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1. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის საქმიანობის მიმოხილვა 

1.1. შესავალი  

2009 წლის 16 ივლისს, „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს 

ორგანულ კანონში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად, გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციის წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი 

მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატიური ოქმით 

გათვალისწინებული პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფუნქციებს სახალხო 

დამცველი ასრულებს. 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2021 წლის ანგარიშში მიმოვიხილავთ დაკავების, 

თავისუფლების აღკვეთისა და სხვაგვარად შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის 

უფლებების დაცვის მდგომარეობას, ასევე, შესაბამის სახელმწიფო პოლიტიკასა და 

კანონმდებლობას. ანგარიშში მოცემულია ინფორმაცია სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის მიერ წლის განმავლობაში ჩატარებული მონიტორინგების ვიზიტებისა და 

მიგნებების შესახებ. ასევე შეფასებულია სახელმწიფო უწყებების მხრიდან, წამებისა 

და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის 

წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატიური ოქმით განსაზღვრული ვალდებულებების 

შესრულება და წინა წლებში გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობა.  

ანგარიშში ასევე მივუთითებთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო მოვლენებზე, 

როგორიცაა წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის საგანგებო ვიზიტი 

საქართველოში და გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის მიერ საქართველოს 

საკითხის განხილვა ქვეკომიტეტის 44-ე საერთაშორისო სესიაზე, სადაც სახალხო 

დამცველის აპარატისა და სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებისთვის 

პენიტენციურ დაწესებულებებში შექმნილი დაბრკოლებები განიხილეს. 

2021 წელს ახალი კორონავირუსით გამოწვეული პანდემია კვლავ უმთავრესი გამოწვევა 

იყო. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით მიღებულმა ზომებმა 

მნიშვნელოვნად შეზღუდა ადამიანთა ყოველდღიური ცხოვრება. ამ ფონზე, ადამიანის 

უფლებების დარღვევის რისკები ბუნებრივად გაიზარდა.  

2021 წელს, პენიტენციური სისტემის მიმართულებით, მნიშვნელოვანი პროგრესი არ 

გამოვლენილა. სერიოზულ გამოწვევად რჩება დაწესებულებების გადატვირთულობა და 

არაფორმალური მეთოდებით მმართველობა, რაც პატიმართა გაჩუმებას, პრობლემებზე 

საუბრის აკრძალვასა და დაწესებულებაში მოჩვენებითი წესრიგის შენარჩუნებას 

ისახავს მიზნად. არაფორმალური მმართველობა პატიმართა შორის ფიზიკური და 

მძიმე ფსიქოლოგიური ძალადობით ხასიათდება. წლის განმავლობაში 

შენარჩენუნებული იყო პატიმართა დეესკალაციის ოთახებში გადაყვანის პრაქტიკა, 

რასაც სახალხო დამცველი არასათანადო მოპყრობად აფასებს. პრობლემური იყო 

არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოვლენა და დოკუმენტირება, სარეაბილიტაციო 

აქტივობების სიმცირე, პატიმართა ადეკვატური სამედიცინო სერვისით 

უზრუნველყოფა, მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი პირების უფლებრივი 

მდგომარეობა და პატიმრობის პირობები.  
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რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სისტემაში დაკავებულ პირთა უფლებრივ მდგომარეობას, 

2021 წელს დაკავებული პირები კვლავ საუბრობდნენ სამართალდამცავი ორგანოს 

წარმომადგენლების მხრიდან ძალის გადამეტებისა და ფიზიკური და ფსიქოლოგიური 

ძალადობის შემთხვევებზე. ამგვარი ფაქტები განსაკუთრებით პრობლემური იყო 

ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების შემთხვევაში. პრობლემურია 

დაკავებულებისთვის უფლებების განმარტება, ადვოკატის დროული ხელმისაწვდობა, 

ოჯახის ინფორმირება და დაკავებულის შესახებ სრულყოფილი რეესტრების წარმოება. 

გამოწვევად რჩება სამხრე კამერების გამოყენების ვალდებულების არარსებობა, აუდიო 

და ვიდეოჩანაწერების წარმოება, მათ შორის, დაკავებულ პირთა დაკითხვის პროცესის 

ჩაწერა. პოლიციის სივრცეები, სადაც დაკავებულს უწევს ყოფნა, ვიდეომეთვაყურეობის 

სისტემებით სრულად არ არის დაფარული.  

წლიდან წლამდე არ შეინიშნება მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში, სადაც პაციენტები კვლავ ხდებიან ძალადობის მსხვერპლები და 

უგულებელყოფილია პაციენტთა სამართლებრივი დაცვის გარანტიები. 

კანონმდებლობით მკაფიოდ განსაზღრული უფლების მიუხედავად, ნებაყოფლობითი 

სტატუსის მქონე პაციენტები საკუთარი ნებით სტაციონარს ვერ ტოვებენ. 

ფსიქიატრიული დაწესებულებები ქვეყანაში მოქმედი ფსიქოსოციალური 

რეაბილიტაციის მინიმალურ სტანდარტებსაც კი ვერ აკმაყოფილებენ, არსებული 

ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა არ შეესაბამება საერთაშორისო და ეროვნულ 

სტანდარტებს. პაციენტებს სუფთა ჰაერზე გასვლაც კი შეზღუდული აქვთ, სასეირნო 

ეზოების არარსებობის ან დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული ცუდი პრაქტიკის გამო. 

მძიმე მდგომარეობაა სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების მხრივ. ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში არ არის გატარებული საკმარისი ეპიდემიოლოგიური 

ღონისძიებები. ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთათვის ქვეყანაში არ არის 

საკმარისად განვითარებული თემზე დაფუძნებული საცხოვრისები. პაციენტებს 

წასასვლელი არსად აქვთ და, შესაბამისად, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 

ხანგრძლივად უწევთ ყოფნა.  

ჩვენი წლიური ანგარიში ასევე მიმოიხილავს იმ პოზიტიურ ცვლილებებს, რაც 

განხორციელდა საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. პენიტენციურ 

დაწესებულებებში ეპიდემიის მართვის კუთხით დადებითად უნდა აღინიშნოს ის, რომ 

დაწესებულების სამედიცინო პერსონალის უმეტესობა ვაქცინირებულია. აქტიურად 

მიმდინარეობს პატიმართა ვაქცინაციის პროცესი და 2 კვირაში ერთხელ ტარდება PCR 

ტესტირება. დაწესებულებებში გამოყოფილია საკარანტინო სივრცეები. დადებითად 

უნდა აღინიშნოს დაწესებულებებში წლის მეორე ნახევრიდან ექიმ-სპეციალისტების 

ვიზიტებისა და გეგმური რეფერალის განახლება. ასევე, ექიმებისთვის 

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დაზიანების დოკუმენტირებასა და 

ფოტოგადაღებაში ტრენინგის ჩატარება. მისასალმებელია უსაფრთხოებისა და 

სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილებების თანამშრომლების ნაწილის გადამზადება 

ისეთ საკითხებში, როგორიცაა კონფლიქტის პრევენცია, მედიაცია და პენიტენციური 

სამსახურის მოსამსახურეთა ეთიკის პრინციპები.  

მისასალმებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან დროებითი მოთავსების 

იზოლატორებში მოთავსებულ დაკავებულთა, როგორც COVID-19-ზე ტესტირება, ისე  
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პერიოდული თერმოსკრინინგი. დადებითად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 2021 წლის 

მარტში, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დაიწყო მოთავსებული პირის 

მხრიდან ადვოკატთან დაკავშირების/შეხვედრის მოთხოვნის ოქმის წარმოება. მათ 

შორის, მისასალმებელია პოლიციის რიგ დაწესებულებებში სარემონტო სამუშაოების 

ჩატარება.  

სახალხო დამცველი მიესალმება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მხრიდან 

საქართველოს 2022-2030 წლების ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგიის შემუშავებას 

და ამ პროცესში სახალხო დამცველის აპარატის ჩართულობის უზრუნველყოფას, მათ 

შორის, სტრატეგიაში სახალხო დამცველის რეკომენდაციების დიდი ნაწილის 

გაზიარებას. ამასთანავე, დადებითად უნდა აღინიშნოს რიგ ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით ჩატარებული 

სამუშაოები.  

პანდემიის მიუხედავად, სპეციალური პრევენციული ჯგუფი, მთელი წლის 

განმავლობაში, უსაფრთხოების ყველა ზომის დაცვით, აქტიურად განაგრძობდა 

დახურული დაწესებულებების მონიტორინგს. წლის განმავლობაში არაერთი 

მნიშვნელოვანი დიალოგი გვქონდა საერთაშორისო პარტნიორებთან, ასევე, აქტიურად 

ვმონაწილეობდით საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებში. გვქონდა 

რამდენიმე საჯარო აქტივობა და საგანმანათლებლო ღონისძიება. 2021 წელს ასევე 

განვაახლეთ მონიტორინგის მეთოდოლოგია და თავიდან შევიმუშავეთ რამდენიმე 

ინსტრუმენტი. მნიშვნელოვანი აქტივობები განხორციელდა თანამშრომელთა 

სწავლების თვალსაზრისითაც.  

1.2.პრევენციული ვიზიტები  

 დაწესებულებების 

რაოდენობა 

ვიზიტების 

რაოდენობა 

პენიტენციური დაწესებულებები 7 29 

შსს დეპარტამენტები/სამმართველოები 35 36 

დროებითი მოთავსების იზოლატორები 19 26 

ფსიქიატრიული დაწესებულებები 7 15 

სამხედრო ნაწილები  11 13 

შსს გამსამხედროებული ნაწილები 3 3 

სპეციალური პენიტენციური 

სამსახურის გარე დაცვის 

განყოფილებები 

5 6 

მიგრაციის ცენტრი 1 1 

სულ  88 129 
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პენიტენციური დაწესებულება 

 

 პოლიციის დეპარტამენტი/სამმართველო 

 

დროებითი მოთავსების იზოლატორი 

  

 ფსიქიატრიული დაწესებულება 

 

  

  მიგრაციის ცენტრი  

2021 წელს პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა 

საქართველოში მოქმედი 81  პოლიციის 

სამმართველოდან/დეპარტამენტიდან 36 მონიტორინგის 

ვიზიტი განახორციელა 35 პოლიციის 

დეპარტამენტში/სამმართველოში.  შესაბამისად,  2021 წელს 

პოლიციის სამმართველოების/დეპარტამენტების მოცვის 

მაჩვენებელი შეადგენდა  45%-ს.  

2021 წელს პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა 

საქართველოში სახელმწიფო პროგრამის 

განმახორციელებელი 10 ფსიქიატრიული სტაციონარული 

მომსახურების   გამწევი დაწესებულებიდან 15 მონიტორინგის 

ვიზიტი განახორციელა 7 დაწესებულებაში (იმერეთი, აჭარა, 

თბილისი). შესაბამისად, 2021 წელს საქართველოს 

ფსიქიატრიული დაწესებულებების მოცვის მაჩვენებელი 

შეადგენდა 70%-ს. 

 

2021 წელს პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა შსს 

მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების 

ერთადერთ ცენტრში 1 ვიზიტი განახორციელა. 

 

2021 წელს პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა საქართველოში 

მოქმედი  23 დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან 26 

ვიზიტი განახორციელა 19 იზოლატორში. შესაბამისად, 2021 

წელს დროებითი მოთავსების იზოლატორების მოცვის 

მაჩვენებელი შეადგენდა 83%-ს. 

 

2021 წელს პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა 

საქართველოში მოქმედი 13 პენიტენციური 

დაწესებულებიდან 29 მონიტორინგის ვიზიტი 

განახორციელა 7 დაწესებულებაში (№2, №8, №14, №3, №6, 

№5, №17). შესაბამისად, 2021 წელს საქართველოს 

პენიტენციური დაწესებულებების მოცვის მაჩვენებელი 

შეადგენდა 54%-ს. 
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შეხვედრა გაიმართა კახეთის რეგიონში სისხლის სამართლის მიმართულებით 

მომუშავე ადგილობრივ ადვოკატებთან. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

დახმარებით, ადვოკატებთან ასევე გაიგზავნა ონლაინ კითხვარი. შეხვედრისა და 

კითხვარის გაგზავნის მიზანი იყო პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტებისა და 

დაკავებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება.  

1.3. ანგარიშები 

2021 წელს, პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა 4 ანგარიში მოამზადა. მომზადებული 

ანგარიშები შესაბამის უწყებებს გადაეგზავნათ და ეთხოვათ ინფორმაციის 

წარმოდგენა ანგარიშში გაცემული რეკომენდაციების განხილვისა და შესრულების 

შესახებ. ამის შემდეგ, ანგარიშები გამოქვეყნდა საქართველოს სახალხო დამცველის 

ვებგერდზე.  

 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში; 

 სახალხო დამცველის ანგარიში №10 პენიტენციურ დაწესებულებაში 

განხორციელებული მონიტორინგის შესახებ; 

 სახალხო დამცველის ანგარიში თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში 

განხორციელებული მონიტორინგის შესახებ; 

 ფსიქიატრიული დაწესებულებების მონიტორინგის შესახებ ანგარიში (აისახა 

წლიურ ანგარიშში). 

1.4. საკონსტიტუციო სამართალწარმოება, როგორც ცვლილებების მიღწევის 

გზა 

სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების მიზნით, სახალხო დამცველი 

აქტიურად იყენებდა საკონსტიტუციო სამართალწარმოების პროცედურებს. სახალხო 

დამცველის სტრატეგიული სამართალწარმოების სამმართველოსთან 

თანამშრომლობით მომზადდა შემდეგი 9 სარჩელი:  

2021 წელს გაიგზავნა შემდეგი სარჩელები:  

• სარჩელი განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებში ვიდეოპაემნის 

უფლებით სარგებლობასთან დაკავშირებით  

• სარჩელი ბრალდებულის მიერ ხანგრძლივი და ვიდეოპაემნით სარგებლობასთან 

დაკავშირებით  

• სარჩელი ბრალდებულის ხანმოკლე პაემნის შეზღუდვასთან დაკავშირებით  

• სარჩელი პატიმრის დისციპლინური სანქციის სახით დარეკვის უფლების 

შეზღუდვის შესახებ 

• სარჩელი პატიმრის დეესკალაციის ოთახში მოთავსებაზე. 

2022 წელს გაიგზავნა შემდეგი სარჩელები:  

• სარჩელი მსჯავრდებულის ერთადგილიან საკანში მოთავსების შესახებ  

• სარჩელი პატიმრების პენსიის შეჩერების შესახებ 

• სარჩელი მკურნალობაზე უარის თქმის უფლების შეზღუდვისა და ქიმიური 

შეზღუდვის შესახებ 

• სარჩელი პაციენტის უფლებების შეზღუდვის შესახებ.  

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021111112020776878.pdf
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021031113005345371.pdf
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021031113005345371.pdf
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1.5. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატის დაბრკოლებების 

გარეშე განხორციელება - შეფასების ინსტრუმენტი 

სახელმწიფო უწყებების მხრიდან, წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან 

დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატიური 

ოქმით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების შესაფასებლად, შევიმუშავეთ 

ინსტრუმენტი, რომელშიც ფაკულტატიური ოქმით განსაზღვრული ვალდებულებები 

წარმოდგენილია ინდიკატორების სახით.1 თითოეული ინდიკატორის შესრულება 

ფასდება შესაბამისი ქულებით: 

0 ქულა - ინდიკატორში წამოჭრილი საკითხი წარმოადგენს სისტემურ პრობლემას;  

1 ქულა -  ინდიკატორში წამოჭრილი საკითხი პრობლემური იყო ნაწილობრივ;  

2 ქულა - ინდიკატორში წამოჭრილ საკითხთან დაკავშირებით არსებითი 

პრობლემები არ გამოვლენილა. 

                                   უწყებები 

ინდიკატორები  
შსს სისტემა 

პენიტენციუ

რი სისტემა 

ჯანმრთელობის 

დაცვის 

სამინისტრო 

მონიტორინგის ვიზიტის განხორციელება 

უსაფრთხოდ, შეზღუდვებისა და 

დაბრკოლებების გარეშე  

2 1 2 

მონიტორინგისთვის საჭირო ინფორმაციაზე 

სრულყოფილი წვდომა 
2 2 2 

თავისუფლებააღკვეთილ/შეზღუდულ 

პირებთან დაყოვნების გარეშე, 

კონფიდენციალური საუბრის 

შესაძლებლობა 

2 1 2 

სახელმწიფო უწყებებიდან გამოთხოვილი 

ინფორმაციის/მონაცემების დროული 

მოწოდება 

2 1 2 

სახელმწიფო უწყებების მზაობა, აწარმოონ 

კონსტრუქციული დიალოგი და გამართონ 

სამუშაო შეხვედრები რეკომენდაციების 

შესრულების მიზნით დაგეგმილ ან 

გატარებულ ზომებთან დაკავშირებით 

შეფერხდა  

პანდემიის 

გამო 

შეფერხდა 

პანდემიის 

გამო 

შეფერხდა 

პანდემიის გამო 

ჯამი 8 5 8 

ცხრილში მოცემული შეფასებები უჩვენებს, თუ რამდენად ასრულებდნენ უწყებები 

2021 წლის განმავლობაში წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან 

დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატიური 

ოქმით განსაზღვრულ ვალდებულებებს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატის 

 
1 წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ 

კონვენციის ფაკულტატიური ოქმის მე-19, მე-20 და 22-ე მუხლები. 
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დაბრკოლების გარეშე განხორციელების თვალსაზრისით. დეტალური ინფორმაცია 

ინდიკატორების შესრულებაზე მოცემულია ქვემოთ, უწყებების მიხედვით.  

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

2021 წელს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორების, 

პოლიციის დაწესებულებებისა და მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების 

ცენტრის მონიტორინგის ვიზიტები უსაფრთხოდ, შეზღუდვებისა და დაბრკოლებების 

გარეშე მიმდინარეობდა. სპეციალური პრევენციული ჯგუფისთვის შექმნილი იყო 

თანამშრომლობაზე ორიენტირებული გარემო. ჯგუფმა, ვიზიტების დროს, 

სრულყოფილად მიიღო საჭირო ინფორმაცია, ასევე დაყოვნების გარეშე, 

კონფიდენციალურ გარემოში ესაუბრა დროებითი მოთავსების იზოლატორებში 

მოთავსებულ პირებს. სამინისტრომ ასევე დროულად მოგვაწოდა წერილობით 

გამოთხოვილი ინფორმაცია. თუმცა გამოწვევად რჩება სახალხო დამცველის 

რეკომენდაციებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს არგუმენტაცია. 

დასანანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, წლებია, არ იზიარებს ისეთ 

რეკომენდაციებს, რომლებიც საერთაშორისო კონვენციების2 საფუძველზე შექმნილი 

სახელშეკრულებო ორგანოების სტანდარტებს ეფუძნება და რომლებსაც მაღალი 

გავლენა აქვთ  წამებისა და არასათანადო მოპყრობის პრევენციაზე. 

სამწუხაროდ,  სამინისტრო სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შეუსრულებლობის 

ერთ-ერთ მიზეზად სხვადასხვა ქვეყანასა და საერთაშორისო დონეზე სახალხო 

დამცველის მიერ წამოჭრილ საკითხებზე არაერთგვაროვანი მიდგომის არსებობას 

ასახელებს, რაც მნიშვნელოვანი წონის არგუმენტად ვერ მიიჩნევა. მაგალითად, 

სახალხო დამცველი, ერთ-ერთი რეკომენდაციით, პილოტურ რეჟიმში, პოლიციის 

რამდენიმე დაწესებულებაში დაკავებული პირის გამოკითხვის პროცესის უწყვეტი 

აუდიო-ვიდეოჩანაწერის უზრუნველყოფას მოითხოვდა. სამინისტროს პასუხში 

აღნიშნულია, რომ სამინისტრო არ ეთანხმება კანონმდებლობაში გამოკითხვის 

ელექტრონულად ჩაწერის ვალდებულების დანერგვას და აღნიშნავს, რომ არ არსებობს 

საერთაშორისო აქტი, რომელიც რომელიმე სახელმწიფოს დაავალდებულებდა, თავის 

კანონმდებლობაში დაენერგა გამოკითხვის ელექტრონულად ჩაწერის ვალდებულება. 

ამასთანავე, პასუხში აღნიშნულია, რომ ჩაწერასთან დაკავშირებით ერთიანი მიდგომა 

არათუ საერთაშორისო დონეზე, არამედ ქვეყნების შიგნითაც არ არსებობს და ჩაწერის 

ვალდებულების განსაზღვრა ხშირად დანაშაულის სახესა და ამსრულებელზეა 

დამოკიდებული.3  

საერთაშორისო კონვენციების საფუძველზე შექმნილ სახელშეკრულებო ორგანოებს, 

როგორიცაა წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი (CAT), წამების პრევენციის ქვეკომიტეტი 

(SPT) და ასევე, ევროპის საბჭოს წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი (CPT), მკაფიო 

პოზიცია აქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. წამების პრევენციის ევროპული 

კომიტეტი, წევრ სახელმწიფოებს რეკომენდაციით მიმართავს, აწარმოონ პოლიციის 

დაწესებულებებში დაკავებული პირის გამოკითხვის პროცესის უწყვეტი 

 
2 წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი (CAT); წამების პრევენციის ქვეკომიტეტი (SPT); ევროპის საბჭოს 

წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი (CPT).  
3 შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2021 წლის 29 დეკემბერს გამოგზავნილი MIA 4 21 03429972 პასუხი. 
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ელექტრონული (აუდიო ან/და ვიდეო) გადაღება, რაც წამებისა და არასათანადო 

მოპყრობისაგან დაცვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამატებითი გარანტიაა.4 ყველა 

დაკითხვის ვიდეოჩაწერის რეკომენდაცია ასევე გასცა წამების საწინააღმდეგო 

კომიტეტმა ქვეყნების მისამართით გამოქვეყნებულ დასკვნებში.5 ამავე საკითხს ეხება 

გაეროს წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის 

საკითხებზე სპეციალური მომხსენებლის წლიური ანგარიში, რომელიც გენერალურ 

ასამბლეას წარედგინა.6  

რაც შეეხება საკითხისადმი ქვეყნებს შიგნითა და საერთაშორისო დონეზე 

დამკვიდრებულ არაერთგვაროვან მიდგომას, ბუნებრივია, არსებობს ქვეყნები, სადაც არ 

არის განსაზღვრული აუდიო-ვიდეოჩაწერის ვალდებულება, თუმცა, ის, რომ ამა თუ იმ 

ქვეყანაში არ არის დანერგილი აუდიო-ვიდეოჩანაწერების წარმოება, არ ნიშნავს იმას, 

რომ ის ქვეყანა კარგი პრაქტიკის მაგალითია. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, დაკავებულ 

პირთა გამოკითხვის პროცესის აუდიო/ვიდეოჩაწერა გაეროსა და ევროპის საბჭოს 

სახელშეკრულებო ორგანოების მიერ აღიარებული სტანდარტია, ხოლო გარანტიების 

შექმნის ვალდებულება წამებისა და სხვა სახის სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 

შემლახველი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ კონვენციის მე-2 მუხლიდან 

გამომდინარეობს. დაკავებულებისა და თავისუფლებააღკვეთილი პირების, 

სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებთან კომუნიკაციისას აუდიო-

ვიდეოჩანაწერების გამოყენებისკენ მოუწოდა საქართველოს მთავრობას ევროპის 

საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა, ცინცაბაძის ჯგუფის საქმეებზე მიღებულ 

გადაწყვეტილებაში.7 

სახალხო დამცველის რეკომენდაციებზე სამინისტროს წინასწარ ჩამოყალიბებული 

უცვლელი პოზიციიდან გამომდინარე, სამინისტრო არ არის დაინტერესებული, 

აწარმოოს კონსტრუქციული დიალოგი და გამართოს სამუშაო შეხვედრები ამ 

რეკომენდაციებთან დაკავშირებით. ასეთი სამუშაო შეხვედრის გამართვა სახალხო 

დამცველმა ჯერ კიდევ 2021 წლის 16 აპრილს წერილობით8 შესთავაზა შინაგან საქმეთა 

მინისტრს, თუმცა არც შეხვედრა გამართულა და არც ოფიციალური პასუხი მიგვიღია ამ 

წერილობით, ოფიციალურ შეთავაზებაზე. აქვე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ 

პანდემიამ მნიშვნელოვნად შეაფერხა პირისპირ შეხვედრები, შესაბამისად, 2021 წელს 

სახალხო დამცველი ვერ აფასებს შეხვედრების კომპონენტს.   

 
4 ანგარიში კვიპროსის მთავრობას, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, CPT/Inf (2018) 16, 

26.04.2018, პარა. 16, ანგარიში სერბეთის მთავრობას, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, CPT/Inf 

(2018) 21.06.18, პარა. 41, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://rm.coe.int/16808b5ee7 

>[ბოლოს ნანახია 21.02.2022]. 
5 საბოლოო დასკვნა რუსეთის ფედერაციის მიმართ, წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი, 

CAT/C/RUS/CO/6, 28.08.2018, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://goo.gl/JYvzY2 > [ბოლოს ნანახია 

21.01.2022]; დასკვნა ესპანეთის მიმართ, წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი, CAT/C/ESP/CO/6, 29 May 2015, 

ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: < https://goo.gl/gCjR69 > [ბოლოს ნანახია 21.01.2022].  
6 გაეროს წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის საკითხებზე 

სპეციალური მომხსენებლის წლიური ანგარიში გენერალური ასამბლეის წინაშე, E/CN.4/2003/68, 17 

დეკემბერი 2002, პარა. 26(g). 
7 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილება ცინცაბაძის ჯგუფის საქმეებზე, მე-13 

პუნქტი, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: < https://bit.ly/3a5Q0jT> [ბოლოს ნანახია: 21.01.22]. 
8 2021 წლის 16 აპრილს გაგზავნილი №03-4/3695 წერილი.  
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წამების წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატიური ოქმის 22-ე მუხლის შესაბამისად, 

სახელწიფო ორგანოები ვალდებულნი არიან შეისწავლონ პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები და გამართონ მასთან დიალოგი ამ 

რეკომენდაციების შესასრულებლად გასატარებელ შესაძლო ზომებთან დაკავშირებით. 

სახალხო დამცველი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფოს საერთაშორისო 

ვალდებულებების შესრულებისა და პრევენციის ეროვნულ მექანიზმთან დიალოგის 

ქმედითი ფორმატის შესაქმნელად აქტიური ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო  

2021 წლის დასაწყისში, სახალხო დამცველის წარმომადგენლები სიტყვიერი 

თავდასხმის ობიექტები გახდნენ სხვადასხვა დაწესებულების ტერიტორიაზე, რაც 

პირდაპირ ან ირიბად ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან იყო ორგანიზებული. კერძოდ, 

2021 წლის 14 იანვარს, ქსნის №15 დაწესებულებაში პატიმართა კონკრეტულმა ჯგუფმა 

სახალხო დამცველის თანამშრომლებს არ მისცა დაწესებულების ექიმთან გასაუბრების 

საშუალება. ეს განსაკუთრებით შემაშფოთებელი იყო იმ ფონზე, რომ №15 

დაწესებულების ერთ-ერთი პატიმარი რამდენიმე დღით ადრე COVID-19-ის 

გართულებებით გარდაიცვალა და იმ პერიოდში, სახალხო დამცველს პატიმრების 

მონახულების თხოვნით არაერთი პატიმრის ოჯახის წევრმა მიმართა. 

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. №8 დაწესებულება დახურული ტიპის ციხეა და 

ნიშანდობლივია, რომ ეს პატიმარი ყოველთვის მაშინ გადაადგილდებოდა ციხის 

კონკრეტულ ტერიტორიაზე, როდესაც ჩვენი თანამშრომლები დაწესებულებაში 

იმყოფებოდნენ. 

რუსთავის №17 დაწესებულებაში, 2021 წლის 13 იანვარს, სახალხო დამცველის 

წარმომადგენლებთან აგრესიულად იქცეოდა პატიმართა კონკრეტული ჯგუფი, 

რომელიც ასევე მოითხოვდა, რომ სახალხო დამცველს შეეწყვიტა ვიზიტები, ვინაიდან 

დაწესებულებაში „ყველაფერი კარგად იყო“. 

ამის შემდეგ სახალხო დაცველმა გააკეთა განცხადება, რომ პენიტენციური 

დაწესებულებების ტერიტორიაზე დროებით აჩერებდა  პრევენციულ ვიზიტებს. 2021 

წლის მაისში საქართველოს საგანგებო ვიზიტით ეწვია წამების პრევენციის ევროპული 

კომიტეტი (CPT), რომელმაც ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში არსებული 

მდგომარეობა შეამოწმა. კომიტეტის დელეგაცია საქართველოს საგანგებო 

მონიტორინგის ვიზიტით თავისი საქმიანობის განმავლობაში მეორედ ესტუმრა. 

პირველი ვიზიტი 2012 წელს, ე.წ. „ციხის კადრების“ გავრცელების შემდეგ 

განხორციელდა. ბოლო პერიოდში, სახალხო დამცველმა არაერთი შემაშფოთებელი 

მიმართვა გაუგზავნა წამების პრევენციის კომიტეტს პენიტენციურ დაწესებულებებში 

შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მათ შორის, მიაწოდა ინფორმაცია 

იუსტიციის სამინისტროს/სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მხრიდან 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმისთვის შექმნილ დაბრკოლებებზე.  
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2021 წლის 17 მაისს საქართველოში საგანგებო ვიზიტით ჩამოსული წამების პრევენციის 

ევროპული კომიტეტის (CPT) დელეგაცია სახალხო დამცველის მოადგილეს, გიორგი 

ბურჯანაძეს და სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებს შეხვდა. შეხვედრის 

ფარგლებში, სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა კომიტეტს დეტალური 

ინფორმაცია მიაწოდეს პენიტენციურ სისტემაში არსებული გამოწვევებისა და 

საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესახებ. განიხილეს სხვადასხვა 

პრობლემის დაუყონებლივ მოგვარების აუცილებლობა. სახალხო დამცველის აპარატი 

მიესალმა CPT-ის დაინტერესებას და მადლობა გადაუხადა სწრაფი და დროული 

გამოხმაურებისთვის. 

აღსანიშნავია, რომ წამების პრევენციის ევროპულმა კომიტეტმა 2018 წელს 

განხორციელებული პერიოდული ვიზიტის შემდგომ ანგარიშში, სხვა არაერთ 

მნიშვნელოვან გამოწვევასთან ერთად, განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა 

პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული არაფორმალური მმართველობის 

პრობლემაზე, რაც ბოლო წლებში სახალხო დამცველის სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის შესწავლის საგანია. როგორც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, სახალხო 

დამცველის მიერ 2020 წელს გამოქვეყნებულ სპეციალურ ანგარიშს საქართველოს 

იუსტიციის მინისტრის, თეა წულუკიანის მხრიდან აგრესია მოჰყვა. ამგვარი რეაქციის 

შემდეგ, სახალხო დამცველისა და სპეციალური პრევენციული ჯგუფისთვის 

პენიტენციურ დაწესებულებებში მონიტორინგი არამარტო უკიდურესად რთული, 

არამედ საფრთხის შემცველიც გახდა. დაწესებულებების ადმინისტრაციისა და ე.წ. 

„ციხის მაყურებლების“ მიერ მართული პატიმრების გარკვეული ჯგუფი, სახალხო 

დამცველის აპარატის წარმომადგენლების მიმართ სისტემატურად ეწეოდა სიტყვიერ 

თავდასხმას, მუქარას და აგრესიას. ამგვარი ქმედების აშკარა მიზანი იყო, მათთვის არ 

მიეცათ პატიმრებთან კონფიდენციალური გასაუბრების შესაძლებლობა და ხელი 

შეეშალათ მონიტორინგის პროცესისთვის. ამ ფაქტების შესახებ საქართველოს სახალხო 

დამცველი რეგულარულად აწვდიდა ინფორმაციას წამების პრევენციის ევროპულ 

კომიტეტს. 

2021 წლის 1 აპრილს საქართველოს იუსტიციის მინისტრად რატი ბრეგაძე დაინიშნა.  

წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) საგანგებო ვიზიტის შემდეგ, 

იუსტიციის  მინისტრმა საჯაროდ განაცხადა, რომ სახალხო დამცველის აპარატის 

წარმომადგენლებს არ შეექმნებოდათ პრობლემები საქმიანობის განხორციელებისას. 

აღსანიშნავია, რომ ახალი მინისტრის პირობებში, სახალხო დამცველის სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის წევრებს, მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობის 

მონიტორინგამდე, პრევენციული მონიტორინგების ჩატარებისას დაბრკოლებები აღარ 

შექმნიათ. მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობის შესწავლის მიზნით დაწესებულებაში 

მისული პრევენციული ჯგუფის წევრები დაწესებულებაში შესვლისას ხანგრძლივი 

დროით დააყოვნეს (დაახლოებით 1.5 საათი) გორის სამხედრო ჰოსპიტალსა (23.11.2021) და 

№12 დაწესებულებაში (11.01.2022), ხოლო ერთ შემთხვევაში (28.12.2021) სახალხო 

დამცველის რწმუნებულსა და სპეციალური რწმუნებით დროებით მოსარგებლე 

სამედიცინო ექსპერტს საერთოდ არ მიეცათ გორის სამხედრო ჰოსპიტალში შესვლის 

შესაძლებლობა. 
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2021 წლის მეორე ნახევრიდან ასევე გამოსწორდა სპეციალური პენიტენციური 

სამსახურიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის/მონაცემების მოწოდების პროცესი. 

იუსტიციის სამინისტრომ წლის მეორე ნახევარში კონსტრუქციული დიალოგისა და 

სამუშაო შეხვედრის გამართვის მზაობა გამოხატა. შედეგად, 2021 წლის 14 ივლისს, 

სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის (დეპარტამენტი) 

ინიციატივით, სამუშაო შეხვედრა გაიმართა  სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 

წარმომადგენლებთან. შეხვედრა თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმატის შექმნასა და 

სამომავლო  შეხვედრების დაგეგმვას ეძღვნებოდა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს 

სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ შესრულებული რამდენიმე 

რეკომენდაცია. შეხვედრის მიუხედავად, მომდევნო პერიოდში დიალოგის კუთხით 

ვითარება არ გაუმჯობესებულა. აქვე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ პანდემიამ 

მნიშვნელოვნად შეაფერხა პირისპირ შეხვედრები, შესაბამისად, 2021 წელს სახალხო 

დამცველი ვერ აფასებს შეხვედრების კომპონენტს.   

აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ სახალხო დამცველის აპარატის სურვილი და 

შეთავაზებები არ არის საკმარისი ეფექტიანი დიალოგის ფორმატების შესაქმნელად. 

წამების წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატიური ოქმის 22-ე მუხლის შესაბამისად, 

სახელმწიფო ორგანოები ვალდებულნი არიან შეისწავლონ პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმის რეკომენდაციები და გამართონ მასთან დიალოგი ამ რეკომენდაციების 

შესასრულებლად გასატარებელ შესაძლო ზომებთან დაკავშირებით. სახალხო 

დამცველი იუსტიციის სამინისტროს, სახელმწიფოს საერთაშორისო ვალდებულებების 

შესრულებისა და პრევენციის ეროვნულ მექანიზმთან დიალოგის ქმედითი ფორმატის 

შესაქმნელად აქტიური ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს.  

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

2021 წელს, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მონიტორინგის ვიზიტები უსაფრთხოდ, 

შეზღუდვებისა და დაბრკოლებების გარეშე მიმდინარეობდა. სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფისთვის შექმნილი იყო თანამშრომლობაზე ორიენტირებული 

გარემო. ჯგუფმა ვიზიტების დროს, სრულყოფილად მიიღო საჭირო ინფორმაცია, ასევე, 

დაყოვნების გარეშე, კონფიდენციალურ გარემოში ესაუბრა ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში მყოფ ბენეფიციარებს. სამინისტრომ დროულად მოგვაწოდა 

წერილობით გამოთხოვილი ინფორმაცია.  

მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, წლის განმავლობაში არ შესრულებულა სახალხო 

დამცველის მიერ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მდგომარეობის გაუმჯობესების 

მიზნით გაცემული სისტემური რეკომენდაციები. აღსანიშნავია, რომ სამინისტრო 

სახალხო დამცველის რეკომენდაციებზე პასუხად ბოლო წლების განმავლობაში 

მუდმივად გასცემს დაპირებას, რომ საფრანგეთის საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტოს ტექნიკური დახმარების ფარგლებში, მიმდინარეობს ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის საკანონმდებლო აქტების გადახედვის, განახლების და ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროცესი და რომ ამ პროცესის ფარგლებში 

გეგმავს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულებას. დასანანია, რომ სახალხო 

დამცველს არ მიუღია კონკრეტული ინფორმაცია, თუ რომელი საკანონმდებლო აქტების 
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განახლება იგეგმება, იგი ასევე არ ჩაურთავთ9 ამ სამუშაო პროცესში.10 ცხადია, ასეთ 

პირობებში, ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რამდენად რეალურია 

სამინისტროს განზრახვა, შეასრულოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციები.  

წამების წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატიური ოქმის 22-ე მუხლის შესაბამისად, 

სახელმწიფო ორგანოები ვალდებულნი არიან შეისწავლონ პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმის რეკომენდაციები და გამართონ მასთან დიალოგი ამ რეკომენდაციების 

შესასრულებლად გასატარებელ შესაძლო ზომებთან დაკავშირებით. სახალხო 

დამცველი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სახელმწიფოს საერთაშორისო 

ვალდებულებების შესრულებისა და პრევენციის ეროვნულ მექანიზმთან დიალოგის 

ქმედითი ფორმატის შესაქმნელად აქტიური ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. 

თანამშრომლობა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურთან 

2021 წელი გამორჩეული იყო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურთან 

თანამშრომლობის თვალსაზრისით. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური დროულად 

და დეტალურად გვაწვდიდა გამოთხოვილ ინფორმაციას. ინსპექტორის სამსახური 

ყოველთვის მზად იყო კონსტრუქციული დიალოგის საწარმოებლად და სამუშაო 

შეხვედრების გასამართად, რეკომენდაციების შესრულების მიზნით დაგეგმილ ან 

გატარებულ ზომებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, წლის განმავლობაში, 

საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების განსახილველად რამდენიმე სამუშაო 

შეხვედრა გაიმართა. პირველი სამუშაო შეხვედრა 2021 წლის 12 მარტს გაიმართა.  

2021 წლის 4-6 ივლისს, სახალხო დამცველის აპარატისა და სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურის ორგანიზებით გამართული ერთობლივი 3-დღიანი ღონისძიება 

არასათანადო მოპყრობის უკეთეს პრევენციასა და გამოვლენის უზრუნველყოფას 

მიეძღვნა. ასევე, 2021 წლის 24-26 სექტემბერს, სახალხო დამცველის აპარატის 

თანამშრომლები, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისა და სხვა სახელმწიფო 

უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობდნენ სსიპ იურიდიული 

დახმარების სამსახურის და „ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის 

წარმომადგენლობა საქართველოში (OHCHR)“ მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში 

თემაზე: „წამების აკრძალვა“.  

