogang network,

we first recorded the frequency of affirmative answers in the 30 countries (Table 1). It should be

pointed out that all the percentages shown in the table refer to the whole sample and not only to those

who have a group of friends.

Most of the youths surveyed stated that they belonged to a stable peer group, which had existed

for more than 3 months. Half of the respondents indicated that they spent a lot of time together in

public places. The acceptance or commission of illegal acts proved to be less frequent: nevertheless,

17% (for acceptance) and 20% (for commission) replied affirmatively to these questions. Almost

15% of the youths considered their group to be a gang. The answers to all the questions differed

markedly from one country to another (see minimum and maximum numbers of affirmative replies

in Table 1); interestingly, all of the highest percentages were found in Ireland.

The percentage of youths who responded affirmatively to all six questions, and who can therefore

be regarded as DYGm, proved to be 4.4% of the overall sample. Table 2 reports the demographic

features of those youths who belong to a DYG. Significantly more boys than girls belong to a DYG.

Indeed, 5.9% of males in our sample are DYG members compared with 3% of females. Female

membership was nevertheless considerable, given that in our sample a third of DYG members were

girls. This figure is similar to that seen in an investigation carried out in the United States by Bjer-

regaard and Smith (1993) who found that girls accounted for about 30% of the gang members in their

sample, while Esbensen and Huizinga (1993) observed that female gang membership varied from

20% to 46%, according to age. These figures have led researchers to believe that female gang mem-

bership has always been markedly underestimated (Hunt & Joe-Laidler, 2001). Indeed, two studies,

one conducted in England and one in Russia, found that males and females were equally likely to be

Table 1. Percentages of Youths who Replied Affirmatively to the Questions Relating to the Eurogang Defini-
tion (N ¼ 40,678)

Mean Maximum Minimum

Do you have a group of friends? 75.6 94.5 (Ireland) 61.4 (Armenia)
How long has this group existed? (>3 months) 69.1 88.5 (Ireland) 51.5 (Suriname)
Does this group spend a lot of time

together in public places?
49.7 80.4 (Ireland) 34.1 (Suriname)

Is doing illegal things accepted by your group? 19.5 41.7 (Ireland) 5.7 (Venezuela)
Do people in your group actually do

illegal this together?
17.1 38 (Ireland) 4.2 Bosnia/Herz)

Do you consider your group a gang? 14.7 44.2 (Ireland) 1.5 (Armenia)
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members of delinquent youth groups (Salagaev, Shashkin, Sherbakova, & Touriyansky, 2005; Sharp

et al., 2006).

DYG membership has been seen to increase slightly as school grades increase, from 3.5% in the

7th grade to 5.4% in the 9th grade. Likewise, migrants, especially those of the second generation,

were more frequently found to be DYG members. In addition, 5.1% of youths living in noncomplete

families (not with both biological parents) were DYG members compared with 4.1% among youth in

complete families. However, it should be stressed that these differences, albeit statistically signifi-

cant, were only weakly so.

DYGs and Offending Behavior

For the purposes of the present study, we considered the respondents’ answers to questions

regarding 12 crimes—6 property offences (shoplifting, theft of a bicycle, moped, scooter, motorbike

or car, theft from a car, breaking into a building with intent to steal, and selling drugs) and 6 violent

offences (assault, robbery, bag-snatching, vandalism, carrying a weapon, and group fighting)—in

addition to drug and alcohol use.

Table 2. Prevalence Rate (%) of Deviant Youth Group Membership by Gender, Grade, Immigration, and Family
Composition (N ¼ 40,678)

Percentage

Gender*
Male 5.9
Female 3.0

Family*
Complete 4.1
Noncomplete 5.1

Grade*
Grade 7 3.5
Grade 8 4.1
Grade 9 5.4

Immigration*
Native 4.0
First-generation migrant 4.8
Second-generation migrant 5.8

Note. *All differences significant at p < .000.

Table 3. Prevalence Rate (%) of Delinquency, Violence, Versatility (Last Year), Alcohol, and Marijuana–Hashish
Use (Last Month) by Deviant Youth Group (DYG) Membership

DYG Member
(N ¼ 1,720)

Nonmember
(N ¼ 38,899

Total
(N ¼ 40,678)

Delinquency (one or more offences) 71.5 20.0 22.3
Violence (one or more violent offences) 57.3 14.5 16.3
Versatility (three or more different

offences)
36.8 3.6 5.1

Alcohol use 63.1 26.0 25.4
Marijuana–Hashish use 20.6 2.9 3.6
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Table 3 shows the percentages of young people who reported committing at least one crime

(delinquency), at least one violent crime (violence), at least three different types of crime (versati-

lity) in the previous 12 months, and the percentages of those using alcohol and marijuana/hashish in

the previous 4 weeks among DYG members and nonmembers. As can be seen, all of the behaviors

considered are far more common among DYG members. With regard to delinquency, the greatest

differences concern versatility, which can be considered an indicator of the seriousness of involve-

ment in antisocial activities; with regard to the use of alcohol and marijuana/hashish, the greatest

differences concern the latter substance.

Having ascertained that the prevalence of DYG membership is higher among males, slightly

older subjects and those from noncomplete and immigrant families (the differences with regard

to these last two features being slight, albeit significant), we investigated whether the differences

in antisocial behavior between DYG members and nonmembers persisted after controlling for these

demographic variables. To this end, we conducted five regressions with DYG and controls in each

regression as independent variables; the dependent variables were delinquency, violence, versatility,

alcohol, and marijuana/hashish use (see Table 4).

The odds ratio (OR) measures the (multiplicative) effects of different variables. The DYG

membership has by far the largest effect of all variables considered. We note that no interactions

between variables were considered in this regression and that values of 1 for the OR are neutral

in their effect. A complete family protects to some extent against the participation in these devi-

ant or at risk activities (between 0.59 for use of hashish to 0.75 for alcohol use; conversely, an

incomplete family increases the risk). Migration increases the relative frequency of offences

somewhat (OR about 1.15), diminishes alcohol use, and has no effect on hashish use. As grade

increases, the relative frequency of committing one or more offences increases (OR increases

about 1.2 for each additional grade [year], and between 1.8 and 2.0 for substance use.). Males

are more at risk than females for offences (from 2.3 to 3.3 increase in OR), but the effect of gen-

der on alcohol use is limited (and the OR for use of hashish ¼ 1.6 for males). But all these

effects are relatively small when compared with the effect of membership in a DYG. For alcohol

use, the OR is near 5.0, and for hashish use 7.5; this is similar to the OR for violent behavior,

which increases to 9.1 for delinquency and reaches an overall height of 13.4 for three or more

Table 4. Effect of Deviant Youth Group Membership on Delinquency, Violence, Versatility (Last Year),
Alcohol, and Hashish Use (Last Month; N ¼ 40,678, Logistic Regression)

Delinquency (One
or More Offences)

Violence (One or
More Violent

Offences)

Versatility (Three or
More Different

Offences)
Alcohol

Use

Marijuana–
Hashish

Use

Odds ratio
Deviant youth

group
membership

9.10** 7.12** 13.41** 4.93** 7.64**

Gender (male) 2.34** 2.91** 3.28** 1.08* 1.60**
Grades 7 to 9 1.22** 1.16** 1.17** 1.82** 2.01**
Complete family .68** .71** .63** .75** .59**
Migration (first or

second
generation)

1.14** 1.13** 1.15* .70** 1.04 n.s.

Nagelkerke R2 .13 .13 .18 .11 .12

Note. The confidence interval of the odds ratio (OR) can be approximated by [.9 � OR � 1.1 � OR], n.s. ¼ nonsignificant.
*p � .001.
**p � .000.
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different offences. The control variables included with respect to such values represent relatively

small effects and do not greatly influence the estimates of ORs without these controls.

For all these OR, the standard errors are about a tenth of the effect, so they are not given sepa-

rately in the table.

DYGs in an International Perspective

As we have seen, DYGm accounted for 4.4% of the youths in the whole sample. This percentage,

however, varies markedly from country to country: from a minimum of 0.4% in Armenia to a maximum
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Ireland 2 Cities

U.S.A.  2 Cities

Sweden 1 City

Norway 1 City

Denmark 1 City

Finland 1 City

Iceland 1 City

France 3 Cities

Belgium 2 Cities

Switzerland 2 Cities

Germany  4 Cities

Austria 2 Cities

Netherlands 2 Cities

Cyprus 2 Cities 

Italy 10 Cities

Portugal 2 Cities

Spain 3 Cities

Aruba 1 City

NL Antilles 2 Cities

Venezuela 2 Cities

Suriname 1 City

Hungary 1 City

Slovenia 1 City

Estonia 2 Cities

Czech Rep. 2 Cities

Poland 2 Cities

Russia 2 Cities

Lithuania 2 Cities

Bosnia & Her. 1 City

Armenia 2 Cities

Figure 1. Prevalence rate (%) of Deviant Youth Group members, by country
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of 16.8% in Ireland. Figure 1 shows the percentages of DYGm present in the cities of various countries.

The horizontal lines in the figures subdivide the countries on the basis of the above-mentioned clusters

(Anglo-Saxon countries, Northern European countries, Western European countries, Mediterranean

countries, Latin American countries, and Eastern and Central European countries). Within each cluster,

the countries are arranged in descending order of the prevalence of DYG membership.

The highest values can be seen in the Anglo-Saxon countries (8.7%). However, this is due exclu-

sively to the extremely high prevalence of DYG members in Ireland; indeed, in the United States, the

prevalence is fairly low. Prevalence rates proved to be somewhat high in Western European cities

(5.6%), with the exception of Austria and the Netherlands, which display below-average values. The

lowest values were recorded in the cluster of Latin American cities (2.5%). Low values can also be

seen in the cluster of Central and Eastern European countries (3.2%), except for Hungary, Slovenia,

and Estonia, where prevalence rates are high. The Mediterranean countries (4.1%) fall within, or

below, the average values, while those of Northern Europe, though displaying the same prevalence

levels (4.1%) as the Mediterranean, vary greatly from one to another (from a minimum of 0.7% in

Iceland to a maximum of 6.8% in Sweden). In general, the prevalence rates of DYG membership are

somewhat heterogeneous within various clusters; this would seem to indicate that the classification

criteria of the clusters, which are based on various welfare regimes, do not constitute elements that

can predict the prevalence of DYG.

After recording the prevalence of DYG membership in the cities of various countries, we made an

intercountry comparison in order to verify the association between DYG membership and delin-

quency and alcohol and marijuana/hashish use in various contexts. The aim here was to ascertain

whether the criminogenic effect of the DYG varies from country to country, and if so, to what extent.

Although many researchers have examined the features and behaviors of DYG members, such stud-

ies have not systematically involved a large number of countries; moreover, they have utilized very

diverse methods and parameters. It therefore seems opportune to investigate, by means of the same

instrument of analysis, whether the DYG effect is present only in certain contexts or whether there is

a constant and systematic association between such groups and antisocial behaviors.

In order to draw up an initial international comparison, we constructed five scatter plots, which

report the prevalence rates (in %) of antisocial behavior (delinquency, alcohol, and marijuana/hash-

ish use) among DYG members on the ordinate, and the prevalence rates of antisocial behavior

among non-DYG members on the abscissa. Thus, the countries with the highest delinquency rates

among DYG members are situated at the top of the graph, while those with the highest rates of anti-

social behaviors among non-DYG members are situated on the extreme right. The correlation coef-

ficients indicate how similar the ratios between the antisocial behavior of DYG members and

nonmembers are from country to country. The strength of the relationship is indicated by the number

in brackets next to the name of each country; this number corresponds to the ratio of offending DYG

members to offending nonmembers. If, for example, 40% of DYG members and 20% of non-DYG

members in a given country admit to having committed an offence, we will have a ratio of 2:1 (2in

brackets).

Figure 2 reports the prevalence rates of delinquency (at least one crime in the last 12 months) and

the ratios of DYG members to nonmembers.

Numerous studies, especially in the United States, have documented higher rates of offending

among gang members. As asserted by Battin-Pearson, Thornberry, Hawkins, and Krohn (1998, p.

1), ‘‘Gang membership intensifies delinquent behaviour. From the earliest to the most recent inves-

tigations, criminologists have consistently found that, when compared with youth who do not belong

to gangs, gang members are far more involved in delinquency, especially serious and violent delin-

quency.’’ In all 30 of the countries that we considered, the prevalence rates of antisocial behaviors

were significantly higher among DYG members than among nonmembers (p < .05). As can be seen,

the fact that DYG members always display higher percentages means that the scales of the two axes
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are different: horizontally, on the abscissa, the values range from a minimum of 13, which corre-

sponds to the prevalence of delinquency among nonmembers in Venezuelan cities, to a maximum

of 33, which is the corresponding value in Ireland; vertically, on the ordinate, the minimum value

is 43 (DYG members in Suriname) and the maximum value is 100, in Armenia, Spain, and Iceland,

where all DYG members have committed a least one offence is in the last 12 months. On the total

sample, the ratio of DYG members to nonmembers offending is 3.6:1. In general, the ratios are fairly

homogeneous (Pearson’s correlation coefficient being .44, p < .05, two-tailed), and in most of the

countries, the prevalence of delinquency is 3–4 times higher among DYG members than among non-

members. A somewhat anomalous pattern emerges both in Ireland, where the relatively low ratio is

due to the very high prevalence of delinquency among nonmembers, and in Spain, Armenia, and

Iceland, where, as already mentioned, all DYG members reported committing at least one offence,

while delinquency among nonmembers displays intermediate values. In Venezuela and Portugal,

fairly high values among DYG members are accompanied by particularly low values among

nonmembers.

Figure 3 shows the prevalence rates of violent offences among youths who admit to having com-

mitted at least one offence of this kind in the last 12 months. For these offences, the values are obvi-

ously lower than those of general delinquency; however, the ratio of offending DYG members to

nonmembers in the whole sample (4:1) is slightly higher than for general delinquency.
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Figure 2. Delinquency (one or more offences last year). Prevalence rate (%) among deviant youth group
member and nonmember. In parentheses: prevalence gang member/prevalence nonmember.
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The differences between DYGm and nonmembers proved to be significant in all countries (p <

.05), the correlation coefficient being similar to that seen for general delinquency (Pearson’s corre-

lation coefficient being .42, p < .05, two-tailed).

In this case too, it should be noted that the scales on the two axes are different: on the abscissa, the

values range from a minimum of 7.2, which corresponds to the prevalence of delinquency among

non-DYG members in Slovenia, to a maximum of 24.2, which is the corresponding figure in Ireland;

vertically, on the ordinate, the minimum value is 35.7, corresponding to DYG members in Suriname,

while the maximum is 100, corresponding to the cities of Armenia and Iceland, where all DYG

members have committed at least one violent offence. Most of the countries display a ratio of

offending DYG members to nonmembers between 3:1 and 4.5:1. Higher ratios are to be seen in Ice-

land (9.6:1), Spain (6.6:1), Venezuela (6.4:1), and Slovenia (6:1). In Ireland, the ratio is particularly

low (2.7:1), owing to the high frequency of violence among non-DYG members; thus, in this coun-

try, violence is not particularly closely linked to the DYG effect but is widespread throughout the

young population.

The effect of belonging to a deviant group is particularly strong with regard to versatility (invol-

vement in at least three different types of offence in the last 12 months), which we considered an

indicator of the gravity of delinquent behavior.
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Figure 3. Violent offence (one or more last year). Prevalence rate (%) among deviant youth group member
and nonmember. In parentheses: Prevalence gang member/prevalence nonmember.
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In this case, the ratio of offending DYG members to nonmembers is 10:1 and shows that the crim-

inogenic effect of the deviant group is much stronger with regard to serious delinquency than to

situations of lesser gravity. The correlation coefficient for versatility (Pearson’s correlation coeffi-

cient being .45, p < .05, two-tailed) proved to be similar to the two previous coefficients. With regard

to versatility, the scales on the two axes of the graph differ greatly: the scale referring to DYGm

ranges from a minimum of 17.9 in Poland to 75 in Iceland; the scale referring to nonmembers displays

far lower values, ranging from 1.5 (Lithuania, Venezuela, and Cyprus) to 9.1 in Ireland. The prevalence

ratio of DYG members to nonmembers is particularly high in Venezuela (37.1:1), Bosnia–Herzegovina

(26.3:1), and Portugal (23.8:1), while in Ireland (5.1) and Denmark (5.9), it is well below the average.

We subsequently analyzed the effect of belonging to a DYG on the consumption of beer, wine, or

spirits within the last 4 weeks. It is acknowledged that the consumption of alcoholic beverages

among minors, while not illegal in many countries, nevertheless constitutes an indicator of antisocial

behavior and is statistically correlated with delinquency. Indeed, several researchers have reported

that the link between gang membership and alcohol use, though less extensively studied than the link

with drug use, constitutes a serious social problem; moreover, according to recent data, it is a prob-

lem that involves both males and females. In particular, binge drinking is more frequent among DYG

members, as is initiation to alcohol use at an early age; indeed, in a recent study conducted on a
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Figure 4. Versatility (three or more different offences, last year). Prevalence Rate (%) among Deviant Youth
Group Member and Non Member. In parentheses: Prevalence gang member/prevalence nonmember.
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population of students in the United States, 50.9% of DYG members reported having started drink-

ing before the age of 13 years, while the figure among nonmembers was 22% (Swahn, Bossarte,

West, & Topalli, 2010). Other authors have focused on the relationship between alcohol and vio-

lence among DYG members; these studies have shown that, in certain ethnic contexts, the use of

alcohol acts as a kind of ‘‘social glue,’’ helping to maintain group cohesion and to assert masculinity

and male togetherness (Hunt & Joe-Laidler, 2001).

In our sample, too, the use of alcohol was associated with DYG membership, though the DYG

effect proved to be less evident than in the behavioral categories examined above; in the total sam-

ple, the prevalence ratio of DYG members to nonmembers is 2.7:1, which, while indicative of a con-

siderable and significant difference, is lower than the ratios recorded for delinquency, violence, and

versatility.

Over the range of countries, the correlation between alcohol use and DYG membership (see Fig-

ure 5) is fairly high (Pearson’s correlation coefficient being .54, p < .01, two-tailed), the differences

between members and nonmembers being significant in all countries except for Suriname, where

belonging to a deviant group does not seem to influence alcohol use. The consumption of alcohol

differs markedly, however, among various countries, as a result of cultural factors; among DYG

members, the lowest prevalence is seen in France (29.6%) and the highest in Hungary (95.6%), while
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among nonmembers, the minimum and maximum values are 7.6% and 54.8% in Iceland and Esto-

nia, respectively. Rather surprisingly, alcohol consumption proved to be fairly limited in France,

while in Estonia, the majority of youths, whether DYG members or not, reported drinking alcoholic

beverages in the last 4 weeks. Despite the cultural differences and the different prevalence of alcohol

consumption among young people, the DYG effect is seen to be fairly constant and quite homoge-

neous, though it appears to be particularly strong in Iceland, Bosnia–Herzegovina, and Portugal and

somewhat modest in Estonia and Denmark.

Figure 6 shows the data on the use of marijuana/hashish. Several studies, especially in the United

States, have revealed that young people who belong to DYGs are particularly likely to be involved in

the use and sale of drugs (Battin-Pearson, Thornberry, Hawkins, & Krohn, 1998; Howell & Decker,

1999). Drug pushing chiefly concerns small-scale selling since control of the illegal drug market is

in the hands of adult crime syndicates (Howell & Decker, 1999). According to Bjerregaard (2010),

the use and sale of drugs by DYG members are therefore merely a manifestation of a general invol-

vement in illegal activities of various kinds, rather than the expression of a veritable criminal

organization.

According to our research data, the DYG effect on the use of marijuana/hashish appears to be

particularly strong and homogeneous across the countries (the use of other drugs, such as ecstasy,

heroin, cocaine, etc., also emerged and was again more frequent among DYG members; however,
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the extremely infrequent use of these substances did not allow us to make meaningful statistical

analyses for all countries). The correlation coefficient between marijuana/hashish use and DYG

membership is particularly high (Pearson’s correlation coefficient being .85, p < .001, two-tailed).

The prevalence rates of marijuana/hashish use differ markedly between DYG members and non-

members: 20.6 among the former versus 2.9 among the latter, with a ratio of 7.1:1 in the whole sam-

ple. Marijuana/hashish use among young people throughout the world therefore seems to be strongly

conditioned by membership of a deviant group. The use of marijuana/hashish is particularly com-

mon among students in the United States and Spain. In the cities of five countries (Armenia, Poland,

Portugal, Bosnia–Herzegovina, and Finland), no significant differences emerged between DYG

members and nonmembers, a finding that seems to be linked to the scant use of this substance by

young people in these countries. In all the other countries, the differences proved significant (p <

.05) and were particularly great in Iceland, Venezuela, Slovenia, the Dutch Antilles, and Norway,

where a very low rate of marijuana/hashish use among nonmembers is coupled with a considerable

use among DYGm.

Discussion

Our international investigation was made possible by the collaboration of 30 research teams. Sup-

ported by a committee coordinated by the criminologist Josine Junger-Tas, these teams drew up a

single questionnaire, which was then translated into numerous languages, and implemented it in

such a way that the sample analyzed would be representative of the students in various countries,

or at least, where it was not possible to construct a representative national sample of the students

in a few cities situated in those countries. A volume describing the method adopted and the objec-

tives of the study, and providing several national reports, has already been published (Junger-Tas

et al., 2010), and a second volume dealing with comparative analyses of various issues is currently

being prepared. The results of a first comparison of juvenile delinquency in the cities of the 30 coun-

tries considered have appeared in an article (Enzmann et al., 2010), which represents an investiga-

tive model and the beginning of what will be a long series of transversal analyses of specific issues.

It is important to underline the fact that the samples analyzed in our study are not representative

of each country as a whole but only of a few cities. Our comparisons regard large- and medium-sized

cities in 30 countries; we cannot therefore compare the different countries or draw up rank order

lists. Another limitation of the present research is the fact that the samples were made up of students

and not of all youths present in a given environment. This may give rise to some distortion; indeed,

while in some countries all, or almost all, young people in the age groups considered attend school,

in other, less organized countries, a certain percentage of subjects of obligatory school age do not

actually attend school.

Our study investigated the phenomenon of DYGs, which are generally defined in the United

States as ‘‘youth gangs.’’ In line with European practice, we preferred not to use the term ‘‘gang,’’

both because it is associated, albeit erroneously, with stereotyped images of armed, violent groups

who control territorial areas, and because, as we have seen, it is used by many of the youths them-

selves simply to indicate a group of friends, without any antisocial connotation.

The prevalence of what we have called DYGm varies among the countries considered, ranging

from less than 1% to more than 16%. The DYGm are found in Europe, the United States, and Latin

America, and it is interesting that, although the frequency of DYG membership varies from one

country to another, the effect that belonging to such groups has on antisocial behavior is observable,

and indeed quite similar, in various environments investigated. The greatest impact is to be seen with

regard to the more serious forms of delinquency, particularly, the versatility of delinquent behaviors;

the effect is also much stronger with respect to marijuana/hashish use than alcohol use. Although

we have used the term ‘‘effect,’’ our data, which are of a cross-sectional nature, do not enable us

Gatti et al. 221



to determine whether the higher level of delinquency precedes or follows entry into the group,

whereby those youths who are already more delinquent are induced to join a deviant group (selection

model), or whether a facilitation process is operating, whereby the group exerts a criminogenic

effect (facilitation model). However, the results of longitudinal studies that have dealt with this issue

(Gatti, Tremblay, Vitaro, & McDuff, 2005; Gordon et al., 2004; Thornberry, Krohn, Lizotte, Smith,

& Tobin, 2002) suggest that both the processes are involved (enhancement model), but that the

facilitation process often plays a greater role than the selection process.

The phenomenon of what we have defined as DYGs, which in other contexts are called gangs, is

strictly relevant to our understanding of juvenile delinquency worldwide and must be taken into

account in the planning of social and preventive intervention. The data from the ISRD2 enable us

to confirm, for the first time, the importance of the relationship between DYG membership and var-

ious types of antisocial behavior in extremely different sociocultural environments. Moreover, they

reveal that, to a great extent and in all environments, juvenile delinquency is an expression of spe-

cific group phenomena. The subject of youth gangs, which has been studied for many decades in the

United States but for only a few years in Europe, is now becoming a focus of interesting comparative

investigations at the international level, such as that conducted by Covey (2010) on the peculiar

social and cultural aspects of gangs in five continents, and that of van Gemert, Peterson, and Lien

(2008), who analyzed the issue of street gangs in relation to the growing phenomenon of migration in

Europe and the United States. Nevertheless, the Second International Self-Report Delinquency study

is the only investigation that has analyzed the phenomenon of DYGs in an extremely broad and

diverse international setting and, above all, through a single instrument and a single method of inves-

tigation, which were the result of long and fruitful international collaboration.
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Notes
1. The self-report method for measuring crime and delinquency of gang members is valid according to the

research carried out by Webb, Katz, and Decker (2006). Indeed, they examined the self-report rates of recent

drug use by gang members in comparison with their urinalysis outcomes, and they found that the disclosure

rates of drug use by gang members did not differ significantly from those of nonmembers.

2. The Eurogang network, set up on the initiative of the criminologist Malcolm W. Klein, consists of leading

European and American researchers in the field. They are now working together to develop a common

framework for comparative research based on standardized methodological instruments and a common

research design. The Eurogang website is based on the webserver of the University of Missouri–St. Louis

http://www.umsl.edu/*ccj/eurogang/euroganghome.htm.

3. France, Portugal, Spain, Switzerland, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Bosnia–Herzegovina, Aruba,

Dutch Antilles, and Suriname.

4. In Iceland, only 8th-grade students were interviewed; in Poland, only 8th- and 9th-grade; in Slovenia, only

7th- and 9th-grade; in Bosnia–Herzegovina, only 7th- and 8th-grade students were interviewed.

5. Italy, Spain, and Poland.

222 International Criminal Justice Review 21(3)



References
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შესავალი

საზოგადოებასა და პოლიტიკის განმსაზღვრელ თანამდებობის პირებს ხშირ შემთხვევაში არაერთგვაროვანი 
დამოკიდებულება აქვთ პენიტენციურ სისტემასთან მიმართებაში.  სპეციალისტთა და პრაქტიკოსთა მცირე 
ჯგუფის გარდა, ცოტას თუ ესმის მკაფიოდ, თუ როგორ მუშაობს პენიტენციური სისტემა. პენიტენციურ 
დაწესებულებებში დახურული გარემოა, რომელსაც მივყავართ არაერთგვაროვანი მორალური და ემოციური 
კლიმატისკენ, რაც იწვევს განსხვავებული სოციალური წესრიგის ჩამოყალიბებას სისტემის შიგნით. როგორც 
წესი, სოციალურ წესრიგს აყალიბებს პენიტენციური დაწესებულებების ინსტიტუციური კულტურა და მისი 
თანაარსებობა პენიტენციური სისტემის შიგნით არსებულ კრიმინალურ სუბკულტურასთან. 

ბოლო პერიოდში, ყველაზე ხშირად პენიტენციურ სისტემასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე საუბრისას 
მიუთითებენ სისტემის შიგნით არსებულ სუბკულტურაზე და ადმინისტრაციის ფუნქციონირებისას მის 
ზეგავლენაზე. როგორც ადგილობრივი (პრევენციის ეროვნული მექანიზმი), ასევე საერთაშორისო (წამების 
პრევენციის ევროპული კომიტეტი) ორგანიზაციების ანგარიშებში აღნიშნულია, რომ  საქართველოს პენიტენციურ 
დაწესებულებებში პატიმრებს შორის ჩამოყალიბებულია არაფორმალური იერარქიები, სადაც არსებობენ 
პრივილეგირებული პატიმრები, რომლებსაც გავლენა აქვთ როგორც სხვა პატიმრებზე, ასევე დაწესებულების 
ნორმალურ ფუნქციონირებაზე. გარდა ამისა, ამავე ანგარიშებში ხაზი გაესვა, რომ კრიმინალური სუბკულტურა 
პატიმრებს შორის ძალადობის ერთ-ერთი მთავარი წყაროა.

პატიმრებისთვის არაფორმალური ძალაუფლების გადაცემამ, შესაძლოა, დაამყაროს არალეგიტიმური 
ძალაუფლება, რომელსაც ისინი მათ წიაღში არსებული სუბკულტურის მეშვეობით საკმაოდ ეფექტურად იყენებენ. 
ადმინისტრაციის მიერ ლეგიტიმური ზომების არასაკმარისად გამოყენება შეიძლება ისეთივე სახიფათო 
იყოს, როგორც უფლებამოსილების გადამეტება, თუკი ეს მიგვიყვანს ისეთ რეჟიმამდე, სადაც არასაკმარისი 
ზედამხედველობა და უწესრიგობაა. გადამეტებულ ძალასა და სამართლებრივ წესრიგს შორის სწორი ბალანსის 
მოძებნა პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის მთავარი ამოცანაა (Sparks და სხვები, 1996 წ.). ეს 
მორალური, მენეჯერული და პიროვნული გამოწვევაა მათთვის, ვინც პენიტენციურ დაწესებულებებს მართავს, 
რადგან მათ სწორი ბალანსი უნდა იპოვნონ დაწესებულებებში წესრიგის დამყარებასა და პატიმრებისადმი 
პატივისცემით და ლეგიტიმურად მოპყრობას შორის.

საქართველოს უახლესი ისტორიის  ანალიზი გვაჩვენებს, რომ პრაქტიკაში  გამოყენებული იყო პენიტენციური 
სისტემის მართვის მხოლოდ ორი მოდელი, რომლებიც პირობითად შეგვიძლია ასე დავახასიათოთ: ა) 
პენიტენციური დაწესებულებების მართვა კრიმინალური სუბკულტურის ელემენტების გამოყენებით; ბ) 
პენიტენციური სისტემის მართვა და კონტროლი დაწესებულებების ადმინისტრაციის მიერ, თუმცა ისეთი 
მეთოდების გამოყენებით, როდესაც სისტემურად ირღვეოდა ადამიანის უფლებები. საქართველოს 
პენიტენციურმა სისტემამ ჯერჯერობით ვერ მოახერხა ჩამოეყალიბებინა ისეთი სახის სისტემა, სადაც დაცული 
იქნება ბალანსი უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებებს შორის. მთავარი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, 
რომ ბოლომდე არ არის გააზრებული თუ რა ფენომენს წარმოადგენს კრიმინალური სუბკულტურის ეს ფორმა, 
რითი საზრდოობს ის და როგორ ინარჩუნებს გავლენას პენიტენციური დაწესებულებების ფუნქციონირებაზე. 
შესაბამისად, მნიშვნელოვანია პასუხი გაეცეს კითხვას - რა არის ამის გამომწვევი მიზეზი და რამდენად 
მასშტაბურია ეს პრობლემები, რათა მოხდეს მისი საფუძვლების იდენტიფიცირება.  აქედან გამომდინარე, 
მნიშვნელოვანია განხორციელდეს კრიმინალური სუბკულტურის ზეგავლენის კვლევა პენიტენციური 
დაწესებულების მართვაზე, იმ მიზნით, რომ შემდგომი ნაბიჯები დაემყაროს მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ 
მიდგომებს.

კვლევის მიზანი

კვლევის მიზანია შესწავლილ იქნეს კრიმინალური სუბკულტურის ზეგავლენა პენიტენციური დაწესებულების 
მართვასა და ზოგადად ინსტიტუციური კულტურის ჩამოყალიბებაზე.

კვლევის ამოცანა

ა) პენიტენციური სისტემის ინსტიტუციურ კულტურაში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება, რომლებიც 
გავლენას ახდენენ პატიმართა უსაფრთხოებაზე, პენიტენციური დაწესებულებების მართვასა და მენეჯმენტზე;
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ბ) კრიმინალური სუბკულტურიდან გამომდინარე რისკების იდენტიფიცირება, რომლებიც გავლენას ახდენს 
როგორც ინსტიტუციური კულტურის ჩამოყალიბებაზე, ასევე პენიტენციური დაწესებულებებში უსაფრთხო 
გარემოს შექმნაზე,  მართვასა და მენეჯმენტზე;

გ) კვლევის საფუძველზე რეკომენდაციების შემუშავება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ამ მიმართულებით 
არსებული პრობლემების გადაჭრას, სუბკულტურასთან ბრძოლის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომის 
ჩამოყალიბებას.

კვლევის მეთოდოლოგია

ა) საერთაშორისო პრაქტიკის კვლევა

კვლევის ამ ნაწილში განხილულია სხვადასხვა ქვეყნების როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი გამოცდილება 
პენიტენციურ დაწესებულებებში კრიმინალური სუბკულტურის გავლენასთან ბრძოლის მიმართულებით. 
მოყვანილია მაგალითები თუ პატიმართა თვითმმართველობის როგორი ფორმები არსებობს და რა ტიპის 
გამოწვევებს აწყდებიან სხვადასხვა ქვეყნები ციხეებში წესრიგის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. კვლევის 
ავტორი შეეცადა გაეცა პასუხი კითხვაზე, თუ რა გავლენა აქვს კრიმინალურ სუბკულტურას პატიმრებსა და 
პერსონალს შორის ურთიერთობის ჩამოყალიბებაზე, რატომ არის ხშირ შემთხვევაში ციხის ადმინისტრაცია 
ტოლერანტული კრიმინალური სუბკულტურის მიმართ, რატომ სჭირდებათ პატიმრების გამოყენება ციხის 
მართვის პროცესში, ამ კუთხით, სხვადასხვა კონტექსტში განხილულია - ამერიკის შეერთებული შტატების, 
ვენესუელას, ეკვადორის, პანამის, პერუს, ჰონდურასის, კოსტა-რიკას, ბრაზილიის, სამხრეთ აფრიკის, 
ფილიპინების, მოლდავეთის, ყირგიზეთისა და ლიეტუვას მაგალითები. აღნიშნული ნაწილი მომზადებულია 
სამაგიდე კვლევის პრინციპით.

ბ) ადგილობრივი პრაქტიკის კვლევა

ადგილობრივი პრაქტიკის კვლევა განხორციელდა ორი მეთოდის გამოყენებით - თვისებრივი კვლევა და 
კვლევების/ანგარიშების მეორადი ანალიზი.

თვისებრივი კვლევა

კვლევის განხორციელების პირველ ეტაპზე ჩამოყალიბდა კვლევითი გუნდი, რომელშიც გაერთიანდნენ 
პროექტის ხელმძღვანელი, ასისტენტი, მკვლევარი, საერთაშორისო ექსპერტი და სოციოლოგი. გუნდმა 
ერთობლივად დაგეგმა პროექტის მიმდინარეობა. გუნდის წევრებს შორის გადანაწილდა პროექტით 
გათვალისწინებული სხვადასხვა აქტივობები. 

კვლევის რესპონდენტთა შერჩევა განხორციელდა ე.წ. „თოვლის გუნდის“ პრინციპით. შერჩევა მოხდა იმ 
რესპონდენტებს შორის, რომელთა სამსახურებრივი საქმიანობა ან/და სასჯელის მოხდა 2013-2019 წლების 
განმავლობაში დაკავშირებული იყო პენიტენციურ სისტემასთან და რომლებიც მნიშვნელოვან ინფორმაციას 
ფლობდნენ კრიმინალურ სუბკულტურასთან დაკავშირებით. 

თვისებრივი კვლევა არ ეხება ქალ პატიმრებს და კაც პატიმრებს, რომლებიც წარსულში იყვნენ სამართალდამცავი 
ორგანოების/ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლები.

კვლევის ფარგლებში გამოიკითხნენ შემდეგი რესპონდენტები:

ა)  საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ყოფილი და მოქმედი 
წევრები/ამ სფეროში მომუშავე სხვა ექსპერტები (არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები) -  16 
რესპონდენტი;

ბ) პენიტენციური სისტემის ყოფილი მოსამსახურე (მათ შორის რეჟიმის, უსაფრთხოების სამსახურის 
წარმომადგენელი, სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი და ექიმი, დაწესებულების დირექტორები). პენიტენციური 
სისტემის მოსამსახურეებიდან შეირჩნენ ის თანამშრომლები, რომლებსაც ჰქონდათ განსაკუთრებული 
რისკის, დახურული ტიპის, ნახევრად ღია ტიპის, დაბალი რისკის, არასრულწლოვანთა და სამკურნალო 



11

დაწესებულებებში მუშაობის გამოცდილება - 18 რესპონდენტი.

გ) ყოფილი პატიმრები - პროექტის მიზნებისთვის სპეციალურად იყვნენ შერჩეულნი ყოფილი პატიმრები (და 
არა მოქმედი), ვინაიდან კითხვარით გათვალისწინებულ სენსიტიურ კითხვებზე მათი გახსნილობა, პენიტენციურ 
სისტემაში ყოფნის პირობებში, იქ არსებული სუბკულტურისა და ინსტიტუციური კულტურის, ასევე არსებული 
პრობლემების გათვალისწინებით რთულად მისაღწევია. კვლევის ფარგლებში გამოკითხული ყოფილი 
პატიმრები სასჯელს იხდიდნენ განსაკუთრებული რისკის, დახურული ტიპის, ნახევრად ღია ტიპისა, დაბალი 
რისკის და სამკურნალო დაწესებულებებში - 17 რესპონდენტი.

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ჯამში გამოიკითხა 51 რესპონდენტი. 

თვისებრივი კვლევის ანალიზის ფარგლებში სრულად იქნა დაცული რესპონდენტების ანონიმურობა, რის 
გამოც, არ არის მითითებული დეტალები რესპონდენტებთან დაკავშირებით. გაუარესებული ეპიდემიოლოგიური 
სიტუაციის გამო, ინტერვიუები ჩატარდა ონლაინ რეჟიმში, სხვადასხვა სახის ელექტრონული პლატფორმის 
გამოყენებით.

კვლევა განხორციელდა ორ ეტაპად - ინსტრუმენტების შემუშავება და უშუალოდ მონაცემების შეგროვება. 
ინსტრუმენტების პილოტირების მიზნით განხორციელდა 3 რესპონდენტის ინტერვიურება, რის საფუძველზეც 
მოხდა ინსტრუმენტის მოდიფიცირება. შედეგად, კვლევა ჩატარდა კვლევითი გუნდის მიერ შემუშავებული 
ნახევრად სტრუქტურირებული კითხვარის გამოყენებით. კვლევის ფარგლებში შემუშავდა 3 სახის 
ინსტრუმენტი - ექსპერტებისთვის (NPM-ის ყოფილი ან მოქმედი წევრები; არასამთავრობო ორგანიზაციების 
ან საერთაშორისო პროექტების წარმომადგენლები); პენიტენციური სისტემის ყოფილი მოსამსახურეებისთვის; 
ყოფილი პატიმრებისთვის.

კვლევების/ანგარიშების მეორადი ანალიზი

თვისებრივ კვლევასთან ერთად, ასევე განხორციელდა საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების 
მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშების მეორადი ანალიზი. კერძოდ, შეფასდა წამების პრევენციის ევროპული 
კომიტეტის (CPT) და სახალხო დამცველის/პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიშები; არასამთავრობო 
ორგანიზაციების მიერ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩატარებული კვლევები.

საერთო ჯამში, ადგილობრივი პრაქტიკის კვლევა ჩამოყალიბდა შემდეგი სტრუქტურის მიხედვით:

	არაფორმალური ჯგუფების სტრუქტურა პენიტენციურ დაწესებულებებში;
	არაფორმალური ჯგუფების მონაწილეობა დაწესებულების მართვაში;
	კრიმინალური სუბკულტურა, როგორც ძალადობის წყარო;
	რესპონდენტების მოსაზრებები სამომავლო ნაბიჯებთან დაკავშირებით;
	კრიმინალური სუბკულტურის/არაფორმალური ჯგუფების გავლენის შემცირების შესაძლო შედეგები;
	კვლევის ძირითადი მიგნებები.

გ) დასკვნა და რეკომენდაციები

საერთაშორისო და ადგილობრივი პრაქტიკის ანალიზის შედეგად, შემუშავდა დასკვნა და რეკომენდაციები 
საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში არსებულ ტენდენციებთან, მის გამომწვევ მიზეზებთან და არსებული 
გამოწვევების გადაჭრის გზებთან დაკავშირებით. 
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კვლევის შეზღუდვა

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში იგეგმებოდა არამარტო პენიტენციური სისტემის ყოფილი, არამედ მოქმედი 
მოსამსახურეების გამოკითხვაc. ამის თაობაზე კვლევითმა გუნდმა ორჯერ მიმართა თხოვნით საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტროს და შესთავაზა ინტერვიუების ჩატარება, მათ შორის ონლაინ რეჟიმში, თუმცა, იუსტიციის 
სამინისტროს მხრიდან აღნიშნულ შეთავაზებაზე პასუხი არცერთ შემთხვევაში არ მიგვიღია, რის გამოც მოქმედი 
თანამშრომლების გამოკითხვა ვერ მოხერხდა. 

საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზი

1. შესავალი

ციხეთა სისტემაში წესრიგის დაცვას მხოლოდ ციხის ადმინისტრაცია ვერ უზრუნველყოფს. ციხის კონტიგენტის 
მართვის პროცესში პერსონალი, დიდწილად, დამოკიდებულია პატიმართა მიერ შინაგანაწესის დაცვაზე 
და მათი მხრიდან დახმარებაზე. ის, თუ რამდენად არიან პატიმრები ოფიციალურად ან არაფორმალურად 
ჩართული ციხის მართვაში, მნიშვნელოვნად განსხვავდება პენიტენციურ სისტემებს შორის და ხშირად ერთ 
სისტემაში არსებულ სხვადასხვა დაწესებულებაში.  

საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში წესრიგის 
დასამყარებლად პატიმრების გამოყენება ორ უკიდურესობას შორის ექსპერიმენტის ხასიათს ატარებდა. 2004 
წლამდე საკუთარ საცხოვრებელ გარემოს  პატიმრები, ძირითადად, თვითონ მართავდნენ. 2004-2012 წლებში 
ქვეყნის მართვის სადავეებთან მყოფმა ხელისუფლებამ  ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 
სტრატეგიის ფარგლებში პენიტენციური რეფორმა წამოიწყო, რომელიც მიზნად ისახავდა ციხის კონტიგენტზე 
სრული კონტროლის დაწესებას, ხშირად, უკიდურესი ძალადობრივი მეთოდების გამოყენებით. 

2013 წლიდან პენიტენციური სისტემის შესახებ სხვადასხვა ანგარიში მიუთითებს გარკვეული სახის გარიგებაზე, 
როდესაც ზოგიერთი დაწესებულების ადმინისტრაცია პატიმრებს გარკვეულ ავტონომიას ანიჭებს შინაგანაწესის 
დაცვისა და ციხის მართვაში დახმარების სანაცვლოდ. 2019 წელს საქართველოს სახალხო დამცველის 
სპეციალურ ანგარიშში და წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) ბოლო ანგარიშში დეტალურად 
არის აღწერილი ციხეების მართვაში პატიმართა არაფორმალური ჩართულობის შემთხვევები. ამ ანგარიშებში 
ვკითხულობთ, რომ ზოგიერთ პატიმარზე პირდაპირ ხდება უფლებამოსილების დელეგირება, ნაწილს კი 
დამოუკიდებლად აქვს უფლებამოსილება მოპოვებული, რომ ციხეებში წესრიგი დაამყაროს და შეინარჩუნოს. 
მაგალითად, 2018 წლის სექტემბერში საქართველოში განხორციელებული ვიზიტის შესახებ წამების პრევენციის 
ევროპული კომიტეტის (CPT) ანგარიშში აღნიშნულია, რომ „ქსნის N15 დაწესებულებაში არსებული პრაქტიკით, 
ციხის ადმინისტრაცია არაფორმალური ავტორიტეტის მქონე პატიმრებს გარკვეულ უფლებამოსილებას 
ანიჭებს, რათა მათ უზრუნველყონ  ციხის კონტიგენტის  უსაფრთხოების დაცვა და წესრიგი დაწესებულებაში“.1 

ფუნდამენტური კითხვა, თუ რა დოზით და  ფორმით უნდა არსებობდეს პატიმართა თვითმმართველობა 
პენიტენციურ დაწესებულებებში, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ნებისმიერი პენიტენციური სისტემის 
ადმინისტრაციას აწუხებს. ეს საკითხი განსაკუთრებით რთულია საქართველოში იმ სპეციფიკური კულტურული 
და ისტორიული როლის გათვალისწინებით, რაც  ციხეებსა და პატიმრებს ჰქონდათ ქართული საზოგადოების 
კოლექტიურ ცნობიერებაში. საბჭოთა კავშირმა შექმნა მსოფლიოს ისტორიაში უპრეცედენტოდ დიდი 
პენიტენციური სისტემა (გულაგი) და მასთან ერთად ჩამოაყალიბა უკიდურესად კომპლექსური და კარგად 
განვითარებული პატიმართა თემი და კულტურა. პატიმართა ამგვარ ერთობას და ციხის კულტურას 
საქართველოში, ისევე როგორც სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, ხშირად „კრიმინალურ სუბკულტურას“ 
უწოდებენ.  სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ  „არსებული მდგომარეობის ფონზე 
პენიტენციური დაწესებულებების ხელმძღვანელ პირებს აქვთ ცდუნება, რომ დაწესებულებებში „წესრიგის“ 
შესანარჩუნებლად გარკვეულწილად  დაუშვან და მეტიც, ხელი შეუწყონ  არაფორმალური მმართველობის 
(სუბკულტურის) არსებობას“.2  

საქართველოში კრიმინალური სუბკულტურა მძლავრად სიმბოლური დატვირთვის მქონეა. თუმცა, ამ 
მიმართულებით განხორციელებული რეფორმები საქართველოში გარკვეულწილად მაინც აღიქმება როგორც 
შეტევა ღირებულებათა ცალკეულ სისტემაზე, ინსტიტუციური ცხოვრების წესზე და თაობების მანძილზე არსებულ 
არაფორმალურ სტრუქტურებზე. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშში ნახსენებმა „კრიმინალურმა 
სუბკულტურამ“ საშუალება მისცა პატიმრებს დაელაგებინათ და ემართათ თავიანთი გარემო რთულ პერიოდებში, 
როგორც საბჭოთა ავტორიტარული რეპრესიების, ასევე პოსტსაბჭოთა სახელმწიფო კოლაფსის დროს, 

1 https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-georg-4 (იხ. გვ. 29).
2http://www.ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf  (იხ. გვ 40).
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როდესაც, ხშირად, ციხის პერსონალი ან არ იყო ხელმისაწვდომი ან არ ახორციელებდა მასზე დაკისრებულ 
მოვალეობებს.3 კრიმინალური სუბკულტურა წლების განმავლობაში არამხოლოდ კრიმინალურ ქსელს 
აყალიბებდა, არამედ ხელს უწყობდა პოლიტიკური ამბოხისა და წინააღმდეგობის წარმოშობას როგორც 
ციხის შიგნით, ისე მის გარეთ. პატიმრები მას სიმბოლურ და ინსტრუმენტულ  ღირებულებას და მნიშვნელობას 
ანიჭებენ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, კრიმინალური სუბკულტურა ციხეში ხელს უწყობს  მწირი რესურსების 
გადანაწილებას, მათ შორის  პატიმართა ჯგუფებს სთავაზობს ერთგვარ დაცულობას და ზოგიერთ პატიმარს 
ანიჭებს ღირებულ სტატუსსა და მნიშვნელოვან იდენტობას ციხის გარემოში. 

საქართველოში კრიმინალური სუბკულტურის  თავისებურების გათვალისწინებით, ამ ანგარიშის მიზანია 
ყურადღება გამახვილდეს იმ საკითხზე, თუ როგორ მონაწილეობენ პატიმრები ციხის მმართველობის 
პროცესში. ციხის მართვაში კრიმინალური სუბკულტურის მონაწილეობა ციხის პერსონალთან მიმართებაში ორ 
მთავარ კითხვას ბადებს. ამგვარად, წინამდებარე ანგარიში ყურადღებას ამახვილებს პირველ რიგში იმაზე, 
თუ როგორ ასრულებს კრიმინალური სუბკულტურა ციხის თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის  შუამავლის 
როლს.  მეორე მხრივ, ანგარიში ცდილობს პასუხი გასცეს კითხვას, თუ რა როლს და ფუნქციებს ასრულებს 
კრიმინალური სუბკულტურა ციხის პერსონალისთვის. 

კვლევითი კითხვები შეიძლება შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბოთ:

•	 რა გავლენას ახდენს კრიმინალური სუბკულტურა ციხის თანამშრომლებზე, ასევე მათსა და პატიმრებს 
შორის ურთიერთობაზე?

•	 რატომ არის ციხის ადმინისტრაცია კრიმინალური სუბკულტურის მიმართ ტოლერანტული საქართველოს 
ციხეებში? რატომ მიმართავენ თანამშრომლები ციხის მართვაში დახმარებისთვის  პატიმართა 
არაფორმალურ მმართველობას?

მომდევნო თავებში, ანგარიშში უფრო ნათლად არის გადმოცემული კრიმინალური სუბკულტურის რაობა და 
მისი სპეციფიკური როლი პოსტსაბჭოთა კონტექსტში. ამის შემდეგ, ანგარიშში მიმოხილულია სხვა ქვეყნებში 
ჩატარებული კვლევების მიგნებები იმის თაობაზე, თუ როგორ ყალიბდება პატიმართა ჩართულობა პენიტენციური 
სისტემის თანამართვის პროცესში. წარმოდგენილი ანგარიში მიმოიხილავს პატიმართა თვითმმართველობის 
განხორციელების შედეგებს და გავლენას, ასევე განიხილავს თუ რა წინაპირობები ქმნის და აყალიბებს ამ 
შედეგებს და რა გავლენა აქვს ამ ტიპის პირდაპირ ინტერვენციებს. 

2. მთავარი კონცეფციები: პატიმართა  მორალური კოდექსები, 
თვითმმართველობა და კრიმინალური სუბკულტურა 

ამ თავში განმარტებულია ანგარიშში გამოყენებული კონცეფციები. ქვემოთ მსჯელობა იწყება 
იმით, თუ როგორ აყალიბებენ პატიმრები პატიმართა კულტურას, განხილულია ამ კულტურის 
სპეციფიკური ფორმები, რაც მოიცავს ციხის გარემოს მართვის მცდელობას. უნდა აღინიშნოს, 
რომ პატიმართა თვითმმართველობები განსხვავდება და შესაძლოა ან ავსებდეს ფორმალურ 
მმართველობას ან მასთან წინააღმდეგობაში მოდიოდეს; შეიძლება არსებობდეს პენიტენციური 
დაწესებულების მხოლოდ ერთ ფლიგელში, ან მთელს პენიტენციურ სისტემაში; ის შესაძლოა, 
სათავეს იღებდეს ძალაუფლების სხვადასხვა წყაროდან - როგორც მატერიალური, ასევე 
სიმბოლური რესურსებიდან. მმართველობის ამგვარ ფორმას ყოფილი საბჭოთა კავშირის 
ყველა ქვეყანაში „კრიმინალური სუბკულტურა“ ეწოდება. როგორც ასეთი, კრიმინალური 
სუბკულტურა რჩება საბჭოთა მემკვიდრეობად.

ა) ყველა პატიმართა საზოგადოება ქმნის პატიმართა კოდექსს

პატიმართა ერთობა ქმნის ციხის კულტურას, რაც განმარტებულია, როგორც პატიმრებს შორის 
სტაბილური დამოკიდებულებების, ღირებულებებისა და ქცევის წესების ერთობლიობა.4 ციხეში 
მოხვედრის შემდეგ, პატიმრებს უწევთ მათ მდგომარეობასთან  ადაპტირება. ამ ადაპტაციის 
პროცესს „prisonization“ ეწოდება.5 ადაპტაციის ფორმები სხვადასხვა პენიტენციური სისტემის 
3 Piacentini, L., & Slade, G. (2015). Architecture and attachment: Carceral collectivism and the problem of prison reform in Russia and Georgia, Theo-
retical Criminology, 19 (2), 179-197/პიაჩენტინი და სლეიდი (2015 წ.) „არქიტექტურა და მიკუთვნებულობა: კარცერული კოლექტივიზმი 
და ციხის რეფორმის პრობლემა რუსეთსა და საქართველოში“, ჟურნალი „თეორიული კრიმინოლოგია“.
4  Akers, R. L., Hayner, N. S., & Gruninger, W. (1977). Prisonization in five countries type of prison and inmate characteristics. Criminology, 14(4), 
527-554/„პენიტენციურ სისტემაში ადაპტაცია ხუთი ციხის მაგალითზე: ციხეების ტიპები და პატიმართა მახასიათებლები“.
5 Sykes, G.M. (1958) The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison. New York: Princeton University Press. „ტყვეთა საზოგადოება: 
მაქსიმალური უსაფრთხოების ციხის კვლევა“; Sykes, G. & Messinger, S. (1960). ‘The Inmate Social System’ in  R.A. Clonard, D.R. Clemmer, 
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სპეციფიკაზეა დამოკიდებული. ამ განსხვავებებს განსაზღვრავს შემდეგი ფაქტორები: ციხის რეჟიმი, 
ადმინისტრაციული პროცედურები, პერსონალის რაოდენობა და შემადგენლობა, ციხის არქიტექტურა და ციხის 
გარეთ საზოგადოებასთან არსებული ურთიერთობები/კავშირები. 

პენოლოგების კვლევებით, პატიმართა კულტურის უმეტესობას ახასიათებს ზოგად ამკრძალავ ნორმათა 
ერთობლიობა, ე.წ. „პატიმართა კოდექსი“,6 რომელიც  წარმოადგენს დაუწერელი წესების ერთობლიობას, 
რაც ციხის ადმინისტრაციასთან დაპირისპირებაში იქმნება და პატიმართა ურთიერთმხარდაჭერასა და 
ლოიალობას ეფუძნება. „კოდექსის“ დამრღვევი ციხის საზოგადოებიდან გაირიყება/მოიკვეთება. აღნიშნულ 
„კოდექსებს“ პატიმართათვის სარგებელი მოაქვს, ემსახურება რა მათში ნდობის გამყარებას. ის აგრეთვე 
ახალისებს გარკვეულ გარიგებებსა და ნივთების ურთიერთგაცვლას პატიმრებს შორის, ქმნის სოლიდარობას 
და კოლექტიურ იდენტობას, თუმცა, ეს წესები ასევე დაბრკოლებას უქმნის ციხის პერსონალს პატიმრებთან 
ურთიერთობაში. რაც უფრო ძლიერია პატიმართა კოდექსი, მით უფრო რთულია პატიმრების შესახებ 
ინფორმაციის მოპოვება. ამ ვითარებაში  ციხის თანამშრომლებს, ხშირად, უწევთ გარკვეულ დათმობაზე  
წასვლა და პატიმართა მხრიდან თანამშრომლობის სანაცვლოდ მათთვის შეღავათების გაწევა. 

ბ) ზოგიერთი ციხის საზოგადოება აყალიბებს „მტაცებლურ“ (predatory) ან 
გადარჩენაზე (survival) ორიენტირებულ  თვითმმართველობას 

კვლევები მოწმობს, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ციხეთა სისტემებში პატიმართა „კოდექსები“ 
თითქმის ერთმანეთის მსგავსია. ზოგიერთ სისტემაში პატიმართა თვითმმართველობის უფრო პრობლემური 
ფორმები წარმოიშობა. თვითმმართველობის ასეთ ფორმას ხშირად „ციხის ბანდებს“ (prison gangs) უწოდებენ. 
ბანდები ბრაზილიის, სამხრეთ აფრიკის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ჰონდურასის და ფილიპინების 
ციხეთა სისტემებში გვხვდება. ციხეში ბანდების წარმოშობას რამდენიმე ფაქტორი განსაზღვრავს: ციხის 
კონტიგენტის ზრდა, მისი საშუალო ასაკის გაახალგაზრდავება, დიდი ზომის ციხეები და გადატვირთულობა.7 
ამ ფაქტორების გამო, ციხის ადმინისტრაცია ნაწილობრივ ან თითქმის ვერ უზრუნველყოფს პატიმართა 
ძირითადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას. ამგვარ პირობებში, ციხის ადმინისტრაციას უჭირს იმ ტიპის 
ფორმალური მმართველობის უზუნველყოფა, რაც პატიმრებს სჭირდებათ. 

ასეთ ვითარებაში მხოლოდ „პატიმართა კოდექსი“ არ წარმოადგენს მექანიზმს პატიმრებს შორის ურთიერთობის 
კოორდინაციისათვის, ციხის გარემოში უსაფრთხოებისა და სამომავლო პროგნოზის უზრუნველყოფისათვის. 
„პატიმართა კოდექსის“ ნაცვლად, პატიმრები იწყებენ უფრო ცენტრალიზებული და იერარქიული სტრუქტურების 
შექმნას ერთმანეთს შორის, ასევე ციხის პერსონალთან ურთიერთობების დასალაგებლად. ეს სტრუქტურები, 
შესაძლოა, ორიენტირდეს გადარჩენისთვის აუცილებელი ძირითადი საჭიროებების უზრუნველყოფაზე, 
როგორიცაა დაცულობა, საკვები, ტანსაცმელი. გადარჩენაზე-ორიენტირებული (survival-oriented) სტრუქტურა 
პატიმართა სამომხმარებლო საჭიროებების დაკმაყოფილების ორგანიზებით არის დაკავებული. 

არსებობს სხვაგვარი განვითარების ტრაექტორიაც, მაგალითად,  პატიმართა თვითმმართველი ჯგუფი, 
შესაძლოა, მტაცებლური ტიპის (predatory) ბანდად გარდაიქმნას და სხვა პატიმრებზე დომინირებაც შეძლოს. 
ეს ჯგუფები, რომელთაც ხშირად „ციხის ბანდებს“ უწოდებენ, პატიმრებს აიძულებენ მათ მიერ მიწოდებული 
სერვისებით ისარგებლონ, ამყარებენ ციხეში სასურველი და მოთხოვნადი ნივთების მიწოდებასა და გაყიდვაზე 
მონოპოლისტურ კონტროლს. ტერმინი „ბანდა“ (gang), რომელიც, ძირითადად, ამერიკის შეერთებული შტატების 
კონტექსტიდან წარმოიშვა, შესაძლოა, არ იყოს სავსებით მორგებული ან შესაფერისი სხვა კონტექსტისთვის, 
მაგალითად, როგორიც საქართველოა. შემდეგში გადარჩენაზე ორიენტირებული ან მტაცებლური ფორმის 
პატიმართა მიერ მართული  ცენტრალიზებული და კომპლექსური სტრუქტურების აღნიშვნისთვის, რომლებიც 
ციხის სოციალური ცხოვრებისა და წესრიგის მართვაში ეხმარება ადმინისტრაციას, ჩვენ გამოვიყენებთ ტერმინს 
„პატიმართა თვითმმართველობა“.

გ) პატიმართა ცენტრალიზებული თვითმმართველობა მტაცებლურ ფორმას 
იძენს მისი ავტონომიურობის, უნარიანობის და ავტორიტეტის მიხედვით

ზოგჯერ პატიმართა თვითმმართველობა უბრალოდ საშუალებას წარმოადგენს და სამომხმარებლო საკითხების 
გადაჭრასა და პატიმრებისთვის საქონლის მიწოდებას ემსახურება. სხვა შემთხვევებში, კი თვითმმართველობა 
შეიძლება იქცეს გამოძალვის მექანიზმად, რომლის ფარგლებში პატიმართა ჯგუფი სხვა პატიმრებზე „ყიდის“ 

G.H. Grosser, R. McCleery, L.E. Ohlin, G.E. Sykes & S.E. Messinger (eds) Theoretical Studies in Social Organization of the Prison. New York: Social 
Science Research Council (p. 5-19). „თეორიული კვლევები ციხეების სოციალურ ორგანიზაციის შესახებ“. 
6 Ibid.
7 Skarbek, D. (2014). The social order of the underworld: How prison gangs govern the American penal system. Oxford University Press/სკარბეკი, 
„კრიმინალური სამყაროს სოციალური წესრიგი: როგორ მართავენ ციხის ბანდები ამერიკის პენიტენციურ სისტემას“.
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იმ საფრთხისგან დაცვას, რომელსაც თვითონ წარმოადგენს; სხვა პატიმრებს აიძულებენ დაიცვან წესები და 
შეიძინონ საქონელი, მიუხედავად იმისა, სჭირდებათ და სურთ ეს თუ არა. პატიმართა თვითმმართველობა 
გამოკვეთილად მტაცებლურ სახეს იძენს, როდესაც ის იმდენად მძლავრი და ავტონომიური ხდება, რომ 
ციხის ადმინისტრაციის კონტროლს აღარ ემორჩილება. ასეთ შემთხვევაში, თვითმმართველ სტრუქტურებს 
შეუძლიათ შეარყიონ ციხის პერსონალის ავტორიტეტი და ძალაუფლება. პატიმრები ციხის თვითმმართველ 
სტრუქტურას მხარს უჭერენ სხვადასხვა მიზეზით: იმის გამო, რომ ის მათ საჭირო ნივთებით ამარაგებს, ან 
შიშის ფაქტორის ზემოქმედებით, ან კი იმის გამო, რომ თავად სჯერათ პატიმართა თვითმმართველობის 
იდეოლოგიის, სახელმწიფო იდეოლოგიის წინააღმდეგ. ამგვარად, პატიმართა მმართველობის ძალაუფლება 
სამ განზომილებას ემყარება, რაც განსხვავდება სხვადასხვა პენიტენციური სისტემების მიხედვით:

•	 ავტონომია: რამდენად შეუძლია ციხის თვითმმართველობას ციხის ადმინისტრაციასთან  თანაარსებობა 
და მასთან კომპრომისისა და მორიგების მეშვეობით თანამშრომლობა?

•	 უნარიანობა: სისტემაში ერთი თვითმმართველი სტრუქტურა არსებობს, თუ რამდენიმე ერთმანეთის 
კონკურენტი სტრუქტურა იკვეთება? ერთი სტრუქტურა მოქმედებს ერთი სისტემის სხვადასხვა ციხეში თუ 
მხოლოდ ერთია სისტემის მასშტაბით? სხვადასხვა სახელმწიფოში ბევრ ციხეში არსებობს ერთგვაროვანი 
სტრუქტურა? 

•	 ავტორიტეტი: რა რესურსებს იყენებს თვითმმართველობა საკუთარი არსებობის გასამართლებლად? 
მოიცავს თუ არა ეს  ფიზიკურ და სიმბოლურ რესურსებს?

პატიმართა თვითმმართველობის აღნიშნული განზომილებები განსაზღვრავს გადარჩენაზეა ორიენტირებული 
იგი, თუ მტაცებლური. უფრო ხშირად თვითმმართველობა მტაცებლურ სახეს იღებს, როდესაც ის ავტონომიური 
ხდება, ანუ მხოლოდ ნაწილობრივ  კონტროლდება ან საერთოდ ვერ კონტროლდება ციხის ადმინისტრაციის 
მიერ.  

სხვადასხვა ციხეთა სისტემაში ვხედავთ ვარიაციებს თვითმმართველობის ავტონომიის, უნარიანობისა 
და ავტორიტეტის თვალსაზრისით. მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატების ციხეებში სხვადასხვა 
რასობრივ ნიადაგზე შექმნილი ბანდები ერთმანეთს უპირისპირდებიან და იბრძვიან დომინანტობისთვის.8 
ძალიან იშვიათად არის შესაძლებელი, რომ  ერთი ბანდა გახდეს დომინანტი ერთი შტატის ფარგლებს მიღმა 
სხვადასხვა ციხეში. ამ ციხეებში ბანდები შედარებით ავტონომიურები არიან, ადმინისტრაცია ნაკლებად 
ცდილობს მათ გაკონტროლებას, ხელს უწყობს მათ დანაწევრებას და ეგუება მათ სისტემურ არსებობას. 
ამერიკული ბანდების ძალაუფლება ემყარება ციხეში ნარკოტიკული საშუალებების ვაჭრობაზე კონტროლს 
და რასობრივი იდეოლოგიით არის გაჯერებული. მკვლევართა დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამერიკაში ციხის 
ბანდები უფრო მტაცებლური სტრატეგიის მიმდევრები არიან და გადარჩენაზე ორიენტირებულ სტრატეგიას 
ნაკლებად ირჩევენ.9

ამერიკის შეერთებული შტატების შემთხვევა ძალიან განსხვავდება სხვა ქვეყნების შემთხვევებისაგან, 
როგორიცაა, მაგალითად, ვენესუელა და ეკვადორი. ამ ქვეყნებში პატიმართა თვითორგანიზებას განაპირობებს 
ციხეში არსებული ძალადობრივი და არალეგიტიმური პრაქტიკა, რომლის საშუალებითაც პატიმართა ჯგუფს 
მოპოვებული აქვს  არაფორმალური ძალაუფლება  და კონტროლი, არეგულირებს და მართავს კოლექტიურ 
ცხოვრებას მთელ პენიტენციურ სისტემაში.10 როგორც აღინიშნა, ამერიკის შეერთებული შტატების ციხეთა 
სისტემაში კრიმინალური ბანდები აკონტროლებენ პატიმართა გარკვეულ ჯგუფებს, ეურჩებიან რა ციხის 
ადმინისტრაციებს და ციხის კონტროლში ეცილებიან სხვა ჯგუფებს, ამ დროს ვენესუელასა და ეკვადორში 
პატიმართა თვითორგანიზებული ჯგუფები  ინარჩუნებენ შედარებით სტაბილურ და მონოპოლისტურ კონტროლს 
პატიმართა კონტიგენტზე მთელი სისტემის მასშტაბით. ამ ქვეყნებში თვითმმართველობა მთელ სისტემას არის 
მოდებული და ხორციელდება ცენტრალიზებული მმართველი სტრუქტურების მიერ, ხოლო წესრიგი ციხის 
ადმინისტრაციასთან ერთობლივად მყარდება. არაფორმალური წესრიგის თვალსაზრისით, ვენესუელას 
შემთხვევა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ციხეთა სისტემაში არსებული ვითარების მსგავსია.    

დ) „კრიმინალური სუბკულტურა“ ცენტრალიზებული თვითმმართველობის  
ფორმაა   

ე.წ. „კრიმინალური სუბკულტურა“ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში პატიმართა თვითმმართველობის ფორმაა, 
რომელიც ისტორიულად უფრო განვითარებული და ცენტრალიზებული იყო, ვიდრე უბრალოდ „პატიმართა 

8 Decker, S. H., & Pyrooz, D. C. (Eds.), (2015)/The handbook of gangs. John Wiley & Sons/„ბანდების შესახებ სახელმძღვანელო“.
9 Skarbek, D. (2014). The social order of the underworld: How prison gangs govern the American penal system. Oxford University Press/„კრიმინალური 
სამყაროს სოციალური წესრიგი: როგორ მართავენ ციხის ბანდები ამერიკის პენიტენციურ სისტემას“.
10 Antillano A (2017). When Prisoners Make the Prison. Self-Rule in Venezuelan Prisons. Prison Service Journal, 229: 26-30/„როდესაც პატიმრები 
ქმნიან ციხეს: თვითმმართველობა ვენეცუელას ციხეებში“.
Tritton P. & Fleetwood J. (2017). An Insider’s View of Prison Reform in Ecuador. Prison Service Journal, 229: 40-45/„შიგნიდან დანახული ციხის 
რეფორმა ეკვადორში“.
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კოდექსი“.11 პატიმართა მმართველობის აღსანიშნავად, პატიმრებიც და ციხის ადმინისტრაციაც იყენებენ 
ტერმინს „კრიმინალური სუბკულტურა“. თუმცა, ეს ტერმინი გარკვეულ ბუნდოვანებას ქმნის, სიტყვა „კულტურა“ 
ასოცირდება ნორმებთან, იდეებთან და დამოკიდებულებებთან. ზოგადად ტერმინი „სუბკულტურა“ 1940-იანი 
წლებიდან გამოიყენება და საზოგადოებაში გაბატონებულ კულტურულ ნორმებსა და დამოკიდებულებებთან 
წინააღმდეგობრივ დამოკიდებულებას გულისხმობს.12 სუბკულტურული ჯგუფები ხშირად აღიქმებიან როგორც 
დევიანტური, ჩაგრულნი ან ძალაუფლების არმქონენი. შესაძლოა, ყოველივე ეს რელევანტურიც კი იყოს 
პატიმრებთან მიმართებაში, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების კრიმინალური 
სუბკულტურის შემთხვევაში, ჩვენ ვსაუბრობთ პრაქტიკასა და სოციალურ სტრუქტურებზე და არა მხოლოდ 
დამოკიდებულებებსა და ცხოვრების სტილზე. მითუმეტეს, რომ ეს პრაქტიკა და სოციალური სტრუქტურები არ 
შემოიფარგლება მხოლოდ პენიტენციური დაწესებულებებით. 

ე) „კრიმინალური სუბკულტურა“ საბჭოთა მემკვიდრეობაა

      

პოსტსაბჭოთა ქვეყნების სამართლებრივ სისტემებს შორის განსხვავებების მიუხედავად, ციხეებში კრიმინალური 
სუბკულტურის სხვადასხვა ასპექტები ხშირად ერთმანეთის მსგავსია გულაგის საერთო ისტორიული წარსულის 
გამო. ტერმინის, - „კრიმინალური სუბკულტურა“, -გამოყენება გულისხმობს უნიკალურ საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა 
ფენომენს, რომელიც სათავეს სტალინის გულაგებიდან იღებს.13 საბჭოთა ციხეთა სისტემაში პატიმრების დიდი 
რაოდენობით კონცენტრაციის და კოლექტივისტური საბანაკე სისტემის შექმნის პერიოდში, პროფესიონალი 
კრიმინალების საძმო დომინირებდა. მათ დღემდე „კანონიერ ქურდებს“ უწოდებენ. „კანონიერი ქურდები“ 
განიმარტება როგორც ქურდების გაერთიანება, რომელსაც ე.წ. „ღირსების კოდექსი“ ჰქონდა. „კანონიერი 
ქურდის“ სტატუსი, მისი მოპოვების შემდეგ, თან მიყვებოდა ამ სტატუსის მფლობელს ციხეთა ბანაკიდან 
ბანაკში გადასვლისას, ანიჭებდა რა გარკვეულ უფლებებს და პრივილეგიებსაც კი, ამასთანავე აკისრებდა 
ვალდებულებებს საძმოს სხვა წევრების მიმართ. „კანონიერი ქურდების“ საძმო განაგებდა სტატუსების მიხედვით 
პატიმართა იერარქიებს და არაფორმალურ ნორმებს, რასაც ერთობლიობაში „ქურდული სამყარო“ ეწოდა.14 
პატიმართა სხვა არაფორმალური კატეგორიები ექვემდებარებოდნენ „ქურდებს“, მონაწილეობდნენ რა „საქმის 
გარჩევებში“, კოლექტიური მოხმარებისთვის „საერთოს“ (ე.წ. „ობშიაკი“) შევსებაში გამომძალველობითი 
საქმიანობით, სხვა პატიმრებს შორის ქცევისა და დავების რეგულირებაში. 

ე.წ. „კანონიერი ქურდების“ ხელქვეითი „ავტორიტეტები“ ან სხვა სიტყვებით „ციხის ლიდერები“ („პალაჟენცები“) 
და „მაყურებლები“, აგროვებენ ინფორმაციას, მეთვალყურეობენ არაფორმალური წესების აღსრულებას  და 
ამყარებენ წესრიგს პატიმრებს შორის. ეს ელიტური ჯგუფი („ავტორიტეტები“ და „მაყურებლები“) მიეკუთვნება 
უმაღლეს კასტას (ე.წ. „ქურდულ“/„ბლატნოი“ კასტას). პატიმართა კონტიგენტის უმრავლესობა კი - რიგითებისგან 
(ე.წ. „მუჟიკები“) შემდგარ კასტას, რომლებიც, დიდწილად, სუბკულტურის წესებით ცხოვრობენ. იერარქიულად 
ამ კასტის ქვემოთ დგანან სუბკულტურის წესების უარმყოფნი ანუ „პეხოტა“, „ინფორმატორები“ ანუ „ბოზები“ 
და „კაზიოლები“ და „გარიყულები“ ანუ „გაფუჭებულები“. აღნიშნული სტატუსების სისტემა არაფორმალური 
წესების ე.წ. „გაგების“ მიხედვით იმართება. „გაგების“ მიხედვით დგინდება პატიმრის „კარგი“ ქცევა, 
განისაზღვრება სასჯელი, ხდება სოლიდარობის ხელშეწყობა, კასტათა შორის განსხვავებების მხარდაჭერა. ამ 
არაფორმალური წესებიდან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია საერთო ფონდში (ე.წ. „საერთო“, ანუ „ობშიაკი“) 
წილის შეტანა, ფულისა და საქონლის შეგროვებით რამდენიმე დონეზე, ამ ფონდის პარალელურად არსებობს 
დიდი სასაქონლე ბაზარი, რომელშიც მიმოიქცევა საკვები პროდუქტები, სიგარეტი, სამედიცინო საშუალებები 
და ნარკოტიკი. ეს ბაზარი კონტროლდება და რეგულირდება არაფორმალური „სასამართლოების“ მიერ (ე.წ 
„სხოდკა“ ანუ ქურდული შეკრება).15 

არსებობს უამრავი მტკიცებულება იმისა, რომ მმართველობის ამ არაფორმალური სისტემის არსებობა 
შესაძლებელი იყო მხოლოდ ციხეთა ბანაკების სისტემის ადმინისტრაციის მხრიდან ტოლერანტული 
დამოკიდებულების, ან აქტიური ხელშეწყობის პირობებში. მაგალითად, იმ პატიმრების მემუარებში, რომელთაც 
გულაგის სისტემა გამოიარეს, აღწერილია, თუ რა პრივილეგიებით სარგებლობდნენ „კანონიერი ქურდები“ 
და მათთან დაახლოებული ავტორიტეტები, სხვა კატეგორიის პატიმრების დათრგუნვის ხარჯზე, სისტემაში 
წესრიგის შენარჩუნების სანაცვლოდ.16 კრიმინალური სუბკულტურა ციხეების ფარგლებსაც გასცდა, რადგან 
1950-იანი წლების ბოლოს, სტალინის გარდაცვალების შემდეგ მილიონზე მეტი ადამიანი გაათავისუფლეს 
გულაგებიდან. ქურდულმა ღირებულებებმა და ქცევის წესებმა საზოგადოებაშიც გაჟონა და თავი დაიმკვიდრა, 
როგორც ოფიციალური საბჭოთა კულტურის ალტერნატიულმა, საპირისპირო კულტურამ.17 ამრიგად, ქურდული 

11 Vincent, M. (2015). Cult of the ‘Urka’: criminal subculture in the Gulag, 1924-1953 (Doctoral dissertation, University of East Anglia)/„ურკას“ 
კულტი: კრიმინალური სუბკულტურა გულაგში“. 
12 Thornton, S., & Gelder, K. (1997). The subcultures reader. Psychology Press/„სუბკულტურის მკითხველი“.
13 Vincent, M. (2015). Cult of the ‘Urka’: criminal subculture in the Gulag, 1924-1953 (Doctoral dissertation, University of East Anglia)/„ურკას 
კულტი: კრიმინალური სუბკულტურა გულაგში“.
14 Varese, F. (2001). The Russian Mafia: private protection in a new market economy. OUP Oxford/„რუსული მაფია: კერძო დაცვა ახალი საბაზრო 
ეკონომიკის პირობებში“.
15 Slade, G. (2013). Reorganizing Crime (Vol. 313). Oxford: Oxford University Press/„დანაშაულის რეორგანიზება“. 
16 Barnes, S. A. (2011). Death and Redemption: the Gulag and the Shaping of Soviet society. Princeton University Press/„სიკვდილი და გამოსყიდვა: 
გულაგი და საბჭოთა საზოგადოების ჩამოყალიბება“.
17 Dobson, M. (2009). Khrushchev’s Cold Summer: Gulag Returnees, Crime, and the Fate of Reform after Stalin. Cornell University Press/„ხრუშოვის 
ცივი ზაფხული: გულაგიდან დაბრუნებულები, დანაშაული და სტალინის შემდგომი პერიოდის რეფორმის ბედი“. 
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სამყარო მითოლოგიზებული გახდა და კეთილშობილი ყაჩაღის რომანტიკული ელფერი შეიძინა.  ქურდული 
სამყაროს  მრავალი ნიშან-თვისება ჯერ კიდევ არის შემორჩენილი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების პენიტენციურ 
სისტემებში და ამ მხრივ, საქართველო გამონაკლისს არ წარმოადგენს. 

ვ) ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში „კრიმინალური სუბკულტურის“ 
„ავტონომია“, „უნარი“ და „ავტორიტეტი“ განსხვავებებული ფორმებით 
გვხვდება 

ისევე, როგორც ციხის ბანდების და მსგავსი თვითმმართველი ჯგუფების, ასევე კრიმინალური სუბკულტურის 
ავტონომიის, უნარიანობისა და ავტორიტეტის  ხარისხები განსხვავდება სხვადასხვა ქვეყნის პენიტენციურ 
სისტემებში. სუსტ სახელმწიფოებში, როგორიცაა მაგალითად ყირგიზეთი, კვლევა ცხადყოფს ისეთი 
კრიმინალური სუბკულტურის არსებობას, რომელიც ხასიათდება მაღალი ავტონომიურობის ხარისხით, 
მთელს პენიტენციურ სისტემაში გავრცელების და მოქმედების უნარით და საბჭოთა პერიოდის პატიმართა 
საზოგადოების მდიდარი ისტორიიდან მიღებული ავტორიტეტით/ძალაუფლებით.18 ამგვარი ვითარება 
შეინიშნებოდა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაშიც 2003 წლამდე. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 
(ენმ) მიერ რეფორმების გატარების შემდეგ სუბკულტურის გავლენა მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა 
რეფორმების ძალადობრივი ხასიათის გამო, შედეგები ადამიანებსა და საზოგადოებას ძვირად დაუჯდათ. 
ბოლო წლებში, ზემოთ ხსენებული ოფიციალური ანგარიშები მოწმობს, რომ საქართველოს ციხეებში კვლავ 
მომძლავრდა კრიმინალური სუბკულტურა. თუმცა, ეს დიდწილად ეხება ცალკეულ ციხეებს, განსაკუთრებით 
კი ნახევრად ღია ტიპის პენიტენციურ დაწესებულებებს, სადაც პატიმრები, სხვა ციხეებისაგან განსხვავებით, 
საერთო საცხოვრებლის ტიპის სადგომებში ცხოვრობენ. 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ცნება „კრიმინალური სუბკულტურა“ მოიაზრებს ვრცელ კულტურულ და 
ისტორიულ კონტექსტს. საქართველოს სახალხო დამცველისა და წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 
(CPT) ექსპერტულ ანგარიშებში ნახსენები ტერმინი „სუბკულტურა“ ბევრ სხვადასხვა ფენომენს გულისხმობს, 
მაგალითად, არაფორმალურ იერარქიას, ძალადობის სისტემას, ციხის პერსონალის მხრიდან სუბკულტურის 
მიმართ მომთმენ დამოკიდებულებას და მასთან სიმბიოზსაც კი. 

წინამდებარე ანგარიშში „კრიმინალური სუბკულტურა“ განხილულია, როგორც არაფორმალური ნორმების და 
მათი აღსრულებისთვის მიღებული წესების ერთობლიობა, ასევე არსებული პრაქტიკა, რომელიც დიდწილად 
არასასურველ შედეგებს იძლევა, როგორიცაა ციხის შინაგანაწესის დარღვევა და ფორმალური წესების, 
პროცედურების განჭვრეტადობისა და აღსრულების შემცირება. 

შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნულ ანგარიშში კრიმინალური სუბკულტურა განიმარტება როგორც 
პატიმართა არაფორმალური მმართველობის ფორმა, რომელიც ფორმალური წესებისა და რეგულაციების 
გვერდის ავლით, ციხის ადმინისტრაციის ფარული ხელშეწყობითა და მხარდაჭერით უზრუნველყოფს  ციხის 
წესრიგის დაცვასა და  სოციალური ინტერაქციის რეგულირებას. 

3. კრიმინალური სუბკულტურის გავლენის შედეგები     

რა ვიცით პატიმართა თვითმმართველობის შესახებ დღეს? რა შედეგებს განაპირობებს ამგვარი მმართველობის 
მტაცებლური ხასიათი? რა წინაპირობები წარმოშობს და აყალიბებს მას? რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ 
და ციხის ადმინისტრაციამ ამ მმართველობის ნეგატიური ასპექტების შესამცირებლად? საქართველოში 
ან სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა პატიმართა საზოგადოებაზე, 
ძალადობის ფენომენზე ციხეებში, პატიმრებისა და ციხის პერსონალის ურთიერთობებზე, არ ყოფილა სრულად 
გამოკვლეული.  კრიმინალური სუბკულტურა  სენსიტიური თემაა როგორც ციხის თანამშრომლებისთვის, ასევე 
პატიმრებისთვის. ქვემოთ მოგვყავს მიგნებები კვლევიდან პატიმართა თვითმმართველობის შესახებ, რომელიც 
ჩატარდა ევროპის საბჭოს მიერ 2018 წელს, მოლდავეთის ციხეებში კრიმინალური სუბკულტურის არსებობის 
თაობაზე. ეს კვლევა პატიმრებისა და ციხის პერსონალის რეპრეზენტატიულ გამოკითხვასა და ინტერვიუებს 
ეფუძნება და სიღრმისეულად წარმოაჩენს კრიმინალური სუბკულტურის მოქმედების შედეგებს პოსტსაბჭოთა 
ქვეყნების კოლონიებში.19 ქვემოთ მოცემულ თავში შევეხებით პატიმართა საზოგადოებაზე მტაცებლური 
თვითმმართველობის გავლენას.  

18 Butler, M., Slade, G., & Dias, C. N. (2018). Self-governing prisons: Prison gangs in an international perspective. Trends in Organized Crime, 1-16/
„თვითმმართველი ციხეები: საერთაშორისო პერსპექტივიდან დანახული ციხის ბანდები“.
19 The report is here: https://rm.coe.int/criminal-subculture-md-en-/1680796111
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ა) მტაცებლური თვითმმართველობა განაპირობებს პატიმართა შორის 
ძირითადი უფლებების არათანაბარ დაცვას

 

როდესაც პატიმართა თვითმმართველობას გააჩნია ავტონომიური ძალაუფლება და გავლენას ახდენს 
მთელ პენიტენციურ დაწესებულებაზე ან სისტემაზე, ის უარყოფითად აისახება  ციხეში არსებულ წესრიგზე, 
სამართლიანობასა და ადამიანის უფლებების დაცვაზე.  მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული კვლევები მიუთითებს 
ბრაზილიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ციხეთა სისტემაში პატიმართა თვითმმართველობის მიერ 
ძალადობის მონოპოლიზებასა და კონტროლზე, რაც იწვევს ძალადობის ფაქტების შემცირებას,  მკვლევართა 
უმეტესობა  მტაცებლური მმართველობის უარყოფით მხარეზე ამახვილებს ყურადღებას.20 ეს უარყოფითი 
გავლენა შემდეგ საკითხებში გამოიხატება:  ძალადობის ზრდა და მკვლელობები, პატიმართა ჯგუფებს შორის 
დაძაბულობის ზრდა, რეაბილიტაციისა და ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელებისთვის ხელის შეშლა, 
კრიმინოგენური ფასეულობების წახალისება, რომლის შედეგადაც იზრდება რეციდივი და ხდება არალეგალური 
ბაზრის გაფართოება, რაც ძირითადად ეხება ნარკოტიკული საშუალებებით ვაჭრობასა და მის მოხმარებას.21 
მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბანდების გავლენა პირდაპირ კორელაციაშია პატიმართა მიერ 
დისციპლინური დარღვევებისა და მკვლელობების ჩადენის მაღალ მაჩვენებელთან. უფრო მეტიც, აშშ-ს ციხეებში 
ჩატარებული კვლევებიდან ვიგებთ, რომ ციხეში დაცულობის მოსაპოვებლად, პატიმრები ბანდის წევრები 
ხდებიან და ეს დაბრკოლებას წარმოადგენს  პირობით ვადამდე გათვისუფლების პროგრამებში მონაწილეობისა 
და გათავისუფლების შემდგომ რეინტეგრაციის გზაზე.22  ყირგიზეთში, ოპიოიდების ჩანაცვლებითი პროგრამის 
(მეთადონის სამკურნალო პროგრამა) ჩავარდნა განაპირობა კრიმინალური ლიდერების მხრიდან  პატიმრებზე 
ზეწოლამ. კრიმინალურ ლიდერებს პატიმართა მეთადონის პროგრამაში ჩართულობა არ უნდოდათ, რადგან 
ე.წ. საერთო ფონდიდან („ობშიაკი“) მიღებული ფულით პატიმრები ჰეროინს მოიხმარდნენ, მათი მეთადონის 
პროგრამაში ჩართულობით კი ისინი უფრო მეტ დამოუკიდებლობას შეიძენდნენ და ამით კრიმინალურ 
სუბკულტურაზე დამოკიდებულება შემცირდებოდა.23 ის პატიმრები, რომლებიც ირჩევენ სახელწიფოს მიერ 
მოწოდებულ მეთადონს,  არაფორმალური წესების მიხედვით ისჯებიან. 

ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში კრიმინალური სუბკულტურა სტატუსების იერარქიული სისტემის მეშვეობით 
ძალადობის ვექტორს ზემოდან ქვემოთ მიმართავს. სათავიდან წამოსული ძალაუფლება, ამ ვერტიკალის 
ქვედა ზღვარზე მყოფ პატიმრებზე არათანაბრად ნაწილდება და იწვევს იერარქიის ყველაზე დაბალ საფეხურზე 
მდგომი პატიმრების უთანასწოროდ მაღალ ვიქტიმიზაციას. ადამიანის უფლებების დაცვის ევროპულმა 
სასამართლომ, მოლდავეთიდან და ლიეტუვადან მიღებული რამდენიმე შემთხვევა განიხილა, სადაც ჩანს 
როგორ ვერ იცავენ ციხის ადმინისტრაციები სუბკულტურის დაბალ იერარქიაზე მყოფ პატიმრებს სტატუსთან 
დაკავშირებული სხვადასხვა უფლების შეზღუდვისა და დარღვევებისაგან.24 ოფიციალური რეგულაციების 
არსებობის მიუხედავად, მძლავრი კრიმინალური სუბკულტურა პატიმართა შორის უთანასწორობას ქმნის. ეს 
უთანასწორობა, პირველ რიგში, იერარქიის ქვედა ზღვარზე მყოფი პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობაზე 
აისახება და ძირითადად ეხება საქონელზე ხელმისაწვდომობას, ძალადობისაგან დაცვას, ვიქტიმიზაციას, 
საკუთრების უფლებების ხელყოფას, ადამიანის ღირსების ხელშეუხებლობასა და ინდივიდუალურ ავტონომიას.  
სუბკულტურული იერარქიის დაბალ საფეხურებზე მდგომთათვის ამ უფლებებისა და თავისუფლებების 
ჩამორთმევას ხშირად ახალისებს ციხის ადმინისტრაციების მხრიდან ფარული ხელშეწყობა ან გულგრილობა, 
რომლებიც ზოგჯერ არაფორმალურ იერარქიას იყენებენ პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმრების 
განაწილება-განთავსებისთვის. მაგალითად, მოლდავეთის ზოგიერთ ციხეში, დაბალ იერარქიულ საფეხურზე 
მდგომი პატიმრები ერთ სექტორში ჰყავთ განთავსებული, რაც აძლიერებს მათ სიმბოლურ განსხვავებას 
სხვებისგან  და მათ მიმართ დისკრიმინაციის გაღრმავებას უწყობს ხელს.25   

ბ) კრიმინალური სუბკულტურა, როგორც  დამოკიდებულების წყარო

მოლდავეთის პენიტენციურ სისტემაში ჩატარებული კვლევის შედეგად ნათლად გამოჩნდა, რომ კრიმინალური 
სუბკულტურა და ძალაუფლების არათანაბრად განაწილება ქმნის სისტემას, რომელიც ციხეში ახლად 
მიღებულ პატიმრებს აიძულებს ისეთ ურთიერთობაში შესვლას, რომელიც იწვევს კრიმინალურ ლიდერებზე 
მათ დამოკიდებულებას. პატიმრებს სთავაზობდნენ ისეთ სერვისს (მაგალითად, აძლევდნენ მობილურ 

20 Pyrooz DC and Decker SH (2019). Competing for Control: Gangs and the Social Order of Prisons. Cambridge: Cambridge University Press/
„კონკურენცია კონტროლისათვის: ბანდები და სოციალური წესრიგი ციხეებში“. 
21 Winterdyk J and Ruddell R (2010). Managing Prison Gangs: Results From A Survey of U.S. Prison Systems. Journal of Criminal Justice. 38(4): 
730-736/„ციხის ბანდების მართვა: აშშ-ს ციხეთა სისტემებში გამოკითხვის შედეგები“. 
22იქვე.
23 Slade G. & Azbel L. (forthcoming). Managing Drugs in the Prisoner Society: Heroin and Social Order in Kyrgyzstan’s Prisons/„ნარკოტიკების 
კონტროლი პატიმართა საზოგადოებაში: ჰეროინი და სოციალური წესრიგი ყირგიზეთის ციხეებში“. 
24 იხ. მაგალითად: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/29474-09-tautkus-v-litwa-wyrok-europejskiego-trybuna-
lu-521321780
25 იხ. https://rm.coe.int/criminal-subculture-md-en-/1680796111
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ტელეფონს) რომელიც მას მაშინვე ვალდებულებით ურთიერთობაში აყენებდა კრიმინალურ იერარქიასთან. 
იყო შემთხვევები, როდესაც, მაგალითად, მას შემდეგ, რაც ახალმოსულ პატიმარს ტელეფონს გადასცემდნენ, 
ამის შესახებ ატყობინებდნენ ციხის მოსყიდულ თანამშრომლებს და ციხის ადმინისტრაცია საკნის შემოწმებას  
და მობილური ტელეფონის კონფისკაციის ოპერაციას ატარებდა. ტელეფონის დაკარგვას კრიმინალური 
ლიდერები სერიოზულ დარღვევად განიხილავდნენ  და ახლად შემოსულ პატიმარს მისი საფასურის 
გადახდას  აიძულებდნენ. იყო სხვა შემთხვევებიც, როდესაც ახალ შემოსულ პატიმარს აზარტულ თამაშებში 
ჩართვას სთავაზობდნენ, წაგების შემთხვევაში კი მას ვალის გადახდას დააკისრებდნენ. ამის შემდეგ 
დაზარალებული იძულებული იყო დახმარებისთვის კრიმინალური ლიდერებისთვის მიემართა. პატიმრისთვის 
ციხის იერარქიაში დაქვეითება მუდმივი საფრთხე იყო და ამის თავიდან ასაცილებლად ისინი ყველაფერზე 
თანახმა იყვნენ. ამგვარი დამოკიდებულების სისტემის გამოყენებით, კრიმინალური ლიდერები კონტროლს 
ახორციელებდნენ პატიმრებზე და მათ ფულს სძალავდნენ, რომლის გადახდა ხდებოდა როგორც ციხის შიგნით, 
ასევე (კრიმინალური ჯგუფების დახმარებით) მის ფარგლებს გარეთაც.26 

გ) კრიმინალური სუბკულტურა აუარესებს ციხის გარემოსა და ატმოსფეროს 

მოლდავეთის ციხეებში ჩატარებულმა კვლევამ კიდევ ერთი საინტერესო კორელაცია გვიჩვენა ციხის გარემოს 
ხარისხსა და კრიმინალური სუბკულტურის სიძლიერეს შორის. იქ, სადაც უფრო მძლავრი იყო კრიმინალური 
სუბკულტურა, პატიმრები აქტიურად საუბრობდნენ მომეტებული ბულინგისა და მუქარის შემთხვევებზე. გარდა 
ამისა, იმ დაწესებულებებში, სადაც ძლიერი კრიმინალური სუბკულტურა არსებობდა, პატიმრები მიუთითებდნენ 
ანტისოციალური ქცევის ზრდაზე, ციხის პერსონალის კორუმპირებულობაზე, ნარკოტიკული საშუალებების 
მოხმარებაზე, საცხოვრებელი პირობების მოუწესრიგებლობაზე, ხმაურსა და ჯგუფებს შორის დაძაბულობის 
მატებაზე. ანალოგიურად, ციხის თანამშრომლებიც აღნიშნავდნენ პატიმართა მხრიდან მუქარისა და აშკარა 
ძალადობის შესახებ იმ დაწესებულებებში, სადაც შედარებით მძლავრობდა კრიმინალური სუბკულტურა იმ 
დაწესებულებებთან შედარებით, სადაც კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა შედარებით სუსტი იყო.

შეჯამების სახით, შეიძლება ითქვას, რომ როდესაც პატიმართა თვითმმართველობა ძლიერია, ანუ მას გააჩნია 
ავტონომია, უნარი და ავტორიტეტი, ის მტაცებლურ სტრუქტურად გადაიქცევა და უარყოფითი შედეგის მქონეა 
პატიმართა უმეტესობისთვის, რომელთაც არა აქვთ მაღალი პოზიცია/სტატუსი არაფორმალურ იერარქიაში. 
რა  განაპირობებს პატიმართა თვითმმართველობის სიძლიერეს? რა პირობებში ძლიერდება ის? როდის არის 
პატიმართა თვითმმართველობა ადმინისტრაციასთან დაპირისპირებული და როდის მასთან გარიგებული? 
ჩვენ ვცდილობთ ამ კითხვებს მომდევნო თავებში ვუპასუხოთ. 

4.  კრიმინალური სუბკულტურის ხელშემწყობი პირობები 

ქვემოთ განვიხილავთ ყველაზე მნიშვნელოვან პირობებს, რომელიც ხელს უწყობს პატიმართა 
თვითმმართველობის ავტონომიის, უნარისა და ავტორიტეტის გაზრდას და როგორც წესი, 
იწვევს გადარჩენაზე ორიენტირებული სტრუქტურის, მტაცებლურ სტრუქტურად გარდაქმნას. ამ 
გადასვლას, დიდწილად, რამდენიმე ფაქტორი განსაზღვრავს, ესენია:  პატიმართა რაოდენობა 
და ციხის ზომა, ციხის პერსონალის რაოდენობა და პროფესიონალიზმი, ციხეში არსებული 
რესურსები, არქიტექტურა, ინდივიდუალური წახალისების ღონისძიებების სტრუქტურა, ციხიდან 
ციხეში გადაყვანები და კორუფცია.

ა) რაც უფრო დიდი ზომის არის ციხე და რაც მეტ პატიმარს იტევს, მით უფრო 
იზრდება კრიმინალური სუბკულტურის პოტენციური ძალა

 

პატიმრები თვითმმართველობას ქმნიან მაშინ, როდესაც არსებობს მოთხოვნილება სიტუაციის მეტ 
პროგნოზირებადობასა და უსაფრთხოებაზე და ამავდროულად ციხის ფორმალურ მმართველობასა და 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ხარვეზებია. ეს ყველაზე ცხადად  მაშინ შეინიშნება, როდესაც ციხეთა 
სისტემა და ამ სისტემაში კონკრეტული ციხეების ზომა, თავისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე, მართვის 
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ეფექტურობას ვერ უზრუნველყოფს. მრავალი ემპირიული შემთხვევა ადასტურებს, რომ ციხეთა სისტემაში, 
რომელიც დიდი ზომით და მუდმივად მზარდი კონტიგენტით ხასიათდება, დიდი ალბათობით, ყალიბდება 
პატიმართა ძლიერი თვითმმართველობა, რაც შეიძლება გადაიზარდოს მტაცებლურ ბანდებში ან კრიმინალურ 
სუბკულტურაში. მაგალითად, ციხის ბანდიტური დაჯგუფებები ამერიკის შეერთებულ შტატებში მხოლოდ 1950-
იანი წლებიდან გამოჩნდნენ, როდესაც ციხის კონტიგენტი, წინა წლებთან შედარებით მკვეთრად გაიზარდა.27 
მსგავსი რამ მოხდა ბრაზილიაშიც. იქ 1990-იან წლებში დაწყებული ანტინარკოტიკული პოლიტიკის შედეგად, 
ციხის კონტიგენტი მკვეთრად გაიზარდა და ამან ბრაზილიის ციხეებში ციხის ბანდები გააძლიერა. მაგალითად, 
სამხრეთ აფრიკაში, აპარტეიდის რეპრესიულმა პოლიტიკამ წარმოშვა საოცრად მძლავრი ციხის ბანდა, 
რომელიც სამხრეთ აფრიკის მთელ ციხეთა სისტემაში დღესაც არსებობს.28 ამ თვალსაზრისით, საბჭოთა კავშირი 
კიდევ ერთ შემთხვევას წარმოადგენს, რადგან „კანონიერი ქურდების“ სუბკულტურა გაძლიერდა 1930-იანი 
წლებიდან, როდესაც გულაგის სისტემაში პატიმართა რიცხვმა რამდენიმე მილიონი შეადგინა. უფრო მეტიც, 
ძალიან რთულდება ოფიციალური მართვა იმ სისტემებისა, რომლებიც წარმოდგენილია რამდენიმე დიდი 
დაწესებულებით, სადაც პატიმართა რაოდენობა რამდენიმე ასეულიდან რამდენიმე ათასეულამდე აღწევს.. ამ 
პირობებში სისტემის მართვა შეუძლებელი ხდება. ამრიგად, რაც უფრო დიდია პენიტენციური დაწესებულება, 
მით მეტი პირობა იქმნება პატიმართა მმართველობის წარმოშობისთვის. 

ბ) ციხის პერსონალისა და პატიმრების არაპროპორციული თანაფარდობა 
კრიმინალურ სუბკულტურას აძლიერებს      

როგორც უკვე აღინიშნა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული კვლევები მოწმობს, რომ ციხის 
ფორმალური მმართველობის ხარვეზებით წარმოქმნილ სიცარიელეს ციხის ბანდები ავსებენ. როგორც 
წესი, ციხის ფორმალურ მმართველობაში დეფიციტი ჩნდება მაშინ, როდესაც  პატიმრებსა და პერსონალს 
შორის თანაფარდობა შეუსაბამოა ციხეთა სისტემებში, სადაც ეს თანაფარდობა 3:1-ზეც კი მაღალია, 
შესაძლოა განვითარდეს პატიმართა თვითმმართველობის ცენტრალიზებული ფორმები, რომლებიც ციხის 
ადმინისტრაციებს უპირისპირდება. მაგალითად, ბრაზილიაში პატიმრებისა და თანამშრომლების პროპორცია 
137:1-ია, სადაც 137 პატიმარზე 1 თანამშრომელი მოდის.29 პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც მსგავსი მდგომარეობაა. 
მაგალითად, მოლდავეთში, „ბარენესტის“ ნახევრად ღია კოლონიაში, 2017 წელს 700 პატიმარი და 184 ციხის 
თანამშრომელი იყო. 184 თანამშრომლიდან მხოლოდ 46 ფორმიანი თანამშრომელი მუშაობდა უშუალოდ 
დაწესებულებაში და აქედან მხოლოდ 11 მორიგეობდა. 184 თანამშრომლიდან ყველაზე მეტი - 69 ადამიანი - 
ციხის გარე პერიმეტრს  იცავდა. აქედან გამომდინარე, პატიმრებისა და სართულების/შიდა სივრცეების მუდმივად 
ზედამხედველი პერსონალის თანაფარდობა 64:1-ზე იყო.30 ნაწილობრივ ამის გამოც, მოლდავეთის ციხეებში 
კრიმინალური სუბკულტურა მძლავრია და მტაცებლურ ორგანიზებულ დანაშაულთან არის დაკავშირებული.  

გ) პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის უნდობლობა ხელს უწყობს 
კრიმინალურ სუბკულტურას 

ციხის ადმინისტრაცია ოფიციალური მართვის განხორციელებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებს, თუ მის 
ავტორიტეტს პატიმრები ფარულად ან აშკარად აღიარებენ და თანახმა არიან დაემორჩილონ ოფიციალურ 
რეჟიმს. წესების ამგვარი დაცვის უზრუნველსაყოფად, ციხის თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის 
გარკვეული ხარისხის ნდობაა საჭირო. ნდობის გამტკიცება, დიდწილად, პროცედურულ სამართლიანობასა 
და კომუნიკაციაზეა დამოკიდებული. პროცედურული სამართლიანობა გულისხმობს პერსონალის მხრიდან 
პატიმრებთან მოპყრობისას თავაზიან, სამართლიან და მიუკერძოებელ დამოკიდებულებას, რომელიც 
ითვალისწინებს პატიმართა მოსაზრებებს. პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ განცდა, რომ მათ აქვთ გარკვეული 
კონტროლი საკუთარ ცხოვრებაზე, უსმენენ და ითვალისწინებენ მათ სამართლიან წუხილებს თუ მოთხოვნებს 
და სხვა პატიმრებთან თანაბრად და პატივისცემით ეპყრობიან. უამრავი კვლევით დასტურდება, რომ თუ  
წესები და პროცედურები ნათელია, მათი გასაჩივრება შეუძლიათ ძალაუფლებას მოკლებულებს და მათ იცავენ 
ძალაუფლების მქონენი, მაშინ ეს წესები სამართლიანად ითვლება და დიდი ალბათობით მათ დაემორჩილებიან 
კიდეც.31 

27 Skarbek, D. (2014). The social order of the underworld: How prison gangs govern the American penal system. Oxford University Press/
„კრიმინალური სამყაროს სოციალური წესრიგი: როგორ მართავენ ციხის ბანდები აშშ-ს პენიტენციურ სისტემას“. 
28 Steinberg, J. (2004). Nongoloza’s Children: Western Cape prison gangs during and after apartheid. Braamfontein: Centre for the Study of Violence 
and Reconciliation/„ნონგოლოზას პირმშოები: დასავლეთის კონცხის ციხის ბანდები აპართეიდის პერიოდში და შემდგომ“.
29 King RD and Valensia B (2014) Power, Control, and Symbiosis in Brazilian Prisons. South Atlantic Quarterly, 113(3): 503-528/„ძალაუფლება, 
კონტროლი და სიმბიოზი ბრაზილიის ციხეებში“ .
30 იხ. https://rm.coe.int/criminal-subculture-md-en-/1680796111
31 Tyler, T. R. (2006). Why people obey the law. Princeton University Press./„რატომ იცავენ ადამიანები კანონს“.
Tyler, T. R. (2003). Procedural justice, legitimacy, and the effective rule of law. Crime and justice, 30, 283-357/„პროცედურული სამართლიანობა, 
ლეგიტიმურობა და ი კანონის უზენაესობა“.  
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შინაარსიანი კომუნიკაციის უზრუნველყოფასთან ერთად პატიმრებთან კომუნიკაციაში დროის ხარჯვა ციხის 
თანამშრომელთა სამუშაოს მნიშვნელოვან ნაწილს უნდა შეადგენდეს. მოლდავეთის ციხეებში ჩატარებული 
კვლევიდან ირკვევა, რომ ამ სისტემაში, სადაც კრიმინალური სუბკულტურა მყარად ფესვგადგმულია,  ციხის 
თანამშრომლები პატიმრებთან  კომუნიკაციაში თავიანთი სამუშაო დროის მხოლოდ 15%-ს ხარჯავდნენ. ეს, 
ცხადია, არა არის საკმარისი ნაცნობობისა და ნდობაზე დამყარებული ურთიერთობების ჩამოსაყალიბებლად.  

პენიტენციურ დაწესებულებებში დინამიკური უსაფრთხოების (dynamic security) მიღწევა მხოლოდ ნდობის 
განმტკიცებით არის შესაძლებელი. დინამიკური უსაფრთხოება მოიაზრებს „ციხის პერსონალის ძირითადი 
ბირთვის მომზადებას და წახალისებას, რომ მათ იქონიონ პატიმრებთან პოზიიტიურ პირადი ურთიერთობა, 
იცნობდნენ მათ და ესმოდეთ მათი როგორც ცალკეული ინდივიდების წუხილები, თანაგრძნობით მოეკიდონ 
პატიმრებს და გაუწიონ დახმარება პირად საკითხებში, იქონიონ მათთან შინაარსიანი საუბრები. პატიმრებს 
ყველაზე ხშირი და ხანგრძლივი ურთიერთობა აქვთ რიგითი თანამშრომლების ბირთვთან. სწორედ ამ 
თანამშრომლებთან მათი ყოველდღიური ურთიერთობის ხასიათი დიდ გავლენას ახდენს მათ ქცევასა და 
დამოკიდებულებებზე. პოზიტიური ურთიერთობები ამცირებს დესტრუქციულ ქცევასა და დამოკიდებულებებს 
და ხელს უწყობს პატიმრებთან კონსტრუქციულ მუშაობას. ამასთან, დინამიკური უსაფრთხოება საშუალებას 
იძლევა გამაფრთხილებელი ინფორმაცია წინასწარ იქნეს მიღებული და ინციდენტის გამწვავებამდე მოხდეს 
მისი განეიტრალება. ეს ციხის პერსონალს პრევენციული ზომების მიღების საშუალებას აძლევს“.32

დ) ინფორმატორების ფართოდ გამოყენება დინამიკურ უსაფრთხოებას 
აფერხებს 

პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ხშირად ციხის რეჟიმი ეყრდნობა ოპერატიულ დანაყოფებს, რომლებიც 
ინფორმატორების სისტემის გამოყენებით იღებენ ინფორმაციას.  ეს განსხვავდება დინამიკური 
უსაფრთხოების სისტემისგან, სადაც წახალისებულია  ინფორმაციის დინება პატიმრებიდან 
პერსონალამდე და ასევე ციხის თანამშრომლებიდან პატიმრებისკენ. ამ საბჭოთა მანკიერი 
პრაქტიკის გამო, პატიმრები გაურბიან ციხის თანამშრომლებთან კონტაქტს, რათა არ მოხდეს 
მათთვის „ინფორმატორის“ („ჩამშვების“) იარლიყის მიწებება. ამ თვალსაზრისით, საბჭოთა 
კრიმინალური სუბკულტურა ქმნის დასჯისა და ზედამხედველობის ფორმებს და მკაცრად 
უსწორდება მათ, ვინც ინფორმაციას ციხის თანამშრომლებს გადასცემს. საბჭოთა ციხეთა სისტემა 
„დაყავი და იბატონეს“ პრინციპით იმართებოდა და ეს  მემკვიდრეობა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში 
აშკარად ვლინდება ციხის კონფრონტაციულ ინსტიტუციურ კულტურაში „ჩვენ და ისინი“. 
ინფორმატორების ფართო ქსელის ოპერირება შეუძლებელს ხდის დინამიკური უსაფრთხოების 
დამკვიდრებას.  

ე) ციხის პერსონალს გააჩნია საკუთარი სუბკულტურა, რომელიც 
კრიმინალურ სუბკულტურასთან შეიძლება თანაარსებობდეს

ის პრაქტიკა, რომელსაც თანამშრომლები მისდევენ და მათი დამოკიდებულებები შეიძლება გამოხატავდეს 
მხარდაჭერას პატიმართა მტაცებლური თვითმმართველობის მიმართ. მაგალითად, თანამშრომელმა 
ახალმიღებულ და კარანტინში განთავსებულ პატიმარს, შესაძლოა „სუბკულტურული“ შინაარსის კითხვები 
დაუსვას მისი განთავსების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად. პერსონალი ხშირად  ერთად ათავსებს ერთი 
გავლენის ჯგუფს  მიკუთვნებულ პატიმრებს მათი არაფორმალური სტატუსის მიხედვით. ასევე  დამკვიდრებულია  
პრაქტიკა, როდესაც მაგალითად, თანამშრომლები ციხის ლიდერ პატიმრებს უფლებას აძლევენ  სხვა პატიმრები 
გამოიძახონ დასათვლელად. თანამშრომლები ლიდერ პატიმრებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებენ, გარკვეულ 
პრივილეგიას ანიჭებენ, მაგალითად, ძალადობის გამოყენების უფლებას აძლევენ დაწესებულებებში წესრიგის 
დამყარების სანაცვლოდ. ცხადია, აღნიშნული პრაქტიკა მიუთითებს სისტემის მესვეურთა მიერ სუბკულტურის 
არაფორმალური წესებისა და იერარქიული სტრუქტურის აღიარებაზე.  ეს ყოველივე პატიმართა კონტიგენტს 
აიძულებს მიიღონ კრიმინალური სუბკულტურა, როგორც გარდაუვალი რეალობა და ნაკლებად გაუწიონ მას 
წინააღმდეგობა. 

32 Management by Prison Administrations of Life-Sentence and Other Long-Term Prisoners, Recommendation REC (2003)23, Adopted by the Com-
mittee of Ministers of the Council of Europe on 9 October 2003, para. 73/„ციხეების ადმინისტრაციების მიერ უვადო და გრძელვადიანი 
პატიმრების მართვა“.  
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ვ) ციხეების სათანადო რესურსებით აღჭურვა შეაჩერებს კრიმინალური 
ლიდერების მიერ „შავი ბაზრების“ მართვას 

იმ პირობებში, როდესაც ადმინისტრაციას პატიმართა ადეკვატური საცხოვრებელი პირობებისა და 
მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფისთვის საჭირო ფინანსები არ გააჩნია, საქონლისა და მომსახურების 
მიწოდებას წარმოშობილი „შავი ბაზარი“ უზრუნველყოფს. ამ „ბაზარს“ სჭირდება მართვა იმისათვის, რომ 
იმუშაოს და ამისათვის პატიმრები არაფორმალურ იერარქიას და ბანდას ქმნიან. მაგალითად, ყირგიზეთში, 
სადაც კრიმინალური სუბკულტურა ძლიერია, პენიტენციური სამსახური კოლონიების სამართავად ვერ 
ახერხებს ძირითადი სოციალური მომსახურებისა და რესურსების უზრუნველყოფას . 

ცნობისთვის, 2016 წელს ყირგიზეთის პენიტენციური დეპარტამენტის ბიუჯეტი, პენიტენციური სისტემის 
საჭიროებების მხოლოდ 35%-ს აკმაყოფილებდა.33 ამიტომ პატიმრები იძულებულნი იყვნენ, საჭმლის, 
მხარდაჭერის, უსაფრთხოებისათვის და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ერთმანეთზე 
ყოფილიყვნენ დამოკიდებულნი. ამასთან ერთად, ამ სისტემაში მომუშავე პერსონალის რაოდენობა არ არის 
საკმარისი, მათი სახელფასო სარგო ძალზედ მწირია და ამიტომ ისინი  კორუფციაშიც არიან ჩართულნი.34 
ასეთ ვითარებაში, პატიმრებს საკუთარი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების, რესურსების გაერთიანების 
შესაძლებლობა ეძლევათ და წვდომა აქვთ დაშვებულ და აკრძალულ ნივთებზე. ეს ყოველივე ახდენს ციხის 
გარემოს ერთგვარ კომერციალიზაციას და პატიმრებს დამოკიდებულს ხდის მათზე, ვისაც შეუძლია ამ 
მომსახურებებისა და საქონლის მიწოდება.  მსგავსი დე-ფაქტო პრივატიზაციის ფორმა ციხის ფორმალური 
რეჟიმის ავტორიტეტს აკნინებს და აძლიერებს პატიმართა არაფორმალური თვითმმართველობის 
სტრუქტურების  ავტორიტეტსა და შესაძლებლობებს.   

ზ) ბარაკული ტიპის არქიტექტურა და საცხოვრებელი პირობები 
კრიმინალური სუბკულტურის აღმოცენებას უწყობს ხელს, თუ პერსონალის 
რაოდენობა არ არის საკმარისი, მაგრამ არც სასაკნე ტიპის დაწესებულება  
წარმოადგენს პანაცეას 

როდესაც პატიმრები იწყებენ თვითმმართველობას, ციხის არქიტექტურა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს  ამ 
მმართველობის უნარიანობისა და ავტონომიის ფორმირებაში. იმ ციხეებში, სადაც ციხის არქიტექტურა ღია და 
კოლექტიური ცხოვრების საშუალებას იძლევა, მეტი ალბათობაა იმისა, რომ პატიმართა თვითმმართველობა 
გავრცელდეს ციხის მასშტაბით და ციხეებს შორის, ვიდრე სასაკნე ტიპის დაწესებულებებში.35 კომუნალური 
ცხოვრების პირობებში, პატიმრებს ერთმანეთის ახლოდან დაკვირვების და არაფორმალური წესების 
აღსრულების მეტი საშუალება აქვთ. საბჭოთა კავშირის ციხეთა სისტემაში ღია ტიპის (ბანაკები და კოლონიები) 
დაწესებულებები და მათ შორის პატიმართა ხშირი გადაყვანა განაპირობებდა პატიმართა მძლავრი 
თვითმმართველი სტრუქტურის ჩამოყალიბებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ნახევრად ღია დაწესებულებებში 
პატიმრების დიდი რაოდენობა გვხვდება, იქ პატიმრები სექტორალურად ცხოვრობენ, თავის მხრივ, სექტორები 
იყოფა პატარ-პატარა ჯგუფებად. მაგალითად, ლიეტუვაში, საერთო რეჟიმის დაწესებულებებში 1 სექციაში 100 
კაცია განთვსებული და საკნებში 20-20 პატიმრად ცხოვრობენ.36 ერთ სექციაში მცხოვრებ პატიმრებს ერთმანეთის 
ნახვა თავისუფლად შეუძლიათ. მოლდავეთშიც მსგავსი სექციური დანაყოფებია და მათ ეწოდებათ ე.წ. 
საცხოვრებელი ზონები. უფრო კონკრეტულად რომ ითქვას, ყველა პატიმარს, განურჩევლად მისი დანაყოფის, 
სექტორისა თუ საკნისა, დაწესებულების ტერიტორიაზე მთელი დღის განმავლობაში გადაადგილება 
თავისუფლად შეუძლია. მაგალითად, ლიეტუვაში სექტორის ზომები შეამცირეს და კრიმინალური სუბკულტურის 
ლიდერები ერთ სექტორში, იზოლაციაში მოაქციეს. ამან კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა შეასუსტა.

დღეს, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების უმრავლესობა თანხმდება იმ გარემოებაზე, რომ ღია კოლონიის ტიპის 
დაწესებულებები კრიმინალური სუბკულტურის გაძლიერებას უწყობს ხელს. ამ მხრივ საქართველომ პირველმა 
შეძლო და საბჭოთა სტილის ციხის სისტემის მოდერნიზაციას შეუდგა. თუმცა, საქართველოში კვლავ რჩება 
კოლონიის ტიპის ციხეები, სადაც კრიმინალური სუბკულტურის გავრცელების მაღალი შესაძლებლობა არსებობს. 
უნდა აღინიშნოს, რომ სასაკნე ტიპის სისტემები თავისთავად არ ახდენს პატიმართა თვითმმართველობის 
პრევენციას. ამერიკის შეერთებული შტატები კლასიკური მაგალითია ქვეყნისა, რომელსაც აქვს სასაკნე 
სისტემის პენიტენციური დაწესებულებები და შესწევს უნარი, რომ პატიმრების განცალკევება საკნების მეშვეობით 

33 ყირგიზეთის ადამიანის უფლებათა დამცველის აპარატი (2016), „ადამიანის უფლებები ყირგიზეთის რესპუბლიკაში“, ბიშკეკი.
34 Cowley, A., Ryan, C. M., & Dunn, E. C. (2015). The Law, the Mafia, and the Production of Sovereignties in the Kyrgyz Penal System. Ab Impe-
rio, 2015 (2), 183-208/„კანონი, მაფია და უზენაესი ძალაუფლების წარმოშობა ყირგიზეთის პენიტენციურ სისტემაში“.
35 Piacentini, L., & Slade, G. (2015). Architecture and attachment: Carceral collectivism and the problem of prison reform in Russia and Georgia. The-
oretical Criminology, 19 (2), 179-197/„არქიტექტურა და მიჯაჭვულობა: კარცერული კოლექტივიზმი და ციხის რეფორმის პრობლემა 
რუსეთსა და საქართველოში“. 
36 Vaičiūnienė, R., & Tereškinas, A. (2017). Transformations in prison subculture and adjustment to imprisonment in Post-Soviet Lithuanian peni-
tentiary institutions. East European Politics and Societies, 31 (3), 659-679/„ტრანსფორმაციები ციხის სუბკულტურაში და პატიმრობისადმი 
ადაპტაცია პოსტსაბჭოთა ლიეტუვის პენიტენციურ დაწესებულებებში“. 
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მოახდინოს, თუმცა როგორც არაერთხელ აღინიშნა, იქ ბანდების პრობლემა მაინც აქტუალურია. მიუხედავად 
იმისა, რომ არქიტექტურა მნიშვნელოვანია კრიმინალური სუბკულტურის ძალაუფლებისა და გავრცელების 
სამართავად,  სასაკნე ტიპის დაწესებულებები არ გვევლინება პანაცეად. 

თ) დაკანონებული წახალისების მექანიზმები მნიშვნელოვანია კრიმინალური 
სუბკულტურის მიმზიდველობის შესამცირებლად

უამრავი კვლევა ადასტურებს, რომ პატიმართა მმართველობაში ჩართულობა ბევრ პატიმარს ანიჭებს ცხოვრების 
აზრს და მიზანს. ციხის რეჟიმები, შესაძლოა, არ იძლეოდეს პატიმრებისთვის საკმარის წახალისებას, რათა მათ 
უარყონ კრიმინალური სუბკულტურა და ბანდების წევრობა. ნაცვლად ამისა, თუ ციხის ადმინისტრაცია მდუმარედ 
აღიარებს პატიმართა მმართველობის არსებობას, უშვებს პრივილეგიებს, ნაცვალგების შესახებ შეთანხმებებს 
აღწევს კრიმინალურ ლიდერებთან, ამით ის მხოლოდ ახალისებს პატიმართა მიერ თვითმმართველობის 
აღიარებას და მხარდაჭერას ფორმალური მმართველობის წინააღმდეგ. 

ამ ყოველივეს ნაცვლად, ციხის ადმინისტრაციებს შეუძლიათ გამოიყენონ ინსტრუმენტების ნაკრები, რათა 
წაახალისონ პატიმრებში არამხოლოდ ზოგადად კარგი ქცევა, არამედ კონკრეტულად ისეთი ქცევა, რომელიც 
უარყოფს კრიმინალურ სუბკულტურას და ბანდების საქმიანობას. ერთ-ერთ კვლევაში საინტერესო შედეგები 
ჩანს, მაგალითად, უკრაინაში პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის გააქტიურების მეშვეობით 
კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა შემცირდა.37 თუმცა, იმისათვის, რომ ამ მიდგომამ იმუშაოს, პირობით 
ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის პროცედურები და შედეგები უნდა იყოს  გამჭვირვალე, რეალისტური და 
განჭვრეტადი პატიმრებისთვის. გადასადგმელია ნაბიჯები იმ მიმართულებითაც, რომ სასჯელის ინდივიდუალური 
დაგეგმვის დროს, გათვალისწინებული იყოს  ბანდების წევრობა და კრიმინალური სუბკულტურისადმი 
დამოკიდებულება. ეს ფაქტორები რისკებისა და საჭიროებების შეფასებაშიც უნდა ფიგურირებდეს.  

ისეთ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, როგორიცაა ლიეტუვა და მოლდავეთი, პატიმართა გარკვეული ჯგუფები 
წარმოიშვა, რომლებიც აქტიურად უარყოფენ კრიმინალურ სუბკულტურას.  მნიშვნელოვანია ამ პატიმრების 
მხარდაჭერა და მათი დაჯილდოება პროსოციალური და თანამშრომლობითი ქცევისთვის. დარგის ექსპერტები 
აღნიშნავენ, რომ რიგი აქტივობების განხორციელების შემთხვევაში შესაძლებელია ბანდის წევრობასთან ან 
არაფორმალურ იერარქიულ  პოზიციასთან დაკავშირებული გამოკვეთილი იდენტობების დაძლევა. ასეთი 
აქტივობების რიცხვში შედის სპორტი და კოლექტიური ხელოვნების პროექტები.38 უფრო მეტიც, ვინაიდან 
კრიმინალური სუბკულტურით გატაცება და მასში მონაწილეობა, შესაძლოა უკავშირდებოდეს მიზნობრივი 
აქტიობების ნაკლებობას, ამიტომ ამ მიზიდულობის შესამცირებლად მნიშვნელოვანია არსებობდეს დასაქმების 
შესაძლებლობა, როგორც წახალისებისა და დამსახურებული პრივილეგიების პროგრესული რეჟიმის ნაწილი. 

მიზნობრივი საგანმანათლებლო, კულტურული და პროფესიული აქტივობების განხორციელებისას, 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უფრო ჩართულები უნდა გახდნენ ციხის ცხოვრებაში.  სოციალური 
ფსიქოლოგები ბევრს  წერენ იმის შესახებ: რაც უფრო დიდხანს გრძელდება იზოლაცია, იზოლაციაში 
(მაგალითად, პატიმრები) ან საფრთხის ქვეშ მყოფი ჯგუფები, სულ უფრო მეტად აძლიერებენ საერთო რწმენას 
და ნორმებს (მათ შორის სუბკულტურულს) და გარე ჯგუფებთან შედარებით უფრო ინტენსიურად იწყებენ 
თავიანთ ჯგუფთან  იდენტიფიცირებას.39 რაც უფრო მეტი შესაძლებლობა არსებობს იმისა, რომ ციხის გარე 
სამყარომ მეტი ზეგავლენა მოახდინოს პატიმრებზე, მით უფრო სუსტი იქნება კრიმინალური სუბკულტურის 
ფასეულობების, რწმენების, იდეებისა და ნორმების შენარჩუნება. 

ი) პატიმრების გადაყვანა დაწესებულებებს შორის კრიმინალური 
სუბკულტურის გავრცელების საზღვრებს აფართოებს

მას შემდეგ, რაც „მტაცებლური“ თვითმმართველობა წარმოიშობა ერთ პენიტენციურ დაწესებულებაში, ის 
შეიძლება გავრცელდეს მთელ სისტემაში. მისი გავრცელება ნაწილობრივ დამოკიდებულია ციხიდან ციხეში 
პატიმართა გადაყვანის სიხშირეზე, რაც ზრდის იმის ალბათობას, რომ თვითმმართველი სტრუქტურა იქაც 
წარმოიშობა. ციხიდან გადაყვანა გულისხმობს მიმღებ დაწესებულებაში და იქიდან სხვა დაწესებულებაში 
გადაყვანას, ერთი ციხიდან მეორეში გადაყვანას სასჯელის დამძიმებისას, სასამართლო სხდომაზე დასასწრებად 
გაყვანას და სხვა. მოლდავეთისა და ყირგიზეთის ციხეთა სისტემის კვლევებიდან ჩანს, რომ მიმღები ციხეები 

37 Symkovych, A. (2018). The ‘inmate code’ in flux: A normative system and extralegal governance in a Ukrainian prison. Current Sociology, 66 (7), 
1087-1105/„პატიმრობის კოდექსი მიმოქცევაში: ნორმატიული სისტემა და კანონგარე მმართველობა უკრაინის ციხეში“. 
38 იხ. მოლდავეთის შესახებ მაგალითი აქ: https://nettsteder.regjeringen.no/norlam/files/2017/08/SDC_project_proposal_ENG_1.pdf
39 McCauley, Clark, and Sophia Moskalenko. “Mechanisms of political radicalization: Pathways toward terrorism.” Terrorism and political vio-
lence 20.3 (2008): 415-433/„პოლიტიკური რადიკალიზაციის მექანიზმები: ტერორიზმისკენ მიმავალი გზები“. 



24

შესაძლოა ფუნქციონირებდნენ როგორც მთლიანად პენიტენციურ სისტემაში ინფორმაციის გავრცელების 
წყარო, კომუტატორი, რაც კრიმინალური სუბკულტურის გავლენის მთელს სისტემაზე გავრცელებას უწყობს 
ხელს. 

კ) პერსონალის კორუფცია დიდწილად უწყობს ხელს კრიმინალური 
სუბკულტურის გაძლიერებას

კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც კრიმინალური სუბკულტურის გაძლიერებასა და მისი მასშტაბების 
გავრცელებას უწყობს ხელს, ციხეში კორუფციისა და დარღვევების არსებობაა. როგორც აღინიშნა, მოლდავეთის 
ციხეების იმ ნაწილში, სადაც შედარებით ძლიერი იყო სუბკულტურა, პერსონალისა და პატიმრების აღქმით 
კორუფცია გაცილებით მეტად იყო გავრცელებული.40 იქ, სადაც თანამშრომლების მოსყიდვა შესაძლებელი 
ხდება, პატიმართა თვითმმართველობის ავტონომია შეიძლება გაიზარდოს, რადგან თანამშრომლებს 
უხდიან იმაში, რომ მათ თვალი დახუჭონ დარღვევებზე ან მხარი დაუჭირონ არაფორმალურ სუბკულტურას. 
კორუფციის ერთ-ერთი შედეგი შავი ბაზრის ზრდაა. ეს ბაზარი „მტაცებელი“ ჯგუფების ძალაუფლების წყაროა, 
რადგან მას სწორედ ისინი აკონტროლებენ. კორუფცია ასევე ზრდის მობილური ტელეფონების გამოყენებას 
ციხეებში. ეს კი, თავის მხრივ, დიდწილად აძლიერებს პატიმართა „მტაცებლური“ თვითმმართველობის უნარს 
მოახდინონ ციხეებს შორის კოორდინაცია და გავლენის გავრცელება.  მობილური ტელეფონები ასევე ზრდის 
ციხის გარეთ არსებული ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფების გავლენას და მათთან ციხის ბანდების 
ურთიერთქმედებას. ამასთანავე, იმ ციხეთა სისტემაში, სადაც თანამშრომლები პატიმრებზე ძალადობენ, 
პატიმართა თვითმმართველობის ავტორიტეტი იზრდება, რადგან პატიმართა ბანდებს ეძლევათ შესაძლებლობა 
წარმოჩინდნენ როგორც ძალადობრივი სახელმწიფოს მსხვერპლი და პატიმართა საზოგადოების დამცველი. 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ პატიმართა თვითმმართველობა შეიძლება გახდეს „მტაცებლური“, თუ 
მას არ აკონტროლებს ციხის ადმინისტრაცია, თუ ის კოორდინაციას ახორციელებს სხვადასხვა პენიტენციურ 
დაწესებულებაში და იძენს უფრო დიდ ავტორიტეტსა და ძალაუფლებას, ვიდრე ოფიციალური სტრუქტურები. 
სუბკულტურის ჰეგემონიას რამდენიმე ფაქტორი განსაზღვრავს:

•	 მრავალრიცხოვანი ციხის კონტიგენტი;

•	 ციხის დიდი მასშტაბი;

•	 პატიმრებისა და ციხის პერსონალის მაღალი თანაფარდობა;

•	 პერსონალი თანმიმდევრულად არ უხსნის პატიმრებს და არ იცავს არსებულ წესებს ნეიტრალურად, 
პატივისცემით და გამჭვირვალედ;

•	 პერსონალი ინფორმაციის შეკრებისთვის, ძირითადად, ეყრდნობა ფარულ ინფორმატორებს და არა კარგ 
ურთიერთობებს პატიმრებთან  და თანაგანცდაზე დამყარებულ ურთიერთობებს;

•	 ციხეებში ადმინისტრაცია ვერ უზრუნველყოფს პატიმართა საბაზისო საჭიროებებისათვის საკმარის 
მატერიალურ საქონელსა და მომსახურებას, რაც განაპირობებს შავი ბაზრის წარმოშობას და ქმნის ამ 
ბაზრის მართვაზე მოთხოვნას;

•	 არაფორმალური წესებისა და სტრუქტურის გავრცელების შესუსტების მიზნით, არქიტექტურული რესურსები 
და ინფრასტრუქტურა ად არ არის გამოყენებული;

•	 ციხეში პატიმრებისთვის მიზნობრივი ღონისძიებები მწირია, ასევე შეზღუდულია წახალისების მექანიზმები 
კრიმინალური სუბკულტურის უარყოფისთვის;  

•	 პატიმრების გადაყვანა ციხეთა სისტემაში ხშირია, განსაკუთრებით საპატიმრო დაწესებულებიდან და ასეთ 
დაწესებულებაში; 

•	 ციხის თანამშრომლები კორუმპირებულნი არიან და პატიმრებში გავრცელებულია მობილური ტელეფონები. 

აღნიშნული ფაქტორების წარმოდგენილი ჩამონათვალი მიუთითებს იმ რეფორმებზე, რომელთა გატარება 
აუცილებელია პატიმართა „მტაცებლური“ თვითმმართველობის დასაძლევად. ეს რეფორმები ქვემოთაა 
ჩამოთვლილი. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პენიტენციური სამსახურის “პენიტენციური და დანაშაულის 
პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმაში“ ეს ფაქტორები 
დიდწილად გათვალისიწინებულია.41 ქვემოთ ფრჩხილებში მითითებულია ცალკეული რეფორმის შესატყვისი 
აქტივობები, რომლებიც სამოქმედო გეგმაშია წარმოდგენილი:

40 იხ. https://rm.coe.int/criminal-subculture-md-en-/1680796111
41 სამოქმედო გეგმა http://www.sps.gov.ge/images/temp/2019/05/30/9ea9d3366ac754cda904733deb28301e.pdf. 
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•	 პატიმართა რაოდენობისა  და ციხეთა ზომის შემცირება (A1);

•	 ციხეებში თანამშრომელთა რაოდენობის გაზრდა (G2.1, G2.2, G2.5);

•	 თანამშრომელთა მოზიდვა (რომელთაც არ უმუშავიათ სამართალდამცავ უწყებებში) და მათი მომზადება 
პროცედურული სამართლიანობისა და დინამიკური უსაფრთხოების საკითხებში (G2.2, G3);

•	 თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის ურთიერთობის წახალისება, ინფორმატორებსა და ოპერატიულ 
მუშაკებზე დამყარებული მართვის შესამცირებლად (C2.1);

•	 საპატიმრო პირობების საბაზისო სტანდარტების უზრუნველყოფა საკვების, მედიკამენტებისა და 
ტანსაცმლის მიწოდებით; პატიმრების მიერ ფორმალური ან არაფორმალური სახის სერვისების 
პრივატიზების დაუშვებლობა (A1.1, A1.3, E1);

•	 არსებული არქიტექტურული რესურსის გამოყენება; საჭიროების შემთხვევაში კრიმინალური ლიდერების 
იზოლირება;  იმის გათვალისწინება, რომ თავისთავად სასაკნე სისტემა არ წარმოადგენს არც აუცილებელ 
და არც საკმარის წინაპირობას „მტაცებლური“ თვითმმართველობის სისტემის შესაჩერებლად (A1);

•	 პროსოციალური ქცევისთვის, რომელიც უარყოფს კრიმინალურ სუბკულტურას, წახალისების 
მექანიზმების შექმნა, მიზნობრივი დასაქმებისა და დასვენების ღონისძიებების ჩათვლით (B1, B2, D2, E3);

•	 მონიტორინგის მექანიზმებისა და საზოგადოებრივი ჯგუფების ჩართვა, რათა კრიმინალური სუბკულტურის 
გავლენა შემცირდეს (D1.3, D2.3, D3 და F2.1);

•	 ზედმეტი გადაყვანების რიცხვის შემცირება და სისტემაში პატიმართა გადაადგილების შეზღუდვა; 
სტაბილური და პროგნოზირებადი გარემოს შექმნა პენიტენციურ დაწესებულებებში (A1.2);

•	 ორგანიზებულ დანაშაულზე, კორუფციასა და უფლებების დარღვევებზე (პატიმართა და თანამშრომლეთა 
მიერ) კანონის სრული სიმკაცრით რეაგირება (C2.3).

ლ)  საქართველოს პენიტენციური სამსახურის ზემოთაღნიშნულ სტრატეგიასა 
და სამოქმედო გეგმაში უნდა აღინიშნოს კრიმინალური სუბკულტურის 
არსებობის შესახებ და განისაზღვროს მისი დაძლევის პოლიტიკა 

პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სამოქმედო გეგმასა და სტრატეგიაში გათვალისწინებული 
რეფორმები მოიაზრებს ისეთი ზოგადი პირობების შექმნას, რომელიც ნაკლებად იქნება ხელშემწყობი 
პატიმართა „მტაცებლური“ თვითმმართველობის წარმოშობისა და არსებობისთვის. თუმცა, ზემოაღნიშნული 
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის არცერთ პუნქტში არ არის ნახსენები და ყურადღება გამახვილებული 
კრიმინალურ სუბკულტურაზე. პირველი, რაც უნდა გაკეთდეს კრიმინალური სუბკულტურის დასაძლევად, 
მისი არსებობის აღიარება და პრევალენტობის შეფასებაა. მაგალითად, რისკების შეფასების გეგმის 
შემუშავებისას, პატიმრებისა და ციხეების განმეორებითი კლასიფიკაციისას ან კარგი ქცევის წახალისებისას, 
უნდა მოხდეს კრიმინალური სუბკულტურის არსებობის ღიად აღიარება და წარმატების გაზომვა სუბკულტურის 
გავლენის შემცირების თვალსაზრისით, რაც ვლინდება პატიმრის მიერ მისი აშკარა უარყოფით. კრიმინალურ 
სუბკულტურასთან წარმატებული ბრძოლა მოითხოვს კონკრეტული ზომების მიღებას მისი გავლენის და 
მასშტაბის შემცირების მიმართულებით, როგორც ცალკეულ პენიტენციურ დაწესებულებაში, ასევე მთლიანად 
სისტემაში. 

სამოქმედო გეგმის მხოლოდ ერთი სექციაშია (C2)42  საუბარი პატიმრებს შორის ძალადობაზე  და ამ სექციაშიც 
კი სიტყვა „კრიმინალური სუბკულტურა“ მკაფიოდ არ არის სახელდებული. C2 სექციის მიზნები და აქტივობები 
მოიცავს: 

42  C2.1. ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა შორის ძალადობასთან გამკლავების მექანიზმის გაუმჯობესება, რომელიც ითვალისწინებს 
ტექნოლოგიების გამოყენებას, პერსონალის გადამზადებას, დინამიკური უსაფრთხოების ღონისძიებების დანერგვას ბრალდებულთა/
მსჯავრდებულთა წახალისების მექანიზმის გათვალისწინებით.   
C2.2. კრიზისულ სიტუაციებსა და არეულობასთან (წესრიგის მასობრივ დარღვევასთან) გამკლავების მექანიზმის გადახედვა და მისი 
შემდგომი განვითარება: არსებული მექანიზმი გადახედილია და კრიზისულ სიტუაციებთან გამკლავების გეგმა შემუშავებულია, 
რომელიც მოიცავს თანამშრომლებისთვის შესაბამისი ტრენინგით უზრუნველყოფას.
C2.3. პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩადენილ დანაშაულთან/ორგანიზებულ დანაშაულთან დაკავშირებული საკანონმდებლო 
ცვლილებები: ცვლილებათა კანონპროექტი შემუშავებულია.
C2.4. გაუმჯობესებული სამუშაო პირობები პენიტენციურ და პრობაციის სისტემებში: გამოწვევები განსაზღვრულია და შემუშავებულია 
არსებული ხარვეზების გამოსწორების გეგმა.
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•	 C2.1. ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა შორის ძალადობასთან გამკლავების მექანიზმის გაუმჯობესებას;

•	 C2.2. კრიზისულ სიტუაციებსა და არეულობასთან (წესრიგის მასობრივ დარღვევასთან) გამკლავების 
მექანიზმის გადახედვასა და მის შემდგომ განვითარებას;

•	 C2.3. პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩადენილ დანაშაულთან/ორგანიზებულ დანაშაულთან დაკავშირებულ 
საკანონმდებლო ცვლილებებს.

მიუხედავად იმისა, რომ გეგმის ეს სექცია მოიცავს დინამიკური უსაფრთხოების განვითარებასა და 
თანამშრომელთა სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, მიზნები C2.2 და C2.3 უფრო მეტად რეაქციულია 
და ნაკლებად არის პრევენციაზე ორიენტირებული. ამ დოკუმენტში არ ჩანს ოპერატიული მუშაობისა და 
ინფორმატორებზე დამოკიდებულების რეფორმირება. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული გეგმა მოიცავს 
ჩანასახს ისეთი პირობების შექმნისათვის, როცა კრიმინალურ სუბკულტურას გაუჭირდება გაძლიერება, ის მაინც 
ზედაპირულად აღიარებს პრობლემის არსებობას და მისი გადაჭრისთვის საჭირო პირდაპირ ღონისძიებებს. 

აღნიშნულის გათვალისწინებით, მივუბრუნდებით პოლიტიკის დონეზე გატარებული იმ კონკრეტული 
ღონისძიებების მაგალითებს, რომლებიც პატიმართა „მტაცებლური“ მმართველობის დაძლევაზე იყო 
მიმართული და მიმოვიხილავთ თუ რისი გათვალისწინება შეიძლება მიღებული გამოცდილებით. შემდეგი თავი 
ეძღვნება სხვადასხვა ინტერვენციებსა და მათ დადებით თუ უარყოფით ასპექტებს. 

5. „მტაცებელი“ თვითმმართველობის პრევენციის სტრატეგიები

მტაცებელ პატიმართა თვითმმართველობის პრობლემას სხვადასხვა ციხეთა სისტემებში განსხვავებული 
ფორმებით მიუდგნენ. ეს სტრატეგიები მოიცავს, როგორც ძირითადად რეპრესიული სახის ინტერვენციებს, 
ასევე ისეთ მიდგომებს, რომელიც ცდილობს თვითმმართველი ჯგუფების მოდიფიცირებას, რათა გახადოს 
ისინი კონტროლირებადი, ადმინისტრაციის საჭიროებებს მორგებული და ყველა პატიმრის მიმართ 
ანგარიშვალდებული. საერთო ჯამში, კრიმინალური სუბკულტურისა და ბანდების პრობლემაზე რეაგირების 
სტრატეგიები მოიცავს მთელ სპექტრს კონტროლზე ორიენტირებული მოდელიდან დაწყებული, კონსესუსსა და 
თანამმართველობის მოდელებით დამთავრებული. 

კონტროლზე ორიენტირებული მოდელი ცდილობს ჩაახშოს პატიმართა მმართველობა ციხის თანამშრომლების 
გაძლიერებით, ციხეში მკაცრი ცხოვრების პირობების შექმნით, სადაც გართულებულია პატიმართა შორის 
კოორდინაცია, შეზღუდულია მათი კომუნიკაცია და ურთიერთქმედება  და იზოლირებულნი არიან ლიდერი 
პატიმრები. თანამმართველობის მოდელი, ამის საპირისპიროდ, მიზნად ისახავს პატიმართა ჩართულობას 
ციხის მართვის პროცესებში, ფორმალიზებული და გამჭვირვალე სტრუქტურების მეშვეობით, რომელიც 
პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის ურთიერთობების მედიაციას უწყობს ხელს. ეს სტრუქტურები 
მოითხოვს დემოკრატიული კონტროლის განხორციელებას თავად პატიმრებისგან და თანამშრომლებისაგან 
და ზედამხედველობას  ციხის გარეთ არსებული ორგანოების მხრიდან.  

ა) კონტროლზე ორიენტირებული მოდელი ბანდების აქტივობებს ამცირებს, 
თუმცა შესაძლოა ქონდეს ნეგატიური შედეგებიც

აშშ-ს ზოგიერთ შტატში გარკვეულ ციხეებში იყენებენ უსაფრთხოების განმტკიცებაზე ორიენტირებულ 
კონტროლის მოდელს. ეს მოდელი აქცენტს აკეთებს და მოიცავს სამართალდამცავ ორგანოთა შორის 
ბანდების საქმიანობაზე სადაზვერვო მუშაობის წარმოებასა და ინფორმაციის გაზიარებას, ბანდის 
ლიდერთა იზოლაციას და ცალკე დაწესებულებაში გადაყვანას, პენიტენციური დაწესებულებების ბანდების 
გავლენისაგან გათავისუფლებას.43 ბრაზილიაც მსგავს მიდგომას იყენებს. ეს ჩახშობის სტრატეგიები, ხშირად 
წინააღმდეგობრივია. მაქსიმალური უსაფრთხოების დაწესებულებებში განთავსებაც კი ბანდის ლიდერების 
კომუნიკაციის არხებს ბოლომდე ვერ ახშობს.  ბანდის ლიდერების სხვა დაწესებულებაში გადაყვანამ 
ბანდის გავლენის გავრცელება შეიძლება გამოიწვიოს, ისე როგორც ეს ბრაზილიის ციხეებში მოხდა,44 
ხოლო იზოლაციაში პატიმრების ხანგრძლივად დატოვება მათ რეინტეგრაციას ართულებს. ამასთან ერთად, 
ჩახშობის პოლიტიკამ, შესაძლოა, კრიმინალური ლიდერებისა და ბანდების სტატუსის გაძლიერების რისკი  
წარმოშვას. ჩახშობის სტრატეგია უადვილებს კრიმინალურ ლიდერებს თავის მსხვერპლად წარმოჩენას და 

43 Winterdyk J and Ruddell R (2010). Managing Prison Gangs: Results From A Survey of U.S. Prison Systems. Journal of Criminal Justice. 38 (4): 
730-736/„ციხის ბანდების მართვა: აშშ-ს პენიტენციური სისტემებში გამოკითხვის შედეგები“. 
44 Lessing B (2017). Counterproductive Punishment: How Prison Gangs Undermine State Authority. Rationality and Society, 29 (3): 257-297/
„კონტრპროდუქტიული სასჯელი: როგორ აქვეითებენ ციხის ბანდები სახელმწიფოს ავტორიტეტს“. 
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ამით დიდების შარავანდედით შემოსვას. უფრო მეტიც, პატიმრების ის კატეგორია, რომელიც თავს ბანდას არ 
მიაკუთვნებს, შესაძლოა გარკვეული თანაგრძნობით განიმსჭვალოს მათ მიმართ, რადგან ბანდა სახელმწიფოს 
რეპრესიული და ძალადობრივი სისტემისაგან დამცველად წარმოჩინდეს. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, მათ შორის 
საქართველოში, კრიმინალური სუბკულტურის მიმართ მსგავსი კეთილგანწყობა უდავოდ აშკარაა. აქვე უნდა 
აღინიშნოს, რომ ჩახშობის სტრატეგიის განხორციელება ძვირი ჯდება. ამ სტრატეგიის მიხედვით ბანდის 
აქტიურობის ჩასახშობად პატიმრებისა და პერსონალის თანაფარდობა მაქსიმალურად პროპორციული 
უნდა იყოს, საჭიროა ინტენსიური ზედამხედველობა, ტექნოლოგიებში მნიშვნელოვანი ინვესტიციების ჩადება  
და  არქიტექტურული რესურსების მობილიზება, რაც იძლევა პატიმრების ი განცალკევებისა და იზოლაციის 
შესაძლებლობას. 

ბ) საქართველოს მცდელობა განეხორციელებინა კონტროლზე დაფუძნებული 
მოდელი 

2004-2012 წლებში ქვეყნის ხელისუფლებამ სუბკულტურის ჩახშობის ანუ კონტროლის სტრატეგიას მიმართა. ამ 
პერიოდში ახლად აშენებულმა და განახლებულმა ციხეებმა, ციხის თანამშრომლებს საშუალება მისცა მოეხდინათ 
კრიმინალური ლიდერების იზოლაცია. მაღალი ავტორიტეტის მქონე კრიმინალური ლიდერები განათავსეს  
ყოფილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს იზოლატორში, სადაც სატელეფონო სიგნალები ჩახშობილი იყო. ციხის 
პერსონალი იყენებდა პატიმართა იძულებისა და იზოლაციის სტრატეგიას, იმისათვის, რომ პატიმრების დიდ 
ნაწილს უარი ეთქვა კრიმინალური სუბკულტურის მიმდევრობაზე. სისტემაში კრიმინალურ სუბკულტურასთან 
დაკავშირებული პრაქტიკა აკრძალული იყო და  მკაცრად ისჯებოდა. ეჭვს არ ბადებს, რომ ციხეების მართვის 
ამ სტრატეგიამ ციხეებში კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა ნამდვილად შეამცირა. ყოფილ პატიმრებთან 
ჩატარებული ინტერვიუებიდან ირკვევა, რომ რეფორმამდე პერიოდში ციხეებში კრიმინალური სუბკულტურის 
გავლენა მთელს სისტემაში ყველგან საგრძნობი იყო, ხოლო რეფორმის გატარების პერიოდში და მას შემდეგ 
გავლენა შემცირდა და ამან პატიმართა უმრავლესობაში დაბნეულობა და წუხილი გამოიწვია, რადგან 
კრიმინალური სუბკულტურა ციხის კონტიგენტის დიდი ნაწილის ყოველდღიურობაში გარკვეულ წესრიგს 
ქმნიდა.45

2012 წლიდან ამ პოლიტიკის ხარვეზები გამოაშკარავდა. იმ პერიოდში საქართველოს ციხეთა სისტემა არ 
ხასიათდებოდა ღიაობით და საკმარისი ანგარიშვალდებულებით, რათა ციხის მართვის არჩეული სტრატეგია 
ძალადობის მანქანად არ გადაქცეულიყო. თვალშისაცემი იყო ის გარემოებაც, რომ კრიმინალური სუბკულტურის 
გარეშე ციხის პერსონალსა და პატიმრებს შორის მედიაცია შეწყდა, ამან კი თანამშრომლების მხრიდან 
პატიმრებზე ძალადობას შეუწყო ხელი, ძალის გადამეტებით დაწყებული წამების სისტემური პრაქტიკით 
დამთავრებული, რათა ამოეძირკვათ კრიმინალური სუბკულტურა და ციხის კონტიგენტზე კონტროლი 
დაემყარებინათ.  საქართველოს ციხეებში წამების პრაქტიკის შესახებ 2013 წელს ფონდი „ღია საზოგადოება 
საქართველოს“ მიერ ჩატარებული ერთ-ერთი კვლევის თანახმად, 2004-2012 წლებში ციხეებში გავრცელებული 
ძალადობა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები უკავშირდებოდა კრიმინალურ სუბკულტურას. კვლევამ 
აჩვენა, რომ ძალადობის მსხვერპლნი ამის გამომწვევ მიზეზად კრიმინალური სუბკულტურის წესების ე.წ. 
„გაგების“ მიხედვით ცხოვრებას, და არაფორმალური ლიდერი პატიმრების მიმართ გამოხატულ მხარდაჭერას 
ასახელებდნენ.46 ამ სკანდალური კვლევიდან რამდენიმე წლის შემდეგ ცალკეულ დაწესებულებებში 
კრიმინალური სუბკულტურა კვლავ აღმოცენდა.

გ) თანამმართველობის მოდელი უფრო იაფი ჯდება და ადამიანის 
უფლებების დაცვასაც მეტად უზრუნველყოფს

პატიმართა მმართველობის ჩახშობის კონტროლზე დაფუძნებული მოდელის ალტერნატივა პასუხისმგებლობის, 
კონსესუსის ანუ თანამმართველობის მოდელია.47 ეს მოდელი მიმზიდველი უნდა იყოს ისეთი საშუალო და 
დაბალშემოსავლიანი  ქვეყნებისთვის, როგორიც საქართველოა, რადგან აღნიშნულ ქვეყნებს ნაკლები 
რესურსები გააჩნიათ პენიტენციური სისტემისთვის, ხოლო ეს მოდელი არ მოითხოვს ციხეების ახალ ან 
განახლებულ ინფრასტრუქტურას და ნაკლები დანახარჯებით შეიძლება მისი განხორციელება. ხარჯვითი 
ნაწილის მიუხედავად, ამ მოდელის მომხრეები მიიჩნევენ, რომ ის რეალისტურია, რადგან ნებისმიერ ციხეში 
წესრიგის დამყარება პატიმრებთან ერთობლივი ძალისხმევით უნდა ხდებოდეს. აღნიშნული მოდელი ციხის 
45 Slade G (2016). Violence as Information during Prison Reform: Evidence from the Post-Soviet Region. British Journal of Criminology, 56 (5): 937-
955/„ძალადობა, როგორც ინფორმაცია ციხის რეფორმის მიმდინარეობისას: მტკიცებულებები პოსტსაბჭოთა რეჟიმიდან“. 
46 Slade, G., Kachkachishvili, I., Tsiskarishvili, L., Jeiranashvili, L., & Gobronidze, N. (2014). Crime and Excessive Punishment: The Prevalence 
and Causes of Human Rights Abuse in Georgia’s Prisons’. Report, Open Society Georgian Foundation, Georgia/„დანაშაული და გადამეტებული 
სასჯელი: საქართველოს ციხეებში ადამიანის უფლებათა დარღვევების პრევალენტობა და მიზეზები“.
47DiIulio, J. J. (1990). Governing prisons. Simon and Schuster/„ციხეების მართვა“.
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პერსონალის ძალაუფლებას აბალანსებს და პატიმართა უფლებების დაცვის  კუთხით უკეთეს პირობებს ქმნის, 
და თუ მისი მართვა სწორად მოხდება, უფრო დემოკრატიულ და ჩართულ პატიმართა კონტიგენტს მივიღებთ 
საზოგადოებაში უკეთესი სოციალური ინტეგრაციის პერსპექტივით. ამ მიდგომის მთელი არსი მდგომარეობს 
იმაში, რომ შეიქმნას კონტროლირებადი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული პატიმართა ორგანიზაცია, 
რომელიც დაეხმარება ადმინისტრაციას, პატიმრების საჭიროებების გათვალისწინებით, ციხის ან ციხის 
ნაწილის მართვაში. 

დ) თანამმართველობის ფორმა პრობლემური აღმოჩნდა აშშ-ს, რუსეთისა 
და ფილიპინების ციხეებში 

თანამმართველობის მოდელი ბევრ ქვეყანაში წარუმატებლად გამოიცადა. საბჭოთა კოლონიებში, ასევე 
დღევანდელი რუსეთის კოლონიებში აქტივისტ პატიმრებს იწვევენ, რათა მათ პატიმართა დანაყოფების 
მართვაში ფორმალურად მიიღონ მონაწილეობა. 1985 წლამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზოგიერთ 
ციხეში რწმუნებულთა სისტემა მოქმედებდა, სადაც რწმუნებული პატიმრები ციხის ფლიგელებს მართავდნენ.48 
ციხის მართვის ეს მოდელი არაფრით ჯობდა  ციხეების არაფორმალური გარიგებებით ბანდებისა და 
კრიმინალური სუბკულტურის გამოყენებით მართვას. პატიმრებს არავინ ეკითხებოდა თუ ვინ შეიძლებოდა 
გამხდარიყო აქტივისტი ან რწმუნებული. ის პატიმრები, ვინც ამ ძალაუფლებით აღჭურვეს, გაუმჭვირვალე და 
უპასუხისმგებლო ციხის სისტემებში, მოძალადეებად ჩამოყალიბდნენ. რწმუნებულთა მიერ ძალადობრივი 
აქტების განხორციელების და დაწყებული სასამართლო პროცესების გამო, 1985 წელს აშშ-ში წამოწყებული 
რწმუნებულთა პროგრამა აიკრძალა. 2010 წელს რუსეთმა აკრძალა აქტივისტების სისტემა “დისციპლინისა 
და წესრიგის სექტორში“, თუმცა კვლავ შემაშფოთებელია სხვა სექტორებში ე.წ. აქტივისტი პატიმრების მიერ 
ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება სხვა პატიმრების მიმართ.

თანამმართველობის მოდელში მნიშვნელოვანია, პატიმრებს ეთქმოდეთ სიტყვა იმის თაობაზე, თუ რომელი 
პატიმრები უნდა აირჩნენ მმართველ პოზიციაზე, ასევე მნიშვნელოვანია პატიმრებს შორის პოზიციების როტაცია 
და არჩევითობა. თანამმართველობის ჩამოყალიბების პროცედურები გამჭვირვალედ უნდა წარიმართოს და 
ამ პროცესებში სამოქალაქო საზოგადოებისა და სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციების ჩართულობა და მათი 
მხრიდან ზედამხედველობის განხორციელება მნიშვნელოვანია. როდესაც თანამმართველობა მხოლოდ 
არაფორმალურია, როგორც ეს საქართველოს შემთხვევაშია, მაღალია მისი ბოროტად გამოყენების ალბათობა. 
მაგალითად, ფილიპინების ციხეთა სისტემა მწირი რესურსისა და ციხეთა გადატვირთულობის პირობებში ვერ 
უმკლავდება პატიმართა ორგანიზებასა და წესრიგის დაცვას. ამისათვის ის არაფორმალურ მართველობას 
მიმართავს და ბანდების მეშვეობით სტაბილურობისა და წესრიგის დაცვას ახერხებს. ეს მოდელი ფილიპინების 
შემთხვევაში წარმატებულად მუშაობს, თუმცა ის ოფიციალური ორგანოების მიერ აღიარებული არ არის და 
ამის გამო  პრობლემურ საკითხად რჩება. 

ფილიპინების ციხეთა სისტემაში არაფორმალური თანამმართველობის შესახებ კვლევა ჩატარდა და 
გამოვლინდა ამგვარი მმართველობის არსებობის გამამართლებელი არგუმენტები, მისი სარგებლიანობა 
და ასევე ის, თუ რა ფასად უჯდება სისტემას.49 თანამმართველობის არსებობის გამამართლებელი 
გარემოებები მოიცავდა შემდეგს: პატიმრების გამოყენება ავსებდა იმ ხარვეზებს, რაც გამოწვეული იყო 
პერსონალის არასაკმარისი რაოდენობით, საკნებში წესრიგი მყარდებოდა, ხდებოდა პატიმრების უნარების 
გამოყენება. თანამმართველობის სარგებლიანობა  შემდეგში გამოიხატებოდა: პატიმრებში ერთობის განცდის 
ჩამოყალიბება, პატიმრებისთვის როლებისა და ფუნქციების მინიჭება, მათი უნარების სასიკეთოდ გამოყენება 
და ენერგიის პოზიტიურად მიმართვა, ზოგიერთ პატიმარში თვითდახმარებისა და გაძლიერების განცდის 
ხელშეწყობა. ამ ყოველივეს საფასურია: არაფორმალური და არაპროგნოზირებადი პროცედურებისა და 
წესების არსებობა, კორუფცია და თანამშრომელთა მიერ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, ქრთამის 
აღება პატიმრებისგან, რომ ისინი უფრო ძლიერ პოზიციაზე გაემწესებინათ,  ნარკო-ეკონომიკის ხელშეწყობა 
კორუფციის მეშვეობით, სოციალური უთანასწორობის შექმნა გავლენის მქონე პატიმრებსა და მათ შორის, ვინც 
მოკლებული იყო ძალაუფლებას.

48 Marquart, J. W., & Crouch, B. M. (1985). Judicial reform and prisoner control: The impact of Ruiz v. Estelle on a Texas penitentiary. Law & Soc’y 
Rev., 19, 557/„სასამართლო რეფორმა და პატიმრების კონტროლი“. 
49 Narag, R. E., & Jones, C. R. (2017). Understanding prison management in the Philippines: A case for shared governance. The Prison Journal, 97 (1), 
3-26/„ფილიპინებში ციხის მართვის კვლევა: თანაზიარი მმართველობის შემთხვევა“. 
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ე) თანამმართველობის წარმატებული მოდელები ახდენს ციხის გარემოს 
დემოკრატიზაციას და უზრუნველყოფს სამოქალაქო ზედამხედველობას და 
საზოგადოების ჩართულობას 

ფილიპინების ციხეთა სისტემაში არსებული თანამმართველობის შედეგად წარმოშობილი პრობლემების წყარო 
არაფორმალური და გაუმჭვირვალე სისტემაა. თუმცა, თანამმართველობის უამრავი წარმატებული მაგალითი 
არსებობს, სადაც არაფორმალური თანამმართველობის ფორმალიზება და მისი ანგარიშვალდებულების 
უზრუნველყოფა წარმატებით განხორციელდა. მაგალითად,  კოსტა-რიკაზე ციხეთა სისტემაში ერთ დანაყოფში 
ან ფლიგელში განთავსებულ პატიმართა ჯგუფებისაგან შემდგარი ასამბლეა, ერთი წლის ვადით ირჩევს 
დელეგატებს პატიმართა მმართველ კომიტეტში. კომიტეტები პატიმართა წინაშე მდგარი პრობლემების შესახებ 
ინფორმაციას გადასცემენ ოფიციალურ ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომელსაც „ტექნიკური საბჭო“ ეწოდება 
და რომლის შემადგენლობაში შედიან ციხის დირექტორი, ადმინისტრაციული დანაყოფების ხელმძღვანელები 
და ექსპერტი ფსიქოლოგები.  პატიმართა მმართველი კომიტეტი  გამოსცემს კვარტალურ ანგარიშს  და 
რეგულარულად უპატაკებს „ტექნიკურ საბჭოს“. პატიმართა მიერ მცირე სახსრების მოძიება დაშვებულია.50 

პანამაც მსგავსი მიდგომით ხელძღვანელობს. იქაც პატიმართა კომიტეტი მოქმედებს. კომიტეტში ციხის 
თითო ფლიგელიდან  სამი წამომადგენელია და მათ შეუძლიათ პეტიციის წარდგენა ოფიციალურ საბჭოში. 
მაგალითად, პერუში, სადაც 1990-იან წლებში ციხეთა სისტემას მოძალადე ბანდები მართავდნენ, მათ ბანდების 
ფორმალიზებისთვის რეფორმები გაატარეს. პერუს ციხის ბანდების თვისებები, საქართველოში კრიმინალური 
სუბკულტურის თვისებებს წააგავს. პერუს ციხეში ფლიგელების წარმომადგენელნი ქმნიან კომიტეტს, რომელიც 
ზედამხედველობს ციხის რეჟიმის სხვადასხვა ასპექტს. ცალკეული წარმომადგენლები მეთვალყურეობენ 
პატიმრების კვების, წესრიგისა და დაფინანსების საკითხს. კომიტეტების წევრები ხვდებიან ციხის დირექტორს. 
კომიტეტებს შეუძლიათ სახსრების მოძიება ციხეში თავიანთი ფლიგელის პირობების გასაუმჯობესებლად. 
კომიტეტის ყველა წევრი არჩევითია. უფრო მეტიც, ციხის ადმინისტრაციამ კომიტეტების შექმნის პირველ ეტაპზე, 
ციხის მოძალადე და წესრიგის დამრღვევი ლიდერები გადაიყვანა ცალკე და იზოლაციაში მოაქცია. ამით მან 
კომიტეტის მუშაობას შეუწყო ხელი.51 ეკვადორმაც მსგავს წარმატებას მიაღწია. იქ ციხის ადმინისტრაციამ 
ადგილობრივი  „მტაცებელი“ „კაპორალების“ (caporals) სისტემა გარდაქმნა, რომელიც აკონტროლებდა 
ციხეების ფლიგელებს და მძლავრი იერარქიის საშუალებით პატიმრებს სძალავდა სხვადასხვა რესურსს. 
აშენდა და გაიხსნა ახალი სასაკნე ტიპის ციხეები და მოძალადე კრიმინალური ლიდერები იზოლაციაში 
მოაქციეს. ახალ ციხეებში „კაპორალების“ სისტემის ფუნქციები შეიცვალა, გახდა ყველა პატიმრის წინაშე 
ანგარიშვალდებული და აღიარებული იქნა მისი, როგორც პატიმრებსა და ციხის პერსონალს შორის მედიაციის 
მნიშვნელოვანი მექანიზმის მნიშვნელობა.52 დომინიკის რესპუბლიკაშიც მოხდა მსგავსი გარდაქმნები, მათ 
ახალი ბანდებისგან თავისუფალი ციხეები ააშენეს. პატიმრები, რომლებიც უარს ამბობდნენ ბანდის წევრობაზე 
და პროსოციალური ქცევით ხასიათდებოდნენ, ნელ-ნელა გადაიყვანეს ამ ახალ ციხეში და მისცეს გარკვეული 
უფლებები და მოვალეობები თავიანთი გარემოს სამართავად.53

ზემოთ აღწერილი წარმატებული შემთხვევების უმეტესობა ხასიათდება კონტროლისა და თანამმართველობის 
ტექნიკების კომბინაციით. იქმნება ბანდების გავლენისგან თავისუფალი ციხეები და ხდება მოძალადე 
კრიმინალების იზოლაცია, თუმცა ამავე დროს რეალური ძალისხმევის მიმართვა ხდება პატიმრებისთვის 
გარკვეული უფლებამოსილების მინიჭებისა  და  ციხის გარემოს მართვის პროცესში მათი ჩართვის 
მიმართულებით. ამ რეფორმებით ხდება იმის აღიარება, რომ ციხის გარემო არ უნდა იყოს მთლიანად 
ავტორიტარული და იძულებითი და რომ პატიმრებს გარკვეული როლი უნდა ჰქონდეთ თავიანთი გარემოს 
მართვაში. 

ვ) კონტროლზე ორიენტირებული მოდელები ისეთ ქვეყნებში, როგორიც 
საქართველოა, შეიძლება წინააღმდეგობას შეხვდეს, რადგან პატიმართა 
თვითმმართველობა სასჯელის ცნების ისტორიული და კულტურული 
ასპექტია  

საქართველოს ციხეებში პატიმრები კოლექტიურად და ავტონომიურად, ციხის პერსონალისაგან 
დამოუკიდებლად ცხოვრობდნენ. ამ კულტურული და ისტორიული გამოცდილებით, 
პატიმრებისთვის კრიმინალური სუბკულტურის წესები ცნობილია და პატიმართა იერარქიებს 
50 Postema M. et al. 2017. Advancing Security and Human Rights by the Controlled Organization of Inmates. Prison Service Journal: 229/
„უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა პატიმართა კონტროლირებადი ორგანიზაციის მეშვეობით“. 
51 იქვე. 
52 Tritton P. & Fleetwood J. (2017). An Insider’s View of Prison Reform in Ecuador. Prison Service Journal, 229: 40-45/„შიგნიდან დანახული 
ციხის რეფორმა ეკვადორში“.
53იხ. https://www.reuters.com/article/us-dominican-prison-reform/dominican-republics-more-humane-prison-model-idUS-
BREA4M0GW20140523
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მათი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად ოფიციალურ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობების 
დალაგება მოეთხოვებათ. ამრიგად, როდესაც ხორციელდება რეფორმა, რაც გულისხმობს ახალი სასაკნე 
ციხეების აშენებასა და კრიმინალური ლიდერების იზოლაციას, ან კრიმინალური სუბკულტურის აკრძალვას, 
ეს პატიმრების მიერ აღიქმება, როგორც მათი ჩაკეტვა და ციხის ადმინისტრაციისადმი დაქვემდებარება 
(მათზე დამოკიდებულება). საქართველოს არცთუ შორეული წარსული გამოცდილებიდან ვიცით, რომ ციხის 
პერსონალის მიერ სრული კონტროლის დამყარება პატიმართა უმრავლესობისთვის შემაშფოთებელი 
პერსპექტივაა, თუნდაც ისინი არ იყვნენ კრიმინალური სუბკულტურის მიმდევრები.  აქედან გამომდინარე, 
როდესაც ციხის რეფორმა იწყება, პატიმრები მსგავს ცვლილებებს ხშირად ძალადობრივი წინააღმდეგობით 
ხვდებიან.

ზემოთ განხილული შემთხვევებიდან ჩანს, რომ კონტროლის ლოგიკური ფუნქციის პარალელურად, ციხეში 
პატიმართა მმართველობა და არაფორმალური ურთიერთობები პერსონალსა და პატიმრებს შორის შესაძლოა 
იყოს ფორმალიზებული, გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული და კეთილგანწყობილი. მიმოხილვის ბოლოს, 
მოცემულია კომენტარები დამატებითი კვლევის წარმოების საჭიროებაზე, რათა შერჩეულ იქნეს საუკეთესო 
მიდგომა არსებული კრიმინალური სუბკულტურის მიმართ და შეიქმნას რეფორმატორებისთვის მიზანშეწონილი 
მართვის მოდელი, რომელიც კონტროლზე, კონსენსუსზე, ან მათ კომბინაციაზე იქნება ორიენტირებული. 

6. დამატებით საკვლევი საკითხები

ზემოთ წარმოდგენილი დისკუსია საქართველოს ციხეებში კრიმინალური სუბკულტურის მმართველობის 
შესახებ ბევრ კითხვას ბადებს. როგორც აღინიშნა, გარკვეულ ქვეყნებში არაფორმალურ მმართველებსა 
და ფორმალურ ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობების ფორმალიზება წარმატებით მოხერხდა. არის 
განსხვავებული შემთხვევებიც, მაგალითად, საქართველოში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში, სადაც ეს 
ურთიერთობები არაფორმალური, გაუმჭვირვალე და ძალადობრივია.

წინამდებარე ანგარიშის შემდგომ თავებში ყურადღება გამახვილებულია კრიმინალური სუბკულტურის 
როლის დადგენაზე პატიმრებისა და პერსონალის ურთიერთობებში და ამგვარად, საქართველოს ციხეებში 
ძალაუფლების დისტრიბუციის საკითხებზე. ამ თვალსაზრისით, ანგარიში ცდილობს უპასუხოს 3 მთავარ კითხვას: 
რა გავლენა აქვს კრიმინალურ სუბკულტურას ციხის პერსონალზე და მათ ურთიერთობებზე პატიმრებთან? 
რატომ არის ციხის ადმინისტრაცია კრიმინალური სუბკულტურის მიმართ ტოლერანტული?  რატომ მიმართავს 
ის  პატიმართა არაფორმალურ მმართველობას დახმარებისათვის? 

ამ კითხვებზე პასუხები მხოლოდ ზედაპირულად მოგვცემს ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რა უნდა ვიცოდეთ 
კრიმინალური სუბკულტურის გავლენის სათანადოდ შემცირებისთვის და პერსონალსა და პატიმრებს 
შორის ურთიერთობების მოდიფიცირებისთვის. ამჟამად ამ სუბკულტურის შესახებ შეზღუდული ინფორმაცია 
გვაქვს, სახალხო დამცველის ანგარიშების, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) ანგარიშების, 
ჟურნალისტური ინტერვიუებისა და მწირი აკადემიური კვლევების სახით, რომლის საშუალებითაც უნდა 
დავადგინოთ კრიმინალური სუბკულტურის რეალური მასშტაბები და შედეგები და მისი კავშირი ძალადობისა 
და ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხებთან. წინამდებარე ადგილობრივი პრაქტიკის თვისებრივი 
კვლევის ანგარიშიც ამის გაბედული მცდელობაა. 

პირველ რიგში, პენიტენციურმა სამსახურმა კრიმინალური სუბკულტურის არსებობა უნდა ასახოს თავის 
გეგმებში და ციხის სისტემური რეფორმის პროცესში მოახდინოს მისი გადაჭრისთვის საჭირო ღონისძიებების 
ინტეგრირება. ამისათვის კი საჭიროა ჩატარდეს კვლევა, რომელიც გაზომავს კრიმინალური სუბკულტურის 
ავტონომიას, უნარიანობასა და ავტორიტეტს და თითოეულ ამ განზომილებას საქართველოს სხვადასხვა 
დაწესებულებებში.  ამასთან, მნიშვნელოვანია ამ ასპექტების კორელაციის დადგენა სისტემაში არსებულ 
პირობებთან, როგორიცაა: ციხის ზომა, პერსონალის რაოდენობა და პროფესიონალიზმი, ინფორმატორების 
არსებული პრაქტიკა და დინამიკური უსაფრთხოება. პროსოციალური ქცევის წახალისების არსებული 
მექანიზმები, რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის შესაძლებლობები, სუბკულტურის გასაკონტროლებლად 
თანამშრომლების ხელთ არსებული ინფრასტრუქტურული რესურსი, პატიმრების გადაყვანის სიხშირე და 
შესაძლო ალტერნატივები, კორუფციის მასშტაბები. მხოლოდ ამ ფაქტორების სისტემური ანალიზის შემდეგ არის 
შესაძლებელი მსჯელობის დაწყება, თუ რა პირდაპირი და პრაქტიკული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას  კრიმინალური 
სუბკულტურის შესასუსტებლად,  და როგორ  უნდა გაიზომოს ამ ინტერვენციების შედეგები. რა ზომებიც არ უნდა 
მიიღოს საქართველოს მთვრობამ, მათი მიზანი პატიმრებისა და პერსონალის ურთიერთობების გაჯანსაღება 
უნდა იყოს, არა მხოლოდ კონტროლის, არამედ გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული თანამმართველობის 
საშუალებით.         
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ა) არაფორმალური ჯგუფების სტრუქტურა პენიტენციურ 
დაწესებულებებში

•	 იერარქია

წამების, სასტიკი და არაადამიანური მოპყრობისა და სასჯელის პრევენციის ევროპული კომიტეტის 2014 და 
2018 წლების ანგარიშებში საქართველოში არსებული მდგომარეობის შესახებ საუბარია, რომ კომიტეტმა 
პარტნიორი ორგანიზაციებისგან მიიღო ინფორმაცია პატიმართა არაფორმალური იერარქიისა და პატიმართა 
შორის ძალადობის საკითხზე მისი ზეგავლენის თაობაზე.54 2019 წლის ანგარიშში, პრივილეგირებულ პატიმრებზე 
საუბარს უფრო მეტი ადგილი დაეთმო და აღინიშნა, რომ არაფორმალური იერარქიის ზეგავლენით N15 
პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმრები ერიდებოდნენ და შეიძლება ითქვას, ეშინოდათ კიდეც კომიტეტის 
წევრებთან გასაუბრების, ასევე აღინიშნა, რომ ე.წ. ციხის ლიდერების საკნები მატერიალური პირობების 
კუთხით მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა სხვა საკნებისგან და ფაქტობრივად მდიდრულად იყო მოწყობილი. 
პატიმართა ეს ჯგუფი სხვა პატიმრებთან შედარებით უკეთეს პირობებში ცხოვრობდა.55 

2018 წლის ანგარიშში სახალხო დამცველი ასევე აღნიშნავდა, რომ არსებული მდგომარეობის ფონზე, 
პენიტენციური დაწესებულებების ხელმძღვანელ პირებს აქვთ ცდუნება, რომ დაწესებულებებში „წესრიგის“ 
შესანარჩუნებლად გარკვეულწილად დაუშვან და მეტიც, ხელი შეუწყონ არაფორმალური მმართველობის 
გამოყენებას, რაც გულისხმობს მაქსიმალური შეზღუდვების, აკრძალვებისა და დისკომფორტის ფონზე, მათ 
შორის, სუბკულტურის გამოყენებით პატიმართა დასჯას, კონტროლსა და დამორჩილებას. აქვე აღნიშნულია, 
რომ დაწესებულებებში კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ციხის კრიმინალური სუბკულტურა 
და არაფორმალური მმართველობა.56 2019 წლის ანგარიშში კი სახალხო დამცველი მიუთითებს, რომ 
პენიტენციური დაწესებულებების სათანადო მართვის პრობლემის ფონზე, არაფორმალური მმართველობის 
მასშტაბები ნელ-ნელა იზრდება, რაც დამაფიქრებელია და დროულ რეაგირებას მოითხოვს. აღნიშნულია, 
რომ კრიმინალური სუბკულტურის გავლენით ხდება პატიმრების არაფორმალური დაყოფა. შედეგად, 
პატიმართა გარკვეული ნაწილი, რომელიც იმყოფება პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, რეპრესიული 
მეთოდებით ახორციელებს არაფორმალურ მმართველობას, რაც ხშირ შემთხვევაში იწვევს პატიმართა შორის 
ძალადობას და გამოიხატება სადამსჯელო ღონისძიებების გატარებაში იმ პატიმრების მიმართ, რომლებიც არ 
დაემორჩილებიან არაფორმალური მმართველობის წესებს.57

პენიტენციურ დაწესებულებებში არაფორმალური ჯგუფების არსებობა თვისებრივი კვლევის ფაქტობრივად 
ყველა რესპონდენტმა დაადასტურა. ყოფილი პატიმრების ჯგუფის ცალკეული წარმომადგენლებიც კი, 
რომლებიც თავდაპირველად უარყოფდნენ პატიმრებს შორის იერარქიის არსებობას, მოგვიანებით 
ადასტურებდნენ პატიმართა სხვადასხვა გავლენის მქონე ჯგუფებად დაყოფას და ასახელებდნენ კიდეც 
აღნიშნულ ჯგუფებს.

ყოფილი პატიმარი: „მთავრობაში ხომ მიდის ზემოთ ყველაფერი გადაწყვეტილებები, 
ამ შემთხვევაში, აქ ფორმალურად არაა დამტკიცებული, ეგ მმართველობა მიდის 
ჩვეულებრივად“.

ყოფილი თანამშრომელი: „ჩვენ რომ უარვყოთ, რომ არაფერი არ არსებობს, არიან 
„მაყურებლები“, იცით რა ხდება? რამდენადაც მე ვარ ჩახედული, ასი კაცი იქნება სისტემაში, 
თუ ორი კაცი, მაგ ორში ერთი „მაყურებელი“ იქნება. რამდენადაც უარვყოფთ, იმდენად 
კარგად ვუწყობთ ხელს. ჯობია ვთქვათ, ვიცით რომ ესენი არსებობენ“.

კვლევის შედეგად ცხადი ხდება, რომ მართალია, არაფორმალური ჯგუფების სტრუქტურასა და მათ 
იერარქიულ განლაგებაზე (ცალკეული ჯგუფის შიდა ჩაშლის, ასევე სახელწოდებების კუთხით) არსებობს 
მცირედ განსხვავებული შეხედულებები, თუმცა ძირითადი იერარქიული, საფეხურებრივი დაყოფა ყველა 
რესპონდენტის მხრიდან ერთგვაროვნად ხასითდება. 

კვლევის შედეგად ირკვევა, რომ იმ პირობებში, როდესაც ე.წ. „კანონიერი ქურდები“, ძირითადად, თავმოყრილნი 
არიან ერთ დაწესებულებაში და შეხება არ აქვთ სხვა პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფ პატიმრებთან, 

54 წამების პრევენციის კომიტეტის 2018 წლის ანგარიში საქართველოში არსებული მდგომარეობის შესახებ, გვ. 35
55 პენიტენციურ სისტემაში უმცირესობათა უფლებების დაცვისა და რეალიზების შესაძლებლობები და გამოწვევები, კვლევის 
ანგარიში, 2020 წელი, PRI, გვ. 5, გვ. 25
56 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით საქართველოში არსებული 
მდგომარეობის შესახებ, გვ. 26-27
57 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით საქართველოში არსებული 
მდგომარეობის შესახებ, გვ. 56.
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არაფორმალურ ჯგუფებს დაწესებულებებში სათავეში უდგას ე.წ. „მაყურებელი“, იგივე „პალაჟენეცი“. 
რესპონდენტების ნაწილი განმარტავს, რომ „პალაჟენეცი“ არის პატიმარია, რომელიც პასუხისმგებელია 
დაწესებულებაში ე.წ. „ქურდული პალაჟენიის“ მოყვანაზე, ხოლო „მაყურებელი“ მის აღსრულებაზე, თუმცა 
დღევანდელი რეალობით ამ ტერმინებმა ერთიანი დატვირთვა შეიძინა, ამ ფუნქციების თავმოყრა მოხდა ერთ 
ადამიანში და „მაყურებელს“ ორივე ტერმინით მოიხსენიებენ. დაწესებულების სათავეში მყოფი ძირითადი 
„მაყურებლის“ გარდა, მთელ რიგ (უმეტესად ნახევრად ღია ტიპის) დაწესებულებებში არსებობენ „მაყურებლის“ 
დამხმარეები/მოადგილეები, აგრეთვე ე.წ. „კორპუსის მაყურებლები“, რომლებიც სხვადასხვა კორპუსებზე 
არიან პასუხისმგებლები, „რეგიონის მაყურებლები“, რომლებიც, რესპონდენტთა განმარტებით, საქართველოს 
ცალკეული რეგიონის წარმომადგენლებს ხელმძღვანელობენ (მაგ. კახელების „მაყურებელი“, მეგრელების 
„მაყურებელი“, ქვემო ქართლის „მაყურებელი“ და ა.შ), ასევე შესაძლოა ცალკე იყოს „მაყურებელი“ ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენელთათვის (აზერბაიჯანელების „მაყურებელი“, სომხების „მაყურებელი“).  
კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა, რომ საკვლევ პერიოდში დაწესებულების ნაწილში ცალკე არსებობდა ე.წ. 
„თამაშების მაყურებელი“, „ბალნიჩკის58 მაყურებელი“, „ბრაგის მაყურებელი“, „ვახტის მაყურებელი“, „დაჩკების 
მაყურებელი“ და ა.შ. კვლევის მიხედვით, ამ ჯგუფის შიდა იერარქიაში უფრო დაბლა დგანან ე.წ. „საკნის 
მაყურებლები“. რესპონდენტთა უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ მაყურებლებს შორის ამგვარი დაყოფა, როგორც 
წესი, არ მოიაზრებს რაიმე ტიპის დაპირისპირებას მათ შორის და პირიქით, მიზნად ისახავს არაფორმალური 
მმართველობის გავრცელების უზრუნველყოფას და ძირითადად მმართველობის გამარტივების მიზნებს 
ემსახურება.

ყოფილი პატიმარი: „დალაგებული სიტუაციაა, შიგნით მაგით ლაგდება ყველაფერი, ეგენი 
რომ არ იყვნენ, არაფერი არ დალაგდება. ადმინისტრაცია უშუალოდ ვერ შეძლებს, მაშინ 
კამერაში უნდა იყუროს, ადმინისტრაციამ განა არ იცის, სპეციალურად ყავს ადმინისტრაციას 
ეგენი“.

ყოფილი პატიმარი: „პირდაპირი კავშირი აქვს „პალაჟენეცს“ ტელეფონით ქურდთან, რა 
თქმა უნდა, ადმინისტრაციის ნებართვით და ამიტომ დაწესებულებაში ეგ ყველაზე მაღალი 
იერარქიაა. მერე არის  მთლიანი „მაყურებლები“, ოღონდ ეს დაპირისპირებულობას 
არ გულისხმობს, კომფორტისთვისაა ესეთი დაყოფა რეგიონების მიხედვით. კამერის 
„მაყურებლებიც“ არიან, ოღონდ ეგენი ძაან „ქვე“ ტიპები არიან და „თამაშების მაყურებლებიც“ 
არიან, კიდევ არიან „დაჩკების59 მაყურებლები“.

„მაყურებლების“ არჩევა ხდება ე.წ. „კაი ბიჭების“ ჯგუფიდან. რესპონდენტების დიდი ნაწილი აღნიშნავს, 
რომ  „კაი ბიჭები“ როგორც წესი იზიარებენ ე.წ. „ქურდული სამყაროს“ წესებს, სურთ ჩართულნი იყვნენ 
სუბკულტურულ გავლენებში და იღებენ ამ წესების დაცვის ვალდებულებას. რესპონდენტთა ნაწილმა ახსენა 
ასევე ახალგაზრდები, რომლებზეც გარკვეულწილად კრიმინალური სამყარო იმედებს ამყარებს და მათი 
გზის გამგრძელებლად მიიჩნევს, მათ მოიხსენიებენ, როგორც „მომავლებს“. რაც შეეხება ამ ჯგუფის საერთო 
მახასიათებელს, რესპონდენტთა განმარტებით, ეს არის ჯგუფი, რომელიც არ უნდა მუშაობდეს და ცხოვრების 
წესით სრულად იზიარებდეს კრიმინალური სამყაროს ღირებულებებს.

შემდეგ ჯგუფს ქმნიან ე.წ. „მუჟიკები“, რომლებსაც კვლევის ფარგლებში გამოკითხულთა დიდი ნაწილი ასევე 
უწოდებს „პატიოსან, მშრომელ“ პატიმრებს. თუმცა რამდენიმე რესპონდენტის განმარტებით, „მუჟიკები“ მცირედ 
განსხვავდებიან „პატიოსნებისგან“, რადგან მათ მეტი დამსახურება აქვთ კრიმინალური სამყაროს წინაშე, ან 
უფრო მეტ პატივს სცემენ კრიმინალურ სუბკულტურას, თუმცა „კაი ბიჭებში“ ვერ ხვდებიან, რადგან ნამუშევარი 
აქვთ, რაც სუბკულტურის წესებით ამ ჯგუფში მოხვედრისთვის დამაბრკოლებელი გარემოებაა. რაც შეეხებათ 
„პატიოსნებს“, ისინი არიან პენიტენციურ დაწესებულებაში მოხვედრილი ადამიანები, რომლებიც სასჯელს 
იხდიან სხვადასხვა დანაშაულებისთვის, თუმცა დაწესებულების გარეთ მუშაობდნენ და არაკრიმინალური 
ცხოვრების წესით ცხოვრობდნენ. კვლევის ცალკეული მონაწილეების განმარტებით, ტერმინი „მუჟიკი“, 
ისევე როგორც ზოგადად დღეს არსებული სუბკულტურის იერარქიული მოდელი, საბჭოთა მემკვიდრეობას 
წარმოადგენს, არსებობდა მხოლოდ ე.წ. საბჭოთა გულაგებში და აღნიშნავდა „მომუშავე პატიმრებს“, 
შესაბამისად, მათი აზრით, დღეს ეს ტერმინი ქართულ რეალობაში სხვა შინაარსით არასწორად გამოიყენება. 
რესპონდენტების დიდი ნაწილი „პატიოსნებს“ ქვე იერარქიად მიიჩნევს და გარკვეულ წილად პატიოსნების 
ქვედა ფენად გამოყოფს ისეთ ჯგუფს როგორიცაა „მასა“, „პეხოტა“, როგორც აღნიშნავენ, ძირითადად ეს არის 
ის ჯგუფი, რომლებსაც ევალებათ ე.წ. „მაყურებლების“ დავალებების შესრულება, მათ შესაძლოა დაავალონ 
ცალკეული ქმედება, რასაც ყველა „პატიოსანს“ ვერ დაავალებენ. რესპონდენტთა გარკვეული ნაწილი კი ამ 
ყველა ტერმინს ერთი ჯგუფის სახელწოდებად მოიაზრებს.

შემდეგ ჯგუფს წარმოადგენენ სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხული პატიმრები, რომლებსაც პენიტენციურ 
დაწესებულებაში სხვადასხვა ტერმინით მოიხსენიებენ, მაგ: „აბსლუგა“, „რაბოჩი“, მათ საქმიანობის 
სპეციფიკიდან გამომდინარე ასევე მოიხსენიებენ „დაჩკიორად“, „ლარიოჩიკად“, „ბალანდიორად“. რამდენიმე 
რესპონდენტის განმარტებით, „აბსლუგასაც“ ჰყავს „ბრიგადირი“60. საინტერესოა, რომ რესპონდენტთა 
დაახლოებით 50% ამავე ჯგუფს უწოდებს ე.წ. „კაზიოლებსაც“ და აღნიშნავს, რომ ეს არის ჯგუფი, რომელიც 
მუშაობს და ადმინისტრაციისგან ხელფასს იღებს, თუმცა რესპონდენტთა მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ 
მხოლოდ მუშაობის გამო პატიმარი ამ ჯგუფში არ ხვდება, თუ სხვა მიუღებელი ქმედება არ აქვს ჩადენილი, 

58 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო ნაწილი.
59 ამანათი.
60 სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხულთა და ე.წ. „ქათმების“ ხელმძღვანელი, ამ ჯგუფებისთვის იგივე „მაყურებელი“.
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რის გამოც ე.წ. „კაზიოლად“ მოიხსენიება (მაგ. დაწესებულების შიგნით ქურდობა). რესპონდენტების ეს ნაწილი 
„კაზიოლებს“ განასხვავებს „აბსლუგისგან“ და მათ „ვირთხებს“, „პროჭებს“ უწოდებს.

ყოფილი პატიმარი: „ჩვეულებრივი პატიოსანი ადამიანი ვერ წავა და ვერ იმუშავებს 
თავმოყვარეობის გამო, ხომ მიმიხვდით რასაც გეუბნებით?“.

კვლევის ფარგლებში გამოკითხულ პირთა მიერ ცალკე ჯგუფად მოიხსენიებიან, ე.წ. „გაქცეულები“, 
„გადაკეტილები“, „ნაბოზვრები“, რომლებმაც, როგორც წესი, ჩაიდინეს ისეთი ქმედება, რაც მიუღებელია 
კრიმინალური სუბკულტურის არაფორმალური წესებით და ამის გამო იძულებულნი გახდნენ სხვა პატიმრებისგან 
განცალკევებით მოეხადათ სასჯელი. როგორც აღვნიშნეთ, რესპონდენტთა ნაწილი ამავე მახასიათებლებით 
ახასიათებს ე.წ. „კაზიოლებსაც“.

როგორც კვლევით დასტურდება, პენიტენციურ დაწესებულებაში ყველაზე მარგინალიზებულ ფენას 
წარმოადგენენ ე.წ. „ქათმები“. ეს არის ჯგუფი, სადაც თავსდებიან ის პატიმრები, რომლებიც სასჯელს იხდიან 
კონკრეტული ტიპის დანაშაულებისთვის, როგორიც არის არასრულწლოვნის მიმართ სექსუალური ხასიათის 
გარყვნილი ქმედება, გაუპატიურება, დედის, ოჯახის წევრის მკვლელობა, ორსული ქალის მკვლელობა 
და სხვ. ამავე ჯგუფში ხვდებიან სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები (ლგბტქ+ პირები), ან ის 
პატიმრები, რომელთა ციხის გარეთ ან დაწესებულების შიგნით ჩადენილი ქმედებაც ე.წ. „ქათმობად“ ითვლება 
და კრიმინალური წესების მიხედვით იწვევს ე.წ. „გაქათმებას“. არსებული წესების თანახმად, სხვა პატიმრებს 
ეკრძალებათ ამ ჯგუფის წევრისთვის  ხელის ჩამორთმევა, მასთან შეხება, მისი ჭიქიდან დალევა, ერთი 
ქვაბიდან ჭამა, მის საწოლზე ჩამოჯდომა და ა.შ. ამავე ჯგუფში შესაძლოა მოხვდნენ ის პატიმრები, რომლებსაც 
ე.წ. „ქურდულში“ რაღაც შეეშალათ და გარკვეულწილად დასჯის მიზნით გადაწყდა მათი ამ ჯგუფთან ერთად 
მოთავსება. კვლევამ ცხადყო, რომ ამ ჯგუფსაც ჰყავს თავისი ლიდერი, რომელსაც „ბრიგადირად“ მოიხსენიებენ. 
რესპონდენტებმა ასევე ისაუბრეს, რომ სხვა პატიმრების მხრიდან ე.წ. „ქათმების“ ჯგუფის ის წარმომადგენლები, 
რომლებიც უბრალოდ დასჯის მიზნით მოხვდნენ ამ ჯგუფში და არა დანაშაულის ხასიათიდან, ან სექსუალური 
ორიენტაციიდან გამომდინარე, მეტ პატივისცემას იმსახურებენ, გარკვეულ წილად „ქათმების“ ზედა ფენას 
წარმოადგენენ და „ბრიგადირიც“ როგორც წესი სწორედ ამ პირთაგან ირჩევა.

ყოფილი პატიმარი: „ქათამი“ რომ გქვია ციხეში ადამიანს, იმას ნებისმიერ ფსიქო ასპექტში 
თავს ვერ გაუყადრებ, მას ადამიანად არ თვლიან“.

ე.წ. „ქათმების“ ჯგუფის მოწყვლადობიდან გამომდინარე, პენიტენციურ დაწესებულებაში მათ უფლებებთან 
დაკავშირებით დღემდე არაერთი კვლევაა ხელმისაწვდომი. ერთ-ერთ ასეთ კვლევაში, რომელიც ორგანიზაცია 
„იდენტობის“ მიერ 2013 წელს ჩატარდა, საუბარია, რომ ამ ჯგუფში პატიმრები ხვდებიან სექსუალური 
ორიენტაციის ან იდენტობის, ჩადენილი დანაშაულის მუხლის, სექსუალური პრაქტიკის ზოგიერთი სახის ან 
ე.წ. „გაფუჭების“ გამო.61 ამავე კვლევაში საუბარია, რომ ე.წ. „ქათმები“ და „კაი ბიჭები“ არ შეიძლება ერთად 
ცხოვრობდნენ, ერთი ჭურჭლიდან იღებდნენ საჭმელს, ერთმანეთს ხელი ჩამოართვან და ა.შ.62

გარდა მითითებული იერარქიული ჯგუფებისა, თვისებრივი კვლევის ფარგლებში რამდენიმე რესპონდენტმა 
ცალკე გამოყო ასევე დროებითი სტატუსის მქონე პატიმრები „გასარკვევები“, რაც გულისხმობს, რომ ეს ჯგუფი 
ცალკე თავსდება მანამ, სანამ დაწესებულების მმართველი არაფორმალური ელიტა მიიღებს დეტალურ 
ინფორმაციას მათ შესახებ და სანამ გაირკვევა რომელ ჯგუფთან უნდა მოხდეს მათი განთავსება, თუმცა კვლევის 
შედეგები ასევე აჩვენებს, რომ უმეტეს შემთხვევაში ეს საკითხები ფაქტობრივად პატიმრის დაწესებულებაში 
შესვლამდე უკვე გარკვეულია.

რამდენიმე რესპონდენტმა ცალკე გამოყო ასევე ე.წ. „ყაჩაღები“, „განგსტერები“, „ბანდიტები“, რომელიც 
შედარებით ახლად ჩამოყალიბებული ჯგუფია და ვერ ეწერება ტრადიციულ ე.წ. „ქურდულ“ იერარქიაში. თუმცა 
რესპონდენტების განმარტებით, მათ ვერც „ქურდები“ და ვერც „მაყურებლები“ ვერ იმორჩილებენ, რადგან ამ 
ჯგუფს არ აინტერესებს ე.წ. „ქურდული ტრადიციები“, თუმცა ე.წ. „ქუჩურ წესებს“ სხვა ჯგუფებზე უკეთ იცნობს. 
გამოკითხულ პირთა განმარტებით, არსებული შეხედულებების გამო, ამ პატიმრებს ხშირად დაპირისპირება 
აქვთ სხვა პატიმრებთან და სხვებისგან განცალკვებით არიან განთავსებულნი.

ყოფილი თანამშრომელი: „უბრალოდ „ყაჩაღებს“ ეძახდნენ, მაგრამ გავლენა „ქურდებს“ 
მაგათზე არ ჰქონდათ და ესენიც არ ექვემდებარებოდნენ მაგათ არანაირ „ქურდულ 
კანონებს“. იმათ ჰქონდათ თავის წესი, თავის ჩვეულება და თავის რიგი. არანაირ „ქურდულ“ 
კლასიფიკაციას არ ექვემდებარებოდნენ და ვერ ეხებოდნენ ვერც „ქურდები“ ვერც 
„მაყურებლები“ და ისინიც არ ერეოდნენ მათ ცხოვრებაში“.

ყოფილი პატიმარი: „ეხლა გამოჩდნენ ესეთები, რომლებიც ამბობენ ჩვენ ბანდიტები ვართ 
და განგსტერები ვართ და თქვენი ქურდული ფეხზე გვკიდიაო. მაგრამ ძირითადად ესენი 
გადაკეტილში ხვდებიან“.

61  საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მსმ პატიმრების საჭიროებების კვლევა  აივ-ის პრევენციასთან მიმართებით, 
ორგანიზაცია “იდენტობა” (2013 წ), გვ. 13-14
62 იქვე, 16.
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•	 სტატუსის მინიჭების და დაკარგვის წესი 

ზოგადად პატიმრის სტატუსი პირდაპირ განსაზღვრავს მის განთავსებას კონკრეტულ საკანსა თუ კორპუსში, 
შესაბამისად, რესპონდენტთა უმრავლესობა განმარტავს, რომ ეს ხდება ადმინისტრაციისა და დაწესებულების 
კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენლების კომუნიკაციის შედეგად. რაც შეეხება სუბკულტურულ სტატუსს, 
აქ რესპონდენტების უმრავლესობა განმსაზღვრელად მიიჩნევს ცხოვრების წესს. რა ცხოვრებით ცხოვრობდა 
დაწესებულების გარეთ კონკრეტული პირი, ვისთან მეგობრობდა, ჰქონდა თუ არა ნამუშევარი, მსახურობდა თუ 
არა ჯარში და ა.შ. რადგან არსებული წესების მიხედვით, ის პირი, რომელიც მუშაობდა და თუნდაც ერთხელ 
აღებული ჰქონდა გასამრჯელო, ვერასოდეს მოხვდება ე.წ. „კაი ბიჭებში“.

რაც შეეხება ეთნიკურ, რელიგიურ კუთვნილებას, უბნელობას, როგორც წესი, რესპონდენტების განმარტებით 
ამას ყურადღება ნაკლებად ექცევა. გამოკითხულ პირთა ნაწილის აზრით, ე.წ. „ქურდული სამყარო“ გამოირჩევა 
ტოლერანტული მიდგომით უმცირესობების მიმართ (გარდა სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლებისა) 
და ე.წ. „კარიერისა და წინსვლის“ საკითხში ეს ფაქტორები კონკრეტულ პირს ხელს ვერ შეუშლის. 

რაც შეეხება მუხლს, რომლის გამოც პირი ხვდება პენიტენციურ დაწესებულებაში, ეს ფაქტორი უფრო 
მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ კონკრეტული მუხლით პასუხისმგებლობაში მიცემული პირი, როგორც უკვე 
აღინიშნა, ვერასოდეს მოხვდება სუბკულტურის მაღალ იერარქიაში. სხვა მხრივ, თუ არ არის ის კონკრეტული 
მუხლები, რომლებიც პირდაპირ ე.წ. „საქათმეში“ განაპირობებს პირის მოხვედრას, ამ გარემოებას დიდი 
მნიშვნელობა არ ენიჭება. მართალია, ხაზი გაესვა, რომ ყველაზე მაღალ იერარქიულ საფეხურზე უმეტესად 
ხვდებიან ქურდობასა და ყაჩაღობაზე ნასამართლევი პირები, თუმცა რესპონდენტებმა განმარტეს, რომ 
გამორიცხული არ არის მაღალ იერარქიაში მოხვდნენ მკვლელობისთვის და სხვა დანაშაულებისთვის 
პასუხისგებაში მიცემული პირებიც. 

რაც შეეხება ცალკეულ ჯგუფებში მოხვედრასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების პროცედურას, 
რესპონდენტთა ნაწილს გაუჭირდა მისი აღწერა, გამოკითხულთა დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ ეს ხდება 
როგორც ადმინისტრაციის, ასევე ე.წ. „მაყურებლების“ კომუნიკაციის შედეგად და გარკვეულწილად პატიმართა 
უსაფრთხოების საკითხებსაც ითვალისწინებს. მაგ. იმ ფაქტს, რომ ე.წ. „ქათამი“ ან „კაზიოლი“ არ აღმოჩნდეს 
სხვა პატიმრებთან ერთად, რამაც შესაძლოა მათ ფიზიკური ძალადობის საფრთხე შეუქმნას. რესპონდენტების 
საკმაოდ დიდი ნაწილი საუბრობს ასევე იმაზე, რომ სუბკულტურაში მოხვედრას თავად პატიმრის ცხოვრება 
განაპირობებს და თვითონვე იცის სად უნდა წავიდეს დაწესებულებაში. როგორც კვლევიდან ირკვევა, 
მაყურებლებს შორის წინასწარი კომუნიკაციის შედეგად, პატიმრის დაწესებულებაში შესვლისას მათ უკვე 
იციან რომელ ჯგუფს განეკუთვნება ახლადშემოსული პატიმარი, განსაკუთრებით მარტივად წყდება საკითხი 
თუ აღნიშნული პირი პირველად არ არის პენიტენციურ სისტემაში. თუმცა თუ წინასწარ კონკრეტულ პატიმარზე 
ინფორმაცია არ არის, ხდება მისი მოძიება, პატიმართან გასაუბრება, სადაც ის ხსნის რა ცხოვრებით ცხოვრობდა 
და რომელ კატეგორიას განეკუთვნება. კონკრეტული ჯგუფის მიმართ თავის მიკუთვნებით დაწესებულებაში 
მოთავსებული პირი ამავდროულად იღებს გარკვეულ ვალდებულებებსაც, რომელიც სუბკულტურული წესებით 
თითოეულ გავლენის ჯგუფთან ასოცირდება (მაგ. მუშაობასა და რეაბილიტაციაზე უარის თქმა, ე.წ. „საერთოში“ 
მონაწილეობა და ა.შ.).

რაც შეეხება სტატუსის შეცვლას, რესპონდენტთა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ სტატუსის 
შეცვლა შესაძლებელია, თუმცა აქ საუბარი არ არის ქვედა მარგინალიზებული ჯგუფიდან „დაწინაურებაზე“, 
ეს ფაქტობრივად გამორიცხულია, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც პირიქით ხდება და შესაძლებელია 
„პატიოსანიც“ და რიგ შემთხვევაში „კაი ბიჭიც“ დაქვეითდეს და ე.წ. „ქათმებში“ ან „კაზიოლებში“ აღმოჩნდეს. 
ეს შესაძლოა სხვადასხვა მიზეზით განხორციელდეს და ატარებდეს დასჯის ხასიათს ან გამოწვეული იყოს 
დაწესებულების შიგნით ან გარეთ მომხდარი კონკრეტული ფაქტით, რაც იწვევს ე.წ. „გაქათმებას“. ერთ-ერთმა 
რესპონდენტმა მიუთითა ფაქტზე, როდესაც პატიმარმა ე.წ. „მაყურებელს“ აუხსნა, რომ მუშაობა სჭირდებოდა 
ოჯახის მატერიალური დახმარებისთვის და შეუთანხმდა რომ დაწესებულებიდან ე.წ. „კაზიოლის“ სტატუსი არ 
გაჰყოლოდა.

ყოფილი პატიმარი: „ქათამს“ თუ გამოართმევ, ან „ქათმისთვის“ ხელი ჩამოურთმევია, 
ხელით შეხებია „ქათამს“, მხარზე ხელი დაურტყია, ჩამოუქვეითებიათ. ვსიო, „ქათამი“ ხარ 
შენც, არავინ გეკარება და გეუბნებიან წახვიდე „საქათმეში“ და თუ არ წახვალ, როგორ უნდა 
წახვიდე ისეთ ადგილას, სადაც მართლა საშინელებაა... რომ არ მიდიხარ, მერე უკვე ტყაპა-
ტყუპზე გადადის“.

ყოფილი პატიმარი: „რომ შევედი, ნაცნობი ვნახე, შემთხვევით ვნახე და გამიყვანა გარეთ 
და მითხრა ამათ არ შეეხოო, თეთრ სამკლაურს რომ დაინახავო  (მკლავზე ეკეთათ თეთრი 
სამკლაურები), ხელი არ შეახოო, თურმე ავტომატურად მეც ვხდები „ქათამი“ თუ შევეხე, 
რაღაც დაჭერობანას პრინციპია“.

რაც შეეხება არაფორმალურ იერარქიაში დაწინაურებას, ცალკეულ რესპონდენტთა განმარტებით, ამის 
პოტენციალი შესაძლოა ჰქონდეთ „მუჟიკებს“, „პატიოსნებს“, „კაი ბიჭებს“. 

დაქვეითებასთან დაკავშირებით, რესპონდენტთა განმარტებით, გადაწყვეტილებას მაყურებლები იღებენ (ხშირ 
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შემთხვევაში, კოლექტიურად „კაი ბიჭები“ ან რამდენიმე მაყურებელი), თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც 
სუბკულტურული თვალსაზრისით პატიმრები თანაბარ იერარქიაზე არიან (მაგ. „კაი ბიჭი“ და „მაყურებელი“, 
რომელიც ასევე ამ ჯგუფიდან არის არჩეული), ასეთ შემთხვევებში მხოლოდ მაყურებლის ავტორიტეტი 
შესაძლოა საკმარისი არ აღმოჩნდეს და უკვე ხდება სატელეფონო კომუნიკაცია ე.წ. „კანონიერ ქურდებთან“ 
როგორც სისტემის შიგნით, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. 

რაც შეეხება თავად დაწესებულების „მაყურებლის“, ე.წ. „პალაჟენეცის“ არჩევას, თითქმის ყველა რესპონდენტი 
აღნიშნავს, რომ ეს ფაქტობრივად შეუძლებელია განხორციელდეს ადმინისტრაციასთან მჭიდრო კონტაქტის 
გარეშე. ასევე აღინიშნა, რომ ეს უნდა იყოს პირი, რომელსაც აქვს ავტორიტეტი სხვა პატიმრებს შორის, 
არის სხვებზე მეტად განათლებული, გარკვეულწილად ქარიზმატული, კარგი მოსაუბრე, სხვებზე უფრო 
ინტელექტუალური, ლიდერის უნარების მატარებელი, ასევე, ამ მხრივ „დამსახურებად“ ითვლება თუ პირი ადრეც 
იმყოფებოდა პენიტენციურ დაწესებულებაში. „მაყურებელი“ თავისთავად უნდა იზიარებდეს კრიმინალური 
სუბკულტურის ცხოვრების წესს და ცდილობდეს მის გატარებას დაწესებულებაში.

ყოფილი პატიმარი: „ეს ჯგუფები, მგონია, რომ კოჰაბიტაციაში არიან და აწყობს ციხის 
ადმინისტრაციასაც რაღაც თვალსაზრისით. ანუ, წვრილმანი დეტალების დასალაგებლად“.

•	 იერარქიული ჯგუფების უფლებრივი მდგომარეობა  

რაც შეეხება ცალკეული ჯგუფების უფლება-მოვალეობებს, კვლევის შედეგად შესაძლოა მათი უფლებრივი 
მდგომარეობა ასე დავახასიათოთ:

„მაყურებლები“/“კაი ბიჭები“ - წარმოადგენენ დაწესებულების ყველაზე მაღალ ფენას, რაც, რესპონდენტების 
განმარტებით, არა მხოლოდ ამ სტატუსის ქონაში გამოიხატება, არამედ პირდაპირ აისახება მათ უფლებრივ 
მდგომარეობაზეც, კერძოდ, რიგ დაწესებულებებში, მათ აქვთ უკეთესი საცხოვრებელი პირობები, უკეთ 
აღჭურვილი საკნები, შეუძლიათ მოაგვარონ ამანათის სახით ისეთი ნივთის შემოტანის საკითხი, რისი 
უფლებაც სხვა პატიმარს არ აქვს (მაგ. იქონიონ დიდი ტელევიზორი, რომელიც დაწესებულის მაღაზიაში არ 
იყიდება, ე.წ „იქს ბოქსი“, ატარონ ჯინსის შარვალი და ა.შ.). რესპონდენტთა განმარტებით, ეს ჯგუფი უფრო 
ახლო კონტაქტშია ადმინისტრაციასთან და შეუძლიათ თანამდებობის პირებთან შეხვედრა მათთვის ნებისმიერ 
სასურველ დროს. რესპონდენტებმა გაიხსენეს შემთხვევები, როდესაც კონკრეტული პატიმრების თხოვნით, 
ოფიციალური განცხადების გარეშე, მათ სანახავად გადასულა როგორც დირექტორის მოადგილე, ასევე 
მისულან სხვა თანამდებობის პირები.

ყოფილი თანამშრომელი: „(ერთ-ერთი კრიმინალური ავტორიტეტი) იბარებდა მინისტრს, 
დეპარტამენტის უფროსს, ესენი ყველა მოცუხცუხდებოდნენ, კი არ მოდიოდნენ, არამედ 
თითის წვერებზე მოდიოდნენ,  რომ ეს საქმე შიგნით მოგვარებულიყო და „მაყურებლების“ 
ესეთი ხელდაფარების და ამ კაცის წამების საკითხი სადმე არ წასულიყო“.

ასევე მაღალი იერარქიის წარმომადგენლებზე, რიგ შემთხვევაში, შესაძლოა არ გავრცელდეს ის აკრძალვები, 
რასაც თავადვე უწესებენ სხვა პატიმრებს (მაგ. ბრაგის მოხმარებასთან, აზარტულ თამაშებთან, ნარკოტიკების 
მოხმარებასთან დაკავშირებული საკითხები და ა.შ). რესპონდენტები საუბრობდნენ ცალკეული „მაყურებლების“ 
უფლებაზე შეუზღუდავი სატელეფონო ზარების შესახებ, ასევე სხვა შეღავათებზე/დამოკიდებულებებზე, 
რასაც ადმინისტრაცია ავლენს ამ ჯგუფის მიმართ. ეს ჯგუფი გარკვეული ავტორიტეტით სარგებლობს სხვა 
პატიმრების მხრიდანაც, ისინი ნებაყოფლობით ან ვალდებულების გამო ემორჩილებიან ე.წ. „მაყურებლების“ 
გადაწყვეტილებებს, ითვალისწინებენ მათ აზრს.

ყოფილი პატიმარი: „არ შეიძლება, მაგალითად, ადმინისტრაციასთან გქონდეს 
კავშირი, ეს ფორმალურად, თორემ ისე ყველაფერი ხდება. ხშირად ურთიერთობენ 
ადმინისტრაციასთან, სიტყვით ამბობენ რომ არ შეიძლება, მაგრამ საქმით ასე არ ხდება, 
ადმინისტრაცია და ისინი ჩახუტებულები არიან. ადმინისტრაცია უწყობს ხელს რომელიმეს 
დაწინაურებას „მაყურებლად“, ადმინისტრაციას აწყობს სიწყნარე რომ იყოს და რომელსაც 
მეტი ავტორიტეტი აქვს, უწყობენ ხელს, რომ იმან მართოს, ამისთვის რაღაც პრივილეგიებს 
უკეთებს. დავუშვათ, შემოიტანონ სიგარეტი, ან გახსნან პაემანი, დიდ რაოდენობაზეა 
სიგარეტის საუბარი, მერე გარეთ აგზავნიან, იცვლება ფულში და მთელი ამბებია“.

პატიოსნები/მუჟიკები - რესპონდენტების აბსოლუტური უმრავლესობის განმარტებით, ესენი არიან პატიოსანი, 
მშრომელი ადამიანები, რომლებიც გარკვეული შემთხვევითობით მოხვდნენ პენიტენციურ დაწესებულებაში 
და მშვიდად, წყნარად იხდიან სასჯელს. რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ ეს არის ჯგუფი, რომელსაც ყველა 
პატივს სცემს. ისინი არ იზიარებენ ე.წ. „ქურდულ წესებს“, თუმცა, საჭიროების შემთხვევაში, „ვალდებულნი“ 
არიან დაემორჩილონ მაღალი იერარქიის არაფორმალური მმართველების მოწოდებებს. 

ყოფილი პატიმარი: „თუ უარს იტყვი ღმერთმა უწყის, ვის რა უდევს გულში, გარიყული 
იქნება და ეგეთი რამის შემსწრე არ ვარ, მაგრამ გადმოცემით ვიცი, რომ ეგეთი ხალხი ან 
ღამე კვდებიან ან თავს იხრჩობენ ან რაღაცა“.
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რაც შეეხებათ „მუჟიკებს“, ისინი როგორც რესპონდენტთა ნაწილის მიერ აღინიშნა, უფრო მეტად იზიარებენ 
კრიმინალური სუბკულტურის ტრადიციებს, მეორე ნაწილი კი მათ „პატიოსნებთან“ სრულად აიგივებს. 

ე.წ. „კაზიოლები“, სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხული პატიმრები - რესპონდენტების განმარტებით, მიუხედავად 
იმისა, რომ ე.წ. „კაზიოლები“ არ წარმოადგენენ პატიმრების მაღალ საფეხურზე მყოფ ჯგუფს, მათი უსაფუძვლოდ 
შეურაცხყოფის უფლება არავის აქვს. ესენი არიან პატიმრები, რომლებიც სხვებისგან განცალკევებით არიან 
განთავსებულნი და ასრულებენ მათზე დაკისრებულ საქმიანობას. ე.წ. „კაზიოლებს“ კრიმინალური სუბკულტურის 
წესებით (ე.წ. „ქათმებისგან“ განსხვავებით) შესაძლოა შეხება ჰქონდეთ სხვა პატიმრების საჭმელთან, მოუტანონ 
მათ საკვები და სხვა ნივთები მაღაზიიდან და ა.შ.

ე.წ. „ქათმები“ - ეს არის უფლებრივად ყველაზე მარგინალიზებული ჯგუფი პენიტენციურ დაწესებულებაში. 
მათ არ შეუძლიათ სხვა პატიმრებთან შეხება, მათ ნივთებთან მიკარება, ხელის ჩამორთმევა, მათთან ერთად 
ცხოვრება, საკვების მიღება და სხვ. რესპონდენტი პატიმრების უმეტესობა კვლევის პროცესში აშკარად 
აფიქსირებდა მათ მიმართ უპატივცემულო დამოკიდებულებას, თუმცა ამავდროულად აღნიშნავდნენ, რომ 
უმიზეზოდ მათ არავინ არაფერს ერჩოდა, უბრალოდ ცალკე ცხოვრობდნენ და „თავის საქმეს“ აკეთებდნენ. 
ამ ჯგუფის მოვალეობებს შორის, პატიმარი რესპონდენტები ასახელებდნენ ეზოში მზესუმზირის მოხვეტას, 
საპირფარეშოს დალაგებას, თეთრეულისა და საცვლების რეცხვას და სხვ. ამასვე მოწმობს ორგანიზაცია 
„კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელიც აღწერს უმცირესობათა მდგომარეობას 
პენიტენციურ სისტემაში. კვლევაში აღნიშნულია, რომ ამ ჯგუფს უწევს ყველაზე მძიმე სამუშაოს შესრულება.63 
კიდევ ერთ კვლევაში, რომელიც ევროკავშირის მხარდაჭერით პენიტენციურ სისტემაში უმცირესობების 
უფლებებთან დაკავშირებით განხორციელდა, საუბარია, რომ განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში არიან 
ლგბტქ+ ჯგუფის წარმომადგენლები და მომუშავე პატიმრები, აღნიშნულია, რომ მათ სხვა პატიმრებზე ნაკლებად 
აქვთ შესაძლებლობა ჩაერთონ სარეაბილიტაციო და სხვა სერვისებში.64

უნდა აღინიშნოს, რომ არაერთი რესპონდენტის განმარტებით, ამ ჯგუფის წარმომადგენლებს საკვლევი 
პერიოდის გარკვეულ მონაკვეთში ჰქონდათ პენიტენციურ დაწესებულებებში სპეციალური ამოსაცნობი სახვევის, 
ე.წ. „პავიაზკის“ ტარების ვალდებულება, რომელსაც ხელზე ან ფეხზე ატარებდნენ, რათა სხვა პატიმრებს 
რომლებიც მათ ჯგუფს არ განეკუთვნებოდნენ, შემთხვევით მათთან ფიზიკური კონტაქტი არ დაემყარებინათ. 
სახვევის ტარების ვალდებულებაზე საუბარია ორგანიზაცია „იდენტობის“ მიერ ჩატარებულ კვლევაშიც, თუმცა 
იქ აღნიშნულია, რომ ამ ვალდებულებას მითითებული ჯგუფის პატიმრებს ადმინისტრაცია აკისრებს.65 ერთ-
ერთი რესპონდენტის განმარტებით, როდესაც მან სტატუსის არცოდნის პირობებში, ე.წ. „ქათმისთვის“ ხელის 
ჩამორთმევა განიზრახა, პატიმარმა თვითონ ანიშნა (თითი მოღუნა), რომ ხელს ვერ ჩამოართმევდა და უარი 
თქვა მისალმების ამ ფორმაზე. 

ყოფილი პატიმარი: „ხელს თუ ჩამოართმევ, უნდა მოიკვეთო და წახვიდე, იმდენად 
კეთროვანი ტიპები არიან. სიმართლე რომ გითხრათ, უმეტესობა ძაან ცუდი დანაშაულების 
გამო ზის და მაგიტომ ხდება ეს“.

•	 პატიმრების მოტივაცია, თავი მიაკუთვნონ კონკრეტული გავლენის 
          ჯგუფს 

რაც შეეხება პატიმრების მოტივაციას, მოხვდნენ კონკრეტულ იერარქიულ საფეხურზე პენიტენციურ 
დაწესებულებაში, კვლევის მონაწილეები თითქმის ერთსულოვნად აღნიშნავენ, რომ მაღალ იერარქიულ 
საფეხურზე მოხვედრის სურვილი ძირითადად განპირობებულია ძალაუფლების მოპოვების, ასევე 
უსაფრთხოების გარანტიის მიღების განზრახვით, რადგან რაც უფრო მაღალ საფეხურზეა პატიმარი, მით უფრო 
მეტად აქვს დაცულობის განცდა (თუმცა ცალკეული რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ „მაყურებლობა“ ფიზიკური 
უსაფრთხოების მეტ რისკებთან არის დაკავშირებული). სუბკულტურის მაღალი გავლენის ჯგუფების მიმართ 
სწრაფვას, რესპონდენტთა აზრით, განაპირობებს ასევე გარკვეული პრივილეგიების მიღების, დაწესებულებაში 
არსებული ყოფითი საკითხების მოგვარების სურვილი. აღინიშნა, რომ ე.წ. „მაყურებელთან“ ახლობლობის 
შედეგად, შესაძლოა კონკრეტულმა პატიმარმა ურიგოდ მიიღოს სამედიცინო სერვისი, მოაგვაროს ამანათით 
გარკვეული ნივთის მიღების ან ამანათის რაოდენობის გაზრდის საკითხი, მოიპოვოს მხარდაჭერა გავლენიანი 
ჯგუფებისგან კონფლიქტის წარმოშობის შემთხვევაში და სხვა.

ყოფილი თანამშრომელი: „იყო შემთხვევებიც, როცა სუბკულტურის რაღაც რეგალიები, 
როგორ ვთქვა, ვთქვათ, წონიანი ტიპი იყო იმ სუბკულტურაში, ჩვენ გვეუბნებოდა 
ადმინისტრაცია, რომ ამას განსაკუთრებულად მიაქციე ყურადღება“.

ყოფილი თანამშრომელი: „რომ შევედი სართულზე, ამათი საკანი დამხვდა ღია, ჩაკეტილი 
არ იყო, მიხურული იყო, ეს პატიმარიც გამოდიოდა, მიდიოდა, რეკავდა, ნებართვის გარეშე 
და რომ ვიკითხე ესენი ასე რატომ დადიან მეთქი, ერთ-ერთმა თანამშრომელმა მითხრა 
კრიმინალური ავტორიტეტიაო“.

63უმცირესობების და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობა პენიტენციურ სისტემაში, 2018 წ.  კონსტიტუციის 42-ე 
მუხლი, გვ. 38-39
64 პენიტენციურ სისტემაში უმცირესობათა უფლებების დაცვისა და რეალიზების შესაძლებლობები და გამოწვევები, კვლევის 
ანგარიში, „ინიციატივა სოციალური ცვლილებებისთვის“ (ISC), 2020 წელი, ჩატარდა PRI-ის პროექტის ფარგლებში, გვ. 17
65 საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მსმ პატიმრების საჭიროებების კვლევა აივ-ის პრევენციასთან მიმართებით, 
ორგანიზაცია “იდენტობა” (2013 წ), გვ. 17
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ყოფილი პატიმარი: „უფრო მეტი რაღაცის შეტანა შეუძლიათ გარედან: საჭმელი, ტექნიკა. 
2014 წელს დირექტორს ყოველ კვირას ხინკალი შეჰქონდა კორპუსის მაყურებლებისათვის, 
იყო ეგეთი პერიოდი“.

ყოფილი პატიმარი: „გარედან ჩვეულებრივად შემოჰქონდათ დავუშვათ დიდი ტელევიზორი, 
რომელიც ციხის ტერიტორიაზე არ იყიდებოდა, უბრალოდ ჰქონდათ გამწვანებული ზემოთ, 
ციხის დირექტორთან და ადმინისტრაციასთან, რასაც მოინდომებდნენ შემოსდიოდათ“.

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა არაჯანსაღი ტენდენციები, რომლებიც ძირითადად უკავშირდებოდა პატიმართა 
და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებას. რესპონდენტების განმარტებით, იყო შემთხვევები, 
როდესაც პატიმართა გარკვეულ ჯგუფებს მიეწოდებოდათ დიდი რაოდენობის ფსიქოტროპული საშუალებები, 
ისე, რომ არ იყო ამ კუთხით გამოკვეთილი სამედიცინო ჩვენება. გარდა ამისა, რესპონდენტები მიუთითებენ, 
რომ ხშირად სამკურნალო დაწესებულებაში ხანგრძლივად აჩერებდნენ პატიმრების გარკვეულ ჯგუფს, ისე 
რომ ამის საჭიროება საერთოდ არ იდგა. მათი განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ ექიმები ითხოვდნენ 
ამ პაციენტების გაწერას, დაწესებულების ადმინისტრაცია ამაზე უარს ამბობდა მათთვის გაურკეველი 
მიზეზებით. რესპონდენტთა ნაწილმა ასევე მიუთითა, რომ დაწესებულების ადმინისტრაციასა და კრიმინალურ 
ავტორიტეტებს შორის ხდებოდა ერთგვარი გარიგება, რის შედეგადაც, პატიმრები ურიგოდ და გადაუდებელი 
საჭიროების გარეშე გაყავდათ ქალაქის საავადმყოფოში.

ყოფილი თანამშრომელი: „2015-დან, 2016-დან გამოჩნდა ხანგრძლივად დაყოვნებული 
პაციენტები. ანუ, საავადმყოფო ნიშნავს, რომ სასჯელი კი არ უნდა მოიხადოს, უნდა 
იმკურნალოს, დაასრულოს რაღაც ეტაპამდე მკურნალობა და გაეწეროს და როცა უკვე 
ხდებოდა ხანგრძლივად დაყოვნება პაციენტების, მერე უკვე ჩნდებოდა რაღაც ეჭვები“.

ყოფილი თანამშრომელი: „ადმინისტრაცია სანაცვლოდ პატივს სცემდა, რომ გაიყვანა 
ქალაქში, მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო ჩვენება ამისი არ იყო ან ჰქონდა ისეთი 
უმნიშვნელო, რომელიც სასწრაფო ჩარევას არ მოითხოვდა... ამათ შემთხვევაში ეს 
ხდებოდა ძალიან დაუყოვნებელი წესით, სასწრაფო გადაუდებელი ჩვენების გამო“.

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიშში საუბარია პრივილეგირებულ პატიმრებთან 
დაკავშირებით. ანგარიშში ხაზგასმულია, რომ მსგავსი სახის ტენდენცია გამოიკვეთა დახურული ტიპის 
დაწესებულებაში. ანგარიშში საუბარია, რომ N8 დაწესებულებაში არიან პრივილეგირებული პატიმრები, 
რომელთაც ადმინისტრაცია ეხმარება საკნების გარემონტებაში, რთავს ნებას იქონიონ სხვადასხვა 
საყოფაცხოვრებო ნივთები, რომელიც სხვა პატიმრებისთვის არ არის დაშვებული.66 გარდა ამისა, N15 
დაწესებულებაში პრივილეგირებული პატიმრების არსებობის შესახებ აღნიშნულია წამების პრევენციის 
ევროპული კომიტეტის ანგარიშში. კომიტეტი ასევე აღნიშნავს, რომ N15 დაწესებულებაში, პატიმრების 
გარკვეული ჯგუფი, რომელსაც აქვს დიდი გავლენა დაწესებულებაზე, იმყოფება სხვა პატიმრებისგან 
განსხვავებულ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში. კერძოდ, პატიმრების გარკვეული ჯგუფი განთავსებული 
იყო მარტო ან ორნი საკანში, რაც არ იყო დამახასიათებელი ამ დაწესებულებულებისთვის. მათ საკანში 
ჰქონდათ ხალიჩა, ძვირად ღირებული ავეჯი, აკვარიუმი, დიდი ტელევიზორი, სურათები კედლებზე და ა.შ.67

რესპონდენტებს შორის გამოითქვა მოსაზრება, რომ იმ ადამიანების მიერ, რომლებიც რეალურად არ არიან 
სუბკულტურის წესების გულმხურვალე მხარდამჭერები, ამ როლის მორგება დაწესებულებაში განპირობებულია 
თვითგადარჩენის ინსტიქტით, კერძოდ, მათ თავიანთი უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის დაცვის გარანტად 
ესახებათ მაღალ იერარქიულ საფეხურზე მყოფ პირებთან ახლოს ყოფნა, მათი მხარდაჭერის მოპოვება და 
დაწესებულებაში უბრალოდ სხვა არჩევანი არ აქვთ. თუმცა, რესპონდენტების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ 
„მაყურებლობა“ და „კაი ბიჭობა“ იძულებით არ ხდება და ეს მაინც პატიმრის გაცნობიერებული არჩევანია, 
განსხვავებული მსჯელობის საკითხია რა არის ამ არჩევანის მოტივაცია. 

ცალკე უნდა აღინიშნოს არასრულწლოვნებსა და ახალგაზრდა პატიმრებთან დაკავშირებული საკითხი. 
არასრულწლოვნებთან შემხებლობაში მყოფი რესპონდენტების განმარტებით, ახალგაზრდებში ამ სწრაფვას 
ასევე განაპირობებს მიმბაძველობა და ის აგიტაციური სამუშაოები, რასაც მაღალი იერარქიის ავტორიტეტები 
გამუდმებით აწარმოებენ ჩამოუყალიბებელ, გამოუცდელ პატიმრებთან. 

ყოფილი თანამშრომელი: „ვიყო ძლიერი, ვიყო დაცული, ვიყო გავლენიანი და სამწუხაროდ, 
აი, ამ დაცულობას როდესაც ვერ უზრუნველყოფს სახელმწიფოს წარმომადგენელი, 
ბავშვები იქნებიან თუ დიდები, იღებენ თავიანთ თავზე ამ ვალდებულებებს და ცდილობენ 
გახდნენ გავლენიანები და გავლენა მოახდინონ მასაზეც“.

ყოფილი პატიმარი: „მინახავს, მაგალითად, არ უნდოდა, თქვა რომ პატიოსანი ადამიანი 
ვარო და მეორე და მესამე დღეს ტიპი ძალიან ბევრს ელაპარაკა, რა იცი რომ პატიოსანი 
ხარო, ცხოვრებაში გიმუშავიაო? ასეთი და ასეთია ეს სისტემაო და ორ-სამ დღეში თქვა რომ 
„კაი ბიჭი“ ვარო“.

66საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში პრევენციის ეროვნული მექანიზმი N2, N8, N14 და N15 პენიტენციური 
დაწესებულებების მონიტორინგის ვიზიტის თაობაზე, გვ. 20
67 წამების წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული კომიტეტის ანგარიში, 2018 წელს საქართველოში განხორციელებულ ვიზიტთან 
დაკავშირებით, პარ. 71.
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2018 წელს უცხოელთა და უმცირესობათა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ჩატარებული კვლევის 
თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ კრიმინალურ სუბკულტურას წარმოადგენენ მხოლოდ ის პირები, რომლებიც 
გაერთიანებულნი არიან კრიმინალურ ჯგუფებში, იცავენ დაუწერელ კანონებს და ჩამოყალიბებულ ტრადიციებს, 
პენიტენციურ დაწესებულებაში მოხვედრილი საზოგადოების ნებისმიერი წრის თუ ჯგუფის წარმომადგენელი, 
სასჯელის მოხდის პერიოდში ხდება სუბკულტურის ნაწილი.68

•	გავლენის მქონე ჯგუფები/განსხვავება დაწესებულების ტიპების მიხედვით

კვლევის შედეგად ცხადი გახდა, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში კრიმინალური სუბკულტურის მაღალი 
ფენის წარმომადგენლები, ე.წ. „კაი ბიჭები“ შეადგენენ პატიმრების დაახლოებით 5-10%-ს, თუმცა გამოკითხულ 
რესპონდენტთა ნაწილმა მიიჩნია, რომ ისინი პატიმრების დაახლოებით მეხუთედს (20%-ს) შეადგენენ. კვლევის 
შედეგად მიღებული ინფორმაციის ანალიზი ასევე ცხადყოფს, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმრების 
ყველაზე დიდ ფენას ცალსახად ე.წ. „პატიოსნები“ წარმოადგენენ, ისინი ციხის პოპულაციის დაახლოებით 60-
70%-ს ქმნიან. რაც შეეხება ე.წ. ქვედა ფენას (ე.წ. „ქათმები“, „კაზიოლები“), რესპონდენტთა ნაწილის აზრით, ე.წ. 
„ქათმების“ რაოდენობა 2-დან 10%-მდეა, ხოლო ე.წ. „კაზიოლები“ შედარებით დიდ ჯგუფს ქმნიან (დაახლოებით 
20%-მდე). რაც შეეხებათ „მაყურებლებს“, ისინი სულ რამდენიმეა და პატიმრების რაოდენობის მცირე ნაწილს 
შეადგენენ.

რამდენიმე პატიმარმა ისაუბრა არა უშუალოდ იერარქიულ საფეხურებზე მყოფ პირთა რაოდენობაზე, არამედ 
იმ პატიმრების რიცხვზე, რომლებიც ზოგადად იზიარებენ კრიმინალური სუბკულტურის ღირებულებებს და 
აღნიშნა, რომ ასეთი პენიტენციურ დაწესებულებებში დაახლოებით ნახევარი ან ნახევარზე ცოტა ნაკლებია. 

ყოფილი პატიმარი: „ამაში ასი პროცენტით დარწმუნებული ვარ, რომ 3000 კაციდან 2000-ზე 
მეტს ეზიზღებოდა ეს ქურდული ტრადიციაც და ვაფშე რა, ეს ქურდულთან დაკავშირებული. 
მარა იძულებულია რა, ციხეში რომ ზიხარ, ხომ არ გინდა, მაგრამ ხარ, დაჭერილი ხარ რა!“.

ასევე მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას იმ განსხვავებებს, რაც კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა პენიტენციური 
დაწესებულებების ტიპების მიხედვით. თუ ვისაუბრებთ ზოგადად იერარქიაზე, რესპონდენტებმა აღნიშნეს, 
რომ იერარქია ყველა დაწესებულებაში ერთნაირად აღიქმება, თუმცა იერარქიის ყველა წარმომადგენელი 
ყველა დაწესებულებაში წარმოდგენილი არ არის და მათი გავლენებიც განსხვავებულია. გამოიკვეთა, რომ 
კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა განსაკუთრებით მძლავრია ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში, 
სადაც გვხვდებიან კიდეც „მაყურებლები“ (ქსნის N15 დაწესებულება, რუსთავის N17 დაწესებულება, გეგუთის 
N14 დაწესებულება), რაც შეეხება დახურული ტიპის დაწესებულებებს (მაგ. გლდანის N8 დაწესებულება), 
რესპონდენტები საუბრობდნენ ე.წ. კრიმინალური ავტორიტეტების არსებობაზე, თუმცა აღნიშნავდნენ, რომ 
მათ არსებული ინფრასტრუქტურის გამო, არ ჰქონდათ აქტიური შეხება სხვა პატიმრებთან და ასეთ ჯგუფს 
ძირითადად განეკუთვნებოდნენ სამკურნალო დაწესებულებიდან გადმოყვანილი პატიმრები. მიუხედავად 
ამისა, გლდანის დაწესებულების ყოფილმა პატიმრებმა ისაუბრეს პრივილეგირებული პატიმრების მიმართ 
არსებულ განსხვავებულ მოპყრობაზე, კერძოდ, აღნიშნეს, რომ მათთვის საკვები ცალკე მზადდებოდა, მათ 
შეუზღუდავად შეეძლოთ ესარგებლათ სამეურნეო მომსახურებაში მყოფ პირთა სატელეფონო ბარათებით 
(თანხას საკუთარი ხარჯით რიცხავდნენ) და ა.შ. საკვლევი პერიოდის მეორე ნახევარში დაწესებულებაში მყოფი 
პირები მიუთითებდნენ, რომ გლდანში „მაყურებელი“ არ იყო და მათთვის ასეთი რამ არ გამხდარა ცნობილი. 
რაც შეეხება ქუთაისის N2 დაწესებულებას, მიუხედავად იმისა, რომ დახურული ტიპის დაწესებულებაა, მასში 
სუბკულტურული გავლენები უფრო მძლავრია.

ყოფილი პატიმარი: „გლდანში მაყურებელი არ არის. „კაი ბიჭობა“ არის, მაგრამ იქ არავინ 
არავის ერჩის, თუ არ დააშავა ადამიანმა“.

ყოფილი პატიმარი:„ გლდანში დიდი კომუნიკაცია არ გაქვს, როგორც მახსოვს, ჩემ დროს 
„მაყურებელი“ არ იყო. ოთხ კედელში ვიყავით გამოკეტილები და ვსიო, სხვა არაფერი არ 
ხდებოდა და მაქსიმუმ, შეიძლება, რაღაც გადაგეწოდებინა ზემოთ და რაღაც ჩამოეწოდებინა 
ქვემოთ, ესეც არ იყო რამე არაკანონიერი, სიგარეტი მაქსიმუმ“.

რაც შეეხება არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებას, ყოფილი თანამშრომლები ადასტურებენ, 
რომ დაწესებულებაში მართლაც არის ე.წ. „მაყურებელი“, თუმცა აღნიშნავენ, რომ არასრულწლოვნები 
კარგად არ იცნობენ კრიმინალური სუბკულტურის წესებს და მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობენ სატელეფონო 
კავშირებით დააზუსტონ რიგი საკითხები, მაინც გარკვეულწილად განსხვავებულ რეალობაში ცხოვრობენ. 

ყოფილი თანამშრომელი: „მაგალითად, „კაი ბიჭი“, „კაზიოლი“ და „პეხოტა“ ერთ საკანში 
ცხოვრობს ჩვენთან, სხვაგან არცერთ შემთხვევაში არ იქნებიან, ცოტა განსხვავებულია, 
ბავშვები არიან, არ იციან იმდენი, დარეკვები, რაღაცა ყურმოკრული. რომ გადადიან იქით, 
მერე აქვთ იქ პრობლემა, ვითომ აქ რომ მაგრები არიან, რომ გადადიან იქ, ძალიან სუსტები 
არიან, იქ მოეთხოვებათ პასუხი“.

რაც შეეხება N16 დაბალი რისკის დაწესებულებას, კვლევის თანახმად, დაწესებულებაში არ არიან არც ე.წ. 
„მაყურებლები“, არც „კაი ბიჭები“ და არც ე.წ. „ქათმები“. დაწესებულება ძირითადად ე.წ. „პატიოსნების“ და 

68 უმცირესობების და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობა პენიტენციურ სისტემაში, 2018 წ.  კონსტიტუციის 42-ე 
მუხლი, გვ. 37.38
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სამეურნეო მომსახურეობის ჯგუფით არის შევსებული. კვლევის რესპონდენტების განმარტებით, დაწესებულების 
სპეციფიკიდან გამომდინარე, ის თავისუფალია სუბკულტურული გავლენებისგან და თვისებრივად 
განსხვავდება სხვა პენიტენციური დაწესებულებებისგან. თუმცა, რესპონდენტებმა აღნიშნეს, რომ სუბკულტურის 
მიმდევართათვის მე-16 დაწესებულებაში გადასვლა არ ითვლება მისასალმებელ საქციელად და ყოფილა 
შემთხვევა, რომ პატიმრისთვის, რომელიც ე.წ. „კაი ბიჭის“ სტატუსზე აცხადებდა პრეტენზიას, შეუხსნებიათ, რომ 
თუ „კაი ბიჭი“ იყო ამ დაწესებულებაში არ უნდა გადასულიყო.

ბ) არაფორმალური ჯგუფების მონაწილეობა დაწესებულების 
მართვაში

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში გამოკითხულ პატიმართა უმრავლესობა ადმინისტრაციასთან მათ 
ურთიერთობას ახასიათებს, როგორც ნორმალურს. მათი დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ სუბკულტურული 
წესებით ადმინისტრაციასთან მეგობრობა მიღებული არ არის, თუმცა არც მათი უმიზეზოდ შეურაცხყოფა 
და ფიზიკური შეხებაა დასაშვები. კვლევის ფარგლებში ასევე გამოიკვეთა თანამშრომლებზე ძალადობის 
შემთხვევებიც. რესპონდენტების ნაწილი განმარტავს, რომ მოჩვენებითად ეს შესაძლოა ჩანდეს პატივისცემაზე 
დამყარებულ ურთიერთობად (რადგან, როგორც აღინიშნა, უმიზეზოდ თანამშრომლების შეურაცხყოფა 
ეწინააღმდეგება სუბკულტურულ წესებს), თუმცა, საჭიროების შემთხვევაში, პატიმარი თანამშრომელს 
დაუფიქრებლად მიაყენებს ფიზიკურ შეურაცხყოფას. პატიმარი რესპონდენტების განმარტებითვე, ყველაზე 
ხშირი კომუნიკაცია ადმინისტრაციასთან აქვთ ე.წ. „მაყურებლებს“ და „პალაჟენცებს“. მათ ეკისრებათ როგორც 
სხვა პატიმრების პრობლემების მოგვარების არაფორმალური ვალდებულება, ასევე ადმინისტრაციის 
გზავნილის პატიმრებისთვის გადაცემა. რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ ურჩევნიათ ადმინისტრაციასთან 
საკითხების კომუნიკაცია სწორედ შუამავლის საშუალებით განახორციელონ, რაც ე.წ. „მაყურებლებს“ 
გარკვეულწილად მედიატორის ფუნქციასაც ანიჭებს.

ყოფილი პატიმარი: „ყველაფრის დახმარება შეუძლია რაზეც მიმართავ, ყველაფრის 
„ვაფშე“. მე ადმინისტრაციაში არავინ არ გადამიყვანს, მაგალითად, ის  (ადმინისტრაცია) 
ჯერ აზრს გაიგებს და იმის აზრს არ გაიგებს, გადაიყვანს და პირდაპირ ეტყვის“.

ყოფილი პატიმარი: „პაემანი ჰქონდა და არ აკმაყოფილებდნენ, უკან უშვებდნენ, ვთხოვე 
მაყურებელს და შემოუშვეს“.

ყოფილი პატიმარი: „3000 კაცი რომ არის და 1500 კაცი რომ არის, ადმინისტრაციის 10-
მა კაცმა რა უნდა ქნას?  მეც ვიყავი პატიმარი და რამე რომ გამიჭირდეს და დამჭირდეს, 
მირჩევნია ისევ „მაყურებელს“ ვკითხო და მასთან ერთად მოვაგვარო, ვიდრე ადმინისტრაციას 
ველოდო რას გადამიწყვეტს და იქით ვის შეეკითხება და რა პასუხს მეტყვის“.

ყოფილი პატიმარი: „შეიძლება ბოტასის შემოტანა და არ მინდა ადმინისტრაციასთან 
თხოვნა და ხვეწნა-მუდარა და მირჩევნია ვუთხრა ე.წ. „მაყურებლებს“ და ის მივა და ეტყვის, 
აი, პატიმარს უნდა ამა და ამის შემოტანა და მივცეთ უფლება“.

თანამშრომელთა ნაწილი აღნიშნავს, რომ პატიმრებთან პოზიტიური, მეგობრული დამოკიდებულება აქვს, 
თითქმის ყველა მათგანი პატიმრებს სახელით მიმართავს და საპასუხოდაც ამ ფორმით მომართვას მიიჩნევს 
მისაღებად. ცალკეული რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ იყენებენ მიმართვის ისეთ ფორმას, როგორიცაა 
„ძმაო“ და ძმაკაცობენ კიდეც პატიმრებთან, თუმცა მაინც იცავენ ზღვარს, რომ ამას არ მოჰყვეს არალეგიტიმური 
მოთხოვნები და არაფორმალური შეთავაზებები. რესპონდენტების მეორე ნაწილი (განსაკუთრებით ყოფილი 
სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები) აღნიშნავენ, რომ პენიტენციურ სისტემაში მუშაობის პერიოდში, 
პატიმრებთან ჰქონდათ პოზიტიური დამოკიდებულება, თუმცა იცავდნენ გარკვეულ დისტანციას, „ოქროს 
შუალედს“, რაც, მათი აზრით, უნდა არსებობდეს თანამშრომელსა და პატიმარს შორის. რაც შეეხება პატიმართა 
ჯგუფების, განსაკუთრებით მარგინალიზებული ჯგუფების ვერბალურ სახელდებას, კვლევამ აჩვენა, რომ 
თანამშრომელთა დიდი ნაწილი მათ ისევე მოიხსენიებს, როგორც სხვა პატიმრები, მაგ. უწოდებს ე.წ. „ქათმებს“, 
„კაზიოლებს“, მეორე ნაწილი ცდილობს ეს ტერმინები არ გამოიყენოს და მითითებული ჯგუფები დაახასიათოს 
როგორც „უმცირესობები“, „ჰომოსექსუალები“. რესპონდენტთაგან მიღებული ინფორმაციიდან ასევე ირკვევა, 
რომ თანამშრომლების აბსოლუტური უმრავლესობა იცავს ამ ჯგუფთან შეხების აკრძალვის არაფორმალურ 
წესსაც და რიგ შემთხვევებში კოლეგებსაც ამისკენ მოუწოდებს, თუმცა ცალკეული რესპონდენტები აღნიშნავენ, 
რომ ე.წ. „ქათმისთვის“ ხელიც გადაუხვევიათ და ჩამოურთმევიათ, მიუხედავად სხვა პატიმრების მხრიდან 
პროტესტისა. რაც შეეხება არავერბალური, ფიზიკური  კომუნიკაციის სხვა ფორმებს, როდესაც საკითხი 
განცხადების ან სხვა ნივთის ხელიდან ხელში გადაცემას ეხება, რესპონდენტთა უმრავლესობის განმარტებით, 
ამას თანამშრომლები ჩვეულებრივად აკეთებენ და პატიმართა წესებს ე.წ. „ქათმისთვის“ ნივთების გამორთმევის 
დაუშვებლობის შესახებ არ ემორჩილებიან. 
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ყოფილი თანამშრომელი: „ადმინისტრაციის წევრებიც რომ მოძველბიჭო ტიპები არიან, 
იმას რანაირად უნდა მოსთხოვო, რომ იცი, რა არის, რაღაცა არ გააკეთო! მე ვინც იქ 
დამხვდა და შემხვდა, სუბკულტურის გავლენის ქვეშ იყვნენ“.

ყოფილი თანამშრომელი: „ყოველთვის ვცდილობდი, რომ მათი ტერმინოლოგია და 
ჟარგონები არ გამომეყენებინა, მაგრამ თუ საჭირო იყო, ერთი-ორს გამოვიყინებდი. 
რაღაც შემთხვევებში უნდა ელაპარაკო, აბა, სხვანაირად როგორ, მაგრამ მოზომილად. 
„ჩავიცუცქოთ“ არ უნდა მოგივიდეს ეხლა“.

ექსპერტი: „ამ წესებს და ეს იყო ყველაზე პრობლემატური, მისდევდა ადმინისტრაციაც, მათ 
შორის, ტერმინოლოგიის გამოყენების დონეზეც“.

ყოფილი თანამშრომელი: „მაგალითად, ის ხელი ათას სიბინძურეში ჰქონდათ, ხან 
კანალიზაციებში და მე, მაგალითად, არ ჩამოვართმევდი. თორემ ისეთი რაღაც, რომ 
ვინაიდან ის ქათამია და... ადამიანია ჩვეულებრივი და მე მაგით არ განვასხვავებდი“.