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურთან ეფექტიანი თანამშრომლობის ფონზე, 

საქართველოს სახალხო დამცველისთვის უკიდურესად შემაშფოთებელია 

საქართველოს პარლამენტის მიერ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 

დაჩქარებული წესით გაუქმება. სახალხო დამცველის შეფასებით, ეს პროცესი 

 
9 2021 წლის 16 აპრილს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის სახელზე გაგზავნილი №03-4/3694 წერილით, 

სახალხო დამცველმა, მინისტრს, გაცემული რეკომენდაციების შესრულების გზებზე სასაუბროდ 

სამუშაო შეხვედრის გამართვა შესთავაზა, თუმცა ამ შეთავაზებაზე სახალხო დამცველს პასუხი არ 

მიუღია. 
10 2021 წლის პასუხში აღნიშნულია, რომ პროცესის დასრულებას ხელი შეუშალა ახალი 

კორონავირუსის პანდემიამ. 
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გაუმჭვირვალედ და დაინტერესებულ მხარეებთან წინასწარი კონსულტაციის გარეშე 

წარიმართა. სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ ეს გადაწყვეტილება წინააღმდეგობაში 

მოდის საქართველოს კონსტიტუციასთან, ადამიანის უფლებებთან და მიზნად ისახავს 

დამოუკიდებელი ინსტიტუტის საქმიანობაში ჩარევას.11 

1.6. რეკომენდაციების შესრულების შეფასება  

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემა  

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიშში, საქართველოს სახალხო 

დამცველმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში არასათანადო მოპყრობის 

პრევენციის მიზნით, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს 23 რეკომენდაციით, 

საქართველოს პარლამენტს 1 წინადადებით, ხოლო სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურს 1 რეკომენდაციით მიმართა. Ⴑაქართველოს პარლამენტის მიმართ გაცემული 

წინადადება არ შესრულებულა, ასევე არ შესრულებულა სახელმწიფო ინსპექტორის 

მიმართ გაცემული რეკომენდაცია.  

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიმართ გაცემული 23 რეკომენდაციიდან, 

შესრულდა 2 რეკომენდაცია, ნაწილობრივ შესრულდა 3 რეკომენდაცია, ხოლო 

დანარჩენი 18 რეკომენდაცია შეუსრულებელია. აღსანიშნავია, რომ 2020 წელთან12 

შედარებით, 2021 წელს გაზრდილია შესრულებული და ნაწილობრივ შესრულებული 

რეკომენდაციების რაოდენობა, თუმცა შეუსრულებელი რეკომენდაციების რიცხვი 

მაინც მაღალია. ამასთანავე, შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ იზიარებს 17 

რეკომენდაციას.  

პოლიციის დაწესებულებებსა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არასათანადო მოპყრობის 

პრევენციის  მიზნით გაცემული - 23 რეკომენდაცია  

 

 

 
11 საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების 

მცდელობასთან დაკავშირებით, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: https://cutt.ly/CIMwWYk [ბოლოს 

ნანახია: 24.01.22].  
122020 წელს არცერთი რეკომენდაცია არ შესრულებულა, ნაწილობრივ შესრულდა 3 რეკომენდაცია.  

2

3

18

შესრულდა

ნაწილობრივ შესრულდა

არ შესრულებულა

https://cutt.ly/CIMwWYk
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პენიტენციური სისტემა  

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიშში, საქართველოს სახალხო 

დამცველმა, პენიტენციურ სისტემაში არასათანადო მოპყრობის პრევენციის მიზნით, 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს 66 რეკომენდაციით, საქართველოს მთავრობას 1 

რეკომენდაციით, საქართველოს პრეზიდენტს 1 რეკომენდაციით, ხოლო საქართველოს 

პარლამენტს 10 წინადადებით მიმართა.  Ⴑაქართველოს პარლამენტის მიმართ 

გაცემული 10 წინადადებიდან არცერთი არ შესრულებულა. არ შესრულდა 

საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ გაცემული 

რეკომენდაციები.   

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიმართ გაცემული 66 რეკომენდაციიდან, 

შესრულდა 9 რეკომენდაცია, ნაწილობრივ შესრულდა 7 რეკომენდაცია, ხოლო 50 

რეკომენდაცია ამ ეტაპზე შეუსრულებელია. აღსანიშნავია, რომ 2020 წელთან 

შედარებით, 2021 წელს გაზრდილია13  შესრულებული და ნაწილობრივ შესრულებული 

რეკომენდაციების მაჩვენებელი, თუმცა შეუსრულებელი რეკომენდაციების რიცხვი 

მაინც მაღალია. ამასთანავე, იუსტიციის სამინისტრო არ იზიარებს 22 რეკომენდაციას იმ 

მოტივით, რომ არ აღიარებს პრობლემას, რაც რეკომენდაციების შესრულებას 

პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. 

 

 

ფსიქიატრიული დაწესებულებები  

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიშში, საქართველოს სახალხო 

დამცველმა, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არასათანადო მოპყრობის პრევენციის 

მიზნით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს 27 რეკომენდაციით, ხოლო 

 
2020 წელს შესრულებული და ნაწილობრივ შესრულებული რეკომენდაციების მაჩვენებელი 8% იყო, 

ხოლო 2021 წელს რეკომენდაციების შესრულების ან ნაწილობრივ შესრულების მაჩვენებელი 20%-ს 

შეადგენს.  

9

7

50

შესრულდა

ნაწილობრივ შესრულდა

არ შესრულდა

      იუსტიციის სამინისტროს მიმართ გაცემული რეკომენდაციების რაოდენობა - 66 
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საქართველოს პარლამენტს 4 წინადადებით მიმართა.  Ⴑაქართველოს პარლამენტის 

მიმართ გაცემული 4 წინადადებიდან არცერთი არ შესრულებულა.  

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის მინისტრის მიმართ გაცემული 27 რეკომენდაციიდან არცერთი 

არ შესრულებულა, თუმცა სამინისტრო იზიარებს 23 რეკომენდაციას და აპირებს მათ 

შესრულებას, რაც შეეხება დარჩენილ 4 რეკომენდაციას, სამინისტრო არ აღიარებს 

პრობლემას და არ აპირებს მათ შესრულებას.  

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს მიმართ გაცემული 27 რეკომენდაცია 

 

1.7. დიალოგი საერთაშორისო პარტნიორებთან 

• სახალხო დამცველმა წერილები გაუგზავნა გაეროს წამების პრევენციის 

ქვეკომიტეტს (SPT), ევროპის საბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტსა (CPT) და 

წამების საკითხებში გაეროს სპეციალურ მომხსენებელს. მათში საუბარია რიგ 

პენიტენციურ დაწესებულებებში სახალხო დამცველის აპარატის 

თანამშრომლების, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიმართ 

განხორციელებულ უკანონო ქმედებებზე; 

 

• 2021 წლის 18 მარტს, სახალხო დამცველმა, სახალხო დამცველის მოადგილემ და 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის (დეპარტამენტის) წარმომადგენლებმა 

მონაწილეობა მიიღეს გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტთან (SPT) 

გამართულ სამუშაო შეხვედრაში;  

 

• სახალხო დამცველი შეუერთდა წამების პრევენციის ასოციაციის (APT) 

ორგანიზებით მომზადებულ, სხვადასხვა ქვეყნის პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმების ერთობლივ განცხადებას ქალთა საერთაშორისო დღესთან 

დაკავშირებით;  

 

27

23

4

არ შესრულდა გაზიარებულია არ არის გაზიარებული
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• 2021 წლის 17 მაისს, სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე და 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დეპარტამენტის თანამშრომლები წამების 

პრევენციის ევროპული კომიტეტის (СPT) წევრებს შეხვდნენ. შეხვედრა 

კომიტეტის მიერ საქართველოში განხორციელებული საგანგებო ვიზიტის 

ფარგლებში გაიმართა;  

 

• 2021 წლის 28 ივნისს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის (დეპარტამენტის) 

უფროსი ნიკა კვარაცხელია დაესწრო ევროპის საბჭოს პროექტის, 

„არასრულწლოვან და ზრდასრულ თავისუფლებააღკვეთილ პირთა მხარდაჭერა 

(JADES)“ მმართველი საბჭოს შემაჯამებელ შეხვედრას;  

 

• 2021 წლის 23 აგვისტოს, სახალხო დამცველი შეუერთდა წამების პრევენციის 

გლობალური საზოგადოების მოწოდებას ავღანეთის პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმის დაცვის შესახებ;14  

 

• 2021 წლის 1 სექტემბერს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დეპარტამენტის 

თანამშრომლებმა დისტანციური შეხვედრა გამართეს წამების პრევენციის 

ასოციაციის (APT) წარმომადგენელთან. შეხვედრის მიმდინარეობისას განიხილეს 

საქართველოს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის საქმიანობა და წამების 

პრევენციის ასოციაციასთან სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები;  

 

• 2021 წლის 20 სექტემბერს, სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე 

და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დეპარტამენტის უფროსი ნიკა 

კვარაცხელია შეხვდნენ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების 

საელჩოს წარმომადგენლებს, გვანცა საურს და ანტინარკოტიკული და 

სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო ბიუროს (INL) 

ახალ ხელმძღვანელს, სარა რუპერტს და ამავე ბიუროს სასჯელაღსრულების 

საკითხებში ახალ მრჩეველს, სკოტ უიგინსს. საუბარი შეეხო საქართველოს 

პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობას.  

მონაწილეობა საერთაშორისო ღონისძიებებში  

• 2021 წლის 23 თებერვალს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენელი 

დაესწრო წამების პრევენციის ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ვებინარს 

სახელწოდებით, „დაკავების პირველი საათები: გაკვეთილები სამწლიანი 

პრევენციული მოგზაურობიდან - ცნობები ბრაზილიიდან, მადაგასკარიდან და 

ტაილანდიდან“; 

 

• 2021 წლის 10 მარტს, საქართველოს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 

დეპარტამენტის უფროსმა, ნიკა კვარაცხელიამ მოხსენება გააკეთა 

საერთაშორისო ღონისძიებაზე, „გლობალური ციხის ტენდენციები – გლობალური 

 
14 ინფორმაცია ინგლისურ ენაზე ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: 

https://www.apt.ch/sites/default/files/inline-files/24.08_ENG_Statement_pdf.pdf [ბოლოს ნანახია: 21.02.22].  

https://www.apt.ch/sites/default/files/inline-files/24.08_ENG_Statement_pdf.pdf
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პანდემიის დროს და  მის შემდგომ“. აღსანიშნავია, რომ ეს იყო გაეროს მე-14 

ღონისძიება დანაშაულის პრევენციისა და სისხლის სამართლის საკითხებში;  

 

• 2021 წლის 17 მარტს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დეპარტამენტის 

თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს ბავშვთა ომბუდსმენების ევროპული 

ქსელის მიერ ორგანიზებულ ვებინარში თემაზე, „თავისუფლებაშეზღუდულ 

ბავშვთა შესახებ გაეროს გლობალური კვლევის რეკომენდაციების შესრულება 

ეროვნულ დონეზე და ევროპულ კონტექსტში: ბავშვთა უფლებათა 

დამოუკიდებელი ინსტიტუტების შესაძლო როლი, ღონისძიებები და გავლენა“;  

 

• 2021 წლის 2 ივნისს, პრევენციის ეროვნული მექამნიზმის დეპარტამენტის 

წარმომადგენლები დაესწრნენ საერთაშორისო კონფერენციას: „წამების 

პრევენცია სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში - 

პოლიციელებისა და სხვა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების 

როლი და ვალდებულებები“;  

 

• 2021 წლის 15-17 ივნისს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დეპარტამენტის 

წარმომადგენელი დაესწრო წამების პრევენციის ასოციაციის (APT) და ეუთოს 

დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის 

(OSCE/ODIHR) მიერ ორგანიზებულ ონლაინ სამუშაო შეხვედრას თემაზე, 

„ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი თავისუფლების 

აღკვეთის დაწესებულებებში“.  

 

• 2021 წლის 19 ივლისს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენლებმა 

მონაწილეობა მიიღეს სამუშაო შეხვედრაში, რომელიც გაიმართა 

თავისუფლების აღკვეთისა და შეზღუდვის ადგილების მონიტორინგის 

საერთაშორისო ტრენინგ ცენტრის წარმომადგენლებთან; შეხვედრის მიზანი იყო 

საქართველოს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის გამოცდილებისა და 

საჭიროებების შესახებ ინფორმაციის გაზიარება;  

 

• 2021 წლის 21 ივლისს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენელმა 

მონაწილეობა მიიღო ტრენინგში სახელწოდებით, „სექსუალური და გენდერული 

ძალადობის (SGBV) საკითხი თავისუფლების აღკვეთის/შეზღუდვის 

დაწესებულებებში“. ტრენინგი გაიმართა ეუთოს დემოკრატიული 

ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (OSCE/ODIHR)  ორგანიზებით;  

 

• 2021 წლის 3 ნოემბერს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის თანამშრომლებმა 

მონაწილეობა მიიღეს ეუთოს (OSCE/ODIHR) რეგიონალურ სამუშაო შეხვედრაში - 

„ეფექტური ინტერვიუს პრინციპები გამოძიებისა და ინფორმაციის 

შეგროვებისთვის"; 

 

• 2021 წლის 25 ნოემბერს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის თანამშრომლები 

დაესწრნენ მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის 
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(ICMPD) მიერ ორგანიზებულ ონლაინ კონფერენციას იძულებით დაბრუნების 

ოპერაციების მონიტორინგების თაობაზე; 

 

• 2021 წლის 3 ნოემბერს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დეპარტამენტის 

თანამშრომლები დაესწრნენ წამების პრევენციის ასოციაციის (APT) მიერ 

ორგანიზებულ რეგიონულ ვებინარს ე.წ. მენდესის პრინციპების შესახებ. 

1.8. საზოგადოებასთან ურთიერთობა 

საზოგადოების ინფორმირება პრევენციის ეროვნული მექანიზმის საქმიანობის 

შესახებ  

თავისუფლების აღკვეთისა და შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის 

მდგომარეობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ერთ-ერთი ამოცანაა. საზოგადოებას ინფორმაცია 

მიეწოდება ვიზიტის შემდგომი, სპეციალური და წლიური ანგარიშების გამოქვეყნებით, 

ასევე, სხვადასხვა ღონისძიების, შეხვედრებისა და მედიის საშუალებით. 

2021 წლის 26 ივნისს, წამების მსხვერპლთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან 

დაკავშირებით, მომზადდა ინფოგრაფიკები პენიტენციურ დაწესებულებებში, შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს ორგანოებსა და ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებულ 

მდგომარეობასთან დაკავშირებით.  

საჯარო შეხვედრები  

• 2021 წლის 8 ივნისს, ქუთაისში, სახალხო დამცველის აპარატის ორგანიზებით, 

საჯარო შეხვედრა გაიმართა თემაზე: „ფსიქიკური ჯანდაცვა საქართველოში - 

არსებული გამოწვევები და სახალხო დამცველის/პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმის რეკომენდაციები“.  შეხვედრა მიზნად ისახავდა ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის თემების აქტუალიზაციას და ერთობლივ დისკუსიას;  

• 2021 წლის 10 ივნისს, ბათუმში, სახალხო დამცველის აპარატის ორგანიზებით, 

საჯარო შეხვედრა გაიმართა თემაზე: „ფსიქიკური ჯანდაცვა საქართველოში - 

არსებული გამოწვევები და სახალხო დამცველის/პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმის რეკომენდაციები“. შეხვედრა მიზნად ისახავდა ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის თემების აქტუალიზაციას და ერთობლივ დისკუსიას. 

საგანმანათლებლო აქტივობები  

• 2021 წლის 30 ნოემბერს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის თანამშრომლებმა 

ონლაინ სემინარი ჩაატარეს ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, სადაც 

ფსიქიატრიულ სტაციონარებში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ 

გამოწვევებზე, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატსა და საქმიანობაზე 

ისაუბრეს;  

• 2021 წლის 9 დეკემბერს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის თანამშრომლებმა 

საგანმანათებლო შეხვედრა ჩაატარეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
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იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებთან, სადაც პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმის მანდატზე და დაკავების, თავისუფლების აღკვეთისა და სხვაგვარად 

შეზღუდვის ადგილებში წამების პრევენციის კუთხით არსებულ 

მდგომარეობაზე ვისაუბრეთ.  

მონაწილეობა ადგილობრივ ღონისძიებებში  

• 2021 წლის 16 თებერვალს, სახალხო დამცველის მოადგილემ, გიორგი ბურჯანაძემ 

და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა 

მონაწილეობა მიიღეს წამებასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საბჭოს სხდომაში;  

• 2021 წლის 26 მაისს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დეპარტამენტის 

თანამშრომლები დაესწრნენ ონლაინ პრეზენტაციას - „ევრაზიის ზიანის 

შემცირების ასოციაციის“ (EHRA), ფონდის, „გლობალური ინიციატივა 

ფსიქიატრიაში“ (გიფ-თბილისი), სათემო ორგანიზაცია „რუბიკონისა“ და ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადიქციის კვლევების ინსტიტუტის ერთობლივი 

კვლევა სახელწოდებით, „ჩანაცვლებითი თერაპიის სერვისების მოსარგებლეთა 

კმაყოფილების კვლევა დასავლეთ საქართველოში“.  

• 2021 წლის 28 მაისს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დეპარტამენტის უფროსი 

ნიკა კვარაცხელია დაესწრო საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების 

ყრილობას;  

• 2021 წლის 16 ივნისს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დეპარტამენტის 

თანამშრომლები დაესწრნენ ანგარიშის წარდგენას - „პირველადი ჯანდაცვის 

პერსონალის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მართვის უნარების 

გაძლიერების პროცესის გავლენის შეფასება თბილისსა და ბათუმში“.  

• 2021 წლის 14 ივნისს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენელი 

დაესწრო „დემოკრატიისა და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტის“ მიერ 

ორგანიზებულ პრეზენტაციას: „ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო 

გეგმის (2018-2020 წლებისთვის) მე-3, მე-4 და მე-5 თავების შესრულების 

მონიტორინგის საბოლოო ანგარიში“;  

• 2021 წლის 24-26 სექტემბერს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 

წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს ბენჩ-ბარში თემაზე, „წამების 

აკრძალვა“. ღონისძების ორგანიზატორები იყვნენ სსიპ იურიდიული დახმარების 

სამსახური და „ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობა 

საქართველოში (OHCHR);  

• 2021 წლის 11 ოქტომბერს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის თანამშრომლები 

დაესწრნენ სახალხო დამცველის აპარატის შშმ პირთა უფლებების 

დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებულ ონლაინ პრეზენტაციას, რომელიც 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში COVID-19-ის პრევენციას და მართვას 

ეხებოდა. 
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1.9. ურთიერთობა არასამთავრობო და დონორ ორგანიზაციებთან 

2021 წელს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმი აქტიურად თანამშრომლობდა სხვადასხვა 

ადგილობრივ თუ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციასთან და დონორთან. 

2021 წელს არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, „ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების 

რეაბილიტაციისათვის (RIVG)“, გაფორმებული მემორანდუმის15 ფარგლებში ჩატარდა 

ერთობლივი კვლევა თემაზე, პენიტენციურ სისტემაში COVID-19-ის პანდემიის გავლენა 

პატიმრების და პერსონალის ჯანმრთელობის და სხვა სახის უფლებრივ 

მდგომარეობაზე“. მონიტორინგის ვიზიტები და კვლევა განხორციელდა 

ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტის, „პატიმრებისა და 

პენიტენციური სისტემის პერსონალის ჯანმრთელობის და უფლებრივი მდგომარეობის 

შეფასება“, ფარგლებში.   

საკონსულტაციო საბჭო 

2021 წლის 1 მარტს, სახალხო დამცველმა პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 

საკონსულტაციო საბჭოს ახალი შემადგენლობა დაამტკიცა.16 ასევე განახლდა 

საკონსულტაციო საბჭოს დებულება.17  

2021 წლის 14 მაისს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის საკონსულტაციო საბჭოს 

სხდომაზე განიხილეს არასამთავრობო ორგანიზაციის, „ინიციატივა მოწყვლადი 

ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის (RIVG)“ მიერ წარმოდგენილი განაცხადი პრევენციის 

ეროვნულ მექანიზმთან ერთად პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩატარებულ 

კვლევასთან დაკავშირებით, ასევე, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ წლის 

განმავლობაში გაწეული სამუშაო. შეხვედრაზე დამსწრე პირებმა იმ გამოწვევებზეც 

ისაუბრეს, რასაც პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წევრები საქმიანობის 

შესრულების პროცესში აწყდებიან.  

საკონსულტაციო საბჭოს საქმიანობის მიზანია პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 

ეფექტიანი საქმიანობისა და გამჭვირვალობის ხელშეწყობა. საბჭო სახალხო დამცველს 

მოსაზრებას წარუდგენს შემდეგ საკითხებზე: ა) პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 

მიერ შესასრულებელი აქტივობების გეგმის შესახებ; ბ) სამუშაო მეთოდოლოგიის 

შესახებ; გ) თემატური კვლევების შესახებ; დ) პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 

წევრების პროფესიული სწავლების შესახებ; ე) პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სხვა 

სტრატეგიული დოკუმენტების შესახებ; ვ) პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 

ეფექტიანი საქმიანობისათვის მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე. საბჭოს მოსაზრებას 

საკონსულტაციო ხასიათი აქვს. მისი მოწვეული წევრები პრევენციის ეროვნულ 

მექანიზმს ხელს უწყობენ აკადემიურ წრეებთან, დონორ ორგანიზაციებთან და სხვა 

დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციის დამყარებაში. 

 
15სახალხო დამცველის აპარატის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის წესის 

შესაბამისად. ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3r8l4G7 > [ბოლოს ნანახია: 11.01.2022]. 
16 საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მისამართზე: 

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021062417135333610.pdf [ბოლოს ნანახია: 11.01.22]. 
17 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის საკონსულტაციო საბჭოს დებულება ხელმისაწვდომია 

მისამართზე: https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021062417135330752.pdf  [ბოლოს ნანახია: 11.01.22]. 

https://bit.ly/3r8l4G7
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021062417135333610.pdf
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021062417135330752.pdf
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საბჭოს წევრთა შემადგენლობაში სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლების 

გარდა ასევე შედიან მოწვეული წევრები. ისინი შეიძლება იყვნენ: ა) პირი, რომელიც 

ეწევა საგანმანათლებლო/აკადემიურ საქმიანობას პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 

მანდატთან დაკავშირებულ სფეროში; ბ) წამების პრევენციის და სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი; გ) 

წამების პრევენციის და სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი; დ) წამების პრევენციის და 

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე ადგილობრივი 

არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი.18 

1.10. სამუშაო მეთოდოლოგია 

საქართველოში ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ეპიდემიის ფონზე, პრევენციის 

ეროვნულ მექანიზმს 2021 წელსაც განსაკუთრებულ პირობებში მოუწია მონიტორინგის 

ვიზიტების ჩატარება. მონიტორინგის ჩატარებამდე, სპეციალურმა პრევენციულმა 

ჯგუფმა ადაპტირება მოახდინა სამუშაო მეთოდოლოგიის არსებულ გამოწვევებთან. 

განისაზღვრა პანდემიის პირობებში უსაფრთხო მონიტორინგის ვიზიტების ჩატარების 

წესები და წევრებს მიეცათ შესაბამისი მითითებები. მოტორინგის ჩატარებისას ახალი 

კორონავირუსის გავრცელების რისკის მინიმუმამდე შესამცირებლად და 

თანამშრომლებისა და დაწესებულებაში მყოფი პირების დასაცავად, სამსახურმა 

შეიძინა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები და წევრებს განემარტათ მათი 

გამოყენების წესები.19  

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სამუშაო მეთოდოლოგიის გადასინჯვისა და 

გაუმჯობესების მიზნით, 2021 წელს არაერთი შეხვედრა გაიმართა: 

• 2021 წლის 22 თებერვალს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დეპარტამენტის 

თანამშრომლები დაესწრნენ ევროპის საბჭოს მიერ ორგანიზებულ ონლაინ 

სამუშაო შეხვედრას შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების 

იზოლატორების მონიტორინგის მეთოდოლოგიის დახვეწასთან დაკავშირებით; 

• 2021 წლის 12 აპრილს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის (დეპარტამენტის) 

თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს ონლაინ სამუშაო შეხვედრაში, რომლის 

მიზანი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების 

იზოლატორების მონიტორინგის მეთოდოლოგიის დახვეწა; სამუშაო შეხვედრა 

ევროპის საბჭოს ორგანიზებითა და ექსპერტ გიორგი ჩხეიძის მონაწილეობით 

გაიმართა;  

• 2021 წლის 13 აპრილს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის (დეპარტამენტი) 

თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს ონლაინ სამუშაო შეხვედრაში, რომლის 

მიზანი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების 

იზოლატორების მონიტორინგის მეთოდოლოგიის (სამედიცინო საკითხები) 

 
18 იხილეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: <https://bit.ly/2O1Ekqg> [ბოლოს ნანახია: 25.03.2021]. 
19 ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ვითარების დამძიმების კვალდაკვალ, სახალხო დამცველმა გაატარა 

რისკის მინიმიზაციის დამატებითი ღონისძიებები და სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებს 

დაწესებულებებში შესვლამდე უტარდებოდათ PCR ტესტირება.  

https://bit.ly/2O1Ekqg
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დახვეწა; სამუშაო შეხვედრა ევროპის საბჭოს ორგანიზებითა და ექსპერტ სოფიო 

მორგოშიას მონაწილეობით გაიმართა;  

• 2021 წლის 2 ნოემბერს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის (დეპარტამენტის) 

თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს ევროპის საბჭოს ექსპერტ ოლივერა 

ვულიჩთან გამართულ ონლაინ შეხვედრაში და პენიტენციური 

დაწესებულებების მონიტორინგის ინსტრუმენტში წამალდამოკიდებულების 

საკითხის სათანადოდ ინტეგრირების მიზნით, განიხილეს ექსპერტის მიერ 

მომზადებული რეკომენდაციები.  

 

2021 წელს განახლებული/შექმნილი მონიტორინგის ინსტრუმენტები 

1 პენიტენციურ სისტემაში COVID-19-ის პანდემიის გავლენა პატიმრების და 

პერსონალის ჯანმრთელობის და სხვა სახის უფლებრივ მდგომარეობაზე - 

მონიტორინგის ინსტრუმენტის განახლება; 

2 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოების მონიტორინგის ინსტრუმენტების 

განახლება; 

3 შემუშავდა თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებების დაცვის მონიტორინგის 

შემდეგი ინსტრუმენტები: 

• შსს გასამხედროებული ქვედანაყოფების მონიტორინგის ინსტრუმენტი 

• სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე 

დაცვის განყოფილებების მონიტორინგის ინსტრუმენტი 

• საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო ნაწილების მონიტორინგის 

ინსტრუმენტი. 

 

1.11 თანამშრომელთა სწავლება 

 

• 2021 წლის 26 იანვარს, სახალხო დამცველის აპარატისთვის ჩატარდა ონლაინ 

ტრენინგი სახელწოდებით, „დისკრიმინაციული ქცევა, მოწყვლადი ჯგუფების 

მახასიათებლები; ეფექტიანი კომუნიკაცია“;  

• 2021 წლის 28-29 ივლისს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენელი 

დაესწრო ონლაინ ტრენინგს - „მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის 

მეთოდები“;  

• 2021 წლის 12-15 ოქტომბერს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დეპარტამენტის 

თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო ტრენინგში 

ევროკავშირის ქვეყნებიდან მიგრანტთა იძულებით დაბრუნების საკითხებზე; 

ტრენინგი მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD), 

ევროკავშირის ძირითად უფლებათა სააგენტოსა და ევროპის საზღვრისა და 

სანაპირო დაცვის სააგენტოს (FRONTEX) დახმარებითა და ევროკავშირის 

ფინანსური მხარდაჭერით გაიმართა;  
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• 2021 წლის 18-19 ნოემბერს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დეპარტამენტის 

თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს სემინარში, რომელიც ეხებოდა 

ფსიქიკურ ჯანმრთელობას; 

• 2021 წლის 29-30 ნოემბერს, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დეპარტამენტის 

თანამშრომლები დაესწრნენ ტრენინგს თემაზე, „საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის განვითარების ტენდენციები“.  
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2. პენიტენციური სისტემა 

2.1. შესავალი  

პენიტენციურ დაწესებულებებში მონიტორინგის ვიზიტების ჩატარება პრევენციის 

ეროვნული მექანიზმის ვალდებულება და მანდატის უმნიშვნელოვანესი 

კომპონენტია.20 საქართველოს კონსტიტუციის 35-ე მუხლით პირდაპირ არის 

დადგენილი, რომ სახალხო დამცველის საქმიანობისათვის დაბრკოლებათა შექმნა 

კანონით ისჯება. 2020 წლის ბოლოს და 2021 წლის დასაწყისში, სახალხო დამცველის 

წარმომადგენლები სიტყვიერი თავდასხმის ობიექტები გახდნენ სხვადასხვა 

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე, რაც პირდაპირ ან ირიბად 

დაწესებულების ადმინისტრაციის მხრიდან იყო ორგანიზებული. შესაბამისად, 2021 

წლის იანვარში, სახალხო დამცველს პრევენციული ვიზიტების დროებით შეჩერების 

თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება მოუწია. 2021 წლის 17 მაისს საქართველოში 

საგანგებო ვიზიტით ჩამოვიდა წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) 

დელეგაცია, რომელმაც ადგილზე შეისწავლა მდგომარეობა და შეხვედრები გამართა 

სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან. წამების პრევენციის ევროპული 

კომიტეტის (CPT) საგანგებო ვიზიტის შემდეგ, იუსტიციის  მინისტრმა საჯაროდ 

განაცხადა, რომ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებს საქმიანობის 

განხორციელებისას პრობლემები არ შეექმნებოდათ.  

ეპიდემიოლოგიური ვითარების მიუხედავად, პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა, 

შესაძლებლობისთანავე განაახლა პრევენციული ვიზიტები პენიტენციურ 

დაწესებულებებში.21 სამსახურმა ყველა შესაძლო ზომას მიმართა ვირუსის 

გავრცელების რისკის მინიმუმამდე შესამცირებლად. კერძოდ, პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმის წევრები აღჭურვილნი იყვნენ პერსონალური დაცვის საშუალებებით, 

მონიტორინგის ვიზიტში მონაწილე ყველა პირს რეგულარულად უტარდებოდა PCR 

ტესტირება, COVID-19 ვაქცინაზე წვდომისთანავე, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 

ყველა თანამშრომელმა ჩაიტარა ვაქცინაციის სრული კურსი. აღსანიშნავია, რომ ახალი 

მინისტრის დანიშვნის შემდეგ, სახალხო დამცველის აპარატის სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის წევრებს მონიტორინგის ჩატარებისას დაბრკოლებები არ 

შექმნიათ. მონიტორინგის ვიზიტები ტარდებოდა უსაფრთხოდ და შეზღუდვების 

გარეშე. 

 

 
20 წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ 

კონვენციის ფაკულტატიური ოქმის მე-20 მუხლი. 
21 გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტი, წევრი სახელმწიფოების და პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმებისათვის COVID-19 პანდემიის დროს გაცემულ განახლებულ რეკომენდაციებში საგანგებოდ 

მიუთითებს პრევენციული ვიზიტების უწყვეტობის მნიშვნელობაზე და პრევენციის ეროვნულ 

მექანიზმებს მოუწოდებს, განაახლონ/განაგრძონ პრევენციული ვიზიტების განხორციელება 

დახურულ დაწესებულებებში ფიზიკურად მისვლის გზით. პარა: 16 (a), ხელმისაწვდომია  

https://undocs.org/CAT/OP/12   [ბოლოს ნანახია: 20.01.2022].   

https://undocs.org/CAT/OP/12
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2021 წელს სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა პრევენციული ვიზიტები 

განახორციელა, №2,22 №3,23 №5,24 №6,25 №8,26 №1427 და №1728 დაწესებულებებში. ასევე, 

არასამთავრობო ორგანიზაციასთან („ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების 

რეაბილიტაციისათვის (RIVG)“) გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, 2021 წლის 

აგვისტო-სექტემბრის პერიოდში, პრევენციული ვიზიტების პარალელურად, 

მიმდინარეობდა ერთობლივი კვლევა თემაზე, „პენიტენციურ სისტემაში COVID-19 

პანდემიის გავლენა პატიმრების და პერსონალის ჯანმრთელობის და სხვა სახის 

უფლებრივ მდგომარეობაზე“. საერთო ჯამში, 2021 წელს პენიტენციურ 

დაწესებულებებში 29 პრევენციული ვიზიტი განხორციელდა, რომელთა ფარგლებშიც, 

გარდა ჯგუფური გასაუბრებისა, ინდივიდუალური გასაუბრება შედგა 600-მდე 

პატიმართან, შესწავლილ იქნა დაწესებულებებში წარმოებული დოკუმენტაცია, მათ 

შორის, სამედიცინო ბარათები, გაიმართა გასაუბრებები პენიტენციური 

დაწესებულებების თანამშრომლებთან, შესწავლილ იქნა დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა და სხვ. 

დაწესებულებებში ჩატარებული მონიტორინგის ვიზიტების შედეგად მიღებული 

ინფორმაციის გარდა, წინამდებარე ანგარიში ასევე ეფუძნება სახალხო დამცველის 

აპარატში პენიტენციური დაწესებულებებიდან შემოსული განცხადება/საჩივრების 

ანალიზს, იუსტიციის სამინისტროს პენიტენციური სამსახურისგან მიღებულ 

ინფორმაციას და სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საიტზე გამოქვეყნებულ საჯარო 

ინფორმაციას. ანგარიშში ასევე გაანალიზებულია არსებული საკანონმდებლო და 

ნორმატიული ჩარჩო და 2021 წელს მიღებული ცვლილებები.  

2021 წელს ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები ცხადყოფს, რომ სერიოზულ 

გამოწვევად რჩება დაწესებულებების გადატვირთულობა და არაფორმალური 

მეთოდებით მმართველობა, რაც პატიმართა გაჩუმებას, პრობლემებზე საუბრის 

აკრძალვასა და დაწესებულებაში მოჩვენებითი წესრიგის შენარჩუნებას ისახავს 

მიზნად. არაფორმალური მმართველობა პატიმართა შორის ფიზიკური და მძიმე 

ფსიქოლოგიური ძალადობით ხასიათდება. წლის განმავლობაში შენარჩუნებული იყო 

პატიმართა დეესკალაციის ოთახებში გადაყვანის პრაქტიკა, რომელსაც სახალხო 

დამცველი არასათანადო მოპყრობად აფასებს. პრობლემური იყო არასათანადო 

მოპყრობის ფაქტების გამოვლენა და დოკუმენტირება, სარეაბილიტაციო აქტივობების 

სიმცირე, პატიმართა ადეკვატური სამედიცინო სერვისით უზრუნველყოფა, მოწყვლად 

 
22 №2 პენიტენციურ დაწესებულებაში მონიტორინგის ვიზიტები განხორციელდა: 04.08.2021; 05.08.2021; 

06.08.2021; 07.08.2021; 03.10.2021; 19.10.2021. 
23 №3 პენიტენციურ დაწესებულებაში მონიტორინგის ვიზიტები განხორციელდა: 11.08.2021; 12.08.2021.  
24 №5 პენიტენციურ დაწესებულებაში მონიტორინგის ვიზიტები განხორციელდა: 06.09.2021; 07.09.2021; 

08.09.2021; 09.09.2021; 10.09.2021.  
25 №6 პენიტენციურ დაწესებულებაში მონიტორინგის ვიზიტები განხორციელდა: 02.09.2021; 03.09.2021. 
26 №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში მონიტორინგის ვიზიტები განხორციელდა: 16.07.2021; 22.07.2021; 

23.07.2021; 21.09.2021; 22.09.2021; 23.09.2021; 24.09.2021; 15.11.2021.  
27 №14 პენიტენციურ დაწესებულებაში მონიტორინგის ვიზიტები განხორციელდა: 08.08.2021; 09.08.2021; 

10.08.2021.  
28 №17 პენიტენციურ დაწესებულებაში მონიტორინგის ვიზიტები განხორციელდა: 15.09.2021; 16.09.2021; 

17.09.2021. 
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მდგომარეობაში მყოფი პირების უფლებრივი მდგომარეობა და პატიმრობის პირობები. 

პანდემიის გავლენით, წლის განმავლობაში პატიმრებს გარე სამყაროსთან კონტაქტის 

მწირი შესაძლებლობები ჰქონდათ, მაგრამ შეზღუდვების საკომპენსაციო 

ღონისძიებები და კონტაქტის ალტერნატიული გზები არ დანერგილა. ვირუსის 

გავრცელების თავიდან არიდების მიზნით გატარებული ღონისძიებების მიუხედავად, 

დაწესებულებებში COVID-19 მაინც გავრცელდა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ  

პენიტენციურ სისტემაში სამაგალითოდ მაღალია ვაქცინაციის მაჩვენებელი, როგორც 

პატიმრებში, ისე თანამშრომლებში.  

2.2. რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობა29 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიშში, საქართველოს სახალხო 

დამცველმა, პენიტენციურ სისტემაში არასათანადო მოპყრობის პრევენციის მიზნით, 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს 66 რეკომენდაციით, საქართველოს მთავრობას 1 

რეკომენდაციით, საქართველოს პრეზიდენტს 1 რეკომენდაციით, ხოლო საქართველოს 

პარლამენტს 10 წინადადებით მიმართა. Ⴑაქართველოს პარლამენტის მიმართ გაცემული 

10 წინადადებიდან არცერთი არ შესრულებულა. არ შესრულდა საქართველოს 

მთავრობისა და საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ გაცემული რეკომენდაციები.   

საქართველოს პარლამენტის მიმართ გაცემული რეკომენდაციებიდან, 7 რეკომენდაცია 

ეხებოდა პატიმართა გარე სამყაროსთან კონტაქტის გაზრდას30, 1 რეკომენდაცია 

ეხებოდა ბრალდებულთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას31, 1 წინადადება 

ეხებოდა უვადო თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავდებულის პირობით ვადამდე 

გათავისუფლების მოთხოვნით სასამართლოსთვის მიმართვის ვადის რამდენიმე წლით 

შემცირებას.  

თავის მხრივ, საქართველოს მთავრობას  არ შეუსრულებია რეკომენდაცია, წამებისა და 

სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის ეფექტიანი 

დოკუმენტირებისა და გამოძიების მიზნით, უზრუნველეყო ქვეყანაში სასამართლო 

სამედიცინო ექსპერტიზის სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად ჩატარება.  

არ შესრულებულა საქართველოს პრეზიდენტისადმი გაცემული რეკომენდაცია, 

რომლითაც უვადო თავისუფლებააღკვეთილ პირთა შეწყალების უფლებამოსილების 

გამოყენების ვადად 15 წელი უნდა განსაზღვრულიყო.  

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიმართ გაცემული 66 რეკომენდაციიდან, 

შესრულდა 9 რეკომენდაცია, ნაწილობრივ შესრულდა 7 რეკომენდაცია, ხოლო 50 

რეკომენდაცია ამ ეტაპზე შეუსრულებელია. აღსანიშნავია, რომ 2020 წელთან32 

 
29 2020 წელს გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობა სრულად შეფასებულია 

შესაბამის ქვეთავებში. 
30 იხილეთ ქვეთავი: კონტაქტი გარე სამყაროსთან. 
31სახალხო დამცველი ითხოვდა ცვლილებებს პატიმრობის კოდექსში, რომლითაც განისაზღვრებოდა 

ბრალდებულების 4 კვ.მ.-ის მინიმალური საცხოვრებელი ფართობით უზრუნველყოფის 

ვალდებულება.  
32 2020 წელს შესრულებული და ნაწილობრივ შესრულებული რეკომენდაციების მაჩვენებელი 8% იყო.  
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შედარებით, 2021 წელს33 გაზრდილია შესრულებული და ნაწილობრივ შესრულებული 

რეკომენდაციების მაჩვენებელი, თუმცა შეუსრულებელი რეკომენდაციების რიცხვი 

მაინც მაღალია.  

შესრულებული რეკომენდაციებიდან 3 რეკომენდაცია ეხებოდა ეპიდემიოლოგიური 

მდგომარეობის გაუმჯობესებას34; 2 რეკომენდაცია ეხებოდა პატიმართა ჯანმრთელობის 

დაცვას35; 2 რეკომენდაციის მიზანი იყო პატიმართა დღის განრიგისა და რეაბილიტაციის 

გაძლიერება36, ხოლო 1 რეკომენდაცია ეხებოდა ძალადობის პრევენციას.37  

ნაწილობრივ შესრულებული რეკომენდაციებიდან 3 რეკომენდაცია ეხებოდა 

პენიტენციური დაწესებულებების პერსონალის სამუშაო და საცხოვრებელი პირობების 

გაუმჯობესებას პანდემიის ფონზე; 1 რეკომენდაცია ეხებოდა დაწესებულებებში 

მატერიალური პირობების კუთხით არსებული მდგომარეობის გამოსწორებას; 1 

რეკომენდაცია - დღის განრიგსა და რეაბილიტაციას, 1 რეკომენდაცია -

არასრულწლოვნების, ხოლო 1 რეკომენდაცია - უცხოელების მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას.  

სახალხო დამცველი მიესალმება იუსტიციის სამინისტროს მიერ რეკომენდაციების 

შესრულების მიზნით გადადგმულ ნაბიჯებს, თუმცა დანანებით აღნიშნავს, რომ 

წლებია, რაც არ სრულდება ისეთი რეკომენდაციები, რომლებიც მნიშვნელოვან 

გავლენას ახდენს პენიტენციური სისტემის გარდაქმნის პროცესზე. შესაბამისად, 

იუსტიციის სამინისტროს მიერ 2021 წელს შესრულებული და ნაწილობრივ.  

შესრულებული რეკომენდაციები პენიტენციური სისტემის არსებით წინსვლად ვერ 

შეფასდება. 

დასანანია, რომ კვლავ მაღალია იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან შეუსრულებელი 

რეკომენდაციების მაჩვენებელი. წლებია, რაც შეუსრულებელია ისეთი 

რეკომენდაციები, რომლებიც დიდ გავლენას ახდენს წამებისა და არასათანადო 

მოპყრობის პრევენციაზე და მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური გარანტიების 

შექმნისკენაა მიმართული. გარდა ამისა, არ ყოფილა გაზიარებული ისეთი 

რეკომენდაციები, რომელთა შესრულება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იყო პანდემიის 

პერიოდში.  

2021 წელს არ შესრულებულა მაღალი გავლენის 7 ისეთი რეკომენდაცია,38 რომელიც 

სახალხო დამცველის მიერ არასათანადო მოპყრობად შეფასებული პრაქტიკის 

აღმოფხვრისკენ იყო მიმართული და წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 

 
33 2021 წელს რეკომენდაციების შესრულების ან ნაწილობრივ შესრულების მაჩვენებელი 19.1%-ს 

შეადგენს.  
34 იხილეთ ქვეთავი: ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა.  
35 სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ეხებოდა ექიმ სპეციალისტების ვიზიტებისა და გეგმური 

რეფერალის განახლებას.  
36რეკომენდაცია ეხებოდა სოციალური მუშაკების და ფსიქოლოგების პენიტენციურ 

დაწესებულებებში დაშვებას  
37 რეკომენდაცია ეხებოდა უსაფრთხოებისა და სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილებების 

თანამშრომლების გადამზადებას. 
38 იხილეთ ქვეთავი: პრაქტიკა, რომელიც უტოლდება არასათანადო მოპყრობას.  
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სტანდარტებს (CPT) ეფუძნება.39 საგულისხმოა, რომ ყველა ზემოაღნიშნული 

რეკომენდაცია ასახულია საქართველოს პარლამენტის დადგენილებაში და 

შესასრულებლად სავალდებულოა, თუმცა ამ 7 რეკომენდაციიდან მხოლოდ 240 

რეკომენდაციას იზიარებს,41 ხოლო დანარჩენ 5 რეკომენდაციასთან მიმართებით 

უარყოფს პრობლემის არსებობას. ასეთივე მდგომარეობაა სახალხო დამცველისა და 

წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT)42 სხვა რეკომენდაციებთან 

მიმართებითაც, რომლებიც პენიტენციური დაწესებულებების არაფორმალური 

მეთოდებით მმართველობის აღმოფხვრასა და ძალადობის პრევენციას ეხება. 

სამწუხაროდ, იუსტიციის სამინისტროს არც არასათანადო მოპყრობის გამოვლენისა და 

დოკუმენტირების გაუმჯობესების მიზნით გაცემული 2 რეკომენდაცია 

შეუსრულებია.43 

სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს იუსტიციის სამინისტროს მიერ გამოჩენილ 

სიფრთხილეს და COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის კუთხით გატარებულ ზომებს, 

თუმცა სახალხო დამცველის მიერ დაწესებულებებში ინფექციის გავრცელების 

რისკების შემცირების მიზნით გაცემული 8 რეკომენდაციიდან, მხოლოდ 3 

რეკომენდაცია შესრულდა, ხოლო 5 რეკომენდაციის შემთხვევაში სამინისტრო 

უარყოფს პრობლემის არსებობას. საყურადღებოა, რომ ამ 5 რეკომენდაციიდან 3 

რეკომენდაცია44 ასახულია პარლამენტის დადგენილებაში და სავალდებულოა 

შესასრულებლად.   

სახალხო დამცველის 11 რეკომენდაცია ეხებოდა პატიმართა ჯანმრთელობის დაცვას45, 

საიდანაც 8 რეკომენდაცია ასახულია პარლამენტის დადგენილებაში, თუმცა 

იუსტიციის სამინისტრომ მხოლოდ 2 რეკომენდაცია შეასრულა, 4 რეკომენდაცია 

გაზიარებულია და იგეგმება მათი შესრულება, ხოლო დანარჩენი 5 რეკომენდაციის 

შემთხვევაში, სამინისტრო უარყოფს პრობლემის არსებობას.  

 
39 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 

16), პარა. 94, 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტი, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ 

მისამართზე:< https://rm.coe.int/1680945eca >  [ბოლოს ნანახია: 27.12.21]. 
40 მიღებული ინფორმაციით, დეესკალაციის ოთახებში უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად 

მიმდინარეობს საზღვარგარეთის ქვეყნებში დამკვიდრებული გამოცდილების შესწავლა; სამინისტრო, 

პენიტენციური დაწესებულების დებულების გადახედვის პროცესში, აპირებს პატიმრების 

განცალკევების მაქსიმალური ვადის დადგენის საკითხის განხილვას.   
41 იუსტიციის სამინისტროს მიერ საქართველოს პარლამენტისთვის 2021 წლის 14 აპრილს №4702  

წერილით მიწოდებული ინფორმაცია. 
42 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 

16), პარა. 47, 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტი, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ 

მისამართზე: <https://rm.coe.int/1680945eca > [ბოლოს ნანახია: 27.12.21]. 
43 იხილეთ ქვეთავი: არასათანადო მოპყრობის გამოვლენისა და დოკუმენტირების ხარვეზები. 
44 დადგენილებაში ასახული რეკომენდაციებია: დაწესებულებებში ინფექციის გავრცელების 

რისკების და ამ რისკების აღმოფხვრის კუთხით საჭიროებების შეფასება; პენიტენციურ 

დაწესებულებებში COVID-19-ის პრევენციისა და კონტროლის გეგმის შემუშავება; უზრუნველყოფა 

იმისა, რომ  მსჯავრდებულები, რომლებსაც აღენიშნებათ რესპირატორული დაავადებების სიმპტომები 

იყენებდნენ პირბადეს, ასევე, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციულ ზომებთან დაკავშირებით 

პატიმრების ინფორმირება.  
45 იხილეთ ქვეთავი: პენიტენციური ჯანდაცვა.  

https://rm.coe.int/1680945eca
https://rm.coe.int/1680945eca
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სახალხო დამცველის მიერ მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის 

მიმართულებით გაცემული 7 რეკომენდაციიდან46, რომლებიც ასახულია პარლამენტის 

დადგენილებაში, შესრულებულია 2 რეკომენდაცია, ნაწილობრივ შესრულებულია 1 

რეკომენდაცია, ხოლო 4 რეკომენდაცია შეუსრულებელია. ანალოგიურად, სახალხო 

დამცველის მიერ უცხოელ პატიმართა მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით 

გაცემული ყველა რეკომენდაცია47 ასახულია პარლამენტის დადგენილებაში, თუმცა 6 

რეკომენდაციიდან მხოლოდ 1 რეკომენდაციაა შესრულებული ნაწილობრივ, დანარჩენი 

5 რეკომენდაცია კი შეუსრულებელია. იგივე მდგომარეობაა ფიზიკური გარემოს 

გაუმჯობესების კუთხით გაცემულ, პარლამენტის დადგენილებაში ასახულ 

რეკომენდაციებთან მიმართებით, კერძოდ, მხოლოდ ერთი რეკომენდაციაა 

ნაწილობრივ შესრულებული, ხოლო დანარჩენი 3 რეკომენდაცია შეუსრულებელია.  

სახალხო დამცველის 5 რეკომენდაცია ეხებოდა პატიმართა გარე სამყაროსთან 

კონტაქტის გაუმჯობესებას, საიდანაც 3 რეკომენდაცია ასახულია პარლამენტის 

დადგენილებაში, თუმცა არცერთი რეკომენდაცია არ არის შესრულებული. 

საგულისხმოა, რომ 5 რეკომენდაციიდან იუსტიციის სამინისტრო მხოლოდ 1 

რეკომენდაციას იზიარებს, ხოლო დანარჩენი 4 რეკომენდაციის შემთხვევაში, არ 

აღიარებს პრობლემას. გარდა ამისა, სახალხო დამცველის 6 რეკომენდაცია ეხებოდა 

არასრულწლოვანთა საკითხებს, საიდანაც 5 რეკომენდაცია ასახულია პარლამენტის 

დადგენილებაში. აქედან ნაწილობრივ შესრულდა 1 რეკომენდაცია, ხოლო 5 

რეკომენდაცია შეუსრულებელია.  

სამწუხაროდ, წლებია, იუსტიციის სამინისტრო რეკომენდაციების უმეტესობას იმ 

მოტივით არ იზიარებს, რომ არ აღიარებს პრობლემას, მიუხედავად იმისა, რომ 

რეკომენდაცია ეროვნულ დონეზე გაზიარებული აქვს საქართველოს პარლამენტს, 

საერთაშორისო დონეზე კი, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი გასცემს მსგავს 

რეკომენდაციებს. შესაბამისად, არსებითი ხასიათის რეკომენდაციების შესრულების 

მაჩვენებელი წლიდან წლამდე უცვლელია.  

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემა, წარმოუდგენელია 

პარლამენტის მხრიდან საზედამხედველო ფუნქციის ეფექტიანად 

განუხორციელებლად. სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ საქართველოს 

პარლამენტი უფრო აქტიურად ჩაერთვება საპარლამენტო დავალებების ფარგლებში 

იუსტიციის სამინისტროსთვის გაცემული რეკომენდაციების შესრულების 

ზედამხედველობის პროცესში. თავის მხრივ, სახალხო დამცველი მზადაა 

პარლამენტთან და იუსტიციის სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობითა და 

კომუნიკაციით, ჩაერთოს პენიტენციურ სისტემაში არსებითი ცვლილებების 

განხორციელების პროცესში.  

 
46 იხილეთ ქვეთავი: დღის განრიგი და რეაბილიტაცია.  
47 იხილეთ ქვეთავი: უცხო ქვეყნის მოქალაქე და მოქალაქეობის არმქონე პირები.  
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2.3. წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი 

მოპყრობისგან დაცვა 

2.3.1. ძალადობა  

2.3.1.1. დაწესებულების თანამშრომლების მხრიდან ძალადობა 

პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლების მხრიდან პატიმრების მიმართ 

ძალადობის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესაფასებლად, სპეციალურმა 

პრევენციულმა ჯგუფმა გააანალიზა სახალხო დამცველის აპარატისთვის პენიტენციურ 

დაწესებულებებში მყოფი პატიმრების მიერ გამოგზავნილი განცხადებები/საჩივრები48, 

რომლებიც 2021 წელს, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეების მიერ, 

მათ მიმართ ჩადენილ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის სავარაუდო ფაქტებს 

ეხებოდა. 2021 წელს, სახალხო დამცველის აპარატში სულ, 36 ასეთი 

განცხადება/საჩივარი შემოვიდა. აქედან 13 ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის 

ფაქტს, ხოლო 23 - ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტს ეხებოდა. 11 განცხადება/საჩივარი 

უკავშირდებოდა №6 პენიტენციურ დაწესებულებაში მომხდარ სავარაუდო ფაქტს, 

საიდანაც 3 ეხებოდა ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას, ხოლო 8 - ფსიქოლოგიურ 

ძალადობას; 8 განცხადება/საჩივარი უკავშირდებოდა №3 პენიტენციურ 

დაწესებულებაში მომხდარ სავარაუდო ფაქტს, საიდანაც 4 შეეხებოდა ფიზიკურ და 

ფსიქოლოგიურ ძალადობას, ხოლო 4 - ფსიქოლოგიურ ძალადობას; 6 

განცხადება/საჩივარი უკავშირდებოდა №2 პენიტენციურ დაწესებულებაში მომხდარ 

სავარაუდო ფაქტს, საიდანაც 2 შეეხებოდა ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას, 

ხოლო 4 - ფსიქოლოგიურ ძალადობას; 4 განცხადება/საჩივარი უკავშირდებოდა №8 

პენიტენციურ დაწესებულებაში მომხდარ სავარაუდო ფაქტს, საიდანაც 1 შეეხებოდა 

ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას, ხოლო 3 - ფსიქოლოგიურ ძალადობას; 2 

განცხადება/საჩივარი უკავშირდებოდა №12 პენიტენციურ დაწესებულებაში მომხდარ 

სავარაუდო ფაქტს, საიდანაც 1 შეეხებოდა ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას, 

ხოლო 1 - ფსიქოლოგიურ ძალადობას; 2 განცხადება/საჩივარი უკავშირდებოდა №18 

პენიტენციურ დაწესებულებაში მომხდარ ფსიქოლოგიური ძალადობის სავარაუდო 

ფაქტებს; 1 განცხადება/საჩივარი უკავშირდებოდა №10 პენიტენციურ დაწესებულებაში 

მომხდარ ფსიქოლოგიური ძალადობის სავარაუდო ფაქტს; ასევე, 2 

განცხადება/საჩივარი უკავშირდებოდა ბადრაგირების დროს სავარაუდოდ ჩადენილ 

ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტებს. 

 

 
48 იგულისხმება პირადად პატიმრების მიერ სახალხო დამცველის აპარატისთვის გამოგზავნილი 

წერილობითი განცხადებები/საჩივრები  და ცხელი ხაზის საშუალებით  მოწოდებული ინფორმაცია. 
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ზემოთ მითითებულ განცხადებებში/საჩივრებში პატიმრები მიუთითებდნენ, რომ 

საჩივრების დაწერის და, მათ შორის, სახალხო დამცველისთვის მიმართვის გამო, №2, 

№3, №6, №10 და №12 პენიტენციურ დაწესებულებებში მათ მიმართ ადგილი ჰქონდა 

ანგარიშსწორების ფაქტებს. კერძოდ, პატიმრების განმარტებით, №12 დაწესებულებაში 

ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა პირმა პატიმარს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა;49 №3 

და №10 პენიტენციურ დაწესებულებებში, თანამშრომლების მხრიდან ადგილი ჰქონდა 

პატიმრის მიმართ სიტყვიერი შეურაცხყოფის და მუქარის ფაქტებს;50 ამასთანავე, 

პატიმრები აცხადებდნენ, რომ №2 და №6 პენიტენციურ დაწესებულებებში 

თანამშრომლების მიერ წაქეზებული სხვა პატიმრები, საკნიდან გადაძახილებით მათ 

სისტემატურად აყენებდნენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას. სახალხო დამცველის მიმართ 

გამოგზავნილ საჩივრებში, პატიმრები ასევე მიუთითებენ, რომ №3, №6 და №8 

პენიტენციურ დაწესებულებებში, პატიმრები, უმიზეზოდ და დასჯის მიზნით, ძალის 

გამოყენებით გადაჰყავთ დეესკალაციის ოთახებში. პატიმრების თქმით, ასეთ 

შემთხვევებში მათ მიმართ დამატებით, იყენებენ ხელბორკილებს. ერთ შემთხვევაში, 

პატიმარმა აღნიშნა, რომ №6 დაწესებულების თანამშრომლებმა ის დეესკალაციის 

ოთახში მოათავსეს და სცემეს, და სხეულის დაზიანებები მიიღო. პატიმრები ასევე 

აცხადებენ, რომ №2, №3, №6, №8, №10, №12 და №18 პენიტენციური დაწესებულებების 

თანამშრომლების, და ზოგ შემთხვევაში, ხელმძღვანელი პირების მხრიდან ადგილი 

ჰქონდა უხეშ და ცინიკურ საუბარს, სიტყვიერ შეურაცხყოფას, პირობების გაუარესების 

 
49 პატიმრის თქმით, მას სახის არეში დაარტყეს ხელი. 
50 პატიმრების განმარტებით, მათ ემუქრებიან პირობების გაუარესებით და სასჯელის დამატებით. 
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2021 წელს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეების 

მიერ ჩადენილ არასათანდო მოპყრობასთან დაკავშირებით შემოსული 

განცხადებები/საჩივრები
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და სასჯელის დამატების მუქარას.51 გარდა ამისა, ერთმა პატიმარმა აღნიშნა, რომ 

ორჯერ, სხვადასხვა დროს, ბადრაგებმა მასზე ფიზიკურად იძალადეს. მისი 

განმარტებით, ერთ შემთხვევაში, სამოქალაქო კლინიკაში ყოფნის დროს, ბადრაგის 

თანამშრომლებმა სახის და ტანის არეში ურტყეს ხელები და ფეხები. მეორედ კი, მასზე 

იძალადეს ავტომანქანაში, და ამ დროს დაზიანებები მიიღო თავის, წარბის და ხელის 

არეებში. ასევე, №2 დაწესებულებაში მყოფი ერთი პატიმრის განმარტებით, 

დაწესებულების თანამშრომლებმა მას წყლის ბოთლის თავის არეში რამდენჯერმე 

დარტყმით მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა.  

პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლების მიერ პატიმართა მიმართ 

ძალადობის მასშტაბის შეფასებისას, პრევენციული ვიზიტების დროს მიღებული 

შეტყობინებების გარდა, საგულისხმოა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ 

წარმოებული სისხლის სამართლის საქმეების შესახებ არსებული მონაცემები. 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად,52 

პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლების მხრიდან პატიმართა მიმართ 2021 წელს 

ჩადენილ ფიზიკური ან/და ფსიქოლოგიური ძალადობის სავარაუდო ფაქტთან 

დაკავშირებით, 2021 წელს გამოძიება დაიწყო 29 სისხლის სამართლის საქმეზე, მათ 

შორის, 10 სისხლის სამართლის საქმეზე - 1443-ე მუხლით და 19 სისხლის სამართლის 

საქმეზე - 333-ე მუხლით. ამ 29 სისხლის სამართლის საქმიდან 26 სისხლის სამართლის 

საქმეში პატიმარი მიუთითებდა მის მიმართ ჩადენილ ფიზიკური ძალადობის ფაქტზე, 

ხოლო 3 შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას. 

მითითებული 29 შემთხვევიდან სავარაუდო ძალადობის ფაქტს ადგილი ჰქონდა 

შემდეგ პენიტენციურ დაწესებულებებში: №2 დაწესებულებაში - 5 შემთხვევა, №3 

დაწესებულებაში - 6 შემთხვევა, №6 დაწესებულებაში - 5 შემთხვევა, №8 

დაწესებულებაში - 9 შემთხვევა, №12 დაწესებულებაში - 1 შემთხვევა და №18 

დაწესებულებაში - 2 შემთხვევა. გარდა ამისა, 1 შემთხვევაში, არასათანადო მოპყრობას, 

სავარაუდოდ, ადგილი ჰქონდა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 

ესკორტირებისა და სპეციალური ღონისძიებების სამმართველოს თანამშრომლების 

მხრიდან, ხოლო, 1 შემთხვევაში, გამოძიება დაიწყო სპეციალური პენიტენციური 

სამსახურის სხვადასხვა დანაყოფის, მათ შორის, სხვადასხვა დაწესებულების 

თანამშრომლების მიერ სავარაუდოდ ჩადენილ არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს გენერალურ პროკურატურას, სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლის მიმართ, არცერთ სისხლის სამართლის 

საქმეზე არ დაუწყია სისხლისსამართლებრივი დევნა. 

 2.3.1.2. პატიმართა შორის ძალადობა  

გასული წლების მსგავსად, 2021 წელსაც პრობლემურია პენიტენციურ 

დაწესებულებებში პატიმართა შორის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა, რაც 

 
51 ერთ შემთხვევაში №6 დაწესებულებაში მყოფმა პატიმარმა განაცხადა, რომ მას გაუპატიურებით 

დაემუქრნენ. 
52 საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 2021 წლის 17 დეკემბრის SIS 8 21 00032218 

წერილი და საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 2022 წლის 27 იანვრის SIS 9 22 

00001753 წერილი.  
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ხშირად არის გამოწვეული დაწესებულებების გადატვირთულობით და 

არაფორმალური მმართველობით. პატიმრების კონფლიქტის მიზეზი ძირითადად 

ხდება საყოფაცხოვრებო საკითხები, მაგალითად, ერთი პატიმრის მიერ მეორე პატიმრის 

სატელეფონო ბარათის უნებართვოდ გამოყენება, სიგარეტის მოთხოვნა/წართმევა და 

თანხის გამოძალვა. 

№2 და №8 პატიმრობისა და დახურული ტიპის დაწესებულებებში კვლავ ხშირია 

თანამესაკნეებს შორის ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირებების შემთხვევები. 

აღსანიშნავია, რომ მითითებული დაწესებულებების გადატვირთულობის გამო, ვერ 

ხერხდება ბრალდებულების და მსჯავრდებულების ერთმანეთისგან განცალკევებით 

მოთავსება, რაც, ხშირად, მათ შორის კონფლიქტის მიზეზი ხდება.  

როგორც დახურული ტიპის, ისე ნახევრად ღია ტიპის პენიტენციურ დაწესებულებებში 

ხშირია შემთხვევები, როდესაც ერთ პატიმარს რამდენიმე პატიმარი უპირისპირდება, 

რაც განსაკუთრებით სახიფათოა, რადგან ამ დროს მაღალია პატიმრის ჯანმრთელობის 

მძიმე დაზიანებისა და სიცოცხლის მოსპობის რისკი. ამ მხრივ, აღსანიშნავია, 2021 წლის 

26 ივლისს, №17 პენიტენციურ დაწესებულებაში მომხდარი შემთხვევა, სადაც 

პატიმართა ჯგუფური დაპირისპირების შედეგად გარდაიცვალა 1 პატიმარი, ხოლო 

ჯანმრთელობის დაზიანებები მიიღო ორმა პატიმარმა.53 

გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში წარმოებულ 

დოკუმენტაციაში აღწერილია პატიმრების სხეულის დაზიანების ფაქტები, რომლებიც 

დაფიქსირებულია, როგორც საყოფაცხოვრებო ტრავმები, თუმცა ამ დაზიანებების 

ხასიათი, მდებარეობა და მათი წარმოშობის წყაროს შესახებ მითითებული 

ინფორმაციის ანალიზი წარმოშობს გონივრულ ეჭვს, რომ დაზიანება, სავარაუდოდ, 

მიყენებულია ძალადობის შედეგად. მაგალითად, №17 დაწესებულებაში, 

მსჯავრდებულს, ყვრიმალსა და საფეთქელზე სისხლნაჟღენთები, წელსა და ბეჭებზე კი, 

ექსკორიაციები აღენიშნებოდა. თავად მსჯავრდებული ამბობს, რომ დაზიანებები 

საწოლიდან გადმოვარდნის შედეგად მიიღო. ამავე დაწესებულებაში, მსჯავრდებულს 

აღენიშნებოდა სისხლნაჟღენთები მარცხენა ყვრიმალის, მარჯვენა საფეთქლის და 

 
53 საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ 2021 წლის 15 ნოემბრის SIS 1 21 00028531 

წერილით მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 

საგამოძიებო დეპარტამენტის აღმოსავლეთის სამმართველოში მიმდინარეობს გამოძიება სისხლის 

სამართლის №199260721001 საქმეზე, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურის ან მასთან 

გათანაბრებული პირის მხრიდან სამსახურში დადგენილი წესის დარღვევის ფაქტზე, რამაც 2021 წლის 

26 ივლისს, №17 პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის გარდაცვალება 

გამოიწვია, დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 342-ე 

პრიმა მუხლის მეორე ნაწილით, ასევე მსჯავრდებულის განზრახ მკვლელობისა და 

მსჯავრდებულების ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ფაქტებზე, საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 108-ე და 117-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის 

ნიშნებით. გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, 

მსჯავრდებულის გარდაცვალების მიზეზია თავის ტვინის სტრუქტურის ტრავმული დაზიანება, ქალის 

სარქველის ფრაგმენტოვანი და ფუძის ძვლების ხაზოვანი მოტეხილობა, თავის ტვინში ტრავმული 

სისხლჩაქცევა, გამოწვეული ქალა-ტვინის ღია ბლაგვი ტრავმით. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება და 

ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება ობიექტური, სრულყოფილი და 

ყოველმხრივი გამოძიების უზრუნველსაყოფად. 
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მარჯვენა ბეჭის არეში, ექსკორიაციები მარცხენა ბეჭის და წელის არეში, რაც, მისი 

გადმოცემით, საწოლიდან ჩამოვარდნის შედეგად მიიღო; ამავე დაწესებულებაში, 

მსჯავრდებულს აღენიშნებოდა სისხლნაჟღენთი მარცხენა თვალბუდის არეში, 

ექსკორიაცია შუბლზე, ასევე, სისხლნაჟღენთები და ექსკორიაციები ზურგის არეში, რაც, 

მისი გადმოცემით, საწოლის მეორე იარუსიდან გადმოვარდნის შედეგად მიიღო; ამავე 

დაწესებულებაში, მსჯავრდებულს აღენიშნებოდა სისხლნაჟღენთი მარცხენა 

თვალბუდეზე, ექსკორიაცია ცხვირზე და სისხლნაჟღენთი მარცხენა თეძოს არეში. 

მსჯავრდებულის თქმით, დაზიანებები მიიღო საკანში შემთხვევით წაქცევის და 

საწოლის კუთხეზე თავის დარტყმის შედეგად; ასევე, მაგალითად, №8 პენიტენციურ 

დაწესებულებაში მყოფ პატიმარს აღენიშნებოდა სისხლნაჟღენთები მარცხენა 

თვალბუდის არეში, ექსკორიაცია მარჯვენა საფეთქლის არეში, ნაკაწრი მარცხენა მხრის 

არეში, მრავლობითი ექსკორიაციები ნეკნებისა და ზურგის არეში, რაც, მისი 

განმარტებით, საწოლის მეორე იარუსიდან გადმოვარდნის შედეგად მიიღო. 

სერიოზულ გამოწვევად რჩება პენიტენციური დაწესებულებების არაფორმალური 

მეთოდებით მმართველობა, რაც მიზნად ისახავს პატიმართა გაჩუმებას, პრობლემებზე 

საუბრის აკრძალვას და დაწესებულებებში მოჩვენებითი წესრიგის შენარჩუნებას. 

არაფორმალური მმართველობა პატიმართა შორის ფიზიკური და მძიმე 

ფსიქოლოგიური ძალადობით ხასიათდება, რაც ძირითადად გამოძალვაში, 

დამცირებაში, გარიყვასა და იმ პატიმრების მიმართ, რომლებიც არ დაემორჩილებიან 

არაფორმალური მმართველობის წესებს, სადამსჯელო ღონისძიებების გატარებაში 

გამოიხატება. აქედან გამომდინარე, ძალადობის მსხვერპლი პატიმრები, ხშირად, 

მოსალოდნელი ანგარიშსწორების თავიდან არიდების მიზნით, დაწესებულების 

ადმინისტრაციასთან და სამედიცინო პერსონალთან არ საუბრობენ დაზიანების 

წარმოშობის რეალურ მიზეზებზე. 

ამ მხრივ, საგულისხმოა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო 

დეპარტამენტის ინფორმაცია პატიმრების მიერ მიღებული დაზიანებების წყაროების 

შესახებ, რომლის თანახმად, 2021 წელს, პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფმა 2172 

პატიმარმა მიიღო სხეულის დაზიანება, რომელთაგან 310 იყო იდენტიფიცირებული 

როგორც სხვა პირის მიერ მიყენებული დაზიანება, ხოლო 93 შემთხვევაში პატიმარს არ 

მიუთითებია დაზიანების წარმოშობის წყაროს შესახებ.54 პატიმართა შორის 

ძალადობის შემთხვევების შესახებ, დაწესებულების ადმინისტრაციები შეტყობინებას 

უგზავნიან იუსტიციის სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას, რომელიც იწყებს 

გამოძიებას. 2021 წელს, იუსტიციის სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ, პატიმართა 

შორის 509 სავარაუდო ძალადობის ფაქტის შესახებ მიიღო ინფორმაცია.55 აღსანიშნავია, 

რომ 2020 წლის განმავლობაში გენერალურმა ინსპექციამ სულ 465 ასეთი შეტყობინება 

მიიღო. 

 
54 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო 

დეპარტამენტის 2021 წლის 21 დეკემბრის  №309509/01 და 2022 წლის 18 იანვრის №15421/01 წერილები.  
55 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის 2021 წლის 13 დეკემბრის №16190 

და 2022 წლის 12 იანვრის №317 წერილები.  
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2.3.2. პრაქტიკა, რომელიც უტოლდება არასათანადო მოპყრობას 

2.3.2.1. განსაკუთრებული რისკის და დახურული ტიპის პენიტენციურ 

დაწესებულებებში არსებული რეჟიმი და შეზღუდვები, როგორც არასათანადო 

მოპყრობა   

საანგარიშო პერიოდში, პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობის კუთხით, 

მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება განსაკუთრებული რისკის (№3 და №6) და 

დახურული ტიპის (№2 და №8)  პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული 

შემზღუდველი რეჟიმი და ინციდენტების მართვის დამკვიდრებული პრაქტიკა. ამ 

დაწესებულებებში მყოფი პატიმრები, მათთვის საინტერესო აქტივობების გარეშე, 23 

საათის განმავლობაში იმყოფებიან საკანში და მხოლოდ 1 საათით გაჰყავთ სასეირნო 

ეზოებში, რომლის მწირი ინფრასტრუქტურა ვერ უზრუნველყოფს პატიმართა 

განტვირთვას და რეკრეაციას;56 არ მიმდინარეობს მულტიდისციპლინური მუშაობა და 

სათანადოდ არ ხორციელდება მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის 

პროგრამები; პატიმრების მიმართ აქტიურად გამოიყენება გარე სამყაროსთან 

კონტაქტის შემზღუდველი დისციპლინური სახდელები და უსაფრთხოების 

ღონისძიებები, მათ შორის, სამარტოო საკნებსა და დეესკალაციის ოთახებში 

იზოლირება, სადაც პატიმრებს დამატებით ეზღუდებათ წვდომა საკუთარ ნივთებზე, 

შხაპის მიღების და გასეირნების უფლებაზე. მითითებული პენიტენციური 

დაწესებულებების მართვა, ძირითადად, ეფუძნება სტატიკური უსაფრთხოების 

პრინციპებს, რაც გულისხმობს მაქსიმალურად მკაცრი შეზღუდვების, აკრძალვების 

რეჟიმის დაწესებას და არ არის ორიენტირებული მსჯავრდებულთა ქცევის პოზიტიური 

ცვლილებისკენ. 

№3 პენიტენციურ დაწესებულებაში ვიზიტის დროს გაირკვა, რომ დაწესებულებაში 

მყოფი 17 მსჯავრდებული იყო აღმოსავლეთ საქართველოდან და მათი ოჯახის წევრებიც 

აღმოსავლეთ საქართველოში ცხოვრობდნენ. ვიზიტის დროს, ასევე გაირკვა, რომ 2021 

წლის განმავლობაში, ამ 17 მსჯავრდებულიდან 10 მსჯავრდებულს დისციპლინური 

სახდელის სახით დაკისრებული ჰქონდა 2 თვის ვადით სატელეფონო საუბრის 

შეზღუდვა. აღსანიშნავია, რომ მსჯავრდებულები, რომელთა ოჯახის წევრებიც 

აღმოსავლეთ საქართველოში ცხოვრობენ, მათთან პაემანზე მისვლას ხშირად ვერ 

ახერხებენ და ძირითადად, კონტაქტს სატელეფონო კავშირით ამყარებენ. შესაბამისად, 

სატელეფონო ზარის უფლების შეზღუდვა ასეთი მსჯავრდებულებისთვის, 

პრაქტიკულად, გარე სამყაროსთან კონტაქტის სრულ შეზღუდვას უტოლდება.57  

გასული წლების მსგავსად, პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი პატიმრების 

მნიშვნელოვან ნაწილს აწუხებს ფსიქოლოგიური/ფსიქიკური პრობლემები. 

 
56 ეს ეზოები საკნის ტიპის ოთახებია, რომლებიც ოთხივე მხრიდან დახურულია კედლით, ხოლო ღია 

ჭერში დამონტაჟებულია მეტალის გისოსები. ეზოებში მინიმალურად არის წარმოდგენილი 

სავარჯიშო ინვენტარი. 
57 საქართველოს სახალხო დამცველმა, 2021 წლის 22 ივლისს, №1633 საკონსტიტუციო სარჩელით 

გაასაჩივრა პატიმრობის კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც დისციპლინური სახდელის სახით 

ითვალისწინებს გარე სამყაროსთან კონტაქტის უფლების შეზღუდვას. საკონსტიტუციო სარჩელი 

ხელმისაწვდომია:< https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=11961 > [ბოლოს ნანახია: 14.02.2022]. 

https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=11961
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განსაკუთრებული რისკის და დახურული ტიპის დაწესებულებებში არსებული 

შემზღუდველი რეჟიმი და გარესამყაროსთან კონტაქტის შეზღუდვა ამწვავებს მათ 

ფსიქიკურ მდგომარეობას. შემზღუდველი გარემო იწვევს პატიმრების მხრიდან 

აგრესიას როგორც პერსონალის, ისე სხვა პატიმრების მიმართ და ძალადობრივ გარემოს 

წარმოშობს. საგულისხმოა, რომ დაწესებულებებიდან საგამოძიებო ორგანოში 

გაგზავნილი შეტყობინებების თანახმად, №3 პენიტენციურ დაწესებულებაში 2021 

წლის 1 იანვრიდან, 2021 წლის 12 აგვისტოს ჩათვლით, ფიზიკური დაპირისპირების 18 

სავარაუდო შემთხვევა ფიქსირდება, საიდანაც 2 - პატიმრებს შორის კონფლიქტი იყო, 

ხოლო 16 - კონფლიქტი პატიმარსა და დაწესებულების თანამშრომელს შორის; №6 

პენიტენციურ დაწესებულებაში, 2021 წლის 1 იანვრიდან, 2021 წლის 3 სექტემბრის 

ჩათვლით, ფიზიკური დაპირისპირების 7 სავარაუდო შემთხვევაა აღნუსხული, 

საიდანაც 2 იყო პატიმრებს შორის კონფლიქტი, ხოლო 5 - კონფლიქტი პატიმარსა და 

დაწესებულების თანამშრომელს შორის. 

სახალხო დამცველმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ დახურული ტიპის და 

განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებში მოთავსებული პატიმრები შედარებით 

მსუბუქი დღის რეჟიმით უნდა სარგებლობდნენ, თავიანთი თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულების ფარგლებში. კერძოდ, მათ, სხვა პატიმრებთან ერთად, უნდა მიეცეთ 

სხვადასხვა საქმიანობით დაკავების შესაძლებლობა. პატიმრებისთვის სხვადასხვა 

საქმიანობის გეგმის შემუშავება, შესაძლოა, კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი იყოს 

განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებში, ვიდრე ჩვეულებრივ დაწესებულებებში. 

ამ საქმიანობებით დაკავებამ, შესაძლოა, შეამსუბუქოს პატიმრის პიროვნებაზე 

ჩაკეტილი სივრცის დამღუპველი ზეგავლენა, სადაც ის არის მოთავსებული. 

საქმიანობები, რაც შეიძლება მრავალფეროვანი უნდა იყოს (განათლება, სპორტი, 

დასაქმება, პროფესიული სწავლება და ა.შ).58 მიზნად უნდა იყოს დასახული 

პერსონალსა და პატიმარებს შორის პოზიტიური ურთიერთობის ჩამოყალიბება, რაც 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ პატიმრების მიმართ ადამიანური 

მოპყრობის კუთხით, არამედ დაწესებულებაში ეფექტიანი კონტროლისა და 

პერსონალის უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისითაც. დაწესებულებებში 

სისტემატურად უნდა შეისწავლებოდეს თითოეული ინციდენტის გამომწვევი 

მიზეზები და მუშავდებოდეს მათი თავიდან არიდების კონკრეტული გეგმა, რომელიც 

მიზნად უნდა ისახავდეს პატიმართა ქცევის პოზიტიურ ცვლილებებს და ეს უნდა 

ხდებოდეს კომუნიკაციისა და ზრუნვის ატმოსფეროში. 

უცვლელი რჩება სახალხო დამცველის და სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 

შეფასება, რომლის თანახმადაც, დახურული (№2 და №8) და განსაკუთრებული რისკის 

(№3 და №6) პენიტენციურ დაწესებულებებში მოთავსებულ პატიმართა უფლებების 

შეზღუდვის არსებული პრაქტიკა და მათ საჭიროებებზე მორგებული აქტივობების 

 
58 წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის თუ დასჯის პრევენციის ევროპული 

კომიტეტი (CPT), მე-11 ზოგადი ანგარიში, СPT/Inf(2001), 16, სტრასბურგი, ევროპის საბჭო, 2001, პუნ. 32. et 

seq.  
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არარსებობა, არა მხოლოდ ეწინააღმდეგება ნორმალიზაციის პრინციპს59, არამედ 

უარყოფით გავლენას ახდენს პატიმართა ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, 

რაც, თავის მხრივ, ზრდის პატიმრების მიმართ ძალადობის რისკებს,60 ეწინააღმდეგება 

საერთაშორისო სტანდარტებს61 და შეიძლება გაუტოლდეს სასტიკ, არაადამიანურ და 

დამამცირებელ მოპყრობას. 

2.3.2.2. პატიმრების ხანგრძლივი იზოლირება, როგორც არასათანადო მოპყრობა 

2021 წელს განხორციელებული ვიზიტების შედეგად გაირკვა, რომ გასული წლების 

მსგავსად, დახურული და განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებში პატიმრების 

ხანგრძლივი დროით იზოლირების პრაქტიკა კვლავ პრობლემად რჩება. 