რესპონდენტების (როგორც პატიმრების, ისე ყოფილი თანამშრომლების) განმარტებით, თანამშრომლები 
განსაკუთრებულ გულისხმიერებას იჩენდნენ მოწყვლადი პატიმრების მიმართ და ნებას რთავდნენ სხვა 
პატიმრების საკნებში ჩაკეტვის შემდეგ, მოეწესრიგებინათ თავი და უფრო გვიან ჩაკეტილიყვნენ. რაც შეეხება 
ხელის ჩამორთმევაზე უარის თქმას, ამას ამ ჯგუფის უსაფრთხოებითვე ხსნიდნენ. რესპონდენტების ნაწილი 
განმარტავს, რომ ამ ჯგუფთან შეხებით თანამშრომლები დისკრედიტებულნი ხდებოდნენ სხვა პატიმრების 
თვალში. ერთ-ერთი რესპონდენტი იხსენებს შემთხვევას, როდესაც თანამშრომელი შეეხო ე.წ. „ქათმის“ 
სტატუსის მქონე პატიმრის ნივთებს და შემდეგ შევიდა ე.წ. „კაი ბიჭის“ კამერაში, რასაც მოჰყვა ამ თანამშრომლის 
შეურაცხყოფა პატიმრის მიერ, რასაც არც პერსონალის და არც ადმინისტრაციის მხრიდან რეაგირება არ 
მოჰყოლია.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ რესპონდენტების უმრავლესობა ხაზს უსვამს ადმინისტრაციის არათანაბარ 
დამოკიდებულებას პატიმართა მიმართ და საუბრობს მათი ნაწილის ე.წ. „მაღალი იერარქიის წარმომადგენელი 
პატიმრების“ მიმართ პრივილეგირებულ დამოკიდებულებაზე. საუბარია როგორც განსხვავებულ საცხოვრებელ 
პირობებზე, ასევე იმაზეც, რომ ე.წ. „მაყურებლებს“ განსაკუთრებით ინტენსიური ურთიერთობა ჰქონდათ 
დაწესებულების ადმინისტრაციასთან, კერძოდ, შეეძლოთ რიგ დაწესებულებებში (ნახევრად ღია ტიპის)  
შეუზღუდავად გადასულიყვნენ ადმინისტრაციულ ნაწილში, ან (დახურული ტიპის დაწესებულებებში) მოეთხოვათ 
ადმინისტრაციის წარმომადგენლების გადასვლა კორპუსზე.  როგორც მიღებული ინფორმაციის ანალიზის 
შედეგად ირკვევა, ამ ჯგუფის წარმომადგენლებს შეეძლოთ შეხვედრის ორგანიზებისას თავი აერიდებინათ 
იმ ფორმალური პროცედურებისთვის, რაც ყველა პატიმრისთვის იყო დადგენილი. მაგ. განცხადების 
დაწერის გარეშე მოეთხოვათ ადმინისტრაციის წარმომადგენელთან შეხვედრა, რაც კმაყოფილდებოდა 
კიდეც. ადმინისტრაციის მხრიდან არაფორმალური გავლენების მქონე პატიმართა მიმართ განსაკუთრებულ 
დამოკიდებულებაზე მიუთითებს თითქმის ყველა რესპონდენტი. მათი განცხადებით, ე.წ. „მაყურებლებს“ 
უფლება ჰქონდათ ეტარებინათ ჯინსები, „ბალთიანი ქამრები“, ყურსასმენები, როდესაც ეს სხვა პატიმრებისთვის 
დაშვებული არ იყო, ამანათით შემოეტანათ ის ნივთები, რისი უფლებაც სხვა პატიმრებს არ ეძლეოდათ. 
პატიმართა ნაწილი აღნიშნავს, რომ მაშინაც, როდესაც ე.წ. „მაყურებლები“ სხვებს უკრძალავდნენ გარკვეული 
ქმედების ჩადენას (მაგ. ე.წ. „ბრაგის“ დაყენებას), მათზე ეს აკრძალვა არ ვრცელდებოდა, არაფორმალური 
იერარქიის ზედა ფენის წარმომადგენლები არ ემორჩილებოდნენ ასევე ადმინისტრაციასთან პირისპირ, 
თანმხლები პირის გარეშე შეხვედრის აკრძალვასაც. დახურული დაწესებულების რამდენიმე ყოფილი 
თანამშრომელი იმასაც აღნიშნავს, რომ მაღალ იერარქიულ საფეხურზე მყოფი პატიმრებისთვის დახურულ 
სისტემაშიც კი შესაძლოა კარი საჭირო დროს გაღებულიყო და მათ მისცემოდათ სხვა საკნებში გადაადგილების 
საშუალება, ზოგიერთი საკნის კარი კი დახურული ტიპის დაწესებულებაშიც ფაქტობრივად უმეტესად ღია იყო 
(მხოლოდ მიხურული) და იშვიათად იკეტებოდა

ყოფილი პატიმარი: „ჩემი აზრით, ზედა ფენას ყველაზე ახლო ურთიერთობა ჰქონდა 
ადმინისტრაციასთან, პრივილეგირებულები იყვნენ, შენ რომ არაფერი შეგეძლო, იმას 
ყველაფერი შეეძლო“.

ყოფილი პატიმარი: „სიტყვაზე, რვა საათზე ჩაკეტილი რომ ვიყავი და გადასვლა და 
გადმოსვლა არ შეიძლებოდა, სხვას შეეძლო რომ გადასულიყო“.

ყოფილი თანამშრომელი: „კარის დაკეტვა არაფერში უშლიდათ ხელს მათ, იმიტომ რომ, 
რა წუთშიც მოუნდებოდათ, იმ წუთში შეეძლოთ გაეღოთ ის კარი და შეეშვათ სხვა დაკეტილ 
კარში, სადაც მოუნდებოდათ, არავითარი პრობლემა არ იყო“. 

ყოფილი პატიმარი (სამეურნეო სამსახურის წარმომადგენელი): „თვითონ დირექტორის 
ბრძანება იყო, რომ იმ კორპუსზე ვინც არიან მიგვექცია ყურადღება, ამ კამერას მიაქციე 
ყურადღებაო როცა დაგიძახებენ, უნდა ახვიდე. ეგეთი ხშირი შემთხვევა იყო, სიტყვაზე, იმ 
ადამიანს მოშივდა, დაგირეკავდა იქაური ოფიცერი და უნდა ასულიყავი“.

ყოფილი თანამშრომელი: „თავისუფლად დადიოდნენ, მოძრაობდნენ, ახალი მისული რომ 
ვიყავი, ძალიან რთულად გავერკვიე ვინ პატიმარი იყო და ვინ თანამშრომელი, იმ დონემდე 
იყვნენ ადმინისტრაციაში შემოსული“.
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ყოფილი თანამშრომელი: „უთქვამთ, რომ მოადგილე გადმოვიდეს, შეხვედრა მინდა, 
ოღონდ განცხადებას არ წერდნენ და მე რომ ვეუბნებოდი, განცხადება დაწერეთ მეთქი, 
მეუბნებოდნენ, რომ იცის, ჩემი სახელი უთხარი, იცის და გადმოვაო და მართლა ეგრე 
ხდებოდა“.

ექსპერტი: „ნამდვილად იყვნენ გარკვეული კატეგორია პატიმრების, ვინც, ასე ვთქვათ, 
პრივილეგირებული პატიმრები იყვნენ, გარკვეული უპირატესობით სარგებლობდნენ 
ადმინისტრაციის მხრიდან“.

რესპონდენტთა უდიდესი ნაწილი აღნიშნავს, რომ დაწესებულებაში ე.წ. „მაყურებლის“, „პალაჟენეცის“  
არსებობა და საქმიანობა პირდაპირ წარმოადგენს ადმინისტრაციისა და ამ პირთა შეთანხმების საგანს. 
რესპონდენტები განმარტავენ, რომ სხვაგვარად ფაქტობრივად შეუძლებელია არსებობდეს ე.წ. „მაყურებელი“ 
და აღჭურვილი იყოს იმ ძალაუფლებით, რაც რეალურად აქვს. გამოკითხული პირები ასევე მიუთითებენ, 
რომ „მაყურებელი“ ბოლომდე ადმინისტრაციის დანიშნული ვერ იქნება, რადგან ეს სუბკულტურის წესებით 
მიუღებელია და შესაძლოა სხვა პატიმრების პროტესტი გამოიწვიოს, თუმცა აქტიურად თანამშრომლობს მათთან 
და თუ ღია დაპირისპირებაში შევა და მხოლოდ თავისი წესებითა და სურვილებით იმოქმედებს, აუცილებლად 
მოხდება მისი დახურული ტიპის დაწესებულებაში გადაყვანა. რესპონდენტების უდიდესი ნაწილი აღნიშნავს, 
რომ ადმინისტრაციასა და მაღალი იერარქიის წარმომადგენლებს შორის არსებობს ურთიერთსარგებელზე 
დამყარებული ურთიერთობა, რაც გულისხმობს, ერთის მხრივ, დაწესებულებაში სიმშვიდისა და წესრიგის 
უზრუნველყოფას, საჩივრების, თვითდაზიანებისა და სუიციდის ნაკლებ მაჩვენებელს, მეორეს მხრივ კი, ე.წ. 
„მაყურებელებისთვის“ გარკვეული პრივილეგიების მინიჭებას, მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და 
მათთან თითქმის ყველა გადაწყვეტილების შეთანხმებას. რესპონდენტები საუბრობენ პრინციპზე, როდესაც 
ერთი მხარე თმობს რაღაცას და სანაცვლოდ იღებს მეორე მხარისგან მისთვის საჭირო ნივთს ან ქმედებას.

ყოფილი პატიმარი: „ადმინისტრაციასაც თავისი ფუნქციები ჰქონდა და იმასაც. ხელმა ხელი 
დაბანა, ორივემ პირიო, ეგრე ხდება იმ თავიდან ამ თავამდე“.

ყოფილი პატიმარი: „თუ გინდა შეგინარჩუნებ რაღაცას, სიმშვიდეს, რასაც გეტყვით, მოგვეცი 
და ადმინისტრაციაც თანახმაა, აწყობს კიდეც ეგეთი რაღაცა. ან იქნება ქაოსი, დაძაბულობა“.

ყოფილი პატიმარი: „ადმინისტრაციის ვალდებულებაა ყველაფერი, რასაც ეგენი (ე.წ. 
მაყურებელები) აკეთებენ. ჩრდილოვანი მმართველობა აქვთ, ასე ვთქვათ“.

ყოფილი პატიმარი: „ადმინისტრაცია როგორც მოსახერხებელია ისე იქცევა, ნაკლებ შრომას 
ხარჯავს და თვითონ კეთდება საქმე, ბუნტი არ არის და მშვიდად არიან... „მაყურებლები“ 
გეუბნებიან, რომ წესიერად მოიქეცი, შეურაცხყოფა არ მიაყენო ადმინისტრაციას, რასაც 
გეტყვის დაემორჩილეო“.

ყოფილი პატიმარი: „ციხის მართვას რას ეძახით, ზონას ეგენი მართავენ. მაგათ 
დაქვემდებარებაში კია რ ხარ, მაგრამ თუ პრობლემა შეიქმნება და რაღაცაა გადასაწყვეტი, 
ეგენი აგვარებენ ამ ყველაფერს”.

ყოფილი თანამშრომელი: „უბრალოდ თვითონაც აწყობდათ და ჩვენც, რომ სიმშვიდე 
ყოფილიყო დაწესებულებაში, მაგათ თავიანთ მაღალ ფენაში პლიუსივით ეწერებოდათ, 
რომ სადაც თვითონ არიან, არაფერი ხდება, სიმშვიდეა და ა.შ.“.

ექსპერტი: „2012 წლის შემდეგ, სამწუხაროდ, რადიკალურად შეიცვალა და თუ ადრე, 
პირობითად ვამბობ, რაღაც პოლიტიკას განსაზღვრავდა დაწესებულების დირექტორი და 
ამის თქმა თამამად შემიძლია, 2012 წლის მერე იყო პირიქით -  დაწესებულების პოლიტიკას 
მართვის კუთხითაც კი განსაზღვრავდა „მაყურებელი“.

ადმინისტრაციისა და ე.წ. „მაყურებლების“ ამგვარი თანამშრომლობის მიზეზად რესპონდენტები, ძირითადად, 
ასახელებდნენ თანამშრომელთა მცირე ოდენობას, იმ ფაქტს, რომ ასე მართვა უფრო მარტივია, რადგან 
ადმინისტრაციას უამრავი პატიმრის ნაცვლად კომუნიკაცია უწევს მხოლოდ რამდენიმე პატიმართან, 
რომელიც შემდეგ ყველაფერს „უგვარებს“. რესპონდენტი პატიმრებიც აღნიშნავდნენ, რომ სანაცვლოდ ისინი 
არ ითხოვდნენ ისეთ რამეს, რაც, მათი აზრით, შეუძლებელი იყო, მაგალითად, არ მოითხოვდნენ გარეთ 
გასვლას და ციხის კარის გაღებას, მათი მოთხოვნები ძირითადად ყოფითი საკითხებით შემოიფარგლებოდა. 
რესპონდენტების ნაწილი აცხადებდა, რომ ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში სხვაგვარად მართვა 
შეუძლებელი იყო, თუმცა მეორე ნაწილის განმარტებით, თუ ადმინისტრაცია მოინდომებს და პოლიტიკური 
ნებაც იქნება, ე.წ. „მაყურებლების“ გარეშე დაწესებულების მართვა სრულიად შესაძლებელია. გამოკითხულ 
თანამშრომელთაგან ორმა უარყო, რომ პატიმრები ჩართულნი არიან მართვაში, მათი განმარტებით, ციხეს 
ადმინისტრაცია მართავს, თუმცა შემდეგ ერთ-ერთმა აღნიშნა, რომ ცალკეულ შემთხვევაში უთხოვია დახმარება 
პატიმრებისთვის წესრიგის შენარჩუნების კუთხით, მეორემ კი განმარტა, რომ ციხის მართვა და მართვაში 
ჩართულობა ერთმანეთისგან განსხვავებული პროცესებია. განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირა ასევე 
ერთ-ერთმა გამოკითხულმა ექსპერტმა და მიუთითა, რომ სამინისტროს მმართველი თანამდებობის პირები 
კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან სუბკულტურის გავლენასა და პატიმრების გავლენის ჯგუფებად დაყოფას. 
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ყოფილი პატიმარი: „მაყურებელი“ ჩაერევა, რეჟიმს ჩვენ დავალაგებთ!“ - ეგრე არ ხდება, 
რომ ვიღაცამ ვიღაცას სცემოს, ჩვენ გავარკვევთ, ადმინისტრაციას რაში აწყობს, მაშინ უნდა 
მუხლი წაუყენოს, გამოძიება წავიდეს და არ აწყობს“.

ყოფილი პატიმარი: „ხო, იცით რა, რახან იმათ არ შეუძლიათ, ამათ იყენებენ, თორემ 
სულ არაა აუცილებელი, რომ ესენიც იყვნენ. პატიმრებს შორის რომ იყოს სიმშვიდე, 
ადმინისტრაცია ვერ ახერხებს. ჩხუბს კრძალავს „ქურდული“ და ხელის აწევას ერთმანეთზე, 
იქ მხოლოდ ლაპარაკით უნდა მოაგვარო“.

ყოფილი თანამშრომელი: „ნუ, როგორ არის, იცი? შენ ეს გააკეთე, იქნები მშვიდად, წყნარად, 
შენ გააკეთებ ამას, მე გავაკეთებ ამას. რაღაცეებით აბალანსებენ ამ მდგომარეობას, რატომ 
იცი? დირექტორებს აკისრებენ მოვალეობას, რომ აი, იქ რაღაც რომ მოხდება, შენ იცი 
რას გიზამთ? მუქარის ტონით როცა გელაპარაკება სამინისტრო, შენ იძულებული ხდები 
სამსახური არ დაკარგო და მალო რაღაცეები, რასაც აკეთებ არ გაამჟღავნო, აი, ეს არის 
ცუდი“.

ექსპერტი: „უფლებრივი თვალსაზრისით, რა უფლებებიც ჰქონდა ადმინისტრაციას, იმის 
100%-დან 100-ივე უნდა ყოფილიყო შეთანხმებული არაფორმალურ მმართველთან“.

ექსპერტი: „ყრუები და ბრმები თუ არ არიან, რანაირად შეიძლება ადმინისტრაციამ არ 
იცოდეს, რომ მის ციხეში არის „მაყურებელი“, შანსი არ არის მაგის. ადმინისტრაციის 
ჩაურევლად და რაღაც დონეზე მხარდაჭერის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია ამ 
ყველაფრის არსებობა“.

ექსპერტი: „ამ ელემენტების გარეშე ნახევრად ღია დაწესებულებების მართვა იქნებოდა 
შეუძლებელი, მაგრამ მე არ ვიცი, ეს წახალისებულია თუ არა ან გარედან უბიძგებენ, რომ 
იქ სუბკულტურის ელემენტები აყვავდეს, თუ როგორ ხდება ეს, არ ვიცი“.

როგორც ყოფილი პატიმრების, ასევე ექსპერტებისა და ყოფილი თანამშრომლების ნაწილი აღნიშნავს, 
რომ ადმინისტრაცია ე.წ. გავლენიან პატიმრებს იყენებს სხვა პატიმრების სამართავად, რესპონდენტების 
განმარტებით, ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა იციან, რომელი პატიმარი ვისთან შეასახლონ, ვინ ვისთან 
მიიყვანონ კონკრეტული საკითხის გადასაჭრელად. 

უფრო დეტალურად პენიტენციური დაწესებულების ფუნქციონირების კონკრეტულ სეგმენტზე გავლენიანი 
პატიმრების ზეგავლენის საკითხთან დაკავშირებით ქვემოთ გვექნება საუბარი, მანამდე კი, ზოგადად შევეხოთ 
გავლენის შეფასების მაჩვენებელს. კვლევის ფარგლებში რესპონდენტებმა 1-დან 5-მდე ქულით შეაფასეს 
გავლენიანი პატიმრების ჩართულობის ხარისხი დაწესებულებების მართვაში, სადაც 1 გულისხმობს ყველაზე 
დაბალ ჩარევას, 5 კი ყველაზე მაღალს. 

პატიმრების უმრავლესობამ ე.წ. „მაყურებლის“, „პალაჟენეცის“ ჩართულობა მართვაში 2-დან 5 ქულამდე 
შეაფასა. აქვე აღინიშნა, რომ გლდანის N8 და რუსთავის მე-16 დაწესებულებაში ამ ტიპის ჩართულობა 
ფაქტობრივად ნულოვანია. რაც შეეხება სხვა დაწესებულებებს (უმეტესად ნახევრად ღია ტიპის), რესპონდენტთა 
უმრავლესობა ავტორიტეტული პატიმრების დაწესებულების მართვაში მონაწილეობის ხარისხს 4-5 ქულით 
აფასებს, თითქმის იმდენივე  კი - 2,5-3 ქულით.

რაც შეეხება თანამშრომლებს, მათი უმრავლესობა პატიმართა მართვაში ჩართულობას 4 ქულით აფასებს, 
შემდეგი ჯგუფი 3 ქულით, გამოკითხულთაგან მხოლოდ ერთი თანამშრომელი მიიჩნევს რომ ჩართულობა 2 
ქულით უნდა შეფასდეს.

კვლევის ფარგლებში გამოკითხული ექსპერტების მოსაზრებით, ისევე, როგორც პატიმრების განმარტებით, 
მე-16 დაწესებულებაში სუბკულტურის წევრთა მმართველობაში ჩარევა ნულოვანია, ასევე საკმაოდ მცირეა 
მათი ზეგავლენა გლდანის დაწესებულებაშიც. რაც შეეხება სხვა დაწესებულებებს, საშუალოდ, ავტორიტეტული 
პატიმრების მმართველობაში ჩართვას ექსპერტთა უმრავლესობა (5 ექსპერტი) 3 ქულით აფასებს, ერთით 
ნაკლებია იმ ექსპერტთა რაოდენობა, რომლებიც ჩართულობის ხარისხს მაქსიმალურ 5 ქულას ანიჭებენ, 
ხოლო სამი მათგანი მიიჩნევს, რომ პატიმართა მართვაში ჩართვა 4 ქულით უნდა შეფასდეს.

როგორც მინიჭებული ქულებიდანაც ჩანს, რესპონდენტები, ფაქტობრივად, ერთხმად თანხმდებიან, რომ 
ნახევრად ღია და დახურული ტიპის დაწესებულებებში განსხვავებული სიტუაციაა. თუ დახურულ სისტემაში 
შედარებით რთულია სხვა პატიმრებთან კომუნიკაცია, მათზე ზეგავლენა ღია ტიპის დაწესებულებაში ეს შედარებით 
მარტივად ხორციელდება. მართალია, რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ დახურულ სისტემაშიც გვხვდებიან 
განსხვავებული პატიმრები, რომლებსაც მეტი პრივილეგია აქვთ და საჭიროების შემთხვევაშიც ინფორმაციის 
გავრცელება მთელ დაწესებულებაში ე.წ. „პრაგონის“ საშუალებით საკმაოდ მალე (დაახლოებით ნახევარ 
საათში) შეიძლება მოხდეს, თუმცა დახურული დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული თავისებურებიდან 
გამომდინარე, ადმინისტრაციისთვის მართვა შედარებით მარტივია და სხვა პატიმრების ჩართულობა ნაკლებად 
მოითხოვება. ნახევრად ღია დაწესებულებებში კი, ბევრი პატიმრისა და თანამშრომელთა შეზღუდული 
რაოდენობის პირობებში, პატიმართა ჩართულობა და გავლენები ბევრად დიდია. კვლევიდან ცხადი ხდება, 
რომ თავად დახურული ტიპის დაწესებულებებს შორისაც არსებობს განსხვავება და თუ გლდანში სუბკულტურის 
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წარმომადგენელთა მართვაში ჩართულობა მინიმალურია, ქუთაისის პენიტენციურ დაწესებულებაში ეს 
გავლენები საკმაოდ მძლავრია.

ყოფილი პატიმარი: „გლდანში ეს ნამდვილად არ არის. სადაც არის, უბრალოდ არ უნდა 
იყოს. გლდანში ვინც მოდის, ე.წ. „მომავალი“, ყველა მირბის ზონისკენ, იცის, რომ იქ სრული 
თავისუფლებაა“.

ყოფილი პატიმარი: „ზონაში დალაგებულია ყველაფერი. რასაც ვიტყვით, ისე კეთდება, 
რამდენიმე ადამიანი დავსხდებით და გადავწყვეტთ, გვაწყობს - გვაწყობს, არ გვაწყობს - არ 
გვაწყობს“.

ყოფილი თანამშრომელი: „დახურულ დაწესებულებაში ნაწილობრივ ახდენენ გავლენას. 
მე ვფიქრობ, რომ დამოკიდებულია ადმინისტრაციაზე, რის უფლებასაც მისცემს 
ადმინისტრაცია, ისეთი გავლენა იქნება“.

ყოფილი თანამშრომელი: „განსხვავებული იყო, ის ღია ზონა იყო და უფრო მეტად 
იგრძნობოდა მათი მართვა და გლდანი არის დახურული, ჩაკეტილი და ესე შეხება, ცხადია, 
ვერ ხდება ჩაკეტილ კამერებში და ამიტომ ეს ნაკლებად იგრძნობა“.

ექსპერტი: „ღია დაწესებულება მეტ თავისუფლებას აძლევს, გადაადგილება უფრო 
თავისუფლად ხდება და მოქმედების მეტი შესაძლებლობა აქვთ, ვიდრე დახურული ტიპის 
დაწესებულებაში. თუმცა, აი, ამ მკაცრი ზომებისა მიუხედავად, რაც დახურულებს ახასიათებს, 
ისინი მაინც პოულობენ იმის შესაძლებლობას, რომ საკუთარი ცხოვრება შექმნან იქ“.

ექსპერტი: „დახურული ტიპის დაწესებულებაში ცოტა სხვა წესები მოქმედებს და სხვანაირი 
რეალობაა და ღია ტიპის დაწესებულებაში უფრო სხვანაირი რეალობაა. გასაქანიც მეტია 
და რაღაცეები გამარტივებულია უფრო თვითონ პატიმრებისთვის“.

•	 პატიმრებს შორის ურთიერთობა

პატიმრებს შორის ურთიერთობის საკითხს გარკვეულწილად შევეხეთ გავლენის ჯგუფებზე საუბრის ნაწილში, 
თუმცა მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ცოტა უფრო დეტალურად ამ ურთიერთობის გაანალიზება. 

როგორც უკვე აღინიშნა, დაწესებულებაში პატიმართა ყველაზე მაღალ ფენას წარმოადგენენ ე.წ. „კაი ბიჭები“, 
რომელთაგან ირჩევა ე.წ. „მაყურებელი“ და „პალაჟენეცი“, აქედან ნაწილი ამბობს, რომ აპირებს კრიმინალური 
ცხოვრების გაგრძელებას და პრეტენზიას აცხადებს კრიმინალური სუბკულტურის უმაღლესი საფეხურის, 
ე.წ. „კანონიერი ქურდობის“ მოპოვებაზე მომავალში, რის გამოც, მათ „მომავალს“ უწოდებენ. როგორც 
რესპონდენტების უმრავლესობა აღნიშნავს, ამ ჯგუფის წარმომადგენლებს არ შეუძლიათ ე.წ. „პატიოსნებს“ 
პასუხი მოსთხოვონ „ქურდული“ ტრადიციების შესაბამისად, პირიქით, „პატიოსნები“ მათგან პატივისცემასაც 
იმსახურებენ, ისინი უმიზეზოდ არც გავლენის ჯგუფებს შორის ყველაზე დაბალ საფეხურზე მდგომ პირებს 
შეურაცხყოფენ, უბრალოდ მყარად იცავენ მათთან ფიზიკური შეხების აკრძალვის წესს, ასევე უარს აცხადებენ 
მათ გვერდზე ჯდომასა და საერთო ქვაბიდან კვებაზე. საბოლოო ჯამში, ეს სიტუაცია აისახება დაბალი ფენების 
უფლებრივ მდგომარეობაზე და მათ მნიშვნელოვნად უზღუდავს, როგორც სარეაბილიტაციო პროგრამებში 
ჩართულობას, ასევე იწვევს მათ გარიყვას, სტიგმატიზაციას და ასოცირებას მხოლოდ ე.წ. „არაპრესტიჟული“, 
„შავი“ სამუშაოს შესრულებასთან. რესპონდენტთა უმრავლესობის აზრით (გარდა ექსპერტებისა), ფაქტობრივად, 
სწორედ ეს წარმოადგენს ამ ჯგუფის ვალდებულებას დაწესებულებაში. რესპონდენტებმა ასევე აღნიშნეს, რომ 
მშრომელ პატიმარს არ აქვს უფლება შეეპასუხოს ე.წ. „კაი ბიჭს“, მაშინ, როდესაც „პატიოსანს“ შეუძლია სიტყვა 
შეუბრუნოს და „მაყურებელთანაც“ კი მოითხოვოს საქმის გარკვევა. 

ყოფილი პატიმარი: „ქათმები“ ღამე გამოვლენ, ძირს მზესუმზირა რომ ყრია და იატაკია 
მოსაწმენდი, მოწმინდავენ“.

ყოფილი პატიმარი: „მშრომელი ხალხი, ასე რომ ვთქვათ, ენას ვერ წაუტლიკინებს „კაი 
ბიჭებს“, რომ ზედმეტად რაღაც უთხრას, „პატიოსანს“ ვერავინ ვერ შეეხება, პატიოსნება 
ფასდება“.

ყოფილი პატიმარი: „არიან უბრალოდ „კაი ბიჭები“ და „კაი ბიჭები“, რომლებიც იძახიან, რომ 
„მომავლები“ ვართო. ანუ, მომავალში „კანონიერი ქურდები“ გავხდებით თავის დროზეო. 
წნეხს განიცდიან ისეთი ადამიანები, როგორიც მე ვიყავი იქ, ანუ ადამიანები, რომლებსაც 
კრიმინალთან კავშირი არ ჰქონდათ, ხშირად მქონდა კამათები, პრობლემები, ჩხუბი სხვა 
მსჯავრდებულებთან, იმიტომ რომ, განსხვავებული მიდგომა გვქონდა ამ სამყაროსადმი“.
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ყოფილი პატიმარი: „ერთადერთი სამუშაო, რომლითაც შეუძლიათ რომ დაკავდნენ (ე.წ. 
„ქათმები“) არის ეზოს მოხვეტა, აბანოს დალაგება, ნაგვის გატანა და მსგავსი. სხვა, ვთქვათ, 
ნაკლებად ჭუჭყიანი სამუშაოს შესრულების უფლება არ აქვთ“.

ყოფილი პატიმარი: „ქათმები“ ყველაზე დაბალი ფენა არის და ფსიქოლოგიურ წნეხში 
არიან ყოველდღიურად, იმიტომ, რომ ამ ადამიანებს არა აქვთ უფლება, რომ იმუშაონ 
სასადილოში, სასწავლო კორპუსში მიიღონ განათლება. სხვა მსჯავრდებულები იძახიან, 
რომ ეს ადამიანი რომ დაჯდება იმ მაგიდასთან, მე ვერ დავჯდებიო“.

რესპონდენტი პატიმრების ნაწილი აღნიშნავს, რომ მათ უსარგებლიათ ე.წ. „მაყურებლის“ დახმარებით 
სხვადასხვა ყოფითი საკითხის მოგვარებისას. ისინი ასევე მიუთითებენ, რომ ეს სტატუსი ავალდებულებს ამ 
ჯგუფს, იზრუნონ სხვა პატიმრებზე და იბრძოლონ სხვადასხვა ყოფითი საკითხის მოსაგვარებლად. ისინი 
ასევე ახსენებენ გაჭირვებულ პატიმრებს, ე.წ. „ბედალაგებს“, რომელთა დახმარებაც ხდება პატიმრების მიერ 
შეგროვილი ნივთებით. 

ე.წ. „საერთოს“ შეგროვების ნაწილს დეტალურად ქვემოთ განვიხილავთ. 

ყოფილი პატიმარი: „დაეხმარება, აბა, ეხლა „მაყურებელი“ როა და „კაი ბიჭი“ როა, 
დაეხმარებიან, აბა, რა იქნება. ტყუილად არ იქნება „მაყურებელი“ და „კაი ბიჭი“, ალბათ 
რაღაცას ეკითხებიან, რაღაცას აკეთებენ ალბათ, არ ვიცი“.

ყოფილი პატიმარი: „ესენი ადმინისტრაციას კი არ ეხმარებიან, ჩვენთვისაც კარგი იყო, 
რაღაც რომ გვჭირდება, ეგენი აკეთებენ ყველაფერს. მოვიდა შენი პატრონი და რაღაც უნდა 
მოგაწოდოს, რომელიც არ არის დაშვებული, მანამდე უკვე მოგვარებულია ეს ყველაფერი. 
რა თქმა უნდა, დაუშვებენ, აბა რას იზამენ, რაში აწყობთ პატიმარი აჯანყდეს ორი კილო 
ხორცის გულისთვის“.

ყოფილი პატიმარი: „ყველა ადამიანები ვართ, ვერაფერს ისეთს ვერ გადაგიწყვეტს, 
მარა სიტუაციას ალაგებს, თუ რაღაცაა საჭირო, დასახმარებელი პატიმრებიც არიან, 
გაჭირვებულები და გვერდით უდგანან ყველანი“.

ექსპერტი: „ცდილობენ, რომ სამართლიანობის ნიღბის ქვეშ ამოაფარონ ზოგადად მთელი 
ეს მათი წესები და თითქოს ზრუნავენ პატიმრებზე, ვიღაც გაჭირვებულებზე, თითქოს 
რაღაცაში ეხმარებიან“.

ექსპერტი: „ფეოდალები არიან, ასე რომ ვთქვათ. პარალელურად, ადმინისტრაცია, რა 
თქმა უნდა, თავის საქმეს აკეთებს და კრიმინალურ სუბკულტურას აქვს პრეტენზია თითქოს 
მათ უკეთესად იციან პატიმრის პრობლემები და პატრონობენ სხვა პატიმრებს და სხვა 
პატიმარიც ამისთვის მადლობელი უნდა იყოს“.

ყოფილ პატიმართა ნაწილი კი აცხადებს, რომ არასოდეს უსარგებლია არც ე.წ. შეგროვილი საერთო 
ნივთებით და არც გავლენიან პატიმართა დახმარებით და ცდილობდა ყველა საკითხი თავად გაერკვია 
ადმინისტრაციის დახმარებით. თუმცა, ეს პატიმრები იმასაც აღნიშნავდნენ, რომ ე.წ. „პატიოსნები“ მაინც უნდა 
დამორჩილებოდნენ საერთო მოწოდებებსა და დაუწერელ წესებს, რომლებსაც ავტორიტეტული პატიმრები 
ადგენდნენ, ისინი ასრულებდნენ ე.წ. „მასის“ როლს, რომლის გამოყენებაც აუცილებელი ხდებოდა ე.წ. 
„პალაჟენიის“ დასამყარებლად. იმ შემთხვევაში კი, თუ რომელიმე პატიმარი ამაში მონაწილეობაზე უარს 
იტყოდა, ხდებოდა გარიყვის, მარგინალიზებისა და ხშირ შემთხვევაში, ფიზიკური შეურაცხყოფის ობიექტიც. 
ამავე მოსაზრებებს იზიარებენ გამოკითხული თანამშრომლები და ექსპერტებიც.

ყოფილი პატიმარი: „საკუთარი ძმაც რომ გყოლოდა გვერდით, ჯერ „ქურდული“ და მერე 
ძმა იყო. რომ იტყვის „მაყურებელი“, უნდა იყოს ის გასაგები შენთვის, თუ გააკეთებ დიდი 
არც არაფერი, თუ არ გააკეთებ გავიწროვებენ მიდგომებით, ტექნიკურად“.

ყოფილი პატიმარი: „დავალება როგორ მოხდება იცი? როგორც ჩვენ მოვიქცევით, ისე უნდა 
მოიქცე და არ უნდა გაიქცე და სისხლიც უნდა შეაღვარო რა. თუ უარს იტყვი, ღმერთმა 
უწყის, ვის რა უდევს გულში, გარიყული იქნები“.

ყოფილი პატიმარი: „მე ეს თანამშრომლისთვისაც კი მითქვამს, ესე რატო ხდება, შენ 
ხარ თანამშრომელი, ფორმა შენ გაცვია და ეს პატიმარი რატომ იქცევა უფორმო 
თანამშრომელივით მეთქი“.

ყოფილი თანამშრომელი: „რომ  ვიკითხე, თუ რაშია საჭირო ეს ხალხი, ჩემზე მეტად რომ 
საქმეს „მაყურებელი“ აკეთებს, თუ რაში სჭირდება ეს ვინმეს, მიპასუხეს, რომ საერთო 
სიმშვიდის და დაწესებულებაში მშვიდი გარემოს შესაქმნელადო“.

ყოფილი თანამშრომელი: „პატიმარს უნდა სასჯელი მოიხადოს მშვიდად და წყნარად, 
მაგრამ რეალობა არის, რომ ესენი (ე.წ. „მაყურებლები“) არსებობენ დაწესებულებაში, ესენი 
(„პატიოსნები“) ჩუმად არიან, წყნარად არიან, მაგრამ თუ იმ ჯგუფს რაღაც გაუჭირდა და 



45

დაიძახა, წავედით ეხლა კარების დასალეწადო,  მასა კი არის ჩუმად, კი არის წყნარად, კი 
იხდის თავისთვის სასჯელს, მაგრამ რამე რომ იყოს, ესენი ყველა ადგებიან და აჯანყდებიან“.

ექსპერტი: „არიან ე.წ. „შემსრულებლები“ - ადამიანები რომლებსაც დაავალებ და რაღაცას 
გააკეთებ და როგორც წესი, როდესაც გუნდი არის და რაღაცა ხდება, ეს „ელიტა“ მასში 
არ მონაწილეობს, რა თქმა უნდა, ავალებს მაგრამ, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც 
კედელს თავით დაეჯახებიან, თუ საჭირო იქნება“.

პატიმრების ნაწილი უკმაყოფილებას გამოთქვამდა იმ ფაქტით, რომ მათ უწევდათ სხვა პატიმრებისადმი 
დამორჩილება, შევიწროვებისა და იძულების ატანა. პატიმრები ასევე საუბრობდნენ, რომ, რიგ შემთხვევებში, 
„მაყურებლებს“ შორისაც იყო ფარული კონკურენცია და ხდებოდა ერთმანეთის „გაფუჭება“. ერთ-ერთი 
პატიმარი იხსენებს, რომ კრიმინალური სუბკულტურის ზედა იერარქიის წარმომადგენელი კრებას ატარებდა 
დაწესებულებაში, ახმოვანებდა ადმინისტრაციის მოსაზრებებს და ამაში თანამშრომლები ხელსაც კი უწყობდნენ. 

ყოფილი პატიმარი: „ხდებოდა ხოლმე დიდი სხდომა, მთელი ზონა უნდა გადასულიყო 
სავარჯიშო ზონაში და „მაყურებელი“ უნდა გამოსულიყო სიტყვით, ჩვეულებრივად, 
მოდიოდნენ თანამშრომლები და აკვირდებოდნენ ყველა პატიმარი გადადის თუ არა, 
უცებ ყველაფერი ინაცვლებს ერთგან და „მაყურებელი“ გელაპარაკება ამ ყველაფერზე 
და „ვსიო“. შეეცადეთ, რამე არ დააშავოთ, მოდი, არ გავაფუჭოთ ესა და ესო. ჩემი აზრით, 
ყველაზე დიდი ენის მიმტანები და მომლაპარაკებლები ეგენი არიან“.

•	 სუბკულტურული წესების მდგრადობა

რაც შეეხება კრიმინალური სუბკულტურის წესების, ე.წ. „ქურდული კანონების“ მდგრადობას, კვლევის 
ფარგლებში მიღებული ინფორმაციით, ცხადი ხდება, რომ წლების მანძილზე, სახელმწიფოში არსებული 
პოლიტიკური მდგომარეობისა და პენიტენციური დაწესებულებების მართვის მეთოდების შესაბამისად, 
არაფორმალური წესები განიცდიდა ევოლუციას. არსებობს წესების ნაწილი, რომელიც წლების მანძილზე 
იგივე რჩება და არ იცვლება, თუმცა გარკვეული არაფორმალური „რეგულაციები“ მოერგო თანამედროვეობას, 
არსებულ საჭიროებებს და უფრო ლიბერალური გახდა. ფაქტობრივად, დაშვებულად იქნა მიჩნეული მთელი 
რიგი საკითხებისა, რომლებიც წლების განმავლობაში იკრძალებოდა, კერძოდ, საჩივრის დაწერა, ე.წ. 
„კანონიერი ქურდების“ „სხოდკის“ გარეშე კურთხევა, ადმინისტრაციასთან მეტი სიახლოვე, ჰომოსექსუალური 
კავშირი პენიტენციურ დაწესებულებაში, თუ ეს გულისხმობდა მხოლოდ სქესობრივ აქტს და არ მოიაზრებდა 
ე.წ. „მიმღებ“ პარტნიორობას და სხვ.

ყოფილი პატიმარი: „ტიპი გაიქცა, აღმოჩნდა რომ სპეცნაზში იყო ნამსახურები, გადაიკეტა 
და ესენი ფანჯრიდან ეძახდნენ, ამოდი, არაფერი არ იქნებაო. მართლაც არაფერი არ 
იქნებოდა. მაშინდელი მათი ძალა და დღევანდელი ძალა საკმაოდ განსხვავდება და 
რეალურად, შედარებაშიც ვერაა. მისუსტებულია და უფრო ლიბერალურიცაა“.

ყოფილი პატიმარი: „ადრე თუ, მაგალითად, სუბკულტურული თვალსაზრისით რაღაც არ 
იყო მიღებული, დღეს მიღებულია. მაგალითად, შეწყალება არ შეეძლო დაეწერა ისეთ 
ვინმეს, სუბკულტურული თვალსაზრისით, ვისაც სიტყვა მაინც ეთქმოდა და სააკაშვილის 
დროს, რეჟიმი როცა იყო, წამოვიდა ესეთი ტენდენცია, რომ იქ, სადღაც ჩვენთვის უცნობ 
ადგილას, ამ „ჩამშვები სისტემიდან“ თავი დაგვეღწია თუ იყო ამის საშუალება“.

ყოფილი თანამშრომელი: „ჩვენთან იყო დაუწერელი კანონი „ქუჩური“, ეს მსახურება, 
ფაქტობრივად, დაკარგეს და გადავიდნენ ბიზნესმენობაზე და ფულის შოვნაზე,. 
წარმოიდგინე, „სხოდკის“ გარეშე მონათვლა „კანონიერ ქურდად“, ეს იყო დაუშვებელი და 
დღეს მიღებულია ყველაფერი“.

ექსპერტი: „პირდაპირ რეაგირებენ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, რა თქმა უნდა, მათი 
დაინტერესებიდან გამომდინარე. წესებიც შეიცვალა, ადრე ქურდს ვინ აჩივლებინებდა და 
ეხლა სავსეა სასამართლო ქურდების საჩივრებით და მიდის საქმეების განხილვა“.

ექსპერტი: „არის რაღაც ბირთვი, რომელიც არ იცვლება ათწლეულებია, რამდენიმე წესი, 
რომელიც არის და არის, თუმცა ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა და ძალიან მოქნილები 
არიან, იმ მხრივ, რომ ცხოვრებას ფეხი აუწყონ“.

სუბკულტურული წესების მდგრადობაზე მსჯელობისას გამოიკვეთა, რომ ე.წ. „კრიმინალურ ავტორიტეტებს“ 
შორის არსებობს გარკვეული ტიპის დაყოფა ე.წ. ძველი ყაიდის, ორთოდოქს „კანონიერ ქურდებად“ და ე.წ. 
თანამედროვე თაობის, ურბანული ზეგავლენის ქვეშ მყოფ  ავტორიტეტებად, რომლებიც უფრო ლიბერალური 
მიდგომებით გამოირჩევიან. პატიმართა ნაწილი უფრო ძველ წესებს ემხრობა, მიიჩნევს, რომ ისინი უფრო 
სამართლიანი იყო და მოიაზრებდა სხვებზე ზრუნვას, ახლა კი ე.წ. „მაყურებლობა“ მხოლოდ გავლენების 
მოპოვებასა და ბიზნესმენობას დაემსგავსა და დაკარგა ძველი დატვირთვა. ერთ-ერთი რესპონდენტი 
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აღნიშნავს, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში მართვას ცდილობენ ისეთი ტიპის პატიმრები, რომლებსაც 
რეალურად ე.წ. „ქურდული“ არ გაეგებათ და მათ ე.წ. „აპელსინებად“ მოიხსენიებს. თუმცა, ეს არ არის ცალკე 
იერარქიული ჯგუფი და გულისხმობს იმ ავტორიტეტებს, რომლებსაც ძველი „ქურდული წესები“ არ ესმით და 
მაინც ცდილობენ არაფორმალური მმართველობის სადავეების ხელში ჩაგდებას. კვლევის შედეგად ასევე 
გამოიკვეთა, რომ ე.წ. „ძველი ქურდული ტრადიციები“ დასავლეთ საქართველოში მეტად არის შემორჩენილი, 
ხოლო აღმოსავლეთში და თბილისში არაფორმალურმა წესებმა ბევრად ლიბერალური შინაარსი შეიძინა.

ყოფილი პატიმარი: „კარგი იქნებოდა, იმ თეორიას რომ მიყვებოდნენ, რაც იგულისხმება 
ამაში - თანასწორობა, პატიოსნება, სამართლიანობა, დემოკრატია. გეგონება, რომ 
ჩაჯდები, მაგრამ, რეალურად დამახინჯებულია ეს ყველაფერი და რაღაც გამომყენებლური 
ის აქვთ“.

ყოფილი თანამშრომელი: „ე.წ. „ქურდული“ ტრადიციების მქონე პირები გახდნენ 
მაფიოზები, ნარკო მოვაჭრეები, სუტინიორები და რა ვიცი. ახალი სასტავია, ესენი არიან 
ე.წ. „აპელსინები“. ანუ, „აპელსინებს“ ეძახიან კომუნისტებიდან მოყოლებული, შემთხვევით 
მოხვედრილი ამ „ბლატნოი“ სისტემაში. მათ არც ქუჩის წესი იციან, არც ციხის წესი იციან“.

ყოფილი თანამშრომელი: „ყველაზე დიდი გავლენები ამ არაფორმალურ ჯგუფებს აქვთ 
დასავლეთში. ვინაიდან დასავლეთში ცდილობენ, ელემენტარული კუთხით, რაღაც 
მაინც დაიცვან ძველი ტრადიციული დაუწერელი კანონებიდან. აღმოსავლეთში ამაზე არ 
ფიქრობენ“.

ყოფილი თანამშრომელი: „კაი ბიჭებში“ არიან „პეჩნიკები“, რომლებიც არიან სექსით 
დაკავებული ჰომოსექსუალებთან, თუმცა თუ მარტო აქტია, ითვლება, რომ გარემოს გამო 
იქცევა ასე. კასტები არის „ქურდული“ და „თბილისელები“ (გლდანში), ქუთაისში და ხონში, 
საიდანაც მოდის ეს „ქურდული“, ამბობდნენ არ მოსულაო, მაგრამ არც მოგეთხოვება, 
მთავარია „ლავერი“ და ცოლი არ გყავდეს და თანაცხოვრება არ გქონდეს და ვიღაცამ რომ 
მოგიყვანოს ტრანსგენდერი, ამისთვის არავინ არ გაგაფუჭებს. ძველი „ქურდულით“ არ 
მოსულა, მაგრამ ცოტა თანამედროვე და ურბანული გაგებით არ მოგთხოვენ, ცალკე ნიშა 
აქვთ ასეთ ტიპებს“.

•	 არაფორმალური ჯგუფების ჩართულობა უსაფრთხოებისა და წესრიგის 
უზრუნველყოფაში

როგორც უკვე არაერთხელ აღინიშნა, ე.წ. „მაყურებლების“ ერთ-ერთ მთავარ არაფორმალურ ფუნქციას 
დაწესებულებაში წარმოადგენს უსაფრთხოებისა და წესრიგის უზრუნველყოფა. პატიმარი რესპონდენტები 
ერთხმად აღნიშნავენ, რომ სწორედ ე.წ. „მაყურებელი“ არის ადამიანი, ვინც პენიტენციურ დაწესებულებაში 
ზრუნავს წესრიგზე, იმაზე, რომ ერთმა პატიმარმა მეორე უსაფუძვლოდ არ დაჩაგროს, არ იყოს ფიზიკური შეხლა-
შემოხლა პატიმრებს შორის, ასევე ეხმარება ადმინისტრაციას სიმშვიდის შენარჩუნებაში, რათა თავიდან იქნას 
აცილებული დაძაბულობა და რიგ შემთხვევებში, პროტესტის ისეთი ფორმები, როგორიცაა თვითდაზიანება, 
შიმშილობა, ხმაური (ე.წ. „შუმოკი“) და ბუნტი. ექსპერტები და თანამშრომლებიც მიუთითებენ, რომ ამ 
კატეგორიის პატიმრებს აქვთ პრეტენზია უსაფრთხოებისა და წესრიგის შენარჩუნებაში მონაწილეობის თაობაზე, 
თუმცა, რიგი რესპონდენტები აზუსტებენ, რომ აქ საუბარია ე.წ. „მაყურებლების“ ხედვაზე წესრიგის შესახებ, 
რაც ყოველთვის ზუსტად არ შეესაბამება იმ ლეგიტიმურ რეჟიმს, რაც კანონმდებლობით არის განსაზღვრული 
კონკრეტული ტიპის დაწესებულებისთვის. თუმცა, კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუებიდან ცხადი 
ხდება, რომ ადმინისტრაციასა და ავტორიტეტულ პატიმრებს შორის გარკვეული არაფორმალური შეთანხმება 
ამ ტიპის თანამშრომლობასთან დაკავშირებით არსებობს.

ყოფილი პატიმარი: „კონტროლი იმის, რომ ვიღაცამ არ იჩხუბოს, ვიღაცამ სასმელი არ 
გააფუჭოს, რომ ბუნტი არ იყოს, ადმინისტრაცია არ გადმოვიდეს. ანუ წესრიგს ამყარებენ.  
რომ იძახის, მე „კაი ბიჭი“ ვარო, ის „კაი ბიჭი“ ისე უნდა მოიქცეს და ისე გააკეთოს იმ ზონაში, 
რომ საერთო სიტუაციას პრობლემა არ შეუქმნას“.

ყოფილი პატიმარი: „იმისთვის არის შექმნილი ეგ, რომ არ მოხდეს ქაოსი და არ იყოს 
დაჩაგვრები და რაღაცეები. დალაგებული სიტუაციაა, შიგნით მაგით ლაგდება ყველაფერი, 
ეგენი რომ არ იყვნენ, არაფერი არ დალაგდება“.

ყოფილი თანამშრომელი: „უფლება-მოვალეობები აქვთ, რომ დააწყნარონ პატიმრები. 
დაწყნარების მოვალეობა აქვთ, რომ ამბოხებულები, ბუნტისთავები გააჩუმონ“.

ყოფილი თანამშრომელი: „როდესაც გავსაუბრებივარ ესეთი კატეგორიის ე.წ. „მაყურებელს“, 
მას აუხსნია, რომ აი, ვთქვათ, მე მევალება, რომ სიმშვიდე იყოს დაწესებულებაში, 
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პირდაპირ მავალებს ადმინისტრაცია, რომ მოვაგვარო კონფლიქტები პატიმართა შორის, 
შიმშილობები, პროტესტები, აგრესიული ქცევა. ანუ, სიმშვიდის გარანტი ვარო“.

ყოფილი თანამშრომელი: „სიმშვიდის შენარჩუნებაში არიან ჩართულნი, იმ 1500 და 2000-
იან დაწესებულებაში ნებისმიერ დროს შეიძლება პრობლემა არსებობდეს, ისეთმა რაღაცამ  
წამოყოს თავი, რომ ადმინისტრაცია ვერ გაუმკლავდეს“.

ექსპერტი: „რეჟიმის დამყარება, სიწყნარე, და ერთის მხრივ უსაფრთხოებაც, თუმცა ისეთი 
გაგება აქვთ „უსაფრთხოების“, რომ ბრჭყალებში თუ ჩავსვამთ. თუ რაღაცა ისე არ წავა, 
როგორც საჭიროა, ბუნტი რომ არ იყოს, ინარჩუნებენ წესრიგს“.

•	 არაფორმალური ჯგუფების ჩართულობა პატიმართა მიღება-
განთავსების ეტაპზე

არაფორმალური ჯგუფების გავლენა გამოიკვეთა ასევე პატიმართა მიღება-განთავსების პროცესზე. 
რესპონდენტთა აბსოლუტური უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ ეს პროცესი ადმინისტრაციისა და ე.წ. 
„მაყურებლების“ შეთანხმებით წყდება. კერძოდ, ეტაპის მოსვლამდე მაყურებლებმა თითქმის ყველა შემთხვევაში 
უკვე იციან ვინ მოდის დაწესებულებაში, თუ ვინმე მათი ახლობელი ან მეგობარია, მისთვის უკვე ხდება 
მათთან ადგილის მოძიება. თუ კონკრეტული პატიმრის შესახებ წინასწარ ინფორმაცია არ აქვთ, კარანტინში 
მისი მოთავსების შემდეგ ხდება ინფორმაციის გაცვლა ადმინისტრაციასა და კრიმინალურ ავტორიტეტებს 
შორის და წყდება სად უნდა განთავსდეს ახლადმოსული პატიმარი. ინფორმაციას ე.წ. „მაყურებლები“ იღებენ 
იმ დაწესებულებიდანაც, საიდანაც ხდება პატიმრის ეტაპირება. რესპონდენტთა ნაწილი ამ პროცედურას 
უსაფრთხოების მიზნებითაც ხსნის, კერძოდ, თუ პატიმარი ე.წ. „ქათმის“ სტატუსის მქონეა, ის ცალკე თავსდება, 
ასევე ხდება ე.წ. „კაზიოლების“ შემთხვევაში, ხშირად თავად პატიმრებმაც იციან, რომ გარკვეული ქმედება, რაც 
მათ აქვთ ჩადენილი, სუბკულტურული წესებით მიღებული არ არის და შურისძიების შიშით თავადვე ითხოვენ 
ცალკე მოთავსებას, მათ „ატაშელცებადაც“ მოიხსენიებენ. 

ყოფილი თანამშრომელი: „გვქონია შემთხვევები, რომ პატიმარი მოსულა ციხეში, 
კონფლიქტი ქონია იმ კორპუსში ერთ-ერთ მაცხოვრებელთან, სადაც უნდა შევასახლოთ, 
მოსულა იმ კორპუსის მაღალი იერარქიის წარმომადგენელი და უთქვამს, რომ იმას 
კონფლიქტი აქვს და კონკრეტულად დაუსახელებია სახელი, გვარი და შეეცადეთ , რომ იმ 
საკანში არ მოხვდესო“.

ყოფილი თანამშრომელი: „თვითონ ჰქონდათ ინფორმაცია, მოდის ეს, თავიანთი უბნელი 
იყო, თავიანთი ნათესავი იყო და თუ ჰქონდათ ადგილი თავიანთთან დააწვენდნენ, თუ არა - 
მიუჩენდნენ ადგილს. კარანტინიდან რომ გადმოდიოდა პატიმარი ზონაში, იქ უკვე თვითონ 
წყვეტდნენ სად უნდა დაწოლილიყო, ჩვენ არ ვერეოდით“.

ექსპერტი: „როგორც კი შედის პატიმარი, ასე ვთქვათ, „სხადნიაკზე“ ხდება იმისი შეფასება, 
ვინ არის, რა ტიპია, საიდან მოდის, რა გავლენები აქვს გარეთ და სად შეუძლიათ მათ იქ 
მიუჩინონ ადგილი“.

თუ აღნიშნული საკითხების გავლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ შესაძლებელია ახლად შემოსული პატიმრის სხვა 
პატიმრებთან განთავსება და მისი განცალკევება საჭირო არ არის, ის ან პირდაპირ თავსდება იმ საკანში, სადაც 
მისი რეგიონის წარმომადგენლები, მეგობრები, უბნელები ან ოჯახის წევრები არიან, ან თუ იქ ადგილი არ 
არის, დროებით თავსდება თავისუფალ ადგილას და შემდეგ ადგილის გამოჩენისთანავე ინაცვლებს სასურველ 
საკანში. ბოლო წლებში ჩამოყალიბდა პრაქტიკა, როდესაც განთავსება, ძირითადად, ხდება რეგიონული 
პრინციპის გათვალისწინებით. როგორც მიღებული ინფორმაცია ცხადყოფს, საკნიდან საკანში გადასვლა 
დაწესებულებაში რთული არ არის და ამას არც ადმინისტრაცია ეწინააღმდეგება, თუმცა რესპონდენტების 
დიდი ნაწილის განმარტებით ე.წ. „მაყურებლები“ ამ საკითხის მოგვარებაშიც აქტიურად არიან ჩართულნი (ან 
თავად აგვარებენ, ან მედიატორებს წარმოადგენენ პატიმარსა და ადმინისტრაციას შორის).

კვლევის რამდენიმე რესპონდენტმა განაცხადა, რომ არ აქვს ინფორმაცია განთავსებაში სუბკულტურის მაღალი 
იერარქიის მქონე პატიმართა ჩართულობის შესახებ, ერთმა მათგანმა კი გამოთქვა მოსაზრება, რომ ამაში ე.წ. 
„მაყურებლები“ ვერ ერევიან. საბოლოო ჯამში, როგორც კვლევამ აჩვენა, ეს საკითხიც ადმინისტრაციისა და 
გავლენიანი პატიმრების ურთიერთთანამშრომლობით წყდება.

ყოფილი პატიმარი: „როდესაც უკვე განთავსებული ხარ ამა თუ იმ საკანში, გადაადგილება 
საკნიდან საკანში ხდება შეთანხმებულად, მაყურებლებსა და ადმინისტრაციას შორის“.

ყოფილი პატიმარი: „გლდანელები იყვნენ ერთ-ერთ კამერაში, 6 კაციანი კამერა იყო და 5 
კაცი იყო და მე რადგან გლდანელი ვიყავი, მითხრეს რომ ჩვენთან გადმოდიო“.
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ყოფილი პატიმარი: „ზონაში რომ შემოდიოდა პატიმარი, კორპუსში თვითონ უნდა 
გაარკვიოს სად წავიდეს, სად იცხოვროს. იქედან გამომდინარე, თუ სადაურია. მე გორელი 
ვიყავი და გორელები შემხვდნენ, წამიყვანეს, თავისთან დამაბინავეს“.

ყოფილი პატიმარი: „ესე ვთქვათ ნაცნობური, კუთხური, „ზემლიაკური“ კუთხით ლაგდება. 
გადმომძახეს საბურთალოელი თუ არის ვინმეო, ნაცნობი აღმოჩნდა, თავიდან არ იყო იქ 
ადგილი, გვერდით ავედი გურულებთან, წარმოშობით გურული ვარ და მერე გადავედი 
საბურთალოელების საკანში, ადგილი რომ გათავისუფლდა“.

ყოფილი თანამშრომელი: „ამას ყველა ვარიანტში ეუბნებიან იმ დაწესებულების ე.წ. 
არაფორმალურ მმართველებს და მერე ისინი განაგებენ, თუ სად უნდა იცხოვრონ. ეს უკვე 
შეთანხმებით ხდება დაწესებულების ადმინისტრაცისთან“.

•	 არაფორმალური ჯგუფების გავლენა გასაჩივრების პროცედურაზე

რაც შეეხება საჩივრების გაგზავნას დაწესებულებებიდან, სუბკულტურის არაფორმალური წესებით, საჩივრის 
დაწერა არ ითვლება კარგ ტონად. თუმცა, როგორც უკვე აღინიშნა, დროის სხვადასხვა მონაკვეთში ამ წესმა 
განიცადა  ტრანსფორმაცია და გარკვეულ პერიოდში არსებობდა გამონაკლისიც. საჩივრები ერთმანეთისგან 
უნდა გაიმიჯნოს შინაარსის მიხედვითაც. რესპონდენტების განმარტებით, იმ საჩივრების მიმართ, რომლებიც 
ეხება სისხლის სამართლის საქმეს, შედარებით ლოიალური დამოკიდებულებაა ე.წ. „მაყურებლების“ მხრიდან, 
ხოლო საჩივრები, რომლებიც შეეხება პენიტენციურ დაწესებულებაში არსებულ სიტუაციას, უფრო  მკაცრად 
კონტროლდება და აღიქმება როგორც საერთო სიტუაციის, ე.წ. „პალაჟენიის“ გაფუჭება. ამ დროს მაღალი 
იერარქიის პატიმრები ან პირდაპირ უკრძალავენ სხვა პატიმრებს საჩივრის დაწერას, ან სთავაზობენ ამ 
საკითხის მათი ჩარევით, გასაჩივრების გარეშე მოგვარებას. ამ ტიპის ზემოქმედებაზე უმეტესად პატიმარმა 
რესპონდენტებმა ისაუბრეს. რაც შეეხებათ გამოკითხულ თანამშრომლებს, მათმა ნაწილმა უარყო, რომ ე.წ. 
„მაყურებლები“ რაიმე ფორმით ერევიან გასაჩივრების პროცედურაში, თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ თავად ამ 
კატეგორიისთვის როგორც საჩივრის, ასევე შეწყალების თხოვნის დაწერა მიუღებელია და თუ კონკრეტული 
გარემოების გასაჩივრების განსაკუთრებული საჭიროება არსებობს, გავლენიანი ჯგუფები საჩივრებს სხვა 
ადამიანებს აწერინებენ. 

ყოფილი პატიმარი: „თუ წერ საჩივარს და რაღაც პრობლემა გაქვს ადმინისტრაციასთან, 
თანამშრომელი კი არ მოდის და გეუბნება, „მაყურებელი“ მოდის და ის გკიცხავს, გაშინებს. 
იყო შემთხვევა, როდესაც მსჯავრდებულმა დაწერა საჩივარი დეპარტამენტში, იმავე 
საღამოს შემოვიდა „მაყურებელი“, დაახევინა საჩივარი და უთხრა, მეორედ ესეთი რაღაც 
არ დაწერო, იმიტომ, რომ სიტუაციას აფუჭებო“.

ყოფილი პატიმარი: „მოდი, რა, რად გინდა ეს, საჩივარს ნუ გააგზავნი, მოდი, სხვანაირად 
მოვგვარდეთ“  და ა.შ. მე რასაც მოვსწრებივარ, თორე, როგორც ესეთი, რომ სუბკულტურის 
წარმომადგენელს ეთქვა ჩემთვის, რა და როგორ დამეწერა, ჩემს შემთხვევაში არ ყოფილა“.

ყოფილი პატიმარი: „როგორც ვიცი, არ აგზავნინებენ, თუ არ აწყობს ადმინისტრაციას. ესეც 
არ არის მთლად კარგი ტონი“.

თანამშრომელთა მეორე ნაწილმა გაიხსენა მხოლოდ ცალკეული შემთხვევები, როდესაც ამ პროცედურებში 
ავტორიტეტული პატიმრების ჩარევა მომხდარა, კიდევ ერთმა ნაწილმა კი დაადასტურა ე.წ. „მაყურებლების“ 
ჩარევა გასაჩივრების პროცედურაზე და აღნიშნა, რომ მათ ერთ-ერთ არაფორმალურ მოვალეობას სწორედ 
ეს წარმოადგენს. გასაჩივრების პროცესში მათ ზეგავლენაზე ისაუბრეს კვლევის ფარგლებში გამოკითხულმა 
ექსპერტებმაც.

ყოფილი თანამშრომელი: „საჩივრებში ჩარევაც არ მახსენდება, ნამდვილად არ მახსენდება“.

ყოფილი თანამშრომელი: „ძალიან ბევრი საჩივარი იწერებოდა, როგორც მედ-პერსონალის 
მიმართ, მთავარი ექიმის მიმართ, ასევე დაწესებულების დირექტორის თუ მოადგილეების 
მიმართაც. აი, ამის „ჩასაფარცხად“ გამოიყენებოდნენ ეს ადამიანები. რომ მოეგვარებინათ 
ესენი და არ გაეგზავნათ საჩივარი“.

ექსპერტი: „ვერ გაიგზავნებოდა საჩივარი, თუ არ იყო შეთანხმებული ან გავლილი 
„მაყურებელთან“.

ექსპერტი: „საჩივრებს არ წერენ, არ იგზავნება. ისინი შიგნით აგვარებენ ამას და ურჩევნიათ 
ასე იმოქმედონ, ვიდრე საჩივარი დაწერონ ამაზე. თუმცა, ეს არ ეხება თავიანთ საქმეს, 
რომლისთვისაც უშუალოდ ციხეში ხვდებიან, სისხლის სამართლის საქმეს არ ეხება. 
საჩივარი არ უნდა ეხებოდეს ციხეში მათ მდგომარეობას, ადმინისტრაციის მიმართ არ უნდა 
იყოს საჩივარი, შიდა წესებს არ უნდა ეხებოდეს“.
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სუბკულტურის გავლენებზე საჩივრის წარდგენის პროცესში საუბარია როგორც პრევენციის ეროვნული 
მექანიზმის ანგარიშებში, ასევე სხვა კვლევებში. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სპეციალურ ანგარიშში, 
რომელიც სწორედ ამ საკითხს მიეძღვნა, საუბარია, რომ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის მიხედვით, 
188 (10%) პატიმარმა აღნიშნა, რომ საჩივრის შეტანის სურვილი ჰქონდა, მაგრამ გარკვეული მიზეზების 
გამო, ეს არ გაუკეთებია. ყველაზე ხშირად (41%–მდე) საჩივრის შეტანისგან თავის შეკავების მიზეზი ზეწოლაა, 
რომელიც ძირითადად პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციისგან მოდის. თუმცა, ზეწოლას ადგილი 
ასევე ჰქონია პატიმრებზეც, პროკურორის, გამომძიებლის თუ სხვათა მხრიდან. რესპონდენტებმა მნიშვნელოვან 
ფაქტორად დაასახელეს აგრეთვე, თვითცენზურა, ანუ განცდა იმისა, რომ საჩივრის დაწერა გაართულებდა მათ 
მდგომარეობას პენიტენციურ დაწესებულებაში (შემთხვევათა 17%).69 ამასვე მოწმობს საქართველოს სახალხო 
დამცველის 2018 და 2019 წლების ანგარიშები.

•	 არაფორმალური ჯგუფის წევრების როლი პატიმრებს შორის 
კონფლიქტების მოგვარებაში

კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ განსაკუთრებული როლი ე.წ. „მაყურებლებს“ 
პატიმრებს შორის კონფლიქტების მოგვარების საკითხში აქვთ. რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ ყოველდღიური 
კონფლიქტები ხშირად ადმინისტრაციისთვის შეუმჩნეველი რჩება, რადგან ფიზიკურად შეუძლებელია 
თანამშრომლები შეესწრონ ყველა კონფლიქტს. ასეთ შემთხვევებში, თუ პატიმრები ერთმანეთთან ვერ აგვარებენ 
წარმოქმნილ უთანხმოებას, საკითხის გადასაწყვეტად მიმართავენ ე.წ. „მაყურებელებს“. რესპონდენტთა 
უმრავლესობა აცხადებს, რომ იერარქიის მაღალ საფეხურზე მყოფი პატიმრები კონფლიქტებს, ძირითადად, 
მშვიდობიანად და მორიგებით ამთავრებენ, არკვევენ მტყუანს და მართალს და მოუწოდებენ სხვა პატიმრებს 
მოერიდონ კონფლიქტებს და საერთო სიტუაციის არევას. იმ შემთხვევებში, თუ კონფლიქტი სერიოზულია და 
მნიშვნელოვან ფიზიკურ დაპირისპირებამდე მივიდა, საკითხი უკვე მიდის ადმინისტრაციის ყურამდე და იწყება 
დისციპლინური პასუხისმგებლობის პროცედურები. თუმცა კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა განსხვავებული 
შემთხვევებიც, როდესაც ადმინისტრაცია მიზანმიმართულად არ ჩაერია პატიმრების კონფლიქტში და არ 
აღკვეთა მათ შორის ძალადობა, რაზეც პატიმრებს შორის ძალადობის ნაწილში დეტალურად ვისაუბრებთ.

ყოფილი პატიმარი: „ჩხუბი თუ მოგივა და ვერ შერიგდები პატიმართან, ადმინისტრაცია 
მაგაში ვერ ჩაერევა, რომც გაიგოს კიდევაც, არაა საჭირო, იმისთვის არის ის ადამიანი იქ, 
რომ ეგეც მოაგვაროს, ყველა ჩხუბზე და კამათზე რომ იქ ირბინოს ადმინისტრაციამ, უნდა?“.

ყოფილი პატიმარი: „პატიმრებს შორის კონფლიქტს გააჩნია, თუ ძალიან დაძაბული და 
რთული იყო, თუ ეტყოდი მოვგვარდი, „რასხოდში“ ვართო, არ არის პრობლემა და თუ 
ვერა - „მაყურებელთან“ მიდიოდი, ახლდა ორი ადამიანი და გადაწყვეტდნენ  „ქურდული 
კანონით“. ადმინისტრაცია ვერ იგებს, ცდილობენ, რომ ეს ჩუმად მოყომარდეს“.

ყოფილი თანამშრომელი: „პატიმრების კონფლიქტების მოგვარებაში ერეოდნენ. 
კონფლიქტის შემდეგ დაუძახებდნენ და გაარკვევდნენ ვინ იყო მტყუანი, მართალი, 
შეარიგებდნენ და ეტყოდნენ, რომ წყნარად ყოფილიყვნენ, არ დაერღვიათ რეჟიმი, 
ადმინისტრაციასთან უთანხმოება არ მომხდარიყო“.

ექსპერტი: „როცა რაღაცა კონფლიქტური სიტუაციაა, ეს გვარდება არა ადმინისტრაციის 
ჩარევით, არამედ ამათი ჩარევით. ადმინისტრაციის ყურამდე შეიძლება მიდიოდეს კიდეც, 
უბრალოდ ასე უფრო მარტივია, სავარაუდოდ. რეალურად ეს სუბკულტურის როლი მაგ 
ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია“.

•	 სუბკულტურის გავლენა საგანამანათლებლო და სარეაბილიტაციო 
პროგრამებში ჩართვაზე

რაც შეეხება სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო პროგრამებში პატიმართა ჩართვის საკითხზე ე.წ. 
„მაყურებლების“ ზეგავლენას, კვლევის ფარგლებში გამოკითხულ პატიმართა უმრავლესობა აღნიშნავს, 
რომ სუბკულტურის წესებით მსგავსი ტიპის აქტივობებში ჩართვა წახალისებული არ არის. როგორც 
რესპონდენტები აცხადებენ, შესაძლოა პირდაპირ არ ხდებოდეს პროგრამებში ჩართვის აკრძალვა, თუმცა, 
ეს ხდება ირონიისა და დაცინვის საბაბი და რიგ შემთხვევებში, იწვევს დამცინავი ეპითეტების გამოყენებას. 
ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ავტორიტეტულმა პატიმრებმა პირდაპირ მოუწოდეს სხვა პატიმრებს არ 

69 საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში მოთხოვნის/საჩივრის განხილვის 
მექანიზმებთან დაკავშირებით პენიტენციურ სისტემაში, გვ. 51
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ჩართულიყვნენ სარეაბილიტაციო ან სასწავლო პროგრამაში. კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა შემთხვევები, 
როდესაც პირიქით, როგორც ადგილზე სოციალური მუშაკის მიერ ინიცირებულ პროგრამაში, ასევე სხვადასხვა 
არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილ კურსებში, მონაწილეთა მობილიზება სწორედ ე.წ. 
„მაყურებლების“ ხელშეწყობითა და მეთვალყურეობით ხორციელდებოდა.

ყოფილი პატიმარი: „ვერ გეტყვიან იმას, რომ არ ჩაერთო, მაგრამ არ ერთვებიან ადამიანები. 
„კაი ბიჭები“ არავითარ შემთხვევაში არ ერთვებიან. მე ვასწავლიდი დაწესებულებაში, ჩემთან 
მოვიდა ერთ-ერთი მსჯავრდებული და გამოთქვა სურვილი ენის შესწავლის, ვუთხარი, რომ 
არსებობდა ცენტრი, ჩაწერილიყო და ევლო, მაგრამ იუარა. მე სამჯერ ნასამართლევი ვარ 
და ეხლა აქ რომ ჩავეწერო, პრობლემები შემექმნება და ჩემს სტატუსს დავკარგავო“.

ყოფილი პატიმარი: „იყო რაღაცა ნიუანსები, რომ „კარგი, შენ თუ რაღაცა არა ხარ და 
ვიღაცა, კარგი, შენთვის თუ არ „ტეხავს“ წადი“. მაგრამ როგორც ესეთი, „ბიჭო, რატომ 
წახვედი და შენი ისე და ესე!“ - არ იყო ესეთი რამ“.

ყოფილი პატიმარი: „იქ წიგნის კითხვა, უნივერსიტეტში ჩაბარება  კაი ტონად არ ითვლება 
და შესაბამისად, დაცინვის ობიექტი ხდება ეგეთი ადამიანი. შეიძლება ზურგს უკან დაგცინონ 
და ესე პირდაპირ არ დაჩაგრავენ“.

გამოკითხული თანამშრომლების ნახევარმა განაცხადა, რომ სარეაბილიტაციო პროგრამებისთვის პატიმართა 
შერჩევა მათ მიერ ხორციელდება, თუმცა, მხედველობაში მიიღება ის რეალობა, რომ სხვა პატიმრები ე.წ. 
„ქათმების“ გვერდით არ სხდებიან და მათთან ერთად საერთო ნივთებით სარგებლობაზე უარს აცხადებენ. აქვე, 
სხვადასხვა რესპონდენტების მიერ ხაზი გაესვა იმ ფაქტორს, რომ სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო 
პროგრამებში ჩართვის მოტივაცია ფაქტობრივად არ არსებობს, რადგან პროგრამებში ჩართვის სტიგმის 
დაძლევის მოტივატორი ძირითადად უნდა იყოს ამ მონაწილეობის მიბმა შეღავათების სისტემასთან, რაც ამ 
ეტაპისთვის გამართული არ არის. ექსპერტებისა და თანამშრომლების მეორე ნაწილი კი მიუთითებს, რომ 
პატიმრები თუ პირდაპირ არ ერევიან ამ მიმართულებით, მათი ყურადღების სფეროს ეს მაინც წარმოადგენს 
და ხშირ შემთხვევაში, მონაწილეთა ვინაობაც მათთან შეთანხმებულია.

ყოფილი თანამშრომელი: „ამან რომ უთხრას არ ჩაერთოო, არ ჩაერთვებიან, ყველგან 
ასეა“.

ყოფილი თანამშრომელი: „ადმინისტრაციის მიერ არის შეთავაზებული პატიმრების 
ვინაობაც, რაოდენობაც, ეს არის იმათთანაც შეთანხმებული სხვათაშორის, თუმცა მთელი 
უბედურება იმაშია, რომ აი, ამ სარეაბილიტაციო ჯგუფებში მოხვედრა არის ირონიის 
საგანი“.

ყოფილი თანამშრომელი: „ჩამოივლიდნენ ეს ე.წ. „მაყურებლები“ და ყველას 
გააფრთხილებდნენ, რომ არ ჩასულიყვნენ „სოციალებთან“ - ასე ეძახდნენ სოციალური 
სამსახურის მუშაკებს და ვინც ჩავიდოდა, მათ სადამსჯელო რაღაცეებს პირდებოდნენ და 
არავინ არ ჩამოდიოდა ჩვენთან ტრენინგებზე“.

ექსპერტი: „რეაბილიტაციის პროცესში, მე რა შეხებაც მქონია, სასწავლო კურსების 
ფარგლებში, X-ში ყველაზე მძაფრად იყო, მსჯავრდებულების (რამდენიმეს) მიერ მოხდა 
ფაქტიურად ჯგუფის შეკრება“.

ექსპერტი: „შესაძლებელია, პატიმარმა ვერ მიიღოს კონკრეტულ სარეაბილიტაციო 
პროგრამაში მონაწილეობა იმის გამო, რომ ასე უთხრეს ან შესაძლებელია, სულ არ 
უნდოდეს, მაგრამ იმიტომ, რომ დაწესებულებას სჭირდება და ციხიდან უნდა ჩანდეს, რომ 
რაღაც სარეაბილიტაციო პროგრამები ტარდება, შესაძლებელია, მას უთხრან, რომ ამაში 
უნდა მიიღოს მონაწილეობა“.

რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის კომპონენტზე გავლენიანი პატიმრების ზეგავლენა აღწერილია, როგორც 
სახალხო დამცველის ანგარიშებში, ასევე პენიტენციურ დაწესებულებაში უმცირესობათა უფლებების კვლევაში. 
სახალხო დამცველის ანგარიში მიუთითებს, რომ რეაბილიტაციის აქტივობებში ჩართვა პრესტიჟული 
არ არის, რაც სუბკულტურულ გავლენებს უკავშირდება,70 ასევე სახარბიელო არ არის იმ პატიმრების 
მდგომარეობა, რომლებიც სამეურნეო სამსახურში არიან ჩარიცხულნი. კერძოდ, 2018 წლის ანგარიშში 
საუბარია, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმრის მუშაობა არ აღიქმება ისე, როგორც ციხის რეჟიმის 
პოზიტიური ელემენტი, სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხულ მსჯავრდებულებს კვლავ უწევთ ისეთი სამუშაოების 
შესრულება, რომელიც ნაკლებად მისცემს პატიმარს იმის შესაძლებლობას, რომ განთავისუფლების შემდგომ 
შეუნარჩუნონ ან განუვითარონ თავის რჩენის უნარი. ამასთან, ასეთი სამუშაოს შესრულება დაკავშირებულია 
ძლიერ სტიგმასთან. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ დაწესებულების თანამშრომლები ანგარიშს უწევენ ციხის 
არაფორმალურ წესებს და ამით ავლენენ შემგუებლურ დამოკიდებულებას შექმნილი მდგომარეობისადმი.71

70 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის ანგარიში ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის კუთხით 
არსებული მდგომარეობის შესახებ, გვ. 63
71საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში ქვეყანაში ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ, გვ. 43-44
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•	 არაფორმალური ჯგუფების გავლენა სამედიცინო სერვისის 
მიწოდებაზე

როგორც კვლევამ აჩვენა, სამედიცინო მომსახურება არის ის სფერო, რომელშიც ე.წ. „მაყურებელთა“ 
ჩართულობასთან დაკავშირებითაც აზრები ყველაზე მეტად გაიყო. რესპონდენტების დიდ ნაწილს ამ კითხვაზე 
პასუხი არ დაუფიქსირებია. ვინც ისაუბრა სამედიცინო მომსახურებაში მაღალ იერარქიულ საფეხურზე მყოფ 
პირთა ჩართვასთან დაკავშირებით, დიდი ნაწილი აცხადებს, რომ  ამ მიმართულებით ე.წ. „მაყურებლების“ 
ჩარევა ყველაზე ნაკლებია, თუმცა რამდენიმე რესპონდენტმა (თანამშრომლებმა, ექსპერტებმა) ხაზი გაუსვა 
როგორც ე.წ. ავტორიტეტების პირდაპირ ჩარევას სამედიცინო სერვისის მიღების რიგითობის საკითხში, ასევე 
გარკვეულ ირიბ მინიშნებებს მათთან დაახლოებული პატიმრების უპირატესი სამედიცინო მომსახურეობის 
შესახებ. რესპონდენტების უმრავლესობამ განაცხადა, რომ სამედიცინო სერვისს, როგორც წესი, უპირველესად 
იღებენ ის პატიმრები, რომლებიც უფრო მეტს ხმაურობენ და დაჟინებით ითხოვენ სერვისის მიღებას.

ყოფილი პატიმარი: „ვერავინ ვერ წყვეტს მაგ საკითხს იქ, გარდა ექიმისა“.

ყოფილი პატიმარი: „არსებობს „ბალნიჩკის მაყურებელი“, რომელიც ამ დარგს კურირებს, 
თუ რამე პრობლემა გაქვს, მიხვალ, ეტყვი, ის ექიმთან მიგყვება და... შენც შეგიძლია 
მიხვიდე, მაგრამ ის რომ მიგყვება, უფრო მოგაქცევენ ყურადღებას“.

ყოფილი თანამშრომელი: „ზოგმა რომ იცის, რომ გაუვათ ეს, ატეხავენ ერთ ამბავს და 
ვერაფრით რომ ვერ აჩერებენ, იძულებული ხდება ადმინისტრაცია მიმართოს სამედიცინო 
დეპარტამენტს, რომ ესენი გაიყვანონ“.

ყოფილი თანამშრომელი: „მთავარ ექიმთან შემოვიდოდა ე.წ. „კარგი ბიჭი“ და ეტყოდა, 
რომ ამ პატიმარს მიიღებთო. თან ისე კოხტად, შელამაზებულად, შეფუთულად თხოვდნენ 
მთავარ ექიმს, კულტურულად, რაღაცა ტაქტით, რომ მთავარი ექიმიც ითვალისწინებდა 
და მიიღებდა ვიღაცის ნაცვლად პირველ რიგში ამას, ვისზეც რეკომენდაციაც იყო იმ 
შემთხვევაში გაწეული“.

ექსპერტი: „ერთადერთი, რაც მახსენდება ისაა, რომ რიგში შეიძლება უპირატესობა გქონდეს 
ან შეიძლება წაგწიოს წინ იმან, თუ სიტყვას შეგაშველებს „მაყურებელი“.

ექსპერტი: „სამედიცინო სერვისზე იყო ძალიან სერიოზული ამბავი, არც საჩივრებს 
აწერინებდნენ და „მაყურებელი“ ადგენდა სიებს, ამბობდნენ, მის უკითხავად ვერავინ 
ვერსად  წავაო, ძალიან ბევრი რომ მოზღვავდა ხალხი სამკურნალოდ და ექიმის რიგებში, 
შემდეგ ზუსტად ადმინისტრაციის თხოვნით „მაყურებლებმა“ აიღეს თავის თავზე რიგის 
მოწესრიგება და ამ ხალხის გაჩუმება, დაწყნარება“.

•	 არაფორმალური ჯგუფების გავლენა სხვა პროცესებზე

რამდენიმე რესპონდენტის მხრიდან ასევე დასახელდა, რომ არაფორმალური გავლენის მქონე ჯგუფები 
ცალკეულ შემთხვევებში ერევიან დისციპლინური წარმოების საკითხებში, კერძოდ, მათი ინტერვენციის 
შედეგად, შესაძლოა პატიმარს შეუმსუბუქდეს დისციპლინური სასჯელი. ერთ-ერთმა რესპონდენტმა ისაუბრა 
იმაზეც, რომ რიგ შემთხვევებში, ე.წ. „მაყურებლები“ თავადაც ითავსებენ დასჯის ფუნქციას. აღინიშნა ასევე, რომ 
ყოფილა სხვა პატიმრების მხრიდან შიმშილობის აღკვეთის შემთხვევა, ასევე ჩარევა სხვა ყოფითი საკითხების 
მოგვარებაში.

ყოფილი პატიმარი: „დისციპლინურ წარმოებაში მაყურებლები უფრო სჯიან, მაყურებლები 
სჯიან თუ სჯიან. გააჩნია, რა წესს დაარღვევს, ზოგჯერ ისე დაუსჯიათ, რომ მაგრადაც 
უცემიათ. თვითონ „მაყურებლებიც“ სცემენ და ყავთ თავიანთი კუნთიანი ხალხი“.

ყოფილი პატიმარი: „არა. თუმცა არაპირდაპირი გზით შეიძლება. მაგალითად, რომ ჩაერევი 
და გაუშვებ დახურულში ნახევრად ღიადან, დასჯა არაა? აბა, რა არის?“.

ყოფილი თანამშრომელი: „შევდივარ სამორიგეოში და ერთი პატიმარი მეუბნება, რომ 
მე დღეს შიმშილობას ვაცხადებო. ამ დროს მეორე, უფრო გავლენიანი ტიპი საუბრობს 
ტელეფონზე, აი, პირდაპირ იქ გაუჩუმებია, აი, ამ პროცესში, პირდაპირ ციტირებას გავაკეთებ 
ფრაზის რაც უთქვამს: „ცოტა წესიერად იყავი!“. „ვსიო“, კარგი, გასაგებია!“ და ჯდება მეორე 
მხარე და იღებს იმას, რასაც ეუბნებიან“.
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ყოფილი თანამშრომელი: „შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, მათი „რეკომენდაციით“ 
შემსუბუქებულიყო ხანგრძლივობა სასჯელის, კარცერში მოთავსების ან დასჯის. ვადაზე 
ადრე დაებრუნებინათ ეს ადამიანი თავის ყოფილ საკანში“.

ექსპერტი: „ეგ ჩვეულებრივი ამბავია, რომ ვიღაცა სამარტოო საკანში გადაიყვანონ, არ 
გადაიყვანონ, ან ვინმე დროზე ადრე ამოიყვანონ სამარტოო საკნიდან. ასევე, სამარტოო 
საკანში რა შეიძლება გქონდეს და არ გქონდეს, მაგაზეც შეუძლიათ გავლენის მოხდენა“.

გ) კრიმინალური სუბკულტურა, როგორც ძალადობის წყარო

•	 პატიმრებს შორის ფიზიკური ძალადობა

კვლევის ფარგლებში გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა ადასტურებს, რომ კრიმინალური 
სუბკულტურა პენიტენციურ დაწესებულებებში არის პატიმრებს შორის ძალადობის წყარო. ძალადობის 
გამომწვევ მიზეზებს შორის დასახელდა რამდენიმე ფაქტორი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია 
პატიმრების მხრიდან სუბკულტურაში არსებული გარკვეული წესების დარღვევა, რომლის გამოც პატიმარი 
შეიძლება დაისაჯოს კრიმინალური ავტორიტეტების გადაწყვეტილებით, რასაც საკმაოდ ხშირად აქვს ადგილი. 
წესების დამრღვევის დასჯა, როგორც წესი, ხდება „მაყურებლის“ მითითებით, რასაც ასრულებენ სხვა პატიმრები. 
თუმცა დასჯის პროცესში „მაყურებლებიც“ იღებენ მონაწილეობას. რესპონდენტების ნაწილის განმარტებით, 
ფიზიკურ ძალადობას, რომელიც გამოიყენება როგორც „დისციპლინური სასჯელი“ პატიმრების გავლენიანი 
ჯგუფების მხრიდან, ძირითადად, არ აქვს ძალიან ბრუტალური ხასიათი და შეიძლება შემოიფარგლებოდეს 
მხოლოდ სილის გაწვნით. თუმცა კვლევამ აჩვენა, რომ ამის ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა იყოს ის ფაქტი, რომ 
ცდილობენ პატიმარს ფიზიკური ძალადობის კვალი არ დაეტყოს. კვლევის შედეგად ასევე გამოიკვეთა, რომ 
იმ შემთხვევაში, თუკი პატიმარმა დაარღვია კრიმინალურ სუბკულტურაში არსებული მნიშვნელოვანი წესები, 
ფიზიკურ ანგარიშსწორებას შესაძლოა ჰქონდეს საკმაოდ სასტიკი ხასიათი და პატიმრების უმრავლესობა ამ 
დროს ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს დასჯის პროცესში.

ყოფილი პატიმარი: „ფიზიკური ძალადობა შეიძლება არ იყოს დასისხლიანებამდე 
გასწორება, შეიძლება იყოს რამდენჯერმე სახეში სილის გარტყმა. ხშირია პრინციპში, 
უბრალოდ თვითონ ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად ისე გაუსწორდნენ ადამიანს, რომ 
არაფერი  დაეტყოს, ანუ კვალი არ ჰქონდეს“.

ყოფილი პატიმარი: „თუ ისეთი დაარღვია, რომ კატეგორიიდან უნდა გაირიყოს, ვინც 
ესწრება გადაწყვეტილებას, ყველამ უნდა სცემოს, თან ხელით და ფეხით არ სცემენ, სცემენ 
დრინებით, სკამის ფეხებით“.

კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ პრობლემას წარმოადგენს ძალადობის ფაქტების დოკუმენტირება და 
დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესაბამისი პროცედურების დაწყებაც. პატიმრების უმრავლესობა, თუკი 
მასზე განხორციელდა ძალადობა, ამის თაობაზე საჯაროდ არ აცხადებს და ამბობს, რომ ეს დაზიანებები მიიღო 
შემთხვევით, მაგალითად, საწოლიდან გადმოვარდნის შედეგად. ამის მიზეზი არის ის ფაქტი, რომ მათ არ აქვთ 
დაცულობის განცდა და ასეთი კონფლიქტის შესახებ საჯარო გაცხადება გამოიწვევს უფრო მეტ აგრესიას მათ 
მიმართ. 

გამოკითხული პატიმრების უმრავლესობის პოზიცია კრიმინალური სუბკულტურით გამოწვეულ ძალადობრივ 
გარემოსთან დაკავშირებით განსხვავდებოდა. მათი განმარტებით, კრიმინალურ სუბკულტურაში არსებული 
წესები არის ერთგვარი გარანტია, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმრებს შორის ძალადობას 
ხშირი ფორმა არ ჰქონდეს. მათი შეფასებით, სუბკულტურაში არსებული წესების თანახმად, პატიმრებს 
შორის ფიზიკური ძალადობა  აკრძალულია, თუკი ამის თაობაზე სპეციალური „სანქცია“ არ არის გაცემული 
კრიმინალური ავტორიტეტების მხრიდან. რესპონდენტები ხაზს უსვამდნენ იმ ფაქტს, რომ არსებული 
არაფორმალური წესების გარეშე, პატიმრებს შორის ძალადობას უფრო მასობრივი ხასიათი ექნებოდა და 
პენიტენციურ დაწესებულებებში პროცესები შესაძლოა სრულიად უკონტროლო გამხდარიყო. ასეთივე სახის 
პოზიცია ჰქონდა სხვა რესპონდენტების (თანამშრომლები, ექსპერტები) მხოლოდ მცირე ნაწილს.

ყოფილი პატიმარი: „უბრალოდ , რომ მოუნდება ვერ სცემს ვერავის, სწორად უნდა ცემოს 
თუ მოუნდება. ისე, რომ დაფიქრდე, ეგენი რომ არ იყვნენ, უმართავი სიტუაცია იქნებოდა, 
კლანური უწესრიგობები“.

ექსპერტი: „იქ რაღაც წესებია ხელის აწევის, ესე ვერ დაარტყამ, თავის წესი აქვს“.

რესპონდენტების უმეტესობის განმარტებით, ძალადობის თაობაზე ადმინისტრაციისათვის ცნობილია, რადგან 
იყო შემთხვევები, როდესაც ასეთი ფაქტები ადმინისტრაციის წარმომადგენლების თვალწინ ხდებოდა, რაც 
აჩენდა ეჭვს, რომ აღნიშნული მოქმედებები მათი თანხმობით მიმდინარეობდა. რამდენიმე რესპონდენტმა 
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განაცხადა, რომ ადმინისტრაცია უშუალოდ იყენებს პატიმრების ერთ ჯგუფს, სხვა პატიმრებზე ზეწოლის მიზნით 
და ამას აქვს საკმაოდ ხშირი ხასიათი. თუმცა, რესპონდენტების მცირე ნაწილი ამგვარი ფაქტების არსებობას 
არ ადასტურებს.

ყოფილი პატიმარი: „ორჯერ შევსწრებივარ ასეთ შემთხვევას. ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლები გარედან კი იდგნენ, უყურებდნენ და როდესაც ძალიან გადაამეტეს და 
უკვე შეიძლება მოეკლათ ის ადამიანი, ჩაერივნენ და გაიყვანეს სხვა კორპუსზე“.

ყოფილი თანამშრომელი: „როგორც საჭიროება მოითხოვდა და რაც სჭირდებოდა 
ადმინისტრაციას, ამას დაავალებდნენ ამ „მაყურებელს“ და შესაბამისად, ძალადობა არ 
არის, აბა, რომ შევა საკანში და დაამუშავებს - გინდა სიტყვიერად, ასევე ფსიქოლოგიურად, 
როგორც დავალებული ჰქონდა მას, რომ იყოს ჩუმად, როგორც აწყობს დაწესებულებას ისე 
მოიქცეს, არ არის ეს ძალადობა? რა თქმა უნდა, არის“.

პენიტენციურ დაწესებულებებში მომხდარი ძალადობის ფაქტები ასახულია სხვადასხვა სახის ანგარიშებში/
კვლევებში. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ პენიტენციური 
დაწესებულებების სათანადო მართვის პრობლემის ფონზე, არაფორმალური მმართველობის მასშტაბები ნელ-
ნელა იზრდება, რაც დამაფიქრებელია და დროულ რეაგირებას მოითხოვს. აღნიშნულია, რომ კრიმინალური 
სუბკულტურის გავლენით ხდება პატიმრების არაფორმალური დაყოფა. შედეგად, პატიმართა გარკვეული 
ნაწილი, რომელიც იმყოფება პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, რეპრესიული მეთოდებით ახორციელებს 
არაფორმალურ მმართველობას, რაც ხშირ შემთხვევაში, იწვევს პატიმართა შორის ძალადობას და გამოიხატება 
სადამსჯელო ღონისძიებების გატარებაში იმ პატიმრების მიმართ, რომლებიც არ დაემორჩილებიან 
არაფორმალური მმართველობის წესებს.72 აღნიშნული გამოწვევების თაობაზე იყო ასევე საუბარი 2018 
წლის ანგარიშშიც. პატიმრებს შორის ძალადობის ფაქტებზე, ასევე საუბარია წამების პრევენციის ევროპული 
კომიტეტის ანგარიშიც, რომელიც გამოქვეყნდა 2019 წელს საქართველოს პენიტენციურ დაწესებულებებში 
2018 წელს განხორციელებულ ვიზიტებთან დაკავშირებით. კომიტეტი განსაკუთრებით გამოყოფს N15 
დაწესებულებას, სადაც, ავტორთა განმარტებით, ასეთი სახის ფაქტები აშკარად იყო გამოკვეთილი. კომიტეტი 
ასევე უთითებს, რომ მსგავსი სახის ფაქტებს ნაკლებად აქვს ადგილი N11 დაწესებულებაში.73 პატიმრებს 
შორის, როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტები აღწერილი აქვს არასამთავრობო 
ორგანიზაცია „GCRT - ქუთაისს“ 2019 წელს განხორციელებულ კვლევაში.74

•	 პატიმრებს შორის ფსიქოლოგიური ძალადობა

კვლევის შედეგად, ასევე გამოიკვეთა, რომ კრიმინალური სუბკულტურა არის პატიმრებზე ფსიქოლოგიური 
ძალადობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი წყარო. კრიმინალური სუბკულტურა ქმნის ისეთი სახის კლიმატს 
პენიტენციურ დაწესებულებებში, რის შედეგადაც პატიმრების უდიდესი ნაწილი იძულებულია, ხშირ შემთხვევაში 
მათი ნების საწინააღმდეგოდ დაემორჩილოს დაწესებულებებს შიგნით არსებულ „დაუწერელ კანონებს“. ისინი 
იძულებულნი ხდებიან, დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში ითამაშონ გარკვეული როლი. ერთ-ერთი ფაქტორი 
არის, ასევე პატიმრების დიდი ნაწილის ფაქტობრივად იძულება, მონაწილეობა მიიღონ ე.წ „საერთოს“ 
შეგროვებაში, რის გამოც მუდმივად იმყოფებიან ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ. თუმცა, კვლევამ ასევე აჩვენა, 
რომ ასეთი სახის გარემო არ არის დამახასიათებელი ყველა დაწესებულებისთვის და ამ კუთხით, გამონაკლისს 
წარმოადგენს N16 დაწესებულება, სადაც მეტ-ნაკლებად ჩამოყალიბებულია კრიმინალური სუბკულტურისგან 
თავისუფალი გარემო.

ყოფილი პატიმარი: „ფსიქიკისთვის ძალიან რთულია. ასე შეიძლება გამოხვიდე, ქვებს არ 
ისროდე, მაგრამ შეიძლება ბევრი წლის მერე ჰპოვო შედეგი. ფსიქიკას მძიმედ ურტყამს. 
ანუ, ორმაგი ვალდებულება გაქვს, იქ „საერთოში“ გაქვს გადასახდელი, იმის გარდა კიდევ 
წესებს გიწესებენ“.

ექსპერტი: „სუბკულტურის წესებით ცხოვრება, მე ვთვლი, რომ პატიმრების უმრავლესობას 
უწევს, უნდათ თუ არ უნდათ ეს, როდესაც გამეფებულია ეს სუბკულტურა დაწესებულებებში. 
იმიტომ რომ, სხვანაირად უბრალოდ გაუჭირდებათ თანაარსებობა, განსაკუთრებით ღია 
დაწესებულებებში“.

ფსიქოლოგიური ძალადობის გამომწვევი ერთ-ერთი ფაქტორი, რაც რესპონდენტების უმრავლესობამ 
დაადასტურა, არის კრიმინალურ სუბკულტურაში არსებული იერარქია. ეს განსაკუთრებით ეხებათ იმ პირებს, 
რომლებმაც სუბკულტურაში არსებული წესები დაარღვიეს და ამის გამო არიან დაქვეითებულნი იერარქიის 

72 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში, გვ. 56
73 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის ანგარიში, 2018 წელს საქართველოში განხორციელებულ ვიზიტთან დაკავშირებით, 
პარ. 50.
74 საქართველოს პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა უფლებრივი მდგომარეობის, სამუშაო პირობების და კმაყოფილების 
კვლევის ანგარიში (GCRT ქუთაისი), 2019.
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ქვედა საფეხურებზე ყველაზე მეტად ასეთი ძალადობის მსხვერპლები არიან ე.წ. „ქათმები“. ამ პირების მიმართ 
დისკრიმინაციული დამოკიდებულება აშკარად გამოხატულია, ისინი ფაქტობრივად არ მიაჩნიათ სრულყოფილ 
ადამიანებად, რის გამოც იმყოფებიან მუდმივი ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ. კვლევამ დაადასტურა, რომ ასეთი 
სახის დისკრიმინაცია, ხორციელდება არამარტო პატიმრებისგან, არამედ დაწესებულის ადმინისტრაციის 
ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდანაც. თუმცა, თანამშრომლების ნაწილის მხრიდან, გამოიკვეთა 
თანაგრძნობა და ემპათია ამ კატეგორიის პატიმრების მიმართ.

ყოფილი პატიმარი: „ფსიქოლოგიური წნეხი ცხადია არის ყველა მსჯავრდებულზე, რომელიც 
ამ კრიმინალური სეგმენტის წარმომადგენელი არაა.. ასევე, ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიური 
წნეხია „ქათმებზე“ და ადამიანებზე, რომლებიც მუშაობენ სამეურნეო ნაწილში“.

„ექსპერტი: „დაბალი ფენები, განიცდიან სრულ დისკრიმინაციას და არიან საშინელ დღეში 
არა მარტო პატიმრების მხრიდან. ადმინისტრაცია და თანამშრომლები პატიმრების 
კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად, ან უბრალოდ იმიტომ, რომ ამაში უწევთ ცხოვრება 
ყოველდღიურად, თვითონაც იმეორებენ თავისდაუნებურად ან შეგნებულად ამ ყველაფერს 
და დისკრიმინაცია მათგანაც მოდის“.

ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტების თაობაზე აღნიშნულია, ასევე სახალხო დამცველთან არსებული  
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიშში, სადაც ხაზგასმულია, რომ გარდა ფიზიკური ძალადობისა, 
დაწესებულებებში პატიმრებს შორის ადგილი აქვს ასევე ფსიქოლოგიურ ძალადობას. აღნიშნული პრობლემა 
განსაკუთრებით მწვავედ დგას ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში, სადაც კრიმინალური სუბკულტურა 
საკმაოდ მძლავრია. ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ რეპრესიების შიშით, პატიმრები იძულებულნი არიან 
დაიცვან არაფორმალური წესები, რომლის დაუცველობის შემთხვევაში, პატიმარი ირიყება სოციუმიდან, 
მასთან ყოველგვარი ურთიერთობა დანარჩენი პატიმრებისთვის მიუღებელი ხდება, რაც იწვევს მისი ღირსების, 
სტატუსისა და პატივისცემის დაკარგვას.75 ამავე ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობის 
ერთ-ერთი ფორმაა თანხის გამოძალვა პატიმართა ერთი ჯგუფის მხრიდან სხვა ჯგუფთან მიმართებაშიც.76

•	 პატიმრებს შორის სექსუალური ძალადობა

რესპონდენტების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ უარყო სექსუალური ძალადობის ფაქტების არსებობა 
პენიტენციურ სისტემაში. მხოლოდ ორმა რესპონდენტმა განაცხადა,  რომ სექსუალური ძალადობის შემთხვევებს 
ადგილი აქვს პენიტენციურ დაწესებულებებში. მათი განმარტებით, სექსუალური ძალადობა, ზოგ შემთხვევაში, 
ხორციელდება სხვა პატიმრების დასჯის მიზნით, ვინაიდან ასეთი სახის ძალადობრივი ქმედების შედეგად, 
პატიმრის სტატუსი იცვლება, მათ ენიჭებათ ე.წ. „ქათმების“ სტატუსი, ხოლო ეს ჯგუფი, როგორც უკვე არაერთხელ 
აღინიშნა, ყველაზე დისკრიმინირებულია პენიტენციურ დაწესებულებებში. სექსუალური ძალადობის შემთხვევა 
აღწერილია არასამთავრობო ორგანიზაცია „GCRT ქუთაისის“ მიერ 2019 წელს განხორციელებულ კვლევაში,77 
ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია „იდენტობის“ მიერ 2013 წელს განხორციელებულ კვლევაში,78 რომელიც 
ძირითადად ეხება 2013 წლამდე არსებულ პერიოდს. 

ექსპერტი: „ქუთაისში იყო ასეთი ფაქტი რამდენიმე წლის წინ. იმას, რომ არ შეასრულა 
გარკვეული მოქმედება, სექსუალური ხასიათის ძალადობა მოყვა დასჯის სახით, ჯგუფურად 
თან“.

•	 პატიმრებს შორის ეკომონიკური ძალადობა 

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გამოწვევას პენიტენციურ დაწესებულებებში 
წარმოადგენს ეკონომიკური ძალადობა პატიმრებს შორის. აღნიშნულ ფაქტს ადასტურებს ფაქტობრივად 
კვლევის ყველა რესპონდენტი და ეს პრობლემა ასევე ასახულია სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ 
კვლევებში და ანგარიშებში.

პატიმრების მიმართ ეკონომიკური ძალადობა ხორციელდება ე.წ. „საერთოში“ თანხის თუ სხვა სახის  პროდუქტის  
შეტანით. ე.წ. „საერთოში“ თანხის შეტანას დიდი ხნის ისტორია აქვს და დამახასიათებელი იყო კრიმინალური 
სუბკულტურის ტრადიციებისთვის. რესპონდენტების უმეტესობამ დაადასტურა, რომ დროთა განმავლობაში, 

75საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში  პრევენციის ეროვნული მექანიზმი N2, N8, N14 და N15 პენიტენციური 
დაწესებულებების მონიტორინგის ვიზიტის შესახებ, გვ. 10
76=იქვე, გვ. 11
77 საქართველოს პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა უფლებრივი მდგომარეობის, სამუშაო პირობების და კმაყოფილების 
კვლევის ანგარიში (GCRT), 2019.
78 საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მსმ პატიმრების საჭიროებების კვლევა  აივ-ის პრევენციასთან მიმართებით 
ჩატარებული კვლევა, „იდენტობა“, 2013წ,  გვ. 14
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ე.წ. „საერთოში“ თანხის შეტანას გარკვეულწილად სახე შეეცვალა და დღეს არსებული პრაქტიკით, 
ძირითადად გროვდება სიგარეტი, ჩაი, სატელეფონო ბარათები და სხვა მატერიალური ღირებულების მქონე 
პროდუქტები. თუმცა, კვლევამ გამოკვეთა ისიც, რომ ე.წ. „საერთოს“ შეგროვება ხორციელდება პატიმრების 
ბარათებზე, (რომლებსაც იყენებენ დაწესებულებაში პროდუქციის შესაძენად), ასევე, კომპანია „აჭარაბეთის“ 
ანგარიშებზე თანხების დარიცხვით. რესპონდენტების ნაწილის განმარტებით, ამის თაობაზე ინფორმირებულია 
დაწესებულების ადმინისტრაცია და ამ პროცესს ხელს უწყობენ იმით, რომ ცდილობენ არ შეამოწმონ ის საკნები, 
სადაც ინახება, ე.წ. „საერთოს“ ფარგლებში შეგროვებული გარკვეული სახის პროდუქცია. 

ექსპერტი: „დასავლეთში, გეუბნებით, საკნები ვიცოდი, სადაც გროვდებოდა, ოღონდ ეს 
იცოდა ადმინისტრაციამაც. ამაში დარწმუნებული ვარ, რადგანაც თვითონ პატიმრები 
გვაწვდიდნენ ინფორმაციას, რომ არ ხდებოდა ამ საკნების შემოწმება, სხვა საკნებს თუ 
ამოწმებდნენ, ამას არ ამოწმებდნენ და ამას, რა თქმა უნდა, თავისი მიზეზი აქვს“.

ყოფილი პატიმარი: „რაც მახსოვს, იყო ასეთი რაღაცა, ერქვა „სატასაო“, რომელიც 
„მაყურებლის“ კამერაში დევს და როგორც მახსოვს, თვეში ერთხელ 15 ლარის რაღაც 
უნდა შეგეძინა, ნუ, ხარკს იხდიდი, უხეშად რომ ვთქვათ, რა! მოვიდა 15 რიცხვი და ჩემი 
ფულიდან უნდა გამოვყო, რომ მივცე იმათ. მაგალითად, უნდა ვიყიდო სიგარეტი, უნდა 
ვიყიდო დასარეკი ბარათები, ტუალეტის ქაღალდი, კბილის ჯაგრისი და ასეთი რაღაცეები“.

კვლევა აჩვენებს, რომ ე.წ. „საერთოში“ თანხის ან ღირებულების მქონე პროდუქციის შეტანას, რამდენიმე სახის 
დანიშნულება აქვს. რესპონდენტების დიდმა ნაწილმა აღნიშნა, რომ ამ ნივთების შეგროვების მიზანია, რომ 
ეს პროდუქცია გაუნაწილდეთ იმ პატიმრებს, ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა თვითონ იყიდოს, მაგალითად, 
სიგარეტი ან ჩაი. პატიმართა ამ ჯგუფს მოიხსენიებენ ტერმინით „ბედალაგები“. თუმცა, რესპონდენტების ნაწილმა 
განაცხადა, რომ პატიმრების ამ ჯგუფზე, შეგროვებული პროდუქციის მხოლოდ მცირე ნაწილი ნაწილდება და 
დანარჩენ პროდუქციას გავლენის მქონე პატიმრები პირადი მიზნებისთვის იყენებენ. რესპონდენტების ნაწილი, 
ე.წ. „საერთოში“ პროდუქციის შეგროვების ამ ფორმას მოიხსენიებს ტერმინით „პადიომი“, ხოლო ადგილს/
საკანს, სადაც ეს ნივთები ინახება ტერმინით -  „სატასაო“. მათი განმატებით, ეს არ წარმოადგენს „საერთოს“, 
იგივე „ობშიაკს“ თავის კლასიკური გაგებით და არის „საერთოს“ შეგროვების სახეცვლილი ფორმა. „საერთოს“ 
შეგროვების პროცესს კი „ობშიაკის მაყურებელი“ კურირებს, ვისი არსებობაც დაადასტურა რესპონდენტების 
უმრავლესობამ.

ყოფილი პატიმარი: „საერთოს“ იმიტომ კი არ ეძახიან, რომ რაღაცა „ქურდულს“ აკავშირებს. 
ანუ, გროვდება სიგარეტი, კბილის პასტა. მე, მაგალითად, რომ შემძლებოდა, ვიყიდდი 
სიგარეტს, კბილის პასტას და ჩემი ოჯახი რომ შემომიგზავნიდა მაისურს, სპორტულს, 
თითი-თითო რაღაცას დავდებდი გვერდზე და მეორე პატიმარი რომ მოვიდოდა, ხომ არიან 
გაჭირვებული ოჯახის პატიმრები, გარედან პატრონი არ ჰყავს, ვერ უგზავნის გარედან და 
ჩვენ ვეხმარებოდით მერე, ასე რომ ვუწოდოთ, გაჭირვებულ პატიმრებს“.

რესპონდენტების მცირე ნაწილის განმარტებით, არის შემთხვევები, როდესაც ხდებოდა პატიმრების მიერ ე.წ. 
„სატასაოში“ საერთოში შეტანილი პროდუქციის, ისევ პატიმრებზე გაყიდვა და მათი შეფასებით ეს ხდებოდა 
ადმინისტრაციასთან კოორდინირებულად. ერთ-ერთი რესპონდენტის განცხადებით, ხდებოდა ამ პროდუქციის 
გარეთ გატანას და გაცვლა. 

ყოფილი პატიმარი: „დავუშვათ, შემოიტანონ სიგარეტი, ან გახსნან პაემანი, სიგარეტის 
დიდ რაოდენობაზეა საუბარი, მერე გარეთ აგზავნიან, იცვლება ფულში და მთელი ამბებია. 
იქ ფული ხომ არ მოქმედებს, მოქმედებს სიგარეტი. გავა, სიგარეტი გაიყიდება და მიდის, 
სად მიდის, ალბათ „საერთოში“. არსებობს ასეთი რამე „პადიომს“ ეძახიან, რომელიც 
პატიმრებისგან გროვდება, ნაწილს იყენებენ უპატრონოებისთვის, ავადმყოფებისთვის, 
მაგრამ მაგდენი არ არის საჭირო“.

ყოფილი პატიმარი: „ეს არის 2017 წლის დასაწყისი, „სატასაოში“ ამ ეტაპზე იყო შეგროვებული 
3000 ცალი 5 ლარიანი ბარათი, რატომღაც  N17, N16, N8 დაწესებულებებს შორის, მხოლოდ 
N17 დაწესებულებაში ისევ გაწყდა ახალი სისტემა (კავშირგაბმულობის) და ისევ აამუშავეს 
ძველი სისტემა კარტებით და ყველა 3000 ბარათი გაიყიდა, როგორც ზევით აღვნიშნე, 
გათეთრების მექანიზმით, ჩარიცხვებით „აჭარაბეთზე“. ანუ, 2 თვით გაითიშა ახალი სისტემა 
და ისევ ძველ ბარათებზე გადავედით და ამოიყიდა „სატასაოდან“ ეს 5 ლარიანი ბარათები“.

კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში ცალკე არიან ე.წ. „ თამაშების მაყურებლები“, 
რომელთა ფუნქციაც არის დაწესებულებებში თამაშებზე ზედამხედველობა. მათი ფუნქციაა ზედამხედველობა 
გაუწიონ თამაშებს პენიტენციურ დაწესებულებებში, რის შედეგადაც, ის პირი, ვინც მოიგებს, ვალდებულია 
ე.წ. „საერთოში“ შეიტანოს მოგებული თანხის 20%-ი. ამ შეგროვილ თანხას კი განკარგავს ე.წ. „პალაჟენეცი“. 
რესპონდენტების ნაწილის განმარტებით, თამაშებს აქვს ორგვარი ხასიათი, იძულებითი და ნებაყოფლობითი. 
არსებული პრაქტიკის თანახმად, როდესაც კონფლიქტი ხდება პატიმრებს შორის, მათ აქვთ შესაძლებლობა 
ეს კონფლიქტი გადაჭრან ერთმანეთში თამაშის შედეგად, რის შემდეგაც, მოგებული თანხის 20%-ი ირიცხება 
ე.წ. „საერთოში“. კონფლიქტური სიტუაციების თავიდან არიდების მიზნით კი, პატიმართა ნაწილს უწევდა 
მონაწილეობა მიეღო ასეთი სახის თამაშებში. 
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ყოფილი პატიმარი: „რეგიონების მაყურებელთან  ერთ დონეზე დგანან, ასე ვთქვათ, 
„თამაშების მაყურებელი“. ანუ, არსებობს მთელი თამაშების ჯგუფი, რომელიც უყურებს 
მსჯავრდებულთა თამაშებს და რა თქმა უნდა, პროცენტს იგებენ იქიდან. ანუ, 20%-ი არის 
მემგონი საგადასახადო. ვიღაცა რომ იგებს პატიმართა შორის, ეს იქნება მანქანა, ბინა, 
ასი ლარი თუ 1000 ლარი, არ აქვს მნიშვნელობა, 20%-ი მიდის ამ კრიმინალთა ჯგუფში. ნუ, 
პირდაპირ უფრო „პალაჟენეცთან“ მიდის და იქიდან ნაწილდება სხვა მაყურებლებში“.

ყოფილი პატიმარი: „ორი განშტოებაა. პირველი არის ნებაყოფლობითი, მეორე არის 
ასევე ნებაყოფლობითი, მაგრამ უფრო იძულებით ხასიათს ატარებს. ანუ, როდესაც ხდება 
რაღაც კონფლიქტი, მიღებული არის ისეთი ფორმა, რომ იმის მაგივრად, რომ ერთმანეთს 
ვუბაგუნოთ, ესე ვთქვათ, ხელები ავწიოთ და ვიჩხუბოთ, უმჯობესია თამაშით ყველაფერი 
განვმუხტოთ, თამაშით გავარკვიოთ ვინ არის მართალი და ვინ მტყუანი. უმეტეს შემთხვევაში, 
ადამიანი იძულებულია რომ ითამაშოს“.

რესპონდენტების უმრავლესობის განმარტებით, ე.წ. „საერთოში“ თანხის შეტანას ფაქტობრივად სავალდებულო 
ხასიათი აქვს. პატიმრებს აქვთ შესაძლებლობა ზოგადად, რომ უარი განაცხადონ თანხის შეტანაზე იმ მიზეზით, 
რომ არ აქვთ ამის საშუალება. ეს შესაძლოა იყოს არგუმენტი. თუმცა, საერთოში მონაწილეობაზე უარის თქმა 
შეიძლება გახდეს მიზეზი იმისა, რომ მათ მიმართ შეიცვალოს დამოკიდებულება და კონფლიქტურ სიტუაციებში, 
მათ ვერ ექნებათ სხვა პირების მხარდაჭერა იმის გამო, რომ საერთო საქმეში თავიანთი წვლილი არ შეაქვთ.

ყოფილი პატიმარი: „ადმინისტრაცია არც საპონს აძლევდა, არც პირის საპარსს აძლევდა, 
მარტო „ბედალაგებისთვის“ იკრიბებოდა, „პადიომი“ იკრიბებოდა, საერთო არა. 
ვალდებულება არ იყო, თუნდაც წინაც ვიყურებოდი, რომ რავი, ეშმაკი წყლისფერია და რა 
ვიცი! თუ ვიღაცას პრეტენზია ჰქონდა მომავალზე, რაც უფრო მეტს გააკეთებდა, უფრო მეტი 
სახელი იყო მისი“.

ყოფილი პატიმარი: „ამაზე გახსნილად არავინ ლაპარაკობს, მაგრამ „ნამიოკებით“ ამბობენ, 
პირდაპირ არ გეტყვიან, „ქურდულ საქმეს“ სჭირდება და ამას რომ იტყვიან, პატიმრები უნდა 
გაჩუმდნენ. ყოველთვიურად უმრავლესობა მინიმუმ 30 ლარს მაინც დებდა, ეს ყველაზე 
ცოტა, მაგრამ როგორაა, იცით? მაგალითად, ორასი ლარის სიგარეტი უნდა მიიტანო, ან 
სხვა რაღაც, რასაც გეტყვიან. რაც იქ ვიყავი, სულ ასე იყო. ადმინისტრაციამ ყველაფერი 
იცის, როგორ არ იცის. თუ არ მიიტანდი, წნეხისთვის უნდა გაგეძლო, რომ მათ მხარეს არ 
ხარ. ძლიერი უნდა იყო, ამას რომ გაუძლო და დაიკიდო, ბევრი ვერ უძლებს და იხდის“.

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში ადასტურებს თვისებრივი კვლევის ფარგლებში 
გამოკვეთილ ტენდენციებს პატიმრების მიმართ ეკონომიკური სახის ძალადობასთან დაკავშირებით. 
ანგარიშში აღნიშნულია, რომ N2 დაწესებულებაში კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენლები 
თავისუფლად გადაადგილდებიან დაწესებულების ტერიტორიაზე, აკონტროლებენ პატიმრებს, აგროვებენ 
ე.წ. „საერთოს“, შედიან საკნებში და ურჩ პატიმრებს ფიზიკურად უსწორდებიან. ვინც არ დაემორჩილება 
მათ მოთხოვნებს, სოციუმიდან რიყავენ და გადაჰყავთ სხვა კორპუსში. პატიმრებს ართმევენ ოჯახის მიერ 
გამოგზავნილ ტანსაცმელს. ე.წ. ციხის მაყურებლები სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხული პატიმრის დახმარებით 
აკონტროლებენ პატიმრების ბარათებზე დარიცხულ თანხებს. ამისთვის აქვთ სპეციალური ჟურნალები, სადაც 
მითითებულია პატიმრის სახელი და გვარი, ბარათის შემოწმების დრო და ბარათზე დარიცხული თანხის 
ოდენობა. ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ „N15 დაწესებულებაში იკვეთება შემდეგი სურათი: თითოეული 
საკნის „საწევრო“ გადასახადის ეკვივალენტის ყავა და სიგარეტი ბარდება არაფორმალურ მმართველებს. 
ამის შემდგომ, პატიმრები სიგარეტს ყიდულობენ არა მაღაზიაში, არამედ „მაყურებლისგან“. მათი ახლობლები 
შესაბამის თანხას რიცხავენ „მაყურებლების“ მიერ კონტროლირებულ საბანკო ანგარიშებზე ან სპეციალურად 
გახსნილ ტოტალიზატორის ანგარიშზე. დაწესებულებაში „საერთოში“ მონაწილეობა საკმაოდ სოლიდურ 
თანხებთანაა დაკავშირებული. ზოგიერთი მსჯავრდებული, შემოსავლის გათვალისწინებით, თვეში მხოლოდ 20 
ლარის ღირებულების კონტრიბუციით შემოიფარგლება, ხოლო, ზოგიერთ შემთხვევაში კი, საკნის კონტრიბუცია 
300-400 ლარს აღწევს. ერთ-ერთი მსჯავრდებული აღნიშნავს, რომ მისი საკნიდან „საერთოსთვის“ ყოველ 
თვე 200 ლარი იკრიბებოდა და ვინაიდან მას არ გააჩნდა ფინანსური შესაძლებლობები, სხვა პატიმრებმა იგი 
გარიყეს და აითვალწუნეს“.79

•					ადმინისტრაციის რეაგირება ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით

პატიმრებს შორის ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებასთან დაკავშირებით რესპონდენტების მხრიდან მიღებული 
ინფორმაცია არ იყო ერთგვაროვანი. გასხვავებული სურათი გამოიკვეთა დაწესებულებების მიხედვით. 
კვლევის შედეგად ირკვევა, რომ განსაკუთრებით ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში, ასევე, ქუთაისის 
N2 დაწესებულებაში, ადმინისტრაციისთვის ცნობილია პატიმრებს შორის ძალადობის ფაქტების თაობაზე, 
თუმცა თანამშრომლები არ რეაგირებენ და ცდილობენ, რომ ამის თაობაზე საჯაროდ ცნობილი არ გახდეს. 
რესპონდენტების განმარტებით, ისინი რეაგირებენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა არსებობს რისკი, რომ 
79  საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში  პრევენციის ეროვნული მექანიზმი N2, N8, N14 და N15 პენიტენციური 
დაწესებულებების მონიტორინგის ვიზიტის თაობაზე, გვ. 20-21
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აღნიშნული ფაქტი  გასცდება ციხის ფარგლებს და მას მოყვება გარკვეული სახის გამოხმაურება მედიის 
ან სამინისტრის მხრიდან. რესპონდენტების ერთმა ნაწილმა განაცხადა, რომ ე.წ. „მაყურებლების“ დასჯა 
ადმინისტრაციის მიერ არასოდეს ხდებოდა, თუმცა სხვა რესპონდენტების განმარტებით, ასეთი ფაქტები 
ყოფილა და ე.წ. „მაყურებლები“ დახურული ტიპის დაწესებულებაშიც გადაუყვანიათ.

„ყოფილი პატიმარი: „რეაგირებენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არის საფრთხე, რომ ეს 
ამბავი გასკდება, ან დირექტორს მოხსნიან“.

ყოფილი თანამშრომელი: „მაყურებლის“ დასჯა მე იქ არ მინახავს არასდროს, ყოველთვის 
მართლები იყვნენ ისინი“.

ყოფილი თანამშრომელი: „რაიმე ფორმით რომ არ დასაჯონ, ან საერთოდ არ დასაჯონ, ეს  
შეიძლება აშკარა თანამშრომლობად აღიქმებოდეს მათთან და თვითონ  აღმოჩნდნენ ცუდ 
სიტუაციაში. ასე რომ, „მაყურებელიც“ მჯდარა კარცერში, სამარტოო საკანში, გრძელვადიანი 
პაემნის აკრძალვაც ჰქონია“.

კვლევის ფარგლებში, რესპონდენტების ნაწილმა განაცხადა, რომ ძალადობის ფაქტები უყურადღებოდ არ 
რჩებოდა ადმინისტრაციის მხრიდან. ეს განსაკუთრებით გამოიკვეთა N16 დაწესებულებასთან მიმართებაში, 
სადაც რესპონდენტების უმრავლესობამ განაცხადა, რომ ადმინისტრაცია ასეთ ფაქტებზე საკმაოდ მკაცრად 
რეაგირებდა. კვლევის შედეგად ასევე გამოიკვეთა, რომ ხშირ შემთხვევაში ადმინისტრაციის რეაგირება 
ფიზიკური ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით არ იყო ადეკვატური და შესაძლოა მხოლოდ სიტყვიერი 
გაფრთხილებით შემოფარგლულიყვნენ. გარდა ამისა, კვლევამ აჩვენა, რომ პატიმრებს შორის ძალადობასთან 
გამკლავების კუთხით ერთ-ერთ გამოწვევას წარმოადგენს პატიმრების უარი განაცხადონ ძალადობის 
ფაქტებთან დაკავშირებით და ეს პირდაპირ უკავშირდება დაწესებულებებში არსებულ სუბკულტურულ გარემოს.

ყოფილი პატიმარი: „N16-ში ძალადობაზე მთელი ციხე გაგიჟებულია და საკმაოდ 
სერიოზული სანქციებია, შეიძლება საერთოდ გაუშვან N16-დან თუ სერიზოული ძალადობა 
დაფიქსირდა“.

ყოფილი პატიმარი: „ადმინისტრაცია საქმის კურსში არ არის. ვერ დასჯის, ვერ გაიგებენ, 
დამადასტურებელი საბუთი არ იქნება, იტყვის წავიქეცი, ან რავი, მეძინაო, ასე ხშირად 
ხდებოდა, ადმინისტრაციას რომ არ გაეგო“.

•	 ძალადობრივი გარემოს შედეგები პატიმართა ჯანმრთელობის  

        მდგომარეობაზე

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ძალადობრივი გარემო 
სერიოზულ გავლენას ახდენს პატიმრებზე, განსაკუთრებით მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. პენიტენციურ 
დაწესებულებებში არსებული სუბკულტურული გარემოს გამო, პატიმრები ემორჩილებიან იქ არსებულ დაუწერელ 
წესებს, მუდმივად ფიქრობენ მათ მიერ გადადგმულ ნებისმიერ ნაბიჯზე. პირადი უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, 
პატიმრების დიდი ნაწილი იძულებული ხდება ითამაშოს სხვადასხვა სახის როლი და ბოლომდე ჩაერთოს 
ციხეში არსებული ცხოვრების პროცესში. პატიმართა ნაწილი აღნიშნავს, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში 
სულ სხვა ცხოვრებაა, ცალკე სახელმწიფოა და ა.შ. გარდა ამისა, ე.წ. „საერთოს“ შეგროვების პროცესში, 
ფაქტობრივად, იძულებითი მონაწილოება, დამატებით ზეწოლის ფაქტორია პატიმრებზე, რის გამოც ისინი 
მუდმივი შფოთვისა და დაძაბულობის ქვეშ იმყოფებიან. თუმცა, კვლევამ აჩვენა, რომ N16 დაწესებულებაში, 
სადაც მეტ-ნაკლებად სუბკულტურისგან თავისუფალი გარემოა, პატიმრებზე ზეწოლის ასეთი სახის ფაქტებს 
ნაკლებად აქვს ადგილი.

ყოფილი პატიმარი: „გააჩნია ადამიანს, ადამიანის კატეგორიაზეა დამოკიდებული, ზოგს 
უწევს მაგაზე დაძაბულად ფიქრი და ყოფნა და ზოგს არ უწევს, იმიტომ რომ, მისი ცხოვრების 
წესია და ჩვევა. ზოგისთვის შესაძლებელია სტრესი იყოს, რადგანაც არ არის მისთვის ეს 
ჩვეული ცხოვრება“.

ყოფილი პატიმარი: „სულ დაძაბული ხარ, სულ გეშინია. ანუ, ციხე ისედაც „კლიშეების“ 
ნორმებით არის და კიდე დამატებით ვიღაცა გიწესებს რაღაცეებს, წნეხია. ადაპტაციის 
წნეხი და მეორე წნეხია ამ სუბკულტურის წნეხი“.
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•	 პენიტენციური დაწესებულების პერსონალზე ძალადობა

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ დაწესებულებებში ადგილი აქვს პატიმრების მხრიდან პერსონალზე 
ძალადობის შემთხვევებსაც. რესპონდენტების ნაწილის განმარტებით, დაწესებულების პერსონალზე 
ძალადობის შემთხვევები განსაკუთრებით გახშირდა 2012 წლის შემდეგ. პერსონალზე ძალადობის შემთხვევებზე 
რეაგირებასთან დაკავშირებით, რესპონდენტთა მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არაერთგვაროვანია.  
ნაწილის განმარტებით, ასეთი სახის ძალადობის შემთხვევაში, პატიმრებს ეკისრებოდათ პასუხისმგებლობა - 
დისციპლინური სახდელი, დახურულ ტიპის დაწესებულებაში გადაყვანა ან იწყებოდა სისხლისსამართლებრივი 
დევნა. გარდა ამისა, აღნიშნა, რომ სუბკულტურაში არსებული წესების თანახმად, დაწესებულების პერსონალზე 
ძალადობა არ ითვლება მისაღებ საქციელად. მათი განმარტებით, ამით ფუჭდება ე.წ. „პალაჟენია“  და ამის 
გამო, პატიმარი, ვინც მსგავს საქციელს ჩაიდენს, შეიძლება დაისაჯოს „მაყურებლის“ მხრიდან.

რესპონდენტების ნაწილმა ისაუბრა საპირისპირო პრაქტიკის თაობაზე. მათი განმარტებით, პერსონალზე 
ხორციელდებოდა ძალადობა და მათ ძირითადად აყენებდნენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას. იმ შემთხვევაში, თუკი 
პატიმარი იყო კრიმინალური ავტორიტეტი და დაწესებულების ადმინისტრაციას არ აწყობდა ამ პატიმრის 
სხვა დაწესებულებაში გადაყვანა, ადმინისტრაცია ცდილობდა, ე.წ. „პალაჟენეცთან“ ერთად, შეერიგებინა 
თანამშრომელი და კონკრეტული პატიმარი. გარდა ამისა, რესპონდენტების მხრიდან ასევე ითქვა, რომ თუ 
ასეთი კონფლიქტი ხდებოდა, ადმინისტრაცია საერთოდ არ რეაგირებდა ამ ფაქტებზე და იყო შემთხვევები, 
რომ ამის გამო თანამშრომელი სხვა განყოფილებაშიც კი გადაიყვანეს.

ყოფილი პატიმარი: „ჩვეულებრივი პატიმრის მიერ თუ განხორციელდება ესეთი, რა თქმა 
უნდა, დისციპლინურსაც მიიღებს და შეიძლება დახურულ დაწესებულებაში გადაიყვანონ“.

ყოფილი თანამშრომელი: „მაგრამ ერთი რა არის, იცით? თუ თანამშრომელი მართლა 
მოწოდების სიმაღლეზე იყო და დაუმსახურებლად შეურაცხყოფას აყენებდა პატიმარი, იქ 
უკვე თვითონ „მაყურებელი“ სჯიდა იმ პატიმარს“.

ყოფილი თანამშრომელი: „პატიმარს და თანამშრომელს შეარიგებს ადმინისტრაციის 
წარმომადგენელი და „პალაჟენეცი“. ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუ პატიმარი „მაყურებელია“ 
და როდესაც ადმინისტრაციას არ აწყობს ამ „მაყურებლის“ „გაკრიტვა“ ანუ დახურულში 
გადაყვანა, ვინაიდან ეს ადამიანი 100-200 კაცს კარგად აკონტროლებს და წესრიგია 
დაწესებულებაში“.

ყოფილი თანამშრომელი: „არა, არავითარი რეაგირება, ეს ყველაფერი ჩაფარცხული 
იყო. ჩამოშორება ხდებოდა რეჟიმის თანამშრომლის, მაგალითად, სართულიდან, ისეთი 
სამუშაოს მიცემა, რომელიც პატიმრებთან შეხებას არ მოითხოვდა“. 

ყოფილი თანამშრომელი: „დაცულები საერთოდ არ ვიყავით. იყო იქ პატიმარი ერთ-ერთი, 
რომელმაც თანამშრომელს „კარმუშკიდან“ ცხელი საჭმელი შეასხა და არანაირი დასჯა არ 
მოყოლია“.

დ) რესპონდენტების მოსაზრებები სამომავლო ნაბიჯებთან 
დაკავშირებით

ყოფილი პატიმრების განმარტებით, არაფორმალური ჯგუფების გავლენის შემცირების მიზნით, მნიშვნელოვანია 
პატარა ციხეების აშენება და პატიმართა კლასიფიკაცია სხვადასხვა რისკ-ჯგუფების მიხედვით. მათი 
შეფასებით, ეს უფრო გაადავილებს ციხეების მართვას და გარკვეულ ჯგუფებს აღარ ექნებათ შესაძლებლობა 
ნეგატიური გავლენა მოახდინონ სხვა პატიმრებზე. მათი განმარტებით, ასევე აუცილებელია კვალიფიციური 
თანამშრომლების შერჩევა, მათი ფსიქოლოგიური მომზადება, რადგანაც უმეტესობა იმიტომ მუშაობს 
დაწესებულებებში, რომ მათ უბრალოდ სხვა არჩევანი არ აქვთ. რამდენიმე რესპონდენტმა განაცხადა, რომ 
თუკი ყველა დაწესებულება იქნებოდა ისეთი სახის, როგორიც არის N16 დაწესებულება, ამ პრობლემას 
ადვილად გაუმკლავდებოდნენ. თუმცა, რესპონდენტების ნაწილმა განაცხადა, რომ კრიმინალურ სუბკულტურას 
ძალიან ღრმად აქვს გამჯდარი ფესვები, არაფრის შეცვლა არ არის საჭირო, ვინაიდან იმ ფუნქციას, რასაც 
არაფორმალური ჯგუფები ასრულებენ, დაწესებულების ადმინისტრაცია რეალურად ვერ შეასრულებს.

ყოფილი პატიმარი: „უნდა მოხდეს ციხეების ზომების შემცირება, 2000 კაციან ციხეს, 
მესმის, რომ ვერ მართავენ სხვანაირად. 200 კაციანი ციხეები უნდა იყოს და უნდა მოხდეს 
პატიმრების დაყოფა“.

ყოფილი პატიმარი: „ეგ სტალინის ჩამოყალიბებული მენტალიტეტია და ჩამოაყალიბა 
იმიტომ, რომ წესრიგი ყოფილიყო ციხეებში, ბოდიში და, ნახირს რომ მენახირე არ ჰყავდეს, 
ხომ დაიფანტებიან? მწყემსივით არის, ადმინისტრაცია ვერ შეასრულებს ამ როლს“.
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ყოფილი თანამშრომლების განმარტებით, კრიმინალურ სუბკულტურასთან ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი 
იარაღი არის პატარა ზომის ციხეების აშენება და პატიმართა კლასიფიკაცია. თუმცა, მათი განმარტებით, 
მხოლოდ აღნიშნული ნაბიჯი არ არის საკმარისი რეალური ცვლილებების განსახორციელებლად. მათი 
შეფასებით, ერთ-ერთ მთავარი გამოწვევა არის თანამშრომლებში არსებული ინსტიტუციური კულტურა, 
რის გამოც, ისინი ფაქტობრივად ამ სუბკულტურის შემადგენელი ნაწილი ხდებიან. აქედან გამომდინარე, 
მნიშვნელოვანია კვალიფიციური თანამშრომლების მოზიდვა, მათი გადამზადება, მოტივაციის ამაღლება 
და სოციალური დაცვის გარანტიების შექმნა. მათი შეფასებით, ციხეში მუშაობა არ ითვლება პრესტიჟულად, 
ვერ ხერხდება კვალიფიციური კადრების შენარჩუნება და არის პერსონალის საკმაოდ მაღალი დენადობა. 
გარდა ამისა, ერთ-ერთ პრობლემად რესპონდენტებმა დაასახელეს ის ფაქტი, რომ საშუალო და დაბალი 
რგოლის თანამშრომლებისთვის არ არის განსაზღვრული ფუნქციონალური უფლება-მოვალეობები და 
ისინი დამოუკიდებლად ვერ იღებენ გადაწყეტილებებს დაწესებულების ადმინისტრაციის მითითების გარეშე. 
მიზეზებად ასევე დასახელდა რთული სამუშაო და ამის ფონზე დაბალი ანაზღაურება, რის გამოც დაბალია 
თანამშრომელთა  მოტივაცია, დარჩნენ სამუშაოდ ამ სისტემაში.

ყოფილი პატიმარი: „მივესალმები იმას, რომ კლასიფიკაცია მოხდეს საკნების, სადაც 
პირველი ნასამართლევი მეორესთან არ იჯდება, არ აფუჭებენ ერთმანეთს“.

ყოფილი პატიმარი: „თვითონ თანამშრომლებმაც და ხელმძღვანელობამაც უნდა შეიგნონ, 
გააცნობიერონ, რომ ეს ჯგუფი - არაფორმალური დაჯგუფებები - არ არის საჭირო ციხეებში. 
უნდა სხვანაირად იაზროვნონ, ცნობიერება აიმაღლონ“.

ექსპერტების განმარტებით, კრიმინალური სუბკულტურის გავლენების შესამცირებლად მნიშვნელოვანია 
პოლიტიკური ნების არსებობა. ექსპერტებმა ასევე  ხაზი გაუსვეს, რომ მნიშვნელოვანია პატარა ციხეების 
არსებობა, სადაც იქნებოდა პატიმართა კლასიფიკაციის შესაძლებლობა. მათი განმარტებით, ამ კუთხით 
ყველაზე კარგი ნაბიჯია, გავლენის მქონე პატიმრების განცალკევება ისეთი სახით, რომ არ მოხდეს იმაზე 
მეტად იზოლირება, ვიდრე ამას მოითხოვს ობიექტური საჭიროება. ასევე მნიშვნელოვანია ვადაზე ადრე 
გათავისუფლების მექანიზმის ეფექტურად ამუშავება, რათა პატიმრებს გაუჩნდეთ რეალური განცდა, რომ 
გარკვეული სახის ნაბიჯების გადადგმის შემთხვევაში, მათი ქცევა წახალისებული იქნება. გარდა ამისა, სხვა 
რესპონდენტების მსგავსად, ექსპერტებმა ხაზის გაუსვეს, რომ მნიშვნელოვანია თანამშრომლების სამუშაო 
პირობების გაუმჯობესება, მოტივაციის ამაღლება, კვალიფიციური კადრების მოზიდვა, მათი გადამზადება და 
შემდგომში უკვე შენარჩუნება. მათი შეფასებით, ასევე მნიშვნელოვანია სარებილიტაციო პროგრამების უფრო 
განვითარება და მისი მიბმა პატიმრების წახალისების სისტემასთან. რესპონდენტების უმრავლესობამ ხაზი 
გაუსვა უწყებათაშორისი თანამშრომლობის მნიშვნელობას.

ექსპერტი: „მთავარი მაინც პოლიტიკურ ნებას უკავშირდება, თუკი სახელმწიფოს ექნება 
პოლიტიკური ნება, სრულიად შესაძლებელია, რომ ერთხელ და სამუდამოდ განიკურნოს 
ამ სენისგან ქვეყანა“.

ექსპერტი: „პირველ რიგში, აუცილებელია, რომ სახელმწიფოს ნება იყოს, რესურსი 
გამოიყოს შესაბამისი, არ ხდებოდეს კადრების გადინება, ხდებოდეს პატარა ციხეების 
მშენებლობა და ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება“.

როგორც სახალხო დამცველის/პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიშებში, ასევე სხვადასხვა 
ორგანიზაციების ანგარიშებშია აღნიშნული, დიდი ზომის პენიტენციური დაწესებულებები80 არის ერთ-ერთი 
გამოწვევა პენიტენციურ სისტემაში, რის გამოც ადმინისტრაციას უჭირს ეფექტური კონტროლი განახორციელოს 
დაწესებულების ტერიტორიაზე. კვლევებში/ანგარიშებში ასევე საუბარია, რომ პრობლემას წარმოადგენს 
თანამშრომელთა დენადობა81 პენიტენციური სისტემიდან, შესაბამისად, გაცემულია არაერთი რეკომენდაცია, 
რომელიც უკავშირდება პერსონალის სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას,82 მოტივაციის,  კვალიფიკაციის 
ამაღლებას და სოციალური დაცვის გარანტიების გაუმჯობესებას. გარდა ამისა, კვლევებში აღნიშნულია, რომ 
სახელმწიფოს არ აქვს შემუშავებული კრიმინალურ სუბკულტურასთან ბრძოლის გეგმა.83

•		 კრიმინალური სუბკულტურის/არაფორმალური ჯგუფების გავლენის    
        შემცირების შესაძლო შედეგები

ყოფილი პატიმრების უმრავლესობის შეფასებით, კრიმინალური სუბკულტურის/არაფორმალური ჯგუფების 
გავლენის შემცირებას დაწესებულებებში პირველ ეტაპზე შესაძლოა მოყვეს საკმაოდ მძიმე შედეგები. მათი 
განმარტებით, ადმინისტრაციას არ აქვს რესურსი, რომ დიდი ზომის დაწესებულებებში აკონტროლოს სიტუაცია 
80  პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში, გვ. 35
81  პენიტენციური სისტემის პერსონალი, სამაგიდე კვლევა, ნ. ცაგარელი, გვ. 50
82  საქართველოს პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა უფლებრივი მდგომარეობის, სამუშაო პირობების და კმაყოფილების 
კვლევის ანგარიში (GCRT), 2019, გვ. 4-10
83 პენიტენციური დაწესებულებებიდან მსჯავრდებულთა განთავისუფლებისათვის მომზადების პროცესი, როგორც „გარდამავალი 
მენეჯმენტის“ შემადგენელი ნაწილი, „თანადგომა, „RIVG”,  გვ. 109



60

უსაფრთხოების კუთხით და ამისთვის სჭირდება არაფორმალური ჯგუფები. ასეთი ნაბიჯების გადადგმის 
შემთხვევაში, თითქმის ყველა რესპონდენტმა (ყოფილმა პატიმარმა) განაცხადა, რომ დაწესებულებებში დაიწყება 
ქაოსი, დაძაბულობა, დაპირისპირებები, რის კონტროლსაც ადმინისტრაცია ვერ შეძლებს.  რესპონდენტების 
ნაწილის განმარტებით, თუკი ასეთი სახის ცვლილებები ძალიან ფრთხილად არ გაკეთდა, შესაძლოა ამას ბუნტიც 
კი მოყვეს. თუმცა, რესპონდენტების ნაწილის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი სახის ცვლილებებს 
პირველ ეტაპზე გარკვეული გართულებები მოყვება, არაფორმალური ჯგუფების/კრიმინალური სუბკულტურის 
გავლენის შემცირება შესაძლებელია და ამის კარგი მაგალითია N16 დაწესებულება.

ყოფილი პატიმარი: „სხვაგვარად 900 კაცზე შეუძლებელია და მაგათი ინსტიტუცია რომ უცებ 
გამოაცალო, შეიძლება ზონამ დაჭამოს ერთმანეთი ისე, რომ ვერც კი გააკონტროლო“.

ყოფილი პატიმარი: „N16 დაწესებულების მაგალითზე გეტყვი, რომ იქ, სადაც არ ხდება ეს 
შიდა მართვა, სუბკულტურა, როგორც ცა და დედამიწა, ისეთი განსხვავებაა“.

ყოფილი თანამშრომლების უმრავლესობის განმარტებით, არაფორმალური ჯგუფების/კრიმინალური 
სუბკულტურის გავლენის შემცირება შესაძლებელია, ამისათვის საჭიროა პოლიტიკური ნება და სახელმწიფოს 
მიერ ჩამოყალიბებული წინასწარ გათვლილი კონკრეტული გეგმა. გარკვეული რესპონდენტების 
განმარტებით, ასეთი ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში, პირველ ეტაპზე, დაწესებულებებში 
დაიწყება გარკვეული სახის გართულებები, თუმცა სწორი ნაბიჯების გადადგმის შემთხვევაში ეს დაძლევადია. 
რამდენიმე რესპონდენტმა განაცხადა, რომ კრიმინალური სუბკულტურის გავლენების შემცირება ბოლომდე 
ვერ მოხერხდება და ეს შესაძლებელია მხოლოდ ძალადობრივი მეთოდების გამოყენების შემთხვევაში.

ყოფილი თანამშრომელი: „არანაირ პრობლემებს არ გამოიწვევს, პასუხისმგებლობა უნდა 
აიღოს ადმინისტრაციამ და გამოსავალი მესახება, რომ ეს სუბკულტურა ყველა ერთად 
უნდა შეყარო და მორჩა! ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოში არის დიდი ციხეები. 
დიდი ციხეების მართვა ძაან რთულია“.

ყოფილი თანამშრომელი: „თავიდან ალბათ კონფლიქტები იქნება, თუ ვინმე დააპირებს 
მათი ფრთების შეკვეცას, მაგრამ ნელ-ნელა ეს დარეგულირდება. უბრალოდ უნდა იყოს 
სურვილი და ნება“.

ექსპერტების უმრავლესობის განმარტებით, არაფორმალური ჯგუფების/კრიმინალური სუბკულტურის გავლენის 
შემცირებას გარკვეული სახის გართულებები აუცილებლად მოყვება დაწესებულებებში. მათი შეფასებით, 
პენიტენციური დაწესებულებების დღეს არსებული მართვა ბოლომდე არის აგებული არაფორმალური ჯგუფების 
გავლენების გამოყენებაზე და ამის უცებ გამოცლა გამოიწვევს ქაოსს და დაძაბულობას დაწესებულებებში. 
თუმცა, რესპონდენტების ნაწილმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ არაფორმალური ჯგუფების/კრიმინალური 
სუბკულტურის გავლენების შემცირება სავსებით შესაძლებელია, თუ ნაბიჯები ეტაპობრივად გადაიდგმება. მათი 
შეფასებით, შიში, რომ ამას შეიძლება მოყვეს ბუნტი, არ უნდა გახდეს იმის საფუძველი, რომ დღევანდელი 
სტატუს-კვო შენარჩუნდეს. ზოგიერთი ექსპერტის შეფასებით, გარკვეულ ეტაპზე შესაძლებელია დადგეს 
ლეგიტიმური ძალის გამოყენების საჭიროებაც.

ექსპერტი: „ელემენტარული რაღაცის შეცვლა ეხლა ამ პერიოდში და პირობებში 
ადრინდელზე კიდევ უფრო მძიმე შეიძლება იყოს და ძალიან სერიოზული შედეგები 
შეიძლება გამოიწვიოს ბუნტის ჩათვლით, ლეგიტიმური ძალის გამოყენება შეიძლება რაღაც 
პერიოდში გახდეს აუცილებელი, მაგრამ მართლზომიერი ძალის გამოყენება“.

ექსპერტი: „ეტაპობრივად თუ სწორად და გამიზნულად იქნება, და ასევე, ადმინისტრაცია თუ 
ზუსტად ჩაერთვება. მე მგონია რომ ადმინისტრაციას ამის რესურსი და ფუნქცია აქვს, რომ 
ჩაანაცვლოს ე.წ. „მაყურებლების“ კონტროლი“.

•	 პატიმრების გამოყენება დაწესებულების მართვის პროცესში

ყოფილი პატიმრების განმარტებით, პატიმრების გამოყენება დაწესებულების მართვის პროცესში 
შესაძლებელია და ამ კუთხით მათ შეუძლიათ პოზიტიური როლის შესრულება. ამის მაგალითად მოყვანილი 
იქნა N16 დაწესებულება, სადაც პატიმრები სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო აქტივობებს 
აორგანიზებენ. თუმცა, რესპონდენტების ნაწილის განმარტებით, ასეთი სახის ახლო თანამშრომლობა, 
ზოგადად მაინც ნეგატიურ დამოკიდებულებას იწვევს პატიმრების მხრიდან. მათი განმარტებით, სასურველია, 
რომ პატიმრები იყვნენ ჩართულნი დაწესებულების მართვის სპეციფიკურ კომპონენტებში, მაგალითად, 
სარეაბილიტაციო პროგრამების ორგანიზებაში. რამდენიმე ყოფილმა პატიმარმა განაცხადა, რომ მათი 
ჩართულობა დაწესებულების მართვის პროცესში არცერთ შემთხვევაში არ უნდა ხდებოდეს.

ყოფილი პატიმარი: „N6 დაწესებულებაში ჩვენ ვაორგანიზებდით რაღაცეებს. თუმცა, 
პატიმარს რომ პატიმარი აღარ ჰქვია და მეორეზე მეტი უფლებები აქვს, ცოტა ისე გიყურებენ 
და შეიძლება ვერ გამოვიდეს ეგ“.
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ყოფილი პატიმარი: „იცით, ბევრი პოზიტიური როლის შესრულება შეუძლიათ. ძაან 
ბევრი საფიქრალი დრო აქვთ მაგათ და რატომ არ უნდა გამოიყენო ჭკვიანი პატიმრები 
მმართველობაში, მაგას ვერ ვხვდები, აუცილებელია ჩემი აზრით“.

ყოფილი თანამშრომლების ერთი ნაწილის განმარტებით, პატიმრების ჩართვა დაწესებულების მართვის 
პროცესში შესაძლებელია. მათი განმარტებით, პატიმრებშიც არიან პოზიტიური ლიდერები და მათ ნაწილს 
შეუძლია ამ კუთხით შეასრულონ დადებით როლი. თუმცა, ეს შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 
თუკი პატიმრები დაიყოფიან კატეგორიების მიხედვით და არ ექნებათ ერთმანეთზე უარყოფითი გავლენის 
მოხდენის შესაძლებლობა. ამის მაგალითად, მოყვანილი იყო N16 დაწესებულება, სადაც ძირითადად 
ერთი კატეგორიის პატიმრები არიან განთავსებულნი (რესპონდენტების უმრავლესობის შეფასებით ე.წ. 
„პატიოსნები“), რომლებიც სხვადასხვა სახის აქტივობებს აორგანიზებენ. ყოფილი თანამშრომლების ნაწილის 
შეფასებით, პატიმრების გამოყენება დაწესებულების მართვის პროცესში შესაძლებელია საგანმანათლებლო-
სარეაბილიტაციო პროგრამების დაორგანიზების ნაწილში და არავითარ შემთხვევაში, უსაფრთხობისა და 
წესრიგის უზრუნველყოფის ნაწილში. მათი განმარტებით, ეს უპირობოდ დაწესებულების ადმინისტრაციის 
ფუნქცია უნდა იყოს. თუმცა რესპონდენტების ნაწილის შეფასებით, პატიმრების გამოყენება დაწესებულების 
მართვის პროცესში საერთოდ არ უნდა ხდებოდეს.

ყოფილი თანამშრომელი: „რატომაც არა. იგივე ფოკუს ჯგუფები გავაკეთოთ, თავისი აზრი 
გვითხრან, დავხვეწოთ. შეუძლიათ, აბა, რა, პოზიტიური როლის შესრულება, პოზიტიური 
ლიდერები გამოვკვეთოთ. ანუ, „მაყურებელი“ კი არ იყოს პოზიტიური ლიდერი, ვინც კაი 
ტიპია, განათლებულია, ის იყოს და ერქვას ფლიგელის ლიდერი“.

ყოფილი თანამშრომელი: „არა, ეს ვერაფრით ვერ იქნება წესრიგი, ეს არის ფსევდო 
წესრიგი, რომელიც აუცილებლად რაღაც ეტაპის შემდეგ იწვევს უკურეაქციას და სიტუაციის 
გაუარესებას, იმიტომ რომ, სანაცვლოდ ისინი რაღაცა ისეთს ითხოვენ, რომ შემდეგ ვალი 
და სესხი ვერ გასწორდება“.

ექსპერტების შეფასებით, პატიმრების გამოყენება პენიტენციური დაწესებულების მართვის პროცესში 
შესაძლებელია, თუმცა მხოლოდ საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ორგანიზების პროცესში 
მათი ჩართვის შემთხვევაში. რესპონდენტების უმრავლესობის განმარტებით, რეჟიმის უზრუნველყოფის 
ნაწილში, მათი ჩართვა არ შეიძლება, ამისთვის დღევანდელი სისტემა არ არის მზად და ამან შეიძლება 
პირიქით გამოიწვიოს არაფორმალური ჯგუფების/კრიმინალური სუბკულტურის გაძლიერება. ვინაიდან, ისინი 
ამ როლს თავის ძალაუფლების გასაძლიერებლად გამოიყენებენ. რესპონდენტების ნაწილმა განაცხადა, რომ 
შესაძლებელია პატიმრების თვითმმართველობების ჩამოყალიბება, თუმცა, ეს სამომავლო პერსპექტივაა და 
ამისთვის მანამდე სხვა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას.

ექსპერტი: „მე ვთვლი, რომ საქართველოს კონტექსტში არაფერ კარგს ეს არ მოგვიტანს. 
ერთადერთი, რაშიც შეიძლება პატიმარი ჩართო, ეს არის შიდა სწავლების პროცესი 
სარეაბილიტაციო ღონისძიებაში“.

ექსპერტი: „იდეაში, ესე რომ ვთქვათ, რაღაცა თვითმმართველი რგოლის გაჩენა, 
ვგულისხმობ პოზიტიურად და არა რაღაცა შავ-ბნელი მიზნებისთვის, არ უნდა იყოს ურიგო 
და სამომავლოდ შეიძლება, თუ სისტემა წავა სწორი რეფორმით, სუბკულტურის მაღალ 
იერარქიაზე მყოფი ტიპები ჩაანაცვლონ“.

ე) ადგილობრივი პრაქტიკის კვლევის ძირითადი მიგნებები 

	 კვლევის შედეგები ცალსახად მიუთითებს, რომ თითქმის ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში (გარდა 
N16 დაბალი რისკის პენიტენციური დაწესებულებისა) შეინიშნება პატიმრების დაყოფა გავლენის ჯგუფების 
მიხედვით. კერძოდ, პატიმართა იერარქიაში გამოიყოფა შემდეგი ჯგუფები: ე.წ. „პალაჟენეცი“, რომელიც 
პატიმართა შორის ყველაზე მაღალი ავტორიტეტით სარგებლობს და იღებს ძირითად გადაწყვეტილებებს 
სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ე.წ. „მაყურებლები“, რომლებიც განსხვავებული უფლებამოსილებით 
არიან აღჭურვილნი დაკისრებული ფუნქციებისა და მათ კონტროლს დაქვემდებარებული ციხის ტერიტორიების 
მიხედვით. როგორც „პალაჟენეცი“, ისე ე.წ. „მაყურებლები“ ირჩევიან ე.წ. „კაი ბიჭების“ ჯგუფიდან. სწორედ 
„კაი ბიჭები“ ქმნიან მათ უახლოეს გარემოცვას და იზიარებენ სუბკულტურის იმავე ღირებულებებს. შემდეგ 
იერარქიულ საფეხურზე იმყოფებიან ე.წ. „მუჟიკები, „პატიოსნები“, რომლებიც შეადგენენ პატიმართა 
ძირითად მასას, არ ფიქრობენ ე.წ. „ქურდულ ცხოვრებაზე“, თუმცა, საჭიროების შემთხვევაში, ევალებათ 
ზედა ფენის მითითებების შესრულება, კიდევ უფრო ქვემოთ სუბკულტურის კიბეზე იმყოფებიან სამეურნეო 
სამსახურში ჩარიცხული პირები (უმეტესად მათ მოიხსენიებენ, როგორც ე.წ. „კაზიოლებს“), ცალკე ჯგუფს 
ქმნიან ე.წ. „გაქცეული“, „გადაკეტილი“ პატიმრები (პატიმართა ნაწილი მათ სხვადასხვა მასტიგმატიზებელი, 
შეურაცხმყოფელი ტერმინით მოიხსენიებს), შედარებით ახალ დაჯგუფებას წარმოადგენენ ე.წ. „ბანდიტები“, 
„ყაჩაღები“, „განგსტერები“, რომლებიც არ ემორჩილებიან ტრადიციულ ე.წ. „ქურდულ“ გავლენებს და ვერ 
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ეწერებიან წლების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ტრადიციულ სუბკულტურულ იერარქიაში. თუმცა, ეს ჯგუფი, 
წარმოადგენს პატიმრების საკმაოდ მცირე ნაწილს. ბოლოს ყველაზე მარგინალიზებულ ჯგუფს განეკუთვნებიან 
ე.წ. „ქათმები“, რომლებიც დაწესებულებაში სრულიად უუფლებო ჯგუფს წარმოადგენენ და ძირითადად 
ეკისრებათ არაპრესტიჟული, სხვა პატიმრებისთვის „შეურაცხმყოფელი“ სამუშაოს შესრულება (საპირფარეშოს 
დალაგება, სხვისი თეთრეულის რეცხვა და ა.შ);

	 კვლევის შედეგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ იერარქიულ ჯგუფში მოხვედრა პატიმრის განვლილი 
ცხოვრების წესით ან/და რიგ შემთხვევებში ჩადენილი დანაშაულის ხასიათით არის განპირობებული და 
დაწესებულებაში შესვლის პერიოდისთვის კონკრეტული ჯგუფისადმი მიკუთვნების საკითხი ფაქტობრივად უკვე 
გადაწყვეტილია, რის შესახებაც ინფორმაცია პენიტენციურ დაწესებულებაში, როგორც ადმინისტრაციისთვის, 
ისე პატიმრებისთვის ადვილად არის ხელმისაწვდომი. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მართალია, იერარქია 
ფაქტობრივად პატიმრის განვლილი ცხოვრებით უკვე განსაზღვრულია, თუმცა ამის შესახებ ინფორმაციის 
გაცვლა დაწესებულებების ადმინისტრაციასა და ე.წ. ავტორიტეტულ პატიმრებს შორის მაინც ხდება, რა დროსაც 
გათვალისწინებულია, როგორც გავლენის ჯგუფებს მიკუთვნებულობის, ასევე პატიმრის უსაფრთხოების 
საკითხიც. რაც შეეხება პატიმართა კონკრეტული ჯგუფის შიგნით განთავსებას, ეს საკითხი ძირითადად წყდება 
ცალკეული რეგიონისადმი კუთვნილების, რიგ შემთხვევაში კი უბნის ან სამეგობროს მიხედვით; 

	 კვლევამ ცხადყო, რომ ე.წ. „პალაჟენეცი“, „მაყურებელი“ დაწესებულებაში ვერ იარსებებს დაწესებულების 
ადმინისტრაციის მდუმარე თანხმობის ან უფრო მეტიც ხელშეწყობის გარეშე, რადგან იმ შემთხვევებში, თუ ის 
სრულად გავა ადმინისტრაციასთან შეთანხმებული ქმედების ფარგლებიდან და ადმინისტრაცია დაკარგავს 
მისი მართვის სადავეებს, დირექტორს ნებისმიერ დროს შეუძლია ე.წ. „მაყურებლის“ დახურული ტიპის 
დაწესებულებაში გადაყვანა და არსებული არაფორმალური მმართველის მოშორება დაწესებულებიდან. 
ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ ადმინისტრაციამ იცის მისდამი დაქვემდებარებულ დაწესებულებაში 
არსებული არაფორმალური გავლენების შესახებ და არსებული მდგომარეობა მისთვის მეტ-ნაკლებად 
მისაღებია;

	 ინფორმაციის ანალიზით ასევე გაირკვა, რომ ე.წ. კრიმინალური სამყარო საკმაოდ ტოლერანტულია 
ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მიმართ, უფრო მეტიც უმცირესობის წარმომადგენლობა ე.წ. 
„კრიმინალური კარიერის“ კუთხით, არანაირ დაბრკოლებას არ წარმოადგენს, თუმცა, ამის საპირისპიროდ 
ნებისმიერი გავლენის ჯგუფის მხრიდან უდიდეს წნეხს განიცდიან სექსუალური უმცირესობები, ან ის პატიმრები, 
რომლებიც  ავტორიტეტული პატიმრების გადაწყვეტილებით უფლებრივად ამ  ჯგუფს გაუთანაბრდნენ და ე.წ. 
„ქათმებთან“ ერთად არიან განთავსებულნი. იერარქიული თვალსაზრისით მათ ფაქტობრივად ვერანაირ 
უფლებაზე პრეტენზია ვერ ექნებათ. ხშირად ამგვარი უუფლებო მდგომარეობა ვიზუალურ გამოვლინებასაც 
ჰპოვებს და პატიმრებს ევალებათ სპეციალური ამოსაცნობი ნიშნის ტარება ხელზე ან ფეხზე მიმანიშნებელი 
სახვევის გაკეთების ფორმით. ამგვარი მიდგომა სრულიად მიუღებელია, ქმნის უდიდეს სტიგმას ამ ჯგუფის 
მიმართ და იწვევს მის სრულ მარგინალიზებას; 

	 ასევე გამოიკვეთა, რომ სუბკულტურული გავლენის ჯგუფის წევრობა არ არის მყარი, მუდმივი და ეს 
მდგომარეობა გარკვეული შემთხვევის, მიღებული ინფორმაციის ან მომხდარი ინციდენტის შედეგად შესაძლოა 
მარტივად შეიცვალოს. კერძოდ, შესაძლოა ძალიან სწრაფად მოხდეს პატიმრის ე.წ. „ჩამოქვეითება“, თუმცა, 
ზედა საფეხურზე გადასვლის შესაძლებლობა უფრო რთულად განხორციელებადია და ყველა კატეგორიისთვის 
შესაძლებელი არ არის. შიდა იერარქიის ცვლილებებთან დაკავშირებით, გადაწყვეტილებას „პალაჟენეცი“ და 
„მაყურებლები“ ერთობლივად იღებენ. ამგვარი გადაწყვეტილებების შესრულება და მათდამი დამორჩილება 
ყველა პატიმრისთვის სავალდებულოდ ითვლება;

	 კვლევამ ასევე ნათლად წარმოაჩინა, რომ საკვლევი პერიოდისთვის ე.წ. ავტორიტეტულ პატიმრებს 
ჰქონდათ სხვა პატიმრებისგან განსხვავებული საცხოვრებელი პირობები, როგორც საკნის მოწყობის, ასევე 
უფლებრივი მდგომარეობის (პაემნები, სატელეფონო ზარები, ამანათები, დაწესებულებაში დაშვებული ნივთები, 
გადაადგილების უპირატესი შესაძლებლობა) თვალსაზრისითაც, რაც ასევე ვლინდებოდა ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლებთან ფაქტობრივად შეუზღუდავი და დაუბრკოლებელი კავშირის შესაძლებლობაშიც, 
არსებული ფორმალური პროცედურების დაცვის გარეშე;

	 კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ მაღალი იერარქიის გავლენის ჯგუფებში მოხვედრის მთავარ 
მოტივატორს პატიმრებისთვის წარმოადგენს ძალაუფლებისა და პრივილეგიების მოპოვება პენიტენციურ 
დაწესებულებაში, ნაწილისთვის განმაპირობებელია დაცულობის, უსაფრთხოების შეგრძნება, პატიმართა 
გარკვეული ჯგუფი კი (უმეტესად ახალგაზრდები და არასრულწლოვნები) ასე იქცევა მიმბაძველობით, 
იქიდან გამომდინარე, რომ დაწესებულებაში არჩევანი არც ისე ფართოა და ისინი არჩევენ გარკვეული 
როლის მორგებას, რათა დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში მოიპოვონ უსაფრთხოება და გაიუმჯობესონ 
სასჯელის მოხდის პირობები. ახალგაზრდებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ასევე ე.წ. 
კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენელთა მხრიდან განხორციელებული აქტიური აგიტაცია, რომლის 
ფარგლებშიც ავტორიტეტები ცდილობენ ახალგაზრდების „გადაბირებას“;

	 რაც შეეხება პატიმართა პროცენტულ შემადგენლობას, რესპონდენტთა მიერ მოწოდებულ ვარაუდზე 
დაყრდნობით გამოიკვეთა, რომ ე.წ. „მაყურებლები“ და „კაი ბიჭები“ ციხის პოპულაციის მაქსიმუმ 20%-ს 
შეადგენენ, ყველაზე დიდი რაოდენობით დაახლოებით 70%-ი არიან ე.წ. „პატიოსნები“, ხოლო ქვედა ფენა 
(ე.წ. „კაზიოლები“, „ქათმები“) ქმნის პატიმართა მაქსიმუმ 10-20%-ს;
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	 კვლევამ ასევე გამოკვეთა, რომ გარკვეული განსხვავება სუბკულტურული ჯგუფების გავლენის კუთხით 
შეინიშნება დახურული და ღია ტიპის დაწესებულებებს შორის. რაც შეეხება N16 დაწესებულებას, აქ გავლენის 
ჯგუფებად დაყოფა არ ხდება იმ მოცემულობიდან გამომდინარე, რომ დაწესებულებაში ძირითადად ერთი 
კატეგორიის პატიმრები არიან თავმოყრილნი, „პალაჟენეცის“ არსებობა არ დადასტურდა ასევე N8 (გლდანის) 
დაწესებულებაში. განსხვავებულია სიტუაცია ქუთაისის N2 დაწესებულებაში, სადაც მიუხედავად დახურული 
ტიპისა, კრიმინალური სუბკულტურის გავლენები მძლავრია. რაც შეეხება ღია ტიპის დაწესებულებებს, ცხადი 
გახდა, რომ როგორც სხვადასხვა ჯგუფების არსებობა, ასევე მათი მართვაზე ზეგავლენა ყველაზე მეტად 
სწორედ ამ ტიპის დაწესებულებებშია თვალსაჩინო. გარკვეული სპეციფიკა გამოიკვეთა არასრულწლოვანთა 
სარეაბილიტაციო დაწესებულებაშიც, სადაც ცხადი გახდა, რომ კრიმინალური სუბკულტურული წესების 
ზედმიწევნით არცოდნის გამო, ადგილი აქვს ისეთ სიტუაციებს, რომლებიც არ ითვლება მიღებულად სხვა 
დაწესებულებებში, თუმცა, ეს განაპირობებს იმ სამწუხარო ფაქტსაც, რომ სრულწლოვანთა დაწესებულებაში 
გადასვლის შემდეგ ხშირად არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში მყოფ პატიმრებს „პასუხს სთხოვენ“ ამა თუ 
იმ ქმედების გამო;

	 როგორც კვლევიდან ირკვევა, მთელი რიგი მიმართულებებით ე.წ. „მაყურებლებს“ მნიშვნელოვანი 
გავლენის მოხდენა შეუძლიათ დაწესებულების მართვაზე, ისინი აქტიურად არიან ჩართულნი დაწესებულების 
ფუნქციონირების სხვადასხვა სეგმენტზე, კერძოდ, ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით შეუძლიათ 
ზეგავლენა მოახდინონ დაწესებულებაში წესრიგისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიმართულებით, 
პატიმრის მიღება-განთავსების პროცესზე, გასაჩივრების პროცედურაზე, პატიმრებს, ასევე პატიმრებსა 
და ადმინისტრაციას შორის წარმოქმნილი კონფლიქტების გადაჭრის მიმართულებით, სარეაბილიტაციო 
პროგრამებში ჩართვის პროცესზე, გარკვეული დოზით ერევიან სამედიცინო სერვისის მიღების, ასევე 
დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და პროტესტის ისეთი ფორმის გამოხატვის ნაწილში, როგორიც არის 
შიმშილობა;

	 კვლევამ ცხადყო, რომ ე.წ. „მაყურებლები“, ფაქტობრივად, ასრულებენ მედიატორის, შუამავლის 
ფუნქციას ადმინისტრაციასა და სხვა პატიმრებს შორის. როგორც ზემოთაც აღინიშნა, ამგვარი არაფორმალური 
დაყოფა არსებობს, ფაქტობრივად, ადმინისტრაციის ოფიციალური ან არაოფიციალური თანხმობით და 
ამ კავშირის საფუძველს წარმოადგენს ადმინისტრაციასა და მაყურებლებს შორის ურთიერთსარგებლის 
მიღების შესახებ არსებული შეთანხმება. კერძოდ, ადმინისტრაცია ამ კავშირის საშუალებით იღებს სიმშვიდესა 
და სიწყნარეს დაწესებულებაში, თავიდან იცილებს დაწესებულების პრობლემების გასაჯაროებას, ამის 
შესახებ ინფორმაციის გასვლას დაწესებულების ფარგლებს გარეთ (რამაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას 
ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა თანამდებობას), სანაცვლოდ კი ე.წ. „მაყურებლები“ იღებენ სხვადასხვა 
სახის სარგებელსა და შეღავათებს;

	 როგორც მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზის შედეგად გახდა ცნობილი, პატიმრებსა და 
ადმინისტრაციას შორის ერთი შეხედვით მშვიდი და პატივისცემაზე დაფუძნებული ურთიერთობაა, თუმცა 
გამოიკვეთა, რომ მაშინვე, როდესაც თანამშრომელთა და გავლენიან პატიმართა ინტერსი არ დაემთხვევა და 
ძალის დემონსტრირება გახდება საჭირო, პატიმრები დაუფიქრებლად უპირისპირდებიან თანამშრომლებს და 
ხშირად ეს საკმაოდ მძიმე ფორმითაც ხორციელდება;

	 ხშირ შემთხვევაში თანამშრომლები პატიმრებთან ერთად ქმნიან ინსტიტუციურ კულტურას პენიტენციურ 
დაწესებულებაში, ისინი იმეორებენ იმ მასტიგმატიზებელ ვერბალურ შეფასებებს, რომლებსაც პატიმართა ერთი 
ჯგუფი იყენებს მეორის მიმართ, ხშირად იცავენ იმ წესების ნაწილსაც, რომელიც სუბკულტურული მიდგომებით 
არის განსაზღვრული. თუმცა, აღნიშნული შეზღუდვების მოტივაციად ღიად არ ასახელებენ ინსტიტუციურ 
კულტურას და ამ ტიპის ქცევას სხვადასხვა, მათი მოსაზრებით, უფრო რაციონალურ და ლოგიკურ ახსნას 
უძებნიან;

	 როგორც კვლევამ აჩვენა, პენიტენციური დაწესებულების მართვაში გავლენიანი პატიმრების 
ჩართულობას (განსაკუთრებით ღია და რიგ დახურული ტიპის დაწესებულებებში) არცერთი რესპონდენტი 
უარყოფს, მეტიც, ამ გავლენას გამოკითხულთა უმრავლესობა 5 ქულიანი სისტემიდან 4-5 ქულით აფასებს. 
სხვა რესპონდენტები მათი ჩართულობის უფრო დაბალ ხარისხზე საუბრობენ, თუმცა, გარდა N16 და N8 
დაწესებულებებისა, ჩართულობის ნულოვან ან ძალიან მცირე მაჩვენებელზე არავინ მიუთითებს;

	 კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ არსებობს პატიმართა ნაწილის სამართავად გავლენიანი პატიმრების 
არაფორმალური რესურსის გამოყენების პრეცედენტებიც, როდესაც ცალკეულ პრობლემურ პატიმრებთან 
ურთიერთობისთვის დაწესებულება იყენებს სხვა მსჯავრდებულებს;

	 რაც შეეხება პატიმრებს შორის ურთიერთობას, აშკარაა, რომ მათ შორის უთანასწორო ურთიერთობაა, 
ქვედა და საშუალო იერარქიის საფეხურზე მყოფი პატიმრები ვალდებულნი არიან დაემორჩილონ მაღალი 
იერარქიის საფეხურზე მყოფი პატიმრების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, მათ მიერ განსაზღვრულ 
წესებს, მათ არ აქვთ აღნიშნული გადაწყვეტილებების გაპროტესტებისა და მათ დამორჩილებაზე უარის თქმის 
უფლება. რაოდენ პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, რაც უფრო მაღალია პატიმრის გავლენა, მით უფრო 
აქტიურად შეუძლია მას არ დაემორჩილოს მის მიერვე სხვებისთვის დადგენილ წესებს, ფაქტობრივად, მას 
შეუძლია არსებული მაღალი სტატუსის ხარჯზე მიიღოს ინდულგენცია სუბკულტურული წესების დარღვევაზე 
და ამაზე პასუხსაც ვერავინ მოსთხოვს;
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	 ინფორმაციის ანალიზის შედეგად, ცხადი გახდა, რომ ე.წ. „ქურდული წესები“ არ არის სრულად 
სტატიკური და შესაძლებელია მათი ნაწილი შეიცვალოს ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური სიტემის, 
ხელისუფლების მიდგომებისა და მმართველობის ტიპის შესაბამისად. კერძოდ, დროის გარკვეულ მონაკვეთში 
შესაძლოა დაშვებული გახდეს ისეთი ქმედება, რაც ადრე იკრძალებოდა ან პირიქით, მოგვიანებით აიკრძალოს 
ის, რაც გარკვეულ პერიოდში დაშვებული იყო. აქედან გამომდინარე, ცხადი ხდება, რომ სუბკულტურული 
წესები განიცდის ადაპტაციას და ერგება ქვეყანაში არსებულ რეალობასა და საჭიროებებს, რაც საბოლოო 
ჯამში წარმოადგენს ამ სისტემის მდგრადობის ერთ-ერთ მნიშნელოვან განმაპირობებელს. ამ სამყაროს 
წარმომადგენლები ცდილობენ, გარკვეულწილად მოარგონ მათი წესები საზოგადოების განვითარებასა 
და ევოლუციასაც, რათა ამ აზროვნებამ არ დაკარგოს მიმზიდველობა ახალგაზრდებს  შორის და არ იქცეს 
ძალიან მძიმე, აკრძალვებზე დაფუძნებულ ტვირთად, რომელში ჩართვის სურვილიც ე.წ. „მომავალს“ აღარ 
ექნება.

	 კვლევამ ცხადყო, რომ კრიმინალური სუბკულტურა წარმოადგენს ძალადობის წყაროს. კერძოდ, 
ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და ეკომონიკური ძალადობის იარაღს. ფიზიკურ ძალადობას ძირითადად 
ადგილი აქვს დასჯის მიზნით და მიზნად ისახავს ერთი ჯგუფის მიერ პატიმართა მეორე ჯგუფის დამორჩილებას 
ან გარკვეული დარღვევის გამო მათი სტატუსის შეცვლას, ჩამოქვეითებას. გამოკითხული რესპონდენტების 
მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ცხადყოფს, რომ ხშირად ადმინისტრაციას ან არ აქვს ინფორმაცია ამგვარი 
დაპირირსპირებების შესახებ, ან ცალკეულ შემთხვევებში შეგნებულად იჩენს უმოქმედობას კონფლიქტების 
განმუხტვასთან დაკავშირებით;

	 რაც შეეხება ფსიქოლოგიურ ძალადობას, ზემოქმედების ეს ფორმა განსაკუთრებით ხშირია და 
გულისხმობს პატიმრების იძულებას მათი სურვილის წინააღმდეგ შეასრულონ გარკვეული ქმედებები, 
მაგალითად, მონაწილეობა მიიღონ გარკვეული ფორმის პროტესტის გამოხატვაში, „საერთოს“ შეგროვებაში, 
დაემორჩილონ სუბკულტურის წესებსა და აკრძალვებს. თუ რომელიმე პატიმრის მხრიდან ამგვარი მორჩილება 
არ ხდება, იმ შემთხვევაშიც გამოიყენება ფსიქოლოგიური ძალადობის ისეთი ფორმები, როგორიცაა გარიყვა, 
იგნორირება, შესაძლოა საქმე ფიზიკურ ძალადობამდეც მივიდეს;

	 კიდევ ერთი განსაკუთრებით გავრცელებული ძალადობის ფორმაა ეკონომიკური ძალადობა. ამ ტიპის 
ზემოქმედება ძირითადად გამოიხატება ე.წ. „საერთოს“ შეგროვებაში, რაც რიგ შემთხვევებში, გულისხმობს 
ბარათზე თანხის ჩარიცხვას, უფრო ხშირად კი მოიაზრებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების შეგროვებას 
და მის განთავსებას „მაყურებლის“ ზედამხედველობის ქვეშ, ე.წ. „სატასაოში“. „საერთოს“ განკარვა ხდება 
როგორც გაჭირვებული პატიმრების დახმარების მიზნით, ასევე, რიგ შემთხვევებში, წარმოადგენს ვაჭრობისა 
და შემოსავლის მიღების წყაროს ავტორიტეტული პატიმრებისთვის. „საერთოში“ მონაწილეობაზე უარის 
თქმა იწვევს გარიყვას, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა პატიმრების მხარდაჭერის მიღებას და სხვა. გარდა 
ამისა, კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ არის ასევე საკმაოდ მაღალი ალბათობა იმისა, რომ ცალკეულ 
შემთხვევებში, ამ ე.წ. „საერთოს“ რეალიზაციისგან შემოსავლის მიღების პროცესში, ადმინისტრაცია 
კორუფციულ გარიგებაშია, პატიმართა გავლენიან ჯგუფის წევრებთან;

	 ცალკეულ შემთხვევებში რესპონდენტებმა ისაუბრეს სექსუალური ძალადობის შემთხვევებზეც, თუმცა 
გამოიკვეთა, რომ საკვლევ პერიოდში პატიმრებს შორის ძალადობის ეს ფორმა არ წარმოადგენდა სისტემურ 
პრობლემას;

	 კვლევის შედეგად ცხადი გახდა, რომ ის ძალადობრივი გარემო, რომელიც იქმნება პატიმრებს შორის 
სუბკულტურული წესებისა და გავლენების შედეგად, მნიშვნელოვან კვალს ტოვებს პატიმრების ფიზიკურ, თუ 
ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. გამოკითხულთა დიდმა ნაწილმა აღნიშნა, რომ მუდმივად უწევდა ფიქრი იმაზე, 
რომ რამე არ შეშლოდა, ვინმესთვის არ მიეცა კონფლიქტისა და დაპირისპირების საფუძველი. ხშირად, 
არსებული სტრესული და ანტაგონისტური გარემო იწვევს პატიმრებში შფოთვის, დაძაბულობის მატებას, ისინი 
მუდმივად არიან ზეწოლისა და ფსიქოლოგიური ზემოქმედების ქვეშ;

	 მართვაში პატიმართა ჩართულობასთან დაკავშირებით პატიმართა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მათ შეუძლიათ 
ლეგიტიმურად, გარკვეული საკანონმდებლო რეგულაციის ფარგლებში ჩართულნი იყვნენ ციხის მართვის 
კომპონენტში, მეორე ნაწილი ამგვარ საქმიანობას შეუძლებლად მიიჩნევს და ვერც ამის საჭიროებას ხედავს. 
ამ მიმართულებით აზრი გაიყო სხვა რესპონდენტებს შორისაც, ექსპერტებისა და ყოფილი თანამშრომლების 
ნაწილი მიიჩნევს, რომ პატიმართა მმართველობაში მონაწილეობა შესაძლებელია, თუმცა კატეგორიულად 
გამორიცხავს მათ ჩართვას უსაფრთხოების, წესრიგისა და ზოგადად არსებული სამართლებრივი რეჟიმის 
უზრუნველყოფის ნაწილში. მათი აზრით, ეს შესაძლებელია მხოლოდ გარკვეული სარეაბილიტაციო 
საქმიანობის მხარდაჭერისა და პატიმართა ამ მიმართულებით მობილიზების თვალსაზრისით. რესპონდენტთა 
მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ პატიმართა მმართველობაში ჩართვა მიზანშეწონილი არ არის, რადგან ეს 
ზრდის მათი გავლენების გაფართოების, არეულობისა და დაძაბულობის საფრთხეს.
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ა) კრიმინალური სუბკულტურა, როგორც ფენომენი

საერთაშორისო გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებული პატიმრებისთვის 
დამახასიათებელია გარკვეული სახის არაფორმალური წესების აღიარება. კრიმინალური სუბკულტურის 
ფარგლებში ჩამოყალიბებული ე.წ. „პატიმართა კოდექსი“ სხვადასხვა ქვეყნებში განსხვავდება თავისი შინაარსის, 
ფორმისა და გავლენების მიხედვით.  არსებობენ, ე.წ. „მტაცებლური“ ან „გადარჩენაზე ორიენტირებული“ 
კრიმინალური სუბკულტურები. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კრიმინალური სუბკულტურა 
ხასიათდება რასობრივი, ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით.  ასეთივე სახის სისტემები დამახასიათებელია სხვა 
ქვეყნის პენიტენციური დაწესებულებებისთვისაც. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში კრიმინალურ სუბკულტურას მსგავსი 
ნიშნები ნაკლებად ახასიათებს და ის ძირითადად აგებულია სხვა ტიპის ურთიერთობებზე, რომელიც წლების 
განმავლობაში ყალიბდებოდა და იცვლიდა სახეს. საქართველოს პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული 
სუბკულტურა, საბჭოთა პერიოდში, ჯერ კიდევ 20-30-იან წლებში ჩამოყალიბებული სისტემის მემკვიდრეა. 
ზუსტად ამიტომაც მას არ გააჩნია  მკვეთრად გამოხატული რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი ნიშანი. 
მართალია, კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა, რომ ეთნიკური და კუთხური ნიშნით საკნებში პატიმრების 
განთავსება საკმაოდ მიღებული ფორმაა, თუმცა სუბკულტურაში არსებული წესები ყველასთვის საერთოა. 
ქართულ ციხეებში დამკვიდრებული სუბკულტურა, იქ არსებული იერარქიები, წლების მანძილზე განიცდიდა 
ევოლუციას. არსებული არაფორმალური წესები არ არის სტატიკური და მათ ახასიათებთ მუტაციის უნარი. 
ამჟამად ჩამოყალიბებული სუბკულტურა, შეგვიძლია დავახასიათოთ როგორც „მტაცებლური“, ასევე 
„გადარჩენაზე ორიენტირებული“ სისტემა. სხვადასხვა დოზით, მას ეს ორივე ნიშანი ახასიათებს. 

საბჭოთა სისტემის რღვევის შემდგომ, დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში, კრიმინალურ 
სუბკულტურაში არსებული წესები განიცდიდა ცვლილებებს ქვეყანაში არსებული პოლიტიკის შესაბამისად 
და ცდილობდა მორგებოდა შექმნილ რეალობას. განსაკუთრებით ბოლო ორი ათეული წლის განმავლობაში 
განხორციელებულმა ცვლილებებმა, პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩამოაყალიბა კრიმინალურ სუბკულტურაში 
არსებული იერარქიებისა და წესების არაერთგვაროვანი აღქმა პატიმართა სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან, რაც 
ხელისუფლების ხელში საკმაოდ მძლავრი იარაღია ციხეებში არსებული სტერეოტიპების შეცვლის კუთხით. 
საქართველოში დღეს არსებულ ამ ფენომენს სხვა ქვეყნებში ჩამოყალიბებული ციხეების სუბკულტურებისგან 
ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება განასხვავებს. კრიმინალური სუბკულტურის ეს ფორმა, საბჭოთა 
პერიოდში, პირველ ეტაპზე ჩამოყალიბდა ციხეების („გულაგების“) შიგნით და მხოლოდ შემდგომ გავრცელდა 
საზოგადოებაში. მოხდა სუბკულტურული აზროვნების საზოგადოებაში გავრცელება და მისი არასასურველი 
პოპულარიზაცია, რაც გარკვეულწილად ინერციით დღემდე გრძელდება. აქედან გამომდინარე, ამ ფენომენთან 
გამკლავება მხოლოდ პენიტენციური დაწესებულების შიგნით, ფაქტობრივად, შეუძლებელია.  სუბკულტურასთან 
ბრძოლა მოითხოვს სახელმწიფოს ერთიან მიდგომას, სისხლის სამართლისა და პრევენციული პოლიტიკის 
მნიშვნელოვან რეფორმირებას. თუმცა, არსებულ სიტუაციაშიც სავსებით შესაძლებელია განხორციელდეს 
პენიტენციური სისტემის ფარგლებში კრიმინალური სუბკულტურის გავლენის შემცირება დაწესებულების 
მართვაზე, რაც უზრუნველყოფს კრიმინალური სუბკულტურისგან თავისუფალი გარემოს შექმნას პატიმართა 
უმრავლესობისთვის. 

რეკომენდაცია:

- ჩამოყალიბდეს კრიმინალურ სუბკულტურასთან ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგია, რომელიც უნდა 
მოექცეს სისხლის სამართლისა და დანაშაულის პრევენციის ერთიანი პოლიტიკის ფარგლებში. 
სტრატეგიის ჩამოყალიბებისას მნიშვნელოვანია როგორც სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლების, ასევე 
შესაბამისი განათლებისა და გამოცდილების მქონე პროფესიონალების ჩართულობის უზრუნველყოფა;

- ერთიანი პოლიტიკა უნდა ეფუძნებოდეს უწყებათაშორის თანამშრომლობას, სადაც  უწყებებს 
განსაზღვრული ექნებათ საკუთარი  როლი და ფუნქციები. მულტიუწყებრივი თანამშრომლობა 
გააერთიანებს როგორც საგანმანათლებლო და სოციალური დაცვის სისტემებს, ასევე  სამართალდამცავ 
ორგანოებსა და პენიტენიცურ სისტემას.



66

ბ) დიდი ზომის ციხეები

სხვა ქვეყნების გამოცდილების ანალიზი გვაჩვენებს, რომ კრიმინალური სუბკულტურის, არაფორმალური 
ჯგუფების გავლენები, განსაკუთრებით მძლავრია დიდი ზომის, ღია ტიპის დაწესებულებებში, სადაც პატიმართა 
რაოდენობა დიდია. მაგალითად, ციხის ბანდიტური დაჯგუფებები ამერიკის შეერთებულ შტატებში მხოლოდ 
1950-იანი წლებიდან გამოჩნდნენ, როდესაც ციხის კონტიგენტი წინა წლებთან შედარებით მკვეთრად გაიზარდა. 
მსგავსი რამ მოხდა ბრაზილიაშიც 1990-იან წლებში. სამხრეთ აფრიკაში კი აპართეიდის რეპრესიულმა 
პოლიტიკამ წარმოშვა საოცრად მძლავრი ციხის ბანდა, რომელიც  სამხრეთ აფრიკის  ციხეთა სისტემაში 
დღესაც არსებობს. ეს პროცესები შეგვიძლია შევადაროთ საბჭოთა „გულაგების“ სისტემას, სადაც პატიმრების 
რაოდენობის ზრდამ გამოიწვია  სუბკულტურის ფორმირება და გაძლიერება. ზუსტი პარალელის გავლება 
ზემოთ მითითებულ სისტემებთან სწორად არ მიგვაჩნია, თუმცა ქართულმა პრაქტიკამ აჩვენა, რომ დიდი ზომის 
ღია ტიპის დაწესებულებებში, სადაც 1000-ზე მეტ პატიმარს ერთმანეთთან ყოველდღიური კომუნიკაცია აქვს, 
სიტუაციის კონტროლი საკმაოდ გართულებულია. განსაკუთრებით რთულია დაწესებულების მართვა, როდესაც 
სრული დისბალანსია პატიმართა და თანამშრომელთა რაოდენობას შორის, რაც დღეს დამახასიათებელია 
თითქმის ყველა პენიტენციური დაწესებულებისთვის საქართველოში. შესაბამისად, ციხეებში, უსაფრთხოების 
შიდა სისტემის კონტროლის ძირითადი ტვირთი გადადის რიგით თანამშრომლებზე, რომლებმაც პატიმრებთან 
ყოველდღიური ურთიერთობით, დინამიური უსაფრთხოების ელემენტების გამოყენებით, უნდა შეძლონ 
პროცესების მართვა. არსებული რეალობის გათვალისწინებით, ეს ფაქტობრივად გადაუჭრელი ამოცანაა 
და ასეთ პირობებში სუბკულტურული გავლენები დაწესებულებებში კიდევ უფრო მძლავრია, შესაბამისად, 
ადმინისტრაციასა და თანამშრომლებს უჩნდებათ ცდუნება, დაწესებულების მართვა პატიმრების გამოყენებით 
განახორციელონ. დაწესებულებებში, სადაც დიდი რაოდენობით პატიმრებს  ერთმანეთთან  ყოველდღიური 
ურთიერთობა აქვთ, მხოლოდ სტატიკური უსაფრთხოების სისტემა (მაგ. ვიდეო კონტროლი), ვერ უზრუნველყოფს 
კონტროლის განხორციელებას. იმ ტიპის დაწესებულებებში კი, სადაც ტერიტორია სექტორებად, ფლიგელებად 
იყოფა, ხელმისაწვდომია დამოუკიდებელი სივრცეები (მაგ. ეზო, სპორტული მოედანი), სექტორებს/ფლიგელებს 
შორის პატიმრებს არ აქვთ ერთმანეთთან კონტაქტი, სტატიკური უსაფრთხოების  სისტემა (ინფრასტრუქტურა) 
ბევრად უფრო ამარტივებს შიდა პროცესების მართვას. შესაბამისად, დიდი ზომის დაწესებულებები, სადაც 
შესაძლებელი არ არის ინფრასტრუქტურული დაყოფა, მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. 

თუმცა, ერთმნიშვნელოვნად უნდა ითქვას, რომ მხოლოდ მცირე ზომის დაწესებულებები და დახურული ტიპის 
ინსტიტუციები ცალკე აღებული, არ წამოადგენს დაწესებულებაში არაფორმალური ჯგუფების გავლენების 
აღმოფხვრის გარანტს. ეს პირდაპირ არის დამოკიდებული ასევე დაწესებულების მენეჯმენტის უნარებსა და 
დაწესებულების შიგნით არსებულ ინსტიტუციურ კულტურაზე. კვლევის რესპონდენტების ნაწილმა განაცხადა, 
რომ ქუთაისის დახურული ტიპის დაწესებულებაში ადმინისტრაციის ხელშეწყობით, პატიმართა გარკვეულ 
ჯგუფებს დაწესებულების ტერიტორიაზე თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობა ეძლეოდათ. 
თუმცა კვლევამ, დაწესებულების მართვის კუთხით პოზიტიური გამოცდილებაც წარმოაჩინა, კერძოდ N16 
დაწესებულება, რომლის ზომა, პატიმართა (მაქსიმუმ 200), თანამშრომელთა რაოდენობა და დაწესებულებაში 
არსებული სივრცეები, იძლევა შესაძლებლობას შეიქმნას კრიმინალური სუბკულტურისგან თავისუფალი 
გარემო. 

ციხეების მშენებლობა, მაღალი უსაფრთხოების სისტემების გამო, საკმაოდ დიდ თანხებთან არის 
დაკავშირებული, თუმცა, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ გადადგას ნაბიჯები ახალი, 
მცირე ზომის დაწესებულებების მშენებლობების ან/და არსებული დაწესებულებების მოდიფიცირების 
მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, სუბკულტურის გავლენების შემცირებისკენ მიმართული რეფორმა 
აუცილებლად უნდა განვიხილოთ ერთიანი სისხლის სამართლის პოლიტიკის ფარგლებში. დღესდღეობით, 
პენიტენციური სისტემაში განთავსებულია 10 000 მდე პატიმარი, რაც საშუალო ევროპულ მაჩვენებელზე 
საკმაოდ მაღალია. მნიშვნელოვანია გადაიდგას ნაბიჯები არასაპატიმრო ღონისძიებების განვითარებისა 
და ვადაზე ადრე გათავისუფლების სისტემის გაუმჯობესების მიმართულებით, რაც პატიმართა რაოდენობის 
შემცირებას გამოიწვევს. ასეთი სახის ნაბიჯები არ უკავშირდება ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის 
შესუსტებას და არ გამორიცხავს კრიმინალის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკის არსებობას. 
ზემოთ მითითებული ცვლილებები შეამცირებს სახელმწიფოს ფინანსურ ტვირთს, შესაძლებელს გახდის 
განხორციელდეს პატიმართა კლასიფიკაცია და  დაწესებულებებში რისკების მიხედვით განთავსება, შექმნის 
ბევრად უსაფრთხო გარემოს, როგორც პატიმრებისთვის, ასევე თანამშრომლებისთვის და შეამცირებს 
კრიმინალური სუბკულტურის/არაფორმალური ჯგუფების გავლენას დაწესებულების მართვაზე.

რეკომენდაცია:

- მიზანშეწონილია მთავრობამ ჩამოყალიბოს პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის მოდიფიცირების 
მკაფიოდ განსაზღვრული, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გეგმა;

- ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმა უნდა იყოს ერთიანი სისხლის სამართლის პოლიტიკის ნაწილი, 
სადაც მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთდება არასაპატიმრო სასჯელებისა და ვადაზე ადრე გათავისუფლების 
სისტემის დახვეწასა და განვითარებაზე;

- განხორცილდეს პატიმართა კლასიფიკაცია რისკების მიხედვით, სადაც გათვალისწინებული იქნება 
მათი სუბკულტურასთან მიკუთვნებულობა, რათა გამოირიცხოს პატიმართა ერთი ჯგუფის გავლენა სხვა 
ნაკლები რისკის მქონე პატიმრებზე.
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გ) პატიმართა ჩართულობა დაწესებულების მართვის პროცესში

პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში განხორციელდა მცდელობები პატიმართა ჩართულობა 
გამოეყენებინათ, დაწესებულების მართვის პროცესში, თუმცა ამ კუთხით წარმატებული მაგალითების 
შესახებ ინფორმაცია ნაკლებად მოიპოვება. საქართველოში დაწესებულებების მართვის პრაქტიკის კვლევა 
ცხადყოფს, რომ პატიმართა ჩართვა მართვის პროცესში, თუკი ამას სამართლებრივ ჩარჩოებში მოავქცევთ, 
არათუ არ შეცვლის არსებულ სიტუაციას, არამედ უფრო გააძლიერებს არაფორმალური ჯგუფების გავლენას. 
სასურველია ადმინისტრაციასთან კოორდინირებულად განხორციელდეს პატიმართა ჩართულობა სხვადასხვა 
სახის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო, კულტურული ღონისძიებების ორგანიზების მიმართულებით, 
თუმცა, კატეგორიულად მიუღებელია მათი მონაწილეობა დაწესებულებაში რეჟიმისა და წესრიგის 
უზრუნველყოფის კუთხით. ცხადია, არ არის რეკომენდებული პატიმრების სრულად მოწყვეტა დაწესებულების 
ფუნქციონირების ყოველდღიური პროცესებისგან და ყველა  გადაწყვეტილების მათთან კომუნიკაციის გარეშე 
მიღება, რადგან ისინი თანამშრომლების მსგავსად არიან ციხის საზოგადოების/თემის წევრები და თითოეული 
გადაწყვეტილება მათ ცხოვრებისეულ რუტინას ეხება. შესაბამისად, ყველა პატიმარს უნდა ჰქონდეს 
შესაძლებლობა ადმინისტრაციას მიაწოდოს ნებისმიერი სახის მოსაზრება და ინფორმაცია საყოფაცხოვრებო 
თუ სხვა სახის პირობების გაუმჯობესების მიმართულებით. დაწესებულების ადმინისტრაციის მნიშვნელოვან 
ამოცანას უნდა წარმოადგენდეს, რომ ყველა პატიმარს თავისუფლად ჰქონდეს ადმინისტრაციასთან 
კომუნიკაციის შესაძლებლობა, მედიატორების („მაყურებლების“) გარეშე. თუმცა, დაწესებულების მართვის 
ისეთი სახის ელემენტები, რომლებიც უკავშირდება პატიმართა უსაფრთხოებასა და დაწესებულებებში წესრიგის 
შენარჩუნებას, ექსკლუზიურად დაწესებულების ადმინისტრაციის უფლებამოსილებას და ვალდებულებას უნდა 
განეკუთვნებოდეს. 

რეკომენდაციები:

- უზრუნველყოფილი იყოს ციხის პერსონალის თანაბარი ხელმისაწვდომობა და დამოკიდებულება 
პატიმართა სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ;

- ჩამოყალიბდეს დაწესებულების ადმინისტრაციასა და პატიმრებს შორის კომუნიკაციის  მექანიზმი, 
რომელიც გამორიცხავს კრიმინალურ სუბკულტურაში არსებულ იერარქიულ დამოკიდებულებას, 
პატიმართა არაფორმალურ გავლენებს და შესაძლებლობას აძლევს ყველა პატიმარს განახორციელოს 
თვითმმართველობის ლეგიტიმური  კომპონენტი მხოლოდ კანონით განსაზღვრული მიმართულებით, რაც 
ძირითადად მოიაზრებს საგანამანათლებლო-სარეაბილიტაციო ინიციატივებს.

დ) მატერიალური რესურსების დეფიციტი

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ რესურსების დეფიციტი პირდაპირ უკავშირდება საყოფაცხოვრებო 
პირობებთან დაკავშირებულ საკითხებსაც, კერძოდ, ტანსაცმლის არქონა, ჰიგიენურ საშუალებებზე დაბალი 
ხელმისაწვდომობა და სხვა. პატიმრების შესაბამისი მატერიალური პირობებით უზრუნველყოფა ციხის 
ადმინისტრაციიის ვალდებულებაა. მაგალითად, ყირგიზეთის პენიტენციური დეპარტამენტის ბიუჯეტი 
პენიტენციური სისტემის საჭიროებების მხოლოდ 35%-ს აკმაყოფილებდა, შესაბამისად, პატიმრები 
იძულებულნი იყვნენ, საკვების, უსაფრთხოებისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით, 
ერთმანეთზე ყოფილიყვნენ დამოკიდებულნი. თუ შევხედავთ, საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში არსებულ 
სიტუაციას, ცხადად ჩანს, რომ მსგავის სახის დეფიციტის აღმოფხვრის მიზნით, ე.წ. „საერთოს“ შეგროვებამ 
ნაწილობრივ მოდიფიცირება განიცადა და ამჟამად უკავშირდება სხვადასხვა ტიპის პროდუქტების იძულებით 
შეგროვებას პატიმრების მხრიდან. კვლევის შედეგად გამოკვეთილი პრაქტიკა აჩვენებს, რომ პატიმრების 
მიერ შეგროვილი პროდუქცია, შესაძლოა, ზოგ შემთხვევაში უნაწილდებოდეს სხვა, უქონელ პატიმრებს 
(ე.წ. „ბედალაგებს“), რითაც სუბკულტურა გარკვეულწილად ანაცვლებს ადმინისტრაციის ფუნქციას და ქმნის 
„საერთოს“ შეგროვების მოჩვენებითად კეთილშობილურ საფუძველს, შესაბამისად, ასაზრდოებს ერთ-ერთ 
ყველაზე მანკიერ და ძველ სუბკულტურულ ტრადიციას, რაც მუხედავად შენიღბვისა, რეალურად ემსახურება 
კრიმინალური ავტორიტეტებისა და მათთან დაკავშირებული პირების ფინანსურ უზრუნველყოფას. 

რეკომენდაცია:

- ხელისუფლებამ უზრუნველყოს პენიტენციური დაწესებულებების მომარაგება ყველა პატიმრისთვის 
თანაბრად ხელმისაწვდომი საყოფაცხოვრებო და ჰიგიენური საშუალებებით, რისი მიწოდებაც 
კანონმდებლობის შესაბამისად მის ვალდებულებას წარმოადგენს;

- აღმოფხვრას არაფორმალური გავლენები, რომლებიც ე.წ. ავტორიტეტებთან დაახლოებულ პირებს უქმნის 
დაწესებულებებში ცალკეული პრობლემების გადაჭრის უფრო ხელსაყრელ პირობებს და პრივილეგირებულ 
მდგომარეობაში აყენებს სხვა პატიმრებთან შედარებით.
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ე) ეკომონიკური ძალადობა, ე.წ. „საერთო“

კვლევამ ასევე გამოკვეთა სხვა სახის საგანგაშო ნიშნებიც, რომელიც ე.წ. „საერთოს“ შეგროვებას უკვავშირდება. 
გამოიკვეთა ორი სახის ტენდენცია - ერთი, როდესაც დაწესებულების ტერიტორიაზე გროვდება გარკვეული 
სახის პროდუქცია და მეორე, როდესაც „საერთოს“ შეგროვება ხორციელდება, მაგალითად „აჭარაბეთის“ და 
მსგავსი სახის ელექტრონული ბარათების ანგარიშებზე. აშკარად გამოიკვეთა, რომ  ე.წ. „საერთოსგან“ მიღებულ 
შემოსავალს, უმეტეს შემთხვევაში ინაწილებენ კრიმინალური ავტორიტეტები, ასევე, რიგ შემთხვევებში, იკვეთება 
ციხის ადმინისტრაციის ან/და თანამშრომლების სავარაუდო კორუფციული ინეტერესებიც. რესპონდენტების 
ნაწილის მხრიდან გამოითქვა მოსაზრება, რომ ამ პროცესში ჩართულია დაწესებულების ადმინისტრაცია. 
ლოგიკურადაც, ფაქტობრივად, შეუძლებელია მსგავსი პროცესების შესახებ ციხის მენეჯმენტს ინფორმაცია არ 
ჰქონდეს. სწორედ ამიტომ, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ შესაძლოა ამ პროცესში ზოგიერთი დაწესებულების 
თანამშრომელთა გარკვეული ჯგუფებიც არიან ჩართულნი. გარდა ამისა, შეიძლება დანამდვილებით აღინიშნოს, 
რომ  ე.წ. „საერთოს“ შეგროვების პროცესში პატიმრების დიდი ნაწილის ჩართულობა ფაქტობრივად იძულებით 
ხდება და ეს წარმოადგენს პატიმრებს შორის ძალადობის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზეზს. თუ პატიმართა ნაწილი 
უარს აცხადებს ე.წ. „საერთოში“ მონაწილეობაზე, ეს პირდაპირ უკავშირდება მათი პირადი უსაფრთხოების 
საკითხებს. 

რეკომენდაცია:

- სამართალდამცავ ორგანოებს შორის უწყებათაშორისი თანამშრომლობის გზით, ჩამოყალიბდეს, ე.წ. 
„საერთოს“, როგორც კრიმინალური სუბკულტურის ერთ-ერთ მექანიზმთან ბრძოლის სტრატეგია და 
გადაიდგას ნაბიჯები ამ მიმართულებით;

- დაწესებულებების ადმინისტრაციამ უზრუნველყოს პატიმართა უსაფრთხოება, რათა საერთოში 
მონაწილეობის მოტივაციას არ წარმოადგენდეს გავლენიანი პატიმრების ზეწოლისაგან თავის არიდება 
და საჭიროების შემთხვევაში ე.წ. მაყურებლების მხარდაჭერის მოპოვება.

ვ) პერსონალის უფლებრივი მდგომარეობა

პენიტენციური დაწესებულებების მართვისთვის საჭიროა კვალიფიციური პერსონალი. იმისათვის, რომ 
დაწესებულების პერსონალმა შეძლოს წარმატებული მუშაობა, აუცილებელია - მათი განგრძობადი 
გადამზადება. მნიშვნელოვანია თანამშრომლებმა ზუსტად იცოდნენ თავიანთი  უფლება-მოვალეოებები. 
მიეცეთ შესაძლებლობა შეასრულონ მათზე დაკისრებული ფუნქციები და ჰქონდეთ დაწესებულებაში მუშაობის 
გარკვეული სახის გამოცდილება. ამჟამად პენიტენციურ დაწესებულებებში პერსონალს განსაზღვრული 
აქვს გარკვეული სახის ფუნქციები, თუმცა იგი არ მოიცავს დეტალურ ინსტრუქციებს კრიზისულ სიტუაციებში 
მოქმედებასთან დაკავშირებით. კანონმდებლობაში ასახულია მხოლოდ ზოგადი დებულებები. ამავდროულად 
დაწესებულების პერსონალს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა საჭიროების შემთხვევაში დამოუკიდებლად 
იმოქმედოს და მიიღოს გარკვეული სახის გადაწყვეტილებები, თუმცა კვლევის ანალიზმა აჩვენა, რომ ციხეებში 
გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით მკაცრად ვერტიკალური სისტემაა. კრიზისულ სიტუაციებში 
მოქმედებისას, დაწესებულების პერსონალი ხელმძღვანელობს არა კანონმდებლობით გასაზღვრული 
ნორმებით, არამედ ციხის მენეჯმენტის, ძირითადად დირექტორის მიერ მიცემული მითითებებით. პრაქტიკამ 
აჩვენა, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში პერსონალზე თავდასხმებსა და მათ ფიზიკურ შეურაცხყოფას 
არცთუ  იშვიათი ხასითი აქვს. გამოიკვეთა უამრავი შემთხვევა, როდესაც მსგავს ფაქტებზე ადმინისტრაცია 
ან საერთოდ არ რეაგირებდა, ან ბრალს თანამშრომელს სდებდა და მისი რეაგირება არ იყო  შესაბამისი 
იმ გადაცდომისა, რაც პატიმრის მხრიდან განხორციელდა. ადმინისტრაციის მიერ ლეგიტიმური ზომების  
გამოყენებაზე უარის თქმა შეიძლება ისეთივე სახიფათო აღმოჩნდეს, როგორც უფლებამოსილების გადამეტება, 
თუკი ეს მიგვიყვანს ისეთ რეჟიმამდე, სადაც არასაკმარისი ზედამხედველობა და უწესრიგობაა. ასეთ 
პირობებში მუშაობა იწვევს თანამშრომლების გადაწვას. თანამშრომლები არ არიან დარწმუნებულნი, რომ 
კანონმდებლობით განსაზღვრული ფუნქციების შესრულებისას (მაგალითად, ლეგიტიმური ძალის მინიმალურად 
და პროპორციულად გამოყენება), მათ არ დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა, რაც იწვევს მათ იმედგაცრუებას 
და უქმნის დაუცველობის განცდას. ეს ყველაფერი ხდება იმის ფონზე, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში 
მუშაობა ზოგადად დაკავშირებულია საკმაოდ დიდ სტრესთან, არანორმირებულ გრაფიკთან, შვებულებით 
სრულად სარგებლობის შეუძლებლობასთან. აქედან გამომდინარე, პენიტენციური დაწესებულებებში 
დასაქმება არ ითვლება მიმზიდველად, ამავდროულად თანამშრომელთა დენადობა დაწესებულებებიდან 
საკმაოდ მაღალია, რის გამოც ვერ ხერხდება კვალიფიციური და გამოცდილი თანამშრომლების შენარჩუნება. 
მცირე რაოდენობით დარჩენილი პერსონალი (განსაკუთრებით დიდი ზომის დაწესებულებებში) ვერ ასრულებს 
დაკისრებულ ფუნქციებს, რის შევსებასაც ახდენს ციხეებში დამკვიდრებული კრიმინალური სუბკულტურა და მის 
ფარგლებში არსებული არაფორმალური ჯგუფები. 
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როგორც სხვა ქვეყნების გამოცდილება, ისე საქართველოში არსებულ პრაქტიკა აჩვენებს, რომ პენიტენციურ 
დაწესებულებებში კრიმინალური სუბკულტურის გავლენის ზრდის ერთ-ერთი მიზეზი არის არასაკმარისი 
ადამიანური რესურსი, რის ჩანაცვლებასაც ადმინისტრაცია ცდილობს მართვის პროცესში პატიმრების ჩართვით. 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული კვლევები მოწმობს, რომ ციხის ფორმალური მმართველობის 
ხარვეზებით წარმოქმნილ სიცარიელეს ციხის ბანდები ავსებენ. როგორც წესი, ციხის ფორმალურ 
მმართველობაში დეფიციტი ჩნდება მაშინ, როდესაც  პატიმრებსა და პერსონალს შორის ფარდობითი სხვაობა 
მაღალია. მაგალითად, ბრაზილიაში 137 პატიმარზე 1 თანამშრომელი მოდის, რაც, რასაკვირველია, ქმნის 
პრობლემებს დაწესებულების კონტროლის კუთხით. მსგავსი მდგომარებობაა  მოლდავეთშიც, „ბარენესტის“ 
ნახევრად ღია კოლონიაში, სადაც 2017 წელს 700 პატიმარი და 184 ციხის თანამშრომელი იყო. საქართველოში 
ამ კუთხით სრული დისბალანსია თანამშრომლებისა და პატიმრების რაოდენობას შორის. გამონაკლისს 
წარმოადგენს N16 დაწესებულება და სწორედ ამ დაწესებულებაშია შექმნილი კრიმინალური სუბკულტურისგან 
მეტ-ნაკლებად თავისუფალი გარემო.

რეკომენდაცია:

- დეტალურად განისაზღვროს დაწესებულების პერსონალის ფუნქციონალური უფლება-მოვალეობები 
(განსაკუთრებით კრიზისულ სიტუაციებში მოქმედებისას) განხორციელდეს პერსონალის გადამზადება და 
მათ მიეცეთ შესაძლებლობა, პრაქტიკაში გამოიყენონ არსებული უფლებამოსილება;

- უზრუნველყოფილი იყოს გონივრული ბალანსი დაწესებულების პერსონალსა და თანამშრომლებს შორის;

- გაუმჯობესდეს დაწესებულების პერსონალის სამართლებრივი და სოციალური დაცვის გარანტიები; 

- დაწესებულების მართვა განხორციელდეს უფლებამოსილების დელეგირებისა და გუნდური მუშაობის 
პრინციპების დაცვით, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს თანამშრომელთა განტვირთვასა და ცალკეული 
კადრის გადინების შემთხვევებში ციხის მართვის მდგრადობას;

- გადაიდგას ნაბიჯები დაწესებულების პერსონალის ხელფასების ზრდისა  და სხვა სახის წახალისების 
მექანიზმების გაუმჯობესების მიმართულებით;

- მიღებულ იქნას ზომები, რათა პერსონალს მუდმივად არ უხდებოდეს ზეგანაკვეთური მუშაობა, პერიოდული 
ზეგანაკვეთური შრომისთვის თანამშრომლებს მიეცეთ კანონით გათვალისწინებული დამატებითი 
ანაზღაურება. ასევე უზრუნველყოფილნი იყვნენ დასვენებისა და კუთვნილი შვებულების სრულად 
გამოყენების შესაძლებლობით;

- გადაიდგას ნაბიჯები პერსონალის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის მიმართულებით (გადაწვის 
ტრენინგები; თანამშრომლების ფსიქოლოგის შტატის განსაზღვრა და სხვა), რაც უკავშირდება სტრესულ 
სამუშაო გარემოს და მათ გადაწვას მუშაობის პროცესში.

ზ) პატიმართა მოტივირების სისტემა

საერთაშორისო გამოცდილება ცხადყოფს, რომ კრიმინალურ სუბკულტურასთან ბრძოლის ერთ-ერთ იარაღს 
წარმოადგენს პატიმართა მოტივირების სისტემის ჩამოყალიბება. ადგილობრივი პრაქტიკის კვლევამ აჩვენა, 
რომ პატიმრების სურვილი, ჩაერთონ სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროგრამებში, 
დაბალია, რადგან მათ არ აქვთ რეალური განცდა, რომ ამ პროცესში ჩართვის შემთხვევაში ისარგებლებენ რაიმე 
სახის შეღავათით, მათ შორის, ყველაზე სასურველი წახალისების ფორმით - ვადაზე ადრე გათავისუფლების 
სისტემით (უკრაინაში პირობით ვადამდე  გათავისუფლების მექანიზმის გააქტიურების მეშვეობით  კრიმინალური 
სუბკულტურის გავლენა შემცირდა). წახალისების სისტემა კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს იმ ფონზე, 
რომ პატიმრებს შორის ასეთი სახის პროგრამებში ჩართვა, რბილად რომ ვთქვათ, მოსაწონ საქციელად არ 
ითვლება. კრიმინალურ სუბკულტურასთან ბრძოლის პროცესში მნიშვნელოვანია პატიმრებს ჰქონდეთ იმის 
გარანტია, რომ სუბკულტურულ ნორმებზე უარის თქმის შემთხვევაში, რაც მათთვის საკმაოდ დიდ რისკებთან 
არის დაკავშირებული, მათ ექნებათ შეღავათები და მხარდაჭერა დაწესებულების ადმინისტრაციის მხრიდან. 
პატიმარს უნდა ჰქონდეს ცხადი არჩევანი, ორ ღირებულებით სისტემას შორის და ნათლად ხედავდეს 
სუბკულტურის კანონისმიერ და მისთვის მიმზიდველ ალტერნატივას. პატიმრის მიერ სუბკულტურულად 
არაპოპულარული ნაბიჯის გადადგმას (სარეაბილიტაციო-საგანამანათლებლო პროცესებში ჩართვა) უნდა 
ანეიტრალებდეს პოზიტიური, ლეგიტიმური სარგებლის მიღების მოლოდინი, რაც იქნება არაფორმალური 
გავლენების საპირწონე და პატიმარს გაუჩენს მოტივაციას არ დაემორჩილოს სუბკულტურულ მოსაზრებებს 
სწავლასა და მუშაობასთან დაკავშირებით. ასეთი სახის სისტემური მიდგომებისა და მკაფიოდ ჩამოყალიბებული 
ხედვის არარსებობა განაპირობებს იმ გარემოებას, რომ დაწესებულებების უდიდეს ნაწილში კრიმინალური 
სუბკულტურის/არაფორმალური ჯგუფების გავლენები საკმაოდ დიდია. ავტორიტეტულ პატიმრებს აქვთ 
გავლენა ისეთი სახის პროცესებზე, რისი კონტროლიც პირდაპირ ადმინისტრაციის უფლებამოსილებას 
წარმოადგენს. კერძოდ, პატიმართა მიღება-განთავსების პროცესზე; საჩივრების გაგზავნაზე; რეაბილიტაცია-
რესოციალიზაციის პროცესზე; სამედიცინო მომსახურეობაზე; კონფლიქტების მოგვარებაზე; პატიმრებისთვის 
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გარკვეული სახის საყოფაცხოვრებო ნივთების მიწოდებაზეც კი. არსებული გარემო, სრულად უკარგავს 
ავტორიტეტს დაწესებულების ადმინისტრაციას; პატიმრები ვერ ხედავენ რაიმე სახის შეღავათების მიღების 
შესაძლებლობას და, ნებით თუ უნებლიედ, სრულად ეწერებიან არსებულ სუბკულტურულ გარემოში. შესაძლოა, 
უცნაურადაც ჟღერდეს, მაგრამ პატიმრების დიდი ნაწილი, სუბკულტურის წევრებს უფრო მიიჩნევს საკუთარი 
უსაფრთხოების გარანტად, ვიდრე დაწესებულების ადმინისტრაციას. გამონაკლისია N16 დაწესებულება, 
რომლის კონცეფცია შესაძლოა გამოყენებული იქნას სხვა ციხეების მოდიციფირების მიმართულებით.

რეკომენდაცია:

- ჩამოყალიბდეს პატიმართა მოტივირების სისტემა, რომელიც პატიმრებს შესაძლებლობას მისცემს  
გადადგან ნაბიჯები სუბკულტურული წესების წინააღმდეგ, ისე, რომ საფრთხე არ შეექმნას მათ პირად 
უსაფრთხოებას. მნიშვნელოვანია აღნიშნული ნაბიჯის საპასუხოდ მათ გაუჩნდეთ რეალური შეღავათების 
მიღების პერსპექტივა. 

თ) ინსტიტუციური კულტურა და ხელისუფლების პოლიტიკური ნება

მნიშვნელოვანია კითხვა - რატომ აწყობს ან/და უწევს ციხის ადმინისტრაციას არაფორმალური ჯგუფებთან 
თანამშრომლობა? გარდა იმ ფაქტორებისა, რაზეც ზემოთ ვისაუბრეთ, ეს პირდაპირ უკავშირდება პოლიტიკური 
ნების არარსებობას. დაწესებულებების მართვის პროცესში რეალური ცვლილებების განხორციელება, 
ფაქტობრივად, შეუძლებელია პოლიტიკური მხარდაჭერისა და პოლიტიკური ნების არსებობის  გარეშე. 
პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ციხის ადმინისტრაცია პირდაპირ იღებს მითითებას პოლიტიკური ხელმძღვანელობისგან, 
რომ ნებისმიერ ფასად დაწესებულებებში შეინარჩუნოს სიწყნარე, არ იწერებოდეს საჩივრები შიგნით არსებულ 
პრობლემებთან დაკავშირებით და ზოგადად დაწესებულებიდან არ გამოვიდეს ინფორმაცია, რომელიც 
დააზიანებს სამინისტროს რეპუტაციას. უფრო მეტიც, დაწესებულების დირექტორებს მიღებული აქვთ მკაფიო 
გზავნილი, რომ ნებისმიერი ხმაური და პრობლემა მათ თანამდებობის ფასად დაუჯდებათ. არსებული სიტუაცია 
ციხის ადმინისტრაციას არ აძლევს დამოუკიდებლად მოქმედების შესაძლებლობას და ფაქტობრივად ხელ-ფეხს 
უკრავს უსაფრთხოების მართვის რეალური ინსტრუმენტების გამოყენებისა და სუბკულტურასთან ბრძოლის 
მიმართულებით. ამ ფორმით, სამინისტრო პირდაპირ უბიძგებს დაწესებულების ადმინისტრაციას ციხის მართვის 
პროცესში გამოიყენოს პატიმართა არაფორმალური ჯგუფები. მნიშვნელოვანია, განხორცილდეს პენიტენციური 
სისტემის დეცენტრალიზაცია - დაწესებულების ადმინისტრაციას მიეცეს შესაძლებლობა მართვის პროცესში 
დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილებები (გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც უწყებათაშორის თანამშრომლობას 
მოითხოვს); პერსონალისთვის განისაზღვროს კონკრეტულად და მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ფუნქციონალური 
უფლება-მოვალეობები, რომელიც მოიცავს ყველა შესაძლო სცენარს და მოქმედების ჩარჩოს; სამინისტროს 
დონეზე კი ჩამოყალიბდეს შიდა მონიტორინგის სისტემა, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს დაწესებულების 
საქმიანობას ადგილებზე. ეს ყველაფერი შესაძლებელია მხოლოდ მყარი პოლიტიკური ნების არსებობის 
შემთხვევაში. ნებისმიერი სახის ცვლილებები, რაც ამ სისტემის რეფორმირებას ეხება, ცხადია უმტკივნეულოდ 
არ ჩაივლის  და დიდი ალბათობით, გამოიწვევს სერიოზულ წინააღმდეგობას, განსაკუთრებით სისტემის შიგნით. 
ამისთვის საჭიროა სახელმწიფოს ჩამოყალიბებული ჰქონდეს მკაფიო ხედვა, სრულად გაემიჯნოს კრიმინალურ 
სისტემას როგორც დაწესებულების შიგნით, ისე მის გარეთ, საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს ლეგიტიმური 
ძალა, ასევე მაქსიმალურად უზრუნველყოს საზოგადოების ინფორმირება დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. 
საზოგადოების ჩართულობა და მხარდაჭერა, მოქალაქეებისა და სახელმწიფოს თანხვედრა ღირებულებით 
საკითხებზე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რათა მსგავსი ტიპის რეფორმა წარმატებით ჩატარდეს.

როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი პრაქტიკა აჩვენებს, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში 
კრიმინალურ სუბკულტურასთან ბრძოლის პროცესში, ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორია დაწესებულების 
პერსონალში არსებული ინსტიტუციური კულტურა. როგორც უკვე აღინიშნა, ციხეებში დაწესებულების 
პერსონალსა და კრიმინალურ ავტორიტეტებს შორის თანამშრომლობას ისტორიული წანამძღვრებიც 
აქვს. არსებული პრაქტიკაც აჩვენებს, რომ თანამშრომლები იმავე ტერმინებით (ჟარგონებით) საუბრობენ 
პატიმრებთან, რა სალაპარაკო ტერმინოლოგიაც გააჩნიათ პატიმრებს ერთმანეთთან ურთიერთობისას; 
ხშირია  ფამილარული დამოკიდებულებები პერსონალსა და პატიმრებს შორის; რიგ შემთხვევაში იკვეთება 
პერსონალის უთანასწორო დამოკიდებულება პატიმრების სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ, აშკარად 
გამოხატული დისკრიმინაციული ნიშნებით. განსაკუთრებით, ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ, რასაც 
კრიმინალური სუბკულტურის იერარქია განსაზღვრავს. ასეთი სახის მიდგომები პირდაპირი ახალისებს 
კრიმინალურ სუბკულტურას და პატირებს შორის ძალადობას დაწესებულებებში.  მნიშვნელოვანია, რომ 
თანამშრომელთა გადამზადების გარდა, ჩამოყალიბდეს მათი საქმიანობის ხარისხის კონტროლის სისტემა. 
გარდა ამისა, კვლევამ ცალსახად გამოკვეთა პრივილეგირებული პატიმრების არსებობა, რაც ვერ მიიღწევა 
დაწესებულების ადმინისტრაციის თანხმობის გარეშე. ამ ტიპის თანამშრომლობა კრიმინალური სუბკულტურისა 
და ინსტიტუციური კულტურის შემადგენელი ნაწილია და საკმაოდ დიდ რისკებს შეიცავს. არსებულ 
ატმოსფეროში, პატიმრებს არ უჩნდებათ არანაირი სურვილი, არსებული წესების წინააღმდეგ წავიდნენ. ისინი 
პირდაპირ ხედავენ, რომ არსებულ იერარქიულ სისტემას, მხარდაჭერა აქვს როგორც პატიმრების გარკვეული 
ჯგუფის, ასევე დაწესებულების ადმინისტრაციის მხრიდანაც, შესაბამისად  პატიმრებს არ სურთ წინააღმდეგობა 
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გაუწიონ სუბკულტურულ წესებს, რაც პირდაპირ შეიძლება უკავშირდებოდეს მათ პირად უსაფრთხოებასა და 
კომფორტს. ციხის ადმინისტრაციის ნებისმიერი წარმომადგენელი ერთმნიშვნელოვნად უნდა აფიქსირებდეს 
ყველა პატიმრის მიმართ თანაბარ დამოკიდებულებას, რაც გარკვეულწილად აუცილებლად შეცვლის 
კლიმატს დაწესებულებებში. ასეთი სახის მანკიერი სტერეოტიპების მსხვრევის გზაზეც საჭიროა პოლიტიკური 
ნების არსებობა, კონკრეტული ფუნქციების განსაზღვრა და პერსონალის მხარდაჭერა. სახელმწიფოს ნება 
მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია სხვადასხვა უწყების ურთიერთობაზე კრიმინალურ ელემენტებთან, 
როგორც ციხის შიგნით, ასევე მის გარეთ. როგორც უკვე აღინიშნა, კვლევამ აჩვენა ციხის ადმინისტრაციის, 
არაჯანსაღი (მაღალი ალბათობით კორუფციულიც) ურთიერთობა კრიმინალურ ავტორიტეტებთან ციხის შიგნით, 
თუმცა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამ ტიპის კავშირებისა და გავლენების აღმოფხვრა განხორციელდეს 
ციხის მიღმაც. ნებისმიერი ეჭვი  კრიმინალურ ავტორიტეტებთან სავარაუდო თანამშრომლობისა თუ გარიგების 
შესახებ კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს სახელმწიფოს მიერ კრიმინალურ სუბკულტურასთან ბრძოლის წარმატებით 
განხორციელების პერსპექტივას. სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება სწორედ ასეთი სახის პროცესებიდან მათ 
დისტანცირებაში უნდა გამოიხატებოდეს. სხვაგვარად, ის ფრაგმენტული ნაბიჯები, რაც ზოგ შემთხვევაში 
იდგმება ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მიმართულებით, მხოლოდ ფასადურ ხასიათს ატარებს  და 
რეალურ შედეგს ვერ მოიტანს. 

რეკომენდაციები:

- გადაიდგას ნაბიჯები სისტემის დეცენტრალიზაციის მიმართულებით, რასაც თან უნდა ახლდეს პერსონალის 
ფუნქციების მკაფიოდ განსაზღვრა, მათი მხარდაჭერა მოვალეობის შესრულების პროცესში და ეფექტური 
მონიტორინგის/სუპერვიზიის სისტემა;

- განხორციელდეს პენიტენციური სისტემის ფუნდამენტური მოდიფიცირება არსებული გამოწვევების 
გათვალისწინებით, ხელისუფლებამ მკაფიოდ გამოხატოს კრიმინალური ჯგუფების გავლენების შემცირების 
ნება, უარი თქვას მათთან ნებისმიერი ფორმით თანამშრომლობაზე, უწყებათაშორისი თანამშრომლობის 
გზითა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური ჩართულობით ჩამოაყალიბოს კრიმინალური 
სუბკულტურასთან ბრძოლის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გეგმა.
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საქართველოს კანონი
 

დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

 
თავი I. ზოგადი დებულებანი

     მუხლი 1. კანონის გამოყენების სფერო
1. ეს კანონი არეგულირებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში დანაშაულის პრევენციის, აგრეთვე

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ღონისძიებების გამოყენების უფლების მქონე ორგანოთა სისტემას,
სტატუსს და მათი საქმიანობის სამართლებრივ საფუძვლებს, ადგენს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის
ღონისძიებების გამოყენების უფლების მქონე პირთა უფლებამოსილებებს, მსჯავრდებულის უფლება-მოვალეობებს, კანონით
დადგენილი რეჟიმის დარღვევისთვის მსჯავრდებულის დაჯარიმების წესსა და პირობებს, აგრეთვე დანაშაულის პრევენციის,
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ღონისძიებების გამოყენების წესებს.

2. საქართველოს იუსტიციის მინისტრს (შემდგომ – მინისტრი) უფლება აქვს, ამ კანონის შესასრულებლად გამოსცეს ბრძანება
ამავე კანონით გათვალისწინებულ საკითხებზე.
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 2. არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ქვემდებარე სამართლებრივი აქტები
1. ამ კანონით დადგენილი წესითა და პირობებით აღსრულებას ექვემდებარება არასაპატიმრო სასჯელთა სახის შემდეგი

სამართლებრივი აქტები:
ა) სასჯელის სახით თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის შესახებ;
ბ) სასჯელის სახით იურიდიული პირისათვის საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის შესახებ;
გ) სასჯელის სახით საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის დანიშვნის შესახებ;
დ) სასჯელის სახით გამასწორებელი სამუშაოს დანიშვნის შესახებ;
ე) (ამოღებულია - 01.06.2017, №954);
ვ) სასჯელის სახით შინაპატიმრობის დანიშვნის შესახებ;
ზ) სასჯელის სახით იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვის შესახებ.
2. ამ კანონით დადგენილი წესითა და პირობებით აღსრულებას ექვემდებარება პრობაციის სახის შემდეგი სამართლებრივი

აქტები: 
ა) პირობითი მსჯავრის დანიშვნის შესახებ;
ბ) სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლების შესახებ;
გ) სასჯელის მოხდის გადავადების შესახებ (ორსული ქალისათვის − მშობიარობის შემდეგ 1 წლამდე).
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტები სასჯელის სახის განსაზღვრასთან ერთად

შესაძლოა შეიცავდეს აღმზრდელობითი ზემოქმედების ან/და სამედიცინო ხასიათის მოთხოვნებს. მათი გამოყენება დასაშვებია
მხოლოდ კანონით დადგენილი წესით.

4. ამ კანონით დადგენილი წესითა და პირობებით აღსრულებას ექვემდებარება აგრეთვე განრიდების სუბიექტის მიერ
ნაკისრი საზოგადოებისათვის სასარგებლო უსასყიდლო სამუშაოს შესრულება.
საქართველოს 2011 წლის 11 ნოემბრის კანონი №5266 - ვებგვერდი, 24.11.2011წ. (/ka/document/view/1515005#)
საქართველოს 2011 წლის 27 დეკემბრის კანონი №5626 - ვებგვერდი, 12.01.2012წ. (/ka/document/view/1558761#)
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)
საქართველოს 2015 წლის 12  ივნისის კანონი №3713 - ვებგვერდი, 24.06.2015წ. (/ka/document/view/2875243#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2398 – ვებგვერდი, 08.06.2018წ. (/ka/document/view/4206854#DOCUMENT:1;)

     მუხლი 3. დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
1. დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო (შემდგომ −

სააგენტო) არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს (შემდგომ − სამინისტრო) მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი. სააგენტოს უფლებამოსილება განისაზღვრება მინისტრის მიერ დამტკიცებული დებულებით.

2. სააგენტოს ხელმძღვანელობს სააგენტოს უფროსი, რომელსაც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“
საქართველოს კანონით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მინისტრი.

3. სააგენტოს უფროსის მოადგილეს „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი
წესით (/ka/document/view/19204#) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს უფროსი მინისტრთან
შეთანხმებით.

4. სააგენტოს საშტატო ნუსხასა და ხარჯთაღრიცხვას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ამტკიცებს
სააგენტოს უფროსი მინისტრთან შეთანხმებით. 

5. სააგენტო ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული სხვა შემოსავლებიდან.

6. სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელსა და მის მოადგილეს „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის
შესახებ“ საქართველოს კანონით (/ka/document/view/19204#) დადგენილი წესით თანამდებობებზე ნიშნავს და
თანამდებობებიდან ათავისუფლებს სააგენტოს უფროსი სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელსა და მის
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8. ამ კანონის მე-2 მუხლით განსაზღვრული აღსრულების ქვემდებარე სამართლებრივი აქტების აღსრულებას და  როგორც
სასჯელის დანიშვნისას, ისე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით (/ka/document/view/21610#) გათვალისწინებულ
სხვა შემთხვევებში ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადებას სააგენტო უზრუნველყოფს ცენტრალიზებულად ან
თავისი ტერიტორიული ორგანოების – დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის
ბიუროების (შემდგომ – პრობაციის ბიურო) მეშვეობით.

9. სააგენტო პენიტენციური დაწესებულების გარეთ პატიმრობის კოდექსის 17 მუხლით
(/ka/document/view/1561437#part_21)გათვალისწინებული ვიდეოპაემნის ორგანიზებას უზრუნველყოფს პრობაციის ბიუროების
მეშვეობით.  

10. ამ კანონის მე-2 მუხლით განსაზღვრული სამართლებრივი აქტების აღსრულების მიზნით (მათ შორის, მსჯავრდებულისა
და მისი მდგომარეობის იდენტიფიკაციისთვის, მსჯავრდებულის რეგისტრაციისთვის, მსჯავრდებულის რისკისა და
საჭიროების შეფასებისთვის, მსჯავრდებულისთვის დანიშნული სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალური გეგმის
შედგენისთვის, მსჯავრდებულზე ზედამხედველობისა და კონტროლის განხორციელებისთვის, დასრულებული
სააღსრულებო საქმის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დაარქივებისთვის, პირობითი მსჯავრის გაუქმების
საკითხის გადაწყვეტისა და მსჯავრდებულის ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადებისთვის), აგრეთვე
მსჯავრდებულისა და ყოფილი პატიმრის რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის, დანაშაულის პრევენციის ღონისძიებების
განხორციელებისა და არასრულწლოვანთა რეფერირების პროცესის კოორდინაციის მიზნით სააგენტო და მისი
ტერიტორიული ორგანოები საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში და
დადგენილი წესით ამუშავებენ „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით (/ka/document/view/1561437#)
გათვალისწინებულ პერსონალურ მონაცემებს (მათ შორის, განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებს). მათ უფლება აქვთ, ამ
მიზნით ხელი მიუწვდებოდეთ შესაბამის სახელმწიფო და არასახელმწიფო დაწესებულებებში ავტომატური და ნახევრად
ავტომატური საშუალებებით დამუშავებულ მონაცემებზე, აგრეთვე მიიღონ, გაეცნონ და გამოიყენონ აღნიშნული ინფორმაცია.

11. ამ კანონის მე-2 მუხლით განსაზღვრული აღსრულების ქვემდებარე სამართლებრივი აქტების არასრულწლოვნის მიმართ
აღსრულების პროცესში სააგენტო და პრობაციის ბიუროები ხელმძღვანელობენ ამ კანონითა და არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების კოდექსით (/ka/document/view/21610#) გათვალისწინებული პრინციპებითა და სპეციალური წესებით,
რომლებიც გამოიყენება, როგორც უპირატესი ძალის მქონე ნორმები.
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4047 - სსმI №75, 27.12.2010 წ., მუხ.481 (/ka/document/view/1156596#)
საქართველოს 2011 წლის 27 დეკემბრის კანონი №5626 - ვებგვერდი, 12.01.2012წ. (/ka/document/view/1558761#)
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)
საქართველოს 2015 წლის 12  ივნისის კანონი №3713 - ვებგვერდი, 24.06.2015წ. (/ka/document/view/2875243#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2016 წლის 27 აპრილის კანონი №5016 - ვებგვერდი, 13.05.2016წ. (/ka/document/view/3275316#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 4. (ამოღებულია)
საქართველოს 2008 წლის 31 ოქტომბრის კანონი №434 - სსმ I, №31, 12.11.2008 წ., მუხ.204 (/ka/document/view/19138#)
საქართველოს 2008 წლის 30 დეკემბრის კანონი №964 - სსმ I, №41, 30.12.2008 წ., მუხ.336 (/ka/document/view/17800#)
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
საქართველოს 2011 წლის 27 დეკემბრის კანონი №5626 - ვებგვერდი, 12.01.2012წ. (/ka/document/view/1558761#)
საქართველოს 2013 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1781 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ. (/ka/document/view/2152330#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2016 წლის 27 აპრილის კანონი №5016 - ვებგვერდი, 13.05.2016წ. (/ka/document/view/3275316#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 22 თებერვლის კანონი №4329 – ვებგვერდი, 07.03.2019წ. (/ka/document/view/4485870#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

     მუხლი 5. პრობაციის ბიურო
1. ამ კანონით განსაზღვრული სამართლებრივი აქტები აღსასრულებლად გადაეცემა პრობაციის ბიუროს მსჯავრდებულის

საცხოვრებელი ადგილის (მსჯავრდებულის მიერ მითითებული ფაქტობრივი ან იურიდიული მისამართის) მიხედვით.
1 . თუ მსჯავრდებულს საქართველოს ტერიტორიაზე არ აქვს საცხოვრებელი ადგილი (ფაქტობრივი ან იურიდიული

მისამართი), სამართლებრივი აქტის მიმღები (გამომცემი) ორგანო ვალდებულია აღსასრულებელ სამართლებრივ აქტში
მიუთითოს შესაბამისი პრობაციის ბიურო, სადაც მსჯავრდებული გამოცხადდება. აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებისას
სამართლებრივი აქტის მიმღებმა (გამომცემმა) ორგანომ უნდა გაითვალისწინოს მსჯავრდებულის მიერ მისთვის დაკისრებული
მოვალეობის შესრულების შესაძლებლობა.

2. პრობაციის ბიუროს ხელმძღვანელობს პრობაციის ბიუროს უფროსი.
3. ამ კანონით განსაზღვრული სამართლებრივი აქტების აღსრულებას უზრუნველყოფს პრობაციის ოფიცერი.
3 . ამ კანონით განსაზღვრული სამართლებრივი აქტების აღსრულებაზე კანონით დადგენილ სამსახურებრივ

ზედამხედველობას ახორციელებს სააგენტო. პრობაციის ბიუროს უფროსი სააგენტოს პერიოდულად ან მოთხოვნისამებრ
წარუდგენს აღნიშნული სამართლებრივი აქტების აღსრულების მდგომარეობის შესახებ სტატისტიკურ ინფორმაციას, ანგარიშსა
და სხვა საჭირო დოკუმენტაციას.

4. პრობაციის ბიურო თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, ამ კანონით, პრობაციის ბიუროს

 1 

 1

 1
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საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კანონი №1470 - ვებგვერდი, 16.10.2013წ. (/ka/document/view/2045051#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2013 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1781 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ. (/ka/document/view/2152330#DOCUMENT:1;)
 საქართველოს 2014 წლის 30 აპრილის კანონი №2324 - ვებგვერდი, 13.05.2014წ. (/ka/document/view/2337878#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 6. სააგენტოს საქმიანობის ძირითადი პრინციპები
1. სააგენტოს საქმიანობა ემყარება კანონიერების, პიროვნების პატივისა და ღირსების დაცვის, ჰუმანიზმის, საჯაროობის,

სააგენტოს სისტემის ერთიანობისა და მისი ცენტრალიზებული მართვის პრინციპებს.
2. სააგენტოს თანამშრომელი ვალდებულია დაიცვას ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები და უზრუნველყოს კანონის

წინაშე პირთა თანასწორობა, განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური ან სხვა
შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი ან წოდებრივი
მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა ან სხვა ნიშნისა.

3. მსჯავრდებულსა და სააგენტოს სხვა ბენეფიციარზე, მათი რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის, რელიგიის, პოლიტიკური ან
სხვა შეხედულებების, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, წარმოშობის, ქონებრივი ან წოდებრივი
მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ნიშნის მიუხედავად, თანაბრად ვრცელდება საქართველოს კონსტიტუციითა
და სხვა საკანონმდებლო აქტებით განსაზღვრული ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები. სააგენტო
ვალდებულია დაიცვას მის ბენეფიციართა უფლებები და თავისუფლებები და უზრუნველყოს კანონის წინაშე მათი
თანასწორობა.
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4047 - სსმI №75, 27.12.2010 წ., მუხ.481 (/ka/document/view/1156596#)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

     მუხლი 7. სააგენტოს მიზანი
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1. სააგენტოს მიზანია ამ კანონით განსაზღვრული სამართლებრივი აქტების აღსრულებით, დანაშაულის პრევენციის
ღონისძიებების განხორციელებითა და მსჯავრდებულისა და ყოფილი პატიმრის რესოციალიზაციითა და რეაბილიტაციით
საზოგადოების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

2. სააგენტო თავისი მიზნების მისაღწევად საქმიანობას ახორციელებს მსჯავრდებულთა რისკისა და საჭიროების შეფასების
საფუძველზე, სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალური დაგეგმვით, მსჯავრდებულზე აუცილებელი ზედამხედველობითა
და კონტროლით, მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის ხელშეწყობით და
დახმარებით, არასრულწლოვნის გათავისუფლებისთვის მომზადების პროცესში მონაწილეობით, პირობითი მსჯავრისა და
სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცებით და
მისი შესრულების კოორდინაციით, აგრეთვე რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვანთა სოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის
სერვისებისა და პროგრამების უზრუნველყოფითა და არასრულწლოვანთა რეფერირების პროცესის კოორდინაციით.

3. მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის ხელშეწყობის მიზნით სააგენტო
თანამშრომლობს სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან −
მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრთან, რომელიც უზრუნველყოფს მსჯავრდებულთა
პროფესიულ მომზადებასა და გადამზადებას მინისტრის ბრძანებით დადგენილი წესით.

4. სააგენტო უფლებამოსილია მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის, აგრეთვე
რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვანთა სოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის მიზნით დააფინანსოს კულტურული,
სოციალური, ჯანმრთელობის დაცვის და სხვა ღონისძიებები.

5. სააგენტო უფლებამოსილია ამ მუხლით განსაზღვრული მიზნების განსახორციელებლად დააფუძნოს სამეწარმეო
იურიდიული პირი ან/და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი.

6. სააგენტოს მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო იურიდიული პირი ან/და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირი, ხოლო საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში − სხვა სამეწარმეო იურიდიული პირი ან/და
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ახორციელებს პატიმრობის კოდექსის 17   და 17
(/ka/document/view/91612#part_24) მუხლებით გათვალისწინებული პაემნების ინფრასტრუქტურულ და მატერიალურ-ტექნიკურ
უზრუნველყოფას. პატიმრობის კოდექსის 17   მუხლით გათვალისწინებული საფასური ირიცხება სამეწარმეო იურიდიული
პირის ან/და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ანგარიშზე.

7. სააგენტოს მიერ დაფუძნებულმა სამეწარმეო იურიდიულმა პირმა ან/და არასამეწარმეო (არაკომერციულმა) იურიდიულმა
პირმა, ხოლო საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში − სხვა სამეწარმეო იურიდიულმა პირმა ან/და
არასამეწარმეო (არაკომერციულმა) იურიდიულმა პირმა მინისტრის გადაწყვეტილების საფუძველზე შეიძლება განახორციელოს
აგრეთვე სხვა საქმიანობა/პროექტი, რომელიც აუცილებელია სამინისტროს სისტემის კანონით გათვალისწინებული მიზნების
მისაღწევად.

8. სააგენტოს კუთვნილი ელექტრონული მონიტორინგისა და სხვა შესაბამისი ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, ამ
მუხლით განსაზღვრული მიზნების გარდა, აგრეთვე შესაძლებელია მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა მიზნებისთვის.
ტექნიკური საშუალებების ამგვარი გამოყენება შეიძლება ითვალისწინებდეს სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისთვის
გარკვეული საფასურის მიღებასაც, რომელიც სააგენტოს ანგარიშზე ირიცხება და სააგენტოს კანონით გათვალისწინებული
ამოცანების შესრულებას და მიზნების განხორციელებას ხმარდება.
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4047 - სსმI №75, 27.12.2010 წ., მუხ.481 (/ka/document/view/1156596#)
საქართველოს 2011 წლის 11 ნოემბრის კანონი №5266 - ვებგვერდი, 24.11.2011წ. (/ka/document/view/1515005#)
საქართველოს 2011 წლის 27 დეკემბრის კანონი №5626 - ვებგვერდი, 12.01.2012წ. (/ka/document/view/1558761#)
საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კანონი №1470 - ვებგვერდი, 16.10.2013წ. (/ka/document/view/2045051#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2013 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1781 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ. (/ka/document/view/2152330#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 7 . (ამოღებულია)
ს საქართველოს 2011 წლის 27 დეკემბრის კანონი №5626 - ვებგვერდი, 12.01.2012წ. (/ka/document/view/1558761#)
საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კანონი №1470 - ვებგვერდი, 16.10.2013წ. (/ka/document/view/2045051#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2013 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1781 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ. (/ka/document/view/2152330#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2016 წლის 27 აპრილის კანონი №5016 - ვებგვერდი, 13.05.2016წ. (/ka/document/view/3275316#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)

      მუხლი 7 . სააგენტოში კრიმინოლოგიური კვლევების განხორციელება
სამინისტრო ხელს უწყობს სააგენტოში ისეთი კრიმინოლოგიური კვლევების განხორციელებას, რომელთა მიზანია რთული

ქცევის მქონე არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის, მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციის,
დანაშაულის პრევენციისა და რეაბილიტაციის პროგრამების მეცნიერული შესწავლა.
საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კანონი №1470 - ვებგვერდი, 16.10.2013წ. (/ka/document/view/2045051#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2013 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1781 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ. (/ka/document/view/2152330#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

     მუხლი 7 . რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვანთა რეფერირება
1. რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვანთა სოციალიზაციის, რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის ხელშეწყობისა და

დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით ინსტიტუციური და კომპლექსური მიდგომის უზრუნველყოფის მიზნით სააგენტოში
ფუნქციონირებს სააგენტოს სტრუქტურული ერთეული − არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრი, რომელიც
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ახორციელებს არასრულწლოვანთა რეფერირების სისტემის
კოორდინაციას.

2. არასრულწლოვნის რეფერირება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

 2  3

 2

 1

 2

 3
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ა) რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვნის იდენტიფიცირებას და მის შესახებ ინფორმაციის არასრულწლოვანთა
რეფერირების ცენტრისთვის მიწოდებას;

ბ) არასრულწლოვნის მდგომარეობისა და ინდივიდუალური საჭიროებების შეფასებას;
გ)  არასრულწლოვნის შესაბამის სერვისებში/პროგრამებში ჩართვას;
დ) არასრულწლოვნის ოჯახის სოციალური ფუნქციონირების მხარდამჭერი სერვისების უზრუნველყოფასა და

განვითარებას;
ე) არასრულწლოვნის შესაბამის სერვისებში/პროგრამებში მონაწილეობის მონიტორინგისა და არასრულწლოვნის

მდგომარეობაზე ზედამხედველობის განხორციელებას;
ვ) შესაბამისი სერვისის/პროგრამის დასრულების შემდეგ მონიტორინგის განხორციელებას;
ზ) უკიდურეს შემთხვევაში არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში გაგზავნას.
3. არასრულწლოვანთა რეფერირების სისტემა და მასში მონაწილე უწყებები/დაწესებულებები, არასრულწლოვნის

რეფერირების ეტაპების შესაბამისი პროცედურები (მათ შორის, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე,
არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში გაგზავნის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებასთან,
აღსრულებასა და გადასინჯვასთან, აგრეთვე არასრულწლოვანთა რეფერირების პროცესის მონიტორინგის
განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხები) და არასრულწლოვანთა რეფერირების სისტემის ფუნქციონირებასთან
დაკავშირებული სხვა საკითხები განისაზღვრება „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის X   თავით,
(/ka/document/view/29248#part_79) საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის VII   თავით,
(/ka/document/view/16492#part_81)  საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული „არასრულწლოვანთა რეფერირების წესით“
და სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით. 

4. არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრის დებულებას, არასრულწლოვანთა რეფერირების პროცესის მონიტორინგის,
არასრულწლოვნის შესაბამის სერვისში/პროგრამაში მონაწილეობის მონიტორინგისა და არასრულწლოვნის მდგომარეობაზე
ზედამხედველობის განხორციელების მეთოდოლოგიას, აგრეთვე საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული
„არასრულწლოვანთა რეფერირების წესით“ გათვალისწინებულ სხვა სამართლებრივ აქტებს ამტკიცებს მინისტრი
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

 
თავი II. სააგენტოს მოსამსახურე

საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

 
    მუხლი 8. სააგენტოს მოსამსახურის სამართლებრივი სტატუსი

1. სააგენტოს მოსამსახურე (შემდგომ − მოსამსახურე) არის საჯარო მოსამსახურე, რომელიც დასაქმებულია სააგენტოში ან მის
ტერიტორიულ ორგანოში.

2. მოსამსახურე სამსახურებრივ უფლებამოსილებათა განხორციელებისას ხელისუფლების წარმომადგენელია და მისი
კანონიერი მოთხოვნების შესრულება სავალდებულოა.

3. მოსამსახურის შერჩევას, პროფესიულ მომზადებასა და გადამზადებას სააგენტოს საჭიროებათა შესაბამისად, საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ახორციელებს სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი – საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი (შემდგომ – სასწავლო ცენტრი).
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4047 - სსმI №75, 27.12.2010 წ., მუხ.481 (/ka/document/view/1156596#)
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

      მუხლი 9. პრობაციის ოფიცერი
1. პრობაციის ოფიცერი არის მოსამსახურე, რომელიც ახორციელებს ამ კანონითა და საქართველოს კანონმდებლობით

განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს.
2. პრობაციის ოფიცერი თანამდებობაზე ინიშნება 3 თვის გამოსაცდელი ვადით. პრობაციის ოფიცერი ამ გამოსაცდელი ვადის

განმავლობაში სასწავლო ცენტრში გადის პრობაციის ოფიცრის სპეციალურ სასწავლო კურსს და მისი დასრულებისას აბარებს
შესაბამის გამოცდას.

3. პრობაციის ოფიცრის მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული გამოცდის ჩაუბარებლობა, „საჯარო სამსახურის
შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლების გარდა, მისი სამსახურიდან გათავისუფლების
საფუძველია.