№2, №3, №6 და №8 პენიტენციურ დაწესებულებებში, 2020 წლის მსგავსად, 2021 წელსაც 

ხშირად გამოიყენებოდა პატიმრების იზოლირება. №3 პენიტენციურ დაწესებულებაში 

ვიზიტის დროს, დაწესებულებაში სულ 45 პატიმარი იმყოფებოდა და მათ შორის, 

საკანში მარტო განთავსებული იყო 34 პატიმარი. აღსანიშნავია, რომ მათი რიცხვი 2020 

წელს განხორციელებული ვიზიტის დროსაც 34-ს შეადგენდა. №6 დაწესებულებაში 

ვიზიტის დროს გაირკვა, რომ 2020 წლის მსგავსად, პატიმრების ნახევარზე მეტი 

მოთავსებული იყო განცალკევებით.62  

საქართველოს სახალხო დამცველი წლების განმავლობაში63 მიმართავდა 

რეკომენდაციით საქართველოს იუსტიციის მინისტრს, და მოითხოვდა პენიტენციური 

დაწესებულებების დებულებებში ცვლილებების შეტანის გზით, პატიმრების 

განცალკევების მაქსიმალური ვადის განსაზღვრას, ასევე, განცალკევების ღონისძიების 

გადასინჯვის ვალდებულების გაწერას, ამ ღონისძიების გამოყენებიდან 14 დღის 

შემდეგ და შემდგომში, ამავე დროის ინტერვალით. სამწუხაროდ, რეკომენდაცია არ 

შესრულებულა. განსაკუთრებული რისკის პენიტენციური დაწესებულების 

დებულებები დაწესებულებების დირექტორებს კვლავ აძლევს საშუალებას, პატიმარი, 

დასაბუთებული გადაწყვეტილების გარეშე, ხანგრძლივი დროით მოათავსონ 

ერთადგილიან საკანში და შეუზღუდონ სხვა პატიმართან კონტაქტის შესაძლებლობა.64 

 
59 „ციხის ცხოვრება, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, მიახლოებული უნდა იყოს საზოგადოებრივი 

ცხოვრების პოზიტიურ ასპექტებთან“. ციხის ევროპული წესები, წესი №5. ხელმისაწვდომია < 

https://bit.ly/3tZ7GbA> [ბოლოს ნანახია: 10.12.2021].  
60 იხილეთ სახალხო დამცველის ანგარიში „პატიმრობის პირობების გავლენა პატიმართა 

ჯანმრთელობაზე“, 2018 წელი, გვ. 118-124, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: < https://bit.ly/3qYPlcz>, 

[ბოლოს ნანახია: 10.12.2021].  
61 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი (CPT) 21-ე ზოგადი ანგარიში, CPT/info(2011) 28, სტრასბურგი, 

ევროპის საბჭო, 2011, პუნქტი 52. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: < https://rm.coe.int/1680696a88 >, 

[ბოლოს ნანახია: 10.12.2021]. 
62 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა 

და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. გვ. 55. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: < 

https://bit.ly/3IxTYjS> [ბოლოს ნანახია: 14.12.2021]. 
63 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 86, ხელმისაწვდომია 

შემდეგ მისამართზე: < https://bit.ly/3rMgv5L>, [ბოლოს ნანახია: 10.12.2021] 
64 2021 წლის 27 ივლისს, საქართველოს სახალხო დამცველმა საკონსტიტუციო სასამართლოს  №1637 

საკონსტიტუციო სარჩელით მიმართა და №2, №3, №5, №6 და №8 პენიტენციური დაწესებულებების 

დებულებების იმ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობა მოითხოვა, რომლებიც ითვალისწინებს 

https://bit.ly/3tZ7GbA
https://bit.ly/3qYPlcz
https://rm.coe.int/1680696a88
https://bit.ly/3IxTYjS
https://bit.ly/3rMgv5L
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წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი ყოველთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას 

უთმობს პატიმრების იზოლაციის საკითხს, რადგანაც ამ ღონისძიებას შეუძლია 

უკიდურესად დააზიანოს ადამიანის ფსიქიკური, სომატური თუ სოციალური 

კეთილდღეობა. ეს ზიანი შეიძლება დადგეს დაუყონებლივ და გაიზარდოს, რაც უფრო 

ხანგრძლივი და განუსაზღვრელი ვადით არის პატიმარი იზოლირებული. 

თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება თავისთავად არ მოიცავს აღსრულების პროცესში 

პატიმრებისთვის დამატებითი შეზღუდვების დაწესებას და შესაბამისად, მათი 

გამოყენება დასაბუთებული უნდა იყოს.65 პატიმრების თვეებისა და წლების 

განმავლობაში იზოლაციის პირობებში ყოფნა ეწინააღმდეგება საერთაშორისო 

სტანდარტებს და სახალხო დამცველის შეფასებით, არასათანადო მოპყრობაა.66  

2.3.2.3 დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკნებში პატიმრების 

მოთავსება, როგორც არასათანადო მოპყრობა 

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარე შემოწმების შედეგად გაირკვა, რომ გასული წლების 

მსგავსად, 2021 წელსაც აქვს ადგილი პატიმრების დეესკალაციის ოთახსა67 და სამარტოო 

(უსაფრთხო) საკანში68 ხანგრძლივ, არამიზნობრივ და დასჯის მიზნით მოთავსებას, რაც 

სახალხო დამცველის შეფასებით, სასტიკ, არაადამიანურ და ღირსების შემლახავ 

მოპყრობას უტოლდება. 

 
დეესკალაციის ოთახების გამოყენებას არასამედიცინო პერსონალის გადაწყვეტილებით და ასევე, - ამ 

ღონისძიების ხანგრძლივ და მრავალჯერად გამოყენებას, მათ შორის, სამედიცინო პერსონალის 

რეკომენდაციით. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: < https://www.constcourt.ge/ka/judicial-

acts?legal=12023 >. [ბოლოს ნანახია: 14.02.2022]. 
65 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 21-ე ზოგადი მოხსენება, პარა. 55. CPT/Inf (2011) 28 < 

https://rm.coe.int/1680696a88>, [ბოლოს ნანახია: 10.12.2021]  
66 იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე, ჰარაკჩიევი და 

ტოლუმოვი ბულგარეთის წინააღმდეგ (HARAKCHIEV AND TOLUMOV v. BULGARIA) App. nos. 15018/11 and 

61199/12, პარა. 204. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: 

< https://bit.ly/3tX4ZqQ> [ბოლოს ნანახია: 10.12.2021]. 
67 პენიტენციური დაწესებულებების დებულებების თანახმად, თუ ბრალდებული/მსჯავრდებული, 

საფრთხეს უქმნის საკუთარ ან სხვის სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას, შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით, სამედიცინო პერსონალის რეკომენდაციის ან/და 

დაწესებულების უფლებამოსილი მოსამსახურის პატაკის საფუძველზე გამოცემული დაწესებულების 

დირექტორის ბრძანებით, იგი შეიძლება განთავსდეს დაწესებულების სათანადოდ აღჭურვილ 

დეესკალაციის ოთახში სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი ხელმისაწვდომობის და დაწესებულებაში 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის 24-საათიანი ვიზუალური საშუალებებით 

მეთვალყურეობის პირობებში. ბრალდებული/მსჯავრდებული დეესკალაციის ოთახში შეიძლება 

განთავსდეს იმ საფრთხის აღმოფხვრამდე, რამაც მისი დეესკალაციის ოთახში მოთავსება განაპირობა, 

მაგრამ არა უმეტეს 72 საათისა. პირის დეესკალაციის ოთახში მოთავსების რაოდენობა შეზღუდული 

არ არის. 
68 პენიტენციური დაწესებულებების დებულებების თანახმად, ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ 

საკუთარი თავის, გარშემომყოფთა და ქონების დაზიანების თავიდან აცილების, დაწესებულებაში 

დანაშაულისა და სხვა სამართალდარღვევის აღკვეთის, ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ 

მოსამსახურის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის, თავდასხმის მოგერიების, 

ჯგუფური დაუმორჩილებლობის ან/და მასობრივი არეულობის აღკვეთის მიზნით, დაწესებულების 

დირექტორის ბრძანებით, ბრალდებული/მსჯავრდებული შეიძლება მოთავსდეს სამარტოო საკანში 

არაუმეტეს 24 საათისა. 

https://www.constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=12023
https://www.constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=12023
https://rm.coe.int/1680696a88
https://bit.ly/3tX4ZqQ
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დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკნებში პატიმრების ხანგრძლივი 

დროით მოთავსება 

წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის მიერ, 2018 წელს, საქართველოსთვის 

გაცემულ რეკომენდაციაში აღნიშნულია, რომ დეესკალაციის ოთახში პირის 

მოთავსების მაქსიმალური დრო არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 24 

საათს.69 სახალხო დამცველი, წლებია, მოითხოვს დეესკალაციის ოთახში მოთავსების 

ვადის 24 საათამდე შემცირებას. მიუხედავად ამისა, პენიტენციური დაწესებულებების 

დებულებების შესაბამისად, დეესკალაციის ოთახში ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 

გადაყვანის ვადად კვლავ 72 საათია განსაზღვრული. ამასთანავე, შეუზღუდავია 

დეესკალაციის ოთახსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკანში უსაფრთხოების მიზნით 

პატიმრის განმეორებით მოთავსების რაოდენობა. 

საანგარიშო პერიოდში, №2, №3, №6 და №8 პენიტენციურ დაწესებულებებში 

ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად ირკვევა, რომ პატიმრებს დეესკალაციის ოთახსა 

და სამარტოო (უსაფრთხო) საკნებში, უმეტეს შემთხვევაში, კვლავ მაქსიმალური ვადით 

ათავსებენ, და კვლავაც ადგილი აქვს ერთი და იმავე პირის ფაქტობრივად უწყვეტ 

მოთავსებას, რამდენიმე დღისა და კვირის განმავლობაში, წუთებისა და საათების 

ინტერვალებით. მაგალითად, №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში, ერთ შემთხვევაში, 

პატიმრის მიმართ დეესკალაციის ოთახში მოთავსების ღონისძიება ზედიზედ 16-ჯერ 

გამოიყენეს, დეესკალაციის ოთახში ის, ფაქტობრივად, უწყვეტად 48 დღის 

განმავლობაში იმყოფებოდა. №2 და №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში ზოგჯერ 

იკვეთება პატიმრების დეესკალაციის ოთახში 35 დღემდე ვადით მოთავსების 

შემთხვევები და ხშირია 15 დღეზე მეტი ხნით მოთავსების შემთხვევები. რაც შეეხება 

განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებს, №3 და №6 პენიტენციურ 

დაწესებულებებში ზოგჯერ იკვეთება დეესკალაციის ოთახებში პატიმრების 10 დღემდე 

ვადით მოთავსების შემთხვევები. 

დეესკალაციის ოთახების და სამარტოო (უსაფრთხო) საკნების არამიზნობრივი გამოყენება 

2021 წელს დახურულ და განსაკუთრებული რისკის პენიტენციურ დაწესებულებებში 

ჩატარებული შემოწმების შედეგად გაირკვა, რომ გასული წლების მსგავსად, 

დახურული ტიპის და განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებში სათანადო 

ფსიქოსოციალური მხარდამჭერი სერვისების და სიტუაციის მართვის სხვა სათანადო 

რესურსის არარსებობის გამო, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე 

პატიმრებს ადმინისტრაცია ხშირად დეესკალაციის ოთახსა და სამარტოო (უსაფრთხო) 

საკანში ხანგრძლივი დროით ათავსებს. მაგალითად, №2 დაწესებულებაში 

წარმოებული დოკუმენტაციის მიხედვით, ერთ შემთხვევაში, ბრალდებული, 

დაწესებულებაში შესახლებისთანავე მოათავსეს დეესკალაციის ოთახში, სადაც 

უწყვეტად 30 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა და დეესკალაციის ოთახიდან 

პირდაპირ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში (ხონში) გადაიყვანეს. 

 
69 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 2018 წლის 10-21 სექტემბრის საქართველოში ვიზიტის 

შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 16), პარა. 94, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: 

< https://rm.coe.int/1680945eca > [ბოლოს ნანახია: 10.12.2021]. 

https://rm.coe.int/1680945eca
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საანგარიშო პერიოდში გაირკვა, რომ დეესკალაციის ოთახში/სამარტოო (უსაფრთხო) 

საკანში პატიმრის მოთავსება კვლავინდებურად უშედეგოა პატიმრის 

თვითდაზიანების თავიდან ასაცილებლად და მის დასამშვიდებლად. დეესკალაციის 

ოთახები და სამარტოო (უსაფრთხო) საკნები არ არის მოწყობილი იმგვარად, რომ 

მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი თვითდაზიანების რისკი და ამ საკნებში არსებული 

პატიმრობის პირობები, ხშირად, პატიმრების ფსიქოემოციური მდგომარეობის 

გაუარესების მიზეზიც ხდება. აღსანიშნავია, რომ ზემოთ მითითებულ პენიტენციურ 

დაწესებულებებში წარმოებული დოკუმენტაციის თანახმად, ზოგჯერ ადგილი აქვს 

დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო საკნებში მყოფი ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

პრობლემების მქონე პატიმრების მიერ თვითდაზიანების მიყენების შემთხვევებს,70 და 

ამ დროს მათ მიმართ დამატებით, ხელბორკილები გამოიყენება.  

საქართველოს სახალხო დამცველმა, დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო 

(უსაფრთხო) საკნებში უსაფრთხო გარემოს შექმნის, მათ შორის, რბილი მასალით 

კედლებისა და იატაკის მოპირკეთების, რეკომენდაციით, არაერთხელ მიმართა 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს, თუმცა რეკომენდაცია არ შესრულებულა. 

სამწუხაროდ, არ შესრულებულა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია დეესკალაციის 

ოთახსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკანში მოთავსებისას რისკების 

შესამცირებლად/აღმოსაფხვრელად ფსიქოლოგის, ფსიქიატრის, სოციალური მუშაკის, 

ექიმის და დაწესებულების სხვა სამსახურების თანამშრომლების ერთობლივი, 

მულტიდისციპლინური მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. აღსანიშნავია, 

რომ გასული წლების მსგავსად, დაწესებულების თანამშრომლები არ არიან 

გადამზადებულნი კრიზისული შემთხვევის არაძალისმიერი მეთოდებით მართვის 

უნარებსა და დეესკალაციის მეთოდებში. დეესკალაციის ოთახსა და სამარტოო 

(უსაფრთხო) საკანში მოთავსებამდე ან მოთავსების პარალელურად, კრიზისის თავიდან 

ასარიდებლად და აღმოსაფხვრელად, არ მიმდინარეობს მულტიდისციპლინური 

გუნდის მუშაობა. 

უცვლელია სახალხო დამცველის პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ დეესკალაციის 

ოთახებსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკნებში ფსიქიკური პრობლემების მქონე 

პატიმრების მოთავსება მხოლოდ უკიდურესი ზომა უნდა იყოს 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. ამასთანავე, იმ შემთხვევაში, თუ ეს საშუალებები არასაკმარისი 

აღმოჩნდება, დეესკალაციის ოთახსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკანში გადაყვანა 

უნდა გამოიყენებოდეს როგორც იმწუთიერი, გადაუდებელი ღონისძიება, რომლის ვადა 

არ უნდა აღემატებოდეს 24 საათს და პარალელურად, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 

პატიმრისთვის მულტიდისციპლინური ჯგუფის (ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკის, 

ექიმის და, საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქიატრის) მიერ ადეკვატური დახმარების 

გაწევა. ხოლო, თუ მულტიდისციპლინური გუნდის მუშაობა არასაკმარისი იქნება 

 
70 დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო საკნებში მყოფი პატიმრები თვითდაზიანებას ძირითადად 

საკნის კედელზე ან კარზე თავის და კიდურების დარტყმით იყენებენ.  
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ფსიქიკური პრობლემების მქონე პატიმრის უსაფრთხოების დასაცავად, ის 

დაუყოვნებლივ უნდა გადაიყვანონ №18 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 

სამკურნალო დაწესებულების ფსიქიატრიულ განყოფილებაში ან სხვა ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებაში.  

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ფსიქიკური პრობლემების მქონე პატიმრების 

დეესკალაციის ოთახსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკანში ხანგრძლივად მოთავსება და 

სათანადო ფსიქიატრიული დახმარების მიუწოდებლობა არღვევს შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მე-15 მუხლის მოთხოვნებს და 

წარმოადგენს სასტიკ, არაადამიანურ და ღირსების შემლახავ მოპყრობას.71 

დეესკალაციის ოთახების და სამარტოო (უსაფრთხო) საკნების დასჯის მიზნით გამოყენება 

პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩატარებული შემოწმების დროს, სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის მიერ მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ზოგიერთ 

შემთხვევაში, პატიმრებსი დეესკალაციის ოთახსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკნებში, 

რეალურად, ნორმატიული საფუძვლის (საკუთარი ან სხვისი სიცოცხლის და 

ჯანმრთელობის დაზიანების რისკი) გარეშე ათავსებენ. კერძოდ, №6 და №8 

პენიტენციურ დაწესებულებებში მიღებული ინფორმაციის თანახმად, მითითებულ 

საკნებში მოთავსების რეალურ მიზეზს, ზოგჯერ პატიმრის პროტესტი, სარეჟიმო 

მოთხოვნების დარღვევა და დაწესებულების თანამშრომლებთან სიტყვიერი 

შელაპარაკება წარმოადგენს. 

წამების პრევენციის ევროპულმა კომიტეტმა საქართველოში ვიზიტის შემდგომ 

ანგარიშში სერიოზული შეშფოთება გამოხატა დეესკალაციის ოთახის გამოყენების 

პრაქტიკასთან დაკავშირებით. კომიტეტმა დეესკალაციის ოთახების 72-საათიანი 

ვადით ხშირი გამოყენების პრაქტიკა დე ფაქტო დასჯად შეაფასა. ამასთანავე, 

კომიტეტმა აღნიშნა, რომ ძალიან ბევრი გამოკითხული პატიმრისთვის დეესკალაციის 

ოთახში მოთავსება მათ მიერ გამოვლენილი რთული ქცევის საპასუხო სასჯელად 

აღიქმებოდა.72 

აღსანიშნავია, რომ დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო საკნებში ყოფნის დროს, 

პატიმრებს უმეტესად არ ეძლევათ შხაპის მიღების და გასეირნების საშუალება; მათ 

შეზღუდული აქვთ მაღაზიით სარგებლობის, სატელეფონო ზარით, პირადი მიმოწერით 

და პაემნით სარგებლობის უფლება. დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო 

(უსაფრთხო) საკნებში პატიმრებს შეზღუდულად მიეწოდებათ ჰიგიენის დაცვის 

 
71 საქმეზე, კუჩერუკი უკრაინის წინააღმდეგ (Kucheruk v. Ukraine)(no. 2570/04), ადამიანის უფლებათა 

ევროპულმა სასამართლომ, ფსიქიკური პრობლემების მქონე პატიმრის განმარტოებით და 

ხელბორკილებით ხანგრძლივი და განმეორებითი მოთავსება იმის გამო, რომ დაწესებულებას 

საკმარისი რესურსი არ გააჩნდა პატიმრის ქცევის სამართავად და ფსიქიატრიული დახმარების 

მისაწოდებლად, მიიჩნია ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლის (წამების აკრძალვა) დარღვევად. პარა. 

131. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: < https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82200>, [ბოლოს ნანახია: 

10.12.2021]. 
72 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 

16), პარა. 101, 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტი, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ 

მისამართზე: < https://rm.coe.int/1680945eca> [ბოლოს ნანახია: 10.12.2021]. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82200
https://rm.coe.int/1680945eca
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საშუალებები და შეზღუდული აქვთ წვდომა გამოსაცვლელ ტანსაცმელზე. 

დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო საკანში მოთავსებისას პატიმრებს ეზღუდებათ 

კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, უარესდება მათი საცხოვრებელი პირობები, 

არ მიეწოდებათ  ფსიქოსოციალური დახმარება და ხშირია შემთხვევები, როდესაც 

დეესკალაციის/სამარტოო საკანში გადაყვანას თან ერთვის დისციპლინური სახდელის 

შეფარდება, რაც აძლიერებს მათ განცდას, რომ ამ ოთახებში გადაყვანა „ჭკუის 

სასწავლებელი“ ღონისძიებაა და მათ დასჯას ემსახურება. 

აღსანიშნავია, რომ №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში დისციპლინური სახდელის 

შეფარდებას ზოგჯერ საფუძვლად ედება დეესკალაციის ოთახში ხმაური. სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფისთვის გაურკვეველია, რატომ უნდა დაეკისროს პატიმარს 

დისციპლინური სახდელი დეესკალაციის ოთახში ხმაურის გამო, როდესაც 

დეესკალაციის ოთახი თავისი არსით არის ადგილი, სადაც პირი ნეგატიური 

ემოციებისგან უნდა დაიცალოს. ნეგატიური ემოციებისგან გათავისუფლების ერთ-

ერთი საშუალება კი, შეიძლება სწორედ ყვირილი და ხმაური იყოს. 

2020 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს, პენიტენციური დაწესებულებების დებულებებში 

შეეტანა ცვლილება, რომლითაც დეესკალაციის ოთახსა და სამარტოო (უსაფრთხო) 

საკანში პატიმრის მოთავსება განისაზღვრებოდა როგორც უკიდურესი ღონისძიება და 

ამ ღონისძიების გამოყენებისას აუცილებელი იქნებოდა დასაბუთება, თუ რატომ 

მიიჩნიეს დეესკალაციის ოთახსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკანში მოთავსება 

უალტერნატივო ღონისძიებად. რეკომენდაციის თანახმად, დებულებაში ასევე უნდა 

გაწერილიყო, 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. სამწუხაროდ, 

რეკომენდაცია არ შესრულებულა. 

2020 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, სახალხო დამცველმა, საქართველოს იუსტიციის 

მინისტრს, ასევე მიმართა რეკომენდაციით, პატიმრების მიმართ არასათანადო 

მოპყრობის პრევენციის მიზნით, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 

მონიტორინგის დეპარტამენტს ჩაეტარებინა სისტემური შემოწმება და შეესწავლა 

პენიტენციურ დაწესებულებებში ფსიქიკური პრობლემების მქონე პატიმრების 

დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკნებში ხანგრძლივად 

მოთავსების, ხელბორკილების გამოყენების და ფსიქიატრიული დახმარების 

მიუწოდებლობის პრაქტიკა და მოეხდინა რეაგირება, ასევე, შეესწავლა პენიტენციურ 

დაწესებულებებში დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკნებში 

სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე, დასჯის მიზნით პატიმრების გადაყვანის 

პრაქტიკა და მოეხდინა რეაგირება. ამ რეკომენდაციის შესრულების მდგომარეობაზე, 

ინფორმაცია არ მიგვიღია.73 

 
73 ამ რეკომენდაციის შესრულების მდგომარეობის შესახებ, საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატმა 2021 წლის 2 ნოემბერს, №03-4/10452 წერილით მიმართა საქართველოს იუსტიციის 
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რადგანაც დეესკალაციის საკნების პრობლემა, წლებია, გადაუჭრელია, 2021 წლის 27 

ივლისს, საქართველოს სახალხო დამცველმა საკონსტიტუციო სარჩელით მიმართა 

საკონსტიტუციო სასამართლოს და №2, №3, №5, №6 და №8 პენიტენციური 

დაწესებულებების დებულებების იმ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობა მოითხოვა, 

რომლებიც ითვალისწინებს დეესკალაციის ოთახების გამოყენებას არასამედიცინო 

პერსონალის გადაწყვეტილებით, ასევე, - ამ ღონისძიების ხანგრძლივ და მრავალჯერად 

გამოყენებას, მათ შორის, სამედიცინო პერსონალის რეკომენდაციით. სახალხო 

დამცველს მიაჩნია, რომ სადავო ნორმები არღვევენ საქართველოს კონსტიტუციის მე-9 

მუხლის მე-2 პუნქტს, რომლის თანახმად, „დაუშვებელია ადამიანის წამება, 

არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობა, არაადამიანური ან დამამცირებელი 

სასჯელის გამოყენება“.74 

2.3.2.4. პატიმრების სრული შემოწმების პრაქტიკა, როგორც არასათანადო მოპყრობა 

საანგარიშო პერიოდში, №2, №3, №5, №6 და №8 პენიტენციურ დაწესებულებებში 

განხორციელებული ვიზიტების დროს, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებმა 

მიიღეს ინფორმაცია, რომ ამ დაწესებულებებში პატიმრების პირველადი შესახლების, 

დაწესებულებიდან გაყვანის და დაწესებულებაში დაბრუნების დროს, გასული წლების 

მსგავსად, 2021 წელსაც ადგილი ჰქონდა მათი სრული გაშიშვლების და ბუქნების 

გაკეთების პრაქტიკას.  

წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი აღნიშნავს, რომ სრული შემოწმებისას 

დაუშვებელია პირისთვის სხეულის სხვადასხვა ნაწილების ერთდროულად 

გაშიშვლების მოთხოვნა.75 ამ სტანდარტის საპირისპიროდ, პენიტენციური 

დაწესებულებების დებულებები76 იძლევა მთლიანად გაშიშვლების შესაძლებლობას, 

რაზეც ასევე მიუთითებს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 26 

ივლისის №2/4/665,683 გადაწყვეტილება, სადაც აღნიშნულია - „ნორმის გრამატიკული 

განმარტებიდან გამომდინარე, აშკარაა, რომ იგი მოიცავს 

ბრალდებულის/მსჯავრდებულის როგორც ნაწილობრივ - ისე მთლიანად გაშიშვლების 

შესაძლებლობას, ვინაიდან ნორმა ადგენს ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 

ვალდებულებას „გაიხადოს მთლიანად“ ან „გაიშიშვლოს სხეულის შესაბამისი 

ნაწილები“. ცხადია, რომ „მთლიანად გახდა“ სწორედ სრულად გაშიშვლებაზე 

მიუთითებს“. 

 

სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტს, თუმცა პასუხი 

არ მიუღია. 
74 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის 2021 წლის 27 ივლისის №1637 კონსტიტუციური სარჩელი. 

ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: < https://www.constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=12023 >. [ბოლოს 

ნანახია: 06.01.2022]. 
75ევროპის საბჭო, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, ანგარიში ჩეხეთში ვიზიტის შესახებ (2014 

წლის 1-10 აპრილი, პარა. 85),  ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: <https://bit.ly/35cCmvq> [ბოლოს 

ნანახია: 10.12.21].  
76 პენიტენციური დაწესებულებების დებულებების თანახმად, პირადი სრული შემოწმებისას 

ბრალდებული/მსჯავრდებული ვალდებულია უფლებამოსილი პირის მითითების შემდეგ, მთლიანად 

გაიხადოს ან გაიშიშვლოს სხეულის შესაბამისი ნაწილები. 

https://www.constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=12023
https://bit.ly/35cCmvq
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გარდა ამისა, ვიზიტების შედეგად გაირკვა, რომ დაწესებულებებში ისევ 

დამკვიდრებულია ბუქნების გაკეთების მოთხოვნის პრაქტიკა, რასაც პენიტენციური 

დაწესებულებების დებულებები არ ითვალისწინებს. სახალხო დამცველის შეფასებით, 

პატიმრების სრული შემოწმების დროს, დაწესებულების თანამშრომლის მიერ 

ბუქნების გაკეთების მოთხოვნა თვითნებურია, სცდება შემოწმების მიზნებს და 

წარმოადგენს დამამცირებელ, ღირსების შემლახავ მოპყრობას. 

2020 წლის საპარლამენტო ანგარიშში საქართველოს სახალხო დამცველმა 

რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს იუსტიციის მინისტრს, რომ ნორმატიულად 

განესაზღვრა სრული შემოწმების დროს, რისკის ინდივიდუალური შეფასების და 

თანაზომიერების პრინციპების დაცვის ვალდებულება, ასევე, აეკრძალა სრული 

გაშიშვლებისას პირის სხეულის სხვადასხვა ნაწილის ერთდროულად გაშიშვლების 

მოთხოვნა. სამწუხაროდ, რეკომენდაცია არ შესრულებულა. 

2.3.3. არასათანადო მოპყრობის გამომწვევი რისკ-ფაქტორები 

2.3.3.1. პენიტენციური დაწესებულებების გადატვირთულობა  

საანგარიშო პერიოდში, პრევენციული ვიზიტების შედეგად გაირკვა, რომ გასული 

წლების მსგავსად, პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმრების დიდი რაოდენობით 

და დაწესებულების თანამშრომლების77 მცირე რაოდენობის თანაფარდობით 

გამოწვეული დისბალანსი ხელს უშლის დაწესებულებებში უსაფრთხო, დაცული და 

მოწესრიგებული გარემოს შექმნას. გადატვირთულობის პრობლემა კვლავ დგას როგორც 

ნახევრად ღია, ისე დახურული ტიპის პენიტენციურ დაწესებულებებში.  

გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად, 2021 წლის სექტემბრის მდგომარეობით, 

საქართველოში 9387 პატიმარი იმყოფებოდა, რაც გულისხმობს იმას, რომ 100000 

მოსახლეზე 252 პატიმარი მოდიოდა.78 ამ მონაცემით, გასული წლების მსგავსად, 

საქართველო ევროპაში კვლავ მე-3 ადგილზეა.  

2020 წლის საპარლამენტო ანგარიშში სახალხო დამცველმა აღნიშნა, რომ დიდი ზომის 

ნახევრად ღია ტიპის პენიტენციურ დაწესებულებებში წესრიგისა და უსაფრთხოების 

დაცვის თვალსაზრისით, ზოგადად არაკეთილსაიმედო მდგომარეობაა. აღსანიშნავია, 

რომ 2021 წელს ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში განხორციელებული ვიზიტის 

დროს, მდგომარეობა გასული წლისგან არ განსხვავდებოდა. ამ დაწესებულებებში 

აშკარად საგრძნობია თანამშრომლების სიმცირე და ადმინისტრაციის 

წარმომადგენლები აღნიშნავდნენ, რომ 2021 წლის განმავლობაში პენიტენციური 

სისტემიდან ბევრი თანამშრომელი წავიდა. 

2021 წელს მდგომარეობა არ შეცვლილა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის №2 

და №8 პენიტენციურ დაწესებულებებში, სადაც ბრალდებულები და მსჯავრდებულები 

 
77 სამართლებრივი რეჟიმის და უსაფრთხოების განყოფილების თანამშრომლები. 
78  იხ.  The World Prison Brief-ის და Institute for Crime and Justice Policy Research-ის მიერ გამოქვეყნებული 

კვლევა „მსოფლიოს ციხის მოსახლეობის სია“, მე-13 გამოცემა. 2021 წელი. ხელმისაწვდომია < 

https://bit.ly/3qZeHar> [ბოლოს ნანახია: 10.12.21]. 

https://bit.ly/3qZeHar
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ისევ ერთად არიან განთავსებულები. კვლავ დარღვეულია საერთაშორისო 

სტანდარტები79 და პატიმრობის კოდექსის დადგენილი მოთხოვნა ბრალდებულების 

მსჯავრდებულებისაგან განცალკევებით განთავსების შესახებ.80 დაწესებულებების 

გადატვირთულობის გამო, პატიმრების საკნებში განაწილების დროს, კვლავ 

ყურადღების მიღმა რჩება პატიმრის პიროვნული თვისებები, ჩვევები, ქცევა, რისკები. 

შედეგად, განსხვავებული კატეგორიისა და მსოფლმხედველობის პატიმრებს ერთ 

საკანში უწევთ თანაცხოვრება, რაც დახურული სივრცის პირობებში ხშირად ხდება 

პატიმართა შორის უთანხმოების მიზეზი.  

უცვლელია სახალხო დამცველის პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც 

უსაფრთხოების და წესრიგის კუთხით, ისე ინფექციის კონტროლის რისკებიდან 

გამომდინარე, დიდი პენიტენციური დაწესებულებები მცირე და დაბალანსებული 

ინფრასტრუქტურის მქონე დაწესებულებებად უნდა გარდაიქმნას, როგორც ეს 

პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიითა 

და 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმით იყო გათვალისწინებული. ამასთანავე, 

სახალხო დამცველი საგანგებოდ მიუთითებს, რომ გადატვირთულობის პრობლემის 

გადასაჭრელად, პენიტენციურ სისტემაში თანამშრომელთა რაოდენობის გაზრდასთან 

ერთად, მნიშვნელოვანია პატიმრების რაოდენობის შემცირებაც, მათ შორის, სასჯელის 

მოხდის ვადამდე ადრე გათავისუფლების მექანიზმების, არასაპატიმრო სასჯელების და 

არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენებით. 

2020 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, სახალხო დამცველმა ასევე მიმართა 

რეკომენდაციებით საქართველოს იუსტიციის მინისტრს, პენიტენციური 

დაწესებულებების გადატვირთულობის პრობლემის დაძლევის გეგმაში 

გაეთვალისწინებინა პატიმართა საცხოვრებელი კორპუსების ფლიგელებში მომუშავე 

რეჟიმის თანამშრომლების რაოდენობის გაზრდა იმგვარად, რომ 15 პატიმარზე 

მოდიოდეს წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვაზე პასუხისმგებელი მინიმუმ ერთი 

თანამშრომელი; ასევე, №2 და №8 დაწესებულებებში უზრუნველეყო ბრალდებულთა 

მსჯავრდებულებისგან იზოლირება, სულ მცირე, ერთმანეთისგან განცალკევებულ 

საკნებში; ამასთანავე, პატიმართა საკნებში განთავსების დროს გათვალისწინებული 

ყოფილიყო ლინგვისტური, რელიგიური და კულტურული თავისებურებები. დანანებით 

უნდა აღინიშნოს, რომ არც ეს რეკომენდაციები შესრულებულა. 

2.3.3.2. პენიტენციური დაწესებულებების არაფორმალური მმართველობა 

პატიმრების ძალადობისაგან დაცვის კუთხით, კვლავ სერიოზულ გამოწვევად რჩება 

პენიტენციური დაწესებულებების არაფორმალური მეთოდებით მართვა. პენიტენციურ 

დაწესებულებებში კვალიფიციური თანამშრომლების მწვავე დეფიციტის ფონზე, 

ადმინისტრაციები უფლებამოსილებას უნაწილებენ არაფორმალურ ლიდერებს (ე.წ. 

მაყურებლებს) და მათი მეშვეობით ქმნიან პენიტენციური დაწესებულებების 

 
79 გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესების მიხედვით, მიღებული 

გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციით, 70/175 (ნელსონ მანდელას წესები), ბრალდებულები 

და მსჯავრდებულები განცალკევებით უნდა იყვნენ განთავსებულნი (წესი №11(ბ)). 
80 პატიმრობის კოდექსის მე-9 მუხლის მე-2 ნაწილი.  
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არაფორმალურ მმართველობას, რაც მიზნად ისახავს დაწესებულებებში მოჩვენებითი 

წესრიგის შენარჩუნებას, პატიმართა გაჩუმებას და მათთვის პრობლემებზე საუბრის 

აკრძალვას.  

გასული წლების მსგავსად, 2021 წელს, პენიტენციური დაწესებულებების შემოწმების 

დროს, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა კვლავ მიიღო ინფორმაცია ნახევრად ღია 

ტიპის პენიტენციურ დაწესებულებებში პრივილეგირებული პატიმრების შესახებ. 

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, დაწესებულებებში ისევ არიან 

ადმინისტრაციასთან დაახლოებული მსჯავრდებულები, რომელთაც გარკვეული სახის 

გავლენები აქვთ სხვა პატიმრებზე და საჭიროების შემთხვევაში, ადმინისტრაცია მათ 

პატიმრებთან „ურთიერთობების მოსაგვარებლად“ (შიმშილობის, საჩივრების დაწერის 

შემთხვევებში, სხვა ფორმით უკმაყოფილების გამოხატვის ან კონფლიქტური 

სიტუაციების დროს) იყენებს. პრივილეგირებული პატიმრები სხვა პატიმრებისგან 

განსხვავებით, თავისუფლად გადაადგილდებიან დაწესებულების ტერიტორიაზე, 

აკონტროლებენ პატიმრებს, შედიან საკნებში და ურჩ პატიმრებს ფიზიკურადაც 

უსწორდებიან. ამასთანავე, გაირკვა, რომ გასული წლების მსგავსად, პენიტენციურ 

დაწესებულებებში ე.წ. „მაყურებლები“კვლავ აგროვებენ „ქურდულ საერთოს“, ე.წ. 

„ობშიაკს“.81 ისინი სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხული პატიმრების დახმარებით 

აკონტროლებენ სხვა პატიმრების ბარათებზე დარიცხულ თანხებს და მათგან ე.წ. 

„საწევროს“ გადახდას მოითხოვენ.82  

აღსანიშნავია, რომ პატიმართა გარკვეული ჯგუფების მობილიზება და პრობლემურ 

საკითხებზე მოსაუბრე მსჯავრდებულების გარიდება დამახასიათებელი იყო ბოლო 

წლებში ჩატარებული მონიტორინგის ვიზიტების დროს. რაც შეეხება 2021 წელს 

განხორციელებულ ვიზიტებს, ნაკლებად შეიმჩნეოდა მსჯავრდებულთა გარკვეული 

ჯგუფების აქტიურობა სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებთან 

მსჯავრდებულების ურთიერთობისთვის ხელის შესაშლელად. სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის დაკვირვებით, ეს, შესაძლოა, უკავშირდებოდეს 2021 წლის 

 
81 ზოგიერთი ავტორი მიიჩნევს, რომ ე. წ. „ქურდული საერთო“ (იგივე „ობშიაკი“) არის მატერიალური 

სიკეთის, შემოწირულობების ერთობლიობა, რომელსაც აგროვებს და განკარგავს არაფორმალური 

მმართველი. შეგროვებული ქონება გამოიყენება კრიმინალური ავტორიტეტების და სხვა პატიმრების 

ოჯახების დასახმარებლად, დანაშაულებრივი ბიზნესის ლეგალიზაციისა და განვითარებისთვის და 

სხვა მიზნით. იხ. მ. შალიკაშვილი, გ. მიქანაძე, მ. ზ. ხასია, სასჯელაღსრულების სამართალი. თბილისი 

2014. გვ. 449-453. 
82 ასე, მაგალითად, ნახევრად ღია დაწესებულებებში მსჯავრდებულის შესახლებისას, საცხოვრებელ 

კორპუსში მის გადაყვანამდე, მასთან მიდის ე.წ. „მაყურებელი“ 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“. 

მსჯავრდებულების მიერ „საწევროს“ გადახდა ხდება ე.წ. „მაყურებლებისთვის“ ყავის და სიგარეტის 

ჩაბარებით. ამის შემდგომ, პატიმრებს აიძულებენ, სიგარეტი იყიდონ არა მაღაზიაში, არამედ 

„მაყურებლისგან“. მათი ახლობლები შესაბამის თანხას რიცხავენ „მაყურებლების“ მიერ 

კონტროლირებულ საბანკო ანგარიშებზე ან სპეციალურად გახსნილ ტოტალიზატორის ანგარიშზე. 

დეტალურად იხ. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში, გვ. 55. ხელმისაწვდომია 

შემდეგ მისამართზე: < https://bit.ly/3IH10TD> [ბოლოს ნანახია: 06.01.2022]. 

https://bit.ly/3IH10TD
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მაისში წამების საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტის ad hoc ვიზიტს, რომელიც 

საქართველოს, ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობის 

შესამოწმებლად, სახალხო დამცველის წარმომადგენლებზე განხორციელებული 

სიტყვიერი თავდასხმების და მანდატის შესრულებაში ხელშეშლის ფაქტების ფონზე, 

სპეციალურად ეწვია. წამების საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტის ვიზიტის შემდეგ, 

იუსტიციის მინისტრმა საჯაროდ განაცხადა, რომ სახალხო დამცველის აპარატის 

წარმომადგენლებს საქმიანობისას არ შეექმნებოდათ დაბრკოლებები. ჩვენი 

შეფასებით, სწორედ ამ განცხადებამ იქონია გავლენა პრევენციული ვიზიტების დროს 

ხელშეშლის ფაქტების აღკვეთაზე. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ წინა წლებში, 

მსჯავრდებულთა გარკვეული ჯგუფის მიერ სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 

საქმიანობისთვის ხელის შეშლა და აგრესიის გამოხატვა პატიმართა ერთიანი 

დამოკიდებულება კი არ იყო, არამედ პირდაპირ ან ირიბად იყო წახალისებული 

პენიტენციური დაწესებულებების ადმინისტრაციების მხრიდან, გავლენიანი 

პატიმრების გამოყენებით.  

საგულისხმოა, რომ არაფორმალური ლიდერებისთვის უფლებამოსილების 

დელეგირების ფაქტზე 2019 წელს გამოქვეყნებულ ანგარიშში წამების პრევენციის 

ევროპული კომიტეტიც მიუთითებს. წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, 

საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებს მოუწოდებს, მისცენ მითითება 

№15 პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლებს და ხელმძღვანელობას, 

მუდმივად ყურადღებით დააკვირდნენ და მიიღონ ყველა საჭირო ზომა, რათა არ 

დაუშვან და ებრძოლონ პატიმართა შორის ძალადობას და დაშინებას. ეს ზომები უნდა 

მოიცავდეს პატიმართა ქცევის მუდმივ მონიტორინგს (მათ შორის, სავარაუდო 

მოძალადეების და მსხვერპლების გამოვლენას), პატიმართა შორის 

დაშინების/ძალადობის დადასტურებული და სავარაუდო შემთხვევების სათანადო 

დოკუმენტირებას და შეტყობინებას, ასევე, ყველა შემთხვევის გამოძიებას.83  

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 არ 

დაემორჩილებიან არაფორმალური მმართველობის წესებს. ამ წესების თანახმად, 

საჩივრის დაწერა მიუღებელია და საჩივრის დამწერი, შესაბამისად, დაისჯება. 

რეპრესიების შიშიდან გამომდინარე, პატიმრები იძულებულები არიან დაიცვან 

არაფორმალური წესები, რომელთა დაუცველობის შემთხვევაში, პატიმარი ირიყება 

სოციუმიდან, მასთან ყოველგვარი ურთიერთობა სხვა პატიმრებისთვის მიუღებელი 

ხდება, რაც იწვევს მისი ღირსების, სტატუსისა და პატივისცემის დაკარგვას. ყოველივე 

 
83  წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 2018 წლის 10-21 სექტემბრის საქართველოში ვიზიტის 

შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 16), პარა. 53, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: 

< https://rm.coe.int/1680945eca> [ბოლოს ნანახია: 10.12.2021]. 

file:///C:/Users/nkvaratskhelia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E1T4D9M5/%3c%20https:/rm.coe.int/1680945eca%3e
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ამის გამო, პრობლემებთან დაკავშირებით, საჩივრის დაწერის ნაცვლად, ისინი 

მიმართავენ გავლენიან, პრივილეგირებულ პატიმრებს და დაპირისპირების 

შემთხვევაში, ადმინისტრაციას არ აწვდიან ინფორმაციას კონფლიქტის შესახებ.  

ნახევრად ღია ტიპის პენიტენციური დაწესებულებების არაფორმალური მეთოდებით 

მართვის გავლენით, წლიდან წლამდე მცირდება ამ დაწესებულებებიდან სახალხო 

დამცველთან შემოსული მომართვები და განცხადებები. მაშინ როდესაც პატიმართა 

დაახლოებით ნახევარი სასჯელს ნახევრად ღია ტიპის (№14, №15 და №17) 

დაწესებულებებში იხდის, 2021 წელს, პატიმრებისგან შემოსული 1641 განცხადებიდან, 

მხოლოდ 62 იყო ამ სამი დაწესებულების მსჯავრდებულების მიერ გამოგზავნილი. 

აღსანიშნავია, რომ 2021 წლის მონაცემი 2020 წლის მონაცემისგან, არსებითად არ 

განსხვავდება.84 გარდა ამისა, ყურადსაღებია იუსტიციის სამინისტროს მოწოდებული 

ინფორმაცია პენიტენციურ დაწესებულებებში სავარაუდოდ მომხდარ პატიმართა 

შორის ძალადობის ფაქტების შესახებ, რომლის თანახმად, 2021 წლის 1 იანვრიდან 31 

დეკემბრის ჩათვლით, პატიმართა დაპირისპირების 509 შემთხვევაზე მიიღეს 

ინფორმაცია. მათგან მხოლოდ 2 შეტყობინება გაიგზავნა №14 დაწესებულებიდან, 2 

შეტყობინება - №15 დაწესებულებიდან და 1 შეტყობინება - №17 დაწესებულებიდან.85 

გასულ წლებში, სახალხო დამცველმა არაერთ საპარლამენტო ანგარიშში აღნიშნა, რომ 

პენიტენციური დაწესებულებების სათანადო მართვის პრობლემის ფონზე, 

არაფორმალური მმართველობის მასშტაბები ნელ-ნელა იზრდებოდა, რაც პატიმრების 

მიმართ ძალადობის მნიშვნელოვანი რისკ-ფაქტორი იყო და დროულ რეაგირებას 

მოითხოვდა. უცვლელია სახალხო დამცველის პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ 

რეაგირება უნდა მოხდეს პატიმრების უფლებებისა და უსაფრთხოების დაცვის 

პირობებში, შესაძლო წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 

შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის თავიდან ასაცილებლად, უნდა გამოირიცხოს 

ძალადობრივი და რეპრესიული მეთოდების გამოყენება.86  

2020 წლის საპარლამენტო ანგარიშში, სახალხო დამცველმა, რეკომენდაციით მიმართა 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს, პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული 

კრიმინალური სუბკულტურისა და არაფორმალური მმართველობის დაძლევის მიზნით, 

შეემუშავებინა კრიმინალური სუბკულტურის დაძლევის სტრატეგია და მომზადებული 

დოკუმენტი, მოსაზრებების წარმოსადგენად, მიეწოდებინა საქართველოს სახალხო 

დამცველის აპარატისთვის. დასანანია, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ და 

სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა არ დაადასტურეს პენიტენციური 

დაწესებულებების არაფორმალური მმართველობის პრაქტიკა და რეკომენდაცია არ 

გაიზიარეს.  

 
84 2020 წელს პენიტენციური დაწესებულებებიდან სულ შემოსული იყო 1370 განცხადება, საიდანაც 

№14, №15 და №17 პენიტენციური დაწესებულებიდან ჯამში შემოსული იყო 56 განცხადება. 
85 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის 2021 წლის 13 დეკემბრის №16190 

და 2022 წლის 12 იანვრის №317 წერილები. 
86 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში. გვ. 55-58. ხელმისაწვდომია შემდეგ 

მისამართზე: <https://bit.ly/3Iz7yDA> [ბოლოს ნანახია: 10.12.2021]. 

https://bit.ly/3Iz7yDA
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სახალხო დამცველს აუცილებლად მიაჩნია, რომ საქართველოს მთავრობამ მყისიერი 

ზომები უნდა მიიღოს ციხეებში კრიმინალური სუბკულტურის მართვის მოდელის 

შესაცვლელად და საქართველოს პარლამენტმა, საპარლამენტო ზედამხედველობის 

მექანიზმების გამოყენებით, შეისწავლოს ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებების 

მართვის უკანონო მოდელი, რათა ყველა პატიმარს ჰქონდეს მათ პრობლემებსა და 

უფლებადარღვევებზე შესაბამისი დაწესებულებებისთვის ან ორგანიზაციებისთვის, 

ანგარიშსწორების შიშის გარეშე, მიმართვის შესაძლებლობა. 

2.3.4. არასათანადო მოპყრობის გამოვლენისა და დოკუმენტირების 

ხარვეზები 

წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის 

წინააღმდეგ კონვენცია სახელმწიფოებს ავალდებულებს უზრუნველყონ წამების და 

არასათანადო მოპყრობის ფაქტების დროული და მიუკერძოებელი გამოძიება.87   

ამისათვის, სახელმწიფო ვალდებულია დანერგოს ძალადობის შემთხვევების 

გამოვლენის ქმედითი მექანიზმი, რათა დაუსჯელი არ დარჩეს ადამიანის უფლებათა 

სერიოზული დარღვევის ფაქტები.88  

პენიტენციურ სისტემაში ძალადობის შემთხვევების გამოვლენისთვის მნიშვნელოვან 

როლს უნდა ასრულებდნენ დაწესებულების ექიმები, რომელთაც უნდა გამოიჩინონ 

მაქსიმალური ძალისხმევა, რათა პატიმართა სხეულზე არსებული დაზიანებები 

აღრიცხონ „სტამბოლის პროტოკოლის“89 შესაბამისად. პენიტენციურ დაწესებულებებში 

ძალადობის შემთხვევების დოკუმენტირების მექანიზმი საქართველოს იუსტიციის 

მინისტრის №663 ბრძანებით რეგულირდება,90 რომლის თანახმად, იმ შემთხვევაში, თუ 

პატიმარი ექიმს განუცხადებს წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 

შემლახავი მოპყრობის შესახებ ან თუ თავად ექიმს გაუჩნდება ეჭვი ამის თაობაზე, 

პატიმრის თანხმობით, მის სხეულზე არსებული დაზიანებები უნდა დააფიქსიროს ამ 

ბრძანებით დამტკიცებულ სპეციალურ ფორმაში, ამას უნდა მოჰყვეს დაზიანებების 

ფოტოგადაღება და დოკუმენტირებული ფაქტის შესახებ შეტყობინება უნდა 

გაიგზავნოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში. 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, გასული წლების მსგავსად, 

სავარაუდო ძალადობის ფაქტების გამოვლენის და დოკუმენტირების ხარვეზიან 

 
87 წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ 

კონვენცია, მუხლი 12. 
88 იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე, ქინანი 

გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Keenan v. United Kingdom) Appl. No. 27229/95, პარა. 122. 

ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-59365> [ბოლოს ნანახია: 

15.12.2021]. 
89 წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის 

ეფექტური გამოძიებისა და დოკუმენტირების სახელმძღვანელო -  სტამბოლის პროტოკოლი, (Istanbul 

Protocol) / გაერო, 2004. ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3apCg2K >, [ბოლოს ნანახია: 

15.12.2021]. 
90 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2020 წლის 30 ნოემბრის №663 ბრძანება, პენიტენციურ 

დაწესებულებებში შესაძლო წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის 

შედეგად ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დაზიანების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ.  

https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-59365
https://bit.ly/3apCg2K
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პრაქტიკას ძირითადად განაპირობებს სამედიცინო შემოწმებაზე პატიმრის თანხმობის 

ვალდებულება, კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა, ექიმების პატიმართან 

არაკონფიდენციალურ გარემოში შეხვედრის პრაქტიკა, სამედიცინო პერსონალის 

დამოუკიდებლობის და მათ მიმართ პატიმრების ნდობის დაბალი ხარისხი. 

სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 2021 

წელს, პენიტენციური დაწესებულებების ექიმებმა ზემოაღნიშნული წესის 

შესაბამისად, მხოლოდ 35 შემთხვევა აღრიცხეს. გასული წლების მსგავსად, 2021 წელსაც 

შენარჩუნებულია ტენდენცია, რომ პენიტენციური დაწესებულებების ექიმები, 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2020 წლის 30 ნოემბრის №663 ბრძანებით 

დამტკიცებული წესის შესაბამისად, დოკუმენტირებას ახდენენ მხოლოდ ისეთ 

შემთხვევებში, როდესაც დაწესებულებაში შესახლებისას, ბრალდებული სავარაუდო 

წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ჩამდენად 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს მიუთითებს. საგულისხმოა, რომ 2020 

წლის მსგავსად, პენიტენციურ დაწესებულებებში ექიმებს ამ წესის შესაბამისად, არც 

2021 წელს მოუხდენიათ არცერთი შემთხვევის დოკუმენტირება, სადაც სავარაუდო 

მოძალადე პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომელი იქნებოდა.91  

დაწესებულებების ექიმების მიერ მითითებული მექანიზმი სრულყოფილად არ 

გამოიყენება ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც დაკავებული პირი დაწესებულებაში 

შესახლებისას აცხადებს, რომ დაზიანება მიიღო დაკავებისას ან/და პოლიციის 

კონტროლის ქვეშ.  კერძოდ,  2021 წელს, პენიტენციურ დაწესებულებებში შესახლებული 

31 ბრალდებული უთითებდა, რომ დაზიანება დაკავების შემდეგ მიიღო, ხოლო 23 

ბრალდებული აცხადებდა, რომ დაზიანება დაკავებისას იყო მიღებული.92 ამ 

შემთხვევებში, მიუხედავად იმისა, გამოთქვა თუ არა ბრალდებულმა პოლიციის 

მიმართ პრეტენზია მათ მიერ განხორციელებული ძალადობის გამო, თვითონ ის ფაქტი, 

რომ დაზიანება მიღებული იყო დაკავებისას ან დაკავების შემდგომ, საკმარისი 

საფუძველი იყო მყარი ვარაუდისთვის, რომ ბრალდებულის მიმართ ადგილი ჰქონდა 

ძალადობას. ამდენად, აღნიშნულ 54 შემთხვევაში არსებობდა ყველანაირი წინაპირობა, 

რომ მომხდარიყო სხეულის დაზიანებების დოკუმენტირება სპეციალური წესის 

შესაბამისად და შეტყობინება გაგზავნილიყო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში.93 

ამის საპირისპიროდ, მხოლოდ 35 შემთხვევაში მოხდა სხეულის დაზიანებების 

დოკუმენტირება ზემოთ ხსენებული სპეციალური წესის შესაბამისად.   

პატიმრების და სამედიცინო პერსონალის კონფიდენციალური შეხვედრის საკითხთან 

დაკავშირებით, აღსანიშნავია, რომ პატიმრის სამედიცინო შემოწმებაზე 

დაწესებულების თანამშრომლის დასწრება დასაშვებია მხოლოდ გამონაკლის 

შემთხვევაში. მიუხედავად ამისა, პატიმრობისა და დახურული ტიპის თავისუფლების 

 
91 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო 

დეპარტამენტის 2021 წლის 21 დეკემბრის №309513/01  და 2022 წლის 18 იანვრის №15420/01 წერილები. 
92 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო 

დეპარტამენტის 2022 წლის 6 იანვრის  №3646/01 და 2022 წლის 18 იანვრის №15421/01 წერილები. 
93 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2020 წლის 30 ნოემბრის №663 ბრძანება, პენიტენციურ 

დაწესებულებებში შესაძლო წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის 

შედეგად ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დაზიანების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ. 
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აღკვეთის დაწესებულებებში გავრცელებული პრაქტიკით, პატიმრის შეხვედრას 

ექიმთან უმეტესად ესწრება დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის ან/და 

უსაფრთხოების განყოფილების თანამშრომელი, რომლისთვისაც ცნობილი ხდება 

ექიმისა და პატიმრის საუბრის შინაარსი.94 აღსანიშნავია, რომ ნახევრად ღია ტიპის 

დაწესებულებებში, ექიმსა და პატიმარს შორის შეხვედრას, შესაძლოა, სხვა პატიმარიც 

კი ესწრებოდეს. მაღალი ალბათობით, მსგავს პირობებში პატიმარი თავს შეიკავებს 

სამედიცინო პერსონალისთვის სენსიტიური ინფორმაციის მიწოდებისგან. გარდა ამისა, 

პრობლემურია ექიმების დამოუკიდებლობის ხარისხი და გარკვეულწილად, მათი 

არაფორმალური დამოკიდებულება დაწესებულების ადმინისტრაციის მიმართ, რაც 

პატიმრების მიმართ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოვლენის 

დროს, ეჭვქვეშ აყენებს მათ მიუკერძოებლობას. აქედან გამომდინარე, დაბალია 

პატიმრების მხრიდან სამედიცინო პერსონალის მიმართ ნდობის ხარისხი.95 სახალხო 

დამცველს მიაჩნია, რომ იუსტიციის სამინისტრომ უნდა გადადგას შესაბამისი 

ნაბიჯები, რათა უზრუნველყოს ექიმების სათანადო დამოუკიდებლობა. ექიმის 

პროფესიული დამოუკიდებლობის კონტექსტში მნიშვნელოვანია პენიტენციური 

ჯანდაცვის სამოქალაქო ჯანდაცვის სექტორში ინტეგრაცია.96 

მართალია, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო 2020 წელს მიღებული ცვლილება, რომელიც 

ექიმს შესაძლებლობას აძლევს, სამედიცინო შემოწმებაზე ინფორმირებული 

თანხმობის მიღების შემდეგ, შეტყობინება გაუგზავნოს სახელმწიფო ინსპექტორს, 

ისეთ შემთხვევებზეც კი, როდესაც პატიმარი არ საუბრობს ძალადობაზე და ექიმს ეჭვი 

მაინც წარმოეშობა. მიუხედავად ამისა, პრობლემად რჩება სავარაუდო არასათანადო 

მოპყრობის ფაქტების გამოვლენა და დოკუმენტირება, იმ შემთხვევაში, როდესაც 

პატიმარი უარს აცხადებს სამედიცინო შემოწმებაზე. კერძოდ, საქართველოს იუსტიციის 

მინისტრის 2020 წლის 30 ნოემბრის №663 ბრძანებით დამტკიცებული წესის თანახმად, 

სამედიცინო შემოწმების წინ ექიმმა უნდა მიიღოს პატიმრის ინფორმირებული 

თანხმობა, რომელიც უნდა დადასტურდეს მისი ხელმოწერით. ამავე წესის თანახმად, 

პაციენტის თანხმობის არარსებობის შემთხვევაში, შემოწმება ამ წესის მიხედვით არ 

უნდა ჩატარდეს. შესაბამისად, თუ ექიმი ვერ მოიპოვებს პატიმრის ინფორმირებულ 

 
94 2021 წელს ჩატარებული პატიმართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის კვლევის მიხედვით, 

პატიმრისთვის სამედიცინო სერვისის მიწოდებისას სამედიცინო პერსონალის გარდა ოთახში სხვა 

პირების ყოფნაზე მიუთითებს რესპონდენტთა ერთი მესამედი.   
95 2021 წელს ჩატარებული პატიმართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის კვლევის მიხედვით, ნახევარდ 

ღია ტიპის დაწესებულებაში  პატიმართა ერთი მესამედი, ხოლო დახურული ტიპის დაწესებულებაში 

პატიმართა დაახლოებით ნახევარი დაწესებულებაში მომუშავე სამედიცინო პერსონალს არ ენდობა.  
96 ამ საკითხის მნიშვნელობაზე აგრეთვე მიუთითებს წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი 

საქართველოში 2014 და 2018 წელს განხორციელებული ვიზიტების ანგარიშებში, სადაც აღნიშნულია, 

რომ აუცილებელია, ციხის ჯანდაცვის, საზოგადოებრივ ჯანდაცვის სისტემაში ინტეგრირება, რაც ასევე 

უზრუნველყოფს ექიმების პროფესიული დამოუკიდებლობის გაზრდას. 

იხ. წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის ანგარიში 2014 წელს საქართველოში 

განხორციელებული ვიზიტის შესახებ, პარა. 105. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: 

<https://bit.ly/3tYBpkX  > [ბოლოს ნანახია: 18.01.2022]. 

იხ. ასევე, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის ანგარიში 2018 წელს საქართველოში 

განხორციელებული ვიზიტის შესახებ, პარა. 93. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: 

<https://rm.coe.int/1680945eca> [ბოლოს ნანახია: 18.01.2022]. 

 

https://bit.ly/3tYBpkX
https://rm.coe.int/1680945eca
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თანხმობას, მას არ აქვს უფლება შეავსოს დაზიანების აღრიცხვის სპეციალური ფორმა. 

შესაბამისად, ექიმი ვერ გაუგზავნის შეტყობინებას სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურს, მიუხედავად იმისა, სამედიცინო შემოწმების გარეშეც აღენიშნება თუ არა 

დაზიანება და ექიმს გაუჩნდება თუ არა ეჭვი სავარაუდო არასათანადო მოპყრობაზე, 

რადგან ეს წესი სახელმწიფო ინსპექტორისთვის შეტყობინების გაგზავნას 

ითვალისწინებს მხოლოდ დაზიანების აღრიცხვის სპეციალური ფორმის შევსების 

შემთხვევაში. პატიმრის მიერ სამედიცინო შემოწმებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, 

ექიმი აკეთებს შესაბამის ჩანაწერს საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ შენიშვნის 

გრაფაში და გარეგნული დათვალიერების შესახებ ადგენს შესაბამის ცნობას, რომელიც 

დაერთვის პაციენტის სამედიცინო ბარათს. აღსანიშნავია, რომ ასეთ შემთხვევებში, 

მითითებული წესი არ ადგენს სახელმწიფო ინსპექტორისთვის შეტყობინების 

გაგზავნის ვალდებულებას.  

ექიმების მიერ ძალადობის სავარაუდო შემთხვევების გამოვლენის და საგამოძიებო 

ორგანოსთვის შეტყობინების სავალდებულოობის თაობაზე საუბრობს ასევე წამების 

პრევენციის ევროპული კომიტეტი საქართველოში 2018 წელს განხორციელებული 

ვიზიტის შესახებ ანგარიშში. წამების პრევენციის ევროპულმა კომიტეტმა 

საქართველოს ხელისუფლებას, არსებულ რეგულაციებში ცვლილების შეტანისკენ 

მოუწოდა. კერძოდ, როდესაც ექიმს წარმოეშობა ეჭვი პატიმრის მიმართ ან პატიმართა 

შორის შესაძლო წამებისა და არასათანადო მოპყრობის თაობაზე, სხეულის 

დათვალიერების გრაფების შევსებით და ფოტოგრაფირებით, ექიმმა უნდა მოახდინოს 

დაზიანებების დოკუმენტირება და გადაუგზავნოს საგამოძიებო ორგანოს, მიუხედავად 

იმისა, თანახმაა თუ არა სავარაუდო მსხვერპლი დოკუმენტირებასა და 

შეტყობინებაზე.97 

ზემოაღნიშნული რეგულაციის პირობებში, შესაძლოა, გამოვლენის, დოკუმენტირებისა 

და შეტყობინების მიღმა დარჩეს ისეთი შემთხვევები, როდესაც დაწესებულებაში 

პატიმრის მიღებისას ან დაწესებულებიდან მისი გაყვანისა და დაბრუნების დროს, ის 

თანხმობას არ აცხადებს სამედიცინო შემოწმებაზე, თუმცა, შესაძლოა, მის მიმართ 

ადგილი ჰქონოდა არასათანადო მოპყრობას. საგულისხმოა, რომ სწორედ ასეთი 

შემთხვევებია ყველაზე საყურადღებო, რადგან პატიმარი იმყოფებოდა 

სამართალდამცავი ორგანოების/პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების ეფექტიანი 

კონტროლის ქვეშ და მის მიმართ არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში, 

მოსალოდნელი ანგარიშსწორების შიშიდან გამომდინარე ან სამედიცინო პერსონალის 

მიმართ უნდობლობის გამო, შესაძლოა, თავი შეიკავოს სამედიცინო შემოწმებისგან.  

სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც დაწესებულებაში 

მიღებისას ან დაწესებულებიდან გაყვანისა და დაბრუნების დროს, პატიმარი უარს 

განაცხადებს სამედიცინო შემოწმებაზე, თუმცა მის სხეულზე არსებული ხილული 

დაზიანებების ან მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობის გათვალისწინებით, ექიმს 

გაუჩნდება ძალადობაზე ეჭვი, მან უნდა აღწეროს ხილული დაზიანებები და 

 
97 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 2018 წლის 10-21 სექტემბრის საქართველოში ვიზიტის 

შესახებ ანგარიში (CPT/Inf (2019) 16), პარა. 80, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: 

<https://rm.coe.int/1680945eca> [ბოლოს ნანახია: 06.01.2022]. 
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შეტყობინება გაუგზავნოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს, ხოლო თუ 

ტანსაცმლით დაუფარავ ადგილებში დაზიანება არ აღენიშნება და არც სხვა ფაქტორები 

გაუჩენს ექიმს ეჭვს ძალადობაზე, მან უნდა გამოიჩინოს მაქსიმალური ძალისხმევა 

სამედიცინო შემოწმებაზე თანხმობის მისაღებად და არაუგვიანეს 24 საათისა, პატიმარს 

განმეორებით შესთავაზოს სამედიცინო შემოწმების ჩატარება. 

წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის განმარტებით, აქსიომად მიიჩნევა, რომ 

დაწესებულებაში პირის მიღებისთანავე, მან უმოკლეს დროში უნდა გაიაროს 

გასაუბრება და ფიზიკური დათვალიერება ჯანდაცვის სპეციალისტთან. კომიტეტს 

მიაჩნია, რომ პირის შემოწმება/დათვალიერება უნდა ჩატარდეს დაწესებულებაში მისი 

მიღებიდან არაუგვიანეს 24 საათისა. იგივე პროცედურა უნდა განმეორდეს, როდესაც 

პოლიციის განყოფილებაში დაკითხვაზე გადაყვანილი პირი დაწესებულებაში 

ბრუნდება; სამწუხაროდ, გადაყვანის მსგავსი პრაქტიკა ჯერ კიდევ არსებობს ზოგიერთ 

ქვეყანაში, სადაც ვიზიტით იმყოფებოდა წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, 

რაც არასათანადო მოპყრობის უდიდეს რისკს შეიცავს.98 

საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული მონიტორინგის ვიზიტების შედეგად ასევე 

დადგინდა, რომ ბოლო პერიოდში დამკვიდრებული პრაქტიკით, ზოგ შემთხვევაში, 

როდესაც დაწესებულებაში მყოფი პატიმარი მიუთითებს, რომ მიიღო საყოფაცხოვრებო 

ტრავმა, დაწესებულებები არ უგზავნიან შეტყობინებებს იუსტიციის სამინისტროს 

გენერალურ ინსპექციას. პენიტენციური დაწესებულებების ადმინისტრაციის 

წარმომადგენლების განმარტებით, სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან 

მიღებული მითითების თანახმად, იმ შემთხვევაში, როდესაც პატიმრის სხეულზე 

არსებული დაზიანება არ უკავშირდება სავარაუდო ძალადობას, ადამიანური და 

ტექნიკური რესურსების დაზოგვის მიზნით, შეტყობინებას გენერალურ ინსპექციას არ 

უგზავნიან. ამის საპირისპიროდ, ვიზიტების შედეგად დადგინდა, რომ პენიტენციურ 

დაწესებულებებში წარმოებულ დოკუმენტაციაში აღწერილია პატიმრების სხეულის 

დაზიანების ფაქტები, რომლებიც დაფიქსირებულია, როგორც საყოფაცხოვრებო 

ტრავმები, თუმცა ამ დაზიანებების ხასიათი, მდებარეობა და მათი წარმოშობის წყაროს 

შესახებ მითითებული ინფორმაციის ანალიზი წარმოშობს გონივრულ ეჭვს, რომ 

დაზიანება შესაძლებელია მიყენებული იყოს ძალადობის შედეგად.99 აღსანიშნავია, 

 
98 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი(CPT), არასათანადო მოპყრობის სამედიცინო 

მტკიცებულებათა დოკუმენტირება და ანგარიშგება, ამონარიდი 23-ე საერთო ანგარიშიდან, პარა. 73. 

[CPT/Inf (2013)29].  
99 ასე, მაგალითად: №17 პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდებულს აღენიშნებოდა 

ექსკორიაცია ცხვირზე და შუბლის არეში, რომელიც მისი განმარტებით, საპირფარეშოდან 

გამოსვლისას წაქცევის შედეგად მიიღო; ამავე დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდებულს აღენიშნებოდა 

მარჯვენა თვალბუდის შეშუპება, რომელიც მისი განმარტებით, საპირფარეშოდან გამოსვლის დროს, 

კარზე შეჯახების შედეგად მიიღო; ამავე დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდებულს აღენიშნებოდა 

სისხლნაჟღენთი მარცხენა თვალის ზედა ქუთუთოს არეში და შეშუპება, რომელიც ფეხბურთის 

თამაშის დროს მიიღო, ბურთის მოხვედრის შედეგად; №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ 

პატიმარს აღენიშნებოდა სისხლნაჟღენთი მარჯვენა თვალბუდის არეში, მარცხენა საფეთქელთან 

ექსკორიაცია, მარცხენა გვერდის და ზურგის არეში მრავლობითი ექსკორიაციები, რომლებიც, მისი 

განმარტებით, საწოლიდან ჩამოვარდნის დროს მიიღო; ამავე დაწესებულებაში მყოფ პატიმარს 

აღენიშნებოდა ნაკაწრები და შეშუპება მარცხენა წარბის არეში და ნაკაწრები მარცხენა წინამხრის 

არეში, რომელიც მისი განმარტებით, იატაკზე დაცემის და თავის დარტყმის შედეგად მიიღო; ამავე 
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რომ ასეთ შემთხვევებში, ექიმს არ ჰქონდა შეფასებული, დაზიანება უკავშირდებოდა 

თუ არა სავარაუდო ძალადობას. გარდა ამისა, დაწესებულებების ადმინისტრაციის 

წარმომადგენლებმა ზემოთ მითითებულ კონკრეტულ შემთხვევებში ვერ განმარტეს, 

თუ როგორ და რა ღონისძიებების შედეგად გამორიცხეს პატიმრის მიმართ სავარაუდო 

ძალადობა. საგულისხმოა, რომ, პენიტენციურ დაწესებულებებში კრიმინალური 

სუბკულტურის მძლავრი ზეგავლენის ფონზე, ძალადობის მსხვერპლი პატიმრები, 

ხშირად, მოსალოდნელი ანგარიშსწორების თავიდან არიდების მიზნით, სამედიცინო 

პერსონალთან არ საუბრობენ დაზიანების წარმოშობის რეალურ მიზეზებზე. ამის 

გათვალისწინებით, სახალხო დამცველს მიჩნია, რომ სამედიცინო პერსონალი მეტი 

სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს პატიმრის მონაყოლს, დაზიანების დოკუმენტირების 

ყველა შემთხვევაში, უნდა შეაფასოს, რამდენად შეესაბამება დაზიანება პატიმრის 

მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას მისი წარმოშობის შესახებ და გაუჩნდა თუ არა ეჭვი 

შესაძლო ძალადობაზე, რაც წერილობით უნდა მიეთითოს შესაბამის დოკუმენტში. 

ძალადობაზე ეჭვის შემთხვევაში, კი ექიმმა შეტყობინება უნდა გაუგზავნოს 

საგამოძიებო ორგანოს. 

2.4. ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის ვიზიტებისას პენიტენციური დაწესებულებების 

შესასვლელებში განთავსებული იყო დეზობარიერები, სადეზინფექციო კორიდორი და 

სადეზინფექციო სითხეები. დაწესებულებაში შესვლისას მიმდინარეობს 

თერმოსკრინინგი და შემსვლელ პირებს გადაეცემათ ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებები (ხალათები, პირბადეები, ხელთათმანები, სახის დამცავი ფარები, ჩაჩები 

და ბახილები).  

დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ დაწესებულების სამედიცინო პერსონალის 

უმეტესობა ვაქცინირებულია,100 ამასთანავე, კვირაში ერთხელ უტარდებათ PCR ტესტი, 

შემდეგ კი, 72 საათში ერთხელ - სწრაფი ტესტი ანტიგენზე. ასევე, აღსანიშნავია, რომ 

ვიზიტების დროს აქტიურად მიმდინარეობდა პატიმართა ვაქცინაციის პროცესი101 და 2 

კვირაში ერთხელ PCR ტესტირება.  

 
დაწესებულებაში პატიმარს აღენიშნებოდა კანქვეშა ჰემატომა კეფაზე და სიწითლე მარჯვენა 

იდაყვის არეში, რომელიც, მისი განმარტებით, კიბეზე წაქცევის შედეგად მიიღო. 
100 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საიტზე განთავსებული ინფორმაციით, 2021 წლის 21 

სექტემბრის მდგომარეობით, დაწესებულებების თანამშრომელთა 92% იყო აცრილი, ხოლო 77% 

რევაქცინირებული. იხ. ბმული: <https://bit.ly/3dPXtVx>  [ბოლოს ნანახია: 14.12.2021]. სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის მიერ უწყებათაშორის საკორდინაციო ფორმატში წარმოდგენილი 

ინფორმაციის მიხედვით, 2022 წლის 3 თებერვლის მდგომარეობით, თანამშრომელთა 94% იყო უკვე 

აცრილი, ხოლო რევაქცინირებული 86%. ე.წ. ბუსტერ დოზით ვაქცინირებული იყო 180 თანამშრომელი. 
101 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საიტზე განთავსებული ინფორმაციით, 2021 წლის 21 

სექტემბრის მდგომარეობით, მსჯავრდებულების 80% იყო ვაქცინირებული, ხოლო 65% 

რევაქცინირებული. იხ. ბმული  <https://bit.ly/3dPXtVx > [ბოლოს ნანახია: 14.12.2021]. სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის მიერ უწყებათაშორის საკორდინაციო ფორმატში წარმოდგენილი 

ინფორმაციის მიხედვით, 2022 წლის 3 თებერვლის მდგომარეობით, პატიმართა 86% იყო 

ვაქცინირებული, ხოლო 81% რევაქცინირებული, ე.წ. ბუსტერ დოზით ვაქცინაცინირებული იყო 2823 

პატიმარი.  

https://bit.ly/3dPXtVx%3e
https://bit.ly/3dPXtVx
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მიუხედავად PCR ტესტირებისა და საკარანტინე სივრცეების გამოყენებისა, 

დაწესებულებებში მაინც აქვს ადგილი კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევებს.102 

აღსანიშნავია, რომ დაწესებულებების გადატვირთულობიდან გამომდინარე, 

პატიმრები საკარანტინე სივრცეებში ერთად თავსდებიან (ერთ საკანში რამდენიმე 

პატიმარი).103 იმ შემთხვევაში, თუ ერთ პატიმარს დაუდასტურდება კორონავირუსი, 

ცხადია, გადადების რისკი იზრდება.104 ასეთ შემთხვევაში, ასევე იზრდება სხვა 

პატიმრების საკარანტინე სივრცეში ყოფნის პერიოდიც.  

სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა №17 დაწესებულებაში ჩატარებული 

მონიტორინგის ვიზიტის დროს დაადგინა, რომ №8 დაწესებულებიდან ერთი 

სატრანსპორტო საშუალებით გადმოყვანილი 16 მსჯავრდებული საკარანტინე სივრცეში 

ერთად იყო მოთავსებული. მას შემდეგ, რაც საკარანტინე სივრცეში ყოფნის მე-6 დღეს 

ერთ-ერთ მსჯავრდებულს ვირუსი დაუდასტურდა, დარჩენილ პირებს ყოველდღიურად 

უტარდებოდათ სწრაფი ტესტი, რის შემდეგაც კიდევ 2 მსჯავრდებულს დაუდასტურდა 

ვირუსი. მხოლოდ ამის შემდეგ გადაანაწილეს მსჯავრდებულები სხვადასხვა საკანში, 

სადაც უკვე 3-4 პირი მოათავსეს ერთად. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 

შეფასებით, ამ შემთხვევაში აშკარად გამოჩნდა ვირუსის გავრცელების თავიდან 

აცილების არასწორი ტაქტიკა, რასაც მსჯავრდებულების ვირუსით დაავადება მოჰყვა. 

კერძოდ, გაუგებარია, რატომ განათავსეს მსჯავრდებულები ერთად საკარანტინე 

სივრცეში. აშკარაა, ეს მსჯავრდებულები ერთად რომ არ განეთავსებინათ, ვირუსი 

ამგვარად არ გავრცელდებოდა.  

2020 წლის მსგავსად, პატიმრებს პირბადე მხოლოდ დაწესებულებიდან გაყვანისას 

ან/და დაწესებულებაში შესულ სხვა პირებთან შეხვედრის დროს გადაეცემოდათ. 

დაწესებულების ტერიტორიაზე გადაადგილებისას პატიმრებს პირბადე არ ჰქონდათ. ეს 

განსაკუთრებული პრობლემაა ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში, სადაც დღის 

განმავლობაში მსჯავრდებულებს კონტაქტი აქვთ ერთმანეთთან.  

პენიტენციურ დაწესებულებებში COVID-19-ის გავრცელებით გამოწვეული ნეგატიური 

შედეგების თავიდან ასაცილებლად, უმნიშვნელოვანესია პატიმართა იმ ჯგუფების 

გამოვლენა, რომელთაც ყველაზე მეტი საფრთხე შეიძლება შეუქმნას ვირუსმა. 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის  და ეროვნული პროტოკოლების მიხედვით, COVID-

19 ინფექციის გართულებების მაღალი რისკის ქვეშ იმყოფებიან ხანდაზმულები 

(განიხილება 60 წლიდან) და ისეთი ქრონიკული დაავადებების მქონე პირები, 

როგორიცაა, მაგალითად,  ფილტვის და გულის ქრონიკული დაავადებები, დიაბეტი, და 

 
102 მაგალითისთვის, 2021 წლის 30 აგვისტოს მდგომარეობით, პენიტენციურ სისტემაში კორონა 

ვირუსით ინფიცირებული 105 პატიმარი იმყოფებოდა. იხ. ბმული <https://bit.ly/30o4Wb9> [ბოლოს 

ნანახია: 14.12.2021].  
103 №8 დაწესებულებაში კი, ახალმიღებული პატიმარი ჯერ შიდა კლასიფიკაციის საკანში სხვა 

პატიმრებთან ერთად თავსდება,  რამდენიმე დღის შემდეგ, ასევე სხვა პატიმრებთან ერთად, 

გადაჰყავთ საკარანტინე კორპუსში. 
104 აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში მოეწყო სივრცე 

COVID-19-ით ინფიცირებული პატიმრების მოსათავსებლად.  

https://bit.ly/30o4Wb9
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იმუნოკომპრომეტირებული პირები.105 გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტი ჯერ 

კიდევ პანდემიის დასაწყისში გაცემული რეკომენდაციებით მოუწოდებდა წევრ 

სახელმწიფოებს, განსაკუთრებული ყურადღება გამოეჩინათ ზემოაღნიშნული პირების 

მიმართ და განეთავსებინათ ისეთ პირობებში, რომელიც მათ ჯანმრთელობას საფრთხეს 

არ შეუქმნიდა.106 ეს რეკომენდაცია სახალხო დამცველმა 2020 წელს გამოქვეყნებულ 

ანგარიშებში არაერთხელ გაიმეორა. სამწუხაროდ, პენიტენციურ დაწესებულებებში არ 

გამოუვლენიათ უშუალოდ COVID-19-ის მიმართ მოწყვლადი პირები და, შესაბამისად, 

არ მიმდინარეობს ამ პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის საგანგებო 

მონიტორინგი.107 

იმ პირობებში, როდესაც სპეციალური პენიტენციური სამსახური დაწესებულებებში 

ვერ უზრუნველყოფს ხანდაზმულთა და ვირუსის მიმართ მაღალი რისკის 

დაავადებების მქონე პირთა სათანადო მზრუნველობას, დღის წესრიგში დგება მათ 

მიმართ გათავისუფლების მექანიზმების აქტიურად გამოყენების საკითხი. გაეროს 

წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის COVID-19-ის კონტექსტში გამოქვეყნებულ 

განახლებულ რეკომენდაციებში საგანგებოდ მიეთითება ციხის პოპულაციის 

შემცირების მნიშვნელობაზე, სადაც ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მაღალი რისკის 

მქონე პატიმრების ხარჯზე ციხის მოსახლეობის შემცირება უნდა იყოს.108 აქედან 

გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ პირობით ვადამდე ადრე გათავისუფლება 

პრიორიტეტულად ზემოაღნიშნულ პირთა ჯგუფის მიმართ გამოიყენებოდეს. გარდა 

ამისა, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა ითვალისწინებს 

ხანდაზმულობის და ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე თავისუფლების 

აღკვეთის დაწესებულებების დატოვების სხვა შესაძლებლობებსაც. კერძოდ, სისხლის 

სამართლის საპროცესო კოდექსის 283-ე მუხლის თანახმად, სასჯელის მოხდის 

გადავადება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ მსჯავრდებული დაავადებულია 

მძიმე ავადმყოფობით.109 ასევე, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 284-ე მუხლი 

უშვებს ხანდაზმული პირის110 ან ისეთი მსჯავრდებულის სასჯელის შემდგომი 

 
105 SARS-CoV-2 (COVID-19) ინფექციაზე საეჭვო შემთხვევის მართვა პირველად ჯანდაცვაში, კლინიკური 

მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტი. ხელმისაწვდომია: 

<http://www.gfma.ge/documents/COVID19-Protocol-F.pdf> [ბოლოს ნანახია: 13.12.2021]. იხილეთ ასევე 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ვებგვერდზე ხელმისაწვდომი საჯარო ინფორმაცია 

<https://bit.ly/3r8mt1T >[ბოლოს ნანახია: 13.12.2021].  
106 გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის (SPT) რეკომენდაციები მონაწილე სახელმწიფოებისა და 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმებისათვის კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით 

(მიღებულია 2020 წლის 25 მარტს), მე-9 პუნქტის „a“ და „m” ქვეპუნქტები. არაოფიციალური თარგმანი 

ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: იხ. ბმული <https://bit.ly/3p0womA>  
107 მართალია, დაწესებულებები აწარმოებენ საყურადღებო პაციენტების სიას, რომელშიც ზოგადად 

მძიმე დაავადებების მქონე პაციენტები შედიან,  თუმცა ეს სია განკუთვნილი არ არის სპეციფიკურად  

ხანდაზმულების და კორონავირუსისთვის საყურადღებო დაავადებების მქონე პირების 

გამოსავლენად. 
108. Follow-up advice of the Subcommittee to States parties and national preventive mechanisms relating to the 

coronavirus disease (COVID-19) pandemic, პარა: 9 (v), ხელმისაწვდომია:  <https://undocs.org/CAT/OP/12> 

[ბოლოს ნანახია: 13.12.2021].  
109 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი 283, ნაწილი 1 (ბ). 
110 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, 284-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, 

„სასამართლო უფლებამოსილია სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან გაათავისუფლოს სასჯელის 

http://www.gfma.ge/documents/COVID19-Protocol-F.pdf
https://bit.ly/3r8mt1T
https://bit.ly/3p0womA
https://undocs.org/CAT/OP/12
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მოხდისგან გათავისუფლების შესაძლებლობას, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა 

შეუსაბამოა სასჯელის მოხდასთან ან სასიცოცხლო მაჩვენებლების შენარჩუნება 

გართულებულია და ლეტალურობის პროგნოზი მაღალია. საყურადღებოა, რომ 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საიტზე გამოქვეყნებული 

მონაცემების თანახმად, 2021 წლის ოქტომბრის ჩათვლით, 284-ე მუხლით 

გათვალისწინებული ხანდაზმულობის გამო დაწესებულებებიდან არცერთი 

მსჯავრდებული არ გათავისუფლებულა, ავადმყოფობის გამო კი 12 მსჯავრდებული 

გათავისუფლდა. რაც შეეხება სასჯელის მოხდის გადავადებას, ამ მიზნით 

გათავისუფლდა 7 მსჯავრდებული. დაბოლოს, ციხის პოპულაციის შემცირებაზე, 

შესაძლოა, მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს აღკვეთის ღონისძიებების 

გამოყენებისას ბრალდებული პირის ჯანმრთელობის და ასაკის გათვალისწინებამ, 

თუკი მოსამართლე მხედველობაში მიიღებს პირის მოწყვლადობას ვირუსის მიმართ და 

საპატიმრო ღონისძიებას მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში 

გამოიყენებს.  