4. სააგენტო პრობაციის ოფიცერს თანამდებობაზე დანიშვნისთანავე უზრუნველყოფს სამსახურებრივი ბეჭდით.
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4047 - სსმI №75, 27.12.2010 წ., მუხ.481 (/ka/document/view/1156596#)
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

     მუხლი 9 . (ამოღებულია)
საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4047 - სსმI №75, 27.12.2010 წ., მუხ.481 (/ka/document/view/1156596#)
საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კანონი №1470 - ვებგვერდი, 16.10.2013წ. (/ka/document/view/2045051#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2013 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1781 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ. (/ka/document/view/2152330#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 22 თებერვლის კანონი №4329 – ვებგვერდი, 07.03.2019წ. (/ka/document/view/4485870#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

   მუხლი 9 . (ამოღებულია)
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საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კანონი №1470 - ვებგვერდი, 16.10.2013წ. (/ka/document/view/2045051#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2013 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1781 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ. (/ka/document/view/2152330#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)

თავი II . (ამოღებულია)
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

     მუხლი 9 . (ამოღებულია)
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    მუხლი 10. (ამოღებულია)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 11. (ამოღებულია)
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

თავი IV. დადგენილი რეჟიმის დარღვევისთვის მსჯავრდებულის დაჯარიმების წესი, მსჯავრდებულის
საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვა და მსჯავრდებულის პრობაციის ბიუროში გამოცხადებაზე შეღავათის

დაწესების პირობები. მსჯავრდებულის საერთო მოვალეობები

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 12. დადგენილი რეჟიმის დარღვევა მსჯავრდებულის მიერ
1. პირობით მსჯავრდებულისა და პირობით ვადამდე გათავისუფლებული პირის მიმართ კანონით დადგენილი რეჟიმი

მოიცავს პრობაციის ოფიცრის მიერ დადგენილ დროს და ადგილას კვირაში ერთხელ გამოცხადების ვალდებულებას, ასევე
შესაძლოა მოიცავდეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა მოვალეობების შესრულებას.

1 .  პრობაციის ოფიცერი უფლებამოსილია პირობით მსჯავრდებულსა და პირობით ვადამდე გათავისუფლებულ პირს,
მსჯავრდებულის რისკისა და საჭიროების შეფასების საფუძველზე, დააკისროს მინისტრის მიერ დადგენილი შესაბამისი
სავალდებულო სარეაბილიტაციო კურსის გავლის ვალდებულება.

1 . პრობაციის ოფიცერი უფლებამოსილია ნარკოტიკული დანაშაულისათვის პირობით მსჯავრდებულსა და პირობით
ვადამდე გათავისუფლებულ პირს პერიოდულად ან გონივრული ეჭვის არსებობის შემთხვევაში მოსთხოვოს შესაბამისი
ნარკოლოგიური შემოწმების 5 სამუშაო დღის განმავლობაში გავლა და სათანადო დასკვნის წარმოდგენა. თუ მსჯავრდებულს
ამ პუნქტით გათვალისწინებული ნარკოლოგიური შემოწმების გავლის შედეგად დაუდგინდა ნარკოტიკული ნივთიერების
მოხმარება, გარდა მსჯავრდებულის მიერ ამ ნივთიერების სამკურნალო მიზნით მოხმარებისა, პრობაციის ბიურო
ვალდებულია ეს ფაქტი აცნობოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს.

1 . თუ მსჯავრდებული პრობაციის ოფიცრის მიერ დადგენილ დროსა და ადგილას გამოცხადდა ალკოჰოლური
სიმთვრალის მდგომარეობაში, არ ემორჩილება პრობაციის ოფიცრის კანონიერ მოთხოვნას ან არაკორექტულად იქცევა,
პრობაციის ოფიცერი უფლებამოსილია, პრობაციის ბიუროს უფროსთან შეთანხმებით, მსჯავრდებული გადაიყვანოს
განსაკუთრებულ რეჟიმზე, რაც გულისხმობს პრობაციის ოფიცრის მიერ დადგენილ დროსა და ადგილას მსჯავრდებულის არა
უმეტეს 3 თვის განმავლობაში კვირაში არა უმეტეს სამჯერ გამოცხადების ვალდებულებას.

1 . მსჯავრდებულის მიერ ამ მუხლის 1   და 1   პუნქტებით განსაზღვრული მოთხოვნების შეუსრულებლობა ან მათი
შესრულებისათვის განზრახ თავის არიდება არის ამ კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“, „ვ“ ან „ზ“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული შესაბამისი წარდგინებით სასამართლოსათვის მიმართვის საფუძველი.

2. თუ მსჯავრდებულის გამოცხადების დრო ემთხვევა საქართველოს შრომის კოდექსით დადგენილ უქმე დღეს, იგი
თავისუფლდება ამ დღეს გამოცხადების ვალდებულებისაგან.

3. თუ პირობითი მსჯავრის ვადის დასრულება ემთხვევა უქმე ან დასვენების დღეს, მსჯავრდებული თავისუფლდება წინა
სამუშაო დღეს, რის თაობაზედაც ეძლევა ცნობა გათავისუფლების შესახებ.

4. სააგენტოს უფროსთან წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე მსჯავრდებულს შეიძლება შეუმსუბუქდეს დადგენილი
რეჟიმი, რაც გულისხმობს პრობაციის ბიუროში 2 კვირაში ერთხელ გამოცხადების ვალდებულებას, ხოლო ამ კანონით
დადგენილი წესით – თვეში ერთხელ გამოცხადების ვალდებულებას.

4 . თუ მსჯავრდებული არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი (პირი მყარი ფიზიკური, ფსიქიკური,
ინტელექტუალური ან სენსორული დარღვევებით) ან ხანდაზმულობის ასაკს მიღწეული პირი (ქალი − 65 წლიდან,
მამაკაცი − 70 წლიდან), სააგენტოს უფროსთან წერილობითი შეთანხმებით მსჯავრდებულს შეიძლება შეუმსუბუქდეს
დადგენილი რეჟიმი 3 თვეში ერთხელ პრობაციის ბიუროში გამოცხადების ვალდებულებით, ხოლო თუ
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მსჯავრდებულს დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეუძლია, პრობაციის
ოფიცერი მსჯავრდებულზე ზედამხედველობას განახორციელებს მის საცხოვრებელ ადგილას არანაკლებ 3 თვეში
ერთხელ გამოცხადებით.

5. მსჯავრდებულის მიერ დადგენილი რეჟიმის დარღვევის შემთხვევაში პრობაციის ბიუროს უფლებამოსილი პირი ადგენს
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს, რომელიც მსჯავრდებულს უშუალოდ გადაეცემა ან ფოსტით ეგზავნება
(ფოსტით გაგზავნისას კეთდება სათანადო ჩანაწერი).

5 . თუ მსჯავრდებული, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და
რომლის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მაჩვენებელი საარსებო შემწეობის მისაღებად საქართველოს მთავრობის
მიერ დადგენილ ზღვრულ ქულას არ აღემატება, დაარღვევს კანონით დადგენილ რეჟიმს, პრობაციის ბიუროს
უფლებამოსილი პირი ადგენს გაფრთხილების შესახებ ოქმს, რომელიც მსჯავრდებულს უშუალოდ გადაეცემა ან ფოსტით
ეგზავნება (ფოსტით გაგზავნისას კეთდება სათანადო ჩანაწერი).

6. მსჯავრდებული უფლებამოსილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის/გაფრთხილების შესახებ ოქმის
გაცნობიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში გაასაჩივროს იგი პრობაციის ბიუროს უფროსთან. პრობაციის ბიუროს უფროსი საკითხს
განიხილავს და წყვეტს 15 სამუშაო დღის ვადაში. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის/გაფრთხილების შესახებ
ოქმის გასაჩივრება ამ პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებამდე აჩერებს ამ მუხლის მე-7 პუნქტით
დადგენილი ვადის დინებას.

7. მსჯავრდებული ვალდებულია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის გაცნობიდან 30 დღის ვადაში
გადაიხადოს მისთვის დაკისრებული ჯარიმა.
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8. მსჯავრდებულის მიერ ამ მუხლის პირველი, 1 , მე-4 და 4   პუნქტებით გათვალისწინებული დადგენილი რეჟიმის
დარღვევა –

გამოიწვევს მის დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ამ მუხლის 5 პუნქტით განსაზღვრული მსჯავრდებულის მიერ
რეჟიმის დარღვევა − მის გაფრთხილებას.

8 . ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, პირველი დარღვევიდან ერთი წლის
განმავლობაში, −

გამოიწვევს მის დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით, ხოლო ამ მუხლის 5  პუნქტით განსაზღვრული მსჯავრდებულის მიერ
რეჟიმის დარღვევა − მის განმეორებით გაფრთხილებას.

8 . მსჯავრდებულის მიერ დადგენილი რეჟიმის მესამედ და მეტჯერ დარღვევა ბოლო დარღვევიდან ერთი წლის
განმავლობაში −

გამოიწვევს მის დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით, ხოლო ამ მუხლის 5  პუნქტით განსაზღვრული მსჯავრდებულის მიერ
რეჟიმის დარღვევა − მის მორიგ გაფრთხილებას.

9. მსჯავრდებულის მიერ დადგენილი რეჟიმის მესამედ და მეტჯერ დარღვევა ასევე შეიძლება გახდეს პრობაციის ბიუროს
უფლებამოსილი პირის მიერ სასამართლოსთვის წარდგინებით მიმართვის საფუძველი. ჯარიმის გადახდის
ვალდებულებასთან/გაფრთხილებასთან ერთად ან დაკისრებული მოვალეობების შეუსრულებლობისთვის მსჯავრდებულს
შესაძლებელია შეეცვალოს და დაუმძიმდეს დადგენილი რეჟიმი.

10. თუ მსჯავრდებული საპრობაციო ვადის განმავლობაში აღარ ირიცხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა
ერთიან ბაზაში და მისი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მაჩვენებელი საარსებო შემწეობის მისაღებად საქართველოს
მთავრობის მიერ დადგენილ ზღვრულ ქულაზე მეტია, დადგენილი რეჟიმის მორიგი დარღვევისას მსჯავრდებული
დაჯარიმდება დარღვევის რიგითობის მიხედვით, ამ მუხლის მე-8, 8  და 8  პუნქტებით გათვალისწინებული ჯარიმის
შესაბამისი ოდენობით.
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
საქართველოს 2011 წლის 11 ნოემბრის კანონი №5266 - ვებგვერდი, 24.11.2011წ. (/ka/document/view/1515005#)
საქართველოს 2011 წლის 27 დეკემბრის კანონი №5626 - ვებგვერდი, 12.01.2012წ. (/ka/document/view/1558761#)
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)
საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კანონი №1470 - ვებგვერდი, 16.10.2013წ. (/ka/document/view/2045051#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2013 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1781 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ. (/ka/document/view/2152330#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2014 წლის 4 აპრილის კანონი №2184 - ვებგვერდი, 14.04.2014წ. (/ka/document/view/2313501#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2015 წლის 12  ივნისის კანონი №3713 - ვებგვერდი, 24.06.2015წ. (/ka/document/view/2875243#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2016 წლის 27 აპრილის კანონი №5016 - ვებგვერდი, 13.05.2016წ. (/ka/document/view/3275316#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

     მუხლი 12 . ამ კანონით დადგენილი რეჟიმის დარღვევის საპატიოდ ჩათვლის პირობები
1. მსჯავრდებულის მიერ ამ კანონით დადგენილი რეჟიმის დარღვევა საპატიოდ შეიძლება ჩაითვალოს, თუ არსებობს ერთ-

ერთი შემდეგი გარემოება:
ა) მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის ისეთი მდგომარეობა, რომელიც შეუძლებელს ხდის დადგენილი რეჟიმის შესრულებას,

რასაც ადასტურებს ექიმის მიერ გაცემული შესაბამისი ცნობა;
ბ) მსჯავრდებულის ახლო ნათესავის (მშობლის, მშვილებლის, მინდობით აღმზრდელის, შვილის, ნაშვილების, მინდობით

აღსაზრდელის, პაპის, ბებიის, შვილიშვილის, დის, ძმის, მეუღლის (მათ შორის, განქორწინებული მეუღლის)) ან
მსჯავრდებულთან მუდმივად მცხოვრები პირის გარდაცვალება;

გ) მსჯავრდებულის სამსახურებრივ ან პროფესიულ, ანდა სპორტულ, კულტურულ ან საგანმანათლებლო-სამეცნიერო
საქმიანობასთან დაკავშირებული მივლინება, რასაც ადასტურებს შესაბამისი დოკუმენტი;

დ) მსჯავრდებულის მიერ დადგენილი რეჟიმის დარღვევა მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, დაუძლეველი ძალის
(ფორსმაჟორის) არსებობისას, კერძოდ, სტიქიური უბედურების, ავარიის, ხანძრის, მასობრივი არეულობის, სამხედრო
მოქმედების, კარანტინის ან საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემთხვევაში, რასაც ადასტურებს შესაბამისი სახელმწიფო
დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტი;

ე) მსჯავრდებულისთვის ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდება, მსჯავრდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით
პატიმრობის შეფარდება, მსჯავრდებულის საზღვარგარეთ ყოფნის დროს დაპატიმრება, მსჯავრდებულის მონაწილეობა
საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობით დადგენილ საპროცესო მოქმედებებში ან/და საგამოძიებო
მოქმედებებში, აგრეთვე  სამართალდამცავი ორგანოების „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით
(/ka/document/view/18472#part_16) გათვალისწინებულ საქმიანობაში, რასაც ადასტურებს შესაბამისი დოკუმენტი;

ვ) მსჯავრდებულის სამხედრო სარეზერვო სამსახურში ყოფნა, რაც დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტით, რომელიც
წარედგინება პრობაციის ბიუროს მსჯავრდებულის სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევამდე.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სათანადო გარემოების დამადასტურებელ დოკუმენტს მსჯავრდებული
შესაბამის პრობაციის ბიუროს წარუდგენს პირველი შესაძლებლობისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს პრობაციის ბიუროს უფროსის
მიერ საჩივრის განხილვისა და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისთვის დადგენილი ვადისა.

3. პრობაციის ბიუროს უფლებამოსილი პირი არ ადგენს ამ კანონის მე-13 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ
ოქმს, თუ ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული შესაბამისი გარემოება დადასტურებულია წინმსწრებად −
მსჯავრდებულის მიერ ამ კანონით დადგენილი რეჟიმის დარღვევამდე.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული გარემოებების გარდა, ისეთი ობიექტური გარემოების არსებობისას,
რომლის გამოც მსჯავრდებულმა ვერ შეძლო კანონით დადგენილი რეჟიმის შესრულება, მსჯავრდებულის მიერ კანონით
დადგენილი რეჟიმის დარღვევის საპატიოდ ჩათვლის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პრობაციის ბიუროს უფროსი სააგენტოს
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უფროსთან წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.
საქართველოს 2011 წლის 11 ნოემბრის კანონი №5266 - ვებგვერდი, 24.11.2011წ. (/ka/document/view/1515005#)
საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კანონი №1470 - ვებგვერდი, 16.10.2013წ. (/ka/document/view/2045051#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2016 წლის 27 აპრილის კანონი №5016 - ვებგვერდი, 13.05.2016წ. (/ka/document/view/3275316#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №757 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ. (/ka/document/view/3661715#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

     მუხლი 13. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების წარმოება და დადგენილი რეჟიმის დარღვევისათვის
დაკისრებული ჯარიმის გადახდის წესი

1. მსჯავრდებულის მიერ დადგენილი რეჟიმის დარღვევის შემთხვევაში პრობაციის ბიუროს უფლებამოსილი პირი
დარღვევის გამოვლენიდან არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა ადგენს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს.

2. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი იმავდროულად არის საჯარიმო ქვითარი, რომლის ფორმა და შედგენის
წესი განისაზღვრება მინისტრის ბრძანებით.

3. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმში აღინიშნება: მისი შედგენის თარიღი და ადგილი; შემდგენის
თანამდებობა, სახელი და გვარი; მონაცემები ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენის პიროვნების შესახებ;
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო და არსი; ამ კანონის მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს
პასუხისმგებლობას ამ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის; ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენის
ახსნა-განმარტება; ოქმის გასაჩივრების წესი და ვადა; საქმის გადასაწყვეტად საჭირო სხვა ცნობები.

4. პრობაციის ბიუროს უფლებამოსილი პირი საჯარიმო ქვითრის საფუძველზე, ჯარიმის გადახდის ნებაყოფლობითი
აღსრულებისთვის დადგენილი ვადის გასვლიდან 7 დღის განმავლობაში, შესაბამისი სააღსრულებო ფურცლის გამოცემით
ახორციელებს ჯარიმის გადახდის იძულებით აღსასრულებლად მიქცევას.

5. ჯარიმის გადახდის იძულებით აღსრულებას ახორციელებს აღმასრულებელი „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“
საქართველოს კანონით (/ka/document/view/18442#) დადგენილი წესით.

6. ამ კანონის მე-12 მუხლის 5   პუნქტით განსაზღვრულ გაფრთხილების შესახებ ოქმში აღინიშნება: შედგენის თარიღი და
ადგილი; შემდგენის თანამდებობა, სახელი და გვარი; მსჯავრდებულის პირადი მონაცემები; დადგენილი რეჟიმის დარღვევის
ადგილი, დრო, არსი და რიგითობა; გაფრთხილების სამართლებრივი საფუძველი, ამ კანონის შესაბამისი მუხლების
მითითებით; მოსალოდნელი შედეგები; გაფრთხილების გასაჩივრების წესი და ვადა; დადგენილი რეჟიმის დარღვევის
ფაქტთან დაკავშირებით არსებული სხვა ინფორმაცია. გაფრთხილება მოწმდება პრობაციის ბიუროს უფლებამოსილი პირის
ბეჭდით და ხელმოწერით.
საქართველოს 2008 წლის 15 ივლისის კანონი №225- სსმ I, №17, 28.07.2008 წ., მუხ.141 (/ka/document/view/18904#)
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
საქართველოს 2010 წლის 27 აპრილის კანონი №2997 - სსმ I, №24, 10.05.2010 წ., მუხ.161 (/ka/document/view/92326#)
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)
საქართველოს 2013 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1781 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ. (/ka/document/view/2152330#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 14. მსჯავრდებულის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვა
1. მსჯავრდებულის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვას გასცემს და აუქმებს პრობაციის ბიუროს უფროსი სააგენტოს

უფროსთან წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.
1 . მსჯავრდებულს საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვა მიეცემა:
ა) თუ იგი არის შესაბამისი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან საქართველოსა და შესაბამისი უცხო ქვეყნის მოქალაქე, ან აქვს შესაბამის

უცხო ქვეყანაში ბინადრობის უფლება, სამუშაო ვიზა ან/და ამ ქვეყანაში დროებით არის რეგისტრირებული. ეს გარემოება უნდა
დასტურდებოდეს შესაბამისი უცხო ქვეყნის პასპორტით, ბინადრობის მოწმობით, სამუშაო ვიზით ან სხვა დოკუმენტით. ამ
დოკუმენტში აღნიშნული უნდა იყოს სათანადო უფლების/მოწმობის მოქმედების ვადა;

ბ) თუ მისი ახლო ნათესავი (მეუღლე, შვილი, ნაშვილები, მინდობით აღსაზრდელი) შესაბამისი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა −
შესაბამის უცხო ქვეყანაში ლეგალურად ყოფნის (90 დღე) ვადამდე. საამისოდ წარმოდგენილი უნდა იქნეს მსჯავრდებულის
ახლო ნათესავის შესაბამისი უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) მისი მძიმე ავადმყოფობის გამო საზღვარგარეთ მკურნალობის მიზნით ან მსჯავრდებულის ახლო ნათესავის (მშობლის,
მშვილებლის, მინდობით აღმზრდელის, შვილის, ნაშვილების, მინდობით აღსაზრდელის, პაპის, ბებიის, შვილიშვილის, დის,
ძმის, მეუღლის ან მსჯავრდებულთან მუდმივად მცხოვრები პირის) მძიმე ავადმყოფობის გამო საზღვარგარეთ მკურნალობის
მიზნით, თუ აუცილებელია, რომ მსჯავრდებული ახლდეს თავის ახლო ნათესავს. მსჯავრდებულის თანხლების
აუცილებლობა, სხვა ობიექტური გარემოების გარდა, განპირობებული უნდა იყოს იმ დასაბუთებული გარემოებით, რომ
მსჯავრდებულის ახლო ნათესავს არ ჰყავს მის გარდა სხვა ახლო ნათესავი, რომელიც მას საზღვარგარეთ მკურნალობისას
უპატრონებს. მსჯავრდებულის ან მისი ახლო ნათესავის საზღვარგარეთ მკურნალობის აუცილებლობა უნდა
დასტურდებოდეს საქართველოს ან/და უცხო ქვეყნის უფლებამოსილი უწყების/დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო
დოკუმენტაციით. თუ მსჯავრდებულის ან მისი ახლო ნათესავის უცხო ქვეყანაში მკურნალობას საქართველოს
უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანო ან მუნიციპალიტეტის ორგანო აფინანსებს, მსჯავრდებულმა უნდა წარმოადგინოს
აგრეთვე დაფინანსების დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი;

დ) მისი გარდაცვლილი ახლო ნათესავის (მშობლის, მშვილებლის, მინდობით აღმზრდელის, შვილის, ნაშვილების,
მინდობით აღსაზრდელის, პაპის, ბებიის, შვილიშვილის, დის, ძმის, მეუღლის (მათ შორის, განქორწინებული მეუღლის) ან
მსჯავრდებულთან მუდმივად მცხოვრები პირის) უცხო ქვეყნიდან საქართველოში ჩამოსვენების ან სხვა ქვეყანაში გადასვენების/
დაკრძალვის მიზნით. მსჯავრდებულის ახლო ნათესავის გარდაცვალების ფაქტი უნდა დასტურდებოდეს საქართველოს ან
უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტით;
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ე) თუ იგი საქართველოს სახელით მონაწილეობს ოფიციალურ, საერთაშორისო კულტურულ, სპორტულ, პროფესიულ ან
საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ღონისძიებაში, რაც დასტურდება უფლებამოსილი პირის მიერ გაცემული შესაბამისი
დოკუმენტით (დოკუმენტებით);

ვ) თუ იგი მუშაობის ან სწავლის მიზნით მიიწვია შესაბამისი უცხო ქვეყნის რეზიდენტმა იურიდიულმა პირმა, რაც
დასტურდება ამ იურიდიული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტით (დოკუმენტებით), მუშაობის
დამადასტურებელი მოწმობით ან/და ხელშეკრულებით, რომელიც (რომლებიც) დადასტურებული უნდა იყოს შესაბამისი
უცხო ქვეყნის უფლებამოსილი პირის მიერ. თუ მსჯავრდებულის უცხო ქვეყანაში სწავლას უფლებამოსილი სახელმწიფო
უწყება აფინანსებს, მსჯავრდებულმა უნდა წარმოადგინოს დაფინანსების დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი;

ზ) თუ იგი მეზღვაურად, მძღოლად ან ბორტგამცილებლად მუშაობს საქართველოს ან უცხო ქვეყნის რეზიდენტ იურიდიულ
პირში და წარმოდგენილი აქვს პროფესიის/სპეციალობის ან/და მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დოკუმენტები);

თ) თუ იგი უცხო ქვეყანაში (გარდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და შენგენის ზონის ქვეყნებისა) სეზონური სამუშაოების
შესასრულებლად მიემგზავრება. ამ შემთხვევაში მსჯავრდებულის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვა გაიცემა
ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე, რომლის დროსაც გაითვალისწინება მსჯავრდებულის მიერ ჩადენილი
დანაშაულის ხასიათი, რისკი და გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში მსჯავრდებულის ქცევა. ამასთანავე, მსჯავრდებულმა
უნდა წარმოადგინოს იმ ქვეყნის მოქმედი ვიზა (ვიზის აუცილებლობის შემთხვევაში), რომელშიც მიემგზავრება, და ცნობა
პოტენციური დამსაქმებლისგან (არსებობის შემთხვევაში).

1 . მსჯავრდებულის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის მოქმედების ვადა შეიძლება გაგრძელდეს შესაბამისი ვადით,
თუ:

ა) შესაბამისი უცხო ქვეყნის უფლებამოსილმა უწყებამ მსჯავრდებულს აუკრძალა ამ ქვეყნის დატოვება, აღნიშნულ ქვეყანაში
მის მიმართ მიმდინარეობს სისხლისსამართლებრივი დევნა ან მას მინიჭებული აქვს მოწმის სტატუსი, ან ეს გამომდინარეობს
გამოძიების ინტერესებიდან;

ბ) კვლავ არსებობს ამ მუხლის 1  პუნქტით განსაზღვრული რომელიმე გარემოება;
გ) ამოწურული არ არის ამ მუხლის 1  პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში აღნიშნული შესაბამის უცხო ქვეყანაში ლეგალურად ყოფნის

90-დღიანი ვადა.
1 . მსჯავრდებულის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის გასაცემად აუცილებელია, არ არსებობდეს ამ კანონით

დადგენილი, გადაუხდელი ჯარიმა.
1 . ამ მუხლის 1   პუნქტის „გ“−„ე“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული რომელიმე გარემოების არსებობისას მსჯავრდებულის

საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვა შეიძლება გაიცეს ან ნებართვის მოქმედების ვადა შეიძლება გაგრძელდეს ამ მუხლის 1
 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნის დაუცველად.

1 . მსჯავრდებულის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის მოქმედების პერიოდში მისი გაუქმების საფუძველი შეიძლება
გახდეს:

ა) მსჯავრდებულის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყება, რაც ცნობილი გახდა პრობაციის ბიუროსთვის;
ბ) მსჯავრდებულისთვის ადმინისტრაციული პატიმრობის ან აღკვეთის ღონისძიების შეფარდება, რაც ცნობილი გახდა

პრობაციის ბიუროსთვის;
გ) მსჯავრდებულის მიერ შესაბამის პრობაციის ბიუროში დადგენილი რეჟიმის არასაპატიო მიზეზით დარღვევა;
დ) მსჯავრდებულის მიერ მსჯავრდებულის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის იმ მიზნით ან იმ ქვეყანაში

გასამგზავრებლად გამოყენება, რომელიც შესაბამის განცხადებაში არ მიუთითებია.
1 . მსჯავრდებულის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვა   შეიძლება არ გაიცეს ან გაცემული ნებართვა შეიძლება

გაუქმდეს აგრეთვე ამ კანონის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად, ამ მუხლით დადგენილი
მოთხოვნების დაუცველად. 

1 . დაუშვებელია მსჯავრდებულის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის გაცემა ამ მუხლის 1 პუნქტით
გათვალისწინებული რომელიმე გარემოების არარსებობისას. 

1 . დაუშვებელია მსჯავრდებულის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის გაცემა, თუ მსჯავრდებული
დეპორტირებული, რეადმისირებული ან ექსტრადირებული იყო უცხო ქვეყნიდან (ევროკავშირის წევრი ქვეყნის შემთხვევაში −
შენგენის ზონის ქვეყნიდან) ან/და მსჯავრდებულმა დაარღვია ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში უვიზო მიმოსვლის წესები.

2. მსჯავრდებულის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის გაცემის, მისი მოქმედების ვადის გაგრძელებისა და ნებართვის
გაუქმების წესები და სხვა პროცედურული საკითხები, აგრეთვე მსჯავრდებულის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის
საფასურის ოდენობა განისაზღვრება მინისტრის ბრძანებით.

3. (ამოღებულია - 29.11.2019, №5390).
4. (ამოღებულია - 29.11.2019, №5390).
5. მსჯავრდებულის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის საფასური ირიცხება სააგენტოს ანგარიშზე.

მსჯავრდებულისთვის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის ან მსჯავრდებულის საზღვარგარეთ
გამგზავრების ნებართვის გაუქმების შემთხვევაში გადახდილი საფასური არ ბრუნდება.

6. საქართველოს სახელით ოფიციალურ, საერთაშორისო კულტურულ, სპორტულ, პროფესიულ ან საგანმანათლებლო-
სამეცნიერო ღონისძიებაში მსჯავრდებულის მონაწილეობის ან/და მსჯავრდებულის სიცოცხლისთვის ან მისი
არასრულწლოვანი შვილის/ნაშვილების/მინდობით აღსაზრდელის სიცოცხლისთვის აუცილებელი სამედიცინო დახმარების
საზღვარგარეთ გაწევის საჭიროების შემთხვევაში, რაც დასტურდება კომპეტენტური პირის მიერ გაცემული შესაბამისი
დოკუმენტით, მსჯავრდებული სააგენტოს უფროსის გადაწყვეტილებით შეიძლება გათავისუფლდეს საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი საფასურების გადახდის ვალდებულებისგან.

7. თუ მსჯავრდებულის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის მოქმედების პერიოდში მსჯავრდებული საქართველოს
ტერიტორიაზე იმყოფება, იგი ვალდებულია დადგენილი რეჟიმის დაცვით გამოცხადდეს პრობაციის ბიუროში.

8. სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების ვადის ათვლა იწყება განცხადების რეგისტრაციის მომდევნო სამუშაო დღიდან და
მთავრდება ამ მომსახურების ვადის ბოლო სამუშაო დღის დასრულებისთანავე. თუ აღნიშნული მომსახურების ვადის ბოლო
დღე დასვენების ან უქმე დღეს ემთხვევა, ამ ვადის დამთავრების დღედ მიიჩნევა მისი მომდევნო სამუშაო დღე.

9. მსჯავრდებულის მიერ მსჯავრდებულის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის გარეშე საქართველოს საზღვრის
გადაკვეთის ან მისი გადაკვეთის მცდელობის შემთხვევაში შესაბამის სასაზღვრო გამტარ პუნქტში სახელმწიფო საზღვრის
რეჟიმის დაცვის ზედამხედველობისთვის გამოყოფილი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის
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უფლებამოსილი ორგანოს თანამშრომელი ვალდებულია დააკავოს იგი და ამის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს სააგენტოს. 
10. სააგენტო ვალდებულია ამ მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებულ შესაბამის სასაზღვრო გამტარ პუნქტში

დაუყოვნებლივ მიავლინოს უახლოესი პრობაციის ბიუროს უფლებამოსილი თანამშრომელი. აღნიშნული პრობაციის ბიუროს
უფლებამოსილი თანამშრომელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ გამოცხადდეს შესაბამის სასაზღვრო გამტარ პუნქტში,
შეადგინოს და მსჯავრდებულს გადასცეს სათანადო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომლის საფუძველზედაც
მსჯავრდებულს ეკისრება ამ მუხლის მე-11 პუნქტით დადგენილი ჯარიმის გადახდის ვალდებულება. 

11. მსჯავრდებულის მიერ მსჯავრდებულის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის გარეშე საქართველოს საზღვრის
გადაკვეთა ან მისი გადაკვეთის მცდელობა გამოიწვევს მსჯავრდებულის დაჯარიმებას: 

ა) პირველ შემთხვევაში – 1000 ლარის ოდენობით;
ბ) პირველი შემთხვევიდან ერთი წლის განმავლობაში იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენისას (მეორედ და მის შემდეგ

ყოველი მომდევნო ჩადენისას) – 2000 ლარის ოდენობით.
12. ამ მუხლის მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული ქმედების განმეორებით ჩადენა ამ კანონის 21-ე მუხლის პირველი

პუნქტის „ა“, „ბ“, „ვ“–„თ“ და „კ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შესაბამისი წარდგინებით სასამართლოსთვის მიმართვის
საფუძველია.
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
საქართველოს 2010 წლის 27 აპრილის კანონი №2997 - სსმ I, №24, 10.05.2010 წ., მუხ.161 (/ka/document/view/92326#)
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2020 წლის 15 ივლისის კანონი №6957-რს –  ვებგვერდი, 28.07.2020წ. (/ka/document/view/4915455#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 14 . მსჯავრდებულის პრობაციის ბიუროში გამოცხადებაზე შეღავათის დაწესების პირობები
1. (ამოღებულია – 15.05.2012, №6215).
2. მსჯავრდებულის პრობაციის ბიუროში გამოცხადებაზე შეღავათის დაწესების თაობაზე განცხადებას განიხილავს და

გადაწყვეტილებას იღებს პრობაციის ბიუროს უფროსი სააგენტოს უფროსთან წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.
3. პრობაციის ბიუროს უფროსის გადაწყვეტილება მსჯავრდებულს ეცნობება წერილობით, პრობაციის ბიუროს უფროსის

მიერ განცხადების მიღებიდან არა უგვიანეს 5 სამუშაო დღისა.
4. (ამოღებულია – 15.05.2012, №6215).
5. ამ კანონის მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი წესის შესაბამისად, მსჯავრდებულის განცხადებით, მას შეიძლება

დაუწესდეს პრობაციის ბიუროში არა უმეტეს თვეში ერთხელ გამოცხადების ვალდებულება ამ მუხლის მე-7 პუნქტით
გათვალისწინებული ერთჯერადი საფასურის გადახდის შემდეგ.

6. მსჯავრდებულის განცხადების განხილვაზე ვრცელდება ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ვადა.
7. პრობაციის ბიუროში მსჯავრდებულის არაუმეტეს თვეში ერთხელ გამოცხადების ვალდებულების დაწესების საფასურის

ოდენობა განისაზღვრება მინისტრის ბრძანებით. ეს საფასური ირიცხება სააგენტოს ანგარიშზე.
8. კანონით დადგენილი რეჟიმის შესაბამისად მსჯავრდებულის პრობაციის ბიუროში გამოცხადების დროისათვის მის მიერ

ადგილსამყოფლის დროებით, არაუმეტეს 3 თვის ვადით, შეცვლისას მსჯავრდებული შესაძლებელია გამოცხადდეს და
რეგისტრაცია გაიაროს თავისი ფაქტობრივი ადგილსამყოფლის მიხედვით შესაბამის პრობაციის ბიუროში.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მსჯავრდებული არა უგვიანეს გამოცხადების წინა სამუშაო
დღისა საქმისმწარმოებელ პრობაციის ბიუროს წერილობით აცნობებს ადგილსამყოფლის დროებით შეცვლის შესახებ,
შესაბამისი ვადის მითითებით.

10. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საქმისმწარმოებელი პრობაციის ბიურო
მსჯავრდებულს გადასცემს დროებით სარეგისტრაციო ნებართვას. ეს ნებართვა უნდა შეიცავდეს იმ პრობაციის
ბიუროს სახელწოდებასა და მისამართს, სადაც დადგენილი გრაფიკის მიხედვით უნდა გამოცხადდეს
მსჯავრდებული მის მიმართ შესაბამისი კონტროლის განხორციელების მიზნით, აგრეთვე პრობაციის ბიუროს
უფლებამოსილი პირის ხელმოწერას. დროებითი სარეგისტრაციო ნებართვის ფორმას ამტკიცებს სააგენტოს
უფროსი.
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)
საქართველოს 2013 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1781 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ. (/ka/document/view/2152330#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2016 წლის 27 აპრილის კანონი №5016 - ვებგვერდი, 13.05.2016წ. (/ka/document/view/3275316#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 15. (ამოღებულია)
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)
საქართველოს 2014 წლის 1 აგვისტოს კანონი №2650 – ვებგვერდი, 18.08.2014წ. (/ka/document/view/2453642#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2015 წლის 12  ივნისის კანონი №3713 - ვებგვერდი, 24.06.2015წ. (/ka/document/view/2875243#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2016 წლის 27 აპრილის კანონი №5016 - ვებგვერდი, 13.05.2016წ. (/ka/document/view/3275316#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)
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1. მსჯავრდებული, მისი სამართლებრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ვალდებულია დაემორჩილოს სასჯელის მოხდის
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და პირობებს, შეასრულოს მისთვის დაკისრებული მოვალეობები და
სააგენტოს პრობაციის ოფიცრისა და სხვა უფლებამოსილ თანამშრომელთა კანონიერი მოთხოვნები, არ დატოვოს
საქართველოს ტერიტორია პრობაციის ბიუროს უფროსის ნებართვის გარეშე. ასეთი ნებართვის აღება არ ევალებათ ამ კანონის
მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ მსჯავრდებულებსა და იმ პირობით მსჯავრდებულ
სამხედრო მოსამსახურეებს, რომელთა მიმართაც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 66-ე მუხლის მე-2 ნაწილის
(/ka/document/view/#) შესაბამისად კონტროლსა და დახმარებას ახორციელებს სამხედრო ნაწილის ხელმძღვანელობა.

2. მსჯავრდებულის მიერ მისთვის დაკისრებული მოვალეობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მის მიმართ შეიძლება
გამოყენებულ იქნეს იძულების ღონისძიებები საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)
 

თავი V. სამართლებრივი აქტის აღსრულების ზოგადი წესი

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 16. აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტის აღრიცხვა, განაწილება და მისი აღსრულების კონტროლი
1. სამართლებრივი აქტი აღსასრულებლად წარედგინება პრობაციის ბიუროს და მას საამისოდ უფლებამოსილი პირი 3

სამუშაო დღის ვადაში არეგისტრირებს მსჯავრდებულთა რეგისტრაციის სპეციალურ ელექტრონულ პროგრამაში.
2. მსჯავრდებულთა რეგისტრაციის სპეციალურ ელექტრონულ პროგრამაში აღინიშნება:
ა) სამართლებრივი აქტის რეგისტრაციის ნომერი;
ბ) სამართლებრივი აქტის პრობაციის ბიუროში შესვლის თარიღი (სააღსრულებო წარმოებაში მიღების თარიღი);
გ) სამართლებრივი აქტის სახე, მისი მიმღები (გამომცემი) ორგანოს დასახელება, აქტის ძალაში შესვლის თარიღი;
დ) სამართლებრივი აქტის სარეზოლუციო ნაწილის მოკლე შინაარსი;
ე) მსჯავრდებულის შესახებ მონაცემები (სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და ადგილი, საცხოვრებელი ადგილი

რეგისტრაციის მიხედვით, ასევე ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი, ოჯახური მდგომარეობა, სამუშაო ადგილი ან
სასწავლებელი, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში – იურიდიული პირის დასახელება და იურიდიული მისამართი);

ვ) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლი, რომლის საფუძველზედაც იქნა მიღებული (გამოცემული)
სამართლებრივი აქტი;

ზ) პრობაციის ოფიცერი, რომელსაც აღსასრულებლად გადაეცა სამართლებრივი აქტი;
თ) მონაცემები წარდგინებების შესახებ;
ი) სააღსრულებო წარმოების დამთავრების თარიღი.
3. პრობაციის ბიუროს უფროსი სამართლებრივ აქტს აღსასრულებლად გადასცემს პრობაციის ოფიცერს მსჯავრდებულის

საცხოვრებელი ადგილის (მსჯავრდებულის მიერ მითითებული ფაქტობრივი ან იურიდიული მისამართის) და პრობაციის
ბიუროს სამოქმედო ტერიტორიის მიხედვით.

3 . სამართლებრივი აქტის სააღსრულებო წარმოებაში მიღების შემდეგ იხსნება სააღსრულებო საქმე და მას
უნიკალური რიგითი ნომერი ენიჭება.

3 . სააღსრულებო საქმეში შესატანი ინფორმაცია, აგრეთვე სააღსრულებო საქმის წარმოების წესი განისაზღვრება
„არასაპატიმრო სასჯელთა და პრობაციის აქტების სააღსრულებო წარმოების შესახებ ინსტრუქციით“. ეს ინსტრუქცია მტკიცდება
მინისტრის ბრძანებით.

4. (ამოღებულია).
5. სამართლებრივი აქტის აღსრულების და პრობაციის ბიუროს თანამშრომლებისათვის დაკისრებული სამსახურებრივი

მოვალეობების შესრულების კონტროლს ახორციელებს პრობაციის ბიუროს უფროსი.
6. სააღსრულებო საქმეში არსებული მასალების გაცნობის წესი დგინდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
საქართველოს 2010 წლის 27 აპრილის კანონი №2997 - სსმ I, №24, 10.05.2010 წ., მუხ.161 (/ka/document/view/92326#)
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)
 საქართველოს 2014 წლის 30 აპრილის კანონი №2324 - ვებგვერდი, 13.05.2014წ. (/ka/document/view/2337878#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 16 . პრობაციის ოფიცრის თვითაცილება და აცილება
1. პრობაციის ოფიცერმა მსჯავრდებულის მიმართ არ შეიძლება აწარმოოს სააღსრულებო საქმე, თუ ის:
ა) მსჯავრდებულის მიმართ სისხლის სამართლის საქმეში მონაწილეობდა დაზარალებულის სტატუსით;
ბ) მსჯავრდებულის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის განხილვაში მონაწილეობდა მოსამართლედ, პროკურორად,

გამომძიებლად, მოწმედ, ექსპერტად, თარჯიმნად, კანონიერ წარმომადგენლად ან სასამართლო სხდომის მდივნად;
გ) მსჯავრდებულის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის, ანდა დაზარალებულის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის

ნათესავია;
დ) პირადად, პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაინტერესებულია სააღსრულებო საქმის წარმოების შედეგით, ანდა არსებობს სხვა

გარემოება, რომელიც მის მიუკერძოებლობას საეჭვოს ხდის.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ნათესავად მიიჩნევა დედა, მამა, ბებია, პაპა, მეუღლე,

შვილი, ნაშვილები, მინდობით აღსაზრდელი, მშვილებელი, მშვილებლის მეუღლე, მინდობით აღმზრდელი (დედობილი,
მამობილი), შვილიშვილი, და, ძმა, მეუღლის მშობელი, რძალი, სიძე, ყოფილი მეუღლე, არარეგისტრირებულ ქორწინებაში
მყოფი პირი და მისი ოჯახის წევრი, მეურვე, მზრუნველი, მხარდამჭერი, აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირები, რომლებიც
მუდმივად ეწევიან ან ეწეოდნენ ერთიან საოჯახო მეურნეობას.
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3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული საფუძვლის გამოვლენისთანავე პრობაციის ოფიცერი ვალდებულია
თვითაცილების მოთხოვნით დაუყოვნებლივ მიმართოს პრობაციის ბიუროს უფროსს, რომელიც 5 სამუშაო დღის ვადაში
იხილავს აღნიშნულ მოთხოვნას და იღებს გადაწყვეტილებას თვითაცილების მოთხოვნის დაკმაყოფილების ან მის
დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ.

4. სააღსრულებო საქმის წარმოების მიმდინარეობისას მსჯავრდებულს ან მის კანონიერ წარმომადგენელს უფლება აქვს, ამ
მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული საფუძვლის არსებობისას პრობაციის ოფიცრის აცილების მოთხოვნით მიმართოს
პრობაციის ბიუროს უფროსს, რომელიც აღნიშნულ მოთხოვნას განიხილავს ამ მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი წესით.

5. პრობაციის ოფიცრის თვითაცილების/აცილების მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესახებ პრობაციის ბიუროს უფროსის
გადაწყვეტილება არ საჩივრდება.

6. პრობაციის ოფიცრის თვითაცილების/აცილების მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ პრობაციის ბიუროს
უფროსის გადაწყვეტილება საჩივრდება პრობაციის ბიუროს ადგილმდებარეობის მიხედვით შესაბამის რაიონულ (საქალაქო)
სასამართლოში, გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლების მქონე პირისთვის გაცნობიდან 5 დღის ვადაში.
საქართველოს 2016 წლის 27 აპრილის კანონი №5016 - ვებგვერდი, 13.05.2016წ. (/ka/document/view/3275316#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 17. (ამოღებულია)
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)
 საქართველოს 2014 წლის 30 აპრილის კანონი №2324 - ვებგვერდი, 13.05.2014წ. (/ka/document/view/2337878#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

     მუხლი 17 . სამართლებრივი აქტის აღსრულების პროცესში დოკუმენტის გაგზავნისა და ჩაბარების წესი  
1. სააგენტოს ტერიტორიული ორგანო ამ კანონით გათვალისწინებულ შეტყობინებას, გაფრთხილებას, საჯარიმო ქვითარს,

გადაწყვეტილებასა და სხვა დოკუმენტს ადრესატს აბარებს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე და 73-ე–76-ე
მუხლებით დადგენილი წესით.

2. გაგზავნილი დოკუმენტის ჩაბარების მიმღების ხელმოწერით დადასტურების შემთხვევაში ეს ხელმოწერა ნამდვილად
მიიჩნევა, მაშინაც, თუ იგი ელექტრონული ან/და სხვა ტექნიკური საშუალების გამოყენებითაა შესრულებული.
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

     მუხლი 18. აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტის განმარტება და მსჯავრდებულის გამოცხადება
1. აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტი სააგენტოს ეგზავნება დაუყოვნებლივ, ამ სამართლებრივი აქტის ძალაში

შესვლისთანავე.
2. თუ აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტი ბუნდოვანია ან რაიმე უზუსტობას შეიცავს, პრობაციის ბიუროს უფროსი ამ

აქტის გაუგებარი ან არაზუსტი ნაწილის განმარტების თხოვნით მიმართავს აქტის მიმღებ (გამომცემ) ორგანოს.
3. პრობაციის ბიუროს უფროსი მიღებული აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტის აღსრულების დაწყებისა და

დამთავრების შესახებ წერილობით, 5 სამუშაო დღის ვადაში აცნობებს ამ აქტის მიმღებ ორგანოს.
4. თუ მსჯავრდებული არ ცხოვრობს სასამართლოს მიერ მიღებულ სამართლებრივ აქტში მითითებულ მისამართზე ან

ცხოვრობს ამ მისამართზე, მაგრამ თავს არიდებს პრობაციის ბიუროში გამოცხადებას, პრობაციის ბიუროს უფროსი
სამართლებრივ აქტს აღნიშნული გარემოების დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად მსჯავრდებულის ძებნის
გამოსაცხადებლად უგზავნის აქტის მიმღებ სასამართლოს. 

5. მსჯავრდებულის ძებნის პროცესში საპრობაციო ვადის ათვლა ჩერდება.
6. მსჯავრდებული ვალდებულია აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტის ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 15 დღისა,

აგრეთვე პენიტენციური დაწესებულებიდან გათავისუფლებიდან არაუგვიანეს 5 დღისა გამოცხადდეს ამ სამართლებრივ აქტში
მითითებულ პრობაციის ბიუროში სამართლებრივი აქტის აღსრულების დაწყების, აღსასრულებელ სამართლებრივ აქტთან
მიმართებით თავის უფლება-მოვალეობათა გაცნობისა და პრობაციის ბიუროს მიერ მის მიმართ შესაბამისი კონტროლის
განხორციელების მიზნით. პრობაციის ოფიცერი პრობაციის ბიუროში გამოცხადებულ მსჯავრდებულს აცნობს მის უფლება-
მოვალეობებს და მათი შეუსრულებლობის შესაძლო შედეგებს, რის შესახებაც ადგენს შესაბამის ოქმს.

7. თუ მსჯავრდებული ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ ვადაში არ გამოცხადდა, პრობაციის ბიურო
გააფრთხილებს მას. იგი ვალდებულია, გაფრთხილების მიღებიდან არა უგვიანეს ერთი კვირისა გამოცხადდეს პრობაციის
ბიუროში. გამოუცხადებლობა არის პრობაციის ბიუროს უფროსის მიერ ამ კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“, „ბ“, „ვ“,
„ზ“ და „თ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული წარდგინებებით სასამართლოსათვის მიმართვის საფუძველი.

8. პრობაციის ბიუროს მიერ მსჯავრდებულის ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული გაფრთხილების
ვალდებულება არ ვრცელდება იმ მსჯავრდებულზე, რომელსაც საცხოვრებელი ადგილი (ფაქტობრივი ან იურიდიული
მისამართი) საქართველოს ტერიტორიაზე არ აქვს ან რომლის საცხოვრებელი ადგილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა. ის
მსჯავრდებული, რომელსაც საცხოვრებელი ადგილი საქართველოს ტერიტორიაზე არ აქვს ან რომლის საცხოვრებელი
ადგილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა, სამართლებრივი აქტის მიმღებმა/გამომცემმა ორგანომ წინასწარ უნდა გააფრთხილოს
შესაბამის პრობაციის ბიუროში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში ამ კანონით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელების
შესახებ. პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული იმ მსჯავრდებულის გაფრთხილების ფორმა და წესი, რომელსაც
საცხოვრებელი ადგილი საქართველოს ტერიტორიაზე არ აქვს ან რომლის საცხოვრებელი ადგილი ოკუპირებულ
ტერიტორიაზეა, განისაზღვრება მინისტრის ბრძანებით. ზემოაღნიშნულ შემთხვევაში შესაბამისი პრობაციის ბიუროს უფროსი
სამართლებრივ აქტს მსჯავრდებულის ძებნის გამოსაცხადებლად უგზავნის ამ აქტის მიმღებ სასამართლოს.
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
 საქართველოს 2014 წლის 30 აპრილის კანონი №2324 - ვებგვერდი, 13.05.2014წ. (/ka/document/view/2337878#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2015 წლის 1 მაისის კანონი №3525 - ვებგვერდი, 18.05.2015წ. (/ka/document/view/2834276#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)
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საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 19. ოქმი
1. პრობაციის ოფიცერი სააღსრულებო მოქმედების განხორციელების პროცესში ადგენს ოქმს, რომელიც უნდა შეიცავდეს:
ა) ოქმის შედგენის ადგილსა და თარიღს;
ბ) სამართლებრივი აქტის დასახელებას, რომლის აღსასრულებლადაც დგება ოქმი;
გ) ოქმის შემდგენი პრობაციის ოფიცრის სახელსა და გვარს;
დ) მონაცემებს ოქმის შედგენის დროს დამსწრე პირთა შესახებ;
ე) სააღსრულებო მოქმედების შინაარსს.
2. ოქმის სისწორე დასტურდება პრობაციის ოფიცრის, მსჯავრდებულისა და ოქმის შედგენის დროს დამსწრე პირთა

ხელმოწერებით და პრობაციის ოფიცრის ბეჭდით. პირის უარი ხელის მოწერაზე აღინიშნება ოქმში. 

    მუხლი 20. პრობაციის ოფიცრის მოხსენებითი ბარათი სასამართლოსთვის წარდგინებით მიმართვის მოთხოვნის შესახებ
თუ პრობაციის ოფიცერი მიიჩნევს, რომ არსებობს სასამართლოსთვის წარდგინებით მიმართვის საქართველოს

კანონმდებლობით განსაზღვრული საფუძველი, იგი პრობაციის ბიუროს უფროსის სახელზე წერს მოხსენებით ბარათს.
მოხსენებით ბარათში უნდა მიეთითოს:

ა) სააღსრულებო საქმის ნომერი;
ბ) აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტი;
გ) მოკლე ცნობები სააღსრულებო მოქმედებათა შესახებ;
დ) ცნობები მსჯავრდებულის (მათ შორის, იურიდიული პირის) მიერ მისთვის დაკისრებული მოვალეობის

შეუსრულებლობის (არსებობის შემთხვევაში) შესახებ;
ე) პრობაციის ოფიცრის დასაბუთებული მოსაზრება წარდგინების მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით;
ვ) პრობაციის ოფიცრის ხელმოწერა და მოხსენებითი ბარათის წარდგენის თარიღი.

საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
 საქართველოს 2014 წლის 30 აპრილის კანონი №2324 - ვებგვერდი, 13.05.2014წ. (/ka/document/view/2337878#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 21. პრობაციის ბიუროს უფროსის წარდგინების სახეები
1. პრობაციის ბიუროს უფროსი სათანადო საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში სასამართლოს მიმართავს ერთ-ერთი

შემდეგი წარდგინებით:
ა) მსჯავრდებულისათვის დანიშნული საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის სასჯელის სხვა სახით შეცვლის შესახებ;
ა ) საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის სახით დანიშნული სასჯელის მოხდისაგან მსჯავრდებულის პირობით

ვადამდე გათავისუფლების შესახებ;
ბ) მსჯავრდებულისათვის დანიშნული გამასწორებელი სამუშაოს სასჯელის სხვა სახით შეცვლის შესახებ;
გ) სასამართლოს მიერ პირობით მსჯავრდებულისათვის დაკისრებული მოვალეობის მთლიანად ან ნაწილობრივ გაუქმების

ან მისთვის ახალი მოვალეობის დაკისრების შესახებ;
დ) (ამოღებულია – 11.11.2011, №5266);
ე) პირობით მსჯავრდებულისათვის დაკისრებული მოვალეობის შეუსრულებლობის ან ადმინისტრაციული სახდელის

დაკისრების გამო გამოსაცდელი ვადის არა უმეტეს ერთი წლით გაგრძელების შესახებ;
ვ) პირობითი მსჯავრის გაუქმებისა და განაჩენით დანიშნული სასჯელის აღსრულების შესახებ;
ზ) პირობით ვადამდე გათავისუფლების გაუქმებისა და სასჯელის მოუხდელი ნაწილის აღსრულების შესახებ;
თ) სასჯელის მოხდის გადავადების გაუქმებისა და განაჩენით დანიშნულ ადგილას მსჯავრდებულის სასჯელის მოსახდელად

გაგზავნის შესახებ;
ი) იურიდიული პირისათვის დანიშნული საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის სასჯელის სხვა სახით შეცვლის შესახებ;
კ) მსჯავრდებულისათვის დანიშნული შინაპატიმრობის სხვა სახის სასჯელით შეცვლის შესახებ.
1 . წარდგინებაში უნდა აღინიშნოს:
ა) იმ სამართლებრივი აქტის დასახელება, რომლის აღსრულების პროცესშიც აუცილებელი გახდა სასამართლოსთვის

წარდგინებით მიმართვა;
ბ) მონაცემები მსჯავრდებულის შესახებ და სასამართლოს მიერ მისთვის დაკისრებული მოვალეობები;
გ) ინფორმაცია მსჯავრდებულის ყოფაქცევის შესახებ და სასამართლოსთვის წარდგინებით მიმართვის საფუძველი;
დ) ინფორმაცია იურიდიული პირის საქმიანობის შესახებ და სასამართლოსთვის წარდგინებით მიმართვის საფუძველი;
ე) წარდგინების შინაარსი.
1 . წარდგინებას ხელს აწერს და პრობაციის ბიუროს ბეჭდით ამოწმებს პრობაციის ბიუროს უფროსი.
1 . წარდგინებას უნდა დაერთოს მასში მოყვანილი ფაქტების დამადასტურებელი მტკიცებულებები.
1 . წარდგინებას უნდა ახლდეს მსჯავრდებულის (მათ შორის, იურიდიული პირის) მიმართ მიმდინარე სააღსრულებო

წარმოების საქმის ასლი, დამოწმებული პრობაციის ბიუროს მიერ.
2. წარდგინება შეიტანება სასამართლოში მსჯავრდებულის საცხოვრებელი ადგილის (ფაქტობრივი ან იურიდიული

მისამართის) მიხედვით, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში – შესაბამისი პრობაციის ბიუროს ადგილმდებარეობის
მიხედვით. 

3. წარდგინების დაკმაყოფილების ან მის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ განჩინება სასამართლოს გამოაქვს
წარდგინების შეტანიდან არაუგვიანეს 10 დღისა.

4. პრობაციის ბიუროს უფროსი მსჯავრდებულის შესაბამისი განცხადებისა და სათანადო საფუძვლის (მათ შორის,
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის XXXIII თავითა და 381-ე მუხლით (/ka/document/view/#) („ნარკოტიკული
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონით (/ka/document/view/22132#)გათვალისწინებული
შეზღუდვის დარღვევის საფუძველზე) გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის მსჯავრდებული პირისთვის −
სახელმწიფო საექსპერტო დაწესებულების მიერ გაცემული ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ შესაბამისი დასკვნის)

 1

 1

 2

 3

 4
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არსებობის შემთხვევაში მსჯავრდებულისთვის პირობითი მსჯავრის გაუქმებისა და ნასამართლობის მოხსნის შესახებ
შუამდგომლობით მიმართავს სააგენტოს პირობითი მსჯავრის გაუქმების საკითხთა განმხილველ მუდმივმოქმედ კომისიას
(შემდგომ − მუდმივმოქმედი კომისია).

5. (ამოღებულია - 01.06.2017, №954).
5 . (ამოღებულია - 01.06.2017, №954).
6. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული წარდგინებით პრობაციის ბიუროს უფროსი სააგენტოს

უფროსთან წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე მიმართავს სასამართლოს.
საქართველოს 2008 წლის 26 დეკემბრის კანონი №895 - სსმ I, №41, 30.12.2008 წ., მუხ.319  (/ka/document/view/17590#)
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
საქართველოს 2011 წლის 11 ნოემბრის კანონი №5266 - ვებგვერდი, 24.11.2011წ. (/ka/document/view/1515005#)
საქართველოს 2011 წლის 27 დეკემბრის კანონი №5626 - ვებგვერდი, 12.01.2012წ. (/ka/document/view/1558761#)
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)
  საქართველოს 2014 წლის 30 აპრილის კანონი №2324 - ვებგვერდი, 13.05.2014წ. (/ka/document/view/2337878#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2015 წლის 12  ივნისის კანონი №3713 - ვებგვერდი, 24.06.2015წ. (/ka/document/view/2875243#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2016 წლის 27 აპრილის კანონი №5016 - ვებგვერდი, 13.05.2016წ. (/ka/document/view/3275316#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 26 ივლისის კანონი №1223 - ვებგვერდი, 28.07.2017წ. (/ka/document/view/3753825#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 21 . (ამოღებულია)
საქართველოს 2011 წლის 11 ნოემბრის კანონი №5266 - ვებგვერდი, 24.11.2011წ. (/ka/document/view/1515005#)
საქართველოს 2012 წლის 10 აპრილის კანონი №6011 – ვებგვერდი, 20.04.2012წ. (/ka/document/view/1638995#)
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)
საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კანონი №1470 - ვებგვერდი, 16.10.2013წ. (/ka/document/view/2045051#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2013 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1781 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ. (/ka/document/view/2152330#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 22. (ამოღებულია)
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)
 საქართველოს 2014 წლის 30 აპრილის კანონი №2324 - ვებგვერდი, 13.05.2014წ. (/ka/document/view/2337878#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

     მუხლი 22 . მსჯავრდებულისთვის პირობითი მსჯავრის გაუქმება და ნასამართლობის მოხსნა 
1. ამ კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული სამართლებრივი აქტით პირობით

მსჯავრდებულისთვის (მათ შორის, პირობით მსჯავრდებული სამხედრო მოსამსახურისთვის, რომლის ყოფაქცევის
კონტროლი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 66-ე მუხლის მე-2 ნაწილით (/ka/document/view/#)დადგენილი წესით
ხორციელდება) დადგენილი გამოსაცდელი ვადის არანაკლებ ნახევრის გასვლის შემდეგ, აგრეთვე, საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის 67   მუხლით (/ka/document/view/#) გათვალისწინებული სამოქალაქო შეთანხმების პირობების
შესაბამისად, − გამოსაცდელი ვადის ნახევრის გასვლამდეც, მსჯავრდებულის მიმართ კონტროლისა და დახმარების
განმახორციელებელი ორგანოს შესაბამისი შუამდგომლობის საფუძველზე პირობითი მსჯავრის გაუქმებისა და
ნასამართლობის მოხსნის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მუდმივმოქმედი კომისია. 

2. მუდმივმოქმედი კომისია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული საკითხების გარდა, პირის მომართვისა და
სახელმწიფო საექსპერტო დაწესებულების მიერ გაცემული ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ შესაბამისი დასკვნის
წარმოდგენის საფუძველზე განიხილავს და წყვეტს „ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს
კანონის შესაბამისად პირისთვის ჩამორთმეული უფლებების ვადამდე აღდგენის ან უფლებების ჩამორთმევის ვადის
შემცირების საკითხს, რისთვისაც აუცილებელია, გასული იყოს მათი ჩამორთმევის ვადის ერთი მესამედი.

2 . მუდმივმოქმედი კომისია, გარდა ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით განსაზღვრული საკითხებისა, პირის მიმართვის
საფუძველზე განიხილავს და წყვეტს პირისათვის „სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ
დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე ჩამორთმეული უფლების ვადამდე აღდგენის/უფლების
ჩამორთმევის ვადის შემცირების საკითხს, რისთვისაც აუცილებელია გასული იყოს:

ა) პირის ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულის ჩადენისათვის მსჯავრდების შემთხვევაში − უფლების ჩამორთმევის ვადის
არანაკლებ ერთი მესამედი;

ბ) პირის მძიმე კატეგორიის დანაშაულის ჩადენისათვის მსჯავრდების შემთხვევაში − უფლების ჩამორთმევის ვადის
არანაკლებ ნახევარი;

გ) პირის განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულის ჩადენისათვის მსჯავრდების შემთხვევაში − უფლების ჩამორთმევის
ვადის არანაკლებ ორი მესამედი.

3. მუდმივმოქმედი კომისია შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებისას ითვალისწინებს გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში
მსჯავრდებულის ქცევას, მის მიერ წარსულში დანაშაულის ჩადენის ფაქტებს, მსჯავრდებულის პიროვნებას, ოჯახურ
მდგომარეობას, მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის ხასიათს, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 67   მუხლით
(/ka/document/view/#)გათვალისწინებულ შემთხვევაში სამოქალაქო შეთანხმების პირობების შესრულებას, აგრეთვე იმას,
მიღწეულია თუ არა ამ კანონის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მიზანი, და სხვა გარემოებებს, რომლებმაც
შეიძლება გავლენა მოახდინოს მუდმივმოქმედი კომისიის გადაწყვეტილებაზე. 

4. მუდმივმოქმედი კომისია შედგება 5 წევრისგან. მუდმივმოქმედი კომისიის შემადგენლობაში შედიან: 

 1

  1

 1

 1

 1

 1
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ა) სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − სპეციალური პენიტენციური სამსახურის
(შემდგომ − სპეციალური პენიტენციური სამსახური) სამოქალაქო დანაყოფში შემავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფის 1
მოსამსახურე; 

ბ) სააგენტოს სისტემის 2 თანამშრომელი; 
გ) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 1 წარმომადგენელი;
დ) არასამთავრობო ორგანიზაციების 1 წარმომადგენელი. 
5. სააგენტოს უფროსს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის წარმომადგენლის კანდიდატურას დასამტკიცებლად

წარუდგენს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლის კანდიდატურას − სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საკოორდინაციო საბჭო, ხოლო საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლის კანდიდატურას − საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი.

6. მუდმივმოქმედი კომისიის შემადგენლობას ამტკიცებს სააგენტოს უფროსი. 
7. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელი და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენელი

მუდმივმოქმედი კომისიის წევრის უფლებამოსილებას ახორციელებენ 1 წლის ვადით.
8. მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარეს მუდმივმოქმედი კომისიის შემადგენლობიდან ღია კენჭისყრით, სხდომაზე

დამსწრე წევრების ხმათა უმრავლესობით ირჩევს მუდმივმოქმედი კომისია. 
9. მუდმივმოქმედი კომისიის უფლებამოსილება და საქმიანობის წესი განისაზღვრება მუდმივმოქმედი კომისიის

დებულებით. ამ დებულებას ამტკიცებს მინისტრი. 
10. მუდმივმოქმედი კომისია საკითხს განიხილავს ზეპირი მოსმენით ან/და ზეპირი მოსმენის გარეშე, ადმინისტრაციული

წარმოების წესების დაცვით. მუდმივმოქმედი კომისია ზეპირი მოსმენის გარეშე იღებს გადაწყვეტილებას მსჯავრდებულისათვის
პირობითი მსჯავრის გაუქმებასა და ნასამართლობის მოხსნაზე უარის თქმის შესახებ, პირისათვის „ნარკოტიკული დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე ჩამორთმეული უფლების ვადამდე აღდგენაზე/ამ
უფლების ჩამორთმევის ვადის შემცირებაზე უარის თქმის შესახებ ან პირისათვის „სქესობრივი თავისუფლებისა და
ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე
ჩამორთმეული უფლების ვადამდე აღდგენაზე/უფლების ჩამორთმევის ვადის შემცირებაზე უარის თქმის შესახებ.

11. თუ მუდმივმოქმედი კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას მსჯავრდებულისათვის პირობითი მსჯავრის გაუქმებასა და
ნასამართლობის მოხსნაზე უარის თქმის შესახებ, პირისათვის „ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“
საქართველოს კანონის საფუძველზე ჩამორთმეული უფლების ვადამდე აღდგენაზე/ამ უფლების ჩამორთმევის ვადის
შემცირებაზე უარის თქმის შესახებ ან პირისათვის „სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ
დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე ჩამორთმეული უფლების ვადამდე აღდგენაზე/
უფლების ჩამორთმევის ვადის შემცირებაზე უარის თქმის შესახებ, იმავე საკითხზე შუამდგომლობის ხელახლა განხილვა
დასაშვებია აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებიდან 6 თვის შემდეგ.

12. მუდმივმოქმედი კომისიის გადაწყვეტილება შეიძლება ადმინისტრაციული წესით ერთჯერადად გასაჩივრდეს
სასამართლოში.
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2020 წლის 17 მარტის კანონი №5754 – ვებგვერდი, 23.03.2020წ. (/ka/document/view/4787965#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 23. სააღსრულებო საქმის წარმოების დასრულება
1. თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის შემთხვევაში აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტის

მიმართ სააღსრულებო წარმოება მთავრდება სასამართლოს მიერ დადგენილი იმ ვადის გასვლისას, რომლის განმავლობაშიც
პირს ჩამორთმეული ჰქონდა გარკვეული თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლება, აგრეთვე ამ სასჯელის მოხდისაგან
გათავისუფლებისას.

1 . იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვის შემთხვევაში აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტის მიმართ
სააღსრულებო წარმოება მთავრდება სასამართლოს მიერ დადგენილი იმ ვადის გასვლისას, რომლის განმავლობაშიც პირს
შეზღუდული ჰქონდა იარაღთან დაკავშირებული უფლება, აგრეთვე ამ სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლებისას.

2. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის დაკისრების შემთხვევაში აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტის მიმართ
სააღსრულებო წარმოება მთავრდება:

ა) სასჯელის მთლიანად მოხდისას;
ბ) საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის სასჯელის სხვა სახით შეცვლისას, აგრეთვე ამ სასჯელის მოხდისაგან

გათავისუფლებისას.
3. გამასწორებელი სამუშაოს დანიშვნის შემთხვევაში აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტის მიმართ სააღსრულებო

წარმოება მთავრდება:
ა) სასჯელის მთლიანად მოხდისას;
ბ) გამასწორებელი სამუშაოს სასჯელის სხვა სახით შეცვლისას, აგრეთვე ამ სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლებისას.
4. მსჯავრდებულისათვის პირობითი მსჯავრის დაკისრების შემთხვევაში აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტის მიმართ

სააღსრულებო წარმოება მთავრდება:
ა) სასამართლოს მიერ დადგენილი გამოსაცდელი ვადის გასვლისას;
ბ) პირობითი მსჯავრის გაუქმებისას და მსჯავრდებულისათვის ნასამართლობის მოხსნისას;
გ) სამართლებრივი აქტის მიღებისას, რომლის მიხედვითაც უქმდება პირობითი მსჯავრი და უნდა აღსრულდეს განაჩენით

დანიშნული სასჯელი.
5. მსჯავრდებულის პირობით ვადამდე გათავისუფლების შემთხვევაში აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტის მიმართ

სააღსრულებო წარმოება მთავრდება:
ა) სასჯელის მოუხდელი ნაწილის ვადის გასვლისას;
ბ) სამართლებრივი აქტის მიღებისას, რომლის მიხედვითაც უქმდება პირობით ვადამდე გათავისუფლება და უნდა

აღსრულდეს სასჯელის მოუხდელი ნაწილი.
6. სასჯელის მოხდის გადავადების შემთხვევაში აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტის მიმართ სააღსრულებო წარმოება

მთავრდება:
ა) იმ ვადის გასვლისას, რომლის განმავლობაშიც სასამართლომ გადაავადა სასჯელის აღსრულება;
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ბ) სამართლებრივი აქტის მიღებისას, რომლის მიხედვითაც უქმდება სასჯელის მოხდის გადავადება და მსჯავრდებული
სასჯელის მოსახდელად იგზავნება განაჩენით დანიშნულ ადგილას;

გ) სამართლებრივი აქტის მიღებისას, რომლის მიხედვითაც უქმდება სასჯელის მოხდის გადავადება და მსჯავრდებული
თავისუფლდება დარჩენილი სასჯელის მოხდისაგან.

7. იურიდიული პირისათვის საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის შემთხვევაში აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტის
მიმართ სააღსრულებო წარმოება მთავრდება:

ა) იმ იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შემთხვევაში, რომლის მიმართაც სასამართლომ გამოიტანა გამამტყუნებელი განაჩენი
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის სახით;

ბ) სასამართლოს მიერ დანიშნული სასჯელის ვადის გასვლისას;
გ) პრობაციის ბიუროს უფროსის წარდგინების საფუძველზე სასამართლოს მიერ იურიდიული პირისათვის დანიშნული

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის სასჯელის სხვა სახით შეცვლის შემთხვევაში.
7 . (ამოღებულია - 01.06.2017, №954).
7 . შინაპატიმრობის დანიშვნის შემთხვევაში აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტის მიმართ სააღსრულებო წარმოება

მთავრდება:
ა) სასჯელის მთლიანად მოხდისას;
ბ) შინაპატიმრობის სხვა სახის სასჯელით შეცვლისას, აგრეთვე ამ სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლებისას.
8. ამ მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში პრობაციის ოფიცერი სასამართლოს ატყობინებს

იმ ვადის გასვლის შესახებ, რომლის განმავლობაშიც გადავადებული იყო სასჯელის აღსრულება.
8 . თუ მსჯავრდებულს, რომელსაც შეფარდებული აქვს არასაპატიმრო სასჯელი, ან პირობით მსჯავრდებულს სასჯელის

აღსრულების ან გამოსაცდელი ვადის პერიოდში სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა,
სააგენტოს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს უფროსი გადაწყვეტილებით აჩერებს სააღსრულებო წარმოებას.

8 . სასამართლო ვალდებულია აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების, შეცვლის ან გაუქმების შესახებ
დაუყოვნებლივ აცნობოს სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოს. აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული
პატიმრობის სხვა ღონისძიებით შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში სააღსრულებო წარმოება გრძელდება.

9. კანონიერ ძალაში შესული აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტის გაუქმებისა და მსჯავრდებულის გარდაცვალების
შემთხვევაში სააღსრულებო წარმოება წყდება, ხოლო „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი
მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის (/ka/document/view/2278806#DOCUMENT:1;) საფუძველზე მსჯავრდებულის
საქართველოდან გაძევების შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლისა და მსჯავრდებულის
ექსტრადიციის შემთხვევაში სააღსრულებო წარმოება ჩერდება. ხანდაზმულობის ვადის განმავლობაში მსჯავრდებულის
საქართველოში შემოსვლის შემთხვევაში სააღსრულებო წარმოება განახლდება.

10. სააღსრულებო წარმოების დასრულების შემდეგ სააღსრულებო საქმე ინახება საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
საქართველოს 2011 წლის 27 დეკემბრის კანონი №5626 - ვებგვერდი, 12.01.2012წ. (/ka/document/view/1558761#)
საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კანონი №1470 - ვებგვერდი, 16.10.2013წ. (/ka/document/view/2045051#DOCUMENT:1;)
  საქართველოს 2014 წლის 30 აპრილის კანონი №2324 - ვებგვერდი, 13.05.2014წ. (/ka/document/view/2337878#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2015 წლის 12  ივნისის კანონი №3713 - ვებგვერდი, 24.06.2015წ. (/ka/document/view/2875243#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2016 წლის 27 აპრილის კანონი №5016 - ვებგვერდი, 13.05.2016წ. (/ka/document/view/3275316#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2398 – ვებგვერდი, 08.06.2018წ. (/ka/document/view/4206854#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 24. (ამოღებულია)
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)
 

თავი VI. სასჯელის სახით თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევისა და იურიდიული პირისთვის
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის შესახებ სამართლებრივი აქტის აღსრულება 

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 25. სასჯელის სახით თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის აღსრულების წესი
1. თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის შესახებ სასამართლოს განაჩენის ასლი აღსასრულებლად

გადაეცემა პრობაციის ბიუროს მსჯავრდებულის საცხოვრებელი ან სამუშაო ადგილის მიხედვით.
2. პრობაციის ოფიცერს მსჯავრდებული აჰყავს აღრიცხვაზე, განუმარტავს მას სასჯელის მოხდის წესებს და პირობებს,

პერიოდულად აკონტროლებს მსჯავრდებულისათვის დაკისრებული მოვალეობების შესრულებას.
3. თუ პრობაციის ოფიცერი დაადგენს, რომ მსჯავრდებულს დაკავებული აქვს ის თანამდებობა ან ეწევა ისეთ საქმიანობას,

რომელიც აკრძალული აქვს განაჩენით, იგი დამსაქმებელ თანამდებობის პირს უგზავნის მოთხოვნას, გაათავისუფლოს
მსჯავრდებული დაკავებული თანამდებობიდან ან აუკრძალოს მას განაჩენში მითითებული საქმიანობა.

4. დამსაქმებელი თანამდებობის პირისათვის გაგზავნილი მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს გაფრთხილებას სასამართლო
განაჩენის შეუსრულებლობის ან მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლის შემთხვევაში მოსალოდნელი
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ.

5. თუ დამსაქმებელი თანამდებობის პირი პრობაციის ოფიცრის მოთხოვნის მიღებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში არ
გაათავისუფლებს მსჯავრდებულს დაკავებული თანამდებობიდან ან არ შეუცვლის მას საქმიანობის სფეროს, შესაბამისი
მასალები გადაეგზავნება პროკურატურის ორგანოს.

    მუხლი 26. დამსაქმებლის ადმინისტრაციის მოვალეობები, სადაც მსჯავრდებული მუშაობს
1. თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის შესახებ განაჩენის მოთხოვნის შესრულება

სავალდებულოა დამსაქმებლის ადმინისტრაციისთვის, სადაც მსჯავრდებული მუშაობს.
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 2
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2. დამსაქმებლის ადმინისტრაცია, სადაც მსჯავრდებული მუშაობს, ვალდებულია:
ა) განაჩენის ასლისა და პრობაციის ბიუროდან მსჯავრდებულის თანამდებობიდან გათავისუფლების ან მისთვის საქმიანობის

აკრძალვის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან არა უგვიანეს 7 სამუშაო დღისა აცნობოს პრობაციის ბიუროს მიღებული ზომების
თაობაზე;

ბ) პრობაციის ბიუროს მოთხოვნისთანავე წარუდგინოს დოკუმენტები, რომლებიც დაკავშირებულია სასჯელის
აღსრულებასთან;

გ) მსჯავრდებულთან შრომითი ხელშეკრულების შეცვლის ან შეწყვეტის თაობაზე 5 სამუშაო დღის ვადაში აცნობოს
პრობაციის ბიუროს.

    მუხლი 27. იმ ორგანოთა ვალდებულება, რომლებიც უფლებამოსილი არიან გააუქმონ გადაწყვეტილება გარკვეული
საქმიანობის უფლების მინიჭების თაობაზე

1. გარკვეული საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის შესახებ განაჩენის მოთხოვნის შესრულება სავალდებულოა იმ
ორგანოსთვის, რომელიც უფლებამოსილია გააუქმოს გადაწყვეტილება გარკვეული საქმიანობის უფლების მინიჭების
თაობაზე.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული ორგანო ვალდებულია განაჩენის ასლისა და პრობაციის ბიუროს მოთხოვნის
მიღებიდან არა უგვიანეს 5 სამუშაო დღისა გააუქმოს გადაწყვეტილება, რომელიც მსჯავრდებულს ანიჭებდა გარკვეული
საქმიანობის უფლებას, ჩამოართვას მას შესაბამისი დოკუმენტები და აღნიშნულის შესახებ აცნობოს პრობაციის ბიუროს.

    მუხლი 27 . იურიდიული პირისთვის საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის შესახებ სამართლებრივი აქტის აღსრულება
1. იურიდიული პირისთვის საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის შესახებ სამართლებრივი აქტის აღსრულებისას პრობაციის

ოფიცერი იღებს ზომებს იურიდიული პირის სარეგისტრაციო მონაცემებში აკრძალული საქმიანობის სახისა და ამ საქმიანობის
აკრძალვის ვადის აღნიშვნის უზრუნველსაყოფად. 

2. თუ იურიდიული პირისთვის საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ეხება იურიდიული პირის სალიცენზიო/სანებართვო
საქმიანობის აკრძალვას, პრობაციის ოფიცერი სათანადო ლიცენზიის/ნებართვის გამცემ ორგანოს შესაბამისი სამართლებრივი
აქტის აღსასრულებლად მიღებიდან 3 დღის ვადაში აცნობებს იურიდიული პირისთვის საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის
შესახებ. 

3. პრობაციის ოფიცერი პერიოდულად აკონტროლებს იურიდიული პირის მიერ იურიდიული პირისთვის საქმიანობის
უფლების ჩამორთმევის შესახებ სამართლებრივი აქტის სათანადოდ შესრულებას. 

4. თუ იურიდიული პირი შესაბამისი სამართლებრივი აქტის აღსრულებას თავს არიდებს და აკრძალულ საქმიანობას
აგრძელებს, პრობაციის ბიუროს უფროსი ამ კანონით დადგენილი წესით მიმართავს სასამართლოს წარდგინებით
იურიდიული პირისთვის დანიშნული საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის სასჯელის სხვა სახით შეცვლის შესახებ. 

5. იურიდიული პირის მიმართ გამოიყენება ამ კანონით დადგენილი აღსრულების შესაბამისი დებულებები, გარდა იმ
შემთხვევებისა, როდესაც, ნორმის შინაარსიდან გამომდინარე, იურიდიული პირის მიმართ მათი გამოყენება შეუძლებელია.
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

 
თავი VII. (ამოღებულია)

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 28. (ამოღებულია)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)
 

თავი VIII. სასჯელის სახით საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსრულება

მუხლი 29. სასჯელის სახით საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსრულების წესი  
1. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის დანიშვნის შესახებ (მათ შორის, საქართველოს სისხლის სამართლის

კოდექსით დადგენილი წესით, მხარეთა შორის საპროცესო შეთანხმების დადებისას) სასამართლო განაჩენის ასლის ან
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი საბჭოს (შემდგომ − ადგილობრივი საბჭო)
გადაწყვეტილების ასლის აღსასრულებლად მიღების შემდეგ პრობაციის ბიურო მსჯავრდებულს განუსაზღვრავს
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის სახესა და ყოველდღიურ ხანგრძლივობას. საზოგადოებისათვის
სასარგებლო შრომის სახით დანიშნული სასჯელი აღსრულდება საჯარო დაწესებულებაში, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც, შესასრულებელი სამუშაოს საზოგადოებისთვის სასარგებლო ხასიათიდან გამომდინარე, სასჯელი
შეიძლება აღსრულდეს კერძო სამართლის იურიდიულ პირში.

2. პრობაციის ბიუროსა და დამსაქმებელს შორის იდება ხელშეკრულება, რომელშიც მიეთითება მსჯავრდებულის მიერ
შესასრულებელი საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის სახე, მთლიანი ვადა, ყოველდღიური ხანგრძლივობა, სამუშაო
ადგილი, დამსაქმებლის დასახელება და მისამართი, აგრეთვე საკითხის გადაწყვეტისათვის მნიშვნელოვანი სხვა გარემოებები. ამ
ხელშეკრულების ასლი გადაეცემა მსჯავრდებულს.

3. სააგენტო უფლებამოსილია საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის სრულფასოვანი აღსრულების და მისი ჯეროვანი
კონტროლის, მათ შორის, ელექტრონული მონიტორინგის, განხორციელების მიზნით მუნიციპალიტეტის ორგანოსთან ან სხვა
დამსაქმებელთან დადოს შესაბამისი შეთანხმება/ხელშეკრულება. ეს შეთანხმება/ხელშეკრულება შეიძლება ითვალისწინებდეს
დამსაქმებლის მიერ მომსახურების საფასურის გადახდის ვალდებულებას. ამ პუნქტის შესაბამისად მიღებული მომსახურების
საფასური სააგენტოს აღნიშნული მიზნისა და სხვა მიზნების მიღწევას მოხმარდება.

4. მსჯავრდებული, მისი სოციალური მდგომარეობისა და სამუშაო პირობების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფილი
იქნება კვებით ან მას სააგენტო აუნაზღაურებს კვების ხარჯებს, რომლის დანიშვნის პირობები და წესი განისაზღვრება
მინისტრის ნორმატიული აქტით.

5. მსჯავრდებულს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის დროს, შესასრულებელი სამუშაოს გათვალისწინებით,
სააგენტო მინისტრის მიერ დადგენილი პირობებისა და წესის შესაბამისად უზრუნველყოფს სათანადო სახის დაზღვევით.
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6. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსრულების წესი და პირობები განისაზღვრება მინისტრის ბრძანებით.
საქართველოს 2011 წლის 11 მარტის კანონი №4430 - ვებგვერდი, 22.03.2011წ. (/ka/document/view/1246825#)
საქართველოს 2011 წლის 11 ნოემბრის კანონი №5266 - ვებგვერდი, 24.11.2011წ. (/ka/document/view/1515005#)
საქართველოს 2012 წლის 19 ივნისის კანონი №6504 – ვებგვერდი, 02.07.2012წ. (/ka/document/view/1689568#)
საქართველოს 2013 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1781 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ. (/ka/document/view/2152330#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2020 წლის 15 ივლისის კანონი №6957-რს –  ვებგვერდი, 28.07.2020წ. (/ka/document/view/4915455#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 30. სასჯელის სახით საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის მოხდის პირობები
1. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა შეიძლება შესრულდეს დღის ნებისმიერ მონაკვეთში.
2. მსჯავრდებულს თავისი სურვილით, სათანადო პირობების არსებობის შემთხვევაში, უფლება აქვს საზოგადოებისათვის

სასარგებლოდ იმუშაოს დასვენების დღეებში.
საქართველოს 2011 წლის 11 მარტის კანონი №4430 - ვებგვერდი, 22.03.2011წ. (/ka/document/view/1246825#)

     მუხლი 31. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ვადის გამოთვლა
1. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ვადა გამოითვლება საათებით, რომელთა განმავლობაშიც მსჯავრდებული

ასრულებს სავალდებულო სამუშაოს.
2. თუ პრობაციის ბიუროს მიერ მსჯავრდებულისათვის შეთავაზებული სამუშაოს ხანგრძლივობა სასამართლოს ან

ადგილობრივი საბჭოს მიერ განსაზღვრულ ვადაზე ნაკლებია, პრობაციის ბიურო ვალდებულია შეთავაზებული სამუშაოს
ვადის გასვლამდე განუსაზღვროს მსჯავრდებულს ახალი სამუშაო ადგილი.
საქართველოს 2011 წლის 11 მარტის კანონი №4430 - ვებგვერდი, 22.03.2011წ. (/ka/document/view/1246825#)
საქართველოს 2012 წლის 19 ივნისის კანონი №6504 – ვებგვერდი, 02.07.2012წ. (/ka/document/view/1689568#)
საქართველოს 2013 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1781 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ. (/ka/document/view/2152330#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 32. დამსაქმებლის ადმინისტრაციის მოვალეობები, სადაც საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის სახით სასჯელს
იხდის მსჯავრდებული

1. მსჯავრდებულის მიერ საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ხანგრძლივობის, შესრულებული სამუშაოს
მოცულობის აღრიცხვას ახორციელებს და შესაბამის ჩანაწერებს აწარმოებს დამსაქმებელი. პრობაციის ოფიცერი პერიოდულად
აკონტროლებს დამსაქმებლის ჩანაწერების სისწორეს, მსჯავრდებულის მიერ შესრულებულ სამუშაოს და სამუშაოს
შესრულების შესახებ მონაცემები შეაქვს ოქმში.

2. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის პროცესში ზიანის მიყენებით წარმოშობილი ვალდებულება და ანაზღაურება
განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.

    მუხლი 33. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის სახით მსჯავრდებული პირის პასუხისმგებლობა
1. პრობაციის ოფიცერი აფრთხილებს მსჯავრდებულს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის წესებისა და პირობების

დარღვევისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებლობის თაობაზე.
2. თუ მსჯავრდებული უარს აცხადებს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომაზე ან ჯიუტად თავს არიდებს მას, პრობაციის

ბიუროს უფროსი ამ კანონით დადგენილი წესით მიმართავს სასამართლოს წარდგინებით საზოგადოებისათვის სასარგებლო
შრომის სასჯელის სხვა სახით შეცვლის შესახებ.

3. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის სახით მსჯავრდებულზე სამუშაოზე გამოუცხადებლობისას ვრცელდება ამ
კანონის 12  მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი საპატიო პირობები.

4. პატივსადები მიზეზების არსებობისას დამსაქმებელს, პრობაციის ოფიცერთან შეთანხმებით, შეუძლია გაათავისუფლოს
მსჯავრდებული კონკრეტულ დღეს სამუშაოს შესრულებისგან. ამ შემთხვევაში მსჯავრდებული შეუსრულებელ სამუშაოს სხვა
დროს შეასრულებს.
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)

    მუხლი 33 . (ამოღებულია)
საქართველოს 2008 წლის 26 დეკემბრის კანონი №895 - სსმ I, №41, 30.12.2008 წ., მუხ.319  (/ka/document/view/17590#)
საქართველოს 2010 წლის 9 მარტის კანონი №2698 - სსმ I, №12, 24.03.2010 წ., მუხ.69 (/ka/document/view/91774#)
საქართველოს 2011 წლის 11 მარტის კანონი №4430 - ვებგვერდი, 22.03.2011წ. (/ka/document/view/1246825#)
საქართველოს 2012 წლის 19 ივნისის კანონი №6504 – ვებგვერდი, 02.07.2012წ. (/ka/document/view/1689568#)

 
თავი VIII . განრიდების სუბიექტის მიერ ნაკისრი საზოგადოებისათვის სასარგებლო უსასყიდლო სამუშაოს აღსრულება 

საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)

    მუხლი 33 . საზოგადოებისათვის სასარგებლო უსასყიდლო სამუშაოს აღსრულების წესი 
1. თუ განრიდების სუბიექტი იკისრებს საზოგადოებისათვის სასარგებლო უსასყიდლო სამუშაოს შესრულებას, როგორც

განრიდების პირობას, პროკურორი პრობაციის ბიუროს უგზავნის ინფორმაციას ამ პირის მიერ ნაკისრი განრიდების პირობის
შესახებ, რის შემდეგაც პრობაციის ბიურო განრიდების სუბიექტს განუსაზღვრავს სამუშაოს სახესა და ყოველდღიურ
ხანგრძლივობას.

2. განრიდების სუბიექტის მიერ საზოგადოებისათვის სასარგებლო უსასყიდლო სამუშაოს შესრულებაზე ვრცელდება ამ
კანონის დებულებანი მათი შინაარსის გათვალისწინებით.
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)
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    მუხლი 33 . საზოგადოებისათვის სასარგებლო უსასყიდლო სამუშაოს შესრულებაზე ზედამხედველობა
1. განრიდების სუბიექტის მიერ საზოგადოებისათვის სასარგებლო უსასყიდლო სამუშაოს სრულფასოვნად შესრულებაზე

კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი პრობაციის ბიურო.
2. პრობაციის ბიურო პროკურორს პერიოდულად წარუდგენს ინფორმაციას განრიდების სუბიექტის მიერ ნაკისრი

საზოგადოებისათვის სასარგებლო უსასყიდლო სამუშაოს შესრულებაზე.
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)
 

თავი IX. სასჯელის სახით გამასწორებელი სამუშაოს აღსრულება

    მუხლი 34. სასჯელის სახით გამასწორებელი სამუშაოს აღსრულების წესი
1. გამასწორებელი სამუშაო აღსრულდება მსჯავრდებულის ძირითად სამუშაო ადგილზე.
2. გამასწორებელი სამუშაოს დანიშვნის შესახებ სასამართლო განაჩენის ასლის აღსასრულებლად მიღების შემდეგ ან

მსჯავრდებულის სხვა სამუშაო ადგილზე გადასვლისას პრობაციის ბიურო დამსაქმებელს უგზავნის მოთხოვნას
მსჯავრდებულის ხელფასიდან სასამართლოს მიერ დადგენილი პროცენტული ოდენობის შესაბამისი თანხის სახელმწიფო
შემოსავალში დაქვითვის თაობაზე.

3. დამსაქმებლისათვის გაგზავნილ მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს სასამართლო განაჩენის შეუსრულებლობის ან
მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლის შემთხვევაში მოსალოდნელი სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ.

     მუხლი 35. გამასწორებელი სამუშაოს მოხდის პირობები
1. გამასწორებელი სამუშაოს მოხდის პერიოდში მსჯავრდებულს ეკრძალება სამუშაოს შესრულებისგან დროებით

გათავისუფლება პრობაციის ბიუროს წერილობითი ნებართვის გარეშე. ეს ნებართვა შეიძლება გაიცეს მხოლოდ სამუშაოს
შესრულებისგან დროებით გათავისუფლების მიზეზის დასაბუთების შემდეგ. ამ ნებართვის გაცემაზე უარი მოტივირებული
უნდა იყოს. აღნიშნული ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით
დადგენილი წესით. 

2. თუ სამუშაო ადგილის არქონის ან სხვა პატივსადები მიზეზების გამო ვერ ხერხდება გამასწორებელი სამუშაოს სახით
დანიშნული სასჯელის აღსრულება, სააგენტო უფლებამოსილია ეს სასჯელი აღასრულოს სააგენტოს მიერ დაფუძნებული
სამეწარმეო იურიდიული პირის ან/და არასამეწარმეო იურიდიული პირის მეშვეობით.
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 36. გამასწორებელი სამუშაოს ვადის გამოთვლა
1. გამასწორებელი სამუშაოს ვადაში ითვლება ვადა, რომლის განმავლობაშიც მსჯავრდებული მუშაობდა და მისი

ხელფასიდან ხდებოდა დაქვითვა.
2. გამასწორებელი სამუშაო იწყება იმ დღიდან, როდესაც დამსაქმებლის ადმინისტრაცია, სადაც მსჯავრდებული მუშაობს,

პრობაციის ბიუროსაგან მიიღებს სასამართლო განაჩენის ასლს და სხვა შესაბამის დოკუმენტებს.

    მუხლი 37. დამსაქმებლის ადმინისტრაციის მოვალეობები, სადაც მსჯავრდებული მუშაობს
1. დამსაქმებლის ადმინისტრაციას, სადაც მუშაობს გამასწორებელი სამუშაოს სახით მსჯავრდებული პირი, ეკისრება

მსჯავრდებულის ხელფასიდან სწორი და დროული დაქვითვისა და დაქვითული თანხის დადგენილი წესით გადარიცხვის
განხორციელება, მსჯავრდებულის ყოფაქცევის გაკონტროლება, პრობაციის ბიუროსათვის შეტყობინება მსჯავრდებულის
მიმართ წახალისებისა და დასჯის მეთოდების გამოყენების შესახებ, ასევე მსჯავრდებულის სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის ან
სამუშაოდან გათავისუფლების თაობაზე.

2. თუ მსჯავრდებული სასჯელის მოხდის პროცესში დამსაქმებლის ინიციატივით გათავისუფლდა სამუშაოდან,
ადმინისტრაცია ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს პრობაციის ბიუროს მსჯავრდებულის გათავისუფლების შესახებ.

3. (ამოღებულია - 29.11.2019, №5390).
4. (ამოღებულია - 29.11.2019, №5390).
5. (ამოღებულია - 29.11.2019, №5390).

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 38. გამასწორებელი სამუშაოთი მსჯავრდებული პირის ხელფასიდან დაქვითვის წესი
1. პრობაციის ოფიცერი აკონტროლებს დამსაქმებლის მიერ სახელმწიფო შემოსავალში მსჯავრდებულის ხელფასიდან

თანხების დაქვითვის სისწორეს. პრობაციის ოფიცერს უფლება აქვს შესაბამისი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში,
კონტროლის მიზნით მოიწვიოს შესაბამისი ორგანოები.

2. მსჯავრდებულის მატერიალური მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში პრობაციის ბიუროს, მსჯავრდებულს,
დამსაქმებლის ადმინისტრაციას, სადაც მსჯავრდებული მუშაობს, უფლება აქვს შუამდგომლობით მიმართოს სასამართლოს
მსჯავრდებულის ხელფასიდან დასაქვითი თანხის შემცირების თაობაზე.

    მუხლი 39. გამასწორებელი სამუშაოთი მსჯავრდებული პირის პასუხისმგებლობა
თუ მსჯავრდებული ჯიუტად თავს არიდებს გამასწორებელ სამუშაოს ან არღვევს აღნიშნული სასჯელის მოხდის წესსა და

პირობებს, პრობაციის ბიუროს უფროსი სასამართლოს მიმართავს წარდგინებით გამასწორებელი სამუშაოს სასჯელის სხვა
სახით შეცვლის შესახებ.

 
თავი X. მსჯავრდებულის მიმართ პრობაციის ღონისძიებების გამოყენების (პირობითი მსჯავრის დანიშვნის, სასჯელის

მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისა და სასჯელის მოხდის გადავადების) შესახებ სამართლებრივი აქტების
აღსრულების წესი

    მუხლი 40. პრობაციის ოფიცრისა და სოციალური მუშაკის უფლებამოსილებანი პრობაციის სახის სამართლებრივი აქტების
აღსრულების პროცესში

1. პრობაციის ოფიცერი ამ კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტების აღსრულების
პროცესში:

  3
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ა) აკონტროლებს სასამართლოს მიერ მსჯავრდებულისათვის დაკისრებული მოვალეობების შესრულებას;
ბ) აკონტროლებს მსჯავრდებულის ყოფაქცევას და დახმარებას უწევს მას;
გ) მსჯავრდებულთან ატარებს აღმზრდელობითი ხასიათის ღონისძიებებს;
დ) შეძლებისდაგვარად ეხმარება მსჯავრდებულს შრომით მოწყობაში;
ე) ახორციელებს სხვა ღონისძიებებს, რომლებიც ხელს შეუწყობს მსჯავრდებულის რესოციალიზაციას, რისთვისაც,

საჭიროების შემთხვევაში, ამყარებს საქმიან ურთიერთობებს მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან, სხვა სახელმწიფო და
არასახელმწიფო ორგანოებთან;

ვ) შესაბამისი სამართლებრივი აქტის აღსრულებას ახორციელებს მსჯავრდებულის რისკის შეფასებისა და
მსჯავრდებულისთვის დანიშნული სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით. ამ გეგმის შედგენის
პრინციპებს, წესსა და ფორმას განსაზღვრავს მინისტრი. აღნიშნული ფუნქციის შესრულებისას პრობაციის ოფიცერი
თანამშრომლობს სოციალურ მუშაკსა და ფსიქოლოგთან;

ზ) მინისტრის მიერ დამტკიცებული „არასაპატიმრო სასჯელთა და პრობაციის აქტების სააღსრულებო წარმოების შესახებ
ინსტრუქციის“ შესაბამისად ახორციელებს მსჯავრდებულის მიერ კანონით დადგენილი რეჟიმის შესრულების თაობაზე
ინფორმაციის, აგრეთვე მსჯავრდებულის შესახებ სხვა ინფორმაციის სპეციალურ ელექტრონულ პროგრამაში რეგისტრაციას.

1 . სააგენტოს სისტემაში პროფესიული საქმიანობიდან მიღებული ინფორმაციის (გარდა საქართველოს სისხლის
სამართლის საპროცესო კოდექსის 50-ე მუხლის მე-4 ნაწილით (/ka/document/view/#)გათვალისწინებული
შემთხვევებისა) არასამსახურებრივი მიზნით გამოყენება და გამჟღავნება ისჯება საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.

2. პრობაციის ოფიცერს სასამართლოს მიერ მსჯავრდებულისათვის დაკისრებული მოვალეობების შესრულების დროს მისი
ყოფაქცევის კონტროლის განხორციელებისას უფლება აქვს: 

ა) ამ კანონით დადგენილ შემთხვევებში და დადგენილი პერიოდულობით დაიბაროს მსჯავრდებული აღრიცხვისათვის;
ბ) ჩამოართვას მსჯავრდებულს ახსნა-განმარტება;
გ) მსჯავრდებულის ყოფაქცევის შესახებ ინფორმაცია მიიღოს მისი ნათესავებისაგან, ნაცნობებისაგან, სამუშაო ადგილიდან და

სასწავლო დაწესებულებიდან;
დ) გამოითხოვოს მსჯავრდებულის შესახებ შესაბამის სახელმწიფო და სამკურნალო დაწესებულებებში არსებული

ინფორმაცია.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ღონისძიებები სააგენტოსთან

დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, სააგენტოს მიერ დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად შეიძლება
განახორციელოს აგრეთვე სოციალურმა დაწესებულებამ, ორგანიზაციამ, სოციალურმა მუშაკმა ან შესაბამისი
განათლების მქონე პირმა.

4. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 105-ე მუხლის მე-5 ნაწილით
(/ka/document/view/#)გათვალისწინებული ხელშეკრულებების შესრულების პროცესში, პროკურორის შესაბამისი მომართვის
საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეიძლება მონაწილეობა მიიღოს სოციალურმა მუშაკმა.

5. პირობით მსჯავრდებულის მიერ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 67   მუხლით (/ka/document/view/#)
გათვალისწინებული სამოქალაქო შეთანხმებით ნაკისრი მოვალეობების შესრულებას ზედამხედველობს პრობაციის ოფიცერი.
პრობაციის ბიუროს უფროსი პროკურორს პერიოდულად წარუდგენს ინფორმაციას მსჯავრდებულის მიერ სამოქალაქო
შეთანხმების პირობების შესრულების შესახებ.
საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4047 - სსმI №75, 27.12.2010 წ., მუხ.481 (/ka/document/view/1156596#)
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)
საქართველოს 2013 წლის 11 დეკემბრის კანონი №1730 - ვებგვერდი, 25.12.2013წ. (/ka/document/view/2138430#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2013 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1781 - ვებგვერდი, 28.12.2013წ. (/ka/document/view/2152330#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2016 წლის 27 აპრილის კანონი №5016 - ვებგვერდი, 13.05.2016წ. (/ka/document/view/3275316#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2020 წლის 15 ივლისის კანონი №6957-რს –  ვებგვერდი, 28.07.2020წ. (/ka/document/view/4915455#DOCUMENT:1;)

      მუხლი 40 . ოჯახური დანაშაულის ჩამდენი პირისთვის დაკისრებული მოვალეობის შესრულების უზრუნველყოფა −
ძალადობრივი დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული სავალდებულო სწავლების კურსის
გავლის ორგანიზება

ოჯახური დანაშაულის ჩამდენი პირისთვის დაკისრებული მოვალეობის შესრულების უზრუნველყოფა − ძალადობრივი
დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული სავალდებულო სწავლების კურსის გავლის ორგანიზება,
სააგენტოს გარდა, სააგენტოსთან დადებული ხელშეკრულების (მემორანდუმის) საფუძველზე შეიძლება განახორციელოს
აგრეთვე სათანადო გამოცდილების (კომპეტენციის) მქონე სოციალურმა დაწესებულებამ, არასამეწარმეო (არაკომერციულმა)
იურიდიულმა პირმა ან შესაბამისი განათლების მქონე პირმა.
საქართველოს 2014 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №2707 - ვებგვერდი, 31.10.2014წ. (/ka/document/view/2554968#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 41. მსჯავრდებულის მიერ საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა
1. თუ სასამართლო თავისი აქტით მსჯავრდებულს დააკისრებს მოვალეობას, არ შეიცვალოს საცხოვრებელი ადგილი

სასჯელის აღმასრულებელი ორგანოს თანხმობის გარეშე, საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შესახებ მსჯავრდებულის
განცხადებას განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს პრობაციის ბიუროს უფროსი.

2. საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის ნებართვის გაცემის შესახებ პრობაციის ბიუროს უფროსის გადაწყვეტილება
მსჯავრდებულს ეცნობება წერილობით, განცხადების მიღებიდან არა უგვიანეს 2 კვირისა.

3. თუ სასამართლომ მსჯავრდებულს არ დააკისრა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მოვალეობა, იგი
საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შესახებ 2 კვირით ადრე აცნობებს კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოს.
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 1 

 1
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3 . ამ მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტებით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობისათვის მსჯავრდებული შეიძლება
გადაყვანილ იქნეს ამ კანონის მე-12 მუხლის 1 პუნქტით გათვალისწინებულ გამოცხადების განსაკუთრებულ რეჟიმზე.

4. მსჯავრდებულის მიერ საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შემთხვევაში სააღსრულებო საქმე გადაეგზავნება პრობაციის
ბიუროს მსჯავრდებულის ახალი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.
საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6215 – ვებგვერდი, 29.05.2012წ. (/ka/document/view/1661667#)

      მუხლი 42. გაფრთხილების მიცემა იმ მსჯავრდებულისთვის, რომელსაც გადავადებული აქვს სასჯელის აღსრულება 
1. თუ მსჯავრდებული, რომელსაც ამ კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად გადავადებული აქვს

სასჯელის აღსრულება, უარს აცხადებს შვილზე ან თავს არიდებს მის აღზრდას, პრობაციის ოფიცერი მას წერილობით
აფრთხილებს, რომ ასეთი ქმედება ამ კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
წარდგინებით სასამართლოსთვის მიმართვის საფუძველია, რის შესახებაც ადგენს შესაბამის ოქმს. პრობაციის ოფიცერი ოქმის
შედგენისთანავე ამ პუნქტში მითითებული გარემოებების შესახებ ინფორმაციას აწვდის საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს
დაქვემდებარებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს − სოციალური მომსახურების სააგენტოს, რომელიც ახორციელებს
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს. 

2. თუ ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული მდგომარეობა 1 თვის ვადაში არ გამოსწორდა, პრობაციის ბიუროს უფროსი
სასამართლოს მიმართავს წარდგინებით სასჯელის მოხდის გადავადების გაუქმებისა და განაჩენით დანიშნულ ადგილას
მსჯავრდებულის სასჯელის მოსახდელად გაგზავნის შესახებ.
საქართველოს 2011 წლის 11 ნოემბრის კანონი №5266 - ვებგვერდი, 24.11.2011წ. (/ka/document/view/1515005#)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 43. (ამოღებულია)
საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1933 - სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.238  (/ka/document/view/90334#)

    მუხლი 44. დაკისრებული მოვალეობის მსჯავრდებულის მიერ შეუსრულებლობა
1. დაკისრებული მოვალეობის მსჯავრდებულის მიერ შეუსრულებლობად მიიჩნევა:
ა) პრობაციის ოფიცრის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა;
ბ) სასამართლოს მიერ დაკისრებული მოვალეობის შეუსრულებლობა ან მის შესრულებაზე უარის თქმა.
2. სასამართლოსადმი წარდგინებით მიმართვის საფუძველია:
ა) მსჯავრდებულის მიერ პრობაციის ოფიცრის მიერ დადგენილ დროს და ადგილას არანაკლებ სამჯერ გამოუცხადებლობა;
ბ) მსჯავრდებულის მიერ მოვალეობის შესრულებაზე უარის თქმა ან მისთვის თავის არიდება;
ბ ) ამ კანონის მე-14 მუხლის მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენა;
გ) კანონით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები.
3. (ამოღებულია).
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ს საქართველოს 2011 წლის 27 დეკემბრის კანონი №5626 - ვებგვერდი, 12.01.2012წ. (/ka/document/view/1558761#)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)

თავი X . სასჯელის სახით დანიშნული შინაპატიმრობის აღსრულების წესი
საქართველოს 2015 წლის 12  ივნისის კანონი №3713 - ვებგვერდი, 24.06.2015წ. (/ka/document/view/2875243#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 44 . შინაპატიმრობის აღსრულების წესი
1. სასჯელის სახით დანიშნული შინაპატიმრობის შესახებ სამართლებრივი აქტების წარმოებაში მიღებასა და აღსრულებაზე,

ამ თავის თავისებურებათა გათვალისწინებით, ვრცელდება ამ კანონის V თავით დადგენილი წესი.
2. შინაპატიმრობის შესახებ სამართლებრივი აქტი ექვემდებარება წარმოებაში მიღებას და აღსრულების დაწყებას

დაუყოვნებლივ, თუ ამ სამართლებრივი აქტით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.
3. შინაპატიმრობით მსჯავრდებულის მიმართ არ ვრცელდება ამ კანონის  IV თავის მოქმედება, გარდა 12 მუხლისა.
4. შინაპატიმრობის შესახებ სამართლებრივი აქტის აღსრულების პროცესში მსჯავრდებულზე, ამ თავის თავისებურებათა

გათვალისწინებით, ვრცელდება ამ კანონით განსაზღვრული უფლებები და მოვალეობები.
5. მსჯავრდებულის მიერ შინაპატიმრობის რეჟიმის (სასამართლოს/ადგილობრივი საბჭოს მიერ დადგენილი

შინაპატიმრობის დროისა და პირობების, აგრეთვე მსჯავრდებულის სხვა მოვალეობების) არასაპატიო მიზეზით დარღვევის
შემთხვევაში პრობაციის ბიუროს უფროსი შესაბამისი წარდგინებით მიმართავს განაჩენის გამომტან სასამართლოს.

6. შინაპატიმრობა, როგორც წესი, აღსრულდება ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების გამოყენებით.
ელექტრონული ზედამხედველობის გამოუყენებლობის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სააგენტო.

7. შინაპატიმრობის აღსრულებისას მსჯავრდებულის მიერ ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების დაკარგვის ან
მსჯავრდებულის ბრალეული ქმედებით ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების დაზიანების შემთხვევაში ზიანის
ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მას, ხოლო არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის შემთხვევაში – მის კანონიერ
წარმომადგენელს.

8. იქ, სადაც შინაპატიმრობის   ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების გამოყენებით კონტროლი ტექნიკურად
შეუძლებელია, კონტროლი ხორციელდება მსჯავრდებულის საცხოვრებელ ადგილზე პრობაციის ოფიცრის
გაუფრთხილებელი ვიზიტით, თვეში არანაკლებ ექვსჯერ, რის თაობაზედაც დგება შესაბამისი ოქმი.

9. შინაპატიმრობის აღსრულებისას ამ კანონის 12   მუხლით გათვალისწინებული საპატიო პირობების არსებობის
შემთხვევაში, სააგენტოს უფროსთან შეთანხმებით, მსჯავრდებულის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის დასაბუთებული
თხოვნით, პრობაციის ბიუროს უფროსის წერილობითი ნებართვით მსჯავრდებულს შეიძლება მიეცეს საცხოვრებლიდან
დროებით გასვლის უფლება.

10. შინაპატიმრობის ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალებით აღსრულების შემთხვევაში შეიძლება დაწესდეს
საფასური. ეს საფასური სააგენტოს ანგარიშზე ირიცხება და მისი მიზნების მიღწევას და ფუნქციების შესრულებას ხმარდება.

11. შინაპატიმრობის ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალებით აღსრულებისათვის დაწესებული საფასურის
გადახდისაგან თავისუფლდება მსჯავრდებული, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების
მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რომლის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მაჩვენებელი საარსებო შემწეობის მისაღებად
საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ ზღვრულ ქულას არ აღემატება.

12. მინისტრის ბრძანებით განისაზღვრება:
ა) შინაპატიმრობის აღსრულების წესი, პირობები და შინაპატიმრობის ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალებით

აღსრულების საფასურის ოდენობა;
ბ) შინაპატიმრობის ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალებით აღსრულების საფასურის გადახდის წესი და პირობები;
გ) დეპოზიტზე თანხის განთავსების წესი და პირობები.

საქართველოს 2015 წლის 12  ივნისის კანონი №3713 - ვებგვერდი, 24.06.2015წ. (/ka/document/view/2875243#DOCUMENT:1;)
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საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3130 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ. (/ka/document/view/4249988#DOCUMENT:1;)
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თავი X . სასჯელის სახით იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვის აღსრულება
საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2398 – ვებგვერდი, 08.06.2018წ. (/ka/document/view/4206854#DOCUMENT:1;)

მუხლი 44 . სასჯელის სახით იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვის აღსრულების წესი  
1. სასჯელის სახით იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვის შესახებ სამართლებრივი აქტის წარმოებაში მიღებასა

და აღსრულებაზე, ამ თავის თავისებურებათა გათვალისწინებით, ვრცელდება ამ კანონის V თავით დადგენილი წესი.
2. იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვის შესახებ სასამართლოს განაჩენის ასლი აღსასრულებლად გადაეცემა

პრობაციის ბიუროს მსჯავრდებულის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.
3. პრობაციის ოფიცერს მსჯავრდებული აღრიცხვაზე აჰყავს და განუმარტავს მას სასჯელის მოხდის წესებსა და პირობებს.
4. პრობაციის ოფიცერი აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტის წარმოებაში მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უგზავნის მოთხოვნას მსჯავრდებულისთვის იარაღთან დაკავშირებული
ლიცენზიის (ნებართვის) გაუქმების შესახებ.
საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2398 – ვებგვერდი, 08.06.2018წ. (/ka/document/view/4206854#DOCUMENT:1;)

მუხლი 44 . იარაღთან დაკავშირებული ლიცენზიის (ნებართვის) გაუქმების უფლებამოსილების მქონე ორგანოს
ვალდებულება  

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იარაღთან დაკავშირებული ლიცენზიის (ნებართვის) გაუქმებასა და იარაღის
ჩამორთმევას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. პრობაციის ოფიცრის მოთხოვნის
საფუძველზე ლიცენზიის (ნებართვის) გაუქმების შემთხვევაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიღებული ზომების
შესახებ ინფორმაციას მათი მიღებიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა აწვდის პრობაციის ბიუროს.
საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2398 – ვებგვერდი, 08.06.2018წ. (/ka/document/view/4206854#DOCUMENT:1;)
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თავი XI. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

    მუხლი 45. გარდამავალი დებულებანი
ამ კანონის ამოქმედების მომენტისათვის:
ა) პირობით მსჯავრდებულებს და პირობით ვადამდე გათავისუფლებულ პირებს ეკისრებათ პრობაციის ოფიცრის მიერ

დადგენილ დროს და ადგილას წელიწადში ერთხელ გამოცხადების ვალდებულება;
ბ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულებს და პირობით ვადამდე გათავისუფლებულ არასრულწლოვნებს ეკისრებათ

პრობაციის ოფიცრის მიერ დადგენილ დროს და ადგილას არა უმეტეს კვირაში ერთხელ გამოცხადების ვალდებულება;
გ) იმ მსჯავრდებულებს და პირობით ვადამდე გათავისუფლებულ პირებს, რომელთა სასჯელის მოხდის ვადის

ამოწურვამდე დარჩენილია ერთ წელზე ნაკლები, ეკისრებათ პრობაციის ოფიცრის მიერ დადგენილ დროს და ადგილას
სასჯელის მოხდის დარჩენილი ვადის განმავლობაში ერთხელ გამოცხადების ვალდებულება.

    მუხლი 45 . დადგენილი რეჟიმის მსჯავრდებულის მიერ დარღვევის რაოდენობათა ათვლის რეგულირების წესი
ამ კანონის მე-12 მუხლით დადგენილი რეჟიმის დარღვევის რაოდენობათა ათვლა დაიწყოს 2010 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს 2010 წლის 27 აპრილის კანონი №2997 - სსმ I, №24, 10.05.2010 წ., მუხ.161 (/ka/document/view/92326#)

    მუხლი 45 . (ამოღებულია)
საქართველოს 2011 წლის 11 ნოემბრის კანონი №5266 - ვებგვერდი, 24.11.2011წ. (/ka/document/view/1515005#)
საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5390 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ. (/ka/document/view/4711212#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 45 . (ამოღებულია)
საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კანონი №1470 - ვებგვერდი, 16.10.2013წ. (/ka/document/view/2045051#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2014 წლის 25 დეკემბრის კანონი №2981 - ვებგვერდი, 30.12.2014წ. (/ka/document/view/2651127#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2016 წლის 22 დეკემბრის კანონი №186 - ვებგვერდი, 29.12.2016წ.  (/ka/document/view/3504189#DOCUMENT:1;)
საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №954 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ. (/ka/document/view/3692416#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 45 . ამ კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტითა და მე-18 მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული წესების
მოქმედება იმ მსჯავრდებულთა მიმართ, რომელთა საცხოვრებელი ადგილი (ფაქტობრივი ან იურიდიული
მისამართი) „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე მდებარეობს  

1. „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენამდე ამ კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში, თუ მსჯავრდებულის საცხოვრებელი ადგილი (ფაქტობრივი ან იურიდიული მისამართი) „ოკუპირებული
ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს, სამართლებრივი
აქტის მიმღები (გამომცემი) ორგანო ვალდებულია აღსასრულებელ სამართლებრივ აქტში მიუთითოს შესაბამისი პრობაციის
ბიურო, სადაც მსჯავრდებული გამოცხადდება.

2. „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენამდე ამ კანონის მე-18 მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული პრობაციის
ბიუროს მიერ მსჯავრდებულის გაფრთხილების ვალდებულება არ ვრცელდება იმ მსჯავრდებულზე, რომლის საცხოვრებელი
ადგილი „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე
მდებარეობს.
  საქართველოს 2014 წლის 30 აპრილის კანონი №2324 - ვებგვერდი, 13.05.2014წ. (/ka/document/view/2337878#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 45 . ძალადობრივი დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული სავალდებულო სწავლების
კურსების ორგანიზების ვადა  

პრობაციის ეროვნულმა სააგენტომ 2015 წლის 1 სექტემბრამდე უზრუნველყოს ძალადობრივი დამოკიდებულებისა და
ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული სავალდებულო სწავლების კურსების ორგანიზება ოჯახური დანაშაულის ჩამდენი იმ
პირებისთვის, რომლებსაც სასჯელის სახით შეფარდებული აქვთ თავისუფლების შეზღუდვა ან/და რომელთა მიმართაც
გამოყენებულია პირობითი მსჯავრი.
საქართველოს 2014 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №2707 - ვებგვერდი, 31.10.2014წ. (/ka/document/view/2554968#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 45 . „არასაპატიმრო სასჯელთა და პრობაციის აქტების სააღსრულებო წარმოების შესახებ ინსტრუქციის“ დამტკიცება
  სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა 2016 წლის 1 ივლისამდე დაამტკიცოს „არასაპატიმრო სასჯელთა და

პრობაციის აქტების სააღსრულებო წარმოების შესახებ ინსტრუქცია“.
საქართველოს 2016 წლის 27 აპრილის კანონი №5016 - ვებგვერდი, 13.05.2016წ. (/ka/document/view/3275316#DOCUMENT:1;)

    მუხლი 46. ძალადაკარგულად ცნობილი ნორმატიული აქტი
ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი საქართველოს 2001 წლის 19 ივნისის კანონი

„არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ (/ka/document/view/15418#) (საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნე, №21, 4.07.2001, მუხ. 76).

    მუხლი 47. კანონის ამოქმედება
ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი  მ. სააკაშვილი
თბილისი,

2007 წლის 19 ივნისი
№4956–Iს
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35. 15/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6957-რს - ვებგვერდი, 28/07/2020 (/ka/document/view/4915455)

34. 17/03/2020 - საქართველოს კანონი - 5754-IIს - ვებგვერდი, 23/03/2020 (/ka/document/view/4787965)
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33. 29/11/2019 - საქართველოს კანონი - 5390-Iს - ვებგვერდი, 10/12/2019 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას
(/ka/document/view/4711212)

32. 22/02/2019 - საქართველოს კანონი - 4329-IIს - ვებგვერდი, 07/03/2019 (/ka/document/view/4485870)

31. 05/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3130-რს - ვებგვერდი, 11/07/2018 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას
(/ka/document/view/4249988)

30. 30/05/2018 - საქართველოს კანონი - 2398-IIს - ვებგვერდი, 08/06/2018 (/ka/document/view/4206854)

29. 26/07/2017 - საქართველოს კანონი - 1223-რს - ვებგვერდი, 28/07/2017 (/ka/document/view/3753825)

28. 01/06/2017 - საქართველოს კანონი - 954-IIს - ვებგვერდი, 20/06/2017 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას
(/ka/document/view/3692416)

27. 04/05/2017 - საქართველოს კანონი - 757-IIს - ვებგვერდი, 24/05/2017 (/ka/document/view/3661715)

26. 22/12/2016 - საქართველოს კანონი - 186-რს - ვებგვერდი, 29/12/2016 (/ka/document/view/3504189)

25. 27/04/2016 - საქართველოს კანონი - 5016-IIს - ვებგვერდი, 13/05/2016 (/ka/document/view/3275316)

24. 12/06/2015 - საქართველოს კანონი - 3713-IIს - ვებგვერდი, 24/06/2015 (/ka/document/view/2875243)

23. 01/05/2015 - საქართველოს კანონი - 3525-IIს - ვებგვერდი, 18/05/2015 (/ka/document/view/2834276)

22. 25/12/2014 - საქართველოს კანონი - 2981-რს - ვებგვერდი, 30/12/2014 (/ka/document/view/2651127)

21. 17/10/2014 - საქართველოს კანონი - 2707-Iს - ვებგვერდი, 31/10/2014 (/ka/document/view/2554968)

20. 01/08/2014 - საქართველოს კანონი - 2650-რს - ვებგვერდი, 18/08/2014 (/ka/document/view/2453642)

19. 30/04/2014 - საქართველოს კანონი - 2324-IIს - ვებგვერდი, 13/05/2014 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას
(/ka/document/view/2337878)

18. 04/04/2014 - საქართველოს კანონი - 2184-IIს - ვებგვერდი, 14/04/2014 (/ka/document/view/2313501)

17. 13/12/2013 - საქართველოს კანონი - 1781-Iს - ვებგვერდი, 28/12/2013 (/ka/document/view/2152330)

16. 11/12/2013 - საქართველოს კანონი - 1730-Iს - ვებგვერდი, 25/12/2013 (/ka/document/view/2138430)

15. 04/10/2013 - საქართველოს კანონი - 1470-Iს - ვებგვერდი, 16/10/2013 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას
(/ka/document/view/2045051)

14. 19/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6504-Iს - ვებგვერდი, 02/07/2012 (/ka/document/view/1689568)

13. 15/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6215-რს - ვებგვერდი, 29/05/2012 (/ka/document/view/1661667)

12. 10/04/2012 - საქართველოს კანონი - 6011-Iს - ვებგვერდი, 20/04/2012 (/ka/document/view/1638995)

11. 27/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5626-რს - ვებგვერდი, 12/01/2012 (/ka/document/view/1558761)

10. 11/11/2011 - საქართველოს კანონი - 5266-IIს - ვებგვერდი, 111124018, 24/11/2011 (/ka/document/view/1515005)

9. 11/03/2011 - საქართველოს კანონი - 4430-Iს - ვებგვერდი, 110322017, 22/03/2011 (/ka/document/view/1246825)

8. 15/12/2010 - საქართველოს კანონი - 4047-რს - სსმ, 75, 27/12/2010 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას
(/ka/document/view/1156596)

7. 27/04/2010 - საქართველოს კანონი - 2997 - სსმ, 24, 10/05/2010 (/ka/document/view/92326)

6. 09/03/2010 - საქართველოს კანონი - 2698 - სსმ, 12, 24/03/2010 (/ka/document/view/91774)

5. 03/11/2009 - საქართველოს კანონი - 1933 - სსმ, 35, 19/11/2009 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას
(/ka/document/view/90334)

4. 30/12/2008 - საქართველოს კანონი - 964 - სსმ, 41, 30/12/2008 (/ka/document/view/17800)

3. 26/12/2008 - საქართველოს კანონი - 895 - სსმ, 41, 30/12/2008 (/ka/document/view/17590)
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2. 31/10/2008 - საქართველოს კანონი - 434 - სსმ, 31, 12/11/2008 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას
(/ka/document/view/19138)

1. 15/07/2008 - საქართველოს კანონი - 225 - სსმ, 17, 28/07/2008 (/ka/document/view/18904)
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საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №488
2021 წლის 6 ოქტომბერი

ქ. თბილისი
სოციალური მუშაობის ეთიკის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ

 
მუხლი 1
„სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მე-3 პუნქტის   შესაბამისად, დამტკიცდეს

თანდართული „სოციალური მუშაობის ეთიკის სტანდარტი“.
მუხლი 2
სოციალური მუშაობის ეთიკის სტანდარტი სავალდებულოა სოციალური მუშაობის განმახორციელებელი ყველა

ორგანიზაციისათვის (მიუხედავად ორგანიზაციულ-სამართლებრივი და საკუთრების ფორმისა). 
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

 
 

პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი
 
 
 

დანართი
 

სოციალური მუშაობის ეთიკის  სტანდარტი
 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
1. სოციალური მუშაობა წარმოადგენს პრაქტიკაზე დამყარებულ პროფესიასა და აკადემიურ დისციპლინას, რომელიც ხელს უ
სოციალურ ცვლილებასა და განვითარებას, სოციალურ ერთობას, გაძლიერებასა და გათავისუფლებას.

2. სოციალურ მუშაობას საფუძვლად უდევს სოციალური სამართლიანობის პრინციპები, ადამიანის უფლებების და განსხვავებულ
პატივისცემა და ინდივიდუალური/გუნდური/ პასუხისმგებლობა.
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3. სოციალური მუშაობის თეორიაზე, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ცოდნაზე, ადგილობრივი სპეციფიკის ცო
და გააზრებაზე დაყრდნობით, სოციალური მუშაობა ითვალისწინებს ადამიანებსა და სხვადასხვა სტრუქტურებთან მუშ
ადამიანების კეთილდღეობის გაუმჯობესების მიზნით.

4. სოციალური მუშაობის ძირითადი მიზანია ინდივიდის თავისუფალი განვითარება, ინტეგრაციის ხელშეწყობა, სოციალ
კეთილდღეობა და სამართლიანობა.

5. სოციალური მუშაკები ხელს უწყობენ სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრებას ბენეფიციარ

 (მომსახუ
მიმღებთა) აქტიური თანამონაწილეობით.

6. სოციალური მუშაკები პასუხისმგებლობით ეკიდებიან კულტურულ და ეთნიკურ მრავალფეროვნებას და ებრძვიან დისკრიმი
ჩაგვრას, სიღარიბესა და სოციალურ უსამართლობას.

7. სოციალური მუშაობა ხორციელდება უშუალო პრაქტიკით, საზოგადოების ორგანიზებით, საზოგადოების დაუცველ ფ
ინტერესების დაცვით, სოციალური და პოლიტიკური ქმედებებით, სოციალური პოლიტიკის შექმნითა და განხორციელ
საგანმანათლებლო ინიციატივებით, კვლევითა და შეფასებით. სოციალური მუშაკები ცდილობენ ადამიანის თვითგამორ
(თვითდეტერმინაციის) ხელშეწყობით და გაძლიერებით ინდივიდის საჭიროებების დაკმაყოფილებას. ასევე ცდილ
ორგანიზაციებისა და საზოგადოებრივი ინსტიტუტების პასუხისმგებლობის გაძლიერებას სოციალური საფრთხის წინაშე მყ

  ფ
მიმართ.

8. სოციალური მუშაობა ემყარება საზოგადოების ძირითად ღირებულებათა ერთობლიობას.

9. საზოგადოების სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ჯგუფების დასახმარებლად სოციალური მუშაკები ახორციელებენ:

ა) მომსახურების მიწოდებას;

ბ) სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრების ხელშეწყობას და სოციალურ ადვოკატობას;

გ) თითოეული ინდივიდის ღირსების დაცვას;

დ) საზოგადოებაში სოლიდარობის, ერთიანობის დამკვიდრებას;

ე) ადამიანთა შორის არსებული ურთიერთობების მნიშვნელობის აქცენტირებას.

 

მუხლი 2. სოციალური მუშაობის ეთიკის სტანდარტის მიზანი

(file://file01/File%20Share/For5/mza/%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%90-

2021/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/488.docx#_ftn1)

(file://file01/File%20Share/For5/mza/%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%90-

2021/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/488.docx#_ftn2)
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1. პროფესიული ეთიკა არის სოციალური მუშაობის საფუძველი, რომლითაც უნდა ხელმძღვანელობდეს თითოეული პროფესიო
სოციალური მუშაკი და პრაქტიკანტი თავის პროფესიულ საქმიანობაში.

2. სოციალურ მუშაკთა ვალდებულებას წარმოადგენს პროფესიის ძირითადი ღირებულებების, ეთიკური ნორმებისა და პრინც
დაცვა.

3. ეთიკის სტანდარტი ემსახურება ექვს მიზანს:

ა) ახდენს იმ ძირითად ღირებულებათა ხაზგასმას, რომლებზეც არის დამყარებული სოციალური მუშაობის ამოცანა;

ბ) ამკვიდრებს იმ ეთიკურ ნორმათა ერთობლიობას, რომლითაც ხელმძღვანელობს სოციალური მუშაკი პროფესიული საქმია
განხორციელების დროს;

გ) ეხმარება სოციალურ მუშაკებს პროფესიულ ვალდებულებათა შორის კონფლიქტის ან ეთიკური გაუგებრობების სწ
გადაჭრაში;

დ) განსაზღვრავს სოციალური მუშაობის ეთიკურ სტანდარტებს, რომელთა შესრულებაც წარმოადგენს სოციალურ მუ
პასუხისმგებლობას;

ე) ახალბედა სოციალურ მუშაკებს აცნობს სოციალური მუშაობის ამოცანას, ღირებულებებს, ეთიკურ პრინციპებსა და ეთ
სტანდარტებს;

ვ) აერთიანებს იმ სტანდარტებს, რომლებიც გამოიყენება სოციალური მუშაკის ქცევის ეთიკურობის შესაფასებლად.

4. ეთიკური პრობლემების წამოჭრის შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება და ქცევის წარმართვა ხორციელდება ღირებულე
პრინციპებისა და სტანდარტების ერთობლიობით.

5. ეთიკური პასუხისმგებლობა არსებობს ადამიანთა შორის არსებული ნებისმიერი ურთიერთქმედებისას, როგორც პირა
საოჯახო, ასევე საზოგადოებრივ და პროფესიონალური ურთიერთობებისას.

6. ეთიკის სტანდარტით არ კონკრეტდება რომელი ღირებულებები, პრინციპები და სტანდარტები არის ყველაზე მნიშვნელოვა
რას უნდა მიენიჭოს უპირატესობა კონფლიქტურ სიტუაციაში.

7. ღირებულებებსა და პრინციპებს შორის კონფლიქტების დროს შესაძლებელია თითოეულ სოციალურ მუშაკს სხვადასხვა
წარმოდგენა ჰქონდეს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ღირებულებების, ეთიკური პინციპებისა და სტანდარტების შესაბამისად განსაზ
ასეთ სიტუაციაში სოციალური მუშაკი გადაწყვეტილებას უნდა იღებდეს ობიექტურ განსჯაზე დაყრდნობით და ითვალისწინ
როგორ შეფასებას მისცემენ აღნიშნულ სიტუაციას მისი კოლეგები.

8. ეთიკური გადაწყვეტილების მიღება წარმოადგენს პროცესს, რომლის დროსაც სოციალურმა მუშაკმა მხედველობაში უნდა მ
ეთიკის ნორმებით განსაზღვრული ყველა ღირებულება, პრინციპი და სტანდარტი, რომელიც მის კონკრეტულ სიტუაციას შეესაბა
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9. ნებისმიერი ეთიკური დილემის წამოჭრისას სოციალურმა მუშაკმა პირველ რიგში უნდა იხელმძღვანელოს სოციალური მუშ
ეთიკის სტანდარტით და შემდეგ სხვა დამატებითი წყაროებით.

10. სოციალური მუშაკები:

ა) უნდა აცნობიერებდნენ კონფლიქტს პერსონალურ და პროფესიულ ფასეულობებს შორის და მთელი პასუხისმგებლობით
მოეკიდონ ასეთ სიტუაციებს;

ბ) უფლებამოსილნი არიან დამატებითი რჩევებისათვის მიმართონ დამსაქმებელს, პროფესიულ ზედამხედველს, პროფე
ასოციაციას და/ან გამოიყენონ პროფესიული ლიტერატურა;

გ) კონფლიქტების შემთხვევაში უნდა შეეცადონ კონფლიქტის მოგვარებას ეთიკის სტანდარტით მოცემული ღირებულე
პრინციპებისა და სტანდარტების შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ მათი ეთიკური ვალდებულებანი უპირისპირდება სოციალ
მუშაობის მომსახურების მქონე ორგანიზაციის პოლიტიკას;

დ) იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია კონფლიქტის გადაჭრა, უფლებამოსილნი არიან გადაწყვეტილების მიღებამდე დახმარები
მიმართონ ეთიკის კომისიას.

11. სოციალური მუშაობის ეთიკის სტანდარტით უნდა ხელმძღვანელობდნენ პროფესიული ასოციაცია, ცალკეული პი
პროფესიონალთა ჯგუფები, უწყებები, სააგენტოები, ორგანიზაციები და პროფესიული საბჭოები, ყველა ის ორგანი
დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს სოციალურ მუშაობას.

12. ეთიკის სტანდარტების დარღვევა ავტომატურად არ ნიშნავს კანონის დარღვევას.

13. ეთიკის სტანდარტის დარღვევის შემთხვევაში საქმე ექვემდებარება კოლეგათა მიერ განხილვას, რომლის მიზანია სოციალ
მუშაკის დახმარება და საჭიროების შემთხვევაში დისციპლინარული პასუხისმგებლობის გამოყენების რეკომენდ
დამსაქმებელისათვის მიმართვა. 

14. სოციალური მუშაკისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ის დაწესებუ
რომელშიც სოციალური მუშაკია დასაქმებული.

 

მუხლი 3. ეთიკური პრინციპები

სოციალური მუშაკები მოქმედებენ ზოგადი ეთიკური პრინციპებით, რომლებიც დაფუძნებულია სოციალური მუშაობის 
ძირითად ღირებულებებზე, როგორებიცაა:

ა) მხარდაჭერის აღმოჩენა /მომსახურების გაწევა:

ა.ა) ეთიკური პრინციპი: სოციალური მუშაკის ძირითად მიზანს წარმოადგენს ბენეფიციართა და სოციალური საფრთხის წინაშე 
ჯგუფებისთვის მხარდაჭერის გაწევა;
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შედეგი: სოციალური მუშაკები იყენებენ თავიანთ ცოდნას, პროფესიულ ღირებულებებსა და უნარ-ჩვევებს იმისათვის, რომ მხარდ
გაუწიონ სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფ ჯგუფებს სოციალური პრობლემების მოგვარებაში;

ბ) სოციალური სამართლიანობა:

ბ.ა) ეთიკური პრინციპი: სოციალური მუშაკები ებრძვიან სოციალურ უსამართლობას;

ბ.ბ) შედეგი: სოციალური მუშაკები ახორციელებენ სოციალურ ცვლილებებს საზოგადოების სოციალური საფრთხის წინაშე 
ფენების წარმომადგენელი ინდივიდებისა და ინდივიდთა ჯგუფების სახელით. სოციალური მუშაობის პროფესიაში აქცენტი კეთ
ისეთ საკითხებზე, როგორებიც არის სიღარიბე, უმუშევრობა, დისკრიმინაცია და სოციალური უსამართლობის სხვა გამოვლინ
სოციალური მუშაკები თავიანთი საქმიანობით ცდილობენ გამოიწვიონ საზოგადოების რეაგირება ადამიანთა ჩაგვრაზე და მოახდ
საზოგადოების ინფორმირება კულტურული, ეთნიკური, გენდერული და სხვა მრავალფეროვნების არსებობისა და მნიშვნელ
შესახებ. სოციალური მუშაკები ხელს უწყობენ მოსახლეობისათვის ინფორმაციის, მომსახურებისა და რესურსების ხელმისაწვდო
საზოგადოების ნებისმიერი წევრისათვის თანაბარ შესაძლებლობებს, ყველა ინდივიდის მონაწილეობას საზოგადოები
მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტის პროცესში;

გ) პიროვნების ღირსების პატივისცემა:

გ.ა) ეთიკური პრინციპი: სოციალური მუშაკები პატივს სცემენ და იცავენ პიროვნების ღირსებას;

გ.ბ) შედეგი: სოციალური მუშაკები აღიარებენ თითოეული პიროვნების ღირსებას. ისინი ინდივიდს მზრუნველობით
პატივისცემით ეპყრობიან, აცნობიერებენ ადამიანთა შორის არსებულ განსხვავებებს და აღიარებენ კულტურულ და ეთ
მრავალფეროვნებას, როგორც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან უპირატესობას. სოციალური მუშაკები ბენეფიციარებს ეხმარ
უნარ-ჩვევებისა და შესაძლებლობების გაძლიერებაში საკუთარი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. სოციალური მუ
აცნობიერებენ, რომ მათ გააჩნიათ პასუხისმგებლობა ინდივიდებისა და ფართო საზოგადოების მიმართ. ისინი ცდილობენ ინდივ
დაეხმარონ ისეთ სიტუაციებში, როდესაც ადგილი აქვს ინტერესთა კონფლიქტს მათსა და ფართო საზოგადოებას შორის. ასეთ 
სოციალური მუშაკები მოქმედებენ სოციალური მუშაობის პროფესიის ღირებულებების, ეთიკური პრინციპებისა და სტანდარ
შესაბამისად;

დ) ადამიანთა შორის არსებული ურთიერთობების მნიშვნელობა:

დ.ა) ეთიკური პრინციპი: სოციალური მუშაკები აღიარებენ ადამიანთა შორის არსებული ურთიერთობების მნიშვნელობას;

დ.ბ) შედეგი: სოციალური მუშაკები აცნობიერებენ, რომ ადამიანთა შორის არსებული ურთიერთობები მძლავრი მექან
სოციალური ცვლილებების გამოსაწვევად. ისინი ცდილობენ ინდივიდები ჩააბან ურთიერთდახმარების პროცესებში და გააძლ
ადამიანთა შორის არსებული ურთიერთობები, რათა ხელი შეუწყონ ინდივიდების, ოჯახების, სოციალური ჯგუ
ორგანიზაციებისა და საზოგადოების კეთილდღეობას;

ე) ერთობა და სოლიდარობა:
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ე.ა) ეთიკური პრინციპი: სოციალური მუშაკები მოქმედებენ კეთილსინდისიერად, აცნობიერებენ რა პროფესიის მისიას, ღირებულ
ეთიკურ პრინციპებსა და ეთიკურ სტანდარტებს;

ე.ბ) შედეგი: პროფესიულ საქმიანობაში სოციალური მუშაკები მოქმედებენ მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობით. ამით 
უზრუნველყოფენ ეთიკურ პრაქტიკას თავიანთ ორგანიზაციებში;

ვ) კომპეტენცია და პროფესიონალიზმი:

ვ.ა) ეთიკური პრინციპი: სოციალურ მუშაკს აქვს შესაბამისი აკადემიური ან სხვა განათლება;

ვ.ბ) შედეგი: სოციალური მუშაკები მოღვაწეობენ თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში და მიისწრაფვიან პროფესიული კვალიფი
ამაღლებისკენ. ისინი გამუდმებით ცდილობენ პროფესიული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გაღრმავებას და მათ გამოყ
ყოველდღიურ სამუშაო პრაქტიკაში. სოციალური მუშაკი ცდილობს თავისი წვლილი შეიტანოს პროფესიის სამეცნიერო 
განვითარებაში.

 

მუხლი 4. ეთიკური სტანდარტები

1. სოციალური მუშაკი პროფესიულ საქმიანობაში იცავს ეთიკურ სტანდარტებს.

2. ეთიკური სტანდარტებია:

ა) ეთიკური პასუხისმგებლობა ბენეფიციარის მიმართ;

ბ) ეთიკური პასუხისმგებლობა კოლეგების მიმართ;

გ) ეთიკური პასუხისმგებლობა სამუშაო ადგილზე;

დ) სოციალური მუშაკების, როგორც პროფესიონალების, ეთიკური პასუხისმგებლობა;

ე) ეთიკური პასუხისმგებლობა სოციალური მუშაობის პროფესიის მიმართ;

ვ) ეთიკური პასუხისმგებლობა ფართო საზოგადოების მიმართ.

3. ეთიკური პასუხისმგებლობა ბენეფიციარის მიმართ მოიცავს შემდეგ პრინციპებს:

ა) ზრუნვა ბენეფიციართა კეთილდღეობაზე – სოციალური მუშაკი ბენეფიციარის მიმართ ვალდებულია:

ა.ა) იზრუნოს ბენეფიციართა კეთილდღეობაზე;

ა.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიება ემსახურებოდეს ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესის დ

. შერჩ

(file://file01/File%20Share/For5/mza/%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%90-

2021/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/488.docx#_ftn3)
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ღონისძიება იყოს გამოსადეგი, აუცილებელი და პროპორციული (განსახორციელებელი ღონისძიება არის გამოსადეგი, თ
შესაძლებელს ხდის ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესის დაცვას);

ა.გ) თუ სოციალური მუშაკის პასუხისმგებლობა ფართო საზოგადოების მიმართ ან სამართლებრივი ვალდებულებები უპირისპი
ბენეფიციარის ინტერესებს, იგი ახორციელებს ბენეფიციარის ინფორმირებას აღნიშნულთან დაკავშირებით;

ა.დ) ეთიკური საკითხის გადაჭრისას ხელმძღვანელობდეს თანაზომიერების პრინციპით, განხორციელებული ღონისძიება
პროპორციული, თუ კანონით დაცული სამართლებრივი სიკეთისათვის მიყენებული ზიანი არ აღემატება იმ სიკეთეს, რო
დასაცავადაც ის განხორციელდა;

ბ) დამოუკიდებელი მოქმედების უნარის გამომუშავება – სოციალური მუშაკი ბენეფიციარის მიმართ ვალდებულია:

ბ.ა) ხელი შეუწყოს ბენეფიციარს დამოუკიდებელი მოქმედების უნარის გამომუშავებაში და დაეხმაროს სამომავლო მიზ
განსაზღვრაში. თუ მიაჩნია, რომ ბენეფიციარის ამჟამინდელი ან სამომავლო მოქმედება საფრთხეს უქმნის თავად ბენეფიციარს ა
ინდივიდს, შეიძლება შეზღუდოს ბენეფიციარის სარისკო დამოუკიდებელი მოქმედება;

გ) ინფორმირებული თანხმობა – სოციალური მუშაკი ბენეფიციარის მიმართ ვალდებულია:

გ.ა) აღმოუჩინოს პროფესიული დახმარება მისგან მიღებული ინფორმირებული თანხმობის საფუძველზე, რაც გულის
ბენეფიციარისათვის ადვილად გასაგები ენით მომსახურების მიზანის, მომსახურებასთან დაკავშირებული რისკების, შეს
ალტერნატივების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას (ბენეფიციარს უფლება აქვს უარი თქვას ინფორმირებული თანხმობის მიცემ
მოგვიანებით გააუქმოს თანხმობა); 

გ.ბ) იმ შემთხვევაში, როდესაც ბენეფიციარმა არ იცის წერა-კითხვა ან არ ესმის გამოყენებული პროფესიული ტერმინოლ
უზრუნველყოს ალტერნატიული საშუალებებით მისთვის ინფორმაციის მიწოდება. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება საჭირო გ
დეტალური სიტყვიერი განმარტების მიცემა ან ენობრივი ბარიერის არსებობის შემთხვევაში კვალიფიციური თარჯიმნის მოწვევა;

გ.გ) არანებაყოფლობითი მომსახურების შემთხვევაში, სოციალურმა მუშაკმა ინფორმაცია მიაწოდოს ბენეფიციარს მომსახურების შ
და აცნობოს მას საკუთარი უფლების შესახებ. ბენეფიციარის უარის შემთხვევაში ჩართოს სხვა უწყებები, რადგან ბენეფიციარის
მომსახურების მიღებაზე უარის თქმა შესაძლოა საფრთხეს უქმნიდეს, როგორც თავად ბენეფიციარს, ისე სხვა ადამიანებ
არასრულწლოვანი ან მხარდაჭერის მიმღები ბენეფიციარის სურვილი ეწინააღმდეგება მის საუკეთესო ინტერესებს, მაშინ მისი თან
აუცილებელი არ არის;

გ.დ) მომსახურების ინტერნეტის ან ტელეფონის მეშვეობით (ტელეკომუნიკაცია) მიწოდებისას აცნობოს ბენეფიციარს იმ შეს
რისკების შესახებ, რომელიც თან ახლავს ამ ტიპის მომსახურებას;

გ.ე) მიიღოს ბენეფიციარის/კანონიერი წარმომადგენლის/მხარდამჭერის ინფორმირებული თანხმობა შეხვედრის აუდიო ან ვ
ჩანაწერის გაკეთების, მესამე პირის დასწრების და/ან საჭიროების შემთხვევაში, ბენეფიციარის პირადი ინფორმაციის მესამე პირი
გაზიარების შესახებ;



09/06/2022, 23:59 სოციალური მუშაობის ეთიკის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ | სსიპ ”საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე”

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5265771?publication=0 8/23

დ) კომპეტენცია – სოციალური მუშაკი ბენეფიციარის მიმართ ვალდებულია:

დ.ა) სოციალური მუშაობის მომსახურება გაუწიოს საკუთარი განათლების, ზოგადი და პრაქტიკაში გამომუშავებული დარგო
კომპეტენციის და სამუშაო გამოცდილების ფარგლებში;

დ.ბ) დარგობრივი კომპეტენციის განვითარებაზე პასუხისმგებელია სოციალური მუშაობის მომსახურების მიმწოდებელი ორგანი
(ახალი მომსახურებისა და პროფესიული მეთოდის გამოყენება სოციალურმა მუშაკმა უნდა დაიწყოს მოცემული მეთოდის კ
შესწავლის და კომპეტენტურ პროფესიონალთან კონსულტაციის შემდეგ);

დ.გ) იმ შემთხვევაში, როდესაც სოციალური მუშაობის ესა თუ ის სფერო ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული და არ არს
შესაბამისი პროფესიული სტანდარტები, ყურადღებით უნდა მოეკიდოს ახალი ტიპის მომსახურების გაწევას ბენეფიციარისათვ
გაითვალისწინოს საკუთარი განათლების და სამუშაო გამოცდილების დონე, ასევე, დაეყრდნოს ამ სფეროში არსებულ მტკიცებულ
ინფორმირებულ პრაქტიკას;

დ.დ) მუდმივად უნდა ზრუნავდეს საკუთარი კომპეტენციის ამაღლებაზე;

ე) კულტურული მრავალფეროვნება - სოციალური მუშაკი ბენეფიციარის მიმართ ვალდებულია:

ე.ა) ესმოდეს კულტურა და მისი როლი ინდივიდის, ჯგუფებისა და საზოგადოების ცხოვრებაში, აცნობიერებდეს იმ დადებით მხა
რაც გააჩნია თითოეულ კულტურასა და კულტურულ მრავალფეროვნებას; 

ე.ბ) ჰქონდეს ინფორმაცია იმ კულტურის შესახებ, რომელსაც მისი ბენეფიციარი მიეკუთვნება, რათა შეეძლოს ბენეფიციარის კულტ
თავისებურებების გათვალისწინებით მისთვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა;

ე.გ) გაიმდიდროს ცოდნა კულტურული მრავალფეროვნების შესახებ;

ე.დ) ესმოდეს მრავალფეროვნება განსხვავებული რასის, კანის ფერის, სქესის, ასაკის, წარმოშობის, ეთნიკური კუთვნილების
რელიგიის, შეზღუდული შესაძლებლობების, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების, სოციალური კუთვნილების, ქონებრი
წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის, სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის, ან სხვა 
მიხედვით;

ვ) ინტერესთა კონფლიქტები – სოციალური მუშაკი ბენეფიციარის მიმართ ვალდებულია:

ვ.ა) გააცნობიეროს ინტერესთა კონფლიქტები და მათი არსებობის შემთხვევაში შეეცადოს მათ თავიდან აცილებას;

ვ.ბ) შეატყობინოს ბენეფიციარს შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ;

ვ.გ) გადაჭრას ინტერესთა კონფლიქტი ისეთი საშუალებით, რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული ბენეფიციარის ინტერესები (ზოგ
შემთხვევაში ბენეფიციარის ინტერესების დასაცავად შესაძლოა საჭირო გახდეს პროფესიული ურთიერთობის შეწყვეტ
ბენეფიციარის დაკავშირება მომსახურების მისაღებად სხვა სოციალურ მუშაკთან);
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ვ.დ) ბოროტად არ გამოიყენოს პროფესიული ურთიერთობა ან პოზიცია თავისი პირადი, რელიგიური, პოლიტიკურ
ბიზნესინტერესებისათვის;

ვ.ე) ბენეფიციართან ან ყოფილ ბენეფიციართან არ დაამყაროს ორმაგი ან მრავალმხრივი ურთიერთობა, თუ არსებობს ბენეფიც
ექსპლუატაციის ან ბენეფიციარისთვის შესაძლო ზიანის მიყენების რისკი. ისეთ შემთხვევებში, როდესაც არსებობს ბენეფიცი
ორმაგი ან მრავალმხრივი ურთერთობის დამყარების აუცილებლობა, სოციალური მუშაკი ვალდებულია დაიცვას პროფეს
ურთიერთობის საზღვრები (ორმაგი ან მრავალმხრივი ურთიერთობის შემთხვევაში სოციალურ მუშაკს ბენეფიციართან შეი
ერთდროულად ჰქონდეს პროფესიული, სოციალური და/ან ბიზნესურთიერთობა). იმ შემთხვევაში, როდესაც სოციალურ 
ბენეფიციართან ორმაგი ურთიერთობა აქვს, პროფესიული საზღვრების შენარჩუნება რთულდება, ამიტომაც ასეთ შემთხვ
აუცილებელია დაკვირვებული, თანმიმდევრული და ხშირი სუპერვიზია, რათა უნებლიედ არ დაირღვეს ბენეფიციარის უფლებე

ვ.ვ) ორი ან მეტი ბენეფიციარისათვის, რომელთაც ერთმანეთთან გარკვეული ურთიერთობა აკავშირებთ (მაგ., წყვილი, ო
წევრები) მომსახურების მიწოდების შემთხვევაში, თუ არსებობს ინტერესთა კონფლიქტის რისკი, აუხსნას ბენეფიციარებს საკუ
ვალდებულებები და ყველა შესაძლო ზომა მიიღოს ინტერესთა კონფლიქტის აღმოსაფხვრელად;

ზ) კონფიდენციალობა – სოციალური მუშაკი ბენეფიციარის მიმართ ვალდებულია:

ზ.ა) დაიცვას ბენეფიციარის კონფიდენციალური ინფორმაცია;

ზ.ბ) ბენეფიციარის კონფიდენციალური ინფორმაცია გასცეს იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარისგან ან მისი კანო
წარმომადგენლისგან/მხარდამჭერისგან მიიღებს თანხმობას ინფორმაციის გაცემის თაობაზე;

ზ.გ) აუცილებლობის შემთხვევაში გასცეს კონფიდენციალური ინფორმაციის მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც პირდაპირ უკავში
მოსალოდნელ საფრთხეს;

ზ.დ) დაიცვას ნებისმიერი ინფორმაციის კონფიდენციალურობა, რომელიც მან მიიღო პროფესიული მოვალეობის შესრულები
წესის დარღვევა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნება აუცილებელია მოსალოდ
მნიშვნელოვანი ზიანის პრევენციისათვის);

ზ.ე) შეატყობინოს ბენეფიციარს კონფიდენციალური ინფორმაციის მოსალოდნელი გაცემისა და შესაძლო შედეგების შესახებ;

ზ.ვ) აცნობოს ინფორმაციის კონფიდენციალობის შესახებ და ასევე იმ შესაძლო შემთხვევების შესახებ, როდესაც კონფიდენცია
შეიძლება დაირღვეს;

ზ.ზ) იმ შემთხვევაში, როდესაც სოციალური მუშაკი მუშაობს ოჯახთან, წყვილთან ან ინდივიდთა ჯგუფთან, აცნობოს მათ
გაცემული ინფორმაციის კონფიდენციალობის შესახებ (ბენეფიციარები (ჯგუფური პრაქტიკისას) ინფორმირებულნი არიან
სოციალურ მუშაკს არ შეუძლია გარანტირება, რომ მათი პირადი კონფიდენციალური ინფორმაცია არ გამჟღავნდება ჯგუფი
წევრების მიერ);
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ზ.თ) საოჯახო თუ ჯგუფურ კონსულტაციაში ჩაბმულ ბენეფიციარებს გააცნოს დამსაქმებლის პოლიტიკა, რომელიც ეხება სოციალ
მუშაკის მიერ კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნებას მონაწილეთა შორის;

ზ.ი) არ გაამჟღავნოს ბენეფიციარის შესახებ კონფიდენციალური ინფორმაცია დამფინანსებელ ორგანოსთან (პირთან) ბენეფიც
თანხმობის გარეშე;

ზ.კ) არ განიხილოს კონფიდენციალური ინფორმაცია ისეთ გარემოში, სადაც არ არის განმარტოების შესაძლებლობა და არს
ინფორმაციის გახმაურების რისკი (მაგ.: საზოგადოებრივი თავშეყრისა და ხალხმრავალი ადგილები);

ზ.ლ) დაიცვას ბენეფიციარების კონფიდენციალობა მედიასთან ურთიერთობისას. სოციალური მედიის კონტექსტში ისაუ
ბენეფიციართა ჯგუფის, თემის საჭიროებებზე ისე, რომ არ დაასახელოს ბენეფიციარების რამე მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია

ზ.მ) დაიცვას ბენეფიციარის კონფიდენციალობა მაშინაც კი, როდესაც მედიის წარმომადგენელი სთხოვს ბენეფიციარის შ
ინფორმაციის გაცემას, მიუხედავად იმისა, ბენეფიციარისგან მიღებული აქვს თუ არა თანხმობა ასეთი ინფორმაციის გაცემის თაო
ამასთან, სოციალური მედიის როლის მხარდასაჭერად, სოციალურმა მუშაკმა შესაძლოა გასცეს მისი სრულწლოვანი ბენეფიც
შესახებ საკონტაქტო ინფორმაცია, როდესაც ამის შესახებ თავად ბენეფიციარისაგან მიღებული აქვს წერილობითი ინფორმირე
თანხმობა;

ზ.ნ) უზრუნველყოს ბენეფიციართან დაკავშირებული სამუშაო ჩანაწერების კონფიდენციალობა და დაცულ ადგილას შენახვა, 
მათზე ხელი არ მიუწვდებათ გარეშე პირებს;

ზ.ო) დაიცვას ბენეფიციარის შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალობა თავისივე ორგანიზაციის კოლეგა-თანამშრომლებთან კონტ
დროს, როდესაც კოლეგები უშუალოდ არ არიან ჩართულნი მოცემული ბენეფიციარის საქმეში;

ზ.პ) გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე ინფორმაციის კომპიუტერით, ელექტრონული ფოსტით, ფაქსით, ტელეფ
ავტომოპასუხით ან სხვა ელექტრონული საშუალებით (ზუმი, სკაიპი, და ა.შ. ონლაინ პლატფორმების გამოყენება) გადაცემისას;

ზ.ჟ) არ გააცხადოს ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია, როდესაც იგი ახდენს ბენეფიციარის შერჩევას სასწავლო ან ტრე
მიზნებისათვის, თუ არ იქნა მიღებული ბენეფიციარის თანხმობა კონფიდენციალური ინფორმაციის გაცემაზე;

ზ.რ) დაიცვას ბენეფიციარის კონფიდენციალური ინფორმაცია მაშინაც კი, როდესაც ადგილი აქვს სოციალური მუშაკის მიერ სა
პრაქტიკის შეწყვეტას ან მის დისკვალიფიკაციას;

ზ.ს) დაიცვას ბენეფიციარის ინფორმაციის კონფიდენციალობა ბენეფიციარის გარდაცვალების შემთხვევაში;

თ) ჩანაწერების ხელმისაწვდომობა – სოციალური მუშაკი ბენეფიციარის მიმართ ვალდებულია:

თ.ა) ბენეფიციარის მოთხოვნისამებრ გააცნოს ბენეფიციარს მის შესახებ გაკეთებული პროფესიული ჩანაწერები და ინფორმაცი
სოციალური მუშაკი ვარაუდობს, რომ ბენეფიციარის მიერ ამ ჩანაწერების გაცნობამ შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული გაუგებრ
დააზიანოს ბენეფიციარი, მისცეს დამატებითი განმარტება ჩანაწერების შესახებ;
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თ.ბ) არ აჩვენოს ბენეფიციარს ჩანაწერები ან აჩვენოს მათი ნაწილი იმ შემთხვევაში, თუ იგი დარწმუნებულია, რომ აღნიშ
ჩანაწერების გაცნობა სერიოზულად არ დააზიანებს ბენეფიციარს. შესაბამის დოკუმენტაციაში შეიტანოს ინფორმაცია ბენეფიციარი
ჩანაწერების გაცნობის სურვილის შესახებ, ასევე მიუთითოს რატომ ეთქვა უარი მოთხოვნაზე გაცნობოდა ჩანაწერებს ან მისცა მხო
ჩანაწერების გარკვეული ნაწილის გაცნობის უფლება;

თ.გ) ბენეფიციარისათვის ჩანაწერების მიწოდების შემთხვევაში უზრუნველყოს ყველა იმ ინდივიდის შესახებ ინფორ
კონფიდენციალობა, რომლებიც მოხსენიებულნი არიან ჩანაწერებში;

ი) რომანტიკული ურთიერთობები (იგულისხმება ფლირტი, სექსუალური და სხვა ტიპის ინტიმური ურთიერთობა) – სოციალ
მუშაკი ბენეფიციარის მიმართ ვალდებულია:

ი.ა) არ დაამყაროს რომანტიკული ურთიერთობა ბენეფიციართან, ბენეფიციარის ოჯახის წევრებთან და ნათესავებთან ან იმ პირ
რომლებთანაც ბენეფიციარს ახლო პირადი ურთიერთობა აქვს (ამ შემთხვევაში არსებობს ბენეფიციარის ექსპლუატაციის (შევიწრ
ზეწოლის) ან მისთვის პოტენციური ზიანის მიყენების საფრთხე. ბენეფიციარის ნათესავებსა და ახლობელ ადამიანებთან რომანტი
ურთიერთობის დამყარების შემდეგ რთულდება პროფესიული საზღვრების შენარჩუნება სოციალურ მუშაკსა და ბენეფიციარს 
არსებულ ურთიერთობაში);

ი.ბ) სოციალური მუშაობის მომსახურება არ გაუწიოს ისეთ ინდივიდს, რომელთანაც მას რომანტიკული ურთიერთობა ჰ
(ყოფილი სექსუალური პარტნიორისთვის სოციალური მუშაობის მომსახურების გაწევამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს ბენეფიცია
შემთხვევაში ძნელი ხდება პროფესიული საზღვრების შენარჩუნება სოციალურ მუშაკსა და ბენეფიციარს შორის);

კ) შეურაცხმყოფელი ლექსიკა – სოციალური მუშაკი ბენეფიციარის მიმართ ვალდებულია:

კ.ა) არ გამოიყენოს შეურაცხმყოფელი ლექსიკა ბენეფიციარებთან წერილობითი ან სიტყვიერი ურთიერთობისას;

კ.ბ) ისაუბროს დიპლომატიური, აკადემიური და თავაზიანი ლექსიკით ყველა პროფესიულ ურთიერთობაში;

ლ) გადასახადი მომსახურებისათვის – სოციალური მუშაკი ბენეფიციარის მიმართ ვალდებულია:

ლ.ა) არ მიიღოს რაიმე ნივთი ან მომსახურება ბენეფიციარისგან მის მიერ გაწეული პროფესიული მომსახურების საფას
(მომსახურების გაცვლაზე ორიენტირებული შეთანხმებები (ე.წ. ბარტერული გაცვლა) ქმნიან ინტერესეთა კონფლიქტი
ექსპლუატაციის გაჩენის საფრთხეს და არღვევენ სოციალურ მუშაკსა და ბენეფიციარს შორის არსებულ პროფესიული ურთიერთ
საზღვრებს. სოციალური მუშაკი შეიძლება დათანხმდეს ბარტერულ მომსახურებაზე მხოლოდ იმ ცალკეულ შემთხვევებში, რო
ამგვარი მომსახურება მიღებული პრაქტიკაა ადგილობრივი კულტურის ფარგლებში, როდესაც მოლაპარაკება ასეთ მომსახურ
ხდება ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე, ხოლო ინიციატივა კი მომდინარეობს ბენეფიციარისგან. თუ სოციალური მ
ბენეფიციარისგან მომსახურების სანაცვლოდ იღებს ნივთს ან გარკვეულ მომსახურებას, იგი პასუხისმგებელია იმაზე, რომ 
შეთანხმება არ დააზიანებს ბენეფიციარს და პროფესიულ ურთიერთობას);

ლ.ბ) არ მოითხოვოს კერძო გასამრჯელო ბენეფიციარისთვის გაწეული მომსახურებისთვის;
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მ) გადაწყვეტილების მიღების უნარს მოკლებული ბენეფიციარები – სოციალური მუშაკი ბენეფიციარის მიმართ ვალდებულია:

მ.ა) იმ შემთხვევაში, როდესაც სოციალური მუშაკი მოქმედებს ისეთი ბენეფიციარის სახელით, რომელსაც არ შეუ
გაცნობიერებულად მიიღოს გადაწყვეტილება, მიიღოს ზომები ბენეფიციარის ინტერესებისა და უფლებების დასაცავად;

ნ) მომსახურების შეწყვეტა – სოციალური მუშაკი ბენეფიციარის მიმართ ვალდებულია:

ნ.ა) მიიღოს ზომები ბენეფიციარისთვის მომსახურების მიწოდების გაგრძელების მიზნით ისეთ შემთხვევებში, როდესაც მომსახუ
შეწყვეტას განაპირობებს შემდეგი ფაქტორები: ბენეფიციარის ან სოციალური მუშაკის გადაადგილება, ავადმყოფობა, ფიზიკუ
შეზღუდული შესაძლებლობები და ა.შ.;

ნ.ბ) სათანადო კომპეტენციის არქონის შემთხვევაში შეწყვიტოს მომსახურება და ბენეფიციარი გადაამისამართოს შესა
კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტთან. ამასთან, გადამისამართება არ უნდა განხორციელდეს რაიმე სახის პირადი სარგ
სანაცვლოდ;

ნ.გ) შეწყვიტოს მომსახურება და მიიღოს ზომები ბენეფიციარის გადასამისამართებლად, როცა ბენეფიციარის მომსახურების პრ
წარმოიშვა ინტერესთა კონფლიქტი;

ო) მომსახურების დასრულება – სოციალური მუშაკი ბენეფიციარის მიმართ ვალდებულია:

ო.ა) დაასრულოს ბენეფიციარისთვის მომსახურების გაწევა მაშინ, როდესაც ეს მომსახურება აღარ პასუხობს ბენეფიციარის საჭირო

ო.ბ) მიიღოს ყველა ზომა და არ მიატოვოს ბენეფიციარი, რომელსაც ჯერ კიდევ სჭირდება მისი მომსახურება. მხო
განსაკუთრებულ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს სერიოზული უარყოფითი შედეგების საფრთხე, შესაძლებელია მომსახუ
უეცრად შეწყვეტა. საჭიროების შემთხვევაში სოციალურმა მუშაკმა უნდა გაატაროს სათანადო ღონისძიებები მომსახუ
გასაგრძელებლად;

ო.გ) დროულად შეატყობინოს ბენეფიციარს მომსახურების გაწევის დასრულების ან შეწყვეტის შესახებ და იზრუნოს ბენეფიციარის
ალტერნატიული მომსახურების უზრუნველყოფაზე ბენეფიციარის საჭიროებებისა და არჩევანის შესაბამისად;

ო.დ) სამუშაო ადგილის დატოვების შემთხვევაში შეატყობინოს ბენეფიციარს მომსახურების გაგრძელების შესაძლო ალტერნატ
შესახებ და ასევე აცნობოს მას მოსალოდნელი მომსახურების პოტენციური უპირატესობები და რისკები.

4. სოციალური მუშაკის ეთიკური პასუხისმგებლობა კოლეგების მიმართ

ა) პატივისცემა – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

ა.ა) პატივისცემით ეპყრობოდეს კოლეგებს, აფასებდეს და აღიარებდეს მათ კვალიფიკაციას და აცნობიერებდეს მათ მ
ვალდებულებებს;
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ა.ბ) ბენეფიციარებთან და სხვა პროფესიონალებთან ურთიერთობისას თავი შეიკავოს კოლეგათა მისამართით დაუსაბუთე
კრიტიკისგან (დაუსაბუთებელი კრიტიკა მოიცავს შემდეგს: კოლეგის კომპეტენტურობის შესახებ უარყოფითი კომენტარების გაკე
ან უარყოფითი კონტექსტის მატარებელ კომენტარებს კოლეგის ისეთი ნიშან-თვისებების მიმართ, როგორიცაა: ეთნიკურ
ეროვნული წარმომავლობა, სქესი, ასაკი, ქორწინების სტატუსი, პოლიტიკური შეხედულებები, რელიგია, ფიზიკური თუ გონე
შესაძლებლობები და სხვა);

ა.გ) ითანამშრომლოს სოციალურ მუშაკებთან და სხვა პროფესიების წარმომადგენლებთან, რათა უზრუნველყოს ბენეფიც
კეთილდღეობა;

ბ) კონფიდენციალობა – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

ბ.ა) პატივს სცემდეს პროფესიული ურთიერთობის დროს კოლეგებისგან მიღებულ კონფიდენციალურ ინფორმაციას;

გ) მულტიდისციპლინური თანამშრომლობა – მულტიდისციპლინარული ჯგუფის წევრი სოციალური მუშაკი ბენეფიციარის მ
ვალდებულია:

გ.ა) მონაწილეობა მიიღოს მულტიდისციპლინარული ჯგუფის მუშაობაში, წვლილი შეიტანოს იმ გადაწყვეტილებების მიღ
რომლებიც ზეგავლენას ახდენს ბენეფიციარის კეთილდღეობაზე (ნათლად უნდა იყოს განსაზღვრული მულტიდისციპლინური ჯ
წევრთა პროფესიული და ეთიკური ვალდებულებანი);

გ.ბ) თუ ჯგუფის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ეთიკურად მიუღებელია, შეეცადოს უთანხმოების აღმოფხვრას სათ
საშუალებებით (იმ შემთხვევაში, თუ ეს ვერ ხერხდება, მოიძიოს სხვა საშუალებები ბენეფიციარის კეთილდღეობასთან დაკავშირე
საკითხის გადასაჭრელად);

დ) უთანხმოებანი კოლეგების მონაწილეობით – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

დ.ა) თანამდებობის მიღების მიზნით არ ისარგებლოს კოლეგასა და ხელმძღვანელ პირს შორის არსებული უთანხმოებით 
საშუალებით არ მოახდინოს თავისი პირადი ინტერესების დაკმაყოფილება;

დ.ბ) ბენეფიციარს არ გაუწიოს ექსპლუატაცია და არ ჩააბას იმ უთანხმოებაში, რომელიც მას შეიძლება საკუთარ კოლეგასთან ჰქო
ასევე, ბენეფიციართან არ განიხილოს კოლეგასთან არსებული უთანხმოება;

ე) კონსულტაცია – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

ე.ა) მიმართოს კოლეგებს რჩევისა და კონსულტაციისათვის ბენეფიციარის მხარდასაჭერად;

ე.ბ) იყოს ინფორმირებული კოლეგების სპეციალიზაციასთან დაკავშირებით, რათა საჭიროების შემთხვევაში რჩევა/კონსულ
მიიღოს კოლეგისაგან, რომელსაც მოცემულ სფეროში აქვს კომპეტენცია და გამოცდილება;

ე.გ) მაქსიმალურად იცავდეს ბენეფიციარის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის კონფიდენციალობას, ასევე, ხელმძღვანელობდეს ე
სტანდარტებით;
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ვ) მიმართვის გაცემა მომსახურების მისაღებად – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

ვ.ა) გააგზავნოს სხვა პროფესიონალთან იმ შემთხვევაში, თუ სოციალური მუშაკი თავისი მომსახურებით ეფექტურად
აკმაყოფილებს ბენეფიციარის საჭიროებებს ან როდესაც საჭიროა დამატებითი მომსახურების გაწევა;

ვ.ბ) ბენეფიციარის სხვა სოციალურ მუშაკთან გადამისამართების შემთხვევაში, მიაწოდოს ინფორმაცია აღნიშნულის შესახებ, 
მოიპოვოს მისი ინფორმირებული თანხმობა;

ზ) რომანტიკული ურთიერთობები – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

ზ.ა) არ დაამყაროს რომანტიკული ურთიერთობა პროფესიულად მასზე დაქვემდებარებულ პირებთან ან სტუდენტებთან;

ზ.ბ) თავი შეიკავოს კოლეგებთან რომანტიკული ურთიერთობების დამყარებისგან მაშინ, როდესაც არსებობს ინტერესთა კონფლ
საფრთხე. კოლეგასთან რომანტიკული ურთიერთობის დამყარების შემთხვევაში თავისი პროფესიული პასუხისმგებლობა გად
სხვა პირს ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად;

თ) სექსუალური შევიწროება – სოციალური მუშაკი ვალდებულია: 

თ.ა) არ შეავიწროვოს სექსუალურად თავისი პროფესიული ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი პირები. სექსუალური შევიწროების ფ
აღმოჩენის შემთხვევაში რეაგირება ხდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

ი) კოლეგების შრომისუნარიანობის დაქვეითება – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

ი.ა) ისეთ შემთხვევაში, როდესაც შეიტყობს კოლეგის შრომისუნარიანობის დაქვეითების შესახებ, რაც უკავშირდება პირად პრობლ
ფსიქოლოგიურ სტრესს თუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუარესებას, რაც ხელს უშლის კოლეგის ეფექტურად მუშაობას, მ
განიხილოს შექმნილი მდგომარეობა და დაეხმაროს მას მდგომარეობის გაუმჯობესებაში;

ი.ბ) თუ ფლობს ინფორმაციას კოლეგის შრომისუნარიანობის დაქვეითების შესახებ, რომელიც არ ცდილობს შექმნილი სიტუ
გამოსწორებას, კოლეგა სოციალური მუშაკი გააფრთხილოს და შემდგომ აცნობოს ხელმძღვანელ პირს ან შესაბამის ეთიკის კომისი

კ) კოლეგების არაკომპეტენტურობა – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

კ.ა) კონსულტირება გაუწიოს და დაეხმაროს თავის კოლეგას, თუ მისთვის ცნობილი გახდება მისი არაკომპეტენტურობის შესახებ
არ დაზიანდეს ბენეფიციარის ინტერესები;

კ.ბ) კოლეგის არაკომპეტენტურობის შესახებ, რომელსაც არ მიუღია სათანადო ზომები საკუთარი არაკომპეტენტუ
გამოსასწორებლად, შეატყობინოს თავის ზედამხედველს ან ხელმძღვანელს და იმოქმედოს უწყების შიგნით დადგენილი წესით;

ლ) კოლეგების არაეთიკური ქცევა – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

ლ.ა) შეეცადოს კოლეგის არაეთიკური ქცევის გამოსწორებას და პრევენციას;
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ლ.ბ) იცნობდეს იმ წესებსა და პროცედურებს, რომელთა დაცვაც მიზანშეწონილია კოლეგების არაეთიკური ქცევის გამო წარმოშო
პრობლემების აღმოსაფხვრელად;

ლ.გ) კოლეგის მხრიდან არაეთიკურად მოიქცევის შემთხვევაში, შეეცადოს აღნიშნული საკითხის განხილვას კოლეგასთან, თუ 
განხილვა პროდუქტიულ შედეგებს გამოიღებს;

ლ.დ) კოლეგის არაეთიკური საქციელის შესახებ შეატყობინოს საკუთარ ზედამხედველს ან ხელმძღვანელს და იმოქმედოს უწყები
რეგულაციების მიხედვით;

ლ.ე) დახმარება გაუწიოს და დაიცვას კოლეგა იმ შემთხვევაში, როდესაც მას უსამართლოდ ედება ბრალი არაეთიკურ საქციელში.

5. სოციალური მუშაკის ეთიკური პასუხისმგებლობა სამუშაო ადგილზე:

ა) ზედამხედველობა და კონსულტაცია – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

ა.ა) ზედამხედველობისა და კონსულტირებისათვის ჰქონდეს შესაბამისი ცოდნა და კვალიფიკაცია, რათა სათანადოდ განახორცი
თავისი პროფესიული მიზნები;

ა.ბ) მოქმედებდეს მხოლოდ საკუთარი ცოდნისა და კომპეტენტურობის ფარგლებში;

ა.გ) დაადგინოს მკაფიო პროფესიული საზღვრები ზედამხედველობისა და კონსულტირების დროს;

ა.დ) არ ჩაებას ორმაგ ან მრავალმხრივ ურთიერთობაში მისი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ პირებთან;

ა.ე) ზედამხედველობის დროს მოქმედებდეს კეთილსინდისიერად და პასუხისმგებლობით, ობიექტურად აფას
ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი პირების მუშაობას;

ბ) განათლება და პროფესიული ტრენინგი – სოციალური მუშაკი, რომელიც გადასცემს პრაქტიკულ და თეორიულ ცო
ვალდებულია:

ბ.ა) მუდმივად მუშაობდეს თვითგანვითარებაზე, ჰქონდეს წვდომა უახლეს ინფორმაციებთან და კვლევებთან, რომ
რელევანტური გზით გადასცემს სტუდენტებს, თუ სხვა დაინტერესებულ პირებს;

ბ.ბ) სამართლიანად შეაფასოს სტუდენტების მუშაობა;

ბ.გ) უზრუნველყოს ბენეფიციარების ინფორმირება იმ შემთხვევებში, როდესაც მომსახურებას სტუდენტები აწარმოებენ;

ბ.დ) არ ჩაებას სტუდენტებთან ორმაგ ან მრავალმხრივ ურთიერთობაში იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს სტუდენტის ექსპლუატაც
მისთვის პოტენციური ზიანის მიყენების საფრთხე;

გ) მუშაობის შეფასება – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

გ.ა) სხვების მუშაობის შეფასება განახორციელოს ობიექტურად, მკაფიოდ დადგენილი კრიტერიუმების საფუძველზე;
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დ) სოციალური მუშაკის ჩანაწერები ბენეფიციარის და მომსახურების შესახებ – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

დ.ა) უზრუნველყოს პროფესიული ჩანაწერების სიზუსტე;

დ.ბ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში აწარმოოს ბენეფიციარის პირად
და დოკუმენტაცია;

დ.გ) დოკუმენტაციაში მაქსიმალურად იცავდეს ბენეფიციარის შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალობას და მოიცავდეს ინფორ
მხოლოდ მიწოდებულ მომსახურებასთან დაკავშირებით;

დ.დ) სოციალური მუშაობის დასრულების ან სხვა სამსახურში გადასვლის შემთხვევაში ბენეფიციარის შესახებ მონაცემები გადასც
შემცვლელს ან თავის უშუალო ხელმძღვანელს;

დ.ე) იმოქმედოს დოკუმენტაციის წარმოების დამტკიცებული წესისა და ფორმის შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრულ
დაწესებულების სამართლებრივი აქტით, რომელშიც დასაქმებულია სოციალური მუშაკი;

დ.ვ) დამუშავებული დოკუმენტაცია შეინახოს მომსახურების მიწოდებისას და მისი დასრულების შემდეგ უწყების მიერ განსაზღვ
ვადებში;

ე) ბენეფიციარის მიერ სოციალური მუშაკის მომსახურების შეცვლა – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

ე.ა) ბენეფიციარის მომსახურების შეცვლის სურვილის შემთხვევაში, კონსტრუქტიულად განიხილოს კოლეგა სოციალური მუშაკ
ბენეფიციარის წარსული მუშაობის დეტალები, ასევე ბენეფიციართან ერთად იმსჯელოს მომსახურების შეცვლის სარგებელ
შესაძლო რისკებზე;

ე.ბ) თუ ბენეფიციარს წარსულში მიღებული აქვს გარკვეული სახის სოციალური მუშაობის მომსახურება სხვა უწყებაში, მასთან ე
კონსტრუქტიულად განიხილოს, თუ რამდენად აკმაყოფილებდა ის ბენეფიციარის საჭიროებებს;

ვ) ადმინისტრაცია – ადმინისტრაცია ვალდებულია:

ვ.ა) მოიძიოს პროფესიული რესურსები როგორც თავის უწყებაში, ასევე მათ ფარგლებს გარეთ ბენეფიციარის საუკეთესო ინტე
დასაკმაყოფილებლად;

ვ.ბ) სოციალურმა მუშაკის დახმარებით დაიცვან რესურსების განაწილების ღია და ობიექტური პროცედურები. როდესაც შეუძლე
ყველა ბენეფიციარის ინტერესის დაკმაყოფილება, ბენეფიციართათვის რესურსები გაანაწილოს სამართლიანად და სათ
პრინციპების შესაბამისად;

ვ.გ) მიიღონ სათანადო ზომები, რათა უზრუნველყონ პერსონალისთვის სათანადო პროფესიული ზედამხედველობის გაწევა;

ვ.დ) მიიღოს ყველა ზომა, რომ უწყებაში შექმნილი სამუშაო გარემო შეესაბამებოდეს სოციალური მუშაობის ეთიკის სტანდარტს;

ვ.ე) მიიღონ ზომები იმისათვის, რომ მათ უწყებაში აღმოიფხვრას ყველა ის ფაქტორი, რომელიც არღვევს ან არ შეესაბამება სოციალ
მუშაობის ეთიკის სტანდარტს;
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ვ.ვ) გაატარონ შესაბამისი ღონისძიებები თავიანთი უწყებების პერსონალის განათლებისა და პროფესიული ტრენი
უზრუნველსაყოფად;

ვ.ზ) ტრენინგები და განათლების ინიციატივები პასუხობდეს სოციალური მუშაობის თანამედროვე ტენდენციებსა და ეთიკის ნორმ

ზ) სოციალური მუშაკების ვალდებულებანი უწყების მიმართ – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

ზ.ა) ასრულებდეს იმ ვალდებულებებს, რომლებიც დაკისრებული აქვს დამქირავებელი უწყების მიერ;

ზ.ბ) ცდილობდეს თავისი უწყების ეფექტურობის გაძლიერებას/სერვისების გაუმჯობესებას;

ზ.გ) უზრუნველყოს დამქირავებლის/ხელმძღვანელის ინფორმირებულობა სოციალური მუშაობის ეთიკის სტანდარტები
სტანდარტების შესაბამის პროფესიულ ქცევასთან დაკავშირებით;

ზ.დ) ზრუნავდეს სოციალური მუშაობის ეთიკური პრაქტიკის განხორციელებაზე და იმაზე, რომ მისი დამქირავებელი უ
პოლიტიკამ და პროცედურებმა უზრუნველყოს და ხელი შეუწყოს სოციალური მუშაობის პრაქტიკის შესაბამისობას სოციალ
მუშაობის ეთიკის სტანდარტებთან;

ზ.ე) უზრუნველყოს დისკრიმინაციის პრევენცია დამქირავებელი უწყების შიგნით და საკუთარი პრაქტიკის განხორციელებისას; 

ზ.ვ) გონივრულად მოიხმარდეს ორგანიზაციის რესურსს ბენეფიციარის საკეთილდღეოდ;

თ) შრომასთან დაკავშირებული საკითხები:

თ.ა) სოციალურ მუშაკებს შესაძლებლობა აქვთ სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მიზნით შექმნან ან გაწევრიანდნენ პროფკავში

თ.ბ) სოციალური მუშაკები, რომლებიც მონაწილეობენ სხვადასხვა სახის აქციებსა თუ გაფიცვებში, ხელმძღვანელობენ პროფეს
ღირებულებებით, ეთიკური პრინციპებითა და სტანდარტებით.

6. სოციალური მუშაკის, როგორც პროფესიონალის, ეთიკური პასუხისმგებლობა:

ა) კომპეტენცია – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

ა.ა) მიიღოს შეთავაზება სამუშაო ადგილთან დაკავშირებით მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას გააჩნია შესაბამისი კომპეტენცია ან გ
საკუთარი კომპეტენციის სრულყოფას;

ა.ბ) ისწრაფოდეს პროფესიული დონის ასამაღლებლად, კრიტიკულად აფასებდეს პროფესიაში შემოსულ ახალ ტენდენციე
საჭიროების შემთხვევაში ეუფლებოდეს ახალ ცოდნას, ეცნობოდეს პროფესიულ ლიტერატურას და მონაწილეობდეს ტრენინგებ
სხვა საგანმანათლებლო ინიციატივებში, რომლებიც ხორციელდება სოციალური მუშაობის ეთიკის შესაბამისად;

ა.გ) სამუშაო პრაქტიკა ეყრდნობოდეს აღიარებულ ცოდნას, მათ შორის, ემპირიულს, სოციალური მუშაობის ეთიკის პრინც
შესაბამისად;

ბ) დისკრიმინაცია – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:
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ბ.ა) არ შეუწყოს ხელი დისკრიმინაციის არანაირ გამოვლენას რასის, კანის ფერის, სქესის, ასაკის, წარმოშობის, ეთნიკური კუთვნილ
ენის, რელიგიის, შეზღუდული შესაძლებლობების, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების, სოციალური კუთვნილების, ქონებრ
წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის, სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის, ან სხვა 
მიხედვით;

გ) პირადი საქმიანობა – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

გ.ა) არ დაუშვას, რომ მისმა პირადმა საქმიანობამ შეაფერხოს მისი პროფესიული მოვალეობის განხორციელება;

დ) უპატიოსნობა, თაღლითობა და ტყუილი – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

დ.ა) არ მიიღოს მონაწილობა თაღლითურ საქმიანობაში (არაპატიოსანი პრაქტიკა, ტყუილი);

ე) მდგომარეობის გაუარესება – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

ე.ა) არ დაუშვას, რომ მისმა პირადმა თუ სამართლებრივმა პრობლემებმა, ფსიქო-სოციალურმა სტრესმა თუ ფსიქ
ჯანმრთელობის მდგომარეობამ შეაფერხოს მისი პროფესიონალური განსჯა და მუშაობის უნარი და ამით საფრთხე შე
ბენეფიციარის ინტერესებს;

ე.ბ) იმ შემთხვევაში, როდესაც პირადი თუ სამართლებრივი პრობლემების, ფსიქო-სოციალური სტრესის თუ ფსიქ
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ფერხდება პროფესიული განსჯა და მუშაობა, დაუყოვნებლივ მოიძიოს პროფეს
დახმარება, შეცვალოს საკუთარი სამუშაო დატვირთვა, შეწყვიტოს მუშაობა ან მიიღოს სხვა ზომები საკუთარ ბენეფიც
ინტერესების დასაცავად;

ვ) მართებული წარდგინება – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

ვ.ა) განასხვაოს ის ქმედებანი და განცხადებები, რომლებშიც იგი ჩაბმულია როგორც კერძო პირი და როგორც პროფესიონალი;

ვ.ბ) უზრუნველყოს საკუთარი პროფესიული კვალიფიკაციის, განათლების, კომპეტენციისა თუ მიწოდებული მომსახუ
ბენეფიციარისათვის ზუსტი და გადაუჭარბებელი წარდგენა;

ვ.გ) ისაუბროს საკუთარი პროფესიული კვალიფიკაციის/ხარისხის შესახებ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას ასეთი კვალიფი
ხარისხი გააჩნია;

ვ.დ) აღკვეთოს ყოველგვარი უზუსტობა და მცდარი წარმოდგენა მის კვალიფიკაციასა და პროფესიულ ხარისხთან დაკავშირებით;

ზ) ბენეფიციართა მოზიდვა – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

ზ.ა) საკუთარი ინტერესების მიზნით არ ეცადოს მოიზიდოს პოტენციური ბენეფიციარი;

ზ.ბ) სასამართლოსთვის მოიპოვოს ალიბი/მოწმის მტკიცებულება მისი ამჟამინდელი ბენეფიციარისაგან ან სხვა ისეთი ინდივიდებ
რომლებიც გარკვეულ გარემოებათა გამო ადვილად მანიპულირებადნი არიან;
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თ) საკუთარი დამსახურების ხაზგასმა - სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

თ.ა) აღნიშნოს საკუთარი დამსახურება მხოლოდ მის მიერ რეალურად შესრულებული სამუშაოდან გამომდინარე;

თ.ბ) აღიაროს სხვების მიერ შესრულებული სამუშაო და მათ მიერ საქმეში შეტანილი წვლილი.

7. სოციალური მუშაკის ეთიკური პასუხისმგებლობა სოციალური მუშაობის პროფესიისადმი

ა) პროფესიის მთლიანობა – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

ა.ა) უზრუნველყოს სოციალური მუშაობის პრაქტიკის მაღალი სტანდარტებით განხორციელება;

ა.ბ) დაიცვას პროფესიის ღირებულებები, ეთიკა, ცოდნა და მისია;

ა.გ) იღწვოდეს პროფესიის პოპულარიზაციისათვის;

ა.დ) მონაწილეობდეს საგანმანათლებლო ინიციატივებში, კვლევაში, კონსულტაციებში და უნდა ახდენდეს პრეზენტაც
ორგანიზებას;

ა.ე) პრაქტიკის, კვლევისა და ეთიკის სფეროებში ეცადოს სოციალურ მუშაობასთან დაკავშირებული ცოდნის კოლეგები
გაზიარებას;

ა.ვ) ცდილობდეს საკუთარი წვლილი შეიტანოს პროფესიული ლიტერატურის გამდიდრებაში და საკუთარი ცოდნა გაუზ
ფართო აუდიტორიას პროფესიულ შეხვედრებსა და კონფერენციებზე;

ა.ზ) ებრძოდეს სოციალური მუშაობის არაკვალიფიციურ პრაქტიკას;

ბ) შეფასება და კვლევა – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

ბ.ა) აწარმოოს სოციალური მუშაობის პოლიტიკის, პროგრამებისა და პრაქტიკიული საქმიანობის მონიტორინგი და შეფასება;

ბ.ბ) პროფესიული ცოდნის წყაროების გამდიდრების მიზნით პოპულარიზაცია გაუწიოს კვლევას სოციალურ მუშაობაში;

ბ.გ) კრიტიკულად მიუდგეს სოციალური მუშაობის სფეროში აღმოცენებულ სიახლეებს და შეისწავლოს ისინი;

ბ.დ) გამოიყენოს შეფასების მეთოდები და კვლევის შედეგები პროფესიულ პრაქტიკაში;

ბ.ე) შეფასები/კვლევის განხორციელებისას გაითვალისწინოს მისი საქმიანობის შესაძლო შედეგები და დაიცვას ის წესები, რომლ
გათვალისწინებულია კვლევისა და შეფასების მონაწილე ინდივიდების დასაცავად, ასევე, მიიღოს კონსულტაციები შესა
ორგანიზაციიდან;

ბ.ვ) შეფასების/კვლევის განხორციელებისას კვლევის ყველა მონაწილისგან მიიღოს კვლევაში ნებაყოფლობით მონაწილე
წერილობითი თანხმობა, რომელშიც უნდა იყოს ახსნილი, თუ რა მოეთხოვება კვლევაში/შეფასებაში მონაწილე ინდივიდს, რა სახ
ხანგრძლივობისაა მისი მონაწილეობა, ასევე კვლევაში მონაწილეობის რისკები და სარგებელი პოტენციური მონაწილისათვის;
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ბ.ზ) თუ სხვადასხვა მიზეზის გამო კვლევის/შეფასების მონაწილეებს არ შეუძლიათ კვლევაში ჩართვის შესახებ ინფორმირე
თანხმობის მიცემა წერილობით ან ზეპირსიტყვიერად, პოტენციურ მონაწილეებს დაწვრილებით, მათთვის გასაგებ ენაზე ა
კვლევაში მონაწილეობის დეტალები და მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაატაროს კვლევა/შეფასება, თუ დარწმუნებულია
მონაწილეებმა ნამდვილად გაიგეს კვლევის მიზანი და თანხმობას აცხადებენ კვლევაში მონაწილეობაზე ან/და მათ მონაწილე
იღებენ ნებართვას კანონიერი წარმომადგენლისაგან/მხარდამჭერისაგან;

ბ.თ) არ დაგეგმოს ან აწარმოოს კვლევა/შეფასება თანხმობის პროცედურების შესრულების გარეშე ან ისეთი კვლევა, როგო
მაგალითად, ნატურალისტური დაკვირვებისა და საარქივო კვლევის გარკვეული ფორმები (ასეთი რამ მხოლოდ იმ შემთხ
შეიძლება მოხდეს, თუ არსებობს ძლიერი მტკიცებულება იმისა, რომ ასეთი კვლევა გამართლებულია შესაძლო სამეცნ
საგანმანათლებლო და/ან სხვა მნიშვნელოვანი ღირებულებების გამო და რომ არ არსებობს სხვა ასეთი ეფექტური ალტერნატ
პროცედურა წერილობითი თანხმობის მოპოვების პირობებში);

ბ.ი) კვლევის/შეფასების მონაწილეებს შეატყობინოს, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლიათ შეწყვიტონ კვლევაში მონაწილეობა ყოველ
ჯარიმის გარეშე;

ბ.კ) უზრუნველყოს კვლევის/შეფასების მონაწილეები შესაბამისი რესურსებით/მომსახურებით;

ბ.ლ) კვლევის მონაწილეები დაიცვას ფიზიკური თუ გონებრივი სტრესის, კვლევასთან ასოცირებული სხვადასხვა სახის ზიანი
საფრთხისგან;

ბ.მ) მოპოვებული ინფორმაცია გამოიყენოს მხოლოდ პროფესიული მიზნებით და გაამჟღავნოს იგი მხოლოდ იმ ინდივიდ
რომლებსაც პროფესიული კავშირი აქვთ აღნიშნულ ინფორმაციასთან;

ბ.ნ) უზრუნველყოს მონაწილეთა კონფიდენციალობის დაცვა, ისევე, როგორც მათგან მოპოვებული ინფორმაციის კონფიდენციალ
მონაწილეებს შეატყობინოს იმ შეზღუდვების შესახებ, რაც მათ კონფიდენციალობასთან დაკავშირებით არსებობს. შეატყო
მონაწილეებს, თუ რა ზომები იქნება მიღებული მათი კონფიდენციალობის დასაცავად და როდის მოხდება კვლევის ჩანაწე
ლიკვიდაცია;

ბ.ო) კვლევის/შეფასების ანგარიშის მომზადებისას არ გამოააშკარაოს მონაწილეთა კონფიდენციალური ინფორმაცია იმ შემთხვევაშ
მას არ აქვს მოპოვებული თანხმობა მონაწილისგან ინფორმაციის საჯაროობაზე;

ბ.პ) ზუსტად გადმოსცეს კვლევის/შეფასების შედეგები, არ გააყალბოს კვლევის/შეფასების შედეგები;

ბ.ჟ) სიფრთხილით მოეკიდოს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც არსებობს კვლევის მონაწილეებთან ინტერესთა კონფლიქტის ან ო
ურთიერთობის საფრთხე;

ბ.რ) კვლევის მონაწილეებს შეატყობინოს შესაძლო ან არსებული ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ და ეცადოს ასეთი საკით
გადაჭრას ისე, რომ მონაწილეთა ინტერესები იყოს მაქსიმალურად დაცული;

ბ.ს) გაიღრმავოს ცოდნა კვლევის პრაქტიკის ეთიკასთან დაკავშირებით და გაუზიაროს იგი სტუდენტებსა და კოლეგებს.
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8. სოციალური მუშაკის ეთიკური პასუხისმგებლობა ფართო საზოგადოების მიმართ:

ა) სოციალური კეთილდღეობა – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

ა.ა) ხელს უწყობდეს საზოგადოების საერთო კეთილდღეობის ამაღლებას როგორც ადგილობრივ, ასევე გლობალურ დონეზე;

ა.ბ) იღვწოდეს ინდივიდებისა და ინდივიდთა ჯგუფების, თემებისა და ზოგადი სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად;

ა.გ) ხელი შეუწყოს ისეთი სოციალური გარემოს შექმნას, რომელშიც დაცულია ადამიანის ძირითადი უფლებები; 

ა.დ) წინ წამოწიოს საზოგადოების სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური პირობების გაუმჯობესების საკითხი;

ბ) მოსახლეობის მონაწილეობა – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

ბ.ა) ხელი შეუწყოს მოსახლეობის ინფორმირებულ მონაწილეობას სოციალური პოლიტიკისა და ინსტიტუტების ფორმირებაში;

გ) მოსახლეობაში შექმნილი კრიზისული მდგომარეობა – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

გ.ა) მაქსიმალურად უზრუნველყოს სათანადო პროფესიული მომსახურება კრიზისულ მდგომარებაში მყოფი მოსახლეობისათვის

დ) სოციალური და პოლიტიკური ქმედება – სოციალური მუშაკი ვალდებულია:

დ.ა) ჩაებას სოციალურ და პოლიტიკურ ქმედებაში იმ მიზნით, რომ თითოეულ მოქალაქეს ჰქონდეს თანაბარი უფლე
მისაწვდომობა სხვადასხვა რესურსზე, დასაქმებასა თუ მომსახურებაზე;

დ.ბ) გააცნობიეროს პოლიტიკის ზემოქმედება მის სამუშაო პრაქტიკაზე და ეცადოს პოლიტიკასა და კანონმდებლობაში ცვლილ
სტიმულირებას სოციალური პირობებისა და სოციალური სამართლიანობის გასაძლიერებლად;

დ.გ) ცდილობდეს საზოგადოების წევრთა შესაძლებლობებისა და არჩევანის უფლების გაძლიერებას, განსაკუთრებით 
ინდივიდთათვის, რომლებიც მიეკუთვნებიან საზოგადოების სოციალურად დაუცველ ფენებს;

დ.დ) იბრძოლოს ისეთი ღირებულებების დასამყარებლად, რომლებიც აამაღლებს პატივისცემას საზოგადოების ეთნიკურ
სოციალური მრავალფეროვნების მიმართ;

დ.ე) უზრუნველყოს კულტურული მრავალფეროვნების შესახებ ცოდნის გამდიდრება და ხელი შეუწყოს ისეთ პროგრამებს, რომლ
მხარს უჭერს ეთნიკური და კულტურული მრავალფეროვნების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას;

დ.ვ) დაიცვას ადამიანთა თანასწორობა და სოციალური სამართლიანობა;

დ.ზ) ებრძოდეს საზოგადოების ნებისმიერი წარმომადგენლის, ინდივიდთა ჯგუფის თუ გარკვეული ფენის მიმართ რასის, კანის ფ
სქესის, წარმოშობის, ეთნიკური კუთვნილების, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების, სოციალური კუთვნილ
ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ნიშნის მიხედვით ექსპლუატაციასა და დისკრიმინაცია

დ.თ) განახორციელოს პრაქტიკა სოციალური მუშაობის პრაქტიკის სტანდარტების შესაბამისად.
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მუხლი 5. ეთიკის კომისიის უფლებამოსილება და კომპეტენცია

1. სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია ვალდებულია შექმნას ან მოიწვიოს ეთიკის კომისია, რომელიც განიხ
სოციალური მუშაკების ეთიკურ დილემებს მათი პრაქტიკის განხორციელებისას.

2. სოციალური მუშაობის მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია/უწყება, რომელიც ქმნის ეთიკის კომისიას, ამტკიცებს ე
კომისიის საქმიანობის წესსა და პირობებს.

3. ეთიკის კომისიის მიზანია შეისწავლოს და შეაფასოს სოციალური მუშაკის მუშაობა, დაადგინოს სოციალური მუშაკის
ბენეფიციარის მიმართ ეთიკური გადაცდომა და განსაზღვროს ეთიკის სტანდარტის მიხედვით შესაბამისი რეაგირება.

4. ეთიკის კომისიაში უნდა შედიოდნენ გამოცდილი და პროფესიონალი სოციალური მუშაკები და სფეროს ექსპერტები. მათ
ჰქონდეთ სოციალური მუშაობის აკადემიური განათლება და ამავდროულად, არანაკლებ 2 წლის პრაქტიკული სა
გამოცდილება.

5. სოციალურ მუშაკთა ეთიკის კომისია იკრიბება შეტყობინების მიღებისთანავე 3 სამუშაო დღის ვადაში.

6. ეთიკის კომისიას შეიძლება მიმართოს როგორც თავად სოციალურმა მუშაკმა, სოციალური მუშაკის დამსაქმებელმა ორგანიზ
ასევე ბენეფიციარმა და სხვა ორგანიზაციამ/უწყებამ.

7. ეთიკის კომისიის წევრები საქმეს მრავალმხრივად განიხილავენ და შეისწავლიან.

8. საქმის შესწავლის შემდეგ, რომელიც გრძელდება არაუმეტეს 3 თვისა, კომისია იღებს რეკომენდაციებს, რომლის მიზანია დ
ბენეფიციარის უფლებები, მისცეს მითითება სოციალურ მუშაკს, საჭიროების შემთხვევაში სოციალური მუშაკის მიმართ ე
სტანდარტით გაწერილი რეაგირების მიზნით განსაზღვროს შესაბამისი რეკომენდაცია (რეკომენდაცია ითვალისწინებს სოციალ
მუშაობის სპეციფიკას, ადგილობრივ კანონმდებლობას, საქმის სპეციფიკას და სოციალური მუშაკის მიერ შესრულებულ სამუ
რეკომენდაცია შესაძლოა გადაეგზვნოს უწყებას/ორგანიზაციას, რომლის ხელმძღვანელიც იღებს გადაწყვეტილებას სოციალ
მუშაკის დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესაძლო ზომების შესახებ).

 

  ფიზიკური პირი, რომელიც სარგებლობს სოცი

მუშაობის სერვისით ან რომლის მიმართ სოციალური მუშაკი ადგენს სოციალური მუშაობის კანონით განსაზღვრული სოციალური მუშაობის ჩატარების საჭიროებას (საქართ

კანონი სოციალური მუშაობის შესახებ, მუხლი2)

 [1] (file://file01/File%20Share/For5/mza/%E1%83%9B%E1%83%96%
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 ჯგუფი, რომელშიც შედის ნარკოტიკზე, ალკოჰო

და აზარტულ თამაშობაზე დამოკიდებული პირი, სოციალურად დაუცველი პირი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ხანდაზმული, არასრულწლოვანი, მრავალშვ

ოჯახი, მარტოხელა მშობელი, იძულებით გადაადგილებული პირი, უსახლკარო პირი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირი, ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის მქო

მხარდაჭერის მიმღები, ძალადობის მსხვერპლი, სხვა პირი, რომელიც გარემოებათა გათვალისწინებით შესაძლებელია იყოს ზემოთ აღნიშნული ჯგუფის მსგავს საფ

(საქართველოს კანონი სოციალური მუშაობის შესახებ, მუხლი 2, ტერმინთა განმარტება) .

  ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესი – ბენეფ

სოციალური უსაფრთხოების, მისი საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაციის, კეთილდღეობის, განვითარების და სხვა ინტერესი, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართ

კანონმდებლობასა და საყოველთაოდ აღიარებულ ზნეობრივ ნორმებს (საქართველოს კანონი სოციალური მუშაობის შესახებ, მუხლი 2).

 

 [2] (file://file01/File%20Share/For5/mza/%E1%83%9B%E1%83%96%
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საქართველოს იუსტიციის მინისტრის

ბრძანება №715
2021 წლის 1 ივნისი

ქ. თბილისი
 

სოციალური მუშაობის პროფესიული სტანდარტების, სოციალური მუშაკის ორგანიზაციულ-ტექნიკური და
ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფისა და სოციალური მუშაობის უსაფრთხოების წესის დამტკიცების შესახებ

„სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 64-ე მუხლის მე-6 პუნქტისა და „საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 დეკემბრის № 389
დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს სოციალური მუშაობის პროფესიული სტანდარტები, სოციალური მუშაკის ორგანიზაციულ-
ტექნიკური და ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფისა და სოციალური მუშაობის უსაფრთხოების წესი
თანდართული სახით.

2. ეს ბრძანება, გარდა V თავისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
3. ამ ბრძანების V თავი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს იუსტიციის
მინისტრი

რატი ბრეგაძე

სოციალური მუშაობის პროფესიული სტანდარტები, სოციალური მუშაკის ორგანიზაციულ-ტექნიკური და
ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფისა და სოციალური მუშაობის უსაფრთხოების წესი

თავი I

ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1. ბრძანების მოქმედების სფერო

ეს ბრძანება განსაზღვრავს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს (შემდგომ  –  სამინისტრო) მმართველობის
სფეროში მოქმედ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებაში – სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში (შემდგომ –
სპეციალური პენიტენციური სამსახური), სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირებში – დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის
ეროვნულ სააგენტოსა (შემდგომ – სააგენტო) და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში (შემდგომ – აღსრულების
ეროვნული ბიურო) სოციალური მუშაობის პროფესიული სტანდარტებს, სოციალური მუშაკის ორგანიზაციულ-
ტექნიკურ და ინფრასტრუქტურულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს და სოციალური
მუშაობის უსაფრთხოების წესს.

მუხლი 2. ბრძანების მიზანი

ამ ბრძანების მიზანია სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში, სააგენტოსა და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში
მომუშავე სოციალურ მუშაკთათვის სოციალური მუშაობის პროფესიული სტანდარტების, ასევე, სოციალური
მუშაკის ორგანიზაციულ-ტექნიკური და ინფრასტრუქტურულ უზრუნველყოფისა და სოციალური მუშაობისათვის
აუცილებელი უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფის სამართლებრივი საფუძვლების განსაზღვრა.

მუხლი 3. ტერმინთა განმარტება

ამ ბრძანების მიზნებისათვის, ბრძანებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია – სპეციალური პენიტენციური სამსახური, სააგენტო, აღსრულების
ეროვნული ბიურო;

ბ) ბენეფიციარი – ბრალდებული/მსჯავრდებული, პირობით მსჯავრდებული, ყოფილი პატიმარი, განრიდებული,
რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვანი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი, სოციალური
საფრთხის წინაშე მყოფი სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე პირი;

გ) სოციალური მუშაობა – პრაქტიკულ საქმიანობაზე დაფუძნებული სპეციალობით მუშაობა, რომელიც მიზნად
ისახავს საზოგადოებაში ინდივიდის თავისუფალ განვითარებას, მისი ინტეგრაციის ხელშეწყობას და ინდივიდის
გაძლიერებით ემსახურება საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლებას.

თავი II

სოციალური მუშაობის  სტანდარტები
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მუხლი 4. ადამიანის უფლებები და სოციალური სამართლიანობა (სტანდარტი №1)

1. სოციალური მუშაობა ეფუძნება ადამიანის პატივისა და ღირსების ხელშეუვალობას, რისთვისაც სოციალური
მუშაკი იცავს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ ძირითად უფლებებს. სოციალური მუშაკი თავისი საქმიანობის
განხორციელებისას ხელს უწყობს ბენეფიციარისთვის კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებების რეალიზებას,
უზრუნველყოფს მისთვის არსებულ შესაბამის რესურსებზე ხელმისაწვდომობას, რეაგირებას ახდენს უფლებების
სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე და ბენეფიციარს უწევს ადვოკატირებას.

2. ბენეფიციარის ძირითადი უფლებების რეალიზებისათვის განხორციელებული ღონისძიებები ინკლუზიურია.
ბენეფიციარი მონაწილეობს და ინფორმირებულია მის მიმართ განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებასთან
დაკავშირებით.

3. სოციალური მუშაკი თავისი საქმიანობის განხორციელებისას:

ა) ფლობს ცოდნას ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული ძირითადი უფლებების შესახებ;

ბ) ხელს უწყობს ბენეფიციარის ადგილობრივი თუ საერთაშორისო კანონმდებლობით უზრუნველყოფილი
უფლებების დაცვასა და საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვას;

გ) აწვდის ინფორმაციას ბენეფიციარს მისი უფლებებისა და ამ უფლებათა რეალიზების შესაძლებლობის შესახებ
მისთვის გასაგებ ენაზე როგორც მუშაობის დაწყების პირველ ეტაპზე, ისე – ინტერვენციის პროცესში;

დ) ხელს უწყობს განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე (მოწყვლადი) ბენეფიციარის უფლებების დაცვას;

ე) მომსახურებას უწევს ბენეფიციარს სოციალური სამართლიანობის პრინციპის დაცვით, რა დროსაც არსებული
მომსახურება ყველასთვის თანაბრად ხელმისაწვდომია;

ვ) ფლობს ცოდნას რთული ქცევის მქონე ან/და კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა უფლებების
შესახებ და უზრუნველყოფს მათი უფლებების რეალიზებას ღირსების დაცვის, საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინების, მათი მონაწილეობისა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობის საფუძველზე;

ზ) უზრუნველყოფს „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მოვალეობების
შესრულებასა და მოთხოვნების დაცვას.

4. მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია:

ა) ახორციელებს საკუთარ მომსახურებათა რეგულარულ მონიტორინგს ბენეფიციართა უფლებების დაცვის
კუთხით;

ბ) შეიმუშავებს სხვადასხვა მომსახურების/პროგრამის განხორციელებისა და მიწოდების სტანდარტებს, რომელიც
ემყარება ადამიანის ძირითადი უფლებების დაცვის პრინციპებს;

გ) უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკების პროფესიულ გაძლიერებას ადამიანის უფლებების ცოდნის
მიმართულებით.

მუხლი 5. არაგანსჯითი პრაქტიკა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობა (სტანდარტი №2)

1. სოციალური სამუშაო მიმდინარეობს არაგანსჯითი პრინციპით, რა დროსაც სოციალური მუშაკი ბენეფიციართან
მიმართებით იჩენს პოზიტიურ დამოკიდებულებას, არ განსჯის მას მიღებული გადაწყვეტილებისა თუ ჩადენილი
დანაშაულის/ქმედების გამო.

2. სოციალური მუშაობა მიმდინარეობს თანასწორობის პრინციპის დაცვით. დაუშვებელია ბენეფიციარის მიმართ
დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, სქესის, წარმოშობის, ეთნიკური კუთვნილების, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური
ან სხვა შეხედულებების, სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი
ადგილის ან სხვა ნიშნის მიხედვით.

3. სოციალური მუშაკი თავისი საქმიანობის განხორციელებისას:

ა) აცნობიერებს დისკრიმინაციის დაუშვებლობის პრინციპის მნიშვნელობას და უზრუნველყოფს თითოეული
ადამიანის თანასწორობას ყოველდღიურ საქმიანობაში;

ბ) ფლობს ცოდნას ბენეფიციარის ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული და სხვა პიროვნული
მახასიათებლების შესახებ;

გ) ბენეფიცარს მომსახურებას აწვდის უსაფრთხო და დისკრიმინაციული მოპყრობისაგან თავისუფალ, არაგანსჯით
და კეთილგანწყობილ გარემოში;

დ) არ იყენებს უფლებამოსილებას ბენეფიციარის ინტერესების საზიანოდ და არ განსჯის მას ჩადენილი ქმედების/
დანაშაულის გამო;

ე) ახდენს ბენეფიციარის ინფორმირებას მის მიმართ დისკრიმინაციული მოპყრობის შემთხვევაში გასაჩივრების
უფლების შესახებ;

ვ) იყენებს   ბენეფიციარის ძლიერ მხარეზე ორიენტირებულ მიდგომას, გამოცდილების გამდიდრების საჭიროებასა
და ითვალისწინებს ბენეფიციარის არჩევანის თავისუფლებას;
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ზ) ცდილობს ბენეფიციართან დაკავშირებული სტიგმის შემცირებას შესაბამისი პროცედურებისა და პროგრამების
განხორციელების გზით.

4. მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია:

ა) უზრუნველყოფს ბენეფიციარის მდგომარეობასთან ასოცირებული სტიგმის შემცირებას შესაბამისი
პროცედურებისა და პროგრამების დანერგვისა და განხორციელების გზით;

ბ) პერიოდულად ახდენს შიდა პოლიტიკის გადასინჯვას და უზრუნველყოფს არაგანსჯითი და
არადისკრიმინაციული პოლიტიკისა და პრაქტიკის განმტკიცებას;

გ) ხელს უწყობს არსებული მომსახურების თანაბრად ხელმისაწვდომობას თანასწორობის პრინციპის
გათვალისწინებით.

მუხლი 6. კულტურულ თავისებურებათა ცოდნა (სტანდარტი №3)

1. სოციალური მუშაობისას უზრუნველყოფილია თითოეული ადამიანის კეთილდღეობა მათი კულტურული
მრავალფეროვნების გათვალისწინებით. სოციალური მუშაკი ფლობს ინფორმაციას ბენეფიციარის ეთნიკური,
რელიგიური, სოციალური და გენდერული კუთვნილების შესახებ, რათა უზრუნველყოს ბენეფიციარისთვის
მომსახურების მიწოდება მისი კულტურული თავისებურებების გათვალისწინებით.

2. სოციალური მუშაკი:           

ა) იცნობს და პატივს სცემს ბენეფიციარის კულტურულ ტრადიციებს, ფასეულობებსა და ღირებულებებს;

ბ) უზრუნველყოფს მომსახურების მიწოდებას ბენეფიციარისთვის გასაგებ ენაზე; საჭიროების შემთხვევაში,
მომსახურებას აწვდის მას შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე თარჯიმნის დახმარებით;

გ) ითვალისწინებს კულტურული ღირებულებების, ნორმებისა და ტრადიციების ზეგავლენას ბენეფიციარის
მახასიათებლებზე (განვითარება, ქცევა, კომუნიკაცია), არჩევანსა და გადაწყვეტილებაზე;

დ) მულტიდისციპლინურ ჯგუფთან თანამშრომლობისას კოლეგებს აწვდის ინფორმაციას ბენეფიციარის
კულტურული თავისებურებების თაობაზე და გადაწყვეტილების მიღებისას ითვალისწინებს მათ;

ე) აღიარებს თითოეული კულტურის თავისებურებებს, თუმცა აცნობიერებს, რომ ეთნიკური, გენდერული,
რელიგიური და სხვა თავისებურებები შეიძლება ინდივიდებისთვის გარკვეულ ბარიერად იქცეს;

ვ) ხელმძღვანელობს სოციალურ მუშაკთა ეთიკის კოდექსით, რომელიც ხაზს უსვამს სოციალური სამუშაოს
პრაქტიკაში კულტურულ თავისებურებათა გათვალისწინების აუცილებლობას.

3. მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია:

ა) ზედამხედველობას უწევს სოციალური მუშაკის საქმიანობას ბენეფიციართა კულტურული თავისებურებების
გათვალისწინების თვალსაზრისით;

ბ) კულტურული თავისებურებების მიერ წარმოქმნილი ბარიერების გადასალახად შეიმუშავებს სტრატეგიას და
უზრუნველყოფს პრაქტიკაში მათ დანერგვას;

გ) აფასებს საკუთარ მომსახურებას კულტურული მრავალფეროვნების დაცვის თვალსაზრისით, კერძოდ,
მომსახურების ხელმისაწვდომობის ხარისხს სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელი ბენეფიციარისათვის;

დ) საჭიროების შემთხვევაში მომსახურების მიწოდებას უზრუნველყოფს კვალიფიციური თარჯიმნის დახმარებით;

ე) სხვადასხვა პროფესიული ტრენინგით, საგანმანათლებლო კურსითა და აქტიური პროფესიული
ზედამხედველობის პროცესით დახმარებას უწევს სოციალურ მუშაკებს საკუთარი თავის, ცოდნის და პროფესიული
კომპეტენტურობის გაზრდასა და სტერეოტიპების დაძლევაში.

მუხლი 7. კონფიდენციალურობა (სტანდარტი №4)

1. სოციალური მუშაობა წარიმართება კონფიდენციალურობის პრინციპის დაცვით, რა დროსაც სოციალური მუშაკი
აცნობს ბენეფიციარს მისი ინფორმაციის კონფიდენციალურად შენახვის, ასევე, კანონმდებლობით
გათვალისწინებული ისეთი შემთხვევების შესახებ, თუ როდის და ვისზე შეიძლება გაიცეს   ბენეფიციართან
დაკავშირებული ინფორმაცია.

2. ბენეფიციარის პერსონალური მონაცემები (მათ შორის, განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური
მონაცემები) და ბენეფიციართან მუშაობის პროცესში წარმოებული ნებისმიერი დოკუმენტაცია დაცულია როგორც
მომსახურების მიწოდების პროცესში, ისე ბენეფიციარის მომსახურებიდან გასვლის შემდეგ.

3. ბენეფიციართან დაკავშირებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია იმ პირებისათვის, რომელთაც კანონით აქვთ
მინიჭებული ასეთი ინფორმაციის გაცნობის უფლებამოსილება.

4. სოციალური მუშაკი:

ა) აცნობიერებს ბენეფიციართან მუშაობის დროს კონფიდენციალურობის დაცვის პრინციპის მნიშვნელობას;
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ბ) იმ სამართლებრივ და ეთიკურ შეზღუდვებს, რომელთა მიხედვითაც შეუძლებელია ბენეფიციარის შესახებ
გარკვეული ინფორმაციის კონფიდენციალურად შენახვა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

გ) ბენეფიციარსა ან/და მის კანონიერ წარმომადგენელს აწვდის ინფორმაციას კონფიდენციალურობის დაცვისა და
მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საფუძვლების შესახებ;

დ) იცავს ბენეფიციართან დაკავშირებული ფორმალური/არაფორმალური კორესპონდენციის,   სატელეფონო თუ
პირდაპირი საუბრებისა და  შეხვედრების კონფიდენციალურობას;

ე) ბენეფიციარს მომსახურებას აწვდის შესაბამის გარემოში (ოთახი ან გამოყოფილი ადგილი), სადაც
უზრუნველყოფილია ბენეფიციართან საუბრის კონფიდენციალურობა;

ვ) ბენეფიციართან დაკავშირებულ ინფორმაციას, მოთხოვნის შემთხვევაში, აცნობს ბენეფიციარს, მის კანონიერ
წარმომადგენელსა  და შესაბამის უფლებამოსილ პირს;

ზ) უზრუნველყოფს ბენეფიციარის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვასა და დაცვას;

თ) იცავს კონფიდენცალურობის პრინციპს ბენეფიციარის მომსახურებიდან გასვლის შემდეგ.

5. მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია:

ა) უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკების გადამზადებას ინფორმაციის კონფიდენციალურად შენახვასთან
დაკავშირებით;

ბ) უზრუნველყოფს სოციალურ მუშაკებისთვის შესაბამისი სამუშაო გარემოს არსებობას ბენეფიციართან
შეხვედრებისა თუ სატელეფონო საუბრების კონფიდენციალურად წარმართვის მიზნით.

მუხლი 8. პრაქტიკის შესაბამისობა სოციალური მუშაობის ეთიკასა და კანონმდებლობასთან (სტანდარტი №5)

1. სოციალური მუშაკები თავიანთი საქმიანობის განხორციელებისას ხელმძღვანელობენ საქართველოს
კანონმდებლობითა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით დადგენილი პრინციპებისა და
ნორმების შესაბამისად.

2. სოციალური მუშაკი:

ა) ფლობს ინფორმაციას მისი საქმიანობის მარეგულირებელი ადგილობრივი და საერთაშორისო
კანონმდებლობის/სტანდარტების შესახებ და მოქმედებს მათ შესაბამისად;

ბ) საქმიანობას ახორციელებს სოციალური მუშაობის ეთიკური ნორმების შესაბამისად.

3. მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია შესაბამისი პროფესიული ტრენინგების ჩატარების გზით
უზრუნველყოფს სოციალურ მუშაკთა ცოდნის გაღრმავებას საერთაშორისო და ადგილობრივი კანონმდებლობით
დადგენილი ნორმების გათვალისწინებით.

მუხლი 9. სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურსა და სააგენტოში ბენეფიციარის რისკის მართვა (სტანდარტი №6)

1. სპეციალური პენიტენციური სამსახური და სააგენტო დანაშაულის პრევენციის ღონისძიებების განხორციელებით,
ასევე, მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციითა და რესოციალიზაციით, კომპეტენციის
ფარგლებში, უზრუნველყოფენ საზოგადოების უსაფრთხოების დაცვას. სპეციალური პენიტენციური სამსახური და
სააგენტო თავისი საქმიანობის განხორციელებისას ითვალისწინებენ მათ მიერ სამართავი რისკის მნიშვნელობასა და
არსს.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული რისკი გულისხმობს:

ა) განმეორებითი დანაშულის ჩადენის რისკს – ალბათობას იმისა, რომ ბენეფიციარი განმეორებით ჩაიდენს
დანაშაულს;

ბ) მნიშვნელოვანი ზიანის რისკს – ბენეფიციარის მიერ დანაშაულის გამეორებით ჩადენის  შემთხვევაში სხვებისთვის
ან/და საკუთარი თავისთვის ზიანის რისკის მიყენების საფრთხეს. 

3. სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში მსჯავრდებულთა საშიშროების რისკის განსაზღვრის მიხედვით
ხორციელდება მსჯავრდებულთა კლასიფიკაცია, რაც გულისხმობს პენიტენციურ სისტემაში უსაფრთხოების
უზრუნველსაყოფად მსჯავრდებულთა ქცევისა და კრიმინალური გამოცდილების გათვალისწინებით მათ
განაწილებასა და განთავსებას სხვადასხვა ტიპისა და რისკის პენიტენციურ დაწესებულებაში.

4. სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურსა და სააგენტოში რისკის მართვა გულისხმობს  იდენტიფიცირებული რისკის
შემცირებას, მისი გამომწვევი ფაქტორების მინიმუმამდე დაყვანით/აღმოფხვრით და მისი გავლენის შემცირებას.

5. სოციალური მუშაკი:

ა) ითვალისწინებს რისკის შეფასებისა და მართვის მნიშვნელობას;

ბ) აფასებს ბენეფიციარის მიერ განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის ალბათობისა და მნიშვნელოვანი ზიანის რისკის
დონეს;

გ) ფლობს უნარს, განასხვავოს მნიშვნელოვანი ზიანის რისკის დონეები და ამოიცნოს შესაბამისი ინდიკატორები;
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დ) ახდენს იმ პირის/პირთა იდენტიფიცირებას, რომლებიც სავარაუდო საფრთხის ქვეშ არიან და ეფექტურად
იყენებს არსებულ რესურსსა და საშუალებებს რისკის შესამცირებლად;

ე) იღებს ინფორმაციას და აფასებს ბენეფიციარის მიერ საკუთარი თავის მიმართ ზიანის მიყენების რისკს, მართავს მას
მის ხელთ არსებული ყველა საჭირო რესურსის გამოყენებით ან/და ამისამართებს შესაბამისს სპეციალისტთან.

6. სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში სოციალური მუშაკი:

ა) მონაწილეობს მსჯავრდებულის საშიშროების რისკის შეფასების, მისი რისკის სახის დადგენისა და საშიშროების
რისკის პერიოდული გადაფასების პროცესში;

ბ) ითვალისწინებს წახალისების სისტემის გამოყენების მნიშვნელობას პენიტენციური დაწესებულების შიდა
უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ეფექტური მართვის მიზნით, ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა შორის და
პენიტენიცირი დაწესებულების თანამშრომელთა მიმართ მართლსაწინააღმდეგო ქმედების რისკების
შესამცირებლად;

გ) ითვალისწინებს უფლებამოსილ ორგანოთა ჩართულობით განსაკუთრებით საშიში კატეგორიის კანონთან
კონფლიქტში მყოფი პირის რისკების შეფასებასა და მათი მართვის საჭიროებას, რაც გულისხმობს ბენეფიციარის
საჭიროებების იდენტიფიცირების, რისკის შეფასების, შესაბამისი ინფორმაციის გაცვლისა და დამუშავების შედეგად
ინდივიდუალური მართვის გეგმის შემუშავებასა და განხორციელებას.

7. მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია:

ა) უზრუნველყოფს სოციალურ მუშაკს რისკისა და საჭიროების შეფასების ინსტრუმენტითა და შესაბამისი
ინსტრუქციებით;

ბ) უზრუნველყოფს სოციალურ მუშაკს მის ხელთ არსებული ყველა საჭირო რესურსით, ბენეფიციარის რისკის
მართვის უზრუნველსაყოფად;

გ) შეიმუშავებს წახალისების სისტემას ბენეფიციარის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და შემთხვევის ეფექტური
მართვის მიზნით;

დ) უფლებამოსილ ორგანოთა ჩართულობით, უზრუნველყოფს განსაკუთრებით საშიში კატეგორიის კანონთან
კონფლიქტში მყოფი პირის რისკების მართვას.

მუხლი 10. სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურსა და სააგენტოში რისკისა და საჭიროების შეფასება (სტანდარტი
№7)

1.   რისკისა და საჭიროების შეფასების დროს განისაზღვრება დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობა,
იდენტიფიცირდება კრიმინოგენური ფაქტორები და დგინდება მნიშვნელოვანი ზიანის რისკის დონე. რისკისა და
საჭიროების შეფასების პროცესში აუცილებელია ბენეფიციართან დაკავშირებული სამართლებრივი,
ბიოლოგიური, სოციალური, კულტურული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო ფაქტორების შესახებ ინფორმაციის
მოძიება, რამაც შესაძლობელია გავლენა მოახდინოს ბენეფიციარზე.

2. რისკისა და საჭიროებების შეფასების პროცესში, კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების
ფარგლებში, ბენეფიციარის ობიექტური და სისტემური შეფასების უზრუნველყოფის მიზნით ინფორმაცია მიიღება
როგორც სხვადასხვა წყაროდან, კერძოდ, ბენეფიციარისგან, სხვა სპეციალისტებისგან, სხვა უწყებიდან (ან/და
გადამოწმდება მათთან), ისე იმ დოკუმენტაციის გაცნობის გზით, რომელიც შეიცავს ბენეფიციართან დაკავშირებულ
მონაცემებს.

3. სოციალური მუშაკი:

ა) ითვალისწინებს რისკისა და საჭიროებების  შეფასების მნიშვნელობას;

ბ) განსაზღვრავს და განასხვავებს რისკის სახეებს; ახდენს კრიმინოგენური, დამცავი ფაქტორებისა და საჭიროებების
იდენტიფიცირებას;

გ) საჭიროების შემთხვევაში იყენებს შეფასების ინსტრუმენტებს;

დ) უზრუნველყოფს შეფასების პროცესში ბენეფიციარის ჩართულობას; მუშაობას წარმართავს ბენეფციარისთვის
ღიად, შესაბამისი და საჭირო ინფორმაციის მიწოდებით, მისი თანხმობის საფუძველზე;

ე) იყენებს ინფორმაციის შეგროვების სხვადასხვა მეთოდს;

ვ) განსაზღვრავს გადაუდებელი ჩარევის აუცილებლობას და იღებს შესაბამის ზომებს;

ზ) თანამშრომლობს სხვა სპეციალისტებთან, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მოიპოვებს
ინფორმაციას სხვა უწყებებისგან;

თ) შეფასების შედეგად განსაზღვრავს ბენეფიციარის მიერ დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობას და
მნიშვნელოვანი ზიანის რისკის დონეს;

ი) განსაზღვრავს საჭიროებებზე მორგებულ ინტერვენციას და მისი დაგეგმვისას ითვალისწინებს ბენეფიციარის
ძლიერი მხარეების მნიშვნელობას;  
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კ) შეფასების შედეგების გათვალისწინებით ახდენს რისკის ქვეშ მყოფი პირის/პირთა იდენტიფიცირებას.

4. მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია:

ა) ბენეფიციარის შეფასების პროცესში უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკის თანამშრომლობას სხვადასხვა
სპეციალისტთან/უწყებასთან;

ბ) შეიმუშავებს შეფასების ფორმებსა და პროცედურებს, რომლითაც უნდა იხელმძღვანელონ სოციალურმა
მუშაკებმა;

გ) უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკების მონაწილეობას და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი სფეროს
ექსპერტების ჩართულობას შეფასების ფორმების შემუშავებასა და განახლებაში;

დ) უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკების უნარების გაძლიერებას მათზე პროფესიული ზედამხედველობის
განხორციელებით.

მუხლი 11. შემთხვევის მართვა (სტანდარტი №8)

1. სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურსა და სააგენტოში შემთხვევის მართვა წარიმართება შესაბამისი მიმართვის
საფუძველზე, სოციალური მუშაკის მიერ ბენეფიციარის შეფასების, კანონმდებლობით დადგენილი წესით
შემთხვევის მართვის გზით, რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროცესის წარმართვით, შესაბამისი
პროგრამების მიწოდებით, ბენეფიციარის დემოგრაფიული მახასიათებლების,  რისკებისა და დამცავი ფაქტორების
გათვალისწინებით. შემთხვევის მართვის პროცესში გაითვალისწინება სოციალური მუშაობის ზოგადი
ინტერვენციის მოდელი, საკუთარი კომპეტენციის საზღვრები და, საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფილია
დამატებითი სპეციალისტის ჩართვა.

2. სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურსა და სააგენტოში სოციალური მუშაკი:

ა) ბენეფიციართან მუშაობის პროცესში იყენებს შესაბამის შეფასების ინსტრუმენტს;

ბ) შემთხვევას მართავს ზოგადი ინტერვენციის მოდელის შესაბამისად, ვადების დაცვით; აწარმოებს და ინახავს
საჭირო დოკუმენტაციას;

გ) ინფორმაციას აგროვებს სხვადასხვა წყაროებისა და მეთოდების  გამოყენებით;

დ) ხელს უწყობს ბენეფიციარის აქტიურ ჩართულობას შემთხვევის მართვის ყველა ეტაპზე, აწვდის მას ინფორმაციას
მოსალოდნელი პროცესების, მისი და ბენეფიციარის უფლება-მოვალეობების შესახებ;

ე) ბენეფიციარის ჩართულობის უზრუნველსაყოფად იყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა საჭირო რესურსს;

ვ) შემთხვევის მართვის პროცესში დროულად რთავს დამატებით სპეციალისტებს;

ზ) მონაწილეობს მულტიდისციპლინური გუნდის მუშაობაში და აქვს ინფორმაცია ჩართული სპეციალისტების მიერ
გაწეული მომსახურებების ან/და ინტერვენციის გეგმების შესახებ;

თ) ინფორმაციის შეგროვებისა და მისი ასახვის პროცესში ითვალისწინებს ინფორმაციის მიღებისა და მიწოდების
მიზნობრიობას;

ი) ადგენს ინდივიდუალურ გეგმას, რომელიც შეესაბამება შეფასების შედეგად მიღებულ ინფორმაციას,
ბენეფიციარის რესურსებსა და არსებულ მომსახურებებს; განსაზღვრავს ინდივიდუალური გეგმის მიზანსა და
ვადებს ბენეფიციარის საჭიროებისა და  არსებული რესურსის გათვალისწინებით;

კ) აწარმოებს შესაბამის დოკუმენტაციას და ხელს უწყობს ბენეფიციარის თანამშრომლობას     პენიტენციურ
სამსახურსა და სააგენტოსთან;

ლ) აფასებს ინტერვენციის შედეგების გავლენას ბენეფიციარზე, ახდენს შედეგების გადახედვას და   მიღებული
ინფორმაციის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას შემდგომი ინტერვენციის შესახებ;

მ) ახორციელებს მონიტორინგს ბენეფციართან მიღწეულ შედეგებსა და მის ზოგად მდგომარეობაზე, საჭიროების
შემთხვევაში დგამს შესაბამის ნაბიჯებს.

3. სპეციალური პენიტენციური სამსახური/სააგენტო:

ა) უზრუნველყოფს კანონმდებლობით დამტკიცებული შემთხვევის მართვის პროცედურების განხორციელებას;

ბ) უზრუნველყოფს და შეიმუშავებს შეფასებისა და შესაბამის სარეაბილიტაციო პროგრამებს; აგროვებს ინფორმაციას
სხვა მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების შესახებ;

გ)   უზრუნველყოფს სოციალურ მუშაკს შემთხვევის მართვის პროცესში საჭირო ინსტრუმენტებითა და არსებული
მიზნობრივი მომსახურებებით, სოციალური მუშაკის მიერ გაწეული მომსახურების უწყვეტობისა და
ბენეფიციარისთვის ხარისხიანი და დროული მომსახურების მიწოდების მიზნით;

დ) უზუნველყოფს მულტიდისციპლინური გუნდის მუშაობას; საჭიროების შემთხვევაში, რთავს დამატებით
სპეციალისტებს.
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4. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში საქმისწარმოება წარიმართება შესაბამისი მიმართვის საფუძველზე, რა დროსაც
სოციალური მუშაკი ხელმძღვანელობს კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურებითა და წესებით.

5. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში სოციალური მუშაკი:

ა) განსაზღვრავს საქმეში ჩართულობის საჭიროებასა და განსახორციელებელ მოქმედებებს;

ბ) აწარმოებს და გამოითხოვს შესაბამის დოკუმენტაციას;

გ) ინფორმაციას აგროვებს სხვადასხვა წყაროებისა და მეთოდების გამოყენებით;

დ) ხელს უწყობს ბენეფიციარის აქტიურ ჩართულობას შემთხვევის მართვის ყველა ეტაპზე, აწვდის ინფორმაციას
მოსალოდენელი პროცესების, მისი და ბენეფიციარის უფლება-მოვალეობების შესახებ;

ე) გეგმავს და ახორციელებს კომუნიკაციას (შეხვედრა, ერთობლივი შეხვედრა, მისამართზე ვიზიტი, სატელეფონო
კომუნიკაცია) ბენეფიციართან;

ვ) ბენეფიციართან კომუნიკაციის პროცესში ითვალისწინებს არსებულ შესაძლებლობებსა და რესურსებს;

ზ) შემთხვევის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თანამშრომლობს სხვადასხვა უწყებებთან და ახდენს უწყებათაშორის
კოორდინაციას;

თ) შემთხვევის მართვის პროცესში, საჭიროებიდან გამომდინარე, დროულად რთავს საქმეში შესაბამის
სპეციალისტს;

ი) ბენეფიციართან კომუნიკაციისას საჭიროებისამებრ აწარმოებს შესაბამის დოკუმენტაციას და აწვდის
საქმისმწარმოებელ პირს;

კ) მონიტორინგს უწევს საქმეში მიღწეულ შედეგებს და ახორციელებს შესაბამის მოქმედებებს;

ლ) საჭიროებიდან გამომდინარე ახდენს ადგილზე გასვლას და სააღსრულებო მოქმედებებზე დასწრებას.

მუხლი 12. სოციალური ადვოკატირება (სტანდარტი №9)

1. სოციალური ადვოკატირების განხორციელების მიზანია ბენეფიციარის ინტერესების დაცვა, ასევე, მისთვის
საჭირო ინფორმაციის მიწოდება და გაძლიერება. სოციალური ადვოკატირების პროცესში ბენეფიციარი ან/და მისი
კანონიერი წარმომადგენელი ჩართულია და მის შესახებ მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება შეთანხმებულია
თავად ბენეფიციართან ან/და მის კანონიერ წარმომადგენელთან.

2. სოციალური მუშაკი:

ა) ფლობს ბენეფიციარის ადვოკატირებისთვის საჭირო ცოდნასა და უნარებს;

ბ) სხვადასხვა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის გზით ხელს უწყობს ბენეფიციარის ინტერესების დაცვასა და
იძიებს მისთვის საჭირო რესურსს;

გ) ზრუნავს ბენეფიციარისა და მისი სოციალური გარემოს გაძლიერებასა და კეთილდღეობაზე;

დ) ახდენს სოციალური ცვლილების საჭიროების იდენტიფიცირებას და ცვლილების ინიცირებას მომსახურების
მიმწოდებელ ორგანიზაციაში არსებული სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით;

ე) მხარს უჭერს ბენეფიციარისთვის საჭირო მომსახურების მიღებას ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე.

3. მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია:

ა) სოციალური მუშაკის შერჩევისას აფასებს რამდენად აქვს მას ბენეფიციარის ადვოკატირებისთვის საჭირო ცოდნა
და უნარები; საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს მას შესაბამისი ტრენინგით ან სხვა საგანმანათლებლო
კურსით;

ბ) სხვა უწყებებთან და   სპეციალისტებთან თანამშრომლობის გზით უზრუნველყოფს არსებული ბარიერების
შემცირებას, რომლებიც შესაძლოა ხელს უშლიდეს ბენეფიციარებისათვის საჭირო მომსახურების ეფექტურად და
დროულად მიწოდებას;

გ) უზრუნველყოფს არსებული მომსახურებებისა და სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკის გაუმჯობესებას.

მუხლი 13. სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურსა და სააგენტოში სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება
და მომსახურების მიწოდება (სტანდარტი №10)

1. სარეაბილიტაციო პროგრამების მიწოდება გულისხმობს ინტერვენციათა ფართო არჩევანს, რაც მიმართულია
დანაშაულის შემცირების, აღმოფხვრისა ან/და ისეთი ღონისძიებების განხორციელებისკენ, რომლებიც
უზრუნველყოფს ბენეფიციარის საჭიროებების, შესაძლებლობებისა და სურვილების გათვალისწინებით, მისი
საზოგადოებაში რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის ხელშეწყობასა და ინტეგრაციას.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელების მიზანია
განმეორებით დანაშაულის ჩადენის თავიდან აცილება, მყისიერი/მნიშვნელოვანი რისკის მართვა და
პროსოციალური ქცევის განმტკიცება.
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3. მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციაში შემუშავებულია საუკეთესო პრაქტიკასა და ემპირიულ
გამოცდილებაზე დაფუძნებული სარეაბილიტაციო პროგრამები, რომლებიც მიმართულია პოზიტიური
ცვლილებისკენ, ბენეფიციარის ქცევის კორექციისა და რესოციალიზაცია-რეაბლიტაციისაკენ.

4. სოციალური მუშაკი:

ა) უზრუნველყოფს ინკლუზიურ გარემოს, ასევე, ბენეფიციარის უფლებების დაცვაზე,   განსხვავებულობის
მიმღებლობაზე   პიროვნების ღირსებისა და თვითგამორკვევის უფლების პატივისცემაზე დაფუძნებული
მომსახურების მიწოდებას ინდივიდუალური საჭიროებებისა და თავისებურებების გათვალისწინებით;

ბ) რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის მომსახურებების შერჩევისას იყენებს ინდივიდუალურ მიდგომას, კერძოდ
ბენეფიციარისთვის სარეაბილიტაციო პროგრამის შეთავაზებას შეფასებით გამოკვეთილი   ინდივიდუალური
საჭიროებების, დამცავი ფაქტორებისა  და ინტერესების  შესაბამისად;

გ) სარეაბილიტაციო პროგრამების დაგეგმვისას ითვალისწინებს ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ყველა
შესაძლებლობას ბენეფიციარის საზოგადოებასთან ინტეგრაციის ხელშესაწყობად, მისი   ფსიქოლოგიური და
სოციალური სირთულეების დაძლევის გზით, დანაშაულის ჩადენის ალბათობისა და მნიშვნელოვანი ზიანის
რისკის შესამცირებლად; 

დ) ადვოკატირებას უწევს ბენეფიციარისათვის უსაფრთხო გარემოში რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის
მომსახურების მიწოდებას;

ე) ბენეფიციარს და, საჭიროების შემთხვევაში, მის კანონიერ წარმომადგენელს აწვდის ინფორმაციას მისი
უფლებების, რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის მომსახურების მიზნების, შინაარსისა და შედეგების შესახებ;

ვ) უზრუნველყოფს ბენეფიციარის შესახებ არსებული ინფორმაციის გამჟღავნებისგან დაცვას მისი საზოგადოებაში
ინტეგრაციის შეფერხების თავიდან აცილების მიზნით;

ზ) მომსახურებას აწვდის ბენეფიციარს თანამედროვე მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის, პროფესიული
ეთიკისა და კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად;

თ) მის ხელთ არსებული საჭირო რესურსით უზრუნველყოფს ბენეფიციარისა და მისი ოჯახის წევრების
ჩართულობას და კონსულტაციის გაწევას მდგრადი შედეგების მიღწევის მიზნით;

ი) ახორციელებს ბენეფიციარის მიერ მიღწეული პროგრესის  მონიტორინგს;

კ) ფლობს უნარს, განსაზღვროს მომსახურების შეწყვეტის მიზანშეწონილობა, როდესაც რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაციის მომსახურების მიწოდებით მიღწეულია მიზანი და უზრუნველყოფილია ბენეფიციარის
უსაფრთხოება, ან როდესაც შეუძლებელია დასახული მიზნის მიღწევა და აუცილებელია სხვა სახის ინტერვენცია;

ლ) ბენეფიციარებს სარეაბილიტაციო მომსახურებას აწვდის კანონმდებლობით დადგენილი სარეაბილიტაციო
მომსახურების სტანდარტის შესაბამისად.

5. მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია:

ა) სოციალურ მუშაკს უზრუნველყოფს ისეთი ინფრასტრუქტურითა და სამუშაო გარემოთი, სადაც შესაძლებელია
ბენეფიციარის ინკლუზიური გარემოსა და უსაფრთხოების შენარჩუნება;

ბ) შეიმუშავებს ბენეფიციარისთვის საჭირო ფსიქო-სოციალურ, პროსოციალურ,   დამოკიდებულების დაძლევის,
საგანმანათლებლო და საინფორმაციო სარეაბილიტაციო პროგრამებსა ან/და მომსახურებებს;

გ) უზრუნველყოფს ეფექტური სარეაბილიტაციო მომსახურების შექმნას;

დ) უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკის გადამზადებას მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის,
პროფესიული ეთიკისა და  დადგენილი სტანდარტების გათვალისწინებით;

ე) შეიმუშავებს სარეაბილიტაციო მომსახურების მიწოდების სტანდარტს.

მუხლი 14. ბენეფიციარის გადამისამართება და უწყებათაშორისი თანამშრომლობა (სტანდარტი №11)

1. შემთხვევის მართვის პროცესში სოციალური მუშაკი, საჭიროებიდან გამომდინარე, თანამშრომლობს სხვადასხვა
უწყებასთან. ბენეფიციარის სრული შეფასებისა და ინტერვენციის გეგმის სწორად დასახვის მიზნით, ინფორმაციის
მიღება ხდება ბენეფიციართან მომუშავე სხვა უწყებებისგან, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
უწყებათაშორისი თანამშრომლობა ხორციელდება როგორც შემთხვევის შეფასების ეტაპიდან, ისე – ინტერვენციის
დაგეგმვისა და განხორციელების ეტაპზე.

2. ინტერვენციის დაგეგმვისა და განხორციელების ეტაპზე, საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფილია
სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებასა და არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა ბენეფიციარის
საჭიროების დაკმაყოფილებისაკენ მიმართული შესაბამისი მომსახურების მიღების მიზნით, კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.

3. სოციალური მუშაკი:
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ა) აცნობიერებს უწყებათაშორისი თანამშრომლობის მნიშვნელობას შემთხვევის სრულყოფილი შეფასებისა და
ბენეფიციარისათვის კომპლექსური მომსახურებების მიწოდების მიზნით;

ბ) თანამშრომლობს შემთხვევასთან დაკავშირებულ სხვა უწყებებთან და შესაბამის სპეციალისტებთან, შემთხვევის
უწყებათაშორისი და მულტიგუნდური პრინციპით წარმართვის მიზნით, კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

გ) საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამის სპეციალისტთან და უწყებასთან შემთხვევის გადამისამართების გზით,
აუმჯობესებს კრიზისული სიტუაციის მართვას.

4. მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია:

ა) შეიმუშავებს სხვა უწყებებთან თანამშრომლობისათვის საჭირო შესაბამის დოკუმენტებს, (ინსტრუქციები და
მემორანდუმები), სადაც აისახება უწყებებს შორის ინფორმაციის გაცვლის შესაძლებლობებთან დაკავშირებული
ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი;

ბ) აწარმოებს ბენეფიციართათვის იმ მომსახურებების ნუსხას, რომელიც სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებსა და
არასამთავრობო ორგანიზაციებშია ხელმისაწვდომი.

მუხლი 15. პროფესიული ზედამხედველობა (სტანდარტი №12)

1. პროფესიული ზედამხედველობა გულისხმობს პროფესიული ზედამხედველის მიერ ადმინისტრაციული,
საგანმანათლებლო და მხარდამჭერი ფუნქციის განხორციელებას ინდივიდუალური და ჯგუფური
ზედამხედველობის ფორმით, რაც სოციალურ მუშაკს ეხმარება თვითრეფლექსიაში, ძლიერი და
გასაუმჯობესებელი უნარების იდენტიფიცირებაში, ასევე, პროფესიულ ზედამხედველთან ერთად, პროფესიული
განვითარების გეგმის შემუშავებას, რაც ხელს უწყობს სოციალური მუშაკის გამოკვეთილი უნარის გაუმჯობესებას
საჭირო რესურსის გამოყენებით. 

2. პროფესიული ზედამხედველობის პროცესი მიმდინარეობს რეგულარულად და ორიენტირებულია სოციალური
მუშაკის გაძლიერებაზე, რაც აისახება სოციალური მუშაკის ცოდნაზე, პრაქტიკულ საქმიანობაზე, კომპეტენციაზე,
ასევე, ბენეფიციარსა და მისთვის მიწოდებულ მომსახურებაზე.

3. სოციალური მუშაკი:

ა) მონაწილეობს ინდივიდუალური და ჯგუფური პროფესიული ზედამხედველობის  პროცესში;

ბ) აუმჯობესებს ბენეფიციარის შემთხვევის მართვისა და მომსახურების მიწოდების ხარისხს;

გ) აუმჯობესებს   სამუშაო ვადების დაცვას, ანგარიშებისა და დოკუმენტაციის წარმოებას, ასევე, სხვა
ადმინისტრაციული ფუნქციების განხორციელების ხარისხს;

დ) უმკლავდება სამსახურთან დაკავშირებულ სტრესს;

ე) რეგულარულად აფასებს ცოდნის, უნარებისა და გამოყენებული მეთოდების შესაბამისობას სამუშაო სპეციფიკასა
და მომსახურების ეფექტიანობასთან მიმართებით.

4. მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია:

ა) შეიმუშავებს საქმიანობისა და პროფესიული ზედამხედველობის გახორციელების წესს, რომელიც არეგულირებს
პროფესიული ზედამხედველისა და სოციალური მუშაკის როლს ზედამხედველობის პროცესში;

ბ) უზრუნველყოფს პროფესიული ზედამხედველის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განსაზღვრას; ადგენს მათი
ცოდნისა და უნარების შესაბამისობას საკვალიფიკაციო მოთხოვნებით დადგენილ სტანდარტებთან;

გ) უზრუნველყოფს პროფესიული ზედამხედველის მხარდაჭერას კვალიფიკაციის ამაღლების პროცესში;

დ) უზრუნველყოფს საქმიანობისა და პროფესიული ზედამხედველობის პროცესში შესაბამის სამუშაო გარემო
პირობებსა და ინფრასტრუქტურას.

მუხლი 16. დოკუმენტაციის წარმოება (სტანდარტი №13)

1. სოციალური მუშაობის წარმართვის პროცესში კანონმდებლობით დადგენილი წესით მუშავდება ბენეფიციარის
შესახებ ინფორმაცია და წარმოებს მიწოდებული მომსახურების შესახებ შესაბამისი დოკუმენტაცია.

2. სოციალური მუშაკი:

ა) უზრუნველყოფს ბენეფიციარის შემთხვევის მართვის საქმისა და სხვა დოკუმენტაციის წარმოებას მომსახურების
მიმწოდებელ ორგანიზაციაში დადგენილი წესის შესაბამისად;

ბ) უზრუნველყოფს საქმის წარმოების პროცესში გამოყენებული დოკუმენტაციის უსაფრთხო ადგილას შენახვასა და
შემდგომ მის დაარქივებას მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციაში არსებული წესის შესაბამისად;

გ) მოთხოვნის შემთხვევაში ბენეფიციარს აცნობს მასთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას, კანონმდებლობით
დადგენილი წესით;
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დ) სოციალური მუშაობის დასრულების, შეჩერების, აცილების/თვითაცილების ან მომსახურების მიმწოდებელი
ორგანიზაციიდან წასვლის შემთხვევაში ვალდებულია, მის მიერ ნაწარმოები დოკუმენტაცია და ბენეფიციარის
შესახებ მის ხელთ არსებული მონაცემები გადასცეს მის ხელმძღვანელ პირს ან ხელმძღვანელის მითითებით სხვა
თანამშრომელს.

3. მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია:

ა) შეიმუშავებს დოკუმენტაციის წარმოების, გამოთხოვის, სხვა სპეციალისტზე გადაცემისა და შემთხვევის მართვისა
და დაარქივების წესს;

ბ) უზრუნველყოფს უსაფრთხო და დაცული ადგილის გამოყოფას საქმის წარმოებისა და შემთხვევის მართვის
პროცესში შეგროვებული და დაარქივებული დოკუმენტაციის შესანახად.

მუხლი 17. პროფესიული ავტონომია და ანგარიშვალდებულება (სტანდარტი №14)

1. სოციალური მუშაობისას მომსახურება მიეწოდება ნეიტრალობის, სამართლებრივი და ეთიკური პრინციპების
დაცვით, რაც გულისხმობს ბენეფიციართან მიმართებით არსებული დამოკიდებულების რეგულარულ შეფასებას,
მომსახურების მიწოდებისას ანგარიშვალდებულების გაცნობიერების მნიშვნელობას, შესაბამისი კომპეტენციის
ფლობასა და, ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევაში, კანონმდელობით დადგენილი წესით მოქმედებას. პრაქტიკის
განხორციელებისას სოციალური მუშაკი ითვალისწინებს და პატივს სცემს როგორც საკუთარ, ისე ბენეფიციარის
ავტონომიას.