რაც შეეხება Covid-19-ის გავრცელების თავიდან ასაცილებელ ზომებთან დაკავშირებით 

ინფორმირებას, სამწუხაროდ, დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში რაიმე სახის 

საინფორმაციო მასალა Covid-19-სა და ინფექციის გავრცელების პრევენციულ ზომებთან 

დაკავშირებით პატიმრებს არ მიუღიათ. საცხოვრებელ კორპუსებში Covid-19–ის შესახებ 

რაიმე სახის საინფორმაციო პოსტერი გამოკრული არ ყოფილა. ადმინისტრაციულ 

კორპუსებში გამოკრული საინფორმაციო მასალა კი, რიგ შემთხვევაში, მოძველებული 

იყო. მნიშვნელოვანია, რომ პატიმრები უზრუნველყოფილები იყვნენ ინდივიდუალური 

დაცვის საშუალებებით და ინფორმირებულები - ინფექციის კონტროლის საკითხებზე.  

ინფექციის კონტროლის მოთხოვნების დასაცავად, მნიშვნელოვანია, 

დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იყოს კეთილსაიმედო სანიტარიულ-ჰიგიენური 

გარემო. პენიტენციურ დაწესებულებებში საკნების და სხვა სივრცეების დასუფთავების 

პრაქტიკა არ შეცვლილა. დაწესებულებებში სადეზინფექციო სამუშაოები კვლავ თვეში 

ერთხელ ტარდება. საკნებს თვითონ პატიმრები ალაგებენ, ხოლო საერთო სივრცეებს - 

სამეურნეო ნაწილში დასაქმებული მსჯავრდებულები. დაწესებულებაში უნდა 

გაიზარდოს სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ხარისხი, საამისოდ კი, ყველა 

მსჯავრდებული სახელმწიფოს ხარჯზე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი პირადი 

ჰიგიენის დაცვის აუცილებელი საშუალებებით.111 ამას გარდა, კვლავ აქტუალურია 

მრავალადგილიანი საკნების პრობლემა,112 სადაც შეუძლებელია ფიზიკური 

დისტანცირება113 და სანიტარიული პირობების სათანადო დაცვა. ინფექციის თავიდან 

 
მოხდის პერიოდში ხანდაზმულობას მიღწეული პირი (ქალი – 65 წლიდან, მამაკაცი – 70 წლიდან), თუ 

მას სასჯელის სახით დანიშნული არ აქვს უვადო თავისუფლების აღკვეთა და მოხდილი აქვს 

სასჯელის არანაკლებ ნახევარი“. 
111 წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის რეკომენდაციები მონაწილე სახელმწიფოებისა და პრევენციის 

ეროვნული მექანიზმებისათვის კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით (მიღებულია 2020 

წლის 25 მარტს), მე-9 პუნქტის “j” ქვეპუნქტი. 
112 №17 დაწესებულებაში კვლავ რჩება დიდი ზომის, მრავალადგილიანი საკნები.  
113 მსჯავრდებულთა უმრავლესობა არ არის უზრუნველყოფილი 4 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართობით. 

საქართველოს კანონის, „პატიმრობის კოდექსის“, მე-15 მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, 1 

მსჯავრდებულზე საცხოვრებელი ფართობის ნორმა ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო 



63 
 

ასაცილებლად, აუცილებელია, ხელი შეეწყოს ფიზიკური დისტანციის დაცვას და 

მაქსიმალურად შეიზღუდოს მსჯავრდებულების ერთ სივრცეში კონცენტრაცია.114 ასევე 

მნიშვნელოვანია, რომ პირბადეს, შესაბამისი წესების დაცვით, იყენებდნენ ის 

მსჯავრდებულები, რომლებსაც აღენიშნებათ რესპირატორული დაავადებების 

სიმპტომები. 

მიუხედავად იმისა, რომ დაწესებულებებში გამოვლინდა COVID-19-ის შემთხვევები, 

COVID-19-ის თავიდან ასაცილებლად და სამართავად, სამოქმედო გეგმა (გაიდლაინი) არ 

შემუშავებულა. სახალხო დამცველი 2020 წლის საპარლამენტო ანგარიშში 

მიუთითებდა სამოქმედო გეგმის მნიშვნელობაზე, სადაც გაწერილი იქნებოდა როგორც  

სამედიცინო, ისე არასამედიცინო პერსონალისთვის ფუნქცია-მოვალეობები და გეგმა, 

თუ როგორ უნდა მოიქცნენ COVID-19-ის თავიდან ასაცილებლად და სამართავად.  

2.5. პენიტენციური ჯანდაცვა  

2021 წელს კვლავ პრობლემად რჩება სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის 

პრობლემა, სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა115 და კვალიფიკაცია, სამედიცინო 

დოკუმენტაციის სათანადო წარმოება, სამედიცინო კონფიდენციალურობის დაცვა,116 

სამედიცინო რეფერალის დროული განხორციელება, ფსიქიატრიული ჯანდაცვის და 

პრევენციული ჯანდაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობა.  

სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა და ხელმისაწვდომობა 

დროული სამედიცინო მომსახურებისთვის, მნიშვნელოვანია, დაწესებულებებში 

უზრუნველყოფილი იყოს წვდომა პირველადი ჯანდაცვის რგოლზე. 2016-2017 წლებში 

ჩატარებული კვლევის შემდეგ გაზრდილია იმ პატიმართა რაოდენობა, რომელთაც 

ნახევარ საათში ან უფრო სწრაფად მიიღეს პირველადი სამედიცინო დახმარება.117 2021 

წელს ჩატარებულმა კვლევამ კი აჩვენა, რომ 2021 წლის მარტის შემდეგ შემცირდა იმ 

პატიმართა რაოდენობა, რომელთა მოცდის პერიოდიც ნახევარი საათი ან ნაკლებია.118 ეს 

 
დაწესებულებასა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში არ უნდა იყოს 4 კვ. მეტრზე 

ნაკლები. 
114 Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention (Interim guidance), 

WHO, 2020 წლის თებერვალი, გვ. 11. იხ. ბმული <https://bit.ly/3Blq3cj > [ბოლოს ნანახია: 14.02.2022]. 
115 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი (CPT), 2007 წელს საბერძნეთში განხორციელებული 

ვიზიტის შესახებ ანგარიშში უთითებს, რომ ერთ ექიმზე - 300, ხოლო ერთ ექთანზე 50 პატიმარზე მეტი 

არ უნდა მოდიოდეს. საქართველოში, დიდ პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმრებისა და 

ექთნების რაოდენობის თანაფარდობა მაღალია და, შესაბამისად, საჭიროა საშუალო სამედიცინო 

პერსონალის დამატება.  
116 ვიზიტების დროს, პატიმრები კვლავ საუბრობდნენ ექიმთან შეხვედრის დროს დაწესებულების 

არასამედიცინო თანამშრომლის დასწრების პრობლემაზე.  
117 გამოკითხულ პატიმართა თითქმის ნახევარმა (48%) აღნიშნა, რომ მათ ასეთი ტიპის დახმარება 

მიიღეს მოთხოვნიდან ნახევარ საათში ან უფრო ნაკლებ დროში; „პატიმარობის პირობების გავლენა 

პატიმართა ჯანმრთელობაზე“ გვ. 110 იხ. ბმული<https://bit.ly/3s3OmZv > [ბოლოს ნანახია: 14.12.2021].  
118 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მოცდის პერიოდი ამ სახის სამედიცინო სერვისზე დახურული ტიპის 

დაწესებულებების ხარჯზე გაიზარდა, 89.7%-დან 75.8%-მდე შემცირდა იმ პატიმართა რაოდენობა, 

რომელთათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ნახევარი საათი ან ნაკლები დასჭირდა, 

ხოლო პატიმართა რაოდენობა, რომელთათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას 6 საათი 

და მეტი დასჭირდა, 6.1%-მდე გაიზარდა. ნახევრად ღია ტიპის პენიტენციური დაწესებულების 

https://bit.ly/3Blq3cj
https://bit.ly/3s3OmZv
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საკითხი, გასული წლების მსგავსად, მეტად პრობლემურია დახურული ტიპის 

დაწესებულებებში, რადგან დიდ მოთხოვნასთან ერთად პატიმარი ექიმთან 

დაწესებულების თანამშრომელს მიჰყავს,119 რაც ზრდის მოცდის დროს. რაც შეეხება 

ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებს, აქ პატიმრები თავად მიდიან ექიმთან, თუმცა 

რიგების გამო მოცდა უწევთ. პრობლემას კიდევ უფრო აღრმავებს სამედიცინო 

პერსონალის რაოდენობის შემცირება. 2019-2020 წლებში ჩატარებული 

რეორგანიზაციის120 და განსაკუთრებული პირობების შემოღების121 შედეგად, შემცირდა 

სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა. სამედიცინო პერსონალის შემცირება და ჯერ 

კიდევ შეუვსებელი ვაკანსიები122 გავლენას ახდენს დროული და ადეკვატური 

სამედიცინო მომსახურების მიწოდებაზე.  

დროული და ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების მისაღებად მნიშვნელოვანია 

ექიმ-სპეციალისტებთან დროული რეფერირება. აღსანიშნავია, რომ 2021 წლის 

მარტიდან აღდგა დაწესებულებებში ექიმ-სპეციალისტთა ვიზიტები. ჩატარებული 

კვლევის თანახმად, თუ 2021 მარტამდე, ექიმ-სპეციალისტების ვიზიტების 

შეწყვეტამდე, ექიმ-სპეციალისტის კონსულტაცია დანიშვნიდან რამდენიმე დღეში 

ხელმისაწვდომი იყო პატიმართა 60.3%-სთვის, კონსულტაციების აღდგენის შემდეგ, 

2021 წლის მარტიდან, ასეთი პატიმრების რაოდენობა 48.9%-მდე შემცირდა. იმ 

პაციენტთა რაოდენობა, რომლებსაც ექიმ-სპეციალისტთა კონსულტაციის ლოდინი 

უწევთ ორი და მეტი თვის განმავლობაში, გაორმაგდა და მათი რიცხვი 3.9%-დან 8.1%-

მდე გაიზარდა. აქვე, აღსანიშნავია, რომ შესაბამისი დოკუმენტაციის შემოწმების 

შედეგად აღმოჩნდა, რომ არის შემთხვევები, როდესაც პაციენტს კონსულტაციის 

მისაღებად 1 თვე ან მეტი უწევს ლოდინი. მნიშვნელოვანია, რომ ექიმ-სპეციალისტების 

ვიზიტებს ჰქონდეს რეგულარული ხასიათი და პაციენტთა მოცდის დრო არ 

აღემატებოდეს 2 კვირას. ექიმ-სპეციალისტებზე საუბრისას მნიშვნელოვანია 

აღინიშნოს №5 დაწესებულებაში გინეკოლოგის მომსახურების საკითხიც. 

დაწესებულებას ერთი გინეკოლოგი ემსახურება, რომელიც მამაკაცია და ქალ 

პატიმრებს არ აქვთ საშუალება აირჩიონ მათივე სქესის სპეციალისტი. ამის გამო 

 

სამედიცინო პუნქტებში დახმარების მიღებაზე დახარჯული დრო COVID-19-ის პანდემიის დროს 

პრაქტიკულად არ შეცვლილა.  
119 დაწესებულების თანამშრომლების ნაკლებობა და დატვირთული სამუშაო რეჟიმი გავლენას ახდენს 

პაციენტის ექიმთან დროულად მიყვანაზე. გარდა ექიმთან მიყვანისა, დაწესებულების 

თანამშრომლებს პატიმრები გაჰყავთ სასეირნოდ, აბაზანით სარგებლობისთვის, ესწრებიან საკვების 

დარიგებას და სხვ. 

120 2019-2020 წლებში სამედიცინო დეპარტამენტში ჩატარებული რეორგანიზაციის შემდეგ, 

პენიტენციური დაწესებულებებიდან 113 სამედიცინო მუშაკი გათავისუფლდა. 
121 2020 წელს, კოვიდ-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებული რეგულაციების გამო, პენიტენციურ 

დაწესებულებებში სამედიცინო პერსონალს აეკრძალა შეთავსებით მუშაობა სამოქალაქო სექტორში, 

რამაც გამოიწვია სისტემაში ექიმთა რაოდენობის შემცირება და დარჩენილ მედპერსონალს უწევს 

დამატებითი მოვალეობების შესრულება. 
122 ვიზიტის დროისთვის დაწესებულებებში ვაკანსიები იყო შემდეგ პოზიციებზე: №3 

დაწესებულებაში ოჯახის ექიმის ვაკანსია; №5 დაწესებულებაში მორიგე ექიმის 1, დღის ექიმის 1 და 

დღის ექთნის 1 ვაკანსია; №8 დაწესებულებაში 2 ოჯახის ექიმის და 1 ფსიქიატრის ვაკანსია; №14 

დაწესებულებაში 3 ოჯახი ექიმის და 1 დღის ექთნის ვაკანსია; №17 დაწესებულებაში დღის ექიმის 2 

და დღის ექთნის 1 ვაკანსია. 



65 
 

პატიმართა ნაწილი უარს ამბობდა ამ მომსახურების მიღებაზე.123 მნიშვნელოვანია, რომ 

№5 დაწესებულებაში უზრუნველყოფილი იყოს ქალი გინეკოლოგის მომსახურებაც და 

პაციენტებმა თავად აირჩიონ, რომელი სქესის სპეციალისტისგან მიიღებენ 

კონსულტაციას.124 

2021 წლის მარტიდან განახლდა გეგმური ამბულატორიული და სტაციონარული 

სამედიცინო რეფერალის განხორციელება სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო 

დაწესებულებებში. მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ ელექტრონული ბაზის 

სამედიცინო რეფერალის შეჩერებით გამოწვეული გადატვირთვის გამო, სამედიცინო 

რეფერალის ვადები დარღვეული იყო.125 ეს განსაკუთრებით პრობლემურია 

აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარე დაწესებულებებში მოთავსებული 

პატიმრებისთვის. ასევე საყურადღებოა სასწრაფო დაყოვნებული წესით გადაყვანის 

შემთხვევები, რასაც, რიგ შემთხვევებში, 1 თვე ან თვეზე მეტი დასჭირდა. გარდა ამისა, 

გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც პაციენტები სამედიცინო რეფერალს არა 

რამდენიმე თვე, არამედ წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში ელოდნენ.126 

სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო დაწესებულებებში გეგმური ამბულატორიული და 

სტაციონარული სამედიცინო რეფერალის განხორციელების ერთ-ერთი 

დამაბრკოლებელი გარემოებაა ესკორტირების პრობლემა. მიღებული ინფორმაციით, 

 
123  ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ თუ COVID-19-ის პანდემიამდე გინეკოლოგიური მომსახურების 

ხელმისაწვდომობის პრობლემაზე („არ არის ხელმისაწვდომი“ და „უფრო ხელმიუწვდომელია, ვიდრე 

ხელმისაწვდომი“) მიუთითებდა გამოკითხულ პატიმარ ქალთა 9%, კოვიდ-19-ის პანდემიის დროს (2020 

წლის მარტიდან 2021 წლის მარტამდე პერიოდში), მათი რიცხვი გაიზარდა 13.9%-მდე, ხოლო 2021 წლის 

მარტის შემდეგ 16.5%-ს მიაღწია. 
124 ბანკოკის წესების შესაბამისად, თუ ქალი პატიმარი ითხოვს, რომ იგი გასინჯოს ან უმკურნალოს 

ქალმა ექიმმა ან ექთანმა, მისთვის, შესაძლებლობის მიხედვით, უნდა გამოიყოს ქალი ექიმი ან 

ექთანი, გარდა იმ სიტუაციებისა, როდესაც აუცილებელია სასწრაფო სამედიცინო ჩარევა. 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესები, ქალ პატიმართა მოპყრობისა და მსჯავრდებულ ქალთა 

არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ (ბანკოკის წესები), მე-10 მუხლი. 
125 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 15 თებერვლის №381 ბრძანებით დამტკიცებული 

ბრძანება პენიტენციურ დაწესებულებაში სამედიცინო მომსახურების სტანდარტების, სპეციფიკური 

საჭიროებების მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების დამატებითი სტანდარტების, პენიტენციურ 

დაწესებულებაში პრევენციული მომსახურების პაკეტისა და პენიტენციური სისტემის ჯანდაცვის 

ბაზისური მედიკამენტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ, მუხლი 8. ნაწილი 4. 

„ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მოლოდინის პერიოდი გეგმურ მომსახურებაზე, სამედიცინო 

საჭიროებიდან გამომდინარე განისაზღვრება გონივრული ვადით, რაც გეგმურ სტაციონარულ 

მომსახურებაზე არ უნდა აღემატებოდეს 4 თვეს, ხოლო გეგმურ ამბულატორიულ მომსახურებაზე – 1 

თვეს“. 
126 მაგალითად, მიღებული. მსჯავრდებულ ა.ო.-სთან დაკავშირებით, სპეციალური პენიტენციური 

სამსახური სახალხო დამცველის აპარატს ატყობინებდა, რომ პატიმარი ხერხემალთან დაკავშირებული 

ჩივილების საფუძველზე, 2021 წლის 19 მაისს და 9 ივლისს, ნევროლოგმა გასინჯა და მას მიეცა 

რეკომენდაცია ხერხემლის კომპიუტერული ტომოგრაფიის ჩატარების თაობაზე. პაციენტი 

დარეგისტრირებულია რეფერალის სამედიცინო პროგრამაში და მისი რიგითი ნომერი 2021 წლის 

სექტემბრის ბოლოს იყო - 1149. 1503-ე იყო 2021 წლის 9 ივნისის მდგომარეობით მსჯავრდებული ა.ფ., 

რომლის რეგისტრაციაც რეფერალების ელექტრონულ პროგრამაში 2021 წლის 21 მაისს განხორციელდა. 

მსგავსი იყო ბრალდებულ დ.ფ.-ს შემთხვევაც, რომელსაც 2021 წლის 26 მაისს დაუდგინდა დიაგნოზი: 

თავის ტკივილი, ნევროტულობა და გაიცა რეკომენდაცია ფარისებრი ჯირკვლის 

ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევის თაობაზე, ასევე, თავის ტვინის კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული 

გამოკვლევის თაობაზე. მოთხოვნა რეფერალის ელექტრონულ პროგრამაში 2021 წლის 28 მაისს 

დარეგისტრირდა და 10 ივნისის მდგომარეობით მისი რიგითი ნომერი იყო - 1546. 
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სამედიცინო დაწესებულებებში გასაყვან და სტაციონარში განთავსებულ 

ბრალდებულ/მსჯავრდებულ პირთა მომატებული რაოდენობიდან გამომდინარე და 

ასევე, კოვიდ რეგულაციების გათვალისწინებით, ესკორტირების სამსახურს არ გააჩნია 

საკმარისი ადამიანური რესურსი გადასაყვანად.127 2022 წლის 9 მარტის მდგომარეობით, 

სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში რეფერალს 1927 ბრალდებულ/მსჯავრდებული 

ელოდებოდა.128 

პენიტენციურ სისტემაში ჯანდაცვის მიმართულებით გამოვლენილი სისტემური 

ხარვეზების პარალელურად, სახალხო დამცველის აპარატს შესწავლილი აქვს არაერთი 

საქმე, სადაც კონკრეტული პატიმრებისთვის დაგვიანებული ან არაადეკვატური 

სამედიცინო მომსახურების ფაქტი დასტურდება. წლების განმავლობაში, 

პენიტენციური სისტემიდან შემოსული განცხადებები, სწორედ დაგვიანებულ ან 

უხარისხო სამედიცინო მომსახურებას ეხებოდა. ვითარება არც 2021 წელს შეცვლილა და 

პატიმართა განცხადებების მნიშვნელოვანი ნაწილი კვლავ ჯანდაცვის საკითხებს 

მიემართება. მაგალითად, 2020 წელს სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული 386 

განცხადება, ხოლო 2021 წლის მონაცემით - 408 განცხადება, სწორედ პატიმრების 

ჯანმრთელობის საკითხებს ეხებოდა.  

კონფიდენციალობა და სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება  

ექიმთან მისული პაციენტი ხშირად აწყდება კონფიდენციალურობის დაუცველობის 

პრობლემას, რადგან დაწესებულების თანამშრომელი ან ექიმის ოთახში იმყოფება ან 

იქვე კართან დგას და აკვირდება პროცესს, და ამ დროს საუბრის მოსმენაც შეუძლია. ეს 

პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ დგას განსაკუთრებული რისკის 

დაწესებულებებში. აქვე აღსანიშნავია, რომ №6 და №3 დაწესებულებების პირველადი 

ჯანდაცვის ოთახებში დამონტაჟებულია ელექტრონული მეთვალყურეობის სისტემა, 

შესაბამისად, პროცესზე დაკვირვება ამ გზითაც შესაძლებელია.  

კვლავ პრობლემად რჩება სამედიცინო დოკუმენტაციის სრულყოფილად წარმოება,129  

რაც მნიშვნელოვანია სამედიცინო მომსახურების უწყვეტობის კუთხით. სამედიცინო 

ბარათების არათანმიმდევრულობა და მკურნალობის შედეგების შესახებ ინფორმაციის 

არარსებობა ართულებს მკურნალობის ადეკვატურობის შეფასებას. სამედიცინო 

პერსონალის გადატვირთულმა სამუშაო რეჟიმმა გავლენა მოახდინა სამედიცინო 

დოკუმენტაციის წარმოებაზეც. სამედიცინო ბარათები უმეტესწილად არ შეიცავდა 

ექიმის ჩანაწერებს ბოლო თვეების განმავლობაში პაციენტის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობისა და გაწეული მომსახურების შესახებ. ამბულატორიული პაციენტის 

სამედიცინო ბარათების ხარვეზებით შევსების გამო, რთულია იმის ობიექტურად 

შეფასება, თუ როგორ იცვლებოდა წლის განმავლობაში პატიმრის ჯანმრთელობის 

 
127 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2022 წლის 1 

მარტის წერილი №57826/01.  
128 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური დეპარტამენტის 2022 წლის 9 

მარტის წერილი №65029/01. 
129 ხარვეზები აღმოჩნდა ბარათების წარმოებაში, კერძოდ, ბარათებში არ არის კურსუსები (სამედიცინო 

ჩანაწერები), იქ კი, სადაც არის, მითითებული არ არის დანიშნულებები, დიაგნოზები და 

მკურნალობის შედეგები. 
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მდგომარეობა. სახალხო დამცველი 2020 წლის საპარლამენტო ანგარიშში ყურადღებას 

ამახვილებს ელექტრონული საინფორმაციო სისტემის დანერგვის მნიშვნელობაზე, 

რომელიც მაქსიმალურად აღმოფხვრის სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოებასთან 

დაკავშირებულ პრობლემებს და უზრუნველყოფს პაციენტთა გამოკვლევის, 

მკურნალობის და შემდგომი ანალიზისთვის სარწმუნო და სრულყოფილი სამედიცინო 

ინფორმაციის შეგროვებას, ოპერატიულ გაცვლას და ხელმისაწვდომობას, თუმცა ამ 

კუთხით ცვლილებები არ განხორციელებულა. 

აღსანიშნავია, რომ სამოქალაქო სექტორის სტაციონარული და ამბულატორიული 

სამედიცინო დაწესებულებები ვალდებულები არიან, ყველა იდენტიფიცირებული 

პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და გაწეული სამედიცინო მომსახურების 

შესახებ ინფორმაცია გადასცენ ჯანმრთელობის შესახებ ელექტრონული ჩანაწერების 

(EHR) სისტემაში.130 რადგან პენიტენციურ დაწესებულებებში პაციენტები სამედიცინო 

მომსახურებას ამბულატორიულად იღებენ, მნიშვნელოვანია, რომ მათი 

ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია შეტანილი იყოს ელექტრონული ჩანაწერების 

(EHR) სისტემაში, რაც ხელს შეუწყობს ინფორმაციის სისტემატიზებას.  

ფსიქიკური ჯანმრთელობა  

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მართვა კვლავ მნიშვნელოვანი გამოწვევაა 

პენიტენციური ჯანდაცვის სისტემისთვის. იმისთვის, რათა პაციენტმა ადეკვატური 

ფსიქიატრიული დახმარება მიიღოს, მნიშვნელოვანია, ის დროულად გადაამისამართონ 

ფსიქიატრთან, რაც კვლავ პრობლემად რჩება. ფსიქიკური ჯანმრთელობის სკრინინგი 

კვლავ მხოლოდ ერთჯერადად, პირველადი მოთავსებისას, სამედიცინო ბარათში 

ინტეგრირებული ინსტრუმენტით131 ხდება. ამ კითხვარის ერთჯერადი შევსება 

არასაკმარისია, რადგან პიროვნებისთვის თავისუფლების აღკვეთა თავისთავად არის 

მასიური ფსიქოტრავმა, რომელმაც, შესაძლოა, ხელი შეუწყოს ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემების გამოვლენას ან მის დეკომპენსაციას. ადრეული 

დიაგნოსტიკა და პრევენციული მიდგომა, რომელიც აქტუალურია დაავადებების 

მართვასა და პროფილაქტიკაში, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს პენიტენციურ 

სისტემაში პატიმართა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის დროს. ამიტომ, 

მნიშვნელოვანია, რომ შემუშავდეს და დაინერგოს სკრინინგ ინსტრუმენტი, რომელსაც 

გამოიყენებენ არა მხოლოდ პატიმრის დაწესებულებაში მოთავსებისას, არამედ, 

პერიოდულად, დაწესებულებაში ყოფნის დროს პაციენტის შესაფასებლად.  

უშუალოდ დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში, პატიმრის ფსიქიატრთან რეფერირება 

ოჯახის ექიმის, მორიგე ექიმის და იშვიათ შემთხვევაში, ფსიქოლოგის მიერ ხდება. 

ოჯახის ექიმებს პატიმართა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის ობიექტურად 

შესაფასებლად ინსტრუმენტი არ გააჩნიათ და მხოლოდ მწვავე, მკაფიოდ გამოხატული 

 
130 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრის 2019 წლის 3 იანვრის ბრძანება „ჯანმრთელობის შესახებ 

ელექტრონული ჩანაწერების სისტემის (EHR) ფუნქციონირებისა და წარმოების წესის განსაზღვრის 

შესახებ“.  
131 ინსტრუმენტი მოიცავს კითხვებს ფსიქიატრიული ისტორიის, სუიციდის, სტრესის, ფსიქოაქტიურ 

ნივთიერებებზე დამოკიდებულების, ტრავმული გამოცდილების და ფსიქიატრის ან სხვა 

სპეციალისტების კონსულტირების საჭიროების შესახებ. 
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სიმპტომების შემთხვევაში ამისამართებენ ფსიქიატრთან. პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმის ანგარიშებში132 საგანგებოდ მიეთითება ოჯახის ექიმების მიერ პატიმართა 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის ობიექტურად შესაფასებლად საჭირო 

ინსტრუმენტის დანერგვის აუცილებლობაზე. 

დაწესებულებებში ფსიქიატრიული დახმარება არ შეესაბამება თანამედროვე 

ბიოფსიქოსოციალური მიდგომის და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ჯანდაცვის 

პრინციპებს. მხოლოდ ფსიქიატრის კონსულტაციით შემოიფარგლება და არ 

მიმდინარეობს მულტიდისციპლინური მუშაობა. მნიშვნელოვანია, რომ ფსიქოლოგი და 

სოციალური მუშაკი ჩართულები იყვნენ ფსიქიატრიული შეფასების პროცესსა და 

მართვაში, ეს კი, ფსიქიატრსა და დაწესებულების სოციალურ სამსახურს შორის 

კომუნიკაციის გაფართოებას საჭიროებს. სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით 

მიმართა იუსტიციის მინისტრს,133 რათა ნორმატიულ დონეზე გაწერილიყო 

ფსიქიატრიული დახმარების საფუძვლები, სადაც მულტიდისციპლინური გუნდის 

თითოეული წევრის ფუნქცია და მოვალეობები დეტალურად იქნებოდა გაწერილი, 

თუმცა რეკომენდაცია არ შესრულებულა.   

მიუხედავად იმისა, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პატიმართა 

გარკვეული ნაწილი იღებს სტაციონარულ ფსიქიატრიულ დახმარებას, ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პატიმართა უმრავლესობა პენიტენციურ 

დაწესებულებებში რჩება. ის პატიმრები, რომლებიც ფსიქიატრიულ სტაციონარში 

იღებდნენ ფსიქიატრიულ დახმარებას, გამწვავების პერიოდის დაძლევისა და 

მდგომარეობის დასტაბილურების შემდეგ პენიტენციურ დაწესებულებებს 

უბრუნდებიან, სადაც არ არის მხარდამჭერი სერვისები და კეთილსაიმედო გარემო, რის 

გამოც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების გამწვავების რისკი კვლავ 

მნიშვნელოვნად იზრდება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ პრობლემურია ფსიქიატრიულ 

სტაციონარში დროულად გადაყვანის საკითხიც, რაც დაკავშირებულია ექსპერტიზის 

დროულად ჩატარებასთან. მაგალითად, ერთ-ერთ დაწესებულებაში მსჯავრდებული 2 

თვის დაბრუნებული იყო ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრიდან, თუმცა 

კვლავ ესაჭიროებოდა სტაციონარული ფსიქიატრიული დახმარება. მსჯავრდებული 

მოთავსებული იყო განცალკევებით და ელოდა ფსიქიატრიული ექსპერტიზის 

ჩატარებას.   

ფსიქიატრიული კრიზისული შემთხვევის მართვის უნარებს და დეესკალაციის 

ვერბალურ მეთოდებს პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლები და 

სამედიცინო პერსონალი არ ფლობს. ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში 

კრიზისული შემთხვევის დადგომის შემთხვევაში, პაციენტი სასწრაფო წესით 

გადაჰყავთ №18 დაწესებულების ფსიქიატრიულ განყოფილებაში. რაც შეეხება 

დახურულ დაწესებულებებს, აქ კვლავ აქტიურად გამოიყენება ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პაციენტების დეესკალაციის ოთახში მოთავსების 

 
132 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის წლიური ანგარიში. იხ. ბმული <https://bit.ly/3dFrMOq>  

[ბოლოს ნანახია: 10.12.2021]. 
133 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის წლიური ანგარიში. იხ. ბმული <https://bit.ly/3dFrMOq>  

[ბოლოს ნანახია: 10.12.2021]. 

https://bit.ly/3dFrMOq
https://bit.ly/3dFrMOq
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პრაქტიკა.134 სახალხო დამცველის შეფასებით, ფსიქიატრიული დახმარების გარეშე 

დეესკალაციის ოთახში ხანგრძლივად მოთავსება არაადამიანური და დამამცირებელი 

მოპყრობაა და ეს პრაქტიკა დაუყოვნებლივ უნდა აღმოიფხვრას.  

დაწესებულებებში, ფსიქოსოციალური კომპონენტის არარსებობის ფონზე, 

ფსიქიატრიული დახმარება მხოლოდ მედიკამენტური მკურნალობით შემოიფარგლება. 

სამედიცინო დოკუმენტაციის შესწავლით დადგინდა, რომ ხშირად ბენზოდიაზეპინის 

ჯგუფის მედიკამენტები ხანგრძლივი დროით ინიშნება. მათი ხანგრძლივი მიღება კი 

იწვევს დამოკიდებულებას და ახასიათებს გვერდითი მოვლენები. აქვე, საყურადღებოა 

„ტიზერცინისა“ და „კორდიამინის“ ინექციების იძულებით გამოყენება აღელვებულ 

პაციენტთან. პაციენტის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 

სამედიცინო მომსახურების გაწევის წინაპირობაა პაციენტის თანხმობა.135 პაციენტის 

ნების საწინააღმდეგოდ სამედიცინო ინტერვენცია დაუშვებელია ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონითაც.136 შესაბამისად, უკანონოა პატიმრის 

მიმართ ამ ვითარებაში იძულებითი სამედიცინო ინტერვენციის ჩატარება. გარდა ამისა, 

პაციენტის ქცევის კონტროლის მიზნით მედიკამენტის იძულებით მიცემა განიმარტება 

როგორც ქიმიური შეზღუდვა.137 ქიმიური შეზღუდვა კი, შესაბამისი საკანონმდებლო 

საფუძვლის138 და გარანტიების გარეშე, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის 

რეალურ რისკს წარმოშობს.139  

2.6. კონტაქტი გარე სამყაროსთან 

პატიმრებს რაც შეიძლება ხშირად უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა, კონტაქტი იქონიონ 

გარე სამყაროსთან, მათ შორის, გააგზავნონ წერილები, ისარგებლონ სატელეფონო 

ზარებით, შეხვდნენ ოჯახის წევრებს. ამ კუთხით გათვალისწინებული ნებისმიერი 

 
134 მაგალითად, №8 დაწესებულებაში ფსიქიატრიული საავადმყოფოდან დაბრუნებული ერთ-ერთი 

პატიმარი რამდენჯერმე იყო მოთავსებული დეესკალაციის ოთახში.  №2 დაწესებულებაში მყოფი 

ერთ-ერთი პატიმარი კი, რომელსაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, რამდენჯერმე 

იყო მოთავსებული დეესკალაციის ოთახში.  
135 პაციენტის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონი. მუხლი 22, 1-ლი პუნქტი. 
136 ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონი. მუხლი 15, მე-2 პუნქტი. 
137 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები „ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 

ზრდასრულთა შეზღუდვის მეთოდების თაობაზე“, ხელმისაწვდომია: <https://rm.coe.int/16807001c3   

>[ბოლოს ნანახია 13.1. 2021]. 
138 ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლი ნებადართული 

შეზღუდვის მეთოდად არ განიხილავს ქიმიურ შეზღუდვას. 
139 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკით, როდესაც უკიდურესი საშუალების 

სახით გამოიყენება პაციენტის შეზღუდვა, ნაჩვენები უნდა იყოს საკმარისი დასაბუთება, რომ 

უკიდურესი აუცილებლობის და თანაბარზომიერების მოთხოვნები შესრულდა და ყველა სხვა 

გონივრული ალტერნატივა წარუმატებელი იყო თვითდაზიანების თუ სხვებისთვის ზიანის მიყენების 

რისკის დამაკმაყოფილებლად შესაკავებლად. ასევე, ნაჩვენები უნდა იყოს, რომ იძულების 

ღონისძიება არ გაგრძელებულა იმ პერიოდზე მეტხანს, რაც მკაცრად აუცილებელი იყო მიზნის 

მისაღწევად. პაციენტები, რომელთა წინააღმდეგაც გამოიყენეს შეზღუდვის ღონისძიება, უნდა 

ექვემდებარებოდნენ მკაცრ ზედამხედველობას და შეზღუდვის საშუალების თითოეული გამოყენება 

სათანადოდ უნდა იყოს დოკუმენტირებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეზღუდვის პრაქტიკა 

არღვევს ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლს. იხილეთ CASE OF AGGERHOLM v. DENMARK Application no. 

45439/18, პარა: 79-116. ხელმისაწვდომია  <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204602> [ბოლოს ნანახია: 

14.12.2021].  

https://rm.coe.int/16807001c3
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204602
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შეზღუდვა, აუცილებელი, ყველაზე ნაკლებად შემზღუდავი და რაც შეიძლება 

ხანმოკლე უნდა იყოს.140    

წლის განმავლობაში, პენიტენციურ სისტემაში კვლავ მოქმედებდა განსაკუთრებული 

პირობები, თუმცა ეტაპობრივად მიმდინარეობდა მათი შემსუბუქება. ხანმოკლე 

პაემნების შესაძლებლობა პატიმრებს 2021 წლის 1-ლი თებერვლიდან მიეცათ,141 

ხანგრძლივი პაემნები კი 2021 წლის 29 სექტემბრიდან აღდგა.142 საოჯახო პაემნები 

დღემდე შეზღუდული რჩება. მიუხედავად ეტაპობრივი შემსუბუქებებისა, პატიმრები 

კვლავ მიუთითებენ, რომ საერთო ჯამში, გარე სამყაროსთან მათი კონტაქტი, პანდემიის 

გავლენით, 2021 წელსაც გაუარესებულია. 2021 წელს ჩატარებულმა „პატიმართა 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ჯანდაცვის გარემოს კვლევამ“ აჩვენა, რომ 

გამოკითხული 515 პატიმრიდან 20 პროცენტისთვის ხანმოკლე პაემნების კუთხით 

მდგომარეობა კვლავ გაუარესებული იყო. კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ პატიმრების 6% 

ოჯახისგან მხარდაჭერას ვეღარ გრძნობდა პანდემიის გავლენით. საყურადღებოა, რომ 

გამოკითხულ პატიმართა 12 პროცენტს ოჯახის წევრთან კონტაქტის შესაძლებლობა 

საერთოდ არ აქვს. ოჯახის წევრთან კონტაქტის შეუძლებლობა თანაბრად არის 

გამოწვეული როგორც მაღალი ტარიფით, ოჯახისგან შორს ცხოვრებით, ისე საგამოძიებო 

ინტერესებიდან გამომდინარე კონტაქტის შეზღუდვით. 

სხვადასხვა დაწესებულებაში მყოფი პატიმრები აღნიშნავდნენ, რომ 1 წელზე მეტია, 

ოჯახის წევრი მათთან პაემანზე არ მისულა და მხოლოდ სატელეფონო კომუნიკაციით 

შემოიფარგლებიან. მიზეზად პატიმრები სხვადასხვა ფაქტორს ასახელებენ, 

რომელთაგან ყველაზე ხშირია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემა და მინის 

ბარიერით გამოწვეული დისკომფორტი. №6 პენიტენციურ დაწესებულებაში ოჯახის 

წევრებთან კონტაქტს მინის ბარიერის გარდა, ართულებს რკინის გისოსების ბადე, რის 

გამოც პატიმრები და ოჯახის წევრები, ერთმანეთს პრაქტიკულად ვერ ხედავენ. 

საოჯახო და ხანგრძლივი პაემნების შეზღუდვა მძიმედ აისახა №5 დაწესებულებაში 

განთავსებულ ქალ მსჯავრდებულებზეც. №5 დაწესებულებაში გამოვლინდა 1 

შემთხვევა, როდესაც ქალი მსჯავრდებული 2-კვირიან საკარანტინე სივრცეში 

გადაიყვანეს იმის გამო, რომ პაემანზე მისულმა მისმა შვილმა მინის ბარიერს შემოუარა 

და დედას მოეხვია. 1 შემთხვევაში კი, ქალი მსჯავრდებული საკარანტინე სივრცეში 

გადაიყვანეს იმის გამო, რომ სასულიერო პირს შეეხო.  

COVID-19-ით გამოწვეული შეზღუდვები, მათ შორის, პაემნების შეზღუდვა, პატიმრებს 

წინასწარ კარგად უნდა განუმარტონ და შესთავაზონ ალტერნატიული გზები - 

 
140 ევროპული ციხის წესები 24.1. 
141 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური 

დირექტორის 2021 წლის 27 იანვრის №760 ბრძანება პენიტენციურ დაწესებულებებში 

განსაკუთრებული პირობების შემოღების შესახებ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 

გენერალური დირექტორის 2020 წლის 5 მარტის №4109 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“. 
142 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური 

დირექტორის 2021 წლის 29 სექტემბრის №14581 ბრძანება პენიტენციურ დაწესებულებებში 

განსაკუთრებული პირობების შემოღების შესახებ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 

გენერალური დირექტორის 2020 წლის 5 მარტის №4109 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“. 
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დისტანციური კომუნიკაციის საშუალებები.143 ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობით 

გამოწვეული მეტნაკლებად რაციონალური შეზღუდვების ფონზე, შეზღუდვების 

საკომპენსაციო ღონისძიებები 2021 წელს პრაქტიკულად არ გატარებულა.  პატიმრები 

ამბობენ, რომ 2021 წელს მხოლოდ ერთხელ, მარიამობის დღესასწაულთან 

დაკავშირებით, 15-წუთიანი უფასო სატელეფონო სასაუბრო დრო გამოეყოთ. ამის 

გარდა, სხვა საკომპენსაციო ღონისძიება არ გატარებულა. №8 და №6 დაწესებულებებში 

ვიზიტის დროს გაირკვა, რომ ყველა პატიმარმა ვერ ისარგებლა გადაცემული უფასო 

დროით და ზოგიერთს საერთოდ არ დაერიცხა სატელეფონო ბალანსზე. დასანანია, რომ 

დაწესებულებებში, წინა წლებთან შედარებით, წახალისების სახით დამატებითი 

სატელეფონო ზარის განხორციელების უფლების მიცემის შემთხვევებმაც კი იკლო.144 

წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი 30-ე საერთო ანგარიშში განსაკუთრებული 

ყურადღებისკენ მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს, რათა პატიმრებმა პანდემიის 

პირობებში შეძლონ ოჯახის წევრებთან კავშირის შენარჩუნება. ანგარიშში 

გამოკვეთილია, რომ პანდემიით გამოწვეულმა ნეგატიურმა ეკონომიკურმა შედეგებმა 

გავლენა იქონია პატიმართა ოჯახის წევრების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და, 

შესაბამისად, იმ პატიმართა მდგომარეობაზეც, რომლებიც ფინანსურად 

დამოკიდებულნი არიან მათი ოჯახის წევრებზე. აქედან გამომდინარე, პატიმრებს, 

შესაძლოა, გაუჭირდეთ სატელეფონო საფასურის გადახდა და დაბრკოლება შეექმნათ 

კონტაქტის შესანარჩუნებლად. წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, წევრ 

სახელმწიფოებს მოუწოდებს, მიიღონ პოზიტიური ზომები, რათა ყველა პატიმარმა 

შეძლოს რეგულარულად განახორციელოს სატელეფონო ზარები და ისარგებლოს 

პაემნებით.145  

სახალხო დამცველი 2020 წლის ანგარიშებში საგანგებოდ მიუთითებდა პანდემიით 

გამოწვეული კონტაქტის შეზღუდვის საკომპენსაციოდ გასატარებელ ღონისძიებებზე 

და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ალტერნატიული გზების 

შეთავაზებაზე.146 სამწუხაროდ, არც 2021 წელს გაუთვალისწინებიათ სახალხო 

დამცველის რეკომენდაციები, არც ნორმატიულ და არც პრაქტიკის დონეზე. გაეროს 

წამების პრევენციის ქვეკომიტეტი განახლებულ რეკომენდაციებში წუხილს 

 
143 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის „Statement of principles relating to the treatment of persons 

deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (Covid-19) pandemic“ პარა. 7. ხელმისაწვდომია 

<https://rm.coe.int/16809cfa4b >, [ბოლოს ნანახია: 05.11.2021]. იხილეთ ასევე: მსოფლიო ჯანდაცვის 

ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისი  „Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and 

other places of detention“, Interim guidance. 8 თებერვალი 2021 წელი. გვ. 11. ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3FTPVg0> [ბოლოს ნანახია: 08.11.2021]. 
144 ასე, მაგალითად: 2021 წლის იანვარში, როდესაც ხანმოკლე პაემნების განხორციელება შეჩერებული 

იყო, წახალისების სახით დამატებითი სატელეფონო საუბრის უფლების მიცემა 29-ჯერ იყო 

გამოყენებული, 2019 წლის იანვარში კი - 45-ჯერ.  
145 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 30-ე საერთო ანგარიში. პარა. 81. ხელმისაწვდომია: 

<https://rm.coe.int/1680a25e6b >, [ბოლოს ნანახია: 08.11.2021]. ამავე ანგარიშში პოზიტიურად არის 

შეფასებული იმ სახელმწიფოთა ქმედებები, რომელთაც პანდემიიდან გამოწვეული ეკონომიკური 

სიდუხჭირის ფონზე, პატიმრის ოჯახის წევრებს შეღავათები დაუწესეს ტრანსპორტით 

სარგებლობისთვის, რათა მათ შეძლებოდათ პენიტენციურ დაწესებულებებში მისვლა.  
146 იხ. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში. გვ. 71-76. ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/35aU8iD>, [ბოლოს ნანახია: 05.11.2021].  

https://rm.coe.int/16809cfa4b
https://bit.ly/3FTPVg0
https://rm.coe.int/1680a25e6b
https://bit.ly/35aU8iD
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გამოთქვამს, რომ წევრმა სახელმწიფოებმა, შეზღუდვების საკომპენსაციოდ 

არასაკმარისად გამოიყენეს თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებები.147 პატიმრობის 

კოდექსი კვლავ არ უშვებს ხანგრძლივი პაემნის ან საოჯახო პაემნის კონტაქტის სხვა 

საშუალებებში გადაცვლის შესაძლებლობას. განსაკუთრებული რისკის პენიტენციურ 

დაწესებულებებში მყოფ პატიმრებს კვლავ არ შეუძლიათ ისარგებლონ ვიდეოპაემნით. 

ვიდეოპაემნების ინფრასტუქტურა არ არის №2, №10, №12 და №18 დაწესებულებებში, 

სადაც პატიმრობის კოდექსის მიხედვით, ვიდეოპაემნით სარგებლობა დასაშვებია. არ 

შეცვლილა თავად ვიდეოპაემნის განხორციელების  წესი და პატიმართა ოჯახის 

წევრებს უწევთ გამოცხადდნენ დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა 

აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს რომელიმე ტერიტორიულ 

ერთეულში.148 

დახურულ და განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებში, პატიმრებმა, შესაძლოა, 

კუთვნილი სატელეფონო ლიმიტის და ხანმოკლე პაემნების გამოყენებაც ვერ 

მოახერხონ. მიღებული ინფორმაციით, ხშირია შემთხვევები, როდესაც თანამშრომლები 

ვერ ასწრებენ პატიმრების საკნიდან გაყვანას. გამოსავლის სახით ჩამოყალიბდა ე.წ. 

„პაიკა“, რაც გულისხმობს გამოუყენებელი სასაუბროს დროის ერთბაშად, თვის ბოლოს 

გამოყენებას, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ესეც ვერ ხერხდება. სპეციალურმა 

პრევენციულმა ჯგუფმა კვლავ მიიღო შეტყობინებები პატიმრის კუთვნილი 

სატელეფონო კოდით სხვა პატიმრების მიერ უნებართვოდ სარგებლობის შესახებ.149  

№8 დაწესებულებაში ვიზიტის დროს, სპეციალური პრევენციული ჯგუფი შეესწრო 

დაწესებულების თანამშრომელსა და ბრალდებულს შორის საუბარს, რომლის დროსაც 

პატიმარი თანამშრომელს სთხოვდა, მისთვის კუთვნილი მე-4 პაემნის გამოყენების 

საშუალება მიეცათ, რადგან უკვე რამდენიმე თვის განმავლობაში, მას თვეში მხოლოდ 

3 პაემანი ენიშნებოდა. სახალხო დამცველი, პენიტენციურ სამსახურს, სატელეფონო 

ზარებისა და პაემნი სარგებლობის კუთხით არსებული პრობლემების შესწავლისა და 

დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებს.  

კვლავ პრობლემურია კონფიდენციალურ გარემოში სატელეფონო საუბრის 

განხორციელება. პატიმრები აღნიშნავენ, რომ დაწესებულებებში კონფიდენციალურად 

სატელეფონო საუბრის განხორციელება პრაქტიკულად შეუძლებელია, უსმენს ან 

თანამშრომელი, ან სხვა პატიმარი. დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა ისეა 

მოწყობილი, რომ ტელეფონი ან სამორიგეოშია, ან კაბინაში, რომლიდანაც ხმა ისმის. 

პენიტენციურ დაწესებულებებში 2021 წელსაც პრობლემად რჩება დისციპლინური 

სახდელის სახით გარე სამყაროსთან კონტაქტის შეზღუდვა. საერთაშორისო 

სტანდარტები დაუშვებლად მიიჩნევს დისციპლინური სახდელის სახით პატიმრისთვის 

 
147 იხ. გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის  წევრი სახელმწიფოების და პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმებისათვის COVIS-19 პანდემიის დროს გაცემული რეკომენდაციების შესრულების 

მდგომარეობა. პარა. 13 (e), ხელმისაწვდომია   <https://undocs.org/CAT/OP/12 > [ბოლოს ნანახია: 09.12.2021].   
148 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“. 
149 ამ პრობლემის შესახებ პატიმრები წინა წლებშიც გამოთქვამდნენ წუხილს.  

https://undocs.org/CAT/OP/12
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გარე სამყაროსთან კონტაქტის შეზღუდვას.150 პრაქტიკის დაუშვებლობაზე ასევე 

მიუთითებს წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი საქართველოში 2018 წელს 

განხორცილებულ ვიზიტის შემდგომ ანგარიშში.151 2021 წელს, ჯამში 673-ჯერ იქნა 

გამოყენებული სატელეფონო საუბრის, მიმოწერის და ხანმოკლე პაემნის უფლების 

შეზღუდვა, მათგან 6295-ჯერ შეიზღუდა სატელეფონო საუბრის უფლება.152 ამ მხრივ, 

გასულ წელთან შედარებით, მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა,153 არ გადადგმულა 

ნაბიჯები ამ პრაქტიკის აღმოსაფხვრელად, კვლავ არ არის გათვალისწინებული 

პანდემიის კონტექსტი, როდესაც პატიმრებისთვის ოჯახის წევრებთან ურთიერთობის 

შენარჩუნების ძირითადი საშუალება სატელეფონო კომუნიკაციაა. დისციპლინური 

სახდელის სახით გარე სამყაროსთან კონტაქტის შეზღუდვის გარდა, პატიმრებს 

კონტაქტი ეზღუდებათ უსაფრთხოების ღონისძიებების გამოყენებისასაც, როგორიცაა 

დეესკალაციის ოთახსა და სამარტოო საკანში მოთავსება.  

პრობლემა კიდევ უფრო მწვავეა განსაკუთრებული რისკის პენიტენციურ 

დაწესებულებებში, სადაც მსჯავრდებულებს გარე სამყაროსთან კონტაქტის ისედაც 

მწირი შესაძლებლობები აქვთ.154 სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა მიიღო 

ინფორმაცია, რომ №3 და №6 პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმრებს 

დისციპლინური სახდელის სახით ეკისრებოდათ სატელეფონო საუბრის უფლების 

შეზღუდვა და უმეტეს შემთხვევაში შეზღუდვის  ხანგრძლივობა 2 თვე იყო.155  პრაქტიკა 

დოკუმენტურადაც დადასტურდა და აღმოჩნდა, რომ 2021 წლის განმავლობაში არაერთ 

პატიმარს ორჯერ და მეტჯერ შეეზღუდა სატელეფონო საუბარი. ამასთანავე, ზოგიერთ 

შემთხვევაში, შეზღუდვებს შორის ინტერვალი რამდენიმე დღე იყო და პატიმრებს 

პრაქტიკულად 4 თვე ჰქონდათ შეზღუდული ოჯახთან დაკავშირების უფლება. 

მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად არ დარღვეულა კანონმდებლობის მოთხოვნა 

ერთდროულად კომუნიკაციის ყველა საშუალების შეზღუდვის დაუშვებლობის 

შესახებ,156 მხოლოდ სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვის დროსაც კი, 

 
150 ნელსონ მანდელას წესები 43.3.  
151 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში (CPT/Inf 

(2019) 16), პარა. 100, 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტი, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ 

მისამართზე: <https://rm.coe.int/1680945eca> [ბოლოს ნანახია: 03.11.21]. იხილეთ ასევე გაეროს წამების 

პრევენციის ქვეკომიტეტის ანგარიში 2019 წლის 27 იანვარი - 7 თებერვლის შვეიცარიაში ვიზიტის 

შემდგომ. პარა. 94. ხელმისაწვდომია  <https://bit.ly/3pSf44A >[ბოლოს ნანახია: 03.11.2021]. 
152 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულის სამსახურის სისხლის სამართლის 2021 წლის 

სტატისტიკური მონაცემები. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: <https://bit.ly/348Bvfd  [ბოლოს 

ნანახია: 01.02.2022].  
153 დისციპლინური სახდელის სახით სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვა 2020 წლის 

იანვრიდან - ნოემბრის ჩათვლით, საერთო ჯამში, 467-ჯერ იქნა გამოყენებული. 
154 პატიმრობის კოდექსის 663 მუხლის მიხედვით, განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდებულს უფლება აქვს ჰქონდეს თვეში 1 ხანმოკლე პაემანი, თვეში 2 

სატელეფონო საუბარი არაუმეტეს 15 წუთისა და წელიწადში 1 ხანგრძლივი პაემანი. პატიმრობის 

კოდექსი განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გამორიცხავს 

ვიდეოპაემნით სარგებლობასაც (პატიმრობის კოდექსი 171 მუხლი). 
155 ასე, მაგალითად, 2021 წლის 2 სექტემბრის მონაცემებით, №6 პენიტენციურ დაწესებულებაში 2-

თვიანი სატელეფონო საუბრის შეზღუდვა გამოყენებულია 41 შემთხვევაში.  
156 პატიმრობის კოდექსის 82-ე მუხლის მე-5 ნაწილი კრძალავს დისციპლინური სახდელის სახით 

სატელეფონო საუბრის, პირადი კორესპონდენციის და კუთვნილი ხანმოკლე პაემნის ერთდროულად 

შეზღუდვას.  

https://rm.coe.int/1680945eca
https://bit.ly/3pSf44A
https://bit.ly/348Bvfd
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პატიმრები, შესაძლოა, მაინც აღმოჩენილიყვნენ გარესამყაროსგან სრული და 

ხანგრძლივი იზოლაციის პირობებში. ეს იმით არის გამოწვეული, რომ პატიმრებს 

იშვიათად აქვთ პაემნის შესაძლებლობა157 და კვლავაც გადაუჭრელია 

კორესპონდენციის ადრესატამდე მისვლის პრობლემა. კერძოდ, პატიმრები 

საუბრობდნენ დაკარგულ წერილებზე, რაშიც ადანაშაულებდნენ, როგორც 

პენიტენციურ დაწესებულებას, ისე საქართველოს ფოსტას.158   

აღსანიშნავია, რომ პატიმართა გარე სამყაროსთან კონტაქტის გაუმჯობესების მიზნით, 

სახალხო დამცველმა 2021 წლის განმავლობაში არაერთი სარჩელით მიმართა 

საკონსტიტუციო სასამართლოს და გაასაჩივრა პატიმრობის კოდექსის და 

დაწესებულებების დებულებების იმ ნორმათა საქართველოს კონსტიტუციასთან 

შეუსაბამობა, როგორიცაა განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებაში მოთავსებულ მსჯავრდებულთათვის ვიდეოპაემნით სარგებლობის 

უფლების ბლანკეტური აკრძალვა,159 ბრალდებულისთვის ხანგრძლივი და 

ვიდეოპაემნის იმპერატიული შეზღუდვა,160 ასევე, დისციპლინური სახდელის სახით 

პატიმრისთვის გარე სამყაროსთან კონტაქტის შეზღუდვა161 და პროკურორის ან 

გამომძიებლის დადგენილების საფუძველზე პატიმრობაშეფარდებული 

ბრალდებულისთვის ხანმოკლე პაემნის შეზღუდვა.162 

2.7. გასაჩივრების მექანიზმები 

ინსპექტირებისა და საჩივრების განხილვის ეფექტიანი პროცესი თავისუფლების 

აღკვეთის დაწესებულებებში არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის ფუნდამენტური 

 
157 ამას ემატება ისიც, რომ პატიმრები, შესაძლოა, ოჯახის საცხოვრებელი ადგილისგან შორს მდებარე 

პენიტენციურ დაწესებულებაში იხდიდნენ სასჯელს. ასე, მაგალითად, ბათუმში მდებარე №3 

დაწესებულებაში მყოფი 17 მსჯავრდებულის ოჯახი აღმოსავლეთ საქართველოში ცხოვრობს. ამათგან, 

წლის განმავლობაში, ტელეფონით სარგებლობის უფლება ერთხელ მაინც ჰქონდა შეზღუდული 10 

პატიმარს.   
158 2021 წელს, სახალხო დამცველის აპარატმა არაერთი განცხადება განიხილა, სადაც პატიმრები 

პირადი მიმოწერის უფლების დარღვევაზე მიუთითებდნენ. რამდენიმე შემთხვევაში, სახალხო 

დამცველის მიმართვის საფუძველზე, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის 

დეპარტამენტმა დარღვევა დაადასტურა. მაგალითად, დადგინდა, რომ №6 დაწესებულებაში 

სოციალურმა მუშაკმა არ დაარეგისტრირა და არ გააგზავნა კონკრეტული პატიმრის მიერ გადაცემული 

2 წერილი. ერთ-ერთ შემთხვევაში კი, №8 დაწესებულების თანამშრომელმა ადვოკატს სრულად არ 

გადასცა ბრალდებულის მიერ მოწოდებული დოკუმენტაცია. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ 

სახალხო დამცველის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის საქმიანობის 2021 

წლის ანგარიშში. გვ. 108 ხელმისაწვდომია: https://www.ombudsman.ge/res/docs/2022040420075286303.pdf , 

[ბოლოს ნანახია: 11.04.2022].  
159 საქართველოს სახალხო დამცველის 2021 წლის 22 ივლისის საკონსტიტუციო სარჩელი №1602 

ხელმისაწვდომია: <https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=11336>  [ბოლოს ნანახია: 13.02.2022]. 
160 საქართველოს სახალხო დამცველის 2021 წლის 20 მაისის საკონსტიტუციო სარჩელი №1603 

ხელმისაწვდომია: <https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=11338 > [ბოლოს ნანახია: 13.02.2022]. 
161 საქართველოს სახალხო დამცველის 2021 წლის 22 ივლისის საკონსტიტუციო სარჩელი №1633 

ხელმისაწვდომია: <https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=11961> [ბოლოს ნანახია: 13.02.2022]. 
162 საქართველოს სახალხო დამცველის 2021 წლის 22 ივლისის საკონსტიტუციო სარჩელი №1632 

ხელმისაწვდომია:  <https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=11960> [ბოლოს ნანახია: 13.02.2022]. 

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2022040420075286303.pdf
https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=11336
https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=11338
https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=11961
https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=11960
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გარანტიაა.163 პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ საჩივრის შეტანის შესაძლებლობა, როგორც 

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების სისტემის ფარგლებში, ისე მის გარეთ, მათ 

შორის - სათანადო უწყებებთან კონფიდენციალურად დაკავშირების შესაძლებლობა.164 

2021 წელს ჩატარებული მონიტორინგისას კვლავ გამოვლინდა, რომ პატიმრებისთვის 

გასაჩივრების უფლების რეალიზებას, კრიმინალურ სუბკულტურასთან ერთად, 

აბრკოლებენ პენიტენციური დაწესებულებების ადმინისტრაციებიც.  

წინ გადადგმული ნაბიჯია 2021 წლის 5 ივლისის საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილება, სადაც სასამართლომ დააკმაყოფილა სახალხო 

დამცველის სარჩელი და დაადგინა პატიმრობის კოდექსის იმ დებულებების 

კონსტიტუციასთან შეუსაბამობა, რომლებიც ბრალდებულს/მსჯავრდებულს 

ბლანკეტურად უზღუდავდა სახალხო დამცველის ცხელ ხაზთან დაკავშირების 

უფლებას დისციპლინური სახდელის და სამარტოო საკანში ყოფნის პერიოდში.165 

მიუხედავად ამისა, პენიტენციურ დაწესებულებებში, პატიმრები, სახალხო 

დამცველთან და ინსპექტირების ორგანოებთან დაკავშირების კუთხით, არაერთ 

დაბრკოლებას აწყდებიან. აღსანიშნავია, რომ 2021 წლის განმავლობაში, პენიტენციურ 

დაწესებულებებში მყოფი პატიმრების შესახებ სახალხო დამცველის აპარატში 

შემოსული 1937 განცხადებიდან (ოქტომბრის მონაცემი), პატიმრის ოჯახის წევრის ან 

მესამე პირის განცხადება და სატელეფონო ზარი მიღებულია 297 შემთხვევაში, რაც 

იმაზე მიუთითებს, რომ უშუალოდ პატიმარმა ვერ შეძლო სახალხო დამცველთან 

დაკავშირება. გარდა ამისა, სახალხო დამცველის ინფორმაციით, დახურულ 

დაწესებულებებში პატიმრებს დაბრკოლებები ექმნებათ ინსპექტირების ორგანოებთან 

დასაკავშირებლად, კერძოდ, არის სავარაუდო შემთხვევები, როდესაც პატიმარს 

სატელეფონო ბარათზე უბლოკავენ ინსპექტირების ორგანოების და სახალხო 

დამცველის ცხელი ხაზის ნომრებს და პატიმრები ვერ ახერხებენ დაკავშირებას. №3 

დაწესებულებაში სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმაც გადაამოწმეს, რომ 

კონკრეტული პატიმრის ბარათიდან ცხელ ხაზზე არ ირეკებოდა. მიღებული 

ინფორმაციით, №6 დაწესებულებაში, სახალხო დამცველთან დაკავშირების 

შემთხვევაში, პატიმრები მზად არიან მოსალოდნელი რეპრესიებისთვის და 

დისკომფორტისთვის. რეპრესიების იარაღად ძირითადად გამოიყენება კონტაქტის 

შეზღუდვა ან მოულოდნელად საკანში შესვლა და ჩხრეკის ჩატარება, რაც, სავარაუდოდ, 

თანამშრომლების მხრიდან ძალის დემონსტრირებას და პატიმრის დაშინებას 

ემსახურება. სახალხო დამცველთან გაგზავნილი განცხადებების და სატელეფონო 

ზარების გამო, პატიმრების თქმით, ხშირად ხდებიან მუქარის და დაშინების 

ობიექტები.166 

 
163 ამონარიდი წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 27-ე საერთო ანგარიშიდან. სექცია: 1/8 | 

19/04/2018. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე,<https://rm.coe.int/16807bc668> [ბოლოს ნანახია: 

03.01.2022]. 
164 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, სტანდარტები, პარა. 54, გვ. 2. 
165 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2021 წლის 5 ივლისის პირველი კოლეგიის 

გადაწყვეტილება №1/3/1441 ხელმისაწვდომია:  <https://bit.ly/3fVTxUd> [ბოლოს ნანახია: 03.11.2021].  
166 იხილეთ თანამშრომლების მხრიდან პატიმრების მიმართ ჩადენილი ძალადობის თავი. 

https://rm.coe.int/16807bc668
https://bit.ly/3fVTxUd
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რაც შეეხება წერილობით საჩივრებს, კრიმინალური სუბკულტურის გავლენით, 

ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში მსჯავრდებულები კვლავ თავს იკავებენ 

საჩივრების გაგზავნისაგან. აღნიშნავენ, რომ საჩივარი მიუღებელია და პრობლემები 

ადგილზე უნდა მოგვარდეს. №17 დაწესებულებაში აღნიშნეს, რომ თუ მაყურებელმა 

გაიგო, რომ ვინმე საჩივრის დაწერას აპირებს, გადმოვა კორპუსში და უხსნის, რომ 

საჩივარი მიუღებელია. კიდევ ერთი პატიმარი, ამბობს, რომ დიდი ხანია 

ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, მაგრამ დირექტორს ვერ ეუბნება, რადგან 

რეპრესიების ეშინია. საჩივრის ყუთები, სათვალთვალო კამერების საშუალებით, კვლავ 

იძლევა საჩივრის ავტორის ვინაობის დადგენის შესაძლებლობას.167 ამასთანავე, 

კონფიდენციალური საჩივრების კონვერტების მიღება დამოკიდებულია 

დაწესებულების თანამშრომელზე. თანამშრომლისგან კონფიდენციალური კონვერტის 

მოთხოვნა კი, თავისთავად, გულისხმობს იმას, რომ პატიმარი საჩივრის დაწერას 

აპირებს. მიუხედავად იმისა, რომ საჩივრის შინაარსი დაწესებულებისთვის უცნობი 

დარჩება, თავად საჩივრის დაწერის ფაქტმაც კი, შესაძლოა, პრობლემა შეუქმნას 

პატიმარს და აქედან გამომდინარე, თავი შეიკავოს კონფიდენციალური საჩივრის 

კონვერტის მოთხოვნისა და გაგზავნისაგან.  

დახურულ და განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებში კი, საჩივრები და 

წერილები იკარგება და პატიმრების ნაწილს საჩივრის დასაწერად საჭირო საშუალებები 

არ გააჩნია. სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა პატიმრებისგან შეიტყო, რომ 

მხოლოდ ის საჩივრები იგზავნება, რომელიც დაწესებულებას არ ეხება. ერთ-ერთ 

დაწესებულებაში პატიმარმა განაცხადა, რომ საჩივრებს ხევენ/ბლოკავენ და მათ შორის 

მასაც დაუხია დაწესებულების ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა პირმა სახალხო 

დამცველის სახელზე გასაგზავნი საჩივარი.168 პატიმრები აცხადებენ, რომ თუ რისკის 

გადაფასება ან შენარჩუნება სურთ, თავი უნდა შეიკავონ საჩივრების წერისგან და 

სახალხო დამცველის აპარატში დარეკვისაგან, ვინაიდან საჩივრის გამო, შესაძლოა, 

ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებიდან დახურულ დაწესებულებაში გადაიყვანონ ან 

დახურული რისკის დაწესებულებიდან განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებაში. 

2021 წელს ჩატარებული მონიტორინგი ცხადყოფს, რომ პატიმრებს გარე სამყაროსთან 

კონტაქტის კუთხით მრავალი დაბრკოლება ექმნებათ, რაც პანდემიის პირობებში კიდევ 

უფრო გამწვავდა. არ გადადგმულა ნაბიჯები პანდემიის გავლენის შესამსუბუქებლად 

და არ გატარებულა გარე სამყაროსთან კონტაქტის საკომპენსაციო ღონისძიებები. 

დისციპლინური სახდელების სახით გარე სამყაროსთან კონტაქტის შეზღუდვა კიდევ 

უფრო ამძიმებს პატიმართა მდგომარეობას. არაკონფიდენციალური სატელეფონო 

საუბრები, საჩივრების ცენზურა და რეპრესიების შიში ხელს უშლის პატიმრებს, ხმა 

 
167 2021 წლის განმავლობაში, სოციალური მუშაკის ფუნქციას საცხოვრებელ კორპუსებზე, კვლავ 

ითავსებს დაწესებულების უსაფრთხოების თანამშრომელი, რაც კიდევ ერთი დაბრკოლებაა 

საჩივრების კონფიდენციალურად გასაგზავნად. 
168 ასევე, ერთმა პატიმარმა აღნიშნა, რომ გასეირნების დროს საშუალება არ მისცეს, საჩივრის ყუთში 

ჩაეგდო წერილი. №6-ში ერთმა პატიმარმა აღნიშნა, რომ ინსპექტორთან გაგზავნა წერილი, რის გამოც 

კონტაქტი შეუზღუდეს. შემდეგ სახალხო დამცველთან გასაგზავნი კონფიდენციალური კონვერტიც 

დაუკარგეს. 
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მიაწვდინონ გარე სამყაროს, რაც არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის 

უმნიშვნელოვანესი გარანტიაა.169 

2.8. პატიმრობის პირობები  

2.8.1. ფიზიკური გარემო  

COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის ფონზე, პენიტენციურ დაწესებულებებში 

არსებული საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას 

იძენს. 2021 წელს, პენიტენციურ დაწესებულებებში გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა 

ფიზიკური გარემოსა და სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ170, 

თუმცა გასული წლების მსგავსად, პატიმართა საცხოვრებელი პირობები არსებითად არც 

ამჯერად შეცვლილა.  

2021 წელს კვლავ იდგა გადატვირთულობის პრობლემა, როგორც ნახევრად ღია, ისე 

დახურული ტიპის ისეთ დიდი ზომის პენიტენციურ დაწესებულებებში, როგორიცაა 

№15171 და №8172 პენიტენციური დაწესებულებები. სამწუხაროდ, №17 პენიტენციურ 

დაწესებულებაში დღემდე არ გაუქმებულა ე.წ. „ბარაკული“ ტიპის საერთო 

საცხოვრებლები, სადაც შეუძლებელია სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვა, 

ხოლო მსჯავრდებულთა უმრავლესობა არ არის უზრუნველყოფილი 4 კვ.მ. პირადი 

საცხოვრებელი ფართობით, რაც, თავისთავად, გამოწვევას წარმოადგენს 

ეპიდემიოლოგიური173 თვალსაზრისით. 

 
169 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, სტანდარტები, პარა. 54. ხელმისაწვდომია შემდეგ 

მისამართზე: <https://rm.coe.int/16806ce96b  >, [ბოლოს ნანახია: 05.03.2021]. 
170 2021 წლის 3 დეკემბერს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური 

სამსახურიდან №290832/01 წერილით გვეცნობა, რომ: №5, №14, №15 და №17 პენიტენციურ 

დაწესებულებებში მოეწყო ახალი სპორტული მოედნები; სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა №2, №5 და 

№10 პენიტენციური დაწესებულებების საკნებში; №2 პენიტენციურ დაწესებულებაში გარემონტდა 

სველი წერტილები; №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში გარემონტდა საკნებში არსებული სველი 

წერტილები; №15 პენიტენციურ დაწესებულებაში გარემონტდა საშხაპე ოთახები. 
171 №15 პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმართა განთავსების ლიმიტია 1 388; პატიმართა 

რაოდენობა დადგენილ ლიმიტს 2021 წლის ყოველი თვის განმავლობაში აღემატებოდა, კერძოდ, №15 

პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმართა ყოველთვიური რაოდენობა შემდეგი იყო: იანვარი - 1 840, 

თებერვალი - 1 802, მარტი - 1 829, აპრილი - 1 769, მაისი - 1 822, ივნისი - 1 831, ივლისი - 1 958, აგვისტო - 1 

954, სექტემბერი - 1 911, ოქტომბერი - 1 874, ნოემბერი - 1 885, დეკემბერი - 1 841. ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: <https://www.geostat.ge/media/42960/danarti_dekemberi_2021.pdf>  

[ბოლოს ნანახია: 14.02.2022]. 
172 №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმართა განთავსების  ლიმიტია 2 426; პატიმართა 

რაოდენობა დადგენილ ლიმიტს 2021 წლის ყოველი თვის განმავლობაში აღემატებოდა, კერძოდ, №8 

პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმართა ყოველთვიური რაოდენობა შემდეგი იყო: იანვარი - 2 613, 

თებერვალი - 2 710, მარტი - 2 706, აპრილი - 2 788, მაისი - 2 821, ივნისი - 2 843, ივლისი - 2 723, აგვისტო - 

2 727, სექტემბერი - 2 725, ოქტომბერი - 2 728, ნოემბერი - 2 733, დეკემბერი - 2 658; ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: <https://www.geostat.ge/media/42960/danarti_dekemberi_2021.pdf > 

[ბოლოს ნანახია: 14.02.2022]. 
173 მსჯავრდებულთა სიმრავლისა და სათანადო განიავების შეუძლებლობის გამო, ჰაერი გაჯერებულია 

თამბაქოს კვამლით; ასეთ პირობებში რთულია სანიტარიულ–ჰიგიენური პირობების დაცვა და 

მაღალია ინფექციური დაავადებების გავრცელების საშიშროება.   

https://rm.coe.int/16806ce96b
https://www.geostat.ge/media/42960/danarti_dekemberi_2021.pdf
https://www.geostat.ge/media/42960/danarti_dekemberi_2021.pdf
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საანგარიშო პერიოდში, პენიტენციურ დაწესებულებებში კვლავ პრობლემური იყო 

საკნებში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების174, ვენტილაციის175, 

განათების176 და ყველა მსჯავრდებულისთვის პატიმრობის კოდექსის მე–15 მუხლით 

დადგენილი 4 კვ.მ. მინიმალური ფართობის177 უზრუნველყოფის საკითხი. ასევე, 

დღემდე შეუსრულებელია სახალხო დამცველის არაერთ ანგარიშში გაცემული 

წინადადება ბრალდებულების მინიმალურ საცხოვრებელ ფართობად 4 კვ.მ.–ის 

განსაზღვრასთან დაკავშირებით.  

2020 წლის ივლისში დაიწყო ოზურგეთის რაიონის დაბა ლაითურში მდებარე 

პენიტენციური დაწესებულების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 

რომლის დამთავრება 2022 წლის ზაფხულში იგეგმება.178 როგორც სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის შემაჯამებელ ანგარიშშია 

მითითებული, დაბა ლაითურის შერეული რისკის პენიტენციური დაწესებულება 

პირველი საპატიმრო იქნება საქართველოში, რომელიც თავისი ინფრასტრუქტურული 

შესაძლებლობებით, რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის მიზანს სრულყოფილად 

მოემსახურება. ამავე ანგარიშის მიხედვით, მომავალში გათვალისწინებულია 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება - იგეგმება რამდენიმე ახალი, 

მცირე ზომის (600-700 მსჯავრდებულზე გათვლილი) დახურული ტიპის, თანამედროვე 

ევროპული სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობა, 

რომლებიც რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის მიზნის მიღწევის შესაბამის პირობებს 

შექმნის და რომელთა საპროექტო სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა. 

მიგვაჩნია, რომ საჭიროა ზომების მიღება ნორმალიზაციის პრინციპზე179 დაფუძნებული 

ისეთი მცირე და დაბალანსებული ინფრასტრუქტურის მქონე პენიტენციური 

დაწესებულებების შესაქმნელად, სადაც უზრუნველყოფილი იქნება პატიმართა 

რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციისთვის აუცილებელი გარემო. ამასთანავე, 

 
174 არ არის დამაკმაყოფილებელი სანიტარიულ–ჰიგიენური მდგომარეობა №8 და №17  პენიტენციურ 

დაწესებულებებში, სადაც გავრცელებულია ტარაკნები. №8 დაწესებულების შიდა კლასიფიკაციის 

საკნები ნაწილობრივ მიწის საფარს ქვეშაა მოქცეული, საკნებში შეინიშნება სინესტე. №8 

დაწესებულების ე.წ. უსაფრთხო და სამარტოო საკნებსა და დერეფანში წყალგაყვანილობის 

გაუმართაობის გამო შეინიშნება სინესტე. 
175 №6 დაწესებულების საცხოვრებელ, №8 დაწესებულების საცხოვრებელ და ე.წ. უსაფრთხო საკნებში 

ხელოვნური ვენტილაცია არ არის საკმარისი, ამავე დაწესებულების სამარტოო საკნებსა და შიდა 

კლასიფიკაციის  საკნებში, ასევე, №17 დაწესებულების საცხოვრებელ საკნებში ხელოვნური 

ვენტილაცია საერთოდ არ არის. ხელოვნური ვენტილაცია ასევე არაა საკმარისი №2 დაწესებულების 

საცხოვრებელ, შიდა კლასიფიკაციის, სამარტოო საკნებსა და საშხაპეებში. №2, №3, №6, №8 

დაწესებულებების დეესკალაციის ოთახებში არ იღება ფანჯრები, შესაბამისად, ბუნებრივი 

ვენტილაცია პატიმრებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. 
176 №3 დაწესებულების საცხოვრებელ საკნებში, ასევე, №2 და №8 დაწესებულებების შიდა 

კლასიფიკაციის საკნებში, ე.წ. უსაფრთხო და სამარტოო საკნებში, ბუნებრივი განათება არ არის 

საკმარისი. 
177 №2, №8, №14, №15 და №17 დაწესებულებები. 
178 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიში, გვ. 5 

<https://bit.ly/3IE9fjk> [ბოლოს ნანახია: 09.12.2021]. 
179 ნორმალიზაციის პრინციპის შესაბამისად, ცხოვრება ციხეში შეძლებისდაგვარად უნდა 

უახლოვდებოდეს საზოგადოებაში ცხოვრების პოზიტიურ ასპექტებს, ციხის ევროპული წესები, 

ნაწილი პირველი, მე-5 პრინციპი. 

https://bit.ly/3IE9fjk
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მნიშვნელოვანია, რომ სახალხო დამცველს მიეცეს სამინისტროს მიერ მომზადებული 

მცირე ზომის დაწესებულებების კონცეფციის გაცნობისა და საკუთარი მოსაზრებების 

წარდგენის შესაძლებლობა. 

2.8.2. დღის განრიგი და სარეაბილიტაციო აქტივობები 

თავისუფლებააღკვეთილ პირთა კეთილდღეობისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 

დაწესებულებაში სხვადასხვა საქმიანობის დამაკმაყოფილებელი პროგრამის 

არსებობას (დასაქმება, განათლება, სპორტი და ა.შ). ეს ეხება ყველა ტიპის 

დაწესებულებას, სადაც იმყოფებიან, როგორც ბრალდებულები, ისე მსჯავრდებულები. 