2. სოციალური მუშაკი:

ა) პრაქტიკულ საქმიანობას ახორციელებს სამართლებრივი და ეთიკური ჩარჩოების დაცვით;

ბ) იცავს პროფესიულ პრინციპებს, მომსახურების მიწოდების სტანდარტებს, „სოციალური მუშაობის შესახებ“ 
საქართველოს კანონითა და  პროფესიული ეთიკის ნორმებით დადგენილ პრინციპებს;

გ) აცნობიერებს ღირებულებების, შეხედულებებისა და პროფესიული კომპეტენციის მნიშვნელობას სოციალური
სამუშაოს მომსახურების ხარისხიანი მიწოდების, ობიექტურობისა და პროფესიული განვითარების კუთხით;

დ) ბენეფიციართან   მუშაობის პროცესში ამოწმებს საკუთარი ღირებულებების, შეხედულებებისა და
გადაწყვეტილებების გავლენას შეფასებისა და ინტერვენციის პროცესზე და, საჭიროების შემთხვევაში, ბენეფიციარს
ამისამართებს სხვა სოციალურ მუშაკთან;

ე) ფლობს დამოუკიდებელად კვალიფიციური საქმიანობის განხორციელებისა და გადაწყვეტილებების მიღების
უნარს;

ვ) ახდენს ვითარების შეფასებას, პრობლემის იდენტიფიცირებასა და  შემთხვევის  ხარისხიან მართვას;

ზ) ეთიკური დილემის ან/და ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევაში ითვალისწინებს კანონმდებლობით დადგენილ
წესებს, აცნობიერებს   მხარდაჭერისა და ზედამხედველობის საჭიროებას და ინფორმაციას აწვდის შესაბამის
პასუხისმგებელ პირს;

თ) სოციალური მუშაობის პროცესში იცავს სამიზნე ჯგუფის უფლებებსა და ავტონომიას, ითვალისწინებს მათ
კულტურულ ღირებულებებსა და ტრადიციებს;

ი)  მოქმედებს ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესების დაცვით.

3. მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია:

ა) აფასებს სოციალური მუშაკის პროფესიულ ცოდნას თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის,
დამოკიდებულებებისა და ღირებულებების გაცნობიერების კუთხით;

ბ) პროფესიული ზედამხედველობის განხორციელებისას აფასებს სოციალური მუშაკის დამოკიდებულებებისა და
შეხედულებების გავლენას მომსახურების მიწოდების ხარისხზე;

გ) ინტერესთა კონფლიქტის დროს, ობიექტურობის შენარჩუნებისა და მომსახურების შესაბამისი ხარისხის
მიწოდების მიზნით, შეიმუშავებს სხვა სოციალური მუშაკისათვის საქმის გადაცემის წესს;

დ) ხელს უწყობს სოციალურ მუშაკს იმოქმედოს, კომპეტენციის ფარგლებში ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესების
დაცვითა და გათვალისწინებით.

მუხლი 18. პროფესიული ურთიერთობები და ეფექტური კომუნიკაცია (სტანდარტი №15)

1. სოციალური მუშაობა წარიმართება ეფექტური კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების გამოყენებით ბენეფიციარებთან ან/
და სხვა პირებთან ურთერთობის პროცესში.

2. საქმის კომპლექსური წარმართვის პროცესში, ეფექტური მართვის მიზნით, სოციალური მუშაკი თანამშრომლობს
სხვადასხვა უწყებასთან/ორგანიზაციასთან კანონმდელობით დადგენილი წესით.

3. სოციალური მუშაკი:

ა) იყენებს ეფექტური კომუნიკაციის უნარებს როგორც ბენეფიციარის შეფასების, ისე შემთხვევის მართვის პროცესში;
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ბ) ავლენს ეფექტური კომუნიკაციის უნარს კოლეგა სოციალურ მუშაკებთან და სხვა სპეციალისტებთან;

გ) იაზრებს პროფესიული ურთიერთთანამშრომლობის როლს, ასევე, კონსულტაციისა და გადაწყვეტილების
მიღების  დროს მულტიდისციპლინური მიდგომის მნიშვნელობას;

დ) პატივისცემით ეპყრობა კოლეგებს და აღიარებს მათ კვალიფიკაციას;

ე) ბენეფიციარებსა და კოლეგებს აწვდის უკუკავშირს ეთიკური პრინციპების დაცვით;

ვ) საზოგადოებასთან ურთიერთობისას იყენებს სანდოობისა და სოლიდურობის გაღვივებისაკენ მიმართულ
ღონისძიებებს;

ზ) ავლენს ღია დამოკიდებულებას კოლეგების მოსაზრებებისადმი;

თ) იყენებს კომუნიკაციის ისეთ ფორმებს, რომლებლიც სხვისი ღირსების დაცვაზეა ორიენტირებული;

ი) იყენებს კომუნიკაციის რაციონალურ და დროის დამზოგავ ფორმებს როგორც ბენეფიციარებთან, ასევე
კოლეგებთან და სხვა უწყების წარმომადგენლებთან;

კ) აცნობიერებს საკუთარი ემოციების გამოხატვის და სათანადოდ მართვის მნიშვნელობას;

ლ) ითვალისწინებს ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაციის გავლენის დაუშვებლობას როგორც თანამშრომლებს
შორის, ასევე ბენეფიციარების მიმართ და, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, დგამს ქმედით ნაბიჯებს;

მ) ბენეფიციართან არ ამყარებს ინტიმურ ურთიერთობას;

ნ) იცავს პროფესიულ ჩარჩოს და იყენებს არაფამილარული ურთიერთობების ფორმებს.

4. მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირთან – იუსტიციის სასწავლო ცენტრთან და სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, გარკვეული
პერიოდულობით, უზრუნველყოფს ეფექტური კომუნიკაციის, პროფესიული გადაწვის,   გუნდური
შეჭიდულობისა თუ სხვა საჭირო ტრენინგების ჩატარებას.

მუხლი 19. ცოდნა, უნარები და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა (სტანდარტი №16)

1. სოციალური მუშაობა წარიმართება პროფესიული კომპეტენციის გათვალისწინებით, რაც გულისხმობს
შესაბამისი პროფესიული უნარების ფლობას და, მისი გათვალისწინებით, სამიზნე ჯგუფთან მუშაობას.

2. სოციალური მუშაკი:

ა) აცნობიერებს პროფესიული განვითარებისა და უწყვეტი განათლების მნიშვნელობას; ორიენტირებულია
პროფესიულ განვითარებაზე, ეცნობა შესაბამის პროფესიულ ლიტერატურას და რეგულარულად ესწრება უწყვეტ
პროფესიულ განვითარებაზე მიმართულ თემატურ ტრენინგებს, სემინარებს, სამუშაო შეხვედრებს ან/და
კონფერენციებს;

ბ) ფლობს მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ კანონმდებლობით დადგენილ საკვალიფიკაციო
მოთხოვნებს;

გ) აცნობიერებს საკუთარი ღირებულებების, პროფესიული კომპეტენციის, მომსახურების ობიექტურობისა და
პროფესიული განვითარების მნიშვნელობას;

დ) აცნობიერებს პროფესიული ზედამხედველობის როლსა და გავლენას პრაქტიკის განხორციელებისას მისი
გაუმჯობესების მიზნით და, შესაბამისად, აქტიურად სარგებლობს მხარდაჭერითა და უკუკავშირით;

ე) ფლობს ცოდნასა და ინფორმაციას  სამიზნე ჯგუფის მიმართ, რომელთანაც ახდენს მომსახურების მიწოდებას;

ვ) ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევაში მოქმედებს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად;

ზ) იცნობს   და იყენებს სოციალური მუშაობის საუკეთესო პრაქტიკას, თეორიებს, კონცეფციებს, მეთოდებსა და
კანონმდებლობით დადგენილ წესებს;

თ) იცნობს და ითვალისწინებს სოციალური კვლევის პრინციპებსა და პროცესს, მათ შორის, რეაბილიტაციისა და
რესოციალიზაციის პროცესის ეფექტურობის შეფასებას და მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ პრაქტიკას;

ი) სამიზნე ჯგუფს მომსახურებას აწვდის მხოლოდ კომპეტენციისა და სამუშაო გამოცდილების ფარგლებში;

კ) ითვალისწინებს ინტერპერსონალური და სოციალური სტრუქტურების, მათ შორის, მარგინალიზაციის, სტიგმის,
დისკრიმინაციისა და ჩაგვრის, გავლენას ინდივიდუალურ, ჯგუფურ და სათემო ინსტიტუტებზე;

ლ) ფლობს ცოდნას შემთხვევის მართვის ეტაპებთან დაკავშირებით სოციალური მუშაობის განხორციელების
პროცესში;

მ) ავლენს თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარებს, რომელიც აუცილებელია ინდივიდუალური ან/და
ჯგუფური მუშაობისთვის;

ნ) აცნობიერებს შეფასებისა და შემთხვევის მართვის პროცესში რისკების იდენტიფიცირების, პრევენციისა და 
მართვის მნიშვნელობას;



08/12/2021, 04:26 სოციალური მუშაობის პროფესიული სტანდარტების, სოციალური მუშაკის ორგანიზაციულ-ტექნიკური და ინ…

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5179912?publication=0 12/17

ო) აცნობიერებს მოქმედებებისა და გადაწყვეტილებების მნიშვნელობას ბენეფიციარებზე, კოლეგებსა და
საზოგადოებაზე;

პ) ავლენს საჭირო ცოდნას თანამედროვე ტექნოლოგიებთან მიმართებით.

3. მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია:

ა) სოციალური მუშაკის დასაქმებამდე აფასებს მის პროფესიულ კომპეტენციასა და ცოდნას;

ბ) პროფესიული განვითარების მიზნით, უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკების მხარდაჭერას უწყვეტი
განათლების მიღების პროცესში, სამიზნე ჯგუფის სპეციფიკის, პროფესიის ახალი ტენდენციების,     უშუალო
პრაქტიკის მეთოდების გათვალისწინებით, ასევე, სოციალური პოლიტიკის, სამართლებრივი ცვლილებებისა და
სახელმწიფოში მიმდინარე რეფორმების მიმართულებით;

გ) არანაკლებ წელიწადში ერთხელ სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის – იუსტიციის სასწავლო ცენტრისა და სხვა პარტნიორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამიზნე
ჯგუფისთვის ეფექტიანი მომსახურების გაწევის, პროფესიული კომპეტენციისა და ცოდნის გაღრმავების მიზნით,
სოციალურ მუშაკებთან ატარებს საგანმანათლებლო სემინარებს, კონფერენციებს, ტრენინგებსა და სამუშაო
შეხვედრებს.

თავი III

სოციალური მუშაკის ორგანიზაციულ-ტექნიკური და ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფა

მუხლი 20. სოციალური მუშაკის სამუშაო პირობების ორგანიზაციულ-ტექნიკური რესურსით მხარდაჭერა და
ინფრასტრუქტურული პირობებით უზრუნველყოფა

1. სოციალური მუშაკი უზრუნველყოფილია უსაფრთხო სამუშაო გარემოთი და საკუთარი ფუნქციების
განსახორციელებლად ყველა საჭირო ორგანიზაციულ-ტექნიკური რესურსითა და ინფრასტრუქტურით.

2. სოციალური მუშაკი:

ა) ბენეფიციარს ხვდება ისეთ გარემოში, სადაც დაცულია ბენეფიციარის შესახებ არსებული ინფორმაციის
კონფიდენციალურობა;

ბ) ბენეფიციარის შესახებ ინფორმაციას ინახავს კომპიუტერში, რომელიც დაცულია უსაფრთხოების კოდით;

გ) ბენეფიციარის შესახებ დოკუმენტური სახის ინფორმაციას ინახავს შესაბამის საქაღალდეში, რომელიც
განთავსებულია სეიფში ან დაცულ, საკეტით აღჭურვილ კარადაში. დაცულ დოკუმენტაციაზე ხელი მიუწვდება
მხოლოდ შემთხვევაზე მომუშავე სოციალურ მუშაკს, მის ზედამხედველსა და უშუალო ხელმძღვანელს.

3. მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია:

ა) უზრუნველყოფს სოციალურ მუშაკს სათანადო სამუშაო სივრცით, დაცული პირადი კომპიუტერით, სათანადო
სეიფით ან დაცული, საკეტით აღჭურვილი კარადით;

ბ) უზრუნველყოფს სოციალურ მუშაკებს საკანცელარიო ნივთებითა და მომსახურების განსახორციელებლად სხვა
საჭირო რესურსით;

გ) უზრუნველყოფს სოციალურ მუშაკს ჯგუფური და ინდივიდუალური შეხვედრებისთვის სათანადოდ
აღჭურვილი სამუშაო სივრცით;

დ) საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკის სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებას.

თავი IV

სოციალური მუშაობის უსაფრთხოება სააგენტოსა და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში

მუხლი 21. სოციალურ მუშაკთა უსაფრთხოების დაცვის მხარდაჭერა

1. სააგენტო/აღსრულების ეროვნული ბიურო უზრუნველყოფს სოციალურ მუშაკთათვის უსაფრთხო სამუშაო
გარემოს შექმნას საქმიანობის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობისაგან თავისუფალ სივრცეში
განხორციელების მიზნით როგორც სამუშაო ადგილას, ისე საველე სამუშაოების დროს.

2. სოციალურ მუშაკთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით სააგენტო/აღსრულების ეროვნული ბიურო შეიმუშავებს
გეგმას და უზრუნველყოფს:

ა) რისკის შეფასებას და მოსალოდნელი საფრთხეების შემცირებისკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელებას;

ბ) ტრენინგ-მოდულების შექმნას, რომლებიც ეხმარება სოციალურ მუშაკს საფრთხის ამოცნობაში, მის შემცირებასა
და აღმოფხვრაში;

გ) ტრენინგების ჩატარებას მაღალი რისკის მქონე ბენეფიციარებთან კლინიკური ინტერვენციების ეფექტური
სტრატეგიების, მეორადი ტრავმის ზეგავლენის, ბენეფიციარის თავდაცვის სტრატეგიების, უსაფრთხოების
ტექნოლოგიების გამოყენებისა და თვითზრუნვის საკითხებთან დაკავშირებით;
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დ) მონაცემების მართვისა და ანგარიშგების ერთიანი სისტემის ფუნქციონირებას, რომლითაც ხდება შემთხვევათა
აღრიცხვა და სტატისტიკის შეგროვება.

მუხლი 22. სოციალური მუშაკისათვის მოსალოდნელი საფრთხეების თავიდან აცილება

1. სააგენტო/აღსრულების ეროვნული ბიურო უზრუნველყოფს მოსალოდნელი საფრთხის მართვასთან
დაკავშირებით პროაქტიულ მიდგომას, რა დროსაც ხდება მომხდარი შემთხვევების გაანალიზება და მათი თავიდან
აცილების მიზნით საჭირო ზომების მიღება.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული საკითხის განხილვისას მუშავდება მსგავსი შემთხვევების თავიდან
აცილების შესახებ შესაძლო მექანიზმები, არსებული პროცედურების, პოლიტიკისა და ხარვეზების შეფასება, ასევე,
ისეთი პრაქტიკის დანერგვა, რომელიც უზრუნველყოფს არსებული მექანიზმის გაუმჯობესებას ადგილობრივი თუ
საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით.

მუხლი 23. სოციალურ მუშაკთათვის უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა

სააგენტო/აღსრულების ეროვნული ბიურო ხელს უწყობს სოციალურ მუშაკთათვის და მათი ბენეფიციარებისთვის
უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფას, რაც გულისხმობს:

ა) სამუშაო სივრცის იმგვარად მოწყობას, სადაც სოციალურ მუშაკს შეუძლია სამუშაო ოთახის ადვილად დატოვება
ბენეფიციარისგან მომდინარე შესაძლო ძალადობის თავიდან აცილების მიზნით;

ბ) სოციალური მუშაკის სამუშაო მაგიდის კართან ახლოს მდებარეობის უზრუნველყოფას;

გ) სამუშაო ადგილის იმგვარად განთავსებას, რომ ოთახში შემომსვლელი კარი იყოს სოციალური მუშაკის 
მხედველობის ველში;

დ) ინდივიდუალური შეხვედრის ოთახში ბასრი და მძიმე საკანცელარიო ნივთების არარსებობას, რომელიც
შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს თავდასხმის იარაღად.

მუხლი 24. უსაფრთხოების მიზნით ტექნიკის გამოყენება

1. სააგენტო/აღსრულების ეროვნული ბიურო სოციალურ მუშაკებს უზრუნველყოფს სამუშაო პროცესისათვის
საჭირო ტექნიკით, ხოლო სოციალური მუშაკები ინფორმირებულნი არიან მათი უსაფრთხოების მიზნით
გამოყენებასთან დაკავშირებით.

2. ტექნოლოგიური ღონისძიებების გამოყენებისას:

ა) მობილური ტელეფონის ნომერი არის კორპორატიული;

ბ) საველე ვიზიტის დროს მობილური ტელეფონი მუდმივად ჩართული და დამუხტულია.

მუხლი 25. საველე ვიზიტისგან მომდინარე შესაძლო საფრთხის რისკის შეფასება

1. სოციალური მუშაკი საველე ვიზიტის განხორციელებამდე აფასებს განსახორციელებელი საველე ვიზიტის
ადგილისგან მომდინარე საფრთხესა და რისკს.

2. მომდინარე შესაძლო საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით, შემთხვევის შესახებ მომართვის ინიციატორი უწყება
თანამშრომლობს სოციალურ მუშაკთან და აწვდის მას მათ ხელთ არსებულ ყველა შესაძლო საფრთხის შემცველ
ფაქტთან დაკავშირებულ ინფორმაციას.

3. რისკის იდენტიფიცირების შემთხვევაში სოციალური მუშაკი აწვდის ინფორმაციას უშუალო ხელმძღვანელ პირს
ან/და იმ პირს, რომელიც, თავისი სამსახურებრივი უფლებამოსილებიდან გამომდინარე, უზრუნველყოფს
სააგენტოში მომუშავე პირთა უსაფრთხოების დაცვას.

4. სოციალური მუშაკი თავისი საქმიანობის განხორციელებამდე, მომართვის ინიციატორ უწყებასთან/პირთან და
საქმესთან შესაძლო კავშირში მყოფ სხვა უწყებასთან თანამშრომლობით, კანონმდებლობით დადგენილი წესით
აგროვებს ინფორმაციას განსახორციელებელი ვიზიტის ადგილის შესახებ, კერძოდ:

ა) არის თუ არა მოცემული უბანი რისკის შემცველი ძალადობის კუთხით;

ბ) დაგეგმილია თუ არა ვიზიტი დღის ისეთ პერიოდში, რომელიც შესაძლოა რისკის შემცველი იყოს;

გ) არსებობს თუ არა ბუნებრივ გარემო პირობებთან დაკავშირებული რისკფაქტორები, რომლებიც შეიძლება იყოს
საფრთხის შემცველი;

დ) რამდენად კარგად ხდება ტელეფონის მიერ სიხშირის მიღება განსახორციელებელი ვიზიტის ადგილას;

ე) იქნებიან თუ არა ოჯახში ვიზიტის განხორციელებისას ბენეფიციართან ერთად სხვა პირები;

ვ) ინფორმაციას ვიზიტის განხორციელებისას არსებული ინფექციური დაავადების მაღალი რისკის შესახებ;

ზ) ინფორმაციას ოჯახში ვიზიტის განხორციელებისას ბენეფიციარსა ან მისი ოჯახის წევრზე სავარაუდო ძალადობის
განხორციელების შესახებ და, შესაბამისად, სამართალდამცავი ორგანოსთვის მიმართვის საჭიროებასთან
დაკავშირებით;
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თ) ინფორმაციას ბენეფიციარის მიერ ნარკოტიკული, ფსიქოაქტიური (მათ შორის, ახალი ფსიქოაქტიური) ან
ფსიქოტროპული ნივთიერების მოხმარებასთან დაკავშირებით;

ი) ინფორმაციას ბენეფიციარის მიერ წარსულში განხორციელებული ძალადობის ფაქტების შესახებ.

მუხლი 26. საველე ვიზიტის განხორციელებამდე სოციალური მუშაკის მიერ ანგარიშის წარდგენა

1. თუ ვიზიტის განხორციელებისგან მომდინარე საფრთხე მაღალია, სოციალური მუშაკი აღნიშნულის შესახებ
აცნობებს პროფესიულ ზედამხედველს და, არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე, სხვა ხელმძღვანელ პირს.

2. სოციალური მუშაკი ადგენს ანგარიშს, რომელიც  უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

ა) მისამართი, სადაც უნდა განხორციელდეს ვიზიტი;

ბ) ვიზიტის დრო;

გ) ინფორმაციას ბენეფიციარის/ბენეფიციარების შესახებ;

დ) ვიზიტის სავარაუდო ხანგრძლივობა;

ე) ინფორმაციას როგორც სააგენტოს/აღსრულების ეროვნული ბიუროს საკუთრებაში არსებული, ისე –
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ;

ვ) ინფორმაციას ვიზიტისას განსახორციელებელ აქტივობებთან დაკავშირებით შეცვლილი გეგმის შესახებ.

3. სამუშაო არეალში ფიჭვური კავშირის დაფარვის ზონა ცნობილია პროფესიული ზედამხედველისთვის ან/და სხვა
ხელმძღვანელი პირებისთვის.

მუხლი 27. ველზე მუშაობის პრინციპები

1. თუ სოციალური მუშაკი დაადგენს, რომ ვიზიტის განხორციელება მაღალი რისკის შემცველია, იგი
უსაფრთხოების გეგმას ათანხმებს მის უშუალო ხელმძღვანელთან, რა დროსაც განისაზღვრება სოციალური
მუშაკისა და მასთან მყოფი პირის (პირების) ყველა შესაძლო აქტივობა.

2. განსახორციელებელი ვიზიტი იმგვარად უნდა დაიგეგმოს, რომ მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი ყველა შესაძლო
მომდინარე საფრთხე და მაქსიმალურად იქნეს უზრუნველყოფილი სოციალური მუშაკის უსაფრთხოება.

3. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული ვიზიტის განხორციელებისას სოციალური მუშაკი:

ა) იმყოფება სხვა თანმხლებ პირთან ერთად;

ბ) ოჯახში ვიზიტისას, სივრცის წყობის გათვალისწინებით, ზის კართან ახლოს.

4. მაღალი რისკის არსებობის შემთხვევაში უზრუნველყოფილია ალტერნატიული გეგმის არსებობა რისკების
მინიმუმამდე შესამცირებლად.

მუხლი 28. სოციალური მუშაკის მიერ ბენეფიციართან ერთად სატრანსპორტო საშუალებით გაადგილება

1. სოციალური მუშაკი იღებს უსაფრთხოების განსაკუთრებულ ზომებს, როდესაც მასთან ერთად სატრანსპორტო
საშუალებით გადაადგილდება ბენეფიციარი.

2. ბენეფიციართან ერთად სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილების დროს დაცული უნდა იყოს სოციალური
მუშაკისა და ბენეფიციარების უსაფრთხოება, რისთვისაც სოციალური მუშაკი არკვევს:

ა) ბენეფიციარის ინტოქსიკაციის დონეს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ბ) ბენეფიციარის მიერ იარაღის ტარების შესაძლო ფაქტს.

3. თუ ბენეფიციარი არასრულწლოვანია, სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებისას დაცული უნდა იყოს
უსაფრთხოების შესაბამისი ნორმები.

4. სოციალური მუშაკი ბენეფიციართან ერთად სატრასპორტო საშუალებით გადაადგილებისას იმყოფება სხვა
თანმხლებ პირთან ერთად.

5. არსებული ინფორმაციის საფუძველზე, თუ ირკვევა, რომ ბენეფიციართან ერთად სატრანსპორტო საშუალებით
გადაადგილება არ არის უსაფრთხო, სოციალური მუშაკი არ ახორციელებს აღნიშნულ მოქმედებას, სანამ
არსებული რისკი არ იქნება მინიმუმამდე დაყვანილი.

მუხლი 29. მოსალოდნელი საფრთხეების თავიდან აცილების მექანიზმი. შემთხვევის შემდგომი ანგარიში და
რეაგირება

1. სააგენტო/აღსრულების ეროვნული ბიურო შეიმუშავებს მოსალოდნელ საფრთხეებთან დაკავშირებით
რეაგირების პროცედურებს, რომლის მიზანია შესაბამისი მექანიზმის დანერგვა სოციალური მუშაკის მდგომარეობის
სიმძიმისა და მსგავსი შემთხვევების მინიმუმამდე დასაყვანად.

2. სოციალური მუშაკისათვის ზიანის მიყენების შემთხვევაში სააგენტო/აღსრულების ეროვნული ბიურო
უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკისთვის დახმარების დაუყოვნებლივ გაწევას, რისთვისაც:
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ა) ახდენს შემთხვევის დეტალურ შესწავლასა და განხილვას (დებრიფინგს);

ბ) ადგენს ანგარიშს იმის შესახებ, თუ რა დროსა და რა ვითარებაში მიადგა ზიანი სოციალურ მუშაკს, ვინ იყვნენ
ფაქტის შემსწრე პირები; ანგარიშში ასახავს ინფორმაციას მიყენებული ფიზიკური დაზიანებების, ფაქტის გამომწვევი
მიზეზებისა და სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის შესახებ;

გ) გადახედავს დაზარალებული სოციალური მუშაკისათვის საქმეთა განაწილებას;

დ) დაზარალებულ სოციალურ მუშაკს შეთავაზებს ტექნიკურ, სამართლებრივ და ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას;

ე) დაზარალებულ სოციალურ მუშაკის აუნაზღაურებს ზიანს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 30. ინფექციური გზით გადამდები დაავადებებისა და ვირუსული ინფექციის გავრცელების დროს
სოციალური მუშაკის სახელმძღვანელო პრინციპები

1. ინფექციური გზით გადამდები დაავადების მატარებელ ბენეფიციართან შეხვედრის ან ვირუსული ინფექციის
გავრცელების პირობებში სოციალური მუშაკი იღებს უსაფთხოების განსაკუთრებულ ზომებს.

2. სოციალური მუშაკი ინფორმირებულია ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებულ რისკთან დაკავშირებით და
იღებს გადაწყვეტილებას, სიტუაციის ანალიზის საფუძველზე, ბენეფიციართან პირისპირ შეხვედრის ან შეხვედრის
დისტანციურად ჩატარებასთან დაკავშირებით.

3. სააგენტო/აღსრულების ეროვნული ბიურო შეიმუშავებს ვირუსული ინფექციის გავრცელების შემთხვევაში
მუშაობის უსაფრთხოების ნორმებს, სადაც აისახება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი რეკომენდაციები, მომსახურების მიწოდების სპეციფიკის გათვალისწინებით.

4. სააგენტო/აღსრულების ეროვნული ბიურო სოციალურ მუშაკთა ინფიცირების შემთხვევების დროულად
გამოვლენის მიზნით ახორციელებს რუტინულ შემოწმებებს, შეიმუშავებს ალტერნატიული რეაგირების
მექანიზმებსა და სოციალურ მუშაკს უზრუნველყოფს ყველა საჭირო დამცავი რესურსით (პირბადე, ხელთათმანი,
ხელის დასაბანი/სადეზინფექციო ხსნარი, ოფისისა და მანქანის სადეზინფექციო საშუალებები და ა.შ.).

5. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, სოციალური მუშაკი ინტერვენციას ახორციელებს დისტანციურად, ტექნიკური
საშუალებების გამოყენებით.

თავი V

სოციალური მუშაობის უსაფრთხოება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სისტემაში

მუხლი 31. სოციალურ მუშაკთა უსაფრთხოების დაცვის მხარდაჭერა

1. სპეციალური პენიტენციური სამსახური უზრუნველყოფს მის სისტემაში დასაქმებულ  სოციალურ მუშაკთათვის
უსაფრთხო და დაცული სამუშაო გარემოს შექმნას როგორც პენიტენციურ დაწესებულებებში, ისე – საველე
სამუშაოების დროს.

2. სპეციალური პენიტენციურ სამსახური უზრუნველყოფს რისკების გამომწვევ იმ ფაქტორთა იდენტიფიცირებას,
რომელიც დაკავშირებულია პენიტენციურ სისტემაში სოციალური მუშაკის საქმიანობასთან და ახორციელებს
შესაბამის პრევენციურ ღონისძიებებს.

3. სპეციალური პენიტენციურ სამსახური სოციალურ მუშაკთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით:

ა) შეიმუშავებს უსაფრთხოების პროტოკოლს, მისი პერიოდული გადასინჯვის მექანიზმს და უზრუნველყოფს
მომსახურების სპეციფიკის გათვალისწინებით მის პრაქტიკაში დანერგვას;

ბ) აფასებს მიმდინარე პროაქტიულ რისკებს, რომლითაც ხდება სოციალური მუშაკების მიმართ ძალადობის
შესაძლო საფრთხის ამოცნობა;

გ) უზრუნველყოფს ტრენინგების დანერგვას, რომელიც დაეხმარება სოციალურ მუშაკებს     ბენეფიციარებისაგან
მომდინარე შესაძლო ძალადობის გაზრდილი რისკის გამომწვევი ფაქტორების შემცირებასა ან აღმოფხვრაში;

დ) შეიმუშავებს მონაცემების მართვის და ანგარიშგების ერთიან სისტემას, რომლითაც ხდება ინციდენტების
აღრიცხვა და სტატისტიკის შეგროვება.

მუხლი 32 სოციალური მუშაკისთვის მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან აცილება

1. სპეციალური პენიტენციური სამსახური მოსალოდნელი საფრთხის მართვასთან დაკავშირებით პროაქტიული
მიდგომის საშუალებით უზრუნველყოფს მომხდარი შემთხვევების გაანალიზებას და მათი თავიდან აცილების
მიზნით საჭირო ზომების მიღებას.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მიზნით სპეციალური პენიტენციურ სამსახური
ახორციელებს წარსულში მომხდარი შემთხვევების/ინციდენტების განხილვას, ასევე უსაფრთხოების არსებული
პროტოკოლის პროცედურების, პოლიტიკის და ნაკლოვანებების შეფასებას. წარსულში   მომხდარი შემთხვევების/
ინციდენტების ანალიზის დროს გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შემდეგი ინფორმაცია:

ა) შემთხვევის ტიპი;
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ბ) შემთხვევის სიმწვავე და დამდგარი ზიანი;

გ) ბენეფიციარების და სხვა პირების ჩართულობა ან/და დასწრება.

მუხლი 33. სოციალურ მუშაკთათვის უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა

1. სპეციალური პენიტენციური სამსახური უზრუნველყოფს ისეთი სამუშაო გარემოს შექმნას, სადაც დაცულია
სოციალური მუშაკებისა  და მათი ბენეფიციარების უსაფრთხოება.

2. უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნა გულისხმობს: 

ა) სამუშაო სივრცის იმგვარად მოწყობას, სადაც სოციალურ მუშაკს შეუძლია სამუშაო ოთახის ადვილად დატოვება,
ბენეფიციარისგან მომდინარე შესაძლო ძალადობის თავიდან აცილების მიზნით;

ბ) სოციალური მუშაკის სამუშაო მაგიდის კართან ახლოს მდებარეობას;

გ) ღია შეხვედრების ოთახის არსებობას (ე.წ. „რისკის ოთახი“, რომელიც ვიზუალურად ღია სივრცეშია ან
კონტროლდება ვიდეო თვალის მეშვეობით), ბენეფიციარისგან მომდინარე შესაძლო საფრთხეების თავიდან
აცილების მიზნით;

დ) ინდივიდუალური და ჯგუფური შეხვედრის სივრცეში ვიზუალური დაკვირვების არსებობას, რა დროსაც
უპირატესობა ენიჭება შემინული ღიობის მქონე კარს/სარკმელს ვიზუალური დაკვირვების ტექნიკურ
საშუალებებთან შედარებით;

ე) ინდივიდუალური შეხვედრის ოთახში ბასრი და მძიმე საკანცალარიო ნივთების არარსებობას, რაც შესაძლებელია
გამოყენებულ იქნეს თავდასხმის იარაღად.

მუხლი 34. უსაფრთხოების მიზნით ტექნიკის გამოყენება

1. სპეციალური პენიტენციური სამსახური უზრუნველყოფს სოციალურ მუშაკებს სამუშაო პროცესისთვის სათანადო
ტექნიკით, ასევე, მათ ინფორმირებას უსაფრთხოების მიზნით აღნიშნული ტექნიკის გამოყენების თაობაზე.

2. სოციალური მუშაკების სამუშაო ადგილები, სადაც ტარდება ინტერვიუ ბენეფიციართან, უსაფრთხოების დაცვის
მიზნით აღჭურვილია განგაშის ღილაკით, რომელიც დამონტაჟებულია სოციალური მუშაკებისთვის
ხელმისაწვდომ ადგილას. განგაშის ღილაკები დაკავშირებულია სპეციალური პენიტენციური სამსახურის
პენიტენციური დეპარტამენტის უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს ელექტრონული საშუალებებით
მეთვალყურეობის სამმართველოსთან.

მუხლი 35. საველე ვიზიტების დროს სოციალური მუშაკის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის ოჯახში ვიზიტის შემთხვევაში)

1. სოციალური მუშაკი საველე ვიზიტის განხორციელებამდე აფასებს განსახორციელებელი საველე ვიზიტის
ადგილისგან მომდინარე საფრთხესა და რისკს.

2. რისკის იდენტიფიცირების შემთხვევაში, სოციალური მუშაკი აწვდის აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას უშუალო
ხელმძღვანელ პირს ან/და იმ პირს, რომელიც, თავისი სამსახურებრივი უფლებამოსილებიდან გამომდინარე,
უზრუნველყოფს სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში მომუშავე პირთა უსაფრთხოების დაცვას.

3. სოციალური მუშაკი თავისი საქმიანობისას, მომართვის ინიციატორ უწყებასთან/პირთან და საქმესთან შესაძლო
კავშირში მყოფ სხვა უწყებასთან თანამშრომლობით, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, აგროვებს
ინფორმაციას განსახორციელებული ვიზიტის ადგილის შესახებ, კერძოდ:

ა) არის თუ არა მოცემული უბანი რისკის შემცველი ძალადობის კუთხით;

ბ) დაგეგმილია თუ არა ვიზიტი დღის ისეთ პერიოდში, რომელიც შესაძლოა რისკის შემცველი იყოს;

გ) არსებობს თუ არა   ბუნებრივ გარემო პირობებთან დაკავშირებული რისკფაქტორები, რომელიც საფრთხის
შემცველი შეიძლება იყოს;

დ) განსახორციელებელი ვიზიტის ადგილას რამდენად კარგად ხდება ტელეფონის მიერ სიხშირის მიღება;

ე) იქნებიან თუ არა ოჯახში ვიზიტის განხორციელებისას ბენეფიციართან ერთად სხვა პირები;

ვ) რამდენად უზრუნველყოფილი იქნება სოციალური მუშაკი გამართული სატრანსპორტო საშუალებით.

მუხლი 36. შემთხვევის შემდგომი ანგარიში და რეაგირება

1. სპეციალური პენიტენციური სამსახური ვალდებულია შეიმუშავოს მოსალოდნელ საფრთხესთან დაკავშირებით
რეაგირების პროცედურები, რომლის მიზანია შესაბამისი მექანიზმების დანერგვა, რათა დაზარალებულ
სოციალურ მუშაკს შეუმსუბუქდეს მდგომარეობა და მომავალში თავიდან იქნეს აცილებული მსგავსი შემთხვევები.

2. სპეციალური პენიტენციური სამსახური უზრუნველყოფს დაზარალებული სოციალური მუშაკისთვის მყისიერი
დახმარების გაწევას, რისთვისაც:

ა) ახდენს შემთხვევის დეტალურ შესწავლასა და განხილვას (დებრიფინგს) მოწმეებთან და სხვა მოსამსახურეებთან;
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ბ) ადგენს დეტალურ ანგარიშს იმის შესახებ, თუ რა დროსა და რა ვითარებაში მიადგა ზიანი სოციალურ მუშაკს, ვინ
იყვნენ ფაქტის შემსწრე პირები; ანგარიშში ასახავს ინფორმაციას მიყენებული ფიზიკური დაზიანებების, ფაქტის
გამომწვევი მიზეზებისა და სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის შესახებ;

გ) უზრუნველყოფს დაზარალებული სოციალური მუშაკის საქმეთა გადანაწილების გადახედვას;

დ) საჭიროებიდან გამომდინარე, შესაძლოა ჩაერიოს სხვა ბენეფიციარებთან და შემთხვევის დამკვირვებლებთან;

ე) უზრუნველყოფს უსაფრთხოების არსებული პოლიტიკის და პროცედურების გადახედვას.

მუხლი 37. უსაფრთხოების საკითხებზე ტრენინგი

სპეციალური პენიტენციური სამსახური უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკების გადამზადებას უსაფრთხოების
საკითხებზე. ტრენინგის პროგრამა შეიცავს ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა: რისკის შეფასება/მართვა/შემცირება;
უსაფრთხოების გეგმის შემუშავება;   ვერბალური დეესკალციის მეთოდები და სხვა ეფექტური კომუნიკაციის
ტექნიკები; მეორადი ტრავმის ზეგავლენა; ბენეფიციარის თავდაცვის სტრატეგიები, ასევე, უსაფრთხოების
ტექნოლოგიების გამოყენება და საკუთარი თავის უსაფრთხოებაზე ზრუნვის საკითხები.

მუხლი 38. ინფექციური გზით გადამდები დაავადებებისა და ვირუსული ინფექციის გავრცელების დროს
სოციალური მუშაკის სახელმძღვანელო პრინციპები

1. ინფექციური გზით გადამდები დაავადების მატარებელ ბენეფიციართან შეხვედრის ან ვირუსული ინფექციის
გავრცელების პირობებში სოციალური მუშაკი იღებს უსაფრთხოების განსაკუთრებულ ზომებს.

2. სოციალური მუშაკი ინფორმირებულია ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებულ რისკთან დაკავშირებით და
იღებს გადაწყვეტილებას ბენეფიციართან პირისპირ შეხვედრის ან შეხვედრის დისტანციურად ჩატარებასთან
დაკავშირებით.

3. სპეციალური პენიტენციური სამსახური ინფექციური გზით გადამდები დაავადებებისა და ვირუსული ინფექციის
გავრცელების პრევენციის მიზნით:

ა) შეიმუშავებს გადამდები ინფექციური დაავადებებით გამოწვეული პანდემიის პირობებში, უსაფრთხოდ მუშაობის
ნორმებსა და გადაუდებელ შემთხვევებზე ალტერნატიული რეაგირების მექანიზმები;

ბ) ატარებს სოციალური მუშაკების რუტინულ შემოწმებებს, რათა დროულად დადგინდეს თანამშრომელთა
ინფიცირების შემთხვევები;

გ) უზრუნველყოფს წვდომას ყველა საჭირო დამცავ საშუალებაზე, რათა სოციალური მუშაკის პირდაპირი
კონტაქტი სხვა პირებთან იყოს მაქსიმალურად შეზღუდული და განხორციელდეს უსაფრთხოების წესების დაცვით;

დ) გარდა პირისპირ კონტაქტისა, განიხილავს ბენეფიციართან სოციალური მუშაკის ინტერვენციის სხვა
შესაძლებლობებს.  

4. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, სოციალური მუშაკი ბენეფიციართან კომუნიკაციას ახორციელებს
დისტანციურად, ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით.

5. შემუშავებული უსაფრთხოების პროტოკოლი უნდა ითვალისწინებდეს ჯანდაცვის მსოფლიო   ორგანიზაციის
მიერ და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ზოგად წესებს/რეკომენდაციებს.
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Preface

Social workers are found in most community and institutional settings, including
social services agencies, schools, hospitals, substance-abuse and mental health pro-
grams, child welfare agencies, and courts and prisons throughout the world. Regard-
less of the location of practice, to be effective practitioners social workers must share
common professional needs. We need to have the skills to assist and empower clients
who may be struggling with an array of problems, including legal issues, unfair
policies, and/or lack of legal protections. We also must be able to work collaboratively
with other professionals and stakeholders to help clients sort through a mixture of
financial, psychological, emotional, social, and legal concerns.

This book targets the important and emerging practice area of forensic social
work, an area that is often overlooked or misunderstood. The book builds on prior
work in this area by providing a broader view of forensic social work to include the
knowledge and skills needed to practice effectively with clients in the sociolegal
environment. We define “forensic social work” to include not only a narrow group
of victims and offenders involved in the juvenile justice and criminal justice settings,
but all the individuals and families involved with family and social services, education,
child welfare, mental health, and addictions programs, in which they are affected by
federal and state laws and policies. Examples include social workers advocating for
legal protections for undocumented workers, those assisting individuals and families
in need as they apply for entitlements such as Medicare or Social Security disability
benefits, and those providing mental health treatment to inmates with special needs
in a correctional setting.

This book fills a critical gap in social work education. Interdisciplinary practice
and legal knowledge are essential for social workers to ensure that clients are effectively
served. Yet the implications of legal issues are rarely addressed and/or integrated in
social work education in a meaningful and practical way. This book addresses this
perceived oversight. This volume, made up of 26 chapters written by forensic profes-
sionals, enlightens readers with state-of-the-art, practical knowledge in collaborative
forensic social work practice. Readers of the book will become more confident and
competent in integrating sociolegal knowledge and skills, especially collaboration and
advocacy, into their professional practices.

Organization
Forensic Social Work is structured so that the reader can make the most of its contents.
It is divided into seven parts that move from the broad discussion of collaborative
forensic practice to specific fields of practice. Part I, Overview of Collaborative Forensic

xiii
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Practice, prepares the reader with a definition of collaborative forensic social work
practice. Assuming a social justice systems approach, we define this specialty practice
area to include all practice fields that operate in the sociolegal environment. These
fields range from social and mental health services to the juvenile and criminal justice
systems. Readers are guided on a journey through the history of forensic social work
from its roots in the charity and corrections movements to its current manifestation
as the work of professional clinicians and policy advocates. The use of a social justice
systems approach helps readers visualize their practice within the sociolegal system.
A comprehensive description of civil and criminal law helps readers understand the
legal issues and court proceedings that affect clients and professional practice. This
section concludes with a discussion of multidisciplinary practice, which provides
practitioners with knowledge and skills that can be applied to any field of practice.

In Parts II through VI, readers are introduced to specific fields of practice affected
by the sociolegal environment. In these sections, readers learn what it means to use
legal knowledge and skills in practice areas, such as family and social services, educa-
tion, child welfare, mental health and addictions, juvenile justice, criminal justice,
and immigration systems. Readers also have the opportunity to hear from seasoned
practitioners and experts about the types of clients or practice issues they may encoun-
ter in a specific practice field.

Part II, Forensic Practice in Family and Social Services, begins with an overview
of which is followed by a discussion of forensic practice with female victims of partner
violence and older adults victims of abuse. The educational system is another area
in which social workers must know federal and state policies and other service systems
that influence their students’ success. Part III, Forensic Practice in Education, addresses
the relationship between school social work and the law. The unique school reentry
needs of juveniles being released from secure care in the juvenile justice system are
also addressed.

As clients’ problems become more serious, such as child maltreatment and neglect,
social workers often become involved in the child welfare system. Part IV, Forensic
Practice in Child Welfare, tackles specialized practice in the child welfare system. It
provides readers with an overview of this system as well as a detailed account of the
theory and practice of forensic interviewing with alleged victims of child sexual abuse.

Mental health and addictions are practice areas filled with legal quagmires. Part
V, Forensic Practice in Mental Health and Substance Abuse, helps prepare social
workers in this arena by making readers aware of the psychological, social, and legal
issues affecting their clients and their professional practice. This section addresses the
knowledge and skills required for practice with clients presenting with mental health
and/or addiction issues in the community and the criminal justice system. Specialized
topics addressed include social work practice with drug-court-involved clients, moth-
ers in addictions treatment at risk of criminal justice involvement, and suicidal clients
in jail settings.

In Part VI, Forensic Practice in Juvenile and Criminal Justice, readers learn about
systems traditionally associated with forensic social work. Social workers in these
systems often work with clients who have a multitude of social, psychological, finan-
cial, and legal issues involving delinquency or a criminal law violation. Three chapters
provide insiders’ portraits of the continuum of care for juveniles and adults that range
from the courts to prisons to community reentry. Social justice issues, such as the
disproportionate waiver of minority youth into the adult system, as well as the use
of the restorative justice approach for victims and offenders are highlighted.



xvPreface

The book concludes with Part VII, Diversity, Human Rights, and Immigration.
A detailed discussion linking human rights to forensic social work is presented. Special
topics, such as social work practice with undocumented workers and refugees and
victims of human trafficking, prepare social work practitioners to address the diverse
sociolegal needs of these clients.

After reading this book, social workers will be better positioned to intervene with
clients within and across various fields of practice. They will also be better prepared
to integrate specialized knowledge and skills in interdisciplinary collaboration with
other professionals. Additional resources found in the book enable the lifelong learning
process of forensic social work practice with a variety of populations across a wide
range of practice settings.
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Defining
Collaborative
Forensic Social
Work With Diverse
Populations 1

Tina Maschi
Mary Lou Killian

As a professional social worker, inevitably you will encounter diverse individuals,
families, or communities affected by social/environmental and legal issues. Poverty,
homelessness, parental divorce, exposure to family or community violence, and juve-
nile or criminal offending are just some of the hardships clients face. Frontline social
workers in a variety of settings (e.g., community-based child and family services,
health care, education, child welfare, mental health, substance abuse, social services,
juvenile justice, and criminal justice systems) interact daily with clients who have
multiple problems, including legal ones. For example, a social worker may have a
client who is a single father facing allegations of child neglect. He knows little about
the child welfare policies and laws affecting his family or how to navigate the court
system. Thus, it is imperative that social workers supplement their specialized practice
expertise with knowledge of the laws and policies that influence their client popula-
tions. The practice of collaborative forensic social work is ideal because social workers
are positioned to take action in a sociolegal environment.

We argue that all social workers across all fields of practice, not just those in
juvenile and criminal justice settings, often assist clients affected by laws and policies

3
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1⋅1
A broad definition of social work.

or problems in accessing resources. Therefore, it is imperative that practitioners inte-
grate their understanding of collaboration, the law, and specialized skills with general-
ist social work practice. This book will help prepare practitioners with the knowledge,
values, and skills to navigate the social and legal issues that affect clients.

We also argue that effective, collaborative forensic social work practice requires
a two-pronged approach to helping clients. This dual approach involves intervening
with clients on both an individual level to address a client’s social well-being (e.g.,
referral to mental health counseling) and/or at the legal or policy levels (e.g., represent-
ing a youth in court as a child advocate or participating in lobbying efforts to advocate
for legislation that addresses special population needs). We define collaborative foren-
sic social work as an integrated (i.e., generalist, specialized, and collectivistic) approach to
social work practice with diverse populations across diverse practice settings in the sociolegal
environment. Figure 1.1 illustrates this definition. This figure depicts a broad definition
of forensic social work that integrates the knowledge and skills of generalist and
specialized social work, forensic social work, and collaboration. We refer to this spe-
cialty area as “collaborative forensic social work.”

The integrated role of collaborative forensic social workers allows us to assume
multiple professional roles, functions, and activities. This strategy is designed to
improve clients’ social functioning and environmental conditions through collabora-
tion with clients, professionals, and other stakeholders within and across different
systems of care. The “forensic” or “legal” aspect of the work situates social workers
in a position to honor their professional commitment to social justice through the use
of legal knowledge and skills, including advocacy and policy practice.
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Definitions

Generalist Social Work

Embedded in our definition of collaborative forensic social work are the general
principles of social work practice, such as the International Federation of Social Work’s
(IFSW) definition. According to the IFSW:

The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships,
and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories
of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people
interact with their environments. Principles of human rights and social justice are funda-
mental to social work. (IFSW, 2000)

Forensic Social Work

There are a number of definitions of forensic social work. They range from general
to specific and they may focus on one or more practice settings or populations. For
example, Barker and Branson (2000) placed forensic social work in a broad “legal”
environment, and they defined it as a “professional specialty that focuses on the
interface between society’s legal and human service systems” (p. 3). In contrast, Hughes
and O’Neal (1983) defined forensic social work as specifically relating to the intersec-
tion of mental health and law, in which social workers “function in this space in which
mental health concepts and the law form a gestalt” (p. 393). Roberts and Brownell
(1999) described forensic social work in terms of the knowledge and skills needed for
the specific populations served, particularly victims and offenders. In this case, forensic
social work is the “policies, practices, and social work roles with juvenile and adult
offenders and victims of crime” (p. 360). In comparison, Green, Thorpe, and Traup-
mann (2005) defined forensic social work more broadly as “practice, which in any
manner may be related to legal issues and litigation, both criminal and civil” (p. 1).

Barker (2003) and the National Organization of Forensic Social Workers (1997)
provide even broader definitions of forensic social work. Barker’s definition addresses
both civil and criminal law issues:

The practice specialty in social work that focuses on the law, legal issues, and litigation,
both criminal and civil, including issues in child welfare, custody of children, divorce,
juvenile delinquency, nonsupport, relatives’ responsibility, welfare rights, mandated treat-
ment, and legal competency. Forensic social work helps social workers in expert witness
preparation. It also seeks to educate law professionals about social welfare issues and
social workers about the law. (p. 166)

On their Web site, the National Organization of Forensic Social Work (NOFSW)
(1997) offers the broadest definition:

Forensic social work is the application of social work to questions and issues relating to
law and legal systems. This specialty of our profession goes far beyond clinics and
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psychiatric hospitals for criminal defendants being evaluated and treated on issues of
competency and responsibility. A broader definition includes social work practice which
in any way is related to legal issues and litigation, both criminal and civil. Child custody
issues, involving separation, divorce, neglect, termination of parental rights, the implica-
tions of child and spouse abuse, juvenile and adult justice services, corrections, and
mandated treatment all fall under this definition. (para 1)

For more on the ethical issues of social work, see chapter 4, “Understanding Civil
and Criminal Law.”

Collaboration

As the various definitions suggest, social workers who practice in a sociolegal environ-
ment must be well versed in collaboration. This includes working with other profes-
sionals (e.g., attorneys, doctors and nurses, and victim advocates), law enforcement
personnel, and clients, family members, and other stakeholders.

Historically, social workers have practiced in a variety of “host” agency settings,
such as hospitals, schools, industries, psychiatric clinics, police departments, and court
and criminal justice settings (Brownell & Roberts, 2002; Jansson & Simmons, 1986).
(See chapter 2, “A History of Forensic Social Work in the United States.”) With the
increasing intricacies of social problems and dwindling resources, social workers’
involvement in interdisciplinary collaboration within and across agencies is often
unavoidable (Bronstein, 2003; Graham & Barter, 1999; Guin, Noble, & Merrill, 2003;
Payne, 2000).

In particular, forensic social workers often work with interdisciplinary teams.
When they do, the elements of interdisciplinary team practice often consist of:

■ a group of professionals from different disciplines,
■ a common purpose,
■ the integration of various professional perspectives in decision making,
■ interdependence,
■ coordination and interaction,
■ communication,
■ role division based on expertise (Abramson & Rosenthal, 1995).

The ability to work interdependently with others is critical to achieving successful
client outcomes. As Bronstein (2003) noted, interdisciplinary collaboration is an “effec-
tive interpersonal process that facilitates the achievement of goals that cannot be
reached when individual professionals act on their own” (p. 299). Social workers who
incorporate interdisciplinary collaboration into forensic practice are able to address
sociolegal issues with the help of a variety of professionals in a group problem-solving
process, which makes it possible to examine the problem from all angles (Abramson &
Rosenthal, 1995).

In addition to multidisciplinary practice skills, multicultural competence is critical
for forensic social work practice in which diverse populations are served. The following
section underscores the important role of diversity in social work practice.
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Underscoring Diversity in Forensic Social Work
“Diversity” or other related terms, such as “multiculturalism,” “cultural competence,”
and “vulnerable populations” are commonly used in social work practice (Barker,
2003; Beckett & Johnson, 1995; Logan, 2003). The Social Work Dictionary defines diversity
as “variety, or the opposite of homogeneity” (Barker, 2003, p. 126). Diversity within
social organizations commonly refers to the “range of personnel who more accurately
represent minority populations and people from varied backgrounds, cultures, ethnici-
ties, and viewpoints” (Barker, 2003, p. 126). (See chapters 23 through 26 for a detailed
discussion of diversity issues, especially those related to immigrants and refugees.)

The Diversity Dilemma

How can collaborative forensic social work develop a “way to be” that is affirming
and inclusive of diversity? Many of the professions that collaborate in correctional
settings are struggling with this question. In law, attorneys speak of “antioppressive
legal practice” and the activation of “privilege and disadvantage” (Kafele, 2005). (See
chapter 4, “Understanding Civil and Criminal Law.”) In psychiatry, a leading text
reminds the reader that cultural considerations should be paramount, for example,
when offering expert assessment in areas such as competency to stand trial, the
presence of mental illness, or the use of psychological testing across cultures (Tseng,
Matthews, & Elwyn, 2004). In mental health treatment, the U.S. Department of Health
and Human Services Substance Abuse and Mental Health Services Administration
[SAMHSA] published extensive guidelines in 2001 mandating that correctional settings
create comprehensive plans for addressing cultural practice in their settings.1 In medi-
cine and health care delivery, practitioners discuss the importance of “providing care
within a framework of cultural meaning,” expecting all colleagues to do so as standard
practice (Hufft & Kite, 2003). And in social work, the core of our ethics mandates
cultural competence, even when correctional institutions may not seem responsive to
such concepts.2 (See Part V, “Mental Health and Substance Abuse.”)

Diversity and the Justice System

A glaring example of the lack of cultural competence, indeed the lack of acknowledge-
ment of the role of privilege and race in the U.S. justice system, can be found in the
overrepresentation of persons of color and persons from communities in poverty
among the incarcerated population. James (2000) provided a good overview of some
of these issues, citing rates of arrest for working-class versus typical “white-collar”
crime; the use of those in prison as a source of labor; the overrepresentation of African
American men in justice system “supervision” (e.g., probation, incarceration, or
parole); uneven statistics for lengths of sentences and state executions; and inconsisten-
cies between the U.S. justice system and some provisions of international human
rights. James (2000) also noted that when state justice systems deny political rights
(including, at times, the right to vote) to those who are or have been incarcerated,
this disproportionately affects people of color and the poor. Addressing these issues
is squarely within the realm of “diversity practice,” and it is social work’s responsibility
to respond, as a profession that is based on an ethics of human rights.
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Diversity in Practice

Diversity and collaborative forensic social work practice encompass several overlap-
ping mandates. At the micro end of the spectrum, recruitment and retention of person-
nel throughout service and justice systems should reflect the diversity of the communi-
ties in which those systems operate. Those systems must also accommodate all
individuals who are participating, whether accused, aggrieved, or employed, and
respond to their diverse characteristics and abilities. Forensic social workers are ethi-
cally bound to develop practice skills grounded in an understanding of clients in their
contextual identities and lives. In the mezzo section of the spectrum, social service
programs and services must be vigilant regarding unintended structural biases that
favor or accommodate individuals with certain backgrounds or characteristics over
others. This extends to governmental agencies as well, whose policies and procedures
may rise to the level of regulation or law and thus have even more impact on individu-
als’ and families’ lives. Finally, at the macro end of this continuum, the intersection
of forensic social work with considerations of diversity points to the need to work
for the improvement of human rights conditions throughout all nations. Wherever a
forensic social work practitioner finds herself or himself on this continuum, the
remaining segments cannot be ignored (see chapters 23 to 26).

Summary and Conclusions
The broad definition of collaborative forensic social work incorporates the knowledge,
values, and skills of social work, policy practice, the law, collaboration, and diversity.
Consistent with the mission of social work, collaborative forensic social work involves
a two-pronged approach to assessment and intervention with diverse clients in a
sociolegal environment. With the increased complexity of social problems, adopting
this approach will help increase social and justice outcomes for the diverse populations
we serve.

Notes
1. These can be accessed at http://mentalhealth.samhsa.gov/publications/allpubs

/sma00–3457/ch2.asp
2. See, for example, Van Wormer (2001) on the conflicting paradigms of the two arenas.
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A History of
Forensic Social
Work in the United
States 2

Mary Lou Killian
Tina Maschi

Social workers respond to individuals in the criminal justice system, and work to
change the system in which such individuals find themselves. Moreover, social workers
not only respond to individuals affected by state and federal laws, but also work to
change those laws. Forensic social work is as old as social work itself, and it represents
the full diversity of our profession, which includes advocating for those accused or
convicted of a crime; standing up for victims; responding to youth in juvenile justice
systems; testifying in court on behalf of both litigants and defendants; supporting
and working alongside law enforcement professionals; and working to improve or
change the processes and policies of the U.S. justice system.

How could social work not be present in all these arenas? Our profession revolves
around social justice and human rights. Throughout U.S. history, social justice (and
in later years, global and universal human rights) has been the core of the theory and
practice of social work. Social workers stand for those who cannot; speak for those
who have been silenced; and seek to create conditions of empowerment for individuals,
families, and communities.

In this light, the history of forensic social work is hard to separate from the history
of social work. In fact, one of social work’s first professional societies was the National
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Conference of Charities and Corrections, formed in 1879—pioneer social worker Jane
Addams became the leader of the organization in 1909. This suggests the importance
given to corrections, both in early conceptualizations of social services formed over
a century ago and in today’s understanding of the proper venues for social workers
as actors and advocates. To trace the history of forensic social work, we first need to
look at the history of forensic policy in the North American colonies and then at the
creation of social work and the introduction of social workers to carry out or change
those policies. Exhibit 2.1 lists major historical events in the history of forensic social
work in the United States.

The History of Forensic Policy

The Colonial Era

No history of social work can be written without reference to the English Poor Laws
of 1601. One reason they are significant is that they represent a merging of law and
social policy, a codification of society’s responses to individuals in distress with an
emphasis on government as the entity in charge of those responses. The laws responded
to people in poverty, dividing them into three categories: deserving, undeserving,
and children (Day, 2006). The Poor Laws are also significant because they represent
the first opportunity for intervention by individuals who would later create the field
of social work: advocates for those on the receiving end of the law.

Later, early English colonists were influenced by the laws and systems of England.
Legally, this meant they also codified responses to the impoverished members of their
settlements: individuals were divided up and then either shuffled to almshouses (for
those who could not work) or workhouses (for the able-bodied). They were reluctant,
however, to turn to government as the appropriate and responsible institution for
maintaining law and order (perhaps exhibiting what might now be understood as
communal posttraumatic stress disorder from their experiences living under a monarch
perceived to be overly rigid and tyrannical). As a result, early police forces were made
up of men patrolling neighborhood streets, first at night, later during the day as well
(Blakely & Bumphus, 1999). If a “criminal” were caught, the colonists sought swift
punishment, usually of a corporal nature (Popple & Leighninger, 2002). Concepts of
right and wrong—and views of human nature at the time—did not suggest that
criminals would benefit from rehabilitation or that their victims needed support
and advocacy.

The first institutions associated with crime and punishment were jails, which
were simple holding cells for individuals, both children and adults, awaiting trial or
punishment.1 The ensuing political break from England and concomitant development
of Enlightenment philosophies, however, popularized a valuing of rationality that in
many ways survives today. “Rational man” was thought to be changeable if shown
the error of his ways; extrapolated to corrections, this gave rise to “proportional”
punishments rather than “punitive” ones and engendered early concepts of rehabilita-
tion. After the Revolutionary War, the first prison in the United States—“Walnut Street
Jail”—was constructed in Philadelphia in 1790 (Popple & Leighninger, 2002). Because
at that time crime was seen as arising from disorder, prison staff imposed strict
discipline, schedules, and order on incarcerated individuals. This philosophy often
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Exhibit 2⋅1
Major Events in the History of Forensic Social Work
in the United States

General U. S. History Social Work History
1700s—Men on patrol looked for “criminals”; punishment wasEuropeans leave European continent, settle in North
usually corporal.America. Enslavement of Africans, Native Ameri-

cans, and later the Irish, begins. 1790—Concepts of prisons as rehabilitative grow; the first
prison in the U.S. opens in Philadelphia: the “Walnut Street

1766—North American colonies become indepen- Jail.”
dent from England, create the United States

Conceptualizations of corrections develop to include propor-
tionate sentencing and programs encouraging reform.1787—An Age of Rationality spreads through

Europe and influences the writers of the U.S. 1800s—Theorists note that determinate sentences undermine
efforts at individual reformation.Constitution

1875—The Society for Prevention of Cruelty to Children is
1812–1814—U.S. and Great Britain at war

created

1845—Portions of Mexico are annexed as Texas, 1876—The concept of parole is born; the first parolee is
setting off the Mexican–American war from released from the Elmira Reformatory in New York.
1846–1848 1879—National Conference of Charities and Corrections is

formed
1861–1865—U.S. Civil War

1898—The first social work training school opens
Late 1800s—Varieties of internal combustion 1899—Illinois opens the first juvenile court
engines are perfected, setting the stage in the U.S.

1900s
for the Industrial Revolution

1907—The National Council on Crime and Delinquency
1920—U.S. women gain the right to vote was formed

1920—Two thirds of U.S. states institute procedures for proba-1929—U.S. stock market crash sets off the Great
tion, a concept originated in Massachusetts.Depression
1921—The American Association of Social Workers is formed

1939–1945—Portions of the world fight in World
1925—Forty-six states now have juvenile courts

War II
Forensic social workers advocate for social, political, and eco-

1950s—U.S. policy encourages White women to nomic reforms
leave work and return home for the sake of their 1940s—Police social workers return to prominence in
womanhood and their families forensics

1960s—Federal social policies begin to emphasize social1961—Eleanor Roosevelt is appointed chair of
responsibility and deinstitutionalization of prisoners and thePresident Kennedy’s Commission on the Status of
mentally ill

Women; its 1963 report documents discrimination
1973—First shelter for female victims of battering opens inin the workplace
Arizona

1960s/1970s—Social movements in the U.S. bring 1974—The Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act
focus on women’s rights, civil rights for African passes; The Child Abuse Prevention and Treatment Act
Americans, and gay and lesbian rights passes

U.S. society sours on rehabilitation and begins to “get tough2001—On Sept. 11 the U.S. is hit by three simulta-
on crime”neous crimes of terrorism
1984—Victims of Crime Act passes

2001—On Oct. 26 the U.S. Congress passes the Patriot Act,
establishing new executive branch powers for certain crimes
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carried over to almshouses and workhouses, which by definition were not correctional
institutions, but whose operation was often indistinguishable from prisons. More
opportunities for social work collaborative intervention were thus being created.

The 1800s
The 19th century saw a vigorous application of new legal and correctional policies.
By midcentury, however, many were questioning if the philosophy was effective. If
prisoners were sentenced to a fixed length of time, and if they were going to be
incarcerated until their sentence was completed, regardless of their behavior, what
incentive did they have to participate in the rigors of rehabilitative programs? Thus,
the concept of early release as a reward for “good behavior” was created: Persons
under incarceration began to be released early through parole. The first such individual
was set free from the Elmira Reformatory in New York in 1876.

John Augustus, a wealthy shoe manufacturer in Boston, began social reform in the
early 1840s when he started the practice of interviewing adults awaiting incarceration,
personally posting their bail, and taking responsibility for their reformation, a pattern
that was later instituted by Massachusetts as the process of probation. The practice
spread to two thirds of the states by 1920 (Popple & Leighninger, 2002). Probation
extended the concept of rehabilitation: those committing crimes could change their
ways, either through discipline and programs in prison that could lead to early release,
or through strict supervision and reform that could prevent incarceration completely.
Though we cannot claim Augustus was a social worker, his actions foreshadowed
those of the pioneers in forensic social work and helped solidify approaches to human
nature that emphasized a person’s ability to change and grow. Such views would
soon extend to those in other “legal” institutions, such as almshouses and workhouses.

The 20th Century and the Birth of Social Work

National Conference of Charities and Corrections

Having declared independence, fought two wars with Britain, another between its
own citizens, and experienced many social upheavals, the United States was grappling
with a myriad of social issues. It was in this climate that social work as a profession
began to develop. The first social work training school opened in 1898. Earlier, in
1879, the National Conference of Charities and Corrections (formerly the Conference
of Boards of Public Charities) was created, becoming the National Conference of Social
Work in 1917, and joining a collaborative to become the National Association of Social
Workers in 1955 (Zenderland, 1998). Trailblazing social workers were concerned with
social reform, and law and justice issues were a primary focus (Barker & Branson,
2000; Roberts & Brownell, 1999). The plight of the poor was a major concern of Mary
Richmond, a pioneer in social work and the founding mother of casework (Colcard &
Mann, 1930). Jane Addams, a Nobel Prize-winning social work pioneer, targeted the
systems and policies that affected the poor of her day. Addams was also the founder
of settlement houses (Day, 2006).

The Creation of Juvenile Courts

A key accomplishment of early social workers was to change the policy regarding
young persons charged with criminal offenses (Platt, 1969, 1977). Julia Lathrop, Jane
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Addams, and Lucy Flower pushed to get children out of penal institutions, where
individuals as young as 5 were incarcerated with adults. Their efforts led to the birth
of the juvenile justice system in 1899 (Center on Juvenile & Criminal Justice, 1999).
The new system saw several innovations. The Juvenile Psychopathic Institute, founded
as a result of advocacy by several residents of Hull House, including Florence Kelley,
Alice Hamilton, Julia Lathrop, Ellen Gates Starr, Sophonisba Breckinridge, and Grace
and Edith Abbott, began to conduct psychosocial assessments of children in the justice
system (Open Collections Program, Harvard University Library, n.d.). Again, many
collaborators came together—this time to create separate juvenile courts, the first
seated in Illinois in 1899. By 1925, 46 states and the District of Columbia had created
juvenile courts, where hearings considered delinquency as well as the needs of abused
and neglected children. The Society for Prevention of Cruelty to Children (NYSPCC),
founded in New York in 1875 and modeled after the early Societies for Prevention of
Cruelty to Animals, presaged these later juvenile justice reforms (NYSPCC, n.d.).

These institutional changes were both fueled by and gave birth to new theories
of human nature and childhood. Mary Richmond’s efforts, first in Baltimore’s Charity
Organization Society and later as the director of the Russell Sage Foundation, argued
for private social work practice, and for creating a system of social work education
for “recognizing human differences and adjusting our systems of…law, of reformation
and of industry to those differences” (quoted in Colcard & Mann, 1930, p, 5). Jane
Addams’s efforts called for structuring policies that saw children not as “mini-adults”
but as developmentally different, young individuals needing guidance and care who
could not be expected to see the world or make decisions as adults do. Children were
thus afforded closed hearings and, eventually, confidentiality of their court records
and limitations of the records’ availability once the children attained adulthood (Center
on Juvenile and Criminal Justice, 1999).2

Collaborative Reforms in Adult Courts

At the same time that juvenile courts were being created, U.S. policies regarding the
larger criminal justice system were also in flux. With the advent of parole in the mid-
to late 1800s and the creation of juvenile courts at the end of the century, reformers
gained a renewed commitment to rehabilitation, a concept that had found itself on
shaky ground prior to these changes. Prisons were renamed “penitentiaries,” and their
goals included repentance (hence the name) and reform of the individual (Blakely &
Bumphus, 1999). These goals fit well with the dual aims of social work: changing
social systems and changing the individuals who have strayed from those systems.
For the latter, social casework was the proper response and individuals in penitentiaries
were appropriate recipients. With the creation of the American Association of Social
Workers in 1921 (forerunner to the National Association of Social Workers) casework
became the central focus, and services focused on offenders made “correctional treat-
ment specialists” of social workers (Roberts & Brownell, 1999).

Social Workers Call for Social Change

Social work swung back to an emphasis on social change, however, when the Great
Depression began in 1929. Providing services for the “new poor” (i.e., individuals in
poverty who were formerly working class or middle class) helped social workers
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realize that policy change was often the proper arena for their profession. Social
workers testified before Congressional committees calling for policy revisions, and
many New Deal programs were influenced by their expertise. As Secretary of Labor,
Frances Perkins, who had been trained by Mary Richmond, was instrumental in
creating reforms, including regulations ensuring safe conditions for American workers
and the design and establishment of Social Security (Day, 2002; Frances Perkins Center,
2008). Social worker Harry Hopkins, appointed by President Hoover and again by
President Franklin Roosevelt, oversaw new initiatives in the Works Projects Adminis-
tration, which focused on youth; these were the forerunners of today’s delinquency-
prevention programs (Roberts & Brownell, 1999).

In the early 1920s, police social workers were common: they were women who
provided social work advocacy as members of groups called Women’s Bureaus, which
functioned as divisions within local police departments. These positions were cut
following the Great Depression, but returned to prominence in the 1940s. At that
time, youth gangs were growing in number, and hundreds of child guidance clinics
opened that employed social workers as court liaisons. Community-based councils
and delinquency-prevention programs were created; these focused on supporting and
intervening with individuals, including children who had dropped out of school, and
members of what the courts labeled “problem families” (Roberts & Brownell, 1999).

Government Policy Includes Forensic Social Work

As great social change unfolded in the United States over the coming decades, changes
in policies and approaches to criminal justice also evolved. Within the context of a
new emphasis on reform and social responsibility (Sullivan, 2007), Presidents Kennedy
and Johnson expanded federal policy and funding aimed at preventing or addressing
juvenile delinquency. The prototype initiative was the New York City Mobilization
for Youth. Created by a federal grant to the Columbia University School of Social
Work, it laid the groundwork for a multitude of similar programs to follow (Sullivan,
2007). Forensic social workers also increased their role in juvenile and adult probation
services. The executive director of the National Council on Crime and Delinquency
was social worker Milton Rector, who felt that probation officers should hold master
of social work degrees. At the same time, federal dollars were allocated for correctional
treatment programs for adults, pretrial diversion programs, and 262 youth service
bureaus. During this decade, social workers worked in police departments, psychiatric
settings, juvenile justice programs, and at probation offices (Haynes, 1998; Roberts &
Brownell, 1999).

In the early 1970s, Massachusetts social worker Jerome Miller created the soon-
copied policy of moving youth in juvenile justice systems from institutions to smaller,
community-based group homes. In 1974, the passage of the federal Juvenile Justice
and Delinquency Prevention Act intensified the focus on deinstitutionalization (Nel-
son, 1984). At the same time, forensic social workers and child welfare reformers
collaborated to highlight the incidence of child maltreatment and to create program-
matic responses, first at the state and later at the federal level. This led to the passage
of the Child Abuse Prevention and Treatment Act (1974), which appropriated funds
for child abuse assessment and treatment teams, which were usually led by medical
social workers (Day, 2006).

In 1973, the first shelter for women battered by their husbands opened in Arizona;
later in the decade, shelters for female victims and services for male perpetrators of
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family violence begin to proliferate. Thus the focus on social responsibility that grew
in the 1960s in the United States led to the institutionalization of certain initial reforms
in the rights of women and children at the federal level. These initiatives brought a
renewed focus on victims’ needs and rights to the forensic social work arena.

A Shift From Social Reform to Individual
Responsibility

Corrections policies began to focus on “get tough on crime” initiatives in the 1980s.
Prison populations grew rapidly, and program dollars were stretched thin. Many
correctional administrators spent the majority of their budgets on maintaining order
and security in their institutions, leaving little funding for services. Feminists brought
the impact of crime on survivors of domestic violence and rape to the national spotlight,
highlighted by the landmark Victims of Crime Act (1984). The American public was
not convinced that prisons were meeting the goal of reforming individuals and debated
what to do in response to violent crime. Some have called what followed a “rage to
punish,” as harsher sentences and mandatory sentencing laws proliferated (Haney &
Zimbardo, 1998). Though treatment services for perpetrators of domestic violence
continued to be available, they were in outpatient settings, and the correctional goal
of rehabilitation for incarcerated persons began to wane (Haney & Zimbardo, 1998).

The United States was struggling to determine a philosophy for correctional work
(Gebelein, 2000). Was it truly “correctional”? Or was the point of prison systems to
protect the public from the violent offenders locked inside? Was it to deter those who
might otherwise commit violent crime? Was the point of prison simply for members
of society to feel better because the “bad guys” were punished?

Faith in the possibility of rehabilitation was dealt a severe blow with the publica-
tion—and some would say the misinterpretation—of Robert Martinson’s evaluation
of reform programs, “What Works?” Martinson was one of three researchers, the last
to join the project; he published the results early and without his colleagues, stating
that little proof exists to suggest that rehabilitative programs are successful (Martinson,
1974; Wilks, 2004). When the full article was published, the conclusions were not as
dramatic, suggesting that some efforts were effective under some conditions with
some subsets of incarcerated persons (Lipton, Martinson, & Wilks, 1975). However,
it was the first article to make such a claim and its strong questioning of the efficacy
of rehabilitation had an impact.

In this climate, collaborative forensic social work opportunities shifted from
prison-based rehabilitation to community-based victim/witness assistance programs,
where it is estimated that approximately one third of the staff are social workers
(Barker & Branson, 2000; Roberts & Brownell, 1999). Community-based corrections
initiatives, such as halfway programs and community courts, also turned to social
workers for expertise. In the mid-1980s, federal monies were appropriated for the
RESTTA initiative: Restitution Education, Specialized Training, and Technical Assis-
tance. This program of the federal Office of Juvenile Justice and Delinquency Preven-
tion (OJJDP) offered local probation departments and courts the resources to hold
juvenile offenders accountable, either through monetary compensation, community
service, or direct victim services (Roberts & Brownell, 1999). Currently such programs
can be found in OJJDP Juvenile Accountability Block Grants. Related to these
approaches are the youth-focused “boot camp” or “tough love” projects that seek
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accountability by mandating early intervention for high-risk young offenders. The
success of these programs is unclear, and some high-profile failures have affected
their support.3

Social Work Post 9-11

The horrific crimes that occurred in the United States on September 11, 2001, and the
myriad of local, state, and federal law and justice policies that have followed are
creating a new chapter in forensic policy and changing social workers’ roles. President
George W. Bush’s “War on Terror” led to many new laws, perhaps most significant
of which was the Patriot Act: Uniting and Strengthening America by Providing Appro-
priate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism, passed on October 26,
2001, and revised and reauthorized in March 2006. The Act heightened the role of
governmental intervention to anticipate and prevent specific crimes and alters the
protections provided for those accused. Although much of the Act focuses on interna-
tional security concerns, domestic polices have shifted in its wake, affecting immigrants
and those seeking refuge or asylum. In this unfolding arena, collaborative forensic
social workers again face a continuum of tasks and challenges, from individual case-
work and intervention to policy advocacy and social change.

Summary and Conclusions
Over 100 years ago, social workers understood that government, as author and institu-
tor of policy, can and should be an arena for reform. Their efforts in the justice system
set a high standard for forensic social workers of today. Our foremothers saw that
advocating for their “clients” meant advocating for systemic reform, as they collabo-
rated to apply a two-pronged approach to social welfare: individual and social change.
This bifurcation of social action weaves throughout the history of forensic social work.
In today’s sociolegal environment, the duality becomes a continuum of options for
intervention, as social workers offer an integrated approach for clients across diverse
settings. Chapter 3 assists social workers with conceptualizing their practice within
and across multiple service systems.

Notes
1. This is well before several professions, such as psychology, helped to develop

conceptions of childhood and children as developmentally different from adults.
2. Though see Platt’s (1977) seminal work critiquing these reforms as ultimately hurt-

ing youth, pathologizing them, and institutionalizing their subservient social
position.

3. For a famous example, consider the case of 14-year-old Martin Anderson, who died
in custody in a “boot camp” in Florida in 2006. See www.MartinLeeAnderson.com
Accessed September 2, 2008.
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Visualizing Forensic
Social Work and
Collaborative
Practice: A Social
Justice Systems
Approach 3

Tina Maschi
Mary Lou Killian

Social work can be characterized as an enduring and dynamic force whose presence
has helped improve individual and societal conditions. Born out of early-20th-century
efforts of charity workers or “friendly visitors,” social work has grown from being a
loose-knit group of community volunteers who were “doing good” to an internation-
ally recognized profession endowed with the responsibility of providing social welfare
services and advocating for social change (Addams, 1910; Ehrenreich; 1985; Richmond,
1917). However, contemporary social work practice finds itself in a complex and
interactive global society fraught with social problems and has arrived at a critical
crossroad in which advancing the mission of social work involves equipping prac-
titioners with additional skills. Today, social workers must also navigate the legal
system, collaborating from within to create change. Madden (2003) stresses the point:
“If the social work profession is to be in control of its future, it must become committed
to the role of exerting influence on the legal system through education, advocacy and
proactive legal policy development” (pp. 3–4). To this end, this chapter frames forensic
social work and collaboration through the lens of central guiding theories of social
work practice: the person-in-environment perspective, social justice, and social systems
theory. We propose an integrated theoretical perspective that we refer to as a social
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3⋅1
A conceptual diagram of the social justice systems approach.

justice systems (SJS) approach. This perspective is useful for visualizing practice with
clients influenced by social and legal issues. Figure 3.1 presents a conceptual diagram
of the social justice systems approach.

This approach helps to visualize collaborative forensic social work practice in any
practice setting. As illustrated, social workers working with individuals and families
involved in the service systems are affected by social issues as well as laws, legal
issues, and policies. As the arrows indicate, social workers can be involved with clients
sequentially or concurrently, and be affected by civil law (e.g., going through a divorce,
death of a loved one, sexual harassment on the job) or criminal law (e.g., victim of a
violent crime, arrested for a criminal offense).

Collaborative forensic social work is an ideal vehicle for navigating the sociolegal
environment. It integrates generalist and specialist practice with knowledge and skills
of law, policy practice, and interdisciplinary collaboration. In fact, a commitment to
practice that involves social and legal interventions is consistent with the historic two-
pronged approach to social work practice.

The Two-Pronged Approach
to Social Work Practice
Social work has long used a two-pronged approach to facilitate change: (a) assisting
individuals and families to improve functioning and (b) combating unjust and unfair
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societal conditions through strategies of social reform (Bartlett, 1958; see Figure 3.2).
These strategies are explained in the mission statement of the National Association
of Social Workers Code of Ethics (1996):

The mission of social work is to enhance human well-being and help meet the basic human
needs of all people, with particular attention to the needs and empowerment of people
who are vulnerable, oppressed, and living in society. A historic and defining feature of
social work is the profession’s focus on individual well-being in a social context and the
well-being of society. Fundamental to social work is attention to the environmental forces
that create, contribute, and address problems in living. (p. 1)

The two-pronged approach also is echoed in this definition of social work. The
Social Work Dictionary defines social work as an “applied science of helping people
achieve an effective level of psychosocial functioning and effecting societal changes
to enhance the well-being of all people” (Barker, 2003, p. 408). Consequently, social
work practitioners target their interventions at the micro level (e.g., individuals), the
mezzo level (e.g., families and groups), and/or the macro level (e.g., institutions,
organizations, cultures, and communities) (Zastrow & Kirst-Ashman, 2004). Miley,
O’Meila, and Dubois (2007) outlined four major goals for practice addressing multilevel
assessment and intervention strategies. These four goals are:

1. enhancing people’s individual functioning, problem-solving, and coping abilities;
2. linking clients to needed resources;
3. working to develop and improve the social-service delivery network;
4. promoting social justice through the development of social policy.

It is interesting that the seemingly opposite roles of helper and advocate have both
unified the profession (a common person-in-environment perspective) and divided it
(Should the primary target of change be the individual or the environment?) (Bartlett,
1970). In social work literature, the environment is commonly referred to as the “social
environment.” We argue that expanding the definition of a “social environment” to
include a “justice environment” is necessary for achieving positive outcomes consistent
with the dual mission of social work.

Advancing a Social Justice Systems Perspective

The Social and Justice Environments

The social environment is often viewed as the place in which person-in-environment
interactions occur (Zastrow & Kirst-Ashman, 2004). However, although the social
environment is commonly viewed as omnipresent, the justice environment is equally
present. The justice environment consists of individuals, families, and communities
seeking fairness, equality, and the balance of power, as well as the laws, policies, and
legal system that affect the social environment (Barker, 2003).

The presence of justice is implicit in the descriptions of the social environment.
The social environment may range from an individual’s interactions with social or
organizational settings (e.g., home, school, society, work, agency, and neighborhood),
social systems (e.g., individuals, groups, families, friends, and work groups), attributes
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3⋅2
A two-pronged approach to practice in a sociolegal environment that influences social work-
ers’ activities across the field of practice.

of society (e.g., laws and social norms and rules), social institutions (e.g., health care,
social welfare, education, juvenile and criminal justice, and governmental systems),
to social forces (e.g., political, economic, cultural, environmental, and ideological
forces) (DuBois & Miley, 2003; Johnson & Yanca, 2004; Zastrow & Kirst-Ashman, 2004).
Although person-in-environment interactions describe social settings and interactions,
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they are also suggestive of justice situations (e.g., denied employment because of a
disability or history of incarceration) or settings (e.g., involvement in juvenile and
criminal justice settings) and justice-oriented interactions (e.g., associating with delin-
quent peers, being arrested by the police for driving while intoxicated, being a victim
of a bias crime, or losing one’s home to eminent domain).

Envisioning Social Work Practice in a
Sociolegal Environment

Most clients are affected by some type of legal issue, such as divorce, custody of
children, accessing civil rights, death and inheritance, or being convicted of a felony
(Madden & Wayne, 2003; Saltzman & Furman, 1999; Schroeder, 1997). In the United
States, it is critical that social workers be aware of how our federal legal system
operates. The U.S. legal system is made up of different branches, levels, and types of
government. Laws range from the federal level—governing the entire United
States—to individual state laws and local ordinances and regulations from municipali-
ties, counties, and quasi-public agencies (Saltzman & Furman, 1999). Madden (2003)
argued that law, with its legal rules and mandates, should be viewed as a mechanism
that frames social work practice.

A Social Justice Systems Perspective

We propose a social justice systems perspective that conceptualizes the interaction of
persons within a “social justice” environment. The core social work value of social
justice is a central aspect of this perspective. Barker (2003) defined social justice as
“an ideal condition in which all societal members have the same rights, protection,
opportunities, obligations, and social benefits” (p. 404). The sociolegal environment
represents a combination of social justice (person-in-environment interactions that
seek a balance towards social justice or fairness) and the legal environment (which
represents the law, the legal process, and institutions that seek individual and commu-
nity protection). Thus, the SJS perspective allows social workers to pursue optimal
social and justice outcomes for their clients across all fields of practice.

Figure 3.3 depicts a social justice systems map that shows the different pathways
individuals and families may travel across the social service and/or justice systems
of care. These service trajectories may span a continuum from the least to most
restrictive service environments. The social justice system is comprised of an individu-
al’s proximal social system and the “social justice sectors of care.” Each sector of care
represents a service subsystem in which individuals are affected by this sector’s
laws and policies. Although health and education are universal services, the other
subsystems are specifically designed to provide services for individuals and/or fami-
lies at risk. Individuals and families may have varied patterns of system bias and
discrimination, unmet service needs, and/or concurrent and/or sequential service-
use patterns that include health, education, social services, child welfare, mental health,
substance abuse, and juvenile justice and criminal justice service sectors of care.

The SJS framework builds on social systems theory. Social systems theory focuses
on “the relationships that exist among members of human systems and between these
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3⋅3
A conceptual diagram of the different systems that individuals and families may use in the
social and justice sectors of care.

systems and their impinging environments” (Dubois & Miley, 2003, p. 59). Within
each larger system are smaller nested subsystems. A change in one part of a system
affects other parts of the system (Johnson & Yanca, 2004). Social work practitioners
commonly assess and intervene in the subsystems of family, health care, education,
social service, as well as political and legal systems.

In an ideal world, these social systems would function at their optimum potential.
Families would be able to care for the physical, emotional, and social development
of young and elderly family members; health and mental health institutions would
assist all individuals in achieving and maintaining optimal physical, mental, emotional,
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and spiritual health; educational institutions would help all individuals to achieve
the knowledge and skills needed to excel in society; social service systems would be
able to help all individuals in need; and the political and legal system would provide
protection, safety, and human rights to all individuals and families by developing or
implementing laws, maintaining order, and fostering their creativity and potential.

However, the reality of our global society does not match this ideal. The interaction
between and among systems is often conflicted because of social tension, service
barriers, missed opportunities, power struggles, oppression, and other social injustices.
Johnson and Yanca (2004) argue that when applying social systems theory, individuals’
needs and rights must be considered in the context of larger systems because of these
divergent environmental demands.

When applying an SJS approach, social interactions among individuals and their
environment also are viewed as dynamic and multidimensional. The interaction
between individuals and the different systems in their environment may significantly
affect their level of functioning. For example, a single mother with four children who
has no mode of transportation will be unable to get public assistance or food stamps.
Because social workers “strive to ensure access to needed information, services, and
resources; equality of opportunity; and meaningful participation in decision making
for all people” (NASW, 1996, p. 1), a social worker for this family can apply a two-
pronged approach to intervention: He or she may provide resource links to public
assistance and employment services as well as advocating for the development of
shuttle services for social service recipients.

Social workers also must recognize that individuals and families may be involved
in multiple systems concurrently or sequentially (Garland, Hough, Landsverk, &
Brown, 2001). For example, a child with emotional and behavioral problems may
simultaneously be involved in special education services, community mental health
services, and probation. Another child may have initially entered the child welfare
system and then later gone through the juvenile justice system. The role of the social
worker will include identifying obstacles, making resource linkages, or advocating
for needed resources across these social institutions (Finn & Jacobson, 2003).

An SJS approach balances the goal of maximizing outcomes on both individual
and societal levels. It also emphasizes the need for the knowledge and skills in
forensic or legal issues, interdisciplinary collaboration, and generalist social work that
integrates policy and practice. The SJS approach helps to frame social workers’ efforts
in pursuing social change, especially for vulnerable and oppressed populations
affected by systemic issues (e.g., poverty, discrimination). Consistent with the NASW
Code of Ethics (NASW, 1996), assessing for social and justice outcomes can “ensure
access to needed information, services, and resources; equality of opportunity; and
meaningful participation in decision making for all people” (p. 1). Thus, the jurispru-
dent social worker who is savvy with both policy and the law can more competently
engage in multilevel intervention strategies that include direct practice, community
organizing, supervision, consultation, administration, advocacy, social and political
action, policy development and implementation, education, and research and evalua-
tion (NASW, 1996).

Therapeutic Jurisprudence

An important element of the SJS approach is viewing law as an intervention. This
principle is derived from the therapeutic jurisprudence literature, which examines
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the therapeutic (i.e., positive) and antitherapeutic (i.e., negative) consequences of legal
rules, procedures, and actions (Madden & Wayne, 2003). According to Madden and
Wayne (2003), “at the heart of therapeutic jurisprudence is the concept that law,
consistent with justice, due process, and other relevant normative values, can and
should function as a therapeutic agent” (p. 339). Thus, the impact of the law on a
client may have positive or negative effects. For example, an individual with disabilities
may win a court case for job discrimination based on legal protections inherent in
the Americans with Disabilities Act. This is an example of how a law provided positive
protections for this individual. In contrast, a single mother being released from prison
on a controlled-dangerous-substance offense is denied public assistance based on a
law that denies benefits to individuals with prior drug charges. This is an example
of how a law provided negative or antitherapeutic effects on this mother’s ability to
receive needed services for herself and her family. Therefore, social workers must
evaluate the intervention effects of the legal process and the outcomes on individuals,
families, and communities. Based on this evaluation, an intervention strategy that
incorporates a two-pronged approach that enhances social functioning and improves
social justice outcomes can be devised.

Social workers who adopt principles of therapeutic jurisprudence will also be
positioned to create conditions that empower clients or influence the development of
laws and the ways current laws and policies can be applied most beneficially. Thera-
peutic jurisprudence is a useful perspective for social workers in interdisciplinary
settings, working with professionals such as medical providers, psychologists, psychia-
trists, police officers, probation officers, or attorneys. This perspective crosses profes-
sional boundaries and incorporates another important element, interdisciplinary collabo-
ration, which is particularly concerned with creative problem solving in which the
combined knowledge, skills, and techniques of multiple professionals seek to achieve
social and justice outcomes (Madden, 2003; Madden & Wayne, 2003; Petrucci, 2007).
A professional specialty, forensic social work, which focuses on equipping social
workers with additional legal knowledge, is particularly well suited to take a leading
role in the rapidly growing sociolegal environment.

Case Study: The Vera Institute of Justice

Mission and Method

The Vera Institute of Justice in New York City is a prime example of an organization
that adopted a two-pronged approach in making the “justice system fairer, more
humane, and more effective for everyone” (Vera Institute, n.d., para 3). In fact, it has
a long history of doing so. Vera Institute is a nongovernmental criminal justice research
and policy organization that has been an active participant in national and international
justice-system reforms since 1961. The mission of Vera Institute is to combine expertise
in “research, demonstration projects, and technical assistance to help leaders in govern-
ment and civil society improve the systems that people rely on for justice and safety”
(Vera Institute, n.d., para 1). Vera staff members actively help government and commu-
nity partners achieve measurable improvements in “delivery of justice” policies and
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programs. They then share those innovations with the national and international
community.

History

The Vera Institute was born out of the efforts of two concerned New Yorkers, Louis
Schweitzer and Herb Sturz. In 1961, Schweitzer and Sturz perceived class bias in
the New York City bail system. At that time, judges required virtually everyone to post
a money bail to be released from jail while their case was pending. As a result,
wealthier people got out of jail, whether they were likely to appear in court or not,
whereas people who could not afford to post bail stayed in jail. Schweitzer and
Sturz collaborated with New York criminal justice officials to identify the problem of
inequitable bail policies. They then developed a set of criteria that were good indicators
of a person’s likeliness to appear in court as required and persuaded the court system
to release people who met those criteria “on their own recognizance”—with no bail
money. The demonstration project showed that a high number of individuals with little
or no money who had strong ties to the community would still attend their scheduled court
hearing if released on bail. The fact that Schweitzer and Sturz carefully documented the
project’s results provided systematic evidence for a viable alternative to an income-
based bail policy, which protected all individuals’ rights to freedom equally. In turn,
this small demonstration project was widely adopted by national and international
criminal courts and enabled judges to make fairer decisions about bail.

A Multidimensional Approach

Since this initial effort, the Vera Institute expanded its efforts and boasts an impressive
track record of improving conditions for individuals at risk of unjust treatment. As of
2007, the Vera Institute coordinates at least two dozen justice-related projects. Consis-
tent with evidence-based practices, the Vera Institute uses a multidimensional approach
to problem solving that includes research, demonstration projects, and technical
assistance.

Demonstration projects commonly begin with a close examination of the targeted
justice system. The assessment is then used to create a practical “experiment” or strategy
for reform. For example, to address adolescents’ barriers to substance abuse and
mental health treatment, Vera Institute staff members developed “adolescent portable
therapy” in which a counselor would travel to youth in need of services. Often the
innovations developed from the demonstration projects have developed into indepen-
dent agencies that contract with the justice system to provide important services. Through
2007, at least 17 Vera demonstration projects have become independent nonprofit
organizations (Goldstein, Jones, Pena, & Rai, 2007). For example, Esperenza, NY
began as a demonstration project and is now an independent agency that intersects
with the justice system. Esperanza is a multifaceted organization that works in collabora-
tion with the New York City Department of Probation and other community agencies
to help divert youth from juvenile justice or out-of-home residential placement.
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The Structure: Centers, Program, and Demonstration
Projects

The Centers

The Vera Institute’s reform efforts are organized under three main centers. The first,
the Center on Sentencing and Corrections, collaborates with criminal justice and
government officials to develop and implement cost-effective public safety strategies.
One recent project was designed to improve and expand community corrections
programs in Alabama. Another project developed appropriate guidelines for sentenc-
ing felony drug offenders in Nebraska.

The second, the Center on Youth Justice, strives to improve social justice outcomes
for youth, especially for those most at risk of juvenile justice involvement. This center
uses data to inform decision making and improve program and policy development.
Their staff has developed diversion programs designed to place justice-involved youth
in the least restrictive settings possible. For example, one of the Center’s recent projects
was a collaborative effort with Connecticut legislators to transfer juveniles aged 16–17
from the adult correctional system back to the juvenile justice system.

The third, the Center on Immigration and Justice, targets reform at the intersection
of the criminal-justice and immigration systems. This center seeks evidence-based justice
solutions for laws and policies affecting immigrants and their families. Recent initiatives
include reducing language and cultural barriers in the criminal justice system, increasing
legal access for adults and juvenile immigration detainees, and using rigorous research
methods to determine the nature and extent of human trafficking.

Recent Programs

Vera Institute has a series of initiative and stand-alone programs that operate outside
the center structure. These programs include the Accessing Safety Initiative; the Child
Welfare, Health, and Justice Program; the Substance Use and Mental Health Program;
the Prosecution and Racial Justice Project; and the Commission on Safety and Abuse
in Prisons.

The Accessing Safety Initiative attempts to address the needs of women with
disabilities who have experienced sexual assault or domestic violence. The goal is to
deliver more effective services to this population by promoting collaboration between
local government and social service agencies. The program is currently operating in
multiple locations across the United States.

The Child Welfare, Health, and Justice Program targets children’s needs and rights,
especially children placed in foster care. Program staff collaborate with child welfare,
public health, and other government agencies to evaluate, improve, and increase the
coordination of services for foster children and their families.

The Substance Use and Mental Health Program targets the rights and needs of
individuals with mental health and/or substance-abuse problems. Using applied
research, program staff help public officials, community organizations, and other
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important stakeholders understand the special needs of this population as well as
develop effective responses to those needs in community and institutional settings.

Other programs directly target bias and neglect in criminal justice policy and
programming. For example, the Prosecution and Racial Justice Project is a new initiative
designed to reduce racial bias and discrimination in the criminal justice system. For
example, the project staff help prosecutors track their decision-making processes to
unearth racial/ethnic bias in the prosecutors’ decisions or at work within the system.
If sources of bias are detected, an intervention to reduce bias is planned, implemented,
and then evaluated.

Another Vera program, the Commission on Safety and Abuse in Prisons, examines
important issues affecting inmates and employees in U.S. jails and prisons. These
issues include prison violence and inadequate medical and mental health care. This
program is known for a national study that led to the landmark report, Confronting
Confinement (Gibbons & Katzenbach, 2006). The information generated in this report
was used to develop practical recommendations for improving the safety and health
of prison employees and prisoners.

Demonstration Projects

Vera has also developed innovative projects to address injustices in the criminal justice
system. These projects assist vulnerable populations, such as older adults, youth, and
immigrant asylum seekers and include the Guardianship Project, Adolescent Portable
Therapy, and the Appearance Assistance Project (Goldstein et al., 2007).

The Guardianship Project serves people who cannot care for themselves because
of old age or illness. The program uses a support model that preserves the client’s
right to self-determination. Thus, the model provides assistance where needed yet
allows clients to continue to make important decisions, lead fulfilling lives, and avoid
unnecessary institutionalization.

A project targeting youth, Adolescent Portable Therapy, provides mental health
and substance-abuse treatment for youths in the juvenile justice and child-welfare
systems. The program provides a “mobile” counselor who can follow youth from
community to institutional settings.

Another notable project was the New York City-based Appearance Assistance
Project, which helped people seeking asylum and other noncitizens facing deportation.
The program became widely known for spearheading a supervised release program
(rather than placing people in detention for deportation proceedings). Because the
Project’s results demonstrated a high rate of attendance at hearings as well as lowered
human suffering and financial cost, the U.S. Department of Homeland Security imple-
mented an Intensive Supervision Appearance Program that has been adopted in at
least eight U.S. cities (Goldstein et al., 2007).

Conclusion and Future Directions

The Vera Institute offers examples of how a group of individuals can create and
implement innovate programming to help increase social functioning and improve
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social justice outcomes. The organization also continues to grow in size and influence.
In 2007 Vera expanded its efforts by opening an additional office in Washington,
DC. This will enable the Vera Institute’s efforts to be a resource for policymakers,
elected officials, and other stakeholders. Their new location should allow them to
become even more involved in national debates around the administration of justice.1

Summary and Conclusions
This chapter reviewed the essential concepts and definitions of social work practice
in a sociolegal context. It presented an SJS model in which the “environment” of the
person-in-environment perspective represents social and justice issues. The need for
forensic social work to integrate a two-pronged approach to practice, in which prac-
titioners seek to empower individuals within sociolegal environments as well as
changing those environments directly, was reinforced. Given the complexity of social
problems in contemporary societies, adopting a two-pronged approach is one way
to uphold U.S. (NASW, 1996) and international (International Federation of Social
Work, 2000) mandates for social work practice.

Note
1. For more detailed information about Vera Institute’s centers, programs, and demon-

stration projects or to review their downloadable publications, visit their Web site
at http://www.vera.org/. If you are looking to start an organization or spin off a
program from an existing organization, contact Vera Institute for a copy of their
Spin-Off Tool Kit (Goldstein et al., 2007) at contactvera@vera.org. The tool kit can
also be used for a class exercise in program development.
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Understanding
Civil and Criminal
Law 4

Christine Heer

Forensic social workers are required to interface with the legal system at various
stages of the legal process and in different court settings (National Association of
Social Workers [NASW], 2008). The NASW Code of Ethics (NASW, 1999) cautions
social workers of their duty to be competent. Competence in legal systems requires
a thorough knowledge of the substantive and procedural laws in their respective area
of expertise. For example, custody evaluators need to know about the family and civil
court systems. Social workers who are doing competency or mitigation work for those
accused of a crime will need to understand substantive and procedural criminal law
(NASW, 2003). Social workers who testify on behalf of injured patients need to know
about tort law and criminal legal systems (Siegel, 2008). Social workers who work
with the mentally and terminally ill should be familiar with probate law and the civil
commitment system.

The law can be a complicated mix of statutes, rules, case law, and constitutional
law. It changes frequently, and the forensic social worker must keep abreast of those
changes. The social worker must also remember that each state has different laws
and the federal system is different from state systems. This chapter offers a broad
overview of criminal and civil legal systems. Space does not allow for a detailed
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analysis of each state or of the federal system. Therefore, the reader is advised to
become familiar with the laws in her or his jurisdiction.

Finally, the reader must note that nothing in this chapter should be construed as
legal advice; the social worker should contact a competent attorney whenever ques-
tions regarding legal rights and obligations arise.

Law for Social Work Practice:
Civil and Criminal Law
This section provides a general overview of the law and legal procedures. The forensic
social worker must be familiar with the law and procedures that are relevant to her
or his case. The social worker will then be able to prepare her or his report/evaluation
and testimony in the context of the system and ideally become a part of the quest
for justice.

What Is “Law”?

What is the purpose of the law? Why do we have laws and where do they originate?
The first question can be answered in many different ways but generally we have
laws to provide order and avoid chaos. Much of the law we have today is based on
English Common Law, some of which is written and some unwritten. Today our law
comes from three main sources: (a) Constitutions, both the U.S. Constitution and
individual state constitutions; (b) statutes, which are legislative laws voted on by the
state’s legislature and approved by the state’s governor; and (c) case laws, which are
judge-made laws or cases that have been decided by a court, either at the trial or the
appellate level, and have been “published” by a designated judicial committee.

Civil and Criminal Law Systems:
Definitions and Explanations

Many cases in which forensic social workers will become involved are conducted in
either the criminal law or the civil law systems in their state. Note that states may
have differing names for these systems, but for the purposes of this chapter the general
terms civil law and criminal law shall be used.

Civil Law Procedure

Case Study

Tom is a social worker in private practice. He previously worked for 15 years in a
trauma unit at a hospital. He has taught many classes on physical and emotional
trauma and has published several journal articles. Tom has been contacted by an
attorney who wants to hire him to evaluate her client, Wanda. Wanda was in a terrible
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car accident and suffered numerous injuries. Wanda is now afraid to leave the house,
and when she does, she cannot get into a car without tremendous anxiety.

This example illustrates a matter of civil law. A civil matter is usually a dispute
between two or more parties in which the plaintiff(s) (the party(s) who initiates the
lawsuit) is alleging a “cause of action” against a defendant (or defendants). The “cause
of action” is based on something the defendant did or did not do or it may be based
in the plaintiff asserting a particular “right.” Civil matters can be understood by
looking at the “who,” “what,” “where,” “how,” and “when” of civil litigation.

Who Are the Participants?

It is best to start with the “who.” Who participates in a civil action is defined by
standing. Standing may be determined by whether or not the person has a real interest
in the outcome of the matter. In other words, a person has standing if the matter at
issue affects them directly.

There may be several parties involved in a matter. The plaintiff may sue one or
more defendants. Sometimes the plaintiff does not even need to know who all of the
defendants are at the time of the complaint’s filing. The plaintiff can sue several “John
Does” or the ABC Corporation if he or she is unable to ascertain the names of all of
the defendants at the time the complaint is filed. Suits against numerous defendants
are common in product-liability cases.

The defendant may also decide that he or she is not the only one liable for a
cause of action so he or she may file a cross claim against another party to share the
burden. A defendant may also file a counterclaim against a plaintiff. (This is common in
divorces.) Needless to say, keeping track of plaintiffs and defendants can be a challenge.

In the case example, Wanda is the plaintiff. She will be naming the driver of the
other car as a defendant. However, she will also be naming the car manufacturer
(because her antilock brakes did not work correctly), the air bag manufacturer (because
the air bag did not stop her from hitting the windshield), and the doctor at the hospital
(because he did not check her foot to see if she had circulation problems). Wanda
alleges she also has permanent nerve damage.

What Is the Cause of Action?

The cause of action refers to what was done and what remedies are available. Not all
issues or disputes have a legal cause of action for which a party can file a complaint.
In the civil realm, a cause of action could be malpractice, intentional infliction of
emotional distress, negligence, or divorce. Many causes of action in civil cases were
established by common law and case law. However, a new cause of action may be
established by need, a court decision, or a state legislature. In the case example, Wanda
will be citing negligence on the part of the driver, products liability (i.e., defective
products on the part of the brake and airbag manufacturer), and medical malpractice
on the part of the doctor. Other claims may arise as her lawyer investigates the case.

Filing the Complaint

A complaint is filed in a particular location based on jurisdiction and venue. Jurisdiction
refers to which court has the authority to hear a particular matter. Jurisdiction may
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be based on the subject matter of the litigation and/or the location or domicile of the
parties to the litigation or where the action took place. Jurisdiction can be a question
of whether the case should be heard in a state or federal court, but the question of
which state may be more complicated in other types of cases. It could also be an issue
of which type of court the matter is heard in, for example, should the matter be heard
in a criminal court or in a family court?

Subject Matter

In general, the state courts are defined by the type of subject matter with which they
deal. Family courts address family matters, civil courts address civil matters, and
criminal courts address criminal matters. A court’s jurisdiction will be defined in
rules, statutes, or constitutions. However, the question is not always so clear-cut. For
example, a social worker may work with a gay couple who is splitting up and needs
to be made aware of the legal process. This couple has been together for 20 years and
has accumulated a lot of property. Several factors, including the state’s legal stance
on same-sex relationships, may effect which court has jurisdiction: Are they married,
in a domestic partnership, civil union, or other reciprocal benefits relationship? Do
they have children? Do they have an agreement? In some cases, the family court has
jurisdiction. In other cases, civil court jurisdiction may be invoked for a partition
action or to enforce a contract. A partition action occurs when the court is asked to
divide the property interests held by two or more persons. The actual property can
be divided or the property can be sold and the proceeds divided.

Location or Domicile

The physical location or citizenship of the plaintiff may define where the complaint
is filed and heard. The venue of state courts may be divided by county, district, or
parish. They may be further divided jurisdictionally by subject matter. Each state has
its own court structure. The court may take into consideration where someone has
to go to file or answer a pleading: Is the location overly inconvenient or does the
person have little or no contact with that forum or geographic area? However, some-
times litigants must travel a distance to participate in our system of justice.

State Versus Federal Jurisdiction

Historically, this country placed great value on states being able to govern themselves
without interference from the federal government. The U.S. Constitution determines
when the federal government has jurisdiction over a matter. Most family law and
criminal cases are heard in state courts and these cases can be very important when
financial penalties or imprisonment are possible consequences.

When does a case belong in the federal courts? First, when issues involving federal
law are implicated, for example, bankruptcies, federal civil rights actions, appeals and
claims under the American with Disabilities Act or the Social Security Act, or the
constitutionality of a law.

There are two other areas in which the federal court has jurisdiction: First, when
there is diversity among the parties, for example, when none of the defendants share
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the same domicile as the plaintiff(s). In diversity jurisdiction matters there is also a
requirement that the amount in controversy is greater than $75,000. (Amount in
controversy means the value of the loss or anticipated judgment if the plaintiff is
successful.) Second, federal jurisdiction is implicated when the matter involves a
constitutional question. Constitutional-question jurisdiction usually comes up when
a party claims that a law, rule, or policy; the enforcement of a law, rule, or policy; or
the lack of enforcement of a particular rule is in violation of the U.S. Constitution.
Civil rights claims, for example, often cite a violation of the Due Process Clause and/
or the Equal Protection Clause of the 14th Amendment of the U.S. Constitution as
well as the federal Civil Rights Act of 1964.

In the case example, Wanda may need to file her claim in federal court if it turns
out that none of the defendants shares the same state citizenship as Wanda. In other
words, Wanda is a resident of State A and State A is where the accident occurred.
The other driver, however, is a citizen of State B and was just driving through State
A. In addition, the automobile company was incorporated in State C, and the airbag
company was incorporated in State D. Because there is diversity of citizenship, the
case may be heard in federal court. However, if both drivers were citizens of state A,
then Wanda would file in State A’s court.

Wanda subsequently learned that she had been fired from her state job because
she is now permanently disabled as a result of the accident. Her manager told her
that they do not employee disabled employees because it does not look good and
costs the company too much money. Wanda then might then file a claim in federal
court for a violation of the Americans with Disabilities Act.

Venue

Once jurisdiction is established there must then be a determination of the appropriate
venue. Venue determines what county or parish or circuit the case will be heard in.
Sometimes venue may be changed because of a party’s connections to court personnel
or because of the publicity a case has received in a particular venue, which may make
it impossible to seat an unbiased jury.

Courts in both federal and state jurisdictions usually follow a three-tiered system:
the trial courts; the appellate courts, which review trial court decisions; and the court
of final appeals. In the federal system, for example, the U.S. District Courts are the
trial-level courts. Each state has at least one district court. The U.S. Circuit Court
serves as the federal court of appeals. There are 13 circuits in the United States. Several
states may share a circuit court. For example, the 1st Circuit has jurisdiction over
federal appeals cases in Maine, Massachusetts, New Hampshire, Puerto Rico, and
Rhode Island. The final court of appeals in the federal system is the U.S. Supreme
Court, which is the highest court in the land. Although the Supreme Court is usually
considered an appellate court, it does have original jurisdiction in some cases, such
as cases involving ambassadors and consulates and cases between a state and the
U.S. government.1

State courts may use different language to describe their courts and social workers
need to be to be familiar with their state systems (NASW, 2003). A social worker in
New York, for example, who attends the New York Supreme Court, should be prepared
to participate in a trial, as opposed to a final court of appeals. Note also that courts
of final appeal require a party to petition the court to hear their appeal and the party
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can be turned away. In the U.S. Supreme Court and the state’s highest courts, this
petition is known as a writ of certiorari. Only 1–2% of cases filed with the United States
Supreme Court are granted certiorari.

In Wanda’s case, we will assume that both Wanda and the driver live in the same
state and the accident occurred in Anytown County. Therefore, Wanda will file her
complaint with the clerk of the trial-level court in Anytown, County, State of A. The
members of the jury in Wanda’s case will be residents of Anytown County.

How Does a Civil Case Begin?

Civil litigation starts with a written complaint that is filed with the court. Prior to
filing, however, there are often attempts, and in some cases it is a requirement, to
give notice of the complaint and settlement terms to the defendant(s). In certain cases,
the plaintiff’s attorney will send a demand letter to the defendant letting him or her
know of the plaintiff’s intent to file litigation and what it would take to settle the
matter. For lawsuits against the government, specific notice may be required. The
complaint must only give the other side notice about what the claim (or cause of
action) is and what relief is being requested. Each state has its own requirements
concerning how detailed the complaint must be. In most cases great detail is not
required.

In the case example, in conversations with Wanda’s attorney, Tom finds out that
the attorney sent a letter to all of the defendants telling them that Wanda has suffered
considerable mental and physical injury and that he plans on naming each of them
in a lawsuit. He provides the potential defendants with a dollar figure to consider
for settlement. The car and airbag company each responded that their products were
not the cause of Wanda’s injury. The other driver claims that the accident was Wanda’s
fault and that she should be paying him money. (Note that the insurance companies
will be making many of these decisions.)

Upon receiving Tom’s report that Wanda does meet the criteria for a diagnosis
of posttraumatic stress disorder, the attorney drafts a complaint. In the complaint,
the attorney details each count of negligence a well as all the injuries that Wanda
suffered. He writes that each defendant should be responsible for paying $1 million
in actual and punitive damages.

When to File the Complaint

The plaintiff must file his or her complaint within the statute of limitations set forth in
the law. The statutes define the time frame for when a complaint must be filed; the
clock begins on the date of the wrongful act that is the basis for the lawsuit. The time
frame may vary, depending on state law and the nature of the case. Some statutes
take into consideration the competency of the plaintiff in certain litigation. For example,
the statute of limitations for childhood sexual abuse may begin when the child turns 18.2

In the case example, Wanda’s attorney informs Tom that Wanda’s accident hap-
pened 21 months ago. In State A, the statute of limitations in these kinds of cases is
2 years. The attorney tells Tom he would like an evaluation done before he files the
complaint. Therefore, Tom must have his report submitted to the attorney within 3
months. Tom must seriously consider whether he can take this case because a delay
might mean that Wanda loses her chance to file her lawsuit.



41Chapter 4 Understanding Civil and Criminal Law

When the defendant answers the complaint, he or she must file a paper in which
she/he admits or denies the allegations made and states any specific defenses he or
she may have to the claims. The defenses are either procedural or substantive in
nature, for example, stating that the complaint should be dismissed because the time
of the statute of limitations has passed or the complaint was improperly served. Other
defenses will address the merits, for example, the plaintiff has failed to state a claim
on which relief can be granted. If a counterclaim is made, the plaintiff has a right to
answer the counterclaim.

Case Study

The other driver files a counterclaim accusing Wanda of negligence. The claim alleges
that Wanda caused the accident because she was texting on her cell phone. The
counterclaim also alleges that Wanda was negligent because she did not have her
car properly inspected. The car company and the airbag company both file answers
in which they deny that their products malfunctioned. The airbag company also states
a defense demanding the complaint be dismissed because the statute of limitations on
this case ran out; the statute of limitations in their state is only 1 year.

Discovery Phase of Litigation

The lawsuit now proceeds to the discovery phase of litigation. Discovery is the process
whereby information is shared and obtained between the parties. The most common
forms of discovery are interrogatories and depositions. Interrogatories are questions
that must be answered in writing and under oath. Depositions are proceedings in
which a party or a witness is examined under oath in an out-of-court setting, for
example, an attorney’s office. Discovery is an information-gathering process and ques-
tions may be asked and must be answered even though they may not be allowable
at trial. It is often hard for deponents (i.e., persons testifying at a disposition) to
understand what to do when they are asked a question and the lawyer objects, and
then tells the person he or she can answer. The objection must be made to preserve
the objection for the trial. The social worker called for deposition should become
familiar with the proceedings and rules and know what to expect before the deposition.
Other forms of discovery include production of documents, requests for admissions
to specific facts, and submission to expert evaluations.

Social workers acting in the role of a forensic expert will often be called to submit
to depositions and/or complete interrogatories. Once the expert has completed her
or his evaluation or report, that document will have been submitted to the other side
(or both sides if the expert is court appointed). The purpose of this discovery is to
gather more information about the report and the process taken by the expert to come
to her or his conclusions and recommendations.

In Wanda’s case, Tom received a notice of deposition. He arrives at the other driver’s
attorney’s office. There is a court reporter present, along with attorneys for the car
and airbag manufacturers. Tom has already notified Wanda in writing that nothing
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Wanda told him during the evaluation process is confidential. Tom will have to answer
all questions. One of the defense attorneys asks Tom what Wanda stated about her
previous experiences with trauma. Tom immediately feels resistant to discuss the fact
that Wanda told him she had been abused by her brother. However, Tom must answer
the question. Tom then testifies to that history but quickly states he did not believe
it was relevant.

During, and especially after the discovery process, the parties will be considering
settlement of their disputes. The courts have a big stake in encouraging parties to
settle, as do the parties. A recent study found that in civil matters both parties did
better at trial than they would have had they settled in only 15% of cases (Kiser,
Asher, & McShane, 2008). The court will use case management conferences and various
alternative dispute-resolution processes—such as mediation—to promote settlement.
The court’s stake in settlement is so great that evidence rules disallow the admission
of statements made in settlement proceedings. This encourages parties to be open
participants in settlement processes.

Motions may be filed with the court during the pretrial period. A motion is a
written request asking the court to take an action or to order a party to do something.
The defendant may make several motions to dismiss the complaint altogether. A party
may allege that the pleadings or complaint in and of itself does not support a cause
of action; that is, even if everything the plaintiff claims is true, there is no cause of
action for relief.

One may also argue that there are no material facts in dispute and, therefore, one
party is entitled to immediate judgment (known as a motion for summary judgment).
There may also be motions for pretrial injunctions requiring or preventing a party
from performing a particular act (e.g., selling property), or a motion for pendente lite
relief, setting forth temporary relief. For example, a court may order temporary support
and custody in a divorce action.

The Trial

If the parties do not settle their differences, a trial is held. The trial will be overseen
by a judge. The decision maker on the issue central to the litigation will either be the
judge (this is known as a bench trial) or a jury. Jury service is familiar to many because
juries are selected from the general population. The courts use public records (e.g.,
driver’s licenses and voter records) to assemble a jury pool. The pool is then narrowed
down by the voir dire or questioning process. The initial requirements for being a
juror include being over the age of majority, being a U.S. citizen, and being a citizen
in the jurisdiction where the trial is being heard. The prospective juror should not
have personal knowledge or acquaintance with either the parties or their attorneys.
A jury is picked via a process whereby the judge and the lawyers ask questions. The
lawyers exclude potential jurors based on cause or based on peremptory challenges.
Cause challenges are based on obvious biases. Peremptory challenges require no
reason. However, potential jurors cannot be excluded solely on the basis of race [see
Batson v. Kentucky (1986)]. A final jury may consist of 12 jurors (or fewer, depending
on the state rules).

At trial, the plaintiff must present his or her case first. The plaintiff and his or
her witnesses will be questioned by the plaintiff’s attorney under direct examination.
The attorney may not lead witnesses on direct examination but may elicit testimony
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through who, what, where, how, why, and when questions. The defense counsel will
have the opportunity to cross-examine each witness and may use leading questions.
A leading question suggests the answer within the question, for example, “Isn’t it true,
Ms. Smith, that you crossed against the light at the intersection?” Witnesses may only
testify to information of which they have personal knowledge. Witnesses cannot testify
to what someone else said. That is called hearsay. Witnesses cannot testify to their
opinion about something unless it is about a matter of general understanding. For
example, a witness may state, “Based on the smell of alcohol and his slurred words,
in my opinion, the defendant was drunk.”

When a forensic expert testifies, she or he may provide an opinion based on her
or his evaluation to a degree of scientific or medical certainty. The expert never gives
an opinion as to the ultimate issue, for example, “It is my opinion that the defendant
is not liable.” That is for the judge or jury to decide.

In Wanda’s trial, Tom is asked by defense counsel on cross-examination whether
he determined that Wanda’s texting on the cell phone caused the accident. Wanda’s
attorney objects saying the question is not relevant to the subject matter of his expertise
and that Tom is an expert on damages, not causation.

The plaintiff has the burden of proving his case by a preponderance of the
evidence. This means that the trier of fact (judge or jury) must be surer than not as
to liability. Some have referred to this as the 51–49% balancing test. Some civil matters
(e.g., termination of parental rights) require a higher standard of clear and convincing
evidence (see Santosky v. Kramer, 1982).

At the end of the plaintiff’s case, the defendant may move for dismissal if the
plaintiff’s case did not meet its burden of proof. If the trial continues, the defense will
present its case. The rules for direct examination and cross-examination remain. The
defendant will present his or her side of the issue and continue to try to dismantle
the plaintiff’s claims. When the case is completed, each side gets the opportunity to
present a closing argument, in which each side will summarize the evidence in their
favor to try to persuade the trier of fact to produce a verdict for their side. The lawyers
will likely discuss the credibility of witnesses. In most cases, credibility of witnesses
is the key to winning. This is why the forensic expert must be well prepared before
walking into the courtroom. The verdict will be rendered in the form of a finding of
liability on each count in the complaint, followed by an assessment of damages.
Damages may be assessed for actual losses, (i.e., what the plaintiff requires to make her
whole) and punitive damages (i.e., an amount necessary to deter future wrongdoing).

Criminal Procedure

Case Study

Margaret, a social worker, has been hired by the defense in a case in which a wife,
Beverly C., shot her husband, Ronnie. Beverly told the police she shot her husband
because they had been fighting a lot and he told her that when he was finished with
paying off his truck he was going to get rid of her once and for all. He did not need
her any more for her money. She also said that her husband beat her many times over
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the years, yet the police were called only a couple of times more than 5 years ago.
She went to court once but the judge said she was lying and dismissed the case.
Beverly’s attorney needs an expert to help the jury understand why Beverly did not
just leave.

The procedures used in criminal matters are similar to civil procedures in some
ways but are different in others.

Who Are the Parties in Criminal Matters?

The parties in criminal cases are the complainant and the defendant. The complainant
is usually the government: either state or federal government. The caption of the case
will be “The State of X versus John Smith.” In the federal courts the caption may read
“The United States of America versus Jane Smith.” The government will be represented
by district attorneys in some states, prosecutors in others. In a federal criminal case,
the government is represented by the U.S. Attorney’s Office.

In the case example, the matter will be captioned as the State of X v. Beverly
Miller. John Corcoran is the district attorney for the County of Z in the State of X.
He will be prosecuting the case on behalf of the State of X. Jerri Spencer is Beverly’s
attorney and the one who hired Margaret. Margaret will be listed as a defense expert.

What Is a Criminal Cause of Action or Violation?

Acts that are criminally unlawful are divided into two categories: those that are
considered malum in se (i.e., those that are wrong in and of themselves) and those
that are malum prohibitum (i.e., those that are prohibited by the will of the people).
Criminal acts are codified in statutory codes along with the gradation and penalties
for such acts. Crimes that are deemed malum in se are criminalized in all states. The
intentional taking of a life of a human being falls into this category. These are usually
acts for which there is universal acceptance that the behavior is wrong.3

In the case example, Beverly is initially being charged with first-degree murder.
The prosecutor is charging that Beverly planned to kill her husband so that she could
get the insurance money and get out of a bad marriage. Beverly is also being charged
with unlawful possession of a weapon and resisting arrest. When the police came to
the home one officer grabbed her arms to place her in handcuffs, Beverly became
hysterical and began flailing her arms screaming, “Don’t! Don’t!” The case has gotten
a lot of media attention and many in the community think Beverly should be punished
because there is no excuse for taking a life. The defense’s plan is to claim self-defense.

Prosecuting a Criminal Case

When prosecuting a criminal case, the government must prove all aspects of a criminal
statute. Statutes are written to describe not only the prohibited act but the state of
mind of the actor when he or she was committing the act. This is known as the mens
rea (guilty mind). The state of mind may be characterized as one or all of the following:
“Knowingly,” “intentionally,” “purposely,” or “recklessly.” The state must prove that
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the defendant “knew what he or she was doing,” “intended to do what he or she
was doing,” did something with “a purpose to cause fear,” or “did something recklessly
without regard for the danger.” The state of mind may be the difference between
first-degree murder and second-degree murder or manslaughter. It could also make
the difference between a guilty verdict and an acquittal.

In Beverly’s case, Beverly’s attorney, Jerri, has explained to both Beverly and
Margaret that the state must prove under the law that Beverly knowingly, purposefully,
and intentionally shot Ronnie. That is, she intended to kill him that day and had
thought about it in advance and thought about how she was going to do it.

There are a few exceptions to the requirement of showing intent. In matters of
strict liability, the act and the voluntary nature of the act are all that is required. For
example, not “knowing” that a person was underage is not a defense to a statutory-
rape charge.

Criminal acts are also distinguished between felonies (the more serious crimes)
and misdemeanors (less serious crimes). Some states may use different terms for distin-
guishing the seriousness of a crime or offense. A person can be charged with several
counts, depending on what took place. Beverly is being charged with a felony.

Where Criminal Matters Are Heard

As with civil matters, where criminal matters are heard depends on what the criminal
act was and where it happened. An act that violates a federal law, such as failure to
pay federal taxes or participating in insider trading, will be prosecuted in federal
court in the district to which that the state belongs. An act that is not a violation of
the federal law will be prosecuted in the particular state and county in which it
occurred. An act that is committed on federal property, regardless of the state, will
usually be prosecuted in federal court.

How Criminal Matters Proceed

Another significant difference between civil and criminal matters is how the matter
proceeds through the system. Because of the severity of the penalties in criminal
matters and the crowding of court calendars, criminal matters go through a number
of steps before going to trial. When a person is first arrested, he or she will be initially
charged in a complaint with a violation of the criminal code. The person will be
brought before a judge, in person or by phone, to have bail set. Bail is a sum of money
that the defendant must provide to the court. Bail can also be property, a surety bond,
or a combination thereof. The amount of a cash requirement may either be the full
amount or a percentage of the amount, which in many states is about 10%. The bail
may need to be backed up with collateral property. A person may also be released
on his/her own recognizance. The purpose of bail is to make sure the person appears
for further court proceedings. Because of the commonly accepted legal maxim that a
person is innocent until proven guilty, bail is not to be used for punishment or
incapacitation. However, the nature of the crime the person is accused of committing
can be used to determine flight risk. There are exceptions in which bail may be used to
incapacitate the accused but such procedures are used only in extreme circumstances.
Unfortunately, bail requirements lead to a disproportionate number of poor defen-
dants, who do not have money or property to put up, remaining confined in jail until
their trial is scheduled or until they can get a bail-reduction hearing.
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In the case example, when Beverly was initially charged the judge set bail at
$100,000. The prosecutor argued for a higher bail because Beverly had no family in
state X and was considered a flight risk. The prosecutor argued that Beverly was a
risk because of the seriousness of her crime. Although the judge was concerned about
the flight risk, he did not agree that she would be a danger to others so he set the
bail and will allow Beverly to place a 10% bond.

The bail may have provisions to it such as a “no contact with the victim” provision.
Any violation of the terms of the bail can result in revocation of the bail and incarcera-
tion until trial.

Court Appearance and Plea

When the charge is a felony, the accused shall be called for a first appearance or
arraignment, which is a formal notification of the charges against him or her. The
accused is asked to plead guilty or not guilty. The accused may also plead no contest,
which is an admission of the facts of the allegation but not an admission of guilt. A
preliminary hearing may also be set at this time. At the preliminary hearing, which
is sometimes called a probable cause hearing, evidence will be heard regarding whether
there was probable cause to arrest and charge the accused. If the court determines
that the evidence is sufficient, a bill of information is presented. However, a court could
also dismiss the charges if there is a lack of evidence or probable cause. Beverly pled
not guilty and plans to claim self-defense in that she reasonably believed that Ronnie
was going to kill her.

Federal and Grand Juries

In the federal courts and many states, a grand jury may review the criminal charges.
The prosecutor will present the evidence and witnesses to the grand jury. Although
the grand jury is drawn from the same public pool as petit jurors, the grand jury is
different. The attorneys have no say in choosing grand-jury participants. The grand-
jury members can play an active role in the process and can even ask questions. The
defendant does not present a case but may testify on request. The grand jury’s role
is to decide if there is enough evidence to proceed with an indictment. If the evidence
is insufficient the grand jury can issue a “no bill.” Although the matter is dismissed
at this point, the prosecution can reintroduce the case in the future with new or better
evidence. Double jeopardy, which is a 5th Amendment protection that stipulates that
a person cannot be tried twice for the same crime, does not apply at this stage. The
defendant may decide to enter a different plea based on the decisions of a grand jury.

Because the courts and correctional systems are so overcrowded, most defendants
are offered the opportunity to plead guilty, usually to a lesser charge. Many defendants
enter into plea agreements rather than risk going to trial, being convicted, and sen-
tenced to a significant term of incarceration or the death penalty. Although deemed
to be controversial in some law enforcement circles, plea-bargaining is an approved
practice so long as the plea is voluntary and understood by the accused.4 Whenever
the accused pleads guilty, either at the arraignment or later in the process as a result
of a plea bargain, the accused must explain in detail what he is admitting to and what
he did. The court must be sure that the person knowingly and without coercion
admitted to the crimes.
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In the case example, Beverly was indicted on first-degree murder charges. The
prosecutor approached Jerri Spencer and made an offer for a plea bargain. The prose-
cution wants Jerri to plead guilty to second-degree murder. Beverly could still face
significant jail time even though the charge would be downgraded. Jerri is concerned
about how the jury will view Beverly and does not want her to risk a trial. She asks
Margaret what she thinks. Margaret explains to Jerri that there is a significant history
of violence in this case and anyone in her Beverly’s position would have believed
Ronnie was going to kill her sooner rather than later. Beverly decides she wants to
go to trial.

The Process After the Arraignment

Once the arraignment has occurred, the process is similar to a civil proceeding. A
matter may be downgraded or remanded to the local or municipal courts.5 There will
be pretrial motions for dismissal or to clarify witness and evidence issues. There will
be pretrial conferences to set the parameters of the case and the discovery calendar.
The discovery calendar sets the time frames within which discovery (e.g., review of
documents) must be completed. These time frames may be set forth in the statutes.
For example, interrogatories must be answered within 10 days of service.

The discovery processes are also different in criminal cases. At the request of
the defendant, the prosecutors must disclose any evidence that could exculpate the
defendant or show that the accused may be innocent. However, depending on the
state, the defendant may have an obligation for reciprocal discovery. Since the mid-
1990s, more and more states have expanded the reciprocal-discovery rules for defen-
dants in the belief that it helps trial move forward (American Bar Association, 2006).

Pretrial Intervention

Some defendants may be given the opportunity to participate in a pretrial intervention
program. Pretrial intervention is a diversionary program limited to certain offenders.
Usually habitual offenders or offenders accused of violent crimes are not eligible. The
court will typically suspend the charges for a set period of time and ultimately dismiss
the charges if the defendant complies with the terms of the program.

Right to a Speedy and Public Trial

The 6th Amendment of the U.S. Constitution guarantees the right to a speedy and
public trial. However, neither the U.S. Constitution nor the Speedy Trial Act (18
U.S.C. § 3161–3174) (American Bar Association, 2006) have prevented defendants from
sometimes waiting years before the trial is heard (American Bar Association, 2006).
In the federal system, the courts will determine whether a delay has been unreasonable,
based on the length of time and reason(s) for the delay, the prejudice to the defendant
that is caused by the delay, and whether the defendant demanded a speedy trial
(Barker v. Wingo, 1972).

The Constitution also guarantees the right to a jury trial in criminal matters in
which the accused faces 6 months or more of incarceration. The jury will be picked
by the same voir dire process used in the civil trial. Juries in criminal trials usually
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consist of 12 members. However, some states have allowed juries of only six members.
A case in which the penalty on conviction is death must have a 12-member jury.

The penalties on conviction will vary according to state law. The options available
are incarceration for a set or minimum period of time and/or a fine or a fine and a
term of supervised probation. Some state sentencing structures impose increasing
penalties for multiple offenses.

At Beverly’s trial, Jerri puts Margaret on the stand to explain to the jury and the
judge about battered woman’s syndrome. Margaret explains about the long history
of domestic violence and how things had gotten worse over time. Margaret explains
why Beverly did not just leave Ronnie and how she was afraid that nobody would
believe her. Margaret testifies that the judge’s previous handling of Beverly’s case
confirmed what Ronnie always told her: that everyone would think she was a liar.
Margaret told the jury that although most people would think it was easy to just
leave an abusive partner, Beverly reasonably feared for her life. In the end, Beverly
was found not guilty.

Summary and Conclusions

The social worker’s role in civil or criminal proceedings may be that of an expert,
custody evaluator, mediator, substance-abuse evaluator, domestic violence counselor,
probation officer, child protective services worker, court worker who assesses a defen-
dant for diversionary programs, or corrections-facility counselor. The social worker
can bring his or her understanding of human behavior in individuals, groups, and
systems to the legal process (Polowy & Gilbertson, 1997). The social worker can help
the judge and/or jury fully understand behavior that may seem aberrant under normal
circumstances but that is reasonable under stressful and traumatic circumstances. The
social worker can help find solutions to long-term problems faced by courts and
criminal justice organizations. The social worker is uniquely trained to perform these
functions in these complex and important systems.6

Notes

1. 28 U.S.C. §1251
2. See, for example, Section 5533(b)(2) of Title 42 of the Pennsylvania Consolidated

Statutes, or when the victim remembers the abuse occurring (N.J.S.A §2A:61B-1(b)),
or both (5/13-202.2(b)).

3. Assisted suicide is criminally prohibited in all but one state. The U.S. Supreme
Court left this up to the states. See Gonzales v. Oregon, 546 U.S. 243 (2006): Oregon
is the only state that allows doctor-assisted suicide.

4. See Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970) and Santobello v. New York, 404 U.S.
257 (1971).

5. Again, the name of the court may vary by state. In Maryland, for example, these
courts are known as “district courts.”

6. Many schools now provide a joint degree program in law and social work. The
following is a list of universities that provide either a dual law and social work
degree, a forensic social work program, or both:
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Boston College

Boston University

Brandeis University

California State University at Los Angeles

Florida State University

Fordham University

Gonzaga University

Loyola University

New York University

Rutgers University, Camden and Newark, NJ campuses

Southern University at New Orleans

Tulane University

University of Nevada—Las Vegas

University of Alabama at Birmingham and Cumberland Law School of
Samford University

University of Illinois

University of Iowa

University of Kansas

University of Maryland, Baltimore, MD

University of Michigan

University of North Carolina Chapel Hill, NC

University of Pennsylvania

University of Toronto

Washington University of St. Louis
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Social workers often encounter catastrophic circumstances of the human condition.
Interpersonal violence, child abuse, sexual molestation, abuse and maltreatment of
the elderly, suicide and attempted suicide, homicide, and addictive disorders might
all be part of the daily experiences of the social work client. In forensic practice, social
workers will interact with a wide variety of professionals and share responsibility to
provide the client with needed services.

This chapter identifies roles of forensic professionals across and within a wide
range of disciplines. It introduces potential conflicts that might arise among forensic
professionals, describes the skills set necessary to successfully negotiate the conflicts,
and offers an example of a successful forensic project highlighting interdisciplinary
team collaboration.

Common Issues Among Professionals
In forensic practice, professionals can work on either side—prosecution or defense in
criminal matters, and plaintiff or defendant in civil matters (see chapter 4 for more
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information). Professionals will also work within the criminal justice system. This
might include jails, prisons, courts, half-way houses, and rehabilitation facilities for
offenders. Forensic practitioners are also scientists, medical professionals, and mental
health professionals and may be found in hospitals, laboratories, and clinics. “There
is literally no end to the number of disciplines that become ‘forensic’ by definition.
Nor is there an end in sight to the number of present or future specialties that may
become forensic” (Longhetti, 1983, p. 3).

Collaboration With Other Professionals
Interdisciplinary team practice systems can be complex, especially when the philosoph-
ical beliefs of members of different disciplines conflict. These philosophical differences
may include how team members define a problem and the strategies they use to solve
it. As social workers, we should respect our colleagues, especially as collaboration is
needed and is embedded in our National Association of Social Workers (NASW) Code
of Ethics (NASW, 2005).

When there is a lack of respect in interdisciplinary practice, conflict and a lack
of collaboration often results. For example, the systems dealing with child welfare
and substance abuse differ in terms of primary interventions and have been known
to have difficulty with collaboration in their interdisciplinary work. Their difficulty
in collaboration has been described as “turf wars,” protecting and defending their
own positions and purpose. The end result of this conflict is not positive for clients.
Ending the “turf wars” between agencies is necessary so that community partnerships
of agencies can come together as one. Interagency disputes and resistance toward
collaboration only slow down the process and any likely success for the client system
involved (Azzi-Lessing & Olsen, 1996; Ellertson, 1994; Salmon & Farris, 2006; Smith,
2002). The social justice system needs strong interdisciplinary team practice and collab-
oration with competent, value-oriented professionals who focus on successful commu-
nity-development tactics and techniques (Rodgers, 2000; Smith & Rodgers, 2002).

Collaboration With Clients
Social workers are well equipped through experience and education to work with
clients. They offer expertise in researching and completing life histories, providing
for people under stress, and helping individuals cope (Guin, Noble, & Merrill, 2003).
Social workers can also educate law professionals about social welfare issues (Barker &
Branson, 2000). Whether the client is the victim or perpetrator, guilty or innocent,
incarcerated or otherwise institutionalized, or living within the community, the social
worker might be part of a multidisciplinary team that includes (but is not limited to)
lawyers, police, doctors, nurses, judges, corrections officers, and parole or probation
officers. Collaborative forensic social work incorporates collaboration and legal knowl-
edge and skills with a generalist social work practice across diverse populations and
settings. This includes awareness of ethical principles such as protection, confidential-
ity, and self-determination.

Ethical Principles
Protection is central to all forensic issues; to protect the public is why laws are
created. However, there are many circumstances in which laws produce outcomes
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for individuals that are harmful or anti-therapeutic, even when the intent was to
produce a positive outcome (Wexler, 1996). Clients interacting with the legal system
(whether they are victims or perpetrators) often find the system painful, invasive,
and out of their control (Weinstein, 1997). These clients will interact with a number
of professionals and they may not be able to differentiate easily what role each
professional is supposed to play. It is important that each role be defined and distin-
guished by the professional. It is also important to explicate what information will
and will not be shared among the forensic team members. Professionals must under-
stand the obligations and constraints of the different professions, including confidenti-
ality (Holdman, 2000). Rather than relying on informal systems of interaction between
clinicians and other professionals, a more fully integrated system should be created
and the client must understand the boundaries of each relationship.

For example, as indicated in the literature (Brownell & Roberts, 2002), even if a
social worker is not directly employed by the social and criminal justice system that
required the client to seek services, many clients will nevertheless view the social
worker as a part of the system. It is critical that when a social worker initiates contact
with a client in the social justice system (SJS) the social work makes it clear that
although the client may be required to receive social work services, the social worker
is not personally requiring it: If the client chooses to terminate services the social
worker will not personally bring any sanctions against the client. However, it is also
important that the client be aware that others may bring sanctions against him/her
as a result of the termination of services.

In addition, clients may also experience frustration because they are often required
to participate in a myriad of services as a result of their involvement with the criminal
justice system, such as drug and alcohol treatment, anger management, parenting skills
courses, or mental health services (Ryan, Hatfield, & Sharma, 2007). Overburdening a
client with services, particularly those in which the client has no personal investment,
may overwhelm the client and introduce a sense of powerlessness. Personal power-
lessness over what services are received, how they are received, and for how long
can often create defense mechanisms in clients that resist the potential value of services.
Resistance to services may also arise as a result of the number of services being
mandated.

Confidentiality

When working collaboratively with other SJS workers, it is important to remember
the legal limitations placed on confidentiality with shared clients. As a social worker,
you are very aware of the concept of confidentiality. However, when you are involved
with the criminal justice system, certain exceptions to client confidentiality come into
play. It is important to recognize that many such exemptions to confidentiality only
exist with the permission of the client, and those that do not must be disclosed clearly
to the client before services begin. For example, if a client is referred to services
through probation, and the probation office wishes to be kept informed of the client’s
attendance, a social worker may only provide this information with the signed release-
of-information form provided by the client. It is critical to inform clients that social
work services will continue, even if they choose not to sign the release form; however,
it is equally important that the social worker inform the client of the possible repercus-
sions of not signing the form, such as having her/his probation violated and returning
to jail (National Association of Forensic Social Workers, 1987).
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Forming positive and respectful relationships with colleagues promotes a collabo-
rative spirit in the provision of client services, but the social worker should remember
that colleagues are not clients. They are serving as a referral source and that does not
entitle them to more information than is allowed by the client’s release-of-information
form (NASW, 2005).

There are various exemptions to confidentiality in forensic social work that go
beyond traditional exemptions, such as the social worker who is employed in a prison
and is called to testify on a client’s behalf at the client’s parole hearing. It is critical
that social workers clearly communicate all exemptions to confidentiality to clients
(Evans, 2007). Failure to do so can profoundly damage a worker–client relationship,
as a client will likely feel betrayed if the social worker discloses information to others,
particularly to those who can respond in a punitive manner, when the client was
under the impression that such information would be kept confidential.

Self-Determination

A key tenet of social work practice is the client’s right to self-determination. Clients
have a right to information about the type of treatment they are going to receive and
the efficacy of that treatment in addressing their particular problem(s). Social workers
have a legal and ethical responsibility to provide this information (NASW, 2005).
When dealing with clients, the interests of individuals often must be weighed in
relation to the needs of the larger community; thus social workers must consider
individual intervention and social justice. The client should be made aware of these
dual roles and the legal issues that create them.

Friction frequently develops between forensic professionals who fail to recognize
their responsibilities to the client. For example, probation or parole officers may
become frustrated with the perceived lack of progress of their clients in, for example,
court-ordered treatment for substance abuse, domestic violence, or child abuse, but
the social worker understands that a court-ordered client may need more time to
ready him or herself for change before the “real work” of treatment can begin.

Law enforcement professionals may also feel that the helping professionals are
“obstructing justice” when advocating for a client (e.g., perhaps to remove handcuffs
during health care procedures), whereas social workers, nurses, and other health care
workers might believe that police officers are using unnecessary force in the treatment
of the client (Friedman, 1978). Because forensic situations rarely have an easy answer,
professionals should consult honestly with one another to resolve dilemmas—
“dilemmas that often go beyond the cursory ethics education presented in much of
graduate education” (Guin et al., 2003, p. 371). There must be an understanding among
professionals of the duties and responsibilities of each profession. This can only
be accomplished through education and collaboration, and should be done in an
organized way.

Dilemmas might also occur within one’s own discipline. For example, one social
worker might be working with the victim of a sexual assault. Another social worker
might be working in the prison system with the accused perpetrator of the crime.
Each professional may have a different belief about the outcome of such offenses and
the appropriate intervention for her or his client. Collaborative forensic social workers
must be prepared to deal with these conflicts.
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A clear understanding of each discipline’s role in each case will assist professionals
in ensuring the best care for clients. The collaborative forensic social worker needs
to possess a specific skill set to successfully negotiate this field of practice.

Skills Needed for Collaborative
Forensic Social Work
There are a multitude of agencies and organizations in which social workers are
employed that will require collaborative forensic social work services. It is critical
that social workers understand the importance of these collaborative relationships in
their practice to best serve the clients, including the clients’ right to self-determination
and their dignity and worth as persons. The following skills are of particular impor-
tance for the social worker working within the social justice system such as negotiating,
sharing power, knowing your role, using a strengths-based perspective, client empow-
erment, advocacy, and communication.

Negotiating

The clinical relationship between social workers and their clients can be challenging
because of the adversarial nature of the judicial system. Because of quasi-coercive
situations in the forensic setting, the traditional social work attributes, such as empathy,
warmth, and genuineness, which are essential components of therapeutic alliance,
can be difficult to attain (Odiah, 2004). As indicated by Odiah (2004), social workers’
fiduciary responsibilities become more complex when clients’ rights to self-determina-
tion and informed consent are disregarded by psychiatric hospitals, probation/parole
officers, doctors, and judges. When considering the dignity and worth of the person,
the NASW Code of Ethics indicates that it is the social workers’ obligation to “promote
clients’ socially responsible self-determination” (NASW, 2005, p. 5). This is particularly
challenging for collaborative forensic social workers because clients often lose the
right to a substantial degree of their self-determination. It is often the role of the social
worker to serve as a negotiator on behalf of the client, always remembering the
importance of both the clients’ interests and the broader society’s interests, while
keeping social work values and ethical principles in mind.

Sharing Power

Social workers develop a shared power in partnership with clients, helping them to
cultivate a greater sense of personal power to participate in, share control of, and
influence events that affect their lives (Poorman, 2003). It is critical for collaborative
forensic social workers to understand the significance of power in SJS relationships,
particularly the innate power imbalance among the client, the collaborative forensic
social worker, and the legal system. The legal system mandates what is to occur as
a result of the offense, whereas the client attempts to satisfy those mandates. The
collaborative forensic social worker helps the client navigate the legal system while
fulfilling her/his own mandate as a social worker, all the while understanding the
unique limitations and obligations of this role because of the forensic nature of the
relationship.
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Role Awareness

It is crucial to have a clear understanding of one’s role as a social worker, particularly
if the social worker is not an employee of the legal system, but s source of assistance
to which the client is to referred by the legal system. There are many challenges to
maintaining a therapeutic alliance in forensic settings, because, as noted earlier, social
workers cannot offer clients the same confidences provided to nonclients. Odiah
(2004) captured this struggle when she wrote: “Social work ethical precepts have little
relevance in an environment where the information obtained during the therapeutic
process may be used in an adversarial setting” (p. 30).

It important that your role as a social worker is clear to both your client and
social justice colleagues, and that you educate them about your role. When everyone
involved with the client and the SJS understands that you are an advocate for the
human rights of the client, with the goal of a successful relationship between the
client and the SJS, you will be well on your way to fulfilling your role. One significant
component of this collaborative relationship is the need for all stakeholders to fully
understand the legal implications of their relationship with the client.

Adapting and Maintaining a Strengths-Based
Perspective

Studies show that the characteristics a person brings with him/her into a treatment
setting play the most significant role in effective behavior change. Unfortunately, the
criminal justice system tends to be more causation focused (e.g., Why did you do
what you did? What is wrong with you?) than strengths focused, which can result
in missed opportunities to create the greatest amount of behavioral change (Clark,
2005). An important skill when working with SJS clients is to use a strengths-based
focus with the client while the client advances the identification of her/his goals.
Using a strengths-based perspective the social worker assumes client competence and
therefore provides for a leveling of the power relationship between social workers
and clients (Cowger & Snively, 2002). The strengths-based perspective increases the
possibility of liberating people from stigmatizing diagnostic classifications, such as
that of “felon” or “addict,” which promote sickness and weakness (Cowger & Snively,
2002), and developing personally empowered positive views of one’s self. One major
goal of almost every SJS client is to remove himself/herself from the system altogether,
such as through regaining custody of his/her children or being removed from proba-
tion/parole entirely. Once this is the client-established goal, and the person’s personal
strengths have been identified, the forensic social worker can support the client in
using his/her strengths to progress.

Empowering the Client

Involvement in the social justice system will affect an individual’s sense of personal
power, especially if the involvement results in mandated services and/or incarceration.
Whether or not the social worker is employed as a part of the legal system (e.g., as
a child protective services worker), the client may use defense mechanisms, such as
projection, to claim that their SJS system workers are intentionally making life difficult
with their requirements and monitoring. Although it is important to recognize how
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the loss of autonomy creates a sense of powerlessness for clients, it is also important
not to allow defense mechanisms to blind the client from understanding that these
consequences are the results of her/his own behavior. Allowing a client to continually
blame the SJS for his or her woes will only serve to perpetuate a feeling of powerlessness
and of being victimized by the legal system (Bradley, 2003; Carlin, Gudjonsson, &
Rutter, 2005). To advance a sense of personal power with clients, it is important to
recognize that the client’s own behavior is what can reclaim her/his autonomy and
personal power. This is not to suggest that clients should be confronted in a blaming
manner, but clients should be helped to understand and accept that they are involved
with the SJS as a result of their actions, and it is their actions (i.e., working toward
their goals) that will enable them to ultimately end their relationship with the SJS.

Advocating

Signing consent forms could be considered as a type of coercion within a criminal
justice setting. Refusal to sign such a form may lead them to believe they would be
viewed negatively by persons such as probation officers and parole boards. Occasion-
ally, SJS providers may ask for an open release form, which puts no limitations on
what information can be disclosed to them about a shared client. Clients have indicated
that they have been told that they must sign the form. It is critical that the social
worker serve as an advocate for the client in these situations, because the client does
not have equal power in the SJS relationship and may feel powerless to defend him-
or herself. The social worker cannot ask a client to complete an open release-of-
information form that leaves little information confidential and expect to have an
open and honest relationship with the client (Leukefeld, 1991; Simon & Shuman, 2007).
The social worker may refuse to participate with an open release-of-information form
if the social worker feels that it is not in the best interest of the client.

Communicating

Communication is essential to collaboration. Yet, communication is challenging
because the differences in professional training across disciplines may be a source of
conflict. It is crucial for collaborative forensic social workers to realize that other
professionals are probably not trained in the strengths-based perspective, and may
often be frustrated by a substantial rate of client recidivism. Individuals who are
personally responsible for the client’s involvement with the justice system, such as
child protective services and probation/parole workers, are commonly overworked
with unrealistic caseloads that cannot possibly permit them the time necessary to
become more personally involved with their clients’ lives.

Interdisciplinary Team Practice:
The Importance of Collaboration
Interdisciplinary team practice is often used when dealing with complex social prob-
lems, for example, gangs, substance abuse, child welfare, and domestic violence.
Practitioners often need to form interagency partnerships to create a core plan, with
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the goal of having each professional “on board” with the intervention needed for the
client system. Better outcomes for individuals and families have been observed through
the use of more community- and neighborhood-based programs that work to collabo-
rate in partnerships. Collaborative efforts are often needed for offenders and crime
victims as well as for crime and other types of prevention efforts, such as substance
abuse and mental health for individuals and families at risk (Pecora, Whittaker, Maluc-
cio, & Barth, 2000; Recupero, 2008; Smith & Rodgers, 2002).

Case Study: The Mercy Center

The professional literature has emphasized the need for stronger coordination of ser-
vices and the strengthening of communities to both prevent and treat crime, such as
child maltreatment (Azzi-Lessing & Olsen, 1996; Ellertson, 1994; Smith, 2002). The
Mercy Center in Asbury Park, New Jersey, has been recognized for its efforts in
building a stronger community for families at risk, aimed at crime prevention and
system re-entry (“Mercy Center expands,” 2002; Smith & Rodgers, 2002). The Family
Resource Center program of the Mercy Center works in collaboration with the child
welfare and the criminal justice systems in providing services for both youth and
adults. Through its after-school programming, the Youth with a Purpose (YWP) program
provides positive role models and activities aimed at the enhancement of self-esteem
and peer support. The YWP program works toward the prevention of crime and youth-
gang involvement. It is intended to provide positive life choices and allows the children
to participate in cultural, social, and recreational activities.

The Mercy Center houses 50 volunteers and 25 staff members who provide assis-
tance to more than 7,000 Asbury Park residents each year. Executive Director, Veronica
Gilbert Tyson, said, “What we try to do is really empower individuals so that they can
become self-sufficient. …We don’t want to be a revolving door” (“Mercy Center
expands,” 2002, p. 2).

Among community members, the Center is known for its nonthreatening environ-
ment in which individuals feel comfortable to come and receive resources, counseling,
and support. Collaborative forensic social workers at the Center work hard to develop
a therapeutic alliance with their clients, while still needing to report on progress to
mandated referral sources (e.g., probation and parole). The program is known for
having staff members who have mastered the skills of sharing power and negotiating
while working to empower each client.

The Center created a network with other community agencies and offers a “one-
stop” approach to community practice. Services include family preservation services,
family reunification services, mentoring, after-school programming, parenting educa-
tion, substance-abuse services, the Women’s Wellness Conference, a food pantry,
and referral services. Referrals from the criminal justice system (e.g., probation, parole,
and child protective agencies) are made on a daily basis.

Forensic social workers often find themselves at the core of the SJS when working
with clients at the Mercy Center. This section of the chapter focuses on the social
worker’s integration of intervention roles and levels of practice into different disciplines
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(e.g., medical, education, child welfare, and substance abuse). A key component of
this interdisciplinary work is collaboration. Negotiation is a skill that is necessary in
working with the many different professionals involved with each client’s case.

The Women’s Wellness Conference is a well-known local community-partnership
event. This conference is facilitated by program consumers, community members, and
professionals, including social workers, nurses, lawyers, and teachers, who provide
information on child rearing, women’s health, and family relationships.

The Mercy Center model reflects what is captured in the literature regarding how
to better serve agencies: an emphasis on community collaboration and partnership,
using a strengths-based perspective aimed toward empowerment, self-sufficiency, and
the prevention of recidivism (Manalo & Meezen, 2000; Pecora et al., 2000). The
model reflects an SJS framework in which participants work to empower the client
within her or his environment, linking the client to resources within the community.

In addition, this program is sensitive to the needs of each individual or family who
uses their services and treats them as partners in a nonthreatening manner. The friendly,
nonbiased, client-centered services have been noted as necessary for consumer satisfac-
tion, service retention, and overall success. This also corresponds to the principles of
therapeutic jurisprudence (Corse, McHugh, & Gordon, 1995; Pecora et al., 2000;
Smith, 2002).

Summary and Conclusions
Although social workers are often well trained in specializations (e.g., mental health),
it is essential that they are also effective when collaborating with criminal justice
stakeholders. This requires social workers to be able to maintain strict boundaries of
confidentiality and yet collaborate with others on behalf of their clients. Interdisciplin-
ary collaboration allows for a unified set of goals that are both client-driven and yet
compliant with criminal justice system mandates.
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Social workers will probably find it necessary to interact with, assess, and develop
intervention plans for families and their individual members in a variety of settings.
Although many of us talk about “the family,” families in the United States exist in a
variety of structures and have very different needs. Single-parent families, divorced
families, lesbian and gay and transgendered families, blended families, dual-income-
earning families, and a host of other “nontraditional” families make up approximately
90% of U.S. families today (Ameristat, 2003). Although families have been changing
significantly over the past several decades, laws are still based on the notion that
most families are, or should be, made up of an economically secure husband married
to a home-making wife and their genetically connected children. As a result, many
families not only bear the brunt of political and social prejudice, but can be left without
the necessary economic and social support necessary to maintain healthy families;
that is, quality relationships, access to important resources (e.g., adequate education,
jobs, housing, food, and health care), and the ability to negotiate other systems (e.g.,
education, work, health care, and criminal justice).

Although many factors shape the development of quality family life, family laws
and policies that directly affect the formation, support, and experiences of families
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are a major player in determining which families will gain the support they need to
become or remain healthy. Laws that address intimate partner violence, marriage,
divorce, custody and adoption, reproductive rights, and policies intended to help
families balance work and home responsibilities are among those that greatly affect
the health of families. However, these laws have different effects on different types
of families, depending on a given family’s economic, racial, sexual, and gender status.
This chapter offers a framework to help social workers think critically about families
in the United States: the needs of families, the laws that directly affect families, and
the effectiveness of those laws in helping to develop and maintain healthy families.
The chapter describes the tools necessary for assessing and intervening on behalf of
families, keeping in mind that family needs often develop from the social and economic
context in which each family is situated.

Overview of Field of Practice
To understand the diversity of families, their needs, and how to help create healthy
families, we must first understand why diverse families have historically developed
in the United States, what families look like today, what laws exist regarding families,
and what social and economic issues families are facing.

History of the Family

The main reason family diversity exists today is because historic economic and social
factors have privileged and oppressed different groups of people in ways that have
encouraged and/or forced them to create a variety of family forms. Despite beliefs
that there is some form of “traditional” family that creates social and economic stability
(Baca Zinn, Eitzen, & Wells, 2007), no such family ever existed. The diversity of families
we see today comes out of a varied past based on the class, race, gender, and sexual
inequalities that different groups of people have historically faced. Because wealthy,
White, heterosexual families have held most economic, social, and political power
throughout U.S. history, their families have been, and remain, the model by which
all other families are judged. However, “The Family” that Americans now view as
the “best” (i.e., the “traditional” family) only existed for a select group of people
during a short historical period in the mid-1900s (Coontz, 1993).

Prior to the Industrial Revolution, and particularly during the premodern Colonial
period (1600s through 1800), when there were few established social institutions and
early settlers lived in an agrarian economy, White English migrants created a family
that helped them adapt to the New World. Following a Puritan model, the father
exercised authority over his wife, children, and servants (if wealthy enough to afford
them). “Family” was equivalent to social life; there was no separation between “public”
and “private” life. People lived in a “family-based economy” in which women, men,
and children worked in concert at different tasks based on age and gender to produce
the food and goods they needed (Mintz & Kellogg, 1988).

During this premodern time, wealthy White families had servants or slaves who
performed their daily tasks. Slaves were largely denied the right to form permanent
family relationships and had little access to marriage. To marry would have suggested
the social and legal expectations of remaining together, which was not possible for
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slaves, who were often sold and traded by White slave owners. Creating permanent
families would have also granted “human” status to slaves, something slave owners
did not want. Whites further denigrated Blacks by viewing them as immoral because
they engaged in sexual relations outside of marriage. By creating a legal barrier to
marriage and family, and developing a cultural view of Blacks as sexually immoral,
as well as denying Blacks the opportunity to accumulate or inherit wealth, Whites
created a historical legacy that continues to shape African American families today.

In the early 1800s, the U.S. economy began to move from an agrarian model to
an industrial one. Production of material goods moved from the home to factories,
creating a physical division between where one worked and where one lived, thus
giving rise to a “modern” age that revolved around a “family-wage economy.” Rather
than producing their own goods, families began purchasing goods based on the income
of the male wage earner (Mintz & Kellogg, 1988). As the U.S. became industrialized, the
structure and function of many families changed to meet the needs of the new economy.
For middle-class White families, the home became a woman’s world and work moved
outside the home to become a man’s world (Mintz & Kellogg, 1988).

Unlike their middle-class White counterparts, women from working-class and
poor families, as well as from families of color, had to work outside the home.
Therefore, they developed a culture of dual-income earners rather than the breadwin-
ner–homemaker model that existed among middle-class White families. Because Blacks
were continually denied access to education, jobs, and land ownership, Black men’s
ability to become sole breadwinners was thwarted, leading Black women to continue
their roles in the workforce (Wilson, 1987). Because of the economic and social mandate
of slavery, followed by continued racial discrimination, the middle-class White notion
of women’s dependence on men has existed outside the framework of African Ameri-
can experiences and beliefs (Blum & Deussen, 1996; Jarrett, 1994).

The 1930s brought the Great Depression, which forced middle-class families to
pool their resources—something lower-class families and families of color had been
doing for years. The family became less private because of the need to bond together.
Although divorce rates declined, rates of desertion soared. Because families could not
afford to support many children, public opposition to birth control began to ease. The
New Deal came into effect, the first time the government regulated family welfare
(Mintz & Kellogg, 1988).

World War II brought the United States out of economic depression and had a
great impact on families. As men were shipped off to serve in the war, middle-class
White women entered the workforce in record numbers, which caused child care to
became a problem. Because of the disruptions of the war and the attempt to recover
from the Depression, there was also a high level of instability in society and families.

After World War II, during the late 1940s and throughout the 1950s, middle-class
Whites felt the need to create stability in their lives. Women who had worked in
factories returned home to perform their housewife and mothering duties full time.
White middle-class men resumed their roles as head of household and breadwinner.
Families returned to strict gender roles that existed during the early 1900s. It was
during this 10- to 15-year period that the “golden age” of the “traditional” nuclear
family took root in the United States (Coontz, 1993).

The “golden age” was short-lived, however. The 1960s and 1970s brought new
social turmoil. Not only did we begin to see a shift from a manufacturing to a service
economy, but the Civil Rights, Women’s Rights, and Gay Liberation movements took
root and allowed people to recognize diverse interests and needs in the United States.
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Birth rates decreased, divorce rates increased, and White middle-class women reen-
tered the work force.

Social turmoil continued throughout the 1980s and 1990s, but in a different form
from preceding decades. Instead of focusing on progressive social movements, the
late 1900s saw both conservative and progressive change in which the public began
debating topics such as “diversity,” “family values,” and “same-sex marriage.” These
debates have continued into the the 21st century. In the changing landscape of the
past 30 to 40 years, we are finding that family forms continue to change dramatically.
Families with two breadwinners, single mothers, divorced parents, nonmarried cohab-
itators, and lesbian and gay partnerships are now the norm.

As this brief history shows, the structure of families is race and class specific.
Historically, families of color and working-class families were not able to form the
idealized middle-class White family form, even though they knew it existed and often
strived to achieve it. This history also shows that what most people consider the
“traditional” family is not traditional at all. Arising out of the modern era, the “tradi-
tional” family only existed for a small group of people and for a short period of time.
Yet it is the model by which all other families are judged, and on which many of our
family laws are based. As a social worker working with families, assuming there is
one correct and predominant family form can lead to mistaken assessments and
harmful interventions. It is important to understand the historical reasons why certain
families have developed as they have. It is equally important to remember that many
families are healthy even though they do not have a “traditional” structure; many
families with a “traditional” structure may face multiple problems.

Recent Demographics

According to the U.S. Census Bureau, a household “includes all the people who
occupy a housing unit as their usual place of residence,” whereas a family consists
of “a group of two or more people who reside together and who are related by
birth, marriage, or adoption” (U.S. Census Bureau, 2007). Because the governmental
definition of “family” is more limited than our own definition, we will use the data
on households in the United States to review demographic trends.

Of the 181,171,000 total household groups counted by the 2006 Census, 42.7% of
those groups are classified as “family households.” Nearly 77% of family households
consist of married partners with both spouses present; the largest age group comprises
those aged 55–64 years, and makes up 21.2% of family households with married
partners. According to the Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics
(Forum, 2008), 67% of children aged 0–17 lived with two married parents, which
represents a decline from the 1980 data, which indicates that 77% of children lived
with two married parents (Forum, 2008). The majority of family households include
at least one income earner.

Statistics reveal that contemporary family size varies by culture. The mean house-
hold size for all households is 2.57 people. According to 2006 Census data (U.S. Census
Bureau, 2006), Hispanic households tend to be the largest, with a mean of 3.34 people;
Asian households have a mean of 2.93 people per household, Black households have
a mean of 2.62 people per household, and White households have a mean of 2.54
people per household.

Poverty and access to health care affect contemporary families. Approximately
18% of children aged 0–17 live at or below the poverty level as of 2005. Although the
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rates of children living in poverty have oscillated in the past two decades, ranging
from 22% in 1993 to 16% in 2000 (Forum, 2008). In 2002, 40% of children living with
single mothers lived in poverty (Lichter & Qian, 2007). Statistics also show that about
11% of children in the United States aged 0–17 are not covered by some type of health
insurance and nearly 19% of children have not received the usual infant and early-
childhood vaccines (Lichter & Qian).

Regarding family planning, access to abortion is restricted in many states. Forty-
six states allow health care providers to refuse to perform abortion services and 43
permit entire institutions to refuse to perform abortion services. Twenty-four states
require waiting periods for women seeking abortions, generally set at 24 hours, and
36 states explicitly prohibit abortion, sometimes with the exception that the procedure
may be performed when it is necessary to protect the women’s life (Guttmacher
Institute, 2007).

As family planning often includes the choice to have children, it is important to
consider the many family configurations in which children will be raised. The institu-
tion of marriage in the United States has weakened in recent history (National Marriage
Project, 2007). Historically marriage has been the only socially acceptable form of
living arrangement for couples and families, but today this is no longer the case.
Family form diversity abounds: “Fewer adults are married, more are divorced or
remaining single, and more are living together outside of marriage or living alone.
Today, more children are born out-of-wedlock (now almost four out of ten), and more
are living in stepfamilies, with cohabiting but unmarried adults, or with a single
parent” (National Marriage Project, p. 6). Despite such trends, 85% of American people
expect to marry at some point in their lifetimes (National Marriage Project).

In addition to changing trends in marriage, data suggest that not all families
function in healthy ways. Child abuse and neglect affect approximately 12 of every
1,000 American children (Forum, 2008). Many women in families also face the threat
of violence and are nearly nine times as likely as men to experience intimate-partner
violence. In addition, 7.7% of women are raped by an intimate partner each year
(Tjaden & Thoennes, 2000). Battering also exists within same-sex relationships, al-
though rarely are the needs of those women and men met by social services or public
policy (Renzetti, 2007). These data suggest that social workers must pay attention to
many different aspects of family life, particularly as they relate to issues of gender
inequality and age-specific problems.

Current Trends

In legal terms, courts and policymakers have traditionally viewed families as having
the responsibility for raising children, and due-process protection for families is
expected under the law (Saltzman & Furman, 1999). However, such protection does
not extend beyond regulation of that which would also be in the public’s best interest.
Although social workers have limited roles in some family/legal settings (e.g., divorce
without children in the union), they have more significant roles in other legal arenas.
Because most family law is based at the state level, social workers will need to be
familiar with laws and regulations in the states in which they practice.

Social workers may work in a variety of family-related settings in which they
must help family members negotiate unhealthy family relationships. In the case of
suspected child abuse, neglect, and/or endangerment, social workers are mandated
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reporters. They may also have encounters with children through adoption or foster-
placement work, divorce proceedings involving children, and in interventions with
survivors of domestic violence (Saltzman & Furman, 1999). Social workers may also
assist in finding safe housing for survivors, especially elderly survivors, of family
violence (Saltzman & Furman).

Social workers working in prison settings will need to be familiar with the 1997
Adoption and Safe Families Act (ASFA). ASFA mandates that a state initiate termina-
tion of parental rights if that person’s child or children have “been in foster care for
15 out of the past 22 months—6 months if the child is younger than [3] years old”
(Bernstein, 2000, p. 2). Often the parents whose rights are being terminated are incarcer-
ated. Because most parents who are in prison have mandatory minimum sentences
longer than ASFA time limits, they often lose parental rights (Saltzman & Furman,
1999).

Additional issues complicate reunification between an incarcerated parent and
child. Nearly every parole and child reunification plan requires that the ex-offender
or parolee have gainful employment within days or weeks of release. In the United
States, women earn an average 38% less than men, even for the same work. Moreover,
having served time in prison restricts the type of work an ex-offender may find and
dramatically reduces the number of companies willing to hire her or him. Many of
the “pink-collar” employment opportunities requiring limited training or education
that would be a mainstay of low-income or working-on-advancement women, such
as child-care positions, teacher’s aid, nursing assistant, and recreation aides in nursing
homes are unavailable. In addition, because an ex-offender usually cannot be bonded
except by a state program, other entry-level jobs such as bank teller or even cleaning
personnel at companies that bond their employees, are unattainable.

An additional complication is that even if the ex-offender finds gainful employ-
ment, she may find her wages garnished under child-support enforcement laws (Bern-
stein, 2000, p. 5). To complicate matters, if addiction was part of the problem that
initially led to involvement with the criminal justice system, getting clean and staying
sober may require in-patient treatment, making parental responsibilities more difficult
to maintain.

Given that over 1.5 million minors have a parent in a state or federal prison,
ASFA has the potential to affect many of our nation’s children (Mumola, 2000).
Although many of these children faced family instability prior to their parent’s incarcer-
ation (Johnston, 2001), research suggests that children are greatly affected by parental
incarceration. Children experience their parent’s incarceration as a traumatic event,
thus redirecting children’s energy away from developmental tasks. The uncertainty
in their lives raises children’s stress levels. Because schools and communities have
few, if any, programs to help children of incarcerated parents, such children face a
number of barriers to successfully completing the tasks that school and home demand
(Travis & Waul, 2003).

Understanding the laws affecting a wide range of families equips social workers
with the knowledge and skills needed to help families overcome the difficulties they
face and to build healthy families. This area of family practice is in significant need
of policy reform and program development to assist these families in need.

Scope of the Problem

Social science research suggests that there is a general misconception of what families
are, what goals they can attain, and how they can accomplish those goals (Dill,
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Baca Zinn, & Patton, 1998). As discussed previously, many Americans use a narrow
definition of what constitutes a healthy family. In addition, they tend to believe that
healthy families are the key to a healthy society. Although we, as family scholars, are
certain that without healthy families, we cannot have a fully healthy society, we are
also certain that to be healthy, the social environment, including laws, must support
all families in a variety of ways.

To be “healthy,” families must meet three criteria. First, they must have quality
relationships between and among family members. Second, they must be able to
access important material resources, for example, schooling, jobs, health care, housing,
safe environments, drug and alcohol treatment, family planning, marriage, divorce,
child care, legal counseling, and psychological counseling. Third, families must be
able to negotiate the different systems through which those resources are obtained.
Families must have the ability to speak and cooperate with educators, workers, and
medical, financial, and legal officials to fully access and benefit from the resources
these people provide within their specific institutions.

Although most problems that families encounter manifest themselves within the
family (e.g., drug or alcohol abuse, intimate partner violence, child abuse, abandon-
ment), many of those problems arise out of a context that exists external to the family.
It is the social worker’s job to help families become healthy by addressing their internal
concerns, connecting them to external resources, and helping them negotiate external
systems. Because many issues that affect the health of families are shaped by a variety
of laws (both directly and indirectly aimed at families), social workers must be aware
of those laws and their impact on families.

For families to successfully navigate and access resources, there must be legal
policies in place to make doing so possible. Families need safe housing, adequate
medical care, reproductive health services, sufficient nutritional food, education, and
support services. Because of the bureaucratic nature of many of the systems offering
assistance to families, family members must have a fair level of sophistication to
navigate the systems and access such assistance. Centralization of services and a
holistic, team-oriented approach that views the entire family’s needs together and in
relationship to influences external to the family are vital to ensure continued access
to family-sustaining services (Dewees, 2006).

Relevant Theoretical Frameworks
Theory in its simplest form answers the question, “Why?” Why are some families
healthier than others? Why do some family members engage in risky or harmful
behavior? Why do laws support some families and constrain others? Different theories
prompt us to ask different questions and help us answer questions in different ways.
Because the questions we ask and the answers we get are critical to assessment and
intervention, social workers must understand a variety of theoretical frameworks to
help guide their work. There are many theories pertaining to families that are relevant
to social workers and we highlight two of them in the section that follows.

Multiracial Feminism

Overview

Multiracial feminism is important because it provides a useful framework from which to
consider how power, privilege, and oppression shape families and their interpersonal
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relations. Multiracial feminism is a social structural and constructionist approach that
places difference at the center of its analysis to examine how women are dissimilar
from one another based on race, class, and sexuality (Baca Zinn & Dill, 1996). The
theory focuses on power structures that exist both within and external to families and
that help families survive, pull families apart, and/or change families in general.

Issues Addressed

Multiracial feminism addresses three main issues that can help social workers think
about the families and family members they counsel. First, the theory recognizes that
there is no “normal” family; rather, it is critical to understand the social context in
which each family exists. Second, multiracial feminism understands power as being
central to human relations, and race, class, gender, and sexuality as fundamental
organizing principles that distribute rewards and resources in unequal ways to differ-
ent groups of people. Third, multiracial feminism recognizes that people within fami-
lies negotiate, challenge, and/or capitalize on social inequality. Social workers can
greatly benefit from understanding how multiracial feminism examines the relation-
ship between social forces and people’s negotiations of these forces in shaping fam-
ily experiences.

Life-Course Perspective

Overview

The life-course perspective (also known as the family life cycle framework) examines how
“most families, regardless of structure or composition, progress through certain pre-
dictable marker events or phases (such as marriage, the birth of a first child, children
leaving home, the death of grandparents)” (Goldenberg & Goldenberg, 2000, p. 23).
The family is a developmental system, one that changes with the events that occur
over the course of the family’s lifetime. The life-course theory maps out eight common
transition points through the life cycle: married couple, childbearing family, preschool
children, school children, teenagers, launching children into adulthood, middle-aged
parents, and aging family members. Social workers should be cautioned, however,
that because of changing factors outside of families, these transitional points are often
complicated by external factors (Goldenberg & Goldenberg, 2000).

Issues Addressed

A main issue that life-course theorists examine is the conditions under which families
cope with life changes, and the conditions under which life changes cause families
to become unstable. The social worker’s concern is to help families remain stable, or
regain stability, particularly because destabilized families tend to move away from
being healthy families. Another issue is how families might lack the flexibility or
ability to effectively make the transition through an event. To address such issues,
social workers must look at a variety of factors, including those outside families (e.g.,
social, cultural, political, economic, and community-related factors), as well as those
within families (e.g., family structure and interpersonal family dynamics) (Gold-
enberg & Goldenberg, 2000).
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Common Practice Settings
Social workers who deal with families may find themselves in a variety of work
settings completing many different tasks. For example, they may be involved in public
and/or private human service agencies in the planning and implementation of services
to single women who become pregnant (i.e., single-parent services). These services
typically include counseling about the choices surrounding continuing the pregnancy,
childbirth preparation, legal counseling regarding parental rights, family planning,
education and employment counseling, money-management counseling, and child-
care and child-development counseling (Zastrow, 2004).

Social workers involved in family issues may have a place in the courtroom,
testifying about the best custody situation for a child whose parents are separating,
divorcing, or in a custody dispute. Such testimony would be based on the prescribed
involvement with family members in interview settings, home visits, and review of
materials. In supervised custody arrangements, social workers may find themselves
supervising visitation between parents and children. In cases of family violence, social
workers may provide crisis intervention and long-term counseling to the adult, child,
or elderly survivors. They may also serve as legal advocates who accompany survivors
of violence to court-related appointments. In addition, social workers may provide
safety planning to children and families who are attempting reunification into a
previously violent home.

Should a parent relinquish parental rights and a child be placed in foster care,
pending adoption social workers may be involved in recruitment, selection, and
training of foster parents as well as in counseling parents who are considering placing
their children for adoption. In certain adoptions, social workers may make home visits
and file reports regarding the home environment into which a potential adopted child
would be placed. They also may work with a variety of parents, including single and
same-sex parents.

VOICES FROM THE FIELD

Ken Lewis, EdS, PhD

Director, Child Custody Evaluation Services of Philadelphia, Inc.

Agency Setting

Although my home office is in Philadelphia, I accept court appointments around the
country. Some appointments are for joint- or sole-custody evaluations; some are for custody
modifications; and some are for specific problems like Parental Alienation, Separation
of Siblings, Parentification, Vulnerable Child Syndrome, and so on.

Practice Responsibilities

Imagine you are a forensic social worker in the area of child custody. A family court
judge appoints you to recommend the best custody arrangement for a child whose parents
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are divorcing. Your responsibility includes deciding where the child should go to school,
how often the child should spend time with each parent, what telephone contacts should
be allowed with the other parent, who should be the child’s primary doctor, what religious
activities should be allowed, how and where the child should spend summers…and a
variety of other things that relate to the child’s life. Wouldn’t this be awesome responsibility!
This is the job of a Child Custody Evaluator. It is child advocacy in domestic relations
litigation.

Expertise Required

Knowledge of social work and the social sciences in general are required. An advanced
degree in any social science (social work, psychology, sociology, anthropology) is
important when you need to interview parents and other references from different ethnic
and cultural backgrounds. Additionally, one must have good observation and interviewing
abilities, clear report-writing skills, and cross-examination experience in court. Social
work skills are important for comprehensive child-centered evaluations and home studies.

Here are more details about the skills required for this work:

1. Observations. Observe children in their home environments. Spend equal time
observing the children in the presence of each parent. During these observations, collect
data that portrays each parent’s parenting style. Organize the data to identify each
parent’s strengths and weaknesses. Although it is usually not wise to ask children directly
about parental preference, listening to their experiences will often provide clues about
which residence will serve their best interests.

2. Interviews. Interview the parents and collaterals (teachers, ministers, doctors,
family members, neighbors, godparents, and others) to learn about the child’s history.
Collaterals can provide relevant data that either confirms or denies the allegations that
one parent may make against the other parent. Spend private time with the child to
understand his or her feelings.

3. Listening Skills. The social work skill of listening is unquestionably a requirement
for custody-evaluation work. Sometimes what is behind the words is more important than
what is actually said. Data derives from what is said and what is observed, not from
what you think a person feels when that person is talking.

4. Evaluating Documents. Review legal documents presented by the attorneys and
review other documents provided by the parents (such as diaries, photographs, letters,
etc.) These documents will help you develop questions for your interviews. Be careful
about self-serving documents because often the parents (and lawyers) attempt to persuade
you through their maneuvers.

Practice Challenges

When I accepted my first case as a Custody Evaluator, I spent 10 hours on it. I spoke
with both parents, family members, neighbors, and school teachers; and I spent private
time with the two children. When I wrote my report, I recommended custody and visitation
based on what I felt was best for those children. But one parent did not agree with my
conclusions, and the case went to court. At trial, the disagreeable parent’s attorney tore
me apart. When the attorney asked me if I could support my conclusions with data, I
was stumped. I learned from that experience that effective expert testimony requires
evidence, not feelings and emotions. I learned that evaluators should collect data; then
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organize that data, and draw conclusions from it. The conclusions arrived at should form
the basis of the recommendations.

Sensitivity to racial, ethnic, and cultural activities within the family of the child whom
you are evaluating can be a challenging but important dimension of a comprehensive
custody evaluation. This is particularly true when the contesting parents themselves hold
divergent views on how their child should be reared. Likewise, gender differences can
be equally challenging. What do you do when one parent insists that he or she can raise
the couple’s child better than the other parent solely because of gender similarity? A well-
trained social worker should be able to look beyond stereotypes and focus on the child’s
history, the child’s current situation, and the child’s future. For me, these issues have been
the most challenging because they have caused me to inquire deeper into the child’s needs.

Professional Involvement

Because social workers will find themselves in a variety of settings, and administrating
different types of services, they may be completing their job duties in concert with other
human service, medical, educational, and governmental agents. For example, their super-
visors may include school personnel (in an educational setting) or hospital administrators
(in a health care setting). In addition, although social workers may have a set of assigned
tasks as part of their job descriptions, informal assessment and referral to additional
services may become part of the scope of effective job completion. For example, in the
educational setting, the social worker’s job may include interventions targeted toward a
child in the school setting. However, to more effectively meet the needs of the child,
referrals for additional human services, health care, or counseling may be needed for
the entire family.

Roles of Collaborative Teams in System
Nearly every social worker is working in social welfare, a broad term that comprehen-
sively explains social workers’ duties, and indicates that their involvement can be
with any or all of the following professionals: psychiatrists, psychologists, nurses,
attorneys, recreational therapists, teachers, physicians, urban planners, prison adminis-
trators, legal system representatives, and caregivers (Zastrow, 2004, p. 7). Because the
services provided to families are potentially broad in scope, the social worker may
provide a number of services to family members, including personal, protective,
informational and/or advisory, and maintenance services (Zastrow, 2004, p. 10). The
collaborative team would be made up of the appropriate individuals, based on the
setting in which the social worker encounters the family in need of services. To help
lead all families toward health, social workers may need to help members of their
collaborative team gain a broader understanding of families and their needs.

Assessment, Prevention, and Intervention

Assessment and intervention in the family setting may involve different types of
assessment instruments. Acquiring background information on family functioning
and the provision of basic human needs would be an initial assessment completed
by a social worker. Social workers would need to assess basic human needs (e.g.,
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access to safe housing, nutritional food, and basic health care) before they perform
more in-depth assessments. Although a detailed explanation of specific assessment
and treatment tools is beyond the scope of this chapter, many valuable tools are
available. Assessments used with families may include instruments such as the Family
Support Scale (Dunst, Trivette, & Deal, 1988) and the Social Support Inventory (Tim-
merman, Emanuels-Zuurveen, & Emmelkamp, 2000). Setting-specific assessments may
include the School Functioning Assessment for a child in a school setting, or any of
the U.S. Department of Labor Work Force Readiness Credential for someone seeking
employment services to support her or his family (Coster, Deeney, Haltiwanger, &
Haley, 2008; National Workforce Readiness Council, 2007). Other assessments, such
as for a domestic violence situation, may involve determining the current safety of
the family and the acquisition of necessary housing, food, and educational resources
in the event of the removal of one or more family members from their home.

Regarding intervention, multiple therapies have been shown to be effective in a
variety of ways. For example, multisystemic therapy is an effective intervention for
those working with juvenile offenders and youth with serious antisocial behavior
(Henggeler, 1997). Other therapies include Brief Strategic Family Therapy, Family
Behavior Therapy, Functional Family Therapy, and Multidimensional Family Therapy.
(For additional information on these therapies and their effectiveness, see Austin,
MacGowen, & Wagner, 2005.) Knowing which assessment tool and intervention strat-
egy is appropriate for a given family situation is important in helping to create
healthy families.

Skills, Stories, and Case Studies
To help build healthy families, social workers in family services must guard against
potential biases toward what constitutes a “good” or “normal” family, based on their
own experiences. There is some evidence, for example, that social workers prefer—and
therefore recommend to the court—a continuing placement with a middle-class foster
family as opposed to reunification with a child’s working-class family, even if the
reasons for foster placement have been resolved, simply because the social worker
feels that the child would have better opportunities with the middle-class family
(Saltzman & Furman, 1999). Advocacy for the child’s best interest is paramount, but
social workers must carefully consider their own prejudices when they consider what
constitutes the “best” placement.

Cultural understanding across a spectrum of family types, family rituals, and
family expectations is also a key skill in effective family practice. Culture includes more
than ethnicity or geographic nationality. It also includes levels of group identification,
heritage, history, norms, and values passed down across generations. As discussed
earlier, for example, some family groups have always required dual wage-earners to
work outside the home, thus relegating child-care or home-care responsibilities to
younger members of the family. Such a configuration may be perfectly functional and
healthy for all participants, and must be judged according to the norms of that family,
not the “ideal” family a social worker may think “should” exist.
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VOICES FROM THE FIELD

Ruth S. Angaran, MEd, MSW, LCSW

Owner, Counseling Associates, P.A.

Field of Practice

I am in private clinical practice. My connection to forensic work is through custody
evaluations, parenting coordination, and divorce coaching on a collaborative divorce
team.

Position

I own Counseling Associates, P.A., a private for-profit counseling practice with six other
practitioners in the office.

Agency Setting

Counseling Associates has been around in Gainesville, Florida, for approximately 30
years. We conduct the usual therapies, and about half of our practice is involved with
divorcing couples and their children.

Practice Responsibilities

I conduct a team-custody evaluation with Dr. Thomas N. Dikel, a very talented neuropsy-
chologist in my practice. I manage the office, pay the bills, and answer the phones! And
I see the normal caseload of clients’ problems: depression, anxiety, some who are very
seriously ill referred directly from the local mental health inpatient facility. The rest of the
time I deal with high-conflict divorcing parents, assisting them with their communication
and acceptance issues; with collaborating couples seeking a collaborative divorce; and
with couples and their children post-divorce as a parenting coordinator. I also evaluate
couples as to their suitability for a rotating custody. Occasionally I have done adoption
home-studies for private adoptions. And the court sometimes appoints me to supervise
reconciling parents and children following allegations of abuse (where the accused parent
has been ordered to see the child at the Visitation Center only). In these cases I get to
know all the parties, observe them together, and facilitate more and more time unsuper-
vised when I deem it is warranted.

Expertise Required

I have a master’s degree in clinical social work and did doctoral training in a dual
master’s/PhD program at Ohio State in clinical social work. I have also trained in
family mediation, (40 hrs.) parenting coordinator training (20 hrs.), divorce-coaching for
collaborative divorce cases (16 hrs.), plus countless continuing education units (CEU) in
custody evaluation issues. I learned to testify in court from my mentor in the practice, Dr.
Mary Horn, who did this for years and years. She wanted to let it go and to pass it on.
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I observed her in interviews, I observed her in court. She asked the judges to allow me
to sit in just to hear her part of the testimony. Invaluable experience! Then I read and
read everything I could get my hands on about evaluation procedures and guidelines
and conducting a balanced investigation into allegations from the partners involved in
the divorce.

Practice Challenges

The challenges are making sure that I stay abreast of laws and rules in family law, and
concepts in mediation and collaboration; finding the most effective way to facilitate
agreement or cooperation between co-parents who loathe each other for the sake of the
children in the middle, and simply maintaining my cool.

Common Legal and/or Ethical Issues

Recently, I was faced with having to reexamine my informed-consent procedures. I read
in the most recent literature on the subject that working with the attorneys involved to
cover all the issues, both legal and mental health, is probably the most advised way to
go. The clients need to understand what my role is, what the process is and is not, and
what the result will be. Often they have misunderstood that the custody-evaluation process
is not confidential. I find that I am a lioness protecting her cubs when it comes to protecting
the children from their angry parents, so I do a really thorough job explaining the process
to them and how they should answer if they feel that I have asked a question that is
going to put them on the hot seat. We also encountered a father who was angry after
the report was complete; he felt that the children’s counselor was unethical in speaking
with me based solely on the authorization of their mother. We researched it, while
consulting experts, to explain that if he had refused permission we would have just taken
it to the judge to decide…which she would have granted more than likely, and he would
have appeared to be obstructionist.

Brief Description of Collaborative Activities
With Professionals and/or Other Stakeholders

I am a member of Association of Family and Conciliation Courts (AFCC) and the Florida
Chapter of that national organization. It is a collaboration that occurs across professional
lines. Most of what I do every day is about working to cooperate or collaborate: on a
collaborative divorce team, on an assignment to facilitate reconciliation of a parent with
a child (working with agencies, attorneys, parents and judges).

I am also an active member of the local Family Law Advisory Group (FLAG) whose
membership includes professionals across the professions.

Additional Information

I encourage social workers in training to get all the experience they can in the forensic
arena. If they are willing to put their belief in themselves on the line—by testifying in
court—this is a very rewarding arena. It takes courage; it takes training; it takes being
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very thorough and very honest. Otherwise, you will never gain the respect of the attorneys
and the judges without whom you will not be able to do the work!

Case Study: The Need for Cultural Understanding

The case of Theresa B., a White, 26-year-old mother of a biracial 7-year-old daughter,
demonstrates some ways social workers may become involved with a family in need
of services in which they need to show not only cultural understanding, but also an
understanding of structural forces and constraints. Theresa was convicted of attempted
murder when she was 24 years old. Under the influence of drugs and alcohol, and
possibly based on unaddressed psychiatric problems, Theresa stabbed her father
repeatedly at their home, thinking he was attacking her. Her father, though he required
prolonged medical care, survived the attack and eventually resumed a normal life. A
social worker was involved with the family while the father was hospitalized because
the family had no health care coverage and required access to in-home nursing care
that they could not afford. The social worker helped the family access the required
health care and other agencies that provided medical assistance to the father. The
social worker also assisted with child care for their granddaughter during the convales-
cence and recovery period.

Once arrested, Theresa was consumed with remorse and became suicidal; she
was consequently placed on suicide watch awaiting her trial. Social workers visited
her at the county jail where she was held without bond until her trial. The testimony
and assessments of the social workers and psychiatrists who interviewed her were part
of the legal process that determined Theresa should serve a 10-year term for her
actions. Once incarcerated, social workers at the prison assessed her again, and
developed a treatment plan for Theresa’s addiction and anger issues. Her long-time
boyfriend, an IV-drug user, died of an overdose shortly after she was incarcerated
and, because he was not immediate family, there was no provision for her to be able
to attend a private viewing of his remains or to attend the funeral. Social workers ran
the grief management support group and saw Theresa individually as she coped with
this loss. She became suicidal again at this time, and remained under the care of
counselors and a psychiatrist, who prescribed psychotropic medication.

Because Theresa’s sentence was long, and because social workers for the child-
welfare services organization in her state determined Theresa’s parents’ home not to
be the best placement for her daughter’s long-term best interests, they started the
process of terminating Theresa’s parental rights, which ultimately were terminated.
Social workers were part of the process as they worked on her daughter’s behalf,
assessing the girl’s performance in school and at home, as well as her current and
projected relationship with her mother and extended family, and making recommenda-
tions to the court as to what placement would suit her needs most effectively in the
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long term. Rather than the same social worker completing all the phases of intervention
in this case, many social workers were involved in the various needs this family
presented. Theresa’s case illustrates the need for social workers to carefully assess
each person’s life circumstances, needs, and limitations. Because many factors shape
people’s lives in a variety of ways, social workers must be careful to assess many
issues that may force them to reconsider their own definitions and assumptions about
what makes for a healthy family.

Summary and Conclusions
In the United States, we have diverse families who face a multitude of issues, concerns,
and problems. Family is only one social institution, but it intersects with many other
institutions such as work, education, health care, and criminal justice. This intersection
means that what happens in one institution often affects families as well. In addition,
families, like all social institutions, are shaped by structures of race, class, gender,
and sexuality that socially locate families in different ways and offer unequal access
to economic, social, and cultural resources that families need to remain healthy. Family
structure does not determine the health of a family. Families of all shapes and sizes—
single-parent families, divorced families, lesbian and gay families, blended families,
dual-income-earning families, and many other “nontraditional” families—form quality
interpersonal family relationships, have access to important resources, and can negoti-
ate other social systems and institutions. However, many families, regardless of struc-
ture, are not healthy. The following list offers a summary of points we suggest will help
social workers become more successful in helping families move toward good health:

■ External structures of race, class, gender, and sexuality shape family experiences
in many different and unequal ways.

■ Historical and social factors shape family structures in different ways, but this
does not mean that some family structures are better than others.

■ Family law is often based on the assumption that a specific family structure
(e.g., the “traditional” nuclear family) has always and should always exist,
even though 80–90% of our families are not structured that way. Policymakers
often assume that having such a structure makes families healthy, despite social
science data that directly challenge this assumption.

■ Families are interconnected to many other social institutions. Therefore, laws
that are meant to affect other institutions often greatly affect families.

We encourage social workers to incorporate a critical perspective that questions the
structures, laws, institutions, and access to resources that shape families and interper-
sonal relationships within families. We also encourage social workers to use a critical
perspective to help families become healthy in the broadest sense: to form quality
interpersonal family relationships, have access to important resources, and negotiate
other social systems and institutions.
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Social Services:
Meeting Basic
Human Needs of
Income, Food,
and Shelter 7

Anne Sparks

Through the passage of the Social Security Act of 1935, the United States made a
commitment to provide a national safety net for poor and vulnerable populations.
The Act established a social justice framework that includes governmental and societal
responsibility for assisting individuals and families who have difficulty meeting their
basic human needs. This chapter focuses on the key role of social work professionals
in establishing, maintaining, and improving programs needed to ensure a basic level
of income for families with children (i.e., income security), access to adequate nutrition
(i.e., food security), and access to adequate shelter (i.e., housing security). The activities
of social workers in legal arenas affecting basic human needs include influencing
the passage and implementation of laws that establish programs (and standards of
eligibility) and advocating for clients’ rights to access programs, as well as directly
serving clients involved with the criminal justice system (both offenders and victims).

The general category of people whose basic needs have not been, or may not be,
adequately met includes those considered poor (i.e., living at or below the poverty
level), those living in economically distressed communities that lack adequate
resources, and those who are vulnerable due to as a result of factors such as age
and discrimination based on gender or race/ethnicity. Women have been considered
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vulnerable because of barriers to employment, lower earnings in comparison to simi-
larly employed men, and (for mothers) the responsibilities of caring for children.
Women subjected to violence and abuse are considered particularly vulnerable, and
social work has provided leadership in advocating and developing specialized services
for battered women and their children. Children are vulnerable because of their
dependence on others and their environment for healthy development. In 2006, 17%
of children in the United States lived in families officially considered poor, and African
American and Latino families with children were more than twice as likely as White
families with children to experience economic hardships (National Center for Children
in Poverty, 2007).

As part of our ethical duty to promote the general welfare of society, social workers
contribute to the ongoing debate about how to create and maintain “living conditions
conducive to the fulfillment of basic human needs” (National Association of Social
Workers [NASW], 1999, pp. 26–27); as practitioners we use our professional knowledge
and skill to connect individual clients with basic resources. Social workers collaborate
with other professions and interest groups to establish programs and services at local,
state, and national levels and to monitor programs’ responsiveness and adequacy.
The fact that people who grow up in poverty face a greater likelihood of experiencing
incarceration makes it especially important to focus on the needs of offenders who
reenter poor communities after serving their sentences. Some victims of crime, particu-
larly women with children who attempt to leave a domestic violence situation, are
also at high risk for poverty.

Social work has long been involved with public welfare agencies and their income-
maintenance function. The profession’s advocacy role is evident in the strong opposi-
tion it mobilized to the initiative known as “welfare reform” that ended Aid to Families
with Dependent Children (AFDC) in 1996 and replaced it with Temporary Assistance
to Needy Families (TANF). The profession has supported expansion of national pro-
grams to prevent hunger such as as the Food Stamps Program and the National School
Lunch Program, and social workers at the local level play key roles in developing
and maintaining emergency food resources such as community meals, soup kitchens,
and food pantries. The profession’s involvement in the housing arena includes advocat-
ing for subsidized housing for people with low and moderate incomes; at local and
state levels, social workers have helped create residential programs to meet the needs
of specific groups such as offenders reentering the community who need treatment
for substance abuse.

This chapter provides a brief overview of these arenas of basic human needs
(public assistance, food insecurity, and housing) and discusses describes the challenges
faced by social workers who serve populations with these needs, including offenders
and victims of crime. The chapter draws particular attention to the current increase
in vulnerability to homelessness caused by the housing-foreclosure crisis and suggests
that to contribute to the establishment of a more effective “safety net,” social workers
must develop expertise in analyzing and influencing economic policy.

Public Assistance or “Welfare”
The Social Security Act of 1935 established Aid to Dependent Children (later known
as AFDC). The program provided assistance to children in poor families without a
male breadwinner, based on the rationale that mothers were needed by their children
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and should not be forced to work outside the home. During the 1970s, as role expecta-
tions based on gender changed and more mothers entered the labor market, public
debate began to focus on the increase in the number of female-headed households
that received public assistance. During the 1980s, criticisms of AFDC were bolstered
by concerns that childbearing among unmarried adolescents had increased, and many
unmarried fathers took no financial responsibility for their children. The push for
welfare reform gained momentum from the argument that welfare dependency was
becoming a way of life for some families and from recognition that the bureaucratic
culture of AFDC did not provide resources, nor encourage development of skills that
would enable recipients to become self-sufficient. Although research did not support
claims that poverty was caused by the childbearing of unmarried women, such ideas
continued to influence the public. Qualitative researchers found that although AFDC
recipients often sought employment, low-wage jobs did not provide the income or
stability they needed in order to care for their children adequately (Edin & Lein, 1997).
Nevertheless, the Personal Responsibility and Work Opportunity Act (PRWOA) of 1996
became law, ending AFDC and establishing Temporary Assistance for Needy Families.

Fundamental changes in public assistance as a result of PRWOA include the
limiting of receipt of cash assistance to a maximum of five 5 years in a person’s
lifetime, the requirement that recipients must participate in work or work-related
activities, and new latitude for each state in deciding how to spend TANF funds
(which are now received as a Block Grant). During the first five 5 years of welfare
reform, a strong economy and the increased earned-income tax credit (EITC) made it
possible for many TANF recipients (primarily single mothers) to transition successfully
from welfare to work. Some in this group received training that enabled them to
obtain jobs with benefits and the possibility of advancement; others, however, obtained
low-wage positions without benefits or job security. A study of the impact of welfare
reform that focused on the income of former recipients found that one group had
increased their income since leaving TANF, whereas another group had dropped into
deeper poverty (Acs & Loprest, 2007). Some recipients who haven’t benefited from
work-preparation programs have been permitted to continue as TANF recipients as
a result of documented hardships (e.g., severe health problems or caring for family
members with disabilities). Allard (2002) found that 42 states were enforcing a lifetime
ban preventing felony drug offenders from ever receiving welfare.

Regulations in the most recent reauthorization of TANF place more requirements
on the states, including new restrictions on what states are allowed to count as work
or work-related activities for current recipients. The National Association of Social
Workers (NASW) and the Child Welfare League of America (CWLA) unsuccessfully
campaigned against the new rules (CWLA, 2006; NASW, 2006a). In testimony to the
House Committee on Ways and Means, NASW (2006b) pointed out that meeting the
new rules would increase recipients’ needs for child care, although no additional
funding for child care was being provided. The Center for Law and Social Policy
(2007) recommended to the House Ways and Means Committee that Congress remove
arbitrary limits on education and training for TANF recipients, allow modifications
of participation requirements for individuals with disabilities, and restore cuts in
funding for child-support enforcement.

The limitations of the assumptions underlying TANF and the inability of the
program to respond to the recent sharp increases in costs of food and fuel (while
homelessness and unemployment rise) raise profound concerns (Dillon, 2008). Social
workers as individual professionals and as members of organizations and coalitions
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are encouraged to use advocacy skills to strengthen the safety-net function of TANF
and improve its ability to lead to stable, decently paying employment. Social workers
providing services to potential, current, or former TANF recipients should familiarize
themselves with NASW’s policy statement on TANF (NASW, 2006c) and obtain guid-
ance from their state NASW chapter as well as the national NASW office in order to
advocate effectively (NASW, 2007).

Because of variations among the states in regulations and the amount of cash
assistance a family may receive per month, there is no manual that can be used in
every state to inform TANF applicants and recipients of all relevant procedures,
available benefits, and eligibility requirements. The eligibility of ex-offenders for TANF
also varies from state to state. However, in all states, applicants and recipients do
have the right to request a Fair Hearing when they believe that an adverse decision
affecting their status was incorrect. Such decisions include denying benefits, sanc-
tioning a client, and terminating benefits. Besides setting the individual maximum
lifetime limit of five 5 years on receiving TANF (although permitting states to grant
some exemptions), federal regulations require that states sanction recipients by
decreasing their cash assistance when recipients fail to comply with work require-
ments. Social workers serving low-income families need to be aware of the hardships
that sanctioning causes (Reichman, Teitler, & Curtis, 2005) and the rights of recipients
to appeal the decision to impose sanctions (as well as decisions to deny and terminate
benefits) through the Fair Hearing procedure (U.S. Department of Public Health and
Human Services, 2007a). Lens (2006) analyzed administrative data from Fair Hearing
decisions in Texas and found that 49% of the hearings resulted in reversing the action
that had been taken by the welfare office. The Fair Hearing records showed that the
most frequent reasons for reversing decisions were that welfare workers had failed
to provide or obtain necessary information, had applied the rules too rigidly without
considering the goals of the program, or had entered case information incorrectly (Lens,
2006). Social workers should obtain information about the policies and procedures of
the welfare offices serving their clients. If a client receives a notice of denial, sanction,
or termination from TANF, the social worker should explore with the client whether
grounds may exist for appealing this decision (e.g., the possibility of administrative
error or documented conditions that interfere with the clients’ ability to understand
and comply with requirements). If such grounds exist, the client may decide to request
a Fair Hearing. Social workers also need to be aware of TANF’s Family Violence
Option (FVO), which gives states the flexibility to exempt victims of domestic violence
from certain program requirements and to extend the time limits on benefits so they
can obtain safety for themselves and their children (Postmus & Ah Hahn, 2007).

Food Insecurity

To indicate the degree to which people lack adequate means of obtaining food and
risk malnourishment, the U.S. Department of Agriculture (USDA) has replaced the
term “hunger” with two categories of “food insecurity”: Low food security means that
people have a reduced quality or quantity of food because of budget limitations; very
low food security means that people have to cut back on eating or they skip meals
on a frequent basis. In 2006, 35.5 million people in the United States lived in households
considered to be “food insecure” (Food Research & Action Center, n.d.a).
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The main safety net provided by the federal government for people experiencing
food insecurity is the Food Stamp Program, which subsidizes the purchase of food
by low-income individuals and families through an electronic benefit transfer system.
In 2003, 55% of households using food stamps contained children, 18% contained an
elderly person, and 23% contained a disabled person (Food Research & Action Center,
n.d.b). Eligibility requirements vary somewhat from state to state, but, in general,
households with a net income equal to or less than 100% of the poverty guidelines are
eligible (U.S. Department of Agriculture, 2007). Poverty-level income for a household of
four in 2007 was $20,650 (United States Department of Health & Human Services,
2007b). Food stamps, combined with unemployment insurance, help prevent hunger
in communities facing the loss of jobs. However, only 57% of the working-poor families
that are eligible for food stamps receive them (America’s Second Harvest, 2007).

A survey of 23 U.S. cities found that the needs for emergency food assistance
were not adequately met in 2007, and 19 of the 23 cities expected the demand for
food assistance to increase in 2008 (U.S. Conference of Mayors, 2007). The survey
found that, in addition to factors of poverty, unemployment, and high housing costs,
the recent jump in foreclosures on mortgages and increases in the cost of living,
including food costs, exacerbated the current “hunger crisis” (p. i). Cities reported
that, because the Food Stamp Program benefit levels have not kept up with the
increasing price of food, some families use up their monthly allotment of food stamps
before the month ends and then seek emergency food assistance (U.S. Conference of
Mayors). However, the quantity of food available for distribution on an emergency
basis has decreased because of a drop both in donations from supermarkets (as
inventory tracking has improved) and in supplies coming from the federal Agriculture
Department’s Bonus Commodity Program. Food banks across the country are currently
reporting critical shortages (America’s Second Harvest, 2007). Social workers are
involved in local campaigns to collect money and food in response to these shortages,
but in order to meet needs on a national level, local efforts need have to join larger
scale efforts such as the Food Research and Action Center’s Campaign to End Child-
hood Hunger (Food Research & Action Center, n.d.c).

Homelessness
National policy began to address the needs of homeless people in 1987 through the
Stewart B. McKinney Homeless Assistance Act. During the 1990s, shelter services
expanded throughout the United States, and increased numbers of people sought
these services. According to Burt (2001, p. 1), “On any given day, at least 800,000
people are homeless in the United States, including about 200,000 children in homeless
families.” Social workers provide a variety of services to individuals and families who
are homeless (or in danger of becoming homeless) and also work at local, state, and
national levels to improve these services and address the causes of homelessness. The
groups at greatest risk of becoming homeless are those with incomes below the poverty
level who cannot afford housing (Burt, 2001). Physical disabilities and health and
mental health problems (including substance abuse) are risk factors, as are limited
education or skills training, and the gap between wages for unskilled work and the
cost of housing (Burt, 2001). For youth, experiences of physical and sexual abuse,
foster home placement, and incarceration (for males) are predictors of homelessness.
Children who experience homelessness have more cognitive and emotional difficulties
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than other children and are also at greater risk for homelessness in adulthood (Burt,
2001). The experience of even a brief period of homelessness, for children or adults,
is stressful and disruptive.

In a 2007 survey of 23 major cities, the U.S. Conference of Mayors (2007) found
that 23% of those using emergency shelters and transitional housing programs were
members of homeless families, whereas 76% were single adults, and 1% were unaccom-
panied youth. Six cities reported an increase in the overall number of people, and 10
cities reported an increase in the number of households with children who used
shelters and transitional housing services in 2007. Twelve cities reported that they
were not able to serve everyone who requested shelter. Cities in 2007 identified the
lack of affordable housing, poverty, and domestic violence as common causes of
homelessness for households with children; for single individuals, the most common
causes were mental illness and substance abuse. Fifteen of the surveyed cities predicted
that there will be an increase in requests for emergency shelter among households
with children in 2008 as a result of the foreclosure crisis and increases in poverty.
The most common response of officials surveyed to the question of what their city
needed to do to reduce homelessness given by officials surveyed was to provide more
permanent housing (U.S. Conference of Mayors, 2007). Although generally critical of
federal housing policy, social work analysts support programs such as Section 8
housing vouchers, which expand opportunities for the poor to obtain decent housing
in economically stable communities (Gilbert & Terrell, 2005). The Violence Against
Women Act includes funding for emergency shelters, transitional housing, and perma-
nent housing for victims of domestic violence (National Low Income Housing Coali-
tion, 2007).

Stable housing is frequently mentioned as one of the major needs of offenders
upon their release from jail and prison (see chapter 20, “Reentry in the 21st Century”).
Programs that involve key stakeholders in the community and provide a structured
transitional experience for offenders leaving jail or prison report a below-average rate
of recidivism among their clients (Yamatani, 2008). A recent federal law (The Second
Chance Act of 2007) authorizes funding to promote this type of comprehensive plan-
ning and collaboration in the provision of services to former prisoners reentering the
community (Nelson & Turetsky, 2008). A model that may be more feasible in smaller
communities is the inclusion of the housing needs of ex-offenders in the agenda of
the local housing coalition (Coming Home, n.d.).

Because economic policy directly affects housing policy (as well as the design of
public assistance and food supplement programs), social workers who want to join
efforts to prevent homelessness and develop strategies to meet the housing needs of
their clients and communities should become familiar with NASW’s statement on
economic policy as well as its statement on housing policy (NASW, 2006c). In addition,
the foreclosure crisis mentioned above earlier is a recent national development that
requires social workers to become more familiar with the impact of predatory lending
practices on vulnerable populations and on the public in general.
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VOICES FROM THE FIELD

Jeff Yungman, MSW, LISW-CP, MPH, JD

Clinical Director of Crisis Ministries

Director of Crisis Ministries Homeless Justice Project

Agency Setting

Crisis Ministries, located in Charleston, South Carolina, provides social services, primary
care, and mental health care and counseling in addition to the basic needs of food and
shelter to over 150 homeless men, women, and children every night. In January 2006
the Crisis Ministries Homeless Justice Project was created as a partnership among Crisis
Ministries, the Charleston School of Law, Nelson Mullins Law Firm, and Pro Bono Legal
Services. It is designed to help homeless individuals and families by removing obstacles,
both legal and social, which prevent homeless men and women from regaining self-
sufficiency. The Crisis Ministries Homeless Justice Project is one of therapeutic jurispru-
dence designed to be client-centered in that services are provided to the client on site;
and it is holistic in that it assesses all the needs of the individual to provide not only legal
services, but social services as well.

Practice Responsibilities

As the Clinical Director I am responsible for supervision of the eight case managers in
addition to carrying a caseload composed of individuals with mental health issues and/
or legal issues. As Director of the Crisis Ministries Homeless Justice Project I take the
initial referrals for any individual with a legal issue (primarily civil issues). Each referral
is then forwarded to the Nelson Mullins Law Firm and Pro Bono Legal Services for
assignment. At the monthly legal clinic the client meets with his/her attorney and a law
student to discuss their her/his case. I then provide follow-up on identified legal and
social issues with the assistance of the law student assigned to the case, an MSW intern,
and the Crisis Ministries case management staff. In addition, I assume responsibility for
some cases, primarily disability cases.

Expertise Required

The position requires an MSW with extensive knowledge of the legal system and legal
issues. I started in the position prior to receiving my law degree and except for representing
individuals in court, a legal degree is not absolutely necessary.

Practice Challenges

The greatest practice challenges for working with the homeless in general are lack of
affordable housing, lack of universal health care, and lack of a living minimum wage.
The greatest practice challenges as Director of the Homeless Justice Project are the
increasing criminalization of homelessness, the snail-paced disability process, and the
difficulty recruiting volunteer attorneys.
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Common Legal and/or Ethical Issues

The common legal issues handled by the Crisis Ministries Homeless Justice Project include
disability claims, family law, including divorce, child custody, and child support, landlord/
tenant issues, wills and power of attorney, expungements and pardons, employment
claims, and some municipal criminal charges. Although not an ethical issue per se, I
have found it difficult at times to reconcile my veteran social work approach to a problem
with my new legal approach to that same problem.

Brief Description of Collaborative Activities
With Professionals and/or Other Stakeholders

I am a member of the Crisis Ministries Homeless Justice Project advisory board that is
tasked with developing the project to its maximum potential and with recruitment of both
attorney and law students. In that regard, I have presented at information sessions and
continuing legal education (CLEs) at the Charleston School of Law. In addition I am a
member of the South Carolina Re-entry Initiative program, a group of community members
and professionals who help individuals released from prison reintegrate themselves
into society.

Housing Crisis and Predatory Lending
Two striking phenomena that occurred in 2007 indicated that the affordable housing
shortage in the United States had reached a critical point and needed immediate
attention. First, large populations of homeless people became visible in major cities
where housing policies did not address housing needs. For example, as a result of a
decision by a federal court of appeals, Los Angeles agreed to stop enforcing an
ordinance used by police to arrest homeless people sleeping on sidewalks until 1,250
units of low-cost housing are built, which will take about three 3 years (Archibold,
2007). In New Orleans, demonstrators protested as the federal government began
tearing down the city’s largest public housing projects without providing any housing
for the displaced residents (Eaton, 2007). A spokesperson from the Advancement
Project, which initiated legal action to stop the demolition, said that residents who
were forced to evacuate New Orleans because of Hurricane Katrina wanted an interim-
housing plan that would allow them to return (Advancement Project, n.d.; Eaton,
2007).

Second, beginning early in 2007, the percentage of home mortgages going into
default began to rise as homeowners faced steep increases in the monthly payments
due. More than 635,000 foreclosure notices were filed in the United States between
August and November 2007 (Stabenow, 2007). Increases in monthly mortgage pay-
ments stem from variable interest rates and other features of subprime lending, in
which lenders are not held to the same regulations as traditional banks (Wharton
School of the University of Pennsylvania, 2007). In subprime lending, borrowers whose
income levels and credit histories would not normally qualify them for loans are
offered loans at higher interest rates and with higher fees than those offered by
traditional lenders. The term “predatory lending” is used when borrowers are not
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knowledgeable about the actual terms of the agreement or clearly lack the means to
meet the terms of repayment, and deceptive promotional offers may be involved
(Association of Community Organizations for Reform Now, n.d.). In some cases, the
brokers who arranged the loans may face criminal charges (Hirsh, 2008).

Many of the practices of predatory lending can be considered violations of the
Fair Housing Act and the Equal Credit Opportunity Act (Grow & Epstein, 2007; Miami
Valley Fair Housing Center [MVFHC], n.d.). Social workers need to be aware of the
consumer rights of vulnerable groups (National Consumer Law Center, n.d.) and may
collaborate with nonprofit attorneys taking legal action against predatory lenders
(MVFHC, 2008). One model is provided by Metropolitan Family Services, a compre-
hensive social service agency in Chicago that campaigns for regulation of predatory
lending (Metropolitan Family Services, 2008). Social work agencies should have
resources available to help clients develop financial literacy and avoid inappropriate
loans (Federal Housing Administration, n.d.). While working to strengthen consumer
protection regulations and enforcement, social workers also need to provide consumers
with information and skills that will enable them to manage debt when necessary
(Sheafor & Horejsi, 2006). NASW supports a coalition that promotes long-term financial
stability (Stoesen, 2007) and financial-literacy training (Divided We Fail, n.d.). Pro-
grams that provide financial education to youth through interaction with financial
institutions have shown promise (Johnson & Sherraden, 2007) and programs that
promote asset accumulation have reported some success in going beyond the notion
of the “safety net” to address the causes of poverty (McKernan, Ratcliffe, & Nam,
2007; Sherraden, 2007).

Applying Social Work Theories and Skills
Systems theory is helpful when working with client populations who struggle to meet
basic human needs, and especially those with legal and criminal justice involvement,
because it enables social workers to understand how clients are affected by a range
of institutions and systems. The social worker needs to provide a way of linking
clients to necessary resources, using “resource consultation or case management”
(Greene, 1999, p. 240), and often must help to develop or strengthen those resources
as well. Social workers use systems theory to understand structural aspects of organiza-
tions and programs that control resources; they use systems theory together with
ecological theory to assess the needs in a given community and develop and implement
strategies to address those needs. In the criminal justice arena, social workers must
translate their knowledge of the system’s requirements and available resources into
information that clients can comprehend and use. Following is a description of situa-
tions in which a social worker in a shelter for the homeless uses the skills of case
management, collaboration, advocacy, and education to provide ways for people to
access resources and establish stable living situations.

The agency is a faith-based organization and the shelter serves several counties
in rural Appalachia. The social worker initially meets with each homeless individual
and family staying in the shelter to conduct an assessment and develop a service
plan. The homeless clients come from many backgrounds: Some have experienced
personal difficulties that have made them particularly vulnerable, whereas others
have lived for long periods in extreme poverty without heat and running water. Some
people have lived in rental storage units; others have “coasted from couch to couch.”
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Youth no longer eligible for foster care services upon reaching legal adulthood at the
age of 18 often become homeless. It is vital for the social worker to coordinate services
and communicate regularly with other organizations that also serve the shelter resi-
dents and/or have authority in their lives, such as probation officers and child protec-
tive services.

Clients have the opportunity to receive a positive reference from the shelter staff,
based on following their case plan and demonstrating their willingness and ability
to keep their living area clean and interact appropriately with staff and other residents.
This reference has a positive impact because the shelter is a respected agency with a
history of collaborating effectively with other institutions within the community. The
reference may help the client obtain an apartment or open a bank account without
providing a credit check; it may persuade a judge to sentence the client to community
service instead of a term in jail. The social worker advocates on behalf of clients with
other agencies, for example, clients may have been unaware of requirements they
were expected to meet, perhaps in order to continue to receive food stamps, because
they had no residence where they could receive mail. The shelter allows clients to
use its address and makes it possible for them to accomplish basic tasks that are taken
for granted by people with housing, for example, making phone calls, obtaining
identification, and traveling to health care services and agencies where they can apply
for permanent housing or disability benefits. The social worker educates the clients
about the systems that affect their current and future ability to reach their goals.
She/he also educates people in the community about the causes and prevalence of
homelessness and involves them in the program as volunteers. The social worker is
currently facing an ethical dilemma because of federal funding requirements. To
maintain its funding, the shelter is required to collect extensive personal information
from every shelter resident and enter it into an online database. Respecting clients’
rights to privacy and informed consent, the social worker informs new residents of
the information system and asks if they are willing to give the information and have
it entered into the database. Clients’ wishes have been respected, and usually a minimal
amount of information is entered; however, pressure to obtain complete data from
every resident has recently increased.

VOICES FROM THE FIELD

Bradley J. Schaffer, LMSW, BCD

Division Director, Community Psychiatry &
Supervisory, Social Worker, VA Medical Center

Agency Setting

I have been employed by the VA Medical Center for nearly 22 years. The VA Medical
Center, Cincinnati, Ohio, is a multisite medical system with an academic teaching mission
that includes medical centers, rehabilitation facilities, and Community-Based Outpatient
Clinics (CBOCs). Services include mental health, primary care, domestic abuse, substance
abuse, homeless, housing, specialized OEF/OIF (Operation Enduring Freedom and Oper-
ation Iraqi Freedom), incarcerated veteran outreach, and emergency care. My Community
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Psychiatry Division (CPD) staff is assigned to clinical services at all campuses and CBOC’s
of the facilities and participate in the mission of the VAMC. The Mental Health Care Line
(MHCL) has an academic affiliation with the University of Cincinnati, Department of
Psychiatry and other professional schools (e.g., Social Work, Psychology, and Nursing)
and participates in the VHA-supported training programs. Staff are called on to provide
services at multiple sites in the organization, conduct outreach to the community, and at
times provide home visits to veterans. The CPD offers a full spectrum of homeless outpatient
programs, community outreach, and mental health/primary care CBOC services. The
staff assigned within the CPD provides direct clinical care and are administratively and
clinically responsible to the supervisory social worker.

Practice Responsibilities

The primary purpose of my role as a supervisory social worker is to provide leadership,
budgetary oversight, and programmatic management to programs, such as: Health Care
for Homeless Veterans (HCHV), Homeless Women Veterans (HWV), Housing and Urban
Development/VA Supportive Housing (HUD/VASH), Grant & Per Diem (G&PD), Homeless
Dental, Domestic Violence, Prison/Jail Outreach, Special Projects, and CBOC Mental
Health. I provide the same type of leadership and oversight to staff: social workers,
psychiatrists, psychologists, nurses and support personnel assigned to the MHCL, CPD
of the VA Medical Center, Cincinnati, Ohio. I provide line supervision to all assigned staff
within the CPD; administrative, budgetary and clinical consultation to MHCL management;
fiscal, clinical staff, and direct clinical care. I am a member of the MHCL Behavioral
Health & Sciences Committee (BH&SC) and the MHCL Partnership Committee. I participate
in all management-level decisions and am directly responsible for the administrative,
clinical, budgetary, space, personnel, and professional activities related to the CPD. I
serve on various professional, MHCL, CPD, VA Healthcare System of Ohio and Mental
Healthcare System of Ohio, and VISN 10 committees, task forces, work groups and
community. I report directly to the Director, MHCL, Cincinnati, Ohio.

Expertise Required

Currently, I am a supervisory social worker, GS-0185 (Social Work series), Grade GS-
13. You need to be a social worker, GS-12 at least 1 year to qualify, have a master’s
of social work degree, and have an independent license in any state.

Practice Challenges

I have provided clinical services 2 days per week since 2003 (prison/jail outreach and
domestic violence). I have encountered over 300 veterans during prison/jail outreach
and nearly 800 in the DV program. These are unique forensic and diversion-style programs
not typically found at VA medical centers. The challenges are staffing, budget, follow-
up, and sustained support.

Common Legal and/or Ethical Issues

Some of the more common issues are domestic-abuse recidivism, substance-abuse
relapses, witnessing veterans being mandated to local programs while VA services are
available, sex-offender housing, coping with postprison release to homelessness so VA
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eligibility requirements can be met, not being able to place a person under age 18 in
a government vehicle, and so on.

Brief Description of Collaborative Activities
With Professionals and/or Other Stakeholders

1. Collaborated with the University of Cincinnati, School of Social Work on two
studies: Homeless Veterans & Domestic Abuse (n = 706) to conduct a program
evaluation and Veterans Fatherhood Study (in-progress) to local Internal Review
board (IRB).

2. Facilitated a 13-week domestic-violence prevention program for veterans with a
community partner. This program is an approved reentry portal by the Ohio Depart-
ment of Rehabilitation & Corrections (ODRC). Nearly 800 veterans have been
screened using a Domestic Violence/Abuse Screen (DV/AS) tool with nearly 200
successful outcomes.

Summary and Conclusions
Social work has historically focused on basic human needs and society’s responsibility
to provide a safety net for vulnerable populations. The profession’s work in legal
arenas related to meeting basic human needs includes influencing the passage and
implementation of laws that establish programs (and standards of eligibility) and
advocating for clients’ rights to access programs, as well as directly serving groups
with criminal justice system involvement (both offenders and victims). The current
slowing of the economy in the United States makes the inadequacies of current public
assistance programs, emergency food programs, and housing resources matters of
great public as well as professional concern. Social workers are beginning to mobilize
in response to the housing crisis brought on by massive foreclosures and will be
involved in trying to meet the emerging needs of struggling communities as the crisis
continues. In response to the damaging effects of predatory lending, the profession
must focus advocacy efforts on consumer protection and accountability in the home-
mortgage and banking industries. To contribute to creation of a more effective “safety
net,” social workers are strongly urged to increase their expertise in analyzing and
influencing economic policy.
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Assisting Female
Victims of Intimate
Partner Violence:
The Role of Victim
Advocates 8

Marie Mele

Working with victims of intimate partner violence can be both a rewarding and
challenging job. The rewards come from helping people who are in need of information,
assistance, and advocacy. The challenges come from navigating an unorganized, frag-
mented, and underfunded criminal justice system that often fails to meet the needs
of crime victims. This chapter addresses the experiences and needs of female victims
of intimate partner violence. It examines common practices used and issues faced by
victim advocates—who are often trained social workers—who work with women who
have been victimized by a male intimate partner. The first-hand experiences of a
victim advocate for female victims of intimate partner violence are highlighted.

Scope of the Problem
Although men are victims of intimate partner violence and there are cases of mutual
violence, women are much more likely than men to be victimized by an intimate
partner. Women account for 9 out of 10 victims of intimate partner violence (Bureau
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of Justice Statistics, 2000). Each year, roughly 2 million women are physically assaulted
by their intimate partners, and 52% of women report that they have been physically
assaulted by an intimate partner at some point in their lives (Tjaden & Thoennes,
2000). Roughly, 4 out of 10 women who are assaulted by an intimate partner seek
medical treatment for their injuries (Bureau of Justice Statistics, 2000). In addition,
battered women are four to five times as likely than nonbattered women to require
psychiatric treatment, and five times as likely to attempt suicide (Heise, 1993)

Although women of all races, ethnicities, and income levels may suffer violence
at the hands of their intimate partners, some women are at greater risk of victimization
than others. African American and Native American Indian women have the greatest
risk of victimization by an intimate partner (Tjaden & Thoennes, 2000). Also, lower
income women often experience higher rates of intimate partner violence than higher
income women (Bachman & Saltzman, 1995). The relationship between race and risk
of victimization may be confounded by income, because African American women
generally have lower incomes than non-African American women (DeNavas-Walt,
Proctor, & Lee, 2005). Women of low income often have few resources to escape
abusive relationships and may be financially dependent on their abusive partner. As
a result, their risk of victimization (and revictimization) is higher than that of women
who are financially independent. Research also suggests that Native American couples
are more likely than couples of other races to use violence (Bachman, 1992); however,
more research is needed to determine the extent to which intimate partner violence
among this population can be explained by social and environmental factors. This is
an area in which social workers who work with victims and/or offenders could
contribute to our understanding of these relationships.

Relevant Theoretical Frameworks
Intimate partner violence has been described as a pattern of coercive control (Pence &
Paymar, 1986), in which the abusive partner asserts his power over the victim through
the use of verbal threats and physical violence. Within this framework, violence and
the threat of violence are seen as tools that the abusive partner uses to gain greater
power in the relationship (Dobash, Dobash, Wilson, & Daly, 1992). Intimate partner
violence has also been described as “instrumental aggression,” whereby acts of aggres-
sion and violence are intended to control the victim’s behavior and demonstrate
dominance (Frieze & McHugh, 1992).

Johnson (1995) suggested that intimate partner violence could not be understood
as a single phenomenon, and offered two typologies: common couple violence, which
is characterized by mutual low-level physical aggression; and patriarchal intimate terror-
ism, in which men batter female partners to maintain coercive control. These typologies
highlight the importance of understanding the context within which violent acts occur,
because a single act of violence can take on different meanings in different contexts.
Dutton and Goodman (2005) likewise suggested that social context gives meaning
to the abuser’s behavior and the victim’s response, emphasizing the importance of
examining the social context within which coercion, acts of aggression, and violence
are used in intimate relationships. Although research suggests that women do use
violence against their intimate partners (Archer, 2000), women’s use of violence is
often committed in response to male violence or in self-defense (Dekeseredy &
Schwartz, 1998). In addition, women are more likely than men to experience severe
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violence at higher frequencies and to experience negative consequences (e.g., poor
mental health) as a result of violence (Anderson, 2002; Archer, 2000).

Understanding intimate partner violence as a pattern of coercive control and
instrumental aggression can help advocates and social service providers assist victims
(and offenders) in understanding the complex dynamics of abusive intimate partner
relationships. Interventions can be tailored to address the systemic use of coercion
and control to help batterers reform their behavior, alter their way of thinking, and
protect victims from further victimization. Knowledge of the dynamics of intimate
partner violence can also assist criminal justice practitioners (e.g., police, prosecutors,
judges) to understand the pattern of abuse within which individual acts of violence
occur, and make more informed decisions about case disposition and victim safety.

The Rise of Victim Advocacy
For many years, social workers and activists have advocated for the rights of crime
victims and assisted with their needs, especially during the criminal justice process.
Efforts to help victims were formalized in the early 1970s, when the first victim-
assistance programs were established in San Francisco and Washington, DC (Wallace,
1998). Over the next 2 decades, victim-assistance programs were created throughout
the United States. These programs were designed to serve as a resource for crime
victims and provided services, for example, support groups, counseling, and accompa-
niment to criminal justice proceedings.

Among the first adult victims to receive special attention from advocates were
victims of sexual assault and intimate partner violence. This was largely to the result
of the efforts of the National Organization for Women (NOW), which formed a task
force in 1976 to examine the problem of intimate partner violence, and the National
Coalition Against Sexual Assault (NCASA), which was established in 1978 to promote
services for sexual-assault victims (Wallace, 1998).

As public knowledge of and attention to violence against women increased
throughout the 1970s and 1980s, more programs and services were created to assist
victims and help protect them from further victimization. During this time, police
departments and prosecutor’s offices began hiring victim advocates, also known as
victim/witness coordinators, to assist victims of intimate partner violence whose cases
were being processed in the criminal justice system. This assistance usually came in
the form of trial preparation and referral to social services (e.g., victim compensation
and counseling). Over time, the role of victim advocates for this population has
remained largely the same, although the numbers of advocates working in the criminal
justice system and the types of services available to victims have increased significantly.
Today, advocates can offer victims of intimate partner violence a variety of services,
including access to legal aid, short-term financial assistance, safe housing, individual
and family counseling, and assistance in obtaining a restraining order.

The Role of Victim Advocates

Victim advocates are typically employed by a prosecutor’s office or victim service
agency, although some are employed by a police department. Advocates who work
within a police department are usually counselors or social workers who are called
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to the scene of an incident of intimate partner violence by police to assist the victim
and provide her with information on available social services (e.g., counseling and
safe housing). Advocates who work within a prosecutor’s office usually do not make
contact with the victim until a criminal case has been filed by police and the case is
transferred to the prosecutor’s office (usually a day or 2 after the incident is reported
to police). The first meeting between an advocate and a victim typically takes place
at the courthouse where the defendant is being arraigned or the victim is filing for a
restraining order against the defendant. Advocates who work for a victim service
agency might not make contact with a victim until she calls the agency for assistance.

Advocates who work with victims of intimate partner violence have numerous
responsibilities and work with a number of different professionals, including police
officers, prosecutors, judges, case workers, probation officers, and social service pro-
viders. The advocate’s primary responsibility is to make sure the victim’s immediate
needs are met. These needs often include information on her case (e.g., day, time, and
location of the next court hearing) and the victim’s role in the criminal justice process,
as well as access to legal aid, financial assistance, and safe housing.

Legal aid is most often needed by victims who wish to file a petition in civil court
(e.g., restraining order, child custody). Advocates can provide information on local
attorneys who represent victims of intimate partner violence either pro bono or for
reduced fees. Financial assistance usually comes in the form of victim compensation,
which is often allocated to victims by a state compensation board. Advocates usually
make victims aware that these funds exist and help them fill out the paperwork to
apply for needed assistance. Safe housing is mostly a concern for victims who believe
they are in physical danger and cannot return home. Battered women’s shelters and
safe houses are usually able to accommodate short-term housing needs. Advocates
often make victims aware of these services and arrange for transportation if victims
cannot get to safe housing on their own.

Another common need among victims of intimate partner violence is professional
counseling. Counselors can help victims begin to process their experiences of abuse
and help them understand that they are not to blame for their partner’s actions. This
is especially important for victims who have endured chronic or long-term abuse,
because they are at the greatest risk of further victimization and are most likely to
return to their abusive partner. Although some police officers provide counseling
information to victims when they respond to a call for service, advocates are usually
the first to disseminate this information to victims.

If a criminal case goes to trial, advocates often assist in preparing the victim for
her role in the trial process. This role typically entails testifying in court on behalf of
the state. Most criminal cases, however, are resolved through a plea bargain and do
not result in a trial. In plea bargaining, advocates make the victim’s wishes known
to the prosecutor so that an appropriate resolution to the case can be decided. Advo-
cates may also assist victims in writing a victim impact statement, which is usually read
to the court (or by the judge) at the defendant’s sentencing hearing. A victim impact
statement can be a powerful tool for victims to express how their partner’s abuse has
affected them personally. It also allows the victim to express her opinion on how the
defendant should be punished and/or how the case should be resolved. In some
cases, a victim advocate may also serve as an expert witness to provide testimony on
the dynamics and implications of intimate partner violence. (For more information
on expert testimony, see chapter 4.)
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Depending on the outcome of the criminal case, the victim may decide to file a
petition in civil court. Victims of intimate partner violence often use civil courts
to obtain restraining orders, seek child support and custody, and initiate divorce
proceedings. It is common for victims to feel overwhelmed by the prospect of navigat-
ing the civil justice system, especially if they have never done so before. Victim
advocates play a key role in helping victims understand and access the services
available to them in civil court.

In my practice as a victim’s advocate, the service most commonly sought has
been obtaining a civil restraining order, also known as a protection order or protection
from abuse order, which is a civil court order that instructs the defendant not to harm
or have contact with the victim. A restraining order may also prohibit the defendant
from having contact with the victim’s children or family members. Advocates often
explain to victims the process of obtaining a restraining order and assist them with
the necessary paperwork. Advocates may also accompany victims to restraining order
hearings and help them understand the outcome of proceedings, including the judge’s
final ruling and the provisions of the order.

Common Practice Settings

Although most victim advocates are employed by a prosecutor’s office or victim
service agency, a great deal of their time is spent in courthouses, where most criminal
justice proceedings take place. Accompanying victims to court hearings and explaining
the proceedings requires advocates to be familiar with the functions and operations
of both criminal and civil courts. This also requires advocates to have close working
relationships with court administrators, prosecutors, and judges, as well as case work-
ers and social service providers.

These relationships are often fostered by the existence of multidisciplinary teams.
Multidisciplinary teams are groups of professionals from diverse disciplines who
come together to provide comprehensive assessment and consultation on specific
cases. In cases of intimate partner violence, multidisciplinary teams usually consist of
victim advocates, police officers, prosecutors, court administrators, probation officers,
child protection workers, and victim service providers. Teams promote coordination
and communication among agencies by bringing agency representatives together on
a regular basis to share information and expertise. This coordination often helps to
identify service gaps and ensure that the needs and interests of all parties involved (i.e.,
victims, offenders, children) are addressed. The primary purpose of a multidisciplinary
team is typically to help resolve difficult cases, including those that involve repeat
victims and those with children at risk of harm. Because children often witness intimate
partner violence, and may also be victims of abuse, these cases usually receive greater
attention from team members. Cases that involve elderly victims may also be given
priority. (For more information on the victimization of children and the elderly, see
chapters 9 and 13.)

Domain-Specific Legal and Ethical Issues
There are several laws that seek to protect victims of intimate partner violence from
their abusive partners. Laws regarding mandatory (or presumptive) arrest are the
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most notable and perhaps most controversial. Mandatory-arrest laws were largely a
result of academic research (e.g., Sherman & Berk, 1984), and civil liability lawsuits
(e.g., Thurman v. City of Torrington [1984]), which called into question the widespread
practice of nonarrest in cases of intimate partner violence and led to significant changes
in public policy.

Mandatory Arrest

The single most influential piece of research regarding mandatory arrest was con-
ducted by Sherman and Berk (1984), who found that arresting batterers was associated
with a reduction in subsequent intimate partner violence. The results of their research
led to the creation of mandatory-arrest policies by police agencies throughout the
country. These policies require officers to arrest a batterer when probable cause exists
to believe that a crime occurred, regardless of the victim’s consent or preference.
Despite the lack of consensus on the utility (i.e., deterrent effect) of mandatory arrest,
most police departments in the United States have a policy that encourages police
officers to arrest in cases of intimate partner violence.

The civil court case of Thurman v. City of Torrington (1984) also had a significant
impact on the way police respond to intimate partner violence. Tracy Thurman was
a battered woman from the city of Torrington, Connecticut, who repeatedly sought
and did not receive police protection from the violent attacks of her estranged husband.
She subsequently filed a civil lawsuit against the City of Torrington, challenging police
policies that treated intimate partner violence differently from other assault cases as
a denial of equal protection under the law. She won the lawsuit and was awarded
$1.9 million dollars in damages. This case was an important part of the momentum
to change the way police respond to intimate partner violence, and challenged police
administrators to create policies that would better protect victims from their abu-
sive partners.

Restraining Orders

Laws regarding restraining orders also seek to protect victims of intimate partner
violence from subsequent victimization. Although restraining orders are issued typi-
cally by civil courts, violating the conditions of a restraining order may result in
criminal penalties. In most states, violation of a restraining order is considered a
misdemeanor offense and is punishable by jail time and/or a monetary fine. The
primary purpose of these penalties is to protect victims by deterring defendants from
violating the conditions of a restraining order.

Every state also has what are called “full faith and credit” laws. The full faith
and credit provision of the Violence Against Women Act of 1994 requires that every
restraining order issued by a state court be given full faith and credit by courts in
other states. This means that the conditions of a restraining order should be enforced
regardless of what state the victim is in, as long as the order is valid (i.e., has not
expired).

When advocating for victims of intimate partner violence, the legal document
that victim advocates work with most often is a restraining order. Although every
state has a slightly different process for obtaining a restraining order, it usually starts
with the victim (plaintiff) filing a petition in a civil court (e.g., Court of Common
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Pleas or Family Court) that describes the abuse she has suffered and the protection
she is seeking. Next, an emergency or ex parte hearing is held, at which a judge will
either grant the plaintiff a temporary restraining order and set a date for a final hearing
(usually held within 10 days of the initial hearing) or deny the temporary order. At
the final hearing, a judge decides whether to grant a final order and rules on the
conditions of the order. Depending on state statute, a final restraining order can be
effective for any length of time. In the state of New Jersey, for example, final restraining
orders do not expire unless the victim requests a withdrawal hearing, at which a
judge will decide whether to vacate the order.

The process of obtaining a restraining order can be confusing and overwhelming
to victims, especially those who are reluctant to follow through with the process.
Because the majority of victims who seek a restraining order do not have an attorney,
many of them rely on advocates to explain the process and prepare them for court
hearings. Advocates also help victims understand the protections offered by a
restraining order and how the provisions of the order will affect their lives. Advocates
may also have to convince victims of the importance of obtaining a restraining order
and the importance of notifying the police if the defendant violates the order. This is
especially true for victims whose partners pose a continuing threat to their safety.

Ethical Principles

The primary mission of victim advocates is to assist victims by protecting their rights,
assessing their needs, and referring them to the appropriate social services. Although
advocates are not necessarily bound by a formal set of ethical principles, they adhere
to many of the principles set forth by the National Association of Social Workers’
Code of Ethics (NASW, 1999).

To assist victims of intimate partner violence, advocates must treat each person
in a caring and respectful manner. This is especially true for victims who are reluctant
to accept help or who may not recognize the potential danger their partner poses to
them. Advocates often must convince victims of what is in their best interest while
respecting their right to self-determination. If a victim refuses to accept necessary
services (e.g., safe housing), the advocate must respect her decision. This requires
advocates to walk a fine line between insisting on necessary help and honoring the
victim’s choices. Advocates must also respect a victim’s right to privacy. Although
there is no legal expectation of privacy between an advocate and a victim, advocates
may refer victims to a professional (e.g., counselor) who can promise confidentiality
if that is something the victim requests. As a general rule, however, advocates only
disclose information shared by a victim if it is necessary to protect her safety or for
the purpose of legal proceedings (i.e., to prosecute a criminal case).

Assessment, Prevention, and Intervention
To assess victims’ needs and refer them to the appropriate social services, advocates
often complete an intake or screening form for each victim with whom they come
in contact. These forms record the victim’s personal and demographic information,
including her name, age, race, sex, marital status, occupation, address, and phone
number. Advocates may also collect information on the victim’s experiences of abuse
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(e.g., type of abuse suffered) and the length and status of the victim/offender relation-
ship. This information is collected and maintained by advocates for the purposes of
needs assessment and service referral, but may also be shared with other professionals,
including members of a multidisciplinary team.

Although biopsychosocial assessment tools, such as the Rapid Psychosocial
Assessment Checklist for Juvenile and Criminal Justice Settings (Maschi, 2009) (see
Appendix B), are not routinely used by victim advocates, elements of such tools may
be used, including the reason for referral and relevant history. The psychosocial areas
of family, medical/mental health, legal issues, and environmental conditions (e.g.,
safe housing) are often affected by intimate partner violence. For this reason, advocates
may collect information on these areas to make appropriate decisions regarding service
referral. The following is a list of questions often asked by victim advocates to develop
a better understanding of a victim’s experiences and needs:

■ Describe the most recent incidents of abuse or threats of abuse you have
experienced.

■ Were children involved in these incidents?
■ Were there any witnesses or evidence (e.g., letters, phone messages)?
■ Did you call the police? Did the police take any actions? What was the outcome?
■ Has your partner used or threatened to use a firearm against you?
■ Does your partner have access to a firearm?
■ Do you have a safety plan?
■ Do you feel safe returning to your home?
■ What are your immediate needs (e.g., shelter, money, legal aid)?

Practitioner Skill Set

Advocates who work with victims of intimate partner violence must draw on a number
of professional and personal skills. Among the most important are oral and written
communication, interpersonal skills, professionalism, networking, and collaboration.
Advocates must be able to communicate with victims face-to-face and in writing. This
requires an understanding of the victim’s plight and knowledge that the victim may
be overwhelmed by (or disappointed in) the amount of information she has received
from criminal justice professionals and social service providers. Advocates often help
victims sort through the information they have received and assist them in obtaining
information they still need. Obtaining this information usually requires advocates to
network with other actors in the criminal and civil justice systems. Thus, networking
skills are crucial for advocates to do their job effectively. Equally important is the
ability to collaborate with professionals from a wide range of agencies (e.g., law
enforcement, social services, court administration) to help victims navigate the system.
Collaborating with people of different backgrounds and expertise requires advocates
to have a sense of professionalism. This includes properly addressing people of stand-
ing (e.g., judges) and behaving appropriately in situations that require reverence (e.g.,
courtroom). Professionalism also requires credibility and follow-through, as well as
setting boundaries with victims who may ask more of advocates than the advocate
can deliver.
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For advocates who work with victims of intimate partner violence, communicating
empowerment to victims is an important aspect of advocacy. Empowerment is commu-
nicated to victims not only by providing them with necessary information and referring
them to appropriate services, but also by helping victims take control of their situation
and giving them a sense of self-worth. This entails normalizing their feelings of shame
or embarrassment and letting them know that they are not alone in their efforts to
free themselves from abuse. Empowerment is especially important for victims who
may feel powerless to escape abusive relationships. Advocates, in a sense, help victims
find their voice and encourage them to do what is in their best interest and the interest
of their children. This may entail helping a victim prepare a victim impact statement
to be read in court or to organize a safety plan for the next time she encounters
violence at the hands of her abusive partner.

Case Study

As a victim advocate who works primarily with victims of intimate partner violence, I
have met many women who found themselves in terribly abusive relationships that
were difficult for them to escape. Many of these women had children in common with
their abusive partners, were financially dependent on their partners, and hoped that
their partners would change. These characteristics applied to one woman in particular,
who I met after her husband beat her so badly she needed to be hospitalized to receive
medical treatment for her injuries. The day after her attack, I went to the hospital to
try to convince her to come to a battered women’s shelter, because her husband had
still not been caught by the police and I was concerned about her safety. Despite her
extensive physical and emotional trauma, she refused to go to a shelter and was
convinced that her husband did not intend to harm her as badly as he did. She wished
to return home once she was released from the hospital. Although I was disappointed
in her decision not to seek shelter, I respected her decision and informed her of other
options she could take to protect herself and her children, including obtaining a
restraining order and pursuing criminal charges against her husband. Ultimately, she
did obtain a restraining order and assisted in the prosecution of her husband on
charges of aggravated assault.

As an advocate, my job was to educate her on the services available and allow
her to make her own decision as to what she believed she needed. Although I did not
agree with all of her decisions, I respected her right to self-determination and I did
my best to empower her to take control of her situation. It was also my responsibility
to help her navigate the criminal justice system, which required me to collaborate with
prosecutors, police officers, court personnel, and service providers. Collaborating
with people of various backgrounds and disciplines called for professionalism and a
commitment to protecting the rights and interests of a woman who was in desperate
need of advocacy and support. Advocating for this woman taught me the importance
of “starting where the client is” and viewing a complex situation from the client’s
perspective, which is often very different from the perspective of a professional seeking
to help.
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Summary and Conclusions
As the information provided in this chapter suggests, many women continue to be
victims of intimate partner violence, and the work of victim advocates who serve
these women is challenging. Advocates must be able to assess the needs of victims,
refer them to appropriate services, protect their rights, empower them, and help them
navigate the criminal and civil justice systems. These responsibilities require advocates
to possess various personal and professional skills and to collaborate with many
different professionals. Unfortunately, there is never a shortage of victims in need of
assistance; however, advocates are often motivated by the knowledge that they have
made a difference in someone’s life and can effect change by helping one person at
a time.

Online Resources for Victim Advocates

National Center for Victims of Crime—provides a digest of recent news articles
and notices about professional meetings and conferences: www.ncvc.org

National Coalition Against Domestic Violence—provides links to research,
resources and hotlines: www.ncadv.org

National Crime Victims Research and Treatment Center—supports research on
the impact of victimization and the effectiveness of treatment: www.musc.edu/cvc

National Organization for Victim Assistance—provides information on training
programs and professional conferences: www.try-nova.org

Office for Victims of Crime—provides links to resources, state compensation
programs, and training opportunities: www.ojp.usdoj.gov/ovc

Office on Violence Against Women—provides links to groups that assist victims
of domestic violence, sexual assault and stalking: www.ojp.usdoj.gov/vawo
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Forensic Practice
With Older Adult
Victims of Abuse 9

Janet Mahoney
Morris Saldov

When one thinks about abuse and exploitation in families, the first thing that often
comes to mind is spousal or child abuse. Elder abuse has been one of the last forms
of family violence to receive societal attention and is the least reported form of domestic
violence. Elder abuse was barely known in the United States until 1978 (Bonnie &
Wallace, 2003). Elder abuse continues to be a topic of secrecy and remains hidden in
many U.S. families. Unfortunately, unless there are obvious signs of mistreatment,
elder abuse may be difficult to detect.

In this chapter, elder abuse will be discussed in a framework that includes both
interpersonal and institutional types of abuse. Interpersonal abuse includes physical,
psychological, and sexual abuse. Institutional abuse entails systemic violations of rights,
exploitation, and factors affecting the ability to give informed consent for treatment.
Social workers, nurses, and other health care personnel need to address the problem
of elder abuse by developing skills to assess, treat, and help prevent it in both commu-
nity and institutional settings.
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Background

Nearly 566,000 reports of elder abuse were made nationally in 2003, almost 20% more
than in 2000 (Gearon, 2007). With the elderly being the fastest growing segment of
the U.S. population, the problem of elder abuse is expected to escalate (Bell, Wade, &
Goss, 1992). In 2000, 35 million people were older than age 60 in the United States.
By 2030 the numbers of older people will more than double to 70 million. People age
85 and older will increase from 4.2 million in 2000 to 8.9 in 2030 (U.S. Census Bureau,
2004). Advances in health care treatments, medical research, and better nutrition are
just a few of the reasons people are living longer.

Elder abuse can happen anywhere, at any time, and may be committed by almost
anyone. Abuse may take place in the home or in nursing homes and health care
facilities by loved ones, caregivers, or strangers (Eliopoulos, 2005). Occurrences of
elder abuse will continue to increase as Americans live longer. From 1986 to 1996
there was an increase in the number of reported cases of domestic elder and vulnerable
adult abuse nationwide, from 117,000 reports in 1986 to 293,000 reports in 1996. This
is an increase of 150% since 1986 (National Center on Elder Abuse, 1998). It is important
to remember that this number only reflects the “reported” cases. The actual number
is probably larger. Society’s negative attitudes toward older people are often based
on misinformation and stereotyping. Ageism is one such stereotype. Ageism may be
compounded by discrimination based on gender, culture, religion, or lower socioeco-
nomic status. Unfortunately, until society changes its views toward older people and
in reporting abuse, no one escapes ageism.

In response to the underreporting of elder abuse, Congress in 1974 called for
Adult Protective Services (APS) programs to be formed in every state. The American
Association of Retired Persons (AARP) Web site has a state-by-state Elder Abuse
Resource List that includes Adult Protective Services, ombudsmen and attorneys
general for each state (Gearon, 2007). All 50 states now have Adult Protective Services
agencies. In some states, failure of professionals to report suspected cases of abuse
results in misdemeanors, punishable by receiving a fine or imprisonment (Capezuit,
Brush, & Lawson, 1997).

Recent Trends

As is frequently the case with other crimes, elder abuse victims are often violated by
someone known to them. Thirty-six thousand nonfatal offenses and 500 homicides
are committed on elders by friends and family members annually (Klaus, 2000).
According to the National Center on Elder Abuse (1998), as many as 84% of elder
abuse cases go unreported. Other studies have suggested that only 1 in 14 incidences
of elder abuse cases is ever reported (Pillemer & Finkelhor, 1989). Currently there is
no nationwide tracking system to study elder abuse, although the National Center
on Elder Abuse does monitor cases reported from Adult Protective Services. State
statistics on elder abuse vary widely. McNamee and Murphy (2006) reveal numerous
factors that impede investigations, including physical conditions that may be caused
by abuse, illness, or accidents, ageist attitudes by investigators, elders’ trauma, and
fear of reprisal.
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Definitions of Elder Abuse
Definitions of elder abuse vary. Indeed, some underreporting may be attributed to
the lack of clarity and consistency as to what constitutes elder abuse. The National
Center on Elder Abuse divides elder abuse into seven categories: physical, emotional,
sexual abuse, financial exploitation, neglect, self-neglect, and miscellaneous (Tatara &
Kuzmekus, 1997). Lau and Kosberg (1979) describe four different types of abuse. The
first deals with physical abuse, which includes beating, withholding personal or medical
care, and failure to supervise an impaired person so as to present a risk of injury. The
second type is psychological abuse. This form of abuse is less objective, but nonetheless
harmful. Psychological abuse occurs by instilling fear through verbal assaults, threats,
or isolating the person. The third type is material abuse. Material abuse occurs through
theft or mismanagement of money or personal belongings. Finally, there is a violation
of the elder’s rights to self-determination, as prescribed by federal legislation (Patient
Self-Determination Act, 1990). In these situations older people may be deprived of
their rights as adults to provide informed consent for interventions taken on their
behalf (Lau & Kosberg, 1979).

In addition to abuse inflicted by another person, self-neglecting behaviors that
are ignored or even encouraged need to be examined as another possible form of
elder abuse. Self-neglect occurs when older adults engage in behaviors that threaten
their health and safety. Some cases of self-neglect involve unhealthy living conditions,
lack of awareness that a problem exists, and hoarding behaviors (Hooyman & Kiyak,
2005). In these situations there is no outsider purposely offending the older person.
Professional interventions are aimed at building trust to allow the introduction of some
services to reduce dangerously unhealthy living conditions (Hooyman & Kiyak, 2005).

In addition, just as younger individuals fall prey to sexual violence, older people
can be victims of sexual abuse. Sexual predators may see older people as easy prey.
The physical and cognitive impairments that can be part of aging make older people
more vulnerable (Dugan, 2004). An older person is more likely to have a serious injury
that may not fully heal owing to their frail and vulnerable biopsychosocial systems.
In addition, older people are less likely to report abuse by caregivers because of their
dependency on others, use of threats about nursing home placement to keep victims
silent, or generational beliefs about sex and morality that create feelings of shame
and guilt (Dugan, 2004).

Assessment and Physical Indicators of Abuse
The assessment of elder abuse includes the use of physical indicators. Physical abuse
is more objective than other types, such as sexual and emotional abuse. When it
comes to physical abuse, injured older people present varying conditions and changed
appearance. Bruises on the forearms may indicate that victims were trying to defend
themselves (Pyrek, 2006). Twelve to 36 hours after blunt trauma bruises will appear
reddish purple. The color of bruises generally progresses from purple-blue to bluish-
green to greenish-brown to brownish-yellow before fading away. Forensic science can
estimate a bruise’s age more precisely. Physical signs of sexual abuse may include
bruising on the inner thighs, sexually transmitted diseases, and/or pain or itching in
the genital area. Emotional signs may include depressed behavior, fear of certain
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people, and changes in personality (Dugan, 2004). Health professionals can use the
Danger Assessment Instrument (Campbell, Sharps, & Glass, 1995) or the Elder Assess-
ment Instrument (Fulmer, Street, & Carr, 1984) to measure elder abuse. Both are easy
to use and reliable.

Knowing how to recognize the signs of sexual abuse is important for nurses and
social workers. The John A. Hartford Foundation has played a leading role in promot-
ing elder abuse detection and prevention into social work education. The National
Committee for the Prevention of Elder Abuse also provides training and resources to
help nursing and social work professionals address issues of elder abuse. The Web
addresses for both of these organizations are located at the end of this chapter.

Sexual Assault Nurse Examiners (SANE) are specially trained registered nurses
who use sensitivity throughout the examination and interview process of sexual
assaulted individuals (Pyrek, 2006). SANE nurses play a key role in assessing, treating,
and providing resources for people who have been sexually abused. Social workers
may work on multidisciplinary teams that include SANE nurses. Social workers and
SANE nurses collaborate to promote patient care and safety. Therefore, it is important
for social workers to know the SANE protocols.

Relevant Theoretical Frameworks
There is no single theory that explains elder abuse. The literature suggests a number
of frameworks in the etiology of abuse. Kosberg and Garcia (1995) formulated a list
of six attitudes that promote elder abuse: ageism, sexism, pro-violence attitudes,
reactions to abuse, negative attitudes toward people with disabilities, and family care
giving imperatives.

The three theories most widely used in the United States to explain elder abuse
are social learning theory, social exchange theory (which encompasses situation stress and
dependency), and the psychopathology of the abuser (Fulmer, 1991; Tomita, 1990). Social
learning theory views abuse as something that is learned. The theory holds that
children exposed to violence are likely to grow up to adopt proabuse norms that
eventually contribute to abusing their own parents or grandparents (Fulmer & O’Mal-
ley, 1987).

Social exchange theory, in regard to elder abuse, refers to rewards and punish-
ments. This theory postulates that interacting with elders has little to offer in the way
of rewards, so engaging with them is time-consuming, costly, and does not reap
benefits, therefore it is considered a punishment (Barnett, Miller-Perrin, & Perrin,
2005). The theory presumes that the high costs of assuming responsibility for elder
care, in combination with few extrinsic rewards (except, perhaps, an intrinsic benefit
derived from the discovery of new personal strengths), can result in abuse (Barnett
et al., 2005). Stress and dependency theories suggest that elders who are abused are
those who create inordinate levels of stress for family caregivers. These types of
theories, however, are inaccurate through their suggestion of “blaming the victim.”
Elders who are dependent on caregivers for physical, financial, or emotional support
may experience a high level of stress. Vulnerable elders—those with a medical, psychi-
atric, or social problem that makes them vulnerable—are considered to be at higher
risk of abuse (Wilber & Reynolds, 1996).

Some experts believe that caregiver stress may be the major source of elder abuse
(Steinmertz, 1983). Hwalek, Neale, Goodrich, and Quinn (1996) found that substance
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9⋅1 An Ecological Systems Approach to the
Prevention of Elder Abuse

Prevention Ecological Systems

Micro Meso Exo Macro

Primary Informing seniors of Community education Interagency Media campaigns
their human rights and cooperation
of elder abuse
prevention services

Secondary Treatment for abuse Community Coordination of Laws requiring
participation in offering intervention and treatment for
support to the abused treatment among abusers

agencies

Tertiary Counseling and Community-based Coordination of APS research on
empowering at-risk initiatives prevention programs vulnerable elderly
elderly to avert abuse in health, mental

health, services to
the aged, etc.

abuse by the caregiver or the patient significantly increases the risk of physical violence
and neglect, and that psychological and character pathology in the caregiver and
patient are also major risk factors.

Intervention, Solutions, and Current Trends
The social justice systems model presented in chapter 2 is a framework that can be
applied to elder abuse because it conceptualizes the connection between persons in
a “social justice” environment. Using a combined prevention and ecosystems model,
nurses, doctors, and social workers can collaborate and intervene to prevent or treat
elder abuse at all levels of the ecosystem (see Table 9.1).

Nurses, doctors, and social workers typically respond to or report cases of abuse,
assess and treat the victim (e.g., micro assessment and secondary prevention) to
prevent further abuse. A comprehensive social–legal approach to the prevention of
elder abuse must also seek primary and tertiary prevention at all levels of the ecosys-
tem. For example, primary prevention at the micro level might consist of informing
seniors about their right not to be abused and educating the children of elderly parents
about their obligations not to abuse or neglect them. Primary prevention might entail
community programs aimed at educating communities about the topic of abuse to
prevent a first occurrence. Likewise, interagency cooperation among health care, hous-
ing, and social service agencies can be coordinated to educate providers for primary
prevention of elder abuse.

At the macro level, laws can be toughened to require treatment for abusers;
educational and media campaigns focusing on treating elders with respect and support
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9⋅2 Systems of Support to Prevent Abuse*
System Instrumental Affective

Formal APS, NGOs, government Nursing homes, assisted living, hospice, palliative care,
services community centers, hospitals

Informal Family, friends, neighbors, and Family, friends, neighbors, and colleagues
colleagues

*Based on Lockery (1991, p. 5).

may be undertaken. In tertiary prevention, frail or vulnerable elders who are identified
as being at higher risk for abuse, such as living with adult children who are known
abusers or have addiction problems, should be targeted for intervention to prevent
abuse before it occurs. Tertiary prevention can be practiced at all levels of the ecological
system as well to avert abuse in high-risk populations. Tertiary prevention at the
macro level might consist of changing APS policies, so that they conduct more research
to identify higher risk populations for abuse, which can then be used to help prevent
abuse with similar populations. Lockery’s (1991) model for formal and informal sources
of support is useful for assessing and intervening with elderly who are at risk of
abuse (see Table 9.2).

Primary, secondary, and tertiary prevention of elder abuse at all levels of the
ecosystem will require an assessment of the systems of support that help to avert
and/or respond to abuse. Formal systems of support include APS, nongovernmental
organizations, and other government programs intended to prevent abuse. On an
informal level, family members, friends, neighbors, and work colleagues may also be
effective in preventing abuse (i.e., community-based models of prevention). Emotional
(affective) support or abuse of the elderly can occur at formal levels when elders
are abused or supported in institutions, for example, nursing homes, assisted living
facilities, hospice, palliative care units, community centers, or hospitals.

Unified efforts to prevent, identify, and intervene in elder abuse cases are of great
importance. As the population of the aged grows, unless changes occur that aid in
the prevention of elder abuse, it is likely that there will be an increase in the numbers
of older people who are abused and an increase in the number of cases reported to
the authorities.

The Vulnerable Adult Specialist Team (VAST) is a model for the integration of
medical and social services (Mosqueda, Burnight, Liao, & Kemp, 2004). The VAST
provides the APS and criminal justice agencies with access to medical experts who
examine medical and psychological injuries of elder abuse victims. Collaboration
among the health team and criminal justice members will lead to improved coordina-
tion of resources for the victims of elder abuse.

Role of Collaborative Team Members
The purpose of collaborative teams is to coordinate the care and prevention of abuse
of the elderly. Many facilities use multidisciplinary teams that specialize in caring
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for older people who have been abused in some way. Both formal initiatives (e.g.,
multidisciplinary teams, interdisciplinary/I-Teams) and informal resources (e.g., care-
giving relatives, friends, and neighbors) hold promise for helping to intervene and
prevent elder abuse. These collaborative approaches enlist doctors, nurses, social
workers, and psychologists with the help of law enforcement, criminal justice systems,
domestic violence programs, clergy, ombudsmen, and volunteers to identify, treat,
and prevent abuse.

Each member of an interdisciplinary team will have a role to play in the care of
the older person and detection and prevention of elder abuse. Physicians and nurses
play a key role in assessing the risks for physical elder abuse. Social workers and
psychologists can help to assess the psychological, social, and financial aspects of
abuse. Gray-Vickery (2004) wrote that with careful assessment, documentation, and
reporting, health care professionals can make a critical difference in the welfare of
older people.

Ethical and Legal Issues

The Older Americans Act has expressed the nation’s commitment to protecting vulner-
able older Americans at risk. Title VII (Vulnerable Elder Rights Protection), chapter
3 was created to promote abuse prevention and avert neglect and exploitation. Title
VII has provisions for ombudsman programs and state legal assistance development
that help older adults in long-term care and was designed to serve as an advocacy
tool (National Center on Elder Abuse, 1998).

Again, it is important for social workers to be aware that laws differ from state
to state, but most states require professionals to report all suspected cases of elder
abuse to the proper authorities, usually through Adult Protective Services (APS).
Once elder abuse is suspected, a report should be made to APS. Because reporting
requirements do vary, health professionals need to know their own state’s reporting
laws. The Legal Counsel for the Elderly (LCE) provides technical assistance, publica-
tions, training, and referrals (some for no fee). A hotline connects callers with an
attorney who will try to resolve the issues or advise the caller where to obtain help.

Ethical and legal dilemmas may arise over differences in cultural groups’ norms
in defining “qualify of life,” “survival needs,” and “self-being.” The Self-Determination
Act (SDA, 1990) protects the rights of elders to personal autonomy in medical decision
making. Unfortunately, the lack of a culturally adaptive definition of “self” has led
to complications and delays in obtaining informed consent and therefore in treating
the patient by medical practitioners in multicultural settings (Saldov & Kakai, 1998).
The concept of “self” in many Asian, African, and southern European cultures is
communal. Therefore medical decision making needs to take these differences into
account. Cultural competence is needed to assess styles of decision making by patients
and their families or significant others (Saldov & Kakai, 2004). The failure of health
care organizations to promote culturally competent practices has serious health and
biopsychosocial consequences, including death and physical complications for the
elderly (Saldov, 1994). This failure can be considered a form of institutional abuse or
neglect. The legal requirement to seek individual consent by adhering to the SDA
definition of self as individual, can and does come into conflict with the ethical
obligation to practice in a culturally competent manner. Safety and security measures
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for one person may represent incarceration for another. Therefore there is no single
universal cross-cultural definition of abuse.

Case Study

As a social worker, you and a nurse practitioner working in a major medical center
have been assigned to an 81-year-old widow named Grace. She was brought to the
emergency department for shortness of breath by her 72-year-old female roommate,
Gertrude. The two have been living together for the past 10 years, after Grace’s
husband of 50 years passed away.

You and the nurse notice that Grace is very quiet as she sits in the emergency
waiting room. She looks untidy and has bruises on both arms in various stages of
healing. In addition to conducting a focused respiratory assessment the nurse prac-
titioner uses the Abuse Assessment Screen (AAS) to assess for abuse. A “yes” answer
warrants that a careful assessment follow to ascertain how recent and serious the
abuse. Not surprisingly, Grace answers “no” to all the AAS questions. The nurse
practitioner and social worker suspect abuse.

Over the course of Grace’s visit to the emergency room, what medical care needs
should be addressed? In addition to her medical treatment, what are the social services
interventions, legal advice regarding orders of protection, housing and home-care
needs of this patient? Are there caregiver concerns that should be addressed? If so,
what are they?

Keep in mind that the answers to the questions above may vary depending on
state laws and circumstances. A thorough respiratory assessment should be conducted
by the nurse practitioner. Information about safety issues regarding physical, emo-
tional, sexual, and financial abuse are most often collected by the nurse and shared
with the social worker. It is important for social workers to understand the abuse
assessment conducted by the nurse and the results obtained by the assessment. Non-
judgmental and nonthreatening statements should be used to elicit answers from the
patient. For example, “I have seen bruises like the ones on your forearms in patients
who have been abused. Do you feel safe?” Depending on the answers, the social
worker will provide the necessary help and resources. Information about caregiver
stress should be provided to the caregiver. The short-term goal is Grace’s immediate
safety. Long-term goals include providing Grace with legal advice, safe housing, and
home-care needs.

Summary and Conclusions
Health professional working with an interdisciplinary team must be aware of the
values that underlie each definition of abuse and be prepared to use principles of ethical
decision making to guide intervention (Matteson & McConnell, 1988). A multifaceted
strategic plan needs to be developed to address the problem of abuse. Initiatives need
to come from the local, state, and federal levels. More research is required to guide
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prevention programs and education approaches. The media must keep the public
aware of the incidences of abuse as well as resources to go to for help. Web sites
depicting the signs, symptoms, and reporting mechanisms need to be developed and
shared with the public. Finally, funding is needed for all these efforts to decrease the
incidence of elder abuse. Social workers, nurses, and members of the criminal justice
system working together play a pivotal role is advocating for their patients/clients
through direct assessment and treatment, getting involved with legislative action,
conducting and using research, taking part in community involvement, and increasing
awareness. Working collaboratively will lead to “quality care”—the only kind of care
that human beings deserve.

Resources

■ To find the local Adult Protective Services administrator in your state,
contact the National Association of Adult Protective Services
Administrators, 1900 13th St., Suite 303, Boulder, CO 80302; (720) 565–0906;
http://www.apsnetwork.org

■ To find the State’s Attorney General’s Office, contact the National
Association of Attorneys General, 750 First Street NE, Suite 1100,
Washington, DC 20002; (202) 326–6000

The following Web sites are resources about aging topics and elder abuse:

■ American Association of Retired Persons 7601 E. Street NW, Washington,
DC 20049; (800) 424–3410; http://http://www.aarp.org

■ Administration on Aging U.S. Department of Health and Human Services,
Washington, DC 20201; (202) 619 0724; http://www.aoa.gov/eldfam/
Elder_Rights/Elder_Abuse/Elder_Abuse.asp

■ American Bar Association Commission on Law and Aging 740 15th Street
NW, Washington, DC 20005; (202) 662–8690; http://wwwabanet.org/elderly

■ American Society on Aging http://www.asaging.org
■ Danger Assessment Instrument by Campbell (1988); (410) 955–2778; e-mail:

jcampbel@son.jhmi.edu; http:www.nvaw.org/research/instrument.shtml.
■ Elder Abuse and Neglect Assessment by Fulmer (1984, 1986, 2000); New

York University, (212) 998–9018; http://www.medscape.com/viewarticle/
493951

■ John Hartford Foundation http://www.jhartfound.org
■ Legal Counsel for the Elderly P.O. Box 96474, Washington, DC 20090; (202)

434–2152, (800) 424–3410 : http://www.aarp.org/aarp/lce/
■ Meals on Wheels Association of America http://www.mowaa.org
■ Medicare Hotline (800) 638–6833; http://www.medicare.gov
■ National Adult Protective Services Association 1900 13th Street, Suite 303,

Boulder, CO 80302; (720) 565–0906; http://www.aspsnetwork.org
■ National Center on Elder Abuse 1202 15th Street NW, Suite 350,

Washington, DC 20005; (202) 898–0578; http://elderabusecenter.org
■ National Committee for the Prevention of Elder Abuse http://

www.preventelderabuse.org/
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■ National Council on Aging http://www.ncoa.org
■ National Fraud Information Center (800) 372–8347
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Regina Doyle

Social workers working in educational settings strive to ensure that children develop
intellectually, socially, and emotionally. Struggling families often, either willingly or
unknowingly, bring their problems with their children to social workers in the schools.

A school social worker must have knowledge, skills, and expertise to be able to
successfully negotiate multiple systems on behalf of the client. The school, which so
often serves not only as an educational setting but also as a community resource
center, deals with health care agencies, law enforcement, the courts, probation, correc-
tions, and child protective services. The effective school social worker must be knowl-
edgeable about community resources as well as be up to date regarding the numerous
federal and state laws concerning services within the public school.

This chapter provides a brief history of social work services in schools. It addresses
recent demographics and trends and the scope of the problems in this specialty area.
Relevant theoretical frameworks are examined from the perspective of the varied roles
of the school social worker. Common issues requiring social work services in a school
setting, as well as common practice settings and collaborative practice with other
professionals are also addressed. Specific legal and ethical issues of concern in the
practice of school social work are reviewed and issues of assessment, prevention, and
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intervention are discussed. Finally, cases are reviewed that exemplify the issues, skills,
and collaborative aspects of social work practice in the schools.

Overview of Field of Practice

History

Early 1900s

Social work services in U.S. schools began in 1906, primarily out of concern for the
needs of urban students. Services began with “visiting teachers,” employed by private
agencies and civic organizations, whose primary role was to improve attendance and
to foster understanding and communication between the school and the community.
Coinciding with the development of “visiting teachers” and attention to attendance
was the enactment of compulsory education laws (National Conference of State Legis-
latures [NCSL], n.d.). These laws, developed on a state-by-state basis between 1852 and
1918, mandated that children attend school between certain ages and for a minimum
number of days per year. These initial school social work services began in New York
City, Boston, and Hartford. In 1913, the first school social workers were employed
by the Board of Education in the city of Rochester, New York (Constable, Massat,
McDonald, & Flynn, 2006).

In 1916, at the National Conference of Charities and Corrections, a presentation
given by Jane Culbert defined the role of the school social worker (Constable et al.,
2006). Culbert’s description of the work of the “visiting teacher” detailed the need
for respect for differences, inclusion, focus on the child in his or her environment at
home and in school, and recognition of education as a relational process. Almost 100
years later, this description still applies.

The early years of social work services in the schools focused on family and
neighborhood conditions that interfered with attendance and helping the teacher
understand the home conditions of the child. By the 1920s concerns with delinquency
and the influence of the mental hygiene movement moved the focus of school social
workers away from community issues and more on individual psychological concerns.
Social workers were called on to assist in understanding the emotional needs of
children and how these needs, left unmet, could lead to social maladjustment (Huxta-
ble, 1998).

The 1940s–1960s

The 1940s through the 1960s saw the role of the school social worker become even
more focused on working with socially and/or emotionally maladjusted children.
Services during this period primarily involved casework with individual students
and their families, consultation with teachers, and referrals to community agencies
(Huxtable, 1998).

However, by the late 1960s, recognition of increasing problems within the schools
and the communities in which they were located caused another shift in focus in
school social work. The struggle for social and economic equality created an awareness
of the disparity in the quality of education provided to children based on their race,



123Chapter 10 Education, Social Work, and the Law

economic status, and geographic location. Remedies were sought through the develop-
ment of programs such as Head Start, a federally funded program created in 1965 to
promote school readiness through services to low-income children and their families
(Administration of Children and Families [ACF], n.d.). In response to issues such as
these, social workers began to move away from the traditional focus on individual
casework and began to engage in more advocacy (Huxtable, 1998).

The 1970s and 1980s

Since the 1970s, the role of the school social worker has changed in response to the
mandates of specific legislation. In 1975 schools were affected by the enactment of
the Education for All Handicapped Children Act of 1975 (PL 94-142). This federal
law created a new role for social workers: They were part of a child study team (CST),
an interdisciplinary team responsible for specific services and focused primarily on
the identification of children with learning disabilities within the school setting.

The 1990s to the Present Day

In March 1994, the Goals 2000: Educate America Act (1994) was enacted. This federal
legislation recognized the personal and social factors that affect a child’s ability to learn.
Issues such as substance abuse; behavioral difficulties; and the complex interaction
of emotional, family, and social factors were acknowledged as impeding academic
achievement. The law recognized the need for specialized help with problems of
this type. Such specialized help could be provided through social work services.
Amendments in 1997 to the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) of
1997 (PL 105-17) provided additional social work services in the schools, including
more traditional casework and counseling services, especially for children with behav-
ioral and attention-deficit problems. This legislation also strengthened the rights and
the involvement of parents, which, as always, strengthened the social work liaison
and advocacy function (Constable et al., 2006).

Focus of School Social Work

The primary focus of school social work is the resolution of issues that children bring
from their families and their communities into the schools. Through the resolution
of such sociolegal issues, social workers hope to assist the students they serve in
improving attendance, raising academic achievement, and reducing violence in schools
and neighborhoods. How this work is done is shaped in part by federal and state
legislation and regulations, by local resources, and by the definition of the role of the
social worker within each individual school district.

Recent Demographics

In the United States it is difficult to estimate the number of social workers working
in schools. Services provided by social workers are often done under different titles, for
example “crisis intervention counselor,” “behavioral counselor,” or “student assistance
counselor.” In 1996, it was estimated that there were over 9,000 school social workers
in the United States (Torres, 1996).
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In the 2007–2008 academic year, it is estimated that there are 49.6 million students
in public elementary and secondary schools in the United States (National Center for
Education Statistics [NCES], 2007). The types of services provided through social work
in schools, ranging from traditional CST work to reentry services for students returning
from correctional and/or treatment facilities, varies based on funding, the number of
staff members, and the ages of the students.

Current Trends

The practice of school social work as a specialty area has gained legitimacy. This is
evidenced in several ways: professional journals devoted to the topic, professional
organizations dealing solely with the area, legislation mandating such services, states
requiring licensing or credentialing, and the National Association of Social Workers
(NASW) creating a national specialty credential. Despite these gains and the special-
ized sociolegal expertise offered by school social workers, school social work in its
many manifestations is often one of the first services to be reduced when school
budget constraints are encountered.

The primary tasks of the school social worker are casework with students and
their parents and collaboration with staff. Issues addressed are broad and multifaceted,
ranging from completion of required documentation for special education services to
child abuse, attendance, and family issues, for example, death, separation or divorce,
health issues, pregnancy, substance abuse, suicide, and homelessness (Constable et
al., 2006).

Scope of Problems

The need for school social work is easily documented when one reviews national
trends concerning truancy, dropout rates, violence, and other social problems (NCES,
2007). The development of prevention and intervention programs to address such
issues is uniquely suited to the skills and training of the professional social worker.
Counseling and advocacy services for students with learning problems and/or family
problems are also areas in which social work services have been demonstrated to
make noticeable and sustainable change (Usaj, Shine, & Mandlawits, n.d.). Therefore,
social work services should be available to students, families, and staff from preschool
through high school. Such services should be provided at a reasonable student to
worker ratio.

Relevant Theoretical Frameworks
The social worker providing services in a school needs to be aware of a variety of
theories, depending on the function she or he performs. Social workers providing
traditional CST services must be familiar with learning theories as well as counsel-
ing approaches.

In general, school social workers do not provide therapy. Short-term, problem-
focused counseling as well as crisis intervention may be provided. Approaches such
as reality therapy (Glasser, 1965) or motivational interviewing (Miller & Rollnick, 2002)
are often used. Family systems theory (Nichols & Schwartz, 2005) is a useful approach
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in the school setting because the concepts can be applied when working with students
or in understanding the organizational context.

An understanding of organizational theory (Bolman & Deal, 1991) is also useful
within the school setting when negotiating the school system’s hierarchy as well with
interagency collaboration such as law enforcement and/or corrections.

Common Issues
Myriad issues are referred to the services of the school social worker. The exact role
and responsibility of the worker is often dictated by the title under which the worker
functions, relevant federal and state laws and regulations that mandate functions,
and the local school governing body that employs the social worker.

Functions of the school social worker—for example, CST assessments, attendance
and truancy interventions, collaboration with child welfare services, bullying and
violence prevention services, crisis counseling, and other mental health services—are
mandated or suggested by specific legislation (Constable et al., 2006). Other functions
are determined by the specific district. The best summary of the scope and function
of the school social worker is to improve attendance; reduce violence; and address
emotional, social, and/or family problems and to assist with raising academic achieve-
ment. In addition, the social worker may also be responsible for providing consultation
services to school personnel. The manner in which these tasks are envisioned and
carried out varies widely.

Common Practice Settings

Settings/Jobs

The most common setting for a social worker in a school is as a member of a CST.
As a member of a CST, the social worker assists in the identification, evaluation, and
remediation of students with learning disabilities. This function is the same whether
the service is provided at the elementary or high school level. CST members are
required to be knowledgeable of federal legislation such as the Individuals with
Disabilities Act (IDEA) (PL 105-117) and federal and state codes regarding the provision
of special education services (Constable et al., 2006).

Social workers may also work in schools under a variety of titles providing crisis
intervention services, specialized counseling services (e.g., substance-abuse prevention
and intervention, truancy intervention, conflict resolution), and as supervisors of
specific programs. When providing these types of services, the worker also must be
knowledgeable of the specific laws and regulations that govern the provision of
these services.

Each of these positions may require specific educational licenses or certifications
issued by the department of education of the state in which the school is located.
Information regarding licensure and/or certification may be obtained through the
department of education Web site in the state in which a person intends to practice.

School social work services are provided in public and private schools. Some
private schools do not require the social worker to have a state license and/or an
educational credential.
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Professionals Involved

School social workers interact with a variety of professionals within and outside of
the school. As previously noted, within the school, social workers often function as
part of an interdisciplinary CST. The other members of the CST may include a school
psychologist, a learning consultant, a speech therapist, a school nurse, as well as
other consultants and specialists as needed. The social worker will also interact with
guidance counselors, teachers, and administrators within the school.

The social worker as a CST member or under another title providing services
within the school may also be involved with juvenile officers, probation officers,
hospital personnel, and mental health and addiction professionals. Social workers
will often be the contact person in the school for child protective service workers with
whom students and their families are involved. Because of the likelihood of the need
for collaboration with outside systems, it is necessary for the worker to be aware of
the regulations regarding how the school may interact with them. Although profes-
sional social workers must always function within the guidelines for practice specified
within the NASW Code of Ethics (NASW, 1999, 2002) school social workers must
also consider the confidentiality guidelines of the School Social Work Association of
America (2001) and comply with laws such as the Family Educational Rights and
Privacy Act (FERPA) (PL 93-380) of 1974, which governs the dissemination of school
records, and the federal confidentiality regulations regarding the release of substance-
abuse information (42 CFR-2 [Section 42 of the Code of Federal Regulations, Part 2] and
the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 [HIPPA]) (Constable et
al., 2006).

The Role and Function of Social Workers in Schools

School social workers have varying and multifaceted roles and functions, which is
the result of federal and state legislation, legal decisions, the characteristic focus of
social work, and how the school district understands and values social work services.
The social worker’s role is often formed by the interaction of the professional and
personal focus of the individual worker with the structure and expectations of the
particular school (Constable et al., 2006). The school social worker is responsible to
multiple constituencies: students and their families, faculty, school administrators,
local school governing bodies (e.g., Boards of Education), and the community. There-
fore, the school social worker performs all the functions associated with professional
social work, for example, counselor, advocate, developer of linkages, policy analyst,
and researcher.

One of the most common roles for a school social worker is as part of a CST often
comprised of a school psychologist and a learning consultant. This team is responsible
for identifying, assessing, and providing remediation plans for students with learning
disabilities. In this capacity, the school social worker is responsible for the social
assessment of the student. This assessment is conducted by observing the child in
school, meeting with the parent(s) to obtain a social and developmental history, talking
with the teacher, and reviewing any available, pertinent school records.

If a child is found to have a learning disability a remediation plan is developed,
known as the Individualized Educational Plan (IEP) as required by the IDEA (Consta-
ble et al., 2006), with the consultation and written consent of the parents. One of the
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CST members will then be assigned to the student as a case manager. The case manager
is responsible for monitoring the student’s progress and determines any changes that
might be needed to the student’s remediation plan. The case manager must meet
annually with the student, parents, and teacher to review and update this plan as
long as the student is receiving special education remediation services. In addition
to assessment and case manager responsibilities, school social workers may also
provide counseling to special education students, either individually or in groups.
Counseling may include social skills and behavioral management issues. Consultation
services may also be provided to teachers working with special education students.

Within schools there will often be a team responsible for interventions with
students with academic and/or behavioral problems but who are not eligible for
special education services. These teams are often made up of a building administrator,
a guidance counselor, a social worker, a teacher, and other appropriate school person-
nel. The social worker involved with such a team has the opportunity to provide
prevention and/or early-intervention services. Students referred to this type of service
are often involved in truancy or have other problems in the community that affect
school performance. The social worker is often the most knowledgeable and appropri-
ately trained among school personnel to intervene with students and their families
in these types of situations.

Many schools have developed specific programs (often entitled student assistance
programs) to identify and intervene with students with substance-abuse problems or
who come from families with substance-abuse problems. These teams are often led
by social workers with specialized training in addictions. When students are identified
as using substances, the social worker is responsible for the initial assessment and
determination of the need for referral for treatment services. This role requires interac-
tion with parents, treatment providers, and often law enforcement and/or correc-
tional personnel.

As federal mandates have been enacted to ensure that public schools are safe and
drug free, violence prevention programming has been added to the duties of the
student assistance counselor.

Social workers working in student assistance programs use advanced direct prac-
tice, policy, and community-organizing skills. In the role of the school substance-
abuse and violence prevention specialist, the social worker is responsible for the
development and implementation of prevention programs (Slovak, 2006), often deliv-
ered in the form of assembly programs and classroom presentations, faculty and
parent education programs, and psychoeducational groups for students.

Crisis intervention teams are another service found within schools that requires
social workers. These teams are set up to manage crisis such as the death of a student
or a faculty member or any other type of traumatic event (Constable et al., 2006). A
member of this team will most likely be called on to perform a threat assessment of
a student presenting with either suicidal or violent thoughts or behavior. These teams,
developed as a result of federal mandates for safe and disciplined schools, operate
under specific local education governing body policies and procedures.

Specific Legal and Ethical Issues
All assessment and remediation services provided by CSTs require signed consent by
a student’s parent if that student is under 18 years of age. The provision of special
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education remediation services involves the completion of numerous legal and educa-
tional documents requiring the signatures of school personnel and parents. Failure
to complete the required paperwork within specified timelines can result in legal
action by the student’s family. Cases of this nature are usually resolved in an adminis-
trative law or civil rights hearing.

Counseling services provided to a student under 18 other than crisis intervention
requires parental notification and consent. The exception to this rule is services to
a substance-abusing student provided through a student assistance counselor. The
provision of such services is covered under 42 CFR-2. Parental notification of the
provision of such services to students may be done only with the written consent of
the student. Although adherence to this level of confidentiality is mandated by federal
regulation, it often creates ethical dilemmas for the social worker regarding parental
involvement, which may be necessary to obtain a higher level of care for an abus-
ing student.

Assessment, Prevention, and Intervention
Assessment, prevention, and intervention services provided in a school setting by a
social worker will vary, depending on the title and function of the social worker.
Usually such services will entail assessment, remediation planning, and monitoring
done by a social worker as part of a CST. In some school districts, the social worker
may also be responsible for providing counseling services to students receiving special
education services.

Social workers providing services through student assistance programs are
responsible for prevention, education, identification, assessment, intervention, and
referral services concerning substance abuse. Social workers may plan and provide
programs for students, their families, and the community on prevention of substance
abuse. In schools, social workers functioning as student-assistance counselors (SACs)
may teach lessons on substance-abuse prevention in classrooms. SACs are also respon-
sible for identification, assessment, intervention, and referral of students who are
abusing substances or who come from homes where substance abuse is a problem.
SACs are able to assess for substance abuse, refer for outside treatment services, and
provide individual counseling and in-school support groups. Students who require
inpatient services for substance use will, on return to school, have reentry plans
developed with the SAC, the student, and rehabilitation center staff.

Schools are increasingly confronted with students who have a myriad of emotional
and social issues that affect their academic performance. Social workers in the school
are often seen as the experts called on to deal with students with such problems.
Emotional and social issues presented in the school run the gamut from severe psychi-
atric problems (e.g., depression with suicidal ideation and/or gestures) to relationship
problems, harassment, sexual-identity issues, attention-deficit/hyperactivity disorder
(ADHD), eating disorders, parental divorce, physical and sexual abuse, aggression,
and violence (National Center for Educational Statistics, 2007).

Given the wide range of possible issues presented by students, social workers
need to have excellent assessment skills and knowledge of crisis-intervention strategies
(Richmond, 1917). Assessments, regardless of the role of the social worker within
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the school, need to be multidimensional and address cultural considerations. The
assessment process within the school can be complex, because of the various special-
ized tasks performed by the social worker. In general, a social work assessment
covers problem identification, identification of the client system (i.e., who is asking
for services), and the target system (i.e., what is expected to change). The assessment
will cover multiple domains within the client’s life and focuses on her or his strengths.
Components to be addressed may include demographics and data source, referral
source, presenting problem, family information, health/physical/intellectual/emo-
tional functioning, interpersonal/social relationships, religion/spirituality, strengths/
problem-solving capacity, economics/housing, impressions/assessment, and goals/
interventions (Miley, O’Melia, & DuBois, 2007). The product of the assessment pro-
cess—a social assessment report—is a written document that becomes part of the
student’s record. The format for the final report is usually determined by the
school district.

Some districts will provide standardized assessment instruments for use by the
social worker based on whatever service they are providing. School social workers
working on CSTs will often use The Child Development Inventory (Ireton, 1990) or The
Behavior Assessment System for Children Structured Developmental History (BASC-SDH)
(Reynolds & Kamphaus, 1992). SACs have a variety of assessment instruments avail-
able based on the age of the student, for example, Adolescent Substance Abuse Subtle
Screening Inventory (SASSI) (see chapter 14 on mental health and addictions for addi-
tional instruments). Crisis intervention or behavioral specialists may use standardized
instruments specific to their services [e.g., Beck Depression Inventory (Beck, Steer, &
Brown, 1996)]. A variety of assessment formats and instruments may be reviewed in
the text Clinical Assessment for Social Workers (Jordan & Franklin, 2003).

Resources for social workers in schools are most frequently available through the
professional associations specific to the title under which the social worker operates.
Three national organizations providing resources are the NASW’s School Social Work
Section, the School Social Work Association of America, and the National Association
of Student Assistance Programs. All three organizations provide resources and infor-
mation about national/regional conferences.

Practitioner Skill Set
Social workers providing services in schools must possess a variety of skills. Excellent
verbal and written language skills are necessary. The ability to communicate clearly
and effectively with people from different socioeconomic and educational levels is a
requisite for this work. School social workers must have knowledge of and the ability
to interact with people from different racial, ethnic, and cultural backgrounds. Social
workers in schools provide case management and advocacy services for the students
and their families. Social workers will often assist students’ families in identifying
and applying for eligible services within the school and in the outside community.

As the liaison to the community, the school social worker needs to be able to
interact with law enforcement, treatment providers, and, often, correctional personnel.
In these interactions, the social worker must be cognizant of ethical and legal considera-
tions in the disclosure of an exchange of information regarding students.
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Case Studies

Given the breadth of services provided by social workers in schools, it would be
difficult, if not impossible, to present one case that typifies what issues may be presented
by students. Therefore, three cases will follow: one student with developmental/learning
problems, another student with behavior problems, and a final case regarding sexual-
orientation issues.

James

James is a 3-year-old African American male who resides with his maternal grand-
mother, 14-year-old maternal aunt, and a 7-year-old cousin. The other two children
are reported to do well in school and participate in general education classes. There
are no other adults in the home.

James is referred for CST evaluation by his pediatrician because of delays in
language development and difficulties with attention and behavior. James uses only
single words and short phrases and has a vocabulary of approximately 50 words.
He has problems following direction and staying on task. When frustrated or upset,
James will scream, kick, bang his head, and/or throw objects. Grandmother uses
“time-outs” for discipline.

James requires constant supervision, and he is described as impulsive and showing
poor judgment. He is reported to dart into the street. When the family is outdoors, James
requires his hand to be held by other family members at all times for safety reasons.

James is reported to be affectionate with his family but shy with strangers. The
14-year-old aunt, the grandmother’s main support in caring for James, and the 7-year-
old cousin are reported to be gentle and supportive with James.

The family is active in the Baptist church, where James participates in a child-care
program during services. In that setting, James is reported to enjoy playing with cars
and trucks, pushing vehicles back and forth with another boy. In this program, James’s
interest in activities is described as short lived.

James was born at 31 weeks’ gestation, weighing 2 pounds, 4 ounces; he was
17 inches in length. Head circumference appeared smaller than normal. At birth,
James experienced difficulty breathing and eating. He was placed in a neonatal care
unit for 11 weeks. It is reported that James’s mother used crack cocaine and marijuana
throughout the pregnancy.

His grandmother brought James home upon his discharge. His mother lived in the
home for a short period after James came home. The grandmother reports that currently
the mother visits occasionally but is mostly absent from James’s life. The mother is
reported to continue to use drugs and to be “living on the streets.” James’s father is
incarcerated for selling drugs. He has not developed a relationship with James. The
grandmother has sole custody of the child.

James experienced a delay in attaining developmental milestones. He spoke his
first word at 21/2 years and continues to have speech difficulties. He walked without
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assistance at 17 months. James is mostly toilet-trained with occasional episodes of
nocturnal enuresis. He is able to dress himself.

James is reported to be generally healthy. There is no history of head injuries,
convulsions, or hospitalizations. He is reported to have a healthy appetite. He is a
restless sleeper and snores. He has a history of ear infections.

James was evaluated by the CST and found to be eligible for services as a student
with learning disabilities. He was enrolled in a preschool handicapped program in
which he received speech services and occupational therapy services. A behavioral
plan was developed to address time on task concerns and to help James develop more
appropriate ways to deal with frustration.

Brian

Brian is a seventh-grade student who is failing several subjects, doing little homework,
coming to school late, and presenting behavioral difficulties. Although appearing
academically uninterested, he presents as sociable and enjoys the social aspects
of school.

Brian began to experience academic problems during middle school. His standard-
ized test scores are all in the average range. Although usually friendly and sociable, he
becomes sullen and uncommunicative when discussion focuses on academic problems.
Brian does not received special education services.

The school has attempted to address Brian’s declining academic performance
through conferences with his parent. Brian resides with his biological mother, her
boyfriend, and a younger female sibling. His mother often does not attend sched-
uled conferences.

Brian came to the attention of the student-assistance counselor after an incident
with a teacher in which he was verbally disrespectful and insubordinate. After being
referred to the assistant principal for this behavior, Brian was noted to be unusually
tired, irritable, and red-eyed. Brian was then asked to submit to a drug test, which he
refused. As required, Brian’s mother was contacted regarding the behavior and the
request for a drug test.

On notification of the request for the drug test, Brian’s mother did come to school.
Brian and his mother conferred regarding the drug test. The mother seemed unusually
concerned about the outcome of such a test.

The student-assistance counselor, Brian, and his mother met. From this discussion,
it became known that the family was using marijuana together and that the parental
figures and Brian were selling marijuana as well. Brian and his mother agreed to the
drug test, which came back positive for high levels of THC, the chemical in marijuana.
The level was indicative of someone who smoked marijuana daily.

The family was referred to child protective services (CPS) and the police. The
mother denied dealing as did Brian. Police involvement ended as dealing could not
be proven. CPS continued to support the mother’s recovery.

Brian’s behavior continued to deteriorate in school and resulted in a CST referral.
He was determined to be eligible for special education services as a student with
severe behavioral difficulties.
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Brian became known to the juvenile court as a result of incidents in the community.
The SAC advocated with the court to order Brian into rehabilitation rather than a
correctional facility. The court accepted the recommendation of the SAC and Brian
was sent to an inpatient rehab facility.

Brian successfully completed inpatient treatment for substance abuse. He returned
to the school with a recommendation for outpatient treatment and in-school support
services provided by the SAC.

Brian’s mother relapsed and did not follow through with Brian’s aftercare program.
Brian began using again and was involved in a series of burglaries in the community.
Brian was caught, convicted, and sent to a juvenile correctional facility.

Irina

Irina is a 14-year-old ninth-grade student. She immigrated to the United States from
Russia with her family when she was 12 years old. She does well academically and
maintains a “B” average. There are no attendance problems. Although she speaks
perfect English, Irina remains isolated socially. She presents some discipline problems
for teachers.

Irina is rejected socially by the other girls. They report that she tells “outrageous
stories” regarding going to bars in a large city within access to the school district
through public transportation. Although a fairly good soccer player, Irina refuses to
be involved with organized sports. Teachers report problems with verbal exchanges
with Irina and other students. When requested to cease the exchange, Irina will disre-
gard the teacher’s directives resulting in a referral for insubordination to the main office.

Irina’s parents have participated in conferences at school regarding discipline
problems. They report that they are experiencing similar problems at home. They
express concern that Irina often stays out late on the weekends and that they do not
always know her whereabouts. They report that she is sullen and withdrawn at home.
Attempts by school personnel to engage Irina in discussions about problems with other
girls have been unsuccessful.

Over the course of Irina’s ninth-grade school year, her appearance changed. She
began wearing more dark-colored clothing and appeared to take less interest in her
hair. She stopped using any make-up and wore no jewelry other than a watch. Her
jackets and backpack were covered with buttons with slogans and rainbow flags.

After wearing a t-shirt to school with a slogan regarding dating women, Irina was
referred to the SAC for an interview. Although affirming Irina’s right to wear the t-shirt,
the SAC tried to open a conversation with the student regarding why that t-shirt and
what the student was trying to tell everyone. With much support and gentle probing,
Irina was able to disclose the questions that she was beginning to have regarding her
sexual orientation. Irina was able to disclose her anger and frustration at feeling that
she did not fit in with girls her own age, her increasing depression, and a somewhat
detailed plan for suicide. The t-shirt provided a vehicle for someone to ask Irina a
direct question regarding her sexual orientation.

Irina met with her parents and the SAC. A referral was made to a local therapist
comfortable with dealing with adolescent sexual-orientation issues.
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Discussion

James’s case highlights the skills required of a social worker on a CST. In this capacity,
the worker must be able to establish rapport so as to obtain a detailed history and to
provide a biopsychosocial assessment of the student and his family. The ability to
engage the student and family at this level may allow for the provision of services
at an early age to remediate the learning problem. Often, early remediation can prevent
school dissatisfaction, which can lead to social and behavioral problems.

Brian’s case demonstrates the function of the SAC in the school setting. The
knowledge base of the SAC, the ability to handle crises, and the strategies that need
to be employed to obtain treatment for the student is highlighted in this case.

Irina’s case highlights an emerging issue regarding sexual orientation in adoles-
cents and the need for the school social worker to be knowledgeable and aware of
such issues. The case highlights the clinical skills that are often needed in the school
setting to be able to deal effectively with adolescents.

In all of the cases presented, the social worker had to be aware of and adhere to
all federal and state laws and regulations and local governing board policies and
procedures as well as to follow the appropriate confidentiality regulations.

Summary and Conclusions
This chapter presented an overview of social work services in the school. It examined
the origin and development of such services in the United States. Contemporary
functions of the school social worker and the various legal, academic, and social
emotional issues addressed were presented. In chapter 11, the special considerations for
the educational needs of students returning to school postincarceration are reviewed.
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Building Bridges:
School Reentry of
Incarcerated
Juveniles 11

Lauri Goldkind
Paul Hirschfield

Many at-risk youth and their families must navigate multiple service systems—
educational, child welfare, juvenile justice, and/or mental health. Consequently, to
be effective, social workers inside and outside of these settings must help youth and
their families negotiate and accommodate the often-conflicting schedules, policies,
and expectations of multiple bureaucratic institutions. This is especially true for social
workers in the public education and juvenile justice arenas. Since the late 19th and
early 20th century, fields of social work practice in both sectors have emphasized
advocacy and interorganizational communication and cooperation (Constable,
Flynn, & McDonald, 2002; Reamer, 2004). Recent decades have witnessed an invigor-
ated emphasis on information sharing and cross-agency collaboration between these
institutional domains (Stephens & Arnette, 2000). In this chapter, we focus on services
that aim to facilitate the successful return of youth from custodial settings to commu-
nity educational settings.

Facilitating a smooth transition for school-aged ex-offenders may be of vital impor-
tance. Educational and juvenile justice scholars and policymakers often view schooling
as the most accessible and reliable pathway toward a healthy and productive future

135
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for youth released from secure custody. Without a high school diploma or some other
meaningful educational certification, young ex-offenders, particularly those of African
American descent, face a bleak future. A recent federal report finds that only 39% of
Black high school dropouts are employed at age 19 compared to about 60% of White
dropouts (Bureau of Labor Statistics, 2007). Likewise, nearly 60% of Black male drop-
outs are imprisoned by the age of 30 to 34 compared to 11% of non-Hispanic White
dropouts (Pettit & Western, 2004). Clearly the life chances and social outcomes of
disadvantaged youth are a function of their educational experiences and opportunities
(Arum & Beattie, 1999).

Scope of the Problem

The need for postrelease social and education services may be greater than ever.
Nearly 100,000 people under age 21 are released each year from correctional facilities
in the United States (Snyder, 2004). More often than not, freedom is short-lived. A
recent study finds that 81% of male offenders 17 and under in New York City were
rearrested within 36 months of their release from state custody (Frederick, 1999).
Similarly alarming rates of juvenile reoffending have been reported nationally, ranging
from 50% (Lipsey, 1999) to 71% (Wiebush, McNulty, Wagner, Wang, & Le, 2005).
Further, research suggests that youth involved in the justice system exact high eco-
nomic costs for the United States. Cohen (1998) estimates the costs to society of a
single youth leaving school and turning to drugs and crime as a way of life as between
$1.7 and $2.3 million. A high rate of dropout among delinquent youth may help
account for the fact that states with higher numbers of high school dropouts tend to
have higher rates of violent crime (Page, Petteruti, Walsh, & Zeidenberg, 2007).

The burning questions regarding policy and programs are not whether young ex-
offenders should get back into school following release but rather how to most effec-
tively facilitate sustained school reenrollment and which types of educational settings
are the strongest, most reliable bridges to social opportunity. Social workers often
play important roles on both ends of the bridge. On the corrections side, they may
be responsible for prerelease assessments, planning, and coordination with outside
systems as well as securing postrelease placements. And on the community side, they
may be responsible for coordinating reentry services, including those that pertain to
educational reintegration. In the text that follows we outline the barriers to school
reentry, discuss the strengths and weaknesses of various interventions, and provide
some general guidelines for the design and evaluation of these programs.

Youth emerging from secure confinement have a slim chance of reenrolling in
school and an even slimmer chance of advancing. An early study found that among
487 school-eligible youth released from Wisconsin juvenile correctional facilities in
1979, only 2.5% earned a high school diploma by 1982, whereas 16.5% received a
general equivalency diploma (GED) (Habermann & Quinn, 1986). A more recent study
found that 95% of youth released to jurisdictions across Kentucky were unable to
make a successful transition into either a mainstream or transitional school setting
(Stephens & Arnette, 2000). Such patterns typically signal a resumption of the persistent
school disengagement, failure, and avoidance that young offenders often exhibit prior
to their incarceration. And such academic difficulties, in turn, are often a product of
serious deficits in reading and quantitative skills as well as emotional and behavioral
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problems. At least 45% of incarcerated youth suffer from a learning disability (U.S.
Department of Education, 1999).

School Reenrollment Hurdles
The obstacles that released youth face in reintegrating into school go far beyond the
internal. The hurdles youth face include midsemester reenrollment, inadequate intake
screenings, and a frequent lack of credits or transferable schoolwork between correc-
tional institution and school. As a former administrator at a specialized school admis-
sion program for court-involved youth (the School Connection Center of New York
City; see below), the lead author experienced firsthand the issues and challenges
associated with helping adjudicated youth re-enter school in an urban setting. Youth
in most jurisdictions across the country are legally entitled to public education services
at least until the age of 18. But, without adequate information and advocacy, juveniles
returning from custodial facilities often have a hard time even getting past the reenroll-
ment stage.

Youth released during the middle of the semester may be told that they have to
wait to enroll until the next semester, as Giles (2003) observed in New Jersey. The
logistics of admitting students midsemester often involve a complicated process for
both the youth as well as the school. Workers at the School Connection Center (SCC)
experienced this difficulty firsthand. They discovered that placing students midterm
could lead to students feeling overwhelmed and lost in courses that were already many
weeks into a semester’s sequence. Because most schools operate under a traditional
September enrollment model, school staff are often ill-equipped to issue partial or
transfer credit and to match students released midsemester with appropriate course
choices. In addition, Mayer (2005) observed that some Chicago schools are reluctant
to admit students released from confinement either because of their tainted memories
of individual students or because they are concerned that such students bring down
their test scores and attendance and bring up their levels of crime and disorder.

The educational exclusion of young ex-offenders can also be indirect, subtle, and
not necessarily intentional. For example, youth along with a very inconvenienced
parent—who must take time off from work—may come to the enrollment meeting,
only to discover that they lack the necessary paperwork to enroll (proof of address,
past transcripts, health records), or that the credits the youth earned while incarcerated
will not transfer, or that the school system insists that the student, owing to his or
her special education or ex-offender status, needs to go to an alternative school or
receive home-based instruction until he or she is ready to return to regular school
(Stephens & Arnette, 2000). In New York State (NYS), young people under 16 years
old placed in confinement in an NYS Office of Children and Family Services (OCFS)
facility may experience high school for the first time within a correctional setting.
Incarcerated youth receive student credit hours for each class completed. However,
receiving schools in the community may not understand how to calculate their accumu-
lated credits, because the New York City Department of Education (NYC DOE) is on
a separate credit accumulation system. As a result, young releasees often lose hard-
earned course credit and are scheduled for classes they have previously completed.
These experiences, which reflect the absence of efficient, centralized, and standardized
records transfer and reenrollment processes, may lead frustrated or ambivalent stu-
dents to give up on school reenrollment.
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Re-enrollment is only the first school reentry hurdle. Youth also face obstacles to
staying enrolled and advancing educationally. For special education students, who
comprise a large share of young releasees, success requires following through on an
individualized education plan (IEP), which may include access to special education
teachers and special services like tutoring and literacy enhancement. Giles noted that
even special education students in New Jersey are often denied adequate education, as
receiving schools are often unwilling or unable to follow mandated IEPs (Giles, 2003).

All of these problems can result from the failure of juvenile justice agencies and
educational agencies to share information in a timely fashion. This leads to gaps and
delays in services, inappropriate service placements, and duplications in services
(Giles, 2003; Stephens & Arnette, 2000). Sensible models of closing these gaps will be
discussed later. The response of many juvenile courts to the large number of court-
involved youth who are unwilling or unable to return to or stay in school can, at
times, make matters worse. Judges, probation, and parole departments increasingly
enforce mandates that youth under juvenile justice supervision enroll and attend
schools (or face sanctions), which put more pressure on school systems to find educa-
tional placements for these students. Several large jurisdictions like Chicago, and the
states of Texas, Tennessee, and Washington, responded to this pressure by creating
specialized, often mandatory, transitional school environments for offenders released
from county or state custody (Bickerstaff, Leon, & Hudson, 1997; Brooks, Schiraldi, &
Ziedenberg, 1999; Mayer, 2005). This may mean easier access to some school environ-
ments postrelease but harder access to desired schools or to the “least restrictive
educational environments” mandated for special education students. On the other
hand, some promising models of interagency collaboration and communication and
transitional educational programming have emerged in recent years, for instance, a
report from Just Children highlights a wide array of emergent programs and strategies
from across the U.S. (Geddes & Keenan, 2004). Unfortunately, very little empirical
research guides reform efforts and a veritable patchwork of services is the result.

Practical Approaches to School Reentry
Before reviewing the various models currently in use for school reenrollment, it is
useful to discuss some of the broader characteristics of effective practice in school re-
entry that have been identified in the literature. For nearly 20 years, scholars and
practitioners have been proposing successful transitional models to re-engage adjudi-
cated youth with school. Key elements include prerelease transitional planning, inter-
agency communication, and follow-up and evaluation posttransition.

School reentry planning should begin on entry to a correctional facility. To position
custodial school educators to begin the prerelease transition process most efficiently,
educational institutions need to transfer expeditiously student’s transcripts, IEPs, and
other academic documents on enrollment in a custodial school. Conversely, best
practice suggests that the timely transfer of records at exit should be a priority for
custodial school staff (Stephens & Arnette, 2000).

As much literature on school reenrollment for court-involved students recom-
mends, open lines of communication among all organizations involved with juvenile
offenders are necessary to establish a comprehensive treatment approach for offenders
and their families (Stephens & Arnette, 2000). Open communication can prevent
replication of services or, worse, lack of services. It can also expedite the reenrollment
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process creating seamless school transitions between custodial schools and commu-
nity schools.

Among the models identified as successful programs for supporting youth transi-
tioning from corrections facilities to community schools are specialized admissions
centers that facilitate enrollment in a variety of educational settings, short-term transi-
tional programs, and long-term transitional school programs.

Specialized Admissions Centers

Specialized admissions centers often make use of interagency collaboration and com-
munication to expedite the school admissions process for youth involved with juvenile
justice systems. Two such specialized admissions programs are the School Connection
Center, which operated in Manhattan, and Philadelphia’s RETI-Wrap program. Both
programs use what is likely the most efficient means of interagency service coordina-
tion and information-sharing—housing staff from both justice agencies and local edu-
cational institutions under one roof.

School Connection Center

The School Connection Center (SCC) was designed to address the issues identified
earlier. The lead author served as the associate director of SCC from the beginning
of the program until it closed nearly 3 years later (and its functions transferred to a
citywide centralized enrollment system). SCC was launched in June 2002 by the Center
for Alternative Sentencing and Employment Services (CASES) as a response to the
tremendous difficulty its case management staff had in getting youth returning from
detention enrolled in school. Prior to launching the program, CASES met for 2 years
with various institutional players in the local and state juvenile justice and education
worlds to foster a collective understanding of the barriers to educational reintegration
and to develop a coordinated response. CASES convened the Committee on Court
Involved Students, a group that included representatives from the New York City
Departments of Education, Probation and Juvenile Justice, the New York State Office
of Children and Family Services, the Mayor’s Office of the Criminal Justice Coordinator,
as well as other nonprofit service providers to develop solutions to the reenrollment
and school-retention challenges faced by youth returning from custody. Two program-
matic recommendations arose from the work of the Committee, the School Connection
Center, further described here, and Community Preparatory High School (Community
Prep). SCC was designed as the exclusive admission center for Community Prep, and
as a point of entry for school-enrollment services for all youth returning to Manhattan
from detention. The Committee on Court Involved Students continued serving in an
advisory capacity once the programs were operational. Several agencies also commit-
ted staff to the project from their home organizations.

From the beginning, the design of SCC included a social worker on staff. Although
the role of the social worker evolved during the operation of the program, program
administrators recognized early in the program’s implementation that a social worker’s
ability to develop caring relationships and provide ongoing support would be helpful
for students and their families. Additionally, social workers’ specialized training in
building relationships and forging open, nonjudgmental channels of communication
were thought to be vital to the program’s operational structure.
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At the School Connection Center, staff from the diverse educational and justice
agencies expedited the school admissions process. SCC staff represented all of the
major institutions that affect a formerly incarcerated student’s life; the Departments
of Education and Probation as well as CASES staff were all housed at one site with
access to all the relevant databases so as to serve youth and their families most
expeditiously. Founded as a one-stop admissions hub, the Center placed young people
returning from custody in a range of educational settings, including traditional middle
and high schools and into Community Prep High School, a transitional school site
established by CASES specifically serving youth returning from the justice system.
Following school registration, the Center monitored students’ school attendance for
3 months, and provided advocacy and mediation services to help parents obtain
special education services and to help school staff deal with any challenges related
to re-entering students. Youth were referred to SCC prior to their release from detention
(or soon after release). Center staff conducted outreach to the family and the probation
or aftercare worker to set up intake appointments. The intake process consisted of
two interviews with Center staff. The first intake interview was conducted by either
a social worker or probation officer and paralleled a traditional social work “bio-
psycho-social” probing of all the relevant areas of a youth’s home and family environ-
ment. The second intake interview was conducted by a Department of Education staff
member and consisted of an academic review as well as an assessment of a youth’s
academic interests.

Case Study: Joseph M.

Joseph,* a 15-year-old Latino male, was referred to SCC by the transition planner at
the Horizon Detention Center in the Bronx. Joseph was released from Horizon on
January 15th, after spending 4 months in detention. The intake staff assigned to Joseph
has been calling his aunt since before his release from Horizon, yet it still took the
family over 3 weeks to make it to SCC for an intake interview. Joseph, his aunt, and
the social worker finally meet for the interview on February 9th, approximately 15
school days after the start of the spring semester.

The social worker learns that Joseph repeated the third and fifth grades. She also
notices that Joseph was arrested on his former middle school’s property and his co-
defendant (and former friend) was attending school with him at the time of Joseph’s
arrest. Joseph has never been to a public high school. In the chart prepared before
Joseph’s arrival are academic records that detail Joseph’s academic history within the
New York City public school system: all admissions and discharges, standardized test
scores, and any special education information (including testing and assessment). A
review of these records reveals that Joseph has not attended school for more than 2
consecutive years. In addition, he was recommended for a special education place-
ment, but the assessments were never conducted.

The social worker meets with Joseph and his aunt together and then separately.
She conducts a needs assessment with Joseph, focusing on his juvenile justice history,

*Please note that this case study is a composite of the common issues faced by many students and not just one
specific youth.
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his academic history, and his learning style. In addition, she assesses what other
pursuits Joseph has to constructively occupy his time. Based on Joseph’s interests and
the shortage of opportunities to pursue them, she recommends potential extracurricular
activities, which are forwarded to a CASES program staff member. Later, this staff
member meets with Joseph to register him for enrichment programming, including
boxing after school, as well as placing him on a list for an adult mentor through the
nonprofit organization Big Brothers/Big Sisters.

After meeting with the social worker individually and with his aunt, Joseph and
his aunt meet with a Department of Education School Placement Worker. The placement
worker, an expert on NYC schools, works in consultation with the social worker to
make a school placement recommendation for Joseph.

Joseph is placed at a high school specializing in science and environmental studies,
areas in which Joseph demonstrates interest and some aptitude (evidenced by his
detention transcripts and state assessment scores). The school placement worker coordi-
nates Joseph’s school registration with the school and Joseph’s family and attends a
registration appointment with Joseph and his aunt.

Joseph’s attendance in school is monitored weekly by staff at SCC for the first 3
months of his enrollment. If he should miss more than 2 days of school in a given
week, staff will contact both his home and the school to offer assistance and addi-
tional supports.

Philadelphia’s Re-Entry Transition Initiative

Similar to the School Connection Center, Philadelphia’s Re-Entry Transition Initia-
tive—Welcome Return Assessment Process (RETI-WRAP), is a transition center spon-
sored by the various Philadelphia education, human services, and justice institutions.
Adjudicated youth returning from a day treatment program, court-ordered placement,
or incarceration are required to attend RETI-WRAP before transitioning back into the
public school system (Socolor, 2005). Whereas participation in the School Connection
Center’s services was voluntary, youth in Philadelphia are court-mandated to partici-
pate in the RETI-WRAP assessment process. Students attend all day for 14 days
following release from a custodial site. They spend their time taking academic assess-
ments and attending life-skills and school-readiness training. Based on their transcripts
and the 10-day assessment process, young people are assigned a school placement.

Other Transitional Services

Finally, Karcz (1996) evaluated the Youth Reentry Specialist Program (YRS) in 1996.
Although YRS did not create a centralized admissions office, its approach is similar
to the collaborative admissions models reviewed previously, except the YRS program
operated at the state level. Youth Reentry Specialists worked to place special education
youth leaving state facilities into 1 of 170 special education units in Wisconsin, which
include vocational training centers. Evaluation results suggest social service profes-
sionals can effectively mediate between correctional facilities and community educa-
tional programs to secure appropriate school and curricular placements, albeit ones
that tend to be outside of the educational mainstream. It is worth noting that Karcz’s
(1996) evaluation of the YRS program is one of the few quantitative studies assessing
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the effectiveness of school transition services. A rigorous outcome-based evaluation
of School Connection Center and Community Prep High School (CPHS) by the second
author is currently under way. It examines whether participants in SCC and CPHS
reenroll in school and avoid further legal trouble more frequently and for longer
periods than similar releasees who could not participate.

The three transition programs detailed earlier represent programming in New
York City, Philadelphia, and Wisconsin. They are rare examples of programs that are
both innovative and documented by researchers and the juvenile justice literature.
Transitional education initiatives certainly exist elsewhere, and a more detailed and
comprehensive review of these initiatives is sorely needed.

Specialized Schools and Alternative Education
Programs
Specialized admissions centers and programs serve not only to facilitate reenrollment
but also to steer youth into placements they deem appropriate. Placement options
include mainstream school, transitional school programs, or enrolling in longer term
alternative school programs. Although the default option for young people returning
from custody is still mainstream public schools, many court-involved youth are
deemed unsuitable for immediate reentry into a mainstream community school and
are placed in a transitional or alternative educational environment instead.

The default option has its benefits. It does not necessarily require any new services
and seems to offer the greatest chances of mainstream social reintegration. But main-
stream schools also have their drawbacks. As mentioned earlier, mainstream school
environments are not always hospitable to young ex-offenders and may be rife with
negative social influences. Furthermore, returning directly to mainstream school may
not be an option. Alternatives to mainstream schools include a variety of short and
longer term transitional school and alternative school programs (Birnbaum, 2001).
Some jurisdictions feature educational programs specifically tailored to the specialized
needs of juvenile justice youth.

Example: Community Preparatory High School

Community Preparatory High School (CPHS) is an 18-month (i.e., 3 semesters) alterna-
tive school program for adjudicated youth. CPHS and the School Connection Center
began as sister programs, with SCC serving as the sole referral point for CPHS.
However, in November 2004, the Department of Education (DOE) replaced the SCC
with a centralized, citywide system for returning released offenders to school. Accord-
ingly, the DOE now places youth directly into CPHS. Administered jointly by CASES
and the New York City Department of Education, the CPHS provides both academic
and intensive social services. CPHS uniquely offers remedial reading and math classes
as well as coursework that provides credits toward a high school diploma. The
school also blends a competence-based youth development approach with restorative
practices to encourage productive classroom participation and good citizenship. Stu-
dents are assigned “Community Advisors” who help them identify strengths and
realistic goals and develop constructive solutions to frustrating and challenging situa-
tions that arise. Discipline involves restorative interventions that aim to build emo-
tional literacy and repair the harm done to individuals and to the school community.
Staffing for the school includes traditional teachers, paid for by the New York City
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Department of Education, a DOE school social worker, as well as the Community
Advisors and a Co-Director, who are CASES employees. The CASES staff works
closely with each student to identify and pursue realistic goals. The CASES Executive
Director reports that alumni are provided 6 months of follow-up support (Cop-
perman, 2004).

CPHS represents an alternative school option for juvenile justice youth. All school
reentry programs featured here offer some degree of interagency collaboration; from
the SCC specialists whose job it is to explicitly create mutual understanding and
collaboration between correctional agencies and schools to the staff at Community
Prep High School, who cooperate with probation and other aftercare providers to
monitor students’ attendance.

Policy Issues
Specialized admission centers and alternative schools purport to steer youth toward
appropriate and beneficial placements that are designed to accommodate the special
needs of the young-offender population. This generally means settings that provide
individualized instruction and a highly structured, supportive environment. However,
it is important to consider whether there are costs to segregating ex-offenders in
specialized school settings that serve mainly ex-offenders. Transitional programs mar-
ket themselves as a bridge—a transitional phase—from correctional institutions to
mainstream education. But there is limited evidence that many students actually make
this transition. One study of a state-funded and university-administered transitional
school for juvenile parolees found that only 2 of 146 students enrolled during the
1994–1995 school year earned any high school credits (Smith, 2003).

Thus, rhetoric aside, students may understandably get the impression that the
real purpose of some of these programs is to isolate them from the “normal popula-
tion”—a daily reminder of their second-class citizenship status (Birnbaum, 2001). Such
impressions are reinforced when placement in these programs is mandatory, for
instance, among all youth released from secure settings. When youth are mandated
to school settings lacking the amenities found in mainstream schools, schooling can
become conflated with punishment. Birnbaum, who studied a transitional program
for delinquents, observes, “when schooling becomes a feature of sentencing, the lines
between education and punishment are ambiguous.…What goes by the name educa-
tion can itself seem like punishment” (p. 67). Mandatory placement of delinquents
into specialized schools not only can affect the commitment on the part of students,
but it can affect the perceptions of teachers and administrators. Teachers and adminis-
trators who operate, staff, and fund such segregated environments may come to define
their purpose as the isolation and control (or even punishment) of a criminal population
rather than the education of needy, marginalized students (Gregg, 1998).

Irrespective of whether school-aged releasees return directly to mainstream
schools or to a transitional school environment, most commentators agree that addi-
tional services and interagency coordination are needed. But are the juvenile justice
mandates, assessments, transition teams, monitoring, and labels that accompany this
help an asset or a hindrance? The free exchange of information and personnel between
schools and the justice system can help both institutions better understand and serve
their clientele. However, information on the legal problems of students may also
stigmatize students. Likewise, frequent interaction of school staff with police and
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probation officers in schools may lead school staff to view students through the lens
of law enforcement and privilege penological imperatives over pedagogical ones.
The blurring of the lines between schools and the justice system may be a double-
edged sword.

Recommendations
Interagency communication, student choice, and entry into the education system (and
away from the justice system) are three ideas significant to the success of court-
involved students with regard to their successful school reentry. Interagency communi-
cation and coordination are critical to ensuring appropriate placements, the delivery
of social and special education services, and the transfer of credits. However, once a
student is enrolled in school, juvenile justice and school authorities must exercise
appropriate discretion, so information-sharing is used for inclusionary rather than
exclusionary purposes.

Second, students should have access to both mainstream and alternative place-
ments with the choice informed by a careful assessment of students’ needs and inter-
ests. Both types of placement should have rolling admissions and a wide array of
curricula and services. Students for whom a high school diploma is no longer a realistic
option should be offered classroom-based or tutoring-based preparation for the general
equivalency diploma, preferably in conjunction with specific vocational training and
job placement (Lipsey & Wilson, 1998).

Third, whenever possible ex-offenders should be integrated into effective alterna-
tive schools outside of the management of the justice system that also serve students
displaced from mainstream schools for reasons others than justice system involvement.
In this way, schools can accommodate their special needs without perpetuating their
stigmatization as ex-offenders.

VOICES FROM THE FIELD

Laura A. Lowe, MSW, LCSW, PhD

Juvenile Probation/Parole Specialist

Agency Setting

(I am currently a social work educator, but for this profile I am responding about my most
recent full-time forensic position.) As a full-time worker, I worked for a southeastern state
with the community component of juvenile corrections. So in this case, we worked closely
with the juvenile court, but I did not work for the juvenile court.

Practice Responsibilities

At this job I ran an Intensive Supervision Program (ISP) for juveniles on probation or
aftercare and co-led a therapy group for adolescent males with sexually aggressive
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behaviors. The sex offender therapy program for male adolescents included ongoing
weekly outpatient group therapy on relapse prevention, changing thought patterns, empa-
thy building, appropriate behavior, communication skills, social skills, and sex education.
This responsibility was not a regular component of this position with GA Department of
Juvenile Justice (DJJ). The ISP program included providing counseling with youth and
families (anger management, parenting skills, crisis counseling, and behavior manage-
ment) and case management activities (monitoring behavior at home and school and
coordinating treatment through other providers). I also supervised two staff members.
Other responsibilities included maintaining case files, securing residential treatment for
youth when necessary, and making reports for and providing testimony in juvenile court.

Expertise Required

Although a bachelor’s degree (any) was required to qualify for this position with Georgia
DJJ, I would say that a master’s degree was needed for the ISP program and even more
so for the additional therapy work, which most ISP workers did not provide.

Practice Challenges

Numerous practice challenges existed in this position; I will talk about a few. There was
a serious lack of resources for this population of juvenile offenders. It was difficult to
obtain good mental health treatment for youth, despite the fact we know that the majority
of youth (and adults) in the criminal justice system have mental health issues. This was
true whether you were talking about outpatient or residential programs.

Though I was blessed with a small caseload, most of our Juvenile Probation Officers
(JPOs) worked on so many cases at one time that their efforts were largely aimed at
dealing with crises, rather than providing maintenance services. More workers were
badly needed; particularly workers who were well trained in how to work with people.
Prevention efforts were largely unheard of in this system.

All types of juvenile offenders deal with the issue of being labeled by the system,
which then leads to differential treatment in the community. For example, our youth often
got targeted by the school they attended. Administration would look for excuses to kick
them out of school or out of school-related activities. These youth definitely needed the
structure that school provides; the last thing they needed was to be kicked out of school
before they completed their education or be held back because of suspensions, and so
on. Looking at the sexually aggressive youth, consider the community-notification laws
that are growing in support across the country. Being labeled as a sex offender, sometimes
for life, does not bode well for success for juveniles or adults; these practices set this
population up to fail. Policy efforts provided challenges in this position.

Common Legal and/or Ethical Issues

As a social worker, there were some ethical challenges for me in this system. At this time
the criminal justice system, even the juvenile system, is largely dominated by an expectation
of punishment. This ran pretty contrary to my professional values. Dealing with value
conflicts between my organization and my profession, or society and my profession could
be fairly difficult at times. The ethical issues of consent (i.e., nonvoluntary clients) and
confidentiality of course played a significant role in the conflicts I experienced. In my
work with juveniles with sexual aggression, another particular issue was the balance
between my responsibility to protect the community and my responsibility to my clients.
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Brief Description of Collaborative Activities
With Professionals and/or Other Stakeholders

I worked with a variety of professionals from different disciplines. Other JPOs in my
system were trained in “criminal justice”; their value orientation was significantly different
than social work. Additionally, I worked with law enforcement, mental health providers
(psychiatrists), health workers (doctors), school personnel (teachers, administrators), law-
yers, and judges. A large part of my work with other disciplines involved advocacy—
particularly of services for clients. However, I also brokered services, facilitated treatment
and service, and provided consultation on client issues.

Additional Information

Professionals who work in this field (where they are sorely needed) need to have a good
support system of other social workers. It is easy to feel swallowed by the system, feel
very isolated, and stray from your value base. My advice is to find (a) good supervisor(s)
within or outside your agency and talk with this person regularly. Also, go to conferences
in social work that will reconnect you to other social workers, your own value base, and
remind you why you are working.

Summary and Conclusions

For more than a century, social work has informed and guided practice and policy
concerning at-risk children within the juvenile justice and public education realms.
One important social work principle, according to The National Association of Social
Work Code of Ethics (1999, p. 1, preamble), is that “fundamental to social work is
attention to the environmental forces that create, contribute to and address the prob-
lems of living.” In the case of youth returning from correctional settings to educational
settings, it is clear that institutional policies and practices and judicial mandates are
themselves “environmental forces” that often obstruct the pathway to success. For
this reason, it is vital that social workers operating in both educational and juvenile
justice institutions fully understand the possibilities for interagency collaboration and
interinstitutional information sharing. Social workers are ideally suited to reaching
across institutional barriers to effectively advocate and coordinate for youth and their
families as well as advocate for policy changes and the development of programs
through organizational collaboration. In this way, youth-serving institutions can work
toward the common goal of returning court-involved youth to the mainstream rather
than working at cross-purposes. Social workers are often the best equipped for these
roles thanks to their grounding in a multisystemic, ecological perspective, as well as
their advocacy and relationship-building skills. These skills can be a tremendous
resource for clients exiting the justice system and seeking school reentry (Reamer,
2004). However, these skills may not be put to their best uses until more knowledge
of “what works” in school reentry becomes available. We hope this chapter is an
important step in expanding this knowledge.
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Child Welfare 12
Nora Smith

This chapter focuses on the child welfare system as an area of forensic social work
practice. It provides an overview of the problem and major historical events related
to the rise of child welfare services. Next, the common theories used, as well as the
types of ethical and legal issues and practice settings involved in child welfare are
reviewed. Lastly, recommendations for assessment, prevention, and treatment, includ-
ing a case study, are presented.

Problem Overview
The child welfare system is a family-focused system. That is, the focus of child welfare
in the United States is on the family unit because it is the most common place
children are found to be at risk. Official statistics reveal that 80% of child maltreatment
perpetrators are parents. Of the reported maltreatment, more than half (61%) were
crimes of child neglect, with 58% caused by women (with 90.5% of parents being of
biological status) and 42.2% by men (Children’s Bureau, 2007).
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Official statistics reveal that child maltreatment has affected many of our nation’s
children. According to these statistics, children are the subjects of child protective
investigation at a rate of 48.3 per 1,000 children, with approximately 3.6 million cases
investigated in the year 2005. Of the children investigated, approximately 25% (i.e.,
899,000 children) of the cases were substantiated. This figure does not take into
account the number of cases not reported and child abuse left undetected (Children’s
Bureau, 2007).

Children can be victims of different types of maltreatment, especially neglect. Of
the 899,000 children abused, 62.8% experienced neglect, 16.6% were physically abused,
9.3% were sexually abused, 7.1% were psychologically maltreated, and 2% were medi-
cally neglected. The remaining 14.3% were victims of “other” types of maltreatment,
for example, abandonment, threats of harm, or congenital drug addiction (Children’s
Bureau, 2007).

Child maltreatment also differs by gender and age. In 2005, girls made up 47.3%
of those abused and boys 50.7%, with younger children more susceptible to abuse.
Not included in these statistics are the number of children who died. During the year
2005, 1,460 children died from abuse or neglect. Of these children, 76.6% were under
the age of 4 (Children’s Bureau, 2007).

Children who come to the attention of child welfare services are at the risk of
foster care placement. As of September 2005, there were 513,000 children residing in
foster care in the United States. This number has more than doubled since 1982, when
there were 243,000 children in care (Children’s Bureau, 2007). Trends over the past 2
decades, including social and political trends, account for this dramatic increase and
will be described in the text that follows.

System Overview
The Adoption and Safe Families Act (AFSA; 1997) encapsulates the U.S. policy for
children in the United States who have experienced, or are at risk for, maltreatment
in the form of abuse or neglect. This federal law guides each state in providing child
welfare services, which refers to the specialized field of practice designed to prevent,
protect, and care for children at risk or harmed, and for promoting their well-being
and that of their families. AFSA identifies the goals of the child welfare system as (a)
to protect children from harm, (b) to preserve existing families, and (c) to promote
the development of children into adults who can live independently (Samantrai, 2004).

Child welfare services require a multidisciplinary system. As with many other
service environments, various disciplines collaborate in child welfare, although there
are often debates in terms of best practices. In child welfare, two schools of thought
have developed based on the goals just mentioned. There are those who believe in
child advocacy and those who work to strengthen and preserve the family. Child
welfare specialists learn to find a middle ground; however, they are often presented
with personal and professional value conflicts.

Overall, the field of child welfare demands that social workers have a strong
sense of personal awareness. This awareness includes examining one’s own beliefs
while understanding the research on the price of child removal versus the provision
of in-home services. This field of practice requires scholars to be open-minded and
view both schools of thought, always striving for what Samantrai (2004) identified
as the “goodness of fit” for the child and her or his family.
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History of Child Welfare

The Rise of Child Welfare Services

Probably the best known case involving the welfare of a child that resulted in major
system reform occurred at the turn of the 19th century. In the late 1800s, Mary Ellen
Wilson was beaten repeatedly by her parents. At the time, there was no protective
agency for children, therefore, concerned neighbors contacted the Society for the
Prevention of Cruelty to Animals (SPCA). The efforts of the SPCA produced the
Society for the Prevention of Cruelty to Children (SPCC), founded in 1874. By the
beginning of the 20th century over 250 such agencies had developed across the country
(Costin, 1985; Pecora, Whittaker, Maluccio, & Barth, 2000).

Our lack of a “service system in place” prior to the end of 19th century resulted
in child welfare being the responsibility of community members. Abandoned and/
or abused children were commonly placed as agricultural laborers or domestic ser-
vants. For example, over 80,000 orphaned children were sent to Canada between 1828
and 1925 (Peikoff & Brickey, 1991; Samantrai, 2004). In essence, the practice of removing
children from their families and communities stripped these youngsters of participat-
ing in society as a child but instead as a “worker” or “servant.” The fate for children
not yet old enough to work was equally dismal. Infants and toddlers were commonly
placed in asylums. The conditions resulted in only a small percentage living beyond
the first few weeks. For example, records indicate that 500 of 600 infants admitted to
a Montreal foundling home in 1863 and 199 of 224 admitted to an asylum in Ottawa
in 1883 died (Peikoff & Brickey, 1991).

The Roots of National and International
Child Advocacy

The increased awareness of societal mistreatment of children in the early 20th century
gave rise to the child advocacy movement. Child protection societies and SPCC chap-
ters were sprouting across the country to protect children. Protection of the rights of
children went beyond U.S. borders and became a globally recognized concern. In
1924, the League of Nations adopted the Declaration of the Rights of the Child. The
principles set forth in the declaration set the stage for the conceptualization of child
welfare policy in the United States: Children are to have a name and nationality at
birth, adequate nutrition, housing, recreation, medical services, protection from all
forms of neglect, abuse, and exploitation; children with physical, mental, or social
handicaps have the right to special treatment, education, and care. This declaration
also stresses that unless to the result of exceptional circumstances a child in her or
his tender years shall not be separated from her or his mother. This declaration
demands that children receive protection provided by the public authorities (Gross &
Gross, 1977; Samantrai, 2004).

Protective Legislation for Children

This history of U.S. child welfare policy development includes the Social Security Act
of 1935, the Child Abuse Prevention and Treatment Act of 1974 (CAPTA), the Adoption



154 Part IV Forensic Practice in Child Welfare

Assistance and Child Welfare Act of 1980 (AACWA), and Adoption and Safe Families
Act (ASFA) of 1997. The Social Security Act established that each state must have a
plan for child protection; CAPTA set standards for prevention and treatment services.
The AACWA worked to set standards for family preservation, reunification, foster
care, and adoption; ASFA was enacted to further define and specify these standards,
replacing the previous policy under the AACWA.

Current Trends in Foster Care Services

Since the 1980s, the foster care population has doubled in size, becoming a prominent
part of child welfare service provision (Azzi-Lessing & Olsen, 1996; Carten, 1996;
Pecora et al., 2000). Many families that come to the attention of child welfare present
with a host of individual, family, and environmental factors, including poverty and
homelessness, unstable housing, the lack of extended family and community support,
limited role models for effective coping, and living in dangerous and crime-ridden
neighborhoods (Carten, 1996; Tracy, 1994).

Inadequacies within the policy structure of the AACWA have been linked to the
“oversizing” of the foster care system. AFSA was enacted in response to this crisis.
Prior to AFSA, concerned citizens and policy advocates criticized child welfare policies
that allowed children to “linger” in foster care. This was detrimental to children and
their families because it impeded reunifications and adoptions (Azzi-Lessing & Olsen,
1996; Ellertson, 1994; Gustavsson & Rycraft, 1993).

Children from families at risk present a variety of issues. These families may
have a host of needs that include family violence, sexual and physical abuse, and
intergenerational patterns of involvement with social service systems (Bush & Sainz,
1997; Corse, McHugh, & Gordon, 1995; National Institute on Drug Abuse [NIDA],
1994). Children from substance-affected families are said to populate 80% of the child
welfare system (Children’s Bureau, 2007). The introduction of crack cocaine in the
1980s also had an impact in the increase of children in need of foster care (Azzi-
Lessing & Olsen, 1996; Carten, 1996; Pecora et al., 2000). AFSA guides public policy
for parents with substance-abuse issues and their children. Tighter legal restrictions
have been enacted since the late 1990s regarding treatment and recovery. For example,
parental rights are now terminated if a child is in foster care for longer than 15 months.
Thus, practitioners treating families involved in the child welfare system must act
quickly if efforts to reunify mother and child are to be made, considering the high
rate of relapse and needs of women recovering from addictive drugs (Smith, 2006).

The Current Child Welfare Debate

Two important competing goals of child welfare policy, family preservation and child
protection, continue to fuel the debate about child rights versus parental rights. Should
efforts be made to preserve families, especially for mothers who use drugs? And, if
so, where will these children go, who will adopt them? In an effort to help children
who have been maltreated, U.S. laws also focus on permanence and the goal of finding
stability and nurturance for each child (Samantrai, 2004). Therefore, this work begins
with families who present at risk and the children who enter the system, and requires
attention to both prevention and intervention efforts. With consideration of the major
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cause of child maltreatment and prevalence of relapse and difficult treatment processes,
parental substance abuse must be a priority in this plan (Smith, 2002).

Research suggests there are obstacles for chemically dependent mothers, child
welfare service providers, and substance abuse service providers regarding the obsta-
cles within the child welfare system (Smith, 2002). In 1999, I conducted a qualitative
study that examined the views of these participants regarding the obstacles for recov-
ery and family reunification. Recommendations from these participants called for
service improvement, including the infusion of a stronger family focus for family
preservation services from the time of investigation through permanency planning.
The participants also stressed the importance of specialized treatment for substance-
affected families in the child welfare system. The importance of increased system
coordination and communication between the child welfare and substance-abuse sys-
tem was also strongly expressed by the mothers and service providers (Smith, 2002;
Tracy, 1994).

The implications of this study support the use of family-centered theory in child
welfare practice. Theories that explain child abuse and direct practice in child welfare
are rooted in family-centered development and systemic intervention (Pecora et al.,
2000; Rycus & Hughes, 1998; Samantrai, 2004). Service providers engaged in the child
welfare system, whether directly or indirectly, must understand the importance of
family-centered, culturally competent practice from investigation to the treatment and
healing of the children and families served.

Relevant Theoretical Frameworks

Practice within child welfare occurs on a continuum from investigation to assessment
to treatment. Because child welfare is a family-centered problem, a theoretical approach
that often involves the family system is useful when examining the biological, psycho-
logical, social, environmental, and physical conditions of the child. There are many
theories pertinent to each stage of the practice continuum with a family-centered,
culturally competent lens needed to view the situation at all times (Pecora et al., 2000;
Samantrai, 2004).

Systems theory, which is reviewed in chapter 3, is widely used in the practice and
social planning of child welfare. Systems of care, and what are known as “wraparound
services,” work to address the biopsychosocial and cultural needs of children and
families. Wraparound services link statewide services from medical assistance and
mental health directly to child-service divisions and their specific populations. More-
over, wraparound services use collaborative treatment teams of professionals, caregiv-
ers, and community resources for each child and his or her family, working to meet
their specific needs (Anderson, McIntyre, & Somers, 2004; Ferguson, 2007).

Attachment theory is another relevant theory for child welfare practice. The use
of attachment theory, a developmental theory, is critical in the assessment of the
child’s current functioning, her/his development, and coping. Attachment theory also
provides insight as to the bond and relationship between the child and his or her parent.
Cultural competence in assessment is critical as the child’s needs are determined,
understanding the language and traditions of the child’s life. Empowerment theory
is another theoretical lens useful for practice in a child welfare setting. Kondrat (1995)
described empowerment as a “metaframework,” explaining how approaches and
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interventions work toward this goal. Solomon (1976) purported that empowerment-
based approaches are useful toward reducing the effects of powerlessness that survi-
vors of child maltreatment may experience.

Common Issues Across the System
The practice of child welfare includes many different service systems and professionals.
Social workers, teachers, doctors, and lawyers are just some of the professionals who
will have direct contact with children who are victims of abuse. Practice with families
and children in the child welfare system necessitate a comprehensive plan of action.
Resource accessibility to food, clothing, shelter, transportation, legal assistance, parent-
ing training, medical care, and mental health services is needed in preparation for
encounters with children and families in the child welfare system (NIDA, 1994).

A practitioner in this field can expect to have contact with several different types
of social service organizations (e.g., legal and medical) in creating a comprehensive
plan of action, once the safety of the child is established. When family preservation
is the plan for the child and her or his family, the practitioner should become familiar
with local resources for the family (e.g., 12-step meetings, other self-help programs,
and outpatient counseling services).

Common Practice Settings
As previously stated, the child welfare system itself requires intervention along a
continuum. Areas of practice along this continuum include prevention, protection,
foster care, family reunification, adoption, family court, and treatment services for
parent and child.

Types of Settings

Practitioners interested in the protection and healing process for maltreated children
may begin with prevention work with “at-risk” children and families. Prevention can
take place within a school-based or preschool program (e.g., Head Start). Practitioners
may also work with young mothers in parenting-education programs toward the
prevention of neglect, promoting healthy development for families with limited
resources (Crosson-Tower, 2004; Pecora et al., 2000).

The most common practice setting in the child welfare system is protective ser-
vices. Those working in child protection are case workers who investigate the first
report of alleged child maltreatment, make permanency recommendations, and follow
the case until, or if, closure takes place.

Types of Jobs

If a child is removed from his or her family’s home, the child will be placed in
temporary care, either foster care, kinship care, or residential care. (The latter is usually
reserved for children with special needs or when foster care placements are not
available.) Practitioners may work in these settings or work as the placement worker
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themselves. If the goal is to reunify the child with the family once the family has
received treatment, practitioners may also work in the area of family reunification.
Finally, there are settings for adoption specialists when reunification is not possible
or parental rights are terminated (Rycus & Hughes, 1998).

Professionals Involved

The child welfare system is composed of many different types of professionals—from
investigation and law enforcement officers, to protective caseworkers and social work-
ers, to psychologists, and medical personnel. Other social work professionals working
in substance-abuse treatment, domestic violence centers, public assistance, emergency
rooms, and psychiatric hospitals will have frequent involvement with the child welfare
system (Children’s Bureau, 2007; Pecora et al., 2000). The system is complex and
multidisciplinary—many fields of practice come together to assist children and
their families.

Collaborative Teams

Purpose

Because of the enormous mix of disciplines involved, the level of complexity inherent
in child welfare practice requires a strong collaborative team. The need for interagency
coordination in child welfare has long been established and is now seen in the system
of care and wraparound service model (Ferguson, 2007). It is crucial that all members of
the treatment team work together from assessment to intervention. This collaboration is
necessary whether working on family preservation, reunification, or the finalization
of adoption proceedings (Azzi-Lessing & Olsen, 1996; Ellertson, 1994; Gustavsson &
Rycraft, 1993; Pecora et al., 2000).

Team Members

State child welfare agencies have developed a system of care initiatives and wrap-
around service models using a team approach that includes family members, caregiv-
ers, community supports, and service professionals for each child and family. This
system of care is built on the need for collaboration and interdisciplinary teamwork
(Ferguson, 2007).

A model for collaboration and interdisciplinary teamwork for child welfare in
our country is the National Children’s Advocacy Center (NCAC). There are nearly
500 NCAC centers in the country, with more states working to develop county centers
each year. The NCAC works to bring social service and criminal justice systems
together under one roof to work with abused and neglected children. It houses most
of the service continuum from investigation to counseling services. This type of center
allows the child to have a safe and friendly environment to remain in while forensic
and medical investigations take place, in addition to aftercare counseling and support.
The center eliminates the need for the child to remain in police stations or emergency
rooms during the investigation (NCAC, 2001).
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The NCAC model adopts a “one place, one team, one coordinated response” plan
(Monmouth County Child Advocacy Center, 2002, p.1). At the heart of the NCAC is
a multidisciplinary team comprised of law enforcement, child protection, medicine,
mental health, the prosecutor’s office, and victim advocates (Kulman, 2001). The
function of the multidisciplinary team is to provide the safest, most permanent plan
for the child. The importance of coordinating one plan is critical for a successful
outcome for the child.

Legal and Ethical Issues
in Child Welfare Services

The child welfare system is driven by policy and procedure. The current policy that
dictates practice is the ASFA. The steps toward legal action begin with the report of
alleged abuse or neglect. Next, screening must be completed to determine the risk
for the child. The family home or residential facility will receive a visit from the
state child protective agency. During this stage, it is determined if the case needs
investigation and assessment, or if the case should be closed. If the level of risk is
justified to remove the child from the home, this may take place immediately (Olsen,
1996; Pecora et al., 2000).

Federal child welfare policy requires that each child have a uniform case record
(UCR) that provides the investigative report, living conditions, and evaluation of the
family’s progress. This record is reviewed by a family court judge, who then makes
a decision as to whether or not the family is ready to reunify, if foster care should
continue, or if the child should be freed for adoption (Maluccio, Fein, & Olmstead,
1990).

ASFA worked to streamline this process so that more is required in the documenta-
tion of family progress, with tighter restrictions for families so that children do not
languish in foster care. Elements of prior policy had been criticized for a lack of
consistency and unclear guidelines for family-court judges, leaving children in foster
care for long periods of time. States now have permission to enact termination of
parental rights if a child is in foster care for more than 15 months.

The child welfare system has been in a state of reform over the past decade. For
example, in New Jersey, after many years of heightened media attention, reform began
with the death of 7-year-old Faheem Williams. A child familiar with the child welfare
system, Faheem was found dead, stuffed in a plastic storage bin in Newark, New
Jersey. A New York Times article written by Richard Lezin-Jones refers to Faheem’s
death as one that helped to point out the failures of New Jersey’s Child Welfare System
(Lezin-Jones, 2004).

It must be acknowledged that child welfare systems are always under scrutiny,
where caseworkers are the ones who either “take children away” or don’t and “cause
their death.” These are common, unfair critiques that make it hard to work directly
in the system. Strong child advocates who remain and work in the system add to the
success of positive outcomes for children. The temptation to leave this work because
of the negative image is there, whereas the strength in those who remain proves their
devotion and concern for the children in their care (Pecora et al., 2000; Rycus &
Hughes, 1998).
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Assessment, Prevention, and Intervention

Screening and Assessment Tools

Different states have different standardized measures for assessment. The core of
assessment in child welfare practice is the federally mandated detailed UCR plan.
This plan is based on the initial assessment for intervention and services to be provided
for the child, the family, and, if necessary, the foster family if the child is removed
(Samantrai, 2004).

The “goodness of fit” model presented by Samantrai (2004) covers the basis for
how this assessment process is examined. As Samantrai indicates,

What needs to be assessed then, is the “goodness of fit” between the child’s needs and
the parents’ ability to meet those needs according to the prevailing norms of society at
that particular point in their life. In each assessment, the questions the child welfare
workers needs to ask himself/herself and answer are: “What does this child need—
physically, emotionally, developmentally? Which of these needs can the parents meet
adequately, which needs are they not able to meet adequately, and what kind of risk of
harm does this pose for the child?” (p. 28)

The initial screening and interview of children who have been abused requires
building safety and rapport. Bourg and colleagues (1999) recommended a neutral and
friendly approach, in which the assessment avoids intense questioning and reactions
that demonstrate shock and fear. Responses should be calm, nurturing, and supportive.

Resources

The “goodness of fit” model is an excellent resource for those working directly and
indirectly in the child welfare system (Samantrai, 2004). Rycus and Hughes (1998)
also provide excellent resources for screening and assessment. Their model emphasizes
the investigation of the first report, visiting family homes, assessment of the home
environment, establishing relationship, and what to look for in the provision of basic
child-care skills, nurturing, discipline, and supervision. These authors communicate
to first responders, such as the child protection workers, emergency medical profes-
sionals, and law enforcement officers. They also provide avenues of safety for the
worker and considerations when visiting a home for the initial investigation. Included
in these considerations are observation of the family member’s demeanor, looking for
substance abuse and behaviors of violence, positioning oneself for safety, including
knowledge of exits in the home and anticipation of potential problems because family
members usually are not welcoming and may display anger toward the investigator.

Psychosocial Assessment in Child Welfare

In addition to federally mandated child welfare investigations, child and family prac-
tice settings, whether privately contracted or community based, will also have their
own models for intake and assessment. See examples of psychosocial assessments in
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Appendices A and B. The Strengths-Based Psychosocial Assessment (Child Welfare
and Community Populations and Settings) (Appendix A) is an example of a compre-
hensive assessment that can be used to assess children in their environment using a
strengths-based empowerment approach. This model captures the direction of assess-
ment, working toward empowerment in the intervention. The integration of theoretical
approaches within the assessment and practice of child welfare previously described
(e.g., family systems, attachment theory, and empowerment) are integrated within
this psychosocial assessment (Bush & Smith, 2005). An example of a rapid psychosocial
assessment that can be used with the offenders, such as the perpetrators of child
maltreatment, is found in Appendix B.

Practitioner Skill Set

In an effort toward building competency in the practice of child welfare, several
U.S. universities have partnered with each other toward the goal of building such
competency, increasing the level of professionalism in the child welfare system. The
emphasis on communication and skill sets revolves around competencies developed
by evidence-based research models, for example, California Social Work Education
Center (CalSWEC). The New Jersey Baccalaureate Child Welfare Education Program
(BCWEP) (2006) is a consortium of undergraduate social work programs in New
Jersey working in partnership with the New Jersey Department of Children and
Families on enhancing recruitment and retention for caseworkers in public child
welfare. Embedded in each student’s learning plan are competencies that cover the
cultural competence required in this field, as well as the necessary communication,
practice, writing, and case management skills. This model also has a focus on advocacy
and collaboration, in addition to components of legal and expert testimony necessary
in forensic practice (Falk, 2005).

VOICES FROM THE FIELD

Raymond Olszewski, Jr.

Licensed Master of Social Work, Diplomate in Forensic Social Work,
Forensic Evaluator

Agency Setting

I am employed at the Assessment and Resource Center (ARC) in Columbia, South Carolina.
The ARC is a nationally accredited Child Advocacy Center (CAC) through the National
Children’s Alliance. We are an outpatient clinic specializing in child abuse evaluation
and treatment. The ARC is funded and supported with cooperation from several public
entities, including the South Carolina Department of Mental Health, the University of
South Carolina Medical School–Department of Pediatrics, and the Children’s Hospital
of Palmetto Richland Memorial Hospital.
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Practice Responsibilities

As a forensic evaluator I conduct forensic interviews of suspected child-abuse victims. Our
referrals come exclusively from law enforcement and child protective services agencies in
and around Columbia, SC. I conduct these interviews in response to allegations of all
types of child maltreatment, including sexual abuse, physical abuse, neglect, and witness
to all of the above. I also conduct other specialized forms of child interviewing, including
witness to homicide and other violent acts. These interviews are conducted using a
nationally recognized and defensible interviewing protocol known by its acronym, RATAC
(Rapport, Anatomy identification, Touch inquiry, Abuse scenario, and Closure). Ideally
interviews are observed by the specific case investigators assigned to that case and
subsequently the cases are discussed at our regularly scheduled multidisciplinary team
(MDT) case-review meetings. I am currently the MDT coordinator and have been in that
capacity for 10 years. I have responsibility for putting together the meeting agenda and
facilitating the meeting itself.

Expertise Required

There is no specific degree requirement for this job. In my agency alone, interviewers
come from a variety of educational backgrounds, including psychology, social work,
rehabilitation counseling, and drama therapy. Degrees in our office range from master’s
to doctoral. But I know of competent interviewers who have only a bachelor’s degree.
There is also no certification for this type of work. There are many week-long basic and
advanced interview-training courses offered at the state and national level around the
country. The majority of these courses are good and provide frontline professionals with
the basic skills needed to conduct competent child forensic interviews. Much of what I
learned was from on-the-job training, learning from other seasoned interviewers and from
attending as many child-interview-related workshops and trainings as I could.

Practice Challenges

The field of child forensic interviewing is relatively new and is still evolving. Much has
changed in the 10 years I have been working in this field. One of the biggest challenges
is staying current in the field and paying attention to new and developing trends. We
have recently identified a growing number of cases that fall under the maltreatment
category of pediatric condition falsification (PCF). These are cases that involve a caregiv-
er’s intentional fabrication of child-abuse allegations to obtain some self-serving desired
outcome (such as sole custody). What we are finding is that these cases are time intensive
and require a sophisticated approach in both the child interview and in the rendering
of opinion.

Another practice challenge faced by anyone in this field is burnout and the potential
for vicarious trauma. The subject matter we deal with on a daily basis is difficult,
depressing, and demoralizing. It is a real challenge to create an environment that allows
and encourages well individuals to remain in the field. I have found that the use of humor
is the main thing that sustains me in this profession. Without the sort of “MASH” mentality
that exists in our clinic, for me the job would not be doable.

Common Legal and/or Ethical Issues

In my position I am frequently involved with legal professionals in the legal process. Our
interviews are intended to assist in the investigation of some crime, so it follows then that
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we are often called as witnesses when these cases come to trial. I have testified as both
an expert and lay witness in numerous family and criminal court proceedings, including
a court martial. One of the challenges we face is the constant education of attorneys,
judges, and juries in child-abuse issues. Much work can go into pretrial preparation and
the filing of motions to make the child’s courtroom experience less threatening and more
beneficial to the tryer of fact.

Brief Description of Collaborative Activities
With Professionals and/or Other Stakeholders

As described earlier I am the coordinator of our local multidisciplinary response team,
which meets on a regular basis to conduct case reviews of cases currently under investiga-
tion in our local jurisdiction. The case reviews are attended by personnel from the core
agencies involved in the investigative process. This includes the specially assigned prose-
cutor, the law enforcement detective assigned to the case, the child protective services
worker assigned to the case, the forensic pediatrician, the forensic interviewer, and the
victim advocate. We discuss the cases in detail, make plans for follow-up work, and
track the cases until their dispositions.

I am also the co-author of our local MDT-response protocol, which outlines the
procedures various agencies will follow in the investigation of a child-abuse complaint.

Additional Information

Individuals who are interested in this type of work should interact with children as much
as possible. There is a great deal to learn from just being around children and learning
about how they communicate and what they are capable of. Along with this experience,
there is a need for some formal education about child development and the dynamics
of child abuse and trauma in general. It is essential to have an interest in the legal system
and a willingness to participate in both the investigation and prosecution of child abuse.

Case Study

Based on the models of assessment and intervention described here, the following
case is presented for analysis and critical thinking. The setting of this case takes place
in a substance-abuse treatment center that offered family-reunification services for
mothers who were abusing substances and found to be neglecting and/or abusing
their children. This is the case of Patty, whose name and identifying information have
been changed for reasons of confidentiality.

Patty was referred to the Rensselaer Addiction Center (RAC) by the County Child
Protective Service Agency (CPS). Patty was reported to CPS by a neighbor who noticed
that she would leave her 16-month-old son alone in the evening. One early morning
the neighbor broke into Patty’s home after hearing the baby cry for hours. She immedi-
ately called the authorities who found the baby weighted down in his crib by a dirty
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diaper, unfed, and dehydrated. Drug paraphernalia was also found in the home,
leading to the discovery of Patty’s ongoing addiction to cocaine.

Patty’s son (Jake) was removed from the home and Patty was charged with child
maltreatment. She was mandated to substance-abuse treatment, weekly drug screening,
and a mental health evaluation.

On admission to the RAC, a comprehensive psychosocial assessment was com-
pleted, evaluating her own family history, childhood development, and factors that
led to her substance abuse. Jake entered a family foster home and remained with them
throughout the investigation and reunification attempt. The goal for Patty and Jake was
to work toward family reunification, which would entail recovery for Patty, parent–child
visitation, and a plan for aftercare and support. Patty’s recovery was extremely complex.
In addition to her cocaine dependence, she was also diagnosed with borderline
personality disorder and posttraumatic stress disorder.

Patty’s treatment took place before New York state had enacted ASFA, so the
timeframe for Patty to reunify was not limited to the 15-month restriction. Patty had
several relapses, was referred to two different inpatient and detoxification centers,
and aftercare back at the RAC. After 3 years, Patty was able to remain drug-free for
6 months and was ready for a dispositional hearing in the family court system to work
toward a stronger plan for reunification. In the meantime, Jake had built a relationship
with his foster family but still wanted to return to his mother. As Patty’s primary counselor,
the author worked to prepare a plan of aftercare and support for Patty that included
employment and career planning, self-help meetings, housing, and parenting educa-
tion. Patty was preparing for her hearing and displayed considerable anxiety as the
date grew closer.

The hearing began at 9 a.m. with all of the collaborative teams present, including
attorneys, the child-welfare caseworker, the foster parents, a representative from the
substance-abuse treatment provider, the family court judge, and Jake. Patty was late.
All parties, including Jake (now 5), were waiting in anticipation. A discussion between
the foster parents and the attorneys took place, and they expressed their desire to
adopt Jake. At 9:45, the judge announced that we would wait for an additional 15
minutes; however, because this was Patty’s last hearing before termination of parental
rights would be considered, he was not pleased. A few minutes later Patty arrived. It
was apparent that she was in her clothes from the night before; she proceeded to
sabotage the hearing. She was under the influence and as a result her parental rights
were terminated.

Patty later revealed that she felt she could not be the parent Jake deserved but
could not admit to this. Jake’s foster parents adopted him and he was still able to visit
with his mother. Patty returned to her recovery program and remained sober in an
effort to continue her supervised visitation with Jake. One year later, Patty was dis-
charged from the RAC and successfully reached her treatment goals.

Although this case appears to be a failure, there were many elements of success.
This is typical of child-abuse cases, in which the course of intervention is complex.
The policy components of ASFA now work to prevent ongoing long-term foster-care
placements and would have worked to expedite this process for Patty and Jake. This
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case illustrates the ethical dilemmas and conflicts for parents in the system, in addition
to the split loyalties for children who often want to be with their biological parents
despite the crimes they have committed.

This case is an excellent example of how practice occurs on many different levels,
across many different continuums and spectrums, with the knowledge of both policy
and intervention skills crucial toward the success of such cases.
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Forensic
Interviewing for
Child Sexual
Abuse 13

Kenneth J. Lau
Eileen C. Treacy

This chapter focuses on a methodology for conducting forensic interviews for children
who may have been sexually abused. The typical social work interview allows trained
and licensed social workers to assess and identify a family member’s strengths and
needs as well as to develop a service plan with the family. This broad, versatile
approach incorporates the use of a variety of interviewing techniques. Social work
interviewing is used at every step of the child welfare process, from intake through
case closure; it is used with individuals and groups as well as children and adults.

Although the forensic interview employs some of the same techniques as the
social work interview, such as open-ended and multiple choice questions, the forensic
interview is much more focused. Traumatization can occur each time a child relates
an abuse incident he or she has experienced, or in false-allegation cases when a child
is coached. This is why forensic interviewing is so appealing; it fits well with efforts
to safeguard and enhance child well-being and the social work code of ethics, which
prohibits social workers from causing harm to their clients. Because the social work
profession often lacks education and training in investigative interviewing and legal
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prosecution in child-abuse cases, additional training is required for forensic interview-
ers in these areas.

Review of Literature on Forensic Interviewing
The goal of the forensic interview with children is to obtain a narrative of what the
child heard and observed during alleged abuse (Gudjonsson, 1992). Since the 1980s,
the child welfare system has embraced the forensic interview because it promised to
be a tool that would help them investigate reports of child maltreatment and keep
children and families safe. In child-sexual-abuse cases, skillful forensic interviews are
important to ensure the protection of innocent individuals and the conviction of
perpetrators of abuse. Studies have examined several factors that influence disclosure
during interviews, including both interviewer and child characteristics (Lamb & Edgar-
Smith, 1994; MacFarlane & Krebs, 1986). Numerous interviewing techniques have
received attention in the literature, including allegation-blind interviews, open-ended
questioning, and cognitive interviewing, the Touch Survey, truth–lie discussions, and
use of anatomical dolls (Cronch, Viljoen, & Hansen, 2005).

Recent studies have examined instruction in forensic interviewing, such as struc-
tured-interview protocols and the extended forensic evaluation model (Carnes, Nel-
son-Gardell, Wilson, & Orgassa, 2001; Conte, Sorenson, Fogarty, & Rosa, 1991; Poole &
Lamb, 1998). In addition, the Child Advocacy Center (CAC) model has been established
as a strategy to prevent repeated child interviewing, as well as an effort to ensure
that legitimate cases move forward for prosecution, whereas nonlegitimate cases do
not. CACs provide a safe, child-friendly atmosphere for children and families to
receive services (Cronch et al., 2005).

In its guidelines for investigative interviewing in cases of alleged child sexual
abuse, the American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC, 1997)
stated that “Investigative interviewing in cases of alleged abuse requires specialized
knowledge. This knowledge can be acquired in a variety of ways (e.g., formal course
work, individual reading, workshops and conferences, professional experience and
supervision), and should include familiarity with basic concepts of child development,
communication abilities of children, dynamics of abuse and offenders, categories of
information necessary for a thorough investigation, legally acceptable child inter-
viewing techniques, and the use of interview aids (such as drawings or anatomical
dolls). Specialized knowledge is especially important when young children are inter-
viewed” (APSAC, 1997, p. 2).

The child welfare system’s focus is on children’s safety, well-being, and perma-
nency, as well as supporting families. Although punishment of child abusers is not
the primary goal, many people do view the conviction of offenders as a positive
community outcome. Therefore, although it is reasonable to ask whether forensic
interviewing results in more prosecutions and convictions of child abusers, there is
not yet a sufficient amount of research to provide a clear answer to this inquiry (Cross,
Jones, Walsh, Simone, & Kolko, 2007).

What Is Forensic Interviewing?
“The forensic interview is an essential component of the fact-finding process in cases
of physical and sexual abuse. The goal of the interview should be to obtain a statement
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from a child in a developmentally sensitive, unbiased, and truth-seeking manner that
will support accurate and fair decision-making in the criminal justice and child welfare
systems” (New York State Children’s Justice Task Force [NYSCJTF], 2002, p. 2). The
forensic interview is not and should not be part of a treatment process. In fact,
professionals who have an ongoing or a planned therapeutic or casework relationship
with the child should not conduct the forensic interview or an extended forensic
interview.

A forensic interview should be child-centered. Although the interviewer directs the flow
of conversation through a series of phases or steps, the child’s abilities should determine
the vocabulary and specific content of the conversation as much as possible. The forensic
interviewer must be alert to developmental differences in language and memory and never
assume what a child means by the use of a particular word. For example, “oral sex”
might mean talking about sex. Therefore, the interviewer should clarify potentially ambigu-
ous words or phrases. Similarly, the interviewer must make certain to use words and
concepts that the child understands. (NYSCJTF, 2002, p. 2)

Reports or allegations of child physical and sexual abuse are reported to child
protective and law enforcement agencies from many different sources. Reports can
be generated from family, neighbors, and friends or they can be reported to the local
agencies by mandated reporters. Once a report is accepted by the investigating agency,
an investigator from law enforcement and, when appropriate, a child protective worker
will be assigned to conduct the investigation. When more than one agency is involved,
it is critical that the investigators work using a multidisciplinary team (MDT) approach
when conducting forensic interviews. Both the law enforcement investigator and
the child protective investigator need to be appropriately educated and trained in
conducting joint forensic interviews. They need to understand each other’s roles and
responsibilities throughout the investigation.

If possible, before beginning a forensic interview, the investigators should speak
with the reporting source. From that discussion, the investigators should determine
the context and environment of the initial abuse concerns and verify the accuracy of
the initial report. The source may also provide additional information not contained
in the report. Prior to conducting the forensic interview, the investigators should
identify other hypotheses that might explain the allegations. By doing this, the investi-
gators maintain open minds throughout the investigation, including during the actual
interview of the alleged victim. If the investigators explore a single hypothesis, they
might only focus their efforts at “proving” that hypothesis. Not only is this a poor
investigative technique, it is not in the best interest of the child if that hypothesis
proves to be inaccurate.

During the actual forensic interview, the interviewer should attempt to rule in/
out alternative explanations for the allegations that were identified after receiving the
initial report. For example, when a child uses terms that may indicate sexual touching,
the interviewer should assess the child’s understanding of those terms and explore
whether the touching might have occurred in the context of routine care-taking or
medical treatment. When a child reports details that seem inconsistent, it is the inter-
viewer’s responsibility to clarify whether the events described could have occurred
by exploring whether more than one event is being described or whether words are
being used in an idiosyncratic way. For example, “Daddy touched my privates with
his finger and it hurt” could have a number of explanations: the child complained of
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“pee pee” hurting and Daddy asked to see where it hurt and touched the area; Daddy
was applying cream for a severe rash, or Daddy touched the child for sexual reasons.

The Forensic Interviewer

There are a number of methods used for child-abuse investigations, including: child-
advocacy centers, formal multidisciplinary team investigations, informal multidiscipli-
nary investigations, parallel investigations (i.e., when CPS and law enforcement con-
duct separate investigations), and individual agency investigations. Although the
qualifications of potential interviewers in each setting may vary, there are some basic
criteria to consider in choosing who should conduct child interviews. Social workers
often play a key role whether they are practicing as a CPS investigator, CAC employee,
or mental health expert. A key factor contributing to a successful forensic interview
is the interviewer’s comfort in interacting with children. Although this quality alone
does not guarantee a successful interview, tension conveyed by an interviewer who
is uncomfortable with children will be difficult to overcome and may impede the
establishment of rapport and an open line of communication with the child. Training
in social work provides many of the skills needed to successfully interview children
who have been victims of serious abuse. The forensic interviewer should also have
knowledge of the following: child-interviewing techniques, child development, child-
abuse dynamics and effects, legal issues regarding child witnesses, and cultural issues
affecting abuse interviews/investigations (APSAC, 1997; Bourg et al., 1999; Sattler,
1998; Sorenson, Bottoms, & Perona, 1997). The interviewer should be able to articulate
the source(s) of that training, education, and experience because the professional’s
training education and experience will be introduced as part of the qualifications of
the interview if the case goes to court. The forensic interviewer needs to be flexible
to allow for differences across interviews, as well as behavioral and emotional changes
that may occur during an interview. The interviewer needs to be patient and able to
adapt to the child’s pace. The interviewer also must be able to maintain objectivity,
including the ability to prevent personal and professional biases from entering into
or affecting the interview.

The forensic interviewer needs the skills to interview children in a nonleading
and nonsuggestive fashion. The forensic interviewer must avoid introducing informa-
tion or suggesting events that have not been mentioned by the child. In addition, the
interviewer should not project adult interpretations onto situations and use comments
such as “that must have been frightening.” Many child sexual abuse cases have no
medical evidence, no physical evidence, and no witnesses other than the child and
the perpetrator of the abuse. Thus, decision making in these cases must, in part,
depend on the child’s disclosure, corroboration, and the fact pattern of the case. False
disclosures or denials of child abuse may occur, and forensic interviewers require
tools to help them distinguish false allegations from valid allegations of abuse
(NYSCJTF, 2002).

Backgrounds and professions of the individuals who conduct forensic interviews
vary from community to community, and from investigation to investigation. Some-
times, they are conducted only by child welfare workers in the field; sometimes an
extended forensic interview is conducted by a therapist, or other specially trained
professional, in a controlled, child-friendly environment.
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Interview Location
The forensic interviewer often prefers to conduct these interviews in a neutral setting.
Although expedient, “improvised” settings (e.g., the child’s home or school) may not
be ideal. A child’s ability to recall past events is significantly influenced by his/her
surroundings. The best practice in forensic interviewing is identifying a location that
is neutral, reassuring, and child-friendly. Child advocacy centers (CACs) and child
abuse assessment centers (CAACs) can be excellent locations for forensic interviewing.
The CAC offers a comfortable room with children’s furniture, toys, interviewing props,
and other aids for observing and documenting interviews.

Research completed by Joa (2004) illustrated the benefits of using a CAAC when
conducting forensic interviews. In the research project, 50 children who were seen at
the CAAC were matched on age and relationship to the perpetrator with 51 children
who were not evaluated at a CAAC to determine whether the groups differed in legal
outcomes in cases of sexual abuse. The results indicated that the CAAC children were
significantly more likely to have court cases filed, to have more overall counts charged,
to have more counts charged against biological fathers and stepfathers who were
alleged perpetrators, and to have a greater number of defendants pleading or being
found guilty compared to cases involving children not seen at the CAAC. There were
also significantly more cases filed for 4- to 6-year-olds and children at least 12 years
old if they were seen at the CAAC.

The National Children’s Advocacy Center (NCA) Guidelines for Interviewing
Children in Cases of Alleged Sexual Abuse (Annon, 1994) recommends that only one
person should interview the child. The only people in the room should be the child
and the interviewer, unless there is a compelling need to do otherwise. There are
advantages and disadvantages to both single-interviewer and team (e.g., child protec-
tion and law enforcement) approaches. On the one hand, children may find it easier
to build rapport and talk about sensitive issues with a single interviewer. Other team
members may ensure that a broad range of topics are covered, thus reducing the need
for multiple interviews. When two professionals are present in the room, it is best to
appoint one as the primary interviewer, with the second interviewer taking notes or
suggesting additional questions as the interview is drawing to a close. Interviewers
should not discuss the case in front of the child. Seating the second professional out
of the line of sight of the child or in an observation room may make the interview
seem less intrusive and confrontational.

At times, the presence of social support persons during forensic interviews might
be necessary if the child is not willing to talk with the interviewer. Although it makes
intuitive sense that children might be more relaxed with a support person present,
studies have failed to find consistent or great benefits from allowing a support person
in the room (Davis & Bottoms, 2002).

Purpose of a Forensic Interview
It is critical that the forensic interviewer talk with the child in a safe, child-focused
environment to determine if he or she has been physically or sexually abused. In
addition to yielding the information needed to make a determination about whether
abuse has occurred, this approach produces evidence that will stand up in court if
the investigation leads to civil (i.e., family) or criminal prosecution. Properly conducted
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forensic interviews are legally sound in part because they ensure the interviewer’s
objectivity, employ nonleading techniques, and emphasize careful documentation of
the interview.

A goal of the forensic interview is to facilitate the child’s accurate recall of events.
Every opportunity is provided to obtain the child’s account of what transpired. This
is done by beginning with the most general, “open ended” phase of the interview
and then proceeding to more narrow forms of questioning when required. The inter-
viewer must demonstrate patience and allow the interview content to come from
the child.

Why Are Forensic Interviews Needed?

Many perpetrators of sexual abuse deny the abuse when questioned by investigators.
As a result, the alleged victim’s statement is critical because, in many cases, there are
no witnesses or physical evidence of abuse perpetrated on the child. Yet developmental
issues, such as children’s varying abilities to recall events and use language, as well
as the trauma they may have experienced, complicate efforts to obtain information
about the abuse. The forensic interview is designed to overcome these obstacles.
Another goal of the forensic interview is to obtain a statement from a child in an
objective, developmentally sensitive, and legally defensible manner (Davies et al.,
1996). To ensure that facts are gathered in a way that will stand up in court, forensic
interviews are carefully controlled: the interviewer’s statements and body language
must be neutral, alternative explanations for a child’s statements are thoroughly
explored, and the results of the interview are documented in such a way that they
can bear legal scrutiny.

Most state laws require that, once child protective services accepts an allegation
that a child has been physically or sexually abused, a child protective investigator must
have timely face-to-face contact with the child. During this meeting, the investigator
assesses safety and determines whether steps need to be taken to ensure the child’s
immediate well-being. Forensic interviewing can be quite useful at this juncture. It
should be noted that law enforcement investigators do not have the same time-
related mandates requiring that they must conduct timely interviews when it comes
to interviewing the alleged victim of abuse. One of the objectives of forensic inter-
viewing is to reduce the number of times that children are interviewed. The concern
is the possible contamination of the child’s memory of the alleged incident(s) being
investigated. Research and clinical experience indicate that the more times a child—
especially a young child—is interviewed about alleged abuse, the less reliable and
legally defensible that child’s testimony may become (Sattler, 1998).

Conducting the Forensic Interview

The forensic interview is a crucial tool in child welfare. Forensic interviewing is often
the only way the authorities can learn enough to make a fact-based determination of
whether child abuse has occurred. Forensic interviewing can also yield information
child protective workers need to build a safety plan for a child and to support the
child’s family.
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Forensic interviewing is important as it brings child welfare agencies together
with other community and state agencies. Because forensic interviewing is often used
in combination with a multidisciplinary response to child maltreatment, it helps
professionals learn about each other’s roles and how the larger system serving families
and children operates. It enables these professionals to see that, despite differences
in their missions, human services and law enforcement agencies share two common
goals: fostering healthier, safer relationships for children and preventing further exploi-
tation and harm. Because forensic interviews can play a pivotal role in investigations
of sexual and severe physical abuse of children, social workers need to know how
they are conducted.

Cultural Considerations

“Culture is one of the filters that people use to interpret life experiences. Culture is
different from race or ethnicity. It is not based on the skin color, but accumulative
life experiences” (NYSCJTF, 2002, p. 34). Culture encompasses many different factors:
language, family structure, socioeconomic status, gender and gender roles, moral and
religious values, traditions, history, parenting practices, sexual attitudes, tolerance
level for emotionalism, and individual versus group orientation. Recent research
indicates that members of different cultural groups may respond differently to chil-
dren’s disclosure of sexual abuse (Feiring, Coates, & Taska, 2001). A child’s cultural
background may also affect the child’s appraisal of the abusive experiences (e.g., level
of self-blame) and the level of social support that the child may receive. Furthermore,
the manner in which emotionality may or may not be expressed is also related to
culture and ethnicity.

In forensic interviewing, the interviewer should explore: family structure (e.g.,
extended, nuclear, single), gender-role expectations, child-care practices, financial
management of the household, reasons for immigration, level of contact with family
in the country of origin, religious belief systems, social networks, and attitudes about
sexual violence (NYSCJTF, 2002). Interviewers need to integrate these cultural concerns
into the interview process. Very often, the factors that make it more difficult for some
children to disclose sexual abuse are culturally related (e.g., gender-role expectations).
Cultural issues may also contribute to the likelihood of a recantation. Language
proficiency is another important consideration for the interviewer. It should never be
assumed that English is a universal language understood by all children. Ideally,
children should be asked what language they speak at home, as well as what language
they would prefer to use. In sex-abuse investigations, it would not be appropriate to
use another family member or neighbor for the purpose of translation. Translation,
in and of itself, raises additional considerations and therefore, the selection of an
interpreter should be a thoughtful and deliberate process rather than a haphazard
practice of simply finding someone who speaks the child’s language.

Forensic Interview Models

There are many ways to conduct forensic interviews, and there is no single model or
method endorsed unanimously by experts in the field. Some of the many forensic
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interviewing models in use today are the Child Cognitive Interview, Step-Wise Inter-
view, Narrative Elaboration, A Model Child Abuse Protocol–Coordinated Investigative
Team Approach developed by the State of Michigan’s Children’s Justice Task Force
(Governor’s Task Force, 1998), and the New York State Children’s Justice Task Force
Forensic Interviewing Best Practices Guidelines (NYSCJTF, 2002). Like many of the
others in existence, these five interview models have been shown to be more effective
in helping children recall information than standard interviewing techniques.

There are, however, some basic elements common to most forensic interviews,
which usually include phases to the interview, such as an introduction, rapport-
building, developmental assessment (including learning the child’s names for different
body parts), guidelines for the interview process, competency assessment (where,
among other things, it is determined whether the child knows the difference between
lying and telling the truth), narrative description of the event or events under investiga-
tion, follow-up questions, clarification, and closure (Cordisco & Carnes, 2002).

Sexual-Abuse Dynamics and
the Accommodation Syndrome

The nature of the sexual abuse affects the manner in which the child relates the abuse.
As mentioned previously in this chapter, the forensic interviewer needs to have a
strong background in child development and an understanding of trauma in children.
It is helpful if she or he has training and understanding of sexual-abuse dynamics
(Sgroi, 1982) and the child sexual abuse accommodation syndrome (CSAAS; Summit,
1983). Understanding the sexual-abuse dynamics and the accommodation syndrome
helps forensic interviewers to be attentive to the possible modus operandi of the
offender and the impact of that modus operandi on the child (e.g., the differential
impact of a sadist offender vs. a more seductive offender).

Although there is a great deal of consistency between the sexual-abuse dynamics
and the CSAAS, understanding and integrating both constructs into the interview
process is extremely helpful to the forensic interviewer. The dynamics are especially
useful when exploring the child’s relationship with the alleged perpetrator before/
during/after the abusive relationship. The accommodation syndrome sensitizes the
interviewer to the trauma a victim of abuse might experience and assists the interviewer
in understanding delayed or conflicting disclosures, how children cope with ongoing
abuse, and why they sometimes retract their allegations. It is also useful to prosecutors,
who may wish to introduce expert testimony about the syndrome and to explain
delayed disclosure or child behaviors that may be confusing (e.g., a false denial, which
is a child who initially denies the allegations even though he was sexually abused).

Sex-Abuse Dynamics

There are five phases to sex-abuse dynamics: engagement, sexual interaction and
progression, secrecy, disclosure, and suppression. Understanding these phases will
help the forensic interviewer frame the interview with the alleged victim. It is important
for the forensic interviewer to know that most often there is a preexisting relationship
between perpetrator and victim. The offender could be a parent, relative, teacher,
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coach, or neighbor. As a result, the relationship between the child and the perpetrator
may have developed over a period of time. This period is called the engagement phase.

Engagement Phase

This is a phase during which a perpetrator can manipulate the potential victim. In
some instances, it may mean providing physical or emotional attention to a child
who may otherwise not be receiving sufficient affection from other caretakers. The
perpetrator may engage in nonsexual physical contacts, such as wrestling, horse-play,
having child sit on his/her lap, or lying down with the child. The perpetrator can
also misrepresent societal norms about physical contact (i.e., manipulates the child’s
own natural curiosity about sexual issues). Some perpetrator strategies during the
engagement phase may include the use of pornography and erotica such as nudist
magazines or computer-generated stimuli. In this phase, the offender must gain access
and opportunity to the child, establish him/herself in a trusted authority position
over the child, and begin the process of breaking down the child’s inhibitors about sex.

Sexual Interaction/Progression Phase

When the interaction between the child and the perpetrator crosses the line into
sexualized behavior, this is called the sexual interaction and progression phase. Often,
perpetrators will start with hands-off behaviors using noncontact offenses (e.g., verbal
comments about sex, pornography, exposure, masturbation). Then, the perpetrator
may engage in minimally intrusive hands-on behaviors (e.g., touching or “accidental”
touches, fondling, kissing) and, in some instances, the perpetrator may engage in oral
contact. The rationale for this type of behavior is that they do not create physical
trauma and the child does not have to disrobe. Many perpetrators want to believe
that they are not hurting the child and have the distorted belief that the child wanted
to engage in these sexual behaviors. The perpetrator may monitor the child’s reactions
making sure not to frighten the child and, as a result, the child may not resist.

It should be noted that, for some perpetrators, sexual gratification is achieved by
the hands-off behaviors, including fondling and touching. For others, there may be
further progression of sexual acts overtime. Sexual gratification may result in further
progression of the sexual acts over time, depending on the perpetrator’s access and
opportunity to the child and the perpetrator’s sexual interests. The perpetrator may
initially progress into oral and/or anal penetration by using objects, fingers, or other
body parts. Other perpetrators may vaginally penetrate the child. In terms of the
longevity of the sexual progression, it may range from a short period of time to an
extended time period.

Secrecy Phase

The perpetrator must rely on the child maintaining secrecy about the sexual behaviors.
The secrecy phase often starts soon after, or overlaps with, the sexual-interaction
phase. The perpetrator may use various strategies to ensure that the child keeps the
“secret.” With younger children, there is often less need for the perpetrator to use
direct or overt threats. It may be just a simple statement like, “This is our little secret.”
In addition, victims often feel self-blame for the sexual abuse and this may make it
more difficult for them to disclose.
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With older children, especially if the abusive behavior has increased in frequency
over time, there may be more direct threats (e.g., “if you tell, you will end up in
foster care,” or “no one will believe you,” or “people will blame you and hold you
responsible,” or the perpetrator may use a direct threat of violence). There are many
strategies that perpetrators use to get children to keep the secret. It is important for
forensic interviewers to explore issues related to secrecy when interviewing a child.
Many victims of sexual abuse never disclose their abuse (Finkelhor, 1984). Some may
not label their experiences as “abuse,” others may be too frightened to disclose, others
blame themselves, whereas others may fear negative outcome for the offenders or
other family members (Goodman-Brown, Edelstein, Goodman, & Jones, 2003).

Disclosure Phase

In the disclosures phase, it is important for the forensic interviewer to understand
the different types of disclosures: (i.e., purposeful and accidental). A purposeful disclo-
sure occurs when the victim specifically discloses to others information related to the
abuse. The disclosure could be to a friend, family member, or a mandated reporter
(e.g., therapist). In these cases, the interviewer should explore what motivated the
child to disclose at this particular time. Some of the reasons for a purposeful disclosure
include concern for a younger sibling, desire to escape from family pressure, not
wanting to engage in the sexualized behavior any more (i.e., fear of getting pregnant),
or an age-appropriate desire for increased independence. In purposeful disclosures,
inquire about the reason(s) the child made the disclosure.

Accidental disclosures may arise in a number of ways, including observations of
the actual sexual abuse by a third party, physical injury to the child, sexually transmit-
ted disease and/or pregnancy, age-inappropriate sexual behavior, another child’s
disclosure, and a parent/caretaker may report suspicions of possible abuse by another
party. In accidental disclosures, the child may be ambivalent about giving information
and fearful of consequences of disclosure.

Suppression Phase

The final phase is the suppression phase. In light of the disruption that is often seen
after the disclosure, the child may question whether it was wise to make the disclosure.
The child may attempt to limit or retract the disclosure because of both internal and
external pressure. The internal pressure may be demonstrated by the child’s feelings
of guilt, self-blame, disloyalty to family, fear of threats coming true (e.g., no food,
financial problems, foster care), feelings of concern for the perpetrator, or fear of loss
of love and family.

The external pressure for suppression may result from a number of different
factors, including the anger and other emotions that siblings and family members
express to the child, threats from the perpetrator, the child’s perception that the
perpetrator is no longer a threat, disbelief of the sexual abuse by family members,
and/or the child being removed from the home and wanting to return to the family.
Often, it is best to view the suppression as a wish by the child that the family could
return to a prior level of functioning.
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Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome

There are also five phases to the accommodation syndrome: secrecy; helplessness;
accommodation and entrapment; delayed, conflicted, or unconvincing disclosure; and
retraction and recantation (Summit, 1983).

Secrecy

This is similar to the dynamics of secrecy previously described, but Summit (1983)
explains how the perpetrator often develops strategies that promote some degree of
responsibility in the child for the victimization, for example, “If you tell, we will get
into trouble.” The child may look to the trusted adult to label the sexual behavior,
which results in the experience being both a source of fear and a promise of safety.
The perpetrator may convince the child to believe that everything will be alright if
the child does not talk about the sexual contact with anyone.

Helplessness

In society children are expected to listen to adults who have positions of authority.
Research continues to indicate that a large percentage of children are abused by people
with whom they have a preexisting relationship (USDHHS, 2007). Children who are
abused may feel that they cannot do anything to break out of the pattern of ongoing
abuse. It is important to note that children do not have equal power with the offender
or adequate understanding of the consequences of the behavior. This is even true
with adolescents. While the abuse is happening, some children become passive, nonre-
sponsive, and depressed. They may not take advantage of opportunities that others
view as chances for them to escape the abuse, because often children perceive the
perpetrator as being all-knowing and all-powerful. The perpetrator, in turn, may see
the uncomplaining or sexually curious child as consenting.

Accommodation and Entrapment

In the accommodation phase, a child learns strategies to cope with the repeated
acts of abuse. These strategies often include isolation, promiscuity, suicidal thoughts,
dissociation, substance abuse, multiple personalities, self-destruction, mutilation, and
aggressive behavior (Summit, 1983). The child may adapt positive behaviors, such as
excelling in school and receiving good grades. The child’s safety is contingent on these
strategies for maintaining some degree of mental health.

Delayed, Conflicted, or Unconvincing Disclosure

The child is often ambivalent about whether to disclose, perhaps out of confusion
and/or fear. The child often perceives she or he has the responsibility to either destroy
or preserve the family (Goodman-Brown et al., 2003). Children may “test the waters”
by providing a partial disclosure, then give more information if s/he feels believed
and safe. The child may give unconvincing disclosures by providing information in
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a “matter of fact” or conflicted manner. Children often delay disclosing until they
feel ready and safe.

It is important for forensic interviewers to remember that disclosure is a process
that often happens over time (Sorensen & Snow, 1991). Children may be more likely
to disclose if they feel less loyalty to the offender (e.g., mom’s boyfriend vs. biological
father) (Elliot & Briere, 1994). Children in foster care may disclose prior sexual abuse
in their family of origin because they feel safe and do not have ongoing contact with
the perpetrators (Gries, Goh, & Cavanaugh, 1996).

Retraction and Recantation

Forensic interviewers need to be aware that some children will retract valid allegations
for a number of different reasons. The child may feel that the perpetrator has “learned
the lesson” and no longer poses a threat. The child may miss the perpetrator, who
often is otherwise an active, supportive parent or parent figure. As a result, a child
might see retraction as a way to return the family to a more comfortable lifestyle and
end the emotional suffering of other family members. In some instances, a recantation
may be valid, as the original allegations were untrue (i.e., a true recantation).

Summary and Conclusions
The forensic interview is a critical component of a child-abuse investigation. Forensic
interviewers should have knowledge and training about child development, cultural
considerations, the legal requirements of child protective services and law enforcement
prosecutions, sexual-abuse dynamics, as well as being able to rule in/out other rival
explanations for the child’s statements and behaviors other than abuse. The Forensic
Interviewing Best Practice Example provides a step-by-step methodology to conduct-
ing such interviews and can be found in Appendix D.
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Since the inception of the profession, social workers have been at the forefront of
providing services to people with mental health and/or addiction problems and their
families. Therefore, it is not surprising to find that in the 21st century, social workers
are the major providers of mental health and addiction services in the United States.
Thus, it is imperative that social workers be aware of the best practices, and, especially,
the legal and ethical issues affecting this important and ever-growing practice area.

Scope of the Problem
Mental illness and addictive illness are nondiscriminatory diseases (Frances, Miller &
Mack, 2005). Social workers working with individuals with mental health and/or
addictions issues need to be cognizant that these illnesses may be present in persons
regardless of age, sex, race, socioeconomic level, educational level, sexual orientation,
or religion. The National Institute of Mental Health (NIMH; 2008) estimates that 26.2%
of Americans over the age of 18 (approximately 58 million adults) are diagnosed with
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a mental illness every year. Although many people are diagnosed, only about 6%
suffer from serious mental illness. In 2006, the Substance Abuse and Mental Health
Services Administration (SAMHSA) estimated that 22.6 million Americans (9.2% of
the population age 12 or older) were abusing or dependent on some type of substance
(alcohol or drugs). In that same year, 2.5 million people received treatment for a
substance-abuse illness (SAMHSA, 2006).

Overview of the Field of Practice
Social workers have been involved in the delivery of services to persons with mental
illness and/or addictive illness and their families since the development of the profes-
sion at the turn of the 20th century. From the time of the friendly visitors and the
settlement house movement (the very first social workers), social workers have pro-
vided prevention, education, identification, and intervention services to individuals
dealing with these illnesses (Richmond, 1917). In addition, they have advocated for
more humane treatment, parity of care with other medical illnesses, and guarantees
of confidentiality regarding treatment to increase participation in rehabilitation.

Social workers participate in service delivery within this area across the fields of
practice. From direct service as counselors to policymakers and researchers, the mental
health/addictions field is an area in which social work is actively involved.

Since the late 1980s, the mental health/addictions area of social work practice
has experienced a rapid growth in the demand for services and concomitant rapid
changes in service delivery systems. With the increase of demand for services have
come the advent of managed care and the development of many new powerful
pharmacological interventions. Both of these changes have greatly affected the method
of service delivery in both mental health and addictions.

Relevant Theoretical Frameworks
Many approaches may be used when working with persons with mental illness and/
or addictive illness and their families. For the purposes of this section, mental health
approaches will be discussed first, then addictions, and finally approaches for working
with co-occurring disorders. In addition, the social worker needs to be aware of the
need for consulting with a physician (or, preferably, a psychiatrist) when a pharmaco-
logical intervention is required.

In considering social work intervention with persons with mental illnesses, three
major theoretical frameworks are most frequently used: systems theory, cognitive-
behavioral theory, and psychodynamic theory (Walsh, 2006). These frameworks are
adapted into treatment modalities that address specific issues and/or populations. A
review of the literature will provide the practitioner with information regarding the
best practices use of each framework. The use of the framework should be based on
a careful assessment of the presenting issue and the functional level of the client.

In working with persons with addictive illnesses, any of the previously mentioned
theoretical frameworks might be considered. However, current best practices fre-
quently use motivational interviewing (Miller & Rollnick, 2002), systems theory, or
cognitive-behavioral therapy. The selection of the theoretical framework should be
dictated by a careful assessment of the client’s substance use. Often a self-help program



185Chapter 14 Mental Health and Addictions

such as one of the 12-step programs or SMART Recovery is used as an adjunct. Twelve-
step programs (e.g., Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous, Al-Anon, and
Nar-Anon) use a mutual-help model based in spiritual fellowship. The SMART Recov-
ery model, which is also a mutual-help model, uses a cognitive-behavioral framework.
All of these programs are available to persons in community, hospital, and correctional
settings. Twelve-step programs are available throughout the world.

Persons dealing with co-occurring disorders (mental illness and addictive illness)
require careful assessment to determine the most appropriate level of intervention,
which includes the selection of the theoretical framework to be used. All of the
frameworks mentioned earlier for use with mental illness and addictive illness are
likely to be considered. Persons within this population usually require consultation
with a physician for a pharmacological evaluation (Peterson, Nisenholz, & Rob-
inson, 2003).

Common Issues
Social workers working in the field of mental health and/or addiction recovery services
often encounter similar issues and problem areas. In the area of service delivery,
problems encountered include waiting lists for treatment, the ability to obtain required
medications, and, with managed care companies, level-of-care authorizations. In the
area of clinical issues, nonadherence to treatment plans and subsequent relapses are
common, so too are acceptance of illness, medication compliance, attendance at 12-
step meetings, and denial of a problem.

Common Practice Settings
Mental health and addiction issues arise in a variety of settings. Social workers practic-
ing in medical settings, courts or correctional facilities, or schools are likely to encounter
persons with mental and/or addictive illnesses.

Mental health and addictions services have similar settings from least restrictive
to most restrictive but may call them different names depending on what area of the
country you are practicing in. These settings, from least restrictive to most restrictive,
are self-help groups (only), outpatient care, intensive outpatient care, inpatient care,
extended care (e.g., state hospitals, minimum 1-year residential care drug rehabilita-
tion), prison inpatient programs, and aftercare (halfway house, group home, intensive
case management). Most practitioners in the fields of mental health, addictions and
MICA (mentally ill, chemically abusing) clients recommend self-help groups for the
individuals as well as their family and friends. The level of care is based on the
severity of the illness.

Social workers who choose to work in mental health or addictions could find
themselves with many tasks to complete on behalf of the agency, client, or client’s
family. These activities include, but are not limited to, advocacy, prevention, assess-
ment, intervention, education, treatment, and/or case management. Regardless of the
setting, the social worker must pay attention to the human rights of the clients as
well as to provide the best care possible. Social workers will often function as part
of interdisciplinary teams providing services to persons with mental and/or addictive
illnesses. Depending on the setting, these teams may be made up of medical doctors,
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nurses, addiction counselors, psychologists, corrections officers, or school personnel
(e.g., guidance counselors or child study team personnel). As a member of such teams,
social workers may function in various capacities and perform a variety of functions.
Social workers may be responsible for assessment, intervention, education, prevention,
case management, and/or advocacy services.

Interagency work frequently occurs on behalf of clients. Such work might include
contact on behalf of clients with probation or parole officers if your client is involved
in the legal system. Educational personnel may also request information. All contacts
with outside agencies require consent.

Legal and Ethical Issues
Providing services to persons with mental and/or addictive illnesses requires the
social worker to be aware of legal and ethical guidelines that govern practice with these
populations. Specifically, providers need to be aware of confidentiality regulations and
ethical considerations, informed-consent guidelines, duty-to-care/warn considera-
tions, and licensure/credentialing regulations.

Confidentiality

Persons seeking services for mental and/or addictive illness are often deterred from
pursuing treatment because of concerns regarding confidentiality. Practitioners using
a social work model are aware of the ethical and legal importance of maintaining
confidentiality. Confidentiality is mandated by the NASW Code of Ethics (1996), in
state laws regarding privileged communication, and in federal HIPAA regulations
(see below).

Practitioners in mental health/addictions need to be aware of the impact of age
and cognitive functioning when advising clients regarding how confidentiality matters
will be handled. The client’s right to confidentiality means a practitioner will not
divulge any information that the client shares unless one of the following exceptions
occurs: harm themselves, harm someone else, or when child abuse is involved. The
“unless” is known as the duty to warn, which will be discussed after we explain
confidentiality more fully. The confidentiality extends to the treatment team, therefore
sharing information with a member of the team is acceptable, but the client should
know the bounds of the confidentiality.

Substance-abusing/dependent clients have historically been difficult to treat for
many reasons. One of the impediments to treatment was fear of sharing past history
with a practitioner because of possible legal ramifications. In addition, if there was a
fear that the social worker could breach confidentiality, the individual with a substance-
abuse problem would not seek assistance even when ready to halt substance use.
However, social workers providing services to persons with addictive illness are
required to follow stricter, federally mandated guidelines regarding disclosure of
information. The Drug Abuse Prevention, Treatment and Rehabilitation Act (21 U.S.C.
1175) contains provisions regarding confidentiality for persons seeking rehabilitation
services for addictive illness (U.S. Department of Health & Human Services [HHS],
1987). The specific requirements of the Act are provided in section 42 of the Code of
Federal Regulations, Part 2 (CFR). These regulations are commonly referred to by
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addictions counselors as the “federal confidentiality regs” or as “42 CFR-2.” These
provisions apply to direct-service practitioners and program administrators. These
provisions direct how information may be released, to whom it may be released, and
when it may be released. It also recommends that clients be informed in writing about
limitations to confidentiality.

Social workers working in employee assistance program (EAP) settings with
clients seeking addiction recovery services should also be aware of provisions of the
Americans with Disabilities Act (ADA) (Public Law 101-336 [42 U.S.C. Sec. 12101]).
Provisions within ADA may pertain to clients with addictive illness who are referred
for services through EAPs.

Duty to Warn

At times, mental health and addictions professionals are exposed to clients who may
be dangerous to other people. Not until the court case of Tarasoff v. Board of Regents
(1976) did any legislation exist that defined the obligation to report such danger. In
Tarasoff, a University of California student told his psychologist that he was going to
kill his ex-girlfriend. The psychologist alerted the campus police who talked to the
student. He denied his intention. The girl, Tatiana Tarasoff, was murdered. The Tarasoff
family filed a lawsuit claiming that their daughter should have been notified of the
threat. The family won the case. As a result, mental health workers are now obligated
to report a client’s intent to harm to the potential victim. This “duty to warn” provides
an exception to the oath of confidentiality and is applicable to all counseling profession-
als in 48 states (the exceptions are Maryland and Pennsylvania) (Lowenberg, Dolgoff, &
Harrington, 2000). In making a decision whether to use the duty to warn, the social
worker must identify a threat of violence against a specific identified victim.

Voluntary and Involuntary Commitment

The Tarasoff decision also raises issues for social workers as to when commitment may
be necessary. Commitment in most states may be voluntary or involuntary. “Voluntary”
means that the client may sign himself or herself into a psychiatric facility.

Occasionally a client will present a threat to him/herself or others but is not
willing to accept the treatment being offered (usually an inpatient psychiatric unit).
In this case to keep the client and others safe, an involuntary commitment is necessary.
Every state has different procedures for how an involuntary commitment is performed.
This process always involves at least a psychiatrist and another doctor. An involuntary
commitment has a time limit. The client must go before a judge, who then determines
if commitment is still warranted and should be extended or if the client may released.
For example, in the state of New Jersey, an involuntary commitment requires three
doctors, one of whom must be a psychiatrist, and the hearing must be held in front
of a judge within 72 hours.

Informed Consent

Most states mandate that health professionals obtain informed consent for treatment.
The concept of informed consent is consistent with social work values and ethics
because it underscores the client’s right to self-determination (Reamer, 2006).
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Social workers, whether working in mental health or addictions, need to be aware
of the elements that must be covered when creating an informed-consent document
(Levin, Furlong, & O’Neil, 2003; Munson, 2002). Areas to be considered are:

■ risks/benefits/discomforts;
■ alternative approaches, including medications;
■ a statement regarding limitations of confidentiality and maintenance of records;
■ emergency contact information;
■ voluntary participation (unless mandated);
■ fees and accepted methods of payment;
■ issues regarding early withdrawal from treatment;
■ theoretical framework, treatment philosophy, and methods.

Practitioners who work with persons with mental and/or addictive illnesses must
consider the functional level of the client when obtaining informed consent. Issues
such as impaired cognitive capacity resulting from trauma, chronic substance use, or
dementia may interfere with obtaining consent. Additional factors to consider in this
area are the age of the client and cultural issues.

Duty to Care

It is imperative in the mental health/addictions field that social workers conduct a
thorough, careful assessment on persons seeking services. Such an assessment is
necessary to determine the appropriate level of care for the client. It is the social
worker’s duty to determine what type and what level of service a client requires.

In the field of addiction treatment, social workers often determine level of care
based on the American Society of Addiction Medicine Patient Placement Criteria,
commonly referred to as the ASAM Criteria (http://www.asam.org/Frames.htm).
These are national guidelines that address placement, length of stay, and discharge
criteria for persons with addictive illness.

HIPAA

The Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) has created
many privacy agreements that extend to mental health and addictions professionals
(HHS, 1996). The purpose of this Act is to further protect a client’s privacy in the
age of technology while improving reimbursement for providers. Most agencies will
include this information in new-employee orientations and explain their privacy policy
and the forms associated with the HIPAA policy.

Assessment and Intervention
An important skill for social workers working with mental health and substance-
abuse clients is to accurately and quickly assess the client to determine the diagnosis
and how to best intervene. In the process of conducting an assessment the social
worker must be able to determine the severity and duration of symptoms. This may
lead to a specific diagnosis or addictions screening. It is essential when completing
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an assessment to screen for indications of suicidality, particularly in correctional
facilities where the primary focus is not on mental health. Suicide screening instru-
ments are usually integrated into depression screening instruments.

When conducting an assessment for mental or addictive illness, the social worker
needs to assess for appropriate developmental milestones to ensure the client is
functioning age appropriately. Cultural factors should also be considered. No one
social worker can be an expert in every culture, therefore it must be recognized that
the client is the expert regarding his or her specific culture. However, the social worker
must be culturally sensitive at all times and elicit from the client how culture informs
the presenting problem.

Care needs to be taken in writing any assessment report as it is used to determine
what happens next in the client’s life. Assessment reports are taken seriously by
other professionals.

There are a variety of assessment scales and forms available.
Additional Web sites with screening and assessment tools (all sites retrieved

August 21, 2008):

■ Massachusetts General Hospital School of Psychiatry
http://www.massgeneral.org/schoolpsychiatry/screeningtools_table.asp

■ Cincinnati Children’s Hospital Medical Center: list of free tools for children
http://www.cincinnatichildrens.org/svc/alpha/c/special-needs/resources/
mental-health.htm

■ Abuse Screening Instruments
Adolescent Substance: http://slp3d2.com/rwj_1027/webcast/docs/
screentest.html

■ National Clearinghouse on Families and Youth
http://www.ncfy.com/publications/satools/index.htm

■ Assessment scales for Juvenile Justice System
http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/204956.pdf

■ Minnesota Multiphase Personality Inventory
http://www.pearsonassessments.com/clinical/adult.htm

■ National Institute of Mental Health: http://www.nimh.org
■ National Institute on Alcohol Abuse & Alcoholism

http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh28–2/78–79.htm
■ National Clearinghouse for Alcohol & Drug Information

http://ncadi.samhsa.gov/
■ Substance Abuse & Mental Health Service Administration

http://coce.samhsa.gov/cod_resources/PDF/ScreeningAssessment(OP2).pdf
■ Federal Confidentiality and Substance Abuse law

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_02/42cfr2_02.html

Licensure/Credentialing Requirements

Provision of clinical social work services is governed by licensure in all 50 states. The
level and type of care that may be provided is stipulated in the licensure regulations.
Social workers should consult their specific licensing board to determine the levels
of practice within their states.
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States have also begun to license and/or credential counselors providing services
to persons with addictions issues. Practitioners should consult with their rerspective
state’s regulatory boards for information specific to their region.

Practitioner Skill Set
Social workers working in the areas of mental health or addiction recovery need
excellent verbal and written language skills. Much of the work required in both of
these practice areas involves keeping clear, concise treatment notes and generating
written summaries of client’s progress.

When working in these areas, social workers need to be aware of the professional
jargon used within each area. Although not all social workers may agree with the
use of the medical model in treating clients with mental illness, the universal language
of the mental health industry in the United States is the Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR; American Psychiatric Association, 2000).
Familiarity and ease of use of this classification system is necessary when working
in any mental health setting. If working in addiction settings, use of the DSM-IV-TR
and knowledge of the ASAM criteria are an asset.

Unless working solo as a private practitioner, most social workers providing
services in mental health and/or addiction recovery will be working on interdisciplin-
ary teams. The ability to collaborate, negotiate, and advocate for your discipline’s
approach are important interpersonal skills. As was stated previously, sound assess-
ment skills are essential when working in these practice areas. An integral part of
assessment skills is cultural competence. Most, if not all, social work programs in the
United States address this area. Misdiagnosis in mental health and addiction cases
can easily occur if the social worker is not aware of the role of cultural nuances in a
client’s presenting behavior.

Social workers practicing in these areas may be called on to present expert testi-
mony in either civil or criminal proceedings on behalf of a client who is being treated.
Report writing for this purpose should be concise, focused on the issue before the
court, and use current diagnostic language. Consulting a supervisor and/or an attorney
may be helpful. It is important to be aware of the type of written consent required
by the client to release such information. Records can be subpoenaed by court. Always
check with an attorney knowledgeable about the release of confidential records before
responding to the subpoena (see chapter 4 for more information).

VOICES FROM THE FIELD

Lisa Taylor-Austin, NCN, LPC, LMHC,
Certified Forensic Mental Health Evaluator
Psychotherapist, Forensic Expert Witness,

Forensic Mental Health Evaluator

Agency Setting

I currently own a private practice and business located in Connecticut.
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Practice Responsibilities

As a psychotherapist I provide counseling to children, adolescents, and adults dealing
with issues of loss, depression, anxiety, identity, relationships, and decision making.
When working with patients, making a diagnosis, writing treatment plans, obtaining
insurance authorization, and keeping a detailed medical record are also required.

As a forensic mental health evaluator I am available to perform comprehensive mental
health evaluations on individuals involved in the criminal justice system and on private
citizens who are not court involved. Interviewing clients, performing the MMPI-2 and
other assessments, report writing, and collaboration with attorneys is required.

As a forensic expert witness I testify in criminal cases across the United States involving
death penalty, murder, RICO, gang enhancements, and so on. This work involves reading
discovery, interviewing the defendant, conferring with counsel, reviewing case notes,
written reports, and providing testimony on the stand.

Written reports are required when completing mental health evaluations and when
working on legal cases. Often these reports become court documents that are part of
discovery and the legal record.

Expertise Required

A minimum of a master’s degree in social work or counseling is required. Licensure and
certification are also required. In addition, experience in the legal arena is necessary.
When working as an expert witness one must possess an unusually high level of skill,
knowledge, and experience in a specific area.

Practice Challenges

Challenges include being self-employed and not having a regularly scheduled pay-
check/income.

Common Legal and/or Ethical Issues

It is mandatory to have a neutral approach in this work. All facets require professional
observation and assessment, as well as an unbiased view of the client/patient.

Brief Description of Collaborative Activities
With Professionals and/or Other Stakeholders

I work with attorneys (defense and prosecution), psychiatrists, medical personnel, and
criminal justice professionals on a regular basis.

Additional Information

My advice for those seeking this work is to complete a minimum of a master’s degree,
obtain hands-on experience in the legal arena, take courses in criminal street gangs,
and have first-hand experience working with gang members. For more information, my
Web site is www.gangcolors.com.
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Case Studies

Jackie

The case study that follows exemplifies both mental health and addictions issues. The
case demonstrates the intersections of multiple systems and levels of assessment and
treatment necessary to serve the client best.

Jackie, a 42-year-old, White, single, lesbian female presented for outpatient treat-
ment because friends reported concern regarding her drinking. Jackie reported that
she drank at least two six-packs of beer nightly. This level of consumption had occurred
for the last 3 years according to her self-report. Friends were concerned that Jackie
was often so intoxicated at night that she was unable to speak coherently on the phone.

Jackie reported that she began drinking at around age 11 or 12 by sneaking
drinks of various types of wine from her parents’ liquor cabinet. Also at around this
period, Jackie reports that she became very defiant with her parents and ran away
from home on numerous occasions. Subsequently, between the ages of 14 and 18,
Jackie was hospitalized for psychiatric treatment and treated with antipsychotic
medications.

At the time of intake, client had not been involved in any type of psychiatric care
and had not been on medication for at least 8 years. Client was employed full time
and had a social support network of friends. She was estranged from her family. She
attributed the estrangement from her family as a result of their inability to accept her
sexual orientation as a lesbian.

Initial sobriety was obtained in 6 months of individual, outpatient treatment and
participation in the fellowship of Alcoholics Anonymous. Jackie was unable to sustain
sobriety. It became apparent by Jackie’s inability to maintain sobriety that a psychiatric
disorder might be present. Closer investigation of the reason for drinking at night
revealed that client suffered from “nightmares” that would awaken her and then she
would be unable to return to sleep. The nightmares were so disturbing in content that
client often awoke sweating and screaming.

Over time in working with the client it was revealed that she had been sexually
abused by a family friend, a priest, at age 11. The drinking and running away from
home were coping mechanisms as her parents refused to believe Jackie when she told
her story of the abuse. Jackie was emotionally and physically abused by her father in
response to her accusations of sexual abuse. Jackie did not seek mental health or
addictions treatment until she was in her 30s. She did not admit to the sexual abuse
until her early 40s and it was not in her best interest (based on her current health
status) to pursue legal action against the priest when she was an adult. Diagnosis was
revised to include posttraumatic stress disorder (PTSD), dissociative amnesia, and
alcohol dependence.

A psychiatric consult was obtained for medication evaluation. As treatment pro-
gressed with a PTSD specialist, psychiatric hospitalization became necessary because
of suicidal ideation with an executable plan. On discharge from inpatient treatment,
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supportive services were provided through integrated case management services
(ICMS).

Sustained sobriety was achieved through outpatient PTSD treatment, outpatient
alcoholism counseling, psychiatric consultation for medication, and participation in
the fellowship of Alcoholics Anonymous.

Jack

Jack is 32-year-old, single, White, male employed full time as a salesman for a snack
distributor. Jack presents to intensive outpatient treatment (IOP) secondary to a convic-
tion for driving while intoxicated.

Jack reports the use of substances since age 14, when he began drinking. During
high school, he reports that he also used marijuana. Jack entered the Navy upon
graduation from high school. While in the Navy, he reports the use of alcohol only.
Jack went to college after discharge from the Navy. While in college, Jack reports
that in addition to using alcohol and marijuana, he experimented with cocaine. He
reports that he never smoked “regular” cigarettes. At the time of entering IOP, Jack
reports that he is only using alcohol.

Jack is resentful of his conviction for driving while intoxicated. He reports that he
was stopped at a roadblock, not for any irregularities in his pattern of driving on the
highway. He feels he was able to safely operate his vehicle in spite of registering a
.25 on the breathalyzer test (.08 is the legal limit in most states).

Jack reports that this is not his first drunk-driving incident. When he was in the
Navy, he was involved in a “minor fender bender” that involved rear-ending another
vehicle at a traffic light. That incident was “fixed’ by the Navy and did not result in
a court hearing. As a result of that incident, which occurred at age 20, Jack reports
that he now knows his limit when he drives.

In group sessions, Jack is sarcastic and defensive. He makes it clear that he
feels that he does not belong in this program. He reports that he is attending on the
recommendation of the counselor at the intoxicated driver resource center (IDRC), to
which he was court ordered.

In individual sessions, Jack is witty and evasive. He tries to distract conversation
from focusing on his use. Knowledgeable about current affairs and history, he exerts
great effort in trying to change the topic to world affairs.

In obtaining a detailed history, it is noted that Jack’s drinking significantly increased
while in the Navy. Jack served aboard a nuclear submarine while in the Navy. Reluc-
tantly he shared some of the incidents aboard the submarine involving mechanical
malfunctions and deaths of shipmates. He reports that he still experiences nightmares
from those years. While in the Navy, Jack’s drinking went from partying on the
weekends to drinking to intoxication whenever possible.

Currently, Jack reports himself as “a controlled, daily drinker.” He states that he
never drinks before or during work. He reports that he never misses work because of
his drinking. Jack describes himself as finishing work, stopping at his favorite bar after
work, having a few beers (his drink of choice) with friends, and going home with a
six-pack, which he finishes each night.

Jack reports that this has been his pattern of drinking for the last 5 to 7 years. He
reports that the number of drinks at the bar depends on the time he gets off work and
how many friends are at the bar.



194 Part V Forensic Practice in Mental Health and Substance Abuse

Jack reports that he has not experienced any legal or work-related problems from
his drinking. He reports that he does have some financial problems with credit-card
debt. He denies any gambling problems.

Jack reports no social or leisure activities. He is distant from his family of origin
and has no significant dating relationship with anyone.

Jack was able to attain sustained early recovery from alcohol during his 6 weeks
in IOP. He reluctantly participated in AA, feeling that he couldn’t get anything from
listening to other people’s problems. He remained isolated from his family and devel-
oped no new friendships through AA. Continued individual therapy was recommended
at the time of discharge from IOP. Prognosis is guarded for continued abstinence
from alcohol.

Summary and Conclusions
This chapter provided a brief overview of two complicated and demanding areas of
practice. It covered a theoretical overview of fields of practice, relevant theoretical
frameworks, common issues and practice settings, specific legal and ethical issues,
assessment, screening, licensure and credentialing requirements, and necessary skill
sets. The intention of this chapter was to assist the reader in developing a deeper
awareness of the knowledge, skills, and responsibilities of forensic social workers
providing services to persons diagnosed with mental health and/or addictions issues.

Resources

Association of Social Worker Boards—http://www.aswb.org

National Association of Social Workers—http://www.socialworkers.org

National Clearinghouse for Alcohol & Drug Information—http://
ncadi.samhsa.gov/

National Council of Alcohol & Drug Dependence—http://www.ncadd.org

National Institute on Alcohol Abuse & Alcoholism—http://pubs.niaaa.nih.gov

National Institute of Mental Health—http://www.nimh.nih.gov

Substance Abuse & Mental Health Service Administration—http://samhsa.gov
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“Order in the Drug
Court”:
Understanding the
Intersection of
Substance Abuse
and Law 15

Keith Morgen
Lauren Gunneson

Lisa Maietta

As of April 2007 there were 1,699 operational drug courts in the United States with
349 additional drug-court programs in the planning stages (Bureau of Justice Assis-
tance, 2007). However, drug courts vary by jurisdiction and state so a comprehensive
and detailed review of all drug-court procedures and policies is outside the scope of
this chapter. Here we provide an elementary review of the important issues relevant
to a social worker operating within the drug-court system. We will present the basics
of drug-court organization and process but encourage the reader to consult her or
his county and state judicial systems for the procedures relevant to that jurisdiction
(e.g., whether a social worker is permitted to make a diagnosis and work within a
drug court; policies on the expungement of the record for a successful drug-court
client). In addition, a detailed review of the abundant drug court effectiveness research
(including cost-benefit analyses) is beyond this chapter’s scope. Because of page limita-
tions, we highlight some of the more recent literature that reviews studies of drug-
court effectiveness. Again, we encourage the reader to consult his or her state and
county justice systems for drug court effectiveness data relevant to the jurisdiction.
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Substance Abuse and Crime
Drug offenders represent the fastest-growing prison population as a result of increases
in drug-related arrests and convictions (Auerhahn, 2002, 2004). The most recent Bureau
of Justice Statistics data (Mumola & Karberg, 2007) underscore the intersection between
substance abuse and crime: 17% of state prisoners and 18% of federal prisoners cited
obtaining money for drugs as the motivation for committing their current offense.
State prisoners with property and drug offenses were more likely to commit crimes
to obtain drug money than state prisoners sentenced for violent and public-order
offenses. Federal prisoners sentenced for property offenses were less than half as
likely as drug offenders to report a need for drug money as the primary motivating
factor for committing their offenses.

Large numbers of state (53%) and federal inmates (45%) reported substance abuse
or dependence in the year prior to prison admission. Just under half (47%) of all state
prisoners with violent offenses met the criteria for drug abuse or dependence with a
little over one quarter of these violent offenders (24%) reporting the commitment of
their crime while under the influence of drugs. In addition, one third (32%) of all
state offenders committed their current offense while under the influence of drugs.

Consequently, criminal offenders are entering the United States justice system (at
the federal and state levels) with serious drug-addiction problems that influence their
criminal behaviors. Drug courts serve as a key intervention point where drug-addicted
offenders can receive treatment services that will (one hopes) move the offender
toward a state of recovery while eradicating the need/desire for criminal behavior.

General Description of the Drug-Court Process
Most drug courts follow the diversion model whereby all charges are dropped if all
program requirements are met (Belenko, 2001). Although every drug court may vary
(because of differences in personnel, state laws, treatment services available, etc.) all
drug courts follow the 10 key operational components described by the National
Association of Drug Court Professionals (1997) (see Table 15.1).

Cooper (2003) provides a generic overview of the drug-court process from start
to finish. A summary of that process is provided here.

The defendant is arrested for a drug charge. Once arrested, the offender’s case is
presented to the prosecutor’s office for review of drug-court eligibility. This review
includes the current charge as well as the offender’s past criminal history (e.g., the
offender’s violence history or risk to the community). This rapid case review is already
a vast improvement over how a traditional case is handled as the offender’s case
would likely not have been reviewed until several months post-arrest.

Once eligible, the defendant is provided the opportunity to enter the drug-court
program. The public defender reviews the charges, explains the drug-court system,
and provides the merits of drug courts versus the traditional adjudication processes.
Once the defendant chooses to enter the drug court s/he is seen at the next available
drug-court hearing (typically the following day). The judge will explain the drug-
court system and the defendant signs an agreement to participate if s/he is found to
have a Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV)-classified sub-
stance-use disorder (American Psychiatric Association, 2000) via the drug court’s
screening-and-assessment process. It is important to note that criteria for enrollment
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15⋅1 Drug Court Key Components

The following 10 key components come directly from Defining Drug Courts: The Key Components published
by the National Association of Drug Court Professionals (1997)

Key Component #1: Drug courts integrate alcohol and other drug treatment services with justice system
case processing

Key Component #2: Using a non-adversarial approach, prosecution and defense counsel promote public
safety while protecting participants’ due process rights

Key Component #3: Eligible participants are identified early and promptly placed in the drug court program

Key Component #4: Drug courts provide access to a continuum of alcohol, drug, and other related treatment
and rehabilitation services

Key Component #5: Abstinence is monitored by frequent alcohol and other drug testing

Key Component #6: A coordinated strategy governs drug-court responses to participants’ compliance

Key Component #7: Ongoing judicial interaction with each drug-court participant is essential

Key Component #8: Monitoring and evaluation measure the achievement of program goals and gauge
effectiveness

Key Component #9: Continuing interdisciplinary education promotes effective drug-court planning, implemen-
tation, and operations

Key Component #10: Forging partnerships among drug courts, public agencies, and community-based
organizations generates local support and enhances drug-court effectiveness

Note: From NADCP (1997).

in a drug court varies by jurisdiction: some mandate that the defendant be diagnosed
with a substance-use disorder, whereas other jurisdictions allow for offenders charged
with possession of drugs to enter a drug-court recovery program (thus the need to
be well acquainted with the rules of the drug court in your jurisdiction). Any defendant
not meeting the drug court enrollment criteria is transferred back to the traditional
adjudication system. Once enrolled in the drug-court system the defendant will start
intensive outpatient substance-abuse treatment (4 to 5 days per week), typically within
a few days of his or her arrest.

Court appearances typically begin at the rate of one per week. During these
meetings the judge will review the participant’s progress, drug-test results, and overall
compliance with the drug-court requirements. As the participant establishes a history
of compliance with the procedures, the rate of scheduled court appearances may relax.

There are two general types of drug courts: preplea and postplea. In the preplea
drug-court process prosecution is deferred and offenders can have all charges dropped
on successful program completion. Furthermore, many jurisdictions will also expunge
the current arrest record if the offender remains arrest-free for an additional span of
time. Postplea drug courts may assist the offender in avoiding incarceration, allow
the offender to plead guilty to a misdemeanor rather than a felony crime, or receive
a sentence of time-served in the program. Cissner and Rempel (2005) highlight the
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15⋅2 Potential Roles for Social Workers in the
Drug-Court System

Conduct preliminary assessment for drug-court placement
Liaison among prosecution, defense, judge, and treatment facility
Develop treatment plan in conjunction with defendant and treatment facility
Maintain records for monitoring and evaluating progress

mixed research findings on pre/postplea drug courts. Though some data indicate the
legal coercive leverage indicative in a postplea model may lead to a more effective
outcome, other data found preplea offenders have better outcomes, whereas other
research theorizes that the coercive element of all drug courts (pre- or postplea) may
be an effective facilitator of change in drug use and criminal behavior. Thus, more
research is needed to clarify the strengths and limitations of preplea and postplea
drug courts.

Role of the Social Worker in the Drug Court
In states and/or jurisdictions in which social workers are permitted to provide diagno-
ses and work within the drug-court system, the social worker can play a major role
operating as a case manager. Social work and case management share a long history
(Roberts, 1987) and recent research highlights the important role case management
plays in the substance abuse treatment process (Barnett, Masson, Sorensen, Wong, &
Hall, 2006; Morgenstern et al., 2006). The social worker (trained in both mental health
treatment and advocacy) is well suited to bridging the multiple offices within the drug-
court system (prosecution, defense, judge) to provide the most seamless continuity of
services and support for the drug-court client (see Table 15.2). Specifically, the social
worker operating in the drug-court system (likely as a case manager) must address
two key areas that will be described in the following sections: assessment/evaluation
and confidentiality pertinent to substance abuse.

Assessment and Evaluation
The social worker/case manager provides a critical service in the opening stages of
the application to the drug-court system. Although specific criteria vary per jurisdic-
tion, many drug-court programs typically mandate that all participants meet the
DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) criteria for substance abuse or
dependence. Consequently, the social worker who performs the initial assessment
and evaluation serves as the gateway into the drug-court system. The findings of the
evaluation are reported to the prosecution, defense, and drug-court judge and are
instrumental data in the decision to accept or reject a drug court application. Further-
more, if the applicant is accepted into the drug court, the social worker’s assessment
and evaluation guide the court’s decision process on assigning a type of substance-
abuse treatment (e.g., inpatient or outpatient).
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The preliminary assessment/evaluation typically starts with a strong and thor-
ough clinical interview lasting at least 45 minutes. The social worker must inquire
about specific drugs used and not simply ask, “Do you use drugs and/or alcohol?” All
classes of drugs should be addressed (e.g., alcohol, nicotine, depressants, stimulants,
cannabis, opioids, other drugs) in a detailed interview. Other important questions
address heaviest lifetime use of each drug, evidence of tolerance and dependence,
family history, criminal/legal history, prior substance abuse treatment episodes, and
psychiatric history. The social worker must always remember that these data will be
used to determine eligibility for the drug court and must be comprehensive.

In addition to an interview, many clinicians also use assessment instruments to
complement and/or supplement the interview data. The social worker should be
cautious in selecting an instrument because many of them (such as the Michigan
Alcoholism Screening Test) only target one substance, thus producing incomplete
assessment data. However, myriad drug courts (as well as treatment facilities) use the
Addiction Severity Index (ASI; McLellan et al., 1992), which is a structured interview
assessing past and current (prior 30 days) problems in seven domains: medical,
employment, alcohol use, drug use, legal, psychiatric, and family/social problems
related to substance use. The ASI has been shown to be both a valid and reliable
measure (Kosten, Rounsaville, & Kleber, 1983; Makela, 2004; McLellan, Luborsky,
Cacciola, & Griffith, 1985).

The social worker, following the interview, will diagnose the drug-court applicant
as meeting the DSM-IV criteria for abuse or dependence (see Table 15.3). At this point
the social worker/case manager will communicate the results of the assessment/
evaluation with the prosecution, defense, and drug-court judge. If the defendant is
accepted into the drug-court program the social worker/case manager will typically
attend a case conference during which the defendant’s data are again presented and
a drug-court session is scheduled.

Confidentiality
Throughout the drug-court process the social worker (especially if operating as a case
manager) must keep detailed records of each drug-court defendant. Thus, the social
worker operating in the drug court (or any substance abuse services organization)
must be aware of the specific issues of confidentiality relevant to substance abuse. In
brief, federal confidentiality laws and regulations (42 U.S. C.SS 290dd-3 and ee-3 and
42 CFR Part 2; U.S. Department of Health and Human Services, 1987) protect any
and all information about an individual if that individual applied for or received
drug/alcohol-related services from a program covered under the law. Services covered
can include assessment/evaluation, individual/group counseling, or referrals for
treatment. From the time the individual enters the system there are restrictions on
any data that may identify the individual as substance-abusing or dependent. These
data are only permissible after the individual (e.g., defendant in a drug-court case)
signs a consent form. Regulations allow for disclosure without consent in medical
emergencies, communications between program staff (e.g., between treatment facility
and the drug court), or when allowed via court order. In addition, federal laws and
regulations do not protect information related to child abuse or neglect, a crime
committed at the treatment facility or against any staff of the facility or about a threat
to commit such a crime. As one of the handlers of confidential drug/alcohol-related
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15⋅3 DSM-IV* (2000) Diagnostic Criteria for
Substance Abuse or Dependence

Abuse
One or More of the Following Dependence

Over a 12-Month Period Three or More of the Following

Recurrent substance use resulting in a failure to Tolerance
fulfill work, school, home obligations

Recurrent use in hazardous situations Withdrawal

Recurrent substance-related legal problems Taking substance in larger amounts than intended

Continued use despite recurrent interpersonal prob- Unsuccessful effort or persistent desire to control
lems caused or exacerbated by the substance substance use

Never met the criteria for dependence Great amount of time spent obtaining substance or
recovering from effects

Social, occupational activities given up or reduced
because of substance use

Continued use despite physical or psychological
problems caused or exacerbated by the substance

*(American Psychiatric Association, 2000).

information, the social worker is obligated to understand these laws and regulations
and obtain the proper consent throughout the drug-court processes. The social worker
should consult the National Institute of Justice and her or his state government for
all laws and regulations relevant to the state of practice to be certain all confidentiality
laws are followed.

Drug-Court Research Review

Program Outcomes

Drug courts are consistently criticized in the areas of research, documentation, and
evaluation (Heck, 2006). For instance, the Government Accountability Office (GAO)
was recently provided the task of evaluating drug-court programs. Despite a nation-
wide review the GAO (2005) found only 27 of 117 drug court program evaluations
methodologically sound for analysis. A basic summary of this research review indicates
that when contrasted with comparison group data fewer drug-court participants were
rearrested or reconvicted and had lower rates of recidivism (across various offenses).
The National Drug Court Institute (2005) reported on recent field studies of drug
courts and found similar positive criminal justice results. Offenders who successfully
completed a drug-court program were less likely to be rearrested in the year following
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drug-court completion and demonstrated a significant reduction in days incarcerated
2 years after drug court program completion.

Despite these strong findings indicating drug court effectiveness at reducing
criminal justice recidivism, recent data present mixed results for drug-abuse outcomes
(GAO, 2005). For instance, self-report data on drug use showed no significant reduction
in drug use for drug-court participants. Drug court completion rates were varied (27%
to 66%) and, outside of compliance with drug-court procedures, no other variables
effectively predicted drug court program completion.

Research Design Criticisms

In addition to the limitations of only having a small pool of methodologically sound
studies to evaluate, numerous methodological flaws limit the generalizability and
accuracy of the research findings. As a result it is still difficult to determine the
effectiveness of drug-court programs because so many evaluations were built from
methodologically unsound research designs and procedures. The primary problem
in evaluating drug courts is the lack of a true experimental design. True program
evaluation mandates an experimental design that uses a control group with random-
ized assignment (Shadish, Cook, & Campbell, 2002). Heck (2006) reports that since
randomization is not possible within the drug-court arena, evaluations rely on compar-
ison groups (i.e., matched groups) comprised of individuals mirroring the drug-
court participants across numerous key variables. Comparison groups never eliminate
confounds within nonexperimental design (e.g., systematic bias) but can reduce the
possibility and/or impact of bias by using numerous variables for comparison. Thus,
when a social worker is evaluating drug-court literature s/he should look for studies
using comparison groups matched on a number of key comparison variables.

In addition, Heck (2006) offers suggestions for creating uniform drug court pro-
gram evaluation research by listing key variables in need of analysis. For example,
process-related questions should address program goals, program compliance, drug
court team colleagueship, and the outcomes of incentives and sanctions. Performance
indicators should tackle program retention rate, span of time drug-free after drug
court, and the postdrug court recidivism rate.

Cost Analyses of Drug Courts

The majority of substance abuse treatment interventions produce an economic benefit
to society and drug courts are no exception. For example, Belenko, Patapis, and French
(2005) use the benefit–cost ratio (BCR) to evaluate the strength of a drug court’s
economic benefit. Belenko et al. (2005) defines the BCR as the total benefits of the
program divided by the total costs of the program, with a positive BCR greater
than one indicative of an economically beneficial program. Although Belenko and
colleagues caution that study design, population, time period, and other factors influ-
ence the calculation of the BCR, and that more research is needed on treatment effects
and follow-up studies, drug court BCR values for three programs ranged between
1.74 and 2.80; consequently, the drug courts evaluated did provide a strong net
economic benefit. Additional recent data out of Ohio also underscore the cost-effective-
ness of drug courts. Shaffer, Bechtel, and Latessa (2005) noted the small costs associated
with drug courts ($5,777) and the larger costs associated with a single new crime
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($27,371). Dividing the new-crime costs by the smaller drug-court costs produces a
statistic that indicates a net savings of $4.73 for every dollar invested in drug courts.

VOICES FROM THE FIELD

Malinda Lamb, PhD, LISW, CCJP

Clinical Services Manager, 6th Judicial District Department
of Correctional Services, Iowa

Agency Setting

From 2000–2004, I worked at Fulton State Hospital, a state psychiatric hospital that
maintains the maximum and intermediate forensic units for the state of Missouri. The
clientele within the forensic units are primarily individuals being evaluated following the
alleged commission of a criminal offense, those receiving services revolving around
competency to stand trial, or those who have been found to be not guilty by reason of
mental disease or defect. Additionally, these units also provide a variety of treatment
programs to meet the needs of the clients it serves.

From 2005 to 2007, I was the Jail Alternatives and Mobile Crisis Coordinator for
Johnson County Mental Health and Developmental Disabilities, an agency that provides
funding and coordination of services for individuals who have mental health disorders
and development disabilities. This agency is responsible for the oversight of the financial
aspects and treatment coordination of mental health services for clients within the county.
However, through the years it had become apparent that many individuals with mental
health disorders were entering the criminal justice system. Therefore, the county approved
the hiring of a coordinator to develop and implement a program to address the needs
of these individuals within the jail and throughout the criminal justice system.

Currently, I am Clinical Services Manager of the Sixth Judicial District Department
of Correctional Services, a community-based corrections agency. The Sixth District is
comprised of six counties in the eastern region of Iowa, with two larger communities—a
Native American settlement as well as several rural communities. The major function of
the agency is to provide supervision of individuals who have been placed on probation
or parole.

Practice Responsibilities

Although all of the agencies mentioned are unique and ultimately have different agency
roles, the clientele whom I worked with throughout these various agencies are very similar.
With the evident and growing number of individuals with mental health disorders within
the criminal justice system, agencies are developing and implementing unique programs
and interventions for this population. Through all of these professional opportunities, I
developed strong collaborations across many fields of practice, which has enabled me
to develop and implement new and innovative programming.

While at Fulton State Hospital, I gained a wealth of knowledge through direct service
work with clients and research opportunities, I was exposed to a variety of treatment
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programs and interventions that were available to individuals who found themselves in
the state forensic psychiatric hospital setting. Through conducting assessments, evalua-
tions, and treatment interventions, I gained the experience I needed to move forward in
my career.

On relocation to Iowa, I was hired by Johnson County to develop and implement a
program that would address the needs of individuals with mental health disorders who
had become involved in the criminal justice system. This was a new approach for the
county, therefore collaboration across the fields of mental health, substance abuse, and
criminal justice was essential. I worked to develop regular and ongoing meetings to
discuss and address issues that arose as new programs were developed and implemented.

In my current position with the Sixth Judicial District Department of Correctional
Services, I have worked with a team to develop a drug-treatment court in two of the
counties in the Sixth judicial district. I am also working to develop a unique facility within
the district for clients diagnosed with mental health disorders. Construction is currently
underway on this new correctional residential mental health facility. This facility is
extremely unique, and will be a community-based facility featuring collaboration with
various community treatment providers to address both the treatment and the security
needs of our clients. Other responsibilities I maintain are making presentations to treatment
providers, consumers, advocates, and correctional professionals regarding mental health
and the programming that the district is developing and implementing. Although these
are only a few of the examples of my responsibilities and the programs that exist within
the Sixth district, this district is very innovative and actively works to provide creative and
needed interventions to clients.

Expertise

A master’s degree in social work or related field allowing for licensure as a clinician is
needed to work independently in the positions described. These positions require both
experience and knowledge gained through academic preparations and hands-on work.
These positions require the ability to work independently across professions and to be
seen as an expert within the field of mental health.

Practice Challenges

Many challenges are inherent when working with a variety of agencies and organizations,
all of which have unique roles and regulations guiding their practice. Whether it is
working directly with clients, or in an administrative capacity, the bureaucratic issues
that arise can make it difficult for the clients to get the resources that they need. It can
also be difficult to balance the needs of the individual client while ensuring the safety
and security of the community.

Common Legal and/or Ethical Issues

When practicing in the field of forensic mental health and/or criminal justice, legal and
ethical issues are always present. One must always remember the community and the
victims that have been affected by the actions of the clients that we, or our agencies,
serve. It is a balancing act to provide for the needs of the client, maintain a safe and
secure community, while also adhering to the rights of victims.
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Brief Description of Collaborative Activities
With Professionals and/or Other Stakeholders

Collaboration has been and continues to be an essential part of the work that I do. Since
relocating to Iowa, my career choices have made collaboration a vital part of my work.
Although some interactions were going on, I worked to develop a more formalized
method of meeting with key stakeholders. Regular meetings were initiated to get mental
health providers, substance-abuse providers, and criminal justice professionals together
to discuss the issues that affect our clients and to establish a method to work collaboratively
to benefit all of our agencies.

Additional Information

I feel that social workers can fill a vital role within the field of forensic mental health and/
or criminal justice. More and more individuals with mental health and/or substance-
use disorders are entering the criminal justice system. Through appropriate academic
preparation and field experience, social workers approach this population with methods
and techniques that are evidence based, while interacting with the individual as more
than just an issue or problem. Social workers will be and should be key players in
developing and implementing necessary interventions to assist in reducing recidivism and
improving the quality of life for our clients.

Summary and Conclusions
The past 10 to 15 years have seen tremendous growth in the implementation of
American drug courts. For instance, problem-focused courts have expanded beyond
drug treatment to include adult or juvenile drug courts, DUI (driving under the
influence) courts, family-based courts, and mental health courts (Huddleston, Free-
man-Wilson, & Boone, 2004). Consequently, the field of social work as well as the
other associated professions (psychology, counseling) seem destined to practice in the
courts more often than ever before. As the substance abuse treatment field moves
farther into the 21st century, the reach of treatment, advocacy, and support seems to
be stretching deeper into the community. However, as mentioned earlier in the chapter,
social workers must consult their county and state justice systems for the specific
components of drug courts in their area, which can include the type of court (preplea
or postplea), prosecutor reactions to drug courts (some feel they are “soft” on crime),
and whether a social worker is even permitted to participate in the drug-court process.
Once well versed in the drug-court procedures relevant to her or his jurisdiction, the
social worker can play a pivotal role as an advocate for positive change for substance-
abusing/dependent criminal offenders.
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Women at Risk:
Legal Involvement
Among Mothers in
Addiction
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This chapter describes a research study that examined women’s risk for involvement
in the legal system both before and after focused addiction treatment. The program
was developed specifically for mothers at risk for involvement in New Jersey’s child
protection system and was provided in several different treatment agencies throughout
the state. Data were collected between the years 2005–2007.

Familiarity with women at risk for involvement in the legal system is of importance
to social workers in a variety of settings. Social workers in child protection, social
services, addiction treatment, as well as hospital and mental health programs may
come into contact with women who have engaged in illegal activities, are on probation,
awaiting sentencing, or were recently released from jail or prison. The increased use
of drug courts and alternative-sentencing routes makes recommendations for addiction
treatment rather than jail time more commonplace. As a result, barriers that formerly
had existed between legally involved populations and social workers have been elimi-
nated. As the number of women in the jail and prison system increases, so, too will
referrals of women, in particular, to programs where social workers deliver direct
services. The research participants described in the study that follows fit the profile

209
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of a growing segment of the client population within many addiction programs
throughout the country.

The women described in this project received specialized programming designed
to address their unique needs as women and mothers. These services, delivered at
multiple sites, included clinical services provided primarily by female counselors in
counseling groups for women only. Groups focused on topics such as self-esteem,
parenting, domestic violence, and sexual abuse. Services important to women includ-
ing the provision of, or linkage with child-care services, and assistance with transporta-
tion were also provided in these programs. A brief discussion of background issues
pertinent to women and their risk for legal involvement is explored in the follow-
ing section.

Background

Prevalence

Evidence suggests that there is a robust relationship between substance abuse and
risk for involvement in the legal system, for both men and women. An estimated 80%
of offenders in state and federal prison had one of the following characteristics: they
were engaged in a drug-related offense, they were under the influence of drugs or
alcohol at the time of the offense, they were trying to obtain money to manage a drug
habit, or they had a history of substance abuse. A similar profile is identified for 67%
of people on probation, and 80% of people on parole (Belenko, DeMatteo, & Patapis,
2007). Given the strong relationship between addiction and subsequent or concurrent
legal problems, exploration of factors associated with both is an important area of
inquiry (Alleyne, 2006). Further, it is reported that female prisoners were more likely
than their male counterparts to have used drugs in the month prior to incarceration
(Morash, Bynum, & Koons, 1998).

Women comprise a smaller proportion of the criminal justice population, account-
ing for 23.2% of all arrestees and 16% of correctional inmates (Greenfield & Snell,
2000). Women also have a different profile than men in terms of the offenses they
commit that result in legal supervision. Women are more likely than men to be current
drug users and to be incarcerated as a result of actions associated with their drug
use, rather than because of their involvement with violent crimes or property offenses
(Conly, 1998). Women inmates are more likely to have used crack cocaine in the month
prior to their offense, and also at the time of their offense. Similarly, women are more
likely than men to have committed a crime to obtain money for drugs (Conly).

Although women are less likely than men to be involved in the criminal justice
system, women’s incarceration and legal supervision is increasing at a disproportion-
ately faster rate than it is for men (Henderson, 1998). It has been noted that the
quadrupling of women’s incarceration rate within the past 2 decades may be caused
by changes in sentencing policies including the Federal Sentencing Reform Act of
1984 (P.L. 98), as well as an overall increase in arrests of women for petty, or lifestyle
crimes, such as prostitution and vagrancy (Alleyne, 2006). Women who have been
arrested for drug distribution at the lowest level are subject to stiff minimum sentences
without the opportunity for parole. Judges who formerly may have been able to take
into account a defendant’s home responsibilities are no longer able to do so (Brownell,
Miller, & Raimon, 2007).
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Psychosocial History

It appears that women of color, socioeconomically disadvantaged women, and, by
extension, their children, are especially affected by this phenomenon (Morash et al.,
1998). Black and Hispanic women are disproportionately more likely than White
women to be incarcerated in both local and state jails and the federal prison system
(Greenfield & Snell, 2000).

Most important, as an increasing number of women face incarceration and supervi-
sion under the criminal justice system more children are vulnerable to the risks
associated with a sudden and prolonged separation from their mothers. The changes
faced by these children are severe and life-altering. They include the potential for
displacement from their homes and schools; change in caregivers; loss of contact with
other siblings whose foster care or family placements may be different from their
own; loss of mother’s wages; stigma; greater likelihood of involvement with the
juvenile justice system; and an unknown range of psychological repercussions
depending on the child’s age, temperament, resiliency, and social support (Alleyne,
2006; Conly, 1998; Greenfield & Snell, 2000; Morash et al., 1998). The ripple effects on
these children’s extended families, especially grandparents, already burdened by social
conditions associated with socioeconomic vulnerability, are further affected by caring
for additional children.

Health Concerns

Women offenders are more vulnerable than men to a wide range of psychological
and health risk factors. These problems precede women’s incarceration and are exacer-
bated by their imprisonment. Women offenders are more likely to have a lifetime
history of drug and alcohol addiction, especially to more addictive drugs, such as
heroin and crack (Conly, 1998). Women have more serious mental health profiles,
including a greater likelihood of major depression and dysthymia, for example. In
their study of comorbidity among female arrestees, Abram, Teplin, and McClelland
(2003) found that compared to men, women had greater psychiatric severity, and
higher rates of comorbidity of drug use disorders and mental health problems. They
reported that 72% of the women with a severe psychiatric disorder, such as schizophre-
nia or major depression, also had a current substance-dependence problem. Women
in prison have HIV/AIDS at twice the rate of male prisoners (Henderson, 1998).
Pregnant women entering jail, or those with gynecological problems such as sexually
transmitted diseases, or cancer, may not have the medical care and follow-up necessary
for amelioration of their condition, although for some women, a prison or jail medical
exam may be the first time they receive a diagnostic test, such as for HIV (Henderson).

It is believed that women under legal supervision are more likely than their male
counterparts and women in the general population to have been physically or sexually
abused prior to adulthood (Conly, 1998). Not surprisingly, it is estimated that up to
30% of women inmates may suffer from posttraumatic stress disorder (Henderson,
1998). Of concern is the risk of rape or sexual coercion that these women face under
imprisonment; certain to add salt to the wounds they already have. Women with a
history of trauma may likely face increased mental health risks as a result of a host
of stressors associated with incarceration. These considerations, plus the range of
health, mental health, substance abuse, and socioeconomic factors associated with
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women’s incarceration illustrate the imperative for social workers to advocate on
behalf of women to prevent their incarceration and limit the time spent as an inmate.
This issue takes on additional urgency when imagining the affect on their children.

Impact on Children

Nearly three quarters of women under correctional supervision have minor children,
with an average of 2.1 children each. These approximately 1.3 million children under
the age of 18 are affected directly, and seriously, by the legal involvement of their
collective 615,500 mothers (Greenfield & Snell, 2000). Approximately two thirds of
women serving time in state prison, and 84% of those in federal prison leave behind
children with whom they were living prior to incarceration (Brownell et al., 2007).
Furthermore, it is estimated that up to 25% of women “entering prison are either
pregnant or delivered a child within the year of their incarceration” (Brownell et al.,
p. 355). The following section describes a program-evaluation study conducted with
mothers who had risk factors for legal involvement, including poverty, substance
abuse, and mental health problems similar to the ones that have been described.

The Current Study

Methods

The goal of this research study was to investigate factors associated with legal involve-
ment among a sample of mothers in addiction treatment. Data are derived from a
larger project of 250 women who were recruited for a statewide evaluation study of
mothers in specialized residential, drug-free intensive outpatient, and methadone-
maintained intensive outpatient programs. The intended length of stay for women in
the residential treatment was 6 months, and for the intensive outpatient programs,
4 months.

Twenty-six treatment sites participated in the treatment study. These sites were
assigned by the state’s addiction authority to pilot the specialized women’s treatment.
The entire universe of programs offering this treatment at the commencement of the
evaluation study were selected to participate. The women were either self-referred,
or recommended to the specialized women’s treatment by their substance abuse
counselors or the child protection system as a result of their having an “open case”
or risk factors associated with involvement with the child protection system. All
women newly admitted into the specialized women’s programs were offered the
opportunity to be screened for engagement into the research study. The evaluation
researchers did not oversee the agency’s intake procedures, so it is possible that
sampling bias may have occurred. However, the university evaluation team, in work-
ing with agency personnel emphasized, throughout the study, the importance of
following project referral procedures and the counselor’s role in those processes.

University research staff met the women at their treatment programs where they
were provided information about the study. At the initial interview with research
volunteers, informed consent and locator information were obtained, and a battery
of questionnaires was administered. Store vouchers were given to the participants to
compensate them for their involvement in the study (first and second interviews,
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$20.00 each; final interview, $50.00). Three research interviews were conducted: one
at baseline (at the start of treatment), at “end of treatment” (4 to 6 months post
baseline), and a final 10–12-month (post baseline) follow-up. This chapter uses data
from baseline and “end of treatment” interviews. Additional demographic, substance
use, admission, and discharge information on the women was obtained from a state-
wide administrative database, the New Jersey Substance Abuse Monitoring System
(NJ-SAMS).

We used the Addiction Severity Index, fifth edition, to test the associations of
interest and women’s legal involvement, the outcome measure (McLellan et al., 1992).
The ASI is a semi-structured interview that assesses the occurrence of problems in
several discrete problem areas of functioning within the past 30 days, including alcohol
and drug use, legal involvement, employment, and family/social functioning. The
reliability and validity of this instrument has been established (Alterman, Brown,
Zaballero, & McKay, 1994; McLellan et al., 1992).

Findings

Our total sample included 236 women. Their average age was 32.4 (SD = 8.5) years
old. They had, on average, 2.4 minor children. More than half of the women (66%)
had at least one of their children in an out-of-home placement because of intervention
by state child protection authorities. Most participants were not married, were unem-
ployed, and had an average annual income of less than $7,000.00. Forty-eight percent
of the women were African American, 38% were Caucasian, and 14% were Hispanic.
Fifty-seven percent of the women reported a history of physical abuse, and 44% of
the women reported having been sexually abused in their lifetime.

Prior to treatment, women reported that they used drugs on an average of 9 days
in the past 30 days, an average use of heroin, 4 days; cocaine/crack, 3 days; marijuana,
2 days; and alcohol, 2 days.

We wanted to examine the risk and protective factors for women who had legal
involvement at the beginning and end of treatment. Tests of normalcy were conducted
prior to the use of significance tests using t-tests, analyses of variance, and chi squares.

Factors Associated With Legal Involvement Before Treatment

Risk factors for women’s legal involvement immediately prior to treatment included
the presence of serious psychiatric symptoms (p < 0.01, n = 213). Women who spent
more money on drugs had more arrests in the month prior to treatment (p < 0.001,
n = 203), as did those who had a greater number of drug treatments in their lifetime
(p < 0.01, n = 203). Women with greater likelihood of legal involvement at baseline
ultimately attended more days of the targeted addiction treatment (p < 0.05, n = 198),
a potential prospective protective factor.

Factors Associated With Legal Involvement After Treatment

Women were more likely to be involved legally at the end of treatment if they had
more days of alcohol use (p < 0.001, n = 208), more days of alcohol use to intoxication
(p < 0.01, n = 208), more days of heroin use (p < 0.01, n = 208), and more days of
cocaine/crack use (p < 0.01, n = 208). Women who had spent more money on drugs
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were also at greater risk for legal involvement (p < 0.001, n = 208) as were those
reporting serious psychiatric symptoms (p < 0.01, n = 208). Women with greater legal
risk also attended treatment on fewer days (p < 0.05, n = 193).

Implications and Recommendations

Women with more severe psychiatric and substance-abuse profiles at both the begin-
ning and end of the study were more at risk for legal involvement at those two time
points. Of particular interest was the role of treatment. Women with more legal
involvement at the beginning of the study attended treatment on more days. However,
by the end of the study period, fewer days of treatment attendance was associated
with legal involvement. This is not surprising given the following considerations.

Women in the general population appear to have lower rates of substance abuse
than men. However, women with substance-abuse problems are less likely than their
male counterparts to use substance abuse treatment services. Women involved with
the legal system are more likely than men to have more recent and more severe
drug involvement (Henderson, 1998). Given this information, it is not surprising that
substance-use severity placed the women in this study at particular risk. However,
why would women with more severe legal problems at the end of treatment have
attended treatment on fewer days? These findings may reflect difficulty in treatment
retention for at-risk women beyond what is identifiable on intake. This suggests that
programming designed thoughtfully for women must occur at all levels of intervention
to protect women from the possibility of imprisonment.

Program Recommendations

Treatment agencies have an imperative to develop treatment programs that retain
women until recovery goals are met. Effective treatment assumes that gender is a key
factor in women’s lives (Covington & Bloom, 2004) and recovery. Specialized treatment
for women that provides basic necessities such as child care (including child treatment
services for those who need it) and transportation enable women to attend their
treatment programs regularly, without undue absences caused by nagging logistical
concerns. By being present in treatment, women can focus on getting well. Programs
must include outreach efforts for women who have missed appointments. Intensive
case-management approaches also ensure that clients’ multiple needs can be addressed
in a coordinated fashion.

Programs need to address women’s socioeconomic needs, including offering edu-
cational and training opportunities to maximize women’s ability to care for their
children independently, regardless of partner status. By focusing on economic stability,
concurrent with addiction and mental health recovery, engagement in criminal acts
may be minimized. Legal counsel in the form of inexpensive or free legal clinics must
be made available. Social workers can accompany women to court dates to provide
advocacy and guidance. For agencies unable to provide these in-depth services, linking
women to other community-based providers is an essential role for social work prac-
titioners. Treatment agencies can also develop outreach programs to women already
within the jail and prison system, as a way to engage women prior to release.

At the clinical-engagement level, women at risk need to be counseled by social
workers who can promote the client’s dignity and respect by focusing on a strengths-
based perspective. This needs to occur in the context of helping women reinforce the
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healthy relationships in their lives, including those with family, community, and
children (Covington & Bloom, 2004). By reinforcing these connections, women will
have access to the resources and social support necessary to weaken the likelihood
of at-risk behaviors.

Case Study

A case example illustrates these recommendations. Susan is a 30-year-old mother
of two young children. She came to the intensive outpatient program at the strong
recommendation of her probation officer. She is not a mandated client, per se, but
she has been told by probation that any future drug-related arrests could result in a
lengthy sentence, given her prior arrests and conviction record for drug possession
and loitering. Her children live with her, but she is under supervision of child protec-
tion services.

Susan is scheduled to meet with a social worker this afternoon to develop a
treatment plan, assuming she shows up for the appointment, and assuming she agrees
to commit to treatment. The social worker, Joanne, conducts a lengthy and thorough
assessment with Susan, allocating 2 full hours to meet with her. Joanne understands
that treatment retention begins with a multitiered assessment and early attempts at
engagement. Her program is designed to permit for lengthy initial sessions. She allows,
even invites Susan to take a few “stretch breaks” (really cigarette breaks for Susan)
so that she can stay focused and involved during the assessment process. Joanne had
learned from the initial telephone screening that Susan has a history of legal involve-
ment; knowing this, she is on the lookout for a likely secondary mental health diagnosis.
Joanne is already aware (based on information she has already gotten from the
agency’s telephone screening form) that Susan’s cocaine use has been a persistent
problem for the past 7 years.

At the initial session, which includes extensive history-taking on drug, alcohol, and
tobacco use; mental health; family background; and physical or sexual abuse, Joanne
also administers a few easy-to-fill-out questionnaires designed to measure Susan’s
treatment readiness and level of motivation. Luckily for Joanne, her agency has provided
extensive training on empirically supported treatment approaches that help with
engagement and retention. The program, sensitive to the unique needs of the female
addicted client, has emphasized that clinicians use collaborative rather than confronta-
tional approaches with even the most challenging clients.

During this initial session, Joanne makes sure to do an extensive assessment of
Susan’s social network to understand the role that current intimate, family, friendship,
and social networks play in her life. Joanne has learned that Susan’s drug use developed
following the client’s introduction to cocaine by her boyfriend, who is currently incarcer-
ated. Susan admits that her legal problems started when she became involved in a
high-risk lifestyle introduced to her by this boyfriend.

Susan states that she wants to be a better mother and hopes to learn more about
parenting in her new program. Joanne, in understanding the need for intensive case
management, contracts with Susan at this first meeting to share the names and phone
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numbers of her probation officer, child protection case worker, and her mother and
sister. Susan signs releases, allowing Joanne to set up phone meetings with probation
and child protection, as well as family meetings with her mother and sister.

This case depiction, which only describes the initial session and approach of the
social worker, illustrates the ways in which using a context-driven perspective, with a
case-management methodology, frees the social worker to augment the usual bound-
aries of more passive or reactive approaches seen in many treatment settings serving
high-risk populations.

Policy Recommendations

At the policy level, social workers need to challenge minimum-sentencing laws. Wom-
en’s important roles as caregivers need to be taken into account when sentencing
women for minor crimes. Social workers can also be active in helping women with
addictive or psychiatric histories find an alternative placement to the justice system.
The increasing use of drug courts and alternative sentencing programs are also a
good start in this direction. Programs and treatments for women need to be developed,
piloted, and evaluated to ensure that progress continues in this arena (Morash et al.,
1998). These interventions should address mental health/addictions and trauma
histories.

Summary and Conclusions
Women with addiction and mental health problems require a range of well-planned,
gender-specific interventions to reduce their risk for legal involvement. By ensuring
that women remain outside of the legal system, their children are more likely to have
access to their mothers. Prevention of legal involvement in the next generation may
well start with helping their mothers. Social workers can play a major role in helping
to improve conditions for this population.
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Suicide-Prevention
Programming in
the Jail Setting 17

Schnavia Smith Hatcher

In Elliot v. Cheshire County, N.H. (1991), a young man with a history of mental health
problems, most recently schizophrenia, assaulted his mother. A state trooper
responded to the parents’ call for help. The trooper was informed that the son had
mental health problems and was schizophrenic; however, he was not told of the son’s
two prior threats to commit suicide. In turn, the trooper did not inform the intake
officer of what he did know of the arrestee’s mental health and the intake officer did
not inquire. A few days later, after some very strange and suicide-suggestive behavior,
that is, head banging and statements of wanting to take his life, the man committed
suicide while in custody.

The reviewing court found that the trooper did not know of the decedent’s prior
suicide threats and that the man’s demeanor did not suggest suicide. The court did
not address the fact that the trooper was provided the man’s mental health information
and knew of the diagnosis of schizophrenia (Elliot v. Cheshire County, N.H., 1991).

The number of persons incarcerated in jails in the United States has risen dramati-
cally during the past several decades, with a significant increase in inmates with
mental health issues. The Bazelon Center for Mental Health Law (2000) revealed that
there are between 600,000 and 1 million individuals with mental illness booked into

219



220 Part V Forensic Practice in Mental Health and Substance Abuse

jails each year, representing more than 16% of inmates in detention. Corresponding
with the increase of mental health demands within jails nationally, suicide has become
one of the leading causes of death in local jails as well. There were 314 reported
casualties in 2002 alone, representing the second most common cause of death in
detention centers after natural causes, 32% and 52%, respectively (Mumola, 2005).

There have been a number of cases under judicial review which allege that certain
jails and detention centers are at fault for custodial suicides, indicating they were
preventable fatalities that could have been addressed if the facilities were prepared.
Jails are similar to prisons, however, they are different in that they house individuals
accused of committing crimes prior to their convictions, and, at times, inmates who
are remanded or have short-term sentences. State prisons mostly house long-term-
sentenced inmates, those with more than 1 year to serve. Though concepts of correc-
tional justice have evolved throughout the centuries, the primary goal of correctional
reform is still to enforce justice—within both jails and prisons. However, Bell v. Wolfish
(1979) directed that the state must distinguish between pretrial detainees and convicted
felons in one fundamental way, the state cannot punish a pretrial detainee. Officials
involved in corrections must remain cognizant of this difference and be prepared to
respond appropriately to mental health treatment needs and service issues.

This chapter helps to prepare social workers for forensic practice in local detention
centers by providing an overview of factors related to suicide in jail settings and the
assessment and screening process of inmates. Examples of cases with the rationales
for judicial decisions involving custodial suicides and the recommendations of suicide-
prevention policies from organizations and professions affiliated with the corrections
system will also be discussed. The analyses are then followed by implications for
social workers to adopt a sociological approach that augments existing practices
through training and policy changes that support enhanced systems of care.

Classification of Suicidal Types
A number of characteristics have been identified that are strongly related to suicide
in jail settings, such as intoxication, emotional state, psychiatric history, family history
of suicide, lack of a social support system, limited prior incarceration, and various
other confinement stressors. Three major classifications of suicidal persons in jails
include: (a) inmate facing a crisis, (b) inmate experiencing a major depression, and
(c) manipulative and impulsive inmates.

Inmate Facing a Crisis

An inmate facing a crisis is reacting to a real, immediate problem. As in most crisis
situations, there is a failure of the person’s usual coping methods and some people
may function at a lower level than before the event. Table 17.1 provides examples of
circumstances that inmates in this classification may face.

Inmate Experiencing a Major Depression

It is normal to react to some problems in life by being sad or despondent temporarily.
However, a person defined by a mental health professional as being in a major
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17⋅1 Examples of Personal Crises That Inmates
May Experience

Jail officials should closely monitor inmates when the following occurs:

■ News occurring outside of the jail

■ Family and friends not supportive
■ Unable to see children
■ Legal decisions within the jail
■ Trial rescheduled
■ Being found guilty
■ New charges added
■ Receiving a long sentence

Feelings of shame, frustration, and hopelessness displayed or stated by inmate

■ Inmate-related conflicts
■ First offenders
■ Persons who have committed a crime of passion
■ Professionals and high-profile persons who believe they will lose everything as a result of arrest
■ Inmates coming down from drugs and alcohol

depression is experiencing more than a case of the blues. Table 17.2 provides examples
of warning signs forensic social workers should notice.

Manipulative and Impulsive Inmates

Many young inmates are immature and impulsive. They act without thinking about
the consequences of their actions, with the primary goal being getting some attention
from the people in charge. It is frustrating for a correctional officer to try and maintain
professionalism and concern regarding suicide prevention when it is suspected that
the inmate is threatening suicide as a means of manipulating the corrections officer.
However, many inmates have died because their attention-seeking attempt went fur-
ther than they anticipated. Social workers working in corrections need to remind
officers that anyone who would threaten to slash his or her wrists is emotionally
unstable and needs professional help.

Suicide Intake Screening and Assessment

Intake screening and ongoing assessment of all inmates are critical to the prevention
of suicide attempts within the jail. Screening may be included within the medical
screening form or as a separate process performed by jail staff. Some content areas
have been previously mentioned as red flags, for example, history of suicidal behavior
(ideation and attempts), family history of suicide, or psychiatric history. The inmate’s
potential risk of suicide can be determined by asking preliminary questions such as:
(a) Are you currently thinking of committing suicide? (b) Do you have a plan to
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17⋅2 Examples of Warning Signs for Inmates
Experiencing a Major Depression

Physical:

■ Sleeping difficulties: insomnia, irregular hours, early-morning awakening
■ Weight loss or loss of appetite
■ General loss of energy
■ Depressed physical appearance
■ Slumps when walking or sitting

Behavioral:

■ Talks of suicide
■ Cries frequently and/or for no apparent reason
■ Talks of getting out of jail unrealistically
■ Withdrawal, little communication with inmates or officers
■ Expresses feelings of helplessness and hopelessness
■ Gives away personal possessions and exhibits sudden change in behavior, such as making an

unprovoked attack on an officer or another inmate.

commit suicide? And if so, (c) What is your plan to commit suicide? Additional intake-
assessment priorities include noting current medications for depression/severe mental
illness and recent alcohol and/or drug use.

In addition to the basic jail-intake screening process, there are a variety of standard-
ized suicide assessment tools that can determine the threat, plan, or intent of the
inmate. One of the most often used standardized suicide-assessment measures is the
Scale for Suicide Ideation (SSI). The SSI (Beck, Kovacs, & Weissman, 1979), a 21-item
interviewer-administered rating scale, measures the intensity of inmates’ attitudes,
behaviors, and plans to commit suicide. Items assess suicidal risk factors such as the
duration and frequency of ideation, sense of control over making an attempt, number
of deterrents, amount of actual preparation for a contemplated attempt, and the
incidence and frequency of previous suicide attempts. Each rated item presents three
options graded as 0 (low suicidal intensity) to 2 (high suicidal intensity), yielding a
total score ranging from 0 to 38. The SSI has been used in a wide variety of settings,
with both inpatients and outpatients with mental illness, and has established validity
and reliability (Beck, Brown, & Steer, 1997; Beck et al., 1979).

It is recommended that any positive response to a suicidal inquiry (on the SSI or
any other assessment), regardless of the total score, be followed up immediately with
a clinical interview by a trained mental health professional. Also, along with the use
of assessment measures, social workers should note any visual observations made by
the correctional staff. These observations will help track behavior during periods when
social workers on the mental health staff are not available to monitor the actions and
responses of the inmate. As follow-up, mental health staff should also implement
regular scheduled appraisals of those who are considered at risk.
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Factors Related to Suicide in Jails
Suicide may be linked to many various factors: the offender’s health status, feelings
of shame and disappointment associated with breaking the law, as well as to any
features of the institution itself. The annual national rate of suicide in jails is reported
to be approximately 100 to 200 per 100,000 inmates, nine times greater than the rate
for the general population (Bonner, 2000). Moreover, in 2002, the suicide rate in local
jails was over three times the rate in state prisons (Mumola, 2005). Many jails are
ill equipped, underfunded, and unprepared to respond appropriately to detainees’
multiple mental health needs.

An abridged profile of suicide victims includes categories of age, sex, and race.
In the past, the general rule was: the older the person, the more likely that he would
be successful with the suicide attempt. However, there has been an increase in suicide
in younger adults. It is also documented that women attempt suicide more frequently
than men, but men have a higher rate of completing suicide attempts. Of the number
reported during the time frame of Mumola’s (2005) study, males were 56% more likely
to commit suicide than female inmates and the suicide rate of White jail inmates was
more than triple that of Hispanic inmates and was six times the rate for African
Americans.

Along with considering personal characteristics, the time served after admission
into the facility and housing placement were also intervening variables. According
to Mumola (2005), approximately 48% of all jail suicides took place during the inmate’s
first week of being processed into the jail. These facts do not indicate that administrators
should not continue to monitor detainees after this time period, however, almost a
quarter of all jail suicides took place either the day of admission to the facility or the
following day (Bonner, 2000; Mumola, 2005). Other environmental factors, for example,
isolation in cells, held in temporary holding areas, were also shown to be prevalent
in the suicidal deaths in local jails and detention centers (Mumola, 2005).

Myths of Suicide Prevention
The following list offers some common misconceptions regarding suicide:

■ If you ask them about it, it will make them want to do it more.
■ People who threaten suicide do not commit suicide.
■ Suicide happens suddenly and impulsively, without premeditation.
■ Once a person attempts suicide and fails, the inmate does not try again.
■ If someone says he or she wants to kill him or herself, there is usually no way

to prevent it.
■ If the immediate crisis passes for the inmate, then the risk is over.

All of these misconceptions about suicide attempts can occur in jails. Belief in these
and other misleading notions by correctional officers can be detrimental to a crisis
situation. Forensic social workers need to emphasize that an inmate exhibiting a
positive change in behavior during a suicidal watch should still be monitored and
still considered to be in a critical period. Correctional staff attitudes reflected in
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statements such as “if they want to kill themselves, we can’t stop them” and “we
can’t watch these suicidal people all the time” can be potentially harmful and suggest
a lack of training in recognizing symptoms and the treatment of mental illness and
suicidal behavior in the inmates whom they observe daily (Hatcher, in press). Social
workers can make correctional staff, particularly officers, aware that factors that make
jails a particularly high-risk environment include: the large proportion of inmates
who have mental illness, their co-occurring disorders of alcohol and drug abuse, and
the traumatic effect that criminal incarceration can have on an inmate’s personal life
(Goss, Peterson, Smith, Kalb, & Brodey, 2002).

Standards for Jail-Suicide Prevention
Acknowledging the need to address suicide occurrences, the American Correctional
Association (ACA) (1981) and the National Commission on Correctional Health Care
(NCCHC) (1987, 2003) contributed recommendations for jail-suicide-prevention pro-
grams. The guidelines are standards that can help forensic social workers develop
prevention programs that improve the health of inmates, increase the efficiency of
their health services delivery, and strengthen the organizational effectiveness of the
jail. Twelve essential components that can establish and facilitate maintenance of
acceptable health services systems are:

1. identification
2. communication
3. training
4. intervention
5. assessment
6. notification
7. monitoring
8. reporting
9. housing

10. review
11. referral
12. critical-incident debriefing (NCCHC, 2003).

Details are provided that outline the prevention process, including housing recommen-
dations—an accessible cell free of all obvious protrusions and break-away objects;
levels of observation—close (intervals of 15 minutes or less) and constant (uninter-
rupted); and intervention strategies—initiate and continue life-saving measures until
relieved by appropriate medical personnel. The components also address necessary
communication from mental health staff to correctional staff and provide critical
information on high-risk periods when inmates may become suicidal.

Guidelines and standards have also been offered by individuals who work inte-
grally with the criminal justice system. Hayes (2005) provided approaches—eight
components derived from national correctional standards—to facilitate the care and
optimal treatment of the inmate: staff training, intake screening and assessment, com-
munication, housing, levels of observation, intervention, reporting, follow-up, and
mortality review. For a more detailed discussion of the eight recommendations, the
reader is directed to the review by Hayes (2005).
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Referencing all of the recommendations, including those of the ACA and NCCHC,
provides a preliminary safe space for the inmate with suicidal tendencies. Nonetheless,
jail administration should be cautioned to remember that the assessment of suicide
risk is an ongoing process.

Custodial Suicides and Legal Interpretation
In a recent case, Perez v. Oakland County (2005), 18-year-old Ariel Perez, Jr. hanged
himself from a bed sheet tied to a vent in his single cell in the Oakland County Jail
in Pontiac, Michigan, resulting in his death 3 days later. Perez had been on a suicide
watch during previous stays, and had told jail staff of suicide attempts and about
hearing voices telling him to hurt himself. He tried to commit suicide approximately
half an hour after he was admitted by tying his pants around his neck and to the
bars of his cell. He was taken off suicide watch by a case worker and returned to the
general population after he said his attempt was a means to obtain medication. Jail
officials later canceled his medication request after learning he wasn’t taking the
medication and did not feel he needed it.

Perez’s father brought action in the district court against Oakland County, Michi-
gan, the caseworker/counselor at the jail, the Oakland County Sheriff, several of his
deputies, and the jail psychiatrist. He stated that Perez was diagnosed with attention-
deficit/ hyperactivity disorder (ADHD) at age 6 and with schizophrenia shortly before
his death. The plaintiff argued that the defendants violated Perez’s right to be free
from cruel and unusual punishment by failing to provide appropriate mental health
treatment and suicide monitoring. The U.S. District Judge dismissed the lawsuit,
saying the jail caseworker may or may not have acted with deliberate indifference,
but the official and the county were entitled to a form of government immunity (Perez
v. Oakland County). The summary judgment indicated that although the decisions in
the case were questionable, they were not in violation of existing law.

Deliberate indifference exists when the plaintiff can show an unusual risk of harm;
defendants’ actual knowledge of, or willful blindness to that risk; and defendants’
failure to take obvious steps to address the risk (Bowen v. City of Manchester, 1992;
Estelle v. Gamble, 1976). Based on these criteria, the case facts presented previously and
in Elliot v Cheshire County, N.H. (1991) seem to indicate proof of deliberate indifference,
however, the reviewing court determined otherwise.

There are other examples of how standards of deliberate indifference have been
interpreted and provided the defacto rationale for the courts’ decisions, for example,
Dobson v. Magnusson (1991), Kocienski v. City of Bayonne (1991). The decisions underscore
that the Constitution outlaws cruel and unusual “punishments,” not “conditions,”
and the failure to alleviate a significant risk that a correctional staff should have
perceived, but did not, cannot be condemned as the infliction of punishment.

A Place for Social Work
Because suicides usually are attempted in inmate housing units often during late
evening and on weekends, very few suicides are actually impeded by social work,
mental health, medical, or other professional staff. Although qualified mental health
professionals, such as a licensed clinical social worker, should receive the referral
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requests for full clinical assessments from intake staff to determine the inmate’s risk
of suicide and treatment needs, once housed in the facility, it is usually the primary
duty of the correctional staff to conduct the follow-ups. Social workers can be a vital
presence within the jail during these times by becoming intrinsically involved in
training the correctional officers—the front line of defense—in preventing the attempts.
Basic elements needed for initial and refresher training include identifying: (a) individ-
ual risk factors, for example, warnings, signs, and characteristics of inmates; (b) institu-
tional risk factors, for example, staff attitude about suicide, facility configuration; (c)
the benefits and barriers to a good suicide-prevention program; (d) the steps in critical-
incident debriefing; (e) liability issues and other legal redress; and (f) challenges with
the facility’s current suicide-prevention plan.

Social workers should also be responsible for supporting the development and
implementation of all relevant health policies with the detention center. While first
understanding and appreciating the criminal justice system, social workers should
advocate for changes in policy and legislation that improve social conditions and
promote social justice for their clients in detention centers. Once positioned with the
right tools, the profession can take an active leadership role in formulating and
providing for the delivery of adequate mental health services to the incarcerated
population.

Although this chapter primarily focuses on management and prevention efforts
of providers and administrators within the correctional facilities, social workers must
also prepare to take a lead in the treatment provisions for inmates with mental health
issues. Promising clinical treatment with inmates who are depressed and/or self-
injurious include dialectical behavior therapy (DBT) (Ivanoff & Hayes, 2001; McCann,
Ivanoff, Schmidt, & Beach, 2007) and motivational interviewing (Britton, Williams, &
Conner, 2008). Scholars are continuing to identify the most effective interventions in
mental health corrections that will facilitate health promotion within the facility.

Finally, establishing a system within the jail that focuses on continuity of care is
essential in increasing the chances of improved health and decreasing the possibility
of recidivism for the offender with mental illness (OMI). Transitional planning, one
of the most vital aspects of successful reentry, is still not being provided even in some
of the largest jails in the nation (Osher, Steadman, & Barr, 2002; Steadman & Veysey,
1997). Hatcher (2007) suggests that just referring standard, which most times are
limited, mental health resources from jail for OMI is not enough for them to survive
in the community. Aims need to transcend basic institutional (correctional) objectives
and promote the client to achieve a healthier well-being. A collaboration of efforts
bringing together correctional systems and community-based organizations is crucial
to achieving optimal living for these clients.

Summary and Conclusions

Suicide, on its own, does not warrant liability. On the contrary, it is when suicide is
somehow foreseeable that officials become responsible. The failure to develop and
implement a suicide-prevention policy, deliberate indifference to a suicidal risk, and
improper correctional and mental health staffing currently stand as exemplar dynamics
in liability cases. Given that the current practice provides margin for substandard
conditions, interpretation, and an infringement on an inmate’s civil rights, it appears
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that the requirements for jail-suicide prevention should be more prescribed by recom-
mended standards and, quite possibly, move toward mandated benchmarks. Social
workers can work with correctional administration and staff to address these needs by
facilitating the development and implementation of thorough prevention guidelines,
maintaining the training and continuing education of the prevention standards and
techniques, and becoming a vanguard for the provision of quality care and thorough
assessment of inmates within the facility.

Online Resources

American Association of Suicidology: http://www.suicidology.org

American Foundation for Suicide Prevention: http://www.afsp.org

National Center on Institutions and Alternatives: http://www.ncianet.org

National Commission on Correctional Health Care: http://www.ncchc.org
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Social workers who deal with at-risk youth, families, and communities often have
varying levels of involvement with the juvenile justice system. Their work generally
falls within a continuum of care that involves prevention or intervention efforts geared
toward decreasing adverse health, mental health, and/or behavioral outcomes among
youth, especially juvenile delinquency. For example, at one end of the continuum are
social workers engaged in prevention activities, such as skills training, aimed at
children or their parents in a community agency setting. At the other end of the
continuum are clinical social workers and administrators engaged in correctional
rehabilitation efforts, such as providing treatment services for incarcerated youth with
mental and behavioral problems in a maximum security facility. Despite their differing
levels of involvement with the juvenile justice system, both types of practice demand
that social workers be knowledgeable of the social and legal factors affecting these
populations. Understanding the impact of sociolegal factors can assist social workers
in developing or improving prevention and intervention strategies at any point on
the continuum of care.

This chapter is designed to assist social workers in maximizing their practice
effectiveness with youth by providing knowledge and skills for practice that intersects
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with the juvenile justice system. We begin with an overview of the structure and
processes of the juvenile justice system. Next, we provide an outline of juvenile
delinquency, including the common characteristics of the juvenile justice population
that affect assessment and intervention strategies. This is followed by a review of risk
and resilience perspectives as well as the common social work practice settings,
assessment, prevention, and intervention strategies and skills necessary for effective
practice. The chapter concludes with excerpts from a qualitative case study of an
incarcerated youth that illustrates common issues that may arise in social work practice
with youth involved in the juvenile justice system.

The Juvenile Justice System: An Overview
The term “juvenile justice system” refers to the structure and process of juvenile
justice, which the Social Work Dictionary defines as: “That part of the criminal justice
system that is oriented toward the control and prevention of illegal behavior by young
people (those younger than age 22 in some jurisdictions and younger than age 16 or
18 in others) and toward the treatment of a minor engaged in such behavior” (Barker,
2003, p. 235).

The juvenile justice system is not a concrete entity but rather a loose-knit group
of service organizations and institutions that are involved in some aspect of the
decision-making process with youth (Rosenheim, 2002). What distinguishes the juve-
nile justice system from the criminal justice system is its authority over youth, generally
under the age of 18, compared to the criminal justice system, which presides over
adults aged 18 and older. The organizations involved in the juvenile justice system
include law enforcement, juvenile courts, juvenile detention centers, and social welfare
agencies (e.g., child welfare, foster care in patient mental health, or substance-abuse
services) (Drowns & Hess, 2003). Compared to other child-focused institutions (e.g.,
schools), the juvenile justice system has secondary status and receives less public
support and fewer resources. Therefore, social workers whose practice intersects with
the juvenile justice system should be aware that the nature of political and public
support rests on the shifting political climate, public opinion, and mass media coverage
(Rosenheim, 2002).

The Law Enforcement, Courts, and Corrections
Continuum

To best serve juvenile-justice–involved populations, social workers should understand
the continuum of legal interventions that make up the juvenile justice system. Like
the criminal justice system, the juvenile justice system has three basic legal components:
the police, the courts, and corrections (Agnew, 2001). The process for youth involved
with the juvenile justice system usually begins with an initial contact with the police,
followed by the courts, and then corrections. At any juncture in a youth’s legal
procession through the system, he or she may be diverted out of the system (Bartollas &
Miller, 2005). For example, a police officer may use his or her discretionary power to
provide a verbal warning and release the juvenile or file a petition for delinquency
charges to the court. Pending the outcome of the judge’s decision, a juvenile may be
recommended for the least restrictive placements (e.g., a community-based diversion
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program) to the most restrictive placement (e.g., out-of-home placement in a secure-
care correctional facility).

History

As illustrated in chapter 2, social work’s history is closely interwoven with the history
of juvenile justice. The origins of the juvenile justice system can be traced back to the
child-saving movement of the late 1800s (Platt, 1969). The child-savers, particularly
the “feminist” reformers, such as Jane Addams, were viewed as making an “enlight-
ened effort to alleviate the miseries of urban life and juvenile delinquency caused by
an unregulated capitalist society” (Platt, 1977, p. xiv). Successful lobbying efforts for
a rehabilitative approach made by Jane Addams and fellow reformers resulted in the
creation of the Cook County (Illinois) Juvenile Court on July 3, 1899.

The establishment of the Illinois juvenile court system created a justice system
for children with the underlying premise of the protection and rehabilitation of youth.
This premise was different from the punishment approach taken by the criminal
justice system. The juvenile court was also designed to see to the needs of abused
and neglected children and delinquent children. By 1925, the juvenile court system
model had been adopted across the United States and Canada, as well as by countries
in Europe and South America (Justice Policy Institute, 2000), which underscores how
the collaborative efforts of social workers and other advocates led to wide-scale
legal reform.

The contemporary mission of the juvenile justice system has been described as
having three parts: (a) to protect public safety, (b) to hold juvenile offenders accountable
for their behavior, and (c) to provide treatment and rehabilitation services for juveniles
and their families (Bartollas & Miller, 2005). However, more recent trends for
addressing juvenile crime combine rehabilitative and punitive approaches. For exam-
ple, rehabilitative approaches include alternatives to detention or community pro-
grams that attempt to keep youth in the community and divert them from the formal
juvenile justice system (Bruns et al., 2004; Burns & Hoagwood, 2002; Cocozza &
Skowyra, 2000; National Mental Health Association [NMHA], 2004). For example,
since the 1960s teen courts have been steadily growing as an alternative to juvenile
courts, especially for youth aged 10–15 who have been charged with minor offenses
(Butts & Buck, 2000). What is unique about teen courts is that sentencing is done by
other teens, rather than an “official” judge (Herman, 2002). In contrast, recent punitive
approaches feature tougher policies and laws, such as the juvenile waiver to adult
court and the death penalty for juveniles (Justice Policy Institute, 2000). Social workers
working within this system should be aware of the tension between the rehabilitative
approach (which is more consistent with the philosophy of social work) and the
opposing punitive approach and how this tension might influence their ability to
achieve practice objectives that are consistent with social work’s mission to enhance
social functioning and increase social justice outcomes.

Scope of the Problem
Social workers may be involved with youth who have received an official court
disposition for juvenile delinquency. Therefore, it is essential to understand how the
legal system defines juvenile delinquency and classifies juvenile crime.
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Juvenile delinquency is defined as “illegal acts committed by persons under the
age of 18, including some acts called status offenses which, if committed by someone 18
or older, would not be illegal” (Snyder, 2000, p. 1). The official definition of delinquency
places delinquent acts into three categories (or indexes), based on the severity of the
offense (Snyder & Sickmund, 2006). The most serious of the three categories are violent
crime indexes, for example, forcible rape, robbery, aggravated assault, murder, and
negligent manslaughter. Property crime indexes, the second level of offenses, includes
burglary, larceny (i.e., theft), motor vehicle theft, and arson. Nonindex offenses, which
are generally considered minor acts of delinquency, include stolen property (e.g.,
buying, receiving, possessing), drug-abuse violations, and status offenses (e.g., liquor
law violations, truancy, running away, violating curfew) (Snyder, 2000). Thus, social
workers in a variety of settings (e.g., community agencies, schools, and legal settings)
face a high likelihood of being involved with youth who have committed minor to
severe delinquent offenses or are at-risk of doing so.

Juvenile-Arrest Trends

Juvenile-arrest trends across time are not static but dynamic. In 2004, approximately
one out of five arrests in the United States were of juveniles. In other words, juveniles
represented 2.2 million (16%) of the 14 million arrests made. As high as these rates
may appear, they actually represent a declining trend: the rate in 2004 was 2% less
than in 2002 and 22% less than in 1995 (Snyder & Sickmund, 2006). This decrease of
delinquency in youth has been attributed to the influence of environmental factors,
such as an increase in economic prosperity and the active development of community-
prevention and intervention efforts (Butts, 2000). This suggests that systemic interven-
tions, such as better economic conditions and community-based strategies, have tre-
mendous potential for increasing positive outcomes for youth, their families, and
their communities.

Common Issues Across the System

The juvenile justice population can be classified as a multineed population because
these youth are often affected by a broad range of psychosocial issues. Over two
decades of research have documented the psychosocial stressors among juvenile justice
populations: histories of trauma or other stressful life events, including being a victim
and/or witness to family and/or community violence, school problems, and living
in poverty (e.g., Abram et al., 2004; Grisso, 1999; Martin, Sigda, & Kupersmidt, 1998;
Maschi, 2006; Potter & Jenson, 2003). Studies also have shown that juvenile justice
involves youth who often exhibit a complex array of psychological, cognitive, emo-
tional, and behavioral issues that may include serious mental illness, low cognitive
functioning, learning disabilities, substance abuse, self-injurious behavior, suicidal
risk behavior, delinquent peer and/or gang involvement, and aggressive behavior
(e.g., Government Accounting Office, 2003; Lyons, Baerger, Quigley, Erlich, & Griffin,
2001; Teplin et al., 2005; Vermeiron, 2003). Another major concern is the disproportion-
ate involvement of minority youth, especially among African Americans, in the juvenile
justice system (National Council on Crime & Delinquency [NCCD], 2007; Williams,
Hovmand, & Bright, 2007). Minority youth are more likely to be subject to police
arrest, court referral, and more severe court dispositions, such as placement in secure
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care rather than community-based settings. In addition, evidence suggests that youth
with mental health problems are at risk for more severe juvenile justice sanctions
compared to youth without mental health problems (Hirschfield, Maschi, White,
Goldman-Traub, & Loeber, 2006; Maschi, Hatcher, Schwalbe, & Scotto Rosato, 2008;
Wasserman, Ko, Larkin, & McReynolds, 2004). In addition, although there are a large
number of males in the juvenile justice system, trends suggest female juveniles’
involvement in the juvenile justice system is increasing at a much greater rate than
males (Chesney-Lind & Sheldon, 2004; MacDonald & Chesney-Lind, 2001; Snyder,
2006, Youth Law Center, 2000).

A review of the prevalent psychosocial issues suggests that social workers who
serve juvenile justice populations should be prepared to assess and treat youth affected
by a wide array of personal, family, and community factors. Adopting a two-pronged
approach (using micro- and/or macro-level intervention strategies) that incorporate
evidence-based practices can help address the issues facing youth, their families, and
their communities. These strategies include the need for social workers to be proficient
in providing or designing and implementing trauma-based intervention services
(Baer & Maschi, 2003).

Relevant Theoretical Frameworks
The criminological literature has a number of theories that attempt to explain illegal
behavior among juveniles and adults. Some theories attempt to explain criminality
as a learned behavior (e.g., social learning theory) that can be influenced by interper-
sonal or situational stressors (e.g., anomie or general strain theory), or societal level
controls (e.g., deterrence theory, rational choice theory, and social control theory) and
attitudes (e.g., labeling theory), or adverse environmental or neighborhood factors
(e.g., social disorganization theory) (Akers & Sellers, 2004; Shoemaker, 2004).

Social workers working with youth and families in the juvenile justice system
would benefit from the knowledge of risk and resilience and community-development
perspectives. These perspectives are consistent with social work’s mission of assisting
disenfranchised populations in maximizing their potential.

Risk and Resilience Perspective

Derived from the fields of psychology and education, the risk and resilience perspective
can be useful in informing assessment and intervention strategies with youth involved
in—or at-risk of—juvenile justice involvement. Consistent with social work’s biopsy-
chosocial framework, the risk and resilience perspective examines the influence of
individual, family, and community risk and protective factors on individual youth-
development outcomes (Fraser, 1997; Rutter, 1985, 1987). A critical aspect of this
perspective is the focus on protective factors that foster positive youth development
(Garmezy & Masten, 1994; Garmezy & Rutter, 1983).

Resiliency is central to this perspective. Resilience refers to the “presence of risk
factors in combination with positive forces that contribute to adaptive outcomes” and
has been defined as “successful adaptation despite adversity” (Kirby & Fraser, 1997,
p. 14). Risk factors are vulnerabilities in the individual (e.g., impulsive behavior),
family (e.g., family violence), or environment (e.g., living in poverty) that increase
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the odds of a negative outcome for youth. Risk factors may include impulsive or
aggressive behavior; living in poverty; and exposure to family, school, and/or commu-
nity violence. In contrast, protective factors are internal and external resources that
increase the odds of positive outcomes for youth. These protective factors may include
personal resources (e.g., high self-esteem, internal locus of control), social resources
(e.g., family cohesion, family emotional support), and community resources (e.g.,
positive reinforcement at school, church, and in the community) (Walsh, 2006).

Community Youth Development Perspective

The community youth development perspective evolved from the risk and resilience and
ecological perspective literature and integrates youth development with community-
development perspectives (Garbarino, 2001). Perkins, Borden, Keith, Hoppe-Rooney,
and Villarruel (2003) defined the community youth development perspective as:

Purposely creating environments that provide constructive, affirmative, and encouraging
relationships that are sustained over time with adults and peers, while concurrently
providing an array of opportunities that enable youth to build their competencies and
become engaged as partners in their own development of their communities. (p. 6)

The community youth development model focuses on the interaction between
youth and their environment. Positive or negative development occurs as youth inter-
act with their surroundings, including social interaction with others. Intervention
strategies should be used to develop or reinforce the connections to individual youths,
adults, and the larger community. Intervention strategies that foster community youth
development involve providing positive support, competency-building opportunities,
and partnerships with youth and stakeholders across the multiple domains (Lerner,
2002; Perkins et al., 2003). What is useful about these combined perspectives for social
work practice is that they provide leverage for practitioners working with youth (i.e.,
micro level) and/or communities (i.e., macro level) across the common practice settings
that intersect with the juvenile justice system. A review of these practice settings
follows.

Common Practice Settings
Social workers often work in community practice settings as well as in the juvenile
justice system. These settings fall within a continuum of care from the least restricted
community environment to the most restrictive secure-care environment. Because
social workers are present to emphasize the social welfare aspect of juvenile justice,
the settings in which social workers are present are often geared toward prevention
and/or rehabilitation efforts for youth and their families, including probation, secure-
care placement, and after-care services (Drowns & Hess, 2003). For example, social
workers who work with juvenile-justice–involved youth may practice in school- or
community-prevention programs, school-based counseling services, community-
based diversion programs, social welfare agencies, intensive case management pro-
grams, outpatient or inpatient treatment centers, residential programs, law enforce-
ment settings, the courts, or secure-care correctional settings (e.g., detention, training
schools), and after-care/community reentry programs (Ellis & Sowers, 2001).
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These practice settings also may differ from the central mission of the “host”
setting, whether it is a medical, mental health, social welfare, or juvenile justice
program or institution. To work effectively within these varied settings, social workers
should be cognizant of their position in the system as well as how their assessment and
intervention decisions may affect the placement of youth in community, residential, or
correctional settings. Understanding their position in the system will assist prac-
titioners in delineating effective strategies that can best be used to facilitate change
efforts.

Common Practice Activities
Regardless of their job title, social workers involved with any area of the juvenile
justice system may engage in a number of “direct” and “indirect” activities, including
clinical social work, case management, administration, research and evaluation, advo-
cacy, networking, mediation, advising, education, and policymaking and policy advo-
cacy. The following section describes the individuals (i.e., professionals and nonprofes-
sionals) with whom social workers may interact in the course of collaborative forensic
social work activities (Madden & Wayne, 2003; Roberts & Springer, 2007).

Common Practice Skills
Social work activities within the juvenile justice system incorporate generalist and
specialized practice skills that span individual, group work, and community practice,
such as problem-solving skills; written and oral communication skills (including com-
puter skills); case management skills that involve organizational, coordination, and
networking; crisis management skills; trauma, substance abuse, and mental health
assessment and intervention; and research and evaluation skills (Baer & Maschi, 2003;
Cournoyer, 2005).

This next section highlights four areas that can greatly assist in practicing collabo-
rative forensic social work practice within the juvenile justice system:

■ learning the language of the juvenile justice system,
■ confidentiality in ethical and legal decision making,
■ the use of empathic neutrality, and
■ culturally competent/ethnically sensitive practice.

Learning the Language

Because the juvenile justice system focuses on rehabilitation rather than punishment,
practitioners should be familiar with the special language used to describe juvenile
contact with the legal system. Compared to the criminal justice system and adult
offenders, juvenile justice language tends to “humanize” rather than “criminalize”
the nature of the legal encounter. For example, juveniles are not “arrested”; they are
“taken into custody.” Juveniles have “adjudicatory hearings” rather than “trials.”
Juveniles also are “detained” rather than “jailed.” Juveniles are placed in “reform
schools” and “youth service centers,” not “prisons.” When placed in secure-care
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settings, juveniles are commonly referred to as “residents” rather than “prisoners.”
When they are released, juveniles are placed in “after-care” rather than on “parole.”
A debate exists in the profession as to whether the use of these types of euphemisms
helps to reduce stigma or whether it is deceptive language that minimizes or rational-
izes illegal activities (Barker, 2003).

Confidentiality: An Ethical and Legal Dilemma

It is common for social workers to be responsible for clients in crisis in the juvenile
justice system. For example, new intakes into a secure-care setting are often at high
risk for suicidal behavior or have engaged in illegal activities that have not come to
the attention of authorities. Therefore, practitioners in the juvenile justice system
should be aware of the limits of confidentiality. It is also important for practitioners
to understand that confidentiality is both an ethical and legal issue (Madden, 2003).

Social workers in direct contact with juvenile justice youths are responsible to
review the parameters of confidentiality with their clients—including its exceptions,
because of the high-risk nature of this population. Social workers should discuss with
their clients that communications between the social worker and client are confidential
except when:

■ clients pose a danger to themselves or someone else;
■ a client under the age of 16 is the victim of incest, physical abuse, or sexual abuse;
■ information is subpoenaed in a court case;
■ clients request that their records be released to themselves or to a third party

(Dickson, 1998).

Social workers may find that ethical dilemmas and legal issues that occur in this work.
For example, the tension between punishments versus rehabilitative approaches may
cause a value conflict or raise an ethical dilemma for the social worker (Ivanoff,
Smyth, & Dulmus, 2007; Needleman, 2007). Although the nature of these dilemmas
may vary, social workers can best be prepared by familiarizing themselves with an
ethical decision-making model to help navigate practice dilemmas that involve ethical
and/or legal issues (see Barker & Branson, 2003; Madden, 2003).

Empathic Neutrality

Empathic neutrality is a useful skill to practice in the juvenile justice system. According
to Patton (2002), it is a stance that seeks vicarious understanding (i.e., empathy)
without judgment (i.e., neutrality). Empathic neutrality assists with rapport-building
and keeping personal biases in check when working with youthful offenders. This
empathically neutral stance is achieved by demonstrating openness, sensitivity,
respect, awareness, and responsiveness. This technique involves the use of empathy,
which is made up of the cognitive and affective components that enable the prac-
titioners to be able to understand the thoughts, feelings, experiences, and worldview
of others, whereas neutrality refers to the suspension of judgment (Patton, 2002). This
technique enables practitioners to use empathy with a nonjudgmental attitude so as
to effectively work with youth, particularly those accused of crimes in which a victim
was injured or killed. It is also useful in interactions with interdisciplinary professionals
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that enable social workers to understand a different perspective using a nonjudgmental
stance to facilitate consensus-building.

Cultural Competence

Because the juvenile justice population consists of a diverse group made up of vulnera-
ble populations, cultural competence (i.e., ethnically sensitive social work practice) is
a critical element for effective practice with these individuals (Fong & Furoto, 2001).
Evidence suggests that a disproportionate number of minority youth (especially Black
youth), youth with mental health disorders, and those from impoverished urban
neighborhoods become involved in the juvenile justice system (e.g., Cocozza, 1992;
Hirschfield et al., 2006; Maschi et al., 2008; National Council on Crime and Delinquency,
2007; Wasserman et al., 2003; Williams et al., 2007; Youth Law Center, 2000). Distinct
differences—such as victimization, mental health status, and offending patterns—
between male and female youth involved in the juvenile and criminal justice systems
also have been found (MacDonald & Chesney-Lind, 2001).

The population characteristics of youth in the juvenile justice system make it
critical that practitioners are proficient in the use of evidence-based assessment and
intervention strategies that address cultural, mental health, and gender-specific needs
(Chesney-Lind & Sheldon, 2004; LeCroy, Stevenson, & MacNeil, 2003; Potter & Jenson,
2007; Wasserman et al., 2003). Practitioners who integrate evidence-based practices
with an ethnically sensitive approach will be “knowledgeable, perceptive, empathic,
and skillful about the unique as well as common characteristics of clients who possess
racial, ethnic, religious, gender, age, sexual orientation, or socioeconomic differences”
(Barker, 2003, p. 100).

VOICES FROM THE FIELD

Michael J. Federici, MSW

Juvenile Probation Supervisor

Agency Setting

The Juvenile Probation Department is part of the Court Support Services Division (CSSD);
an agency within the State of Connecticut Judicial Branch. There are 13 Juvenile Probation
Offices regionally located in Connecticut. Juvenile Probation is responsible for all Delin-
quent, Family With Service Needs, and Youth in Crisis complaints filed with the courts.
I am responsible for the Norwalk Juvenile Probation Department, which oversees the
towns of Westport, Wilton, Weston, New Canaan, Darien, and the City of Norwalk.

Practice Responsibilities

As a full-time forensic social worker in the Juvenile Probation Department, I am responsible
for assessing all new client intake referrals for judicial or nonjudicial determination. Once
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the case is assigned to a probation officer, I work collaboratively with the officer to ensure
that a complete biopsychosocial history is done. This would include assessing the client’s
mental health, medical, substance abuse, and educational needs as well as identifying
the client’s individual strengths and the strengths of that client’s entire family / environmen-
tal system. The court uses these assessments to determine the most appropriate interventions
for the client. At this point the focus shifts from assessment to monitoring and intervention.
In this capacity, I work with the probation officers to ensure compliance with court orders,
address any violation concerns, implement a strategic plan aimed at assisting the client
with change behavior and working collaboratively with families, schools, mental health
agencies, and social skills-building programs. Additional responsibilities include monthly
supervision with probation officers, case review team presentations, detention triages,
and adherence to all CSSD policy and procedures.

Expertise Required

I believe that the forensic social worker involved with Juvenile Probation should have a
background in social work, psychology, or a related field. Though the position does not
require a master’s degree, it is my impression that many of the skills probation officers
use during the course of the workday are master’s level skills. All probation officers have
received extensive training in motivational interviewing, strengths-based probation, crisis
intervention, and risk reduction. When hired, each officer is required to complete 80
hours of initial training and an additional 40 hours every year thereafter. Trainings have
been clinically focused in the area of suicide prevention, cognitive-behavioral therapy,
multisystemic therapy, anger management, child development, as well as officer safety
and personal restraint. It is one of the few positions within a criminal justice field that
requires a person to obtain a high level of skill competence in both social work and law
enforcement principles.

Practice Challenges

Probably the single most difficult challenge that probation officers face is working with
families who do not support the client. Because all clients are generally children under
the age of 16, families can present quite an obstacle to treatment success. Other challenges
include clients who are more than 2 years behind academically within their school settings,
significant mental health or substance-abuse issues, and lack of adequate housing or
financial stability. In some instances, several or all of these challenges are present, which
has resulted in clients being removed from their home environments and placed either
in a short-term detention facility or a longer-term residential treatment facility. Despite
these challenges, I believe that the training and experience that probation officers have
obtained allow for creative thinking in offsetting these deficits and enable them to use
whatever strengths the child and/or family presents to assist in maintaining the client in
the community.

Common Legal and/or Ethical Issues

One of the most common legal dilemmas facing the courts today is sifting through referrals
on clients for noncriminal or status offenses. Clients have routinely been referred to courts
for truancy, defiance of school rules, or beyond control behaviors at home, which has
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created a conundrum of issues for the courts, most notably, how to deal with noncompli-
ance of court orders for a noncriminal offense. I typically divert these types of cases from
the courts by establishing and maintaining strong collaborative ties to the faith-based
community, mental health providers, and school personnel. Among the many ethical
issues that probation officers face, the most complex is trying to separate what is criminal
behavior versus what is normal adolescent acting-out behavior. This can be quite daunting
especially when you add other issues such as minority overrepresentation within the
juvenile justice system, parental substance abuse or incarceration, neglect, and abuse,
all of which present with an entire different set of ethical and moral issues.

Brief Description of Collaborative Activities
With Professionals and/or Other Stakeholders

I have been a member of the Community Prevention Task force for 13 years, a program
designed to address youth violence, substance abuse, and teen-pregnancy prevention.
I served as the chairperson for this task force for over 10 years between 1995–2005. I
also am a member of the Systems of Care collaborative, which is comprised of mental
health, school, Department of Children and Families (DCF), and court agencies. I am
also a member of the Urban Youth Initiative, which is a collaboration of police, probation,
schools, mental health agencies, and the faith-based community. This initiative addresses
issues related to youth violence. As part of my duties as a Probation Supervisor, I head
the Case Review Team, which encompasses many of the same principles for case discus-
sion on whether certain clients need to be removed from the community. Additionally,
there is a collaborative relationship with DCF, in which detention triages occur, for
example, regular meetings with the Family With Service Needs Liaison from DCF and
planning meetings with the Area Director are taking place.

Additional Information

I have also been an adjunct trainer for CSSD providing training in Pre-Dispositional
Studies, the Juvenile Assessment Generic, and Suicide Intervention. I have also done
presentations in the community for various stakeholders concerning the juvenile court
process, as well as internal trainings for officers on motivational interviewing. I currently
serve as a field liaison for Sacred Heath University, BSW program and have been invited
to speak to both the criminal justice program about the juvenile justice process and the
social work program about motivational interviewing.

Collaboration in the Juvenile Justice System
Knowledge and skills in interdisciplinary collaboration are essential to serve juvenile-
justice-involved clients. As noted previously, collaboration in the juvenile justice sys-
tem involves different individuals, groups, and organizations across a variety of
practice settings. It is useful to conceptualize these individuals (professionals, nonpro-
fessional individuals, or groups) as stakeholders because they all have a vested interest
in youth and/or community safety outcomes. The different systems and their stake-
holders include:
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■ the family (e.g., juvenile, parents, legal guardians, siblings, and extended
family);

■ the community (e.g., neighborhoods and community volunteers);
■ the schools (e.g., teachers and other educational staff);
■ law enforcement (e.g., police officers, juvenile police officers);
■ the juvenile courts (e.g., juvenile court judges, intake officers, probation officers,

court-appointed advocates, prosecuting attorney for the state, defense attorney
for the youth, and social workers);

■ teen courts (e.g., other teens);
■ juvenile detention centers (e.g., social workers, mental health and medical

professionals, juvenile correctional facilities); and
■ social welfare agencies (e.g., social workers), such as inpatient mental health

or substance-abuse services (e.g., alcohol and drug counselors), and court-
mandated foster care services (e.g., child welfare workers).

The presence of multiple “actors” across juvenile justice systems underscores the need
for combining multiple perspectives in assessment and intervention planning that
involves youth, their families, and their communities. However, practitioners should
be aware that this combination of diverse perspectives may not always result in
harmonious interactions. Conflict may occur among interdisciplinary professionals
who have been trained with a particular set of personal and professional values and
ethics, and professional areas of expertise.

Therapeutic jurisprudence outcomes (e.g., positive outcomes) that address juvenile
public policy issues must transcend the expertise of one profession and must include
open interactions across the disciplines (Madden & Wayne, 2003). Effective strategies
that social workers can use include open communication, cooperation, coordination,
and the resolution of disciplinary conflicts through debate (Abramson & Rosenthal,
1995; Garland, Hough, Landsverk, & Brown, 2001; Payne, 2000; Petrucci, 2007). These
cooperative efforts, particularly among interdisciplinary professionals, extend to
assessment, prevention, and intervention strategies across the juvenile justice system.
A review of assessment, prevention, and intervention with the juvenile justice popula-
tions follows.

Assessment, Prevention, and Intervention
Assessment, prevention, and intervention efforts occur at each step of the juvenile
justice process, from entry in the system (e.g., the courts) to aftercare services (e.g.,
when a youth is paroled from prison). It is common for assessments of juveniles to
be completed by social workers, psychologists, and/or psychiatrists. (Please see a
sample psychiatric assessment in Appendix C.) Ellis and Sowers (2001) defined social
work assessment as the “examination of the client and his social systems to identify
the problems that may contribute to his deviant behavior and the strategies that might
be used to curb it” (p. 30).

Biopsychosocial Assessment

Biopsychosocial assessment is a tool that serves the critical function of guiding deci-
sion-making processes for youth involved in the juvenile justice system. A biopsycho-
social assessment commonly includes information on the presenting problem, the
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demographic background of the client, and relevant history, including family history,
developmental history, educational, vocational training, and employment history,
family and peer relations, medical, mental health, substance-abuse history and treat-
ment, and legal history (Vogelsand, 2001).

A social worker conducting a biopsychosocial assessment engages in a broad
and comprehensive process that often includes interviews with the youth, collateral
contacts, case-record reviews, and a review of the relevant theoretical and empirical
literature. An expert consultation is frequently used to help explain information gath-
ered. Obtaining multiple sources of information helps to ensure reliability and validity
(Vogelsand, 2001).

The biopsychosocial assessment can have different functions in different settings.
For instance, in private agency settings, the information can be used to inform treat-
ment or intervention planning, or to develop community resources. In public settings,
such as the court, the assessment may be used to provide information that would
assist the judge or jury in decision making related to the juvenile defendant (Ellis &
Sowers, 2001).

For social workers, particularly clinical social workers, a biopsychosocial assess-
ment plays an important role in expert testimony. Vogelsand (2001) had several recom-
mendations on how social workers can best prepare for court testimony, including
knowing how to define psychosocial assessment and being able to explain one’s
area of expertise and training in conducting biopsychosocial assessments. A sample
psychosocial assessment for use by a social worker with juvenile justice and criminal
justice populations can be found in the Appendix A.

Specialized Assessment

In additional to general assessments, there are also specialized risk assessments at
every stage of the judicial decision-making process for youth (Roberts, 2004). These
assessments provide recommendations that may serve to influence placement deci-
sions and the type of treatment received. Some of the more specialized assessments
include an assessment for danger to self (i.e., suicidal assessment) or others (e.g.,
violence and sexual offending behavior), mental health issues (e.g., competency and
need for treatment), and substance abuse (Borum & Verhaagen, 2006; Hoge & Andrews,
1996; Perry & Orchard, 1992).

Suicide Risk Assessment

Suicide risk assessment often occurs in the juvenile justice system. Youth, especially
those detained for the first 72 hours, may be at an elevated risk for suicidal behavior.
A suicidal risk assessment attempts to determine the level at which a youth is a danger
to him or herself. This assessment includes determining the presence of recent stressors,
the degree of suicidal ideations, suicidal intent, suicidal plans, and past suicidal history.
Risk assessment for an offender’s potential for being a danger to others (e.g., violence)
attempts to determine the propensity of risk for repeat offending (Borum & Verha-
gaagen, 2006; Perry & Orchard, 1992). Often conducted by a psychologist or psychia-
trist, recommendations from these reports may significantly influence the placement
of youth.
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Substance-Abuse and Mental Health Assessments

Substance-abuse and mental assessments may also be conducted with youth involved
in the juvenile justice system (Roberts, 2004). Substance-abuse evaluations attempt to
determine the level to which a youth has a substance-abuse problem. This type of
assessment may include the degree to which juveniles use alcohol or drugs and
whether this constitutes dependence or abuse and/or the need for treatment (American
Psychiatric Association [APA], 2000).

Mental health evaluations are designed to determine a youth’s level of mental
health competence or his or her need for treatment. Youth may be assessed for compe-
tency at various points in the juvenile justice process. For example, before making an
arrest, police may need to assess a youth’s ability to comprehend his or her Miranda
rights. Court officials may need to determine a youth’s ability to stand trial or whether
a waiver to criminal court is warranted (Grisso, 1998; Hoge & Andrews, 1996). Exam-
ples of mental health screening instruments used in the juvenile justice system are
the Massachusetts Youth Screening Instrument (MAYSI-2; Grisso & Barnum, 2006) and
the Brief Symptom Inventory (BSI; Derogatis, 1993).

Massachusetts Youth Screening Instrument

The MAYSI-2 is one of the most widely used mental health screening tools; it may
be used at entry or transitional points during the juvenile justice process (e.g., intake,
probation, or pretrial) (Grisso & Barnum, 2006). Designed for youth aged 12 to 17,
the MAYSI-2 takes approximately 15 minutes to administer and identifies youth with
special needs (e.g., alcohol/drug use, suicidal ideation, anger and irritability, depres-
sion, and trauma histories).

Brief Symptom Inventory

The BSI is the short version of Symptom Checklist-90-Revised (SCL-R-90; Derogatis,
1993). It is a 53-item instrument self-report instrument and takes 8 to 12 minutes to
administer. It identifies psychological symptoms in adolescents and adults using a 5-
point Likert scale (0 = not at all to 4 = extremely) to measure one’s level of distress
(e.g., somatic complaints, anxiety, depression, hostility, paranoia, and psychoses) over
the course of 7 days (Derogatis, 1993).

Primary, Secondary, and
Tertiary Prevention Strategies
In addition to assessment, there are prevention and intervention strategies social
workers use to address youth concerns.

Primary Prevention

Prevention and intervention strategies geared toward enhancing youths’ positive
developmental assets may occur at the primary, secondary, and/or tertiary levels
(Rapp-Paglicci, Dulmus, & Wodarski, 2004). The first level, primary prevention, involves
a universal approach. Primary prevention programs target all youths in community
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and school settings. An example of a violence-prevention approach for all children
is the Second Step: A Violence Prevention Curriculum (D. C. Grossman et al., 1997).
It is an emotional literacy program that was developed to increase the social and
emotional skills of youth. This program includes modules on empathy, anger manage-
ment, and emotional learning. Research on the Second Step Program has shown that
youth who have participated in this program increased their social and emotional skills
and decreased their use of physical and verbal aggression and disruptive behavior (D.
C. Grossman et al., 1997; McMahon, Washburn, Felix, Yakin, & Childrey, 2000).

Secondary Prevention

Secondary prevention strategies specifically target at-risk youth populations. The focus
of secondary prevention activities is on preventing repeated occurrences of problem
behavior through targeted interventions (Howell, 2001). For example, a social worker
can provide a student who has more than one disciplinary referral for fighting in a
given month special instruction in conflict resolution or social skills. Another example
of a secondary prevention strategy is establishing mentoring programs in neighbor-
hoods with high levels of youth gang affiliation. These programs provide at-risk
youths the opportunity to bond with prosocial adults or peers. Mentoring programs,
such as the Juvenile Mentoring Program (JUMP) and Big Brothers/Big Sisters (BB/
SS), are examples of evidence-based mentoring programs that can improve prevention
or treatment outcomes for at-risk youth (J. B. Grossman & Garry, 1997; Keating,
Tomishima, Foster, & Alessandri, 2002). Evidence suggests that at-risk youth who
participate in mentoring programs are less likely to engage in antisocial activities,
such as substance use and violence, than youth who do not; mentoring programs also
improve the participants’ academic performance (Blechman, 1992; Office of Juvenile
Justice and Delinquency Prevention, 1998).

Tertiary Prevention

The most intensive level of support is tertiary prevention. Tertiary prevention strategies
specifically target delinquent youth, especially serious and chronic offenders. Interven-
tions are geared toward reducing the impact of a condition or problem on the individu-
al’s ability to function in the least restrictive setting (Catalano, Arthur, Hawkins,
Berglund, & Olson, 1998; Howell, 2001). Wraparound services and multisystemic
therapy (MST) are examples of tertiary-level interventions.

Wraparound Services

Wraparound services are designed to enable children with severe, multiple needs and
risks (including delinquency) to remain at home rather than be placed in institutional-
ized care. They generally refer to a set of individualized services for youth and their
families being helped by multiple agencies. These services may include treatment as
well as personal support services. These services emphasize a partnership among the
families, educators, and service providers responsible for the child (Burns & Hoag-
wood, 2002). The National Mental Health Association (NMHA) and Substance Abuse
and Mental Health Services Administration’s (SAMHSA) Center for Mental Health
Services (CMHS) have endorsed this approach and since the 1990s have promoted it
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as part of its systems of care initiatives (NMHA, 2004). Wraparound services generally
include a collaborative, community-based interagency team, a formal interagency
agreement, care coordinators, child and family teams, a unified plan of care, and
systematic, outcome-based services. Social workers may work in wraparound services
as a program administrator or as a practitioner providing services.

Multisystemic Therapy

Multisystemic therapy (MST) is an intervention strategy designed to help identified
youth reduce antisocial behavior (e.g., disobedience, running away, drug use, arson,
vandalism, theft, and violence against persons). MST provides multilevel intervention
strategies in individual, family, and community domains (Henggeler et al., 1991;
Swenson, Henggler, Taylor, & Addison, 2005). There is a debate over the effectiveness
of MST (Henggeler, Schoenwald, Borduin, & Swenson, 2006; Littell, 2006). Proponents
of MST cite methodologically sound outcome studies for treating violent and chronic
juvenile offenders and their families from diverse backgrounds, including offending
behavior and substance-use problems (Brown, Borduin, & Henggeler, 2001; Henggeler
et al., 1991; Swenson et al., 2005). MST also has been shown to provide cost savings,
especially among substance-abusing juvenile offenders (Schoenwald, Ward, Heng-
geler, Pickrel, & Patel, 1996). In contrast, Littell and colleagues’ systematic review of
published and unpublished studies on MST (conducted for the Campbell and Cochrane
Collaborations) found that MST is not as effective as previously thought (Littell, 2005;
Littell, Popa, & Forsythe, 2005).

Case Study

Not all social workers are involved in the juvenile justice system as practitioners or
administrators. Some social workers in the juvenile justice system are researchers.
Social work researchers may use both qualitative and quantitative methods to study
why youth engage in delinquency or how effective certain interventions (e.g., MST)
are at preventing and treating juvenile offenders. The following case study of a young
man named Lee illustrates the contribution of qualitative methods to gain a better
understanding of the problems, strengths, and needs of juvenile-justice–involved youth.

At intake, a licensed psychologist completed a comprehensive intake assessment
by reviewing Lee’s case records and conducting an in-person interview with Lee. Based
on this assessment, the psychologist recommended psychiatric treatment, mental health
counseling, and sex-offender and anger-management counseling. Based on these rec-
ommendations, the intake social work staff referred Lee for services with the mental
health department, which was made up of three licensed clinical social workers
(LCSWs), one licensed psychologist, and one psychiatrist. On completion of his 3-year
sentence, a multidisciplinary team of prison administrators, psychologists, psychiatrists,
and social workers deemed Lee “unsafe” to return to society. He was involuntarily
committed to a state hospital for violent offenders with mental health problems where
he would be held until the mental health team deemed that his rehabilitative goals
had been met.
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At the time of the qualitative interview, Lee had been incarcerated for 1 year. He
had been attending weekly mental health and anger-management counseling with a
social worker in a secure-care setting. Records indicated he was compliant with pre-
scribed psychotropic medication. What follows is a detailed description of significant
events in Lee’s life and his reactions to them. This case study provides practitioners
with a real-life example of a juvenile detainee and uses some of his own words. The
case study also highlights similar information that might be shared during an intake
interview or counseling session.

War Scars and Symbols: The Story of Lee

Lee is a 17-year-old African American male serving a 3-year sentence in a secure-care
facility. Lee’s official records indicate a prior-offense history that included property
crimes (i.e., theft and burglary), sexual offenses (i.e., harassment, lewdness, and crimi-
nal sexual contact), and violence (i.e., simple assault and aggravated assault). Yet, the
story behind the case record reveals a resilient youth who, despite many adversities,
including parental loss and child sexual abuse, maintained a hopeful and positive
attitude about himself and the world. Records indicate a history of mental health
issues, multiple suicide attempts, and self-mutilation.

As part of a qualitative interview, Lee shared the story behind his face sheet (i.e.,
cover sheet for official records). Lee lost both of his parents by the age of 4. Lee
revealed, “My dad was an alcoholic, and my mom was…she died of drugs.” He
described a snapshot-like memory of his parents and a prolonged sadness over their
loss: “I remember bein’ so little you know, seein’ her, I could only see her knees, she
was a heavyset lady. I can’t see her face. It’s blank, yo. My dad’s face is blank. Makes
me sometimes wanna cry, yo.”

After the death of his parents, Lee reported that he was separated from his brother
and placed in foster care. His most vivid memory of this experience is of being sexually
abused in early adolescence by a foster parent. He recalled his thoughts and feelings
about this incident:

I was sexually abused as a child. I was 9, or 10, or 11. I felt scared, trapped, until we
went to a meeting. I told on him. I just got enough strength to tell on him. I said, “I
can’t go back and do this again, yo. I’m tired of this.” I was there for a year straight. A
year of my life that really didn’t mean nothin,’ didn’t teach me nothin. Nothin. It was
a waste of time. I mean I learned more things in prison!

Presence of Psychological, Emotional, and
Behavioral Consequences

Lee reported a history of psychological, emotional, and behavioral issues. He was
diagnosed with multiple mental health disorders, including intermittent explosive
disorder, conduct disorder, attention-deficit/hyperactivity disorder, impulse control
disorder, and substance abuse. He currently is taking Depakote but in the past was
prescribed other psychotropic medications, such as Paxil, Risperidol, Haldol, Lithium,
and Ritalin.
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Lee also reported having engaged in self-destructive behaviors such as self-mutila-
tion and 10 suicide attempts, which involved an attempt by hanging, slitting his wrists,
and jumping off of a building. Lee shared how stress, especially being separated from
his brother, heightened his feelings of depression and anger, which in turn, fueled
his self-destructive behavior.

I tried to kill myself over 10 times. Over 10 times. By hangin’ myself, uh, bangin’ my
head against the wall, tryin’ to knock myself out, and cuttin’ myself, slittin’ my wrist,
I did that. Some of the scars went away though. I was young. When I moved to Jersey,
after I was in a program. So, about 15, 16 years old. I tried ten times in the last 2 or 3
years. It was all the stress in programs. Not seein’ my brother. That was the main reason.
That’s when I started. Not seein’ my brother. So uh, well I did it. I did it outa anger too.
I was angry at everything, man. Everything. They said you get war scars. A symbol.
You understand. There’s no way to hide that. I felt depressed and angry at the same time.
When you start thinkin’…I always had one problem. And I used to say, “Dag, man…you
see, this leads onto this, and that’s why this and this is happenin,’ ” you know what I mean.

Presence of a Positive Attitude

Despite many prior adverse life events, Lee maintained a positive outlook about
himself and the world. Lee admitted responsibility for his past negative behaviors
but displayed a positive attitude. He regarded his future as a positive one in which
he was granted a second chance at childhood. He said:

I’m a good kid. I am, yo! And people don’t realize it. I don’t like to hurt nobody. I gotta
play this game, that’s how I figure it. I gotta be rough, like tough, you know what I mean.
I can’t show my real self like some others. I like, I like, I wanna get back all those childhood
things, like I never had a childhood, and I’m gonna make up for all that, yo. I don’t
wanna treat anybody bad. And if I do, I’ll just ask God for forgiveness. Ask God to forgive
me for doin’ stuff to that person.

Lee also shared his personal creed of resilience, which reflected his attitude that he
could triumph over adversity:

Ah, man! I’m most proud of myself for living on experience. Livin’ life experience.
Sometimes I’m not glad I learned the hard way. I had to bump my head. Knock myself
out. I’ll still be achieving my goals. You know. And that’s my creed.

Where Does the Social Worker Go From Here?

Two years after completion of this interview, Lee was involuntarily committed to a
secure-care facility for serious and violent offenders with mental health problems.
In that setting, his treatment team would consist of multidisciplinary professionals,
including social workers. At this point, a social worker might work with Lee as he
receives mandated inpatient treatment. The social worker might help him process his
feelings of betrayal toward prison staff and “the system,” to help him adjust to his
new environment, to better manage his anger and violent outbursts, to learn to be
more accountable for his behavior, and to help reinforce a positive outlook with



249Chapter 18 Juvenile Justice and Social Work

positive actions. A successful outcome would result in his rehabilitation and release
to the community.

Summary and Conclusions
This chapter explored the practice of social work with youth involved in the juvenile
justice system and their families and communities. Social work history reveals the
importance of social work reformers in the establishment of the juvenile court system.
In 1899, the juvenile court system was created and promoted a rehabilitative approach
to juveniles who commit delinquent acts. Recent trends have shifted the juvenile
court’s focus from a purely rehabilitative approach to one that incorporates a punitive
approach. Social work might be well served by revisiting the closing commentary
from Jane Addams’s book, The Spirit of Youth and the City Streets:

We may smother the divine fire of youth or we may feed it. We may either stand stupidly
staring as it sinks into a murky fire of crime and flares into intermittent blaze of folly
or we may tend it into a lambent flame with power to make clean and bright our dingy
city streets. (Addams, 1972, pp. 161–162)

Collaborative forensic social work might be the lambent flame that Addams spoke
of. To achieve that goal, social work should actively pursue a two-pronged approach
to improve social functioning and social justice outcomes for youth, their families,
and their communities. Social workers whose practice intersects with the juvenile
justice system must engage in a multifaceted approach, which requires them to be
knowledgeable and skillful in navigating the different facets of the juvenile justice
system, interacting and collaborating with system professionals and family and com-
munity members, problem-solving ethical/legal dilemmas, and able to apply multi-
level assessment and intervention skills using a multicultural lens. It is these skills
and strategies that may kindle the free spirit of youth.

The additional chapters in this section address forensic social work practice in
correctional institutions and community reentry, particularly with adults. Special top-
ics, such as the disproportionate waiver of minority youth to the adult system, and
restorative justice approaches for social work practice with victims and offenders are
also reviewed.

Juvenile-Justice–Related Online Resources

Juvenile Justice System: Structure and Process

OJJDP Case Flow Diagram: http://ojjdp.ncjrs.org/ojstatbb/structure_process/
case.html

Prevention, Assessment, Intervention, Diversion, and
Reentry Resources

Friends: http://www.friendsnrc.org/outcome/toolkit/
Juvenile Justice Evaluation Center: http://www.jrsainfo.org/jjec/
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National Center for Mental Health & Juvenile Justice: http://www.ncmhjj.com/
resource_kit/Default.htm

Special Issues

American Bar Association (Gender Issues): http://www.abanet.org/crimjust/juv
jus/girls.html
Building Blocks for Youth (Minority Youth): http://www.buildingblocksforyouth.
org/justiceforsome/
Center for the Promotion of Mental Health in Juvenile Justice: http://
www.promotementalhealth.org/
National Center for Mental Health & Juvenile Justice: http://www.ncmhjj.com/

General Resources

American Bar Association: http://www.abanet.org/dch/committee.cfm?com=
CR200000 Bureau of Justice Statistics: http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/
Child Advocate: http://www.childadvocate.net/
Children’s Defense Fund: http://www.childrensdefense.org/site/PageServer
Children’s Law and Policy Center: http://www.cclp.org/
Juvenile Law Center: http://www.jlc.org/
National Center for Criminal Justice Reference Service: http://www.ncjrs.gov/
index.html
National Center for State Courts: http://www.ncsconline.org/
National Council on Crime and Delinquency: http://www.nccd-crc.org/
Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention: http://ojjdp.ncjrs.org/
Youth Law Center: http://www.ylc.org/

Measurement Tools on the Web:
Children and Adolescents

Buros Institute of Mental Measurements: http://www.unl.edu/buros/
Child and Family Review Instruments: http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/
cwrp/tools/
Multicultural Measurement Tools: http://www.multiculturalcenter.org/test/
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Johanna Foster

Like child welfare, health care, and educational systems, the criminal justice system
is a major social institution shaped by the intersection of race, class, and gender
inequality, and one that sits at the center of U.S. social relations. Within the larger
criminal justice system, the enormous expansion of the U.S. prison system, in particular,
has deeply affected the social landscape of the United States. Although it may be safe
to say that in the past, a relatively small proportion of the U.S. population had been
directly affected by incarceration, the criminal justice system today organizes everyday
social interactions so pervasively that a startling number of people in our nation are
now living a significant portion of their lives in prison, or are under some other kind
of criminal justice system surveillance. As a result, contemporary scholars have begun
to argue that the rise of mass incarceration has become one of the most pressing social
problems of our time (Mauer & Chesney-Lind, 2002). In this context, an understanding
of the prison system as an extremely powerful and far-reaching practice setting, and
one fundamentally connected to all of the other fields addressed in this text, is essential
for any effective social worker in the 21st century.
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Overview of Practice Setting

As the social institution responsible for enforcing the laws of our society and meting
out the penalties for those who break these laws, it is more accurate to frame the
criminal justice system as a set of interrelated, though often disconnected, social
institutions—including prison systems—that sometimes coordinate functions, but
often do not. As Sheldon and Brown (2003) argued, the U.S. criminal justice system
consists of over 50,000 separate public and private agencies and organizations, includ-
ing city, state, and federal law enforcement agencies; municipal, state, and federal
court systems; probation agencies; parole agencies; juvenile justice systems; jail sys-
tems; military facilities; territorial prisons; Bureau of Immigration/Customs Enforce-
ment (ICE) facilities; and the state, federal, and privately operated prison systems.
Within the operations of the prisons alone, which are meant to confine people serving
sentences longer than 1 year, there were 1,668 state and federal prisons in 2000, which
is 204 more correctional facilities in operation than just five years before (Stephan &
Karberg, 2003). There were 264 privately operated (i.e., for-profit) prisons under con-
tract with state or federal authorities in 2000 as well (Stephan & Karberg, 2003).
Although the total annual cost of the criminal justice system was estimated at $193
billion in 2004 (Bureau of Justice Statistics [BJS], 2007), U.S. taxpayers spent $38 billion
in 2001 to maintain the state prison systems alone (Stephan, 2004).

Moving from the level of the system to the level of the individual, approximately
2.3 million people are in prison in the United States (Harrison & Beck, 2006), with
two thirds confined to state or federal prisons, and the remaining third in local jails
(BJS, 2005). Another 5 million people are awaiting sentence, on probation, or on parole
(Mauer, 2004). Although individuals convicted of violent crimes constitute a significant
proportion of the prison population, individuals are more commonly convicted of
offenses that are increasingly nonviolent, overwhelmingly drug related, and dispro-
portionately endured by economically and socially marginalized people and their
families (Boyd, 2004). Perhaps not surprising, then, these patterns of confinement,
which ensnare 7 million people each year, make the United States the country that
imprisons more individuals, both per capita and in absolute numbers, than any other
country in the world (Sifakis, 2003).

To be the world’s largest jailor has also required the U.S. criminal justice system
to expand its employment ranks in recent decades, making corrections the “ ‘fastest
growing function’ of all government functions,” employing more people than any
Fortune 500 company with the exception of General Motors (Sheldon & Brown, 2003,
p. 5). Today, the U.S. Department of Justice reports that nearly three quarters of a
million people are employed in corrections (BJS, 2004), with an estimated two thirds
of state and federal prison employees working as correctional officers (Stephan &
Karberg, 2003). These figures do not include those who work in related state agencies
connected to the criminal justice system, or those who work in the nonprofit sector
in an effort to ameliorate the impact of both crime and the effects of the punishment
system on individuals, families, and communities. This map of the structural arrange-
ments within the criminal justice system suggests the troubling emergence of what
Sheldon and Brown (2003) call the “crime control industry” in the United States, or
a set of social institutions that not only includes the criminal justice system itself, but
also corporate, nonprofit, academic, and other public agencies that enable individuals
to “profit either directly or indirectly from the existence of crime[,] from attempts to
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control crime,” and from collective attempts to manage and solve the individual and
social problems caused by our modern prison system (p. 5).

Historical Background
Although the penitentiary has long had its place in U.S. society, its seeming ubiquity,
and its capacity to reproduce a range of social harms on such a wide scale, is unique
to this historical period. In fact, the earliest penitentiaries in the United States were
designed in the late 18th century and hailed by religious reformers as humane alterna-
tives to the then common method of official punishment, which was corporal punish-
ment or death by torture (A. Y. Davis, 2003). Inspired by Enlightenment ideals of
reason and the importance of individual rights, as well as religious notions of the
redemptive power of acts of solitary penitence, early prison reformers advocated for
the construction of a seemingly progressive social institution: prisons that were not
merely temporary holding cells for those condemned to die (as had been the customary
purpose of such confinement), but structures intended to isolate deviants by them-
selves in long-term and silent confinement to provide the conditions that would
bring about repentance for their crimes through a soul-searching process of personal
deprivation (A. Y. Davis, 2003). Although early prisons would come to vary somewhat
in their practices, they would put in motion a set of confinement practices that would
become notorious features of the U.S. criminal justice system in the century to come.

Indeed, despite reformers’ claims that the penitentiary was a more principled
and effective response to social deviance, the early prison system, like the current
system, reflected and maintained class, gendered, and racialized notions of the time.
In its capacity as a political tool of the elite to regulate so-called “unruly” populations,
the prison has, from its inception, functioned as an institution of economic, gendered,
and racial social control.

A shift in the highly racialized dimensions of the penal system occurred, ironically,
during what criminologists call “the Reformatory Period” (Sheldon & Brown, 2003),
or the era between 1870 and 1900 when the penitentiary system came under fire for
its own built-in brutality. As the name suggests, reformers ushered in the concept of
“the reformatory,” that is, a system in which deviants would be “rehabilitated”
through, among other elements, the use of indeterminate sentencing, vocational, and
educational training, and a reinvigorated emphasis on the values of Christianity,
democracy, and obedience to authority. The reformatory period aimed to reproduce
law-abiding members of the poor and working classes through the infusion of military-
style discipline into the penal system, the reframing of deviance as a medical problem
to be cured, and the management of prisoners through the use of early-release incen-
tives, such as “good time” and parole, to promote compliance with newly articulated
“treatment plans.”

By the late 19th century, women prison reformers had successfully campaigned
for separate women’s reformatories built “cottage-style” in bucolic settings, home-
like structures where female matrons would instill in women offenders the “proper”
gendered values of chastity and domesticity. As was true for men, the system for
women was highly racialized: Women of color were more likely than White women
to be labeled as “incorrigible” and sent to custodial prisons, whereas White women
were more likely to be sent to reformatories where there was at least some hope of
a “program of rehabilitation” (Rafter, 1985).
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In 1900, the Reformatory Period gave way to the growth of the industrial prison,
which could house thousands of prisoners in enormous structures, closely resembling
a mega-factory in form and function. This “Big House” model of prisons lacked the
rehabilitative promise of the early reformatory era, and remained central to the penal
landscape until the post-World War II era’s “new penology” brought in “correction-
alists,” who restored the focus on criminality as an individual problem that can be
cured through treatment. For the first time, functions of this “rehabilitation” system
would be performed by workers who were required to be professionally trained, often
through a college education, to manage “inmates” (no longer “convicts”), whether as
“correctional officers” (no longer called “guards”), correctional administrators (no
longer “wardens”), correctional educators, psychologists, or social workers, armed
with, among other tools, new classification instruments and specialized treatment
plans designed by teams of experts (Sheldon & Brown, 2003). Indeed, the “prison”
itself “disappeared” and was replaced by “the correctional facility.”

Despite the professionalization of state punishment in the mid-20th century, schol-
ars agree that the prison system has never been truly organized around the goal of
rehabilitation (Sheldon & Brown, 2003), and by the beginning of the 1970s, prisoner
unrest and discontent was palpable, culminating in the deadly Attica riot of 1971
where prisoners demanded a range of human rights protections for incarcerated
people—such as the right to decent food, health care, basic educational services, and
religious freedom. Although the immediate impact of the Attica action was a pendulum
swing in popular opinion toward prison reform in the early 1970s, the growth of a
prisoners’ rights movement coincided with the passage of the notorious Rockefeller
Drug Laws, which required mandatory minimum sentences for the possession or
intent to sell even small amounts of controlled substances, and the ramping up of the
newly declared “War on Drugs” that would soon explode the prison population in
the decades to come. Repressive drug laws would be just the first of a set of strict
sentencing guidelines (e.g., the No Early Release Act [NERA]) that would proliferate
into the 1980s and 1990s. These policies would significantly increase both the number
of people in prison and the amount of time they would serve, and would open the
door to the current period in penology widely recognized as the era of the “prison-
industrial complex” (e.g., M. Davis, 1995).

The era of the prison-industrial complex has brought with it one of the most
consequential social changes of the last century as the rate of imprisonment began to
increase steadily and phenomenally each year beginning in the early 1970s (Travis,
Sinead, & Cadora, 2003). By 2005, the rate of imprisonment in the United States was
491 per 100,000, or one out of every 136 U.S. residents (Harrison & Beck, 2006). Other
scholars put the current rate of incarceration at closer to 700 per 100,000 people (Mauer,
2004), remarking that the pervasiveness of incarceration today has created a “new
American apartheid” that rivals the patterns and importance of residential racial and
class segregation (Sheldon & Brown, 2003).

Recent Demographics
Of the over two million people who are currently imprisoned in the United States,
many are serving lengthy sentences for relatively minor offenses; most people in the
United States today are arrested for driving under the influence, drug use, assault,
and larceny. Since the emergence of strict drug laws in the early 1970s, drug convictions,
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in particular, now represent one of the largest categories of convictions in both state
and federal prison, as well as in U.S. Bureau of Immigration and Customs Enforcement
(ICE)-operated facilities. Indeed, more than one out of three arrests in the United
States in 2000 were directly related to drug and alcohol use alone, a figure that does
not include arrests related to drug sales or indirectly related to drug and alcohol use
or sales (Sheldon & Brown, 2003).

More specifically, according to the U.S. Department of Justice, close to half of
those now incarcerated in the United States have been convicted of nonviolent offenses,
charges that—in other parts of the world—would only bring on a fine or community
service (Silverstein, 2003). In 2003, 19% of people confined in state prison were serving
time for drug offenses, whereas another 21% were incarcerated for property offenses
(Harrison & Beck, 2006). In federal prisons, about 54% of those incarcerated in 2003
were convicted of drug offenses, making it the most common category of crimes in
the federal system, followed only by immigration-related offenses, which constituted
10% of the total federal convictions in the same year (Harrison & Beck, 2006). Also
in 2005, there were 19,562 detainees in ICE-operated facilities in the United States
being held on immigration charges, double the number of detainees held in 1995
(Harrison & Beck, 2006). Across all categories of convictions, the national average
length of sentence in state prison in 2002 was 53 months (Durose & Langan, 2005).

Offenders by Gender

Even though women account for only 7% of state and federal prisoners, they are the
fastest growing group of incarcerated people. Black and White women constituted
approximately equal shares of the total female population in 2002 and in the past 20
years alone, the rate of incarceration for Black women increased by 571%, compared
to 131% for Latinas, and 75% for White women (Young & Adams-Fuller, 2006).
Although the “War on Drugs” has had dire consequences for men and women alike,
and although data are clear that men use and sell drugs more frequently than women
(Boyd, 2004), women of all races and ethnicities are significantly more likely than
men to be imprisoned on drug charges. Although 30–34% of imprisoned women in
2003, compared to only 19% of men, were serving time for drug offenses (Harrison &
Beck, 2006).

Social Class

Those with class privilege in the United States are also significantly less likely to be
incarcerated than those who are economically marginalized. Recent data show that
only 60% of men and only 40% of women report being employed full time prior to
their incarceration (Bloom, Owen, & Covington, 2003), and that approximately one
third of all prisoners in the U.S. had prearrest annual incomes of less than $5,000
(Fortunato, 2006).

Given the intersection of race, gender, and class inequalities, it is not surprising
that rates of chronic illness, mental illness, drug addiction, HIV/AIDS-related illness,
and previous victimization among incarcerated people are each at crisis levels. A 2004
survey by the U.S. Department of Justice found that 73% of women and 55% of men
in state prisons, and 61% of women and 63% of men in federal prisons, suffered from
a mental health problem, the most common illnesses being mania, depression, and
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psychotic disorders (BJS, 2006). Of those in state prisons who had reported mental
health problems, 13% said they were homeless prior to arrest (BJSa, 2006). And only
one in three state prisoners and only one in four federal prisoners had received any
treatment since commitment; of those who had reported treatment, the most common
type was prescription medication (BJS, 2006).

Health and Behavioral Health Characteristics of
Prisoners

The U.S. Department of Justice also reports that an overwhelming majority of people
living in prison today were alcohol and/or drug dependent prior to incarceration. In
2004, 74% of state prisoners said they were addicted to drugs or alcohol in the year
before arrest, and 34% were using drugs or alcohol at the time of the offense (BJS,
2006). In addition, a significant number of prisoners live with serious health conditions
at higher rates than those in the general population, most notably HIV/AIDS and
Hepatitis C. Between 2003 and 2004, there were over 23,000 HIV-positive people
incarcerated in state and federal prison systems, and the rate of confirmed AIDS cases
in 2004 (6,027) was more than three times higher than in the total U.S. population
(BJS, 2006). In 2000, HIV/AIDS accounted for more than 6% of all deaths in state and
federal prisons (Walton, 2007).

These patterns form a demographic picture that suggests that those who are
currently at the greatest risk for incarceration are also those who, given their disadvan-
taged social locations, are also most likely to be victimized themselves. Finally, given
the current structure of the criminal justice system and the lack of reentry services
available postrelease (see chapter 20), the chances that one will return to prison within
3 years are extraordinarily high: The national rate of recidivism is now nearly 70%.
Some scholars have argued that given the complicated patterns of social, economic,
and political marginalization, recidivism is better understood as a process of
“revictimization.”

VOICES FROM THE FIELD

Katie Heffernan, LCSW

Office of the Public Defender, New Haven, Connecticut

Practice Responsibilities

I assist public defenders in pretrial, trial and sentencing of cases. I conduct psychosocial
evaluations and mental status examinations of indigent defendants. I obtain past medical,
psychiatric, substance-abuse and education records for background and mitigation pur-
poses. I assess and determine the need for competence to stand trial, criminal responsibil-
ity, psychiatric, psychological, or medical assessment and evaluation by experts. I assist
public defenders by presenting written and verbal reports to the judge and prosecutor
in pretrial discussions and through testimony. I coordinate the referral, admission, and
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monitoring of psychiatric, substance-abuse, and medical treatment of the defendants for
pretrial and sentencing purposes. I am liaison for community treatment and probation
providers. I have served as an expert witness and consult in the voir dire process. I
supervise graduate social work students in field placements.

I regularly make presentations and conduct training on sex offender probation,
psychiatric disabilities, cognitive disabilities, and competence to stand trial. I and other
Public Defender Office staff frequently speak in the school system to educate students on
issues such as sexual assault, drug and gun laws. I am one of the founding members of
the Criminal Justice Collaborative and co-facilitate the Collaborative’s training for police
officers on how to assess and communicate with individuals who have cognitive
disabilities.

I have also worked with the Connecticut Innocence Project: I counsel inmates who
have been sentenced for at least 10 years for a conviction that they claim to be innocent
of as evidence from the original crime is being DNA tested. I prepare them for possible
new trial and reintegration to the community. I worked on the case of James Tillman—the
first man in Connecticut to be exonerated.

Expertise Required

I believe a master’s degree in social work is necessary as well as experience in a variety
of clinical settings as my job requires a vast knowledge of community resources, as well
as psychiatric and cognitive disabilities. Knowledge of the criminal justice field is equally
important. The position requires strong and broad expertise, including the ability to review
medical records, interview and assess defendants and family members, liaison with other
clinical experts, community providers, jail/probation/parole personnel, and to advocate
for appropriate clinical services for the defendants. An important role for the forensic
social worker is convincing judges to order treatment as an alternative to incarceration
or as part of the overall sentence.

Practice Challenges

The primary practice challenges faced can be traced to the realities of the population
served and resource issues. Because I work with defendants who are accused of the most
serious crimes (i.e. murder, arson, sexual assault, robbery, etc.), I sometimes have the
difficult task of developing sentencing plans that are both supportive of the defendant
and responsive to the concerns of the state’s attorney and the judge regarding recidivism
and protection of the community. To minimize potential accusations of bias because I
am a member of the defense team, it is not unusual for me to face the additional task of
identifying and hiring “independent and neutral” experts to perform evaluations and
provide recommendations that support my plan. Each case is unique. There are a variety
of psychological, psychiatric, cognitive, substance-abuse, and environmental issues that
lead our clients to being accused of or committing crimes. It is important to have good
assessment and evaluation skills to determine the underlying cause of their criminal
behavior. Then it is important to have knowledge of the community and state treatment
systems to develop and implement a realistic clinically appropriate alternative to an
incarceration plan. It is also important to have the knowledge and skills to hire the most
appropriate expert (psychiatrist, psychologist, social worker, etc.) to assist in the defense
as needed.
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Common Legal and/or Ethical Issues

The biggest issue for a social worker on the defense team is following the “attorney–client
privilege” when in other settings, the social worker would be a mandated reporter. The
other difficulty is when you are working with defendants who have caused harm to
others—especially children—and you have to assess the underlying cause of the offense.
The clients that I work with have all been accused of felonies (murder, arson, sex assault,
robbery, etc.)—it’s hard at times to focus on the issues of the defendant rather than the
crime for which he/she is accused. Community agencies feel that the court should either
incarcerate the defendants for life or should come up with their own treatment facilities
instead of referring the defendants back into the community systems from whence they
came.

Brief Description of Collaborative Activities
With Professionals and/or Other Stakeholders

As mentioned previously, I must collaborate with expert witnesses and community provid-
ers when working with a defendant. Connecticut’s resources have lessened over the years
and community providers have been feeling the strain of long waitlists. Some community
providers have the notion that the court has its own programs to service clients and will,
at times, have clients arrested from their group homes, hospitals, etc. to send a message
that the client is held accountable for assaults, vandalism, etc. even when in a decompen-
sated state. The community providers also sometimes feel that it’s okay to send the clients
to the criminal justice field under these circumstances because they will be afforded the
treatment that they need. Unfortunately, the courts do not have treatment programs and
probation officers are not adequately trained to supervise clients with psychiatric and/
or cognitive difficulties. Once a client is arrested, he/she is often incarcerated because
community providers fill their beds—once they think the client will be treated elsewhere—
and the defendants are placed on long waitlists. Our offices take as many opportunities
that we can to educate community providers to treat—not arrest so that they are aware
that there are no treatment programs through the courts.

Additional Information

Don’t be afraid to call people who are already in the field. Don’t just look at books; talk
to people who are doing it, find out how it works and what’s the best way to be prepared.
That was the most helpful thing to me, and I find it’s the most rewarding thing to me now
when people call me and say, ‘Can you tell me about your job?’ I don’t think there’d be
one professional who’d say ‘I can’t help you’ if approached by somebody who really
wants to pursue a career in this area.”

Current Trends
Contemporary scholars of the current prison system argue that the most important
trends in corrections today include the boom in prison construction, the emergence
and centrality of the for-profit prison and other efforts to privatize correctional func-
tions, the increased prevalence of the supermax facility, and the rapid increased in
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the rate of women’s imprisonment. Although each of these developments deserves
its own treatment, we will focus here on the growing number of women in prison,
as this trend may be one that most directly impacts the routine practice of social work
for many practitioners. Although still a relatively small proportion of the total prison
population, women now constitute the fastest growing demographic of prisoners in
our nation (Templeton, 2004). Since 1980 alone, the rate of imprisonment for women
has increased 654% (Boudin & Smith, 2003). As is the case for men, the majority of
women newly committed to state prison have been convicted of nonviolent offenses.
Despite the similarities to men’s patterns of incarceration, the persistence of the unequal
gendered relations in education, employment, and the family, among other gendered
institutions, creates a set of structural arrangements for women that promotes both
victimization and criminality simultaneously (e.g., Boyd, 2004; Renzetti, Goldstein, &
Miller, 2006). More specifically, over 70% of women incarcerated in state prison were
convicted of nonviolent crimes, largely property and nonviolent drug offenses
(Greenfeld & Snell, 1999), with Mauer, Potler, and Wolf (1999) reporting an 888%
increase in drug-related convictions for women between 1986 and 1996.

Scope of the Problem

In the context of the material we have reviewed above, we argue that the scope of
the problem of incarceration cannot be overstated. At the level of the social system,
the public expenditure of billions of dollars each year for a correctional system that,
by all accounts, is failing to reduce crime is raising serious political questions in a
nation where funds for public education, housing, and health care are nonetheless
being appropriated to build new prisons. As large numbers of poor people and people
of color are increasingly warehoused in prisons, they lose access to education and
employment skills, severely limiting their human capital and the ability to contribute
to the vitality of families, communities, and to the larger society. As we will discuss
in the text that follows, the experience of incarceration is deeply traumatizing, a
horrific experience that goes largely untreated for millions of people, and with conse-
quences that go well beyond just the individual person recovering from prison.

Relevant Theoretical Frameworks

Volumes of social science research have been dedicated to theorizing crime and devi-
ance and the institutional mechanisms employed to regulate crime and deviance in
societies. Because a review of this research is beyond the scope of this chapter, we
aim instead to briefly address those theoretical frameworks that we assert have the
most currency today in understanding the growth of the prison system in the United
States. Perhaps an obvious explanation for the rise of mass incarceration is that there
has been an increase in the number of actual crimes committed during this same
period, particularly violent crimes. However, many scholars agree that there is little
support for the idea that prisons have grown to accommodate an increasingly violent
society, citing a lack of positive correlation between an increase in violent crime and
an increase in rates of incarceration (e.g., Silverstein, 2003). In fact, in some recent
periods when the rate of incarceration has increased, we have actually witnessed a
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decrease, or leveling off, of violent crime (Sheldon & Brown, 2003). So, why, then, are
prisons so prevalent in America today?

Critical/Marxist Theories
Some of the most important theoretical analyses of the rise of the prison-industrial
complex in the United States emerge from critical criminologists who examine the
criminal justice system using a Marxist lens. From a critical/Marxist perspective, the
criminal justice system primarily serves the needs of the capitalist or ruling class
by protecting the exploitative and plundering practices of wealthy individuals and
corporations while at the same time punishing threats to private property interests
from the working classes primarily through the incarceration of surplus laborers, the
use of prison labor as cheap labor, the privatization of prisons as for-profit industries,
and the criminalization of poverty itself.

Critical Race Theory
Despite the theoretical power of critical/Marxist analyses, such perspectives have
historically been taken to task by other contemporary progressive theorists for the
singular, or at least primary, focus on political economy, and for lacking a more
nuanced analysis of the intersection of class and race. Critical race theorists approach
the expanding criminal justice system, in its disproportionate ensnarement of native-
born people of color and non-White immigrants, as one that has emerged in the
postindustrial context to do much of the work that slavery and racial segregation did
in the past, and in doing so, contributes to the escalation of the United States as the
new postcolonial empire increasingly capable of imposing its own criminal-processing
practices throughout the world in highly racialized ways.

Intersectionality Theory
Although critical race theorists have added a multidimensional analysis of the prison-
industrial complex other than traditional Marxist scholarship, we argue that the most
useful analyses of the crisis of mass incarceration today take an intersectional approach,
or one that understands class, race, and nation, but also gender and sexuality, as
central and interlocking systems of structural inequality. In this paradigm, which
accepts much of the theoretical foundations of both a critical/Marxist perspective and
critical race theory, these intersecting systems of inequality form what Patricia Hill
Collins (1991) has called a “matrix of domination” that creates greater risks of incarcera-
tion for some groups than others, but also shapes the very institutional arrangements
in which prisons have expanded. Informed most directly by multiracial feminism, an
intersectionality perspective on the criminal processing system takes the analytical
starting point that prisons as they exist today serve to maintain not only class and
racial hierarchies but what bell hooks would call a system of “white supremacist
capitalist patriarchy” (2000, p. 159).

Common Issues

Prison Culture
Social workers in the prison setting are dealing with complex and nuanced client
issues. Many prisons across the country, and most women’s prisons, are located in
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more rural areas and away from major population centers. This poses issues for
inmates maintaining family and social support network relationships, as visiting
without access to public transportation or across large distances may prove impossible
for an economically disadvantaged family. However, it also creates difficulty for
administration at the facilities to be able to hire appropriately trained and credentialed
professionals, because of the facilities’ locations. In addition, health care access prob-
lems and separation from existing social support systems are two common issues in
the prison setting.

One readily observable dynamic of relationship acknowledgment was the familial
title bestowed on a friend. Many women, in describing their closest friendships, both
within the prison as well as outside the prison context, would explain how “she’s
like a sister,” to indicate the depth and significance of that relationship. Rubin (1986),
who studied friendship formation, discussed her participants’ conceptualization in
terms of the idealized family, or the kinds of ties we would most want in our familial
relationships, because realistically, her participants reflected that they often did not
have the depth and disclosure in their family relationships that were consistent with
indicating a friend was “like family” and meaning it in a complimentary manner.

However, within the prison setting, the comparison is frequently dropped and
people become “sisters” and “cousins,” even “mothers” and “daughters.” In addition,
romantically linked partners will also consider and reference their romantic partners
as their “wives.” These familial titles are often confusing for the staff, who are not
sure and often have no way to confirm legal or blood extended-family relationships.

Instead, the recreation of familiar relationships and the bestowing of familial
titles, thus creating fictive kinship networks, serves several purposes for an incarcer-
ated person. First, the title itself legitimates and reinforces the depth of relationship
in a way that calling someone a friend cannot. Essentially, these titles give a layer of
meaning that includes inherent assumptions about the significance and expectations
of the relationship. In the same way, for example, that in a hospital setting, kin are
permitted to visit a person in intensive care whereas friends may not be able to do
so, labeling someone as a family member automatically brings access and respect.

In addition, familial titles, when employed across a large group of people, serve
as a source of solidarity and support. If a woman becomes close to an in-prison
“mother,” who also has several other in-prison “daughters” (and occasionally, “sons,”
who are also women) and “sisters,” this woman gains a family support structure. She
has people who operate within many of the same parameters of support and obligation
typically associated with a blood or legal family network, including the sharing of
food and supplies, support for difficult times (most notably health problems and child
custody issues), and visiting or gift-giving behaviors.

Prison Gangs

Interestingly, prison gangs serve many of these same family support functions within
correctional facilities; according to Inside Prison, an independent research organization
for criminal justice issues, the term “prison gang” is used for convenience. Many
groups officially called “gangs” actually identify as families, nations, and/or organiza-
tions. The scope of the gang literature reaches beyond this chapter, but it should be
noted that prison gangs and street gangs may be different from one another, both in
terms of ideology and in terms of operations (Knox, 2005).

Knox (2005) argues that prison gangs represent not only a security threat to the
institution(s) in which they operate, but also that they may be exploiting religious
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freedoms within the facility, and even using religious freedom to distribute hate
messages. Knox further clarifies:

A prison gang, correctly defined, is any gang (where a gang is a group of three or more
persons who recurrently commit crime, and where the crime is openly known to the group)
that operates in prison. However, a tradition has developed “in practice” within the
context of applied ideas about prison gangs, where the correctional practitioner defines a
prison gang exclusively as “a gang that originated in the prison.” (Knox, 2005, p. 25)

Thus, gangs like the Aryan Brotherhood and the Black Guerilla Family and the
Melanics would be “pure prison gangs” in this respect, because these were not street
gangs imported into the prison system, these are gangs that originated within the
prison system itself. The Lyman (1989) definition of prison gang is centered on the
“commission of crime, without the crime a prison group could violate rules and
regulations and still be a security threat group” (pp. 3–4).

According to Gaes and associates (Gaes, Wallace, Gilman, Klein-Saffran, & Suppa,
2001), gang affiliation by an inmate is associated with an increase in misconduct
offenses, violence, and serious violence for most gangs; the most frequent areas of
violence and misconduct involve drugs and property (p. 16). Having no gang affiliation
is associated with an inmate’s lower likelihood of violent behavior while incarcerated
(p. 16). Thus, an awareness of gang behavior and a client’s gang affiliation, or lack
thereof, may prove useful for the social worker in terms of determining treatment
options and probability of success for the inmate.

Whether or not affiliated with a gang, when a new inmate enters a correctional
facility and adjusts to the confinement, she faces high levels of stress (Pollock, 2002).
Not the least of her worries is her children, Belknap (2001) notes that

Incarcerated women are far more likely than incarcerated men to be the emotional and
financial providers for children. Although four out of five women and three out of five
men entering prison are parents, research indicates that almost all incarcerated women
have custody of their children prior to the imprisonment while fewer than half of the men
do.…Thus, one of the greatest differences in stresses for women and men serving time is
that the separation from children is generally a much greater hardship for women than
for men. (p. 176)

Prison Stress

In addition to economic hardship, separation from loved ones, crowded living condi-
tions, bad food, and poor medical care, another cause of stress faced by women
inmates is the potential for sexual abuse. Despite fears and worries, the new inmate
must figure out how to spend the next few months or years at this new home, deciding
how involved to become in the prison’s programming and what sorts of offerings are
of interest and available. These practical considerations must be contemplated against
the backdrop of “counts” and searches, mandatory and oppressive institutional con-
trol, limited visitation with children, and unlimited time to reflect and remember. It
is at this juncture of classification, restriction, and opportunity that the inmate and
the social worker may first encounter one another.
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Domain-Specific Legal and Ethical Issues
The practice of incarceration is made possible by a system of laws that produce the
conditions of confinement, including drug laws and three-strikes laws, but this same
legal system, as well as a system of ethical responsibilities in the field, also defines
the rules for how people can be treated once they are imprisoned. Although it is
commonly understood that imprisonment, by definition, means the removal of funda-
mental civil liberties guaranteed to those who are free, prisoners nonetheless retain
some fundamental rights in theory, if not in practice.

Relevant Policies, Laws, and Legal Precedents

The American Civil Liberties Union (ACLU) reports that there are at least three major
categories of prisoners’ rights that all incarcerated people, their families, and those
who work with prisoners should know, namely, rights involving disciplinary sanctions,
protection from assault and the unnecessary use of force, and access to medical care
(ACLU, 1999). Incarcerated people are protected from cruel and unusual punishment
under the 8th Amendment to the U.S. Constitution, and are in part, afforded due
process rights articulated by the 14th Amendment. For instance, prisoners are entitled
to challenge disciplinary sanctions that are brought against them during the course
of their incarceration, although the 1995 Sandin v. Conner Supreme Court ruling requires
prisoners to demonstrate that the disciplinary sanction created an “atypical and signifi-
cant hardship,” and that “a state regulation or statue grants prisoners a protected
liberty interest in remaining free from that confinement or restraint” (ACLU, 1999, p. 1).

Likewise, prisoners are legally protected from assault, including rape and sexual
assault, from both correctional staff and other inmates. However, prisoners are not
protected from inmate assault if they cannot prove that staff, in their duty to protect
prisoners from such abuse, acted with “deliberate indifference” or “reckless disregard”
for the safety of an inmate. Moreover, prisoners are not protected from assault by
prison staff if they cannot prove that staff used “force maliciously and sadistically for
the very purpose of causing harm” (ACLU, 1999, p. 3). In the case of sexual assault,
federal statutory provisions expressly prohibit sexual contact between prisoners and
corrections staff, defining such contact as—in essence—sexual misconduct (Human
Rights Watch, 1996).

Yet, these laws only apply to federal prisons, and only 27 states and the District
of Columbia criminalized sexual contact between corrections staff and prisoners as
of 1996, and with a range of varying definitions of what constitutes criminal custodial
sexual assault (Human Rights Watch, 1996). In addition, despite the promise of the
2003 Prison Rape Elimination Act (PREA), legislation that emerged in large part as a
much-needed response to the crisis of sexual terrorism and prisoner rape that continues
to organize men’s prisons, data suggest that little effort has been made in practice to
protect women prisoners from the same kind of gender violence, particularly as it is
perpetuated by correctional staff who are still disproportionately men (Human Rights
Watch, 1996).

The 8th Amendment also obligates all prison officials, whether publicly or pri-
vately employed, to provide incarcerated people with adequate medical care, including
mental health care. Incarcerated people have the constitutional right to claims of
inadequate medical treatment, but to do so must show that prison officials acted with
“deliberate indifference” to their medical needs.
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Fourth Amendment rights to privacy and rights to be free of unreasonable search
and seizure, as well as First Amendment rights to freedom of expression, are also
limited for prisoners, although not entirely removed.

There are other important legal precedents with which social workers must become
familiar. Discrimination based on racial segregation is prohibited in prison unless it
is deemed necessary for the security of the facility. Under the Americans with Disabili-
ties Act of 1990 discrimination against prisoners with disabilities is also prohibited,
and government is required to provide auxiliary aids and services such that a disabled
prisoner has equal access to prison routines and programs (Schneider & Sales, 2004).
An additional matter of reproductive freedom not directly related to medical care but
also central to social work practice are the laws that permit parents to have regular
visits with their children. Nonetheless, a devastating law for families with incarcerated
adults has been the passage of the Adoption and Safe Families Act of 1997 (ASFA),
which mandates termination of parental rights of children who have been in foster
care 15 of the last 22 months, regardless of whether the parent is incarcerated or not
(Halperin & Harris, 2004). Not only is family stability comprised for prisoners as a
result of legal barriers, but access to education is as well: Most states do not guarantee
access to educational services in prison unless an incarcerated person tests below a
high school level, and although some access to higher education in prison was once
possible in the second half of the 20th century, the Violent Crime Control and Law
Enforcement Act of 1994 banned the use of Pell Grant funding for postsecondary
correctional education and effectively eliminated most higher education programs
in prison.

Yet, despite the fact that prisoners may have more access to constitutional rights
than we might have originally imagined, the ability for prisoners to ensure that these
rights are enforced was severely limited in 1996 when Congress passed the Prison
Litigation Reform Act (PLRA). In brief, the PLRA stipulates that prisoners may not
file suit in federal court until they have thoroughly exhausted the prison grievance
process, that prisoners must pay their own court fees, that the courts have the right
to dismiss any lawsuit brought forth by a prisoner and penalize prisoners who incur
three case dismissals, that prisoners cannot sue for mental or emotional injury unless
they can show physical injury as well, and finally that federal prisoners risk losing
merit time if the suit is deemed an attempt to harass those named in the case, or if
the prisoner is found to have lied or misrepresented information (ACLU, 1999, p. 2).

Finally, aside from these matters of law, each prison system functions using a set
of standard operating procedures, including a strict code of conduct, that prison staff
as well as prison volunteers must abide by when working in prisons, policies that
also include restrictions on developing personal relationships—whether sexual or
platonic—with prisoners. Along with an understanding of each system’s administra-
tive policies, the set of standard ethical principles in the field of social work must
also be applied with an understanding of the unique constraints of the prison. As the
prison is a total institution (Goffman, 1961), and one in which prisoners have no
practical ability to fully give or refuse consent to any institutional mandate, including
what to wear or eat, when to wake up or move from one location to another, or what
rehabilitation program to pursue, providing services to clients in ways that do not
violate important principles of ethical behavior, and basic human decency, is a regular
and daunting task.
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Assessment, Prevention, and Intervention
Screening, assessment, and intervention in the prison setting will occur in a variety
of ways for the social worker. Because many female inmates are mothers and care-
providers of their children upon sentencing, family-based intervention and assessment
may be necessary. In addition, if women enter the criminal processing system while
they are pregnant, assessment and planning for their pregnancies, postdelivery child
placement, and parental rights may be necessary. It is not uncommon for inmates to
enter the system with existing mental illness, nor is it uncommon for inmates to feel
suicidal, and both conditions would require appropriate assessment and, if necessary,
intervention. Maintenance of family relationships is perilous while incarcerated, and
the social worker may be able to assist in this regard with assessment of the family
arrangements and access to family-maintenance programs available in the state where
the prison is located. Health care assessment would not be conducted by the social
worker herself, but assessment of medical adherence in chronic conditions may be
part of a screening completed by the social worker. In addition, the social worker is
able to advocate on behalf of an incarcerated person; may work to improve policies
that are ineffective or unhelpful; and even create programming options where a
need exists, but is not being met at the facility or for a specific population within a
correctional setting.

Because much of the incarcerated population is serving time for drug-related
offenses, the need for addiction-treatment programming is widely recognized in cor-
rectional settings. For example, drug-abuse education is offered at every institution
operated by the federal Bureau of Prisons in both nonresidential and residential
treatment formats (BJS, 2007). Although debate continues as to what “works,” espe-
cially at the large-scale policy level, and in light of the dually punitive and rehabilitative
roles correctional facilities may serve in society (see, e.g., Gendreau, 1996; Martinson,
1974), recidivism remains at issue for all levels of criminal processing system workers.
Arguments that some types of treatment are effective at reducing criminal behavior,
or addiction-related behavior, are interesting and helpful (see, e.g., Gendreau, 1996).
However, increasingly, the ability to tap into long-range programming and treatment
options, instead of small-scale, limited interventions, may be the most promising
avenue for incarcerated people to limit the probability of returning to prison. Thus,
the social worker who is able to access information and resources that extend beyond
the correctional facility and into the community, may be more effective in assisting
clients in remaining out of prison for longer periods of time. (See chapter 20 on
prison reentry.)

Practitioner Skills
Inmate health care issues are an area that can really only be addressed in a helpful
way by other in-prison people, be they the formal employees of the department of
corrections or, frequently, the social network of inmate friends and fictive kinship.
When an inmate is sick, access to high-quality health care is nearly impossible and
access to any intervention is often fraught with problems. To lower costs, many states
have begun to outsource their medical care to for-profit corporations. On-site medical
care is often not available all the time, and even if it is available, it means having
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someone assess whether you are really sick enough to seek help. To be fair, abuses
of the system by chronic complainers or inmates looking for a way out of a work
detail must be part of the history of health care limitations, but the results are often
problematic. As a social worker, you will undoubtedly come into intervention-based
contact with inmates in need of health care for chronic issues (diabetes, in particular,
but also Hepatitis C and HIV are common among inmate populations) as well as for
limited-term health conditions, such as pregnancy.

Health care problems abound in prison facilities; we can speak to this phenomenon
from first-hand awareness of health care misadventures. Most U.S. prisons have
underfunded, ill-equipped, and understaffed health care departments that cannot
keep up with the needs of their population. Most diagnostic tests require trips to a
hospital about 70 miles away from one of the facilities in which we work; few proce-
dures are performed at the facility. In the time that the authors have been working
with the women in this facility, about 10 years, there have been numerous deaths,
many seemingly senseless.

The waiting time to be seen by a medical care professional is often lengthy, even
for inmates with chronic or life-threatening illnesses. When seen, the inmate risks not
being taken seriously, especially if her complaint includes pain or if she has a past
addiction. Add to the list of health care dilemmas the fact that inmate health care co-
payments for a medical visit are $5.00 for each visit. This often means a woman will
put off seeking treatment until she can better afford to pay for it. As a result, supportive
functions served by friends in prison include both assistance in managing the system
as well as care-taking behaviors to help with symptoms or conditions not adequately
controlled. For example, when a woman has a friend who is sick, she may offer to
share her snacks or stamps so the sick friend is able to pay for the medical visit
(inmates cannot transfer money from one commissary account to another, nor do they
have a way to pay for each other’s health care service fees).

As a social worker in the prison setting, you will likely have limited, if any, ability
to provide medical services, or even influence an inmate’s access to receiving medical
attention. That does not mean that you will not hear about a variety of illnesses or
be able to counsel patient-inmates through illness and treatment. One of the common
health conditions for female inmates, with a generally more positive outcome, is
pregnancy. Although pregnancy and birth-preparation counseling may be available,
one of our current colleagues, who gave birth in prison, reports that postpregnancy
counseling is vital. Whether or not this is her first pregnancy, giving birth while being
an inmate has its own special circumstances and women should be prepared for the
experience in advance. A social worker may be able to bridge the gaps between the
mother, the custodial staff, and the medical care providers.

VOICES FROM THE FIELD

Kimberly D. Leitch
NYS Licensed Clinical Social Worker

Director of Social Work

Agency Setting

I work for a maximum-security hospital where we provide secure treatment and evaluation
for the forensic patients and courts of New York City and Long Island. Most patients are
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received through the courts under Criminal Procedure Law (CPL) or through state psychiat-
ric hospitals. Treatment is provided in accordance with the current standards of profes-
sional care outlined by the Joint Commission of Accreditation of Health Organizations
(JCAHO).

Practice Responsibilities

I am responsible for supervising the social work department, which includes seven social
workers and two social work interns. They each work on one of seven wards within the
hospital and are included in the ward’s interdisciplinary Team. Clinically I have been
assigned to wards, more specifically the high-acuity ward, which houses the more symp-
tomatic and aggressive patients in the state.

Expertise Required

The expertise required for my position is administrative experience. I am a social worker
who concentrated in law while at graduate school in Fordham, which assisted me in
acquiring this position. I started as a ward social worker with the high-acuity patients
and then took an administrative position as a Team Leader, which is the head of the
ward. Subsequently, I was offered the position of Director of Social Work, which I have
had for the past 2 years.

Practice Challenges

Some of the challenges that I have had to deal with involve the population that I work
with. They are severely mentally ill and I describe it as mental illness in its rawest form.
Aside from this would be working with a patient who is dangerous and significantly
violent. If those issues have resolved, then I would say that there are cognitive issues
and/or psychotic issues that impede progress.

Common Legal and/or Ethical Issues

Because we are a forensic facility there are always legal issues meaning that we get our
patients from the legal system. Specific issues we have had to deal with are the fitness
cases. We oftentimes get patients who are malingerers and take advantage of the
system. On the other hand we can also restore a patient to fitness, discharge them to
the Department of Corrections to have them decompensate, and then be readmitted.

Additional Information

Part of my job requirement is that I sit on a Hospital Forensic Committee (HFC). For lack
of a better term it is somewhat of a “parole board” for our CPL 330.20 patients who
have been found Not Guilty by Reason of Insanity of a crime. For the patient to be
transferred to a civil facility s/he needs to pass all phases, the last being an HFC. It is
probably the most interesting part of my position. It is an interdisciplinary committee
comprised of a board-certified psychiatrist, licensed psychologist, and a licensed social
worker. The social worker on the committee holds the responsibility for writing the HFC
report that is submitted to the courts.
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Summary and Conclusions
This chapter has presented the context of prison as one in which the social worker
may have many potential roles. An understanding of the prison system as an extremely
powerful and far-reaching practice setting, and one fundamentally connected to all
of the other fields addressed in this text, is essential for any effective social worker
because she will be working in concert with a variety of other human services and
administrative services providers in this position. We have briefly reviewed the history
of women’s incarceration and highlighted special issues surrounding women’s incar-
ceration needs, including the ways in which the social worker may be called in to
assist with these needs.
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Patricia O’Brien

“Reentry” is the term commonly used to describe the experience of the 600,000 to
700,000 men and women returning to communities every year after they have served
terms in state and federal prison facilities all over the United States. Prisoner reentry has
begun to receive national attention from policymakers, practitioners, and researchers
(Petersilia, 2003; Travis, 2005). Scholars have examined the factors correlated with
recidivism (Langan & Levin, 2002); the causes of desistance from crime (Giordano,
Cernkovich, & Rudolphe, 2002; Laub & Sampson, 2003; Maruna, 2001); and what is
referred to as the “collateral consequences of imprisonment,” including voter disen-
franchisement (Mauer & Chesney-Lind, 2002), limited options for employment (Pager,
2003), and impact on family and community (Hairston & Rollin, 2003; Travis, 2005).
Attention to prisoner reentry is clearly justified: Except for those inmates who die
while they are incarcerated, every person who is sent to prison experiences reentry—
the process of leaving prison and returning to society (Travis, 2005).

Sometimes referred to as an “outcome,” as in successful readjustment and resump-
tion of citizenship after release or failure when the adult recidivates when rearrested,
reconvicted, or reincarcerated, reentry is also a complicated and multilayered process
that provides social workers many opportunities for assessment and intervention.
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This chapter discusses the conditions and challenges of adults returning to the commu-
nity after having completed a sentence in jail or prison and then will describe some
of what is known about effective psychosocial interventions.

Reentry: The Outcome

According to federal statistics, the U.S. incarcerated population defined as those adults
being held in local jails and sentenced to state and federal correctional facilities to
serve sentences, has grown from 0.5 million in 1980 to 2.4 million by year-end 2006,
more than quadrupling in little more than a quarter century (Sabol, Couture, &
Harrison, 2007). The number of offenders either incarcerated or back in the community
is projected to increase from roughly 7.1 million to 8.5 million by 2012 (Travis, 2005).
As a result, the public sector is now turning to the discussion of who is returning
from prison and how best to respond to the estimated thousands each day who come
home to communities ill-equipped to address their needs so as to optimize the former
inmates’ possibilities for success.

One outcome related to reentry that is consistently reported in discussions of the
growth of the number of incarcerated adults in this country is their associated failure
rate after release. A national follow-up study of released inmates found that within
3 years after their release in 1994, two thirds had recidivated and more than 50%
were back in prison, serving time for a new prison sentence or for a technical violation
of their release, like failing a drug test, missing an appointment with a parole officer,
or being arrested for a new crime (Langan & Levin, 2002).

A report on state sentencing reforms (King, 2007) recognizes the effect of determi-
nate sentencing, which has exerted upward pressure on prison populations in many
states, including mandatory sentencing laws for drug-related crimes and other
offenses, harsher sentencing provisions, and cutbacks in parole release. At the same
time, the report describes reforms driven by a number of factors, including budget
crises at the state level, the development and expansion of a range of programs offering
alternatives to incarceration, and the falling crime rate. These reforms provide a
context for forensic social workers to have more influence in the development and
implementation of effective responses to the needs of persons exiting correctional
custody.

Characteristics of Released Adults

Prisoner reentry is not just about the greater number of prisoners returning home,
although that is certainly what is most apparent to those correctional and other
professionals charged with providing ever-increasing services with decreasing state
and federal resources. It also involves changes in sentencing guidelines in every state
and in the federal system that have contributed to the increasing use of prison,
especially for drug charges. This increase has had a noticeable impact on the bulking
up of the prison population and on other trends within the correctional system. These
include a greater proportion of sentences being served in custody (rather than on
parole), increasing disconnection from family and community because of the location
of prison facilities and greater restrictions on visitation as prisons operate at capacity
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and overcapacity, and greater prevalence of untreated alcohol and drug dependency
as well as other co-occurring medical conditions and mental health disorders.

Theories of Desistance
Criminologists describe desistance as the life events that lead to a decrease and eventual
extinction of criminal behaviors. Sheldon and Eleanor Glueck’s early study of juveniles
(1940) found that maturation was the key factor in explaining desistance from crime.
This was extended later to a theory that indicates that age has a direct effect on
criminal behavior, reflecting a spontaneous desistance unrelated to other factors
(Renzetti, Curran, & Carr, 2003). Although many scholars maintain that the “aging
out” theory is the most influential explanation, others have argued that age alone
cannot explain such change. Sampson and Laub (2005) have developed a more sophisti-
cated theory related to social control and conformity that adults may strive for—these
include ties to social institutions such as marital attachment and commitment to stable
employment that may contribute to the process of reform. Although there is some
empirical evidence for the theory from longitudinal studies work that Laub and
Sampson (2003) have conducted over multiple cohorts, their research has been criti-
cized as simply reflecting the reality of their White male sample. Within a gender-
and racially stratified social system, access to stable jobs, to “good” marriages, and
advancement across class levels is unequally distributed.

Laub and Sampson (2003) also integrate elements of the broader life-course per-
spective (Elder, 1998) to explain childhood antisocial behavior, adolescent delinquency,
and criminality in early adulthood. They argue that serious delinquency and adolescent
events (such as incarceration) attenuate social and institutional bonds (such as employ-
ment) in adulthood that increase the likelihood of continued offending. However,
Golder and associates (Golder, Gillmore, Speiker, & Morrison, 2005) found that strong
adult social bonds aid in the gradual desistance from problem behaviors (e.g., sub-
stance use leading to other criminal behaviors).

Other researchers argue that desistance is not merely a product of external forces
of social control, but rather a result of human agency. To better understand the
processes that facilitate reform, some theorists have focused on pathways out of
criminal behavior as a function of self-identity, choices, actions, and lifestyle. Devel-
oping a theory of cognitive transformation, Giordano and colleagues (2002, pp. 1000–
1001) describe four stages in the transformation or desistance process: (a) openness
to change, (b) exposure to “hooks for change” or turning points, (c) fashioning an
“appealing and conventional ‘replacement self,’ ” and (d) a lifestyle transformation
in the way the actor views the deviant behavior. Although many of these cognitive
shifts may occur together, Giordano et al. (2002) claim that essentially a solid replace-
ment of one’s old self may be the central factor in long-term behavioral change.

Several brief case examples demonstrate some of these necessary processes. “Glo-
ria” is almost 60 years old when she exits prison for the last time. She has spent more
than half of her adult life in and out of prison facilities in multiple states under
multiple identities. She narrates that her crimes have all been thefts to get money for
heroin, which she used daily. She also talks about the thirst for excitement that
motivated her to take risks and only feel satisfied when she was behaving badly. She
talks about her turning point being a realization that she was “tired” of her lifestyle
on the streets and at the same time recognized the opportunity to stay at a residential
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halfway house as offering the possibility of a different life. She now talks proudly
about being a “citizen,” having an ID card in her real name, and having her own
place where she can feel safe and secure about the life she is constructing.

Maruna (2001) claims that for former prisoners to successfully abstain from com-
mitting crimes they must make sense of their criminal past and rationalize their
decision to desist from crime. He argues that self-narratives present individuals with
the opportunity to redefine their checkered pasts in a way that provides meaning in
their lives. The way many ex-offenders derive purpose in their lives is by helping
other individuals who find themselves in trouble with the law, which includes working
as mentors, social workers, counselors, or volunteering and becoming an active partici-
pant in the community (Maruna, 2001).

“Joel” is a former drug dealer who is now in a master’s program in social work.
His days of dealing came to an end when during the course of his incarceration, he
recognized that other inmates came to him for assistance in filing papers and taking
care of legitimate business. He felt good about being able to help the other guys out.
He saw that he had something to contribute to society that was meaningful and that
could make a difference in the lives of others.

Many prisoners returning to the community indicate that taking on the role of a
responsible, productive citizen is important in reintegrating into their neighborhoods
(Maruna, 2001). However, depending on state and federal laws, returning prisoners
face numerous barriers, such as the loss of the right to vote, to serve on juries, to hold
elective office, as well as limited employment opportunities and more limited housing
choices, depending on the type of conviction (Pager, 2003). These barriers, also referred
to as “collateral consequences,” often hinder and delay successful reintegration
(Mauer & Chesney-Lind, 2002).

Thus, although some researchers state that structural transitions (i.e., getting
married and finding a job) alone explain reform, others maintain that a personal
decision to desist itself produces behavioral change (Gloria being “tired,” for example).
However, others claim that neither structure nor individual action alone can adequately
explain the underlying mechanisms of desistance. Refining their earlier work, and
using a life-course perspective, Sampson and Laub (2005) contend that both structural
support and human agency are important elements in constructing trajectories over
the life course. They conclude that “[c]hoice alone without structures of support, or
the offering of support alone absent a decision to desist, however inchoate, seems
destined to fail” (Sampson & Laub, 2005, p. 43). In other words, both changes in
societal forces and an individual’s resolution to change are implicated in the process
of reform of criminal behavior.

Despite research findings on the predictive validity of desistance, gender is largely
omitted in studies on desistance. Only a handful of studies have examined the lives
of women released from prison (Maidment, 2006; O’Brien, 2001). O’Brien (2001) chroni-
cles the lives of formerly incarcerated women who successfully transitioned from
prison despite the obstacles in their way. Maidment (2006) examines the postincarcera-
tion experiences of Canadian women who took pathways in and out of crime.

Differential Trends:
Race, Gender, and Mental Disorders
Formerly incarcerated adults are still mostly male (93% of all incarcerated adults),
disproportionately minority, and unskilled. Within these general categories are some
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specific trends that both indicate significant changes in the overall population and
have implications for social services.

Nearly 4 decades ago, President Richard Nixon launched the war on drugs. In
1969 he declared, “Winning the battle against drug abuse is one of the most important,
the most urgent national priorities confronting the United States today.” Today, many
law enforcement officials and researchers say drugs are now cheaper and more potent,
and as easily available as ever, with different trends of use and addiction across the
country. What the war did do is help quadruple the nation’s prison population, with
urban Blacks and Latinos hardest hit—a dramatically disproportionate result of the
different networks that developed to distribute drugs (Travis, 2005). According to
federal data, Blacks make up just 13% of the nation’s illicit drug users, but they are
32% of those arrested for drug violations and 53% of those incarcerated in state prisons
for drug crimes (Mauer & Chesney-Lind, 2002).

As the U.S. continues its escalation of increasing incarceration, the number of
female inmates has increased to over 112,000 (Sabol et al., 2007). Although the current
rate of incarceration for women continues to be much lower than the rate for men
(68 per 100,000 women versus 943 per 100,000 men), the growth rate in the number
of female inmates has exceeded that of males every year since 1995, making them the
fastest growing segment of the prison population (Harrison & Beck, 2006). As is
true of Black men overall, Black women are also disproportionately incarcerated as
compared to their White and Hispanic counterparts. In 2006, Black women were
incarcerated in prison or jail at nearly four times the rate of White women and almost
twice the rate of Hispanic women (Sabol et al., 2007).

Persons with mental illness are increasingly criminalized and processed through
the corrections system instead of the mental health system. Draine and associates
(Draine, Wolff, Jacoby, Hartwell, & Duclos, 2005) discuss this in the context of the
restructuring of the mental health system of care away from a hospital-based system
to a community-based system of care. Although there may be differences in arguments
about how social policy trends have had an impact on the prevalence of mental
disorders among the incarcerated population, an estimated 16% of returning citizens
have serious mental illness (Ditton, 1999), which must be considered in the trajectory
of obtaining success in reentry after release from prison.

Reentry: The Process
Men and women in transition from prison to home face major challenges as they
attempt to manage their lives once they are released. Many individuals leaving prison
face reintegration obstacles, such as securing employment, finding shelter, reuniting
with family and children, and recovering from substance addiction (O’Brien, 2001;
Petersilia, 2005; Travis, 2003). Petersilia (2005) suggests that a gradual shift from formal
social control to informal social control facilitates formerly incarcerated adults by
developing a stake in conformity as they move toward greater investment in participa-
tion in citizenship. There are, however, specific components of what constitutes ave-
nues toward full citizenship that may need to be individually recognized and
addressed for the returning adult at different points on the way home. Each of the
following sections describes a particular system of focus and specific roles for social
workers for increasing the odds of successful reentry after an adult has completed
his or her sentence of incarceration.
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Preparation for Release

According to Petersilia (2003), the average prisoner in the United States spends about
a total of 4.4 years under correctional supervision, including jail, prison, and parole.
An overarching question is how much of that time is spent in helping detainees,
inmates, and parolees to address any of the problems that led them into criminal
involvement initially? Today, it is estimated that only about one third of all prisoners
released will have received vocational or educational training while in prison, despite
their having serious deficiencies in these areas. And despite the fact that three quarters
of all inmates have alcohol or drug-abuse problems, just one fourth of all inmates
will participate in a substance-abuse program prior to release. As the prison population
boomed, money to support rehabilitation programs has lessened. Prison programs of
any sort have not kept pace with the demand. Despite the recognition that a higher
proportion of individuals entering prison were abusing drugs or may be drug depen-
dent, Petersilia reports from a federal survey that found that 45% of state prisons had
no substance-abuse treatment of any kind. Although some state systems are beginning
to reconsider their mission of inmate rehabilitation as a result of high recidivism or
failure rates, implementation of targeted initiatives for preparation of inmates for
reentry has been slow and fragmented.

The role of the social worker at this stage of intervention is focused on assessment
and planning for the initial period after release, bridging the worlds of correctional
control and the “free world” where the inmate recovers responsibility for decision
making and choices. Assessment includes identifying both potential challenges and
internal and external resources that can be drawn on to meet the challenges of release.

Parole Supervision

“Parole” refers to the after-release period of time during which the adult remains
under the community surveillance of the sentencing jurisdiction for a period of time
up to the expiration of the sentence. Parolees are generally released with conditions
they must meet, including checking in with the parole officer, participating in one or
more treatment programs, not associating with other felons, and not being rearrested.
The parole officer has the discretion to determine if the parolee is in violation of any
of the mandated conditions and is subject to a revocation of parole status and return
to prison. Although in the past this period of supervision has been coupled with the
possibility of rehabilitation with the assistance of the parole officer, because of the
growing caseloads under supervision, the parole officer in most jurisdictions plays
the role of ensuring that public safety goals are addressed by providing the function
of surveillance.

With the changes in state and federal sentencing structures to reduce disparities
in sentencing, discretionary parole has been eliminated in some states, which means
that adults are released to communities after they have completed a certain percentage
of their total sentence or have reached sentence expiration without any further supervi-
sion or surveillance. In states where there is still a period of mandatory or discretionary
parole supervision, and in federal cases where there is always a period of supervision
after release from custody, parole can provide the opportunity for a buffer between
the prison cell and the streets. Parole officers can, with appropriate training and
system support, provide assistance especially related to knowing helpful resources
in the location where the individual is released.
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The legal status under which an adult reenters the community matters as it can
serve to provide an incentive to inmates to earn “good time” that can reduce the
period of custody, and provide some possibility for further rehabilitation through the
imposition of conditions after release. On the other hand, parole boards have operated
with great discretion to make decisions about the readiness of adults to reenter society
that often resulted in unwarranted sentencing disparities or racial and gender bias.

Social workers are sometimes employed as parole officers but more often act in
a complementary role as case managers or agents of support and referral in assisting
parolees to successfully complete parole. Assessment of needs and aspirations as
individuals move from the immediate aftermath of release to the more graduated and
necessary aspects of maintaining recovery, gaining education and/or employment,
and reestablishing positive relationships become the focus for intervention.

Education and Employment Services

Although many incarcerated adults report having little or no prior experience of legal
employment and having limited access to vocational and educational programs in
prison, they are most often expected to secure a job immediately upon release (Travis,
2003). However, the lack of educational credentials and the stigma of being an ex-
convict makes job placement difficult (Pager, 2003). Women’s preprison legitimate job
experience is less than that of men and women also report more problems such as
child care, conflicts with employers and co-workers, and harassment, which influences
them both getting and maintaining employment (Maidment, 2006; O’Brien, 2001). For
this reason, many women are forced to depend on either their family members—who
often have limited resources, or public agencies that have strict eligibility requirements
for their services.

Furthermore, former felons are barred from many employment sectors, such as
child care, nursing, home health care, education, and security. As ex-felons face blocked
opportunities related to finding legitimate employment, the pull toward illegal behav-
iors to gain income becomes stronger.

Housing

The need for income and educational opportunities is tied to the need to find immediate
shelter after release. Finding “home” is the launching pad for all else that can follow
in the reentry process. For some men and women, the first address is an emergency,
temporary shelter, for others, it is the family member with an available couch who
is most willing to take them in. From his survey of former prisoners in multiple states,
Travis (2005) reports that the first address for most prisoners is that of a willing family
member. Family members may want to help out for a short time but grow impatient
when the brother or niece doesn’t make progress quickly enough to enable him or
her to move on and pay rent independently. Other family members have grown
distrustful of the individual’s promises to go straight and are not willing to try again.
Some families themselves may be embedded in drug and other criminal activities and
therefore cannot provide a safe place for former prisoners. Some individuals have
spouses waiting for them in the family home with the children, this is more often the
case for men than it is for women released from prison.
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For some formerly incarcerated adults, living in a residential “halfway house”
may be safe and supportive, but others chafe at a whole new set of rules they have
to adapt to. Structured residential settings, although serving a relatively small number
of former prisoners, have a high rate of success for adults who remain in the setting
long enough for the program to take effect.

Specific barriers to securing housing in the private housing market are the over-
whelming start-up costs (i.e., security deposits, credit-check fees) that exist for anyone
working at minimum wage today. One of the more successful options for men coming
out of prison is the single room occupancy (SRO) hotel, where an adult can obtain
short-term and more affordable rooms. Additional barriers to affordable housing
include the federal prohibition enforced in many states that bars drug felons from
accessing public housing. Living with someone in public housing is also a violation
of that person’s lease and so subjects him or her to possible eviction.

Women report that housing is one of the major challenges for reentry (O’Brien,
2001) related to both finding an affordable option for themselves and for many of
them, a place where they can also safely reside with their minor children. “Mandi”
(O’Brien, 2001) discussed many of these barriers when she described both the condi-
tions she had to address on parole and the additional conditions she faced in family
court to regain legal custody of her children, who had been living with her mother
while she was incarcerated. Because she had four children of both sexes, she had to
find a place that would meet the criterion for separate bedrooms for the children and
a separate bedroom for her, almost an impossibility on the income she earned as an
employee at a fast-food restaurant.

Former prisoners who were convicted of a sex offense face a whole slew of
community, state, and federal restrictions on where they can reside. Some community-
notification registration laws operate as exclusionary practices even to residence in
temporary homeless shelters (Travis, 2005).

Reunification With Children

Fathers and mothers who are incarcerated confront a number of obstacles in reestab-
lishing relationships with their children (Mumola, 2000). Major issues include the
separation itself, which has a differential effect depending on the relationship of the
parent and the children prior to incarceration, the age of the child or children in terms
of their developmental stage and capacity for understanding what has happened to
the parent, and the abilities of the child or children’s caregiver to moderate some of
the negative effects of the incarceration. Maintaining contact with the incarcerated
parent by letters, phone calls, and especially visits can also maintain the parental
bond and relationship with children; this is dependent on where the child is residing
and the willingness of the caregiver to transport children for visits.

Gender has an impact on this issue as well because more of the children of
incarcerated mothers (than fathers) were living with their mothers before their incarcer-
ation, and although the children of incarcerated fathers continue living with their
mothers, the children of incarcerated mothers will go into the care of other family
members or, if there are no family members available, into temporary state custody,
until it is determined that the child or children should be released for adoption
(Mumola, 2000).

If the state has custody of children, former inmates must participate in parenting,
counseling, and drug-testing programs, as well as have a job and a secure place to



283Chapter 20 Reentry in the Twenty-First Century

live. When a mother attempts to regain custody, her status as an ex-convict can be
viewed as an indicator that she is an unfit parent, and this impedes her chances of
gaining custody of her children. Multiple reentry barriers already discussed make
it difficult for women or men to reestablish themselves as primary caregivers for
their children.

Treatment for Substance Abuse

Substance abuse is one of the greatest public health issues associated with the increased
number of incarcerated adults, particularly in women, who are arrested often for
substance-abuse possession and sales. Given the high portion of the state prison
population reporting a history of drug and/or alcohol use as well as using at the
time of the event that led to their arrest and incarceration, the need for treatment is
evident. According to Travis (2005), the level of treatment for prisoners with drug
and alcohol addictions is low and “represents a particularly acute policy failure”
(p. 203).

A growing body of research indicates that in-prison drug treatment, when coupled
with community aftercare, can reduce the potential for relapse to drug use after release,
and thus decrease criminal behaviors and subsequent reincarceration. However, access
to drug treatment after release from prison is often fragmented. In her study of opiate-
dependent women in one urban community, O’Brien (2006) found that they did not
know where the treatment was located or what they had to do to use it, even though
they knew they were mandated by parole to get drug treatment. There is often a
mismatch between the correctional system mandate and the treatment system
availability.

Mental Health Treatment

Given the prevalence of adults with mental illness in prisons, social service profession-
als must address a myriad of role expectations in working to facilitate reentry with
prisoners with mental disorders. These expectations include those related to coordinat-
ing multiple systems to ensure compliance with parole conditions as well as linkage
of the individual to community mental health services and the social context, which
includes housing and productive activities in the community. Draine and associates
(2005) describe a conceptual model that they generated from multiple interviews and
focus groups with providers, consumers, and criminal justice personnel that enlarges
the individual/community dynamic by identifying how community resources can be
used to structure and support individual prosocial behaviors after return from prison.
They further suggest that “reintegration progresses when the resources and needs of
the individual match the resources and needs of the community” (p. 696) leading to
inclusion of the individual who is able to reciprocate by contributing to the community.

This model for considering reentry of persons with mental illness could be applica-
ble to reentry in general. It examines not only the service process to determine what
it is that adults need, but also the social process that is determined by both relationships
on the micro level, and public will on the macro level, to accommodate to the former
inmate’s needs. Individuals who are identified as having a mental disorder may be
further stigmatized on this continuum because of perceptions of dangerousness or
risk to public security. An additional complication is the identification of the increased



284 Part VI Forensic Practice in Juvenile and Criminal Justice

20⋅1 Time Frame for Reentry and Social
Work Responses

Time Period Common Issues Social Work Strategies

Crisis period Initial housing Initial assessment of basic needs and
(1–6 months out) Basic needs/clothing immediate concerns

Contact with parole officer Referrals to community agencies
Initiation of treatment (relapse Development of plan

prevention or aftercare) Assess for mental health issues and
Health needs required treatment
Reunification with minor children Assess for need for alcohol/drug

treatment and/or aftercare

Intermediate Employment Coach for job placement and training
stabilization Housing Problem-solve barriers
(6–30 months out) Relationships Assess and refer for counseling on

relationship issues (with partners/ex-
partners, family members, children)

Advocacy regarding policy barriers
for income, housing, employment

Stability Aftercare Engaged in ongoing recovery
(30–36 months out) Completion of parole mechanisms

proportion of adults diagnosed with co-occurring mental health and substance-abuse
disorders (Swartz & Lurigio, 1999). This co-occurrence is often further exacerbated
by histories of trauma for women (O’Brien, 2006).

In a social context of potential resistance to providing resources that are needed
by returning citizens with mental disorders, correctional staff and social workers serve
as collaborators with service providers in the community to facilitate access to effective
rehabilitation and community-based interventions, including supportive housing and
employment and educational opportunities.

Time Frame of Reentry

In addition to the array of specific issues that adults exiting prison have to address,
observers of the reentry process have begun to identify time-specific tasks for reentry
(Travis, 2005). Although reentry involves more than formal services, these specified
time periods over a trajectory of 3 years out after release bring a focus to different
dynamics that change as the reentering adult becomes more securely attached after
release from prison. This trajectory of reentry includes the immediate period after
reentry that is considered a crisis period, an intermediate stabilization period, and a
longer term marker of “making it” forward to full citizenship. Table 20.1 provides a
summary of this trajectory by the specific focus of intervention.

The initial crisis period is characterized as months 1 to 6 following release, where
securing housing and addressing basic needs are the major foci for intervention or
responsiveness to the returning citizen. This period includes the literal “moment of
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release,” which is a moment burdened by both danger and opportunity that is not
addressed in prerelease planning. During this period, assessing and planning for
reentry considers the specific characteristics of each person’s physical and mental
status as well as the multiple challenges the released adult must address for making
the initial steps toward stability, including identifying the supportive family and social
supports that the adult may draw on in times of anxiety. There is a dual emphasis
on individual and community characteristics assessing the reciprocal fit of the individ-
ual in the community. This period may also include the adult adapting to being
outside of a controlled environment and the requirements associated with being on
parole. Studies of the time period after release document that this is the period when
the former inmate is most vulnerable to rearrest and/or revocation of parole.

The next period that extends to about 2 years out can be considered the intermedi-
ate stability period. During this period, the former prisoner has moved from emergency
or temporary housing to more permanent housing, has a regular source of legal
income, is in drug treatment or counseling if indicated, is complying with all parole
requirements, and has begun rebuilding relationships that may have been diminished
by the separation during the former prisoner’s incarceration. What is most evident
during this period is a more graduated engagement with others building on small
steps that reinforce the adult’s self-efficacy as well as the community efforts to be
responsive and restorative.

In the final stage leading to long-term citizenship, beginning 2 1/2 to 3 years out
after release, the goals are to achieve permanent housing, find a job that pays a
living wage and provides benefits, more reciprocal exchanges with family members,
reunification with children, if possible, attention paid to health concerns, earned
reduced supervision or early release from supervision on parole, and a reciprocal
role within the citizen’s community. The challenge for social service and correctional
professionals working with formerly incarcerated adults is to integrate expectations
effectively that can facilitate assessing individual and community strengths to activate
mechanisms to move the adult along the trajectory to reach this final stage of success-
ful reentry.

Summary and Conclusions

The needs of returning prisoners are serious and varied. Those with mental illness
are particularly in need of help and in addition, perceived as undesirable by many
social service agencies and communities. Likewise, individuals with identified addic-
tions are often considered somewhat intractable in their abilities to stay “clean and
sober” after release from enforced abstinence. Individuals who have been convicted
on violent offenses or for sex offenses are feared and sometimes hated, regardless of
time served to pay for their wrongdoing. The implications for social workers engaged
with these more “intractable” groups of people is to first see each person as an
individual. Studies of motivational interviewing (Bellack, Bennett, Gearon, Brown, &
Yang, 2006) have much to offer social work as a means of working with people to
resolve ambivalence about making necessary changes in their lives.

There is little likelihood that reentering adults are able to “make it” without
concentrated support from the communities to which they are returning. Although
social workers cannot arrange for services that do not exist, they can document the
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gaps, be proficient in conducting needs assessments, and facilitate program develop-
ment that can lead to the creation of new resources and new entry points to community
services that offer a broader array of services for prisoners reentering the community.
Ultimately, to help meet the needs of the thousands of individuals returning to commu-
nities across the nation every day, communities will need to devote substantial, varied,
and innovative resources to this purpose and reduce the policy barriers already enacted
to deny adults access to those resources.

Social service professionals will have to become ever-more thoughtful about how
to assess the match between individuals’ diverse and challenging needs and the
broader community resources that can be tapped to respond to them. In addition,
social workers will need to become more knowledgeable about working across systems
to identify common elements of success, regardless of the explicit setting where issues
of involvement with the criminal justice system are identified. The National Institute
of Corrections initiated a useful process that enabled community stakeholders to
understand the dispositional decision points that led to women’s increasing incarcera-
tion. This process helped people know about different access points to the criminal
justice system, where interventions potentially could be made. Churches have also
become a likely point for partnership as there has been recent funding for faith-based
reentry initiatives.

In conclusion, Travis (2005) suggests five principles for reentry that are parallel
to what can be considered effective social work practice. These include: preparation
for reentry, building bridges between prisons and communities, seizing the moment
of release, strengthening the circles of support, and promoting successful reintegration.
These principles require social workers to be proactive in recognizing opportunities
for establishing a different context for efforts aimed at improving returning prisoners’
prospects for success. In addition to focusing on short-term programs to make individ-
ual transitions easier, proponents of successful reentry should also advocate for longer
term initiatives that remove some of the unnecessary barriers to adults reclaiming
their human dignity and possibilities for moving forward into full citizenship.
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Under the legal structure commonly referred to as the legislative waiver, youth charged
with serious violent crimes such as those involving aggravated assault, robbery, rape
and other sexual offenses are subject to the same sentencing guidelines as adult
offenders (Risler, Sweatman, & Nackerud, 1998). This chapter discusses three specific
issues related to the legislative waiver movement in juvenile justice that impact forensic
social work practice with juveniles. A brief history and description of the variations
in legislative waivers will be presented, followed by a critical analysis of the legislative
waivers and the differential impact on youth tried in adult courts. The chapter will
conclude with suggestions and implications for social work practice.

A History of Treating Youth in Court
Remarkably, the court’s viewing youths as adults is not a novel notion. In the early
1800s, several prominent individuals from across the country instituted a form of
social control in an attempt to respond to the growing numbers of wayward children
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roaming the streets of large urban cities. They established penitentiaries and work
houses to provide youth with what, they believed, were the habits necessary to function
as law-abiding citizens in a capitalistic society (Mennel, 1982). Over the next several
years the courts began to criminalize behaviors that were associated with what would
today be considered as normal youth development, such as not listening to parents.

The wayward-child laws embodied the prevailing assumption of the time that
children who engaged in troublesome behavior would inevitably graduate to a life
of crime. During this time it was believed that the state had a duty to take in hand
young people who exhibited the warning signs of criminality (Garlock, 1979). In
principle, the reform schools of the 1800s and early 1900s were designed to socialize
deviant youth; in practice, however, they were institutions for the exploitation of child
labor (Pisciotta, 1983).

As word of the practices and the many atrocities that often occurred in the work
houses spread there was a public outcry for more institutional regulations (Mennel,
1982). During this time, the notion of a separate court especially designed to be in
the “best interest of the child” began to take hold. This led to the formation of the
first juvenile court in 1899 in Cook County, Illinois. This juvenile court, and those
that soon followed throughout the country, were founded on the principle of parens
patriae meaning that the state had the responsibility to act as the parent (Mennel,
1982). The premise of this doctrine was to provide protection for children whose
parents could not provide adequate supervision and that the court’s main purpose
was to reform children. In theory, these courts were considered civil rather than legal
and judges had significant discretion when rendering decisions from the bench.

The Honorable Judge Richard S. Tuthill of Cook County, Illinois (1899), who
presided over the first juvenile court, defined the fundamental principal of juvenile
court by stating: “That no child under 16 years of age shall be considered or be treated
as a criminal; that a child under that age shall not be arrested, indicted, convicted,
imprisoned, or punished as a criminal” (Tanenhaus & Drizin, 2003, p. 642). The
influence that the early juvenile court had on children grew into a formal, legal
institution with wide powers. The juvenile court allowed states to treat juveniles as
a separate class of offender and had the power not only to intervene when youth
commit criminal acts, but also when they showed signs of a reckless lifestyle (Platt,
1969).

Not surprisingly, the differential treatment of young offenders based on race and
class began to emerge during this time (Pisciotta, 1983). For example, Shelden (1976)
found that between 1900 and 1917, the majority of poor African American youth who
committed criminal acts in Memphis, Tennessee, were tried as adults, whereas their
White counterparts appeared in juvenile court. Furthermore, Platt argued that the
establishment of the juvenile court was based on class bias because it was directed
at rehabilitating poor youth and reaffirming middle-class values. It appeared that the
juvenile court movement did not address the structural roots of poverty in America.

In reality, the purpose of the juvenile courts has not always been demonstrated
in practice. By the 1920s, the courts began to see the informal transferring of some
juvenile offenders to adult criminal court, as a viable prosecutorial option for serious
and violent juvenile offenders (Tanenhaus & Drizin, 2003). The juvenile court judges
easily rationalized this decision by stating that actively transferring some cases to
adult court was a means of protecting younger children already housed in reform
schools. Even though there were some critics of the effectiveness of the juvenile court
system, no one criticized the court’s compassionate intent (Mennel, 1982). Based on
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the best interest of the child, the juvenile court continued along this path for the next
90 years.

Toward the later part of the 20th century, as a number of youth began committing
more serious crimes and treatment approaches were viewed with growing skepticism,
policymakers began formally responding to the public’s cry to protect society from
such youths. Juvenile courts came under pressure to abandon the parens patriae doctrine
in favor of more punitive methods. The courts believed that providing harsher senten-
ces and limiting treatment options was the answer to juvenile delinquency, which
gave way to the formal legislative waiver movement during the 1990s.

Legislative Waivers

Legislative waivers are laws that provide a specific provision for courts to deal with
juveniles who commit serious or violent offenses by allowing them to be waived to
the jurisdiction of the adult court and tried accordingly. The four main types of
legislative waivers currently in use are discretionary, presumption, mandatory, and
prosecutorial waiver.

The discretionary waiver allows judges to waive jurisdiction over individual cases
involving minors to adult court (Mears, 2003). As the name implies, a judge has
discretion in considering factors in a case before making a decision. For example, if
a youth commits a violent crime, the judge could review other mitigating factors such
as the youth’s cognitive functioning or the circumstances surrounding the crime.

The presumption waiver designates a category of circumstances involving juve-
niles in which transfers to superior court are assumed to be appropriate. For example,
if a youth is charged with murder, the presumption is that the case will be waived
to adult court (Mears, 2003). However, if representatives for that youth can persuade
the court that other mitigating factors (i.e., self-defense or cognitive delays) were
contributing factors, then the case could be heard in juvenile court.

The third type of waiver is the mandatory waiver, which allows juvenile courts
to waive cases under certain conditions (Klug, 2001). For example, Georgia, Indiana,
and South Carolina are mandatory-waiver states in that if a juvenile commits one of
a series of identified violent crimes, then the case is automatically waived to superior
court (Klug).

The final type of waiver is the prosecutorial waiver. In this instance, the discretion
to waive a juvenile to superior court is determined solely by the district attorney
(Klug, 2001). Typically, with this type of waiver, the district attorney reviews the case
and makes a determination to have the case tried in either juvenile or superior court.

Factors such as the type of offense, the youth’s prior record, or age can determine
when and how a court may implement each of these waivers (Mears, 2003). Although
most states do adhere to one or more of the different waiver options, it is not uncommon
for some to implement a combination of transfer provisions when determining which
youth will be charged as adults (Klug, 2001). For example, Georgia, a mandatory state,
also has provisions for discretionary waivers.

By 1997, 46 states had discretionary judicial waivers, 14 had mandatory judicial
waivers, 15 had presumptive judicial waivers, 15 adhered to the prosecution discretion
waiver, and 31 states had a once-an-adult–always-an-adult provision-—meaning all
subsequent cases will be addressed in criminal court (Mears, 2003). More than 40
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states have passed policies for increased prosecution of juveniles in adult court (Fin-
ley & Schindler, 1999).

Differential Treatment
Early on, Thornberry (1979) found that, although socioeconomic status had an influ-
ence on sentencing, other variables such as previous record, race, and seriousness of
crime were not mutually exclusive. Thornberry also found that African American
youth who were from poor families received harsher sentences than White youth
who had similar backgrounds. Likewise, Wolfgang and Thornberry (1987) found that
Whites who were from higher socioeconomic backgrounds were more likely not to re-
offend in childhood and adulthood than were non-Whites from lower socioeconomic
backgrounds. These researchers provided two explanations for this conclusion. First,
Whites from higher socioeconomic backgrounds could have continued to commit
crimes or delinquent acts but were not caught for the subsequent acts. Another explana-
tion was that they had more resources available (i.e., better schools, recreational
centers, positive peers, and financial support) to prevent them from committing crimes
(Wolfgang & Thornberry).

Leiber and Stairs (1999) suggested that race must be considered when discussing
differential treatment in sentencing. They observed that in jurisdictions in Iowa, Afri-
can Americans received jail sentences, whereas Whites charged with the same crimes
received treatment options. Joseph (1995) furthered the argument on the relevance of
differential treatment by stating that in Florida between 1980 and 1990, the percentage
of Black male youths transferred from juvenile court to adult court increased from
47 to 55%. Joseph also stated that in 1989, 86% of youth waived to adult court
were Black.

Myers and Reid (1995) suggest that prosecutorial waivers must also be considered
when discussing the differential treatment of youth. In the majority of states, the
decision to waive juveniles to criminal courts is made by the local district attorney
or prosecutor. Joseph (1995) found that in New Jersey, in 1984, 73% of all waivers
filed were against minority youth. Joseph also stated that in 1989 Black juveniles in
Florida were incarcerated in adult prisons 8 1/2 times as often as their White counter-
parts. Cinatron (2006), in addressing the overrepresentation of Latinos in the juvenile
justice system, contends that Latinos receive harsher treatment than White youths
when charged with the same crime.

Woodhouse (2002) suggested that the problem in poor families was not a lack of
parenting skills, but a lack of economic opportunities that led to parents having to
work two to three jobs rather than having time to supervise their children, which
then results in youth committing delinquent acts. In some of his earlier studies, Hirschi
(1969) suggested that a lack of supervision contributes to delinquent behavior in
youth. The literature suggests that the link between youth who come from poor
families receiving differential treatment is very strong and policies for youth sentenced
as adults are geared toward poor and minority groups.
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VOICES FROM THE FIELD

Melissa H. Nolan, MS, LCSW

Social Work Manager, Maryland Office of the Public Defender

Agency Setting

The Maryland Office of the Public Defender (OPD) is a state agency with offices located
in 12 districts throughout the state. A district public defender runs each office. His/
her staff also consists of a deputy district public defender, assistant public defenders,
investigators, and support staff. Ten of the 12 districts also employ social workers in their
adult and/or juvenile units. The Office is responsible for providing legal representation
to indigent people charged with criminal offenses. In addition to the 12 districts this
agency also has a capital defense and two neighborhood defense divisions that employ
social workers to work with assistant public defenders to provide mitigation, sentencing
recommendations, and reentry services. There are also statewide divisions including
Appellate, Innocence Project, Child In Need of Assistance (CINA), Juvenile Protection,
and Legislative Affairs.

We recently adopted the team approach in which certain offices’ social workers are
assigned to teams with a supervising attorney, assistant public defenders, investigators,
social workers, and law interns. The teams meet regularly to discuss cases and work
together on the best approach for the client’s defense. We also expanded social work
services by incorporating social workers or social work interns in the following statewide
divisions: Child In Need of Assistance (CINA), Juvenile Protection, and Legislative Affairs.

Practice Responsibilities

When I first came to the office in 1992, I was assigned to the Juvenile Court Division
in District I (Baltimore City). My primary responsibilities were to conduct psychosocial
assessments of juvenile clients. This included working with the client, family, juvenile
justice, social services, and local education systems in designing disposition plans. My
advocacy skills were used in interagency meetings and court hearings. I prepared psy-
chosocial evaluations that were used in transfer-of-jurisdiction cases in which I also pro-
vided expert testimony on these cases. As the division grew, my responsibilities changed
to include supervision of staff social workers. In addition, I had an opportunity to develop
a social work intern program that included providing field instruction to area undergradu-
ate and graduate social work students.

After a recommendation to the administration to hire social workers to be placed in
the local districts, my responsibilities changed once more to my current position. I provide
clinical supervision to social workers working on their advanced licenses, consultation
to administration, district public defenders, and social workers; I hire and train new social
workers; and I coordinate with area colleges and universities to place social work interns
in district offices.

To ensure appropriate placements for our clients, I designed a resource book, “Resi-
dential Resource Guide for Juveniles: Instate & Out of State.” This guide is used both
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internally by social workers and assistant public defenders, as well as other court personnel
throughout the state. It is updated on a regular basis.

Expertise Required

The Social Work Manager of the OPD Forensic Social Work Program is a graduate of
an accredited graduate social work program and holds an advanced social work license
(i.e., in Maryland: Licensed Certified Social Worker–Clinical [LCSW-C]) to be able to
provide clinical supervision to other social workers. A successful manager should have
experience working directly with clients represented by the agency and have experience
or expertise in the areas of mental health, health, substance abuse, and cognitive impair-
ments. The social work manager needs to have strong advocacy and writing skills, as
well as knowledge of local and state resources to better equip him/her to provide
competent supervision and mentoring to staff social workers. Because district offices are
located in urban, suburban, or rural areas, it is essential that he/she have experience
working in different offices to understand local practices, resources, and systems. Knowl-
edge of the trends in forensic social work practice and the needs of individual districts
are essential for the social work manager to provide solid recommendations to the
administration.

Regarding the expertise required for all staff social workers, they are graduates of
an accredited graduate social work program and hold either the Licensed Graduate
Social Work (LGSW) license or the LCSW-C license. In addition, all OPD social workers
need to have experience or expertise in the areas of mental health, health, substance
abuse, and cognitive impairments. OPD social workers need to have strong advocacy
and writing skills, as well as knowledge of local and state resources. They work collabora-
tively with other state, residential, and community-based agencies to advocate for appro-
priate services for their clients. Assistant public defenders also rely on staff social workers
to prepare mitigation and sentencing reports to be able to testify at court hearings. Staff
social workers are often asked to conduct preliminary assessments for competency and
criminal responsibility. These preliminary assessments provide the assistant public defend-
ers the necessary information to hire outside experts who conduct additional evaluations
(i.e., neuropsychological, psychological, psychiatric, and psychosexual evaluations). As
the racial and ethnic makeup of our clients change, the need to have bilingual social
workers is becoming more necessary.

Our Office is committed to providing comprehensive training on the law, the legal
system, and working on an interdisciplinary “defense-based” team. We are also in the
process of obtaining the permission to hold continuing-education seminars in-house to
assist with maintaining appropriate licensure. These seminars will also assist social workers
with staying on the forefront of practice issues as they relate to our clients.

Practice Challenges

My primary challenge is identifying and understanding the unique needs of the individual
districts, especially in the area of social work service requests and resources. Most staff
social workers have limited experience in forensic social work, so I need to balance
training the social workers in “defense-based advocacy” and “neighborhood defense”
and training the districts in the wide range of services a social worker can provide to a case.

In my experience, a primary challenge of the staff social workers is to link their clients
to appropriate resources. Their clients are charged with a range of serious offenses, from
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simple assault to first-degree murder, these clients need treatment or rehabilitative services.
However, these charges have a stigma attached to them. Balancing the client’s needs and
protecting the community is a challenge, especially in areas with scarce or inappropriate
resources. An example is trying to find substance-abuse treatment for a client with mental
health diagnoses and cognitive limitations, who is charged with an aggravated assault.

Common Legal and/or Ethical Issues

A major legal/ethical issue our office has faced is explaining the attorney/client privilege
to social workers and the difference between the privilege a client has with his/her
attorney and the privilege a client has with a social worker. This required a concerted
effort by the training division, general counsel, and administration regarding social
workers being covered under the attorney/client privilege while working on the defense
team. A policy on privilege was drafted and presented to the State Board of Social Work
Examiners. Continual training is done with the district public defenders, assistant public
defenders, and social workers on this ethical/legal issue.

A second ethical issue our social workers face is developing appropriate sentencing/
disposition plans that balance what is in the “best interest” of a client and what the client
wants. Because all the staff social workers have some experience working in the mental
health or substance-abuse fields they are skilled in assessing those areas and determining
the need for services. However, their clients tend to have limited insight into their problem
areas and at times resist necessary treatment and just want “what is needed to do as
little time as necessary.”

Brief Description of Collaborative Activities
With Professionals and/or Other Stakeholders

Collaboration is an essential part of my job. I collaborate with area colleges and universi-
ties to provide internship opportunities for social work students. I also collaborate with
OPD district offices to help them identify best approaches to working with social workers
and how to allocate limited resources.

The collaborative activities that OPD staff social workers engage in depend on the
specific districts or divisions they work in. Examples of collaborative activities include:
developing education groups for families with incarcerated family members and groups
for reentry with the local detention centers, working on palliative care issues with local
detention centers, working with court personnel (i.e., judges, assistant states attorneys,
Department of Juvenile Justice and Parole and Probation) to advocate on behalf of client
who is involved in specialty court (i.e., Drug and Mental Health Courts). Working with
other state agencies (i.e., Substance Abuse, Mental Health and Developmental Disabili-
ties) to develop appropriate substance-abuse treatment for mentally ill and cognitively
limited clients.

A social work intern was assigned to the Legislative Affairs Division. She works on
identifying legislative issues, which she presents to the Division and then presents it to
delegates to determine how our office can affect legislation on behalf of our clients.

Additional Information

Developing more forensic social work positions starts with advocating in undergraduate
and graduate social work programs to develop more curriculums targeting this practice
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and then developing more internship opportunities. Starting with the schools will help
broaden the students’ minds to the importance of advocacy in the criminal justice system
both at the micro and macro levels.

Case Study

Brian, a 14-year-old Hispanic American, was charged with first-degree murder. Brian
was accused of fatally shooting a 16–year-old after a gang-related argument at the
park. There were several shots fired and the individual who was fatally wounded also
had a weapon. Brian is the product of a single-parent home and his family’s income
falls below the poverty line. Because of the family’s distressed economic situation,
Brian was not able to make bail or afford an attorney. Upon reviewing the facts of
the case, the prosecutor argued that this case should be tried in adult court. Brian’s
attorney argued against the case being waived because of lack of maturity of his client
and the possibility of cognitive defects. Because of Brian’s court-appointed attorney’s
lack of resources and insufficient time for Brian, coupled with the city’s tough stance
on gang-related violence; the judge ordered the case be tried in adult court.

This case is just one example of how a number of juveniles with similar profiles
are processed in the waiver system. The issue of differential treatment is not solely
contingent on one variable but as cited in the preceding example, the convergence of
several variables, such as race and economic status, can result in a juvenile being
expedited to adult court.

Policy Practice Implications
Many legislators believe that an effective deterrent to juvenile crime is to provide
tougher laws and harsher sentences. Unfortunately, these views are shortsighted
because they ignore the larger, more systemic problems of poverty, discrimination,
and family instability. It is vital that policymakers reexamine their stance on juvenile
crime and begin implementing laws that will address the root causes of juvenile crime
instead of creating laws that only address the end results of delinquency.

This chapter should be a reminder to forensic social work practitioners who work
with at-risk juveniles to examine every aspect of the child’s life before deciding on
the appropriate treatment plan. It should also remind the practitioner not to enter
into a therapeutic relationship with a youth with an inherent bias about the contribut-
ing factors of his or her delinquency. It has been a long-held belief that African
American youth from urban neighborhoods have a greater likelihood to commit
crimes. However, when these stereotypes are internalized by the social work commu-
nity without sound empirical evidence, they tend to create an atmosphere of prejudice
and unsubstantiated fear for the community in which these youth reside, which
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negatively impacts service delivery. Other segments of the population (i.e., rural, non-
Black youth) also are affected by misinformation, with interventions only modeled
for the “at-risk” community.

Risler et al. (1998) concluded that the relationship between poverty and juvenile
crime is not mutually exclusive; more research is needed to determine the strength
of this relationship to ensure effective treatment and equity in the criminal justice
system. Banks (2007) also stated that connection between geographic residence and
juvenile crime has to be further explored. It is imperative that social workers become
more cognizant of the different personal and environmental factors that contribute
to juveniles being charged as adults. The rise in the number of heinous crimes commit-
ted by juveniles illustrates the critical need for social workers to provide meaningful
research, practice, and advocacy for this population.
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Restorative Justice:
What Social
Workers Need to
Know 22

Katherine van Wormer

Forensic social workers, like other social workers, often deal with the stresses and
tragedies of life. In the juvenile and criminal justice systems, they may work as
correctional officers and correctional counselors in prisons, with juvenile offenders,
in programs for sexual offenders, and in victim assistance programs. And as indicated
in the other chapters of this volume, forensic social work also relates to legal issues
in traditional social work settings, such as child welfare. Although restorative justice
is associated in the public mind more with the correctional arena than with child
welfare, the principles of this philosophy cut across all areas of social work, wherever
there is conflict caused by wrongdoing that needs to be resolved.

Unlike child welfare, the correctional arena has been largely overlooked by the
social work profession as a major area of specialization and employment. This aban-
donment of the field, no doubt, was accelerated by the increasingly punitive nature
of corrections (Gumz, 2004). A related factor may be the marginal status that social
services hold throughout the criminal justice system (Orzech, 2006).

However, the role of social work within the legal system is changing significantly.
Rehabilitation of adult and juvenile offenders has returned as a major focus. Innovative
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approaches under the rubric of restorative justice are changing the landscape of social
work practice, particularly in the criminal justice system.

What Is Restorative Justice?
Let’s start with some real-life examples:

■ After several meetings with the facilitator-counselor, a woman visits her grand-
son in prison; the grandson is serving time for the murder of his father (his
grandmother’s son). As the youth cries at the pain he has caused, grandmother
and grandson express their love for each other in a deep embrace.

■ A boy who had burglarized a friend’s home sat with his family members in
a circle that included the victim and the victim’s family; after the victim told
her story of fear and anguish and the offender apologized, arrangements were
made for restitution.

■ A big boy, “the school bully” listens to his victims tell of their misery caused
by the threats and ridicule they have experienced from this classmate; shaken
by what he has heard, the “bully” promises not to continue acting like that
and to get help for his problems.

■ In a Native American peacekeeping circle, members of the community open
the session with a prayer and a reminder that the circle has been convened to
discuss the behavior of a young man who assaulted his sister in a drunken
rage; an eagle feather is passed around the circle, held by each speaker as he
or she expresses feelings about the harmful behavior.

These examples are descriptions of actual cases in which restorative strategies were
used to help repair a wrongdoing and bring about peace among parties in a dispute.
The first two examples are known to me personally; the latter two are based on those
found in the restorative justice literature. So what is restorative justice? As defined
by the Encyclopedia of Social Work (National Association of Social Workers [NASW]):

Restorative justice is an umbrella term for a method of handling disputes with its roots
in the rituals of indigenous populations and traditional religious practices. A three-pronged
system of justice, restorative justice is a non-adversarial approach usually monitored by
a trained professional who seeks to offer justice to the individual victim, the offender, and
the community, all of whom have been harmed by a crime or other form of wrongdoing.
(van Wormer, 2008, p. 531)

Operationalizing Restorative Justice

Derived from indigenous and religious forms of justice, restorative justice is a concept
that transcends national borders. Today, restorative initiatives are being introduced
worldwide in its many varieties as forms of resolving conflict and of meting out
justice to victims of wrongdoing. Along with members of the legal profession, child
welfare workers, and school authorities, social workers have been actively involved
in this movement.



301Chapter 22 Restorative Justice: What Social Workers Need to Know

Current trends in dispensing justice fall within three general areas—family group
conferencing, victim–offender conferencing, and reparations. These trends in restor-
ative justice are highly relevant to social work values and practice frameworks. At
the intersection of policy and practice, restorative initiatives closely parallel the
empowerment and strengths-based perspectives of social work.

Restorative justice not only refers to a number of strategies for resolving conflicts
peacefully but also to a political campaign of sorts to advocate for the rights of victims
and for compassionate treatment of offenders. Rather than emphasizing the rules that
have been broken and the punishment that should be imposed, restorative approaches
tend to focus primarily on the persons who have been harmed (United Nations, 2006).
A restorative justice process does not necessarily rule out all forms of punishment
(e.g,. fine, incarceration, and probation), but its focus remains firmly on restorative,
forward-looking, and least restrictive alternatives. Instead of incarceration, for exam-
ple, the option of community service coupled with substance-abuse treatment might
be favored. Instead of the death penalty in homicide cases, a long prison term might
be seen as more humane and reflective of the values of a just society.

A growing international movement, restorative justice neatly achieves the NASW
ethical standard (NASW Code of Ethics, 1996, 6.04c) which states that “social workers
should promote conditions that encourage respect for cultural and social diversity
within the United States and globally.” The United Nations, in fact, has taken notice
of alternative forms of justice, such as offender/victim mediation and informal means
of dealing with certain crimes as a development consistent with human rights
initiatives.

Worldwide, restorative justice has come a long way since two probation officers
first pushed two tentative offenders toward their victim’s homes in 1974 in Ontario
(Zehr, 1995). Restorative justice has variously been called “a new model for a new
century” (van Wormer, 2001), “a paradigm shift” (Zehr, 1995), and “a revolution”
(Barajas, 1995,). This model originated in practice and experimentation; the concepts
and the theory came later (Zehr, 2002).

The peacemaking powers of the restorative process are well recognized. Instituting
such programs entails a new way of thinking about justice and change of heart as
well as a change of mind. The best known restorative justice programs offer victims
a carefully facilitated encounter with either their personal offender or offenders of
other victims (Zehr, 2001). This vision of justice comes in many forms and shapes, as
a visit to www.restorative.org will confirm. Restorative principles are seen in the
settlement of school disputes, such as bullying on the playground, as well as in the
formalized meeting of a murderer and the victim’s family years after the crime for
the purpose of enhancing healing. Sometimes forgiveness even occurs, most often
not. But research generally shows that the participants report a high level of satisfaction
following encounters in which crime victims confront their offenders in victim–
offender mediation (Umbreit, 2001).

Review of the Social Work Literature

As of August 16, 2008, Social Work Abstracts lists 9 articles and other writings under
the heading “restorative justice” from 1998–2008. (In contrast, Criminal Justice Abstracts
lists 497 during the same time period.)
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Turning to relevant sources not listed in Social Work Abstracts, restorative justice
got its start with the work of Mark Umbreit, the Director of the Center for Restorative
Justice and Mediation and Professor of Social Work at the University of Minnesota,
who clearly is the most prolific and widely cited of all the writers in this field. Although
his books (for example, The Handbook of Victim Offender Mediation, 2001) do not take
any special note of the social work profession, two of his articles do so. His
groundbreaking article on victim–offender mediation details the role played by two
co-mediators, both trained social workers, in mediation between an offender and the
victims he had burglarized (Umbreit, 1993). In his analysis of data from several
Canadian community programs, Umbreit acknowledges the vital role that social work-
ers play in victim–offender mediation as community organizers, program developers,
trainers, and mediators.

Barsky (2001), who also has a Canadian perspective, makes a strong case for the
social work curriculum to include the theory and principles of family mediation. Skills
of group conferencing can be applied to dealing with concerns between the child
welfare agency and family in parent–child conflict, for example. In interdisciplinary
teams, social workers can advocate for culturally appropriate models and raise aware-
ness of gender-based power imbalances in relationships and of the possibility of wife
abuse. Two Canadian social work educators, Burt Galaway and Joe Hudson (2006),
have edited the volume, Restorative Justice: International Perspectives. This volume is
especially useful in providing detailed descriptions of Canadian indigenously based
practices, such as circle sentencing. Both social work educators who got their training
in Canada, Galaway and Hudson (2006) have also edited the definitive study on
family group conferencing. Their text, Family Group Conferencing: New Directions in
Community-Centered Child and Family Practice, describes one model of which all social
workers interested in child welfare innovation and juvenile justice should be aware.

Elsewhere, restorative justice has been presented as an antidote to oppressive
judicial practices in Confronting Oppression, Restoring Justice (van Wormer, 2004). More
recently the extent to which social work’s strengths perspective is compatible with
the principles of restorative justice has been shown. As a result an integrated model
known as the strengths-restorative approach has been constructed (van Wormer, in
press). The paradigms of justice as presented in van Wormer’s recent text are designed
to attend to female victimization issues, including male and female sexual offending
within a combined strengths-based and restorative justice context. The paradigm
compares the assumptions of the standard retribution model with those of an approach
that seeks to restore peace by building on people’s strengths. In the paradigm a
table is divided into three sections to correspond to each of the three components of
restorative justice—victim, offender, and community—that are most strongly affected
by crime or some other act that has generated harm. Whereas assumptions of the
retribution model focus on wrongdoing as an act against the state, the strengths-based
restorative model sees crime as an act against the person and the community as well
as the state. The emphasis is on reparation and healing for all parties, rather than on
punishment. In contrast to the winner and loser concept of the adversarial system
of justice, here dialogue and truth-telling, prevention of further wrongdoing, and
empowerment for all parties are stressed.

The field of corrections is one in which treatment professionals such as social
workers and correctional counselors have been less prominent since the 1970s, when
the focus on punishment and mandatory sentencing replaced the focus on rehabilita-
tion (Gumz, 2004; van Wormer, 2006). A clash between the values of members of the
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helping professions and correctional administrators in the criminal justice system
became apparent. Correctional counselors were socialized into the predominant ideol-
ogy of the Samenow school of treatment—an approach aimed at the errors in thinking
that offenders have “a criminal mind.” Although this one-size-fits-all approach contin-
ues to be taught to those working with male and female offenders, rehabilitation is
making a comeback in hopes of reducing the very high recidivism rates that are
associated with the present system (van Wormer, in press). The introduction of restor-
ative strategies, especially within prison walls, is a part of this new emphasis.

Varieties of Restorative Justice
All of the models discussed in this section—victim–offender conferencing, reparative
boards, family group conferencing, healing circles—are relevant to forensic social
work and collaboration. Victim–offender conferencing is relevant to victim advocacy
work; family group conferencing to child welfare work and to work with minority
groups within extended family structures; and healing circles to school social work,
addictions treatment, and community organization. Policy advocates and lobbyists
will want to keep abreast of treatment-evaluation findings so they can conduct cost-
effectiveness analyses. (The best U.S. resource for current data on treatment evaluation
is found on the Web site of the University of Minnesota’s Center for Restorative Justice
and Peacemaking at http://ssw.che.umn.edu/rjp.)

At the micro level, restorative justice is played out as conferencing between victims
and offenders; the rituals take place in family groups and healing circles. At the macro
or societal level, where the wrongdoing has been on a global scale, restorative justice
takes the form of reparations or truth commissions to compensate for the harm that
has been done. Common to all these models is restoring justice. The magnitude of the
situations ranges from interpersonal violence to school bullying to mass kidnappings to
full-scale warfare. Of most relevance to social work practice are the following forms of
restorative strategies: victim–offender conferencing, reparations, family conferencing,
and healing circles.

Victim–Offender Conferencing

In its most familiar variation, victim–offender conferencing operates through the
criminal justice system. In a court-referred process, victims and offenders meet in a
circle to communicate their feelings and work out restitution agreements (for a full
description, see Bazemore & Umbreit, 2001).

Social work professor Marilyn Armour (2002), Director of the Institute for Restor-
ative Justice and Restorative Dialogue at The University of Texas at Austin, writes
enthusiastically of the emerging initiative of victim–offender dialogue in cases of
homicide. Because family victims often crave information about the crime that took
their loved one, as Armour states, they sometimes request a meeting at the prison
with the murderer. Such a process, when well planned and monitored, accords the
homicide survivors the recognition they were previously denied by the state’s need
to bring the murderer to justice. Moreover, such a process is affirming in offering the
survivors the opportunity to tell the offender how the crime affected them.

Increasingly common are victim-impact panels in which victims/survivors give
a presentation to reveal the impact of a crime on their lives. These panels, typically,
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are arranged by victim assistance programs, correctional staff, and trained volunteers.
Sometimes following extensive preparation, victims/survivors meet with the very
offenders who have so altered their lives. Within prison walls, members of victim-
impact panels speak to inmates. The purpose of these panels is to enable offenders
to empathize with victims or family members for their loss.

Social workers are actively involved in every area of victim–offender conferencing.
As noted by Umbreit (2006), mediation, as an expression of restorative justice, is an
emerging area of social work practice with youth in the justice system. During the
1990s, as Roberts and Brownell (1999) indicate, steady progress was made toward
implementing a community restorative justice model in various parts of the United
States. Forensic social workers are leading the way in expanding restorative pro-
grams nationwide.

Within the field of corrections, there are few better examples of evidence-based
practices than victim–offender mediation, according to Umbreit (interviewed by Fred,
2005). In Facing Violence, which focuses on restorative programs in Texas and Ohio
that handle cases involving severe violence, Umbreit, Vos, Coates, and Brown (2003)
found that 8 out of 10 participants (victims and offenders) in the dialogue sessions
reported major life changes occurring as a result of the program.

Reparations

The traditional means of righting wrongs often occurs through a lawsuit followed by
the threat of an adversarial trial. As described by Zehr (2001): “The adversarial setting
of the court is a hostile environment, an organized battlefield in which the strategies
of aggressive argument and psychological attack replace the physical force of the
medieval duel” (p. 192).

One side wins and one side loses in such cases. Great legal expenses are involved
in cases that make it to court, and sometimes huge winnings to the plaintiff and his/
her representing law firm. But lawyers choose their personal injury cases carefully.
Most situations do not qualify for economic reasons, mainly because the potential
defendants do not have sufficient resources to make a lawsuit worth the effort and
expense. The threat of a lawsuit serves some purposes in society in protecting the
public from harm, but in most situations is not a practical means of resolving disputes
and compensating victims.

Sometimes reparations do not involve money at all as in the Hawaiian ritual of
ho’oponopono. Social workers in Hawaii have been quietly incorporating this Native
Hawaiian culturally based tradition into their human service interventions. Hurdle
(2002) chronicles how social workers in collaboration with Hawaiian elders worked
to revitalize the use of ho’oponopono, an ancient Hawaiian conflict-resolution process.
This model is embedded in the traditional Hawaiian value of extended family, respect
of elders, need for harmonious relationships, and restoration of good will or aloha.
The process is ritualistic and follows a definite protocol. With a facilitator in tight
control of communication, the opening prayer leads to an open discussion of the
problem at hand. The resolution phase begins with a confession of wrongdoing and
the seeking of forgiveness. Uniquely, as Hurdle relates, all parties to the conflict
ask forgiveness of each other; this equalizes the status of participants. This process
effectively promotes spiritual healing and can be used in many contexts. In drawing
on guidance of the Kupanas (or wise elders) and a reliance on the family as a natural
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resource in relieving social problems, social workers are tapping into the community’s
natural resources, a cardinal principle of the strengths perspective (Heffernan, John-
son, & Vakalahi, 2002).

An example of reparations that involve monetary awards is described in one rare
case of resolution following a proven complaint of sexual abuse perpetrated by a
priest. This case, described in a newspaper article, involved an especially flagrant
example of priest abuse from the diocese of Providence, Rhode Island (Carroll, 2002).
This matter involved lawsuits filed by 36 people who were sexually abused. What is
remarkable about this resolution is that it was arrived at not through adversarial
procedures but through marathon conferencing sessions. Church representatives
treated the survivors with empathy. Instead of attacking the victims’ stories, church
officials showed compassion; sincere apologies were offered. Final settlements varied
in amounts proportionate to the severity of the abuse and the extent of pain and
suffering. Consistent with the principles of restorative justice, the emphasis was on
helping the victims, church, and community heal from the wrongs that had been done.

Restorative initiatives are not limited to work with individuals and families, but
also can be successfully applied to the unjust treatment of whole populations. At the
macro level, reparation is the form of restorative justice that occurs outside of the
criminal justice and child welfare context. In these scenarios the violator is the state:
Wartime persecutions, rape of the land, slave labor, and mass murder are forms of
crimes against humanity that demand some form of compensation for survivors
and their families, even generations later, as long as the wounds are felt. The Truth
Commission held in South Africa to address the wounds inflicted by Apartheid is
one of the most powerful examples of restoration. Compensation came in the form
of public testimony and apology (Green, 1998).

Reparations often involve monetary exchange in addition to public acknowledg-
ment of responsibility for the crimes against humanity. Demands for compensation
by African Americans for the cruelty inflicted on their ancestors through the slave
trade and subsequent slavery have received much attention in recent years, but the
wrongs have not been redressed. Similarly, the Australian government continues to
deny reparations to the aboriginal people for their “stolen childhoods,” a reference
to the earlier policy of removing the children of mixed blood and placing them with
White families. Reparations have also been denied to the Korean relatives of innocent
civilians slaughtered during the American–Korean war.

Successful examples of reparations are U.S. compensation to families of Japanese-
Americans held in concentration camps during World War II, and German compensa-
tion to survivors of slave-labor camps. Although social workers have not been involved
in any official way in the rewarding of reparations, the values represented in this
peacemaking process are highly consistent with social work values, most particularly
in regard to social justice, human rights, and empowerment of marginalized
populations.

Family Group Conferencing

Developed from the Maori tradition in New Zealand, where it has become a state-
sanctioned process, family group conferencing involves the community of people
most affected by a situation in need of resolution. Child abuse is a typical example
of a problem that can be resolved by a conference of caring and responsible members
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of the extended family. The similarities between restorative and aboriginal forms of
justice coupled with the failure of the existing criminal justice system to deal with
the problems of indigenous populations has enhanced its enthusiastic acceptance in
New Zealand as in Northwest Canada (Roach, 2000). With the passage of the Sentenc-
ing Act of 2002, New Zealand enacted new legislation to make restorative justice
processes that had formerly been used with juveniles and families in the child welfare
system also available for adult offenders (“New Zealand Expands,” 2002).

Actively involved in setting up the conference, social workers then take a back
seat to allow the participants to come up with an appropriate sanction or solution.
This process is empowering to the community and highly applicable not just for
resolution in the criminal justice realm, but also in matters pertaining to child welfare
as addressed by the child welfare system (Adams, 2002). Social workers help oversee
and monitor the arrangements reached by extended family members as to how the
child’s safety can be ensured.

Healing Circles

This innovative approach is relevant for work with victims/survivors who need family
and or community support following the trauma caused by a crime. The format is
ideal for recovering alcoholic/addicts who wish to be reconciled with loved ones.
The Toronto District School Board has adopted this approach for situations in which
students have victimized others at school (“Healing Circle Shows,” 2001). All the
people touched by the offense gather together, review the incident or incidents, try
to make sense of it, and, they hope, reach a peaceful resolution.

Common to all these examples of restorative strategies are an emphasis on face-to-
face communication, truth-telling, personal empowerment, and healing by all parties to
the wrongdoing. Relevant to social work innovators, all four of the strategies just
outlined can be developed on a collaborative basis, involving, where appropriate,
criminal justice agencies, social service agencies, and community associations (United
Nations, 2006). In the absence of collaborative arrangements, it is likely that difficulties
will be experienced in securing referrals from the courts, the prosecutor’s office, victim-
assistance organizations, and other required supports.

Relevance to Social Work Values and Education
The mission of social work is rooted in a set of core values. According to the NASW
Code of Ethics (1996: Preamble), the core values of social work are: service, social justice,
dignity and worth of the person, importance of human relationships, integrity, and
competence. Restorative justice clearly relates to all these values but most especially
to social justice or fairness in treatment under the law and to integrity because of its
emphasis on truth-telling in these person-centered proceedings (van Wormer, 2004).

The standards for social work education, which went into effect in July 2002,
stress the necessity for social work programs to include spiritual development as
central to an understanding of human behavior in the social environment (Council
on Social Work Education, 2002). This important addition to the Educational Policy and
Accreditation Standards recognizes the key role that religion and spirituality play in
the lives of many of our clients and of the strengths that may accrue through these
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sources. The rituals pertaining to healing circles often start and end with prayers,
depending on the religious preferences of the participants.

Peacemaking circles, as Pranis (2001) indicates, engage the spiritual dimension
of human experience in theory and practice. Enhancing empathy for another’s pain,
as Pranis further suggests, is a powerful for social justice, and defining restorative
justice in terms of empathy takes us out of the confines of religion into the realities
of community living and decision making. Nevertheless, there is often a religious
aspect to restorative practice as well. This aspect arises in much of the victim–offender
work, religious devotion on the part of volunteers, religious conversion by the offend-
ers in prison, and the whole forgiveness theme.

The teachings of restorative justice are consistent with those of the world’s great
religions, with the Jewish concept “tikkun”—to heal, repair, and transform the world
and with the Christian notion of forgiveness and belief in the duty to overcome evil
with good. From the East, Confucianism supports the theory that human nature is
basically good. Confucius taught his disciples the principle of ren or truthfulness and
kindness. Confucianism, according to Hui and Geng (2001), advocates a restorative
approach to matters of crime and justice. It assumes, first and foremost, that the first
victim of any criminal offense is the offender.

Research Findings Concerning
Intervention Effectiveness
The best evidence for treatment effectiveness, as we know, is found in experiments
that compare a group that received an intervention with a control group that did not
on certain significant variables that can be measured. Such studies in the field of
restorative justice have been rare. Most research in the field uses follow-up investiga-
tions of the extent to which participants are satisfied with the process; results have
been consistently favorable (Umbreit, 2001). In the interests of obtaining more rigorous
research results, Strang (2004) conducted a series of randomized controlled trials in
Canberra, Australia, in which juveniles who had committed property or violent crimes
were assigned to either restorative conferences or court hearings. The research involved
over 5,000 participants and took place over several years. The findings on the whole
were positive. Compared to victims who were involved in the conventional courtroom
form of justice, participants in restorative justice processes expressed significantly
reduced fear that the offender would harm them, far fewer of these victims expressed
a wish to harm their offender if they had the chance, and the large majority of victims
in the experiment received an apology compared to victims who went to court.
Conference participants also experienced significant decreases in anger and increases
in sympathy toward their offenders, as well as decreased anxiety. Results with the
juvenile offenders, especially among aboriginal youth, were less positive. The fact that
police officers head the conferencing is suggested as the reason for the poor outcomes.

The Jerry Lee Center of the University of Pennsylvania presently is replicating
the Australian study in Britain. Funded by the British Home Office, this research is
focused for the first time on adult offenders with conferences introduced both pre-
and postsentencing for offenses including robbery, assault, and burglary (Porter, 2006).
Research results will be measured across the participants’ lifetimes. Other research
in Britain on the restorative processes that are taking place provide very encouraging
results. More research is needed, however, on effectiveness of restorative interventions
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in situations of serious violence and more research in general on the impact of this
conferencing on offender attitudes and recidivism rates.

Case Study

Sarah was only 14 years old when her father was killed. As an adult, consumed with
anger, Sarah had spoken before a parole board, begging them not to release Jeff,
her father’s killer. Now, more than 2 decades later, she was plagued with memories
and a sense of grief and loss. Her role in the restorative justice process is described
in an article in Social Work Today by Orzech (2006). To guide the process, Mark
Umbreit became Sarah’s social worker; he spent 1 year working with Sarah as the
family survivor to help prepare her for the journey she would make inside the gates
of a maximum-security prison to spend 5 hours with the man who had brutally murdered
her father. Umbreit also helped prepare the offender, Jeff, for the conferencing that
would later take place. Following the meeting with Jeff, “Sarah spoke of how the
encounter had been like going through a fire that burned away her pain and allowed
the seeds of healing to take root in her life” (Orzech, p. 34). The meeting had an
equally powerful effect on Jeff as well.

Restorative justice processes within the criminal justice system, such as this one
involving a case of homicide, inevitably are highly emotional experiences for both
parties. This is an area that is ripe for forensic social worker involvement. Such
innovations within the prison system are creating new professional roles for social
workers, as Orzech suggests. In fact, hundreds of similar meetings between victims
and offenders involved in violent crimes have taken place in recent years.

Summary and Conclusions
Restorative justice principles effectively bridge the gap between the formality of con-
ventional criminal justice processes and the social work ethos. In its incorporation
of activities related to personal and community empowerment, spirituality, conflict
resolution, healing of relationships through dialogue, and learning techniques of
decision making inspired by indigenous people’s traditions, restorative justice effec-
tively links practice with policy.

Restorative justice programs are proliferating around the world and becoming
established in this country through cultural transmission. Social work educators can
play a major role through theory development and inspiring students to pursue
application of restorative principles to a wide range of practice areas. To date, despite
the work of a number of dedicated social work researchers, the social work profession,
at least in the United States (though not in New Zealand or Canada), has failed to exert
leadership in teaching about, writing about, or setting up restorative justice programs.

The challenge to policy planners is to learn ways of making correctional strategies
more consistent with social justice and to participate in the planning, research, policy
making, and facilitation aspects of this more humanistic form of justice.
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Web Resources on Restorative Justice
Center for Restorative Justice and Peacemaking: http://rjp.umn.edu/
Community Justice Institute: http://www.cji.fau.edu/overview.html
International Institute for Restorative Practices: https://www.iirp.org/index.php
Restorative Justice Online: http://www.restorativejustice.org/
Restorative Justice Consortium: http://www.restorativejustice.org.uk
Restore Justice: http://www.restorejustice.com/
Victim Offender Mediation Society: http://voma.org/index.html

References
Adams, P. (2002, February). Learning from Indigenous practices: A radical tradition. Paper presented at

the Council on Social Work Education Conference, Nashville, TN.
Armour, M. P. (2002). Journey of family members of homicide victims: A qualitative study of their

posthomicide experience. American Journal of Orthopsychiatry, 72, 372–382.
Barajas, E. (1995) Moving toward community justice: Topics in community corrections. National Institute

of Corrections. Retrieved from http:alternet.deschutes.org/juvenile/movingtoward.htm
Barsky, A. (2001). Understanding family from a social work perspective. Canandian Social Work Review,

18(1), 25–46.
Bazemore, G., & Umbreit, M. (2001, February). A comparison of four restorative conferencing models.

Juvenile Justice Bulletin. Washington, DC: U.S. Department of Justice.
Carroll, M. (2002, September). $13.5 million settlement in Rhode Island clergy abuse. The Boston Globe.

Retrieved September 15, 2007, from www.boston.com/globe/spotlight/abuse
Council on Social Work Education (CSWE). (2002). Standards on educational policy and accreditation.

Alexandria, VA: Author.
Fred, S. (2005, February). Restorative justice: A model of healing. NASW News, p 4.
Galaway, B., & Hudson, J. (Eds.). (2006). Restorative justice: International perspectives. Monsey, NY:

Criminal Justice Press.
Galaway, B., & Hudson, J. (Eds.). (2006). Family group conferencing: New directions in community-centered

child and family practice. Edison, NJ: Aldine.
Green, C. (1998, January 11). Without memory there is not healing. Parade, pp. 5–7.
Gumz, E. (2004). American social work, corrections and restorative justice: An appraisal. International

Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 48, 449–460.
Healing circle shows offenders their human toll. (2001, May 26). Toronto Star, p. N01.
Heffernan, K., Johnson, R., & Vakalahi, H. (2002, October). A Pacific Island approach to aging. Paper

presented at the Baccalaureate Program Directors Conference, Pittsburgh, PA.
Hui, E., & Geng, K. (2001).The spirit and practice of restorative justice in Chinese culture. In M. Hadley

(Ed.), The spiritual roots of restorative justice (pp. 99–118). Albany, NY: State University of New
York Press.

Hurdle, D. (2002). Native Hawaiian traditional healing: Culturally-based interventions for social work
practice. Social Work, 47, 183–192.

National Association of Social Workers (NASW). (1996). Code of ethics. Washington, DC: NASW Press.
New Zealand expands official recognition of restorative justice. (2002, October 2). Restorative justice

online. Retrieved August 2007, from www.restorativejustice.org/rj3/Feature
Orzech, D. (2006). Criminal justice social work—New models, new opportunities. Social Work Today,

6(6), 34–37.
Porter, A. (2006, April 13). The Jerry Lee program research on restorative justice: Promising results. Restorative

Practices E Forum. International Institute for Restorative Practices. Retrieved August 2008,
from www.iirp.org

Pranis, K. (2001). Restorative justice, social justice, and the empowerment of marginalized populations.
In G. Bazemore & M. Schiff (Eds.), Restoring community justice: Repairing harm and transforming
communities (pp. 287–306). Cincinnati, OH: Anderson.

Roach, K. (2000). Changing punishment at the turn of the century: Restorative justice on the rise.
Canadian Journal of Criminology, 42, 249–282.



310 Part VI Forensic Practice in Juvenile and Criminal Justice

Roberts, A., & Brownell, P. (1999). A century of forensic social work: Bridging the past to the present.
Social Work, 44, 359–369.

Strang, H. (2004). Repair or revenge: Victims and restorative justice. New York: Oxford University Press.
Umbreit, M. (1993). Crime victims and offenders in mediation: An emerging area of social work

practice. Social Work 38(1), 69–73.
Umbreit, M. S. (2001). The handbook of victim offender mediation: An essential guide to practice and research.

San Francisco: Jossey-Bass.
Umbreit, M. (2006). Restorative justice through mediation: The impact of programs in four Canadian

provinces. In B. Galaway & J. Hudson (Eds.), Restorative justice: International perspectives (pp.
373–385). Monsey, NY: Criminal Justice Press. (Original work poublished 1996)

Umbreit, M., Vos, B., Coates, R., & Brown, K. (2003). Facing violence: The path of restorative justice and
dialogue. Monsey, NY: Criminal Justice Press.

United Nations (UN). (2006). Handbook of restorative justice programmes. Vienna: UN Office on Drugs
and Crime.

van Wormer, K. (2001). Counseling female offenders and victims: A strengths restorative approach. New
York: Springer Publishing Company.

van Wormer, K. (2004). Confronting oppression, restoring justice: From policy analysis to social action.
Alexandria, VA: CSWE.

van Wormer, K. (2006). Introduction to social welfare and social work: The U.S. in global perspective. Belmont,
CA: Wadsworth.

van Wormer, K. (2008). Restorative justice. In Encyclopedia of social work (20th ed., pp. 531–532). Washing-
ton, DC: NASW Press.

van Wormer, K. (in press). Counseling female offenders: A gender-sensitive approach. New York:
Lyceum Books.

Zehr, H. (1995). Changing lenses: A new focus for crime and justice. Waterloo, ON: Herald Press.
Zehr, H. (2001). Transcending: Reflections of crime victims. Intercourse, PA: Good Books.
Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Intercourse, PA: Good Books.



Part VII
Diversity, Human
Rights, and
Immigration



This page intentionally left blank 



Human Rights:
Some Implications
for Social Work 23

Rosemary A. Barbera

Social work’s commitment to social justice, human rights, and multiculturalism is well
known and well documented (Boyle, Nackerud, & Kilpatrick, 1999; Gil, 1998; Ife, 2001;
Mama, 2001). “Social work and human rights have a very close relationship” (Eroles,
1997, p. 56). This relationship calls on social workers to be active in the construction
of a new reality so that the human rights of all are respected. Human rights issues
permeate all parts of the social realities in which social workers find themselves in
the United States, both professionally and personally. Social workers are on the front
lines, working with those persons and communities that have been exploited by social
conditions that perpetuate massive human rights violations. As a result, social workers
should be very familiar with human rights (Sánchez, 1989), integrating human rights
into their daily practice. In fact, the International Federation of Social Workers (IFSW)
and the International Association of Schools of Social Work (IASSW) consider it impera-
tive that social workers commit themselves fully to the promotion and protection of
human rights without reservation (Eroles, 1997). Unfortunately, this is not always the
case in the United States, where the population is not educated in the language of
human rights.

313
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Social workers also “uphold and defend the dignity of each person’s worth”
(IFSW, 2004), approaching their work with this dignity in mind. However, often the
forces of society and structural inequalities mean that “real human beings suffer
(because) human rights are not protected” (DaLaet, 2006, p. 1). This is especially true
with regard to the prison system in the United States, where human rights violations
run rampant (Golembeski & Fullilove, 2005), as youth are tried as adults and minorities
are overrepresented. As a result, the dignity and worth of all humans is severely
compromised as there is a clear relationship between human rights and human needs
(Wronka, 1995). Wronka stated that the goal of human rights is to fill these human
needs: biological (to eat and have shelter), social–psychological (to feel affiliated and
loved), productive–creative (to work and create), security (to have privacy and be
secure in one’s person), and spiritual (to worship and find meaning in one’s existence).
There are clear implications for social workers who strive to respectfully partner with
clients to fulfill the client’s needs and gain respect for her or his human rights. In
fact, in Latin America, social workers recognized that “with the introduction of human
rights into the daily work of social workers, the profession became much more mean-
ingful” (Sánchez, 1989, p. 20) and more effective in creating real change.

This chapter addresses the implication of human rights for social workers. It offers
some background on the concept of human rights, with emphasis on the relationship
between human rights and social work and human rights and the law. It includes a
discussion of the implication of human rights for social work education and social
work practice, with a focus on building community. It also discusses obstacles to
social work practice from a human-rights perspective, and concludes with a discussion
on how social work needs to change to have consistency between discourse and action.

Human Rights
“Today, the language of human rights has become a prominent tool” (DeLaet, 2006, p.
xiii) that is used throughout the world governments, nongovernmental organizations
(NGOs), and social movements. However, although the discourse on human rights
has increased, the application of that discourse seems to be lacking as evidenced by
the growth of poverty and exploitation related to the growth of neoliberal globalization.
When human rights are not protected; that is, when the discourse remains discourse
and is not applied, “real human beings suffer” (DeLaet, 2006, p. 1).

The term “’human rights’ refers to a significant number of rights that each human
being deserves; it is what many jurists of international humanitarian law refer to as
‘basic rights’ ” (Barbera, 2007, p. 68). These basic rights include the right to housing,
health, equitable education, a job at a living wage; in sum, to live a life of dignity
and worth. And according to “the keystone instrument of human rights, the Universal
Declaration of Human Rights (UDHR), adopted unanimously by the United Nations’
General Assembly in 1948” (Bricker-Jenkins, Barbera, & Young, 2008, p. 263), “all are
equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection
of the law” and all have certain rights in front of the criminal justice system (see
Articles 7–13 of the UDHR). Given the disproportionate number of people of minority
status inhabiting the jails and prisons in the United States, and the disproportionate
number of economically exploited persons in prison or jail, we can see that there is
a link between violations of certain human rights as defined by the UDHR and
imprisonment in the United States. Therefore, the original violations to the human
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rights of housing, education, and jobs that pay a living wage are exacerbated by
further violations of the right to be equal in front of the law, to no cruel or unusual
punishment. In this way, there is a clear role for forensic social workers to advocate
with and on behalf of people in prison so that their human rights both within and
without the penal system and are respected.

Human Rights and Social Work Practice
The basic human rights just mentioned are central to social work practice. “No society
can call itself truly civilized, or truly committed to human rights, until this minimal
protection of first generation rights is effectively achieved. A social worker that is
committed to a human rights philosophy must also be committed to working towards
such a goal” (Ife, 2001, p. 95). To successfully work toward the goal of human rights
for all, “social workers need to regard human rights violations or denials as systemic
in origin and to address fundamental structural issues through their practice” (Ife,
2001, p. 45). Therefore, it is clear that social workers should no longer spend most of
their time asking people to adjust to a dysfunctional society; rather, we are called to
intervene in ways that change the exploitative, unjust structures that perpetuate injus-
tice, oppression, and violations of human rights. It is, therefore, the role of social
workers to denounce violations of human rights (Sánchez, 1989).

This becomes especially clear when we think about the fact that human “rights
are intimately linked to the idea of ‘quality of life’ ” (Cáceres, 2000, p. 19) and many
people who end up in prisons and jails in the United States do so because of a poor
quality of life (Golembeski & Fullilove, 2005). Social workers spend a good deal of
their professional time trying to work with people to improve the living conditions
that lead to a negative quality of life for the world’s vast majority.

Wainwright (2000 p. 251) noted that “economic and social rights can be protected
at a time when poverty and exclusion are recognized as major challenges.” The lack
of respect for economic, social, and cultural human rights further alienates those
members of society who already live on the fringe and are already the most vulnerable.
Indeed, it is the role of social workers to work in partnership with the most vulnerable
members of society to ensure that such rights are respected and to ensure “continuous
improvement in living conditions” (Wainwright, 2000, p. 252) and quality of life.

Social work that grows from a human rights perspective helps us attain the very
basis of our professional principles: the preoccupation with serving and being useful
to the weakest members of society, by specifically confronting social problems until
we are able to assure that the necessary conditions which guarantee that all basic
necessities are met (Sánchez, 1989). As a result “social workers have as their task the
transformation of societal conditions” (Eroles, 1997, p. 26), which is an ethical–political
commitment. Therefore, to be ethical, it is imperative that social work practice is
rooted in human rights.

Social work practice from [a human rights] framework requires three elements: a theoretical
base that gives us a framework for action; action in both the popular/grassroots and
professional arenas; and, an organization ideology with three elements: 1) a commitment
to basing our work in the knowledge of the people; 2) an ethical commitment to work in
partnership with the most affected to ensure human rights; and, 3) interaction with other
social actors towards a practice oriented towards social change. (Eroles, 1997, pp. 28, 29)
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This framework calls on social workers not to see people as “clients” or “others.”
Such a viewpoint makes it easier to objectify people and reduce them to their conditions
in life. Rather, social workers are called to form partnerships with the people for
whom they are working, recognizing that all human beings are actors and can be
agents for change.

However, we must be cautious not to fall into the trap of saying one thing while
practicing another. “Human rights seems to be a new fad since people from all walks
of life and beliefs are discussing this theme.…In this way, however, human rights
have been distorted” (Johansson, 1989, p. 33). But for social work and social workers,
human rights should be the basis of our action and our work. Human rights are
nonnegotiable and we must work to change not only the conditions that lead to the
violations of human rights, but also the conditions within our agencies and institutions
that do not permit us to practice social work from a human rights framework.

Human Rights and the Law
Human rights law represents a significant paradigm shift as it recognizes that humans
are not just subjects, but are also actors (DeLaet, 2006). A major step in this paradigm
shift occurred in 1948 when the United Nations’ Declaration of Human Rights was
signed. “As a resolution passed by the General Assembly, the UDHR is a nonbinding
document” (DeLaet, 2006, p. 30). Subsequently, two international conventions were
developed to codify the aspirations of the UDHR—the International Covenant on
Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social, and
Cultural Rights. “Both documents were signed in 1966 and entered into force in 1976.
As treaties that must be signed and ratified in order to enter into force, both covenants
are binding under international law” (DeLaet, 2006, pp. 30–31). Because many interna-
tional human rights conventions have not been ratified by the United States, their
conditions or guidelines are not legal here (Williams, 2001, p. 833). Regarding these
two covenants, the United States has only signed and ratified the first covenant and
not the second.

This is also true of other international conventions. For example, the United States
and Somalia are the only countries that have not ratified the UN Declaration on the
Rights of the Child. And, in 1996, the United States was the only country to reject
the right of housing at the Habitat Conference, and the right to food at the World
Food Summit (Mittal & Rosset, 1999, p. xii): “Melissa Kimble, the head of the United
States government delegation to the Food Summit, said that the U.S. could not support
language around the right to food in the Summit’s Plan of Action because the new
welfare reform law would then be in violation of international law.” This is a clear
recognition by a U.S. government official that social policies in the United Stated do
not measure up to international human rights’ standards.

In this same vein, it is important to note that the original UDHR includes a call
to each signatory country to execute the human rights contained as best they can
given the country’s economic situation. With this in mind, the United States, as the
richest country on the planet, has a particular responsibility to ensure that the basic
human rights of its residents are being met. This includes the right to housing, health,
education, food, respect regardless of race, and jobs at living wages. These issues
have significant implications in legal contexts as many people who find themselves
within the criminal justice system come from exploited and oppressed groups in
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society in which these human rights are not respected. Therefore, we could say that
although the United States is not violating the letter of the law, because the UDHR
is not a legally binding document but rather an aspiration, it is violating the spirit of
the law, and “public authorities must operate within the law” (Williams, 2001, p. 833).

By way of comparison, Williams (2001, p. 836) pointed out that in the United
Kingdom “public authorities are under a legal duty not to act in a way that is incompati-
ble with a Convention right” because of the British Human Rights Act of 1998. How-
ever, any country that has ratified an international human rights convention is equally
responsible to uphold the rights explicated in such document, so by not ratifying a
document, the United States leaves itself open to violate human rights.1 According to
Goodwin-Gill (1989), there is a “distinctive concept” of rights against the state, once
of moral now legal entitlements, of rights inalienable and inherent in humanity, of
the rule of law as essential to the resolution of conflicts between rights, is dominant
still in debate about human rights (p. 529).

As social workers using a collaborative forensic practice framework in the United
States, it is important for us to keep abreast of international human rights law as a
way of improving the living conditions under which so many human beings are
forced to live. It is also important to be up-to-date on human rights so that we can work
more effectively in partnerships with people in client status to make change happen.

Implications for Social Work
Social work must revise itself according to the present reality (Colectivo, 1989) to
bring about the conditions necessary for the respect of human rights. Our ethical
obligation goes “beyond simply providing the best service available within the social
worker’s agency; it also necessitates looking at all the person’s human rights and
making sure they are realised and protected” (Ife, 2001, p. 113). As a result, we need
to reconceptualize how we engage in social work practice.

Social Work Practice

Much social work practice in the United States occurs working one-on-one with an
individual or family unit. This legacy of casework from the early Charity Organization
Societies directs the focus of social workers on individuals when oftentimes the prob-
lems or challenges these people are facing are structural in nature. At the same time,
through this individualized focus, people continue to feel isolated and alone, not
recognizing that the challenges they are facing are also being faced by many others.
Social workers who work in solidarity with the Poor People’s Economic Human Rights
Campaign, for example, work together with people living in poverty to understand
the structural issues that exist. This is as true for social workers focusing on issues
of housing, education, and jobs as it is for clinical social workers (Jennifer Jones,
personal communication, April 1, 2003). What these social workers do is to reorganize
their practice in a collective way, recognizing that the focus of human rights is group
oriented, therefore individualistic forms of social work do not make sense.

This calls on social workers to live and work in solidarity with people in client
status because “social work values the people as historical subjects” (Eroles, 1997, p.
34) who can be agents for change. For this kind of practice to become more widespread,
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however, more social workers in agencies and institutions need to demand that their
practice be consistent with human rights. It also requires social workers to understand
that “as social rights have been chipped away, they have been replaced by ‘clientelistic’
structures, such as social investment funds created to ‘alleviate poverty’ with funding
from the World Bank and other multilateral sources” (Cáceres, 2000, p. 23). These
clientelistic structures function best when there is a power differential between social
worker and “client,” because they are partially about perpetuating the status quo.
Social workers who are committed to recognizing the dignity and worth of each
human being need to be given the tools to analyze clientelistic structures so as to
change them. Forensic social workers, particularly, need to address issues of structural
(i.e., systemic) violence in society and within the penal system that lead to human
rights violations in and out of prison.

Social Work Education

Although it is true that social work practice needs to change, it is equally true that
social work education needs to change. Steen and Mathiesen (2005) pointed out that
despite the obvious connections between social work and human rights, and beside
the materials made available through the Centre for Human Rights, social work
programs in the United States are behind other professional programs in integrating
human rights content in their curricula. This is disappointing since “social workers
are called to act to change the social condition, not just study it” (Eroles, 1997, p. 3).
Because all social work programs in the United States that are accredited by the
Council for Social Work Education (CSWE) must include content about vulnerable
populations, students often spend a good deal of time studying poverty and other
human rights violations. Often, however, these conditions are not presented as human
rights violations. And, more often, students are, at the same time, learning social work
practice skills that locate problems at the individual level rather than the structural
level. Therefore, there is a disconnection between discourse and practice in this area.
Social work education must be based in social action (Sánchez, 1989, p. 27), making
use of a pedagogy of human rights in which social work relationships are democratic
and based in solidarity; this way social action in social work practice can become
more prevalent.

Social work does not have to reinvent the wheel, so to speak. The United Nations’
Centre for Human Rights has a document that clearly articulates the fit between social
work and human rights. “Human rights are inseparable from social work theory,
values and ethics, and practice.…Advocacy for such rights must therefore be an
integral part of social work” (1994, p. 5). Social work programs can use this document
as a guide to help integrate the practice of human rights, and not just its theory and
values, into their curricula.

It is not enough for social workers to profess a commitment to human rights. We have
to know how to integrate human rights into our practice. We have to change our educational
models so that they integrate theory and practice in human rights. We must generate a
style of work that is participative and active. (Sánchez, 1989, p. 28)

This calls on social work education to bridge the false divide between so-called
micro and macro practice.
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The human rights approach to ethical practice suggests that a social worker who insists
on maintaining the division between macro and micro practice, and only operates within
one of them, is also practising unethically, and the same criticism could be made of
university departments which perpetuate the macro/micro divide in their curricula.
(Ife, 2001, p. 115)

Building Community
Social work committed to human rights must question the “relationships of power
that perpetuate exploitation, alienation, discrimination and social exclusion” and act
to change those relationships (Eroles, 1997, p. 53). This calls on social workers to
work against the forces of individual consumerism and to work toward building
communities of solidarity. This is quite countercultural in a society that worships
material goods and the maverick spirit.

“We must criticize the role of ‘helper’ and clientelism that often characterizes
social work; our work should be more about partnerships focused on social change,
conscientization, organizing and mass mobilizations” (Sánchez, 1989, p. 25). Clientel-
ism prohibits us from developing the horizontal relation of partnership; as we perpetu-
ate the idea that social workers “help” others, we also perpetuate the idea that there
is a vertical relationship of unequal power distribution between social workers and
a person in client status. The very fact that the social worker is in a position to “help”
denotes that there is a power differential and that the act of helping maintains that
differential. Therefore, “the practice of social work needs to be committed to the values
that define how we live together: solidarity, justice, and freedom” (Sánchez, 1989, p. 20).

Recognizing the Obstacles
Of course, for social workers to be effective human rights advocates and activists, it
is necessary to recognize the obstacles that will slow down our work. Issues of state
sovereignty present an obstacle because “the principle of sovereignty discourages the
use of force for the purpose of influencing the ‘internal affairs’ of other states” (DeLaet,
2006, p. 3). DeLaet (2006) later commented that “state sovereignty trumps universal
human rights” (p. 3). However, it is important to note that there is a double discourse
when discussing state sovereignty. Although each state seems to have the right to
enforce international human rights laws and standards as they see fit, at the same
time there is universal enforcement of international laws that favor multinational
corporations, oftentimes leading to the violation of human rights. Social workers, as
advocates, educators, and concerned citizens of the world, can and should be in the
forefront of the movement(s) to contest this proliferation of exploitation (Barbera, 2006).

Also relevant is the fact that sovereign states typically are the actors most responsi-
ble for perpetuating human rights abuses and are simultaneously the actors responsible
for promoting and protecting human rights (DeLaet, 2006, p. 4). And because many
social workers exercise their profession in state-financed institutions, this becomes
problematic.

Another obstacle that exists for social workers in the United States particularly,
is that the majority of the population of the U.S. believes that human rights violations
occur in other countries, not their own. This is caused in part by the fact that people
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most often think of human rights in civil and political terms and do not consider that
there are also economic, social, and cultural human rights. In this scenario, social
workers need to educate (Freire, 1970) the population regarding the full spectrum of
human rights.

One final obstacle to be considered here (although there are others that space
limitations do not allow us to explore) is that funding agencies might see human
rights as too political and this could jeopardize the budgets of social work agencies.
Practicing social work from a human rights framework requires a recognition that
the very structure of society is warped and needs to be transformed, not just reformed.
For those who have power in society, this proposition is scary. As Freire (1970) found
in his work with Brazilian peasants, the powerful in society do not want those on the
bottom to understand their rights because the newly informed will then demand that
their rights be respected. The same is the case in the United States today.

Summary and Conclusions
“It is not enough for social workers to speak the language of human rights and
democracy; before they can even engage in social service work, they have to have in
their hearts the conviction that all human beings are worthy” (Eroles, 1997, p. 19).
Therefore, we must be willing to question our practice and our locations of practice:
Do they perpetuate injustice and oppression? Do they question the status quo or
accept it? Are they oppressive? How does our practice acquiesce to dominant thinking?
Where does financing come from? How does it limit our work? We must not only
know methodologies, but we must look at the context in which we practice (Ife, 2001).
That is, we must be willing to interrogate all aspects of our social work practice,
including our own location in society and how we might benefit from the structures
of society as they presently exist. This, of course, can be a scary proposition, but one
that is necessary to contribute to building a society in which the human rights of all
are respected.

We must be willing to interrogate how our practice of social work might actually
perpetuate problems of human rights abuses and inequalities. As Birkenmaier (2001)
suggested: “Individualizing problems in direct clinical practice can also serve to main-
tain unjust social and institutional forces that directly relate to personal problems”
(p. 42). Do we knowingly, and against our will, contribute to oppression through our
practices? If so, are we willing to make the significant changes necessary to stop this
practice? We must ask ourselves these questions and be willing to face the answers.

Social workers in forensic settings must be able to analyze the structures in society
that cause many people to turn to crime. We must also be able to reflect critically on
inherent injustices and structural violence that exists and that lead to disproportionate
numbers of poor and minority persons inhabiting the prisons and jails in the United
States. We must work simultaneously to create conditions in which incarcerated per-
sons can empower themselves; change the conditions that lead to human rights viola-
tions within the prison system; and change the conditions in society that further
exploit, oppress, and violate human rights.

Finally, we must go beyond the idea of individual human rights and think more
communally. Human rights are inherently collective. As a result, the idea of social
work practice emanating from a perspective of solidarity is essential. Our social work
practice must always take into account the “social” in social work; a practice that



321Chapter 23 Human Rights: Some Implications for Social Work

focuses only on individuals and individual strategies is the antithesis of what it means
to be in solidarity, to be “social” workers, working for the advancement of human
rights. The remaining chapters in Part VII address issues of human rights and diversity,
particularly related to immigrants and refugees in the United States.

Note
1. However, it must be pointed out that the United States did both sign and ratify

the U.N. Convention on Civil and Political Rights. One of the rights explicated in
this document is the right to not be tortured. The U.S. has continually violated this
right, as well as others.
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Calling Some
“Illegal”: Practice
Considerations in
Work With
Undocumented
Immigrants 24

Carol Cleaveland

Throughout its history, immigration policy in the United States has
expressed protectionist, exclusionary, and humanitarian impulses. Poli-
cies have been liberalized, only to turn again towards exclusion.

—National Association of Social Workers

Whether processed en masse in 1880 at Ellis Island, doused with kerosene in 1907
as part of a “cleaning process” in El Paso, or fleeing la migra in 2007 after crossing a
deadly Mexican desert, one thing holds true for all immigrants to the United States
— the distinction between being welcomed as permanent or temporary, or not welcome
at all is always tenuous and subject to change. Such distinctions shift according to
the vicissitudes of economics, perceived national interests, and racial fears. Efforts
today to address “the problem of illegal immigration” (Welch, 2003, p. 319), as
described in a plethora of recent news coverage and political discourse, are a case in
point. American lawmakers and news commentators are increasingly preoccupied
with the question of entrance to the United States through unsanctioned means,
particularly by Mexicans.

323
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The arrival of undocumented migrants (those who enter the U.S. illegally for a
limited period to work) and undocumented immigrants (those who enter illegally
with the hope of permanent settlement) has brought a new set of challenges for social
work practitioners — particularly in finding the means to provide adequate services
for these clients despite legal restrictions. It raises the issue of needed advocacy for
this vulnerable population, and the need for practitioners to engage in the political
process to ensure that human rights for undocumented persons are protected. Activism
and political engagement are mandated by the NASW (1999) Code of Ethics to ensure
social justice and to protect vulnerable populations. Working toward the enactment
of policies that would support, rather than further incriminate this population, would
be part of a social justice systems theory approach, as would engagement to assist
individual immigrants and families to ensure that they attain health care, housing,
employment, and education that are consistent with social justice and with advocacy
on behalf of vulnerable and oppressed populations.

The question of how to best serve this population is open given the paucity of
social work literature on undocumented immigrants and, as will be detailed later in
this chapter, the lack of availability of even basic social services. “Social workers, who
function at the edge of social science investigation, policies, politics and practice, often
lack information related to what is local about the plight of the migrants they encounter
in their communities and what is universal or global about such problems” (Martinez-
Brawley & Gualda, 2006, p. 62). Thus, many practitioners may not have adequate
means to provide supports for undocumented clients, and may lack sufficient under-
standing of the social, economic, and political factors that compelled their entrance
to the United States without permission.

The terms “illegal immigrant” and “illegal alien” clearly confer criminal status,
and without scrutiny, could dissuade social workers from empathy or understanding
of the circumstances of those individuals who enter the United States without docu-
mentation. This chapter explores the social construction of the concept of illegality
— and how this concept has been shaped over more than a century by economics,
perceived threats to political stability, and racism. The hope is to support practitioners
in understanding immigration laws within the context of American history, and to
suggest how new efforts to further criminalize new arrivals might affect social work
practice. In collaborative forensic practice, social workers should be aware of the
legal and political issues relevant to undocumented immigrants, and be prepared
to collaborate with immigration attorneys, tenant’s rights organizations, health care
professionals, and a variety of activist organizations now working on both national
and local levels to advocate for immigrants or for specific ethnic groups. In the
following sections, a brief history of immigration laws will be used to illustrate how
economic and political considerations shape policy and sort groups into categories of
acceptable (legal) immigrants, as compared to those deemed unworthy of entrance
to the United States (illegal immigrants).

Exclusion, Economics, and Race
The history of immigration to the United States is one that cannot be viewed without
consideration of economics, exclusion, fear, and race. This section presents a brief
overview of American efforts to contain immigration, and in particular, to restrict
access to residence and work depending on certain social and economic factors. The
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process of immigration, and the question of whether to accept certain groups into the
United States, has never been one that is racially neutral (Gyory, 1998; Johnson, 1998).
Instead, at various points in U.S. history, certain non-White groups have been singled
out for exclusion from legal entrance.

Late 19th Century: Asian Exclusion
Immigration to the United States in the 19th century has been well chronicled, with
historians describing the arrival of millions of Europeans to port cities and the contribu-
tion of these immigrants to the nation’s developing industrial base. Though Chinese
laborers were initially seen as necessary for the construction of railroads in the western
United States, an economic depression in the 1870s sparked fears of lost jobs for White
Americans, and politicians responded with incendiary speeches labeling Chinese
immigrants as vicious, disease-ridden, and in one case, compared communities of
new arrivals from China to “kennels of mongrel dogs” (Gyory, 1998, p. 5). Thus, in
an effort to halt the flow of immigration from China, the nation adopted the first
Chinese exclusion laws beginning in 1882, thus establishing the idea that the act of
entering the United States could be defined as illegal (Ryo, 2006).

Fears of economic competition from Chinese laborers were amplified by the prevailing
notion that the Chinese were racially inferior and inherently .…Chinese immigrants were
often depicted as wily and devious creatures, whose growing “monopoly” over certain
businesses and willingness to work for low wages put white workers out of their jobs.
(Ryo, p. 112)

20th-Century Immigration Quotas
Though millions of new arrivals continued to be processed through such receiving
centers as Ellis Island, with the Chinese exclusion laws the United States had taken
its first steps toward limiting immigration— thus creating the concept that immigrants
could be labeled as “illegal.” Newspaper columnists and politicians regularly engaged
in hand-wringing over the “quality” of new arrivals, complaining that the latest waves
of immigrants were mentally inferior, politically seditious, prone to criminality, or
carriers of infectious disease. And race continued to be an underlying concern in all
regulations of immigration. The restrictions against Chinese were expanded to all
Asians with new legislation in 1917. This was followed by legislation in 1924 that set
strict quotas on immigration which ensured that only 15% of immigrants would be
of non-northern–European origin—a policy change that would ensure that admission
to the United States would virtually be limited to Whites (Johnson, 1998).

The quota system of 1924 eventually served to limit immigration by Italians,
Hungarians, and Greeks, as well as Asians and Mexicans. It was finally repealed with
the Immigration Act of 1965 though it can be argued that Whites still continue to be
favored under certain policies, including bills passed in the 1990s that eased immigra-
tion restrictions for Irish and Poles in particular (Johnson, 1998).

Temporary Workers From Mexico
As noted earlier, decisions about who can enter the United States to work and live
—and under what conditions—have varied historically according to social and eco-
nomic conditions. At certain junctures in history, U.S. policy has loosened restrictions
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to allow temporary workers to migrate to ease shortages of unskilled labor. In the
late 19th century, the southwestern United States relied heavily on Mexicans to provide
labor for mining, agriculture, and ranching; Mexico was an easy source of unskilled
labor because of its proximity, and thus movement across the border was basically
unrestricted (DeGenova, 2004). In El Paso, Texas, Mexicans crossing the bridge to
work were first required to endure a “cleaning process” supposedly instituted to
prevent disease. Mexicans were doused with a caustic combination of soap and kero-
sene before being allowed to proceed further into the United States. Though new
arrivals at Ellis Island were subject to medical examination, they were not subject to
compulsory cleaning with kerosene. Historians have argued that Mexicans were sin-
gled out because of racial prejudices associating brown skin with dirt and disease
(DeLeon, 1983; Markel & Stern, 1999).

With the Great Depression of the 1930s resulting in severe economic deprivation,
U.S. immigration policy shifted again. Mexican labor was not needed, and Mexicans
were no longer wanted.

The more plainly racist character of Mexican illegalization and deportability became
abundantly manifest. Mexican migrants and US-born Mexican citizens alike were system-
atically excluded from employment.… Notably, Mexicans were expelled with no regard
to legal residence or US citizenship or even birth in the US — simply for being “Mexicans.”
(DeGenova, p. 164)

In the frenzy to move people of Mexican origin south of the border, authorities
often were not careful to delineate citizenship or residency status. Thus, children born
in the United States—who were therefore citizens—were deported to Mexico with
their parents. Mexicans who had obtained permanent residency and even U.S. citizens
of Mexican descent were sent south of the border (DeGenova).

But World War II brought a need for low-cost Mexican labor to the United States
to support agricultural production, particularly harvesting crops—jobs that would
have been performed by Americans who were instead overseas for the war effort.
Thus, 4.5 million Mexicans were recruited as convenient, temporary laborers in the now
infamous Bracero program, characterized by exploitation and often brutal working
conditions (Mize, 2006). Though an agreement between the governments of Mexico
and the United States was supposed to guarantee the minimum agricultural wage
paid to Americans, veterans of the Bracero program have described erratic hours of
employment, payment according to production (piece work), as well as being denied
adequate water and food (Mize). Some had costs for such items as use of blankets at
night deducted from their pay. Piece work meant lower pay when crops were damaged
by insects or mold (Mize).

Faced with such dire working conditions, some migrants left the Bracero employ-
ers and sought better employment in the United States by their own means. As
the numbers of unauthorized migrants from Mexico escalated, so did antimigrant
sentiment. Newspapers in Texas blamed undocumented Mexicans for crime and for
driving down wages for American workers (Handbook of Texas, n.d.). In 1954, the U.S.
government launched “Operation Wetback,” a mass military seizure of undocumented
workers who were deported by train, bus, and ship to various points in Mexico.
Though “Operation Wetback” targeted Mexicans and was executed primarily in the
southwestern United States, it can also be argued to be another consequence of fears
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and assumptions about the effects of immigration on the nation’s economy, and the
quality of life of its citizens.

At least since the 1880s, immigrants have been assumed to take jobs away from and to
lower wages of native workers, to add to the poverty population, to compete for education,
health and social services. Negative feelings were reinvigorated as successive new waves
arrived—first the Irish, then the Italians, then Mexicans. (Epenshade, 1995, p. 201)

Recent political discourse has created an atmosphere of hostility and fear sur-
rounding undocumented immigrants, including those from Mexico. During several
segments on his hour-long CNN television show, populist pundit Lou Dobbs asserted
that illegal immigrants have been responsible for 7,000 cases of leprosy in the United
States over a 3-year period. In fact, The Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) reports that the number of leprosy cases diagnosed in the United States peaked
at 361 in 1985 (“Center Urges CNN,” 2007). “People who want to reform immigration
by putting America in lockdown have not been shy about using fear and revulsion
to get their point across. Illegal immigrants, they say, are invading the country to
reconquer it, to erode our Anglo-Saxon culture and to make us all sick” (Downes,
2007, Para 1.).

Economics, Social Policy,
and Recent Immigration
As has been noted in discussions of forensic social work, laws and the policies that
derive from them should be consonant with the values of social justice that are the
foundation of the profession. In this section, trade and economic policies will be
outlined briefly so that this key piece of the social justice system can be better under-
stood by social workers attempting to intervene on behalf of undocumented immi-
grants. Whether trying to link with an immigration attorney to assist him or her in
becoming a legal/documented immigrant, or organizing undocumented tenants to
protest discriminatory local ordinances, social justice forensic practice should include
knowledge of recent policies that have contributed to the widely publicized wave
of illegal immigration. That is because, as noted previously, a practitioner must be
knowledgeable regarding the laws that shape each client’s social justice system.

The policies in question include the North American Free Trade Agreement, the
Central American Free Trade Agreement, and the decision of the United States to
become part of the World Trade Organization. These treaties and organizations were
developed to abet the flow of capital and resources across borders and to enhance
the profits of large corporate economic interests (Fernandez-Kelly & Massey, 2007).
Social workers also need to be aware that the recent influx of migrants from Mexico
and other nations is a direct consequence of economic policies and programs that
have been embraced by the United States, particularly the North America Free Trade
Agreement (NAFTA), which has led to both the privatization of Mexico’s collective
farms and the loss of agricultural subsidies, forcing many to seek opportunities north
of the border (Fernandez-Kelly & Massey).

Despite the increasing militarization of the border between the United States and
Mexico, the flow of people hoping to work here has continued to escalate, with some
demographers estimating that close to 5 million Mexicans entered the United States
in the 1990s, with about 85% arriving without documentation (Fix & Passel, 2002).
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The flow of Mexican migrants, in particular, has been abetted by changes in policy
designed to benefit global, transnational countries as part of an economic movement
known as neoliberalism in which the role of government is to be lessened, and the
social welfare state virtually eradicated in favor of privatization and the deregulation
of business interests. Hoping to enhance profits by expansion of markets and lowering
production costs (which includes lowering wages), business interests have advocated
worldwide for expansion of trade across borders globally, and for the establishment
of manufacturing plants in developing nations to ensure a ready supply of low-
wage labor.

Neoliberalist economics have led to establishment of such treaties as NAFTA and
the Central American Free Trade Agreement. Treaties such NAFTA were designed to
reduce or eliminate restrictions on the movement of capital and resources across
borders, and have been critical factors in compelling Mexican migration (Aguirre &
Reese, 2004). Maquiladoras, or manufacturing plants owned by American interests,
were supposed to help build the Mexican economy by increasing employment rates
and reducing poverty. Given that American business profits are enhanced when the
peso is devalued against the dollar, Mexican workers have been forced to contend
with a more depressed economy (Aguirre & Reese).

The engine driving the global economy is predicated on a system in which profits are tied
to low wages and poor working conditions for labor… in which worker rights and working
conditions are constrained by the pursuit of profit. (Aguirre & Reese, p. 2)

Neoliberalism has led to the scaling back of the welfare state, particularly in the
United States, a trend that has emerged in the service of capital’s growing need for
low-wage laborers, or even marginalized laborers—those workers who can only secure
part-time or day-to-day unskilled jobs (Piven, 2001). As has been argued by Piven
(2001), business interests have mobilized to promote self-serving policies, including
reductions in the number of workers covered by unemployment insurance benefits,
decertification of unions, and increased reliance on contingent workers. Business
interests have capitalized on a weakened labor movement, the willingness of political
parties to support corporate interests, and an ideological embrace of markets and
individualism; thus, Mexican migrants who cross the border to work in the United
States can find a niche in the American economy, filling those slots for part-time,
unskilled, and temporary labor. Migrant earnings are then spent, in part, in the United
States on such costs as transportation, housing, and food, though much of their
earnings are sent home as “remittances,” or Migradólares (migrant dollars) (Hernan-
dez & Coutin, 2006).

Thus, in the engagement of political awareness and activism that is mandated by
the National Association of Social Workers, practitioners should be aware of the
economic forces propelling mass migration. Understanding that migration is a
response to economic deprivation and the need for a living wage is critical when
migrants themselves are being labeled “illegal” and thus are designated by current
law as having engaged in a criminal act.

Practice Implications
In their work with immigrants, social workers must be equipped with legal knowledge
pertinent to all levels of the social justice system. At the national level, social workers
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must be prepared to advocate for basic human rights in an era in which some lawmak-
ers are pressing to further criminalize this vulnerable population. In 2005, the U.S.
House of Representatives voted in favor of a bill sponsored by James Sensenbrenner
(R-FL.) that, had it won approval by the Senate and President, would have delineated
entrance to the U.S. without a visa as an “aggravated felony” and mandated imprison-
ment of undocumented migrants (Jonas, 2006). At the time of this writing, the Senate
was weighing a number of immigration bills, including one that could offer pathways
for undocumented immigrants to become legal residents, though other less benign
proposals could subject undocumented immigrants to criminal penalties for assisting
family or friends to immigrate illegally. Thus, social workers engaged in forensic
social justice practice would need to be knowledgeable about these developments and
be prepared to advocate accordingly.

Congress has also weighed bills to impose criminal penalties on Americans who
assist undocumented immigrants, including the 2005 Sensenbrenner Bill, which won
approval in the House of Representatives. Should a similar bill one day receive the
support of the Senate and President, social workers could be prosecuted for the routine
execution of those tasks historically associated with the profession’s mission, such as
helping vulnerable individuals secure social services, housing, and health care. As
mandated by the NASW Code of Ethics, social workers must engage in political activism
and should maintain awareness of social and political issues as they relate to social
justice.

Though this law has not passed at the federal level, social workers practicing in
Arizona have been required since 2004 to check the legal status of individuals prior
to providing services regarded as public benefits (Furman, Langer, Sanchez & Negi,
2007). Further, social workers, nurses, physicians, and others are also mandated under
the law to report any undocumented immigrant to authorities. Failure to comply with
the law can result in a fine and/or incarceration. A qualitative study of 51 master’s
degree social work students and 27 bachelor’s degree social work students found that
some students were willing to follow the law and report undocumented immigrants
to authorities, despite the fact that compliance puts practitioners at squarely at odds
with the NASW Code of Ethics mandating provision to all vulnerable populations
(Furman et al.). Others stated they would be willing to provide services in defiance
of the law, whereas some discussed ways in which they might make referrals and
circumvent the law. Furman and colleagues (2007) argued that as more laws are
passed to criminalize immigrants and the people who assist them, social workers
may face lower levels of job satisfaction as they are pressed to devise both legal and
illegal strategies to assist this population or to comply with the law and practice
unethically.

In 2001, the state of Arizona rescinded the right of undocumented persons to
receive dialysis, a life-sustaining procedure, in medical nephrology units. Kay Smith,
a social worker, organized other nephrology social workers, Southern Arizona Legal
Aid, the Arizona Kidney Foundation, the William Morris Foundation for Human
Rights, and Senator John McCain (R-AZ) to fight the policy (NASW, 2003).

At the local level, the vulnerability of undocumented migrants has been exacer-
bated by antiimmigration sentiments in some communities, including hate crimes
such as assaults, shootings, and the firebombing of a Mexican family’s home in Farm-
ingville, NY (Leuck, 2003). There are visible antiimmigrant groups such as The
Minutemen—whose stated goal is to halt migration at the Mexican border and to
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intimidate migrants in other areas. Town governments across the country have insti-
tuted initiatives to discourage migrant residency by passing laws criminalizing the
rental of housing to people who cannot prove legal residency. Some towns, including
Hazleton, PA, have adopted new housing codes forbidding rentals to undocumented
tenants, a policy designed to force them to leave the area or face homelessness. Other
municipalities have adopted ordinances restricting day laborers—many of whom are
Mexican or from other Central American countries—from congregating in certain
areas. Zealous enforcement of traffic laws is meant to deter contractors from picking
up prospective workers (Jonas, 2006).

VOICES FROM THE FIELD

Rebecca Bowman-Rivas, MSW, LCSW-C,

Clinic Counselor & Program Manager,
The Law & Social Services Program,

University of Maryland Clinical Law Office and
Partner/Owner, Bowman-Rivas Consulting, LLC

Agency Setting

University of Maryland–Baltimore (UMB) Clinical Law Office—

The Law & Social Services Program

The Law & Social Work Services Program is a part of the University of Maryland School
of Law’s clinical office. I supervise a group of five to eight graduate social work students
who provide a variety of services to clients who are receiving pro-bono assistance from
the law students, who are supervised by Law School faculty. The students work together
to provide holistic services to our clients. The Clinical Law Office is comprised of smaller
“clinics,” approximately 20 to 25 choices are available each year. Clinical offerings
include an Innocence Project, Immigration Clinic, Prisoner Re-Entry Program, HIV/AIDS &
Child Welfare Clinic, Juvenile Advocacy, and many others. Subsequently, the social work
students have the opportunity to work with a diverse population in need of a wide variety
of services.

Bowman-Rivas Consulting, LLC

This is a private practice owned by me and my husband, who is also a forensic social
worker. We provide mitigation, alternative sentencing, release planning, and expert
testimony in capital and noncapital cases. We also assist with Dorsey hearings and with
discharge planning for NCR clients who are court-released. We contract with state and
federal public defenders, courts, private nonprofits, and private attorneys.
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Practice Responsibilities

At the Law Clinic I am responsible for supervising social work graduate students who
are in field placements, as well as supervising summer assistants. I also provide direct
services to some clients, and cover the clinic when students are not available. My students
have several interdisciplinary bridge classes with various law clinics, with presentations
and discussions relevant to the needs of shared clients. I am occasionally asked by law
professors to present various topics to their classes. I also testify in court and at administra-
tive hearings for clients. I maintain statistics and program information, assist with grant
writing, and present to current and potential funding organizations.

For the consulting business, I interview clients and collaterals in jails, prisons, homes,
and other settings; locate and review records; provide written and oral reports to the
attorneys, and/or written and oral testimony in hearings. In some cases I assist with
strategy and presentation and the identification of additional expert witnesses. In others,
I develop release or community safety plans.

Expertise Required

I believe that a master’s in social work and advanced/clinical licensure are the minimal
requirements for what I do, in both positions. Experience working with high-risk, potentially
violent individuals is essential, as is a good background in psychopathology, experience
working with substance-abusing populations, and with survivors of trauma. Knowledge
of court procedures, the correctional and mental health systems, and local resources is
very helpful.

Practice Challenges

Working with attorneys can be challenging. Although we share some common goals
and values, our approaches can be very different, as lawyers are accustomed to an
adversarial system, and social workers generally tend to seek cooperative and peace-
ful resolutions.

More and more I’m finding that the resources that people desperately need simply
don’t exist. Waiting lists are extensive and the services that are actually provided are
inadequate.

Common Legal and/or Ethical Issues

As a continuation of the challenges noted previously, the differences between confidential-
ity and attorney–client privilege are substantial. Conflicts regarding our reporting require-
ments for child/elder abuse or risk of harm to self or others can become a major issue.

As someone who specializes in defense-based advocacy, I think a great deal about
the dual responsibilities—to the client and to public safety. There can be substantial
pressure to opine or take action in a way that supports the attorney’s formulation of the
case, even if it goes against one’s clinical judgment.

In work with involuntary clients, power issues become a major concern.

Brief Description of Collaborative Activities
With Professionals and/or Other Stakeholders

As described in other sections, I work with attorneys on a daily basis, in a number of
different capacities. I have contact with other professionals, including doctors, other
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health/mental health professionals, and educators. I participate in various special projects
with systems including schools, prisons, courts, and community organizations. I participate
in fundraising and present to potential and existing funding groups. I do presentations
and trainings for various conferences and forums.

Case Study

Dedicated activists and social workers have devised ways to support this population
despite legal barriers. The following case example demonstrates how activists in a
suburban town assisted undocumented Mexican workers at both the mezzo and micro
level. Though the case example focuses on work by activists, the tasks described here
could be addressed by social workers and nonprofit organizations.

Juan is a 29-year-old father of two who lived in Chiapas, a poor state at the
southern tip of Mexico. His wife is 27. Juan and his wife grow a variety of crops but
in recent years there have been no commercial buyers for their products. There is no
money for clothing, medical care, agricultural equipment, seed, or home repairs. His
children are ages 3 and 5.

Juan had been encouraged to emigrate by his older cousins. Despite the dangers
of crossing the border, including the risk of death by hyperthermia or gang violence,
Juan borrowed $2,000 from a local man who had connections to an organized crime
syndicate in Mexico. The man arranged for Juan’s trip across the desert. Juan’s family
was distraught about his leaving. The family discussed the idea of crossing together
but agreed the risks with small children were too great.

Juan arrived in a suburban town in New Jersey 2 weeks after leaving Chiapas.
He found a two-bedroom apartment shared by six other undocumented Mexican men.
Once as the men watched late-night television, they were disturbed by a knock at the
door. Juan stood up and answered as the banging became more insistent. He opened
the door to find an armed police officer and a man who, in broken Spanish, introduced
himself as a housing inspector. The inspector issued each of the men tickets for $250
for overcrowding. They were told that four men must vacate the premises within a
month or face more fines.

Later that month, Juan was hired from a street corner by a man who needed
workers to dig ditches, move rocks, and plant trees. Juan worked for 3 days. At the
end of the third day, he and two other Spanish-speaking, undocumented workers
waited for 3 hours for the contractor to return to pick them up from the worksite.
The contractor never arrived, so the men walked 3 miles back to town. They were
never paid.

Juan learned from an acquaintance about an activist group in the town that was
assisting the burgeoning population of jornaleros—day laborers. Some of the activists
knew Spanish. Juan met an activist, Mary, a town resident who had attended college
in Mexico 30 years before. Mary heard Juan’s story about the housing inspection
ticket and the contractor who failed to pay him for 3 days work. Juan described the
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housing inspection as terrifying. He thought the police were there to arrest the men or
to detain them for deportation. Having been raised in Mexico, Juan had grown to
fear police as corrupt and brutal.

Mary informed Juan of his rights: Though he was undocumented, he had a right
to file a complaint for theft of wages through the state Department of Labor. She helped
him complete the forms after obtaining Juan’s description of the man who hired him
and the man’s truck. Mary recognized the man as a contractor who had been the
subject of prior wage-theft complaints. Using her contacts with sympathetic attorneys,
Mary was able to assist Juan in filing suit to recoup wages from the employer.

In addition, Mary referred Juan and other men to a local church soup kitchen that
served meals at noon each day. By partnering with another church in the area, Mary
organized a successful donation drive for work clothes: Men who had crossed the desert
from Mexico typically arrived without work boots, gloves, or thermal undergarments.
Sympathetic residents donated hundreds of these items to help the men engage in
manual labor.

After learning that hundreds of men had been issued tickets in late-night raids by
town police and housing inspectors, Mary and other activists contacted a nationally
renowned civil rights law firm, which agreed to assist. Legal assistants interviewed
Juan about the night his apartment was raided. The firm filed a class-action suit in
federal court and won a restraining order against the town. Recognizing that armed,
uniformed officers were being used in a deliberate effort to intimidate Mexican resi-
dents, the judge ordered that the town cease sending police to housing inspections.
The town was also ordered to stop conducting late-night inspections.

Juan described feeling a sense of relief in knowing that he could recoup wages
and hold contractors accountable for pay, even despite his undocumented status. He
remained in the suburban town several years, sharing an apartment with other men,
and sending money home to Chiapas. He eventually began studying English 2 nights
a week at a local church where activists had arranged to offer lessons donated by
literacy volunteers.

Practice with undocumented immigrants necessitates an understanding of the
legal restrictions and deprivation of fundamental rights to social services that are a
fact of life for this vulnerable population. It is their vulnerability as a source of low-
paid labor that is a distinguishing feature for this population. This fact should be kept
in mind in interventions with undocumented migrants, who are aware of the risks
of interactions with authorities. “The legal production of ‘illegality’ provides an appa-
ratus for sustaining Mexican migrants’ vulnerability and tractability—as workers—
whose labor-power, inasmuch as it is deportable, becomes an eminently disposable
commodity” (DeGonova, 2004, p. 161).

This vulnerability is exacerbated by the lack of rights to social service. When the
Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act (“welfare reform”)
was passed in 1996, it included a provision denying cash Food Stamps and Social
Security income to all immigrants, including those who are in the country legally
(Fix & Passel, 2002). State governments are permitted to offer legal immigrants cash
assistance and Medicaid, but undocumented immigrants are barred from receipt of all
social services except those deemed necessary to preserve life and safety (Fix & Passel).
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Without adequate resources or means to serve this population, social workers
must engage in the profession’s historic mandate to advocate for changes in laws and
policies that deny social justice. Social workers should also recognize that work with
this population necessitates viewing the profession, and its mission, with a broader
lens than many roles presently embraced by many in the profession. Though some
undocumented immigrants may well need the support/assistance of clinicians, hospi-
tal social workers, and the child welfare system, many may be faced with needs such
as securing housing, organizing with others to advocate for changes in immigration
policy, and/or assistance in filing work-related grievances. In one New Jersey commu-
nity, activists meet with migrants daily as they wait on street corners hoping to be
hired by contractors (Cleaveland & Kelly, 2007). Activists teach English as well as fill
out and submit pay-complaint forms to the State of New Jersey Department of Labor.
Though undocumented immigrants are not legally entitled to work, they are eligible
to pursue pay owed them by unscrupulous contractors—some of whom pick up day
laborers on street corners, only to deny them pay at the end of the day. These same
activists in New Jersey have worked with coalitions of church leaders to provide
immigrants with emergency access to food, shelter, and clothing—needs that can
become acute given that they are not entitled to work legally.

The National Association for Social Workers (2006) released a statement in support
of upholding certain rights for undocumented immigrants that included a “commit-
ment to basic human rights and civil rights for all immigrants regardless of legal
status,” elimination of antiimmigrant discrimination and racism in employment prac-
tices, humanitarian measures and enforcement to prevent human trafficking, and
restoration of a safety net of social and medical service for legal immigrants who
meet “reasonable length of residence provisions.” Though the final provision calling
for “reasonable length of residence” begs definition and clarity, and could conceivably
uphold denial of services for some, the spirit of the statement—and its support of the
rights of all people to medical and social services—could serve as a starting point of
advocacy for the profession.

Summary and Conclusions
Effective practice with undocumented immigrants requires that social workers under-
stand the legal restrictions and deprivation of fundamental rights to social services
that are a part of daily life for this vulnerable population. Workers who seek to practice
effectively with undocumented immigrants must be willing to view the profession
through a broad lens that includes advocacy and activism, particularly to challenge
repressive national, state, and local legislation. Besides organizing with activists to
advocate for changes in immigration policy to uphold human rights, social workers
should be prepared to help provide undocumented immigrants with linkages to
supportive attorneys to contest discrimination in housing or the withholding of pay
by exploitive employers. Given that many towns, such as Hazleton, PA, are now
attempting to force immigrants out by using restrictive ordinances described in the
previous section, social workers should be prepared to help undocumented immi-
grants secure shelter. Again, linkages to organizations or faith groups could be crucial
in assisting immigrants to receive emergency access to food, shelter, and clothing.

Unfortunately, as of 2009 many social workers are without adequate means or
resources to provide support for undocumented clients, and in the worst cases, may



335Chapter 24 Calling Some “Illegal”

be penalized in their efforts to execute their duties in accordance with the Code of
Ethics. Further, many practitioners may lack sufficient understanding of the social,
economic, and political factors that have compelled so many to enter the United
States without legal sanction. With the current debate over immigration producing
regulations at the local and state levels that are hostile to both undocumented clients
and the practitioners who serve them, many social workers may be uncertain as to
how they may be able to support these clients and which resources might be available.
Thus, both undocumented individuals and practitioners are working in an atmosphere
that is uncertain at best and hostile at worse.

The profession of social work should then begin to seriously consider the role of immigration
policy and its effect on social service delivery through critical assessment of immigration
policy as well as lobbying for or against proposed immigration laws that may negatively
affect service delivery to clients. (Furman et al., 2007, p. 143)

To practice ethically, social work practitioners need to actively engage in advocacy
for this vulnerable population to ensure that basic needs for medical and social services
can be met. The profession’s historic legacy and Code of Ethics mandate that social
workers actively engage in the political process to ensure that that the human rights
of all vulnerable populations are protected, including those who are presently
undocumented.
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Collaborative
Forensic Social
Work With
Refugees 25

Mary Kay Jou
Leah K. Lazzaro

This chapter seeks to answer the following questions: Who are the refugees, the asylum
seekers, and victims of human trafficking? How do they come to the United States?
What are the legal processes they must go through? What do social workers need to
know when working with these clients? Why are they being included in a textbook
about forensic social work?

As the United States continues its heated political debate regarding the current
immigration situation, this chapter focuses on a group of immigrants who are usually
neither included nor mentioned in the discussion. Refugees/asylees, asylum seekers,
and victims of human trafficking comprise a large portion of the U.S. immigrant
population.

This chapter is divided into three different sections. The first section focuses on
the specific needs facing refugees and asylum seekers, as well as the immigration
detention system and recent immigration policies affecting the asylum process. The
similarities and differences found when working with refugees and asylum seekers
also are discussed. The next section reviews issues related to victims of human traffick-
ing and the specific policies and practices in place for this vulnerable population. The
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chapter concludes with practical information for social workers about what to expect
when working with refugees, asylum seekers, and victims of human trafficking, under-
scoring the importance of collaborating with both the legal system and law enforcement
in the process.

Refugees and Asylees
Refugees constitute one type of immigrant population that enters the United States.
A refugee is defined in the Immigration and Nationality Act (INA) as “an alien outside
the United States who is unable or unwilling to return to his or her country of origin
because of persecution or a well-founded fear of persecution on account of race,
religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion”
(Jefferys, 2006, p. 1). Thus, refugees receive their legal status before arriving in the
United States. They land at the airport with proper documentation and are already
linked with a refugee resettlement agency that is expecting them. The only time a
refugee would interact with law enforcement is if they are convicted of a crime while
in the United States. In such a case, the refugee goes through the same process as an
American citizen and does time in a prison facility. However, for refugees, once their
sentence for the crime has been completed, instead of being released, they will be
transferred to the United States Immigration and Customs Enforcement (ICE, the
former INS), where they could possibly be held in immigration detention indefinitely.
This is true for immigrants of any status.

Asylum seekers constitute another special population of U.S. immigrants. Asylum
seekers must meet the same criteria as refugees. The legal term for an asylum seeker
who has been granted asylum is “asylee.” Asylees have the same rights as refugees.
The only difference between a refugee and an asylee is the person’s geographical
location at the time of application. A refugee is located outside of the United States
at the time of application and an asylum seeker is located in the United States or at
a port of entry (Jefferys, 2006).

An individual from another country seeking asylum in the United States needs
to complete an asylum application. There are two forms of asylum applications:
affirmative and defensive (Wasem, 2007). The type of application that an asylum
seeker will complete depends on whether or not he or she arrived in the United States
with proper documents. An affirmative asylum seeker enters with a valid visa. On
arrival at a U.S. border this individual immediately interacts with our law enforcement
system. At the port of entry, an Immigration and Customs Enforcement officer inter-
views him or her while verifying his or her documents. Once it is found that the visa
is valid, he or she is cleared by the ICE officer and is not detained. He or she then
has 1 year from the date of entry to apply for asylum. If the year passes without an
application being filed, that asylum seeker is no longer eligible to apply for asylum
and is deportable (Wasem, 2007).

In contrast, a defensive asylum seeker is held in one of the immigration detention
centers around the country. He or she arrives without proper documentation. The
ICE officer then begins what is known as a “credible fear” interview with the asylum
seeker to verify whether or not the individual has a valid claim for asylum (Knight,
2001; Wasem, 2007). He or she must prove to the ICE officer that he or she meets the
definition of a refugee and is afraid to go back to his or her country for fear of
persecution. If the individual passes the credible-fear interview, and the ICE officer
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deems him or her a valid asylum seeker, the individual is immediately hand-cuffed,
shackled, and brought to an immigration detention center where he or she will be
held until asylum is granted. If there are no beds available at the detention center,
he or she will be held in a local county jail. An application for asylum filed by an
immigration detainee is called a defensive asylum application (Wasem, 2007).

For example, a young woman from Somalia arrives in the United States with a
valid tourist visa. She has no trouble at the airport and is staying with friends. Her
friends link her to a lawyer who can help her apply for asylum. She fled female genital
mutilation and a forced marriage. Her application is considered affirmative.

On the other hand, an older man from Tibet arrives in the United States. On arrival
at the airport the ICE officer realizes that he does not have proper documentation. In
talking with the man the officer concludes that he has been persecuted because of his
membership in a specific religious group. The man has also stated that he is afraid
to go home. The ICE officer immediately calls security and the man is sent to the
nearest immigration detention center. His application process is considered defensive.

Scope of the Problem
For successful collaborative forensic social work practice with refugees, one must
understand the social and political forces that drive resettlement admissions. An
American political response to refugee crises around the world is relatively new. It
dates back to the refugee crisis in Europe following World War II. Since then, the
United States has accepted more refugees than any other country. “Between 1946 and
1994 the US allowed almost 3 million refugees and other foreigners seeking protection
access to permanent residence” (Gibney, 2004, p. 132). More than two thirds of these
refugees were from Communist countries. It is important to remember that refugee
work is political and changing political climates affect social work practice. Thus,
refugee admissions have declined significantly since 2001. In 2002, fewer than 29,000
refugees were admitted in the United States. This is down significantly from the
average refugee admissions of almost 76,000 annually from 1996 to 2001 (Martin,
2005). The next section documents the historical trends of U.S. policies on refugees
and asylum seekers in the United States (see Table 25.1).

Brief History of Refugee / Asylum Policy

Displaced Persons Act of 1948

Refugee and asylum policy in the United States began in 1948 with the passing of
the Displaced Persons Act (DPA) of 1948. This was a “controversial response to the
plight of millions of European refugees who had nowhere to turn after World War
II” (Waibsnaider, 2006, p. 395).

Immigration Act of 1965

The next major immigration policy, The Immigration Act of 1965, was passed within
a year of the passing of the Civil Rights Act of 1964. It was the first time that U.S.
borders were opened to non-European immigrants on a large scale.
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25⋅1 Immigration and Related Policies
Policy Year Implication

Alien Registration Act of 1940 1940 Undocumented immigrants could obtain permanent
residence by showing that deportation would result in
extreme hardship.

Displaced Persons Act of 1948 1948 Allowed European refugees to enter United States.
United Nations Refugee 1951 Provides protection to displaced people who cross country

Convention borders and become refugees.
Immigration Act of 1965 1965 First legislation to allow non-European refugees to enter the

U.S., which included preference for Middle Eastern and
Communist countries.

Refugee Act of 1980 1980 Included the formal definition of “refugee” adopted from the
1951 United Nations. The goal was to neutralize refugee
resettlement.

Illegal Immigration Reform and 1996 Introduced indefinite detention and expedited removal.
Immigration Responsibility Act
of 1996

Trafficking Victims Protection Act 2000 Made human trafficking a crime in the United States and
provided funding to prevent trafficking, protect victims, and
prosecute traffickers.

Uniting and Strengthening 2001 Intended to increase restrictions on asylum and to further
America by Providing criminalize the asylum seekers.
Appropriate Tools Required to
Intercept and Obstruct
Terrorism Act (USA PATRIOT
Act)

Homeland Security Act of 2002 2002 Functions of the Immigration and Naturalization Service
(INS) were transferred to the U.S. Citizenship and
Immigration Services (CIS) and the Bureau of Immigration
and Customs Enforcement (ICE) in the DHS.

Real ID Act of 2005 2005 Introduced harsher standards for asylum applications.

Refugee Act of 1980

It was not until 1980 that a “neutral” refugee policy was enacted. The United States
had recently pulled out of Vietnam partly because of the strong antiwar sentiment
and social action. The country was recovering from the turbulent times of the 1960s
and 1970s (McKelvey, 1998). The Refugee Act of 1980 was passed with several new
stipulations. In this act, the 1951 United Nations definition of a refugee was adopted
as the formal definition for the United States (Barnett, 2002).

Illegal Immigration Reform and Immigration
Responsibility Act of 1996

The next wave of sweeping immigration policy changes came in 1996 with the passing
of the Illegal Immigration Reform and Immigration Responsibility Act (IIRIRA). The
Clinton administration signed into legislation a change in policy indicating that asylum
seekers would now be indefinitely detained, and immigration detention began to
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boom (Welch, 2004). Another initiative was also started through the passing of the
IIRIRA entitled “expedited removal.” In these cases, asylum seekers are turned away
at the airport and never enter the country (Barnett, 2002; Welch, 2004). The credible-
fear interview that had previously been conducted by a highly trained asylum officer
was now being left up to the untrained customs officers at the airport (Crisp, 1997).

Antiterror Legislation as Immigration Policy

This style of defensive immigration reform continued after the 2001 attacks on the
World Trade Center. In fact, between September 2001 and December 2003, over 15,000
asylum seekers had been detained. With the lack of detention space, the U.S. govern-
ment expanded the use of county jail space as holding places (Welch, 2004).

With the passing of the Uniting and Strengthening America by Providing Appro-
priate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA PATRIOT Act of
2001) in October 2001, several items included in the Act served to increase restrictions
on asylum and to further criminalize the asylum seekers (United Nations High Com-
missioner for Refugees, 2003).

Prior to 2005, there was an annual ceiling of 1,000 persons who could be granted
refugee or asylee status under the Coercive Population Control (CPC) provision. The
Real ID Act of 2005 (Jefferys, 2006) continued the trend of increasing criminalization
and higher standards for asylum applications. The Real ID Act states that asylum
seekers are required “to provide documentary, corroborating evidence for their claims”
(Immigration Equality, 2005, p. 5).

Current Immigration and Detention Policies

In terms of forensic social work and law enforcement, it is most likely that asylum
seekers will find themselves interacting with the newly formed Department of Home-
land Security (DHS). Following the attacks on the World Trade Center on September
11, 2001, several intelligence and enforcement agencies were placed under one
umbrella. These agencies include: the Federal Bureau of Investigation, the Central
Intelligence Agency, and the Immigration and Naturalization Services.

The Department of Homeland Security was created under the Homeland Security
Act on March 1, 2003. The DHS is where refugee-protection decisions are made
(Human Rights First, 2004). The mission of the DHS from the Title I of the Homeland
Security Act of 2002 is to “prevent terrorist attacks within the United States.” This
was the first time in our country’s history that immigration was considered a national
security concern linked to terrorism.

Although immigration detention has been used in the United States for many
years, it has traditionally been used strictly as a short-term way to verify that an
asylum seeker has a valid claim for asylum (Welch, 2004). The longest an asylum
seeker would be detained was 48 hours.

With the passing of the IIRIRA in 1996, it became possible to detain asylum
seekers indefinitely. They were to be held, not until an application was approved, but
until they completed the entire asylum process (Welch, 2004).

In 2005, 53,813 refugees entered the United States and 25,257 individuals were
granted asylum. Through the affirmative asylum process, 13,520 were granted asylum
and 11,737 were granted asylum defensively. In 2006, detention bed space increased
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by 6,300 to fund housing for 27,500 immigration detainees. There are approximately
26,000 immigrant detainees housed in 114 federal immigration detention centers or
county jails and state prisons awaiting trials (Jefferys, 2006).

Over time, this has led to a trend not only in the decline of successful asylum
claims, but also in the number of people seeking asylum. “The total number of persons
granted asylum decreased from 27,169 in 2004 to 25,257 in 2005. The number of
persons who became asylees affirmatively through USCIS dropped from 14,207 in
2004 to 13,520 in 2005. Likewise, the number of asylees who were granted asylum
defensively through an Immigration court (through the Executive Office of Immigra-
tion Review or [EOIR]) declined slightly from 12,962 in 2004 to 11,737 in 2005” (Jefferys,
2006, p. 5).

What to Expect When Working
With Refugees and Asylum Seekers
To better serve the client, a social worker needs to be aware of the political-asylum

process, the role of law enforcement, and immigration detention centers. This section
clarifies what it is like to work within the various systems and offers best practices.

The Political-Asylum Process

Some social workers will work with clients who have come to the United States with
the hopes of gaining political asylum. Since 2001, with the large backlog in immigration,
the length of time an asylum seeker has to wait has gotten longer. Although some
clients can be granted asylum within a few months, others have waited several years
(Human Rights First, 2003). Many clients experience an increased level of fear, anxiety,
and depression as the court date approaches. Court dates get delayed because of a
lack of an interpreter or because other cases took longer than expected. Each time a
court date is delayed, the client may become even more nervous.

Immigration Detention

Social workers who find themselves helping clients who are in immigration custody
in a federal detention center will have even more complicated issues. One common
tactic that the Immigration and Customs Enforcement use is to periodically move
detainees from one facility to another. This is usually done without letting the person’s
lawyer or family members know (Tasoff & Tasoff, 2007). The organization Physicians
for Human Rights (1998) recently conducted a research study on the impact of immigra-
tion detention on asylum seekers. Their results showed that the experience of detention
negatively affects the asylum seekers’ mental health. The conditions immigrants expe-
rience in the United States often remind the asylum seekers of the persecution they
endured in their own countries at the hands of law enforcement, prison guards,
and soldiers.

Law Enforcement

Social workers who are working with refugees and asylum seekers often find that
these clients have a very distinct and strong fear of people in authority. In many cases,
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the clients come from countries where law enforcement agencies, such as the police,
were involved in the persecution that they encountered, and which led to their flight
to the United States (Pistone, 1998). The first author has noted in several cases that
because of the trauma of torture and other forms of persecution at the hands of
legitimate authority figures, even the sight of police in uniform or carrying a gun,
may trigger an emotional response in the client. It is important that the social worker
has a clear understanding of trauma and posttraumatic stress. It has also been noted
that the attainment of political asylum has a dramatic healing component. The clients
have expressed being reborn. Their demeanor changes and their self-confidence
increases dramatically.

Victims of Human Trafficking
The American response to the refugee crises is new and the response to victims of
human trafficking is even newer. This next section briefly discusses the problem of
human trafficking, the identification of victims, and the need for collaborative practice
as a best practice in working with this population.

Scope of the Problem

Human trafficking is a national and international problem with wide implications for
the practice of collaborative forensic social work. Trafficking in persons is among
the world’s fastest growing criminal activities. The Office to Combat and Monitor
Trafficking in Persons (2007) reports that annually 600,000 to 800,000 people are
trafficked across borders worldwide, with some 14,500 to 17,500 brought into the
United States. Other estimates range from 4 to 12 million people held in trafficking
at any given time. It is estimated that 80% are women and girls. Human-trafficking
victims come to the United States often because of promises made by traffickers of
jobs or other opportunities (U.S. Department of State, 2007).

Trafficking Victims Protection Act

Human trafficking became a crime in the United States in 2000 with the passage of
the federal Trafficking Victims Protection Act (TVPA). The legislation defines a “severe
form of trafficking in persons” as:

(a) Sex trafficking in which commercial sex act is induced by force, fraud, or coercion,
or in which the person induced to perform such act has not attained 18 years of age; or
(b) the recruitment, harboring, transportation, provision, or obtaining of a person for
labor or services, through the use of force, fraud or coercion for the purpose of subjection
to involuntary servitude, peonage, debt bondage, or slavery. (2000, p. 8)

Ralph F. Boyd, Jr., former Assistant Attorney General for Civil Rights simply
stated, “trafficking is a form of modern-day slavery” (Boyd, 2001, p. 1). Regardless
of what definition is used, human trafficking occurs when individuals are forced to
work in a job that they are unable to leave (Human Rights Watch, 2002). Trafficking
victims who were not born in the United States may not have legal passports or
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immigration documents. Often their documents may be held by the traffickers as a
means of coercion (Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, 2004).

The TVPA was the first federal legislation with provisions to prevent human
trafficking, prosecute traffickers, and provide funding for protection and assistance
to victims. The protections it offers are an example of therapeutic jurisprudence.
Training and capacity-building of federal and local law enforcement, service providers,
and legal service providers have been a primary means for identifying and protecting
survivors. However, more work needs to continue as “deportation remains the primary
mechanism for dealing with…trafficked persons” (Araujo-Forlot, 2002, p. 13).

Identifying and Working With Victims

People are trafficked into many forms of work including: farm work, construction,
factory work, commercial sex work, domestic services, restaurant work, begging, and
so on. Oftentimes trafficking victims are forced to work in unregulated industries.
This can make it difficult to recognize victims, as they often are reluctant to volunteer
information about their abusive situations. To better understand whether a client is
a victim of human trafficking, social workers can ask screening questions such as the
following: Are you able to leave your work site? Do you have a passport or identifica-
tion card? If not, is your employer holding your identification? What is your rate of
pay and the conditions of your employment? Are they what you expected? Do you
fear that something bad will happen to you or your family if you leave your job?
(Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, 2004).

Once a client is identified as a victim of human trafficking, the social worker
must discuss with the client if she/he would like to stay in the United States. Adult
clients are required to cooperate with the prosecution of traffickers to qualify for a
visa or other services. If the client wishes not to cooperate in the prosecution of the
traffickers, she or he will be deported. Because trafficking is a federal crime, the social
worker and client work with federal law enforcement and immigration services.

A trafficked person works with an immigration attorney to learn whether he or
she is eligible for the temporary nonimmigrant visa, often referred to as a T-visa. This
temporary nonimmigrant visa allows victims of trafficking to remain in the United
States and after 3 years may be able to become lawful permanent residents. Recipients
of the T-visas are eligible for work authorization, which allows them to work legally
in the United States. Because of the stringent requirements of the T-Visa, immigration
attorneys may also explore other forms of immigration relief (U.S. Department of
State, 2007).

Once certified (by the federal government) as a victim of trafficking, the individual
is eligible for federally funded services to the same extent of a refugee. These benefits
include: assistance with housing, shelter, food, income, employment, English-language
training, health care, mental health care, and services for victims of torture (Office to
Monitor and Combat Trafficking in Persons, 2007). Hence, it is imperative to work
from a social justice systems framework and have collaborative relationships with
federal law enforcement and legal experts.

Agency collaboration among federal and local law enforcement, service providers,
and attorneys is necessary to identify and provide protection to trafficked persons.
Across the country federal funding has been allocated to initiate multidisciplinary
teams to work with trafficked persons. For example, in New Jersey, the New Jersey
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Anti-Trafficking Initiative was funded through the Office of Refugee Resettlement to
initiate such a multidisciplinary coalition to provide education and increase the capac-
ity to serve trafficking survivors throughout the state. The Anti-Trafficking Initiative
has become a self-sustaining coalition called the NJ Anti-Trafficking Coalition, which
is made up of stakeholders, including law enforcement agents at the local, state, and
federal level; legal service providers; social service providers; and medical service
providers (see Appendix E).

Common Practice Settings
There are many types of settings within collaborative forensic social work where
social workers find themselves working with refugees, asylum seekers, and victims
of human trafficking. Some examples include: refugee resettlement agencies, private
nonprofit agencies, immigration detention centers, and immigration services. The role
of the social worker in each of these agencies will vary. This following section provides
an overview of the types of practice settings in which social workers will work with
refugees, political asylum seekers, and victims of trafficking.

Refugee Resettlement Agencies and Private
Nonprofit Agencies

All around the country there are refugee resettlement agencies whose mission is to
provide basic, short-term assistance to newly arrived refugees. Social workers in
these agencies play the role of case manager, program director, clinician, and clinical
supervisor. In many cases, they also advocate for their clients, as well as provide
public education and awareness training. Licensed social workers who are trained in
conducting psychological evaluations on survivors of torture, can be called on to
provide this service for their clients. In addition, they may be called on to write up
an affidavit and provide testimony that will be used in court.

Immigration Detention Centers

It is very rare to find social workers working in immigration detention centers, but
it does happen. Sometimes these are United States Public Health Service social workers
who are placed within the center. Social workers in these facilities serve as advocates
for their clients; in some cases they are the only link between the detention center and
asylum services found in the community (United States Public Health Services, 2007).

United States Citizenship and Immigration Services

Social workers who work with refugees and political asylum seekers should be aware
of the United States Citizenship and Immigration Services. Within the domain of the
new Department of Homeland Security is the former Immigration and Naturalization
Services, which has been separated into two different sections. Immigration and Cus-
toms Enforcement (ICE) and Citizenship and Immigration Services (CIS). Social work-
ers are found working for USCIS in the capacity of Asylum Officer and the newly
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created Refugee Corps. This is a professional position in which interviews with refu-
gees and asylum seekers are done to substantiate whether there is a valid claim for
refugee status or political asylum. Officers in these positions can work either within
U.S. borders, or in refugee camps overseas (Human Rights First, 2004).

Professionals Involved
In all of these settings, social workers find themselves working closely with a multidis-
ciplinary group of professionals and para-professionals. These include lawyers (immi-
gration and pro-bono), certified legal representatives and paralegals, refugee case
managers, volunteers, and interpreters (Potocky-Tripodi, 2002).

Lawyers, Certified Representatives, and Paralegals

For social workers who work with asylum seekers or victims of human trafficking,
it is very important to collaborate with the legal system. One way to do this is to
work closely with trained legal representatives. These include immigration attorneys,
certified representatives, and paralegals.

Because the immigration system in the United States is very complicated, and
because social workers are not trained as lawyers, it is never our job to provide legal
counsel. The best service to offer clients is providing linkages to immigration legal
services. A social worker can provide case management, interpretation, supportive
counseling, trauma counseling, and linkages with other services, but not legal advice.

It is vital to build close working relationships with lawyers who specialize in
asylum and trafficking cases. Therefore, it is imperative to create a network of pro-
bono lawyers from which to draw on for the clients. Law schools with human rights
clinics where students are learning about asylum law and assisting on cases can be
a valuable resource.

Much in the same way that social workers are advocates, so are lawyers. What
sets them apart is their specialization and profound knowledge of the legal system.
In complicated asylum and trafficking proceedings, a well-trained immigration attor-
ney can be a social worker’s strongest ally.

Para-professionals and Volunteers

Because of the lack of adequate funding for refugee programs, many programs rely
on both para-professionals and volunteers to keep costs down. In many cases, former
clients, who have been through the refugee or asylum experience already, and are
adapting well to life in the United States, are hired or volunteer to serve arriving
refugees. Some common titles are refugee case manager, culture broker, and commu-
nity liaison (Potocky-Tripodi, 2002).

Interpreters

Interpreters play a vital role for refugees and asylum seekers. Language is one of the
biggest barriers facing this group as they adjust to American life. It is very important
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to find a way to access certified and trained interpreters who understand the interpreter
code of ethics regarding confidentiality, and the proper way to interpret. Most refugee
resettlement agencies offer interpretation and translation services as one of their
programs. Social workers who need to locate interpreters can contact their local
agency to find out if they have interpreters and how to access their services (Potocky-
Tripodi, 2002).

Summary and Conclusions
U.S. immigration processes are complex and require social workers to have an under-
standing of the system to be able to advocate effectively for their clients. A social
justice systems approach is necessary for social workers who work with refugees,
asylum seekers, and victims of human trafficking. Because immigration policy is
constantly changing and directly affects the lives of refugees, asylum seekers, and
victims of human trafficking, many agencies and workers must collaborate in their
efforts with lawyers, para-professionals, volunteers, and interpreters.

Social workers are key contributors to this successful collaboration. For their
clients, they serve as information and referral agents and counselors. They can provide
the emotional support that is necessary when dealing with complicated systems such
as immigration. They can also serve as advocates for change within the systems.
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Sandy Gibson

A substantial challenge facing forensic social workers, especially in correctional set-
tings, is providing effective treatment when security and custodial concerns are empha-
sized over treatment concerns (Karcher, 2004; Weinberger & Sreenivasan, 1994). How-
ever, increased efforts at integrating evidence-based practices in correctional settings
has significantly grown over the past 2 decades, with correctional administrations
realizing the cost-effectiveness of evidence-based treatment services (Nissen, 2006).
Rubin (2008) argued that the evidence-based-practice (EBP) process allows social
workers to identify which interventions, programs, policies, and assessment tools are
supported by the best evidence; find and critically review research studies in seeking
evidence to answer clinical questions; and measure treatment progress and outcomes.

Ethics, Human Rights, and
Research and Evaluation
The National Association of Social Workers’ Code of Ethics (1999, 5.02) purports that
social workers should promote and facilitate evaluation and research to contribute to

349
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the development of knowledge. This underscores both an ethical and a human rights
obligation for the need for more prevention and intervention studies with incarcer-
ated individuals.

There is also a need to research services for individuals with legal problems who
are not incarcerated. Existing research identifies that a clear link with aftercare services
is vital to ensuring continuity of care after release from jail, and that prerelease
planning, referral, and community service engagement ensures the forensic client a
connection to treatment and support (Solomon & Draine, 1995). Forensic research
focusing on the strengthening of this link could serve to strengthen the services
received postrelease, enhance multiservice communication and collaboration, and
ultimately serve to reduce recidivism.

The substantially high rate of recidivism for incarcerated individuals with mental
health diagnoses (James & Glaze, 2006), coupled with the costs associated with incar-
ceration, also demonstrate the need for treatment research associated with forensic
clients to move away from penalty only and move toward a more rehabilitation-
oriented incarceration and probation/parole.

History of Human Rights and Ethical
Violations in Research With Prisoners
History is fraught with human rights violations in research conducted with prisoners.
For centuries, prisoners, a population of disadvantaged and vulnerable persons, have
been used as subjects of research. Prisoners were considered expendable research
subjects (Arboleda-Florez, 2005). The abuses were such that authors would refer to
prisoners as “human guinea pigs” (Adams & Cowan, 1971), who were “cheaper than
chimpanzees” (Mitford, 1973).

In the mid-19th and 20th centuries, the dominant ideology was that the common
good—either for social benefit or the development of science—justified the perfor-
mance of experiments in humans without respect for their autonomy (Arboleda-Florez,
2005), as exemplified by the following forensic research studies.

Statesville Penitentiary Malaria Study (1945)

The Statesville Penitentiary Malaria Study was conducted by the University of Chicago
and the U.S. Army and State Department. Malaria, an infectious disease, which results
in extreme illness and death if left untreated, was hindering the military as they fought
battles in the Pacific region. Experimental research was needed to quickly develop
drugs to fight malaria, and prisoners were used to test these drugs. During World
War II, in Illinois, hundreds of prisoners were inoculated with malaria to research
effective methods for disease prevention and intervention (Arboleda-Florez, 2005;
Final Report of Advisory Committee, 1995; Paulsen, 1973). An unknown number of
inmates became ill or died, and a commutation of sentence or parole was later granted
to 317 of the 432 research subjects.

Trends in Phase 1 Research (Until the Mid-1970s)

During the postwar years it was common practice for researchers to employ prisoners
as research subjects for studies ranging from identifying the causes of cancer to testing
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new cosmetics. By the early 1970s, the Food and Drug Administration estimated that
more than 90% of phase I research in new drugs was first conducted on prisoners
(Adams & Cowan, 1971; Arboleda-Florez, 2005). Over the past 2 decades there has
been a substantial reduction in the use of prisoners for research. As a result, phase I
projects now use nonincarcerated subjects, although these individuals are typically
underprivileged.

University of Washington Radiation Study
(1963-1973)

From 1963 to 1973, the University of Washington, Seattle, conducted studies on the
effect of radiation on human testicular function using inmates at Washington State
prison. The effects of the radiation were unknown, and vasectomies were suggested
for the inmates on completion of the study as it was unknown what effect such
radiation would have on future offspring. Initially, research subjects were not informed
of potential risks associated with participation, although there was a vague reference
to the possibility of tumors. In 1976, subjects filed a lawsuit alleging a lack of informed
consent. During a deposition, the lead researcher, Dr. Heller, indicated “I didn’t want
to frighten them so I said ‘tumor’… I may have, on occasion, said cancer” (Deposition
of Heller, 1976). The suit (Robert Case vs. State of Oregon) was settled out of court in
1979 for $2,215 in damages, which was shared by nine individuals. In 1994, President
Clinton charged an advisory committee to uncover the history of human radiation
experiments. The committee ultimately discovered that over 4,000 federal government-
sponsored human radiation experiments were conducted between 1944 and 1974
(Final Report of Advisory Committee, 1995).

Human Rights? Responses to Historic
Forensic Research Atrocities

There were many national and international responses to these tragic forensic research
studies. These documents including the Nuremberg Code, Declaration of Helsinki,
the National Research Act, Title 45 Code of Federal Regulations Part 46, and the
Belmont Report (National Institutes of Health [NIH], 1979).

The Nuremberg Code is a set of principles for human experimentation established
as a result of the Nuremberg Trials at the end of the Second World War. Specifically,
the Code was created in response to the inhumane Nazi human experimentation
carried out during the war, such as bone transplantation; sterilization methods; and
exposure to extreme cold, high altitudes, and mustard gas (Marrus, 1999). The Code
includes principles such as informed consent and the absence of coercion. As horrific as
these research efforts were, it is important to acknowledge that during the Nuremberg
Medical Trial, defense attorneys argued that there was no difference between research
conducted in American prisons and the experiments that took place in the Nazi
concentration camps (Arboleda-Florez, 2005).

Another response to these historic forensic research atrocities was the Declaration
of Helsinki, developed by the World Medical Association (WMA) in 1964 and currently
under review for its fifth revision. It was and is a statement of ethical principles that
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provides guidance to professionals conducting research involving human subjects
(DeRoy, 2004).

On July 12, 1974, the National Research Act (Pub. L. 93-348) was signed into law,
thereby creating the National Commission for the Protection of Human Subjects of
Biomedical and Behavioral Research. In 1979, the National Commission for the Protec-
tion of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, a subsidiary of the
Department of Health, Education and Welfare, published the Belmont Report, a set
of ethical principles and guidelines for the protection of human subjects of research.
The basic ethical principles of this report are respect for persons, beneficence and
justice, and the basic applications are informed consent, assessment of risk and benefits,
and the selection of subjects (NIH, 1979).

Furthermore, Title 45 Code of Federal Regulations, Part 46, Protection of Human
Subjects, scripted in 1991 and revised in 1995, is a document that embodies the ethical
principles of the Belmont Report, providing a framework in which researchers can
ensure that serious efforts have been made to protect the rights and welfare of research
subjects (USDHHS, 2005).

The vulnerabilities experienced by forensic research subjects are recognized and
addressed by the United Nations in principle 22 of the Body of Principles for the
Protection of All Persons Under any Form of Detention or Imprisonment (1988), which
indicates: “No detained or imprisoned person shall, even with his consent, be subjected
to any medical of scientific experimentation, which may be detrimental to his health”
(p. 1).

Institutional Review Boards

One protective factor for forensic research subjects is the requirement that researchers
obtain Institutional Review Board (IRB) approval of their projects prior to implementa-
tion. In 1974, the United States Congress passed the National Research Act of 1974,
which defined IRBs, and required them to be used for all research involving human
subjects. This was done primarily in response to the many aforementioned research
abuses. IRBs are independent committees that approve, monitor, and review research
proposals and protocols with the purpose of protecting the rights, safety, and well-
being of the research subjects. IRBs are regulated by the Office of Human Research
Protections, which is overseen by the Department of Health and Human Services
(DHHS).

Information obtained from forensic research may be considered valuable to the
criminal justice system administration, as it may do things such as help to identify
previously unknown criminal behaviors or may help to identify those who are more
or less likely to qualify for parole. If criminal justice’s (CJ) administration is associated
with the IRB process, it may cause the IRB to weaken the protections afforded to
research subjects for the administration to gain the insights it feels would enhance
its own system. To provide the protections necessary for ethical forensic research,
including the absence or appearance of coercion, the knowledgeable and competent
assent or consent of the subject, and the subjects’ knowledge that they may quit the
study at any time, forensic research IRBs must be free from CJ administration oversight
(Hillbrand, 2005).

Many of the documents that arose in response to the forensic research atrocities
reference the rights of “prisoners.” If this is strictly applied to research studies that
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are prison-based only, it will not afford the same protections to other research subjects
who are involved with the criminal justice system, even though they too experience
limited freedoms and liberties and are also subject to the possibility of coercion. In
fact, in 2004, of the 7 million individuals involved in the U.S. criminal justice system,
only 2.1 million were actually incarcerated, with the reminder being on either probation
or parole.

Need for Forensic Research

Out of concern that an IRB may deny a proposal that involves subjects who are
involved with the criminal justice system (CJS), many studies exclude such potential
subjects in their research design. This not only refers to prison-based research, but
also to research studies at community mental health or substance-abuse treatment
centers, where individuals on probation or parole are often excluded from samples.
Not only does this diminish the value of the research, particularly for understanding
outcomes as they relate to forensic clients, but it also excludes forensic clients from
enjoying the enhancement of self-esteem that comes from having a share in a project
aimed at making a contribution on behalf of society (Young, 2005). Everyone loses in
the process. Subjects lose the benefits of innovation and improved services, and forensic
social workers lose the improvement of knowledge on how best to serve this
population.

“The American Academy of Psychiatry and the Law Committee on Institutional
and Correctional Forensic Psychiatry takes the position that forensic mental health
research is far too important to be allowed to sink into a sea of oversight requirements”
(Young, 2005, p. 368). Arboleda-Florez (2005, p. 515) asked a poignant question: “Can
persons stripped of their civil rights and subject to years or decades of confinement
be free agents who are capable of exercising freedom of choice?” Thus, there is a great
need for forensic research. As forensic subjects are a captive population, they are
vulnerable subjects in need of special protective measures. However, excessive protec-
tion can bring harm to those who it intended to protect. For example, if researchers
avoid conducting forensic research because of the extensive protections required of
subjects, then they are doing forensic populations a disservice by not developing
knowledge on how to best serve these subjects.

As protections to prisoners emerged in the 1970s, the amount of forensic research
decreased immensely. This is mostly a result of the fact that much existing research
was of no direct benefit to prisoners, but instead was likely to have been convenience
research. Stringent oversight requirements, coupled with a lack of societal interest in
investing in services to specifically treat forensic clients, has resulted in a rather limited
field of experimental research in forensic settings. However, because of the multiple
needs, including high rates of substance abuse and mental health problems among
this population, there is a great need for prisoners to receive evidence-based mental
health and substance-abuse services (Bureau of Justice Statistics, 2004).

Risks

As, one hopes, the past atrocities of forensic research have ended as a result of new
protections of subjects, there is now a more common risk concerning emotional distress
as a result of research participation. Social risks of research participation are largely



354 Part VII Diversity, Human Rights, and Immigration

related to confidentiality and the damage to one’s reputation that can directly result
from participation in the study, even if just as a control member (Cloyes, 2006; Over-
holser, 1987). For example, in a treatment study for sex offenders, individuals who
are known participants, even those nonsex offenders who are in the control group,
are likely to be viewed by fellow inmates as sex offenders. In the prison-established
hierarchy among inmates, sex offenders exist on one of the lowest levels and are
viewed quite negatively; they are often subjected to extensive verbal and physical
abuses from other inmates.

In addition, some studies elicit information of a highly personal and sensitive
nature, and are often audiotaped (Cloyes, 2006; Overholser, 1987). This can be a
cause of great concern for forensic clients as information disclosed to researchers, if
discovered by the criminal justice system, could result in convictions for additional
crimes committed, a denial of parole, or reincarceration of those on probation or
parole. For these reasons, the importance of confidentiality and the trust that forensic
clients must have for the forensic researcher are imperative.

A different type of social risk entails the potential for coercion or undue influence
often found in forensic settings. As forensic subjects lack the freedom and liberties
of nonforensic individuals, it has not been uncommon to use incentives associated
with greater freedoms or that someway manipulate their quality of life, such as better
prison jobs or extended outdoor time (Cloyes, 2006). When subjects receive benefits
such as these, the benefits can serve as coercion to participate in exchange for the
desirable enhanced freedom. These types of incentives create resentments among
nonparticipants, promoting a negative environment and possibly putting subjects at
risk of physical harm. The American Psychological Association recommends that
parole boards not take into account research participation when reviewing parole
eligibility to avoid the possibility of coercion.

To avoid coercion when conducting forensic research, it is essential that economic
benefits are limited because of the impoverished nature of prisons. The Code of Federal
Regulations (28 C.F.R., section 512.16) recommends that only concrete reinforcers,
such as soft drinks and snacks, be used for reimbursement. If at all possible, external
awards as incentives for study participation should be avoided altogether. If subjects
are to be paid for their participation, the amount should never be more than their
hourly wage they earn, which is typically much less than the federal minimum wage,
and participation should be in lieu of work time (Arboleda-Florez, 2005; Wettstein,
2005).

Benefits

There are also benefits to subjects of forensic research, such as the provision of access
to treatment not otherwise available, immediate personal health gains, knowledge
from classes, an opportunity to engage in altruistic behavior not commonly available
in prisons, and an enhanced sense of purpose and usefulness (Arboleda-Florez, 2005;
Childress, 2006).

As indicated in the Bureau of Justice Statistics Survey of prison inmates (Har-
rison & Beck, 2005), one in four inmates with a mental health diagnosis does not
receive treatment while incarcerated. This means that services are likely unavailable
to them, therefore, any treatment research conducted in prisons may lead to the
development of services. Research studies may also include attending classes or receiv-
ing medical care that wouldn’t otherwise be made available to inmates. Most important,
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forensic research allows this population to “give back” to both other forensic individu-
als and society.

Forensic Research Methodologies

The National Commission for the Protection of Human Subjects identifies three catego-
ries of research in prison settings: convenience research, prison-oriented research, and
treatment-oriented research. In convenience research, the accessibility of a large group
is the main, if not sole, reason for using prisons for research. This differs from conve-
nience sampling, which indicates that the researcher has intentions of studying forensic
populations and simply took the easiest sampling route of studying this intended
population. Convenience research means the forensic population is used solely because
the entire population is convenient, but the purpose of the research is not intended
to serve primarily (or even at all) this population. Forensic populations are simply a
convenient population because of their captivity. This research typically has no direct
benefit to the prisoners, and therefore nonincarcerated subjects should be used to
reduce the likelihood of coercion or manipulation of the vulnerable incarcerated
population (Overholser, 1987). An example of convenience research can be found in
the pharmaceutical and cosmetic drug research that once was prevalent in prison
populations. Because of the many protections now afforded forensic populations,
convenience research is unlikely to be approved by an IRB.

Prison-oriented research typically studies the effects of incarceration on areas
such as psychological functioning, predicting adjustment to prison life, or identifying
characteristics of participants in a riot. Prison-oriented research can be beneficial to
prisoners when it involves direct, practical benefits to the prisoners, such as strategies
for strengthening families for children of inmates. When this research serves the
interests of prisoners and their families, it has value for both the subjects and the
greater society (Overholser, 1987). Studies such as exploring who requests psychologi-
cal services on admission to prison (Diamond, Magaletta, Harzke, & Baxter, 2008)
and a national study of social support, gender, and inmate adjustment to prison life
(Jiang & Winfree, 2006) are examples of prison-oriented research.

Treatment-oriented research involves the development and evaluation of treat-
ment programs designed specifically to benefit the subjects (Overholser, 1987). This
type of research is the most ethically justifiable of the three as it attempts to improve
the welfare of incarcerated subjects. Such research should have direct implications
for the later development or refinement of prison services or treatment programs. A
study of methadone maintenance for male prisoners (Kinlock, Gordon, Swartz, &
O’Grady, 2008) and a multisite evaluation of prison-based therapeutic community
drug-treatment program (Welsh, 2007) are examples of treatment-oriented research.

There is a substantial rate of mental health diagnoses in prisons. The consolidation
of a large group of individuals meeting diagnostic criteria for a variety of psychological
disorders facilitates the recruitment, sampling, and retention process of treatment
studies (Metzner & Dvoskin, 2006). However, although it is common to find prison
inmates with diagnoses, it is important to separate those disorders potentially capable
of affecting or producing the criminal behavior from those that are apparently a
consequence of the incarceration (Overholser, 1987). In prison studies, it is extremely
difficult, without baseline measures, to control for the effects of incarceration on the
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outcomes under study, which further supports the need to avoid the use of prisoners
as research subjects in studies other than prison/treatment-oriented research.

Whether a research study will directly benefit the prison population is not ade-
quate ethical justification to conduct a study with incarcerated subjects. It is also
important to consider the degree of relationship between the subject of research and
the offenders’ crime. If there is no relationship between the subject and the subject
under study, then the use of such a prisoner is again merely convenient and should
be avoided.

Qualitative Research Methodologies

Qualitative research methodologies lend themselves well to forensic research, particu-
larly because of the lack of existing research, which creates a need for more exploratory
methods. Research subjects themselves can be more involved in the research through
techniques such as member checks, follow-up interviews, and coidentification of
themes in the data, and other forms of feedback and collaboration (Cloyes, 2006). This
can enhance trust between the forensic subjects and the researchers, strengthening
the outcomes of the study. Participatory action and feminist and ethnographic
approaches have introduced a different set of questions about the ethics of forensic
interviewing. These often highlight unequal power relations, the positioning of inter-
view participants, and ways to protect vulnerable and marginalized participants from
undue stress or harm caused by insensitive or oppressive research (Cloyes, 2006).

Forensic Research With Juvenile Populations

Inclusion of children in forensic research is important. As social workers, it is essential
for us to know the best proven interventions to use with this population. This impor-
tance is exemplified by NIH’s requirement that all of its funded research include
children, unless the investigator can provide a valid reason as to why they should
not be included. There are special review requirements for IRBs (Inclusion of Children,
45 CFR 46, Subpart D, Sec. 401-409; USDHHS, 2005) that include various protections
for child research, varying by the degree of risk involved in the research. These
protections vary from simple parental consent, when the research has no greater than
minimal risk, to requiring the permission of both the child and the parents, indicating
the likelihood that the research is generalizable and specifically related to the child’s
disorder. In addition, the risk may only be slightly higher than minimal. Reed (1999)
indicates the forensic juveniles who are imprisoned become regulatory orphans for
purposes of guiding IRBs in their review process. This means that the IRB shall require
appointment of an advocate for each child who is a ward, an advocate who is capable
of acting in the best interests of the child for the duration of the child’s participation
in the research and who is not associated in any way with the research, the investiga-
tors, or the guardian organization (Additional Protections for Children, 45 CFR 46.409).

As previously discussed, forensic populations require additional protections when
participating in research, but it is still critical that forensic research move forward.
For the same reasons that we must remain committed to conducting forensic research,
we must also remain committed to including children, who do indeed require addi-
tional protections beyond that of adult forensic subjects, in our sample populations
when appropriate.
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Collaboration in Forensic Research
As research with criminal justice populations, especially prisoners, is conducted by
various professions such as psychologists, criminologists, social workers, psychiatrists,
and others, as well as within various venues of the legal system, such as prisons,
probation and social service departments, and court systems, interdisciplinary collabo-
ration is essential. The skills needed for developing and maintaining effective collabora-
tive relationships that can be applied to successfully completing a research study are
described in chapter 3.

Data Collection
Forensic research is likely to require data collection from various sources within the
criminal justice system, such as attendance records with probation and parole officers,
drug-screen results, school records for youths, and criminal histories (i.e., past offenses)
It is very important to include these systems in the development of any research
proposal. Simply approaching these organizations with a fully developed proposal
and asking for their participation is unlikely to result in a productive or open collabora-
tion. Their inclusion in proposal development will also facilitate the identification of
accessible and available data opportunities. In the case of prison collaboration, prison
administration will understand the safety concerns involved with an outside researcher
gaining access to the inmate population, whether there is space available to meet
research needs, and the determination of who will pay for the additional security that
will be required (Institute of Medicine, 2006).

VOICES FROM THE FIELD

Dr. Jack S. Monell, ACSW
Criminal Justice Instructor

Agency Setting

Presently, I work for the Central Piedmont Community College in Charlotte, North Carolina.
Here I serve as a faculty member in the Public Safety department, where I focus on research
and instruction in issues pertaining to juvenile justice and community-based corrections.

Prior to this most recent appointment, I served as a Program Analyst for the Court
Services & Supervision Agency for the District of Columbia (CSOSA). There I worked on
national and local initiatives pertaining to prisoner reentry, focusing on substance-abuse
and mental health treatment, vocational and educational needs, and medical services.
CSOSA operates an internationally recognized reentry and sanction center that addresses
the various needs of offenders returning to Washington, DC, from incarceration within
the U.S. Department of Justice’s Bureau of Prisons.

Practice Responsibilities

In my present role as a faculty member, it is my duty to stay abreast of the various literature
and trends associated with the field of practice relating to juvenile justice and community-
based corrections. Outside of classroom instruction and serving as a faculty coordinator for
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field placements, we maintain a strong connection with local and federal law enforcement
entities for the purposes of collaborating on presentations and continued research.

In my prior role as a program analyst, I served in the capacity of a quality assurance
specialist and auditor. In that capacity I monitored federally funded substance abuse
and sex-offender treatment programs within the DC metropolitan area. In addition to
monitoring, I provided technical assistance to deficient programs and conducted internal
surveys to assess unit efficacy within our agency. Within that role I worked collaboratively
with various federal law enforcement partners, DC government officials, and community-
based stakeholders.

Expertise Required

As do many of my colleagues, I believe that to use the term “social worker,” or “forensic
social worker,” one needs to have at minimum a master’s degree in social work from
an accredited university. I further believe that specializations in criminal justice and/or
forensics would prove to increase the marketability and legitimacy of the field. As a
former federal employee, my position required a doctorate in social work. As a faculty
member, though preferred, the doctorate is not required and one must have a master’s
degree to instruct most courses.

Practice Challenges

Working in the field of forensic social work for the past 11 years, I have seen many
transitions and paradigm shifts in how systems, agencies, and various governments
operate. As a juvenile justice practitioner, it was apparent early in my career that adoles-
cents were not receiving the adequate supports they needed to become productive mem-
bers of our society. Many of the concerns ranged from mental health and substance-
abuse issues, which were quite evident as I transitioned into a career with adult federal
offenders. Neglect of this population was difficult for me because it was always a belief
of mine that without any legitimate aftercare or treatment options, adolescents would
unfortunately recidivate back into the judicial system and become hardened criminals
as adults.

Common Legal and/or Ethical Issues

As a faculty member, there are indeed certain legal and ethical requirements that one
must adhere to as a college employee. Working for the federal government required a
high level of legal and ethical considerations. Quite frankly, as a forensic social worker,
one should always operate one’s practice not only by agency, educational, or government
guidelines but by NASW’s Code of Ethics, which requires a high level of competence
and adherence to rules and regulations.

Additional Information

As a faculty member, I encourage students to the field because I feel that it continues to
be a vibrant and ever-evolving necessity in the community. As our importance continues
to be recognized and noticed within various fields of practice, the need for competent
social workers becomes key to our progression. For students and social workers interested
in working in criminal justice settings, the need definitely exists and forensic social workers
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represent the majority of practitioners providing supervision, treatment, correctional treat-
ment, evaluations, and research regarding trends in the criminal justice process.

Summary and Conclusions
In summary, in response to the human rights violations associated with pre-1970s
forensic research, many scientific organizations responded with documents indicating
needed protections for forensic research subjects, such as the Nuremberg Code, Decla-
ration of Helsinki, the National Research Act, and the Belmont Report. The much-
needed response to such human rights violations has, in some scientists’ opinions,
resulted in overprotections that lead to an underrepresentation of forensic populations
in social and scientific research. This in turn makes the service of this population
less knowledge-driven. It is important for forensic social workers to recognize their
obligation to adapt evidence-based practices. Forensic social workers must recognize
the special vulnerabilities of the prison population, most critically their susceptibility
to coercion, when designing and implementing research.

Online Resources
Belmont Report: http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/belmont.html
Declaration of Helsinki: http://www.wma.net/e/policy/b3.htm
National Research Act: http://www.kent.edu/rags/Compliance/IRB-National-
Research-Act.cfm
Nuremberg Code: http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/nuremberg.html
Nuremberg Trials: http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/nuremberg/
Nuremb ergDoctorTrial.html
Statesville Penitentiary Study of Malaria: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/radia
tion/dir/mstreet/commeet/meet10 /brief10/br10g1.txt
Title 45 Code of Federal Regulations, Part 46: http://www.hhs.gov/ohrp/human
subjects/guidance/45cfr46.htm
UN Principle 22: http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm
Washington State Prison Study: http://www.hss.energy.gov/healthsafety/ohre/
roadmap/histories/048 1/footnote.html
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Strengths-Based
Psychosocial
Assessment (Child
Welfare and
Community
Populations and
Settings) Example A

A Strengths-Based Psychosocial Assessment
and Treatment Planning for Children and
Families in the Global Environment* (Monmouth
University Psychosocial Assessment)

I. Identifying Information
II. Reason for Referral/Presenting Problem

A. Referral source
B. Summary of the presenting problem
C. Impact of the presenting problem

III. Client and Family Description and Functioning
IV. Relevant History

A. Family of Origin History

*From I. Bush & N. Smith, The Monmouth Psychosocial, In K. Ward & R. Sakina-Mama (Eds.), Breaking Out of the
Box (pp. 77–86), 2005, Chicago: Lyceum Books. Copyright 2005 by Lyceum Books. Reprinted with permission.
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B. Relevant Developmental History
C. Family of Creation History
D. Educational and Occupational History
E. Religious (Spiritual) Development
F. Social Relationships
G. Dating/Marital/Sexual Relations
H. Medical/Psychological Health
I. Legal
J. Environmental Conditions

V. Workers Assessment (See Appendix)
VI. Treatment Plan (See Appendix for template)

■ Please see the following Appendix to guide your writing within each area.

Appendix

Identifying Information

This section should include such information as age, sex, race, religion, marital status,
occupation, living situation, and so on. Information should be factual, based on infor-
mation from the client, collateral contacts, and case records.

Reason for Referral/Presenting Problem

This section should identify the referral source and give a summary of the reason for
the referral. This should include the client’s description of the problem or services
needed, including the duration of the problem and its consequences for the client
unit. Past intervention efforts by an agency or the individual and/or family related
to the presenting problem should also be summarized.

In addition, comment on any of the following areas that have been affected by
the presenting problem:

■ family situation
■ physical and economic environment
■ educational/occupational issues
■ physical health
■ relevant cultural, racial, religious, sexual orientation and cohort factors
■ current social/sexual/emotional relationships
■ legal issues

Client and Family Description and Functioning

This section should contain data observed by the worker. Focusing on the first few
interviews, include pertinent objective information about:

■ the client’s physical appearance (dress, grooming, striking features)
■ communication styles and abilities or deficits
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■ thought processes (memory, intelligence, clarity of thought, mental status, etc.)
■ expressive overt behaviors (mannerisms, speech patterns, etc.)
■ reports from professionals or family (medical, psychological, legal)
■ Mental status exam (if appropriate)

Relevant History

This section should discuss past history as it relates to the presenting problem.
Although this section should be as factual as possible, it is the place to present how
the specifics of the client’s culture, race, religion, or sexual orientation, for example,
affect resolution of the presenting problem.

Include applicable information about each of the following major areas or about
related areas relevant to your client. (You are not limited by the outline below.)

Family-of-Origin History

Family composition; birth order, where and with whom reared, relationship with
parents or guardian, relationships with siblings, abuse or other trauma, significant
family events (births, deaths, divorce, separations, moves, etc.) and their effect on
the client(s).

Relevant Developmental History

Birth defects or problems around the birth process, developmental milestones, includ-
ing mobility (crawling, walking, coordination); speech; toilet training; eating or sleep-
ing problems; developmental delays or gifted areas. This section is especially important
for clients who are children. It is critical to identify non-Western expectations and
practices for child rearing and development for clients from diverse backgrounds.
Nature of stressful experiences client has encountered throughout his/her life in
relation to ability to handle them; how he or she has solved the “tasks” of various
age levels.

Family-of-Creation Interrelationships

Interacting roles within the family (e.g., who makes the decisions, handles the money,
disciplines the children, does the marketing); typical family issues (e.g., disagreements,
disappointments).

Educational and Occupational History

Level of education attained; school performance; learning problems, difficulties; areas
of achievement; peer relationships. Skills and training; type of employment; employ-
ment history; adequacy of wage-earning ability; quality of work performance; relation-
ship with authority figures and coworkers.

Religious (Spiritual) Development

Importance of religion in upbringing, affinity for religious or spiritual thought or
activity, involvement in religious activities, positive or negative experiences.
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Social Relationships

Size and quality of social network, ability to sustain friendships, pertinent social role
losses or gains, social role performance within the client’s cultural context. Historical
patterns of familial and social relationships.

Dating/Marital/Sexual

Type and quality of relationships, relevant sexual history, ability to sustain intimate
(sexual and nonsexual) contact, significant losses, traumas, conflicts in intimate rela-
tionships, way of dealing with losses or conflicts. Currently, where do problems exist
and where does the client manage successfully?

Medical/Psychological

Health problems, including drug, alcohol, or tobacco use or misuse; medications;
accidents; disabilities; emotional difficulties, including mental illness; psychological
reports; hospitalizations; impact on functioning; use of previous counseling help.

Legal

Juvenile or adult contact with legal authorities, type of problem(s), jail or prison
sentence, effects of rehabilitation.

Environmental Conditions

Urban or rural, indigenous or alien to the neighborhood where he or she lives, economic
and class structure of the neighborhood in relation to that of the client, description
of the home.

Worker’s Assessment

This section should contain the thoughts and opinion of the treating social worker.
It is based on initial observations and information-gathering efforts; however, it takes
the observations and information to a new level. Here, the worker integrates his or
her view with an understanding of the client’s problem or situation, its underlying
causes and/or contributing factors, and the prognosis for change.

The worker summarizes his or her understanding of the client’s presenting situa-
tion. To do this, he or she draws on what is known about the current and past situation
that has lead to the presenting situation; the social, cultural, familial, psychological,
and economic factors that contribute to creating the problem and/or support solutions
to the problem. As appropriate, the worker comments on such factors as:

■ Social emotional functioning—ability to express feelings, ability to form rela-
tionships, predominant mood or emotional pattern (e.g., optimism, pessimism,
anxiety, temperament, characteristic traits, overall role performance and social
competence, motivation and commitment to treatment)

■ Psychological factors—reality testing, impulse control, judgment, insight, mem-
ory or recall, coping style and problem-solving ability, characteristic defense
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mechanisms, notable problems. If applicable, include a formal diagnosis (e.g.,
DSM-IV, Global Assessment Scale, etc.) (APA, 2000).

■ Environmental issues and constraints or supports from the family, agency,
community that affect the situation and its resolution. What does the environ-
ment offer for improved functioning (family, friends, church, school, work,
clubs, groups, politics, leisure time activities)?

■ Issues related to cultural or other diversity that offer constraints or supports
from the family, agency, community that affect the situation and its resolution.

■ Strengths and weaknesses in relation to needs/demands/constraints in which
he or she functions (ego functioning):
■ Capacities and skills
■ Activity patterns
■ Ways of communicating
■ Perceptions of him/herself and others
■ How energy is invested
■ What disturbs or satisfies him or her
■ Capacity for empathy and affection
■ Affects and moods
■ Control vs. impulsivity
■ Spontaneity vs. inhibition
■ Handling of sexuality and aggressiveness; dependency needs, self-esteem,

and anxiety
■ Attitudes toward authority, peers, and others
■ Nature of defenses
■ Method and ability to solve problems

Conclude the assessment with a statement about the client’s motivation for help, the
agency’s ability to provide help, and anticipated outcome of services to be provided.

Treatment/Intervention Plan

This section should map out a realistic intervention strategy to address the range of
problems and your assessment of the factors that underlie them. Your treatment plan
should include: (Below you will find a model to organize this plan).

■ Problem(s) chosen for intervention
■ Goals and objectives
■ How the client, with the worker’s help, will achieve these goals
■ The worker’s role in the interventions
■ The anticipated time frame (e.g., frequency of meetings, duration of the

intervention)
■ Potential factors that may affect goal achievement (including client motivation,

client willingness to take responsibility for change, client’s personal and cultural
resources and/or personal abilities or limitations, agency resources or limita-
tions, community resources or limitations)

■ Method(s) by which goal achievement will be evaluated

You may also wish to state whether further exploration is needed, whether you plan
to refer the client to another agency or source of help instead of or in addition to
your agency’s help.
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Psychiatric
Evaluation
Example C

Juvenile and Criminal
Justice Settings and Populations*
Doe, John STATE # 00000 0/0/00

OBJECTIVE: “To discuss medications, I guess.”

HISTORY OF PRESENTING PROBLEM: 18-year-old Caucasian male referred
due to suicidal gesture, past history of treatment for depression, family history
of depression. States he is currently feeling “alright.” Sleeping and eating well.
Denied suicidal ideation/homicidal ideation/psychosis. States he cut his wrist
to “get out of youth house and go to crisis center.” Has some impulsive behaviors.

PSYCHIATRIC HISTORY: Has seen psychiatrists and counselors on and off
since about 10 years old. Family problems, court mandated, medications. Diagno-
sis of “depression”—Paxil (“messing with my attitude and mood”), Prozac,
Serzone, history of inpatient and outpatient drug treatment.

*This example is fictitious and not based on an actual case.
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FAMILY PSYCHIATRIC HISTORY: Mother was on Wellbutrin for depression
and panic. Sister (18 years old)—depression. Maternal grandmother—
depression, ADHD, panic.

SUBSTANCE USE: Started smoking marijuana and drinking alcohol at age 11.
States he has tried “most of the drugs out there.” Marijuana, alcohol have
been drugs of choice. Marijuana use was 1/4 ounce a day, drank alcohol on
weekends—beer, OCC, hard liquor. Has had drug treatment—see above.

MEDICAL: No medical or surgical history. Paxil—?Allergy—disagreed. Sea-
sonal allergies.

LEGAL: Possession VOP. Sentence of 18 months. Original charges: burglaries,
theft, criminal mischief, assault (simple), possession, VOP, shoplifting.

SOCIAL/DEVELOPMENTAL: Grew up with mother/father and 18-year-old old
sister. “Alright,” parents fought a lot when he was younger—physical fighting,
breaking things, and throwing things.

SCHOOL: Was in gifted-and-talented enrichment. Thrown out of enrichment
in 6th grade for “disrespect.” Fighting out of school, finished school with a tutor.
Regular junior high school—kicked out for dirty urine. Stopped going to school.
Had child study team evaluation in 7th grade. Completed 9th grade and currently
in 10th grade. Completed 9th grade, was in alternative for 10th grade—
Brookfield Academy.

MENTAL STATUS EVALUATION: 16-year-old Caucasian male, cooperative,
motor within normal limits, speech within normal limits, mood “alright, I guess.”
Affect was constricted, denied thought disorder, denied psychosis. Denied sui-
cidal/homicidal ideation. Insight and judgment—impaired.

DIAGNOSTIC IMPRESSION:

Axis I: Conduct Disorder, History of ADHD, R/O Dysthymia

Axis II: Deferred-Narcissistic Traits

Axis III: Seasonal allergies

Axis IV: Incarceration, Conflicts in Family

Axis V: 65

RECOMMENDATIONS:

1. Inmate does not wish to take medication. Does not have severe psychiatric
symptomatology to warrant medications at this time. Will follow mood/
behavior.

2. Counseling.

Psychiatrist’s Signature



Forensic
Interviewing Best
Practices Example D

Kenneth J. Lau
Eileen C. Treacy

New York State Forensic
Interviewing Best Practices
This example provides an illustration of guidelines that an interviewer may follow
when conducting a forensic assessment, the New York State Office for Children and
Families supported the development of guidelines in 2002. These guidelines were
designed with the goals of minimizing trauma and gathering accurate information
from the child that is free of contamination. There are 12 distinct steps in the guidelines
outlined here.

Step One: Preparing for the Interview of Child

The interviewer must consider the logistics of conducting the interview, including
who will transport the child to the interview, who needs to be involved in the interview,
the physical setting of the interview, and the immediate needs and safety issues of
the child and family. Here are some factors that need to be considered prior to the
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first interview: Before the interview, learn as much as possible about the child and
family and determine who will conduct the forensic interview of the child. In doing
so, consider the purpose of the interview and the key issues to address. The interviewer
should make sure the room is ready and prepared for the child and there should
be no interruptions. The cognitive and developmental level of the child should be
considered, as well as the tone of the interviewer’s voice. The interviewer’s greeting
should be polite, friendly, and warm. The interviewer should be prepared to explain or
expand the questions (New York State Children’s Justice Task Force, 2004; Sattler, 1998).

Step Two: First Contact

The purpose of the introduction is to acclimate the child to the interview process; the
interviewer uses a relaxed and patient tone that will be carried throughout the session.
Sometimes children were not informed or were misinformed by a parent or caretaker
about the purpose of the interview. When this happens, children are often confused
or worried that they are in trouble. After the child and the interviewer are seated,
the forensic interviewer begins by giving a brief explanation of his/her job.

It is recommended that forensic interviewers develop a standard manner in which
they introduce themselves to the child and the child to the interview process. For
example, “My name is ____, and I am a (social worker, police officer, doctor, etc.).
My job is to talk to children about lots of different things” (Sorenson, 1997). Children
might be confused about being questioned by a police officer or other professional,
so interviewers should feel free to explain more about their job.

When children seem distressed it is appropriate to ask them how they are feeling
and to provide reassurance about the interview (e.g., “I talk with a lot of children
about things”). The purpose of first contact is to acclimate the child and the interviewer
to one another and to set a neutral tone for the interview, as well as to allow the
interviewer and recorder to explain their roles to the child in a developmentally
appropriate manner.

Step Three: Establishing Rapport

It is clear that rapport building is a simple and effective method of increasing accurate
information available to forensic interviewers in their search for the truth about what
may have happened to the child (Collins, Lincoln & Frank, 2002). During this section
of the forensic interview, the interviewer should begin to assess the developmental
skills of the child, such as language, reasoning, and any apparent developmental
delays. Interviewers need to be aware that rapport building begins with the initial
contact with the child. Never assume that the rapport-building stage is unnecessary
with any child.

The purposes of rapport building are to make the child comfortable with the
interview setting, to get preliminary information about the child’s verbal skills and
cognitive maturity, and to convey that the goal of the interview is for the child to
provide accurate information. Transcripts of investigative interviews show that many
interviewers build rapport by asking questions about the child’s teacher, family, and
child’s likes or dislikes. Another technique is to begin with a few focused questions
and then shift the discussion to a recent event the child has experienced (Sternberg
et al., 1996). By asking the child to recall a personally experienced event, the interviewer
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can gather baseline information about the child’s verbal skills and promote the child’s
understanding that he/she will be providing information. The personally significant
event could be an injury, doctor visit, vacation, school activity, or family event (e.g.,
getting a new puppy). The child is asked to describe this event in detail from beginning
to end, using open-ended questions.

Young children often have little to say about one-time events and will provide
only skeletal details (e.g., I fell down off my bike and hurt my leg). If this is the case,
it can be helpful to ask the child to describe a recurring, scripted event. A script is a
general description of repeated events in a child’s life, such as what the child does
to get ready for school each morning, how does the child get to/from school, or what
happens when the child gets home from school.

The rapport-building stage is a good opportunity to obtain general information
about the child’s household and his/her relationship with the different people in the
home. If a family member is alleged to have been the perpetrator, it is an opportunity
to obtain information about the perpetrator in a less threatening way, for example,
asking about activities child may do with the alleged perpetrator.

Step Four: Interview Guidelines

Under some circumstances, the child’s understanding of the interview process may
be assisted by going over some basic interview guidelines. How the guidelines are
presented to the child will depend on the age of the child and the circumstances of
the interview. Guidelines help to give the child some idea of what his/her role is in
the process. The child should have some level of control in the interview, such as
taking a break. These guidelines can be integrated throughout the interview process.
Studies have shown that children sometimes try to answer questions even when they
have no basis for answering or the questions do not make sense (Waterman, Blades, &
Spencer, 2002). During this phase, the forensic interviewer should motivate the child
to answer accurately with a series of short, simple instructions. The instructions for
young children may sound somewhat different than the instructions for older children.
Some of the directives one might ask a younger child include: “I want to understand
you, tell me if you think I don’t get it; if you don’t understand me, tell me; tell me
if you feel uncomfortable; I don’t know everything.” “Try to tell me everything that
you remember, tell me what you really remember, don’t guess. If you are not sure
about something, tell me, I will not get angry or upset with you for anything you
say; tell me what really happened. Don’t make up any stuff” (New York State Chil-
dren’s Justice Task Force, 2004).

Guidelines for older child may include: “If I misunderstand something you say,
please tell me. I want to know. I want to get it right; If you don’t understand something
I say, please tell me. If you feel uncomfortable at any time, please tell me. Even if
you think I already know something, please tell me anyway. If you are not sure about
an answer, please do not guess; tell me you are not sure before you say it.” Please
remember when you are describing something to me that I was not there when it
happened. The more you can tell me about what happened, the more I will understand
what happened. Please remember that I will not get angry or upset with you. Only
talk about things that are true and really happened” (adapted from Yuille, Marxsen, &
Ménard, 1995).
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Step Five: Developmental Assessment

The developmental assessment actually begins during the process of establishing
rapport. The purpose of the developmental assessment is to give the interviewer some
baseline information about the child’s environment and capabilities (e.g., who lives
in the home, who visits the home, what are the child’s language skills?). This can be
done through a series of open-ended questions. The child can be asked about various
favorites (e.g., color, food, television show, or teacher). Whenever possible, the inter-
viewer should attempt to prompt the child for more information. For instance, if the
child remarks that her favorite class is art, the interviewer could ask, “What do you
like about art class?” This will ease the way for specific questioning that comes later
in the interview process.

This is also the time to assess the child’s expressive and receptive language skills
and affective behavior. Children develop at very different rates. What one child does
at the age of 6 years may not be possible for another until the age of 8 years. The
interviewer should ask the child to describe in detail a verifiable, personally significant
event, which is unrelated to the abuse allegation (e.g., a doctor’s visit, holiday celebra-
tion, family vacation, last field trip). The child’s description of a birthday party or a
trip to a museum can give the interviewer a picture of the quality and quantity of
detail the child can provide about a memorable event. The interviewer can note the
level of complexity in terms of syntax and the level of sophistication in the child’s
vocabulary. By the time the developmental-assessment phase is finished, the inter-
viewer should have a fair idea of how much detail the child normally gives when
talking about nonthreatening events. This can be used to compare the child’s memory
production when the discussion turns to the allegations of abuse.

During the developmental assessment, it is important for the forensic interviewer
to know the child’s terminology for body parts. The interviewer needs to gather
information about how the child refers to male and female body parts, regardless of
the child’s age. Sometimes dolls and drawings are helpful in identifying the body
parts. The forensic interviewer needs to note the child’s demeanor and any changes
in child’s affect when the child provides the names for more sexual parts of the body.
It is recommended that the child be asked to identify body parts from head to toe,
rather than emphasize the private parts. Drawings should be neutral and nondetailed
(e.g., gingerbread drawings, stick figures, baby dolls, teddy bear). It is recommended
that anatomical drawings or dolls not be used during the developmental assessment.
If they are used, the forensic interviewer must be specifically trained to use these
materials.

Step Six: Establishing the Child’s
Testimonial Capacity

The goal of the forensic interview is to gather accurate and complete information that
is free of contamination. Establishing the child’s testimonial competence is an essential
element of the forensic interview. It should be noted that different states have different
rules related to when a child has the capacity to testify and/or swear under oath.
Some children may have the capacity to testify, but not be able to testify under oath,
and the unsworn testimony of a child must be corroborated to sustain a conviction
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in many states. A child may have the capacity to testify in that he or she has demon-
strated the ability to accurately recount what happened to him or her, yet not be
“swearable” under state law.

As a result, it is important for the forensic interviewer to determine the child’s
ability to distinguish between a truth and a lie. The forensic interviewer must be able
to determine if there is a response set (i.e., always selects the first or last item when
posed a dichotomous question). The interviewer must establish whether or not the
child has a full appreciation of the necessity of telling the truth and the fact that a
witness who testifies in court falsely may be punished.

Forensic interviewers should avoid asking the younger child to define these
concepts with questions such as, “What does it mean to tell a lie?” or “Can you tell
me what the truth is?” These questions are difficult for young children or children
with cognitive delays to answer and often lead to confusion. With younger children or
older children with developmental delays, the interviewer may use concrete statements
such as, “It is raining in the room. Is that true or not true (a lie)?”

The forensic interviewer should simply ask the older child what telling the truth
means, what telling a lie means, and what should happen when a person tells a lie
and gets caught. If the child does not seem able to define truth and lies, the interviewer
can then give a number of statements that are true and false and ask the child whether
each statement is the truth or a lie. If this is too abstract, and the child is not able to
respond, the interviewer may attempt rephrasing using the words “right” and “wrong”
instead of “truth” and “lie.” If a child has demonstrated prior knowledge of colors
in prior baseline assessments, then colors may be used. For instance, as an example
of a lie, if the child is wearing a blue shirt, ask the child, “If I said your shirt was
red, is that the truth or a lie?” The forensic interviewer may ask the child if the people
should tell the truth or tell lies. Thereafter, ask the child the reason for his/her answer.
The interviewer can then reinforce the importance of truth telling in the interview.

If the child does not demonstrate or have the understanding of the concepts of truth
and lies or right versus wrong, the interviewer should continue with the interview, but
with caution. It should be noted that just because the child can differentiate truth
from lies, it does not necessarily mean that the child is telling the truth. Likewise, the
inability to distinguish between truth and a lie does not mean the child is telling a
lie. Interviewers should not confuse the ability to differentiate truth from lies with
the ability to accurately report information.

Interviewers should observe the child’s answers to assess if the child used a
“response set.” A response set is a relatively fixed or stereotyped way in which an
individual tends to respond, such as always guessing, always answering “true,” or
giving socially desirable answers. Begin with a broad approach if the child consistently
selects an answer in a particular order (e.g., first or last answer). If this takes place,
switch the order of the possible answers and re-ask the question. Continued use of
a response set by the child indicates that the reliability of the answers is suspect. It
also means that any questioning technique other than open-ended inquiry should be
used with caution.

Step Seven: Introducing the Topic of Concern

Prior to introducing the topic of concern the forensic interviewer should consider the
Sexual Abuse Dynamics (Sgroi, 1983). It is important to determine if the child made a
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purposeful disclosure or if it was an accidental disclosure indicating the child may
still be in secrecy about the allegation. How the forensic interviewer approaches the
topic of concern may be very different depending on whether the child is ready to
discuss the allegation. In either case, the forensic interviewer should begin with a
broad approach followed by a more specific line of questioning. For example, the
interviewer may ask, “Do you know the reason you are here to talk to me today?”
The child may disclose at this point. If a child does disclose, the interviewer should
move immediately into Step Nine (free narrative).

If there is no disclosure at this point, the forensic interviewer needs to explore
whether the child may be recanting the initial disclosure or the initial disclosure was
an accidental one. The child may not be feeling safe to share what happened with
the interviewer, or the initial report was inaccurate. If the abuse is alleged to have
happened at school, for example, the interviewer could say, “Earlier you told me you
go to school and you are in the 3rd grade. What do you do before school? What do
you do after school?” If the child supplies the names of people, the interviewer could
explore their roles in the child’s life as well as something the child likes about them
and something the child does not like. The forensic interviewer could also ask, “What
are some different kinds of touch?” or, “What do you know about touching?” The
interviewer can verbalize and/or perform a variety of different touches using a prop
(e.g. self, doll) and ask the child to label the touches (e.g., pinch, punch, hug, pat,
handshake, kiss). The interviewer should never demonstrate the meaning of sexual
terms on the child or on the prop. Information about sexual touching should only be
communicated verbally. One of the goals at this time is to gather information about
the child’s perceptions of various touching behaviors. The child can be asked about
any experience about touching (e.g., good, bad, confusing, secret touches). Even very
young children are able to label various behaviors as being “good” or “bad” (Well-
man & Estes, 1986).

If the child does not make a disclosure during the discussion of the different
kinds of touches, the interviewer can do further exploration of this topic by asking
questions such as: “Have you ever told anyone about any good/ bad/ secret/ confus-
ing touches?” or “If someone touched you, who would you tell?” When the child
made a purposeful disclosure and still does not want to talk to the interviewer about
what may have happened, then the interviewer may want to ask the child more
directly, “Do you remember talking to __ (the person he/she made the initial disclosure
to)? What did you tell___?” If the child continues to be reluctant to disclose any
information, the interviewer will need to decide whether to continue to probe, take
a break, or try to interview the child another day. If there was clear evidence of sexual
abuse (i.e., a witness or medical evidence), and the child might be returning to a
potentially risky environment, the interviewer may need to use more direct questioning
or refer the child for an extended forensic interview.

Step Eight: Free Narrative

Some children begin to discuss allegations without prompting. In such cases, the
interviewer should not interrupt until it is clear that the child has finished telling the
forensic investigator as much as he/she can remember about an incident. This is the
most important step in the interview. The child must be given every opportunity to
provide his/her own version of the events. If the allegation is of a single incident of
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abuse, the interviewer may say to the child something like this, “Tell me everything
you remember about what happened, and start from the beginning.” The child should
not be interrupted during the free narrative, even if the child starts to describe seem-
ingly irrelevant details or begins to contradict herself/himself. The child should be
allowed to go at his/her own pace and the interviewer must be patient when the
child pauses.

If, however, it seems that the child is not going to continue the account, the
interviewer should attempt to restart the narrative. The best method for this is to
simply say, “What happened next?” and/or “You were saying that ___ (restating the
last thing the child said). And then what happened?” It is critical to allow children
to proceed at their own pace. The interviewer should keep a relaxed, nonjudgmental
tone throughout the interview. This is particularly true for younger children, who
will often provide only a very limited free narrative and, with this type of child, little
information will be obtained without additional open-ended questioning.

It is critical that the forensic interviewer thoroughly explore disclosures of multiple
incidents of abuse. If the child discloses multiple incidents, the interviewer may
respond in a variety of ways, “Tell me all about the first time this happened.” “Tell
me everything you remember from beginning to end.” “Was there ever a time when
it was different?” If the child responds affirmatively, the interviewer may say, “Tell
me everything you remember about it.”

The interviewer can also ask the child if there are any other incidents that she/
he remembers. The child might be asked about the incidents that are most clearly
remembered. If there are such incidents, the child’s free narrative concerning them
should be obtained. If the child becomes upset at any point in the interview, during
this or any other step, acknowledge the distress and see if the child wants to pause
or talk about something else. Sometimes the child may say he/she doesn’t want to
talk about this anymore. The interviewer might suggest they could talk about some-
thing else and then come back to it. For example, engage the child in nonthreatening
activity or conversation that helps the child transition away from the potentially
anxiety-provoking material to a more normalized state. When the child has regained
his/her composure, the interviewer can resume.

It is critical that the forensic interviewer recognize and deal with the child‘s
anxiety. The interviewer needs to create a relaxed tone in the interview. If noted, the
interviewer should acknowledge fear and anxiety and indicate its naturalness. The
interviewer should try to save the most stressful questions for later in the interview.
For example, it may be easier for the child to talk about the sexual touching than the
penetration. If the child is showing excessive levels of anxiety, the interviewer should
move away from the topic of concern and return to it later when the child is less
anxious.

Step Nine: Open-Ended Questioning

After the child has exhausted the free narrative for one incident, the interviewer can
begin to ask open-ended questions. The purpose of this step is to assist the child in
providing more details about the incident. If an open-ended question causes a child
to disclose a new incident, the interviewer can later “go back” a step and obtain a
free narrative about that incident.

Open-ended questions are requests for more details about the event disclosed in
the free narrative. Examples include: “What else do you remember about the time it
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happened in the kitchen?” “Who else was in the kitchen?” “How did you get in the
kitchen?” “Where were you in the kitchen?” “Tell me more about it.” When asking
open-ended questions, it is absolutely imperative that the interviewer let the child
know, that, when it is true, “I don’t remember” is a perfectly acceptable answer.

Interviewers should always use the most open-ended questions possible during
questioning and clarification. A useful memory aid during the open-ended questioning
step is the construction of a “W–H chart.” Take a piece of paper and write on the top
the label for the incident and along the side the prompts WHAT, WHO, WHERE and
WHEN. Then the interviewer can say something like this, “Tell me everything you
can remember about WHO was there during the party.” The interviewer would then
repeat this for WHERE the party happened, WHEN it happened, and WHAT hap-
pened. The interviewer can nonsuggestively obtain essential details that might be
missing from the free narrative. The sequential order of these questions is at the
discretion of the interviewer.

Walker (1994) discouraged the use of why questions. This kind of questioning is
likely to be perceived as critical or evoke defensive feelings. For instance, “Why did
you…” or “Why are you…” may result in feelings that interfere with the child’s ability
to answer questions or force the child to justify her/his statements. In addition, why
questions require a number of advanced cognitive skills, including self-reflection,
motivations for actions, and the use of language to describe these processes. Instead,
questions should be rephrased, for example, “What scared you?” versus, “Why were
you scared?” The interviewer can also reframe why questions as the question,“How
come you did not tell anyone till now?”

During the open-ended questioning, there is an opportunity to explore issues
related to the sexual-abuse dynamics (i.e., engagement, sexual interaction and progres-
sion, secrecy, disclosure, and suppression) by asking some key questions. In terms of
engagement: How did you like __ before the touching? What kind of stuff did you
do with __ before the touching? Who else was around when __ did these things to
you? In terms of sexual interaction and progression: What were the first kinds of
touches? What kind of touches did __ do next? What did ___ do with his/her own
body? What did ___ do with your body? How did it taste? How did it feel? Question
regarding secrecy include: What did ___ want you to say about the touching? What
did he/she say about telling? In terms of disclosure: What made you decide to tell
______? Who was the first person you told? What did ___ say when you told? What
did ___ do when you told? What happened after you told? How did they treat you
after you told? Who else did you tell? Has ___ done this to anyone else? What would
you like to happen? Questions related to suppression include: How has your mom,
siblings, grandparents (separate each questions), been treating you since you told?
How do you feel about telling? If you could do it over, what would you do? What
is your wish about all of this?

Step Ten: Alternative Hypothesis/Explanations

During a forensic interview, it is important to test rival explanations for the child’s
statements. The interviewer might ask: What if someone says, “______ is trying to
make _____ say stories?” What if someone says, “____ is asking ____ to make up lies
about ____?” Was ___ trying to put medicine on your private areas? Interviewers
should consider whether there is any potential secondary-gain motive for the allega-
tions. In other words, does anyone possibly benefit from the allegations? If so, the
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interviewer must consider asking questions about that possible secondary-gain motive,
for example, the child may want the alleged perpetrator out of the home.

Step Eleven: Clarification Questions

The purpose of this step is to provide an opportunity to clarify and extend previous
answers. Clarification of events in the child’s statement should be questions addressed
toward the end of the interview. Probe issues as gently as possible. For example, “You
said he put his finger inside you but you also said you had a snow suit on. Can you
tell me how that happened?” or “I’m a bit confused. You said_____ then you said ____.”

The forensic interviewer should never include information obtained from another
source in a question, as in “I understand from your mother that your Uncle Bob took
some pictures of you.” Instead say, “What do you remember about pictures?” If the
child has displayed language and/or knowledge that seems inappropriate for his/
her age, this would be the time to determine where the child learned that knowledge
or those words. This also provides an opportunity to rule out rival explanations. Even
when the child is using language that is appropriate, the interviewer needs to ascertain
the child’s own meaning for her/his words (e.g., the child may use the word “rape”
when referring to digital penetration).

The interviewer needs to ascertain whether the child’s statements are consistent
with known facts already provided during the investigation. The interviewer should
not be afraid to ask for more clarification. What did you say about ___? Or ask
repetition questions like: “Let me ask that question again.” The interviewer should
examine whether the child has other abuse experiences. At times, the interviewer
may need to challenge the chronology of child’s report to clarify inconsistencies in a
nonchallenging way. The interviewer may state, “I’m having trouble understanding
this.” In this component of the interview, other potential abuse experiences (e.g.,
domestic violence, physical abuse, and substance abuse.) should be explored. If the
child has a history of prior abuse, it is important to clarify the child’s ability to
differentiate between the prior abuse and the current allegations.

Step Twelve: Concluding the Interview

It is important for the forensic interviewer to draw the interview to a close by asking
questions like: Do you have any questions for me? Questions that can be answered
should be answered. The interviewer should explain to the child what will happen
next in the investigation. It is important to refrain from making any promises that
cannot be kept. No matter what the outcome of the interview, thank the child for
participating and give the child a card with a name and phone number of an appro-
priate contact person.

In the event of a disclosure, address the potential “fall out” from the disclosure.
This may be dealt with by saying, “Some children have an easy time after telling,
and some kids have a hard time. Some families are glad that the child talked, and
others are not. Some of the kids are happy that they told, and others wish they had
not. If you have any mixed-up feelings about telling, it’s okay to call. I’ll be glad to
talk to you.” Prior to leaving the interview room, the interviewer could engage in a
neutral topic of conversation or activity with the child. The purpose of this transition
is to allow the child to leave the interview with as little anxiety as possible.
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Extended Forensic Interviews
The scope of forensic interviews can be influenced by a number of factors. These
include the specific circumstances being investigated (e.g., the child may need to be
referred for a medical examination) and the potential need for other interviewing
resources (e.g., sign-language interpreter). More in-depth forensic interviews some-
times occur after the initial stages of an abuse investigation. These interviews are
usually conducted by specially trained professionals who have graduate-level educa-
tion in the areas relevant to this type of interviewing (i.e., psychology, social worker,
counselor). Carnes (2000) recommends that interviewers should be graduate-level
mental health professionals who have previous experience working with children;
training in child sexual abuse and child development; experience conducting forensic
interviews; and experience testifying in court.

Children are referred for extended forensic interviews under a number of circum-
stances, including the child did not disclose abuse to investigators, but exhibited
behaviors or there was other evidence strongly suggestive of victimization (e.g., sexu-
ally transmitted disease, confession, third-party witness). The purpose of the extended
forensic assessment is to determine the likelihood of whether or not the child has
been abused; to identify suspected perpetrator(s); to gather forensically sound facts
necessary for child protection and law enforcement officials to understand what, if
anything, has happened; to allow the child to disclose over time in a nonthreatening
environment; and to assess the extent and nature of the alleged abuse (Wilson &
Pipe, 1989).

Summary
The forensic interview is a critical component of a child-abuse investigation. Forensic
interviewers should have knowledge and training about child development; cultural
considerations; the legal requirements of Child Protective Services and law enforce-
ment prosecutions; sexual-abuse dynamics; as well as being able to rule in/out other
rival explanations for the child’s statements and behaviors, other than abuse. The
New York State Forensic Best Practice Guidelines provides a step-by-step methodology
to conducting such interviews.
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Multidisciplinary
Example:
NJ Anti-Trafficking
Coalition E

New Jersey Anti-Trafficking Initiative of the
International Institute of New Jersey*
From 2003 to 2006, working with the New Jersey State Attorney General’s Office,
Monmouth University School of Social Work, Safe Horizon, and with support from
Congressman Chris Smith, the International Institute of New Jersey created the New
Jersey Anti-Trafficking Initiative. The Initiative brought together key stakeholders
from throughout the state to increase cooperation and understanding of the problem
of human trafficking in NJ. Additionally, the Initiative worked with stakeholders to
develop protocols for serving trafficking victims. The intent of these protocols was
to help identify how and where stakeholders may obtain crucial resources and describe
a statewide system for coordination and communication.

*Adapted from: http://www.iinj.org/programs/sections/anti_trafficking.html
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Key achievements of the Initiative:

■ Increased knowledge and understanding of the scope of trafficking in New
Jersey, the benefits available to victims, how to identify and respond to the
special psychological, social, legal, and medical needs of trafficked persons.

■ Identified gaps in services, promoted communication among key stakeholders,
coordinated response and made recommendations for change to promote more
effective response to victims’ needs.

■ Developed a statewide system for coordination and communication among
key partners.

■ Developed a statewide resource list of law enforcement, nongovernmental
organizations (NGOs), social service agencies, and organizations able to
assist victims.

New Jersey Anti-Trafficking Coalition
Additionally, the Initiative organized the New Jersey Anti-Trafficking Coalition.
Because the needs of the state are diverse, the Coalition is divided between the
Northern and Southern Coalition. Each group meets every other month and increases
cooperation among NGOs, service providers and law Enforcement. Since March 31,
2006, the Anti-Trafficking Initiative at the International Institute of New Jersey has
transitioned its leadership role in the Coalition to the NJ Division of Criminal Justice
Anti-Trafficking Task Force.
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ცნობილია როგორც MATCh (მრავალპროფილიანი სააგენტოს სამუშაოები ბავშვთა 
სერვისებში), და ხორციელდება გაერთიანებული სამეფოს ლიდსის უნივერსიტეტში. 
პროექტი მიზნად ისახავდა იმ რეალური გარემოს კვლევას, რომელიც "ერთიანი 
აზროვნების/გაერთიანებული აზროვნების/მიდგომის (Joined up thinking)" რიტორიკის 
მიღმა არსებობს, საუბარია, მთავრობის მიდგომაზე, რომელიც პრიორიტეტული იყო 
ბავშვებსა და მათ ოჯახებზე გათვლილი სერვისების გარდაქმნის პროცესში და 2004 წლის 
ე.წ. ბავშვთა აქტის ცენტრალურ კონცეფციას წარმოადგენდა. ამ კვლევის ფარგლებში ჩვენ 
ვსაუბრობთ იმ სოციალურ მუშაკთა გამოცდილებებზე რომლებიც, 
სადამკვირვებლო/სანიმუშო (Sample teams) გუნდებში მუშაობდნენ. გამოკვლეული ხუთი 
მრავალპროფილიანი (multi-agency) გუნდიდან ოთხს სოციალური მუშაკები ჰყავდა 
წევრების სახით. აღნიშნული გუნდებიდან ერთი ორიენტირებული იყო ახალგაზრდულ 
კრიმინალზე, მეორე სათემო საწყისებზე დაფუძნებული გუნდი იყო რომელიც ქცევითი 
და ემოციური პრობლემების მქონე ახალგაზრდებთან მუშაობდა, მესამე გუნდი 
ფოკუსირებული გახლდათ ჯანმრთელობის საკითხებზე და მუშაობდა განვითარების 
კუთხით პრობლემების მქონე ბავშვებთან, მეოთხე გუნდიც ჯანმრთელობის 
მიმართულებით მუშაობდა უბედური შემთხვევების დროს დაშავებულ ბავშვებთან, 
ხოლო მეხუთე ჯგუფი განსაკუთრებული საჭიროებების ადამიანთა მოვლის ჯგუფი იყო, 
რომელთა წევრებს შორის სოც. მუშაკები არ ყოფილან. კვლევითი პროექტის მიზანი იყო, 
განეხილა პროფესიონალთა ხედვები და გამოცდილებები იმ გავლენებთან დაკავშირებით, 
რომელიც მრავალპროფილიან გუნდურ მუშაობას ჰქონდა მათ პროფესიულ ცოდნაზე, 
სწავლასა და მუშაობის მეთოდებზე. 

პოლიტიკური კონტექსტი 

1997 წელს არჩეულმა "ახალმა ლეიბორისტულმა" მთავრობამ, სოციალური 
უზრუნველყოფის სამსახურის რეფორმის ცენტრალურ ნაწილად ერთობლივი/ერთიანი 
აზროვნების იდეა გამოაცხადა. პოლიტიკა მიზნად ისახავს საჯარო სამსახურების 
ეფექტურობისა და ეფექტიანობის გაუმჯობესებას და აღიარებს ოჯახისა და ბავშვთა 
საჭიროებების ურთიერთკავშირს ჯანმრთელობის, სოციალური უზრუნველყოფის, 
სისხლის სამართლისა და განათლების სფეროებში. ერთიან მიდგომაზე (joined up thinking) 
დაფუძნებული პოლიტიკური ინიციატივების მრავალი მაგალითი არსებობს, მათ 
შორისაა:
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 • ბავშვთა აქტი 2004, და მისი წინამორბედი „მწვანე დოკუმენტი/წინასწარი 
დოკუმენტი“, „ყველა ბავშვი მნიშვნელოვანია- Every child matters” (განათლებისა და უნარ-
ჩვევების დეპარტამენტი 2003); 

• ჯანმრთელობის სფეროში „ოფიციალური დოკუმენტი” “სიცოცხლების გადარჩენა: ჩვენი 
უფრო ჯანმრთელი ერი (სახელმწიფ მდივანი ჯანმრთელობისთვის 1999) და NHS-ის გეგმა 
(სახელმწიფო მდივანი ჯანმრთელობისთვის) 

• სოციალურ სერვისების სფეროში დოკუმენტი „სოციალური სამსახურების 
მოდერნიზაცია“ (სახელმწიფო მდივანი ჯანმრთელობისთვის 1998); 

• სისხლის სამართლის სფეროში „დანაშაულისა და არეულობის აქტი“ (The stationery office 
1998) 

აღნიშნული დოკუმენტებიდან კარგად ჩანს რომ ერთიანი აზროვნების მიდგომა ახალი 
ლეიბორისტული დისკურსის ქვაკუთხედია, მაშინ როდესაც საუბარი ეხება საჯარო 
სერვისების მოდერნიზაციას. ზემოაღნიშნულ მიდგომას ჩვენ ცვლილებად აღვიქვამთ 
ბავშვებთან და ახალგაზრდებთან პროფესიულად მუშაობის მიმართულებით, თუმცა 
უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მიდგომა დიდწილად ეფუძნება სოციალური მუშაობის სფეროში 
უკვე არსებულ ნაცნობ, „ერთად მუშაობის“ კონცეფციას. ერთიანი აზროვნების 
მიდგომაზე პოლიტიკური ყურადღების გამახვილების მიუხედავად, მასზე 
დაფუძნებული სერვისების შექმნის, მართვისა და მოსახლეობის მიწოდებისთვის 
არსებობს რამდენიმე კონცეპტუალური ჩარჩო. ხშირ შემთხვევაში პროფესიონალებს, 
ყოველგვარი სწავლებისა ან ინსტრუქციების გარეშე მოუწოდებენ დანერგონ მრავალ-
პროფილიანი მუშაობის სტილი (Anning & Edwards 1999) და თეორიულად ნაკლებადაა 
შესწავლილი პროცესები, რომელთა მეშვეობითაც მულტი-პროფილიანი მუშაობა 
სერვისების მიწოდებას განახორციელებს. (Easen et al. 2000; Atkinson et al. 2001). ამომავალი 
მოდელების შეფასებები უმეტესწილად ჩამოყალიბების ეტაპზე იმყოფებიან: მაგალითად, 
საუკეთესო პრაქტიკის ცენტრები (Centers of excellence) (Bertram & Pascal 1999; Anning 2001), 
ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობა (Cottrell et al. 2000), გარანტირებული დასაწყისი (Sure 
Start) (National Evaluation of Sure Start website, http:// www.ness.bbk.ac.uk), ახალგაზრდების 
სასამართლო სისტემა (Coles 2000) და განსაკუთრებულ საჭიროებათა გათვალისწინებით 
განათლება (Dyson et al. 1998).

ინტეგრირებული აზროვნების (joined up thinking) პრაქტიკაში დანერგვის განუვითარებელი 
მიდგომების რიცხვს არ ეკუთვნის ბავშვთა დაცვის სფერო, სადაც, „ერთად მუშაობის“ 
კონცეფციაზე ფიქრის და მისი განხორციელების დიდხნიანი ისტორია აქვთ (Hallet & Birchall 
1992; Birchall & Hallet 1995). ვიქტორია კლიმბის სიკვდილის შესახებ მომზადებულმა 
ანგარიშმა (Lord Laming 2003) დიდი წვლილი შეიტანა, „ყველა ბავშვი მნიშვნელოვანია“ 
მწვანე დოკუმენტის მომზადებაში (Department for Education and skills 2003), რომელშიც 
რეკომენდირებულია ბავშვებისთვის უნივერსალური სერვისების არსებობა, სხვადასხვა 
სამსახურებს შორის ინფორმაციის გაზიარების გაუმჯობესება და შეფასების ერთიანი 
ჩარჩოს შექმნა. 
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კვლევა ფოკუსირებული იყო პროფესიონალების მუშაობაზე და იმაზე თუ როგორ 
ურთიერთობენ, მუშაობენ და სწავლობენ პროფესიონალები ერთად. ვამტკიცებთ, რომ 
ინტეგრირებული მიდგომა საფუძვლიან გავლენას ახდენს პროფესიონალიზმის 
კონცეფციაზე და იმაზე თუ როგორ ვფიქრობთ პროფესიულ ცოდნასა და პრაქტიკაზე. 
მრავალპროფილიანი/მულტიდისციპლინური გუნდური მუშაობისას, პროფესიული 
ცოდნის საზღვრები შეიძლება ბუნდოვანი გახდეს, ხოლო როლებისა და 
ვალდებულებების ცვლილების გამო პროფესიული იდენტობის წინაშე გამოწვევები 
დადგეს. ასეთი ცვლილებები დისკომფორს, შფოთს და ხშირად ბრაზსაც იწვევს გუნდის 
წევრებში, რომლებიც ცდილობენ გაუმკლავდნენ/შეეგუონ პროფესიული იდენტობის 
ერთი ვერსიის დეზინტეგრაციას მანამ სანამ ახალ იდენტობის შექმნა იქნება 
შესაძლებელი. უფრო მეტიც, რეფორმების სწრაფი ტემპი სიტუაციასთან შეგუებისთვის 
ცოტა დროს ტოვებს (Hallet & Birchall 1992; Birchall & Hallett 1995). 

კვლევებით დადასტურებული ძალიან ცოტა სამხილი არსებობს იმასთან დაკავშირებით 
თუ როგორ ცვლიან მრავალპროფილიანი სამუშაო ჯგუფები საკუთარი მუშაობის 
მეთოდებს, თუმცა საკმარისი კვლევითი ლიტერატურა ეძღვნება, 
მულტიდისციპლინარულ მუშაობას ჯანდაცვაში, რომლის 
გამოყენებაც/გადატანაც/განზოგადებაც შესაძლებელია სხვა სფეროებში/ზე. მაგალითად 
Ovretveit (1993) აღწერს ფორმალური გუნდების ოთხ ორგანიზაციულ ტიპს (სრულად 
მართული, კოორდინირებული, ძირითადი ბირთვი და გაფართოებული, ერთობლივი 
ანგარიშვალდებულების) და მუშაობის ისეთ ალტერნატიულ მეთოდებს, როგორებიცაა 
“ქსელური კავშირები/ასოციაციები“ (Network Associations). Onyett et al. (1994) აღმოაჩინეს 
რომ მრავალ-პროფესიონალური გუნდური მუშაობის პროცესში მთავარ სირთულეებს 
იმპლემენტაცია/განხორციელება იწვევს და არა კონცეპტუალური საკითხები. თუმცა 
ლიტერატურაში ძალიან ცოტა რამ თუ მოიძებნება, სოციალური უზრუნველყოფის 
სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესების 
შესახებ, გარდა ქმედების თეორიის (activity theory) სფეროში Engerstrom-ის (1999) ნაშრომისა. 

სოციალური მუშაკი მულტი-დისციპლინარულ გუნდში

კვლევის მთავარი მიზანია მულტიდისციპლინარულ გუნდის წევრ სოციალურ 

მუშაკებზე არსებული მონაცემების გაანალიზება, რათა უკეთ გავიაზროთ მათი როლი 

ასეთი ტიპის გუნდებში და ის შედეგები, რომელიც მსგავს მზარდად დომინანტურ 

გარემოს აქვს სოციალური სამუშაოს პრაქტიკაზე. ყურადღებას ოთხ მთავარ საკითხზე 

ვამახვილებთ:

 პროფესიული პრაქტიკის მოდელები

 სტატუსი და ძალაუფლება

 კონფიდენციალურობა და ინფორმაციის გაზიარება

 ურთიერთობა გარე სააგენტოებთან 
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პროფესიული პრაქტიკის მოდელები

ბავშვებსა და ახალგაზრდებთან მომუშავე პროფესიონალებს შორის, ცოდნისა და 

პრაქტიკის, ფართო სპექტრის გაზიარებული და მრავალფეროვანი მოდელები არსებობს. 

სურვილი გვაქვს გამოვიკვლიოთ ერთგვარი დაძაბულობა რომელიც არსებობს ისეთ 

განმარტებით მოდელებს შორის როგორებიცაა „სოციალური“ და „სამედიცინო“. 

აღნიშნულ მონაკვეთში ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ძირითად რწმენებზე რომელთა 

შენარჩუნების სურვილიც აქვთ სოციალურ მუშაკებს და იმ რწმენებზეც რომლებიც 

შეიძლება შეიცვალოს სხვა პროფესიონალებთან მუშაობის პროცესში.

განსხვავებული ძირითადი პროფესიული მოდელები

ახალგაზრდა სამართალდამრღვევებთან მომუშავე ჯგუფში, მთავარი აზრთა 

სხვადასხვაობა გამოიწვია ახალგაზრდების ფართო სოციალურ და ოჯახურ კონტექსტზე 

ყურადღების გამახვილებამ და საპირისპირო მიდგომამ რომელიც 

მსხვერპლზე/მომჩივანზე ზეგავლენაზე ფოკუსირებას გულისხმობს. პირველი მოდელი 

უფრო ხშირად გვხვდებოდა სოციალურ სამუშაოსთან დაკავშირებულ პროფესიებში, 

ხოლო უკანასკნელი უფრო გხვდებოდა სამართლათან დაკავშირებულ პროფესიებში. 

საველე სამუშაოს განხორციელებისას კონკრეტული მაგალითი გვქონდა, როდესაც 

აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ახალგაზრდა დამნაშავეებისთვის საზღვარგარეთ 

მოგზაურობის ორგანიზების წინადადებამ. აღნიშნულ საკითხს უფრო დეტალურად 

განვიხილავთ ამ მონაკვეთის მთავარი თემის პერსპექტივიდან - კონფლიქტი ორ 

განსხვავებულ განმარტებით პროფესიულ მოდელს შორის. 

ნარკოტიკების სფეროსთან დაკავშირებული მუშაკის მიერ ზემოთ ნახსენები ინციდენტი 

შემდეგნარიად იყო აღწერილი:

 „ძალიან სერიზული დაძაბულობა იყო გუნდის ბევრ წევრს შორის, იმასთან 

დაკავშირებით თუ რატომ უნდა წაგვეყვანა ეს ახალგაზდები საშობაო პერიოდში 

პარიზში... როგორ უნდა იმუშავო და შეინარჩუნო პროფესიონალური 

დამოკიდებულება რომელიც საშუალებას მოგცემს წამოაყენო ისეთი წინადადება 

რომლის თავადაც არ გწამს?“

გუნდის მენეჯერმა, რომელსაც სოციალური მუშაობის გამოცდილება ჰქონდა, განაცხადა:

 „ადამიანებს საკუთარი ხედვები აქვთ, რომლებიც შიგადაშიგ ხმამაღლა 

გაჟღერდება ხოლმე; სულ ბოლო შემთხვევის დროს ეს ხედვა ბავშვებისთვის 

საჩუქრის გაკეთების ფორმით გამომჟღავნდა“

გუნდის რამდენიმე წევრმა ძალიან მტრული დამოკიდებულება გამოამჟღავნა 

აღნიშნული იდეის მიმართ. პოლიციის ოფიცრის მიერ აზრთა სხვადასხვაობის მიზეზი 

შემდეგნაირად იყო აღწერილი:
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 ...როგორც პოლიციის ოფიცერმა შემიძლია ვთქვა, რომ ზოგიერთი გუნდური 

შეხვედრის დროს მეგონა მსხვერპლებზე არავინ ფიქრობდა. ჩემი კოლეგები 

ხშირად მიზიარებენ ასეთ დაკვირვებას რომ ახალგაზრდა ადამიანი ყველაზე 

მნიშვნელოვანია, ვიცი, რომ მათ ბევრი პრობლემა აქვთ, მაგრამ ზოგჯერ მგონია 

რომ ისინი არ საუბრობენ მსხვერპლებსა და მომჩივნებზე... მე ჩემს 

შთაბეჭდილებას გიზიარებთ, დაბალანსებულ ხედვას“

განსხვავებულობის/აზრთა სხვადასხვაობისადმი მიმღებლობა და მათი აღიარება 

მრავალპროფილიან გუნდებში მნიშვნელოვან უნარად იქცევა. თუმცა, ახალგაზრდების 

მხარდაჭერის მუშაკის თანახმად, გრძელვადიან პერსპექტივაში, ზოგიერთი პრაქტიკოსი 

ახერხებს კონკრეტული პრაქტიკებისადმი საკუთარი დამოკიდებულების შეცვლას. 

აღნიშნული ცვლილება გამოწვეულია კონფლიქტების სერიებით რომლებიც სხვადასხვა 

პროფესიონალებს შორის რაღაც დროის განმავლობაში ფიქსირდება, მაგალითად, 

ახალგაზრდებთან ურთიერთობის ოფიცრის მიერ აღწერილ გარემოში, სადაც 

გვხვდებოდნენ სოციალური მუშაკები და პრობაციის ოფიცრები, რომელთაც 

განსხვავებული აზრები ჰქონდათ იმასთან დაკავშირებით უნდა დაისაჯონ (breeched) 
თუ არა კონკრეტული ახალგაზრდები სამართლებრივი ბრძანებულებების პირობების 

დარღვევის შემთხვევაში:

 „მე ვიტყოდი, რომ აზრთა სხვადასხვაობა უფრო მეტად გამოიკვეთა, სოციალურ 

მუშაკებსა და პრობაციის ოფიცრებს შორის. ადვილად შეგიძლიათ მიხვდეთ ვინ 

ვინაა. ძალიან ადვილად. სოციალურ მუშაკებს მაშინვე იცნობდით იმიტომ რომ, 

ისინი დასხდებიან და დაიწყებენ საუბარს თუ რა ხდება ცუდი/რას აშავებ და რა 

შეგვიძლია გავაკეთოთ რომ ისევ კალაპოტში დაგაბრუნოთ, პრობაციის ოფიცერი 

კი პირდაპირ დარღვევაზე მიუთითებდა და ორივე.... დროთა განმავლობაში, 

მეორემ პირველი ცოტათი გაამკაცრა და პირველმა მეორე ცოტათი შეარბილა. იმის 

გამო რომ სოციალური მუშაკები კლიენტებზე იყვნენ ორიენტირებულები, 

ძალიან არ მოსწონდათ სასჯელის იდეა, ხოლო მეორე მხრივ პრობაციის 

ოფიცრების აზრით, რომლებიც საზოგადოებრივ უსაფრთხოებაზე იყვნენ 

კონცენტრირებულნი, ეს სასჯელი  საზოგადოებრივ ინტერესშია, ეს არის წესები 

და ეს არის ის რასაც უნდა გავყვეთ, შესაბამისად ისინი უფრო ნაკლებად 

მოქნილები იყვნენ“

სოციალურ მუშაკები და პრობაციის ოფიცრები, რომლებსაც საზიარო ოფისი ჰქონდათ და 

საქმეებზე მუშაობდნენ, რაღაც დონემდე, სამართალდარღვევებისადმი 

დამოკიდებულება შეიძლება გადააფასონ, რითიც ადასტურებენ Engestrom-ის (1999) 

მტკიცებას, რომ ცვლილება ღია დებატების მეშვეობით ხორციელდება. ორივე 

პროფესიული ჯგუფი, ეთანხმება სოციალურ მოდელს, თუმცა განსხვავებულად 

აღიქვამს სამართალდამრღვევებს. სოციალური მუშაკები, როგორც ჩანს გუნდის სხვა 

წევრებზე უფრო ძლიერ სოციალურ მოდელს იყენებენ. როგორც, სოციალუ მუშაკებსა და 

პოლიციას შორის აღწერილმა კამათმა აჩვენა, უფრო შორს მიმავალი განსხვავებები 

შეიძლება წარმოიშვას სხვა საკითხებზე, და იმ პროფესიონალებს შორის, რომლებიც 
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დიფერენცირებულ მოდელებს იყენებენ. „დასაჩუქრების/წახალისების“ შესახებ 

დებატებმა, როგორც ჩანს წარმოაჩინა გამყოფი ხაზი რომლის საზღვრებშიც 

იზოლირებული იყვნენ სოციალურ მუშაკები, ახალგაზრდა თანამშრომლის თანახმად:

 „მოდი ასე ვთქვათ, მე ვფიქრობ მხოლოდ სოციალური მუშაკები ამბობდნენ რომ 

მათ (სამართალდამრღვევებს) რაღაც უნდა მიეღოთ...“

პრობაციის ოფიცერმა განსხვავებული პოზიციები შემდეგნაირად შეაჯამა:

 „ერთი ან ორი ჩემ მხარეს იყო! მემგონი ზოგჯერ, პრობაცია ცოტა უფრო პოლიციის 

მხარესაა. დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რომ სოციალური უზრუნველყოფის 

სფეროში მუშაობის გამოცდილება ვისაც აქვს, ისინი უფრო მეტ ყურადღებას 

აქცევენ ახალგაზრდების პრობლემებს“

მაშასადამე, მართმსაჯულების სფერო შესაფერისი სატესტო სფეროა, რომელიც 

საშუალებას იძლევა გამოვიკვლიოთ, პროფესიული განვითარებისა და ცოდნის 

გაზიარების პროცესები, პროფესიული ფასეულობების თანაფარდობის დონეებს შორის 

არსებული სხვაობის პირობებსა და მრავალფეროვან გარემოში. შეუთავსებელი 

მიდგომების გააზრების შემდეგ, ისინი არსებობას აგრძელებენ, თუმცა არსებობს 

მტკიცებულება, რომ გუნდის წევრების მიერ ხდება, როგორც საერთო პოზიციამდე 

მისვლის მნიშვნელობის აღქმა, ასევე შეხედულებებისა და პრაქტიკის ცვლილება 

საპირისპირო არგუმენტებისა და ერთად მიღებული სამუშაო გამოცდილების შედეგად. 

თვითონ ის ფაქტი რომ მაგალითად, პოლიციის ოფიცერი და სოციალური მუშაკი, 

მიუხედავად არსებული განსხვავებებისა, კარგ სამუშაო ურთიერთობაზე საუბრობენ,  

აჩვენებს, თუ რამდენად შეუძლიათ გუნდებს, პრაქტიკული საზოგადოების მსგავსად, 

ისეთი კულტურული გარემოს შექმნა, რომელიც განსხვავებულ პოზიციებს არსებობის 

საშუალებას აძლევს და ხელს უწყობს პროფესიონალების მიერ მათი 

პრაქტიკის/ქცევების შეცვლას სხვადასხვა დოზით. ერთიანი მუშაობა ავტომატურად არ 

ნიშნავს აზრთა სხვადასხვაობის როგორც ფენომენის თავიდან მოშორებას. 

როგორც ამას მოგვიანებით ვნახავთ, სხვა გუნდებში აზრთა სხვადასხვაობა სხვა 

კუთხით გამომჟღავნდა. ჯანმრთელობაზე ორიენტირებულ ჯგუფში, მაგალითად, 

მთავარი განსხვავება როგორადაც ამას სოციალური მუშაკი აღიქვამდა, იყო დომინანტ 

სამედიცინო მიდგომასა და მის დაქვემდებარებულ სოციალურ მოდელს შორის. ჩვენ 

სამედიცინო მოდელს აღვიქვამთ მიდგომად რომელიც უმეტესწილად ჯანმრთელობასა 

და ავადმყოფობაზეა ორიენტირებული და განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს 

ინდივიდის. სოციალური მოდელი უფრო ფართო პერსპექტივის მიდგომაა, რომელიც მეტ 

ყურადღებას უთმობს სოციალურ კონტექსტს რომელშიც ინდივიდს უწევს ცხოვრება. 

ერთ-ერთმა სოციალურმა მუშაკმა ეს განსხვავება და საკუთარი როლი შემდეგნაირად 

აღწერა:

 „შევხედოთ ოჯახს, როგორც ერთ მთლიანს და კარგად ყოფნას, არა როგორც 

სამედიცინო მოდელს, არამედ დავაკვირდეთ ბავშვს და ოჯახს როგორც ვიღაცას, 
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ვისაც ცოტა უფრო მეტი სჭირდება ვიდრე, მხოლოდ ის რაც ფიზიკურად კარგად 

ყოფნისთვისაა საჭირო“

საზოგადოებრივ საწყისებზე დაფუძნებულ დახმარების/მხარდაჭერის ჯგუფში, 
ემოციური და ქცევითი სირთულეების მქონე ბავშვებთან მუშაობისას, დაძაბულობა  

იგრძნობოდა დომინანტური ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის მოდელის ფარგლებში, 

საპირისპირო/კონკურენტული პროფესიული ხედვების გამო. პროფესიულ მოდელებს 

შორის დაძაბულობის ხასიათი სპეციფიკურია და კონკრეტული სიტუაციებიდან 

გამომდინარეობს. მრვალპროფილიან გუნდებში პროფესიონალების წინაშე დგას 

გამოწვევა, შეინარჩუნონ და გონებაგახსნილები შეხვდნენ მრავალფეროვნებას, 

საკუთარი იმ ხედვების უგულებელყოფის გარეშე, რომლებიც საქმისადმი მათ 

ერთგულებას განსაზღვრავს. (Wenger 1998). პრაქტიკაში, პროფესიული განსხვავებების 

უკეთ გასაგებად განმარტებითი მოდელების გამოყენების გაანალიზება ხშირად ძალიან 

აშკარად/ხმამაღლა ხდება. ქვემოთ მოყვანილ მაგალითში, სოციალური მუშაკი საუბრობს 

თუ რა გავლენა აქვთ სხვადასხვა მოდელებს შენობაში შესვლის უფლებაზე: 

 „ისინი (სამედიცინო პერსონალი) მიჩვეულები არიან, ამ შენობაში მუშაობენ, 

მაგრამ ის ძალიან მოუხერხებელია ადამიანისთვის რომელსაც 

გადაადგილებასთან დაკავშირეებული პრობლემები აქვს, მოუხერხებელი 

შენობაა და მემგონი ეს ყველაზე რთული განსხვავებაა სამედიცინო და 

სოციალურ მოდელებს შორის. მე ვიტყოდი, რომ ის ხელმისაწვდომი/მარტივად 

გამოსაყენებული უნდა იყოს და თითოეული ადამიანის საჭიროებებს 

პასუხობდეს“ 

ჯანმრთელობაზე ორიენტირებულ გუნდში ერთმანეთთან დაპირისპირებულ მოდელებს 

შორის დილემა შეექმნა სოციალური მუშაკს. ერთ-ერთი პრობლემა რომელიც მას მისი 

აზრით, შეექმნა გამომდინარეობდა იქიდან, რომ ზოგიერთ კონსულტანტს არ ესმოდა 

მისი დამსაქმებელი სააგენტოს პროცედურების, და ღრმად იყო დარწმუნებული რომ 

ზოგიერთი კონსულტანტი არასაკმარისად უჭერდა მხარს გუნდურ სამუშაოში მის 

ჩართვას. მაგალითად, სოციალური მუშაკი ფიქრობდა, რომ კონსულტანტები ხანდახან 

ბლოკავდნენ მის სააგენტოსთან რეფერირებას, რადგან ვერ ხედავდნენ ღირებულებას იმ 

სამუშაოში, რომლის შესრულებაშიც მას დახმარების გაწევა შეეძლო:

 „...თუმცა ზოგჯერ ეს იბლოკება, მხოლოდ იმიტომ რომ სათანადოდ ვერ აღიქმება 

სამუშაოს ღირებულება/მნიშვნელობა... ძალიან კარგად ვხედავ, თუ რომელმა 

კონსულტანტმა შეიძლება გამოიყენოს სოციალური მუშაობის სერვისები 

ბრძნულად/ჭკვიანურად, და რომლებიც ვერ ღებულობდნენ ვერანაირ სარგებელს 

მხოლოდ იმიტომ რომ რეფერირებაზე უარს ამბობდნენ'.

სოციალური მუშაკების მიერ წამოჭრილი ზოგიერთი საკითხი, გუნდური კულტურის 

განვითარების პროცესიდან მათი დისტანცირებითაა გამოწვეული. იგულისხმება ისეთი 

დისტანცირება, როდესაც სხვა სააგენტოს წევრობა/ სხვა პროფესიასთან აფილირება 

ადამიანს წვდომას უზღუდავს ცოდნის გაცვლისა და განვითარების ციკლებზე, არსებობს 
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სამხილები, რომლებშიც აღწერილები არიან კონსულტანტები რომლებიც არ იყვნენ მზად 

შეეცვალათ ენა, უარს აცხადებდნენ ესაუბრათ არა-ტექნიკურ ენაზე, არ ჰყოფნიდათ 

‘მოთმინება’ განემარტებინათ მნიშვნელობები, რაც სამედიცინო დაწესებულებებში 

დასაქმებული სოციალურ მუშაკებისთვის ექიმებთან თანამშრომლობას აფერხებს. 

 „ძალიან გამიჭირდა შესვლა... შეხვედრაზე. უფრო ნაკლებად გამოცდილი მუშაკი 

რომ ვყოფილიყავი, ძალიან შეშინებული ვიქნებოდი. ყველაზე შიშის გამომწვევი 

ის იყო, რომ ერთ ენაზეც კი არ ვსაუბრობდით...’

‘...მოთმინების ნაკლებობა, რადგან მათ არ იცოდნენ, რომე მე რაღაც არ ვიცი, 

რადგან მე მუდმივად ვცდილობ და გამოვხატავ ამას, იმ დონემდე რომ 

უხერხულობასაც კი ვგრძნობდი იმის გამო რომ ასე ხშირად მიწევდა ყველაფერის 

გამეორება...’

‘....ერთხელ ეს ჯგუფის წინაშე გამოვხატე კიდეც. ექიმმა, რომელიც საუბრობდა 

თქვა „აჰ, კარგი“ და შემდეგ მთელი დარჩენილი შეხვედრის განმავლობაში 

დიაგნოზზე არ უსაუბრია’

‘....როდესაც ჩვენს გუნდს ფსიქოლოგი შემოუერთდა საჭიროებების 

ინტეგრირებულ შეფასებაის შესახებ მკითხა, ეს შეფასება დეტალურად გავიარე 

მასთან ერთად, საკმაოდ დაინტერესებული ჩანდა იმ რესურსებით, რომლის 

შეთავაზებაც შემეძლო. საკმაოდ მონდომებული ჩანდა რეფერირების 

მიმართულებითაც, თუმცა საბოლოოდ რეფერერიბა არ მომხდარა...’

ზოგიერთი ბარიერი სოციალური მუშაკის აზრით დაკავშირებული იყო მის პირად 

აღქმასთან, რომ ჯანმრთელობის სფეროში მოღვაწე ყველა პროფესიონალს ბოლომე არ 

ესმოდა ის თუ რისი შეთავაზება შეუძლიათ სოციალურ სერვისებს. სოციალური 

სერვისების დაუფასებლობის ან პროფესიული ექსპერტიზის არასწორად გაგების 

იერარქიული მიდგომის არსებობა, მიუთითებს არა იმაზე, რომ საქმე გვაქვს 

ფუნდამენტურ უთანასწორობასთან, არამედ იმაზე, რომ საჭიროა ერთობლივი 

ტრენინგები და პრაქტიკა. 

 სტატუსი და ძალაუფლება

აღნიშნულ მონაკვეთში ვისაუბრებთ სხვადასხვა პროფესიებს შორის ძალაუფლებისა და 

სტატუსის გადანაწილებასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და დილემებზე, და იმაზე თუ 

რა გავლენას ახდენენ ისინი პრაქტიკასა და გადაწყვეტილების მიღებაზე. 

Wenger (1998) -ის მიხედვით, არ უნდა შეგვექმნას შთაბეჭდილება, თითქოს  

მულტიდისციპლინური გუნდები ეს არის გარემო, სადაც თანასწორობა სუფევს და 

ძალაუფლებაც საზიაროა.

კვლევაში მონაწილე სოციალური მუშაკი აღშფოთებული იყო იმით რომ ზოგიერთ 

კონსულტანტს საკუთარ სტატუსზე მაღალი წარმოდგენა ჰქონდა, მაშინ როდესაც ის 

დიდად შთაბეჭდილების ქვეშ არ იყო საკუთარი, საავადმყოფოს სოციალურ გუნდში 

ყველაზე გამოცდილი სოციალური მუშაკის სტატუსით:
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 ‘ მე ვერ ვიქნები შეშინებული/შთაბეჭდილების ქვეშ მხოლოდ იმიტომ რომ 

მუშაობა მიწევს ადამიანებთან რომელთაც საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენა 

აქვთ (have got a tall hat on), თუმცა ეს ბევრს აშინებს/ბევრზე ახდენს 

შთაბეჭდილებას, თავად ეს ადამიანებიც საკუთარი სტატუსის შთაბეჭდილების 

ქვეშ ექცევიან. და მემგონი, ერთ-ერთი ბარიერი ასეთ შემთხვევაში არის ის რომ 

ადამიანები ერთმანეთს არ უსმენენ’

სხვა ჯანმრთელობაზე ორიენტირებულ გუნდში, სოციალური მუშაკი, მისი კოლეგის 

მსგავსად, კონსულტანტების პედესტალზე აყვანის სურვილით არ გამოირჩეოდა. 

პედიატრების გვერდით მუშაობამ, ყველანაირად გაანადგურა რაიმე სახის მოწიწება, რაც 

მას ჰქონდა და ჩაანაცვლა ექსპერტიზისადმი/ცოდნისადმი პატივისცემამ:

 ‘პედიატრებთან მუშაობამ, რამდენიმე ბარიერი დაანგრია, იცით როგორც 

აღიქვამენ პედიატრებს საზოგადოებაში, ჩემთვის ისინი უბრალოდ ერთ-ერთი 

პროფესიის წარმომადგენლები არიან.... არ ვგრძნობ საჭიროებას ისინი 

კვარცხლბეკზე ავიყვანო, ჩვეულებრივი ადამიანები არიან როგორც გუნდის სხვა 

წევრები, და ეს ჩემთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. მემგონი იმის გამოა რომ 

მათ გვერდით ვმუშაობ და ვიცი რასაც აკეთებენ’

გუნდები, რომელთა წევრებსაც დროებითი სტატუსი აქვთ, ინკლუზიური გარემოს 

შენარჩუნების კუთხით დილემებს აწყდებიან. მაგალითად, ახალგაზრდა 

სამართალმდარღვევებთან მომუშავე ჯგუფს, ჰყავდა მუდმივი წევრები (სოციალური 

მუშაკები) და დროებითი წევრები (მედდა, პრობაციის ოფიცრები). იმ გუნდებში სადაც 

არსებობენ პერიფერიული და ძირითადი წევრები, ძალიან მნიშვნელოვანია როლების 

სწორად გააზრება. ასეთი ტიპის ურთიერთგაგება ორ გუნდში იქნა მიღწეული, 

პროფესიულ გარემოს გარეთ გუნდური შეხვედრების მეშვეობით. თეორიული 

პერსპექტივიდან, პერიფერიული წევრები ცვლილებების მომტან აგენტებად აღიქმებიან, 

რომელთაც განსხვავებული/წინააღმდეგობრივი ხედვები აქვთ როგორც გუნდის შიგნით 

ასევე გუნდს გარეთ და ინარჩუნებენ როგორც გუნდის გარე ასევე შიდა წევრობის 

პერსპექტივებს (Wenger 1998, p 119). მსგავსი წევრების დაფასება უმნიშვნელოვანესია 

თუ გუნდები პოლიტიკურ გამოწვევებთან გამკლავებას ისახავენ მიზნად. მაგალითად, 

ჯანმრთელობაზე ორიენტირებულ გუნდში დასაქმებული სოციალური მუშაკი თვლიდა, 

რომ მისი როლი ცუდად იყო გააზრებული, რასაც ამწვავებდა ის ფაქტი, რომ მის როლთან 

დაკავშირებით რაიმე დამატებითი განმარტება სოციალური მუშაკისთვის არავის მიუცია:

 ‘აშკარაა, რომ გუნდში არიან ადამიანები რომელთაც კარგად არ ესმით ჩემი როლი, 

ისევე როგორც მე არ მესმის გუნდის ყველა წევრის ვალდებულება. იმიტომ, რომ 

ჩვენ ერთმანეთს არ ვხვდებით, არ განვიხილავთ როლებს, არ ვახორციელებთ 

ჯგუფურ სამუშაოს, არ არსებობს ჯგუფური მუშაობა და არ გვაქვს ჯგუფური 

იდენტობა“
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შედეგად კოლეგები მისკენ ამისამართებდნენ კლიენტებს ან ოჯახის წევრების 

კონსულტირების გარეშე, ან რეფერირებისგან თავს იკავებდნენ, რადგან პირველ რიგში 

მის უპირველეს მოვალეობად ბავშვთა დაცვას თვლიდნენ:

 ...საავადმყოფოში არსებობს არასწორი წარმოდგენა რომ სოციალური მუშაკები 

უპირველესად მშობლებს ართმევენ ბავშვებს, სწორედ ამიტომ, ზოგიერთი ექიმს 

არ აქვს რეფერირების სურვილი, რადგან ჰგონიათ, რომ მათი ეს გადაწყვეტილება 

ძალიან რადიკალური/მძიმე იქნება და შედეგად სამედიცნო პერსონალის და 

ოჯახების ურთიერთობას სრულად გაანადგურებს“

კონფიდენციალურობა და ინფორმაციის გაზიარება

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშნველოვანი ‘გამყოფი ხაზი“ რომლის გასწვრივაც პროფესიულ 

აზრთა სხვადასხვაობა მჟღავნდება ეხება ინფორმაციის გაზიარებას, 

კონფიდენციალურობის მნიშვნელობას/ღირებულებას და მის ინტერპრეტაციას. 

ინფორმაციის გაზიარების და კონფიდენციალურობის საკითხები განსაკუთრებულად 

მნიშვნელოვანია მულტიდისციპლინარულ გუნდებში, რომლებშიც სოციალური 

მუშაკები ცენტრალურ როლს თამაშობენ. 

ინფორმაციის გაზიარება და პროტოკოლი/კონფიდენციალურობა

ინფორმაციის გაზიარებასთან დაკავშირებული საკითხები ყველა გუნდის წევრის მიერ 

იქნა ნახსენები. სოციალური მუშაკები ხშირად გამოხატავდნენ 

შეშფოთებას/უკმაყოფილებას პირობების მიმართ, რომლებიც ჯანმრთელობის მონაცემთა 

ბაზებზე წვდომას ზღუდავს. მაგალითად ახალგაზრდა სამართალმდარღვევებთან 

მომუშავე გუნდში, სოციალურ მუშაკი თვლიდა, რომ არსებობდა მნიშვნელოვანი 

კულტურული განსხვავებები სოციალურ სერვისებსა და ჯანდაცვის სააგენტოს ნორმებს 

შორის:

 ‘ხანდახან, კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით პრობლემები წარმოიშობა, 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ჩანაწერები, ისევე როგორც ალბათ ყველა 

სხვა ტიპის ჩანაწერი დახურული უნდა იყოს, თუმცა ჯანდაცვის მუშაკს და 

ნარკოტიკების მუშაკს (health worker and the drugs worker) კონფიდენციალური 

ფაილები აქვთ, რომლებიც ამ სისტემაში არ შედის, შესაბამისად, თუ რაიმე სახის 

ინფორმაციის მიღება გინდათ, მაგრამ ეს ადამიანები სამუშაო ადგიალს არ 

იმყოფებიან, თქვენ ამ ინფორმაციაზე წვდომა ვერ გექნებათ’

‘....მე მიჩვეული ვარ მუშაობას გარემოში, სადაც მუდმივად ხდება ინფორმაციის 

გაზიარება და უცებ ისეთ სიტუაციაში აღმოჩენა, სადაც კონფიდენციალურობის 

მკაცრი წესები არსებობს.... ასეთ გარემოში მუშაობა ჩემთვის უფრო რთული 

აღმოჩნდა’

სოციალური სამსახურების მიერ დაფინანსებულ, ემოციური და ქცევითი პროლემების 

მქონე ახალგაზრდებთან მომუშავე ჯგუფში არსებული პრობლემები გააჟღერა გუნდის 
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ხელძმღვანელმა, რომლის თქმითაც სპეციფიური ჯანდაცვის სამსახურების მონაცემთა 

ბაზები მათთვის დახურული იყო, მაშინ როდესაც ასეთი ტიპის ბაზები შეიძლება 

ხელმისაწვდომი/ღია ყოფილიყო იმ გუნდებისთვის, რომელთა დაფინანსებაც ჯანდაცვის 

სისტემიდან ხდებოდა:

 ‘მაგალითად, ჯანდაცვის გუნდს აქვს მონაცემთა ბაზა რომელსაც ჯანდაცვის 

სერვისებში იყენებენ. თუმცა, ჩვენ ამ ბაზების გამოყენებას ვერ ვახერხებთ იმის 

გამო რომ ვართ არა ‘ჯანდაცვა’ არამედ სოციალური სამსახური’

დადებით მხარეზე საუბრისას, იგივე გუნდის ხელმძღვანელის თქმით, სწორედ იმის 

გამო რომ ისინი სოციალური სამსახურის მიერ იყვნენ დაფინანსებული გუნდს უკეთესი 

წვდომა ჰქონდა სოციალური სამსახურების მონაცემებზე, ვიდრე ჯანდაცვის სამსახურის 

მიერ მართულ და დაფინანსებულ გუნდებს:

 ‘ ჩვენ სოციალური სამსახურის/სერვისების ნაწილი ვართ, ჩვენ რა თქმა უნდა 

სოციალური სამსახურის მონაცემთა ბაზის ნაწილიც ვართ რის გამოც, 

თავისთავად, ხელი მიგვიწვდება ინფორმაციაზე, რომელიც ეხება სოციალური 

სამსახურების წარსულ მუშაობას და ისტორიას და რომელიც ძალიან 

გამოსადეგი/სასარგებლოა, თუმცა, ჯანდაცვის გუნდებისთვის ეს მონაცემთა 

ბაზები ხელმიუწვდომელია’

ინფორმაციის გაზიარებასთან დაკავშირებული დილემები განხილულ იქნა ერთ გუნდში, 

შეხვედრაზე, რომელსაც კვლევითი გუნდიც დაესწრო.  მენეჯერმა (სოციალური 

სამსახური)б წამყვანმა პრაქტიკანტმა ექიმებმა (ჯანდაცვის სპეციალისტი) და გუნდში 

შემავალმა სხვა პროფესიონალებმა გააჟღერეს განსხვავებული აზრები საქმეების 

დახურვის აღრიცხვის სისტემასთან დაკავშირებით, თუმცა, აღნიშნულ სხვაობებს 

გაუმკლავდნენ თანამშრომლობის გზით, ინფორმაციის ჩაწერისა და გაცვლა-გამოცვლის 

პროცესთან დაკავშირებით ახალი წერილობითი ინსტრუქციების მომზადების 

მეშვეობით.

ურთიერთობები გარე სააგენტოებთან

მულტიდისციპლინარულ გუნდებში მომუშავე სოციალურ მუშაკებს განსაკუთრებული 

გამოწვევები ექმნებათ გარე სააგენტოებთან ურთიერთობის მიმართულებით. 

აღნიშნული საკითხი ორგანიზაციებსა და პროფესიებს შორის საზღვარის განსაზღვრას 

უწყობს ხელს. 

სააგენტოების მიზნების და პროცედურების თანხვედრა

გუნდებს დილემებთან უწევდათ გამკლავება, რომლებიც შეიქმნა სხვადასხვა 

სააგენტოების მიზნების და პროცედურების გამო. საპირისპირო პრიორიტეტები ზოგჯერ 

სისტემურ გავლენას ახდენენ კავშირებსა და სერვისების მიწოდებაზე. 
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სააგენტოთაშორისი კავშირების პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ მაშინაც კი 

როდესაც პროფესიონალები მრავალპროფილიანი გუნდის წევრები არიან, მათ მიერ 

წარმოდგენილი უმცირესობაში მყოფი სააგენტოს პროცედურები შეიძლება 

უმრავლესობის პროცედურებს ეწინააღმდეგებოდეს. ჯანმრთელობაზე ორიენტირებულ 

გუნდის წევრ სოციალურ მუშაკს პრობლემა ექმნებოდა იმის გამო რომ სოციალური 

სამსახურები საქმეზე მუშაობას კონკრეტული სამუშაოს დასრულების შემდეგ 

ამთავრებენ, ხოლო გუნდის სხვა წევრები ბავშვთან და ოჯახთან მუშაობას სკოლის 

ასაკის მიღწევამდე გააგრძელებდნენ:

‘ მემგონი ხშირად გუნდის წევრებს უნდათ, რომ საქმეზე მუშაობა უფრო დიდი 

ხნით გავაგრძელო, მაგრამ ეს არ შემიძლია რადგან, საბოლოო ჯამში გუნდის 

მენეჯერს ვემორჩილები და თუ იმ სამუშაოს ვასრულებ, რომელიც საქმის 

დახურვისთვისაა საკმარისი, მაშინ საქმე უნდა დავხურო’

ჯანდაცვის ერთ-ერთ გუნდში ოკუპაციური თერაპევტი და სოციალური მუშაკი 

დეტალურად აღწერდნენ ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ხედვებს/ზეწოლას 

რომლებიც ბავშვთა გათავისუფლებაზე/გაწერაზე/გაშვებაზე  ახდენდა გავლენას.  ერთი 

მხრივ საავადმყოფოს სისტემა ითხოვდა პაციენტების გამტარუნარიანობას, მეორე მხრივ 

განსახლების და სოციალური მომსახურების სააგენტოებს საკუთარი პროცედურები 

ჰქონდათ რომელთა მიხედვითაც ანაწილებდნენ რესურსებს:

 ‘თითოეულ გუნდზე ზეწოლა სხვადასხვა მხრიდან ხორციელდება, 

განსხვავებული პრიორიტეტები და განსხვავებული სიები, პრიორიტეტების 

განსაზღვრის განსხვავებული გრაფიკები.... საბოლოოდ სისტემები და მათი 

ერთმანეთთან შეუთავსებლობა იწვევს პროცესების გაჭიანურებას....“

სააგენტოებს შორის არსებული განსხვავებილი მიზნები და პროცედურების 

შეუთანხმებლობა გუნდის მიზნებსა და პროცედურებთან ბარიერებს ქმნის და შეიძლება 

გავლენა მოახდინოს საზღვრებს შიგნით მოღვაწე პროფესიონალებზეც მიუხედავად 

იმისა რომ შეიძლება ისინი გუნდის შიგნით დომინანტურ სააგენტოს წარმოადგენდნენ. 

მაგალითად, ოკუპაციურ თერაპევტს რომელიც ჯანდაცვის გუნდის წევრ სოციალური 

მუშაკის გვერდით მუშაობდა, პრობლემა ჰქონდა იმის გამო, რომ საცხოვრისში 

აგვიანებდა კლიენტების რეაბილიტაციისთვის საჭირო რესურსების მოსვლა იმ 

მომენტიდან როდესაც ბავშვი სამედიცინო თვალსაზრისით უკვე მზად იყო სახლში 

წასასვლელად, მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო პროფესიონალები იძულებული 

იყვნენ, საწოლების გათავისუფლების მიზნით, დაწესებულებიდან პაციენტების გაწერის 

თარიღი დაეჩქარებინათ:

 ‘….აღნიშნული საკითხი საბოლოო ჯამში გუნდის პრობლემად იქცა რადგან, 

თავად მე და სოციალური მუშაკი გავლენას ვერ ვახდენდით პრობლემაზე და 

განსახლების ოფისი დაპირებულ პირობებს არ ასრულებდა’

‘მაგალითად, ბევრი, ბევრი, ბევრი თვის განმავლობაში არ არსებობდა 

ადაპტაციისთვის შესაფერისი საცხოვრისი და ერთგვარ პატურ (პატი არის 
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ტერმინი ჭადრაკში) სიტუაციაში ვიყავით, საავადმყოფოს ბავშვის გაწერა 

უნდოდა, ჩვენ საწოლები გვჭირდებოდა, მაგრამ ბავშვი სახლში ვერ მიდიოდა, 

ტუალეტში ვერ გადიოდა, აბაზანას ვერ ღებულობდა, სახლში შესვლაც კი არ 

შეეძლო იმიტომ რომ უბრალოდ მისადგომი/პანდუსი არ არსებობდა, 

შესაბამისად, გვიწევდა ლოდინი სანამ საცხოვრისის/განსახლების სიტუაცია არ 

გადაწყდებოდა, რაც ძალიან დიდ ხანს გრძელდებოდა. შესაბამისად, 

პრობლემა/კონფლიქტი არსებობდა ურთიერთგაგების და საჭიროებების 

გააზრებით კუთხით, რის პარალელურადაც ჩვენ ძალიან ძვირფას საწოლებს 

ფუჭად ვხარჯავდით’

მულტიდისციპლინურ გუნდებს პარტნიორ სააგენტოებთან ურთიერთობა და მათი 

სტრუქტურული დინამიკის უკეთ გააზრება სჭირდებათ, რისთვისაც აუცილებელია 

ისეთი შიდა სტრუქტურის და მრავალფეროვანი ცოდნის ფლობა, რომელიც მსგავსი 

ურთიერთგაგების მიღწევისთვისაა აუცილებელი. 

სააგენტოთაშორისი საზღვრები და რეფერირება

სააგენტოთაშორისი საზღვრების და რეფერირების მთავარი დილემა იმაში მდგომარეობს, 

რომ როგორც გუნდები, ასევე სააგენტოები აწესებენ რეფერირების ან ინკლუზიურობის 

კრიტერიუმებს, რომლითაც ორგანიზაციის ძირითად მიზნებსა და მი საზღვრებს იცავენ, 

დიდწილად შეზღუდული რესურსებისა და სამუშაო დატვირთვასთან დაკავშირებული 

პროლემების გამო. შედეგად, სერიოზული საჭიროებების მქონე კლიენტები შეიძლება 

სხვადასხვა სერვისებს შორის ჩაიკარგონ. სხვადასხვა გუნდებიდან გამოკითხული 

რესპონდენტები ხშირად ახსენებდნენ ბარიერებს სოციალური სერვისებისადმი 

რეფერირების კუთხით. გუნდში, რომელიც ემოციური და ქცევითი პრობლემების 

ახალგაზრდებთან მუშაობდა, იყო საქმეები, სადაც არ იყო განხორციელებული ადრეული 

ინტერვენციები და შესაბამისად უარყოფილი იყო სოციალური სამსახურების მიერაც: 

 ‘...ერთი საკითხი, რომელიც მუდმივად წამოიჭრება ხოლმე არის აშკარა ხარვეზი 

იმ საქმეების მომსახურებაში, რომლებსაც ჩვენ ცალსახად სოციალური 

სამსახურის საქმედ განვიხილავდით, ხოლო სოციალური სამსახური მათ ჩვენკენ 

ამისამართებდა, როდესაც ნათელი ხდებოდა, რომ აღნიშნულ საქმეებში 

ადრეული ინტერვენცია არ განხორციელებულა“

‘....ოჯახები, რომლებიც აშკარად არ ექცევიან ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, 

მაგრამ სამუწხაროდ არ ხვდებიან სხვა სააგენტოების სფეროშიც....’

ერთ-ერთ ჯანდაცვის გუნდს პრობლემები ჰქონდა სოციალური სამსახურისკენ 

რეფერირების კუთხით. მაგალითად, გუნდის მედდამ ოჯახი პირდაპირ გადაამისამართა 

სოციალური სამსახურისკენ, რის გამოც ის გუნდმა დატუქსა:

 „ საკუთარ თავზე ავიღე რეფერირების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, რადგან 

ოჯახში მუშაობა ჩემი კომპეტენციის ფარგლებს სცდებოდა. ამის გამო საკმაოდ 
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მკაცრი საყვედური გამომიცხადეს, გადაწყვეტილების მიღებამდე თუ რატომ არ 

განვიხილე აღნიშნული საკითხი გუნდის სხვა წევრებთან’

გუნდის სოციალური მუშაკი კი ამავე დროს აღნიშნავდა, რომ გუნდის წევრები ხშირად 

ზედმეტად ამისამართებენ საქმეებს სოციალური სამსახურისკენ, ისე რომ ბოლომდე არ 

ესმით სოციალური სერვისების კრიტერიუმები და შეზღუდვები:

 ‘...შეიძლება ეგონოთ რომ საქმე გვაქვს ბავშვთა დაცვის საკითხთან, რის 

შემდეგაც დეტალურად ვისაუბრებთ და შეიძლება გავაგებინო, რომ უფრო მეტი 

ინფორმაცია გვჭირდება, მანამ სანამ შემდგომ ნაბიჯებს გადავდგამთ’

განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირებთან მომუშავე გუნდში ასევე წუხდნენ, 

რომ სოციალური სამსახურები ბავშვთა დაცვის პრობლემებზე ისე სწრაფად არ 

რეაგირებენ, როგორც ეს გუნდს შეიძლება უნდოდეს:

 ‘....ბავშვთა დაცვის საკითხები, როდის უნდა დავუკავშირდეთ სხვა 

პროფესიონალებს, მაშინ როდესაც გვგონია, რომ რაღაც ხდება მაგრამ არავინ 

უსმენს იმას თუ რა გაქვს სათქმელი....მემგონი როდესაც რაღაც ეჭვი გაქვს და 

ამასთან დაკავშირებით განგაშს ატეხ, გინდა, რომ მაშინვე იმოქმედონ და  

წავიდნენ და სამხილები/მტკიცებულებები შეაგროვონ’

დასკვნა

აღნიშნულ ნაშრომში, ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემებიდან სპეციფიური ელემენტები 

ამოვარჩიეთ, რათა უკეთ გაგვეაზრებინა სოციალური მუშაკების როლი 

მრავალსექტორულ/მრავალპროფილიან/მულტიდისციპლინურ გუნდებში. შეიძლება 

ითქვას, რომ სოციალური მუშაკი ყველა პროფესიას აერთიანებს/ერთიანი პროფესიის 

განსახიერებაა - პროფესია რომელიც მიზნად ისახავს შეთანხმებულად მოქმედებას, 

მედიაციას და მოლაპარაკების წარმოებას როგორც პროფესიების წარმომადგენლებს 

შორის ასევე პროფესიებსა და ბავშვებსა, და მათ ოჯახებს შორის. რაღაც გაგებით, 

სოციალურ სამუშაოს შეგვიძლია შევხედოთ როგორც ცემენტს, რომელიც ადუღაბებს 

ბავშვების და მათი ოჯახების სერვისებს და ცდილობს მათი გაერთიანებით  ერთიანი, 

თანმიმდევრული ერთეული შექმნას (Dunzelot 1979).

შესაბამისად მრავალპროფილიან გუნდებში სოციალური მუშაკის როლი ყოველთვის 

განსაკუთრებული ინტერესის საგანია. ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ სოციალური 

მუშაკების როლი გუნდებში კომპლექსური და ხშირად სადავოა. ვნახეთ, რომ არსებობს 

კონკრეტული და პოტენციური პრობლემები გაანალიზების/გაგების მოდელების შესახებ, 

სტატუსის და ძალაუფლების შესახებ, ინფორმაციის გაზიარების კუთხით და სხვა 

სააგენტოებთან კავშირების სფეროშიც.

ბევრი პრობლემა თავს იჩენს თანამშრომლობის მცდელობის ყველა შემთხვევის დროს - 

ერთობლივ მუშაობაზე ორიენტირებული გუნდები კონკრეტული პრობლემების 

საზღვრებს და მათ ბუნებას ცვლიან. თანამშრომლები ვალდებული არიან პრობლემებს 



არაოფიციალური თარგმანი

გაუმკლავდნენ, მაგრამ შეუძლიათ ისწავლონ და სწავლის შედეგად შეიცვალონ, როგორც 

ეს ერთმა სოციალურმა მუშაკმა დაადასტურა:

 ‘ჩემი, როგორც სოციალური მუშაკის იდენტობა შევინარჩუნე, თუმცა ძალიან 

მნიშვნელოვანი ცოდნა შევიძინე სხვა სააგენტოების და მათი მუშაობის 

მეთოდების შესახებ’

კონფლიქტები და ერთმანეთთან დაპირისპირებული განსაზღვრებები არსებობს და 

გამოწვევა მართლაც რთულია, თუმცა ასევე გვაქვს ერთობლივი მუშაობის მიდგომის 

პრაქტიკაში განხორციელების საკმაოდ ოპტიმისტური მიზანიც/დღის წესრიგიც. როგორც 

Hudson (2002) აღნიშნავს, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ როგორც სოციალურმა მეცნიერებმა 

ვცადოთ პოლიტიკურ დღის წესრიგში პოზიტიური წვლილის შეტანა. ჩვენ მართლაც 

ვნახეთ თუ როგორ შეიმუშავეს გუნდებმა ერთად მუშაობის პოზიტიური მეთოდები. 

მათ უნდათ რომ მრავალპროფილიანმა გუნდებმა იმუშაონ და ახერხებენ 

თანამშრომლობის გზების პოვნას და ისეთი გუნდების შექმნას, რომელთა ფარგლებშიც 

ღიად უმკლავდებიან სირთულეებსა და კონფლიქტებს. პროფესიონალები ხაზს 

უსვამდნენ იმას რაც მათ საერთო ჰქონდათ და ამბობდნენ, რომ გუნდები სარგებელს 

ნახულობენ მრავალფეროვნებისადმი პატივისცემის გზით. როგორც ერთმა გუნდის 

წევრმა აღნიშნა:

 „მე ვფიქრობ საკუთარ თავებს (გუნდურ) მუშაკებად/თანამშრომლებად ვხედავთ, 

მე ვფიქრობ ვამაყობთ იმით რომ (გუნდური) მუშაკები/თანამშრომლები ვართ“

მსგავსი სიამაყის გრძნობა და ერთობლივი სამუშაოსადმი რეალური ერთგულება ჩვენს 

მიერ გამოკვლეულ ყველა გუნდში გვხვდება და პოტენციურად, ეფექტური ერთობლივი 

მუშაობის ფორმირების საფუძველს წარმოადგენს.



Intersectionality Theory and Practice

Page 1 of 20

PRINTED FROM the OXFORD RESEARCH ENCYCLOPEDIA, BUSINESS AND MANAGEMENT 
(oxfordre.com/business). (c) Oxford University Press USA, 2020. All Rights Reserved. Personal use only; commercial use is 
strictly prohibited (for details see Privacy Policy and Legal Notice).

date: 20 January 2020

Subject:  Human Resource Management, Organizational Behavior, Research Methods, Social Is
sues
Online Publication Date:  Aug 2018 DOI:  10.1093/acrefore/9780190224851.013.48

Intersectionality Theory and Practice 
Doyin Atewologun

 

Summary and Keywords

Intersectionality is a critical framework that provides us with the mindset and language 
for examining interconnections and interdependencies between social categories and sys
tems. Intersectionality is relevant for researchers and for practitioners because it en
hances analytical sophistication and offers theoretical explanations of the ways in which 
heterogeneous members of specific groups (such as women) might experience the work
place differently depending on their ethnicity, sexual orientation, and/or class and other 
social locations. Sensitivity to such differences enhances insight into issues of social jus
tice and inequality in organizations and other institutions, thus maximizing the chance of 
social change.

The concept of intersectional locations emerged from the racialized experiences of minor
ity ethnic women in the United States. Intersectional thinking has gained increased 
prominence in business and management studies, particularly in critical organization 
studies. A predominant focus in this field is on individual subjectivities at intersectional 
locations (such as examining the occupational identities of minority ethnic women). This 
emphasis on individuals’ experiences and within-group differences has been described 
variously as “content specialization” or an “intracategorical approach.” An alternate fo
cus in business and management studies is on highlighting systematic dynamics of power. 
This encompasses a focus on “systemic intersectionality” and an “intercategorical ap
proach.” Here, scholars examine multiple between-group differences, charting shifting 
configurations of inequality along various dimensions.

As a critical theory, intersectionality conceptualizes knowledge as situated, contextual, re
lational, and reflective of political and economic power. Intersectionality tends to be asso
ciated with qualitative research methods due to the central role of giving voice, elicited 
through focus groups, narrative interviews, action research, and observations. Intersec
tionality is also utilized as a methodological tool for conducting qualitative research, such 
as by researchers adopting an intersectional reflexivity mindset. Intersectionality is also 
increasingly associated with quantitative and statistical methods, which contribute to in
tersectionality by helping us understand and interpret the individual, combined (additive 
or multiplicative) effects of various categories (privileged and disadvantaged) in a given 
context. Future considerations for intersectionality theory and practice include managing 
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its broad applicability while attending to its sociopolitical and emancipatory aims, and 
theoretically advancing understanding of the simultaneous forces of privilege and penalty 
in the workplace.

Keywords: intersectionality, identity, diversity, research, practice, method, theory

Intersectionality is a critical framework or approach that provides the mindset and lan
guage to examine interconnections and interdependencies between social categories and 
systems. This article presents an overview of the concept of intersectionality, its rele
vance for management and organizations, the debates and tensions associated with the 
theorization and practice of intersectionality, and considerations for intersectionality the
ory and practice in the future.

In the social sciences, an intersection denotes the crossing, juxtaposition, or meeting 
point, of two or more social categories and axes, or systems of power, dominance, or op
pression. These categories and systems include social identities (e.g., woman, Pakistani), 
sociodemographic categories (e.g., gender, ethnocultural), social processes (e.g., gender
ing and racializing), and social systems (patriarchy and racism) (Dhamoon, 2011). One de
finition from the United Nations (2000) presents intersectionality as a concept to capture:

the structural and dynamic consequences of the interaction between two or more 
forms of discrimination or systems of subordination. (Intersectionality) specifically 
addresses the manner in which racism, patriarchy, economic disadvantages and 
other discriminatory systems contribute to create layers of inequality that struc
ture the relative positions of women and men, races and other groups.

(UN Gender and racial discrimination: Report of the Expert Group Meeting)

Therefore, intersectionality draws attention to individuals’ and groups’ multiple position
ality at micro (individual) and macro (sociostructural) levels. The difference between see
ing parallels and seeing intersections is that intersectionality “makes clearer the arith
metic of the various forces—the offsetting, ameliorating, intensifying, accumulating, or 
deepening” (McIntosh, 2012, p. 198) impacts of power in individual lives and in societal 
structures.

The multilevel aspect of intersectional thinking offers a breadth and complexity with 
which organizational scholars and equality practitioners can engage. The power of inter
sectionality as a framework for organizational studies is its potential to tap into theoreti
cal, applied, and lived experiences (Brewer, Conrad, & King, 2002). Adopting an intersec
tional approach lowers the risk of essentialism. Essentialist assumptions are (often implic
it) ways in which individuals infer “real” value in attributes differentiating members of 
different groups, such that these distinctions are interpreted as absolute differences be
tween groups, and nothing much beyond this (Atewologun, 2011). For example, essential
ism is the assumption that an individual’s ethnicity or gender constitutes them without 
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considering how other factors influence these (such as other identities, times, spaces, and 
systems).

Intersectionality has conceptual similarities with the notion of fault lines, a perspective on 
group process in which having members with multiple shared characteristics (e.g., age, 
gender, and nationality) elicits within-group boundaries (Lau & Murnighan, 1998). Rather 
than being a group level phenomenon per se, intersectionality emphasizes the configura
tion of power, disadvantage, and privileged status at the level of the individual and soci
etal structure. Intersectionality provides a means of conceptualizing that between-group 
differences stem from multiple and parallel factors. Intersectionality also provides a 
means of examining nuanced and complex within-group comparisons, while challenging 
assumptions of within-group homogeneity. An illustration of this nuance is Meyer’s (2012) 
intersectional analysis of experiences of homophobic violence. Meyers (2012) reveals the 
racialized and gendered aspects of anti-queer violence such that black lesbians experi
enced anti-queer violence differently from their white counterparts. Further, black and 
Latino/Latina respondents often perceived anti-queer violence as implying that they had 
negatively represented their racial communities, while this was relatively absent in white 
respondents’ narratives (Meyer, 2012). Similarly, De Vries’ (2015) accounts of the experi
ences of trans men reveal the inequalities within the criminal justice and labor market 
system, based on interconnecting social positions. For example, presenting oneself as 
white and middle class situationally muted the stigmatized position experienced by trans 
Latinos, showing that “structural barriers are differentially permeable based on their in
terconnecting social positions” (De Vries, 2015, p. 23). Such dynamic analyses demon
strate how the very same categories (e.g., transgender man) may have differing implica
tions in the context of other identities (such as class and ethnicity), and how these cate
gories become more or less salient and have different meanings for the same people in 
different contexts.

Intersectionality increases analytical sophistication and offers theoretical explanations of 
the ways in which heterogeneous members of specific groups (such as women) might ex
perience the workplace differently (as leaders, board members, line managers, construc
tion workers, or IT engineers, for example) depending on their ethnicity, sexual orienta
tion, and/or class, and other social locations. Sensitivity to such differences enhances in
sight into issues of social justice and inequality in organizations and other institutions, 
thus maximizing the potential impact of social change. Intersectionality is relevant be
cause it helps individuals, scholars, and practitioners make sense of, and work with, the 
complex experiences that occur at the juncture of these social categories and systems, 
and the implications therein.

What Is Intersectionality?
Several review articles have sought to systematize current thinking and practices for in
terrogating interdependent categories and systems of power/penalty. A central issue in 
these reviews relates to what the term intersectionality signifies. Rodriguez, Holvino, 
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Fletcher, and Nkomo (2016) cite sources variously referring to intersectionality as a 
metaphor (e.g., Acker, 2011), a concept (e.g., Knapp, 2005), a research paradigm (e.g., 
Dhamoon, 2011), an analytical sensibility, (i.e., a way of thinking about identity and pow
er; Crenshaw, 2015), an ideograph (Alexander-Floyd, 2012), and a knowledge project 
(Collins, 2015). These numerous conceptualizations could attest to the flexibility, breadth, 
and complexity of the term on one hand, but also reflect its status as a relatively recent 
conceptual framework.

Else-Quest and Hyde (2016) summarize three assumptions underlying most definitions of 
intersectionality. The first assumption is a recognition that people are characterized si
multaneously by their membership in multiple social categories (e.g., gender, ethnicity, 
religion, sexual orientation, able-bodiedness, etc.) and by awareness that these categories 
are intertwined such that the experience of one social category is linked to their member
ship of other categories. In working groups, when multiple attributes (e.g., gender, age) 
of group members come into alignment, diversity-related fault lines occur (Lau & 
Murnighan, 1998). Fault lines split teams into relatively homogeneous subgroups, which 
can increase team conflict and impede performance (Bezrukova, Spell, Caldwell, & Burg
er, 2016; Thatcher, Jehn, & Zanutto, 2003). A second assumption underlying definitions of 
intersectionality is that, embedded within each socially constructed category, is a dynam
ic related to power and power interrelations. This makes attention to power an essential 
component of intersectional analyses. The third assumption, presented by Else-Quest and 
Hyde (2016), is that all social categories have individual and contextual facets to them. 
That is, social categories are intrinsically linked to personal identities, as well as to wider 
institutional processes/practices and structural systems. The entwined personal and 
structural implications of intersectional thinking thus render the meaning and experi
ences relating to social categories fluid and dynamic.

Hulko recommends viewing intersectionality thinking as a “paradigm” in reference to its 
broad use (including the notion of interlocking oppressions) as “a cohesive set of theoreti
cal concepts, method of analysis, and belief system” (2009, p. 44). Hulko (2009) then ad
vocates the use of intersectionality as a “lens” or “perspective” to encompass approaches 
at a relatively narrower, microscope of examining social identity multiplicity in a manner 
that is neither additive nor reductive.

The History of Intersectionality

The notion of intersectionality is rooted in the racialized experiences of minority women 
in the United States. Early criticisms of the artificial separation of gender and ethnicity in 
women’s lives can be found in the black and Latina feminist movements of the 1970s and 
early 1980s, which argued that (mainstream) feminism had advanced the cause for white 
women while silencing the voices of minority women. For example, the Combahee River 
collective comprising black lesbians emphasized the importance of understanding multi
ple forms of subordination that comprise interlocking oppressions (Combahee River Col
lective, 1986). Additionally, some of the titles from black feminist scholars are telling of 
the sentiments behind the movement, such as bell hooks’ “Ain’t I a woman?” (1981) and 
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Hull, Scott, and Smith’s “All the women are white, all the blacks are men: But some of us 
are brave” (1982).

The term intersectionality specifically derived from the work of critical legal scholar, Kim
berley Crenshaw (1989), who sought to draw attention to how treatment of African Amer
ican women within the law needed to be interpreted, analyzed, and understood through 
the dual lenses of gender and race discrimination. Similar concepts drawing attention to 
the implications of multiple positionality were the notions of interlocking oppressions 
(Collins, 1990) and gendered racism (Essed, 1991).

Intersectionality has become the commonly adopted term to capture thinking around in
terfaces, multiple oppressions, and mutual constitutions (see Tuori, 2014) that can be lo
cated in legal, political, and sociological academic scholarship; and, in particular, the crit
ical feminist streams of these disciplines. Intersectional thinking has gained increasing 
prominence in work and organizational studies, primarily utilized as a specific framework 
for analyzing positions and experiences within the “gendered and ethnicised occupational 
hierarchy” (Bradley & Healy, 2008, p. 40).

Rodriguez and colleagues (2016) outline the history of intersectionality in work and orga
nizations, from its focus on social identities to structural manifestations of workplace in
equalities, such as the attention to gendered organizations (Acker, 1990) and inequality 
regimes (Acker, 2006, 2009). Inequality regimes are “loosely interrelated practices, 
processes, actions, and meanings that result in and maintain class, gender, and racial in
equalities within particular organisations” (Acker, 2006, p. 443). The predominant focus 
of intersectionality studies in business and management studies is on individual subjectiv
ities and intersectional locations “to highlight the texture and consequence of inequalities 
experienced by individuals and groups given their social membership” (Rodriguez et al., 
2016, p. 202). This emphasis on individual experiences and within-group differences has 
been variously described as “content specialization” (Hancock, 2007) or an “intracategor
ical approach” (McCall, 2005). In work and organization studies, a typical illustration of 
this approach is Adib and Guerrier’s (2003) analysis of narratives of women working with
in hotels. Their respondents’ intersecting identities are observed as fluid, as they position 
themselves within institutional power arrangements according to race, ethnicity, national
ity, and class. Rather than constructing their work experiences as an outcome of one type 
of difference added to another, the women in Adib and Guerrier’s (2003) study construct
ed narratives that revealed the simultaneous and shifting nature of their identities, as one 
or more identities were emphasized or downplayed as a form of resistance.

The alternative to focusing on individual experiences and within-group differences in 
work and organizations is highlighting systematic dynamics of power. This traditionally 
more critical approach encompasses a focus on “systematic workplace disparities in the 
control and power of organisational goals processes, resources, and 
outcomes” (Rodriguez et al., 2016, p. 202). These approaches are clustered broadly by 
Atewologun and colleagues (2016, p. 224) as studies that examine how “ideologies, struc
tures, institutions and experiences interact to sustain societal inequalities and power re
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lations” that play out in the workplace. In this cluster is Choo and Ferree’s (2010, p. 135) 
“systemic intersectionality,” examining “how inequalities span and transform structures 
and activities at all levels and in all situational contexts.” Likewise categorized by Atewo
logun and colleagues (2016) is McCall’s 2005 “intercategorical approach,” in which schol
ars examine multiple between-group differences charting shifting configurations of in
equality along various dimensions. Similarly, Dhamoon (2011) encourages analyzing 
processes of differentiation (e.g., racialization and sexualization), through which subjec
tivities are produced, and their corresponding systems of domination (i.e., racism and 
sexism). Here, focus is not on individuals, categories, groups, or institutions, but on tech
niques of power—that is, “doing difference” and “Othering” rather than “the Other.”

An illustration of this second cluster of approaches to intersectionality is the sociological 
evaluation of Browne and Misra (2003) of the US labor market. The authors demonstrate 
that a major influence on domestic work is global restructuring, which creates a pool of 
immigrant women workers who perform housework and childcare for extremely low 
wages to service high-paid professionals. Often, these immigrant workers hail from more 
privileged backgrounds in their origin countries, yet their previous experiences and back
grounds are frequently ignored by their employers. Additionally, their wages are kept low 
based on prevailing societal assumptions that women are not breadwinners; and such ex
ploitative wages may be justified and sustained by their employers’ beliefs that immi
grants are “better off” in the United States earning low pay than in their home countries 
(Browne & Misra, 2003). Thus, a sociological intersectional analysis of domestic labor 
demonstrates the intertwining of race/ethnicity, gender, nationality/citizenship, and class.

Warner, Settles, and Shields (2016) advocate a both/and logic that integrates the com
plexities and commonalities of intersectionality. This logic entails examining individual 
identities and making group-level comparisons, while examining additional intersections 
and the diversity of experiences therein. Thus, individual-level analyses would entail com
paring individual identities to each other as well as considering intersections as systems 
of inequality. They offer an illustration of how this can be done in their analysis of Risman 
(2004)’s examination of Espiritu’s (1997) work on Asian male migrants to the United 
States. In explaining how racism is gendered and classed, Risman (2004) acknowledges 
that it is important to examine the patterns and commonalities in these men’s experi
ences (e.g., the general stereotyping of Asian men as effeminate). However, scholars can 
also go beyond this to examine differences (e.g., between Vietnamese and Chinese men’s 
experiences) as well as the ways in which broader structures, across and within history 
and society (such as immigration policies and propaganda during the war) have similarly 
and differentially influenced these men’s experiences.

Another example of applying a “both/and” logic to intersectionality is analyses incorporat
ing everyday lived experiences into broader socio-structural lenses. One such example is 
Carrim and Nkomo’s (2016) work on South African Indian women’s managerial identity 
work. These authors explicitly implicate the socio-political-historical context in analyzing 
intersections among categories of difference. This impacts the managerial identities of 
South African Indian women in various ways, such as growing up in a racialized apartheid 
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system infused with patriarchy and immersion in Indian culturalization, as well as the 
women’s position in time as the first cohort of their kind to enter corporate South Africa. 
Another adoption of a both/and logic requires engaging with cultural narratives at differ
ent levels. Narratives are collective representations of disembodied types of actors, that 
exist at the macro (cultural), meso (institutional and organizational), and micro (personal) 
levels (Loseke, 2007). Intersectional analyses that adopt this framework could examine 
(e.g., black men’s) personal stories of career experiences, their embeddedness in organi
zational narratives, such as leadership narratives and diversity discourses, and could fur
ther embed this in more macro cultural stories such as the stereotype of black men being 
aggressive. A similar suggestion is Brewer, Conrad, and King (2002) two-pronged ap
proach, which includes bottom up theorization, placing the experiences of “women of col
or” at the center of analyses (e.g., Pompper, 2007), combined with top down approaches 
investigating social structures and the political economy (e.g., Syed, 2007). This com
bined approach is likely to elucidate the ways in which structure and agency work togeth
er to account for the experiences of diverse groups in the workplace.

Theorizing Intersectionality
Theory is central to advancing our understanding of the world, distinguishing between 
mere observations of a phenomenon and academic evidence and data around which new 
knowledge can be constructed (Atewologun, 2011). Theorizing intersectionality entails 
engaging with how we conceptualize problems of multiple positionality and interlocking 
oppressions and then formulate social explanations for addressing these (Clarke & Mc
Call, 2013). As a way of understanding and organizing new knowledge, intersectionality 
may be best conceived as a critical theory (Else-Quest & Hyde, 2016). That is, intersec
tionality acknowledges that power relations play a fundamental role in the construction of 
thought, experience, and knowledge. According to Else-Quest and Hyde (2016), critical 
theory is differentiated from a traditional falsifiable grand theory as it advances social 
justice goals, in contrast to grand theories being more aligned with positivist traditions. 
As a critical theory, intersectionality is best aligned with social constructionist and femi
nist standpoint epistemologies (Else-Quest & Hyde, 2016).

Constructionist approaches to social inquiry reject the notion that interpretation and 
meaning can be objectively understood (Atewologun, 2011). Social constructionism ac
knowledges that meaning-making and interpretation occur in the context of the (social) 
world into which we are born, including its historical and cultural influences. Social con
structionism emphasizes that the “social and psychological worlds are made real (con
structed) through social processes and interaction” (Young & Collin, 2004, p. 375). Simi
larly, standpoint theory conceptualizes knowledge as situated and relational rather than 
objective. Thus, theorizing through an intersectional lens means acknowledging that 
much knowledge is contextual and reflective of political and economic power (De Vries, 
2015). However, Warner, Settles, and Shields (2016) caution that standpoint feminist the
ory applied to intersectionality runs the risk of essentializing. They recommend re
searchers avoid the risk of essentializing by emphasizing how individual participants’ 
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lived experiences offer rich insights into the particular dynamics at play in the given con
text relative to the intersecting identities, rather than claim a universal advantage held by 
oppressed groups in understanding power dynamics. Warner and colleagues (2016) also 
recommend that specific insights from these intersectional locations be tested empirical
ly.

In theorizing intersectionality, Clarke and McCall discuss the framework’s potential to of
fer “different explanations of the same facts” (2013, p. 351). They advocate that even 
projects that do not set out to be intersectional can benefit from applying an intersection
al frame as a theoretical resource to craft “inclusive normative solutions to problems of 
social inequality” (Clarke & McCall, 2013, p. 361). For example, the issue of women’s fer
tility (which has implications for women’s careers) has traditionally focused on class-
based explanations. However, research cited by Clarke and McCall (2013) suggests that 
class-based explanations of family formation experiences are racialized. Historically, in
sights into women’s fertility that comes from connecting racial to class differences are of
ten underplayed (according to Clarke & McCall, 2013), diminishing our capacity for un
derstanding diametrically opposed experiences among educated women in this area. 
Thus, social constructionist and standpoint perspectives on intersectionality reveal the 
value of knowledge embedded in historical and cultural practices that emanates from the 
position of multiple marginality.

While all intersectional scholars would agree about the centrality of multiple marginal 
status for knowledge, a recurring challenge concerns the manner by which one decides 
on which intersections, oppressions, categories, or identities to focus. Tatli and Ozbilgin 
(2012) advocate an emic approach to contrast the predominant etic approaches of using 
predefined multiple categories of identity. An emic approach would be more sensitive to 
the relational and contextual dynamics of identities at work. It is also more likely to en
able new categories of difference to emerge from the data. To operationalize this, Tatli 
and Ozbilgin (2012) suggest applying Bourdieu’s theory of social capital to enable inter
sectional diversity scholars to detect asymmetries in capital accumulation. Anthias (2013) 
warns against reducing differences to identities, and points out the impossibility of at
tending analytically to plurality and simultaneity, and the challenge of managing complet
ing claims, of which marginalized positions are most important, and how many differ
ences ought to be incorporated. To fulfill its call as a paradigm or method that explains 
wide-ranging social phenomena, it is no use for intersectionality to focus just on the expe
riences of a specific subordinated group. Thus, a fine balance is required to capture indi
viduals’ lived experiences in a given context relative to certain intersecting identities 
while avoiding the risk of collating an unending list of social categories to be included/ex
plored as well as debates about how to prioritize them. Additionally, analyses of intersec
tions ought to embrace theorizing around clusters of power and privilege, which may be 
underplayed if sole focus is on giving voice to experiences relating to oppression and mar
ginalization.
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One approach that manages the tensions of giving voice versus deciding against compet
ing social categories may be found in the De Vries (2015) study of transgender individu
als, which offers further insight into how multiple marginal positions can be managed. De 
Vries (2015) advocates a multifaceted and transparent prism that utilizes heuristic cate
gories to analyze connections between social positions and institutional structural stratifi
cation. De Vries’ (2015) approach takes on a complex, multifaceted analysis across 12 
categories (race, gender, sexuality, class, nationality, ability, language, religion, culture, 
ethnicity, body size, and age). In this working model, social categories are represented by 
planes on the prism, and analyzed along multiple aspects comprising both subjective and 
objective modes. For example, social class is analyzed according to one’s perceived/attrib
uted class by others, one’s class identity, the individuals’ socio-economic status as well as 
their cultural capital. This technique goes beyond examining binary experiences in which 
categories are exclusive of each other; it also avoids the common situation in which un
marked and privileged identities are not interrogated or subjected to enquiry and allows 
for a continuum of categories that may embrace gender fluidity or able-bodiedness, or 
shadism. Additionally, this approach challenges the assumed universality of experiences 
(an illustration of this is how the mannerisms that help define gender are based on the 
non-disabled body) (de Vries, 2015).

For De Vries (2015), tuning into multiple facets and the diversity within these concepts 
revealed the limitations of previously adopted terms. For example, De Vries (2015) re
vealed how Asian Americans (Chinese Americans, Korean Americans, and Japanese Amer
icans) did not identify with the research call for transgender people of color, a term which 
they associate with black and Latina/o populations.

De Vries (2015) also advocates the development of an intersectional narrative, as op
posed to a list of identities, to situate oneself as a researcher. The model thus frames re
searchers’ positionality, making explicit how various facets come into play and offer 
strengths and limitations to the research context/content, focus and design. Indeed, the 
intersectional researcher’s multiple positionality in their knowledge project is an impor
tant, and perhaps underutilized frame. Atewologun and Mahalingam (2018) recommend 
that researchers cultivate intersectional reflexivity, a mindset that is based on Yuval-
Davis’ (2013) advocacy of a “situated intersectional perspective” for studying everyday, 
embodied intersections. Cultivating intersectional reflexivity entails first articulating in
tersectionalities salient to the research project, then identifying in advance possible sites 
of intersectional identity salience (see Atewologun, 2014), in intrapersonal, interpersonal, 
and institutional domains. Last, cultivating intersectional reflexivity entails taking steps 
to manage the emotions, knowledge, and experiences associated with heightened aware
ness. According to Atewologun and Mahalingam (2018), this researcher mindset is criti
cal at the start of the research project but also during the research process as partici
pants and researchers co-produce data and knowledge.

Overall, advancing intersectionality thinking requires the ongoing development of theo
ries and methodologies that are sensitive to its nuance and complexities. Some of the 
ways to approach this have been discussed. Rodriguez et al. (2016) request a move away 



Intersectionality Theory and Practice

Page 10 of 20

PRINTED FROM the OXFORD RESEARCH ENCYCLOPEDIA, BUSINESS AND MANAGEMENT 
(oxfordre.com/business). (c) Oxford University Press USA, 2020. All Rights Reserved. Personal use only; commercial use is 
strictly prohibited (for details see Privacy Policy and Legal Notice).

date: 20 January 2020

from subjective identity-centered approaches to those in which individual experiences 
and encounters are linked with structures and institutional arrangements in organization
al and management practices. Thus, there is further need for techniques that stipulate 
the mechanisms and conditions through which social identity categories intersect, that 
provide enhanced understanding of the impact of these effects, and that demonstrate the 
link between the insights from a macro, structural perspective with the lived experience 
from a micro, individual focus.

Practicing Intersectionality
This section considers practice in wide terms including methods and methodology, as well 
as implications for managers, practitioners, and educators.

Intersectionality as Research Practice

With regard to methodology, Rodriguez et al. (2016) summarize the steps for operational
izing intersectionality for empirical examination. The process entails, first, making deci
sions regarding what data to collect and how to collect it, then conducting analyses that 
are sensitive to the range of diversities under examination and the nature of their interre
lations; then outlining the structural factors at play while maintaining the fluidity and the 
temporal and contextual dimensions of intersections. Intersectionality tends to be associ
ated with qualitative research methods due to the central role of giving voice. Qualitative 
methods often include focus groups, interviews, action research sessions, and observa
tions, to elicit stories and narratives (Byrd, 2014). Intersectionality studies have also in
volved thematic analysis, such as Cole, Avery, Dodson, and Goodman’s (2012) historical 
evaluation of news articles concerning interracial and same sex marriage. Qualitative in
tersectional researchers are urged to go beyond content specialization of black women 
(Hancock, 2007) and begin to examine power and privilege; they could also acknowledge 
the fluidity and social construction of social identities more explicitly in their design, and 
interpret results in the context of social, historic, and structural inequalities. Further, Ate
wologun and Mahalingam (2018) offer suggestions for how intersectionality can be used 
as a methodological tool in qualitative research. They discuss five practical tools and 
techniques for eliciting researcher and researched perceptions and experiences as they 
cohabit socially constructed intersectional positions in a research project. These tools, to 
be used throughout the entire research cycle include—an intersectional reflexivity mind
set (earlier discussed), a privilege versus penalties board game, an intersectional identity 
constellations graph, intersectional identity work journal, and participant-led audio data 
collection method.

Although intersectionality tends to be associated with qualitative research, there are 
strong advocates for its application and contribution within quantitative paradigms. The 
tenets of quantitative research may have been perceived historically as impediments to 
intersectional studies. Challenges of integrating intersectional thinking with quantitative 
method incorporate logistics (i.e., finding adequate samples to test different conditions), 
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methodological complexity, and difficulties with interpreting findings theoretically (Goff & 
Kahn, 2013). There are, however, a number of guidelines that business and management 
researchers operating within positivist paradigms (in particular quantitative and mixed 
method approaches) can embrace to integrate intersectional thinking into their work 
(e.g., Cole, 2009; Else-Quest & Hyde, 2016; Goff & Kahn, 2013; Warner, 2008). The value 
of intersectionality to quantitative research includes its potential to critique traditional 
quantitative research and to produce excellent intersectional quantitative research (Else-
Quest & Hyde, 2016). Specifically, quantitative designs can offer insight into additive, 
multiplicative, and intersectional effects of various identity categories. As with the rich
ness offered by more qualitative approaches, detangling complex statistical effects will 
enhance nuance regarding the interplay of identities and categories (Else-Quest & Hyde, 
2016). Thus, the main contribution of quantitative studies to intersectionality is to under
stand and interpret the individual, combined (additive or multiplicative) effects of various 
categories (privileged and disadvantaged) in a given context. Additionally, methods to 
supplement the traditional 2x2 experimental design, such as longitudinal and field stud
ies, in combination with other qualitative approaches discussed earlier would be benefi
cial (Goff & Kahn, 2013).

Intersectionality as Management Praxis

With such wide ranging and complex debates in academic scholarship, it is likely that 
practical application of intersectionality is yet to reach its potential. Despite, or perhaps 
because of this, intersectional scholars often advocate for a praxis of intersectionality 
that embraces social justice outcomes beyond academia (e.g., Collins, 2015; Rodriguez et 
al., 2016). Intersectionality, and its related concepts and ideas, was devised to challenge 
assumptions of within-group homogeneity. The central purpose of intersectionality was to 
foreground the experiences of marginalized individuals. Thus, its role in providing a phe
nomenological understanding of organizational life at the margins is critical. As such, at a 
level of practical utility, giving voice, and revealing experiences relating to oppression 
and marginalization is a core function of intersectionality (Byrd, 2014). From a personal 
perspective, the opportunity to disclose, in a safe space (e.g., workplace interviews, sur
veys, or workshops), can be a cathartic experience. For example, participants in a study 
on the intersections of gender, ethnicity, and senior-level status identities described the 
experience as “cathartic,” “a revelation,” and “prompting new learning” (Atewologun et 
al., 2016, p. 231). Safe spaces can provide the starting point for personal transformation 
and micro-change (Collins, 1990). However, at the same time, in practice, intersectionali
ty is helpful for elucidating differences and similarities between categories (Tuori, 2014) 
and diversity-related work group fault lines. It is acknowledged that social categories are 
analytically distinct, yet share common qualities in organizing the world and producing 
certain identities (Tuori, 2014, p. 33). From the perspective of similarity, categories are 
useful for analyzing their role in creating and sustaining boundaries between individuals 
and groups and within organizations. Yet, some categories are more powerful than oth
ers; some categories are more salient than others in certain circumstances (Tuori, 2014; 
Yuval-Davis, 2013).
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Beyond the critical issue of voice and empowerment, intersectionality also brings impor
tant mainstream benefits to management and organization studies. The position of identi
ty multiplicity and the presence of simultaneous power structures and processes affect a 
range of organizational outcomes. For example, stereotypes about dominance affect black 
and white women and men differently, such that black women (who are stereotyped as 
sassy) are permitted to display as much (i.e., high) dominance as white men, while still 
judged to be likeable and hirable. This is in contrast to the aggressive, hypermasculinized 
stereotype facing black men (see Livingston & Pearce, 2009; Livingston, Rosette, & Wash
ington, 2012), and the double bind facing (white) women in positions of authority as they 
need to manage the tension of being seen both as warm and likeable and as competent 
and assertive (e.g., Jamieson, 1995; also, see Kang & Bodenhausen, 2015, for review). De
spite the practical implications of intersectionality at work, when people think about tar
gets of gender discrimination, they imagine white women, and when they think of targets 
of racism, they think of black men (Goff & Kahn, 2013), suggesting that many of these in
tersectional effects may be overlooked in organizations.

Additionally, people with more than one disadvantaged identity suffer a significantly 
greater pay penalty compared to those with a single disadvantage (Woodhams, Lupton, & 
Cowling, 2015A). Also, men with disadvantaged identities (a disability or ethnic minority 
status) are disproportionally more likely than other men, as well as their female counter
parts, to be in female-dominated low-status work (Woodhams, Lupton, & Cowling, 2015B). 
When multiple minority individuals are clustered in certain parts of the organization, em
ployers and employees face such challenges as increased conflict, lower team satisfac
tion, and lower performance (see Kang & Bodenhausen, 2015). Further, fault lines that 
split teams into relatively homogeneous subgroups based on multiple simultaneous mem
bership of specific groups are associated with conflict and lower performance (Bezrukova 
et al., 2016; Thatcher et al., 2003). These practical issues around assessment bias, pay 
differentials, performance, well-being, and conflict, surfaced by attention to intersection
al praxis, are critical for HR practitioners and organizational leaders to address.

Finally, the significant value added by intersectionality is its capacity for real-world 
change. Intersectionality offers the terminology and insights necessary to advance social 
justice and to enact social change by promoting privilege awareness and encouraging ally 
behavior. Ally behavior entails dominant group members taking action for social change 
to challenge their own privilege at individual, community, and institutional levels (Case, 
Iuzzini, & Hopkins, 2012). Importantly, evidence suggests it is not merely awareness, but 
also a sense of self-efficacy and power to effect change that leads to ally behavior (Ste
wart, Latu, Branscombe, Phillips, & Denney, 2012).
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Future Considerations for Intersectionality 
Theory and Practice
Despite the significant contributions intersectionality offers for theory and practice in 
business and management, a central critique is that it has become a “catch all” (Salem, 
2016). This case emerges because the framework straddles two domains of application, 
on the one hand is its use as an empowerment tool that makes visible structural oppres
sion; on the other hand, this is contrasted with its potential as a broad tool extending to 
the center, for understanding simultaneous locations. Similarly, Nash calls out the uneasy 
tension between whether intersectionality “is a theory of marginalised subjectivity or a 
generalised theory of identity” (2008, p. 10). As highlighted previously, the benefits of an 
identity-based approach to intersectionality is that it advances understanding of how peo
ple position and are positioned by others with respect to multiple categories (Nash, 
2008). Warner and colleagues (2016, p. 174) caution against the trend of mainstreaming 
intersectionality, in which they accuse researchers of having flattened the term through 
emphasis on individual identities, with little reference to its original sociopolitical and 
emancipatory aims. Salem’s (2016) similar accusation is that as a “travelling theory” in
tersectionality has lost its critical edge, and that power has disappeared. Her perspective 
is that intersectionality has been co-opted by liberal feminism in a way similar to how di
versity was embraced and commercialized under managerialism. Salem (2016) argues for 
a need to bring power back to the core, and highlights the role of Marxist feminism 
(which examines how social relations, including race and gender, are co-constituted and 
how these relations are tied to production). She also advocates a turn to the Global South 
for further insight due to this region’s experience of theorizing the role of the state and 
nationalism and imperialism, among others, which are theorized and analyzed in transna
tional Marxism. Additionally, to retain its relevance as an identity-based framework, the 
future of intersectionality would entail grappling with non-binary categories, such as mul
ti-racial heritage and non-binary gender/transgender identities, as well as the spectrum 
of disabilities.

One perspective gained from treating intersectionality as a generalized theory of being 
and positionality is that it acknowledges each individual’s multiple positionalities across 
various axes of disadvantage and advantaged. This reveals the complicity of privilege in 
experiences of oppression. Privilege is a relational concept pertinent to social groupings 
and classifications and involves unearned benefits afforded to powerful social groups 
within systems of oppression (Case et al., 2012); it is thus inescapably and intrinsically in
tertwined theoretically with intersectionality. While intersectionality is established as a 
useful framework for examining disadvantages and multiple oppressions, it has yet to 
reach similar levels of success in theorizing about multiple privileges and the intertwin
ing of marginality with unearned advantage. Despite the seminal work on privilege in the 
1980s (McIntosh, 1988), there has been relatively little theoretical advancement of privi
lege. Privilege and disadvantage are deemed “inseparable, as co-dependent structural 
forces” (Case et al., 2012, p. 4). An area robust for future development is movement away 
from the deficiency models of intersectionality, toward encouraging and analyzing mind
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fully the simultaneous forces of privilege and penalty in the workplace (Rodriguez et al., 
2016). Admittedly, grappling with privilege is challenging due to its invisibility. However, 
forms of it may be more visible when examined in combination with marginalization (Ate
wologun & Sealy, 2014). Current research suggests that psychological processes underly
ing motivations to deny or acknowledge one’s dominant group privilege may be quite sim
ilar across different identity domains, such as white ethnicity, male gender, and hetero
sexual orientation (see Case et al., 2012). There remains much merit in expanding our no
tions of intersectionality to consider the ways in which the location of individuals at the 
nexus of multiple systems of oppression both empower and constrain experiences relative 
to others (Smith & Seedat Khan, 2016). Although there are “history of whiteness” studies 
in academic scholarship, much room remains for understanding parallel systems of privi
lege as well as the intersection between advantage and disadvantage. This includes the 
racial privilege that white feminists face and the class or educational privilege that 
African American scholars face (Smith & Seedat Khan, 2016). Such analyses are lacking 
in business, management and organizational studies.

Although privilege research can raise significant awareness in respondents to become ad
vocates for social change, this may not be enough. Introducing the intersections of privi
lege with disadvantage is a key lens for activating ally behavior. For example, raising ma
jority awareness of “plural experiences within hierarchies” (McIntosh, 2012, p. 199) in
creases empathy toward others’ experiences of oppression of which one may have been 
previously unaware. This may also be the case for high status members of historically 
marginalized groups, such as able-bodied, heterosexual, minority professionals and exec
utives (Atewologun & Sealy, 2014). Focus on intersectional privileges is not without its 
critiques, however. For example, Carastathis (2008, p. 28) points out the asymmetrical re
sponse to black woman compared to white man, which is due to the fact that “whiteness 
and maleness are already co-extensive or mutually implicated.” Therefore, in Caras
tathis’ (2008) view, an intersectional analysis of white man is redundant, as it offers noth
ing more to our understanding of the concept. Arguably, the need to engage with and sup
port privilege studies is that what we know about society is at best, partial and even inac
curate if privilege, in some form remains under-examined (McIntosh, 2012).

A final future consideration for intersectional analyses in business and management is to 
extend beyond traditional organizational boundaries. Rodriguez and colleagues (2016) 
highlight the importance of examining transnational processes and practices that sustain 
marginalization and privilege more broadly. Thus, multidisciplinary insights abound from 
migration, globalization, expatriation, varieties of capitalism, and transnational femi
nisms, although these are still underutilized.

Conclusion
In conclusion, intersectionality continues to wield a breadth, depth, complexity, and nu
ance in our understanding of how work and workplaces are experienced and organized. 
As a theoretical framework and a practical tool, it makes a unique contribution to advanc
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ing understanding and empowering marginalized groups in the context of management, 
organizations, and beyond. While this flexibility is embraced by its current adopters, per
haps its applications across management research and practice will converge in scope 
over time as the concept matures. There remains much potential to contribute to disman
tling power structures, revealing the power of social context and untangling the complex
ity of human behaviors using intersectionality in business and management theory and in 
practice.
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Revolving Doors: LGBTQ Youth at the Interface of the Child Welfare and 
Juvenile Justice Systems 

by Sarah Mountz 

Sarah Mountz received her MSW from Columbia University in 2003. She worked in various aspects of the 

child welfare system in New York City before returning to school to get her doctorate. She has been an 

instructor in the University of Washington’s BSW and MSW programs where she teaches from an anti-

oppression, critical social justice framework. She created and taught “Enhancing Outcomes for LGBTQ 

Youth,” a ten-week skills lab for child welfare practitioners. Her research interests include evaluating and 

strengthening services to LGBTQ youth in out-of-home care through cross-systems collaboration; queer and 

trans youth community organizing; and community-based participatory research. 

 

Given their capacity to mask, mute, and bureaucratize the human voice, institutional settings remain 

particularly potent spaces for the interpersonal and systemic enactment of homophobia and transphobia. 

Tremendous obstacles exist in providing effective, high-quality services to lesbian, gay, bisexual, 

transgender, and queer (LGBTQ) adolescents in the child welfare and juvenile justice systems. This article 

reviews and critically analyzes the small body of literature pertaining to LGBTQ youth in the foster care 

system within the United States. It identifies systemic biases shared between the child welfare and juvenile 

justice systems and argues that they have jointly become warehouses for LGBTQ youth trapped within their 

midst. The article concludes with suggestions for policy reform and argues for the need to embrace an 

intersectional lens in child welfare and juvenile justice research, policy, and practice. 

Unlike adults, who are relatively capable of protecting themselves, queer youth, based on their legal age and 

status, are often effectively silenced. In the introduction to “Queer Kids: A Comprehensive Annotated Legal 

Bibliography,” Sarah Valentine argues that queer youth “can face every sort of legal or non-legal problem 

that a queer adult may face while operating under the distinct handicap of their age” particularly with 

respect to dealing with verbal harassment and physical or sexual assault (2008). A recent cluster of suicides 

by lesbian, gay, bisexual, transgender, and questioning (LGBTQ) youth and the surrounding media attention 

have illuminated what academic research, community testimony, and other anecdotal evidence collectively 

asserted since the mid-1990s: school bullying and harassment remain chronic and pervasive problems for 

LGBTQ youth, and the public health implications are dire (Birkett et al. 2009; Wright 2008; Grossman and 

D’Augelli 2007; Wyss 2004; D’Augelli et al. 2002). 

The tragic death of Rutgers University student Tyler Clementi in September 2010 following a particularly 

heinous case of cyberbullying drew a media storm of attention to the issue of LGBTQ youth bullying and 

suicide, igniting national discourse. Absent from this conversation thus far has been the recognition that 

increased risk for suicide is but one of many poor outcomes of relentless and uninterrupted bullying for this 

community of young people. Other issues include increased risk for substance abuse and HIV/STD infection 

(Garofalo et al. 1998); Hanlon 2004; Saewyc et al. 2006) as well as school truancy and worse academic 

outcomes (Kosciw and Diaz 2006; O’Shaughnessy et al. 2004; Ryan and Rivers 2003; Savin-Williams 1994). 

As this piecemeal understanding of the risks to LGBTQ youth indicates, structural analyses of the systems of 

oppression that create the conditions for homophobic and transphobic bullying are lacking. 



While the capacity of institutional settings like schools to mask, mute, and bureaucratize the human voice 

increases their salience as spaces fostering the systematic enactment of interpersonal homophobia and 

transphobia that silence LGBTQ youth voices, this phenomenon is not unique to schools. Recent research 

reveals that queer and transgender (trans) youth are disproportionately represented among homeless youth 

populations (Cochran et al. 2002; Van Leeuwen et al. 2006) as well as in the child welfare and juvenile 

justice systems (Wilber et al. 2006; Majd et al. 2009). Although the pathways onto the streets and into the 

child welfare and juvenile justice systems are complex, a lack of queer- and trans-affirming social services 

as well as a multitude of rejections by hostile family environments and peer networks substantially influence 

the entry of LGBTQ youth into these systems. 

Moreover, the conflation of homosexuality and gender nonconformity with social deviance is a contributing 

factor to the institutional criminalization and community-level profiling of LGBTQ youth—particularly LGBTQ 

youth of color—that results in their disproportionate representation in the very institutions and child 

“protective” systems that are the least affirming of their lives and identities (Majd et al. 2009; Mogul et al. 

2011). In navigating their environments, state-involved LGBTQ youth face the daily dialectic of being shut 

out or unsafe within the context of family life, social and spiritual enclaves, and educational environments 

(Ragg et al. 2006; Mallon 1998) even as the capacity of youths to actualize their voices and identities in 

these systems is a testament to their fortitude (Gwadz et al. 2006; Lankenau et al. 2005). 

Despite these dire conditions, this article will indicate the possibilities for change through an examination of 

the extant literature, an identification of shared systemic biases between the child welfare and juvenile 

justice systems, and an assessment of policy options. Specifically, I argue that efforts toward change should 

always include supporting the considerable local and national organizing efforts of LGBTQ youths themselves 

(e.g., FIERCE at www.fiercenyc.org and Queer Youth Space at www.queeryouthspace.com) and honoring the 

fire behind the voices they sustain (Johnson 2007). I also contend that, on a systemic level, services need to 

be revamped in order to accommodate the unique risk and resiliency factors of LGBTQ youth and their 

families, creating programs to identify and train LGBTQ-affirming foster parents and refining the ability of 

social workers and attorneys to engage families of origin around issues of sexual orientation and gender 

identity. Additionally, institutional responses should tailor programming to promote family reunification when 

appropriate and honor a vast array of family and kinship configurations. Finally, developing culturally 

responsive interventions demands that we identify and utilize research methodologies that honor listening 

and striving to level the power imbalances that characterize research processes, while simultaneously 

honoring LGBTQ youth and their families and support networks as experts in their own rights (Harper et al. 

2007; Clatts et al. 2005). 

Part I: LGBTQ Youth in the Foster Care System 

As explored in this section, tremendous obstacles exist in providing effective, high-quality services to LGBTQ 

adolescents in the child welfare system. 

LGBTQ Pathways to the Child Welfare System 

Older children in foster care, such as many queer adolescents, face barriers like mitigated success in being 

placed in a permanent setting or with a family; the stigma of child welfare involvement; and the increased 

risk for substance abuse and mental health issues that are connected to long-term out-of-home placement 

(Jacobs and Freundlich 2006). LGBTQ youth in care cope with additional discrimination and safety issues in 

and out of care, including disruption of foster family placements and increased distancing or conflict with 

families of origin related to their sexual orientation and/or gender identity as well as harassment and 

violence within congregate care facilities (Mallon 1998; Mallon et al. 2002). 

Service providers, moreover, frequently lack sensitivity to the unique needs and aspirations of LGBTQ youth, 

making collaboration within and across systems challenging. This insensitivity also diminishes the capacity 

for the provision of safe, sensitive, and efficacious mental health, medical, and educational services. LGBTQ 

youth in care face multiple layers of discrimination and stigmatization, the psychosocial stress from which 



may place them at increased risk for substance use, sex work, and other activities related to daily survival 

and may make the quest for an integrated identity and sense of home difficult to fulfill (Ragg et al. 2006). 

Underlying Bias and Barriers in Child Welfare System 

Safety, Visibility, and Stigma 

Gerald Mallon (1998) describes three categories of child welfare–involved LGBTQ youth: (1) youths who are 

forced from their homes because of family of origin issues related to the discovery or disclosure of their 

sexual orientation or gender identity and who consequently enter the foster care system; (2) youths who 

leave, or are rejected or removed from, the homes of their family of origin for reasons that appear unrelated 

to their sexual orientation or gender identity (e.g., sexual abuse, educational neglect, etc.)  and that may or 

may not reveal themselves to be a by-product of sexual orientation or gender identity; and (3) youths who 

come of age and become aware of their sexual orientation or gender identity while in the foster care system. 

Heterosexism, homophobia, and transphobia pervade child welfare service provision and policy, resulting in 

a consequent invisibility of LGBTQ youth and, not uncommonly, a lack of acknowledgement by agencies and 

workers that there are, in fact, LGBTQ youth in their care (Mallon 1998). Visibility, however, often results in 

outright hostility and discrimination by both workers and other youth (Berberet 2006). The disproportionate 

rates at which LGBTQ youth in care are subjected to verbal and physical harassment as a result of their 

sexual orientation and/or gender identity have been well-documented (Mallon 1998; Jacobs and Freundlich 

2006; Saewyc et al. 2006). Significant attention has also been afforded to the many ways in which child 

welfare settings are structurally unsupportive or poorly equipped to meet the developmental needs of 

LGBTQ young people (Wilber et al. 2006; Van Leeuwen et al. 2006). By virtue of their sexual orientation 

and/or gender identity (Mallon 1998), LGBTQ youth in foster care experience stigma on many different 

levels, including because they are youth in care (Hochman et al. n.d.); because they are frequently 

survivors of trauma (Ragg et al. 2006); and because their lives are commonly shaped by interlocking forms 

of oppression and multiple marginalized identities (Estrada and Marksamer 2006; Mallon and Woronoff 

2006; Mallon et al. 2002). Mark Ragg, Dennis Patrick, and Marjorie Ziefert (2006) note that for LGBTQ youth 

in foster care, integrating multiple layers of stigma into the already complicated task of adolescent identity 

formation is a process that is shaped by interactions with workers, other youth in care, foster parents, 

members of their families of origin, and the juvenile justice system. All of these players hold the capacity 

either to foster wellness and resiliency or to exacerbate the capacity for internalizing social attitudes toward 

delegitimized and denigrated aspects of their being (Ragg et al. 2006). 

Heteronormativity of Child Welfare System 

In the introduction to a volume of Child Welfare dedicated to LGBTQ youth and adults involved with the child 

welfare system, Gerald Mallon and Rob Woronoff note that “the affirmation and protection automatically 

afforded to most children, youth, and families are rights not guaranteed by child welfare agencies to most 

gay and lesbian children, youth, and families” (2006). Existing literature documents that LGBTQ populations 

have been acknowledged to a greater extent by social services directed toward runaway and homeless youth 

than within child welfare settings (Mallon and Woronoff 2006). Many youth who receive services within the 

spectrum of care of providers who work with the homeless have child welfare histories, and many are living 

on the street because they deem this to be a safer environment than child welfare settings where they have 

been subjected to verbal or physical harassment and a general atmosphere of insensitivity (Van Leeuwen et 

al. 2006; Woronoff and Estrada 2006). 

Child welfare systems have an extensive history of regulating the lives of families and communities, 

particularly those that are marginalized within the United States by virtue of race, class, citizenship, and 

family structure. In a society in which the male-headed, heterosexually grounded nuclear family is held as 

the gold standard, child welfare environments stand out among social services as sites where the 

enforcement and reproduction of heterosexism, homophobia, transphobia, and the hegemonic system of 

gender binaries lead to LGBTQ invisibility and negative outcomes for LGBTQ youth. In Mallon’s sample of 



child welfare workers, for example, the majority of those interviewed insisted that they had no LGBTQ youth 

in their care (Mallon 1998). 

Similarly, while many studies document negative foster parent attitudes and their impact upon LGBTQ youth 

placement options, permanency, and well-being, only one empirical study has focused on these attitudes 

(Clements and Rosenwald 2007). By analyzing focus group data from twenty-five foster parents at a private 

foster care agency, Jennifer Clements and Mitchell Rosenwald (2007) identified the following four central 

themes: (1) misconceptions about LGBTQ youth; (2) fears of gay children molesting the parents’ own 

children; (3) large perception differences regarding lesbian or bisexual children in comparison to gay 

children; and (4) religious beliefs that neither accept nor tolerate nonheterosexual identities or gender 

nonconformities. For example, misconceptions included beliefs that a youth’s sexual orientation could be 

“cured” through social worker activity; beliefs conflating gender identity and/or gender nonconformity with 

sexual orientation; and the belief that children are gay because they have been sexually abused. While 

seven of the twenty-five foster parents had had a gay child placed in their home, six of these requested that 

the child be removed from their home upon learning of their sexual orientation. The study also notes the 

linkage between implicit case worker bias and foster parent bias; it reveals that social workers placed LGBTQ 

youth in the homes of foster parents whose bias was known beforehand, essentially placing gay children 

with parents known to be homophobic, which indicates either some bias or apathy on the part of case 

workers. Such a practice all but ensures failed placement (Clements and Rosenwald 2007). 

Creating and providing safer and more inclusive services therefore necessitates understanding and changing 

not only the attitudes of workers and others who interact with the individuals and families that the child 

welfare system services, but also the mechanisms by which social attitudes and systems of oppression 

become institutionalized via social welfare policy. 

Family connection and support, when achievable, can be protective against many health risk behaviors and 

may help combat some of the consequences of psychosocial stress experienced by LGBTQ youth. 

Engagement with families of LGBTQ youth—families of origin, foster and adoptive families, and extended 

family kinship networks—should be meaningfully offered at every stage and level of care and in every social 

service setting. Youths’ own perceptions of their safety need to be centered and to guide this process. The 

model based upon the results of the Family Acceptance Project (FAP), a mixed methods participatory 

research project, is a strong example of family engagement that takes into consideration family attitudes 

toward youth sexual orientation and gender identity across cultures (Ryan 2010). Conducted in both Spanish 

and English and using a design that included families, youths, pediatricians, nurses, social workers, 

teachers, and community advocates across multiple geographies and from an array of experiences, FAP’s 

research and counseling model focuses on family adaptation, risks, strengths, and resiliency. It synthesized 

family responses and behaviors, classified them as either accepting or rejecting, and then explored their 

correlation with measures of adolescent well-being (Ryan 2010). Based on these findings, interventions were 

developed to facilitate family support and child well-being among ethnically, religiously, and socially diverse 

families. With its proven impact on significantly enhancing LGBTQ youth well-being, these services need to 

be implemented in every setting that services LGBTQ youth and their families, including the child welfare 

and juvenile justice systems. 

Lack of Permanency Resources 

While recent foci independently emphasize creating permanency for youth in the foster care system and 

enhancing services to LGBTQ youth in care, these currents have enjoyed few points of confluence (Jacobs 

and Freundlich 2006). The passage of the U.S. Adoption and Safe Families Act in 1997 established stricter 

mandates for states to assure permanency and safety for all youth in the foster care system, but LGBTQ 

youth have largely been left out of initiatives for identifying permanency resources for older youth in care, 

and the issue of permanency tends to lack rigor within agendas established to improve services for LGBTQ 

youth in care (Jacobs and Freundlich 2006). Leaving the foster care system without having established 

trusting and sustainable relationships with family or committed adults, meanwhile, puts youth at increased 

risk for poverty, homelessness, and victimization. As Jill Jacobs and Madelyn Freundlich (2006) have noted, 



“for LGBTQ youth, the failure to achieve permanence also heightens the risk of social isolation, loneliness, 

discriminatory treatment and harassment, and physical and sexual abuse.” 

Attempts to Address Problems for LGBTQ Youth in Child Welfare Systems 

Queer Congregate Care 

While researchers and advocates have begun to explore the merits of broad shifts in the culture of agencies 

versus specialized services for LGBTQ youth residing in out-of-home care (Wilber et al 2006), since 2000 

specialized services have been created in a handful of metropolises. Youth accounts indicate that these 

young people feel safer and more affirmed after moving into these environments following harassment or 

violence enacted against them in previous settings as a result of their sexual orientation (Mallon et al. 

2002). The facilities, however, are all congregate settings, which are among the most restrictive, least 

family-like environments and have been associated with the lowest levels of contact with family of origin and 

higher levels of homelessness for youth who come of age within them (U.S. Department of Health and 

Human Services 2006). 

LGBTQ youth are frequently placed within these settings despite an accepted child welfare practice that 

youth be placed in the least restrictive environment possible, which raises questions about what barriers 

may exist in the process of placing LGBTQ youth with foster families (Wilber et al. 2006; Jacobs and 

Freundlich 2006). Moreover, there is a large-scale “outing” to service providers, schools, peers, and families 

that occurs for youth who reside in these settings, which may have an impact upon youths’ safety within the 

community and at school (Jacobs and Freundlich 2006). Finally, it remains unclear whether the presence of 

these facilities results in a paradigm shift within the agencies that house them or create a safe, but 

separate, enclave for LGBTQ youth while leaving interpersonal and systemic agency bias unchallenged. 

Extant literature explores alternatives to current practice that hold the potential to enhance permanency 

outcomes for child welfare–involved LGBTQ youth. Jacobs and Freundlich (2006), for example, highlight 

efforts for reunification with families of origin that are specific to LGBTQ youth, as well as culturally specific 

practices relevant in connecting youth to extended family members as viable permanency resources. 

Current efforts also target unique issues that arise for LGBTQ youth as they transition to adulthood or 

independent living, such as LGBTQ adult mentors or affirmative allies, noting that LGBTQ youth in care are 

also older youth, requiring specific sensitivities to facilitate permanency. 

Queer Parent Foster Care Adoption and Mentorship 

In their review of the Model Standards Project, Shannan Wilber, Carolyn Reyes, and Jody Marksamer (2006) 

make recommendations for remedying LGBTQ youths’ fragile placement context, including enlarging the 

pool of potential staff, caregivers, and providers by increasing the number and retention of both LGBTQ-

identified and LGBTQ-affirming, competent caregivers. The authors additionally recommend providing 

ongoing support and training regarding the needs and care of this community of young people and 

emphasize prompt and constructive response to problems that arise within placements through a dispute 

resolution process. This can only be achieved, they argue, through the implementation and enforcement of 

nondiscrimination policies, including sanctioning and/or providing follow-up training, supervision, and 

technical assistance to staff members who violate the policies. Finally, they note that ensuring placement 

staff awareness and provision of the least restrictive, most family-like range of placement options, including 

LGBTQ-affirming foster families, is of paramount importance in determining positive LGBTQ youth outcomes. 

“Goodness of Fit”: Unstable Housing and Homelessness 

Multiple Placements 



LGBTQ youth are particularly vulnerable to repeated movement and unstable placements within child welfare 

and juvenile justice systems that are overburdened,  under-resourced, and suffer from a chronic shortage of 

competent staff, caregivers, and service providers to care for the more than 500,000 young people who are 

residing outside of the homes of their birth families (Wilber et al. 2006). In a sample of forty-five LGBTQ 

youth, Gerald Mallon, Nina Aledort, and Michael Ferrera (2002) found that the average number of 

placements for LGBTQ youth was 6.35, a result the researchers associate with nonaffirming placements that 

either passively encourage LGBTQ youth to leave their placements by neglecting their needs or actively 

discriminate against them, resulting in premature ejection or departure. Addressing their heightened risk for 

multiple, unstable placements, Mallon, Aledort, and Ferrera attribute the frequent moves for LGBTQ youth to 

four factors: (1) staff members not accepting or not affirming youths’ sexual orientation; (2) youths feeling 

unsafe because of their sexual orientation; (3) youths’ sexual orientation being seen as a “management 

problem”; and (4) youths not being accepted by peers because of their sexual orientation (2002). 

LGBTQ Youth Homelessness 

Research indicates that 52 percent of homeless youth have had some involvement with the foster care 

system at some point in their lives (Byrne et al. 2005). Multiple studies have also found that LGBTQ youth 

are disproportionately represented among homeless youth populations and face additional risks as a result 

of individual and institutional homophobia (Ray 2006; Van Leeuwen et al. 2006). Les B. Whitbeck et al. 

(2004) estimate that LGBTQ youth make up approximately 20 percent on average of homeless youth in 

urban areas, with slightly lower representation in non-urban areas. In another eight-city public health 

survey of homeless youth, 22.4 percent of 670 youth participants identified as lesbian, gay, or bisexual (Van 

Leeuwen et al. 2006). 

In a sample of homeless youth, 58 percent of LGBTQ youth reported having been sexually assaulted 

compared to 33 percent of heterosexual homeless youth (Whitbeck et al. 2004). Elsewhere, 44 percent of 

LGBTQ youth reported being asked by someone on the street to exchange sex for money, food, drugs, 

shelter, or clothing as compared to 26 percent of straight homeless youth (Van Leeuwen et al. 2006). 

These characteristics, alongside LGBTQ youths’ higher likelihood of having attempted suicide, having at one 

time been enrolled in a substance abuse program, and having been in the child welfare system, as well as 

being significantly more likely to have been tested for HIV and hepatitis C, highlight the exacerbated public 

health risks associated with homelessness for LGBTQ youth (Van Leeuwen et al. 2006). These findings, 

furthermore, support earlier claims that LGBTQ youth move frequently between their families of origin, child 

welfare placements, the street, residential treatment programs, shelters, and other informal living 

arrangements as they seek out a good support system and living situation among persistently hostile social 

service systems that fail to understand their experiences and are ill-equipped to meet their needs. 

Part II: The Revolving Door: Onto the Streets and Into the Juvenile Justice System 

Strong parallels between the child welfare system and the juvenile justice system indicate that many of the 

stereotypes, biases, discriminatory practices, and structural barriers that shape the lives and experiences of 

LGBTQ youth are shared across both systems, with projections indicating the likelihood that LGBTQ youth 

are overrepresented in both (Estrada and Marksamer 2006; Majd et al. 2009; Sullivan et al. 2001). 

Juvenile Justice Systems and LGBTQ Youth 

Specific manifestations of the criminalization of LGBTQ youth within the juvenile justice system include the 

increased likelihood that youth will be detained prior to sentencing and a pathologizing of their sexuality that 

at times results in inappropriate “sex offense” (e.g., lewd conduct) charges. These charges then impact not 

only hearings and sentencing but also eventual disproportionate placement of LGBTQ youth in juvenile 

justice systems (Estrada and Marksamer 2006; Majd et al. 2009; Sullivan et al. 2001; Laver and Khoury 

2008). 



The Equity Project (Majd et al. 2009) has conducted 414 surveys as well as sixty-five interviews with 

juvenile justice professionals and fifty-five LGBTQ youth currently or previously involved in the juvenile 

justice system. LGBTQ youth were found to have been overcharged with sex offenses related to age-of-

consent laws when compared to their heterosexual counterparts, an occurrence that paves the way for 

further potential systemic abuses, including unnecessary sex offender treatment. Consequences sometimes 

include court-ordered reparative or, in more extreme cases, conversion therapy, which has been condemned 

by every major health and mental health organization, including the American Medical Association, American 

Psychological Association, and the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (Jenkins and 

Johnston 2004; Majd et al. 2009). Additionally, findings from research conducted by both Amnesty 

International (2005) and the Equity Project (Majd et al. 2009) indicate large-scale profiling of LGBTQ youth, 

particularly youth of color, who are disproportionately targeted and apprehended for “quality of life” offenses 

(e.g., loitering, littering, public drunkenness) when compared to their heterosexual counterparts. 

Institutional mistreatment and abuse within the systems are reflected in the findings that nearly 70 percent 

of Equity Project survey respondents indicated that police mistreatment was a “very serious” or “somewhat 

serious” problem for LGBTQ youth (Majd et al. 2009). 

These findings illustrate the conflation of homosexuality and gender nonconformity with deviance, which is a 

contributing factor to the criminalization of LGBTQ youth, as is school bullying, family rejection, lack of social 

services, the hostility of the child welfare system, and LGBTQ youths’ disproportionate representation and 

increased vulnerability among homeless youth populations. All of these challenges land LGBTQ youth in 

public spaces where they are likely to be targeted by police and ensnared in a juvenile justice system whose 

structural and explicit homophobia and discrimination based upon gender identity subject LGBTQ youth to 

further violence and victimization while mitigating access to opportunity and creating pathways with poor 

outcomes (Estrada and Marksamer 2006; Majd et al. 2009; Hanhardt 2008; Agathangelou et al. 2008). 

Essentially, as with the mental health institutions of the 1970s, juvenile detention facilities have become 

spaces where LGBTQ youth, undervalued as they are by society, are warehoused out of sight of the public 

eye and to the benefit of an increasingly privatized youth and adult prison system. 

It should be noted that scholarly attention has recently been given to the overrepresentation of lesbian and 

bisexual girls within the juvenile justice system (Himmelstein and Bruckner 2011). Seeking to shed light on 

this phenomenon, Kathryn Himmelstein and Hannah Bruckner utilized the National Longitudinal Study of 

Adolescent Health, a nationally representative, population-based sample, to demonstrate that 

nonheterosexual adolescents, particularly girls, are disproportionately sanctioned by schools and criminal 

justice authorities, despite the fact that they are not engaging in more lawbreaking or transgressive 

behavior than their heterosexual peers. Noting the paucity of research in this area, Himmelstein and 

Bruckner argue that understanding and addressing these disparities is essential to ameliorating the social 

and health consequences associated with excessive school expulsions, arrests, and incarceration. 

Transgender and Gender Nonconforming Youth and Juvenile Justice Systems 

In particular, as with school settings and the child welfare system, juvenile justice systems are sites of 

particular hostility and vulnerability for transgender and gender nonconforming youth (Marksamer 2008; 

Grossman and D’Augelli 2006). Jody Marksamer (2008) highlights the criminalizing and abusive pathways 

for transgender youth who come to the attention of the law, noting that their reasons for involvement in 

juvenile justice systems frequently have to do with petty crimes related to efforts to try and live out their 

felt gender (e.g., shoplifting women’s clothing, engaging in survival sex in order to afford street hormones) 

or are a result of the discrimination and abuse that they experience within their families, schools, foster care 

facilities, homeless shelters, and places of employment. 

Once involved in the juvenile justice system, transgender youth and gender nonconforming youth are 

commonly housed in sex-segregated facilities where their gender identity is policed or placed in isolation 

(Marksamer 2008). Segregation of these trans youth into congregate rooms with youth that are similar in 

sex can subject trans youth to harassment, sexual assault, and other forms of violence. Moreover, trans 

youth often do not receive adequate legal representation and advocacy because of attorney bias and lack of 

understanding of gender and sexuality (Majd et al. 2009; Marksamer 2008). The lack of trans-affirming 



social services and treatment programs also results in the exclusion of trans youth from “rehabilitative” 

alternatives to incarceration that may be available to other youth. 

The combination of these factors, in conjunction with a frequent lack of support from family members, 

results in disproportionately poor outcomes for transgender youth involved in the juvenile justice system 

(Marksamer 2008; Puritz and Majd 2007). Specifically, Patricia Puritz and Katayoon Majd (2007) document 

these outcomes, including “vulnerability to assault, lack of socialization and programming, loss of 

community and connection with family, and an increased likelihood that he or she will be pulled even deeper 

into the system.” Thus, for LGBTQ youth in general, and gender nonconforming youth in particular, profound 

discrepancies exist between the stated “rehabilitative” promise of the juvenile justice system and the 

“healthful” family environments of the child welfare system on the one hand and the reality of institutional 

responses that are at least highly stressful and in extreme cases potentially lethal (through, for example, 

hate crimes) on the other hand. This portrait of large-scale systemic and institutional bias illustrates a 

system of revolving doors, where LGBTQ youth are all too commonly in constant flux, denied access to 

opportunity structures accessible to other youth, and experiencing a deprivation of opportunities that 

facilitate healthy development and survival. 

Part III: Future Policy and Practice Reforms and the Call for an Intersectional Lens 

Recommendations for Practice, Programming, and Policy in Child Welfare 

Despite increased recognition of the presence of LGBTQ youth in the foster care system, literature reveals 

that a lack of standards of care for working with LGBTQ youth in the child welfare system is attributable to a 

lack of organized effort to establish such standards (Wilber et al. 2006). Movements to create a uniform 

body of standards have emerged in two states (New York and California) since 2006, serving the dual 

function of creating standards of care for agencies and providing momentum and material for the generation 

of research and literature committed to improving services. 

The Spring 2006 issue of Child Welfare committed to LGBTQ youth contains literature regarding these two 

initiatives: the Model Standards Project in California and Fostering Transitions in New York (Wilber et al. 

2006; Woronoff and Estrada 2006). Wilbur et al. (2006) trace the evolution of the San Francisco–based 

Model Standards Project, a collaboration between Legal Services for Children and the National Center for 

Lesbian Rights in response to phone calls each organization had received from various states relaying 

discrimination experienced by LGBTQ youth in child welfare and juvenile justice settings. After developing a 

national advisory committee, a body of standards was generated and piloted in several conferences and 

workshops around the country. Wilber et al. (2006) additionally documented the group’s success in 

procuring substantial foundation funding in order to partner with several counties in California to assure 

meaningful adherence to standards and to provide in-depth consultation to agencies in partnering counties. 

The authors also describe the tenets of the Foster Care Nondiscrimination Act (AB 458) passed in California 

in 2004. AB 458 is the only piece of state legislation that explicitly prohibits harassment and discrimination 

against any individual in the California foster care system on the basis of sexual orientation or gender 

identity, in addition to race, ethnic group identification, ancestry, national origin, color, religion, sex, mental 

or physical disability, or HIV status. The legislation also requires initial and ongoing nondiscrimination 

training for all group home administrators, foster parents, and licensing personnel. 

A similar partnership of national scope emerged concurrently on the East Coast. The joining programs in this 

case were the Child Welfare League of America (CWLA), the nation’s largest and oldest national association 

of child welfare organizations, and Lambda Legal, the oldest and largest advocacy organization committed to 

advancing the civil rights of LGBTQ people and people with HIV (Woronoff and Estrada 2006). Collaborative 

efforts began in 2002, one year after Lambda Legal’s publication of “Youth in the Margins: A Report on the 

Unmet Needs of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Adolescents in Foster Care” (Sullivan et al. 2001). 



“Youth in the Margins” is based upon surveys completed by child welfare administrations in fourteen states. 

It highlights the following areas as ones strongly in need of attention: nondiscrimination policies, foster 

parent and staff training, and knowledge and existence of programs and services for LGBTQ youth (Woronoff 

and Estrada 2006). After this stride, Lambda Legal and CWLA partnered to begin a more comprehensive 

review of LGBTQ youths’ experiences in foster care by conducting Regional Listening Forums within thirteen 

cities in the United States (Woronoff and Estrada 2006). The listening forums included LGBTQ youth, 

allowing youths’ accounts of their own experiences to guide the process of the forums as well as the creation 

of a second comprehensive manual, which centered around three themes: (1) the need for comprehensive 

policies that support open and competent support for LGBTQ youth in care; (2) the need for comprehensive 

training throughout all levels of the child welfare system to build capacity for serving LGBTQ youth in care; 

and (3) the development of services that are designed with the specific needs of LGBTQ youth in mind. The 

regional specificity of the forums also allowed for a more nuanced understanding of geographical distinctions 

in the experiences of LGBTQ youth in care. 

Recommendations for Practice, Programming, and Policy in Juvenile Justice 

The Equity Project, a national collaboration of individuals and organizations with diverse expertise relevant 

to LGBTQ youth in the juvenile justice system, is a multiyear initiative “aimed at ensuring that LGBTQ youth 

who are in the juvenile justice system are treated with dignity, respect, and fairness” (Majd et al. 2009). 

Spearheaded by attorneys, psychologists, psychiatrists, social service providers, community activists, and 

LGBTQ youth, the Equity Project released “Hidden Injustice” (Majd et al. 2009), a report that seeks to 

educate professionals working in the juvenile justice system about the continuing stigma and systemic 

biases experienced by LGBTQ youth as well as to suggest concrete policy and practice reforms. A call to 

action, “Hidden Injustice” urges juvenile justice professionals to treat, and ensure that others treat, all 

LGBTQ youth with fairness, dignity, and respect. The report specifically encourages juvenile justice 

professionals to develop individualized, developmentally appropriate responses to the behavior of each 

LGBTQ youth, tailored to address the specific circumstances of his or her life, and explicitly prohibiting 

attempts to ridicule or change a youth’s sexual orientation or gender identity. 

Acknowledging that many youths in the juvenile justice system have had child welfare involvement and 

recognizing the significant movement of LGBTQ youth between these systems, the Equity Project calls for 

collaboration between and among these two systems, arguing that juvenile courts should collaborate with 

other system partners and decision makers to develop and maintain a continuum of programs, services, and 

placements competent to serve LGBTQ youth, such as prevention programs and detention alternatives. 

Importantly, the report contends that individuals working within juvenile courts should be available to 

address the conflict that some families face over the sexual orientation or gender identity of their LGBTQ 

child. Consequently the report insists that juvenile justice professionals receive training and resources 

regarding the unique societal, familial, and developmental challenges confronting LGBTQ youth and the 

relevance of these issues to court proceedings. 

“Hidden Injustice” additionally makes recommendations for more just and equitable treatment of LGBTQ 

youth that echo themes found within child welfare reform initiatives but are specific to the juvenile justice 

system. Included among these is the insistence that, at all stages of the juvenile justice process, agencies 

and offices involved in the juvenile justice system (e.g., prosecutor, defender, and probation offices) 

develop, adopt, and enforce policies that explicitly prohibit discrimination and mistreatment of youth on the 

basis of actual or perceived sexual orientation and gender identity. The report also argues that juvenile 

courts must ensure the timely appointment of qualified and well-resourced counsel to provide ardent 

defense advocacy at all stages of delinquency proceedings and that juvenile justice professionals must take 

responsibility for protecting the civil rights of LGBTQ youth. 

Similar to the recommendation that LGBTQ youth be placed in the most intimate and family-like child 

welfare setting possible, the Equity Project asserts that the juvenile justice system must commit to using the 

least restrictive alternative necessary when intervening in the lives of youth and their families and avoid 

unnecessary detention. Finally, acknowledging the particularly acute mistreatment of transgender youth, the 

“Hidden Injustice” report insists that juvenile justice professionals promote the well-being of transgender 



youth by allowing them to express and live out their gender identity through choice of clothing, hairstyle, 

and name and by guaranteeing that they have access to appropriate medical care if necessary. 

Conclusion: Intersectional Theorizing and LGBTQ Youth 

In the recently published Incorporating Intersectionality in Social Work Practice, Research, Policy, and 

Education, the authors argue for the need for a paradigm shift within contemporary social work: “specifically 

this is a shift from a linear, either/or, one-dimensional paradigm to a dynamic, contextual, multilevel, 

both/and approach that considers the power of socially constructed relations of oppression and inequality” 

(Murphy et al. 2009). Intersectionality—a comprehensive theory addressing these concerns for complexity 

and a “both/and” approach—has its origins in Black feminist thought and has also been widely utilized within 

queer theory. Patricia Hill Collins (2000) defines intersectionality as “particular forms of intersecting 

oppressions, for example, intersections of race and gender, or of sexuality and nation,” furthering the 

position that unlike additive models of oppression, “intersectional paradigms remind us that oppression 

cannot be reduced to one fundamental type and that all oppression work together in producing injustice.” In 

the article, “The Sociology of Sexualities: Queer and Beyond,” Joshua Gamson and Dawne Moon (2004) 

apply the connections often drawn from intersectionality theory to queer theory, noting that sexuality 

sociologists have begun to evaluate the ways in which sexuality is woven within and among other culturally 

constructed categories of inequality. Similarly, David Eng, Judith Halberstam, and José Esteban Muñoz 

(2005) strengthen this link to queer theory, noting that the “commitment to interrogating the social 

processes that not only produced and recognized but also normalized and sustained identity” increases the 

salience of intersectionality as a frame for evaluating multiple “social antagonisms.” 

The distinct experiences of marginalized youth in the justice system, outlined in the previous sections, 

highlight the need to work on policy remedies from an intersectional framework, one that aims “to capture 

both structure and dynamics consequences of the interaction between two or more axes of subordination,” 

when engaging in comprehensive reform efforts of either the justice or child welfare system (Crenshaw 

2000). The fracturing impact of a singular focus upon sexual orientation and gender identity within 

educational venues, social services, and youth spaces, and its impact upon queer and trans youth of color, is 

increasingly being addressed within academic and nonacademic writing as well as in documentary film 

(Mehrotra 2010; Gastic and Johnson 2009; Wright 2008; Kumashiro 2001). Andrea Daley et al. (2007) 

emphasize interlocking oppressions in experiences of bullying among LGBTQ youth, arguing that: 

A singular focus on sexual orientation as the presumed primary source of peer victimization for LGBTQ youth 

may inadvertently contribute to a “matrix of oppression” (youth’s experiences of simultaneous, multiple, and 

interlocking oppressions) by privileging and addressing only one form of inequality, without attention to the 

interactive relationships between systems of sexual orientation, gender, race/ethnicity, social class, and 

immigration/citizenship status. (Daley et al. 2007) 

There is dual documentation showing an overrepresentation of both LGBTQ youth (most of whom are LGTBQ 

youth of color) and youth of color (some of whom are LGBTQ) within the juvenile justice system and the 

child welfare system (Mallon et al. 2002; Majd et al. 2009). Given this, I conclude that there is an urgent 

need to apply an intersectional lens to child welfare and juvenile justice research, policy, and practice in 

order to gain an enhanced and more nuanced understanding of the complex ways in which multiple 

institutionalized systems of oppression are operating in the lives of LGBTQ youth involved in these 

institutions. 

The overrepresentation of LGBTQ youth in both child welfare and juvenile justice systems and the analogous 

structural biases that persist in both systems, combined with the reality that family and criminal courts are a 

hub of decision making in the lives of LGBTQ youth in both systems and that LGBTQ youth face large-scale 

breaches of justice in both systems, indicates that a well-coordinated collaborative policy reform effort is not 

only warranted but also necessary. Moreover, given the overrepresentation of LGBTQ youth of color within 

both systems, the overrepresentation of young women—many of whom are LGBTQ—within the juvenile 

justice system, and the particularly acute mistreatment of, and human rights violations experienced by, 



transgender and gender nonconforming youth, policy and practice reform within legal, medical, and social 

service arenas must be embedded within an intersectional framework. This intersectional framework must 

be one that is attentive to the overlapping, institutionalized forms of oppression that shape the lives of 

systems-involved LGBTQ youth and, as Black feminist theorist Patricia Hill Collins has argued, “reminds us 

that oppression cannot be reduced to one fundamental type, and that oppressions work together in 

producing injustice” (2000). 
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შესავალი
წინამდებარე კვლევის მიზანს წარმოადგენს უცხო ქვეყნის და მოქალაქეობის არმქონე პირების, ასევე 
უმცირესობის1 წარმომადგენელი (რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური) პატიმრების უფლებრივი 
მდგომარეობის შესწავლა პენიტენციურ დაწესებულებაში.
კვლევა ჩატარდა ხსენებული მოწყვლადი ჯგუფების შესახებ კანონმდებლობით განსაზღვრული 
რეგულაციების, საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკის ანალიზის მეთოდით, მათ შორის 
სხვადასხვა ორგანიზაციებისა თუ ექსპერტების მიერ მომზადებულ ანგარიშებზე დაყრდნობით. 
კვლევის ფარგლებში მოწყვლად ჯგუფებთან მიმართებით საქართველოს პენიტენციურ 
დაწესებულებებში არსებული უფლებრივი მდგომარეობის დასადგენად ყველა დაწესებულებაში 
გაიგზავნა წერილები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით.
პენიტენციური დაწესებულებებიდან მიღებული პასუხებით ირკვევა, რომ სასჯელაღსრულების 
სისტემაში უცხო ქვეყნის მოქალაქე და უმცირესობის (რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური) 
წარმომადგენელ პატიმრებთან მიმართებაში არ მუშავდება სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც 
ასახავს მათ მიერ სხვადასხვა უფლებებით სარგებლობის ან/და მათი ყოფითი მდგომარების 
მონაცემებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კვლევის პროცესში ვერ შეფასდა გარე სამყაროსთან 
კონტაქტის, უსაფრთხოების ღონისძიებების, იზოლაციის, თვითიზოლაციის, დისციპლინური 
სახდელის დაკისრების და ძალადობის მომეტებული რისკების საკითხები მოწყვლად ჯგუფებს 
მიკუთვნებულ პატიმრებთან მიმართებით, ვინაიდან სპეციალური პენიტენციური სამსახურის და 
პენიტენციური დაწესებულებების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ასეთი სტატიკური მონაცემების 
დამუშავება არ ხდება. უფრო მეტიც, პენიტენციური დაწესებულებებისთვის უცნობია უმცირესობის 
წარმომადგენელი (ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური) პატიმრების რაოდენობა. შესაბამისად, 
არათუ მხოლოდ ამ პირების მიმართ განხორციელებული სამართლებრივი ღონისძიებების, არამედ 
მათი რაოდენობრივი აღრიცხვაც არ ხდება.
არსებული მდგომარეობა ცხადყოფს, რომ სასჯელაღსრულების სისტემა არ ახდენს უმცირესობის 
(რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური)  წარმომადგენელ და უცხო ქვეყნის მოქალაქე პატიმრების 
უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგს, რომლებიც შესაძლოა სხვა პატიმრებთან შედარებით 
არახელსაყრელ პირობებში იმყოფებოდნენ. მონიტორინგის სისტემის არარსებობა ნიშნავს, რომ 
არ ხდება დასახელებული ჯგუფების უფლებრივი მდგომარეობისათვის არსებული გამოწვევების 
იდენტიფიცირება და შესაბამისად მათ გადასაჭრელად საჭირო ღონისძიებებზე მუშაობა. 
დამკვიდრებული მიდგომა კი იწვევს უმცირესობის (რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური)  
წარმომადგენელ და უცხო ქვეყნის მოქალაქე პატიმრების მიმართ სხვა პატიმრების მსგავს 
მოპყრობას, რაც ცალკეულ შემთხვევებში, მათი საჭიროებების და კანონიერი ინტერესების 
უგულებელყოფას შეიძლება წარმოადგენდეს.  
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქმედო გეგმის (2018-2020 წლებისთვის)2 
ბრალდებულთა, მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა უფლებების თავში მოცემული ამოცანები 
და ღონისძიებები ზოგადი შინაარსისაა და იგი არ ითვალისწინებს კონკრეტულ ღონისძიებებს, 
რომლებიც უშუალოდ უმცირესობის (რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური) წარმომადგენელ 
პატიმრებთან დაკავშირებით უნდა განხორციელდეს. რაც შეეხება  უცხო ქვეყნის მოქალაქე 
პატიმრებს, მათთან მიმართებაში გათვალისწინებულია მათთვის გასაგებ ენაზე უფლებების და 
მოვალეობების, ციხის რეჟიმის პირობების განმარტების, აგრეთვე იურიდიული კონსულტაციის და 
დახმარების უფლება.3 მხოლოდ არსებული ჩანაწერი, რა თქმა უნდა, ვერ პასუხობს იმ საჭიროებებსა 
და გამოწვევებს, რაც ამ ჯგუფის პატიმრებს აქვთ სასჯელაღსრულების სისტემაში. 
საერთაშორისო სტანდარტების4 თანახმად, მოწყვლადი ჯგუფების დაცვა და მათ მიმართ 
განსხვავებული მოპყრობა არ არის დისკრიმინაცია, თუ ეს მორგებულია ინდივიდუალური პატიმრების 
განსაკუთრებულ საჭიროებებზე. სასჯელაღსრულების სისტემა ვალდებულია ამ პირების მიმართ 
გამოიყენოს პოზიტიური დისკრიმინაციის მექანიზმები - ამ ჯგუფების არათანაბარი მდგომარეობის 
კომპენსირების მიზნით შეიმუშავოს და დანერგოს სათანადო საკანონმდებლო გარანტიები და 
კანონის შესაბამისი პრაქტიკა და მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი მათი კანონით განსაზღვრული 
უფლებების რეალიზაციას.

1  რელიგიური, ეთნიკური და სექსუალური უმცირესობები.
2  საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17 აპრილის N182 დადგენილების დანართი N1.
3  იქვე, ამოცანა 4.5.3.
4  ნელსონ მანდელას წესები, წესი 2.
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ეთნიკური უმცირესობებისა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის სასჯელაღსრულების სისტემაში 
არსებით პრობლემას ენის ბარიერი წარმოადგენს, რაც შეუძლებელს ხდის პატიმრების ეფექტურ 
კომუნიკაციას როგორც დაწესებულების ადმინისტრაციასთან, ისე სხვა პატიმრებთან, რაც 
თავის მხრივ, მათ მიმართ განსხვავებულ მოპყრობას იწვევს. ადამიანის უფლებათა ევროპულ 
სასამართლოში დასაშვებად იქნა ცნობილი და ამჟამად განიხილება საქმე, სადაც დავის საგანს 
წარმოადგენს უცხოელი პატიმრის მიმართ მისთვის გასაგებ ენაზე არაეფექტური კომუნიკაციისა 
და მოპყრობის საკითხი, რომელიც უტოლდება დამამცირებელ მოპყრობას და ექცევა ევროპული 
კონვენციის მე-3 მუხლით დაცულ სფეროში.5 

პატიმრების მიღება და განთავსება

პატიმრების მიღების ეტაპზე პრინციპულად მნიშვნელოვანია პატიმრის სრულფასოვანი ინფორმირება 
უფლება-მოვალეობების და ციხის შინაგანაწესის შესახებ. შესახლებისას და შემდგომ საჭიროებიდან 
გამომდინარე, პატიმრებს წერილობით და ზეპირად, მათთვის გასაგებ ენაზე, ხშირად უნდა ეცნობოთ 
თავიანთი უფლება-მოვალეობების და ციხის დისციპლინის მარეგულირებელი წესების შესახებ.6 
ამასთან, პატიმრებს უნდა მიეცეთ საშუალება თავიანთ საკუთრებაში იქონიონ მათთვის მიწოდებული 
ინფორმაციის წერილობითი ვერსია.7დასახელებული მონაცემების გარდა, უცხოელ პატიმრებს უნდა 
მიეწოდოთ ინფორმაცია საკონსულო წარმომადგენლებთან დაკავშირების თაობაზე.8 
პატიმრობის კოდექსის მიხედვით, მსჯავრდებული დაუყოვნებლივ, წერილობითი ფორმით, 
მისთვის გასაგებ ენაზე უნდა იყოს ინფორმირებული მის მიმართ პენიტენციური დაწესებულების 
თანამშრომელთა მოპყრობის, ინფორმაციის მიღებისა და საჩივრის შეტანის წესების, აგრეთვე 
დისციპლინური და სხვა სახის მოთხოვნების შესახებ.9 პენიტენციური დაწესებულებებიდან მიღებული 
მონაცემების10 შესწავლის შედეგად, დგინდება, რომ დაწესებულებაში მიღებისთანავე უცხოელ 
პატიმარს მისთვის გასაგებ ენაზე სოციალური მუშაკის ან თარჯიმნის საშუალებით განემარტება 
უფლება-მოვალეობების შესახებ და გადაეცემა შესაბამის ენაზე (თარგმნილია: ინგლისურ, რუსულ, 
თურქულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე) შედგენილი დოკუმენტის ასლი. თუმცა დაწესებულების 
დებულება ხელმისაწვდომია მხოლოდ ქართულ ენაზე და პატიმრებისთვის მისი სარგებლობაში 
გადაცემა არ ხდება. ამდენად, დასახელებულ საკითხზე დაწესებულებებში არსებული პრაქტიკის 
საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, მნიშვნელოვანია დაწესებულების 
დებულებები ითარგმნოს რამდენიმე ენაზე და პატიმრებს გადაეცეს ისინი მუდმივ სარგებლობაში. 
პატიმრის დაწესებულებაში მიყვანისას დაწესებულების ადმინისტრაციამ დაუყოვნებლივ უნდა 
აცნობოს მის მეუღლეს, პარტნიორს, ან თუ პატიმარი დაუოჯახებელია - მის უახლოეს ნათესავს ან 
პატიმრის მიერ დასახელებულ პირს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პატიმარმა თვითონ მოითხოვა 
შეუტყობინებლობა.11 დასახელებული სტანდარტი იდენტურია უცხოელ პატიმრებთან მიმართებაშიც,12 
თუმცა პატიმრის განთავსების ადგილის შესახებ ინფორმაციის მისაწოდებელ ზემოთხსენებულ პირთა 
წრეს ემატება შესაბამისი ქვეყნის საკონსულო დაწესებულება.13  საკონსულო ურთიერთობების 
შესახებ ვენის კონვენციის მიხედვით, უცხო ქვეყნის მოქალაქის დაკავების ან დაპატიმრების შესახებ 
კომპეტენტურმა უწყებებმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობონ შესაბამის საკონსულო დაწესებულებას, 
თუკი პირმა ეს მოითხოვა.14 
ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით, ბრალდებულის/მსჯავრდებულის პატიმრობის აღსრულების 
ადგილზე მიღების შესახებ დაუყოვნებლივ ეცნობება გამომძიებელს, პროკურორს, სასამართლოს და 

5    Rooman v. Belgium No. 18052/1, judgment of 18/07/2017 (under examination).
6    ციხის ევროპული წესები, 30.1-ე წესი.
7    იქვე, 30.2-ე წესი.
8    ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია უცხოელი პატიმრების შესახებ, პუნქტი 15.1 „ა“.
9    49-ე მუხლის, მე-2 პუნქტი. 
10  N15 დაწესებულების 13.09.2018 წლის N61800840200.
11  ციხის ევროპული წესები, 24.9-ე წესი.
12  ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია უცხოელი პატიმრების შესახებ, პუნქტი 15.2.
13  იქვე, 25.2 პუნქტი.
14  „საკონსულო ურთიერთობების შესახებ“ ვენის კონვენციის 36-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი.
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ახლო ნათესავს, აგრეთვე მისი თხოვნის შემთხვევაში სხვა პირს ან ადვოკატს.15 ამრიგად, მოქმედი 
კანონმდებლობა უცხოელ პირებთან დაკავშირებით არ ითვალისწინებს საკონსულოს ინფორმირების 
ვალდებულებას, გარდა ამისა, კანონის ჩანაწერიდან გამომდინარე, ახლო ნათესავის ინფორმირება 
ხორციელდება ავტომატურად, პატიმრისგან თანხმობის მიღების გარეშე და აღნიშნული ვრცელდება 
მხოლოდ ადვოკატზე და სხვა პირზე, რომელსაც განსაზღვრავს პატიმარი. სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებებიდან მიღებული მონაცემებით დგინდება, რომ უცხოელი პატიმრის დაწესებულებაში 
მოთავსების შესახებ ინფორმაცია ავტომატურად და დაუყოვნებლივ ეცნობება შესაბამისი ქვეყნის 
საკონსულო დაწესებულებას.16 აღნიშნული ინფორმაცია, ასევე ავტომატურად მიეწოდება პატიმრის 
ოჯახს.17 ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ ეროვნულ კანონმდებლობაში 
პატიმრის მიღების შესახებ ინფორმაციის მიმღებ პირთა წრეს დაემატოს საკონსულო დაწესებულება, 
რათა აღნიშნული საკითხი არ იყოს მინდობილი პრაქტიკით რეგულირებაზე. აქვე, პრინციპულად 
მნიშვნელოვანია დასახელებული ინფორმაციის საკონსულო ან/და ოჯახის წევრებისთვის მიწოდების 
შესახებ მიღებულ იქნას პატიმრის თანხმობა. 
პატიმრის დაწესებულებაში მიღებისას უნდა აღირიცხოს ზუსტი ინფორმაცია, რომელიც განსაზღვრავს 
მის იდენტობას.18 აღნიშნული ჩანაწერი გულისხმობს, რომ დაწესებულებამ ხელი შეუწყოს 
სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელ პატიმარს განთავსდეს იმ სქესის წარმომადგენელ პირთა 
საკანში, რომელსაც იგი მიაკუთვნებს თავს. იდენტიფიკაციის, რეგისტრაციისა და დაწესებულებაში 
განსახლებას მივყავართ შედეგებამდე, როდესაც შეიძლება უგულებელყოფილ და შელახულ 
იქნას უმცირესობის წარმომადგენელ პირთა უფლებები. აღნიშნული მიდგომა ასევე წარმოშობს 
საფრთხეებს, განსაკუთრებით კი სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლების შემთხვევაში, 
რომ ისინი დაექვემდებარონ ფიზიკურ ძალადობას, ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ან გაუპატიურებას/
ღირსების შემლახავ, არაადამიანურ მოპყრობას ან წამებას.
პატიმრობის კოდექსის თანახმად, ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეესტრებისა და პირადი 
საქმეების წარმოების წესს არეგულირებს მინისტრის ბრძანება.19 კანონქვემდებარე ნორმატიული 
აქტით დამტკიცებულ სააღრიცხვო ბარათში ფიქსირდება მოქალაქეობისა და ეროვნების შესახებ 
ინფორმაცია, რაც შეეხება რელიგიური და სექსუალური კუთვნილების შესახებ მონაცემებს, ისინი არ 
აღირიცხება.20 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი პატიმრები 
პენიტენციურ დაწესებულებაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რისკის მქონე ჯგუფს განეკუთვნებიან 
და მათი იდენტიფიცირების პროცედურის არარსებობა ხარვეზად შეიძლება მივიჩნიოთ. დამატებით, 
ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი 
სასჯელაღსრულების სპეციალურ დაწესებულებას ანიჭებს ზემოთ დასახელებული ინფორმაციის 
დამუშავების შესაძლებლობას. კერძოდ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს 
კანონის თანახმად, პირის სქესობრივ ცხოვრებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია განსაკუთრებული 
კატეგორიის მონაცემებს განეკუთვნება.21 ამავე კანონის მიხედვით, განსაკუთრებული კატეგორიის 
მონაცემები შესაძლებელია დამუშავდეს, ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა პირადი საქმეებისა და 
რეესტრების წარმოების, მსჯავრდებულის მიმართ მის მიერ სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური 
დაგეგმვის ან/და მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან და 
მისთვის სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლასთან დაკავშირებული 
საკითხების განხილვის მიზნით.22

ამრიგად, ეროვნული კანონმდებლობა სასჯელაღსრულების დაწესებულებას ანიჭებს 
უფლებამოსილებას პატიმრის ინტერესებიდან გამომდინარე დამუშავდეს სექსუალურ 
ორიენტაციასთან დაკავშირებული მონაცემები. ამასთანავე, საერთაშორისო სტანდარტები 
მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ამ სახის მონაცემების დამუშავებას, ვინაიდან მისი იდენტიფიცირება 
არსებითად განსაზღვრავს პატიმრის მიმართ საფრთხეების პრევენციას და მისი უსაფრთხოების 
დაცვას. წინამდებარე ამოცანის შესრულების მიზნით მნიშვნელოვანი იქნება შემუშავდეს 
სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რის შედეგადაც კვალიფიციურად მოხდება სექსუალური უმცირესობის 
წარმომადგენელი პირის იდენტიფიცირება და სასჯელის მოხდის პერიოდში მისი უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფისათვის საჭირო ზომების მიღება. 

15  პატიმრობის კოდექსის 34-ე მუხლი.
16  11.09.2018 წლის N91800834075; 06.09.2018 წლის N11800820018; 07.09.2018 წლის #61800821751; 07.09.2018 
წლის N21800823935; 13.09.2018 წლის N61800840200 და 12.09.2018 წლის N41800839895 წერილები.
17  იქვე.
18  გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, 7„ა“ წესი. 
19  35-ე მუხლის პირველი პუნქტი.
20  საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის 2011 წლის 
10 მაისის N82 ბრძანებით დამტკიცებული დანართი N2.
21 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი.
22  იქვე, მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი.
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პატიმრების საკანში შესახლებამდე, შესაძლებლობის შემთხვევაში, უნდა ჩატარდეს კონსულტაცია 
მათი საწყისი განთავსების ადგილის შესახებ.23  საყურადღებოა, რომ ასეთ შესაძლებლობას საერთოდ 
არ ითვალისწინებს მოქმედი კანონმდებლობა. თუმცა ასეთი ღონისძიებები აუცილებლობას 
წარმოადგენს ტრანსგენდერი პატიმრის მიღებისას, რათა მათ მიეცეთ არჩევანის შესაძლებლობა თუ 
რომელი სქესის წარმომადგენელ პატიმრებთან მოთავსება არის მათთვის მიზანშეწონილი. 
ღამის განმავლობაში ინდივიდუალური საკნის გამოყოფა პრიორიტეტულია ლგბტ პირებისთვის, 
ვინაიდან ეს ჯგუფი არის მეტად დაუცველი და არსებობს მაღალი რისკი, რომ სხვა პატიმრები 
ბოროტად ისარგებლებენ და იძალადებენ მათი სურვილის საწინააღმდეგოდ. გენდერული ძალადობა 
არღვევს სიცოცხლის უფლებას, პირად უსაფრთხოებას და გადაადგილების თავისუფლებას.24

ხსენებული მიზნებიდან გამომდინარე, დასაშვებია ხელისუფლების ჩართვა, რათა სხვადასხვა 
ეთნიკური წარმოშობის, უმცირესობების ან ეროვნების პატიმრებისთვის მოეწყოს ცალკე 
საცხოვრებელი, თუმცა აღნიშნული ღონისძიების საფუძველს უნდა წარმოადგენდეს უსაფრთხოების 
დაცვა ან პრევენცია ციხეში ძალადობის თავიდან აცილების მიზნით. ასეთი განცალკევება არ უნდა 
იყოს რუტინული, საჭიროა მისი გადასინჯვის მექანიზმი, რათა პერიოდულად განიხილებოდეს 
საკითხი და არ დაზიანდეს რომელიმე კონკრეტული ჯგუფი (მაგალითად, კონკრეტული ჯგუფისთვის 
გამოიყოს უარესი საცხოვრებელი). მნიშვნელოვანია, რომ დაწესებულებაში არ მოხდეს 
უმცირესობათა სტიგმატიზაცია. ყოველი მოწყვლადი ჯგუფი აქტიურად უნდა იღებდეს მონაწილეობას 
„ციხის ყოველდღიურ ცხოვრებაში“ და ჩართული იყოს  რეინტეგრაციის პროგრამებში.
დამატებით, მნიშვნელოვანია, რომ პატიმრები განთავსდნენ მათ საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს 
მდებარე სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში, თუმცა სამწუხაროა, რომ აღნიშნული სტანდარტის 
პრაქტიკაში რეალიზაცია ხშირად უგულებელყოფილია. მათ შორის, საერთაშორისო პრაქტიკას 
წარმოადგენს უცხო ქვეყნის წარმომადგენელთა განთავსება ქვეყნის შესაბამის საზღვართან ახლოს 
მდებარე ციხეებში. აღნიშნული მიდგომა წარმოადგენს წარმატებული პრაქტიკის მაგალითს, ვინაიდან 
იგი უცხო ქვეყნის მოქალაქე პატიმრებთან მიმართებაში პასუხობს პატიმრის ოჯახთან ახლოს 
განთავსების საერთაშორისო სტანდარტს.25 დასახელებული პრაქტიკა მოქმედებს პოლონეთის 
რესპუბლიკაში, სადაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მოქალაქე პატიმრები განთავსებულნი 
არიან სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში, რომლებიც მდებარეობს ქვეყნის აღმოსავლეთ 
საზღვართან.26

რეკომენდაციები:
• სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი 

პირების მიღებისას, მათი უსაფრთხოების დაცვისა და უფლებების დარღვევის პრევენციისთვის, 
უზრუნველყოს მათი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ მონაცემების იდენტიფიცირება და 
აღრიცხვა ისე, რომ არ მოხდეს ამ პირთა სტიგმატიზება და უფლებების შელახვა;

• სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა უზრუნველყოს ოჯახის წევრებისა და ახლო 
ნათესავებისათვის პატიმრის განთავსების ადგილის თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება მხოლოდ 
პატიმრის ნების გათვალისწინებით;

• შევიდეს ცვლილება კანონში და უცხო ქვეყნის მოქალაქე პატიმრის განთავსების ადგილის შესახებ 
ინფორმაციის მისაწოდებელ პირთა წრეს დაემატოს შესაბამისი საკონსულო დაწესებულება, 
რომელსაც ინფორმაცია პატიმრის განთავსების ადგილის შესახებ მიეწოდება მხოლოდ პატიმრის 
წინასწარი თანხმობის შემთხვევაში;

• რამდენიმე ენაზე ითარგმნოს და პატიმრებს, მოთხოვნის შემთხვევაში, მუდმივ სარგებლობაში 
გადაეცეს დაწესებულების დებულება და მიღებისას უფლება-მოვალეობის გაცნობის დოკუმენტი;

• უცხო ქვეყნის და მოქალაქეობის არმქონე პირები, მათი სურვილის გათვალისწინებით და 
ასეთი შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში, განთავსდნენ საზღვართან ახლოს მდებარე 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში.   

23  ციხის ევროპული წესები, 17.3-ე წესი.
24  2016 წლის 27 ივლისის გაეროს მოხსენება A/HRC/33/49, პარაგრაფი 4 (ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: 
https://digitallibrary.un.org/record/756209/files/A_68_264-EN.pdf) ბოლოს ნანახია  01.09.2018.
25  ციხის ევროპული წესები, 17.1 წესი. 
26 გაეროს ოფისი ნარკოტიკებთან და დანაშაულთან დაკავშირებით, სახელმძღვანელო პრინციპები 
განსაკუთრებული რისკის პატიმრების მენეჯმენტი, გვ. 119-120, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე ვებგვერდზე: 
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_Needs.pdf (ბოლოს ნანახია 
12.10.2018 წელს). 



9

ჰიგიენა, ტანსაცმელი, კვება

მონაცემების შესწავლისა და დამუშავების შედეგად, გამოიკვეთა, რომ პენიტენციურ სისტემაში 
სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის მოთხოვნისას მნიშვნელოვანი პრობლემაა ენის ბარიერი; 
ასევე, გაურკვეველია, რა კრიტერიუმებით ხდება პატიმრებისათვის ტანისამოსის გადაცემა. 
პენიტენციურ დაწესებულებებში პრობლემას წარმოადგენს კვების საკითხი ეთნიკური, რასობრივი და 
განსაკუთრებით რელიგიური უმცირესობებისთვის, რადგან რაციონში არ არის გათვალისწინებული 
მათთვის სპეციფიური საჭიროებები; ხსენებული პრობლემების მოსაგვარებლად კი სტრატეგია და 
სამოქმედო გეგმა დამუშავებული არ არის.
საკნებში გატარებული საათების რაოდენობა და გარემო პირობები მნიშვნელოვან გავლენას 
ახდენს თავისუფლებააღკვეთილ პირებზე. ნიშანდობლივია, რომ საკანში არსებული მინიმალური 
სტანდარტები უნდა შეესაბამებოდეს ადამიანის ღირსებას და არ უნდა იყოს შეურაცხმყოფელი. 
საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად,27 შეფასების საგანს წარმოადგენს არა მხოლოდ 
ფართობი და ფიზიკური გარემო, არამედ საკნის არქიტექტურა და დიზაინი, რომელიც ხელს უნდა 
უწყობდეს პატიმრების უსაფრთხოების გარანტიას და უზრუნველყოს, რომ თითოეულ ინდივიდს 
ჰქონდეს გარკვეული პირადი და კონფიდენციალური სივრცე.28 ასეთი პრაქტიკა თავდაპირველად 
ავსტრალიის მთავრობამ დანერგა, ხოლო დაკვირვებისა და კვლევების შედეგად, იკვეთება, რომ 
ადაპტირებული გარემო პირობები პატიმრებს ეხმარება სტრესისა და უარყოფითი გავლენის 
დაძლევაში, რის საფუძველზეც შემცირდა აგრესიისა და თვითდაზიანების რიცხვი. საკნები უნდა 
იყოს აღჭურვილი სველი წერტილებით და საპირფარეშოებით, სადაც მიზანშეწონილია იყოს ავეჯი 
კარგ მდგომარეობაში, რომელიც აუცილებელია მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობებისთვის.
პენიტენციურ სისტემას გააჩნია გარკვეული პოზიტიური ვალდებულება პატიმართა განთავსების 
ადგილას არსებული მატერიალური პირობების შექმნის თვალსაზრისით, რათა შემსუბუქდეს 
თავისუფლების აღკვეთის მავნე ზემოქმედება. კერძოდ, საცხოვრებელი პირობები და საკნის 
აღჭურვილობა უნდა შეესაბამებოდეს გარე სამყაროში არსებულ თანამდროვე ინვენტარს. ასევე, უცხო 
ქვეყნის მოქალაქეებს, მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობის 
წარმომადგენლებს, მათთვის გასაგებ ენაზე უნდა განემარტოთ ეროვნული კანონმდებლობით 
განსაზღვრული სანიტარულ–ჰიგიენური ნორმების დაცვის ვალდებულება, თუმცა აუცილებელია, რომ 
დაწესებულების პერსონალმა აღნიშნული პროცესი განახორციელოს კულტურული და რელიგიური 
უპირატესობების პატივისცემით და დაცვით.29 
პენიტენციური დაწესებულებიდან მიღებული პასუხების თანახმად, პატიმრებს დაწესებულებაში 
შესახლებისას (ერთჯერადად) გადაეცემათ მცირეოდენი ჰიგიენური საშუალებები (კბილის პასტა, 
ჯაგრისი, საპონი, სარეცხი ფხვნილი და ტუალეტის ქაღალდი), ხოლო ყოველთვიურად მიეწოდებათ 
საპონი, სარეცხი ფხვნილი და ტუალეტის ქაღალდი. თუმცა ნებისმიერი სხვა საჭიროებისთვის 
აუცილებელი ჰიგიენური ნივთების შეძენა შესაძლებელია დაწესებულებების ტერიტორიაზე არსებულ 
მაღაზიაში. ერთის მხრივ, კარგია მსგავსი ალტერნატიული საშუალება, თუმცა იგი არ ესადაგება უცხო 
ქვეყნის ან მოქალაქეობის არმქონე პირებს, ვინაიდან, მათ არ აქვთ სპეციალურ ბარათზე (რომლის 
საშუალებითაც მაღაზიაში შეიძლება პროდუქციის შეძენა) თანხის დამოუკიდებლად ჩარიცხვის 
უფლება, ხოლო, დაწესებულებაში მოთავსებისას, სახსრების უქონლობის გამო, მათ შესაძლოა 
არ ჰქონდეთ ბარათის რეკვიზიტების ახლო ნათესავებისათვის მიწოდების შესაძლებლობა. ასევე, 
აღნიშნული ნორმა არ ითვალისწინებს უმცირესობის სხვა ჯგუფების საჭიროებებს, ვინაიდან მწირია 
დაწესებულებაში გასაყიდი პროდუქციის ჩამონათვალი და მიზანშეწონილია პირველადი ჰიგიენური 
ნივთების ჩამონათვალის გაზრდა. (მაგ. ტოლჩა, თასი, ჰიგიენური ზეთი რელიგიური უმცირესობების 
წარმომადგენელთათვის და სხვა).
ეროვნულ კანონმდებლობაში30 არსებული დათქმა უზრუნველყოფს იმ პატიმრების მომარაგებას, 
რომელთაც არ აქვთ სეზონის შესაფერისი ტანისამოსი და სასჯელაღსრულების სისტემას 
ანიჭებს დისკრეციულ უფლებამოსილებას, რომლის თანახმადაც, პენიტენციური დაწესებულება 
უფლებამოსილია31 პატიმარს მისცეს სპეციალური ტანსაცმელი. ამასთანავე, პენიტენციური 

27  ნელსონ მადელას წესები, წესი 42.
28  McArthur, M., Camilleri, P. and Webb, H., “Strategies for Managing Suicide and Self Harm in Prisons”, 
Australian Institute of Criminology, Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, August 1999, p. 3.  
(ხელმისაწვდომია : www.aic.gov.au).
29  მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2012)12, წესი N18.2.
30  პატიმრობის კოდექსის  22 -ე მუხლის პირველი პუნქტი.
31  იქვე, მე-4 პუნქტი.
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დაწესებულებიდან მიღებული პასუხების თანახმად,32 დაწესებულება უზრუნველყოფს ასეთ 
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა მომარაგებას, თუმცა ამ უფლებამოსილების განხორციელების 
თაობაზე არ არის დამუშავებული სტატისტიკური ინფორმაცია, რაც, თავის მხრივ, ნიშნავს, რომ 
მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებზე ჰიგიენური, სანიტარული საჭიროებების და ინტენსივობის 
შესახებ მონაცემები დაწესებულებას არ გააჩნია და წინასწარ განსაზღვრული მიდგომა და სტრატეგია 
არ არსებობს. 
უცხო ქვეყნისა და მოქალაქეობის არმქონე პირებში გაცილებით მაღალია ფინანსური 
სიდუხჭირის რისკი, რის გამოც ისინი ტანსაცმლის მიღების ალტერნატიულ საშუალებას 
პოტენციურად მოკლებულები არიან. შესაბამისად, მნიშნელოვანია პატიმრებს ჰქონდეთ 
ერთგვარი საკანონმდებლო გარანტია, რასაც ადმინისტრაციისთვის მინიჭებული დისკრეციული 
უფლებამოსილება ვერ უზრუნველყოფს. საერთაშორისო სტანდარტი33 იმპერატიულად ადგენს, რომ 
უცხოელი პატიმრებისთვის უზრუნველყოფილი ტანსაცმელი არ უნდა ლახავდეს მათ კულტურულ და 
რელიგიურ გრძნობებს. საერთაშორისო სტანდარტების34 თანახმად, მათ უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა 
შეიმოსონ კულტურული და რელიგიური ტრადიციების შესაბამისი ტანისამოსით, რასაც ეროვნული 
კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ეროვნულ კანონმდებლობაშიც35 არის განსაზღვრული 
პატიმრების სუფთა, სეზონის შესაბამისი, არა ღირსების შემლახავი ტანისამოსით მომარაგება, 
თუმცა ჩანაწერი არ ითვალისწინებს კულტურული და რელიგიური36 საჭიროებების შემთხვევაში 
გამონაკლისს. 
პრაქტიკაში მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს პატიმრებისათვის ადმინისტრაციის მიერ 
განკუთვნილი ტანისამოსის სახეობა. პენიტენციური დაწესებულება პატიმრებს მხოლოდ სამეურნეო 
სამსახურში ჩარიცხული პატიმრებისთვის გადასაცემი სამუშაო ტანსაცმელით უზრუნველყოფს, მაშინ 
როცა პენიტენციურ სისტემაში არსებული სუბკულტურის გათვალისწინებით ამ ტანისამოსის ტარება 
არაპრესტიჟულია. დასახელებული მიზეზით პატიმრებისთვის მიუღებელია ამ ტანისამოსის ჩაცმა, 
რის გამოც მსგავსი საჭიროების მქონე პატიმრები არ თანხმდებიან პენიტენციური დაწესებულების 
მიერ შეთავაზებულ, არა სეზონურ, არამედ სამუშაო ტანსაცმელს, რითიც მარაგდებიან სამეურნეო 
სამსახურში ჩარიცხული პირები. 
შესაბამისად, პენიტენციური დაწესებულება სამუშაო ტანსაცმლით უზრუნველყოფს სამეურნეო 
სამსახურში ჩარიცხულ პირებს, ხოლო, საჭიროების მქონე სხვა პატიმრები ამ ტანსაცმლით არ 
სარგებლობენ. ამგვარად, სეზონის შესაბამისი ტანისამოსით უზრუნველყოფის კანონისმიერი 
ვალდებულება სასჯელაღსრულების სისტემის მიერ არ ხორციელდება, ვინაიდან სამუშაო 
ტანისამოსის გარდა სხვა ტანსაცმლით სასჯელაღსრულების სისტემა მომარაგებული არ არის. ასეთი 
პრაქტიკა, ერთის მხრივ, ეწინააღმდეგება ნორმის შინაარსს, ხოლო, მეორე მხრივ, უგულებელყოფს 
პატიმრის უფლებას საჭიროების შემთხვევაში მიიღოს სეზონის შესაბამისი ტანსაცმელი.
საკვების რაოდენობა, ხარისხი, მიწოდების გრაფიკი, ტემპერატურა და სხვადასხვა საკითხები 
შესაძლოა  გახდეს  პოლარიზების ფაქტორი. აუცილებელია პატიმრებს მიეწოდებოდეთ კარგი 
ხარისხის საკვები და წყალი მათი ჯანმრთელობის და სიმტკიცის შენარჩუნების მიზნით.37 
საერთაშორისო სტანდარტების38 თანახმად, უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან მოქალაქეობის არმქონე 
პირებისთვის დაწესებულებებმა უნდა უზრუნველყონ მათ კულტურულ და რელიგიურ საჭიროებებზე 
მორგებული საკვების მიწოდება (სპეციალური დიეტა, მარხვა). ამასთანავე, მნიშვნელოვანია, 
პატიმრებს მიეცეთ საშუალება მიიღონ საკვები ისეთი ალტერნატიული საშუალებებით, როგორიცაა 
მაღაზია და ამანათი. საერთაშორისო სტანდარტი ამ საკითხთან დაკავშირებით ადგენს 
სასჯელაღსრულების სისტემის პოზიტიურ ვალდებულებას, განსაკუთრებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე 
ან მოქალაქეობის არმქონე პირის მიმართ, ვინაიდან გეოგრაფიული ფაქტორიდან გამომდინარე 
რისკი მაღალია, რომ ისინი მოკლებული იყვნენ ამანათის მიღების შესაძლებლობას. შესაბამისად, 
დაწესებულებამ უნდა უზრუნველყოს პროდუქციის მიწოდება გარე სამყაროდან, ასევე მისცეს 

32  12.09.2018 წლის N51800839878; 14.09.2018 წლის N81800847304; 13.09.2018 წლის N31800840199; 13.09.2018 
წლის N9180084465; 10.09.2018 წლის N61800830904; 10.09.2018 წლის N11800830639; 07.09.2018 წლის 
N01800823438; 03.09.2018 წლის N01800802747; 06.09.2018 წლის N01800829603 წერილი; 05.09.2018 წლის 
N91800814996 და 11.09.2018 წლის N91800834039 წერილები.
33  ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2012)12, წესი 19.1.
34  იქვე, წესი 19.2.
35  პატიმრობის კოდექსის მუხლი 14 და 22.
36  მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec (2012)12, წესი N19.1 და N19.2.
37  ნელსონ მანდელას წესები, წესი 22.
38  ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2012)12 წესი 20.
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საკვების საკანში მომზადების უფლება.39

ეროვნულ კანონმდებლობაში პატიმართა კვების რაციონის სპეციფიურ საჭიროებებზე მითითება 
გვხვდება მხოლოდ კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტში,40 რომლის თანახმადაც სამედიცინო, 
რელიგიური ან სხვა ნიშნით განსაზღვრული საჭიროებისა და მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლოა 
პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციამ გაითვალისწინოს მსჯავრდებულთა სურვილები. 
პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პერსონალის რეკომენდაციის შედეგად პატიმარს 
ენიშნება დიეტური მაგიდა. აღნიშნული რაციონი კი საკმაოდ მაღალი გარანტიით არის დაცული 
და განსაზღვრულია კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით.41 თუმცა ასეთივე სტანდარტი 
ან სახელმძღვანელო პრინციპი არ არსებობს რელიგიური საჭიროებების მიხედვით. მეტიც, 
პენიტენციური დაწესებულებიდან მიღებული პასუხების თანახმად, დახურულ და მაღალი რისკის 
დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულებს ეკრძალებათ საკანში საკვების მომზადება, 
ვინაიდან სხვაგვარი დათქმა ეროვნულ კანონმდებლობაში არ არსებობს. 
პენიტენციური დაწესებულებიდან მიღებული პასუხების42 მიხედვით, დაწესებულების ტერიტორიაზე 
არსებულ მაღაზიაში გასაყიდი პროდუქციის ნუსხა ხელმისაწვდომია მხოლოდ ქართულ ენაზე, რაც 
უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან მოქალაქეობის არმქონე პირებს არახელსაყრელ მდგომარეობაში 
აყენებს.
მნიშვნელოვანია, რომ სასჯელაღსრულების სისტემამ დიეტური რაციონის მსგავსად შეიმუშავოს 
დოკუმენტი, რომელშიც აისახება პროდუქციის ჩამონათვალი რელიგიური ან/და კულტურული 
საჭიროებების გათვალისწინებით. მსგავსი დოკუმენტის შემუშავება მიზანშეწონილია წარიმართოს 
რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლების ჩართულობით. სასურველია, განსხვავებული 
რელიგიური თუ კულტურული ჯგუფების კვების რაციონისათვის საჭირო პროდუქტები დაფიქსირდეს 
წლიურ სატენდერო მოთხოვნებში, როგორც სამზარეულოს მომარაგების, ისე პენიტენციური 
დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებულ მაღაზიაში დაშვებული პროდუქციის ნუსხაში, რათა 
პროდუქტები იყოს ხელმისაწვდომი ყველა მოწყვლადი ჯგუფის ინტერესების გათვალისწინებით.
უცხო ქვეყნის მოქალქე და მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის პრაქტიკულ პრობლემას 
წარმოადგენს დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებული მაღაზიაში პროდუქციის ჩამონათვალი, 
რომელიც ხელმისაწვდომია მხოლოდ ქართულ ენაზე.  პროდუქციის შესყიდვა კი ხორციელდება 
სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხული პატიმრის მეშვეობით, რომელიც ვალდებულია უცხოელ 
პატიმარს გამოართვას შერჩეული პროდუქციის სია და პლასტიკური ბარათი, შემდეგ პროდუქცია 
შეიძინოს მაღაზიაში და მიუტანოს საკანში. ეს პრაქტიკა არ ითვალისწინებს ენის ბარიერის და 
სპეციალური საჭიროებების მოგვარების სტრატეგიას, რის გამოც მოწყვლადი ჯგუფის ინტერესების 
გათვალისწინება არ ხდება.
რელიგიური საჭიროებებიდან გამომდინარე, როდესაც მსჯავრდებულმა მოითხოვა სპეციფიური 
საკვების მიწოდება, ხოლო დაწესებულებამ უზრუნველყო მისი მიწოდება სამედიცინო საჭიროებებით 
განსაზღვრული დიეტური საკვები პროდუქტების ნუსხით გათვალისწინებული ჩამონათვალიდან, 
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ43 დაადგინა კონვენციის მე-9 მუხლის დარღვევა 
და მიიჩნია, რომ რელიგიური საჭიროებებიდან გამომდინარე მსჯავრდებულს ჰქონდა საკვებზე 
წვდომის შეზღუდული შესაძლებლობა.

რეკომენდაციები:
• პენიტენციურმა დეპარტამენტმა უზრუნველყოს უმცირესობათა ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის 

სპეციფიური ჰიგიენური საშუალებების საჭიროებების გამოკვლევა და მიწოდება;
• რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის საკანონმდებლო დონეზე განისაზღვროს 

მათთვის მისაღები საკვები რაციონით უზრუნველყოფის საკითხი და ამ მიზნით დამტკიცდეს 
საკვები პროდუქტების ჩამონათვალი;

39  ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2012)12, წესი 20. 
აქვე, ნელსონ მანდელას წესები, წესი 114.
40  2015 წლის 13 აგვისტოს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და  პრობაციის მინისტრისა და საქართველოს 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი №88-№01-34/ნ ბრძანება; მუხლი 8; 
ქვეპუნქტი „ზ“.
41  2002 წლის 17 სექტემბრის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №258/ნ 
ბრძანება.
42  იხ. სქოლიო N16.
43  CASE OF VARTIC v. ROMANIA (no. 2) § 47-50.
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• საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდეს იმგვარად, რომ სეზონის შესაბამისი 
ტანისამოსით უზრუნველყოფა მოხდეს ამგვარი საჭიროები მქონე ყველა პატიმრის და აღნიშნული 
აღარ წარმოადგენდეს ადმინისტრაციის დისკრეციას; 

• სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ორგანიზებით დაფუძნდეს ფონდი, რომელიც 
უზრუნველყოფს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მყოფი პატიმრების სეზონის 
შესაბამისი ტანისამოსით უზრუნველყოფას, რომელიც განსხვავებული იქნება სამეურნეო 
ნაწილში ჩარიცხული პატიმრების ტანისამოსისაგან. 

ჯანდაცვა
მონაცემების შესწავლისა და დამუშავების შედეგად, გამოიკვეთა, რომ სასჯელაღსრულების სისტემაში 
არ არის საკმარისი რაოდენობის სამედიცინო პერსონალი. პრობლემას წარმოადგენს უცხო 
ქვეყნისა ან მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის ენის ბარიერიდან გამომდინარე სამედიცინო 
პერსონალთან ურთიერთობა, ხოლო უმცირესობის სხვა ჯგუფებისთვის არ არის შემუშავებული მათ 
საჭიროებებზე მორგებული სამედიცინო მომსახურების სტრატეგია, თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, 
რომ ეს საკითხი წარმოადგენს არა ერთეულად სასჯელაღსრულების სისტემის პრობლემას, არამედ 
სახელმწიფო პოლიტიკის საკითხს, რომელიც პრაქტიკულად უგულებელყოფს გენდერულ ნიშანს.
საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად,44 პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმრებისთვის 
შეუფერხებლად უნდა იყოს მიწოდებული ჯანმრთელობის დაცვის აუცილებელი სერვისები, 
კვალიფიკაციური სამედიცინო მუშაკების მომსახურება, დროული დიაგნოსტირების, ადგილობრივი 
და სტაციონარული მკურნალობის ჩატარება. წამების პრევენციის კომიტეტი (CPT) ხაზგასმით 
აღნიშნავს, რომ თავისუფლებააღკვეთილი პირებისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 
წარმოადგენს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის უშუალო კომპეტენციის საგანს, რადგან 
სამედიცინო მომსახურების არასათანადო დონემ შეიძლება მიგვიყვანოს ვითარებამდე, რომელიც 
ექცევა არაადამიანურ და ღირსების შემლახველი მოპყრობის ფარგლებში.45

პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებულ ზოგიერთ პირთა ჯგუფს ან ინდივიდს შესაძლოა 
ესაჭიროებოდეს ჯანმრთელობის დაცვის სპეციფიური საჭიროებები და აღნიშნული მომსახურების 
გაწევა უნდა განხორციელდეს საზოგადოებაში არსებული ნორმების ექვივალენტურად. მოთხოვნის 
მიხედვით შესაძლოა საჭირო გახდეს პენიტენციური დაწესებულების დამატებითი სამედიცინო 
რესურსებით აღჭურვა.
სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით უცხო ქვეყნის ან 
მოქალაქეობის არმქონე პატიმრებისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თარჯიმნის მომსახურება,46 
რათა მათთვის გასაგებ ენაზე, სრულფასოვნად47 მიეწოდოს ინფორმაცია ჩივილების, დიაგნოზისა 
და მკურნალობის საშუალებების შესახებ. მიზანშეწონილია თარჯიმანი არ იყოს დაწესებულების 
უსაფრთხოების ან რეჟიმის თანამშრომელი, რათა დაცულ იქნას, ერთის მხრივ, ნდობის ფაქტორი, 
ხოლო, მეორე მხრივ, სამედიცინო კონფიდენციალურობა. 
ეროვნული კანონმდებლობის შეფასებით იკვეთება, რომ სასჯელაღსრულების სისტემას მოცემულ 
საკითხზე საკანონმდებლო გარანტია არ აქვს, პატიმარი კი თარჯიმნის მოთხოვნის შესაძლებლობას 
მოკლებულია. შესაბამისად, ენის ბარიერის გადალახვა შეგვიძლია მივიჩნიოთ პენიტენციური 
დაწესებულების პრაქტიკულ ნაწილში არსებულ გამოწვევად, რაზეც გამოთხოვილი ინფორმაციის 
პასუხად48 გვეცნობა, რომ სამედიცინო საჭიროებებიდან გამომდინარე, დაწესებულებას თარჯიმნის 
მომსახურება არ დასჭირვებია, გარდა N2 და N3 დაწესებულებისა.49 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 
სამედიცინო მომსახურების რისკების, შესრულების და მიზეზ-შედეგობრივი ფაქტორების შესახებ 

44  ციხის ევროპული წესები, 40.1 – 48.2 წესი.
45  https://rm.coe.int/16806ce931.
46  მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2012)12, წესი 31.4.
47  მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია R(98) 71,  პარა. 60.
48  12.09.2018 წლის N51800839878; 14.09.2018 წლის N81800847304; 13.09.2018 წლის N31800840199; 13.09.2018 
წლის N9180084465; 10.09.2018 წლის N61800830904; 10.09.2018 წლის N11800830639; 07.09.2018 წლის 
N01800823438; 03.09.2018 წლის N01800802747; 06.09.2018 წლის N01800829603 წერილი; 05.09.2018 წლის 
N91800814996 და 11.09.2018 წლის N91800834039 წერილები.
49  პენიტენციური დეპარტამენტის N3 დაწესებულებამ თარჯიმნის მომსახურებით ისარგებლა ორჯერ, ხოლო N2 
დაწესებულებამ სამჯერ.
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სავალდებულო სამედიცინო წერილობითი ინფორმირებული თანხმობა50 ხელმისაწვდომია მხოლოდ 
ქართულ ენაზე.
მოშიმშილე პატიმრებთან დაკავშირებით მოქმედებს ანალოგიური სტანდარტი. მათ  სრულფასოვნად 
უნდა განემარტოთ შიმშილობის შედეგად მოსალოდნელი მავნე ზემოქმედებისა და ჯანმრთელობის 
შესაძლო დაზიანების შესახებ ინფორმაცია.51 შესაბამისად, მათთვის მნიშვნელოვანია, როგორც 
სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ისე ექიმისა და კვალიფიციური ექთნის რეგულარული 
კონსულტაცია. ასევე, ყურადღების მიღმა არ უნდა დარჩეს აღნიშნულ ჯგუფებში არსებული 
თვითდაზიანებისა და სუიციდის პროგრამაში ჩართულობის საკითხი.52 
პენიტენციურმა დაწესებულებამ, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა უზრუნველყოს პატიმრისთვის 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვა, რა დროსაც მნიშვნელოვანია ფრთხილად და გულდასმით 
შეირჩეს სპეციალისტი, რომელსაც აქვს განსხვავებული რელიგიური, კულტურული და ლინგვისტური 
წარმომავლობის მქონე პირებთან ურთიერთობის გამოცდილება.53 ფსიქიკური პრობლემების მქონე 
უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის პენიტენციური დაწესებულების 
ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და 
მაქსიმალურად განახორციელოს გარე სამყაროსთან კონტაქტის უფლების რეალიზაცია.54 ასეთ დროს 
შესაძლებელია უსაფრთხოების სამსახურმა ექიმის რეკომენდაციების გათვალისწინებით შეიმუშავოს 
სპეციალური (ინდივიდზე დაშვებული და დამუშავებული) მიდგომები. ამ თვალსაზრისით საკმაოდ 
ფაქიზი კატეგორიაა სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი პირები, და მნიშვნელოვანია 
ფსიქოლოგის და ფსიქიატრის კვალიფიკაცია და გამოცდილება მათთან მუშაობის დროს, 
რამეთუ სამედიცინო პერსონალი სავალდებულოა ჩაერთოს, როგორც პატიმრის საზოგადოებაში 
რეინტეგრაციის, ასევე გენდერული იდენტობის  რეაბილიტაციის პროცესში.
ზემოთხსენებული საკითხების პრაქტიკაში არსებული შესაძლო ხარვეზებისა და გამოწვევის 
იდენტიფიცირების მიზნით სასჯელაღსრულების სისტემიდან გამოთხოვილ იქნა სტატისტიკური 
მონაცემები კვლევის სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენელთა დაზიანებების, თვითდაზიანების და სუიციდის 
ფაქტების შესახებ. სასჯელაღსრულების დაწესებულებებიდან მიღებული კორესპონდენციებით 
ირკვევა, რომ ცალკეულად უმცირესობის წარმომადგენელ (რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური) 
და უცხო ქვეყნის მოქალაქე პატიმრებთან მიმართებაში ასეთი მონაცემების აღრიცხვა არ ხდება.
ლგბტ პირები წარმოადგენენ განსაკუთრებულ მოწყვლად ჯგუფს მათ მიმართ არსებული ფიზიკური, 
ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობის რისკის, მათ შორის ჩაგვრისა და დაშინების გამო. 
აქედან გამომდინარე, საჭიროა სამედიცინო პერსონალმა ყურადღება მიაქციოს და გულისხმიერად 
მოეკიდოს აღნიშნული ჯგუფის საჭიროებებს. მიზანშეწონილია ფსიქოლოგის რეგულარული 
კონსულტაცია, რათა საყოველთაო ნეგატიური გავლენისაგან არ მოხდეს ამ პირთა თვითიზოლაცია 
ან სენსორული იზოლაცია. დამატებით, მნიშვნელოვანია, რომ სასჯელაღსრულების სისტემამ 
უზრუნველყოს აღნიშნული პირების დაცვა და არ დაუშვას მათი იზოლაცია პენიტენციური სისტემის 
მოსახლეობისგან.55

დაუშვებელია ლგბტ პატიმრების დისკრიმინაცია ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრით 
პენიტენციურ დაწესებულებაში, ისევე როგორც სამოქალაქო სექტორის საავადმყოფოში. 
ტრანსგენდერ პირებს შესაძლოა დასჭირდეთ განსხვავებული და სპეციფიური56 სამედიცინო 
მომსახურება, რა დროსაც პენიტენციურმა სისტემამ მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოს აღნიშნული 
პირებისთვის შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება. ყოველი პირის მკურნალობა უნდა 
ეფუძნებოდეს სამეცნიერო პრინციპებს და უნდა იქნეს გამოყენებული საუკეთესო პრაქტიკა.57 ამას 
გარდა, ჩატარებული კვლევების58 თანახმად, იკვეთება რომ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს 
მწირი ინფორმაცია აქვთ გენდერული იდენტობისა და სპეციალური საჭიროებების თაობაზე, 
რაც ნეგატიურად აისახება ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობაზე. უმცირესობის 
წარმომადგენელი ტრანსგენდერი პირები მნიშვნელოვნად მოკლებულნი არიან სამედიცინო 
სერვისების ხელმისაწვდომობას, ვინაიდან ასეთი მომსახურების გაწევისთვის საჭირო სერვისები 
ან აღიარებული კლინიკური გაიდლაინი და პროტოკოლი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის 

50  საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ, მუხლი 22.
51  მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია R(98) 71,  პარა 62.
52  მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2012)12, წესი 31.7.
53  იქვე, 31.6.
54  წამების პრევენციის კომიტეტი [CPT/Inf (2000) 13] პარაგრაფი 32.
55  იაგაკორატას პრინციპები, პრინციპი, 9 ნაწილი H.
56  ჰორმონალური, ენდოკრინოლოგიური და სხვ.
57  Principles and Best Practices of the Protection of Persons Deprived of Liberty in the Americas. PR. 10
58  Survey has shown that the majority of randomly chosen healthcare workers (save one respondent) cannot make 
difference between sexual orientation and gender identity. Aghdgomelashvili E., Study of the Needs of LGB People in 
Health Care. In - depth interviews. Technical report. WISG, Tbilisi, 2014.
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და სოციალური დაცვის სამინისტროს არ გააჩნია. დამატებით უნდა აღნიშნოს, რომ ზოგიერთ 
კლინიკას განსაზღვრული აქვს სპეციფიური სამედიცინო სერვისები უმცირესობის წარმომადგენელი 
ჯგუფებისთვის, თუმცა ისინიც კი უარს აცხადებენ ტრანსგენდერი ადამიანებისათვის დაარეგისტრირონ 
შესაბამისი სტანდარტები59 სამინისტროს სპეციალურ ბაზაში.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს საკითხი არ წარმოადგენს მხოლოდ სასჯელაღსრულების სისტემის 
პრობლემას, რამეთუ უმცირესობის ჯგუფებისათვის სპეციფიური სამედიცინო სერვისების შეთავაზება 
პრაქტიკულად შეუძლებელია კერძო კლინიკებთან მოლაპარაკების შედეგადაც კი, ვინაიდან ასეთ 
მომსახურებას არ იცნობს ეროვნული პოლიტიკა, რაც ერთგვარად წარმოადგენს საქართველოს 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პოლიტიკის პრობლემას.
ეროვნულ კანონმდებლობაში60 მხოლოდ ზოგადი მითითებაა პატიმრების სამედიცინო საჭიროებების 
უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ ყურადღება სწორედ სამედიცინო 
მომსახურების ხელმისაწვდომობას ეთმობა, ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა სამედიცინო ბარათი 
და პირადი პროფილი არ მოიცავს პირის იდენტიფიცირებისთვის საჭირო საკმარის მონაცემებს, 
არ ითვალისწინებს პირის გამოკითხვას იდენტობის დადგენის მიზნით, რათა მას მომავალში 
გაეწიოს სწორედ საჭიროებებზე მორგებული სამედიცინო მომსახურება. ამასთანავე, პენიტენციური 
დაწესებულებიდან მიღებული პასუხების თანახმად, გარდა სამედიცინო დაწესებულებისა იკვეთება, 
რომ პატიმრების საერთო რაოდენობასთან მიმართებით ექიმებისა და ექთნების რაოდენობა 
საგრძნობლად მცირეა, რაც ქმნის დაგვიანებული სამედიცინო მომსახურების მაღალ რისკს.  
აღნიშნული გარემოებები მიუთითებს სამედიცინო მომსახურების დაბალ სტანდარტსა და ხარისხზე.  
ამავდროულად, საქართველოს სახალხო დამცველი ანგარიშში61 აღნიშნავს, რომ კვლავ პრობლემას 
წარმოადგენს სამედიცინო მომსახურების ხარისხი, ინფრასტრუქტურის მოწყობის სტანდარტი, 
კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალი და სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება. ამას გარდა, 
საუბარია გაჭიანურებულ სამედიცინო მომსახურებაზე. 
დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ ეროვნული კანონმდებლობით სამედიცინო პერსონალის 
ჩართულობა დაწესებულების რეჟიმისა და პატიმრებთან მოპყრობის სტრატეგიის თვალსაზრისით 
საკმაოდ შეზღუდულია და მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათის ატარებს. კერძოდ, სამედიცინო 
პერსონალი უფლებამოსილია მხოლოდ უსაფრთხოების ღონისძიების სახით სპეციალური 
საშუალებების გამოყენების ან დისციპლინური სახდელის სახით სამარტოო საკანში მყოფი პირების 
თაობაზე რეკომენდაციით მიმართოს დაწესებულების დირექტორს. შესაბამისად, სამედიცინო 
პერსონალი მოკლებულია შესაძლებლობას აწარმოოს და დაამუშაოს ინდივიდზე მორგებული 
ფსიქოლოგიური თუ ფიზიკური საჭიროებების შემცველი შრომითი/სამკურნალო რეკომენდაციები, 
რომელიც მოიაზრებს პატიმართა ფიზიკურ აქტივობას, გარე სამყაროსთან კონტაქტს და სხვა. 
სამედიცინო პერსონალის შეზღუდული უფლებამოსილება კი ზემოხსენებულ საეთაშორისო 
სტანდარტებთან მიმართებით პროპორციული არ არის. 

რეკომენდაციები:
• უცხო ქვეყნის და მოქალაქეობის არმქონე პატიმრებისთვის სპეციალურმა პენიტენციურმა 

სამსახურმა უზრუნველყოს ინფორმირებული თანხმობის შესახებ დოკუმენტის სხვადასხვა ენაზე 
თარგმნა;

• პენიტენციურ დაწესებულებებში გაიზარდოს სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა (ექიმი, 
ექთანი, ფსიქოლოგი);

• სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი პატიმრებისთვის სპეციალურმა პენიტენციურმა 
სამსახურმა ჯანდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობით შექმნას მათ საჭიროებებზე 
მორგებული სამედიცინო სერვისები (მაგ. გენდერული თერაპია);

• სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა უცხო ქვეყნის მოქალაქე და მოქალაქეობის არმქონე 
პატიმრებისთვის მათთვის გასაგებ ენაზე უზრუნველყოს სუიციდის პრევენციის პროგრამის 
ხელმისაწვდომობა.

59  აღნიშნული სტანდარტი განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 14 მაისის დადგენილებით 
№177 „სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში სამედიცინო და სადაზღვევო მომსახურების 
მიწოდების წესების დამტკიცების შესახებ.”
ხელმისაწვდომია :https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1654534.
60  პატიმრობის კოდექსი, 24-ე მუხლი.
61 საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 50.
იქვე. საქართველოს სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 175.
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გარე სამყაროსთან კონტაქტი

გარე სამყაროსთან კონტაქტი პატიმრის სოციალური რეინტეგრაციის არსებით ელემენტს 
წარმოადგენს. უცხოელი პატიმრის ოჯახის წევრებისა და ახლობლების სხვა ქვეყანაში ცხოვრების 
ფაქტი მნიშვნელოვნად ართულებს მათთან შეხვედრებს და მყარი კავშირის შენარჩუნების 
შესაძლებლობას. გადახდისუუნარო უცხოელი პატიმრებისთვის კიდევ უფრო ხელმიუწვდომელია ამ 
უფლების რეალიზაცია. სატელეფონო ზარების განხორციელებისა და მიღების, ასევე კომუნიკაციის 
სხვა ფორმების გამოყენების წესები უნდა იყოს მოქნილი, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს უცხოელი 
პატიმრებისთვის, რომლებიც ეკონტაქტებიან პირებს საზღვარგარეთ, ჰქონდეთ სხვა პატიმრების 
თანაბარი ხელმისაწვდომობა კომუნიკაციის ამგვარ ფორმებზე.62 კონტაქტების ოპტიმიზაციის 
მიზნით უცხოელ პატიმრებთან საზღვარგარეთ მცხოვრები ოჯახის წევრების ვიზიტები ორგანიზებული 
უნდა იყოს მოქნილი ფორმით, რაც შესაძლოა მოიცავდეს მათთვის ნებადართული ვიზიტების 
გაერთიანების შესაძლებლობას.63 ამასთან, გადახდისუუნარო უცხოელ პატიმრებს დახმარება უნდა 
გაეწიოთ გარე სამყაროსთან კომუნიკაციის ხარჯების კუთხით.64 შეიძლება ითქვას, რომ მინისტრთა 
კომიტეტი სახელმწიფოებს უცხოელი პატიმრების პოზიტიური დისკრიმინაციისკენ მოუწოდებს, რაც 
საჭიროა იმ უთანასწორო მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად, რასაც ისინი აწყდებიან ოჯახთან 
მყარი კავშირი შენარჩუნებისას.
ეროვნული კანონმდებლობა გარე სამყაროსთან კონტაქტის არაერთ საშულებას ითვალისწინებს, 
კერძოდ პაემნები (ხანმოკლე,65 ხანგრძლივი66 და ვიდეოპაემანი67) წერილები,68 ტელეფონი,69 
პრესა,70 ტელე და რადიო მაუწყებლობა.71 დაწესებულების რეჟიმის მიხედვით განსხვავებულია 
პატიმრის გარე სამყაროსთან კონტაქტის ინტენსივობა, კერძოდ, რაც უფრო მკაცრია დაწესებულების 
რეჟიმი, მით უფრო შეზღუდულია უფლებით სარგებლობა.72 ტელეფონის, წერილების გაგზავნის, 
ტელევიზორის, რადიო მიმღებითა და ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობა ხორციელდება პატიმრის 
ხარჯებით. კანონი ითვალისწინებს ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობისათვის დაწესებული 
გადასახადის დაფინანსების შესაძლებლობას იმ სტუმრებისთვის, რომლებიც რეგისტრირებული 
არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში.73 ამასთან, საქართველოს 
სასჯელაღსრულებისა პრობაციის მინისტრს კანონით მინიჭებული აქვს უფლებამოსილება 
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე ხანგრძლივი პაემანით 
სარგებლობა განახორციელოს საფასურის გადახდის გარეშე.74 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 
სამინისტროს გაუქმების შედეგად კანონში შესაბამისი ცვლილებები არ განხორციელებულა და 
ამჟამად უცნობია, ვის გადაეცა აღნიშნული უფლებამოსილება. პატიმარს უსასყიდლოდ შეუძლია 
ისარგებლოს ხანმოკლე პაემნისა და ვიდეოპაემნის უფლებით.75 
მსჯავრდებულის მოთხოვნით შესაძლებელია თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ 
ხანმოკლე გასვლის უფლების, ხანმოკლე პაემნით, ხოლო ამ უკანასკნელის და თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულების გარეთ, ხანმოკლე გასვლის უფლების სატელეფონო საუბრით შეცვლა.76 
ბრალდებულს შეუძლია მოითხოვოს ხანმოკლე პაემნის სატელეფონო საუბრით შეცვლა.77 
ვიზიტების გაერთიანების შესაძლებლობა გათვალისწინებულია ხანგრძლივ პაემანთან მიმართებაში 

62 იქვე, 22.3-ე რეკომენდაცია.
63  ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია წევრი სახელმწიფოებისადმი უცხოელი პატიმრების 
შესახებ, 2012 წელი, 22.5-ე რეკომენდაცია.
64  იქვე, 22.4-ე რეკომენდაცია.
65  პატიმრობის კოდექსის მე-17 მუხლი.
66  იქვე, მე-172 მუხლი და „მსჯავრდებულთა ხანგრძლივი პაემნის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 22ივლისის  N 132 ბრძანება.
67 იქვე, მე-171 მუხლი და „მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნით სარგებლობის წესის დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2011 წლის 5 აპრილის  N 55 ბრძანება.
68  იქვე, მე-16 მუხლი და 79-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი.
69  იქვე, მე-14 მუხლის პირველი ნაწილის „ა.დ“ ქვეპუნქტი და მე-19 მუხლი.
70  იქვე, მე-20 მუხლი.
71  იქვე.
72  იქვე, მე-602, 62-ე, 65-ე და 663-ე მუხლები.
73 „მსჯავრდებულთა ხანგრძლივი პაემნის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 22ივლისის  N 132 ბრძანების მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტი. 
74  იქვე, პუნქტი მე-8.
75  იქვე, 171 მუხლის მე-4 ნაწილი.
76  იქვე, მე-17 მუხლის მე-12 ნაწილი.
77  იქვე, მე-17 მუხლის მე-11 ნაწილი.
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წელიწადში ერთხელ და მისი გაგრძელება შესაძლებელია არაუმეტეს 47 საათამდე.78 კანონი ასევე 
ითვალისწინებს წახალისების ფორმით პატიმრისთვის დამატებით სატელეფონო საუბრის, ხანმოკლე, 
ხანგრძლივი ან ვიდეოპაემნის უფლების მიცემას. გარე სამყაროსთან კონტაქტის ინტენსივობის 
მსგავსად, დაწესებულების რეჟიმის მიხედვით განსხვავებულია პატიმრის წახალისების რაოდენობა.79 
პატიმრობის კოდექსი სპეციალურად უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და მოქალაქეობის არმქონე 
პირებისთვის ადგენს საკონსულო დაწესებულებებთან და სახელმწიფოთაშორის ორგანიზაციებთან 
შეუზღუდავად შეხვედრის შესაძლებლობას.80

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 
რეგისტრაციის მოთხოვნიდან გამომდინარე ხანგრძლივი პაემნის დაფინანსების წესი საერთოდ 
არ ესადაგება გადახდისუუნარო უცხოელ პატიმრებს, რომელთა ოჯახის წევრები საზღვარგარეთ 
ცხოვრობენ. ამასთან, სასჯელაღსრულების მინისტრის გადაწყვეტილებით, ხანგრძლივი პაემნის 
საფასურისგან განთავისუფლების შესახებ რეგულაცია ბუნდოვანია, ვინაიდან იგი არ იძლევა 
პრაქტიკაში ნორმის გამოყენების განჭვრეტის შესაძლებლობას. ამავდროულად, აღნიშნული 
პატიმრებისთვის არაეფექტური და გამოუსადეგარია გარე სამყაროსთან კონტაქტის სხვადასხვა 
საშუალების გადაცვლის და ხანგრძლივი პაემნის აკუმულირების საკანონდებლო გარანტიები. 
კერძოდ, სახსრების უქონლობიდან გამომდინარე, ისინი ვერ ახერხებენ საზღვარგარეთ დარეკვის 
და ხანმოკლე პაემნის უფლების გამოყენებას, ამიტომ მათი გადაცვლის ან ხანგრძლივი პაემნის 
აკუმულირების შესახებ მოთხოვნა აზრს კარგავს. აქვე საყურადღებოა, რომ საზღვარგარეთ დარეკვა 
ან წერილების გაგზავნა გაზრდილი ტარიფებით ხორციელდება, რაც შემაფერხებელ გარემოებას 
წარმოადგენს ოჯახთან და ახლობლებთან მყარი კონტაქტის შენარჩუნების თვალსაზრისით. 
პენიტენციური დაწესებულებებიდან მიღებული მონაცემებით დგინდება, რომ #2, #6, #12, #15 და #18 
დაწესებულებებში უცხო ქვეყნის მოქალაქე და მოქალაქეობის არმქონე პატიმრებს არ უსარგებლიათ 
საზღვარგარეთ პირადი წერილების გაგზავნის უფლებით.81 მართალია, დასახელებული სტატისტიკა 
არ იძლევა მოცემულ საკითხზე სრულყოფილ ინფორმაციას, თუმცა ხუთი დაწესებულების მონაცემები 
ცხადყოფს, რომ საზღვარგარეთ წერილების გაგზავნის უფლებით პატიმრები ვერ სარგებლობენ. 
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშში დასახელებულ პრობლემასთან დაკავშირებით, 
აღნიშნულია რომ უცხოელი პატიმრები საერთაშორისო ზარებისა და წერილების გაგზავნის 
სიძვირიდან გამომდინარე ვერ ახერხებენ ოჯახის წევრებთან კონტაქტს.82 
ამრიგად, უცხოელი პატიმრების არახელსაყრელი მდგომარეობის კომპენსირების მიზნით 
სახელმწიფომ უნდა გადადგას ნაბიჯები და შექმნას გარანტიები, რის შედეგადაც საზღვარგარეთ 
სატელეფონო ზარების ან/და წერილების გაგზავნა ხელმისაწვდომი იქნება ხელსაყრელ ფასად. 
სატელეფონო ზარების განხორციელებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ქვეყნებს შორის 
დროში არსებული განსხვავება. გადახდისუუნარო პატიმრებისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია 
მიღებულ იქნეს ზომები გარე სამყაროსთან კონტაქტის დაფინანსებისთვის. რესურსების 
უქონლობის შემთხვევაში, მათ მოძიებამდე მიზანშეწონილი იქნება ძალისხმევა იქნეს მიმართული 
უფასო ვიდეოპაემნების უფრო მოქნილი და ორგანიზებული სახით გამოყენებაზე, რაც შესაძლოა 
გულისხმობდეს მათი რაოდენობის გაზრდას ან/და გაერთიანებას. ამასთან, უცხო ქვეყნის ან 
მოქალაქეობის  არმქონე პირთათვის არახერსაყრელია რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც, ვიდეო 
პაემანის განმახორციელებელი პირი ვალდებულია გამოცხადდეს სასჯელაღსრულების სისტემის 
სპეციალურ სამსახურში, საიდანაც თანამშრომლის ნებართვით სპეციალურად ვიდეო პაემნისთვის 
გათვალისწინებული ტექნიკური მოწყობილობიდან ხორციელდება ვიდეო ზარი მსჯავრდებულთან. 
შესაბამისად, დამკვიდრებული პრაქტიკით, უცხო ქვეყნის მოქალაქის ან მოქალაქეობის  არმქონე 
პირისთვის ვიდეოპაემანის გამოყენება, უმეტეს შემთხვევაში, ხელმიუწვდომელია (თუკი ამ პირთა 
ოჯახის წევრები არ ცხოვრობენ საქართველოში).
დამატებით, სასჯელაღსრულების #2, #12, #19, და #18 დაწესებულებები არ არის უზრუნველყოფილი 
ვიდეოპაემნების განსახორციელებლად საჭირო ინფრასტრუქტურით.83 ხოლო განსაკუთრებული 
რისკის დაწესებულებებში კანონით საერთოდ არ არის გათვალისწინებული ვიდეოპაემნით 
სარგებლობის შესაძლებლობა, რაც მნიშვნელოვნად აფერხებს და რიგ შემთხვევებში შეუძლებელს 
ხდის უცხოელი პატიმრის მიერ სხვა ქვეყანაში მყოფ ოჯახთან და ახლობლებთან კავშირის 
შენარჩუნებას. 
78  იქვე, მე-5 ნაწილი.
79  იქვე.
80  იქვე, მე-17 მუხლის მე-13 ნაწილი.
81  იქვე, N7 და N9 დაწესებულებების მიერ მოწოდებული მონაცემების მიხედვით, აღნიშნულ დაწესებულებებში 
უცხოელი და მოქალაქეობის არმქონე პირები არ არინ მოთავსებულები.
82  ადამიანის უფლება და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის 
2016 წლის ანგარიში, თავი: მდგომარეობა პენიტენციურ დაწესებულებებში, გვ. 236-237. 
83  იხ. ზემოთ, სქოლიო N43.
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გარე სამყაროსთან  კონტაქტის  უფლებაზე  ხელმისაწვდომობის  შეფასების  მიზნით სასჯელ-
აღსრულების დაწესებულებებიდან უმცირესობის წარმომადგენელ და უცხო ქვეყნის მოქალაქე პირებზე 
ცალ-ცალკე იქნა გამოთხოვილი ინფორმაცია.84 მოწოდებული კორესპონდენციებით დგინდება, 
რომ დასახელებულ პატიმრებთან მიმართებაში ცალკე არ წარმოებს მოთხოვნილი სტატისტიკური 
მონაცემები,  რის შედეგადაც  შეუძლებელი გახდა პრაქტიკაში არსებული მდგომარეობის 
გაანალიზება და შესაძლო ხარვეზების იდენტიფიცირება.85 პრინციპულად მნიშვნელოვანია 
სპეციალური პენიტენციური დეპარტამენტის მიერ გაანალიზებულ იქნას ყველა ის სირთულეები, 
რასაც უმცირესობების წარმომადგენელი და უცხო ქვეყნის მოქალაქე პატიმრები აწყდებიან ოჯახის 
წევრებთან ან/და ახლობლებთან კავშირის შენარჩუნების კუთხით და შესაძლებლობის ფარგლებში 
მათ ყველა კანონიერი საშუალება უნდა გამოიყენონ აღნიშნული უფლების თანაბარი და ეფექტური 
რეალიზაციისთვის.
გარე სამყაროსთან კონტაქტის ნაწილში სპეციალური ზომები უნდა იქნეს მიღებული უცხოელი 
პატიმრების წახალისებისა და მათთვის შესაძლებლობების მიცემის მიზნით, შეინარჩუნონ 
რეგულარული  და  მნიშვნელოვანი ურთიერთობა შვილებთან.86 წინამდებარე საკითხი მნიშვნელო-
ვანია არამხოლოდ პატიმრისთვის, არამედ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. 
წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის მიერ 2018 წელს პატიმრის შვილებთან დაკავშირებით 
მიღებულ რეკომენდაციებში ხაზგასმულია, რომ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით სარგებლობა 
არ უნდა იყოს ძვირი. ამასთან, საკომუნიკაციო საშუალებები უნდა გამოიყენებოდეს მოქნილად, 
რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს პატიმარი მშობლების შვილებთან კომუნიკაციას.  სადაც 
შესაძლებელია, შვილებს უნდა მიეცეთ პატიმარ მშობლებთან ზარის წამოწყების შესაძლებლობა.87 
სამწუხაროდ, ეროვნული კანონმდებლობა ზემოთ დასახელებულ საკითხზე არ ითვალისწინებს 
რაიმე სახის სპეციალურ რეგულაციებს, რითაც ფაქტობრივად უგულებელყოფს პატიმრების 
შვილთან კომუნიკაციის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ მიმართოს 
ძალისხმევა, შექმნას საკანონდებლო გარანტიები პატიმრების და მათ შორის უმცირესობის 
წარმომადგენელი და უცხო ქვეყნის ბრალდებულების/მსჯავრდებულების მიერ შვილთან მყარი 
კონტაქტის შენარჩუნების მიზნით, რასაც განსაკუთრებულად დადებითი ეფექტი შეუძლია ჰქონდეს 
პატიმრის რესოციალიზაციაზე.
სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენელ პატიმრებთან სექსუალური ორიენტაციასა და 
გენდერულ იდენტობასთან დაკავშირებული სტიგმიდან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევაში, 
ოჯახის წევრები იშვიათად ან საერთოდ არ დადიან ვიზიტებზე. ამასთან, ამ პატიმრებს არ აქვთ 
შესაძლებლობა ისარგებლონ პარტნიორთან ხანგრძლივი პაემნის უფლებით, რაც კიდევ უფრო 
ამწვავებს გარიყულობისა და იზოლაციის განცდას, უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ფსიქიკურ 
მდგომარეობასა და სოციალური რეინტეგრაციის პროცესზე. ეროვნული კანონმდებლობის 
მიხედვით, ხანგრძლივი პაემანი დაშვებულია მეუღლესთან ან პირთან, ვისთანაც პატიმარს ჰყავს 
საერთო შვილები.88 მეუღლე, თავის მხრივ, გულისხმობს რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფ პირს.89 
ცნობილია, რომ საქართველოში არ არსებობს სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენელ პირთა 
ქორწინებისა და სამოქალაქო პარტნიორობის სამართლებრივი სტატუსი, რაც შეუძლებელს ხდის 
რაიმე დოკუმენტალური მტკიცებულების წარდგენასა და დასახელებული უფლებით სარგებლობას. 
არსებული მიდგომა სხვა პატიმრებთან შედარებით არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს სექსუალური 
უმცირესობების წარმომადგენელ პირებს და უზღუდავს მათ პირადი და ოჯახური ცხოვრების 
უფლებას. იოგიოკარტას პრინციპების თანახმად, ცოლქმრული ვიზიტები პარტნიორის სქესის 
მიუხედავად თანაბრად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველა პატიმრისთვისა და დაკავებულისთვის.90 
რეგისტრირებულ ქორწინებასთან დაკავშირებული ჩანაწერი აგრეთვე დაბრკოლებას წარმოადგენს 
არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პატიმრებისთვის და მათ შორის უმცირესობების 
წარმომადგენელ და უცხო ქვეყნის მოქალაქე მსჯავრდებულებისთვის. ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილ იქნა, რომ ოჯახად ითვლებიან დაუქორწინებელი 
წყვილებიც, რომლებსაც მრავალწლიანი თანაცხოვრება აქვთ.91 ნიშანდობლივია, რომ უმცირესობის 

84  იხ. ზემოთ, სქოლიო N43
85  იხ. ზემოთ, სქოლიო N43, გამონაკლისია მე-2 დაწესებულება.
86  მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2018)5 წევრი სახელმწიფოებისთვის, ბავშვებზე, რომელთაც 
ჰყავთ პატიმარი მშობლები, 4 აპრილი, 2018 წ.
87  წპკ 25-ე წესი.
88  პატიმრობის კოდექსის 172 მუხლის მეორე ნაწილი. 
89  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1151-ე მუხლი.
90  იოგაკარტას პრინციპები, მე-2 პრინციპი (თანასწორობის უფლების და დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ), 
მარტი 2007.
91  პეტროვი ბულგარეთის წინააღმდეგ, N 15197//02, 22 მაისი 2008 წელი პარ. 51 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%
22itemid%22:[%22001-86454%22]}.
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წარმომადგენელი (რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური) და უცხო ქვეყნის არმქონე მოქალაქე 
პატიმრებთან დაკავშირებით არ მოგვეწოდა პაემნით სარგებლობის, მათ შორის, ხანგრძლივი 
პაემნით სარგებლობის სტატისტიკური მონაცემები.
პატიმრებს უნდა მიეცეთ საშუალება რეგულარულად შეიტყონ საზოგადოებრივი საქმეების 
შესახებ და ამისათვის გამოიწერონ და იკითხონ გაზეთები, პერიოდული გამოცემები და სხვა 
პუბლიკაციები, მოუსმინონ რადიოს ან სატელევიზიო გადაცემებს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 
კონკრეტული აკრძალვაა დაწესებული სასამართლო ხელისუფლების მიერ გარკვეული პერიოდის 
განმავლობაში ინდივიდუალურ შემთხვევაში.92 უცხოელ პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება, რომ 
რეგულარულად იყვნენ ინფორმირებული საზოგადოებრივი საკითხების შესახებ მათთვის გასაგებ 
ენაზე გაზეთების, პერიოდული და სხვა გამოცემების გამოწერით.93 გარდა ამისა, შესაძლებლობის 
ფარგლებში უცხოელ პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ ხელმისაწვდომობა მათთვის გასაგებ ენაზე რადიო 
და ტელემაუწყებლობაზე ან კომუნიკაციის სხვა საშუალებებზე.94 ეროვნულ კანონმდებლობაში 
რადიო და ტელემაუწყებლობით სარგებლობის შესაძლებლობა და შესაბამისი პროცედურა 
გათვალისწინებულია პატიმრობის კოდექსით.95 კანონმდებლობით აგრეთვე გათვალისწინებულია 
პრესით სარგებლობის შესაძლებლობასაც,96 ამასთანავე პატიმარს საკუთარი სახსრებით შეუძლია 
გამოიწეროს და მიიღოს ჟურნალ-გაზეთები.97 
#2 დაწესებულებაში თვეში ერთხელ იგზავნება განახლებული პრესა თურქულ და აზერბაიჯანულ 
ენებზე. ამასთან, დაწესებულებაში არის ორი თურქული და ერთი აზერბაიჯანული ტელეარხი. 
#12 დაწესებულებაში ჟურნალ-გაზეთები ხელმისაწვდომია ინგლისურ, სომხურ და აზერბაიჯანულ 
ენებზე და არის ერთი აზერბაიჯანული არხი. #3 დაწესებულებაში ბიბლიოთეკიდან მიეწოდებათ 
ჟურნალ-გაზეთები რუსულ, თურქულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე, ხოლო მაუწყებლობა 
ხდება რუსულ, თურქულ და აზერბაიჯანულ ენებზე (ერთი თურქული და ერთი აზერბაიჯანული არხი). 
#8 დაწესებულებაში ხელმისაწვდომია აზერბაიჯანული „გურჯისტანი“, სომხური ვრასტანი, რისი 
პერიოდულად განახლება ხდება დაწესებულების მიერ. აქვე ხელმისაწვდომია ერთი თურქული და 
ერთი აზერბაიჯანული არხი. 
პრესაზე ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული 
მდგომარეობა განსხვავებულია. დაწესებულებებიდან მიღებული ოფიციალური ინფორმაციის 
შესწავლის შედეგად, დგინდება, რომ N3, N12 და N14 დაწესებულებებში ჟურნალ-გაზეთები 
ხელმისაწვდომია ბიბლიოთეკაში, თუმცა უცნობია რა პერიოდულობით მარაგდება პრესით 
ბიბლიოთეკა. N2 დაწესებულებაში თვეში ერთხელ განახლებადი პრესა ხელმისაწვდომია 
თურქულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. აქვე აღსანიშნავია, რომ N8, N17, და N19 დაწესებულებებში 
პატიმრებისთვის ხელმისაწვდომია გაზეთები აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე. აუცილებელია, რომ 
დაწესებულებებში არსებული ჟურნალ-გაზეთები იყოს მრავალფეროვანი, ამასთან იყოს სხვადასხვა 
ენაზე, რათა ყველა პატიმარს ჰქონდეს შესაძლებლობა, სურვილის შემთხვევაში გაეცნოს მათ.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ნათლად იკვეთება, რომ პატიმრებს არ აქვთ პრესისა და 
ტელე-რადიო მაუწყებლობის ფართო არჩევანი. ამასთან, მნიშნველოვანია პატიმრებისთვის 
ხელმისაწვდომი იყოს გარე სამყაროსთან კონტაქტი ისეთი ფორმით, რომელიც საზოგადოებაში 
რეინტეგრაციისა და მათი პიროვნული განვითარებისთვის იქნება პოზიტიური.

რეკომენდაციები:
• სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა პენიტენციური დაწესებულებები უზრუნველყოს ვიდეო 

პაემნის უფლებით სარგებლობისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურით, სადაც ამის საჭიროება დგას;
• სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ოჯახთან მყარი 

კავშირის შენარჩუნების მიზნით განიხილოს ვიდეოპაემნის უცხო ქვეყნიდან განხორციელებისა 
და შემდგომში მისი რეალიზაციის შესაძლებლობა;

• განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის საფუძველზეც მაღალი რისკის 
დაწესებულებაში განთავსებულ პატიმრებს მიეცემათ ვიდეო პაემნის განხორციელების 
შესაძლებლობა;

92  24.10-ე წესი.
93  ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია უცხოელი პატიმრების შესახებ, პუნქტი 23.1.
94  იქვე, პუნქტი 23.2.
95  პატიმრობის კოდექსის მე-20 მუხლი.
96  პატიმრობის კოდექსის 14-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი.
97  იქვე, მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტი.
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• სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა მიმართოს ძალისხმევა, რათა გადახდისუუნარო 
უცხო ქვეყნის ან მოქალაქეობის არმქონე პატიმრებს სრულად ან ნაწილობრივ დაუფინანსდეს 
ოჯახის წევრებთან და ახლო ნათესავებთან კონტაქტის საფასური (მაგ: წერილები, სატელეფონო 
ზარები);

• კანონმდებლობაში განხორციელდეს ცვლილებები, რის შედეგადაც პატიმრებს შვილებთან 
მყარი კონტაქტის შენარჩუნების მიზნით ექნებათ დამატებით სამართლებრივი გარანტიები და 
ტექნიკური შესაძლებლობები;

• უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან მოქალაქეობის არმქონე პატიმრებისთვის განხორციელდეს მათთვის 
გასაგებ ენაზე ჟურნალ-გაზეთების რეგულარული განახლება და მიწოდება;

• უცხო ქვეყნის ან მოქალაქეობის არმქონე პატიმრებისთვის ტელე-რადიო მაუწყებლობა 
განხორციელდეს მათთვის გასაგებ ენაზე და დაემატოს შესაბამისი არხები.

რელიგია

მონაცემების შესწავლისა და დამუშავების შედეგად, გამოიკვეთა, რომ სასჯელაღსრულების 
სისტემაში რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი პირებისთვის კანონმდებლობა 
პრაქტიკულად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, გარდა რელიგიური და ეთნიკური ნიშნის 
მქონე პატიმრებისთვის ტანისამოსის და საკვების მიღების ხელშეწყობისა. პრატიკაში, პენიტენციური 
დაწესებულების პოლიტიკიდან გამომდინარე, ამ ჯგუფს მიკუთვნებული პატიმრებისთვის 
ხელმისაწვდომი არ არის საკულტო საგნები, სპეციფიური საკვები (მაგ. მარხვის პერიოდში) და 
რელიგიური ლიტერატურა. 
პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებულ პატიმრებს არ უნდა შეეზღუდოთ აზრის, სინდისის 
და რელიგიის თავისუფლება. დაუშვებელია რელიგიური ნიშნით პირების დისკრიმინაცია. სხვა 
თავისუფლებააღკვეთილებს და რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლებს თანაბრად უნდა 
ჰქონდეთ რიტუალებში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა.98 სასჯელაღსრულების სისტემას 
გააჩნია პოზიტიური ვალდებულება, რათა უზრუნველყოს აღნიშნული ჯგუფისთვის კერძო და 
კოლექტიურ ლოცვაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა. დაწესებულებაში ხელმისაწვდომი 
უნდა იყოს რელიგიური წარმომადგენლების ვიზიტები და სხვა სპეციფიური საჭიროებები: ობიექტები, 
საკულტო საგნები და მასალები. 
მიზანშეწონილია, უცხოელი, ეთნიკური და რასობრივი უმცირესობების აღჭურვა მკვიდრი 
მოსახლეობის შესაძლებლობების თანაბრად, რათა არ განიცადონ იზოლაცია საკუთარი 
კულტურისა და ტრადიციებისგან. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად მნიშვნელოვანია, რომ მათ 
შეძლონ დაიკმაყოფილონ რელიგიური თუ სულიერი რწმენის მოთხოვნილებები და მიეცეთ საჭირო 
რიტუალების სრულფასოვნად შესრულების შესაძლებლობა. ხსენებული სტანდარტი გამყარებულია 
რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი ორგანიზაციის, წინამძღვრის ან ასეთი კონფესიის 
წევრებთან შეხვედრის უფლებით.99 ამასთანავე, საჭიროების შემთხვევაში, მოწყვლად ჯგუფებს 
უნდა მიეწოდოთ რიტუალისათვის საჭირო სპეციალური ჰიგიენური საშუალებები.100 ამ უფლების 
განხორციელებისას, ბარიერს, როგორც წესი, წარმოადგენს დისკრიმინაციული მიდგომა ან 
ცნობიერების ნაკლებობა.
აზრის, სინდისა და რელიგიის თავისუფლების უფლება მოიცავს, inter alia, თავისუფლებას, პირს 
ჰქონდეს ან არ ჰქონდეს რელიგიური მრწამსი და იყოს ან არ იყოს რელიგიის მიმდევარი. ამ 
სტანდარტს ეფუძნება პატიმართა მოპყრობის მინიმალური წესები, შესაბამისად რელიგიისა და 
მრწამსის გამოვლენისთანავე პენიტენციურ დაწესებულებას ეკისრება პოზიტიური ვალდებულება 
- უზრუნველყოს პატიმრებისთვის სპეციფიური რელიგიური საჭიროებები, რომელიც მოიცავს 
განთავსების ადგილის, ჰიგიენის, ტანსაცმლის, თეთრეულის, საკვების, სწავლის, რელიგიური 
გაზეთებისა და წიგნების მიწოდებას.101 
რელიგიურ რიტუალებში მონაწილეობის მიღება ასევე გულისხმობს საჭიროებების მიხედვით 

98  ნელსონ მანდელას წესები, წესი 2.1.
99  მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2012)12, წესი 30.2.
100  ევროპული ციხის წესები, წესი 29.2.
101 Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, François Crépeau, Detention of Migrants in an 
Irregular Situation A/HRC/20/24, პარა. 29.



20

კვების რაციონის შერჩევასა და უზრუნველყოფას, რომლის ხელშეწყობის ვალდებულებაც აქვს 
პენიტენციურ დაწესებულებას. პატიმრებს უნდა მიეცეთ უფლება დაიცვან სპეციალური მარხვა ან 
დიეტა. პოზიტიურ პრაქტიკად შეიძლება მივიჩნიოთ საკვების თბილ მდგომარეობაში მიწოდება 
იმ დროისთვის, როდესაც მათი მიღება უწევთ რელიგიურ უმცირესობებს. თუმცა პენიტენციურ 
დაწესებულებაში პრობლემას წარმოადგენს ის გარემოება, რომ საკვების მომზადებისას არ ხდება 
სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენელთა საჭიროებების გათვალისწინება, რის 
გამოც ისინი ხშირად უარს აცხადებენ შეთავაზებული საკვების მიღებაზე.
ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად, პატიმრებს უფლება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ რელიგიურ 
ღონისძიებებში,102 ასევე, იქონიონ და ისარგებლონ რელიგიური ლიტერატურითა და საკულტო 
საგნებით.103 მოცემული ნორმა ერთგვარად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტს, რაც იწვევს 
პოზიტიურ დამოკიდებულებას. დამატებით, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი104 განსაზღვრავს 
ამ უფლებით სარგებლობის პროცედურებს, რომლის თანახმადაც პატიმრებს შეუძლიათ 
რელიგიური რიტუალების შესრულება საკანში, ან შესაძლებლობის არსებობისას, ამ მიზნით 
მოწყობილ შენობებში.105 პენიტენციური დაწესებულებიდან მიღებული პასუხების თანახმად,106 რიგ 
შემთხვევაში არ იკვეთება, კონკრეტულად სად და როგორ ასრულებენ რელიგიური უმცირესობის 
წარმომადგენლები შესაბამის რიტუალებს, ასევე ზემოხსენებული ნორმის პრაქტიკაში აღსრულება 
არ ხდება თანასწორობის პრინციპების დაცვით, ვინაიდან ყველა დაწესებულებაში ფუნქციონირებს 
მხოლოდ მართლმადიდებლური კუთხე, გარდა პენიტენციური დეპარტამენტის N16 დაწესებულებისა, 
ხოლო სხვა რელიგიისა თუ კონფესიის წარმომადგენლებს რიტუალების შესრულების შესაძლებლობა 
ეძლევათ მხოლოდ საკანში. ვინაიდან პირს თავისუფლების აღკვეთის შედეგად ისედაც ეზღუდება 
უფლებები, მნიშნველოვანია, რომ პენიტენციურმა დაწესებულებამ პატიმრები დამატებით არ 
მოაქციოს მარწუხებში მოუქნელი მექანიზმებით. 
სასჯელაღსრულების სისტემამ უნდა გაითვალისწინოს პატიმრების კულტურულ-რელიგიური, 
ტრადიციისა თუ მრწამსის აღმსარებლობის საჭიროება და შეუქმნას კომფორტული გარემო, სადაც 
მსჯავრდებულებს საშუალება მიეცემათ განეწყონ სულიერად და ფსიქოლოგიურად, რათა შეასრულონ 
რელიგიური რიტუალები. ასევე, სისტემის მმართველობა უნდა მიისწრაფოდეს დემოკრატიული 
საზოგადოების ჩამოყალიბებისაკენ.  უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან მოქალაქეობის არმქონე პირებს, 
ისევე როგორც ეთნიკური ან რასობრივი უმცირესობის წარმომადგენლებს, მაქსიმალურად 
უნდა შეეწყოს ხელი მკვიდრ მოსახლეობასთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ამ ღონისძიებების 
განხორციელება მოითხოვს ინდივიდუალური საჭიროებების განსაზღვრას ჯგუფებისთვის და 
შესაბამისი სტრატეგიის შემუშავებას, რომლის უქონლობამაც შესაძლოა ხელი შეუშალოს საკანში 
ლოცვის ან რიტუალის შესრულების პროცედურებს და გამოიწვიოს ამ პირთა დისკრიმინაცია. 
ამასთანავე, რელიგიის ან მრწამსის გამოვლინების თავისუფლება არ არის მხოლოდ ინდივიდუალური 
უფლება - ის შეიძლება იყოს კოლექტიური, როგორც ეს აღიარებულია კონვენციით.107 ყოველივე 
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, რელიგიური რიტუალებისთვის გამოყოფილი სპეციალური 
შენობა ან საკანი, რომელიც გამოყოფილია მხოლოდ უმრავლესობისთვის, არ არის მორგებული 
უმცირესობის საჭიროებებზე. 
პრაქტიკაში ასევე იკვეთება რელიგიური ლიტერატურაზე და საკულტო ნივთებზე ხელმისაწვდომობის 
პრობლემა. პენიტენციური დაწესებულებიდან მიღებული პასუხების108 თანახმად, დაწესებულების 
ტერიტორიაზე არსებულ ბიბლიოთეკაში მოიპოვება მხოლოდ მართლმადიდებლური ლიტერატურა 
ქართულ ენაზე, ამასთან მხოლოდ ერთი დაწესებულება აღნიშნავს,109 რომ რელიგიური უმცირესობისა 
და აღმსარებლებისთვის ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნები ხელმისაწვდომია, თუმცა ბუნდოვანია 
აღნიშნული უფლების რეალიზაციის საკითხი, ვინაიდან არ არის დასახელებული, თუ რომელი 
ლიტერატურა რა ენებზეა ხელმისაწვდომი ან რომელი რელიგიის წარმომადგლებისთვის. 
პოზიტიურ დამოკიდებულებას იმსახურებს ის ფაქტი, რომ დასახელებული უმცირესობის 
წარმომადგენლებისთვის ხელმისაწვდომია, როგორც რელიგიური ლიტერატურის, ისე საკულტო 
102  პატიმრობის კოდექსი მე-14 მუხლის პირველი პუნქტი „გ“ ქვეპუნქტი.
103 იქვე, მე-3 პუნქტი. 
104 2010 წლის 30 დეკემბრის  საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა მინისტრის N187 ბრძანება.
105 იქვე, მუხლი 4.
106 12.09.2018 წლის N51800839878; 14.09.2018 წლის N81800847304; 13.09.2018 წლის N31800840199; 
13.09.2018 წლის N9180084465; 10.09.2018 წლის N61800830904; 10.09.2018 წლის N11800830639; 07.09.2018 
წლის N01800823438; 03.09.2018 წლის N01800802747; 06.09.2018 წლის N01800829603 წერილი; 05.09.2018 წლის 
N91800814996 და 11.09.2018 წლის N91800834039 წერილები.
107 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-9 მუხლით გათვალისწინებული სიტყვებით „სხვებთან ერთად“.
108 გარდა N8 დაწესებულებისა, ასევე იხ. სქოლიო N10.
109 2018 წლის 03 სექტემბრის N01800802747 წერილი; N2 დაწესებულება.
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ნიშნების ამანათის სახით მიღება, თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან 
მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის ამ უფლების რეალიზაცია ხშირად წარმოადგენს პრობლემას, 
მათი ახლო ნათესავების გეოგრაფიული ფაქტორისა და ვიზიტების სიმცირის გათვალისწინებით.110 
დადებით ფაქტორს წარმოადგენს პენიტენციური დაწესებულების პრაქტიკა, რომლის თანახმადაც 
რელიგიური ორგანიზაციებიდან, საპატრიარქოდან და საელჩოებიდან მიღებული რელიგიური 
ლიტერატურა ხელმისაწვდომია პატიმრებისთვის. თუმცა დაწესებულების ადმინისტრაცია, 
ისევე როგორც დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებული მაღაზია, ვერ უზრუნველყოფს 
მსჯავრდებულთათვის საკულტო ნივთებით მომარაგებას და მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად 
პატიმრებს აქვთ ასეთი ნივთების ქონის უფლება, პრაქტიკულად ისინი მოკლებული არიან ამ უფლების 
რეალიზაციის შესაძლებლობას. პენიტენციური დაწესებულებიდან მიღებული პასუხების111 თანახმად, 
პატიმრებს შეუძლიათ ასეთი ნივთები მიიღონ ამანათის სახით, ან შეიძინონ ისეთი რელიგიური 
საჭიროებების ნივთები როგორიცაა: არაძვირფასი ლითონის ჯვარი, საკმეველი, სანთელი, ხატი და 
ა.შ. აღნიშნული ჩამონათვალი კი, ასევე, არ ითვალისწინებს რელიგიური უმცირესობის საჭიროებებს. 
თვალსაწიერს მიღმა არ დარჩენილა რელიგიური საჭიროებებიდან გამომდინარე სპეციფიურ 
ტანისამოსზე ხელმისაწვდომობის საკითხი. პენიტენციური დაწესებულებიდან მიღებული პასუხის 
თანახმად, თითოეული მათგანი მითითებას აკეთებს დაწესებულების დებულებაზე, რომლის 
თანახმადაც განსაზღვრულია, თუ რა სახის ტანისამოსის ტარება ეკრძალება მსჯავრდებულს. 
შესაბამისად, აღნიშნული პრაქტიკა რჩება ბუნდოვანი და გაუგებარია, აქვთ თუ არა პატიმრებს 
ხელმისაწვდომობა ატარონ რელიგიური ტანისამოსი.

რეკომენდაცია:
• სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი 

პატიმრებისთვის  პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებულ მაღაზიაში უზრუ-
ნველყოს   სპეციფიური რელიგიური ინვენტარის (საკულტო ნიშნების, ჰიგიენური საშუალებების) 
შეტანა; 

• სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი 
პატიმრებისთვის პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე უზრუნველყოს რელიგიური 
კუთხის (მაგ. ცაკლე სივრცის/საკნის) მოწყობა;

• სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი 
პატიმრებისთვის პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებულ ბიბლიოთეკაში 
უზრუნველყოს რელიგიური ლიტერატურის შეძენა და ხელმისაწვდომობა.

უსაფრთხოება

მონაცემების შესწავლისა და დამუშავების შედეგად, გამოიკვეთა, რომ სასჯელაღსრულების სისტემის 
მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს სუბკულტურა. უმცირესობის ჯგუფებთან მიმართებით კი არ 
არის დამუშავებული სტრატეგია და უსაფრთხოების მექანიზმების გამოყენების სტანდარტები. ასეთი 
სამოქმედო გეგმის დანაკლისი კი იწვევს დისკრიმინაციულ და ანტაგონისტურ დამოკიდებულებას, 
როგორც პატიმრებს შორის, ასევე პერსონალის მიმართ.
უსაფრთხოება მოიცავს პატიმართა შორის ძალადობის, ხანძრის და სხვა საგანგებო სიტუაციების 
პრევენციას, პატიმართა და დაწესებულებაში მომუშავე პერსონალისთვის უსაფრთხო სამუშაო 
გარემოს უზრუნველყოფას, ასევე სუიციდის და თვითდაზიანების პრევენციას.
საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად,112 ინდივიდუალურად უნდა შეფასდეს პატიმრების 
მიმართ გამოყენებული უსაფრთხოების ზომები, რომელიც უნდა იყოს მინიმალური მათი 
უსაფრთხო პატიმრობისთვის. პირველ რიგში, შეფასების საგანს წარმოადგენს რისკი, რომელსაც 
თავისუფლებააღკვეთილი პირები უქმნიან საზოგადოებას. შესაბამისად, ამ რისკ-ფაქტორის 
110 იხ. წინამდებარე ანგარიში „გარე სამყაროსთან კონტაქტის“ თავი.
111  აქვე, იხ. სქოლიო N10.
112  ციხის ევროპული წესები, წესი 51.1; 51.3.
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გამოკვლევის კრიტერიუმს წარმოადგენს მათი პენიტენციური დაწესებულებიდან დამოუკიდებლად 
ან სხვისი დახმარებით გაქცევის შესაძლებლობის შეფასება. ამასთანავე, ასეთი სახის უსაფრთხოების 
ღონისძიებები განმტკიცებული უნდა იყოს დინამიური უსაფრთხოების მეშვეობით, რომელსაც 
უზრუნველყოფს პერსონალი, ვინც კარგად იცნობს მათი კონტროლის ქვეშ მყოფ პატიმრებს.113 რა 
თქმა უნდა, ასეთი მაღალი სტანდარტის მქონე უსაფრთხოების ღონისძიებას გააჩნია პატიმრებისთვის 
დამცავი გარანტია, რომელსაც წარმოადგენს - რეგულარული გადასინჯვის მექანიზმი.114 
უსაფრთხოების ღონისძიების და პატიმრის რისკის განმსაზღვრელ ფაქტორს, აპრიორი, 
თავისუფლებააღკვეთილი პირების მოქალაქეობა, კულტურა ან რელიგია არ წარმოადგენს, 
თუმცა სხვადასხვა ჯგუფს მიკუთვნებული პატიმრების საჭიროებების კვლევა და სხვადასხვა 
ხასიათის ინციდენტების მონაცემების დამუშავება, დაწესებულებას მისცემს შესაძლებლობას 
დააიდენტიფიციროს პოტენციური რისკები და ხელი შეუწყოს მოწყვლად ჯგუფებს მიკუთვნებული 
პატიმრების უფლებების დაცვას და რეალიზებას. 
ნიშანდობლივია, რომ პატიმრებს შეზღუდული აქვთ ერთ-ერთი ფუნდამენტური -  თავისუფლების 
უფლება, ხოლო დამნაშავეთა სასჯელის განსაზღვრა მიზნად საზოგადოების დაცვას ისახავს. 
დემოკრატიული სახელმწიფოს უპირველეს მოვალეობას წარმოადგენს მოსახლეობის დაცვა და 
უსაფრთოხება, თუმცა მნიშნველოვანია გავიაზროთ, რომ მხოლოდ სასჯელაღსრულების სისტემის 
შეფასების შედეგად შეგვიძლია განვსაზღვროთ, რამდენად აღსრულდა და მოქმედებს სახელმწიფო 
უსაფრთხოების მექანიზმი. აქედან გამომდინარე, სასჯელაღსრულების სისტემა პატიმრებისთვის 
უნდა ქმნიდეს საზოგადოებაში რეინტეგრაციის, ნოვატორულ აწმყოზე მორგებულ სისტემას და 
არ უნდა წარმოადგენდეს კრიმინალურ საწყობს.115 სწორედ ეს გარემოება მიუთითებს, რომ 
სასჯელაღსრულების სისტემაში უსაფრთხოების დაცვა პრაქტიკაში საკმაოდ რთულია. ადამიანის 
უფლებებსა და მათ სამართლებრივ შეზღუდვას შორის „ბეწვის ხიდია“. შესაბამისად, პენიტენციურმა 
დაწესებულებამ ყველა საშუალება უნდა გამოიყენოს უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, 
ურთიერთპატივისცემის, შემწყნარებლობის გაძლიერებისა და კონფლიქტების თავიდან აცილების 
მიზნით, რომელიც შესაძლოა წარმოიშვას სხვადასხვა წარმომავლობის მქონე პატიმრებს ან ციხის 
თანამშრომლებს შორის.116 ამ მიზნის მისაღწევად პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლებმა 
უნდა უზრუნველყონ დინამიური უსაფრთხოების პროცესების დაცვა.117

უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის ან მოქალაქეობის არმქონე პირების, ისევე როგორც ეთნიკური 
რელიგიური და რასობრივი უმცირესობის წარმომადგენელი ჯგუფების მიმართ საჭიროა მეტი 
მობილიზაცია, რათა პენიტენციურმა დაწესებულებამ უზრუნველყოს მათი დაცვა. აუცილებელია 
პენიტენციურმა დეპარტამენტმა გააანალიზოს, რომ ამ უმცირესობის წარმომადგენელი ჯგუფებისთვის 
გაუგებარია მართლმსაჯულების და სამართალწარმოების სისტემა, რადგან მიჩვეულები არიან 
განსახვავებულ კულტურას და ცხოვრების რეჟიმს. შესაბამისად, მათი დაცვა რასობრივი, რელიგიური 
ან ეთნიკური შეურაცხყოფისა და ძალადობისგან წარმოადგენს ერთგვარ გამოწვევას. პენიტენციური 
დაწესებულებაში განთავსებამდე მიზანშეწონილია შეფასდეს იმ პატიმართა პოტენციური რისკ-
ფაქტორები, ვისთან ერთადაც დაგეგმილია მათი მოთავსება.118

უმცირესობათა ამ ჯგუფების სეგრეგაცია და სხვა პატიმრებისგან განცალკევებით მოთავსება არ 
წარმოადგენს კარგ პრაქტიკას, პირიქით მნიშნველოვანია მათი „ციხის საზოგადოებაში“ ინტეგრაცია 
და თანასწორობის პრინციპის შენარჩუნება, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა სპეციფიური საჭიროებების 
მაქსიმალურ ხელმისაწვდომობას.119 ხსენებული მიდგომა ხელს უწყობს დისკრიმინაციის პრევენციას.
ამას გარდა, მნიშვნელოვანია ენის ბარიერის დაძლევა. აუცილებელია პენიტენციური დაწესებულების 
რეჟიმისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების უმცირესობათა ჯგუფებისათვის გასაგებ ენაზე მიწოდება, 
რათა კომუნიკაციის პრობლემამ არ გამოიწვიოს პატიმრების იზოლაცია/თვითიზოლაცია. 
ამასთანავე, მნიშნველოვანია დისციპლინური სამართალწარმოების სისტემაში მათი სრულფასოვანი 
მონაწილეობა, რის გამოც დაწესებულებამ, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა უზრუნველყოს თარჯიმნის 
მომსახურება.120 
113 იქვე, წესი 51.2.
114  იქვე, წესი 51.5.
115  2016 წლის ნოემბრის ინგლისის იუსტიციის სამინისტროს რეფორმა, პარა. 2.  (Presented to Parliament by the 
Lord Chancellor and Secretary of State for Justice by Command of Her Majesty) ხელმისაწვდომია: (https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/565014/cm-9350-prison-safety-and-
reform-_web_.pdf ).
116  მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec (2012)12 წესი, 32.3.
117  იქვე, წესი 32.1.
118  ციხის ევროპული წესები, წესი 52.3 და 52.1.
119  2009 წლის გაერის სახელმძღვანელო პრინციპი სპეციალური საჭიროების მქოენ პატიმრების თაობაზე, (Hand-
book on Prisoners with special needs) პარა. 4.2.4.
120  იქვე, პარა. 2.4 
(ასევე, EU Foreign Prisoners Project, Conference Paper, p. 17).
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პატიმრების დაცვის არსებით მექანიზმს წარმოადგენს სამართალწარმოების პროცესში მათი 
ჩართულობის უზრუნველყოფა. საერთაშორისო სახელმძღვანელოების თანახმად, მოწყვლადი 
ჯგუფების მიმართ გამოყენებული სასჯელი დისკრიმინაციის პირდაპირპროპორციული შეიძლება 
იყოს.121 პენიტენციური დაწესებულებიდან მიღებული პასუხების თანახმად, ამ ჯგუფებს მიკუთვნებული 
პატიმრების მიმართ გამოყენებული დისციპლინური სახდელების თაობაზე სტატისტიკური ინფორმაცია 
არ მუშავდება, რაც შეუძლებელს ხდის საკითხის შესწავლას და სავარაუდო ხარვეზების გამოკვეთას, 
მათ შორის სასჯელის გამოყენებისას ან/და ინციდენტების რაოდენობის გათვალისწინებით 
სავარაუდო არათანასწორი მოპყრობის ფაქტების იდენტიფიცირებას. ამასთანავე, გასაჩივრების 
მოქმედი მექანიზმი არ არის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებსა და მოქალაქეობის არმქონე პირებზე 
მორგებული, ვინაიდან ბაჟის გადახდისა და ინტერესების დამცველის მოძიების პროცესი მათთვის 
არაა მარტივად ხელმისაწვდომი.
უცხო ქვეყნის ან მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის, ისევე როგორც უმცირესობათა 
ჯგუფებისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია სამართლებრივი გარანტიების არსებობა, 
ვინაიდან მათთვის განსაკუთრებით რთულია ინტეგრაციის პროცესების გავლა, ხოლო დამატებით 
უსაფრთხოების ღონისძიებები (მაგ. მუდმივი იზოლაცია) იწვევს მათ არაპროპორციულ შეზღუდვას. 
პენიტენციური დაწესებულებიდან მიღებული პასუხების122 თანახმად, ამ მოწყვლად ჯგუფთან 
მიმართებით უსაფრთხოების ღონისძიებების გამოყენების თაობაზე არ არსებობს სტატისტიკური 
ინფორმაცია, რაც ასევე, მეტყველებს, რომ ტენდენციების და ამ ჯგუფის სპეციფიური საჭიროებების 
კვლევა და მათზე რეაგირების თუ პრევენციის მექანიზმების შემუშავება და დანერგვა არ ხდება.
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშში123 აღნიშნულია, რომ პატიმრების განცალკევების 
შესახებ პენიტენციური დაწესებულების დირექტორი ბრძანებას ცალკე არ გამოსცემს და პატიმრის 
ფაქტობრივი განცალკევება ხდება მის მიმართ ვიზუალური მეთვალყურეობის დაწესების შესახებ 
გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით სხვა საკანში გადაყვანის გზით. ასევე, პენიტენციურ 
დაწესებულებაში სისტემურ ხასიათს ატარებს პატიმრების განმარტოებით მოთავსება კანონით 
განსაზღვრული პროცედურების დაცვის გარეშე, ხოლო გადაწყვეტილების სავალდებულო წესით 
გადასინჯვის მექანიზმის შესახებ რეკომენდაცია არ შესრულდა. ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს განმარტებით,124 მსჯავრდებულის იზოლაცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 
განუსაზღვრელი ვადით.
დამატებით უნდა აღნიშნოს, რომ დახურული და მაღალი რისკის პენიტენციურ დაწესებულებებში 
საკნების მნიშვნელოვან ნაწილში ხორციელდება ვიზუალური ან/და ელექტრონული მეთვალყურეობა 
და კონტროლი.125 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი (CPT) დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს 
ვიზუალური ან/და ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობისა და კონტროლის თაობაზე 
მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთებულობას და მიუთითებს, რომ სათანადო დასაბუთების 
გარეშე აღნიშნული ღონისძიების გამოყენება შეიძლება ჩაითვალოს პატიმრის პირადი ცხოვრების 
ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევად.126 ერთის მხრივ, ეროვნული კანონმდებლობა 
ითვალისწინებს, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება უნდა იყოს 
დასაბუთებული და მიზნის პროპორციული, თუმცა ვალდებულება იმისა, რომ ყოველ კონკრეტულ 
შემთხვევაში აუცილებელია ბრძანებაში მიეთითოს იმ ფაქტორებისა და გარემოებების ერთობლიობა, 
რომლებმაც განაპირობა ამ ღონისძიების გამოყენების აუცილებლობა, განსაზღვრული არაა. 
კანონმდებლობა საერთოდ არ ითვალისწინებს იმ გარემოების დასაბუთებას, თუ რატომ არ არის 
ეფექტური სხვა საშუალებების გამოყენება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, რაც მნიშვნელოვანია 
რათა ბრძანების შინაარსი იყოს გასაგები და არა შაბლონური ხასიათის.
121 გაეროს ოფისი ნარკოტიკებთან და დანაშაულთან დაკავშირებით, სახელმძღვანელო პრინციპები 
განსაკუთრებული რისკის პატიმრების მენეჯმენტი, გვ.105, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე ვებგვერდზე: https://
www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_Needs.pdf (ბოლოს ნანახია 12.10.2018 
წელს). 
122 12.09.2018 წლის N51800839896; 13.09.2018 წლის N51800844151; 14.09.2018 წლის N618000847302; 
12.09.2018 წლის N71800839898; 13.09.2018 წლის N01800840204; 13.09.2018 წლის N201800844068; 13.09.2018 
წლის N81800844064: 10.09.2018 წლის N91800830853; 10.09.2018 წლის N11800830855; 10.09.2018 წლის 
N41800830416; 10.09.2018 წლის N01800830476; 07.09.2018 წლის N11800823718; 07.09.2018 წლის N01800821827; 
07.09.2018 წლის N11800820720; 07.09.2018 წლის N91800820719; 07.09.2018 წლის N11800823907; 07.09.2018 
წლის N41800823883; 05.09.2018 წლის N81800813798; 06.09.2018 წლის N11800816347; 11.09.2018 წლის 
N21800834014; 11.09.2018 წლის N41800833972 წერილები.
123  2016 წლის სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 21.
124  RAMIREZ SANCHEZ v. FRANCE, 04.06.2006, 59450/00, პარა.145.
125  2015 წლის 19 მაისის N35 ბრძანება ვიზუალური ან/და ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობისა და 
კონტროლის განხორციელების, ჩანაწერების შენახვის, წაშლისა და განადგურების წესი.
126  წამების, არაადამიანური დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის ევროპული კომიტეტი (СPT), კომიტეტის 
ვიზიტი უკრაინაში 1-10 დეკემბერი 2012 წელი, პარა. 52.
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დახურული ტიპის და მაღალი რისკის პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებული პატიმრები, 
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დღე-ღამის განმავლობაში საკანში ატარებენ 23 საათს. ობიექტური 
შეფასებით არ არის მიზანშეწონილი მოცემული ვადით პატიმრების იზოლირება და განსაკუთრებით, 
უსაფრთხო საკნებში ხანგრძლივი დროით მოთავსება. ასეთი პრაქტიკა შესაძლოა გაუტოლდეს 
სასტიკ, არაადამიანურ და ღირსების შემლახავ მოპყრობას, რაც ზრდის ამ პატიმრების მხრიდან 
საკუთარი თავისთვის ან სხვა პირებისთვის საფრთხის შექმნის რისკს.127 სამწუხაროა, რომ ეროვნული 
კანონმდებლობით არ რეგულირდება პატიმრის განცალკევების მაქსიმალური ვადა და არსებობს 
მხოლოდ დაწესებულების დირექტორის დისკრეციული უფლებამოსილება. ასეთი მნიშვნელოვანი 
გარანტიის დანაკლისი ქმნის თვითნებობისა და შაბლონური ხასიათის გადაწყვეტილების მიღების 
მაღალ რისკს.  
რაც შეეხება დეესკალაციის ოთახში პატიმრების მოთავსებას, ვადა არის არაპროპორციული 
ამ ღონისძიების მიზნებისთვის. ამასთან, იგი იმეორებს უსაფრთხოების ერთ-ერთი128 არსებული 
ღონისძიების მიზნებს და ფუნქციას. ამავდროულად დამკვიდრებულია ღონისძიების აღსრულების 
მანკიერი პრაქტიკა, კერძოდ პენიტენციური დეპარტამენტიდან მიღებული პასუხების თანახმად, 
პატიმრებს ეზღუდებათ გასეირნების, პროდუქციის შესყიდვის და გარე სამყაროსთან კონტაქტის 
უფლება. ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ დაუშვებელია აღნიშნული ღონისძიებების სამედიცინო 
დაწესებულებაში გამოყენება.
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშიდან ნათლად იკვეთება უსაფრთხო ოთახში არსებული 
ფიზიკური გარემო, რომელიც სათანადოდ ვერ იცავს და არ გამორიცხავს იქ მყოფი პირის მიერ 
თვითდაზიანების მიყენების შესაძლებლობას. ამას გარდა, მონიტორინგის ჩატარების შედეგად, 
პრაქტიკაში გამოვლინდა, რომ დეესკალაციის ოთახში მოთავსებულ პირს სრულად ეზღუდება გარე 
სამყაროსთან კონტაქტი.129 
ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მისაღწევად ერთ-ერთ 
ყველაზე კარგ საშუალებას „დინამიური უსაფრთხოების“ კონცეფციის პრაქტიკაში განხორციელება 
წარმოადგენს. დინამიური უსაფრთხოების კონცეფცია ითვალისწინებს დაწესებულების პერსონალსა 
და პატიმართა შორის პოზიტიური ურთიერთობის უზრუნველყოფას სამართლიანი მოპყრობის 
პირობებში, ასევე რესოციალიზაციისა და საზოგადოებაში სამომავლო ინტეგრაციისკენ მიმართული 
აქტივობების არსებობას. პენიტენციური დაწესებულების პერსონალს გააზრებული უნდა ჰქონდეს, რომ 
პატიმრებთან ჰუმანური და სამართლიანი მოპყრობა ხელს უწყობს დაწესებულებაში მართლწესრიგისა 
და უსაფრთხოების შენარჩუნებას.130 ასეთი პრაქტიკის დანერგვისა და განხორციელების მიზნით, 
მიზანშეწონილია სასჯელაღსრულების სისტემამ არ განახორციელოს რეპრესიული და თვითნებური 
მიდგომა პატიმრების მიმართ და შეიმუშავოს განახლებული სტრატეგია, მიზნები, საზოგადოებრივი 
ინტერესებით გაჯერებული ხედვა და სამოქმედო გეგმა.
უსაფრთხოების სპეციალური საშუალებების გამოყენების თაობაზე სტატისტიკური და პრაქტიკული 
ინფორმაცია პენიტენციური დეპარტამენტიდან არ მოგვეწოდა, მათ შორის დასახელებულ მოწყვლად 
ჯგუფთან მიმართებით, რის გამოც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით პრაქტიკული პრობლემების 
იდენტიფიცირება შეუძლებელია.

127  გაეროს სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებში 2015 წელს საქართველოში განხორციელებული 
ვიზიტის შესახებ ანგარიშში (პარ. 85) აღნიშნავს: „სპეციალური მომხსენებელი ინფორმირებულ იქნა  იმასთან 
დაკავშირებით, რომ პრაქტიკაში პატიმრებმა შესაძლებელია რამდენიმე თვე გაატარონ  იზოლირების პირობებში 
და მიიჩნევს, რომ აღნიშნული შეიძლება წარმოადგენდეს სასტიკ, არაადამიანურ ან ღირსების შემლახავი 
მოპყრობას და წამებასაც კი გაუტოლდეს. ანგარიში ინგლისურ ენაზე ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: https://
documents-ddsზny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/273/24/PDF/G1527324.pdf?OpenElement)
[ბოლოს ნანახია: 30.08.2018]
128  პატიმრობის კოდექსი  57-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი.
129  სახალხო დამცველის ანგარიში, გვ. 155.
130 გაეროს ოფისი ნარკოტიკებთან და დანაშაულთან დაკავშირებით, სახელმძღვანელო პრინციპები 
განსაკუთრებული რისკის პატიმრების მენეჯმენტი, გვ. 81-86. ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე ვებგვერდზე: https://
www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_Needs.pdf (ბოლოს ნანახია 12.10.2018 
წელს)
შემდეგ მისამართზე: <http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/cljas/handbook_pim.pdf>(ბოლოს ნანახია 
30.08.2018).
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დაზიანება/თვითდაზიანება

დახურული და მაღალი რისკის დაწესებულებაში განთავსებული მსჯავრდებულები საკანში 
იმყოფებიან 23 საათი ყოველგვარი საინტერესო თავშესაქცევის და აქტივობების გარეშე. ასეთ მკაცრ 
პირობებში მყოფ პატიმრებს უყალიბდებათ ანტაგონისტური დამოკიდებულება, რაც აძლიერებს 
პროტესტის, უსამართლობის და უიმედობის განცდას. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ უცხო ქვეყნის და 
მოქალაქეობის არმქონე პირებს აქვთ ენის ბარიერი, რის გამოც ხშირად ვერ იგებენ კონკრეტულ 
მითითებს რეჟიმის საჭიროებებთან დაკავშირებით, ხოლო მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ არსებული 
ელემენტარული სტიგმატიზაცია წარმოშობს თვითდაზიანების ან სუიციდის მცდელობის რისკს.
ნიშანდობლივია, რომ პენიტენციური დეპარტამენტის N2 დაწესებულების მიერ მოწოდებული 
ინფორმაციის თანახმად, გამოვლინდა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შორის ძალადობის შვიდი ფაქტი, 
ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს შორის კი ორი. უმცირესობათა ამ ჯგუფების მიმართ 
ასევე დაფიქსირდა თვითდაზიანების თერთმეტი ფაქტი. ეს მაჩვენებელი ცხრა თვის განმავლობაში 
საკმაოდ მაღალი და საგანგაშოა. ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ სხვა დაწესებულებებიდან 
მონაცემები არ მოგვეწოდა მათი დაუმუშავებლობის გამო. პოტენციური საფრთხეების შესახებ 
სასჯელაღსრულების სისტემამ უნდა შეიმუშავოს სტრატეგიული ხედვა, რომელიც მინიმუმ მსგავსი 
სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავებით უნდა დაიწყოს, რასაც სისტემური მიდგომა არ აქვს 
დაწესებულებების და დეპარტამენტის მხრიდან. 
საქართველოს სახალხო დამცველი ანგარიშში131 აღნიშნავს, რომ ავტოაგრესიული ქმედების 
ჩადენის ძირითად მიზეზად დახურული ტიპის დაწესებულებებში მოთავსებული მამაკაცი პატიმრების 
უმრავლესობა დაწესებულების თანამშრომლებთან ურთიერთობას ასახელებენ.
პენიტენციური დეპარტამენტიდან მიღებული პასუხების132 თანახმად, დაზიანებისა და 
თვითდაზიანების სტატისტიკა მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ არ წარმოებს. დადებითად უნდა 
აღინიშნოს პენიტენციური დეპარტამენტის N16 დაწესებულების პრაქტიკა, რომლის თანახმადაც, 
დაწესებულების თანამშრომლები პატიმარს თვითიზოლაციის მოთხოვნის შემთხვევაში სთავაზობენ 
რამდენიმე ალტერნატიულ ღონისძიებას, ხოლო იზოლირებით მოთავსებულ პატიმრებს ამოწმებენ 
ინტენსიურად დღის განმავლობაში. სხვა დაწესებულების დამოკიდებულებით კი იკვეთება, რომ 
სასჯელაღსრულების სისტემა გულგრილად ეკიდება მოწყვლადი ჯგუფის სპეციფიური საჭიროებების 
და რესოციალიზაციის პროგრამებში ჩართულობის გამოკვლევის საკითხს. აქედან გამომდინარე, 
მიზანშეწონილია სასჯელაღსრულების პოლიტიკა დაიხვეწოს და შემუშავდეს შესაბამისი 
სახელმძღვანელო პრინციპები.

იზოლაცია

პატიმართა იზოლაციის მიზანს წარმოადგენს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, თუმცა ზემოთ 
აღნიშნული ტენდეციის გათვალისწინებით, შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რომ იზოლაცია არის არა რაიმე 
საგამონაკლისო ღონისძიების გატარების, არამედ პენიტენციური სისტემის ყოველდღიური ყოფის 
ნაწილი. ნიშანდობლივია, რომ პენიტენციური დაწესებულების პერსონალი კისრულობს ზრუნვის 
ვალდებულებას, რაც მოიცავს თითოეული ინდივიდის დაცვას, როგორც სხვა თანამშრომლებისგან, 
ისე პატიმრებისგან, ვისაც მათი დაზიანება სურს. აღნიშნული ღონისძიებების გატარება, ხორციელდება 
პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის ბრძანებით, რომელიც ფორმალური ხასიათისაა და 
სამართლებრივ საფუძვლად, როგორც წესი, მითითებულია უსაფრთხოების ღონისძიება. ამასთან, 
აღსანიშნავია, რომ უმცირესობის ჯგუფების (რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური) და უცხო ქვეყნის 
მოქალაქეების თაობაზე ასეთი ღონისძიებების სტატისტიკური ინფორმაცია არ მოგვეწოდა, მათი 
არარსებობის გამო. 
ლგბტ პირები ამ თვალსაზრისით მაღალი რისკის მატარებელ კატეგორიას წარმოადგენს და მათ 
მიმართ პრაქტიკულად მუდმივად არსებობს საშიშროება სხვა პატიმრების მხრიდან დისკრიმინაციის, 

131  2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 46.
132  იხ. ზემოთ, სქოლიო N122.
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სიტყვიერი, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური შეურაცხყოფის. წამების პრევენციის კომიტეტი (CPT) 
აღნიშნავს, რომ ძალადობა მოიცავს გარემოებათა ფართო სპექტრს, დაწყებული სქესობრივი 
ძალადობის შეუმჩნეველი ფორმებიდან, დამთავრებული სრულიად ცხადი დაშინებებითა და 
სერიოზული ფიზიკური შეტაკებებით.133 ცალკეულ სიტუაციებში აღნიშნული მოწყვლადი კატეგორიის 
ინდივიდუალური ან ჯგუფური იზოლაცია ეფექტური დამცავი ღონისძიებაა, თუმცა ამ ჯგუფის 
იდენტიფიცირება არ უნდა იყოს ინტრუზიული და სტიგმატიზირებული. სხვა პატიმრებისგან 
განცალკევებამდე მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური კონსულტაცია, რათა განცალკევების საკითხი 
ყოველთვის გადაწყდეს მათი თანხმობით.134 ამასთან, განცალკევება უნდა იყოს დროებითი 
ღონისძიება, მისი საფუძველი და პროპორციულობა რეგულარულად უნდა შეფასდეს, რათა არ 
გამოიწვიოს მუდმივი იზოლაცია.
ასევე მნიშვნელოვანია, რომ განცალკევებით მოთავსებული ლგბტ პირებისთვის შენარჩუნდეს 
დაწესებულებაში არსებული საქმიანობის, მომსახურებისა და სარგებლის ხელმისაწვდომობა.
უცხო ქვეყნის მოქალაქე და მოქალაქეობის არმქონე პირები, ისევე როგორც რელიგიური და 
ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, უნდა სარგებლობდნენ იდენტური უფლებებით, როგორც 
მკვიდრი მოსახლეობა. შესაბამისად, არაა მიზანშეწონილი მხოლოდ რელიგიური, რასობრივი ან 
ეთნიკური ნიშნით უსაფრთხოების ღონისძიების გატარება ან იზოლირება, თუმცა იმ შემთხვევაში, 
თუ რაიმე ნიშნით რომელიმე მოწყვლადი ჯგუფი გახდა დისკრიმინაციის ან ძალადობის რაიმე 
ფორმის მსხვერპლი, შესაძლოა სხვა პატიმრებისგან მათი დროებით განცალკევება.135 ამასთანავე, 
ასეთ შემთხვევაში, სავალდებულოა გარანტიების მექანიზმის ამუშავება, რათა კონკრეტული 
უსაფრთხოების ღონისძიება იყოს დაცული დისკრიმინაციული მიდგომებისაგან და მოქმედებდეს 
გადაწყვეტილების პერიოდული გადასინჯვის მექანიზმი. თუმცა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ასეთი 
მექანიზმი ეროვნულ კანონმდებლობაში არ არსებობს. ხსენებული მოდელი, მეტწილად მიესადაგება 
ნახევრად–ღია ტიპის დაწესებულებას, თუმცა მაღალი რისკის ან დახურული ტიპის დაწესებულებაშიც 
არაა მიზანშეწონილი მსჯავრდებულთა იზოლირება, მათი თანხმობის გარეშე.
პენიტენციური დაწესებულების პერსონალმა უნდა უზრუნველყოს სპეციფიურ საჭიროებებზე 
მორგებული რეჟიმი, უცხო ქვეყნის მოქალაქე და მოქალაქეობის არმქონე პატიმრების უსაფრთხოება 
და დაცვა, რომელიც წარმოიშვება მოწყვლად ჯგუფთან აქტიური ურთიერთქმედებით, კარგი 
დამოკიდებულებით და დინამიური უსაფრთხოების, ურთიერთპატივისცემისა და ტოლერანტული 
პოლიტიკის გატარებით.136 ასევე, მნიშვნელოვანია ციხის თანამშრომლების მომზადება და 
ინფორმირება, რათა განჭვრიტონ პოტენციური ან ფაქტობრივი კონფლიქტები, რომელიც შესაძლოა 
წარმოიშვას კულტურული, რელიგიური და შიდა ეთნიკური განსხვავებების ან დაძაბულობის გამო.137

იზოლაცია, როგორც დამოუკიდებელი სამართლებრივი ღონისძიება, ეროვნულ კანონმდებლობაში 
არ არსებობს, შესაძლოა მისი გამოყენება მხოლოდ უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, 
ხოლო რიგ შემთხვევებში საფუძველს წარმოადგენს ძალადობის აღკვეთა ან მისი პრევენცია.  წამების 
პრევენციის კომიტეტი (CPT)138 სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში შიდა ძალადობის ფენომენის 
დასაძლევად განსაზღვრავს კონკრეტულ საჭიროებებს.
სასჯელაღსრულების დაწესებულების პერსონალი უნდა იყოს სათანადოდ ნასწავლი და სწორად 
განაწილებული (რაოდენობრივი ფაქტორის გათვალისწინებით), რათა ჯეროვნად აღასრულოს 
ზედამხედველობის მექანიზმი. იგი უნდა რეაგირებდეს საფრთხის ნიშნებზე და საჭიროებისამებრ 
ერთვებოდეს სიტუაციაში. ამ კონტექსტში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება პერსონალსა 
და პატიმრებს შორის პოზიტიური ურთიერთობის არსებობას, რაც დაეფუძნება უსაფრთხო 
ზედამხედველობისა და მოვლის გაგებას.
მეორეს მხრივ, პატიმრები რომლებიც მაღალი რისკ ფაქტორის მატარებლები არიან (მაგ. სასჯელს 
იხდიან გაუპატიურებისთვის ან მცირეწლოვანის მკვლელობისთვის), რაც ზრდის სხვა პატიმრების 
მხრიდან თავდასხმის ალბათობას, შეიძლება მოთავსდნენ განცალკევებით, თუმცა ასეთ შემთხვევაში 
პატიმარს ეზღუდება საქმიანობა და ის სარგებელი, რომელსაც დაწესებულების რეჟიმი განსაზღვრავს 
სხვა პატიმრებისთვის. შესაბამისად, იზოლაციის ალტერნატიულ საშუალებას წარმოადგენს მაღალი 
რისკ ფაქტორის მატარებელი პირების სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში გაფანტვა, რა დროსაც 
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ჩვეულებრივ საკნებში სათანადო ინტეგრაციისთვის აუცილებელი 
პირობები.

133  CPT/Inf(2001)16, პარა. 27.
134  ნელსონ მანდელას წესები, წესი 89.
135  ნელსონ მანდელას წესები, წესი 93.
136  მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2012)12,  წესი 31.1; 31.3.
137  მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2012)12 , წესი 32.2 32.4.
138  CPT/Inf(2001)16, პარა. 27.
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აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ პატიმართა იზოლაცია შეიძლება მიზნად არ ისახავდეს მსჯავრდებულთა 
დასჯას და მკაცრ პირობებში მოთავსებას, თუმცა საბოლოოდ მსჯავრდებულებისთვის უფლებების 
შეზღუდვის გამო ყალიბდება სასჯელაღსრულების სისტემის მიმართ ანტაგონისტური და მტრული 
განწყობა, რაც წარმოადგენს რეპრესიული მექანიზმის ჩამოყალიბების ერთ-ერთ წინაპირობას. 
აღნიშნული მანკიერი პრაქტიკის თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს 2006-2012 წლებში 
სასჯელაღსრულების სამინისტროში არსებული პოლიტიკა, რა დროსაც სისტემატიურად ირღვეოდა 
პატიმრების უფლებები და საყოველთაო შეფასებით, ასეთი რეჟიმი მიჩნეულ იქნა არაჰუმანურ და 
წარუმატებელ მოდელად.
სასჯელაღსრულების სისტემის მანკიერი პრაქტიკაა სუბკულტურა, რომელიც პატიმრების 
დაპირისპირების, იზოლაციის, თვითიზოლაციის და ძალადობის წამახალისებელ ფენომენად 
შეგვიძლია მივიჩნიოთ. პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციამ მაქსიმალურად უნდა 
გამოიყენოს სამართლებრივი რეჟიმის ფუნქცია და მიმართოს ძალისხმევა ამ ნეგატიური კულტურის 
აღმოსაფხვრელად. პატიმრები, რომლებიც უარს ამბობენ სუბკულტურის წევრობაზე, მოიაზრებიან 
იმ პირთა წრედ, რომლებიც საკუთარი მიზნების ლეგიტიმური საშუალებით მიღწევას ცდილობენ, 
რის გამოც ხდება მათი ავტომატური იზოლაცია, როგორც სუბკულტურის, ასევე სასჯელაღსრულების 
სისტემის მიერ.
პენიტენციურ დაწესებულებაში არსებული სუბკულტურა139 წარმოადგენს ციხის დაუწერელი კანონების 
ერთობლიობას, რომელიც საბჭოთა კავშირში შეიქმნა და თითქმის ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყნის 
სასჯელაღსრულების სისტემაში დღემდეა დამკვიდრებული. მას საკმაოდ ფართო გავლენა გააჩნია 
და თითქმის ყველა პატიმარის ცხოვრების წესს წარმოადგენს. 
მიუხედავად იმისა, რომ კრიმინალურ სუბკულტურას წარმოადგენენ მხოლოდ ის პირები, რომლებიც 
გაერთიანებული არიან კრიმინალურ ჯგუფებში, იცავენ დაუწერელ კანონებს და ჩამოყალიბებულ 
ტრადიციებს, პენიტენციურ დაწესებულებაში მოხვედრილი საზოგადოების ნებისმიერი წრის თუ 
ჯგუფის წარმომადგენელი, სასჯელის მოხდის პერიოდში ხდება სუბკულტურის ნაწილი.
სუბკულტურას გააჩნია იერარქია, სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხული პირები არიან ყველაზე 
დაბლა მდგომ საფეხურზე. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხული პირები, 
თავის მხრივ, კიდევ ორ ნაწილად იყოფა, კერძოდ, ჰომოსექსუალი პატიმრები გამოყოფილი 
არიან სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხული  სხვა პატიმრებისგან. ისინი ითვლებიან ყველაზე დაბალ 
საფეხურზე მდგომ კატეგორიად; ეკრძალებათ სხვა პატიმრებთან საკანში შესვლა და საუბარი, 
ხელის ჩამორთმევა, საკვების ან რაიმე საყოფაცხოვრებო ნივთების მიწოდება და სხვა. ამ საკითხს 
ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ სარეაბილიტაციო პროგრამებში არ ხდება მათი ერთობლივი ჩართვა. 
აღსანიშნავია, რომ ამ პატიმრებს ევალებათ ყველაზე მძიმე სამუშაოს შესრულება, რომელიც, 
როგორც წესი, დაკავშირებულია დასუფთავებასთან: საპირფარეშოების, საერთო საშხაპეების, 
ეზოების და სამზარეულოს დალაგება სწორად ამ პირების ვალდებულებას წარმოადგენს. აქვე 
უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა დასუფთავებაზე პასუხისმგებელი პირი საკუთარ თავს (იდენტობას) არ 
მიაკუთვნებს სექსუალურ უმცირესობას და არ თვლის რომ ჰომოსექსუალია. 
თუმცა ეს პირები უმცირესობას მიაკუთვნეს სუბკულტურის მაღალი იერარქიის საფეხურზე მდგომმა 
პირებმა, ზემოხსენებული დაუწერელი კანონის დარღვევისა და ამ იდეისთვის მიუღებელი 
მოქმედებების გამო.  დაუწერელი კანონი კი იმდენად მკაცრია, რომ ნებისმიერი პატიმარი, 
რომელიც ამ კატეგორიასთან საქმეს დაიჭერს, ავტომატურად უტოლდება და ენიჭება უმცირესობის 
წარმომადგენელი წევრის სტატუსი.
ყველაზე საზარელი, რასაც სუბკულტურის დაუწერელი კანონი ითვალისწინებს აღნიშნული პირების 
მიმართ, არის სექსუალური კავშირის დამყარების უფლება, რა დროსაც მაღალი იერარქიის 
საფეხურზე მდგომ პირს აქვს უფლება, ძალის გამოყენებითაც კი, დაამყაროს კავშირი სექსუალურ 
უმცირესობას მიკუთვნებულ პატიმრებთან. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით პატიმრები 
განმარტავენ, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში ასეთი ფაქტები არ დაფიქსირებულა.140

მსჯავრდებულები ასევე აღნიშნავდნენ, რომ დაწესებულების ადმინისტრაცია სხვა პატიმრებისგან 
გამორჩევის მიზნით აიძულებდა ფორმის ჩაცმას, ხოლო აღნიშნული პრაქტიკის მოშლის შემდეგ, 
ხელსახვევის გაკეთებას.141

ზემოაღნიშნული გარემოებების, სტატუსების, კატეგორიების და იერარქიის აღიარება, დაუწერელი 
კანონების კონსერვატიულობისა და სიმკაცრის გამო, უწევს სასჯელაღსრულების ადმინისტრაციასაც, 
მეტიც, ხშირ შემთხვევებში ხდება მათი წახალისებაც. 

139  2014 წლის სასჯელაღსრულების სამართლის წიგნი, ავტ. ანტონ ქელბაქიანი, თავი 10.1.
140  2013 წლის  საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მსმ პატიმრების საჭიროებების კვლევა  აივ-
ის პრევენციასთან მიმართებით ჩატარებული კვლევა, გვ. 14.
141  იქვე, გვ. 17.
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წახალისების ერთ–ერთ ყველაზე თვალსაჩინო მექანიზმად შეიძლება მივიჩნიოთ ფაქტი, რომ 
არასდროს უმცირესობის წარმომადგენელ პატიმარს არ დაურიგებია საკვები პატიმრებისთვის, 
შესაბამისად სასჯელაღსრულების დაწესებულების ადმინისტრაცია სამეურნეო სამსახურში პირის 
ჩარიცხვის დროს ითვალისწინებს დაუწერელი კანონის არსებობას და მასობრივი უკმაყოფილების 
ტალღის ან პროტესტის თავიდან აცილების მიზნით განსაზღვრავს, რომ დასუფთავებაზე 
პასუხისმგებელი პირი უნდა იყოს ჰომოსექსუალი. ამასთანავე, უნდა აღინიშნოს პატიმრების არსებული 
სტიგმა და შტამპის არსებობა, რომლის თანახმადაც, სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხვა პრესტიჟული 
არ არის. სასჯელაღსრულების სისტემის აღნიშნული დამოკიდებულება დისკრიმინაციულია და 
უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის აპრიორი განსაზღვრავს ყველაზე მძიმე და რთული სამუშაოს 
შესრულების ვალდებულებას.
სექსუალურ უმცირესობას მიკუთვნებულ პირების განთავსებასთან დაკავშირებით  სტატისტკური 
ინფორმაცია კვლევის ფარგლებში არ მოგვეწოდა, სავარაუდოდ პენიტენცური დაწესებულებებში 
მათი არარსებობის გამო. მიუხედავად ამისა, პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ  სექსუალური უმცირესობის 
დაცვის მიზნით პენიტენციური დაწესებულებები მათ იზოლაციას ახორციელებენ. თავის მხრივ, 
ეს ღონისძიება შესაძლოა მივიჩნიოთ ლეგიტიმურად, თუმცა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 
მიექცეს დასახელებული ღონისძიების გამოყენების ინტენსივობას და პერიოდულად უნდა მოხდეს 
მისი გადასინჯვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, პატიმრის მუდმივად იზოლაციაში ყოფნამ შესაძლოა 
რეალურად ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევა გამოიწვიოს. ამასთან, ამ ჯგუფს 
მიკუთვნებული პირების განცალკევებით მოთავსება არ უნდა იწვევდეს უფლებებით სარგებლობის 
ან პროგრამებსა და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის რაიმე სახით შეზღუდვას.

რეკომენდაციები:

• საკანონმდებლო ცვლილების გზით, უსაფრთხოების ღონისძიების გამოყენების შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უზრუნველყოფილი იყოს პატიმრის მონაწილეობა;

• საკანონმდებლო ცვლილების გზით, დისციპლინურ სამართალწარმოებაში (სახდელის 
განსაზღვრისა და შეფარდების ეტაპზე) უზრუნველყოფილი იყოს პატიმრის მონაწილეობა;

• შეიქმნას სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც დაფუძნებული იქნება დინამიური 
უსაფრთხოების პრინციპებზე;

• შეიქმნას დინამიური უსაფრთხოების მართვის მექანიზმების სახელმძღვანელო პრინციპები;
• უსაფრთხოებისა და რეჟიმის თანამშრომლებს ჩაუტარდეთ ტრენინგი დინამიური უსაფრთხოების 

მექანიზმებით მართვის თაობაზე;
• რეგულარულად ჩატარდეს ტრენინგები ტოლერანტობისა და გენდერული იდენტობის საკითხებზე, 

როგორც პატიმრებისთვის, ასევე თანამშრომლებისთვის;
• სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა უზრუნველყოს უსაფრთხოების ოფიცრებისა და რეჟიმის 

ინსპექტორების თანამშრომელების რაოდენობის გაზრდა პენიტენციურ დაწესებულებებში;
• შემუშავდეს სუბკულტურის დაძლევის სტრატეგია და გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა; 
• სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა შექმნას უმცირესობათა ჯგუფებზე მორგებული 

დინამიური უსაფრთხოების გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა და სახელმძღვანელო პრინციპები;
• სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა უზრუნველყოს პენიტენციური დაწესებულების 

დინამიური უსაფრთხოების  მექანიზმების გამოყენებით მართვა.
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რესოციალიზაცია

სასჯელაღსრულების სისტემაში რესოციალიზაცია წარმოადგენს პატიმრის მიმართ გამოყენებული 
სასჯელის მიზნის მიღწევის ერთ-ერთ საშუალებას.
პატიმრებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა ისარგებლონ განათლების უფლებით, ცნობიერების 
ამაღლების მიზნით ჩაუტარდეთ ტრენინგები, შეიძინონ გარე სამყაროში ადაპტირებისთვის საჭირო 
უნარ-ჩვევები, დასაქმდნენ და ხშირად იქონიონ კონტაქტი ფსიქოლოგთან - ფსიქო-სოციალური 
რეაბილიტაციის მიზნით.
პატიმრების კეთილდღეობისა და მათი განვითარების მიზნით აუცილებელია ყველა პენიტენციურ 
დაწესებულებაში იყოს ხელმისაწვდომი რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამები. 
მიზანშეწონილია პატიმრებს გამოეყოთ ასეთ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად 
კონკრეტული დრო, რომელიც შესაბამისობაში იქნება დაწესებულების რეჟიმის მოთხოვნებთან და 
არ გადაფარავს პროფესიული ან უმაღლესი განათლების მისაღებად გამოყოფილ საათებს. ასევე, 
სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხული პატიმრების სამუშაო გრაფიკი უნდა იყოს მოქნილი, რათა 
დასაქმებულ პატიმრებს დარჩეთ საკმარისი დრო განათლებისა და ამ ღონისძიებებში მონაწილეობის 
მიღებისთვის.
რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამებში მონაწილეობა ხელმისაწვდომი უნდა 
იყოს ნებისმიერ პატიმრისთვის გენდერული იდენტობის, ასაკის, ეროვნების, რასის და ფიზიკური 
ან გონებრივი მდგომარეობის მიუხედავად. სასჯელაღსრულების სისტემამ მაქსიმალურად 
უნდა გაითვალისწინოს სპეციფიური საჭიროებები უცხო ქვეყნის ან მოქალაქეობის არმქონე 
პატიმრებისთვის და დაძლიოს ენის ბარიერის პრობლემა, რათა მათ ჰქონდეთ ღონისძიებებში 
ჩართვის, სემინარებში მონაწილეობის მიღების თანაბარი შესაძლებლობა.142

საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად,143 მკაცრად არის განსაზღვრული ნებისმიერი პირისთვის 
განათლების მიღების უფლების ხელმისაწვდომობის საკითხი, რაც მიზნად ისახავს სრულ პიროვნულ 
განვითარებას.144 მოთხოვნის შემთხვევაში, უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენელ ყველა 
პატიმარს უნდა მიეცეს განათლების მიღების შესაძლებლობა, ხოლო ეს სისტემა პრაქტიკულად 
ინტეგრირებული უნდა იყოს საერთო განათლების სისტემასთან, რათა პატიმრებმა პენიტენციური 
დაწესებულებიდან გათავისუფლების შემდეგ იოლად შეძლონ სწავლის გაგრძელება. ეს საკითხი ასევე 
მოიცავს რელიგიური განათლების მიღების ხელშეწყობასა და მაქსიმალურ ხელმისაწვდომობას ამ 
საკითხით დაინტერესებული პირებისათვის.145 
მნიშვნელოვანია, რომ პატიმრებმა მიიღონ სოციალურ, სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებში 
ინდივიდუალური ან ჯგუფური მონაწილეობა. ამისათვის პენიტენციურ დაწესებულებაში უნდა იყოს 
დანერგილი დინამიური უსაფრთხოების მექანიზმები და პედაგოგების საკმარისი რაოდენობა.146 
საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად,147 პენიტენციურ დაწესებულებაში უნდა შეიქმნას 
განათლების მიღებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო. სავალდებულოა პატიმრების 
სისტემატიური სკრინინგი, ინდივიდუალური გეგმის შემუშავება და ამ უფლების რეალიზაციის 
საკანონდებლო გარანტია, რომლის რეგულარულ მონიტორინგსაც განახორცილებს განათლების 
სამინიტრო.
პატიმართა დასაქმების პროგრამებიც, მათ შორის სამეურნეო სამსახური, რა თქმა უნდა, მოიცავს 
რესოციალიზაციის პროგრამებს. საერთაშორისო სტანდარტების148 თანახმად, პატიმრების შრომა 
არ უნდა იყოს სასტიკი ბუნების და არ უნდა გაუტოლდეს მონობას. მნიშვნელოვანია, დასაქმებამდე 
თითოეული მათგანის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის გამოკვლევა კვალიფიციური 
სამედიცინო პერსონალის მიერ, ფატალური შედეგების პრევენციის მიზნით.
ეროვნული კანონმდებლობა149 განსაზღვრავს რესოციალიზაციის ძირითად საშუალებებს, თუმცა 
არ არის ამ მიზნების მიღწევისთვის განსაზღვრული სამოქმედო გეგმა. საქართველოს სახალხო 
142  მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2012)12, წესი 26.1.
143  International Covenant on Civil and Political Rights, მუხლი 6.
144  Basic Principles for the Treatment of Prisoners, A/RES/45/111 (1990), Principle 6; ასევე იხ, Basic Principles
and Best Practices in the Americas, Principle XIII, ასევე მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია Rec (2006)2, წესი. 106.
145  ნელსონ მანდელას წესები, წესი 104.
146  ნელსონ მანდელას წესები, წესი 40, 64, 78 და 102.
147  გაეროს სპეციალური ანგარიში; Report of the Special Rapporteur on the right to education, Vernor Muñoz, A/
HRC/11/8 (2009), პარა. 90(a), 92, 96-97.
148  ნელსონ მანდელას წესები, წესი 96-99.
149  პატიმრობის კოდექსი, მუხლი 116.
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დამცველი ანგარიშში150 აღნიშნავს, რომ კვლავ პრობლემას წარმოადგენს მსჯავრდებულთა 
რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის უზრუნველყოფა. კერძოდ, გამოწვევად რჩება ადამიანური 
და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების ნაკლებობა, შეთავაზებული პროგრამების სიმწირე და 
არამრავალფეროვნება.
ამას გარდა, პენიტენციური დაწესებულებიდან მიღებული პასუხების მიხედვით,151 უცხო ქვეყნის 
მოქალქე ან მოქალაქეობის არმქონე პატიმრებისთვის არ არსებობს რესოციალიზაციის პროგრამები, 
ვინაიდან ეს ღონისძიებები წარმოებს ქართულ ენაზე. ხოლო, სასჯელაღსრულების სამეურნეო 
სამსახურში ჩარიცხულ პატიმრებს არ მიუღიათ სარეაბილიტაციო პროგრამებში მონაწილეობა სხვა 
პატიმრებთან ერთად, რაც მეტყველებს მათ მიუღებლობაზე სასჯელაღსრულების სისტემის დანარჩენი 
მოსახლეობის მხრიდან. პოზიტიურ პრაქტიკად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ქართული ენის შემსწავლელი 
კურსები, თუმცა მიღებული პასუხებიდან რთულია ვიმსჯელოთ, რა სიხშირით შეუძლიათ პატიმრებს 
ასეთი პროგრამებით სარგებლობა.
ვინაიდან პენიტენციურ დაწესებულებაში აღმოცენებულ მანკიერ სუბკულტურას საკმაოდ მყარად 
აქვს ფესვი მოკიდებული, სასჯელაღსრულების სისტემაში სარეაბილიტაციო პროგრამების დანერგვა 
და განვითარება დიდ სირთულეებს აწყდება. როგორც უკვე აღინიშნა,152 სამეურნეო სამსახურში 
ჩარიცხულ პირებს სასჯელაღსრულების სისტემის სუბკულტურა ავტომატურად გამოარჩევს და მათ 
მარგინალიზებას ახდენს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, უმცირესობის წარმომადგენლ ჯგუფებს 
არ ეძლევათ რესოციალიზაციის პროგრამებში ჩართვის შესაძლებლობა, ხოლო ასეთი სურვილის 
არსებობის შემთხვევაში, საკმაოდ მაღალია რისკი იმისა, რომ თავდაცვის მიზნით უარი განაცხადონ 
ამ ღონისძიებებში ჩართულობაზე.
პენიტენციურ დაწესებულებაში დასაქმებულ ფსიქოლოგთა რაოდენობა არ არის 
დამაკმაყოფილებელი. შესაბამისად, შეუძლებელია ფსიქო-სოციალური სარეაბილიტაციო 
პროგრამების სრულფასოვნად, ყველა პატიმრისთვის თანაბარი ხელმისაწვდომობის სტანდარტის 
დაცვით, მიწოდება. გარდა ამისა, არც ერთ დაწესებულებაში არ ჩატარებულა თანასწორობისა და 
ტოლერანტობის პრინციპების შესახებ ცნობიერების ასამაღლებელი კურსები.
აღსანიშნავია, რომ ასეთი კურსები არ ჩატარებულა არც პენიტენციური დაწესებულების 
ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის, რის გამოც შეუძლებელია დინამიური უსაფრთხოების 
მექანიზმების და მოწყვლადი ჯგუფის სპეციფიური საჭიროებების განსაზღვრა და შემდგომ მათი 
უზრუნველყოფა.

რეკომენდაცია:
• უცხო ქვეყნის და მოქალაქეობის არმქონე პატიმრებისთვის თანაბრად იყოს ხელმისაწვდომი 

პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამები;
• რეგულარულად ჩატარდეს ქართული ენის შემსწავლელი კურსები ყველა დაწესებულებაში;
• რესოციალიზაციისათვის განკუთვნილი პროგრამები პატიმართა ყველა კატეგორიის 

ჩართულობით და თანაბარი ხელმისაწვდომობით ჩატარდეს;
• პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლების სწავლება და გადამზადება მოხდეს 

თანასწორობისა და ტოლერანტობის საკითხებზე.

150  2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 26.
151  05.09.2018 წლის N61800815091; 14.09. N01800847306; 13.09.2018 წლის N11800840197; 07.09.2018 წლის 
N51800822911; 11.09.2018 წლის N11800833933; 13.09.2018 წლის #01800844066; 10.09.2018 წლის N31800830893; 
10.09.2018 წლის N81800830366; 03.09.2018 წლის N51800802715 და 10.09.2018 წლის N91800829602 წერილები.
152  იხ. წინამდებარე ანგარიშის „უსაფრთხოების“ თავი.





გენდერი და დანაშაული:  დაძაბულობის ზოგადი თეორიის პერსპექტივა 

ლიზა ბროიდი 

რობერტ აგნიუ 

აღნიშნულ კვლევაში წარმოდგენილია თუ როგორ შეიძლება მოერგოს აგნიუს დაძაბულობის ზოგადი 

თეორია (დზთ), ორ ფუნდამენტურ შეკითხვას გენდერისა და დანაშაულის შესახებ:  (1) როგორ 

შეიძლება აიხსნას დანაშაულის უფრო მაღალი მაჩვენებელი მამაკაცებში? (2) როგორ შეიძლება აიხსნას 

თუ რატომ სჩადიან ქალები დანაშაულს? პირველ შეკითხვასთან დაკავშირებით, ავტორები მიიჩნევენ, 

რომ დაძაბულობის ტიპებსა და დაძაბულობაზე რეაგირების ასპექტებში არსებული გენდერული 

განსხვავები გვეხმარება გავიგოთ, თუ რა განაპირობებს ქალებსა და მამაკაცებს შორის განსხვავებულ 

დანაშაულებრივ ქცევას. მეორე შეკითხვასთან დაკავშირებით, ავტორები ავითარებენ მოსაზრებას, რომ 

ზოგიერთი ტიპის დაძაბულობამ, შესაბამისი გარემოებების არსებობის პირობებში, შესაძლოა ქალებს 

დანაშაულის ჩადენისკენ უბიძგოს. ამ მხრივ, დაძაბულობის ზოგად თეორიას მრავალი გადაკვეთის 

წერტილი გააჩნია სხვა მიდგომებთან, რომლებიც ქალების მიერ დანაშაულის ჩადენის ახსნას ჩაგვრის 

ფაქტორზე დაყრდნობით ცდილობენ.  

გენდერისა და დანაშაულის შესახებ არსებულ თეორიულ ლიტერატურაში ორი შეკითხვა 

დომინირებს: (1) როგორ შეიძლება აიხსნას დანაშაულის უფრო მაღალი მაჩვენებელი 

მამაკაცებში? (2) როგორ შეიძლება აიხსნას, თუ რატომ სჩადიან ქალები დანაშაულს? კერძოდ, 

შესაძლებელია თუ არა ქალების დანაშაულის ახსნა დანაშაულის ისეთი წამყვანი თეორიების 

გამოყენებით, რომლებიც ძირითადად მამაკაცთა ქცევის ასახსნელად შეიქმნა?  ავტორებს 

მიაჩნიათ, რომ აგნიუს (1992) დაძაბულობის ზოგად თეორიას შეუძლია ამ ორ შეკითხვასთან 

დაკავშირებით გარკვეული სიცხადის შეტანა და ამტკიცებენ, რომ გენდერული განსხვავებები 

როგორც დაძაბულობის ტიპების, ისე დაძაბულობაზე რეაგირების თვალსაზრისით 

გვეხმარება გავიგოთ, თუ რა განაპირობებს გენდერულ განსხვავებებს დანაშაულის ჩადენის 

ასპექტში. მეორე შეკითხვასთან დაკავშირებით, ავტორები მიიჩნევენ, რომ ქალებზე მოქმედმა 

რამდენიმე ტიპის დაძაბულობამ, შესაბამისი გარემოებების არსებობის პირობებში, შესაძლოა 

ქალებს დანაშაულის ჩადენისკენ უბიძგოს. ამ მხრივ, დაძაბულობის ზოგად თეორიას 

მრავალი გადაკვეთის წერტილი გააჩნია სხვა მიდგომებთან, რომლებიც ქალების მიერ 

დანაშაულის ჩადენის ახსნას ჩაგვრის ფაქტორზე დაყრდნობით ცდილობენ.  

მერტონის (1938), კოენის (1955) ასევე კლოვარდის და ოლინის (1960) დაძაბულობის 

კლასიკური თეორიების თანახმად, დანაშაულის ჩადენას ფინანსური წარმატების ვერ 

მიღწევის, საშუალო ფენის სტატუსის ვერ მოპოვების ან ამ ორივე კომპონენტში განცდილი 

წარუმატებლობა განაპირობებს. მკვლევარებს ჰქონდათ აღნიშნული თეორიების 

ზემოხსენებულ ორ შეკითხვაზე მორგების მცდელობა, თუმცა შედეგები ნაკლებად 

დამაკმაყოფილებელი აღმოჩნდა. ამის მიუხედავად, რამდენიმე თეორეტიკოსი შეეცადა 

დაემტკიცებინა, რომ დაძაბულობის თეორიის უფრო ზოგად ვერსიას შეეძლო სიცხადე 

შეეტანა გენდერსა და დანაშაულს შორის არსებულ ურთიერთკავშირში. მათ შორის, 

აღნიშნულ არგუმენტი წამოაყენმა ნაფინმა (1987) და გააკრიტიკა დაძაბულობის კლასიკური 



თეორიის მხარდამჭერები, რომელთა მტკიცებით ქალები უფრო ნაკლებ დაძაბულობას და 

წნეხს განიცდიან.  

„როდესაც ამტკიცებენ, რომ ქალები იზოლირებულები არიან საზოგადოებრივი 

ცხოვრების წნეხისგან, რომ მათი როლი კაცების როლთან შედარებით ნაკლებად მძიმეა 

და შესაბამისად, ქალები არ განიცდიან დევიანტური ქცევის გამომწვევ ზეწოლას, ამ 

შემთხვევაში სახეზეა მტკიცებულებების უგულებელყოფის შემთხვევა. კვლევებმა 

აჩვენა, რომ ქალებს უწევთ უფრო ზოგადი ხასიათის ფრუსტრაციასთან გამკლავება და 

ეს ფრუსტრაცია დადებით კორელაციაშია შეურაცხყოფასთან. დაძაბულობის თეორიის 

ფემინისტური დღის წესრიგის უმთავრეს საკითხს წარმოადგენს დამნაშავე და 

კანონმორჩილი ქალების მღელვარების, მიზნებისა და ფრუსტრაციის კვლევა“. 

აგნიუს (1992) დაძაბულობის ზოგადი თეორია დაძაბულობის კლასიკურ თეორიასთან 

შედარებით გაცილებით ფართო ხასიათს ატარებს. კერძოდ, დაძაბულობის ზოგადი თეორია 

აღიარებს, რომ ფინანსური წარმატების მსგავსი პოზიტიური ღირებულების მატარებელი 

მიზნების ვერ მიღწევის გარდა, არსებობს დაძაბულობის გამომწვევი კიდევ რამდენიმე 

წყარო. თეორია ასევე აღიარებს, რომ არსებობს დაძაბულობასთან ადაპტაციის ფართო 

სპექტრი, როგორიცაა შემეცნებითი, ქცევითი და ემოციური. ამ ადაპტაციებიდან ზოგიერთი 

გულისხმობს დანაშაულის ჩადენას და ზოგიერთი არა. დამატებით, თეორია უფრო 

სრულყოფილად აღწერს ფაქტორებს, რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ  კრიმინალურსა და 

არაკრიმინალურ ადაპტაციებს შორის არჩევანზე. შესაბამისად, დაძაბულობის ზოგადი 

თეორია კარგად იყენებს დაკვირვებას, რომ ქალებზე მჩაგვრელი გარემოებების ფართო 

სპექტრის ზემოქმედებს და ეს ჩაგვრა მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულის უმთავრეს გამომწვევ 

მიზეზს წარმოადგენს. უფრო კონკრეტულად, დაძაბულობის ზოგადი თეორია იძლევა 

დაძაბულობის კლასიკური თეორიის ავტორების/თეორეტიკოსების შრომების 

მნიშვნელოვნად განვრცობის საშუალებას. ამასთან, აღნიშნული თეორია ასევე გვაძლევს 

შესაძლებლობას უკეთ გამოვიკვლიოთ მამაკაცებსა და ქალებზე მოქმედი დაძაბულობის 

ტიპები, რომლებშიც ასევე შედის ცალკეული კლასიკური თეორეტიკოსების მიერ 

იდენტიფიცირებული ეკონომიკური დაძაბულობა, თუმცა არ შემოიფარგლება მხოლოდ 

დაძაბულობის ამ კონკრეტული ტიპით. გარდა ამისა, აღნიშნული თეორია გვეხმარება უფრო 

სრულყოფილად გავაანალიზოთ ფაქტორები, რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ მამაკაცებსა და 

ქალებში ამ ტიპის დაძაბულობაზე საპასუხო რეაგირების ფორმებზე. 

წარმოდგენილი სტატიის პირველ ნაწილში განხილულია თუ როგორ შეიძლება აიხსნას 

დანაშაულის მაღალი მაჩვენებელი მამაკაცებში დაძაბულობის ზოგადი თეორიით. მეორე 

ნაწილში განხილულია, თუ როგორ შეუძლია ახსნას დაძაბულობის ზოგად თეორიას 

ქალების მიერ ჩადენილი დანაშაულების მიზეზები. ამის შემდგომ გაშლილია მსჯელობა, თუ 

რამდენად თანაბრად ერგება დაძაბულობის ზოგადი თეორიის მიდგომა როგორც ქალებს, ისე 

მამაკაცებს. აღნიშნული განხილვები მნიშვნელოვანწილად დანაშაულის შესახებ არსებულ 

ფემინისტურ ლიტერატურას, სოციალურ ფსიქოლოგიაში არსებულ შრომებს გენდერისა და 

დაძაბულობის შესახებ და გენდერის შესახებ ჩატარებულ სოციოლოგიურ კვლევებს 



ეყრდნობა. ნაშრომის ბოლოს, შემდგომი კვლევისთვის საჭირო რამდენიმე ჰიპოთეზის 

წამოყენების მეშვეობით, ხდება სტატიაში მოყვანილი არგუმენტების შეჯამება.  

 

რატომ არიან მამაკაცები ქალებზე მეტად მიდრეკილები დანაშაულის ჩადენისკენ? 

მრავალი მონაცემით,  დანაშაულის მაჩვენებელი უფრო მაღალია მამაკაცებში ვიდრე 

ქალებში. მათ შორის, გენდერებს შორის სხვაობა ყველაზე მკაფიოდ ჩანს ჯანმრთელობის და 

საკუთრების წინააღმდეგ ჩადენილ მძიმე დანაშაულებში (ოჯახური ძალადობის გარდა), 

ხოლო ყველაზე ნაკლებად გამოკვეთილია საკუთრების წინააღმდეგ ჩადენილ მსუბუქ 

დანაშაულებში, ნარკოდანაშაულში და ისეთ ესკაპისტურ საქციელში, როგორიცაა სახლიდან 

გაქცევა. დაძაბულობის ზოგად თეორიაში წარმოდგენილია მამაკაცებში დანაშაულის უფრო 

მაღალი მაჩვენებლის ამხსნელი ოთხი მიდგომა: 

1. მამაკაცებს უწევთ უფრო მაღალ ზეწოლასთან და სტრესის ფაქტორებთან გამკლავება 

ვიდრე ქალებს. 

2. მამაკაცებს უწევთ ქალებთან შედარებით განსხვავებული ტიპების ზეწოლასთან 

გამკლავება და მამაკაცებზე მოქმედი ზეწოლის ასპექტები უფრო მეტად უბიძგებს მათ 

დანაშაულის ჩადენისკენ. 

3. მამაკაცების ემოციური რეაგირება ზეწოლაზე განსხვავებულია და უფრო მეტად 

მიდრეკილია დანაშაულის ჩადენისკენ. 

4. მამაკაცებში უფრო მაღალია ალბათობა, რომ სიბრაზეზე/ზეწოლაზე რეაგირება 

დანაშაულის ჩადენით მოხდეს.  

აღნიშნული ნაწილი თითოეული ამ განმარტების შესაფასებლად არსებულ ემპირიულ 

ლიტერატურას ეყრდნობა.  

უწევთ თუ არა მამაკაცებს უფრო დიდ ზეწოლასთან გამკლავება? 

დაძაბულობის ზოგადი თეორია დაძაბულობის სამ ძირითად წყაროს გამოჰყოფს:  

პოზიტიური ღირებულების მატარებელი მიზნების ვერ მიღწევა, პოზიტიური ღირებულების 

მატარებელი სტიმულების დაკარგვა და ნეგატიური სტიმულების გაჩენა. დაძაბულობის 

პირველი ტიპი თავის მხრივ სამ ქვეტიპს აერთიანებს:  მისწრაფებების ან იდეალისტური 

მიზნების ვერ მიღწევა, მოლოდინების ვერ გამართლება და სამართლიანი/სათანადო 

მოპყრობის ვერ მიღება. დაძაბულობის კლასიკური თეორიები ყურადღებას მხოლოდ 

მისწრაფებების ვერ მიღწევაზე ამახვილებენ. კერძოდ, ასეთი თეორიების ყურადღება ეთმობა 

ინდივიდების და ჯგუფების უუნარობას მიაღწიონ კულტურულ ნორმებზე დაფუძნებულ 

ისეთ მიზნებს, როგორიცაა ფინანსური წარმატება, საშუალო ფენის სტატუსის მოპოვება ან 

ორივე. თუმცა, დაძაბულობის ზოგადი თეორია მნიშვნელოვნად აფართოვებს დაძაბულობის 

თეორიის თვალსაწიერს და განიხილავს მიზნების უფრო ფართო სპექტრს, რომელთა შორის 

ვხვდებით როგორც კულტურულ სისტემაში შექმნილ, ისე ეგზისტენციალური საფუძვლების 



მქონე მიზნებს. ამასთან, დაძაბულობის ზოგადი თეორია მიზნების მიღწევის გზაზე 

დაბრკოლებების გარდა, მხედველობაში ასევე იღებს დაძაბულობის სხვა ტიპებს, როგორიცაა 

პოზიტიური სტიმულების, მაგალითად მეგობრების და პარტნიორების დაკარგვა და 

ნეგატიური სტიმულების შემოსვლას, როგორიცაა სხვების მხრიდან გადაჭარბებული 

მოთხოვნების წამოყენება ან ვერბალური/სექსუალური/ფიზიკური ძალადობა. ამ მხრივ, 

დაძაბულობის ზოგადი თეორია დაძაბულობის ტიპებსა და მოცულობის ასპექტებში 

არსებული გენდერული განსხვავებების უკეთ გააზრების შესაძლებლობას გვაძლევს.  

უწევთ თუ არა მამაკაცებს დაძაბულობის ზოგადი თეორიით დადგენილი დაძაბულობის 

ტიპებთან უფრო მეტად გამკლავება ვიდრე ქალებს? აღნიშნულ შეკითხვაზე ყველაზე კარგ 

პასუხს სტრესის შესახებ არსებული ლიტერატურა იძლევა, რადგან მამაკაცების და ქალების 

მიერ განცდილი დაძაბულობის რაოდენობების სისტემურ შედარებებს ეყრდნობა. 

სტრესული მოვლენების და გარემოებების თანამედროვე აღრიცხვის წარმოებისას აქცენტი 

კეთდება სტრესის ტიპებზე, განსაკუთრებით ისეთ ტიპებზე, რომლებიც პოზიტიური 

სტიმულების დაკარგვას და ნეგატიური სტიმულების გამოჩენას ეხება, რადგან 

დაძაბულობის კლასიკურ თეორიაში სტრესის აღნიშნული ტიპები უგულებელყოფილია. 

თანამედროვე ლიტერატურის თანახმად, რომელიც საუკეთესო შერჩევის ნიმუშებს და 

სტრესის გამომწვევი ფაქტორების ყველაზე კომპლექსურ აღრიცხვას ეყრდნობა, ქალები 

მამაკაცებთან შედარებით არა ნაკლებ ან უფრო მეტ სტრესს განიცდიან. აღნიშნული მიდგომა 

თანაბრად ეხება როგორც მოზარდებს, ისე ზრდასრულებს (ცალკეული მტკიცებულებების 

მიხედვით, მცირეწლოვან ბიჭებს უფრო მეტად უწევთ სტრესულ ფაქტორებთან შეხება, 

ვიდრე მცირეწლოვან გოგონებს). ამას გარდა, კონკრეტული მონაცემების მიხედვით, ქალები 

სტრესულ მოვლენებს სუბიექტურად კიდევ უფრო სტრესულად ან არასასურველად 

აფასებენ, ვიდრე კაცები. შესაბამისად, ქალები შესაძლოა უფრო მაღალ სუბიექტურ და 

ობიექტურ დაძაბულობას განიცდიდნენ. ეს მიგნებები კიდევ უფრო დამაჯერებელია იმის 

გათვალისწინებით, რომ სტრესის შესახებ არსებული ლიტერატურა ხშირად არ 

ითვალისწინებს  სტრესის გამომწვევ და ქალებისთვის განსაკუთრებით რელევანტურ ისეთ 

ფაქტორებს, როგორებიცაა სექსუალური ძალადობა, აბორტი, გენდერული დისკრიმინაცია, 

ასევე ბავშვის მოვლასთან და სხვებზე ზრუნვასთან დაკავშირებული პრობლემები და 

ტვირთი.  

ქვემოთ წარმოდგენილია ქალების მიერ განცდილი კონკრეტული სტრესული ფაქტორების 

უფრო დეტალური აღწერა, რომლებიც დაძაბულობის ზოგადი თეორიის მიერ განსაზღვრულ 

სამ კატეგორიაში ნაწილდება. სტრესის გამომწვევი ზოგიერთი ფაქტორი პოზიტიური 

ღირებულებების მატარებელი მიზნების, მათ შორის ფინანსური და პირად ცხოვრებასთან 

დაკავშირებული მიზნების ვერ მიღწევას, ასევე სხვების მხრიდან სამართლიანი და 

თანასწორი მოპყრობის ვერ დამსახურებას გულისხმობს. სხვა სტრესულ ფაქტორებს შორის 

ვხვდებით პოზიტიური სტიმულების, მათ შორის პარტნიორების, მეგობრების და 

ქალისთვის ფასეულ ქცევათა სპექტრში თავისუფლად ჩართვის შესაძლებლობის დაკარგვას. 

სტრესული ფაქტორების დამატებითი წყება ნეგატიურ სტიმულებს მოიცავს. ქალები ხშირად 



განიცდიან ძალადობის ფართო სპექტრს, რომელთა შორისაა ვერბალური, სექსუალური და 

ფიზიკური ძალადობა. ქალებს უწევთ ოჯახის წევრების და სხვების მხრიდან 

გადაჭარბებული მოთხოვნების ატანა და სამსახურებში, სახლსა თუ სამეზობლოში ხშირად 

ხვდებიან სხვა ავერსიული გარემოებების ზემოქმედების სუბიექტი.  

ამ ერთად აღებული მონაცემების თანახმად, დაძაბულობის ზოგად თეორიას არ შეუძლია 

დაამტკიცოს, რომ მამაკაცებში დანაშაულის მაღალი მაჩვენებლის ამხსნელი მამაკაცების მიერ 

განცდილი უფრო მაღალი დაძაბულობაა, რადგან ქალები არა ნაკლებ და შესაძლოა უფრო 

მეტ დაძაბულობას განიცდიან ვიდრე მამაკაცები.  

 

უწევთ თუ არა მამაკაცებს და ქალებს დაძაბულობის განსხვავებულ ტიპებთან გამკლავება? 

მიუხედავად იმისა, რომ სტრესის რაოდენობაში არსებულ განსხვავებებს არ შეუძლია ახსნას 

ქალებსა და მამაკაცებს შორის დანაშაულში არსებული სხვაობა, შესაძლოა ამხსნელად 

სტრესის ტიპებს შორის არსებული განსხვავებები გამოდგეს. მამაკაცები ქალებთან 

შედარებით გარკვეულწილად განსხვავებული დაძაბულობის ტიპებთან უწევთ გამკლავება 

და შესაძლოა  დაძაბულობის ასეთი ტიპები უფრო მეტად უბიძგებდეს დანაშაულის 

ჩადენისკენ. სტრესის შესახებ არსებული ლიტერატურის მიხედვით, განსხვავებული ტიპის 

დაძაბულობა მნიშვნელოვნად განსხვავებულ ზეგავლენას ახდენს ემოციურ სიჯანსაღესა და 

სხვა შედეგობრივ ცვლადებზე. დაძაბულობის ზოგადი თეორია ჯერ კიდევ განვითარების 

საწყის ეტაპზეა და ნაკლებად არის ცნობილი შესაძლებელია თუ არა, რომ დაძაბულობის 

ზოგიერთმა ტიპმა სხვებთან შედარებით უფრო მეტად უბიძგოს ინდივიდს დანაშაულის 

ჩადენისკენ. თუმცა, ვარაუდი, რომ სწორედ ეს შეიძლება იყოს მიზეზი, არ შეიძლება 

არაგონივრულად მივიჩნიოთ. 

არსებული მოსაზრებით, დაძაბულობის ზოგადი თეორიის მიერ დადგენილ დაძაბულობის 

სამ ტიპში გენდერული განსხვავებები ფიქსირდება. უპირველეს ყოვლისა, მამაკაცებსა და 

ქალებს შესაძლოა გარკვეულწილად განსხვავებული მიზნები და სამართლიანობის შესახებ 

არსებული წარმოდგენები გააჩნდეთ. ზოგიერთი ფემინისტის და დაძაბულობის 

თეორეტიკოსის მტკიცებით, მამაკაცებისთვის უფრო მეტად მნიშვნელოვანია მატერიალური 

წარმატება და გარეგანი მიღწევები, მაშინ როდესაც ქალებს უფრო მეტად აინტერესებთ ახლო 

ურთიერთობების დამყარება და შენარჩუნება, ასევე ცხოვრებისთვის 

მნიშვნელობის/აზრიანობის შეძენა.  

წინასწარი მონაცემები აღნიშნულ არგუმენტებს ამყარებს. ამას გარდა, ზემოხსენებული 

არგუმენტები თანხვედრაშია სტრესის შესახებ არსებულ ლიტერატურასთან, რომლის 

თანახმადაც, მამაკაცები უფრო ხშირად უთითებენ ფინანსური პრობლემების შესახებ და 

უფრო მეტად ღიზიანდებიან ფინანსური და სამსახურებრივი პრობლემებით. ქალები უფრო 

ხშირად უთითებენ გარემოცვასთან დაკავშირებული სტრესული ფაქტორების შესახებ 

(აღნიშნულში შედის ოჯახი და მეგობრები) და უფრო მეტად ღიზიანდებიან, როდესაც 



გარემოცვასთან დაკავშირებულ და პიროვნებებს შორის არსებულ პრობლემებს განიცდიან. 

გენდერული განსხვავებები  სამართლიანობის შეფასების ასპექტშიც იკვეთება. 

მამაკაცებისთვის უფრო მნიშვნელოვანია შედეგების (დისტრიბუციული სამართლიანობა), 

ხოლო ქალებისთვის კი ამ შედეგების განმაპირობებელი პროცედურების სამართლიანობა 

(პროცედურული სამართლიანობა). შესაბამისად, მამაკაცები ყურადღებას აქცევენ 

ურთიერთქმედების შედეგებს, ხოლო ქალები ყურადღებას აქცევენ, თუ როგორ ეპყრობიან ამ 

ურთიერთქმედებაში ჩართულ ადამიანებს.   

გენდერული განსხვავებები დაძაბულობის კიდევ ორ ტიპში იკვეთება: პოზიტიური 

სტიმულების დაკარგვა და ნეგატიური სტიმულების გაჩენა. გარემოცვასთან დაკავშირებული 

სტრესული ფაქტორების გარდა, ქალები უფრო მეტად უთითებენ შემდეგი სახის უარყოფითი 

მოპყრობის შესახებ: გენდერული დისკრიმინაცია, სამსახურისა და სახლის როლებში 

დაბალპრესტიჟულობა, ოჯახის წევრების გადაჭარბებული მოთხოვნები და ქცევაზე 

დაწესებული შეზღუდვები, როდესაც უფრო მაღალია ქალების „საოჯახო სივრცეში“ 

დაკავების ალბათობა. უფრო მაღალი ფინანსური ზეწოლის გარდა, მამაკაცები ასევე უფრო 

მეტად განიცდიან პრობლემებს თანასწორებთან. კერძოდ, მამაკაცები უფრო მეტად 

აცხადებენ, რომ მათ ურთიერთობას თანასწორებთან ახასიათებს კონფლიქტი, კონკურენცია, 

ეჭვიანობა და დისბალანსი. აღნიშნულის საპირისპიროდ, ქალების ურთიერთობა 

თანასწორებთან უფრო თბილი და ნაკლებად კონკურენტულია. არსებული მონაცემებით, 

მამაკაცები უფრო მეტად ხდებიან დანაშაულის უმეტესი ტიპების მსხვერპლი, ისევე როგორც 

სხვების აგრესიის და ბრაზის სამიზნე. 

დაძაბულობის ტიპებს შორის ზემოჩამოთვლილი განსხვავებები გვეხმარება უკეთ გავიგოთ 

დანაშაულის ასპექტში არსებული გენდერული განსხვავებები. საკუთრების წინააღმდეგ 

ჩადენილი დანაშაულის მაღალ რაოდენობის ამხსნელად შესაძლოა მივიჩნიოთ მამაკაცების 

ფართო აქცენტი მატერიალურ ელემენტებზე და უფრო დიდი ფინანსური სტრესი. თუმცა, 

ქალებმა ზოგჯერ შესაძლოა იქურდონ საკუთარი სოციალური აქტივობებისთვის თანხების 

მოსაპოვებლად ან ოჯახების დასახმარებლად. ამასთან, როგორც ქვემოთ განვიხილავთ, 

უკანასკნელ წლებში ქალები გაზრდილი ფინანსური ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდნენ.  

აღნიშნულით შესაძლოა აიხსნას ქალების მიერ საკუთრების წინააღმდეგ ჩადენილი მსუბუქი 

დანაშაულის გაზრდილი რაოდენობა. მამაკაცებში მძიმე დანაშაულის უფრო მაღალი 

მაჩვენებელი შესაძლოა აიხსნას მამაკაცების მხრიდან დანაშაულით დაზარალებულის 

რანგში უფრო ხშირად ყოფნით და პიროვნული კონფლიქტებით. მრავალი მონაცემის 

მიხედვით, პერსონალური კონფლიქტები/დაზარალებულის რანგში ყოფნა განსაკუთრებით 

გამაღიზიანებელია და წამყვან როლს თამაშობს მძიმე დანაშაულის ჩადენაში. მართალია, 

რომ ქალებს შედარებით ხშირი კონფლიქტი აქვთ ოჯახის წევრებთან და უფრო ხშირად 

ხდებიან დაზარალებულები, თუმცა ეს ოჯახური ძალადობის ასპექტს განეკუთვნება, სადაც 

ძალადობაში გენდერული განსხვავებები ყველაზე მცირეა. ქალების მხრიდან ქალებზე 



ძალადობის მაღალი მაჩვენებლით შესაძლოა ასევე აიხსნას თუ რატომ არის ასე მცირე 

გენდერული განსხვავება სახლიდან გაქცევის ასპექტში.  

ქალების მხრიდან სხვებთან ურთიერთობაზე და პროცედურულ სამართლიანობაზე 

ხაზგასმით შესაძლოა აიხსნას ქალების მხრიდან ჯანმრთელობის და საკუთრების 

წინააღმდეგ ჩადენილი მძიმე დანაშაულების დაბალი მაჩვენებელი. ასეთი ტიპის დანაშაული 

შესაძლოა წარმოადგენდეს ფულის შოვნის ან სხვების დასჯის ეფექტურ გზას, მაგრამ 

ნაკლებად ეფექტური ინსტრუმენტია სხვებთან კავშირების დამყარების ან პროცედურული 

სამართლიანობის მიღწევის თვალსაზრისით. თუმცა, პირად ცხოვრებასთან ან 

სამართლიანობასთან დაკავშირებული მიზნების მიღწევაში განცდილმა წარუმატებლობამ 

შესაძლოა ხელი შეუწყოს უკანონო ქცევის უფრო მეტად თვითდამაზიანებელ ფორმებს, 

როგორიცაა ნარკოტიკების მოხმარება და კვებითი აშლილობა. აღნიშნულის მსგავსად, 

ზეწოლის სხვა ტიპები, რომლებსაც ქალები განიცდიან, არ უბიძგებენ ძალადობრივი და 

საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული მძიმე დანაშაულების ჩადენისკენ. გენდერული 

დისკრიმინაციის ზოგიერთი ფორმის გარდა, დაძაბულობის ეს ტიპები ძირითადად 

გულისხმობენ გადაჭარბებულ სოციალურ კონტროლს და დანაშაულის ჩადენის 

შესაძლებლობების შეზღუდვას. ძალადობრივი და საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული 

მძიმე დანაშაულების ჩადენა რთულია, როდესაც ადამიანი მცირე დროს ატარებს 

საზოგადოებაში, გრძნობს პასუხისმგებლობას ბავშვების და სხვების მიმართ, ტვირთად აწევს 

სხვების მოთხოვნები და განიცდის დიდ ზეწოლას, რომ თავი შეიკავოს აგრესიული 

ქცევისგან. თუმცა, დაძაბულობის აღნიშნული ტიპები ნაკლებ დაბრკოლებას უქმნის ისეთ 

თვითდამაზიანებელ ქცევას, როგორიცაა ნარკოტიკების მოხმარება, ასევე ქალის გენდერული 

როლისთვის შესაბამისი დანაშაულის ჩადენა, რაც მაგალითად შესაძლოა იყოს მაღაზიიდან 

ქურდობა. რეალურად, დაძაბულობის ზემოხსენებულმა ტიპებმა შესაძლოა ხელი შეუწყონ 

დევიანტური ქცევის ფორმებს. მაგალითად, ნარკოტიკების მოხმარება ქალებს აძლევს 

სხვებისთვის პირდაპირი ზიანის მიყენების გარეშე ნეგატიური ემოციების „მართვის“ 

საშუალებას. საკუთრების წინააღმდეგ ჩადენილი მსუბუქი დანაშაულით, ქალებს ეძლევათ 

საკუთარი სოციალური აქტივობებისთვის საჭირო თანხების მოპოვების და სხვების 

მოთხოვნების უკეთ დაკმაყოფილების შესაძლებლობა.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაძაბულობის ტიპებს შორის არსებული გენდერული 

განსხვავებებით შესაძლოა აიხსნას გენდერული განსხვავებები დანაშაულის ტიპების 

ასპექტში.  

 

არსებობს თუ არა გენდერული განსხვავებები დაძაბულობაზე ემოციური რეაგირების 

ასპექტში? 

მამაკაცები და ქალები არა მხოლოდ განსხვავებული ტიპის ზეწოლას განიცდიან, არამედ ამ 

ზეწოლაზე მათი ემოციური რეაგირებაც განსხვავებულია. კერძოდ, მამაკაცები უფრო მეტად 



რეაგირებენ ზეწოლაზე ისეთი ფორმებით, რომლებიც მძიმე დანაშაულის ჩადენისკენ 

უბიძგებენ.  

დაძაბულობის ზოგადი თეორია ამტკიცებს, რომ დაძაბულობას დანაშაულთან ის ნეგატიური 

ემოციები აკავშირებს, რომელთაც ადამიანები სტრესზე რეაგირებისას განიცდიან. 

დაძაბულობის ზოგადი თეორიის მიხედვით, დაძაბულობა იწვევს ნეგატიური ზეგავლენის 

მატებას, რასაც თან სდევს ისეთი ემოციები, როგორიცაა დეპრესია, ბრაზი და ფრუსტრაცია. 

აღნიშნული ემოციები, უსიამოვნო ხასიათიდან გამომდინარე, ქმნის გამომსწორებელი 

ქმედების განხორციელების ზეწოლას. დანაშაული რეაგირების ერთ-ერთი შესაძლო ფორმას 

წარმოადგენს. დაძაბულობის ზოგადი თეორიის თანახმად, ბრაზი და ფრუსტრაცია  

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ამ ემოციებით იზრდება დანაშაულებრივი 

რეაგირების ალბათობა. როგორც აგნიუ (1992: 59-60) შენიშნავს, ბრაზი ადამიანს აძლევს 

მოქმედების ენერგიას, ამცირებს თავშეკავებას და აღძრავს სამაგიეროს 

გადახდის/შურისძიების სურვილს.   

დაძაბულობის ზოგადი თეორიით ქალებს შორის დანაშაულის დაბალი მაჩვენებელი 

შესაძლოა აიხსნას იმ გარემოებაზე დაყრდნობით, რომ ქალები დაძაბულობაზე ბრაზის 

ნაცვლად დეპრესიით რეაგირებენ. როგორც მიროვსკი და როსი (1990) შენიშნავენ, არსებობს 

მოსაზრება რომ ქალები „სტრესის გამომწვევ ფაქტორებზე მამაკაცებთან შედარებით 

გარკვეულწილად განსხვავებული ემოციებით რეაგირებენ... მამაკაცები ბრაზობენ და 

მტრულები ხდებიან, ქალები სევდიანდებიან და დეპრესია იპყრობთ.“ გენდერის, სტრესიის 

და ემოციის საკითხებზე არსებული კვლევები გარკვეულწილად ამყარებს აღნიშნულ 

არგუმენტს. თითქმის ყველა კვლევის თანახმად, ქალები მამაკაცებთან შედარებით უფრო 

მეტად დეპრესიულები და მღელვარეები არიან. ქალებს შორის დეპრესიულობის მაღალი 

მაჩვენებელი მხოლოდ ნაწილობრივ აიხსნება იმ გარემოებით, რომ მათ სტრესის გამომწვევ 

ფაქტორებთან უფრო მეტი შეხება უწევთ. ზემოხსენებული ცალკეული გამონაკლისების 

გარდა, სტრესის გამომწვევ ფაქტორებზე ქალები მამაკაცებზე ხშირად რეაგირებენ 

დეპრესიით.  

ამავდროულად, გენდერზე, სტრესსა და ბრაზზე არსებული კვლევები ეწინააღმდეგება 

მოსაზრებას, რომლის თანახმადაც ქალებთან შედარებით მამაკაცებში ბრაზი უფრო მაღალია. 

არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით, სტრესზე ბრაზით რეაგირების ალბათობა ზუსტად 

იმდენივე ან უფრო მეტია ქალებში, როგორც მამაკაცებში. ამ მიმართულებით ჩატარებულ 

ერთ-ერთი საუკეთესო კვლევის შედეგად, მიროვსკიმ და როსმა (1995) დაადგინეს, რომ 

ქალები მამაკაცებთან შედარებით 28.7 პროცენტით ხშირად აფიქსირებდნენ სიბრაზეს. 

სიბრაზის გასაზომად, რესპონდენტებს ეკითხებოდნენ უკანასკნელი შვიდი დღის მანძილზე 

რამდენად ხშირად იგრძნეს ბრაზი, გაღიზიანდნენ საგნებით ან ადამიანებით და დაუყვირეს 

თუ არა ვინმეს. კვლევის ავტორებმა დამატებით ასევე დაადგინეს, რომ დეპრესია და ბრაზი 

როგორც წესი ურთიერთთანმხლებია.  



თუმცა, შესაბამის ლიტერატურაში ასევე არსებობს მოსაზრება, რომ ქალების ბრაზი 

განსხვავდება იმ ბრაზისგან, რომელსაც მამაკაცები განიცდიან. სიბრაზის კონტექსტში 

არსებული გენდერული განსხვავებების ვრცელი განხილვისას, კემპბელი (1992) ამტკიცებდა, 

რომ სიბრაზეს ქალებში როგორც წესი თან ახლავს ისეთი ემოციები, როგორებიცაა შიში, 

შფოთვა, დანაშაულის განცდა და სირცხვილი. მეორე მხრივ, ბრაზს მამაკაცებში ახასიათებს 

მორალური სიმართლის განცდა. ქალების ბრაზის შესახებ ანალოგიურ არგუმენტებს 

იზიარებენ სხვა თეორეტიკოსებიც. უფრო კონკრეტულად, ამ მონაცემებით, ქალებში 

სიბრაზეს უფრო მაღალი ალბათობით თან ახლავს მღელვარება, ტკივილის განცდა და 

ტირილი. აღნიშნული არგუმენტები ასევე თანხვედრაში მოდის მიროვსკის და როსის (1995) 

მიგნებასთან, რომლის თანახმადაც ქალებში უფრო მაღალია ერთდროულად დეპრესიაში 

ყოფნის და სიბრაზის განცდის ალბათობა.  

ბრაზის განცდის კონტექსტში ზემოხსენებული განსხვავების ასახსნელად მკვლევარები 

რამდენიმე მიზეზს გამოყოფენ. სხვების მხრიდან ცუდად მოპყრობის შემთხვევაში, ქალებს 

ახასიათებთ საკუთარი თავის დადანაშაულებისკენ მიდრეკილება და ფიქრობენ, რომ 

სიბრაზის შედეგად შესაძლოა სხვებს ავნონ და ფასეული ურთიერთობები დააზიანონ. ამ 

ურთიერთობებს ქალების თვითაღქმაში ცენტრალური ადგილი უჭირავთ და ბრაზს 

უადგილოდ და თვითკონტროლის დაკარგვად მიიჩნევენ (აღნიშნული არგუმენტები უფრო 

მეტად ერგება თეთრკანიან ვიდრე აფროამერიკელ ქალებს). თავის მხრივ, მამაკაცები ცუდად 

მოპყრობისას სხვებს ადანაშაულებენ და აღნიშნულ მოპყრობას გამოწვევად ან 

მიზანმიმართულ შეურაცხყოფად აღიქვამენ. მამაკაცებს ნაკლებად აწუხებთ სხვებისთვის 

ტკივილის მიყენების ან ურთიერთობების რღვევის საკითხი და ხშირად ბრაზი საკუთარი 

მასკულინურობის გამოხატვად მიაჩნიათ. სტეპლის და ჰავილანდის (1989) კვლევა 

ადასტურებს აღნიშნულ განმარტებებს. კერძოდ, ზემოაღნიშნული მსჯელობის მსგავსად, ამ 

კვლევის თანახმადაც, გენდერული განსხვავებები არსებობს ბრაზის ყველაზე ხშირად 

გამომწვევ დაძაბულობის ტიპებში. მოზარდი გოგონები ბრაზს ყველაზე ხშირად 

აფილიაციური ურთიერთქმედების დროს განიცდიან, ხოლო ბიჭები ბრაზს ყველაზე ხშირად 

განიცდიან ვითარებაში, როდესაც მათი საქმიანობა უნდა შეფასდეს, მაგალითად სპორტული 

შეჯიბრის ან სკოლაში სწავლის დროს. გარდა ამისა, გენდერული განსხვავებები გამოიყოფა 

სიბრაზის განცდის კონტექსტშიც. ბიჭების სიბრაზეს თან ახლავს უპატივცემულობა (რაც 

მიუთითებს ბრაზის ექსტერნალიზაციაზე), ხოლო სიბრაზეს გოგონებში თან ახლავს 

გაკვირვება, სიმორცხვე, სირცხვილი, სევდიანობა და თვითკრიტიკულობა (რაც მიუთითებს 

ბრაზის ინტერნალიზაციაზე).  

სიბრაზის განცდის კონტექსტში დაფიქსირებული გენდერული განსხვავებებით შესაძლოა 

ასევე აიხსნას გენდერული განსხვავებები დანაშაულის ჩადენის ასპექტშიც. გაბრაზებულ 

მამაკაცში არსებულმა მორალური სიმართლის განცდამ შესაძლოა მას ძალადობრივი და 

საკუთრების წინააღმდეგ მძიმე დანაშაულების ჩადენისკენ უბიძგოს, მაშინ როდესაც 

გაბრაზებული ქალის დეპრესიამ და შიშებმა, შესაძლოა მასში დევიანტური ქცევის უფრო 

მეტად თვითდამაზიანებელი ფორმების გამოყენება განაპირობოს. ვაითმა და აგნიუმ (1992) 



აღნიშნული მოსაზრებებების გასამყარებლად ფართო მტკიცებულებები ვერ მოიძიეს. 

კერძოდ, ემოციური მდგომარეობის დანაშაულზე ზეგავლენის შესწავლის შედეგად 

დაასკვნეს, რომ სიბრაზე და დეპრესია ზეგავლენას ახდენენ დანაშაულის ჩადენაზე, თუმცა 

არა ნარკოტიკების გამოყენებაზე. სიბრაზე მაღალი ალბათობით წარმოადგენს დანაშაულის 

ჩადენის გამომწვევ ფაქტორს, თუმცა დეპრესია ნაკლებად. შემდგომ კვლევებში 

შესაძლებელია მამაკაცებსა ქალებში ბრაზის და სხვა ემოციების განცდის უფრო 

სრულყოფილი განხილვა, მათ შორის ემოციების სხვადასხვა ერთობლიობის ზეგავლენის 

შესწავლა დანაშაულის სხვადასხვა ტიპებზე და სხვა დევიანტური ქცევის ფორმებზე, 

როგორიცაა კვებითი აშლილობა. 

არიან თუ არა მამაკაცები უფრო მეტად მიდრეკილები, რომ დაძაბულობაზე/ბრაზზე 

რეაგირება დანაშაულის ჩადენით მოახდინონ? 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, შესაძლებელია მივიჩნიოთ, რომ მამაკაცების მიერ განცდილი 

დაძაბულობა და ბრაზი უფრო მეტად უწყობს ხელს დანაშაულის ფართო სპექტრის ჩადენას. 

გარდა ამისა, არსებობს მეოთხე და საბოლოო მიდგომა, რომლის გამოყენებითაც 

დაძაბულობის ზოგად თეორიას შეუძლია ახსნას მამაკაცებში დანაშაულის მაღალი 

მაჩვენებელი. დასაშვებია მივიჩნიოთ, რომ მამაკაცები უფრო მეტად არიან მიდრეკილები 

რომ დაძაბულობაზე/ბრაზზე რეაგირების მიზნით დანაშაულის ჩაიდინონ, ვიდრე ქალები. 

შესაბამისად, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მამაკაცები და ქალები ერთსა და იმავე ტიპის 

დაძაბულობაზე, ემოციურად ერთნაირად რეაგირებენ, მამაკაცებში მაინც უფრო მაღალია 

დანაშაულის (განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის) ჩადენით რეაგირების ალბათობა.  

დაძაბულობის ზოგადი თეორია ამტკიცებს, რომ დაძაბულობა/ბრაზს და დანაშაულს შორის 

არსებულ ურთიერთკავშირს განაპირობებს ფაქტორთა ერთობლიობა, მათ შორის 

გამკლავების რესურსები, გამკლავების უნარჩვევები, სოციალური მხარდაჭერა, 

დელიკვენტური გამკლავების მექანიზმებზე არსებული შეზღუდვები და დანაშაულის 

ჩადენისკენ მიდრეკილება. ეს მიდრეკილება, თავის მხრივ, წარმოადგენს კონკრეტული 

ტემპერამენტული ცვლადების, კრიმინალური თვითშეგნების, დანაშაულის ხელშეწყობის და 

კრიმინალის მოდელებთან შემხებლობის ფუნქციას. მამაკაცები, რომლებიც დაძაბულობას 

განიცდიან, უფრო მეტად სჩადიან დანაშაულს ზემოხსენებულ ცვლადებში გენდერული 

განსხვავებებიდან გამომდინარე.  

სტრესის შესახებ არსებულ ლიტერატურაში დაწყებულია სტრესთან გამკლავების და 

სოციალური მხარდაჭერის ასპექტებში გენდერული განსხვავებების შესწავლა. არსებული 

შედეგები არ მიუთითებს, რომ ამ ელემენტებში ქალებს მნიშვნელოვანი უპირატესობა 

გააჩნიათ მამაკაცებთან შედარებით, თუმცა გარკვეული სიცხადე შეაქვთ თუ რატომ 

რეაგირებენ მამაკაცები დაძაბულობაზე მძიმე დანაშაულის ჩადენით უფრო მეტად, ვიდრე 

ქალები. ცალკეული კვლევებით, ქალები უფრო ნაკლებად ფლობენ გამკლავების ზოგიერთ 

რესურსს - კონკრეტულად განცდას, რომ მათ შეუძლიათ მოვლენების მართვა და პოზიტიურ 

თვითშეფასებას. დაბალი თვითშეფასება და განცდა, რომ მათ არ შეუძლიათ მოვლენების 



მართვა, ამცირებს ქალებში დაძაბულობასთან ეფექტური გამკლავების შესაძლებლობას. 

თუმცა, აღნიშნული მახასიათებლები ასევე ამცირებს ალბათობას, რომ ქალები 

დაძაბულობაზე რეაგირების მიზნით მძიმე დანაშაულს ჩაიდენენ, რადგან შესაძლებელია, 

რომ ქალებზე დაწესებული მსგავსი ქცევითი აკრძალვების დასარღვევად საკმარისი 

თავდაჯერებულობა და უსაფრთხოების განცდა არ ექნებათ. შესაბამისად, ქალები 

რომლებსაც გააჩნიათ დაბალი თვითშეფასება და არ მიიჩნევენ, რომ შესწევთ მოვლენების 

მართვის უნარი, უფრო მეტად არიან მიდრეკილები რომ დაძაბულობის გასამკლავებლად 

ისეთი არადანაშაულებრივი და/ან თვითდამაზიანებელი გამკლავების სტრატეგიები 

გამოიყენონ, როგორებიცაა ალკოჰოლის/ნარკოტიკების ჭარბი მოხმარება და კვებითი 

აშლილობა (გადამეტებული საკვების მიღება ან შიმშილით გამოფიტვა). გამკლავების 

რესურსების პარალელურად, გენდერული განსხვავებები ფიქსირდება გამკლავების 

უნარჩვევების ასპექტშიც. გამკლავების უნარჩვევების ასპეტში გენდერული განსხვავებების 

შესახებ არსებული მონაცემები შერეულ სურათს იძლევა. კერძოდ, ზოგიერთი კვლევა 

აჩვენებს, რომ ქალები უფრო მეტად არიან მიდრეკილები კონკრეტული არაეფექტური 

გამკლავების სტრატეგიების გამოყენებისკენ, როგორებიცაა შერჩევითი იგნორირება და 

პრობლემის ახლებური გადააზრება მისი დღის წესრიგიდან მოსახსნელად. აღნიშნული 

სტრატეგიები სტრესის შემცირების ნაცვლად მის გამძაფრებას იწვევს, თუმცა ამავდროულად 

ნაკლებია დანაშაულებრივი ქცევის აგრესიული ფორმების აღძვრის ალბათობა. ამის 

ნაცვლად, ასეთი სტრატეგიები უფრო მეტად ხელს უწყობს ესკაპისტურ/თავის დაღწევაზე 

ორიენტირებულ ტაქტიკას, როგორიცაა ნარკოტიკების მოხმარება და კვებითი აშლილობა.  

სოციალური მხარდაჭერის ასპექტში გენდერული განსხვავების შესახებ არსებული 

კვლევების თანახმად, ქალები ემოციური სოციალური მხარდაჭერის თვალსაზრისით უკეთეს 

მდგომარეობაში არიან. არსებული მონაცემებით, მსგავსი მხარდაჭერა სტრესის შემცირების 

მიზნით ხშირად ეფექტურია. თუმცა, სოციალური მხარდაჭერის ზეგავლენა სტრესზე 

ზოგჯერ მცირეა. გარდა ამისა, ახლო პირად კავშირებში ჩართვას აქვს ხარჯიც და 

სარგებელიც და ქალებისთვის, რომლებსაც გამკლავების მცირე რესურსები გააჩნიათ, 

დანახარჯები სარგებელს აღემატება. პიროვნებათაშორის კავშირებში ჩართვა ზრდის 

გარემოცვასთან დაკავშირებული კონკრეტული დაძაბულობების ალბათობას, როგორიცაა 

ახლო მეგობრის ან ნათესავის მძიმე ავადმყოფობა. აღნიშნულის მიუხედავად, ქალები 

რომლებიც მნიშვნელოვან ძალისხმევას დებენ ახლო კავშირებში, შესაძლოა შეეცადონ ისეთი 

მძიმე დანაშაულის ჩადენის თავიდან არიდებას, რაც საფრთხეს შეუქმნის აღნიშნულ 

კავშირებს. ამის სანაცვლოდ, შესაძლოა მათ აირჩიონ საკუთარ თავთან დაკავშირებული 

სხვადასხვა არაკონფრონტაციული გამკლავების სტრატეგიაა, როგორიცაა მაგალითად 

ნარკოტიკების მოხმარება.  

გენდერის, დანაშაულის შესაძლებლობებზე, სოციალურ კონტროლსა და სოციალურ 

სწავლაზე არსებული ლიტერატურა ასევე ხელს უწყობს დაძაბულობაზე/ბრაზზე რეაგირების 

ასპექტში გამოკვეთილი გენდერული განსხვავებების ახსნას. კვლევების თანახმად, 

მამაკაცებს გააჩნიათ სულ მცირე კონკრეტული ტიპის დანაშაულების ჩადენის უფრო მეტი 



შესაძლებლობა, ნაკლებად ექვემდებარებიან სულ მცირე კონკრეტული ტიპის სოციალურ 

კონტროლს, უფრო მეტია ალბათობა რომ გააჩნდეთ კონკრეტული ტემპერამენტული 

თვისებები, რომლებიც დანაშაულის ჩადენისკენ უბიძგებს და უფრო მეტია ალბათობა, რომ 

დევიანტურ ქცევაში ჩართული სხვა პირების წრეში აღმოჩნდნენ. თუმცა, აღნიშნული არ არის 

იმის მტკიცება, რომ შესაძლებლობის, სოციალური კონტროლის და სოციალური სწავლის 

ცვლადებს  უფრო მეტი ზეგავლენა აქვთ მამაკაცებზე, ვიდრე ქალებზე. ემპირიული 

კვლევების უმრავლესობით, აღნიშნულ ცვლადებს მამაკაცებსა და ქალებზე თანაბარი 

ზეგავლენა აქვთ. თუმცა, მამაკაცებს უფრო მაღალი მაჩვენებლები გააჩნიათ მრავალ ისეთ 

ცვლადთან მიმართებით, რომლებიც დაძაბულობაზე დანაშაულებრივი რეაგირების 

ხელშემწყობად გვევლინებიან.  

სოციალიზაციის ასპექტში გენდერული განსხვავებების შესახებ არსებული ლიტერატურა 

ამყარებს მტკიცებას, რომ მამაკაცები უფრო მეტად არიან მიდრეკილები 

დაძაბულობაზე/სტრესზე რეაგირების მიზნით დანაშაულის ჩადენისკენ. მამაკაცები და 

ქალები კონკრეტულ ქცევით რეაგირებას შეუსაბამოდ მიიჩნევენ იმიტომ, რომ ასეთი ტიპის 

რეაგირება შეუთავსებელია გენდერულ სტერეოტიპებთან ან მათ გენდერულ იდენტობასთან. 

ზოგიერთი მკვლევარის მოსაზრებით, ბრაზის გამოხატვა შეუთავსებელია ქალების შესახებ 

არსებულ სტერეოტიპულ წარმოდგენებთან და ქალის სიბრაზე უფრო შეუფერებლად 

მიიჩნევა, ვიდრე მამაკაცის. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალების აღქმით, მათ ბრაზის 

გამოსახატად უფრო მაღალი საფასურის გადახდა მოუწევთ. არსებული მტკიცებულებები 

ასევე მიუთითებს, რომ სტერეოტიპული წარმოდგენები ბრაზის შესაფერისობასთან და მასზე 

სხვადასხვა ფორმით რეაგირებასთან დაკავშირებით, განპირობებულია გენდერული 

როლების იდენტიფიკაციით. კოგუტი, ლენგლის და ო’ნილის (1992) თანახმად, 

პროვოკაციაზე აგრესიული რეაგირება უფრო მეტად დამახასიათებელია მასკულინური 

გენდერული როლის მქონე ქალებში, ვიდრე დაბალი მასკულინობის მქონე სუბიექტებში, 

იმის მიუხედავად რომ როგორც ძლიერი, ისე სუსტი მასკულინობის მქონე ქალებს სიბრაზის  

ერთნაირი მაჩვენებელი გააჩნიათ. სტინბარგერმა და გრინბერგმა (1990) ასევე შეისწავლეს 

ქალების გენდერული იდენტობის ზეგავლენა დაძაბულობასთან გამკლავების რეაგირების 

ფორმებზე. მათ მიერ ჩატარებული კვლევის მიგნებების თანახმად: 

„მასკულინობა, რომელიც ხელს უწყობს დაძაბულობასთან გამკლავებას საფრთხის 

ექსტერნალიზაციის მეშვეობით, უზრუნველყოფს პიროვნული დისტრესულობისგან 

(დეპრესია) დაცვას პიროვნებათაშორისი დისტრესულობის (მტრული 

დამოკიდებულება) ხარჯზე. ფემინურობა, რომელიც ხელს უწყობს საფრთხის 

ინტერნალიზაციას, ინდივიდუალური შფოთვის ხარჯზე ამსუბუქებს 

პიროვნებათაშორის დაძაბულობას.“ 

შესაბამისად, მამაკაცებს შესაძლოა გააჩნდეთ ბრაზზე რეაგირების მიზნით სხვების მიმართ 

აგრესიის გამოხატვის უფრო მაღალი მიდრეკილება, მაშინ როდესაც ქალები უფრო მეტად 

მიდრეკილები არიან ბრაზზე რეაგირებისთვის მიმართონ თვითდამაზიანებელ ქცევას, 

როგორიცაა ალკოლოჰის და ნარკოტიკების მოხმარება, ასევე კვებითი აშლილობა.  



თანასწორების წრის ასპექტში არსებული გენდერული განსხვავებებით შესაძლოა ასევე 

აიხსნას თუ რატომ გაააჩნიათ მამაკაცებს დაძაბულობაზე/ბრაზზე დანაშაულით რეაგირების 

უფრო მაღალი მიდრეკილება. თორნი და ლუპია (1986) შენიშნავენ, რომ ბიჭები უფრო მეტად 

ერთიანდებიან იერარქიულად ორგანიზებულ მსხვილ ჯგუფებში, რომლებსაც ფიზიკური და 

კონკურენტული ურთიერთქმედება ახასიათებთ. მეორე მხრივ, გოგონები მიდრეკილები 

არიან თანამშრომლობის საფუძველზე ორგანიზებულ მცირე ჯგუფებში ან მეგობრულ 

წყვილებში ურთიერთქმედებისკენ. ბიჭებს შორის კონფლიქტი უფრო მეტად ღია და 

ფიზიკურია (მაგ.: ჩხუბი), მაშინ როდესაც გოგონებში კონფლიქტი როგორც წესი ირიბია (მაგ.: 

ადამიანების ზურგსუკან საუბარი). გარდა ამისა, ბიჭების ჯგუფებში რისკზე წასვლის და 

ავტორიტეტებთან შეწინააღმდეგების ალბათობა უფრო მაღალია.  

„გოგონები უფრო მეტად არიან მიდრეკილები რომ აღიარონ წესების გონივრულობა 

და გოგონების მხრიდან წესების დარღვევის შემთხვევები შედარებით მცირეა... 

ბიჭების შემთხვევაში საქმე გვაქვს სამართალდარღვევის ჩადენის საერთო და 

მაპროვოცირებელ კონტექსტთან, რასაც ხელს უწყობს კანონდარღვევის მიმართ 

გენდერული ჯგუფის მდგრადი მხარდაჭერა. გოგონების ჯგუფებმა შესაძლოა 

მონაწილეობა მიიღონ კანონდარღვევაში, მაგრამ გენდერული ჯგუფის მხარდაჭერა 

განმეორებით სამართალდარღვევებზე გაცილებით დაბალი იქნება.“  

თუ ქცევითი პრეფერენციები იმ გარემოცვის ფუნქციაა, რომლის წევრსაც ინდივიდი 

წარმოადგენს, მაშინ გასაკვირი არ არის, რომ ქალები ნაკლებად არიან მიდრეკილები 

დევიანტური ქცევისკენ, რადგან გარემოცვა მათ ასეთი ქცევის მოდელებს არ სთავაზობს და 

ასეთ ქცევას არ ემხრობა. თუმცა, ეს არ ნიშნავს, რომ ქალების წრეებს დაძაბულობასთან 

არალეგიტიმური გამკლავების სტრატეგიების ყველა ფორმასთან აბსოლუტური 

შეუთავსებლობა გააჩნიათ. არაკონკურენტული, მცირე სამეგობრო წრეები ხელს უწყობენ 

არააგრესიული, შემეცნებითი და ემოციური გამკლავების სტრატეგიების გამოყენებას 

აგრესიულ და ქცევაში გამოხატულ სტრატეგიებთან შედარებით, რომლებსაც ახალისებენ 

მამაკაცების მიერ შექმნილი მსხვილი და კონკურენტული წრეები. შესაბამისად, როდესაც 

მამაკაცთა წრეები ერთი შეხედვით ამჯობინებენ არალეგიტიმიური ქცევითი გამკლავების 

სტრატეგიების გამოყენებას, როდესაც ლეგიტიმური სტრატეგიების გამოყენება 

წარუმატებელი აღმოჩნდება, ქალების წრეები უპირატესობას ანიჭებენ შემეცნებით და 

ემოციურ სტრატეგიებს. შესაბამისად, მამაკაცებში უფრო მაღალია ისეთი დევიანტური 

ქცევის სტრატეგიების გამოყენების ალბათობა, როგორიცაა ძალადობრივი/აგრესიული 

დანაშაულის ჩადენა. მეორე მხრივ, ქალებს უფრო მეტად აქვთ წვდომა არადანაშაულებრივ, 

შემეცნებით ან არაემოციურ არალეგიტიმურ სტრატეგიებთან. ქალების წრეები აქცენტს 

აკეთებენ  წესებზე, მორალსა და თანაგრძნობაზე, რაც მათ ღია დელიკვენტობას უზღუდავს. 

ასეთ წრეებში, დევიანტური ქცევა უფრო მეტად არადელიკვენტურ და/ან 

არაკონფრონტაციულ ფორმებს იღებს. შესაბამისად დაძაბულობასთან ლეგიტიმური 

გამკლავების არაეფექტურ ან ბლოკირებულ სტრატეგიებზე პასუხად, ქალებში უფრო 



სავარაუდო რეაგირების ფორმა იქნება კვებითი აშლილობა, დეპრესია და 

ალკოჰოლის/ნარკოტიკის მოხმარება.  

ზემოხსენებულმა არგუმენტებმა ასევე ასახვა ჰპოვა ქალების აგრესიის შესახებ არსებულ 

ცალკეულ თეორიებში. აღნიშნული თეორიების მტკიცებით, გამომდინარე იქიდან, რომ 

ქალების აგრესიაზე უფრო ფართო შეზღუდვები არსებობს, ბრაზის გამოხატვამდე ქალებში 

კიდევ უფრო მაღალი უნდა იყოს ბრაზის და პროვოცირების განცდა. ამავე თეორიების 

მიხედვით, ქალების ბრაზსა და აგრესიას შორის არსებობს მრუდხაზოვანი 

ურთიერთკავშირი, როდესაც აგრესიას მხოლოდ ბრაზის უკიდურესად მაღალი დონე იწვევს. 

შესაბამისად, ქალებსა და მამაკაცებში უნდა განსხვავდებოდეს დაძაბულობა/ბრაზს და 

დანაშაულს შორის ურთიერთკავშირი. დაძაბულობა/ბრაზს უფრო ძლიერი 

ურთიერთკავშირი აქვს მძიმე დანაშაულთან მამაკაცებში, რადგან მამაკაცებს გააჩნიათ 

დანაშაულის ჩადენის მეტი შესაძლებლობა და უფრო მეტად არიან მიდრეკილები 

პრობლემების დანაშაულის ჩადენის გზით გადაჭრისკენ. ამასთან, ბრაზსა და მძიმე 

დანაშაულს შორის ურთიერთკავშირი მამაკაცებში სწორხაზოვანია, ხოლო ქალებში 

მრუდხაზოვანი. 

გენდერს, დაძაბულობას და დანაშაულს შორის არსებული ურთიერთკავშირი სხვადასხვა 

კვლევების შესწავლის საგანია, რომელთა უმეტესობა მხოლოდ  დანაშაულზე დაძაბულობის 

სწორხაზოვან ეფექტს იკვლევს. ექსპერიმენტული კვლევების მიხედვით, მამაკაცები უფრო 

მეტად არიან მიდრეკილები რომ კონკრეტულ პროვოკაციას აგრესიით, განსაკუთრებით კი 

აგრესიის მძიმე ფორმებით უპასუხონ. ცალკეული გამონაკლისების გარდა, სოციოლოგიური 

კვლევები მიუთითებენ, რომ ურთიერთკავშირი დაძაბულობას და დანაშაულს შორის სულ 

მცირე ისეთივე ძლიერია ქალებში, როგორც მამაკაცებში. ამავდროულად, აღნიშნული 

მიმართულებით ჩატარებულ კვლევებს კონკრეტული პრობლემებიც გააჩნიათ. კერძოდ, 

ისინი შემოიფარგლებიან დაძაბულობის ზოგად თეორიაში წარმოდგენილი დაძაბულობის 

მხოლოდ კონკრეტული ტიპებით, ნეგატიური ემოციების და გამკლავების სტრატეგიების 

ზომები შეზღუდულად არის წარმოდგენილი ან საერთოდ არ ვხვდებით და ამასთან, ამ 

თეორიებში ყურადღება  აგრესიის და/ან დანაშაულის ნაკლებად სერიოზულ ფორმებს 

ეთმობა.   

რეზიუმე 

დაძაბულობის ზოგადი თეორია ვერ ხსნის მამაკაცებში დანაშაულის მაღალ მაჩვენებელს იმ 

არგუმენტით, რომ მამაკაცები ქალებზე მეტ დაძაბულობას განიცდიან. თუმცა, დაძაბულობის 

ზოგადი თეორია, დანაშაულის ჩადენის მაჩვენებლებში გენდერული განსხვავებების 

ასახსნელად სამ მიდგომას გვთავაზობს. 

1. მამაკაცები და ქალები განსხვავებული ტიპის დაძაბულობას განიცდიან და მამაკაცებზე 

მოქმედი დაძაბულობა უფრო მეტად უწყობს ხელს ჯანმრთელობის და საკუთრების 

წინააღმდეგ მძიმე დანაშაულების ჩადენას. ქალებზე მოქმედი დაძაბულობა ხელს უწყობს 



ოჯახურ ძალადობას, სახლიდან გაქცევის მსგავს თავის დაღწევის მცდელობებს და  

დანაშაულის უფრო მეტად საკუთარ თავთან დაკავშირებულ ფორმებს, როგორიცაა 

ნარკოტიკების მოხმარება.  

2. მამაკაცები და ქალები განსხვავდებიან დაძაბულობაზე ემოციური რეაგირების ასპექტში. 

მიუხედავად იმისა, რომ დაძაბულობაზე პასუხად მამაკაცებიც და ქალებიც განიცდიან 

ბრაზს, ქალებში ბრაზს უფრო მეტად თან ახლავს დეპრესია, დანაშაულის განცდა, 

მღელვარება და სხვა მსგავსი მდგომარეობა. მსგავსი თანმხლები ფაქტორები ამცირებს 

აგრესიული ან კონფრონტაციული დანაშაულების ჩადენის ალბათობას და ზრდის 

თვითდამაზიანებელი და ესკაპისტური ქცევის შანსებს.  

3. მამაკაცები სავარაუდოდ უფრო მეტად არიან მიდრეკილები რომ დაძაბულობაზე ან 

ბრაზზე პასუხად საკუთრების და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული მძიმე 

დანაშაული ჩაიდინონ. აღნიშნულს განაპირობებს განსხვავებები დაძაბულობასთან 

გამკლავების ასპექტებში, სოციალურ მხარდაჭერაში, დანაშაულის ჩადენის 

შესაძლებლობებში, სოციალურ კონტროლში და დანაშაულის ჩადენისკენ მიდრეკილებაში.   

არსებობს მრავალი მონაცემი, რომელიც ირიბად ადასტურებს აღნიშნულ არგუმენტებს. 

თუმცა, აღნიშნულის მიუხედავად, არსებობს დაძაბულობის ზოგადი თეორიის შემდგომი 

შემოწმების საჭიროება. კერძოდ, თეორიის შემოწმების ფარგლებში მიზანშეწონილია 

დაძაბულობის და ნეგატიური ემოციების უფრო მეტად სრულყოფილი მნიშვნელების, 

ბრაზზე/დაძაბულობაზე რეაგირების განმაპირობებელი ფაქტორების უფრო მეტად 

დახვეწილი საზომების და დანაშაულის და სხვა დევიანტური ქცევის უფრო მეტად 

კომპლექსური კრიტერიუმების გამოყენება.  

როგორ შეიძლება აიხსნას ქალების მიერ ჩადენილი დანაშაული?  

დაძაბულობის ზოგად თეორიას შეუძლია არა მხოლოდ მამაკაცებში დანაშაულის მაღალი 

მაჩვენებლის ახსნა, არამედ ქალების მიერ ჩადენილი დანაშაულის ასახსნელადაც გამოდგება. 

კერძოდ, დაძაბულობის ზოგადი თეორია თანხვედრაშია დანაშაულის შესახებ ფემინისტური 

ლიტერატურის ერთ-ერთ უმთავრეს არგუმენტთან, რომ ქალების მიერ ჩადენილი 

დანაშაულის საფუძვლები ქალების ჩაგვრაში უნდა ვეძიოთ. დაძაბულობის ზოგადი თეორია 

გვთავაზობს ინდივიდების მიერ განცდილი ჩაგვრის ან ზეწოლის ტიპების კლასიფიკაციას 

და ფემინისტური ლიტერატურის მსგავსად ამტკიცებს, რომ ჩაგრულმა ინდივიდებმა 

დანაშაულის ჩადენა შესაძლოა გადაწყვიტონ დაძაბულობის შემცირების ან 

დაძაბულობასთან დაკავშირებული ნეგატიური ემოციების მართვის მიზნით.  

ქალების მიერ განცდილი დაძაბულობა 

დაძაბულობის ზოგადი თეორიის ქალების მიერ ჩადენილი დანაშაულის ასახსნელად 

მორგებამდე, თავდაპირველად საჭიროა დაძაბულობის იმ ტიპების აღწერა, რომლებსაც 

ქალები განიცდიან. როგორც ზემოთ აღინიშნა, დაძაბულობის ზოგადი თეორია ყურადღებას 



ამახვილებს დაძაბულობის სამ ტიპზე, სადაც პირველ ტიპში დამატებით კიდევ სამი 

ქვეკატეგორია გამოიყოფა. დანაშაულის შესახებ შექმნილი ფემინისტური შრომები და 

სტრესის შესახებ არსებული ლიტერატურა საშუალებას გვაძლევს აღვწეროთ ამ ასპექტებში 

ქალების მიერ განცდილი დაძაბულობის კონკრეტული ტიპები. მათ შორის, ქალ 

დამნაშავეებზე არსებული ფემინისტური კვლევები დაძაბულობის რამდენიმე ტიპს 

გამოყოფენ, რომელთაც შესაძლოა მჭიდრო ურთიერთკავშირი ჰქონდეთ დანაშაულის 

ჩადენასთან.  

პოზიტიური ღირებულებების მატარებელი მიზნების ვერ მიღწევა. დაძაბულობის თეორიის 

შემოწმებისას დაძაბულობას ძირითადად მისწრაფებების და მოლოდინების 

დაკმაყოფილება/შესრულების პარამეტრებით ზომავენ. დაძაბულობის ზოგადი თეორიის 

თანახმად, მისწრაფებების ან იდეალისტური მიზნების მიუღწევლობა დაძაბულობის 

უმთავრეს გამომწვევ მიზეზს არ წარმოადგენს. მისწრაფებები გარკვეულწილად უტოპისტურ 

ელემენტს შეიცავს და შესაბამისად, სერიოზულად არ განვიცდით, თუ მისწრაფებების 

შესრულებას ვერ ვახერხებთ. თუმცა, მნიშვნელოვან სტრესულ ფაქტორს წარმოადგენს ჩვენს 

მოლოდინებს ან მოსალოდნელ მიზნებს შორის და რეალურ მიღწევებს შორის არსებული 

ჩავარდნა. მოლოდინები უფრო მტკიცედ არიან რეალობაში გამჯდარი და როდესაც 

მოლოდინები არ სრულდება, ეს მკვეთრ გაღიზიანებას იწვევს. მნიშვნელოვანი სტრესის 

გამოწვევა ასევე შეუძლია სამართლიან/შესაფერის შედეგებსა და რეალურ შედეგებს შორის 

არსებულ სხვაობას. მრავალი კვლევა მიუთითებს, რომ ადამიანები სხვებისგან სამართლიან 

და სათანადო მოპყრობას ელიან და ღიზიანდებიან, როდესაც ამას ვერ იღებენ.  

შესაბამისად, დაძაბულობის ზოგადი თეორია პოზიტიური ღირებულების მატარებელი 

მიზნების ვერ მიღწევის გასაზომად სულ მცირე ორ გზას გვთავაზობს: (1) მოლოდინებსა და 

რეალურ მიღწევებს შორის არსებული სხვაობა და ინდივიდისთვის მაღალი აბსოლუტური 

და ფარდობითი მნიშვნელობის მქონე მიზნებზე ფოკუსირება და (2) აღქმა, რომ სხვებისგან, 

მათ შორის ოჯახის წევრებისგან, მეგობრებისგან, თანამშრომლებისგან და 

დამსაქმებლებისგან ადგილი აქვს სამართლიან/სათანადო მოპყრობას. არსებობს ვარაუდის 

საფუძვლიანი მიზეზი, რომ ბევრ ქალს დაძაბულობის ამ ორი საზომით მაღალი მაჩვენებელი 

გააჩნია.  

მიუხედავად იმისა, რომ ერთი კონკრეტული ქალი შესაძლოა რამდენიმე სხვადასხვა მიზნის 

მიღწევას ცდილობდეს, ლიტერატურაში განსაკუთრებული ყურადღება ორ მიზანს ეთმობა. 

პირველ რიგში, მრავალი მკვლევარი თანხმდება, რომ ქალებისთვის განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია სხვებთან ახლო პირადული კავშირების მიღწევა და შენარჩუნება. 

სოციალიზაციის ხარისხიდან და სტრუქტურული პოზიციიდან გამომდინარე, მიიჩნევა, რომ 

ქალებს სხვებთან ახლო ურთიერთობების უფრო ძლიერი სურვილი და ამ ურთიერთობების 

ხასიათთან დაკავშირებით კონკრეტული მოლოდინები გააჩნიათ. მეორე რიგში, მიიჩნევა, 

რომ ქალებისთვის სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ფინანსური წარმატება/უსაფრთხოება. 

ფულზე გაზრდილ აქცენტს სავარაუდოდ ნაწილობრივ კულტურული საფუძველი გააჩნია 



და ჩვენს მზარდ კონსიუმერისტულ კულტურას და ქალების მიღწევების სტანდარდატების 

ცვალებადობას ასახავს. მაგალითად, ადლერი (1975:94, 105) ამტკიცებს, რომ ხდება ქალების 

უფრო მეტად წახალისება ისეთივე საგანმანათლებლო, პროფესიული და სხვა მიზნების 

მისაღწევად, როგორიც მამაკაცებს გააჩნიათ. ეს ფენომენი შესაძლოა ნაწილობრივ 

სტრუქტურულადაც არის განპირობებული და ასახავს როგორც ზოგადად გაზრდილ 

შესაძლებლობებს, ასევე ფაქტს, რომ სულ უფრო მეტი ქალი ცხოვრობს მარტო, უძღვება 

ოჯახს და/ან მასზე მოდის ოჯახის შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი.  

ამავდროულად, მრავალი კვლევა აჩვენებს, რომ ამ მიზნების მიღწევა ბევრი ქალისთვის 

რთული ამოცანაა. განქორწინებების მაღალი მაჩვენებელი და ახლო ურთიერთობებში 

ძალადობის გავრცელებული შემთხვევები ნიშნავს, რომ ხშირად პირადული სიახლოვის 

სურვილი შეუსრულებელი რჩება. ხარისხობრივი კვლევების მიხედვით, ძალადობრივი და 

შეუმდგარი ურთიერთობები ბევრი ქალი დამნაშავის ცხოვრებაში დაძაბულობის გამომწვევ 

უმთავრეს მიზეზს წარმოადგენს. თავის მხრივ, ეს დაძაბულობა კავშირშია დანაშაულებრივ 

ქცევასთან. ჩესნი-ლინდმა შეიმუშავა ქალების დელიკვენტურობის თეორია, რომელიც 

ყურადღებას ამახვილებს ოჯახის წევრების მხრიდან მოზარდი გოგონების მიმართ 

ძალადობაზე. ჩესნი-ლინდის მტკიცებით, ვაჟებთან შედარებით გოგონები უფრო ხშირად 

ხდებიან ოჯახის მხრიდან კონკრეტული ძალადობის, განსაკუთრებით კი სექსუალური 

ძალადობის მსხვერპლი. მოზარდ გოგონებს არ შესწევთ ამ ძალადობის სამართლებრივი 

გზებით დასრულების ძალა და შესაბამისად თავის დაღწევის მიზნით ხშირად სახლიდან 

გაქცევის გზას ირჩევენ. დელიკვენტური სტატუსიდან გამომდინარე, ისინი იძულებულნი 

ხდებიან ქუჩაში იცხოვრონ, სადაც დაძაბულობის კიდევ ახალ ფორმებთან უწევთ შეხება. 

შემდგომ პრობლემები ექმნებათ ლეგალური დასაქმების თვალსაზრისით და საბოლოო 

ჯამში, ეკონომიკური პრობლემებისთვის თავის გართმევა დანაშაულის ჩადენის გზით 

უწევთ. ამ პროცესში მათ ექსპლუატაციას ახდენს დამატებით აქტორთა მთელი წყება. ჯო და 

ჩესნი-ლინდი (1995) ბანდიტურ დაჯგუფებებში ქალების ჩართულობის ასახსნელად მსგავსი 

ტიპის განმარტებას გვთავაზობენ. კერძოდ, ოჯახი და სხვა პრობლემები მხარდაჭერის და 

მფარველობის საჭიროებას წარმოქმნის და ქალები ამ პრობლემასთან ადაპტაციას ბანდაში 

გაწევრიანების გზით ახდენენ, რომელიც ერთგვარი სუროგატული ოჯახის ფუნქციებს 

ასრულებს. ზრდასრული ქალი დამნაშავეების შემთხვევების შესწავლისას მსგავსი სცენარები 

იკვეთება, თუმცა დანაშაულის გამომწვევ პრობლემებს შორის მხოლოდ პიროვნებებს შორის 

კონფლიქტი ერთადერთი არ არის.  

ბევრი ქალი ასევე დიდ სირთულეს აწყდება ფინანსური უსაფრთხოების/წარმატების 

მიღწევის თვალსაზრისით, თუმცა სტრესის შესახებ არსებულ ლიტერატურაში მოცემული 

შეზღუდული მონაცემებით, მამაკაცები უფრო ხშირად განიცდიან ფინანსურ პრობლემებს და 

ასეთი ტიპის პრობლემებს მამაკაცებზე უფრო დიდი ფსიქოლოგიური ზეგავლენა აქვთ. 

აღნიშნულის მიუხედავად, ქალები საკმაოდ ხშირად განიცდიან ფინანსებთან დაკავშირებულ 

დაძაბულობას, რაც განსაკუთრებით პრობლემურია ქალების კონკრეტულ კატეგორიაში. 

გენდერული როლის სოციალიზაცია და დისკრიმინაცია, ქალების უმეტესობას 



„ვარდისფერსაყელოიან“ დაბალანაზღაურებადი სამსახურებისკენ უბიძგებს. უდავოა, რომ 

ქალთა გარკვეული რაოდენობისთვის ეკონომიკური ვითარება გაუმჯობესებულია, თუმცა 

პირობები არც ისე დრამატულად შეცვლილა, როგორც ამას ბევრი მიიჩნევს. მათ შორის, 

ნაკლებად შეიცვალა ქალთა დასაქმების სფეროები ან ანაზღაურება, რასაც მამაკაცებთან 

შედარებით იღებენ. გარდა ამისა, „სიღარიბის ფემინიზაციის“ შედეგად, ბევრი ქალისთვის 

ვითარება პირიქით გაუარესდა. განქორწინებების და უკანონო შვილების რაოდენობის 

გაზრდამ, რასაც თან ერთვის სამუშაო ბაზარზე მიმდინარე ცვლილებები, მკვეთრად გაზარდა 

იმ ქალების რაოდენობამ რომლებიც ოჯახს უძღვებიან და სიღარიბეში ცხოვრება უწევთ. 

არსებული შეფასებით, მსგავსი ტიპის ფინანსური დაძაბულობა, ქალების მიერ ჩადენილი 

დანაშაულის უმთავრეს მიზეზს წარმოადგენს.  

აღნიშნული არგუმენტი დასტურდება ხარისხობრივი მონაცემებით, რომელთა მიხედვით 

ქალი დამნაშავეების ცხოვრებაში ფინანსური პრობლემები დაძაბულობის მთავარი მიზეზია 

და მათ მიერ ჩადენილ დანაშაულში მთავარი ადგილი უჭირავთ. კერძოდ, ასეთ დამნაშავეებს 

ძალიან უჭირთ მათთვის მისაღები და დამაკმაყოფილებელი ანაზღაურების მქონე 

სამსახურების მოძებნა, ამის შედეგად კი უწევთ შემოსავლის უკანონო წყაროების ძიება. 

ქალების მიერ ჩადენილი დანაშაულის დიდი ნაწილი საკუთრების წინააღმდეგ ჩადენილ 

მსუბუქ დანაშაულს წარმოადგენს და ხარისხობრივი კვლევების თანახმად, ჩადენილია 

შემოსავლის და ამ შემოსავლით უზრუნველყოფილი დამოუკიდებლობის მოპოვების 

მიზნით.  

კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მიმართულებით საჭიროა დამატებითი კვლევების 

ჩატარება. საჭიროა მამაკაცების და ქალების ფინანსური მიზნების, ამ მიზნების 

აბსოლუტური და ფარდობითი მნიშვნელობის, ინდივიდების ფინანსური მდგომარეობის და 

ფინანსური მდგომარეობით უკმაყოფილების გაზომვა. არსებული მოლოდინით, 

უკმაყოფილება ყველაზე მაღალი იქნება მაღალი ფინანსური მოლოდინების მქონე პირებში, 

რომლებიც ასეთ მოლოდინებს მაღალ აბსოლუტურ და ფარდობით მნიშვნელობას ანიჭებენ 

და მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში იმყოფებიან. თავის მხრივ, ასეთი უკმაყოფილება 

ურთიერთკავშირშია დანაშაულთან.  

კონკრეტული ფინანსური და პირადულ ურთიერთობთან დაკავშირებული მიზნების 

მიღწევის მცდელობის გარდა, ქალებს (და მამაკაცებს) ასევე გააჩნიათ ზოგადად 

სამართლიანად და სათანადოდ მოპყრობის სურვილი. თუმცა, მრავალი მონაცემი 

მიუთითებს, რომ ქალებთან მოპყრობაში სხვები ხშირად იჩენენ უთანასწორო მიდგომას. 

კერძოდ, ქალები (1) ხშირად ასრულებენ დაბალკვალიფიციურ, რუტინულ საქმეს, რომელიც 

არ შეესაბამება მათ უნარჩვევებს და კვალიფიკაციას (2) რეგულარულად არიან ჩართულების 

მეუღლეების და ბავშვების საჭიროებების დაკმაყოფილების საქმეში, თუმცა მათი 

საჭიროებების მიმართ სხვები ნაკლებ ყურადღებას იჩენენ და (3) მათზე მოდის საოჯახო 

საქმეების არაპროპორციულად დიდი ნაწილი, მაშინაც კი თუ ოჯახის გარეთ 

სრულგანაკვეთიან სამსახურში მუშაობენ. ქალები ხშირად საქმდებიან 



„ვარდისფერსაყელოიან“ სამსახურებში, რომლებიც არ შეესაბამება მათ უნარჩვევებს და 

განათლებას. ამას გარდა, ერთი და იმავე საქმის შესრულებისას, ქალებს მამაკაცებზე დაბალი 

ანაზღაურება აქვთ და რაც შეეხება მამაკაცებთან პიროვნულ ურთიერთობებს, ქალები უფრო 

მეტს გასცემენ, ვიდრე იღებენ. აღნიშნული ფაქტორების კომბინაცია ქმნის უსამართლობის 

განცდას, განსაკუთრებით სამართლიანობის ნორმებზე გაზრდილი აქცენტირების ფონზე, 

რომელიც ხაზს უსვამს ქალებსა და მამაკაცებს შორის თანაბარი მოპყრობის აუცილებლობას.  

სამწუხაროდ, აღნიშნული არგუმენტების სათანადოდ შემოწმება ამ დრომდე არ 

განხორციელებულა. ჩერნკოვიჩმა და ჯორდანომ (1979) გენდერულ დისკრიმინაციას და 

დანაშაულს შორის არსებული ურთიერთკავშირი შეისწავლეს, თუმცა მათ მიერ ჩატარებული 

კვლევაში ყურადღება დაეთმო ზოგადად გენდერულ დისკრიმინაციას და არა 

რესპონდენტების პირად გამოცდილებას მსგავს დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით. აგნიუს 

(1992) მტკიცებით, შედარებით ადვილია იმის გაზომვა, მიიჩნიათ თუ არა რესპონდენტებს 

რომ მათ არასათანადოდ ან უსამართლოდ ეპყრობიან. არსებული მოლოდინით, 

უსამართლობის აღქმა კავშირშია დანაშაულის ჩადენასთან, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, 

თუ უსამართლობა ეხება რესპონდენტისთვის მნიშვნელოვან ურთიერთობას/როლებს. 

პოზიტიური ღირებულების მატარებელი სტიმულის დაკარგვა. დაძაბულობის მეორე 

ძირითადი კატეგორია გულისხმობს პოზიტიური ღირებულების მატარებელი სტიმულის 

დაკარგვას, როგორიცაა ოჯახის წევრების და მეგობრების გარდაცვალება, საცხოვრებელი 

ადგილის შეცვლა, მეუღლესთან განქორწინება ან პარტნიორთან გაშორება.  

აღნიშნული ტიპის დაძაბულობა ქალებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. არსებული 

მონაცემებით, გარემოცვასთან დაკავშირებულ მოვლენებს ქალებზე უფრო მაღალი 

ზეგავლენა აქვთ, ვიდრე მამაკაცებზე. ასეთ მოვლენებს შორის შედის ოჯახის წევრების და 

მეგობრების დაკარგვა. 

გარდა ამისა, ქალებისთვის ხშირად რთულია ისეთი ქცევის განხორციელება, რაც მათთვის 

შესაძლოა ფასეული იყო. ქალებს გარკვეული ბარიერები გააჩნიათ, როდესაც საქმე ეხება 

გარკვეულ სოციალურ წრეში ყოფნას ან ქალაქის ზოგიერთ უბანში შესვლას, განსაკუთრებით 

თუ თან არავინ ახლავთ და ეს დღეღამის კონკრეტულ საათებში ხდება. ქალებისთვის 

ბარიერები არსებობს ასევე სამსახურში, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან და სხვებთან 

ქცევაზე. აღნიშნული ბარიერები გავლენას ახდენს ინდივიდის ცხოვრების პრაქტიკულად 

ყველა ასპექტზე, გარეგნობის, საუბრის, ფიზიკური და ემოციური გამოხატვის და 

სოციალური ქცევის ჩათვლით. მოკლე შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ ქალებს 

ხშირად ხელს უშლიან და არწმუნებენ თავი შეიკავოს ქცევის ფართო სპექტრისგან, რაც 

მათთვის შესაძლოა ფასეული იყოს. თეორეტიკოსების მოსაზრებით, ქალები აღნიშნულ 

დაძაბულობასთან შეხებას იწყებენ მოზარდობისას. გარკვეული კატეგორიის „მამაკაცურ 

ქცევებში“ მონაწილეობაზე ნებართვის შემდეგ, ქალებზე მოულოდნელად იწყება ზეწოლა 

ფემინური როლის მორგების მიზნით. შესაბამისად, ხდება ქცევის წარსული ფორმების 

უარყოფა და დაკნინება.  



აღნიშნული ტიპის დაძაბულობა კრიმინოლოგიის შესახებ რაოდენობრივ კვლევებში 

უგულებელყოფილია და გარემოცვასთან დაკავშირებული ზემოხსენებული მოვლენების 

გარდა, პრაქტიკულად არ გვხვდება სტრესის შესახებ არსებულ ლიტერატურაშიც. თუმცა, 

აღნიშნული ტიპის დაძაბულობას ვხვდებით ქალი დამნაშავეების შესახებ რაოდენობრივ 

კვლევებში. კარლენის (1988) შეფასებით „ქალი კრიმინალების მწირ ავტობიოგრაფიებსა და 

ბიოგრაფიებს საერთო დამახასიათებელი შტრიხი გააჩნიათ, რაც მოიცავს ამ ქალების 

მხრიდან ეპოქების განმავლობაში ქალებზე სისტემატურად მიწერილი შემზღუდველი 

როლების არაფრად ჩაგდებას და მკაფიოდ გამოხატული ანტიპათიას.“  

აღნიშნული დაძაბულობის გაზომვა შესაძლებელია ქალებისთვის დასმული შეკითხვით, თუ 

რამდენად ურთულებენ (ან ურთულებდნენ) სხვები სხვადასხვა აქტივობაში ჩართვას. 

არსებული მოლოდინით, ქალები რომელთაც მაღალი მაჩვენებელი ექნებათ დაძაბულობის ამ 

კატეგორიაში, უფრო მეტად მიდრეკილები იქნებიან დანაშაულის ჩადენისკენ, 

განსაკუთრებით მაშინ, თუ მათ უშლიან მათთვის მაღალი ღირებულები მქონე ქცევას. 

თუმცა, მსგავსი ტიპის დაძაბულობას და დანაშაულს შორის ურთიერთკავშირი კომპლექსურ 

ხასიათს ატარებს. საოჯახო სივრცეში შეზღუდულმა ქალებმა შესაძლოა განიცადონ 

დაძაბულობა, თუმცა დაძაბულობას დააბალანსებს მძიმე დანაშაულის ჩადენის 

შეზღუდული შესაძლებლობა და ამ ქალებზე არსებული მკაცრი სოციალური კონტროლი. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალები რომელთაც მაღალი მაჩვენებელი აქვთ დაძაბულობის 

ამ კატეგორიაში, სავარაუდოდ უფრო მეტად იქნებიან თვითდამაზიანებელი ქცევის და 

მაღაზიაში ქურდობის მსგავსი „გენდერულად შესაფერისი“ დანაშაულის ჩადენისკენ 

მიდრეკილები. ამასთან, მათ შემთხვევაში არ იქნება ჯანმრთელობის და ქონების წინააღმდეგ 

მძიმე დანაშაულის ჩადენის მაღალი ალბათობა. აღნიშნული ტიპის დაძაბულობის კვლევა 

ასევე შესაძლებელია გრძივი მონაცემებით. ქალი დამნაშავეების შესახებ არსებული 

ხარისხობრივი კვლევების თანახმად, მათ მიერ ჩადენილ დანაშაულს თან ახლავს უფრო 

„გახსნილი“ ან თავისუფალი ცხოვრების წესი. აღნიშნულის მიუხედავად, ამ ქალების მიერ 

ჩადენილი დანაშაული და ცხოვრების წესი შესაძლოა წარსულში მათ მიმართ დაწესებული 

ბარიერებით გამოწვეული ფრუსტრირების ფუნქციას წარმოადგენდეს.  

ნეგატიური ღირებულების მატარებელი სტიმულის შემოტანა. დაძაბულობის მესამე 

ძირითადი ტიპი მოიაზრებს ნეგატიური ღირებულების მატარებელი სტიმულის შემოტანას. 

ამ მხრივ, არსებული მონაცემებით, ქალები უფრო ხშირად ხდებიან ოჯახის წევრების 

მხრიდან სხვადასხვა ტიპის ძალადობის, მათ შორის ემოციური, ფიზიკური და სექსუალური 

ძალადობის მსხვერპლი. ვიქტიმიზაციის ასეთი უხეში ფორმების გარდა, ქალები ასევე 

ხშირად არიან ნეგატიური მოპყრობის მრავალი სხვადასხვა ტიპის ობიექტი.  

მრავალმა მკვლევარმა მიაქცია ყურადღება დიასახლისის როლთან დაკავშირებულ 

უარყოფით სტიმულს. ბევრი ქალისთვის დიასახლისის როლი მონოტური, დამამაცირებელი, 

უკიდურესად მომთხოვნი და შემზღუდავია. შესაბამისად, გასაკვირი არ არის რომ ოჯახური 

ცხოვრება ქალებისთვის უფრო სტრესულია ვიდრე მამაკაცებისთვის. უდავოა, რომ 



უკანასკნელ წლებში ქალების დიდი ნაწილი შეუერთდა სამუშაო ძალას. თუმცა, ქალებს აქაც 

სხვადასხვა ტიპის დაძაბულობასთან უწევთ შეხება. კერძოდ, ქალები შრომით ბაზარზე 

აწყდებიან დისკრიმინაციას, სამსახურში ხშირად უწევთ ერთფეროვანი და რუტინული 

საქმის კეთება, გააჩნიათ დაბალი ავტორიტეტი და მცირე ავტონომია, აქვთ შეზღუდული 

დაწინაურების შესაძლებლობა და არ ხდება ქალების უნარჩვევებისა და ნიჭის გამოყენება. 

ამასთან, ისევე როგორც სახლში, სამუშაო ადგილებზეც ქალები ხშირადხდებიან 

სექსუალური და სხვა ტიპის შევიწროვების მსხვერპლი. კვლევების თანახმად, 

ვარდისფერსაყელოიანი სამსახურები, რომლებიც მაღალი მოთხოვნებით და დაბალი 

კონტროლით გამოირჩევა, ყველაზე სტრესულ სამსახურებში შედის. როგორც ზემოთ 

აღინიშნა, ქალებზე ხშირად ახდენს გავლენას მათ გარემოცვაში შემავალ პირებთან 

დაკავშირებული უარყოფითი მოვლენები. გარემოცვასთან დაკავშირებულმა მსგავსი ტიპის 

მოვლენებმა და შესაბამისმა მოთხოვნებმა შესაძლოა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშონ 

სტრესის გაჩენაში. ამას გარდა, არსებობს ფონური დაძაბულობა, რაც უკავშირდება იმის 

ცოდნას, რომ ქალის სტატუსი საზოგადოებაში ნაკლებად ფასეულია. როგორც ლეონარდი 

(1992) შენიშნავს, „ქალებისთვის უკიდურესად მტკივნეულია, რომ მოსახლეობის ნახევართან 

შედარებით დაბლა მდგომ ადამიანებად მიიჩნევენ“.   

დაძაბულობის აღნიშნული ტიპები ყველა ქალზე ერთგვაროვნად არ მოქმედებს და 

არსებული მოლოდინით, ქალები რომელთაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი უფიქსირდებათ 

დაძაბულობის ამ ტიპებში, დანაშაულის ჩადენის ასევე მაღალი მაჩვენებელი აქვთ. 

აღნიშნულ მტკიცების გასამყარებლად შეზღუდული რაოდენობის მონაცემები არსებობს. 

ზოგიერთი მკვლევარი ქალების ვიქტიმიზაციას და ქალების მიერ ჩადენილ დანაშაულს 

შორის მჭიდრო კავშირს შენიშნავს. ამასთან, მონაცემთა მიხედვით, აღნიშნული ტიპის 

დაძაბულობის ზემოქმედების ქვეშ უფრო მეტად  დაბალშემოსავლიანი და უმცირესობის 

კატეგორიას მიკუთვნებული ქალები იმყოფებიან და სწორედ ასეთ ქალებშია მძიმე 

დანაშაულის ჩადენის ალბათობა ყველაზე მაღალი.  

დაძაბულობაზე რეაგირების განმაპირობებელი ფაქტორები 

როგორც მრავალი მკვლევარი შენიშნავს, ყველა ვინც დაძაბულობას განიცდის, აუცილებლად 

დანაშაულს არ სჩადის. ეს განსაკუთრებით ქალებს ეხებათ. ქალები მამაკაცებზე არა ნაკლებ 

ან მეტ დაძაბულობასაც კი განიცდიან, თუმცა ნაკლებად არიან მიდრეკილი დანაშაულის, 

განსაკუთრებით კი მძიმე დანაშაულის ჩადენისკენ. მაშინ როგორ შეიძლება ავხსნათ ის 

ფაქტი, რომ დაძაბულობის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ქალების მხოლოდ მცირე ნაწილი 

სჩადის დანაშაულს? ახსნა ნაწილობრივ შესაძლოა გამომდინარეობდეს დაძაბულობის 

განსხვავებული ტიპებიდან. დაძაბულობის ტიპებში გენდერული განსხვავებების 

მიუხედავად, ბევრი ქალი განიცდის მძიმე დანაშაულისკენ ბიძგის მიმცემ დაძაბულობის 

ტიპებს, როგორებიცაა ფინანსური დაძაბულობა და ვიქტიმიზაცია. ამასთან, დაძაბულობაზე 

ემოციური რეაგირების ასპექტში გენდერული განსხვავების მიუხედავად, დაძაბულობაზე 

პასუხად ბევრი ქალი იყენებს ზიზღიანი სიბრაზის მიდგომას, რაც ხშირად სწორედ 



მამაკაცებს ახასიათებთ. როგორც ზემოთ ითქვა, ეს უფრო მეტად მაღალი „მასკულინობის“ 

მქონე ქალების ნიშანთვისებაა. დასასრულს, უნდა აღინიშნოს, რომ ქალები ერთმანეთისგან 

განსხვავდებიან დაძაბულობაზე/ბრაზზე რეაგირების განმაპირობებული ასპექტებით, 

როგორებიცაა დაძაბულობასთან გამკლავება, სოციალური მხარდაჭერა, დანაშაულის 

ჩადენის შესაძლებლობა და დანაშაულის ჩადენისკენ მიდრეკილება. შესაბამისად, 

ზემოხსენებულ ელემენტებში განსხვავებებზე დაყრდნობით შესაძლოა აიხსნას თუ რატომ 

არის ზოგიერთი ქალი სხვა ქალებზე უფრო მეტად მიდრეკილი დაძაბულობაზე რეაგირების 

მიზნით დანაშაულის, მათ შორის მძიმე დანაშაულის ჩადენისკენ.  

ქალი დამნაშავეეების შესახებ არსებული ლიტერატურა გარკვეულწილად ამყარებს 

აღნიშნულ არგუმენტებს. ზოგადად ქალებთან შედარებით, ქალ დამნაშავეებს დანაშაულის 

ჩადენის უფრო მეტი შესაძლებლობა და ნაკლები სოციალური კონტროლი აქვთ, ასევე უფრო 

მაღალი მაჩვენებლები გააჩნიათ დანაშაულისკენ მიდრეკილების განმაპირობებელ 

ცვლადებში, როგორებიცაა კრიმინალური თვითშეგნება და არაკრიმინალი ქალების ნაცვლად 

დევიანტურ ინდივიდებთან საერთო წრის შეკვრა. განსხვავებები დასახელებულ ასპექტებში, 

ისევე როგორც დაძაბულობის ტიპებსა და ხარისხში არსებული სხვაობა, უმცირესობას 

მიკუთვნებულ და დაბალშემოსავლიან ქალებში დამნაშავეობის მაღალი მაჩვენებლის 

ასახსნელად გამოიყენება. აღნიშნული განსხვავებებით შესაძლოა ასევე აიხსნას თუ რატომ 

არიან საშუალო ფენის, თეთრკანიანი ქალები უმცირესობას მიკუთვნებულ და 

დაბალშემოსავლიან ქალებთან შედარებით უფრო მეტად მიდრეკილები 

თვითდამაზიანებელი და როგორც წესი არადანაშაულებრივი ფორმის არალეგიტიმური 

ქცევისკენ. 

ზემოხსნებული არგუმენტებისა და მონაცემების გათვალისწინებით, არსებობს ვარაუდი, რომ 

ზემოხსენებული ფაქტორები დანაშაულის ჩადენაზე დაძაბულობის გავლენას 

განსაზღვრავენ. კერძოდ, ვიქტიმიზებული ქალები უფრო მაღალი ალბათობით სჩადიან 

დანაშაულს, როდესაც მათზე განხორციელებული ძალადობის პასუხად გამოსაყენებელი 

სამართლებრივი ვარიანტები უკიდურესად მწირია ან საერთოდ არ არსებობს. ამასთან, 

ჰოფმანის და სუს უკანასკნელი კვლევაში გვხვდება მიგნება, რომ დაძაბულობის ზეგავლენას 

დანაშაულის ჩადენაზე ზოგიერთი ზემოხსენებული ფაქტორი განაპირობებს.  

შესაძლებელია თუ არა დაძაბულობის ზოგადი თეორიის თანაბრად მორგება როგორც 

მამაკაცებზე, ისე ქალებზე? 

როგორც აღინიშნა, ფემინისტურ ლიტერატურაში უმთავრეს შეკითხვას წარმოადგენს 

შეუძლია თუ არა ერთსა და იმავე თეორიას როგორც მამაკაცების, ისე ქალების მიერ 

ჩადენილი დანაშაულების ახსნა. ზოგად დონეზე, შესაძლოა იკვეთებოდეს, რომ 

დაძაბულობის ზოგადი თეორია შესაძლებელია გამოვიყენოთ როგორც მამაკაცების, ისე 

ქალების დანაშაულების ასახსნელად. მამაკაცებიც და ქალებიც განიცდიან დაძაბულობის 

ზოგადი თეორიის მიერ იდენტიფიცირებული დაძაბულობის ტიპებს, დაძაბულობაზე 

ხშირად რეაგირებენ ბრაზით და სხვა შესაბამისი ემოციებით და კვლევების თანახმად, ასეთი 



დაძაბულობა ზოგიერთ მამაკაცსა და ქალს დანაშაულის ჩადენისკენ უბიძგებს. უფრო 

კონკრეტულ დონეზე, მონაცემების მიხედვით, მამაკაცები და ქალები (1) შესაძლოა 

განიცდიდნენ „ობიექტური“ დაძაბულობის გარკვეულწილად განსხვავებულ ტიპებს (2) 

შესაძლოა ჰქონდეთ დაძაბულობის კონკრეტული ტიპების სუბიექტური ინტერპრეტაცია (3) 

შესაძლოა ჰქონდეთ განსხვავებული რეაგირება დაძაბულობაზე და (4) შესაძლოა ჰქონდეთ 

განსხვავებული მიდრეკილება დაძაბულობაზე/ბრაზზე რეაგირების მიზნით დანაშაულის 

ჩადენასთან დაკავშირებით.  

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ქალებში უფრო მაღალია გარემოცვასთან დაკავშირებული 

ზეწოლის, გენდერული დისკრიმინაცის, სხვებისგან წამოყენებული ჭარბი მოთხოვნების და 

სამსახურსა და ოჯახში დაბალპრესტიჟულობის განცდის ალბათობა. მამაკაცები უფრო 

მიდრეკილები არიან ფინანსური დაძაბულობისკენ, თანასწორებთან პირადი 

კონფლიქტისკენ და კრიმინალური ვიქტიმიზაციის ტიპებისკენ. ამასთან, დამატებითი 

კვლევის, უკეთესი ნიმუშების და დაძაბულობის უფრო დახვეწილი კლასიფიკაციის 

გამოყენების შემთხვევაში, შესაძლებელია სხვა განსხვავებების მიგნებაც. წინასწარ 

მონაცემებზე დაყრდნობით, ქალები დაძაბულობის ნებისმიერ ტიპს უფრო სტრესულად ან 

უარყოფითად აფასებენ, ვიდრე მამაკაცები. გარდა ამისა, ქალები უფრო მეტად მოწყვლადები 

არიან გარემოცვასთან და პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებული სტრესორების მიმართ, 

მაშინ როდესაც მამაკაცების ემოციური მოწყვლადობა უფრო მაღალია სამსახურსა და 

ფინანსურ სტრესორებთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ შემდგომი 

კვლევების საფუძველზე სავარაუდოდ შესაძლებელი იქნება კონკრეტული სტრესორების 

ემოციური ზეგავლენის ასპექტში დამატებითი გენდერული განსხვავებების გამოვლენა.  

მამაკაცები და ქალები დაძაბულობას ემოციების განსხვავებული კომბინაციებით პასუხებენ. 

მიუხედავად იმისა, რომ დაძაბულობის კონკრეტულ ტიპებზე პასუხად მამაკაცებიც და 

ქალებიც ერთნაირად განიცდიან სიბრაზეს, მამაკაცების სიბრაზეს უფრო ხშირად თან ახლავს 

მორალური სიმართლის განცდა, მაშინ როდესაც ქალების სიბრაზეს უფრო ხშირად თან 

ახლავს თვითდამაკნინებელი ემოციები. შეჯამების სახით უნდა ითქვას, რომ 

ექსპერიმენტული მონაცემების მიხედვით, მამაკაცებში უფრო მაღალია პროვოკაციებზე 

მძიმე ფორმის აგრესიით რეაგირების ალბათობა ვიდრე ქალებში, თუმცა კვლევითი 

მონაცემები ამ მოსაზრებას ნაკლებად ამყარებს.  

ზემოთ განხილულ მიგნებებზე დაყრდნობით იკვეთება, რომ დაძაბულობის ზოგად 

თეორიაში წარმოდგენილი ძირითადი პროცესი, რომლის თანახმადაც დაძაბულობა აღძრავს 

ნეგატიურ ემოციებს, რასაც მივყავართ გამკლავების მექანიზმების ამოქმედებამდე, 

რომელთაც თავის მხრივ შეიძლება მიიღონ ლეგიტიმური ან არალეგიტიმური (მაგ.: 

კრიმინალური ან დევიანტური) ფორმები - თანაბრად ერგება როგორც მამაკაცებს, ისე 

ქალებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თეორიას შეუძლია ახსნას როგორც მამაკაცების, ისე 

ქალების მიერ ჩადენილი დანაშაული. თუმცა, ამ ძირითად პროცესში მამაკაცებსა და ქალებს 



შორის გენდერული განსხვავებების საილუსტრაციოდ შესაძლოა საჭირო იყოს დაძაბულობის 

სხვადასხვა მოდელების განხილვა.  

შესაბამისად, დაძაბულობის ზოგად თეორიაზე ჩატარებული ემპირიული კვლევის 

ფარგლებში საჭიროა მამაკაცების და ქალების ცალ-ცალკე შესწავლა. ზემოხსენებული 

გენდერული განსხვავებებიდან გამომდინარე, შესაძლოა დადგინდეს, რომ დაძაბულობის 

ერთი კონკრეტული ტიპი დანაშაულს იწვევს ერთი გენდერის წარმომადგენლებში, თუმცა 

მეორე გენდერთან მიმართებით უკიდურესად შეზღუდული ზეგავლენა აქვს, ან ეფექტი 

საერთოდ არ გააჩნია. სამომავლო ემპირიული ანალიზით უნდა შეფასდეს რეალურად 

განსაზღვრავს თუ არა გენდერული განსხვავებები ინდივიდის მხრიდან დაძაბულობის 

განცდას და მასზე რეაგირებას (როგორც დევიანტურ, ისე არადევიანტურ ფორმებს). ასეთი 

ანალიზით შესაძლებელი იქნება იმის დადგენა, საჭიროა თუ არა მამაკაცების და ქალების 

დევიანტურობის განცალკევებული მოდელები.   

ამავდროულად, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ზემოხსენებული გენდერული 

განსხვავებები (იმდენად, რამდენადაც აღნიშნული განსხვავებები არსებობს) გულისხმობს 

ხარისხობრივ და არა არსობრივ განსხვავებას. მაგალითად, არ უნდა მივიჩნიოთ, რომ ქალებს 

მხოლოდ პიროვნებათაშორისი ურთიერთობები აწუხებთ და მამაკაცები მხოლოდ 

მიღწევების სფეროზე არიან კონცენტირირებულნი. როგორც მორისი (1987:62) ამტკიცებდა, 

ამ შემთხვევაში უბრალოდ საუბარია ამ საკითხებისთვის განსხვავებული მნიშვნელობების 

მინიჭებაზე. გარდა ამისა, როგორც თოისი (1991) და სხვები შენიშნავენ, საბოლოო ჯამში 

შესაძლოა მოხერხდეს სტრესის/დაძაბულობის უფრო დახვეწილი მოდელების შემუშავება, 

რომლებიც მამაკაცებზე და ქალებზე ერთიანი მიდგომის საშუალებას უზრუნველყოფენ. 

ასეთ მოდელებში გათვალისწინებული იქნება ფაქტორები, რომლებითაც დაძაბულობაზე 

რეაგირების ასპექტში გენდერული განსხვავებები აიხსნება. ზოგიერთი ამ ფაქტორთაგანი 

უკვე ნაცნობია და მათში შედის განსხვავებები დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლობაში, 

სოციალური კონტროლის დონესა და დანაშაულისადმი მიდრეკილებაში, ხოლო კვლევებში 

ისევ გრძელდება სხვა ფაქტორებზე მითითება. მაგალითად, თოისი (1991) ამტკიცებს, რომ 

განცდა თუ რამდენად მნიშვნელოვნად მიაჩნია ინდივიდს საკუთარი თავი, მნიშვნელოვნად 

განაპირობებს დაძაბულობაზე რეაგირებას.  

საბოლოო ჯამში, შეკითხვაზე შეუძლია თუ არა დაძაბულობის ზოგად თეორიას როგორც 

მამაკაცების, ისე ქალების მიერ ჩადენილი დანაშაულის ახსნა, პასუხი დადებითია. თუმცა, 

საჭიროა ყურადღება დაეთმოს თუ რა ზეგავლენას ახდენს გენდერი დაძაბულობის ზოგადი 

თეორიის მიერ აღწერილ პროცესებზე.  

დასკვნა 

როდესაც აგნიუმ (1992) პირველად შემოიტანა დაძაბულობის ზოგადი თეორია, მისი 

ჩანაფიქრი არ ყოფილა დანაშაულის სრულფასოვანი თეორიის წარდგენა. რეალურად, 

როგორც ამას სტატიის სათაურიც გვეუბნება, მან წარადგინა საფუძველი , რომელზეც ასეთი 



თეორია უნდა დაშენებულიყო. აგნიუმ აღწერა დაძაბულობის გამომწვევი რამდენიმე 

მიზეზი, ასეთ დაძაბულობასთან გამკლავების რამდენიმე რეჟიმი და ზოგიერთი ფაქტორი, 

რომელიც გავლენას ახდენს ინდივიდი დაძაბულობასთან გამკლავების დანაშაულებრივ 

სტრატეგიას გამოიყენებს თუ არადანაშაულებრივს. ამ ზოგადი თეორიის კონკრეტული 

კომპონენტების განვითარება შემდგომი კვლევების ჩატარებას მოითხოვს. კერძოდ, 

სამომავლო კვლევებში უნდა დაკონკრეტდეს (1) რამდენ და რა ტიპების დაძაბულობას 

განიცდიან სხვადასხვა ჯგუფები (2) როგორ უმკლავდებიან სხვადასხვა ჯგუფები მათზე 

მოქმედ დაძაბულობას, მათ შორის რამდენად იყენებენ დაძაბულობასთან გასამკლავებლად 

დანაშაულებრივ გზებს არადანაშაულებრივ გზებთან შედარებით და (3) რატომ ირჩევენ 

ჯგუფები დაძაბულობასთან გამკლავების ამა თუ იმ მოდელს? წინამდებარე სტატიის 

ამოცანას წარმოადგენდა გენდერულ ჯგუფებთან მიმართებით აღნიშნულ საკითხებში 

სიცხადის შეტანა. ამ მიზნით, ავტორებმა დაძაბულობის ზოგადი თეორია მოარგეს 

გენდერისა და დანაშაულის შესახებ არსებულ ორ უმთავრეს შეკითხვას: რატომ სჩადიან 

მამაკაცებზე უფრო მეტ დანაშაულს ვიდრე ქალები და როგორ შეიძლება აიხსნას ქალების 

მიერ ჩადენილი დანაშაული? აღნიშნულ სტატიაში წარმოდგენილი კვლევები აჩვენებს, რომ 

დაძაბულობის ზოგად თეორიას შესწევს ორივე შეკითხვაზე პასუხის გაცემის უნარი. ზემოთ 

მოცემულ განხილვებზე დაყრდნობით, შესაძლებელია რამდენიმე წინასწარი ჰიპოთეზის 

შემუშავება.  

პირველ რიგში, მამაკაცების და ქალების მიერ ჩადენილი დანაშაულის რიცხვებში არსებულ 

განსხვავებებთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ წამოყენებული ჰიპოთეზის თანახმად, მამაკაცები 

და ქალები დაძაბულობის განსხვავებულ ტიპებს განიცდიან, რასაც განსხვავებულ ქცევით 

შედეგებამდე მივყავართ. ზემოთ განხილული კვლევების თანახმად, მამაკაცები უფრო 

ხშირად განიცდიან მძიმე დანაშაულის მაპროვოცირებელი დაძაბულობის ტიპებს. მათ 

შორის, კვლევები აჩვენებს, რომ მამაკაცები უფრო ხშირად განიცდიან ფინანსურ 

დაძაბულობას, რომელიც მათ საკუთრების წინააღმდეგ დანაშაულის ჩადენისკენ უბიძგებს 

და ძალადობის გამომწვევ მწვავე პიროვნებათაშორის კონფლიქტებს. ცალკეული 

გამონაკლისების გარდა, ქალებში ყველაზე მეტად გავრცელებული დაძაბულობის ტიპებს 

წარმოადგენს მკაცრი სოციალური კონტროლი და დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლობების 

შეზღუდვა (იგულისხმება სხვების, მაგალითად ოჯახის წევრების მოვლის ტვირთი ან 

პრივატულ გარემოში ჩაკეტვა). დაძაბულობის აღნიშნული ტიპები ქალებს ისეთი 

თვითდამაზიანებელი ქცევისკენ უბიძგებს, როგორიც ნარკოტიკების მოხმარებაა. თუმცა, 

უნდა აღინიშნოს, რომ ქალები ხშირად ხდებიან ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი, რითაც 

შესაძლოა აიხსნას თუ რატომ არის ოჯახური ძალადობის ჩადენის ასპექტში შედარებით 

მცირე გენდერული განსხვავება. გარდა ამისა, ფინანსური დაძაბულობა ქალებისთვის სულ 

უფრო სერიოზულ პრობლემას წარმოდგენს, რითაც შესაძლოა აიხსნას თუ რატომ არის 

საკუთრების წინააღმდეგ ჩადენილ მსუბუქ დანაშაულში შედარებით მცირე გენდერული 

განსხვავება.  



მეორე ჰიპოთეზის თანახმად, მამაკაცებსა და ქალებს შორის ჩადენილი დანაშაულის 

მაჩვენებლებს შორის განსხვავება ნაწილობრივ დაძაბულობაზე განსხვავებული ემოციური 

რეაგირების ფუნქციას წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ მამაკაცებიც და ქალებიც 

დაძაბულობაზე სიბრაზით რეაგირებენ, სიბრაზეს ქალებში უფრო მეტად ახლავს თან ისეთი 

ემოციები როგორიცაა დეპრესია, დანაშაულის განცდა, მღელვარება და სირცხვილი. მსგავსი 

ემოციები ამცირებს სხვებზე მიმართული დანაშაულის ალბათობას და სანაცვლოდ, ქალებს 

ხშირად უბიძგებს თვითდამაზიანებელი დევიაციური ქცევის ფორმებისკენ, როგორებიცაა 

ნარკოტიკების მოხმარება და კვებითი აშლილობა. ამით შესაძლოა აიხსნას, თუ რატომ არის 

მრავალი სახის ნარკოტიკის მოხმარების ასპექტში მცირე გენდერული განსხვავება და რატომ 

არის კვებითი აშლილობა გაცილებით ფართოდ გავრცელებული ქალებში, ვიდრე 

მამაკაცებში. მესამე ჰიპოთეზით, ქალები მამაკაცებზე უფრო ნაკლებად არიან მიდრეკილები 

რომ დაძაბულობაზე/ბრაზზე რეაგირების მიზნით დანაშაული ჩაიდინონ. აღნიშნულს 

განაპირობებს გენდერული განსხვავებები როგორც სოციალური მხარდაჭერის, ისე 

დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლობების, სოციალური კონტროლის და დანაშაულისადმი 

მიდრეკილების ასპექტებში.  

აღნიშნული ჰიპოთეზების წარდგენისას ხაზი უნდა გაესვას, რომ დაძაბულობის ზოგადი 

თეორია არ ამტკიცებს, რომ დანაშაულის ასპექტში გამოკვეთილი გენდერული განსხვავებები 

ქალების და მამაკაცების მიერ განცდილი განსხვავებული მასშტაბის დაძაბულობის 

ფუნქციაა. აღნიშნული არგუმენტი დაძაბულობის კლასიკურ თეორიებზე დაყრდნობით, 

ცალკეულმა მკვლევარებმა წამოაყენეს. თუმცა, დაძაბულობის კლასიკურ თეორიასთან 

შედარებით, დაძაბულობის ზოგადი თეორია დაძაბულობის გამომწვევი მოვლენების და 

გარემოებების გაცილებით უფრო ფართო სპექტრს აღიარებს. ამასთან, არსებული მონაცემები 

მკაფიოდ მიუთითებს, რომ მამაკაცებთან შედარებით ქალები არანაკლებ ან უფრო მეტად 

განიცდიან დაძაბულობის ამგვარ ტიპებს.  

ქალების მიერ ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებით, დაძაბულობის ზოგადი თეორია ასევე 

რამდენიმე წინასწარ ჰიპოთეზას გვთავაზობს. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა 

სოციალურ სფეროებში ქალების ჩაგვრა დაძაბულობის გამოწვევასა და შემდგომ 

დანაშაულებრივ ქცევაში უმთავრეს როლს თამაშობს. ზემოთ წარმოდგენილ განხილვებში 

სტატიის ავტორთა მტკიცებით, დაძაბულობის ტიპები, რომელიც განსაკუთრებით 

უბიძგებებენ ქალებს დანაშაულის ჩადენისკენ, შემდეგი სახისაა: ფინანსური და 

პიროვნებებთან დაკავშირებული მოლოდინების ვერ მიღწევა, სხვებისგან (მათ შორის 

ოჯახის წევრებისგან, ახლო პარტნიორებისგან და დამსაქმებლებისგან) სამართლიანი და 

სათანადო მოპყრობის ვერ მიღება, სხვებთან პოზიტიური კავშირების დაკარგვა, ქცევაზე 

დაწესებული ფართო სპექტრის შეზღუდვები, რომელიც მოიცავს შეზღუდვებს გარეგნობაზე, 

საუბარზე, ფიზიკურ და ემოციურ გამოხატვაზე, სექსუალურ ქცევაზე, მოგზაურობასა და 

სოციალურ ცხოვრებაში, ემოციური, ფიზიკური და სექსუალური ძალადობა და როლთან 

დაკავშირებული დაძაბულობა, რაც გულისხმობს „ვარდისფერსაყელოიან“ სამსახურს და 

დიასახლის ფუნქციის მორგებას. უდავოა, რომ ქალები განსხვავდებიან იმ ასპექტში თუ 



რამდენად ძლიერად განიცდიან დაძაბულობის ჩამოთვლილ ტიპებს, თუმცა დაძაბულობის 

ტიპებიდან უმრავლესობა გავრცელებულია დაბალშემოსავლიან და უმცირესობას 

მიკუთვნებულ ქალებში.  

მეორე ჰიპოთეზის თანახმად, ქალებში უფრო მაღალია ალბათობა, რომ დაძაბულობაზე 

რეაგირების მიზნით დანაშაულის (ან სხვა დევიანტური ადაპტაციის) გზას მიმართონ, მაშინ 

როდესაც გამკლავების არადევიანტური მექანიზმები არაეფექტური ან ხელმიუწვდომელია, 

როდესაც აქვთ დანაშაულის/დევიანტური ქცევის შესაძლებლობა, როდესაც დაბალია მათზე 

არსებული სოციალური კონტროლი და როდესაც მიდრეკილები არიან 

დანაშაულის/დევიანტური ქცევისკენ (მაგ.: აქვთ დევიანტური აზრები, ჰყავთ დევიანტური 

გარემოცვა, აქეზებენ დევიანტური ქცევისკენ).  

ზემოხსენებული ჰიპოთეზები რამდენიმე ასპექტით უწყობენ ხელს არსებული 

ლიტერატურის გაუმჯობესებას. კერძოდ, ამ ჰიპოთეზების მეშვეობით რამდენიმე 

მიმართულებით ხდება თეორიისა და კვლევების გაერთიანებას და სინთეზირებას და ასევე 

უფრო ზუსტად განისაზღვრება ის ცვლადები, რომლებიც სავარაუდოდ მნიშვნელოვანია 

დანაშაულში გენდერული განსხვავების და ქალების მიერ ჩადენილი დანაშაულის 

მიზეზების ასახსნელად. ამას გარდა, წარმოდგენილი ჰიპოთეზები ემპირიულ მკვლევარებს 

ახალი ცვლადების მთელი სპექტრის განხილვისკენ მიუთითებენ. ემპირიულმა 

მკვლევარებმა, განსაკუთრებით კი რაოდენობრივი კვლევების ავტორებმა, ქალების მიერ 

ჩადენილი დანაშაულის ახსნის მცდელობისას მოცემულ სტატიაში წარმოდგენილი 

დაძაბულობის რამდენიმე ტიპი დიდწილად უგულებელყვეს. შეჯამების სახით შეიძლება 

ითქვას, რომ ეს სტატია და დაძაბულობის ზოგად თეორიაზე არსებული უფრო ფართო 

ლიტერატურა გარკვეულ მითითებებს იძლევა, თუ როგორ უნდა შეამოწმონ ემპირიულმა 

მკვლევარებმა აღნიშნული ჰიპოთეზები.  

სამწუხაროდ, ამჟამად ჩვენთვის ნაცნობი ვერც ერთი მონაცემთა კრებული ვერ 

უზრუნველყოფს აქ წარმოდგენილი ჰიპოთეზების სრულფასოვნად შემოწმების საშუალებას. 

კერძოდ, მონაცემთა კრებულების უმეტესობა, ზემოთ განხილული დაძაბულობის 

გამომწვევი მოვლენების და პირობების ტიპების მხოლოდ მცირე ნაწილს მოიცავს. კიდევ 

უფრო რთულია დანაშაულის/დელიკვენტობის მონაცემთა ისეთი კრებულის მოძიება, სადაც 

ისეთი ემოციების სათანადო საზომი იქნება წარმოდგენილი, როგორიცაა სიბრაზე და 

დეპრესია. თუმცა, მონაცემთა რამდენიმე კრებული ცალკეული განხილული ჰიპოთეზების 

ნაწილობრივი შემოწმების საშუალებას იძლევა. ავტორები იმედოვნებენ, რომ სტატია 

მკვლევარებს როგორც ზემოხსენებულ საკითხებზე უკეთესი მონაცემების შეგროვების, ისე 

გენდერის და დანაშაულის საკითხებზე მსჯელობისას დაძაბულობის თეორიის უფრო 

ფართო გამოყენების სტიმულს მისცემს. 
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საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №681
2019 წლის 31 დეკემბერი

 ქ. თბილისი
 

არასრულწლოვანთა რეფერირების წესის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
„დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს

კანონის 7  მუხლის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული „არასრულწლოვანთა რეფერირების წესი“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.  

პრემიერ - მინისტრი გიორგი გახარია

არასრულწლოვანთა რეფერირების წესი
 

მიზანი, პრინციპები და რეგულირების სფერო
1. არასრულწლოვანთა რეფერირების წესის (შემდგომ  –  წესი) მიზანია რთული ქცევის მქონე

არასრულწლოვნების სოციალიზაცია, რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია, დანაშაულის პრევენცია ინსტიტუციური
და კომპლექსური მიდგომის გზით.
2. ეს წესი განსაზღვრავს რეფერირების პროცესში ჩართული უწყებების/დაწესებულების კოორდინირებულად
მუშაობის პრინციპებს, პროცედურებსა და უფლებამოსილებებს.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად განხორციელებული ყველა ღონისძიება უნდა
ეფუძნებოდეს არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების დაცვის, მისი ჰარმონიული განვითარების,
ინდივიდუალური მიდგომის, დისკრიმინაციის აკრძალვის, ინფორმაციის კონფიდენციალურობისა და
არასრულწლოვნის მონაწილეობის პრინციპებს.

4. ეს წესი ვრცელდება რთული ქცევის მქონე 10-დან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნებზე, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც პირის მიმართ დაწყებულია განრიდების პროცესი, ან მის მიმართ დაწყებულია
სისხლისსამართლებრივი დევნა ან სასჯელის სახით მას განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა.

5. ეს წესი ასევე ვრცელდება 7-დან 14 წლამდე ასაკის იმ არასრულწლოვნებზე, რომლებთან მიმართებაშიც
კომპეტენტური უწყებების მიერ დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით დადასტურდება საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენა.

6. ამ წესის მე-10-მე-12 მუხლებით გათვალისწინებული დებულებების 10 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანზე
გავრცელება დაუშვებელია.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება

რეფერირების პროცედურების მიზნებისათვის ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) არასრულწლოვანი – 7-დან 18 წლამდე ასაკის პირი;

ბ) რთული ქცევა – ქცევა, რომელიც შესაძლოა საფრთხეს უქმნიდეს არასრულწლოვნის უსაფრთხოებას,
კეთილდღეობას, მის ჰარმონიულ და სოციალურ განვითარებას, სხვა ადამიანების უსაფრთხოებას, კეთილდღეობას
ან/და მართლწესრიგს. რთული ქცევა შესაძლებელია გამოხატული იყოს არასრულწოვნის მიერ ნარკოტიკული
საშუალების/ალკოჰოლის მოხმარებაში, მისი ჩართულობით ანტისაზოგადოებრივ, კანონსაწინააღმდეგო
საქმიანობაში, აზარტულ თამაშებში, სხვადასხვა სახის ძალადობრივ ქმედებებში;

გ) კანონიერი წარმომადგენელი – არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენელი შეიძლება იყოს:

გ.ა) არასრულწლოვნის მშობელი ან/და მშობლები;

გ.ბ) პაპა ან/და ბებია;

გ.გ) სრულწლოვანი და ან/და ძმა;

გ.დ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით დანიშნული მეურვე/მზრუნველი.
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დ) ფაქტობრივი მზრუნველი – ნებისმიერი პირი (გარდა კანონიერი წარმომადგენლისა), რომელთანაც
ფაქტობრივად იმყოფება/ცხოვრობს არასრულწლოვანი და რომელსაც აღნიშნულ არასრულწლოვანზე ზრუნვისა
და მისი კანონიერი ინტერესების დაცვის ვალდებულება ეკისრება სამართლებრივი აქტის ან სამოქალაქო-
სამართლებრივი გარიგების საფუძველზე;

ე) ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფი – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს (შემდგომ – სააგენტო) სტრუქტურული ერთეული – არასრულწლოვანთა
რეფერირების ცენტრის (შემდგომ – ცენტრი) სათანადო სპეციალიზაციის მქონე თანამშრომლები, რომლებიც,
საჭიროების შემთხვევაში, მოწვეულ სხვა სპეციალისტებთან ერთად აფასებენ არასრულწლოვნის ინდივიდუალურ
საჭიროებებს, სოციალურ გარემოს, უსმენენ მას, კონსულტაციას უწევენ მის კანონიერ წარმომადგენელს/ფაქტობრივ
მზრუნველს, გადაწყვეტილებას იღებენ არასრულწლოვნის რეფერირების, მათ შორის, ამ წესის მე-3 მუხლის მე-2
პუნქტის „ზ“-„გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ღონისძიებების გამოყენების/ცვლილების/შეწყვეტის
საკითხთან დაკავშირებით;

ვ) არასრულწლოვნის სოციალიზაციის/რესოციალიზაციის პროცესი – იმ ღონისძიებების ერთობლიობა, რომლებიც
მიმართულია არასრულწლოვნის ფიზიკური, გონებრივი და სოციალური განვითარებისკენ და ეხმარება მას
საზოგადოებაში ინტეგრაციაში;

ზ) არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები – არასრულწლოვნის უსაფრთხოების, კეთილდღეობის,
ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, განვითარების, სოციალიზაცია-რეაბილიტაციისა და სხვა ინტერესები,
რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტებისა და არასრულწლოვნის ინდივიდუალური მახასიათებლების
შესაბამისად, აგრეთვე მისი აზრის გათვალისწინებით განისაზღვრება;

თ) არასრულწლოვნის ჰარმონიული განვითარება – არასრულწლოვნის განვითარების ფორმა, სადაც ყურადღება
გამახვილებულია ფიზიკური, გონებრივი და სოციალური ასპექტების ერთობლიობაზე;

ი) ინდივიდუალური მიდგომა – არასრულწლოვნის მიმართ გადაწყვეტილების მიღებისას მისი ინდივიდუალური
მახასიათებლების: ასაკის, განვითარების დონის, ცხოვრების, აღზრდისა და განვითარების პირობების, განათლების,
ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ოჯახური ვითარებისა და სხვა ისეთი გარემოებების გათვალისწინება, რომლებიც
არასრულწლოვნის ხასიათისა და ქცევის თავისებურებების შეფასების და მისი საჭიროებების განსაზღვრის
შესაძლებლობას იძლევა;

კ) დისკრიმინაციის აკრძალვა – „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის
პირველი მუხლით გათვალისწინებული ნიშნით არასრულწლოვნის, აგრეთვე მისი კანონიერი წარმომადგენლის/
ფაქტობრივი მზრუნველის პირდაპირი ან ირიბი დისკრიმინაციის აკრძალვა;

ლ) ინფორმაციის კონფიდენციალურობა – რეფერირების პროცესში არასრულწლოვნის მონაწილეობის შესახებ
ინფორმაციის, მისი სხვა პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებისა და გამოქვეყნების დაუშვებლობა, გარდა
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით და ამ წესით გათვალისწინებული
შემთხვევებისა;

მ) არასრულწლოვნის მონაწილეობა – რეფერირების პროცესის ყველა ეტაპზე უშუალოდ არასრულწლოვნისა და
მისი კანონიერი წარმომადგენლის/ფაქტობრივი მზრუნველის მონაწილეობის უფლება. აგრეთვე,
არასრულწლოვნის უფლება, რომ მოუსმინონ და გაითვალისწინონ მისი მოსაზრებები ასაკისა და განვითარების
დონის შესაბამისად;

ნ) არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულება – საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს „ნახევრად დახურული
სააღმზრდელო დაწესებულება“;

ო) სკრინინგ კითხვარი – ცენტრის მიერ შემუშავებული კითხვარი, რომელიც გამოიყენება რეფერირების სისტემაში
მონაწილე უწყებების/დაწესებულებების მიერ რთული ქცევის იდენტიფიცირებისა და ცენტრში არასრულწლოვნის
გადამისამართების საჭიროების განსაზღვრისთვის;

პ) ხელშეკრულება – ცენტრსა და არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელს/ფაქტობრივ მზრუნველს შორის
გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელშიც გაწერილია არასრულწლოვნის რეფერირების პროგრამაში
მონაწილეობის წესი, პირობები, ვადები და რეფერირების ფარგლებში კანონიერი წარმომადგენლის/ფაქტობრივი
მზრუნველის ვალდებულებები.

მუხლი 3. არასრულწლოვანთა რეფერირების სისტემა და ეტაპები

1. ამ წესის მიზნების მისაღწევად რეფერირების სისტემა აერთიანებს ცენტრს, საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს, ამ სამინისტროთა მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს,
სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს, საქართველოს პროკურატურასა და „ზოგადი განათლების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ჟ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებს/სკოლებს. 2. არასრულწლოვანთა რეფერირების ეტაპები გულისხმობს:
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ა) რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვნის იდენტიფიცირებასა და მის შესახებ ინფორმაციის ცენტრისთვის
მიწოდებას;

ბ) არასრულწლოვნის მდგომარეობისა და მისი ინდივიდუალური საჭიროებების შეფასებას;

გ) არასრულწლოვნის შესაბამის სერვისებში/პროგრამებში ჩართვას ან/და გადამისამართებას;

დ) ოჯახის სოციალური ფუნქციონირების მხარდამჭერი სერვისების უზრუნველყოფასა და განვითარებას;

ე) არასრულწლოვნის შესაბამის სერვისებში/პროგრამებში არასრულწლოვნის მონაწილეობის მონიტორინგის და
არასრულწლოვნის მდგომარეობაზე ზედამხედველობის განხორციელებას;

ვ) შესაბამისი სერვისის/პროგრამის დასრულების შემდეგ მონიტორინგის განხორციელებას;

ზ) უკიდურეს შემთხვევაში, არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში გაგზავნას.

მუხლი 4. არასრულწლოვანთა რეფერირების სისტემაში მონაწილე უწყებების/დაწესებულებების ფუნქციები

1. არასრულწლოვანთა რეფერირების სისტემის გამართული ფუნქციონირების მიზნით, ამ წესის მე-3 მუხლით
განსაზღვრული უწყებები/დაწესებულებები რეფერირების პროცედურის ფარგლებში უზრუნველყოფენ შემდეგი
ღონისძიებების განხორციელებას:

ა) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხოლო შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებისას – საქართველოს
პროკურატურა, ცენტრის მიერ შემუშავებული სკრინინგ კითხვარის მიხედვით ახდენენ რთული ქცევის მქონე
არასრულწლოვნის იდენტიფიცირებას (არასრულწლოვნის მიერ დანაშაულის ან ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში) და უზრუნველყოფენ არასრულწლოვნის შესახებ ცენტრის
ინფორმირებას, შესაბამისი დოკუმენტაციის მიწოდებასა და არასრულწლოვნის ცენტრში გადამისამართებას;

ბ) სპეციალური პენიტენციური სამსახური ცენტრის მიერ შემუშავებული სკრინინგ კითხვარის მიხედვით ახდენს
რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვნის იდენტიფიცირებას იმ შემთხვევაში, თუ იგი პენიტენციურ
დაწესებულებას ტოვებს პირობითი მსჯავრის ან პირობით ვადამდე გათავისუფლების გარეშე და ნებაყოფლობით
არ ერთვება „ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამაში“. სპეციალური
პენიტენციური სამსახური უზრუნველყოფს არასრულწლოვნის შესახებ ცენტრის ინფორმირებას, შესაბამისი
დოკუმენტაციის მიწოდებასა და არასრულწლოვნის ცენტრში გადამისამართებას;

გ) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, აგრეთვე, მათი
მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და საქართველოს „ზოგადი
განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ჟ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები/სკოლები ცენტრის მიერ შემუშავებული სკრინინგ კითხვარის
მიხედვით ახდენენ რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვნის იდენტიფიცირებასა და ცენტრის ინფორმირებას,
შესაბამისი დოკუმენტაციის მიწოდებასა და არასრულწლოვნის გადამისამართებას ცენტრში;

დ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული უწყებები, აგრეთვე, უზრუნველყოფენ
რეფერირების მექანიზმის ეფექტიანობისთვის საჭირო სერვისების/პროგრამების შემუშავებას და მიწოდებას,
მონაწილეობენ ოჯახის სოციალური ფუნქციონირების მხარდამჭერი სერვისების განვითარებაში და
თანამშრომლობენ ცენტრთან არასრულწლოვნის სერვისში/პროგრამაში ჩართულობის მონიტორინგის მიზნით.

ე) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული უწყებები, ცენტრში არასრულწლოვნის
გადამისამართების პარალელურად აგრძელებენ საქართველოს კანონმდებლობით მათთვის დაკისრებული
ვალდებულებების შესრულებას, კომპეტენციის ფარგლებში არასრულწლოვანთან და მის ოჯახთან მუშაობას.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ყველა უწყება/დაწესებულება თანამშრომლობს ცენტრთან და
ამავე მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული ღონისძიებების გარდა, კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფს:

ა) იდენტიფიცირებული არასრულწლოვნის პერსონალური და განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური
მონაცემების ცენტრისთვის მიწოდებას;

ბ) რეფერირების პროცესში ჩართულ პირთა გადამზადებას რეფერირების პროცესთან დაკავშირებით, მათ შორის,
რეფერირების პროცესის, ბავშვთა ფსიქოლოგიის და სხვა შესაბამის საკითხებზე სერვისების/პროგრამების
მიმწოდებელთა მუდმივ პროფესიულ გადამზადებას.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული უწყებები/დაწესებულებები უზრუნველყოფენ
არასრულწლოვანთა რეფერირების წესში მითითებულ საკითხებზე შესაბამისი ნორმატიული აქტების
კოორდინირებულად შემუშავებასა და დამტკიცებას კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად.

4. „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 7  მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი ამტკიცებს არასრულწლოვანთა რეფერირების პროცესის
წარმართვისა და მონიტორინგის წესს, არასრულწლოვანთა რეფერირების ფარგლებში შეფასების, მონიტორინგისა
და ანგარიშის ფორმებს, არასრულწლოვანთა რეფერირების პროცესში გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმებს
და არასრულწლოვანთა რეფერირების პროცესთან დაკავშირებულ სხვა დოკუმენტებს.

 3



08/12/2021, 05:00 არასრულწლოვანთა რეფერირების წესის დამტკიცების შესახებ | სსიპ ”საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე”

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4765155?publication=0 4/10

5. რეფერირების პროცესში ჩართული უწყებები და პირები, ურთიერთანამშრომლობის საკითხების
დარეგულირების, ამ წესით გათვალისწინებული სერვისების არასრულწლოვნის და მისი ოჯახისათვის
ეფექტიანად და ხარისხიანად მიწოდების, ინფორმაციის გაცვლისა და კოორდინაციის გაუმჯობესების მიზნით,
საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფენ მემორანდუმის გაფორმებას.

მუხლი 5. ცენტრი. რეფერირების სისტემის კოორდინაცია

1. რეფერირების მექანიზმის გამართულად მუშაობის მიზნით, ცენტრი ახდენს რეფერირების სისტემის
კოორდინაციას კანონმდებლობით, ამ წესითა და შიდა ინსტრუქციით/დებულებით განსაზღვრული წესის
შესაბამისად.

2. რეფერირების სისტემის კოორდინაციის ფარგლებში, ცენტრი უზრუნველყოფს:

ა) რეფერირების სისტემის ეფექტიანობისთვის საჭირო სერვისების/პროგრამების კონცეფციის შემუშავებას;

ბ) რეფერირების სისტემის ფარგლებში ქვეყანაში არსებული სერვისების/პროგრამების ერთიანი რუკის შექმნას;

გ) რეფერირების სისტემის გამართულად მუშაობისათვის აუცილებელი ახალი სერვისების/პროგრამების
განსაზღვრასა და მათი შექმნისათვის ხელშეწყობას;

დ) არასრულწლოვნის გარემოში არსებული ინდივიდუალური და ჯგუფური რისკების შეფასების და რეაგირების
მექანიზმების შემუშავებას;

ე) შესაბამისი უწყებების/დაწესებულებების მიერ რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვნის იდენტიფიცირებისა და
მისი გადამისამართებისთვის საჭირო სკრინინგ კითხვარის შემუშავებას;

ვ) არასრულწლოვანთან დაკავშირებით მიღებული ინფორმაციის დამუშავებას, მასთან დაკავშირებული
ინდივიდუალური გარემოებებისა და მისი საჭიროებების შეფასებას;

ზ) არასრულწლოვანთან დაკავშირებული ინდივიდუალური გარემოებებისა და მისი საჭიროებების შესაბამისად
მის ჩართვას შესაბამის სერვისებში/პროგრამებში;

თ) არასრულწლოვნისა და მისი კანონიერი წარმომადგენლისათვის/ფაქტობრივი მზრუნველისთვის შესაბამისი
მხარდამჭერი კონსულტაციის გაწევას;

ი) რეფერირების პროცესის მონიტორინგის, შესაბამის სერვისში/პროგრამაში არასრულწლოვნის მონაწილეობის
მონიტორინგის და მისი მდგომარეობის ზედამხედველობის მეთოდოლოგიის შემუშავებას;

კ) რეფერირების პროცესის მონიტორინგს, შესაბამის სერვისში/პროგრამაში არასრულწლოვნის მონაწილეობის და
მისი მდგომარეობის ზედამხედველობას, აგრეთვე სერვისის/პროგრამის შემდგომ არასრულწლოვნის
მდგომარეობაზე დაკვირვებას;

ლ) კანონიერი წარმომადგენლის/ფაქტობრივი მზრუნველის მიერ ცენტრთან ხელშეკრულების დადებაზე უარის
თქმის ან ცენტრთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუსრულებლობის
შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ინფორმაციის მიწოდებას;

მ) ამ წესით განსაზღვრულ შემთხვევებში არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში არასრულწლოვნის
გაგზავნის მიზანშეწონილობის განხილვის მიზნით, ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფისთვის ამ წესით
გათვალისწინებული ინფორმაციის მიწოდებას;

ნ) არასრულწლოვანთა რეფერირების პროცესში მიღებული მონაცემების ანალიზს, შესაბამისი ყოველწლიური
ანგარიშების მომზადებასა და გამოქვეყნებას პერსონალური მონაცემების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის
დაცვით.

მუხლი 6. არასრულწლოვანთა რეფერირების პროცესი

1. იმ შემთხვევაში, თუ ამ წესის მე-3 მუხლით განსაზღვრული უწყებისთვის/დაწესებულებისათვის რთული ქცევის
მქონე არასრულწლოვნის იდენტიფიცირებისას ან სხვა ეტაპზე ცნობილი გახდა არასრულწლოვნის მიერ
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით ან საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
კოდექსით გათვალისწინებული ქმედების სავარაუდო ჩადენის შესახებ, იგი კანონმდებლობით დადგენილი წესით
ინფორმაციას აწვდის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და დადგენილი წესით უზრუნველყოფს
ცენტრის ინფორმირებას, ხოლო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო განახორციელებს კანონმდებლობით
დადგენილ პროცედურებს და, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებით ინფორმაციას აწვდის ცენტრს.

2. გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, რთული ქცევის მქონე
არასრულწლოვნის იდენტიფიცირებისას ამ წესის მე-3 მუხლით განსაზღვრული უწყება/დაწესებულება
დაუყოვნებლივ, მაგრამ იდენტიფიცირებიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა, უზრუნველყოფს ცენტრის
ინფორმირებას. უწყება/დაწესებულება ვალდებულია, აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია პარალელურად
მიაწოდოს არასრულწოვნის კანონიერ წარმომადგენელს/ფაქტობრივ მზრუნველს.

3. ამ წესის მიზნებისათვის, არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენელი არის ამ წესის მე-2 მუხლის „გ.ა“
ქვეპუნქტში მითითებული პირი. ამ წესის მე-2 მუხლის სხვა, ყოველი მომდევნო ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
პირი მხოლოდ იმ შემთხვევაში წარმოადგენს არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელს, თუ წინა ქვეპუნქტში
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მითითებული პირი:

ა) ხელმიუწვდომელია;

ბ) უარს აცხდებს ან ფაქტობრივად ვერ/არ ასრულებს კანონიერი წარმომადგენლის მოვალეობებს;

გ) არაჯეროვნად ასრულებს კანონიერი წარმომადგენლის მოვალეობებს;

დ) მოქმედებს არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების წინააღმდეგ;

ე) თანახმაა ან/და ითხოვს, რომ რიგით მომდევნო პირმა შეასრულოს კანონიერი წარმომადგენლის მოვალეობები
და ცენტრი ამას მიიჩნევს მიზანშეწონილად.

4. თუ ამ წესის მე-3 მუხლით განსაზღვრული უწყების/დაწესებულების მიერ რთული ქცევის მქონე
არასრულწლოვნის იდენტიფიცირებისას ვერ ხერხდება კანონიერი წარმომადგენლის/ფაქტობრივი მზრუნველის
ვინაობის დადგენა, უწყება/დაწესებულება ინფორმაციას აწვდის ცენტრს. ცენტრი უფლებამოსილია, მიმართოს
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანონიერი წარმომადგენლის/ფაქტობრივი მზრუნველის მოძიების
მიზნით. ცენტრი, საჭიროების შემთხვევაში, პროცესში ჩართავს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს,
რომელიც დაუყოვნებლივ უზრუნველყოფს კანონიერი წარმომადგენლის/ფაქტობრივი მზრუნველის დანიშვნას.
არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის/ფაქტობრივი მზრუნველის ვინაობის დადგენის ან ასეთის
არარსებობის შემთხვევაში, მისი დანიშვნის შემდეგ, ცენტრი იწყებს ამ წესით გათვალისწინებულ პროცედურას.

5. ცენტრი უფლებამოსილია, რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვნის შესახებ ინფორმაცია, ამ წესში
მითითებული უწყებების/დაწესებულებების გარდა, მიიღოს არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის/
ფაქტობრივი მზრუნველის, ნათესავის ან სხვა პირისგან წერილობითი, სატელეფონო ან/და კომუნიკაციის სხვა
საშუალებების გამოყენებით მიწოდებული შეტყობინებით.

6. ცენტრის მიერ ინფორმაციის მიღებისთანავე, აგრეთვე, მის მიერვე იდენტიფიცირებულ შემთხვევებში, ცენტრის
სპეციალისტთა ჯგუფი ამუშავებს რეფერირების მექანიზმში მონაწილე უწყებისგან/დაწესებულებისგან
არასრულწლოვანთან დაკავშირებით მიღებულ ინფორმაციას.

7. რეფერირების მექანიზმში მონაწილე უწყებისგან/დაწესებულებებისგან არასრულწლოვანთან დაკავშირებით
მიღებული და სხვა შესაბამისი ინფორმაციის დამუშავების შემდეგ, ცენტრი უკავშირდება არასრულწლოვნის
კანონიერ წარმომადგენელს/ფაქტობრივ მზრუნველს, და უზრუნველყოფს გასაუბრებას მასთან და
არასრულწლოვანთან. საჭიროების შემთხვევაში, ცენტრი, ინფორმაციის მიღების მიზნით, აგრეთვე, უკავშირდება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას ან/და სხვა ისეთ პირს ან დაწესებულებას, რომელსაც შეიძლება
ინფორმაცია გააჩნდეს არასრულწლოვნის ცხოვრების, აღზრდისა და განვითარების პირობების, განათლების,
ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ოჯახური ვითარებისა და სხვა ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური თუ სოციალური
მახასიათებლების შესახებ, რომლებიც მისი ხასიათისა და ქცევის თავისებურებების შეფასების და საჭიროებების
განსაზღვრის შესაძლებლობას იძლევა.

8. ამ მუხლის მე-5 პუნქტში აღნიშნული ინფორმაციის მიღებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში, დამუშავებულ
ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ცენტრის უფლებამოსილი თანამშრომელი ამზადებს და ცენტრის სპეციალისტთა
ჯგუფს დასამტკიცებლად წარუდგენს ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშს, რომელშიც განსაზღვრავს
არასრულწლოვნის ინდივიდუალურ მახასიათებლებსა და საჭიროებებს, რომელთა საფუძველზეც ცენტრი
უზრუნველყოფს არასრულწლოვნისა და კანონიერი წარმომადგენლის/ფაქტობრივი მზრუნველისთვის
კონსულტაციის გაწევას, კანონიერ წარმომადგენელთან/ფაქტობრივ მზრუნველთან ხელშეკრულების გაფორმებასა
და არასრულწლოვნის შესაბამის სერვისებში/პროგრამებში ჩართვას ამ წესის შესაბამისად. ცენტრის დასაბუთებული
გადაწყვეტილებით, ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების ვადა შეიძლება გაიზარდოს არაუმეტეს 5
სამუშაო დღით.

9. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშში აისახება არასრულწლოვნის ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და
სოციალური მახასიათებლები, მათ შორის, ინფორმაცია არასრულწლოვნის ფიზიკური, ემოციური, კოგნიტური
განვითარებისა და ქცევითი თავისებურებების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, განათლების, სპორტული
საქმიანობის, ოჯახის, საცხოვრებელი გარემოს შესახებ და სხვა საჭირო ინფორმაცია. ანგარიშში, აგრეთვე, აისახება
ინფორმაცია არასრულწლოვნის განსაკუთრებული საჭიროებების, რთული ქცევის თავისებურებების,
სამართალდარღვევის ჩადენის რისკისა და, შესაბამისად, არასრულწოვნის სათანადო განვითარების, მისი
სოციალიზაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობისთვის საჭირო სერვისებისა და პროგრამების
შესახებ.

10. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში, ცენტრი, შესაბამისი
სერვისის/პროგრამის მიმწოდებელ უწყებასთან/დაწესებულებასთან ერთად, უზრუნველყოფს არასრულწლოვნის
კანონიერ წარმომადგენელთან/ფაქტობრივ მზრუნველთან ხელშეკრულების გაფორმებას, რომელშიც აისახება
არასრულწლოვნის შესაბამის სერვისში/პროგრამაში მონაწილეობის წესი, პირობები, ვადები და რეფერირების
ფარგლებში კანონიერი წარმომადგენლის/ფაქტობრივი მზრუნველის ვალდებულებები. ხელშეკრულების
მოქმედების ვადას არასრულწლოვნის ინდივიდუალური საჭიროებებისა და მახასიათებლების გათვალისწინებით
ადგენს ცენტრი. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა არ უნდა იყოს 1 თვეზე ნაკლები და 24 თვეზე მეტი.
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11. არასრულწლოვნისთვის შესაბამისი სერვისის/პროგრამის განსაზღვრისას ცენტრმა არასრულწლოვნის
საუკეთესო ინტერესების, ინდივიდუალური საჭიროებებისა და მახასიათებლების გათვალისწინებით, შესაძლოა,
გაითვალისწინოს შერჩეულ სერვისში/პროგრამაში არასრულწლოვნის ოჯახის წევრ(ებ)ის ჩართულობა
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების უკეთ შესრულების, არასრულწლოვნის მიერ დროის სწორად
განაწილების ან/და რთული ქცევის მართვის მიზნით.

12. ცენტრი უზრუნველყოფს ხელშეკრულების შესრულების დეტალური გეგმის შემუშავებას, აგრეთვე, მის
გაცნობასა და გადაცემას არასრულწლოვნისა და მისი კანონიერი წარმომადგენლისათვის/ფაქტობრივი
მზრუნველისათვის.

13. ამ მუხლის მე-8 და მე-10 პუნქტებით გათვალისწინებული ვადა შესაძლებელია შეჩერდეს ობიექტური
გარემოების არსებობისას, ამ მიზეზის აღმოფხვრამდე, როდესაც ობიექტურ მიზეზთა გამო შეუძლებელია ცენტრის
მიერ ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადება ან/და ხელშეკრულების გაფორმება.

მუხლი 7. არასრულწლოვანთა რეფერირების პროცესის მონიტორინგი და არასრულწლოვნის მდგომარეობაზე
ზედამხედველობა

1. ნებისმიერი პირი, რომლის მიერ ორგანიზებულ სერვისში/პროგრამაში მონაწილეობს არასრულწლოვანი, მისი
კომპეტენციის ფარგლებში ვალდებულია ცენტრთან თანამშრომლობით თვალყური ადევნოს არასრულწლოვნის
მონაწილეობას შესაბამის სერვისში/პროგრამაში და ცენტრის/სააგენტოს მიერ დადგენილი პერიოდულობითა და
ფორმით მიაწოდოს ცენტრს ინფორმაცია პროცესში არასრულწლოვნის მონაწილეობისა და არასრულწლოვნის
მდგომარეობის შესახებ. ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს:

ა) არასრულწლოვნის შესაბამის სერვისში/პროგრამაში მონაწილეობისა და არასრულწლოვნის ქცევის აღწერას;

ბ) არასრულწლოვნის საგაკვეთილო პროცესზე დასწრებასა და აკადემიური მოსწრებასთან დაკავშირებულ
მონაცემებს;

გ) არასრულწლოვნის ჯანმრთელობისა და, საჭიროების შემთხვევაში, მისი ფსიქიკური მდგომარეობის, აღწერას;

დ) მონაცემებს არასრულწლოვნის სხვა ისეთი საქმიანობისა და ქცევის შესახებ, რაც საყურადღებოა
არასრულწლოვნის სოციალიზაციისა და რეაბილიტაციისთვის;

ე) ცენტრის მიერ დამატებით მოთხოვნილ ინფორმაციას.

2. სერვისში/პროგრამაში არასრულწლოვნის მონაწილეობასა და არასრულწლოვნის მდგომარეობაზე
მონიტორინგს/ზედამხედველობას ახორციელებს ცენტრი შესაბამისი უწყების, დაწესებულების ან/და ორგანიზაციის
მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. ამ მიზნით, ცენტრის წარმომადგენელი უფლებამოსილია,
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებისა და სერვისის/პროგრამის ხასიათის გათვალისწინებით, თავადაც
დაესწროს შესაბამისი სერვისის/პროგრამის განხორციელების პროცესს, გაესაუბროს სერვისის/პროგრამის
მიწოდებაზე პასუხისმგებელი უწყების, დაწესებულებისა და ორგანიზაციის წარმომადგენელს, არასრულწლოვანსა
და მის კანონიერ წარმომადგენელს/ფაქტობრივ მზრუნველს.

3. ცენტრის წარმომადგენელი არასრულწლოვნის ინდივიდუალური საჭიროებებისა და მახასიათებლების
შესაბამისად შერჩეული პერიოდულობით, მაგრამ არანაკლებ 2 კვირაში ერთხელ, ხვდება არასრულწლოვანს
(საჭიროების შემთხვევაში, – აგრეთვე კანონიერ წარმომადგენელს/ფაქტობრივ მზრუნველს) და განიხილავს
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების მიმდინარეობას, კერძოდ, არასრულწლოვნის
მიერ მიღწეულ შედეგებს, შესაბამის სერვისში/პროგრამაში არასრულწლოვნის მონაწილეობისა და სხვა ჩართულ
პირთა მიერ აღმოჩენილი დახმარების ეფექტიანობას, შესაძლო დამატებით საჭიროებებსა და სხვა შესაბამის
საკითხებს.

4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადის განმავლობაში, ცენტრი კანონიერი წარმომადგენლის/ფაქტობრივი
მზრუნველის, არასრულწლოვნის, იმ უწყების/დაწესებულების, რომლის მიერ ორგანიზებულ სერვისში/
პროგრამაში მონაწილეობს არასრულწლოვანი, ან საკუთარი ინიციატივით, მონიტორინგის და ზედამხედველობის
შედეგების გათვალისწინებით, განიხილავს არასრულწლოვნისათვის სერვისის/პროგრამის შეცვლის საკითხს და
გადაწყვეტილებას იღებს არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.

5. თუ მონიტორინგის/ზედამხედველობის პროცესში აღმოჩნდა, რომ არასრულწლოვანი საჭიროებს სერვისის/
პროგრამის ცვლილებას ან ის საპატიო მიზეზით ვერ ახერხებს მისთვის შერჩეული ღონისძიებების შესრულებას,
ცენტრი გადასინჯავს არასრულწლოვნის ინდივიდუალური საჭიროებების შეფასებას და განსაზღვრავს სერვისის/
პროგრამის ცვლილების თავისებურებებს ან ახალ სერვისში/პროგრამაში მის მონაწილეობას.

6. ცენტრი ამზადებს მონიტორინგისა და ზედამხედველობის ყოველთვიურ და საბოლოო ანგარიშებს, რომელშიც
აღწერილი უნდა იყოს არასრულწლოვნის ინდივიდუალური საჭიროებები და მახასიათებლები, შერჩეული
სერვისი/პროგრამა და მასში არასრულწლოვნის მონაწილეობის შესახებ ინფორმაცია, შერჩეული სერვისის/
პროგრამის გავლენა არასრულწლოვანზე, არასრულწლოვნის დამატებითი საჭიროებები და შესაბამისი
დამატებითი ღონისძიებები. მონიტორინგის და ზედამხედველობის საბოლოო ანგარიში უნდა მომზადდეს
ხელშეკრულების მოქმედების ვადის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.
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7. ცენტრი არასრულწლოვანზე დაკვირვებას აგრძელებს შესაბამისი სერვისის/პროგრამის დასრულების შემდეგ
ერთი წლის განმავლობაში და, საჭიროების შემთხვევაში, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით, ამ წესით გათვალისწინებული პროცედურის შესაბამისად, კვლავ უზრუნველყოფს მის ჩართვას
შესაბამის სერვისში/პროგრამაში. სერვისის/პროგრამის შემდგომი დაკვირვება გულისხმობს ცენტრის
წარმომადგენლის არასრულწლოვანთან, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებასთან, პროფესიულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან, კანონიერ წარმომადგენელთან/ფაქტობრივ მზრუნველთან ვიზიტებს და
გასაუბრებებს ცენტრის მიერ დადგენილი პერიოდულობით.

მუხლი 8. არასრულწლოვანთა რეფერირების სავალდებულო ხასიათი

1. ცენტრის გადაწყვეტილება შესაბამის სერვისში/პროგრამაში არასრულწლოვნის ჩართვის შესახებ სავალდებულოა
შესასრულებლად.

2. ცენტრის მიერ განსაზღვრულ სერვისებში/პროგრამებში არასრულწოვნის მონაწილეობის უზრუნველყოფის
მიზნით, ცენტრსა და არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელთან/ფაქტობრივ მზრუნველს შორის ფორმდება
ხელშეკრულება, რომელსაც ასევე ხელს აწერს არასრულწლოვანი. ხელშეკრულებაში აისახება არასრულწლოვნის
შესაბამის სერვისში/პროგრამაში მონაწილეობის წესი, პირობები, ვადები, აგრეთვე, რეფერირების ფარგლებში
არასრულწლოვნის, მისი კანონიერი წარმომადგენლის/ფაქტობრივი მზრუნველის უფლებები და მოვალეობები.

მუხლი 9. არასრულწლოვნის, კანონიერი წარმომადგენლის/ფაქტობრივი მზრუნველის პასუხისმგებლობა

1. ცენტრის მიერ განსაზღვრულ სერვისში/პროგრამაში არასრულწლოვნის მონაწილეობას უზრუნველყოფს
არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენელი/ფაქტობრივი მზრუნველი ამ წესის მე-8 მუხლის თანახმად
გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად.

2. კანონიერი წარმომადგენლის/ფაქტობრივი მზრუნველის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებაზე უარი ან
ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების არასაპატიო მიზეზით შეუსრულებლობა გამოიწვევს
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსითა და სხვა საკანონმდებლო აქტებით
გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.

3. არასრულწლოვნის მიერ ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში, ცენტრის
სპციალისტთა ჯგუფმა შესაძლებელია განიხილოს ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების, შერჩეული სერვისებისა
და ვალდებულებების შეცვლის ან არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში
გადამისამართების საკითხი.

მუხლი 10. არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში გაგზავნა

1. არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში გაგზავნის მიზანშეწონილობის საკითხს
განიხილავს ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფი.

2. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, არასრულწლოვანთა რეფერირების
დაწესებულებაში შესაძლებელია 10-დან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნის გაგზავნა ცენტრის სპეციალისტთა
ჯგუფის შუამდგომლობაში განსაზღვრული ვადით. ეს ვადა არ უნდა აღემატებოდეს ერთი სასწავლო სემესტრის
ხანგრძლივობას, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ არასრულწლოვანს „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს
კანონით გათვალისწინებული წესით, ცენტრის სპციალისტთა ჯგუფის გადაწყვეტილებით, გაუხანგრძლივდება
არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში ყოფნის ვადა.

3. დაუშვებელია არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში არასრულწლოვნის გაგზავნის
მიზანშეწონილობის საკითხის განხილვა, თუ ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ საკითხის განხილვიდან 6 თვის
განმავლობაში არასრულწლოვანს 18 წელი უსრულდება.

4. ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფი არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში
გაგზავნის მიზანშეწონილობის საკითხს განიხილავს, თუ:

ა) არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენელი/ფაქტობრივი მზრუნველი უარს ამბობს ცენტრთან
ხელშეკრულების დადებაზე;

ბ) არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენელი/ფაქტობრივი მზრუნველი უარს ამბობს ცენტრთან დადებული
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ღონისძიებებში არასრულწლოვნის მონაწილეობის გაგრძელებაზე;

გ) ცენტრის საბოლოო ანგარიშის თანახმად, ვერ იქნა მიღწეული ცენტრის მიერ არასრულწლოვნისათვის
შერჩეული სხვა სერვისის/პროგრამის მიზანი;

დ) დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით დასტურდება არასრულწლოვნის მიერ საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილით გათვალისწინებული განზრახი ქმედების ჩადენა, რისთვისაც სასჯელის
სახით გათვალისწინებულია 10 წელზე მეტი ვადით თავისუფლების აღკვეთა ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა.

5. არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში არასრულწლოვნის გაგზავნის მიზანშეწონილობის
საკითხის განხილვისას ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფი შეისწავლის ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშსა და
ცენტრის მიერ მოპოვებულ სხვა დოკუმენტებს, უსმენს ცენტრისადმი მიმართვის ავტორს, თავად
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არასრულწლოვანს, არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელს/ფაქტობრივ მზრუნველს და
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის ავტორს. სპეციალისტთა ჯგუფმა, საჭიროების შემთხვევაში, შეიძლება
მიიღოს გადაწყვეტილება სხვა პირების მოსმენის შესახებ.

6. არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში არასრულწლოვნის გაგზავნის მიზანშეწონილობის საკითხს
ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფი განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი მიმართვიდან 15
კალენდარული დღის ვადაში. ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებული ინფორმაციის გაანალიზების შემდეგ,
ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფი იღებს დასაბუთებულ, წერილობით გადაწყვეტილებას:

ა) არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში გაგზავნის მიზანშეუწონლობის შესახებ;

ბ) არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში გაგზავნის მიზანშეწონილობის შესახებ.

7. არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში არასრულწლოვნის გაგზავნის მიზანშეწონილობის შესახებ
გადაწყვეტილება მიიღება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სხვა ღონისძიების გამოყენება არ იქნება საკმარისი რთული
ქცევის მქონე არასრულწლოვნის სოციალიზაციის, რესოციალიზაციის, რეაბილიტაციის და დანაშაულის
პრევენციის მისაღწევად.

8. რეფერირების ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში
არასრულწლოვნის გაგზავნის მიზანშეწონილობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, ამ
გადაწყვეტილების მიღებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში, ცენტრი სასამართლოს საქართველოს
ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით წარუდგენს შუამდგომლობას. სასამართლოსთვის
შუამდგომლობის წარდგენა საჭირო არ არის, თუ არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენელი/ფაქტობრივი
მზრუნველი ეთანხმება ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფის გადაწყვეტილებას და უზრუნველყოფს ამ
გადაწყვეტილების სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ მითითებულ ვადაში აღსრულებას. სასამართლოს
გადაწყვეტილება საჩივრდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში არასრულწლოვნის გაგზავნის მიზანშეუწონლობის ან
მიზანშეწონილობის თაობაზე ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფის გადაწყვეტილება ეცნობება არასრულწლოვნის
კანონიერ წარმომადგენელს/ფაქტობრივ მზრუნველს.

10. სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში
გაგზავნის მიზანშეუწონლობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, ამ გადაწყვეტილებით
განისაზღვრება არასრულწლოვნის სხვა სერვისში/პროგრამაში ჩართვის საკითხი. არასრულწლოვნის
არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში გაგზავნის მიზანშეუწონლობის შესახებ სპეციალისტთა
ჯგუფის გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ საჩივრდება.

11. ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფი უფლებამოსილია ხელახლა განიხილოს არასრულწლოვანთა რეფერირების
დაწესებულებაში არასრულწლოვნის გაგზავნის მიზანშეუწონლობის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება ამ
მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“-„გ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული გარემოებ(ებ)ის ცვლილების შემთხვევაში.  

მუხლი 11. არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში გაგზავნის შესახებ
გადაწყვეტილების აღსრულება

1. არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში არასრულწლოვნის გაგზავნის შესახებ გადაწყვეტილების
აღსრულებას უზრუნველყოფს არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენელი/ფაქტობრივი მზრუნველი, ხოლო
კანონიერი წარმომადგენლის/ფაქტობრივი მზრუნველის მიერ გადაწყვეტილების სასამართლოს მიერ მითითებულ
ვადაში აღუსრულებლობის შემთხვევაში − არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულების უფლებამოსილი
პირი, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს სოციალური მუშაკის ჩართულობითა და ცენტრის მიმართვის
საფუძველზე.

2. არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში არასრულწლოვნის გაგზავნის შესახებ გადაწყვეტილების
აღსრულებისას, გადაწყვეტილების აღმასრულებელი პირი, მისთვის ხელის შეშლის შემთხვევაში,
უფლებამოსილია, ამ გადაწყვეტილების აღსრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმართოს საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს. არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში გაგზავნის შესახებ
გადაწყვეტილების აღსრულებისათვის ხელის შემშლელ პირს პასუხისმგებლობა დაეკისრება საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესით.

მუხლი 12. არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში გაგზავნის შესახებ მიღებული
გადაწყვეტილების გადასინჯვა

1. არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში არასრულწლოვნის ყოფნის ვადის გასვლამდე არაუგვიანეს
15 კალენდარული დღისა, არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულების უფლებამოსილი პირი, ცენტრის
მიერ განსაზღვრული წესის შესაბამისად, ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფს მიმართავს და წარუდგენს ინფორმაციას
არასრულწლოვნის მიერ მიღწეული დადებითი შედეგებისა და არსებული სირთულეების შესახებ.
არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებიდან მიღებული ინფორმაციის, ხოლო, საჭიროების შემთხვევაში,
არასრულწლოვანსა და სხვა პირებთან გასაუბრების საფუძველზე, ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფი
უფლებამოსილია, მისთვის მიმართვიდან არაუგვიანეს 15 კალენდარული დღისა, მიიღოს გადაწყვეტილება
არასრულწლოვნის მიმართ გამოყენებული ღონისძიების შეწყვეტის, შეცვლის ან ვადის გაგრძელების შესახებ.
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2. არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში ყოფნის ვადა გაგრძელდება იმ
შემთხვევაში, თუ მიღწეული დადებითი შედეგების მიუხედავად, არასრულწლოვნის ფსიქოსოციალური
რეაბილიტაცია სრულად ვერ განხორციელდა და სხვა ღონისძიების გამოყენება არ იქნება საკმარისი რთული ქცევის
მქონე არასრულწლოვნის სოციალიზაციის, რეაბილიტაციის და დანაშაულის პრევენციის მისაღწევად.

3. არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში გაგზავნის შესახებ გადაწყვეტილება
გაუქმდება იმ შემთხვევაში, თუ დაწესებულებაში ყოფნა აღარ არის აუცილებელი რთული ქცევის მქონე
არასრულწლოვნის სოციალიზაციის, რესოციალიზაციის, რეაბილიტაციის და დანაშაულის პრევენციის მიზნის
მისაღწევად. არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში გაგზავნის შესახებ
გადაწყვეტილების გაუქმების თაობაზე არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულების უფლებამოსილი პირი
მიმართავს ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფს არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების
დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში ნებისმიერ დროს, შესაბამისი გარემოების გამოვლენისთანავე.
არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში გაგზავნის შესახებ გადაწყვეტილების
გაუქმების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს ცენტრის სპეციალისთა ჯგუფი ამ მუხლის პირველი პუნქტის
შესაბამისად.

4. არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში არასრულწლოვნის ყოფნის ვადის გაგრძელების
მიზანშეწონილობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფი
სასამართლოს საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით წარუდგენს
შუამდგომლობას. სასამართლოსთვის შუამდგომლობის წარდგენა საჭირო არ არის, თუ არასრულწლოვნის
კანონიერი წარმომადგენელი/ფაქტობრივი მზრუნველი ეთანხმება ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფის
გადაწყვეტილებას და ხელს არ უშლის მის აღსრულებას. სასამართლოს გადაწყვეტილება საჩივრდება
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

5. არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში გაგზავნის შესახებ გადაწყვეტილების
აღსრულებას უზრუნველყოფს არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენელი/ფაქტობრივი მზრუნველი, ხოლო
არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის/ფაქტობრივი მზრუნველის მიერ ამ გადაწყვეტილების
აღუსრულებლობის შემთხვევაში − არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულების უფლებამოსილი პირი
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს სოციალური მუშაკის მონაწილეობით, ცენტრის მიმართვის
საფუძველზე.

6.   არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში გაგზავნის შესახებ გადაწყვეტილების
აღსრულებისას აღმასრულებელი პირისთვის ხელის შეშლის შემთხვევაში აღნიშნული პირი უფლებამოსილია ამ
გადაწყვეტილების აღსრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმართოს საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს. არასრულწლოვნის არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულებაში გაგზავნის შესახებ
გადაწყვეტილების აღსრულებაში ხელის შეშლის შემთხვევაში პირს პასუხისმგებლობა დაეკისრება საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესით. 

მუხლი 13. სერვისების ერთიანი ბაზა

1. სააგენტო უზრუნველყოფს სერვისების ერთიანი ბაზის შემნასა და მართვას.

2. სერვისების ერთიანი ბაზის ფუნქციებია:

ა) დანაშაულის პრევენციაზე ორიენტირებული და პრევენციისთვის საჭირო ყველა მომსახურების შესახებ
ინფორმაციის ერთ სივრცეში განთავსება;

ბ) ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველა დაინტერესებული მხარისთვის;

გ) ინფორმაციის განახლების დინამიური მექანიზმისა და მოქნილი საძიებო სისტემის განვითარება.

3. სახელმწიფო უწყებები პერიოდულად ახორციელებენ ბაზაში საკუთარი სერვისებისა და მომსახურებების შესახებ
ინფორმაციის ასახვასა და განახლებას.

მუხლი 14. ინფორმაციის კონფიდენციალურობა

არასრულწლოვნის ვინაობის, ასევე მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შესახებ მიღებული ინფორმაცია და სხვა
პერსონალური მონაცემები კონფიდენციალურია და მისი გამჟღავნება შესაძლებელია მხოლოდ ცენტრისა და
რეფერირების პროცედურებში ჩართული უწყებების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების შესაბამის
უფლებამოსილ თანამშრომლებს შორის სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულების მიზნით, „პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ამ წესის შესაბამისად.

მუხლი 15. გარდამავალი დებულებანი

1. ამ წესის მიზნებისათვის, 2020 წლის 1 სექტემბრამდე, ამავე წესის მე-2 მუხლის „ნ“ პუნქტით გათვალისწინებული
არასრულწლოვანთა რეფერირების დაწესებულების ფუნქციებს ასრულებს სსიპ – ქალაქ სამტრედიის №15 საჯარო
სკოლა (სკოლა-პანსიონი).
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2. ამ მუხლის პირველ პუნქტით გათვალისწინებულ სკოლა-პანსიონში, ამ წესის ამოქმედებამდე
გადამისამართებული არასრულწლოვნების მიმართ გადამისამართების ღონისძიების გაგრძელების
მიზანშეწონილობის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ცენტრი.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ სკოლა-პანსიონში 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
მყოფი არასრულწლოვნების ამ წესის მიხედვით ხელახალ შეფასებას ცენტრის სპეციალისტთა ჯგუფი ახორციელებს
არაუგვიანეს 2020 წლის 1 აპრილამდე.
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