წამების პრევენციის ევროპულ კომიტეტს მიაჩნია, რომ აუცილებელია, თავისუფლების 

აღკვეთის დაწესებულებებში პატიმრებმა შეძლონ დღის არსებითი ნაწილის (8 საათი 

ან მეტი) საკნის გარეთ გატარება და ამ დროის დათმობა სხვადასხვა სახის სასარგებლო 

საქმიანობისთვის. ამასთანავე, დაწესებულებებში არსებული რეჟიმი უნდა იყოს 

კეთილგანწყობილი.180  

პენიტენციურ სისტემაში პატიმართა მიმართ მოპყრობის მიზანია მათი გამოსწორება 

და სოციალური რეაბილიტაცია.181 პენიტენციურ სისტემაში, წლებია, გამოწვევად რჩება 

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაცია.182 საქართველოში 

ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ეპიდემიის ფონზე, პენიტენციურ სისტემაში 

კიდევ უფრო შეიზღუდა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის კუთხით გატარებული 

ღონისძიებები და არსებული რთული მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა.183 2020 

წლის ანგარიშში, სახალხო დამცველმა გასცა რეკომენდაცია, რომლითაც, პენიტენციურ 

დაწესებულებებში, სოციალური მუშაკების და ფსიქოლოგების, ინფექციის 

კონტროლის წესების მაქსიმალური დაცვით დაშვებას მოითხოვდა, რათა მათ 

დაწესებულების შესაბამისი სამსახურების დახმარებით/ხელშეწყობით 

უზრუნველეყოთ ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში ახალი და მრავალფეროვანი 

სარეაბილიტაციო აქტივობების დანერგვა. სახალხო დამცველი ასევე მოითხოვდა 

სარეაბილიტაციო აქტივობებში მსჯავრდებულთა ჩართვის შესაძლებლობების 

გაზრდას. რეკომენდაცია ნაწილობრივ შესრულდა.  

2021 წლის ზაფხულიდან ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში დაუშვეს სოციალური 

მუშაკები და ფსიქოლოგები, რაც მისასალმებელია. 2021 წელს, 2020 წელთან 

შედარებით, ასევე შეიმჩნეოდა რესოციალიზაცია–რეაბილიტაციის კუთხით 

მდგომარეობის მცირედით გაუმჯობესების ტენდენცია. რეაბილიტაცია-

რესოციალიზაციის თვალსაზრისით მდგომარეობა ისევ მძიმე იყო განსაკუთრებული 

რისკის დაწესებულებებში.184 დახურული და განსაკუთრებული რისკის 

 
180 წამების და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის პრევენციის ევროპული 

კომიტეტი (СPT), მე-2 ზოგადი ანგარიში, CPT/Inf(92)3, სტრასბურგი, ევროპის საბჭო, 1992, პუნქტი 47.  
181 სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი, მუხლი 10.  
182იხილეთ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წლიური ანგარიშები, რომლებიც ხელმისაწვდომია 

შემდეგ მისამართზე: <https://www.ombudsman.ge/geo/tsliuri-angarishebi> [ბოლოს ნანახია: 11.11.21].  
183 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:  

<https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021111112020776878.pdf > [ბოლოს ნანახია: 11.11.21]. 
184 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2021 წლის თვეების სტატისტიკა.  

https://www.ombudsman.ge/geo/tsliuri-angarishebi
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021111112020776878.pdf
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თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფ პატიმრებს, არათუ სასარგებლო და 

მიზანმიმართულ აქტივობებში მონაწილეობის მიღება არ შეეძლოთ, არამედ 

სასეირნოდაც კვლავ მხოლოდ 1 საათამდე დროით გაჰყავდათ.  

სსიპ-მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციით185, 2021 წელს პენიტენციურ დაწესებულებებში 

სხვადასხვა სახის პროფესიული განათლების, ენის, კომპიუტერული პროგრამების 

შემსწავლელი ტრენინგ პროგრამები და სხვადასხვა აქტივობები ჩატარდა.   

№2 პენიტენციურ დაწესებულებაში, ქართული, ინგლისური და რუსული ენის 

შემსწავლელი კურსები ჩატარდა. 186 №3 დაწესებულებაში ინგლისური ენის 

შემსწავლელი კურსი ჩატარდა.187 სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო ღონისძიებები 

გაიმართა №5 პენიტენციურ დაწესებულებაში.188 №6 პენიტენციურ დაწესებულებაში 

დაინერგა IT-ის მომზადების, ინგლისური ენისა და პროფესიული ორიენტაციის (უვადო 

მსაჯვრდებულებისთვის) კურსები.189 №8 დაწესებულებაში ჩატარდა აგრარული 

განათლების კურსები: მეფუტკრეობა, გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლა, 

მეღვინეობა, მევენახეობა, მცენარეთა დაცვა, ხორბლის მოვლა-მოყვანა და თხილის 

მოვლა. ასევე, ჩატარდა პროფესიული ორიენტიაციის კურსი (უვადო 

მსჯავრდებულებისთვის) და პროფესიული კურსი ,,მცირე ბიზნესის მწარმოებელი“.190 10 

მსჯავრდებული მონაწილეობდა დასაქმების პროგრამაში - დიგიტალიზაცია. სასოფლო-

სამეურნეო პროექტში ჩართული იყო 9 მსჯავრდებული (დასაქმების პროგრამა); 

ტელესკოლა (ქართული ენის შემსწავლელი კურსი) - არხზე წვდომა აქვს 

დაწესებულების ყველა მსჯავრდებულს.  

№11 პენიტენციური დაწესებულებაში ჩატარდა ინგლისური, ქართული, რუსული და 

გერმანული ენის შემსწავლელი კურსები. ასევე ზოგადი უნარების,  ხის სათამაშოების 

დამზადების ტექნიკისა და გრაფიკული დიზაინის შემსწავლელი კურსები.191 საჯარო 

შეხვედრა გაიმართა ფსიქოლოგთანაც, რომელშიც მონაწილეობდა 20 მსჯავრდებული. 

№14 პენიტენციურ დაწესებულებაში ჩატარდა გრაფიკული დიზაინისა და მართვის 

მოწმობის თეორიული კურსი. პროფესიული კურსი „მცირე ბიზნესის მწარმოებელი“ და 

 
185 2021 წლის 8 ნოემბერს გაგზავნილ № 03-4/10631 წერილზე 2021 წლის 3 დეკემბერს მიღებული № 

01/566 03/ პასუხი.  
186 მონაწილეობდა 11 სრულწლოვანი და 6 არასრუწლოვანი მსჯავრდებული, №2 დაწესებულებაში 

ოქტომბრის ბოლოს ირიცხებოდა 563 მსჯავრდებული.  
187 მონაწილეობდა 4 მსჯავრდებული, №3 დაწესებულებაში ოქტომბრის ბოლოს ირიცხებოდა 44 

მსჯავრდებული.  
188 დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ თავში: ქალი პატიმრების უფლებრივი მდგომარეობა.  
189 მონაწილეობდა 11 მსჯავრდებული, №6 დაწესებულებაში ოქტომბრის ბოლოს ირიცხებოდა 166 

მსჯავრდებული.  
190 მონაწილეობდა 56 მსჯავრდებული, №8 დაწესებულებაში ოქტომბრის ბოლოს ირიცხებოდა 1 262 

მსჯავრდებული.  
191მონაწილეობდა 92 მსჯავრდებული, №11 დაწესებულებაში ოქტომბრის ბოლოს ირიცხებოდა 23 

მსჯავრდებული. 
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ქართული ენის შემსწავლელი კურსი.192 ასევე, გაიმართა ონლაინ ჩართვა/შეხვედრა 

საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, რომელშიც მონაწილეობდა 15 მსჯავრდებული.  

№15 პენიტენციური დაწესებულებაში ჩატარდა კომპიუტერული გრაფიკის, 

ინგლისური ენის, პროფესიული ორიენტაციისა (უვადო მსჯავრდებულებისთვის) და  

მცირე ბიზნესის მწარმოებლის კურსები.193 №16 პენიტენციურ დაწესებულებაში 

ჩატარდა შემდეგი კურსები: გერმანული ენის შემსწავლელი კურსი; კომპიუტინგი-

ინფორმაციული წიგნიერება; მართვის მოწმობის თეორიული კურსი; პროფესიული 

კურსი „ბუღალტერია“; ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი; პროფესიული კურსი 

„მცირე ბიზნესის მწარმოებელი“;194 ასევე, გაიმართა ონლაინ ჩართვა/შეხვედრა 

თელავის ისტორიულ მუზეუმში, რომელშიც  მონაწილეობდა 50 მსჯავრდებული. 

სახალხო დამცველი, ერთ-ერთი რეკომენდაციით, ყველა პენიტენციურ 

დაწესებულებაში განსაკუთრებულ პირობებში სარეაბილიტაციო აქტივობების 

ჩატარების ალტერნატიული შესაძლებლობების გამოყენებას მოითხოვდა. 

რეკომენდაცია ნაწილობრივ შესრულდა. სახალხო დამცველი მიესალმება 

მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის მიერ, 

პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების ფონზე, ზოგიერთი აქტივობის არსებულ 

ვითარებასთან ადაპტირებასა და დისტანციურად განხორციელებას. მიუხედავად ამისა, 

აღსანიშნავია, რომ დაწესებულებებში რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის კუთხით 

გატარებულ ღონისძიებებს კვლავ ფრაგმენტული ხასიათი აქვს და არ არის დანერგილი 

ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში. ამასთანავე, მცირეა ამ ღონისძიებებში ჩართულ 

პატიმართა რაოდენობა. ნელსონ მანდელას წესების თანახმად, სასჯელის სახით 

თავისუფლების აღკვეთის, ან ნებისმიერი მსგავსი ღონისძიების დანიშვნის მიზანი, 

საბოლოოდ, დანაშაულისაგან საზოგადოების დაცვა და რეციდივის შემცირებაა. ამ 

მიზნის მიღწევა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ პენიტენციურ 

დაწესებულებაში გატარებული პერიოდი, შეძლებისდაგვარად, უზრუნველყოფს 

გათავისუფლების შემდეგ ამ პირთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციას, ისე, რომ მათ 

შეძლონ კანონმორჩილი ცხოვრება და საკუთარი არსებობის უზრუნველყოფა.195 

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 დახმარება. აუცილებელია, 

რომ ყველა მსგავსი პროგრამა, აქტივობა და მომსახურება პატიმარს მისი 

ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით მიეწოდებოდეს.196  

 
192 მონაწილეობდა 44 მსჯავრდებული, №14 დაწესებულებაში ოქტომბრის ბოლოს ირიცხებოდა 682 

მსჯავრდებული. 
193 მონაწილეობდა 18 მსჯავრდებული, №15 დაწესებულებაში ოქტომბრის ბოლოს ირიცხებოდა 1874 

მსჯავრდებული. 
194 მონაწილეობდა 137  მსჯავრდებული, №16 დაწესებულებაში ოქტომბრის ბოლოს ირიცხებოდა 183 

მსჯავრდებული.  
195 ნელსონ მანდელას წესები, წესი 4.1.  
196 ნელსონ მანდელას წესები, წესი 4.2. 
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მიღებული ოფიციალური ინფორმაციით,197 2021 წელს, პენიტენციურ 

დაწესებულებებში სასჯელის მოხდის 235 ინდივიდუალური გეგმა შემუშავდა, რაც 

მნიშვნელოვნად აღემატება წინა წლების198 მონაცემებს, თუმცა მაჩვენებელი კვლავ 

უკიდურესად დაბალია, რადგან ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საერთო 

რაოდენობის მხოლოდ 3.2%-ს მოიცავს.199 პენიტენციურ სისტემაში გათვალისწინებული 

ღონისძიებების წარმატებულად განხორციელებისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ 

შეძლებისდაგვარად, თითოეული პატიმარი ინდივიდად განიხილებოდეს. ყველა 

პატიმარმა რომ მსგავს ღონისძიებებში მიიღოს მონაწილეობა, ეს ვერც ქმედითი იქნება 

და ვერც შედეგს გამოიღებს. ზოგიერთმა, შეიძლება, წერა-კითხვა არ იცოდეს, 

ზოგიერთი კი, შეიძლება, დაწესებულებაში მოხვედრამდე სხვებს ასწავლიდა; 

ზოგიერთი დაწესებულებაში ქუჩიდან ხვდება, ზოგს კი, გარეთ ოჯახი და სამსახური 

ელოდება. შესაბამისად, სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაგეგმვისას, საჭიროა 

პატიმრების წარმომავლობისა და ინდივიდუალური გარემოებების მხედველობაში 

მიღება.200 სარეაბილიტაციო პროგრამები მაშინ არის შედეგიანი, როდესაც 

მსჯავრდებულების და მათი მდგომარეობის ყოველმხრივ შეფასებას ემყარება. ასეთი 

შეფასება უნდა ჩატარდეს მსჯავრდებულის პენიტენციურ დაწესებულებაში 

მოთავსებისთანავე, შეძლებისდაგვარად, მალე და უნდა იყოს მსჯავრდებულის მიმართ 

შემუშავებული ყოველმხრივი და ინდივიდზე მორგებული ჩარევის გეგმის საფუძველი. 

ქმედითი ჩარევა ემყარება პროგრამის განხორციელების მეთოდებს და სათანადოდ 

მომზადებულ პერსონალს, რომელსაც აქვს საჭირო უნარები და ცოდნა ჩარევის 

დასაგეგმად და განსახორციელებლად.201 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად 

დადგინდა, რომ დაწესებულებებში რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის კუთხით 

გატარებულ ღონისძიებებს ფრაგმენტული ხასიათი აქვს და არ არის მორგებული 

მსჯავრდებულთა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე. კერძოდ, დაწესებულებაში 

მსჯავრდებულების მოთავსებისთანავე არ ხდება ყოველმხრივი და ინდივიდზე 

მორგებული გეგმის ჩამოყალიბება. ჩატარებული სარეაბილიტაციო აქტივობები ყველა 

პატიმრისთვის იდენტურია, ხოლო სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაგეგმვისას არ 

არის გათვალისწინებული პატიმართა ინტერესის სფეროები, ასევე, სხვადასხვა 

 
197 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2021 წლის 18 ნოემბრის  №276853/0118 პასუხი.   

№2 პენიტენციური დაწესებულება - 10, №3 პენიტენციური დაწესებულება - 1, №5 პენიტენციური 

დაწესებულება - 44, №6 პენიტენციური დაწესებულება - 10, №8 პენიტენციური დაწესებულება - 40, 

№10 პენიტენციური დაწესებულება - 9, №11 პენიტენციური დაწესებულება - 38, №15 პენიტენციური 

დაწესებულება - 5, №16 პენიტენციური დაწესებულება - 65, №17 პენიტენციური დაწესებულება - 12. 
198 2020 წელს, პენიტენციურ დაწესებულებებში სასჯელის მოხდის 85 ინდივიდუალური გეგმა შედგა, 

ხოლო 2019 წელს - 84.  
199 2021 წლის ოქტომბრის ბოლოს, 13 პენიტენციურ დაწესებულებაში სულ 7 317 მსჯავრდებული 

ირიცხებოდა, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:<https://bit.ly/3r1dIXm> [ბოლოს 

ნანახია: 10.12.21].  
200 ე. კოილი, ციხის მართვა ადამიანის უფლებების მიდგომით: სახელმძღვანელო ციხის 

პერსონალისთვის, მე-2 გამოცემა, ლონდონი, პენიტენციურ სწავლებათა საერთაშორისო ცენტრი, 2009, 

გვ. 89.  
201 გაერთიანებული ერების ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისი, შესავალი 

სახელმძღვანელო, გვ. 32.  

https://bit.ly/3r1dIXm
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აქტივობაში მეტი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, ხშირად არ გამოიყენება 

წახალისების ფორმები.  

სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციით202, ყველა 

არასრულწლოვანი მსჯავრდებული ჩართულია სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური 

დაგეგმვის პროცესში, რომლის ფარგლებშიც მულტიდისციპლინური მიდგომით ხდება 

მსჯავრდებულის ბიოფსიქოსოციალური შეფასება, გამოკვეთილი საჭიროებების 

გათვალისწინებით სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის შედგენა და 

არასრულწლოვნის ჩართვა მიზნობრივ ინტერვენციებში. შემუშავდა ,,არასრულწლოვან 

ბრალდებულთა შეფასების ფორმა და ინდივიდუალური გეგმა“, რაც გულისხმობს 

არასრულწლოვანი ბრალდებულის შეფასებას და ინდივიდუალურ საჭიროებებზე 

მორგებული მოკლევადიანი გეგმის შედგენას. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ამ ფორმის 

პილოტირება. სახალხო დამცველი მიესალმება არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან 

სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის პილოტირების პროცესს, რასაც 

აუცილებლად დააკვირდება და შეაფასებს მომდევნო მონიტორინგის ვიზიტებისას.  

წამების პრევენციის კომიტეტი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ ყველა პატიმარს, 

გამონაკლისის გარეშე (მათ შორის, დასჯის მიზნით სამარტოო საკანში მყოფთაც),  

უნდა მიეცეთ ყოველდღიურად სუფთა ჰაერზე გასეირნებისა და ფიზიკური ვარჯიშის 

შესაძლებლობა. ამასთანავე, სუფთა ჰაერზე გასეირნებისა და ვარჯიშისთვის 

არსებული ინფრასტრუქტურისთვის გამოყოფილი უნდა იყოს საკმარისი სივრცე და 

უამინდობის დროს, შეძლებისამებრ, უზრუნველყოფილი იყოს თავშესაფარი.203 

სახალხო დამცველი, ერთ-ერთი რეკომენდაციით, დახურული და განსაკუთრებული 

რისკის დაწესებულებებში მყოფი პატიმრებისთვის სუფთა ჰაერზე 1 საათზე მეტი ხნით 

ყოფნის შესაძლებლობის მიცემას მოითხოვდა. ამასთანავე, სახალხო დამცველი 

მოითხოვდა, რომ №2 და №8 დაწესებულებებში მყოფი პატიმრებისთვის მიეცათ 

საშუალება, დღის განრიგით გათვალისწინებულ დროს გასეირნების უფლებით 

ესარგებლათ. ეს რეკომენდაციები არ შესრულებულა. დახურული და განსაკუთრებული 

რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფ პატიმრებს, წინა წლების 

მსგავსად, არ ეძლევათ 1 საათზე მეტი ხნით გასეირნების უფლება. დღის განმავლობაში 

მხოლოდ ერთსაათიანი გასეირნების შესაძლებლობის ფონზე, №2 და №8 

დაწესებულებებში ასევე პრობლემურია დღის განრიგით გათვალისწინებულ დროს 

გასეირნება. პატიმრების უმრავლესობას სეირნობის სურვილი არ აქვს. ამის მიზეზი კი, 

ძირითადად ის არის, რომ დილის 6:00-7:00 საათი სეირნობისათვის ძალიან ადრეა, და 

არც სასეირნო სივრცეა მოწყობილი შესაბამისი ინვენტარით. №8 დაწესებულებაში 

სასეირნო სივრცეები შენობის სახურავზეა მოწყობილი. პატიმრების თქმით, მათთვის 

არ არის საინტერესო იქ დროის გატარება, რადგან სასეირნო სივრციდან ცის გარდა 

არაფერი ჩანს, არც ბუნებასთან კონტაქტის საშუალებაა. შესაბამისად, აუცილებელია, 

პენიტენციურ დაწესებულებებში სუფთა ჰაერზე ყოფნისა და ვარჯიშისთვის შეიქმნას 

სათანადო პირობები, მოეწყოს ეზოები სავარჯიშო ინვენტარით, ამასთანავე, დახურულ 

 
202 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2021 წლის 8 ნოემბრის №266974/01  პასუხი.  
203 წამების და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის პრევენციის ევროპული 

კომიტეტი (СPT), მე-2 ზოგადი ანგარიში, CPT/Inf(92)3, სტრასბურგი, ევროპის საბჭო, 1992, პუნქტი 48.  
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და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში 

გაიზარდოს ყოველდღიურად სუფთა ჰაერზე ყოფნის ხანგრძლივობა. 

პენიტენციურ სისტემაში მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება საკმარისი რაოდენობისა და 

სათანადო კვალიფიკაციის მქონე პერსონალი. სახალხო დამცველი, წლებია, გასცემს 

რეკომენდაციას, პენიტენციურ დაწესებულებებში სოციალური მუშაკებისა და 

ფსიქოლოგების რაოდენობის დაბალანსების თაობაზე, პატიმართა რაოდენობასთან, 

სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების რაოდენობის გაზრდის გზით. სამწუხაროდ, 

რეკომენდაცია არ შესრულებულა. მონიტორინგების ვიზიტებისას აშკარა იყო 

სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების სიმცირე, რასაც არც პენიტენციური 

დაწესებულებების თანამშრომლები უარყოფდნენ. სახალხო დამცველი ასევე 

მოითხოვდა იმ სოციალური მუშაკების გადამზადებას, რომელთაც არ აქვთ სოციალური 

მუშაობის სფეროში ბაკალავრის, მაგისტრის/მაგისტრთან გათანაბრებული, ან 

დოქტორის აკადემიური ხარისხი. მიღებული ინფორმაციით204, მიმდინარე წელს 

სოციალური მუშაობის სერტიფიცირების პროგრამა 19-მა სოციალურმა მუშაკმა 

(შემთხვევის ადმინისტრატორი) გაიარა, რასაც სახალხო დამცველი დადებითად 

აფასებს და იმედოვნებს, რომ ეს პროცესი აქტიურად გაგრძელდება. 

სარეაბილიტაციო აქტივობებში პატიმართა მონაწილეობას ასევე უშლის ხელს ისეთი 

ფაქტორები, როგორიცაა კრიმინალური სუბკულტურა და პატიმრებში მოტივაციის 

არარსებობა. არაფორმალური წესების გამო სარეაბილიტაციო აქტივობებში ჩართვაზე 

უარის მიზეზი სხვა პატიმრების გავლენის ქვეშ მოქცევაა, ვინაიდან ასეთ აქტივობებში 

მონაწილეობა გარკვეული ჯგუფის პატიმრებისთვის მიუღებელია. შესაბამისად, 

მნიშვნელოვანია ასეთი მსჯავრდებულების გამოვლენა, მათი რისკებისა და 

საჭიროებების შეფასება და მათთან ინდივიდუალური მუშაობა. სპეციალურ 

პრევენციულ ჯგუფთან გასაუბრებისას პატიმრები წუხდნენ, რომ წახალისებული არ 

არის მათი ჩართულობა სხვადასხვა აქტივობაში. სახალხო დამცველს მნიშვნელოვნად 

მიაჩნია, რომ სოციალური განყოფილებების თანამშრომლებმა აქტიურად იმუშაონ 

პატიმრების წასახალისებლად, რათა მათ გაუჩნდეთ სხვადასხვა აქტივობაში ჩართვის 

მოტივაცია. საუკეთესო მოტივატორი პატიმრებისთვის იქნება ისეთი აქტივობების 

შეთავაზება, რომლებიც უშუალოდ აისახება დარჩენილი სასჯელის ვადის შემცირებაზე 

ან სასჯელის სახის შეცვლაზე.  

სახალხო დამცველი, ერთ-ერთი რეკომენდაციით, პატიმრებისთვის სხვადასხვა 

სარეაბილიტაციო აქტივობაში ჩართვის მოტივაციის შესაქმნელად, მოითხოვდა ისეთი 

მექანიზმის შემოღებას, რომელიც უშუალო გავლენას მოახდენდა დარჩენილი 

სასჯელის ვადის შემცირებაზე ან სასჯელის სახის შეცვლაზე. სამწუხაროდ, ეს 

რეკომენდაცია არ შესრულებულა. მიღებული ინფორმაციით205, დაწყებულია მუშაობა 

მექანიზმის შემუშავებაზე, რომელიც გაზრდის მსჯავრდებულების სხვადასხვა 

სარეაბილიტაციო პროგრამაში ჩართვის მოტივაციას და გავლენას მოახდენს 

დარჩენილი სასჯელის ვადის შემცირებაზე ან სასჯელის სახის შეცვლაზე. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი მექანიზმი აქტიურად გამოიყენებოდეს 

 
204 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2021 წლის 8 ნოემბრის №266974/01  პასუხი. 
205 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2021 წლის 8 ნოემბრის №266974/01  პასუხი. 
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სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხული მსჯავრდებულების მიმართ, რათა, ერთი მხრივ, 

დაფასდეს მათი ძალისხმევა/შრომა და მეორე მხრივ, ასეთმა მიდგომამ შექმნას მყარი 

მოტივაცია იმ მსჯავრდებულებისთვის, რომლებსაც სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის, 

ციხის კრიმინალური სუბკულტურის გავლენით, უჭირთ სამეურნეო სამსახურში 

ჩართვის გადაწყვეტილების მიღება. სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ სპეციალური 

პენიტენციური სამსახური აქტიურ ნაბიჯებს გადადგამს ამ რეკომენდაციის 

შესასრულებლად.  

2.9. მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი პირები  

2.9.1. ქალი პატიმრების უფლებრივი მდგომარეობა №5 პენიტენციურ 

დაწესებულებაში206 

№5 პენიტენციური დაწესებულება (ქალთა სპეციალური დაწესებულება) ქალთა 

პატიმრობის, ნახევრად ღია და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებაა, სადაც განთავსებულნი არიან ქალი ბრალდებულები და 

მსჯავრდებულები, მათ შორის, ქალი არასრულწლოვნები.207 ბრალდებულთა და 

მსჯავრდებულთა განთავსების ლიმიტია 867 ბრალდებული/მსჯავრდებული.208 2021 

წლის სექტემბერში ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რაოდენობა იყო 320.209  

პატიმრობის პირობები 

№5 დაწესებულებაში ბოლო პერიოდში სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოები 

ჩატარდა. გარემონტდა თანამშრომელთა სასადილო ოთახები, სარემონტო სამუშაოები 

ჩატარდა საკნებში; მოეწყო სასადილო თანამშრომლებისთვის; დედათა და ბავშვთა 

საცხოვრებელთან მოეწყო საბავშვო ბაღი; ასევე დამონტაჟდა სავარჯიშო ინვენტარი; 

მოეწყო ახალი სპორტული მოედნები ხელოვნური საფარით; სახალხო დამცველის 

რეკომენდაციის თანახმად, მოეწყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა საოჯახო პაემნის 

უზრუნველსაყოფად; სახალხო დამცველი მიესალმება „A“ კორპუსში მცხოვრები 

პატიმრებისთვის სალონის გახსნას, რაც ასევე იყო სახალხო დამცველის 

რეკომენდაცია.210  

 
206 №5 პენიტენციურ დაწესებულებაში მონიტორინგის ვიზიტი მიმდინარეობდა 2021 წლის 6 - 10 

სექტემბრის ჩათვლით.  
207 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს  №116 

ბრძანება, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №5 პენიტენციური 

დაწესებულების დებულების დამტკიცების შესახებ.  
208 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №106  

ბრძანება, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური 

დაწესებულებების შესახებ.  
209 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, სისხლის სამართლის ერთიანი ანგარიში, 2021 

წლის სექტემბერი, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: <https://bit.ly/3IEG7rR> [ბოლოს ნანახია: 

12.11.21].  
210 საქართველოს სახალხო დამცველი, პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ანგარიში №5 პენიტენციური 

დაწესებულების მონიტორინგის შესახებ, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: 

<https://bit.ly/3IyCCn1> [ბოლოს ნანახია: 03.01.22].  

https://bit.ly/3IEG7rR
https://bit.ly/3IyCCn1
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სახალხო დამცველი მიესალმება №5 პენიტენციურ დაწესებულებაში ჩატარებულ 

სამუშაოებს და იმედოვნებს, რომ ეს პროცესი უფრო ინტენსიურად გაგრძელდება. 

მნიშვნელოვანია, რომ ეტაპობრივად განახლდეს მთლიანი ინფრასტრუქტურა. 

დადებითად უნდა აღინიშნოს დაწესებულებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთათვის ადაპტირებული საკნის არსებობა, თუმცა იმ პირობებში, როდესაც 

დაწესებულების მთლიანი ინფრასტრუქტურა არ არის ადაპტირებული, რთულია 

ადაპტირებული საკნიდან დაწესებულების ეზოში ან სხვა ტერიტორიაზე 

დამოუკიდებლად გადაადგილება.    

სახალხო დამცველის რიგი რეკომენდაციების შესრულების მიზნით გადადგმული 

ნაბიჯების მიუხედავად, სამწუხაროა, რომ ფიზიკური გარემოს კუთხით გაცემული 

რეკომენდაციების211 დიდი ნაწილი არ შესრულებულა. სახალხო დამცველის 

რეკომენდაციის მიუხედავად, „C“ და „D“ კორპუსების ტერიტორიისგან განსხვავებით, „A“ 

კორპუსში ისევ არ არის განთავსებული კომპიუტერები, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, 

რომ პატიმრებს თავიანთ კორპუსშიც შეეძლოთ სხვადასხვა სასწავლო, შემეცნებითი 

თუ გასართობი პროგრამით სარგებლობა. სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა 

სამედიცინო ნაწილთან არსებულ პალატებში. პოსტოპერაციული პალატა ასევე არ არის 

ადაპტირებული პოსტოპერაციული პაციენტებისთვის. 

დადებითად უნდა აღინიშნოს ის, რომ №5 დაწესებულებაში გაიზარდა ტელეფონების 

რაოდენობა, მაგრამ საცხოვრებელი კორპუსების ეზოს გარე კედლებზე დამონტაჟებული 

ტელეფონის აპარატები კაბინებში არ განუთავსებიათ, რაც შესაძლებელს გახდიდა 

ტელეფონით სარგებლობას უამინდობის შემთხვევაშიც. ამასთანავე, დაწესებულების 

დახურული ტიპის ნაწილში, სატელეფონო აპარატები განთავსებული არ არის 

ადმინისტრაციის ოთახისგან მოშორებით, რითაც არ არის უზრუნველყოფილი საუბრის 

კონფიდენციალურობა.  

რეაბილიტაცია-რესოციალიზაცია 

ბანკოკის წესების შესაბამისად, ქალ პატიმრებს ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ 

დაბალანსებულ და მრავლისმომცველ პროგრამებზე, რომლებიც ითვალისწინებს 

გენდერისათვის შესაფერის საჭიროებებს.212 №5 პენიტენციურ დაწესებულებაში, სხვა 

დაწესებულებებთან შედარებით, წლების განმავლობაში უკეთესი მდგომარეობა იყო 

რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის კუთხით, თუმცა პანდემიამ №5 დაწესებულებაშიც 

შეამცირა სარეაბილიტაციო აქტივობები.213 სსიპ მსჯავრდებულთა პროფესიული 

მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის ინფორმაციით214, 2021 წელს, №5 

 
211 საქართველოს სახალხო დამცველი, პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ანგარიში №5 პენიტენციური 

დაწესებულების მონიტორინგის შესახებ (2016 წლის 26-27 აპრილი, 2017 წლის 26-31 იანვარი), 

ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: <https://bit.ly/3G0bqM7> [ბოლოს ნანახია: 12.11.21]. 
212 ბანკოკის წესები, წესი 43 (1). 
213 საქართველოს სახალხო დამცველი, პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ანგარიში №5 პენიტენციური 

დაწესებულების მონიტორინგის შესახებ (2016 წლის 26-27 აპრილი, 2017 წლის 26-31 იანვარი), 

ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: <https://www.ombudsman.ge/res/docs/2019040510101031353.pdf> 

[ბოლოს ნანახია: 12.11.21].  
214 2021 წლის 8 ნოემბერს გაგზავნილ № 03-4/10631 წერილზე 2021 წლის 3 დეკემბერს მიღებული №01/566 

03/ პასუხი.  

https://bit.ly/3G0bqM7
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2019040510101031353.pdf
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პენიტენციურ დაწესებულებაში, მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის 

მიზნით, შემდეგი აქტივობები ჩატარდა: ქართული ენის შემსწავლელი კურსი – 

მონაწილეობდა 19 მსჯავრდებული; ტრენინგ-კურსი „მეწარმეობა“ – 8 მსჯავრდებული; 

თექის დამუშავების მასტერკლასი – მონაწილეობდა 19 მსჯავრდებული; ტრენინგ-

კურსი „კომუნიკაცია“ – 12 მსჯავრდებული; თურქული ენის შემსწავლელი კურსი – 

მონაწილეობდა 21 მსჯავრდებული; გრაფიკული დიზაინი – მონაწილეობდა 16 

მსჯავრდებული; პროფესიული კურსი „მცირე ბიზნესის მწარმოებელი“ – 7 

მსჯავრდებული; პროფესიული კურსი „ბუღალტერია“ – 9 მსჯავრდებული; ინგლისური 

ენის შემსწავლელი კურსი – მონაწილეობდა 5 მსჯავრდებული; გერმანული ენის 

შემსწავლელი კურსი – მონაწილეობდა 5 მსჯავრდებული; პროფესიული ორიენტაცია 

(უვადო მსჯავრდებულებისთვის) – 2 მსჯავრდებული; მსჯავრდებულთა ნამუშევრების 

გამოფენა-გაყიდვა – მონაწილეობდა 32 მსჯავრდებული; ყვავილების სათბური – 

მონაწილეობდა 6 მსჯავრდებული (დასაქმების პროგრამა); ონლაინ ჩართვა/შეხვედრა ნ. 

ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიულ მუზეუმში – 

მონაწილეობდა 15 მსჯავრდებული. №5 პენიტენციური დაწესებულების პერსონალის 

მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, №5 ქალთა დაწესებულებაში ასევე ჩატარდა 

ფიტნეს ინსტრუქტორისა და იოგის კურსი.  

სახალხო დამცველი მიესალმება №5 ქალთა პენიტენციურ დაწესებულებაში 

პატიმართა რესოციალიზაციისა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის კუთხით 

ჩატარებულ აქტივობებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ აქტივობები და მასში ჩართული 

ბრალდებულების/მსჯავრდებულების რაოდენობა არ არის საკმარისი. აქვე, 

აღსანიშნავია ისიც, რომ მონიტორინგის ვიზიტის დროს მსჯავრდებულთა გარკვეული 

ნაწილი არ იყო ინფორმირებული დაწესებულებაში მიმდინარე სარეაბილიტაციო 

აქტივობებზე.  

აღსანიშნავია, რომ პანდემიამდე №5 პენიტენციურ დაწესებულებაში დაწყებული იყო 

სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის პილოტირება, რაც 2020 წელს შეჩერდა 

და როგორც მონიტორინგის ვიზიტის დროს გახდა ცნობილი, 2021 წელს  ისევ განახლდა. 

შემუშავდა სასჯელის მოხდის 44 ინდივიდუალური გეგმა,215 რაც კვლავ  დაბალია, 

რადგან მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობის მხოლოდ 16.2%-ს მოიცავს.216 სახალხო 

დამცველი იმედოვნებს, რომ ახალი წესის შესაბამისად,217 №5 პენიტენციურ 

 
215 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2021 წლის 18 ნოემბრის №276853/0118 პასუხი. №2 

პენიტენციური დაწესებულება - 10, №3 პენიტენციური დაწესებულება - 1, №5 პენიტენციური 

დაწესებულება - 44, №6 პენიტენციური დაწესებულება - 10, №8 პენიტენციური დაწესებულება - 40, 

№10 პენიტენციური დაწესებულება - 9, №11 პენიტენციური დაწესებულება - 38, №15 პენიტენციური 

დაწესებულება - 5, №16 პენიტენციური დაწესებულება - 65, №17 პენიტენციური დაწესებულება - 12. 
216 2021 წლის სექტემბრის მდგომარეობით, №5 პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებული იყო 272 

მსჯავრდებული, გვ. 58,  ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: <https://bit.ly/3r1e0xq> 

[ბოლოს ნანახია: 25.11.21]. 
217 2020 წლის 12 მარტს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №502 ბრძანებით დამტკიცდა 

სრულწლოვან მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის 

მიზნით, რისკისა და საჭიროებების შეფასების, აგრეთვე, ინდივიდუალური გეგმის მომზადების, 

განხორციელებისა და მონიტორინგის წესი (შემთხვევის მართვის წესი); წესის მიზანია სამინისტროს 

სისტემაში სრულწლოვან მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა მრავალმხრივი რისკების მართვა, 

რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის ხელშეწყობა მულტიდისციპლინური მიდგომის 

https://bit.ly/3r1e0xq
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დაწესებულებაში სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის პროცესში უფრო 

მეტი მსჯავრდებულის ჩართვა, 2022 წელს მაინც მოხერხდება. 

კონტაქტი გარე სამყაროსთან  

მონიტორინგის შედეგად გაირკვა, რომ ქალი მსჯავრდებულების შემთხვევაში, 

პრობლემას ქმნიდა არასრულწლოვან შვილებთან მინის ბარიერს მიღმა კომუნიკაციის 

საკითხი. ხშირად, რთული იყო იმის უზრუნველყოფა, რომ ბავშვი დედასთან არ 

მისულიყო და მინის ბარიერს მიღმა არ დაემყარებინა უშუალო კონტაქტი, ამას კი 

მოჰყვებოდა დედის კარანტინში ხანგრძლივი ვადით განთავსება, რაც ქალ პატიმრებს 

იძულებულს ხდიდა, საერთოდ უარი ეთქვათ მცირეწლოვან შვილებთან შეხვედრაზე, 

რაც მათთვის საკმაოდ რთული ემოციური გამოწვევა იყო. 

დედათა და ბავშვთა მდგომარეობა 

დაწესებულებაში ვიზიტის დროს, დედათა და ბავშვთა განყოფილებაში მოთავსებული 

იყო ერთი დედა და მცირეწლოვანი ბავშვი.  დედათა და ბავშვთა კორპუსის 

საცხოვრებელი პირობები და ჰიგიენური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. დედის 

განცხადებით, ბავშვი უზრუნველყოფილია გეგმური სამედიცინო მომსახურებით, 

საჭირო საკვებით და ჰიგიენური საშუალებებით.  სახალხო დამცველი უარყოფითად 

აფასებს იმ ფაქტს, რომ დედა არ არის ჩართული სარეაბილიტაციო აქტივობებში. 

კერძოდ, იმის გამო, რომ დაწესებულება ვერ უზრუნველყოფს მომვლელით, დედა ვერ 

ტოვებს ბავშვს და ვერ ერთვება სარეაბილიტაციო აქტივობებში. 

სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობა  

2021 წელს ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვით218 დგინდება, რომ დაბალია 

პროფილაქტიკური გამოკვლევებით  ქალ პატიმართა მოცვის მაჩვენებელიც. კოვიდ 19-

ის პანდემიამდე ქალთა ჯანმრთელობისათვის ისეთი მნიშვნელოვანი სკრინინგული 

გამოკვლევები, როგორებიცაა პაპ ტესტი და მამოგრაფია, ქალთა კონტიგენტის 

ნახევარსაც არ ჩატარებია (შესაბამისად, 40.0% და 43.3%). ისეთი მარტივი პროცედურის 

დაბალი მაჩვენებელი (35.1%), როგორიცაა მკერდის თვითგამოკვლევა, შეიძლება ქალ 

პატიმართა არაინფორმირებულობით აიხსნას. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია 

ქალთა შორის პროფილაქტიკური სამედიცინო კვლევების კლების ტენდენცია კოვიდ 19-

ის პანდემიის დროს. 2020 წლის მარტიდან 2021 წლის მარტამდე, პაპ ტესტი, მამოგრაფია 

და მკერდის თვითგამოკვლევა, ჩაუტარდა გამოკითხულ ქალ რესპონდენტთა, 

შესაბამისად, 15.4%, 16.9% და 27.8%-ს. ეს ტენდენცია 2021 წლის მარტის შემდეგაც 

(პანდემიასთან დაკავშირებული შეზღუდვების შემცირების შემდეგ) გრძელდება. 

შემაშფოთებელია მდგომარეობა ქალ პატიმართა გინეკოლოგიური მომსახურების 

კუთხით. თუ კოვიდ-19-ის პანდემიამდე გინეკოლოგიური მომსახურების 

 

გამოყენებითა და მსჯავრდებულის/ყოფილი პატიმრის ჩართულობით, აგრეთვე, რისკისა და 

საჭიროებების შეფასების, ინდივიდუალური გეგმის მომზადების, განხორციელებისა და 

მონიტორინგის (შემთხვევის მართვის) პროცესში ჩართულ სპეციალისტთა ერთგვაროვანი პრაქტიკის 

უზრუნველყოფა (მე-2 მუხლი). 
218 მიეთითება სოციოლოგიური გამოკითხვის სახელწოდება.  
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ხელმისაწვდომობის პრობლემაზე („არ არის ხელმისაწვდომი“ და „უფრო 

ხელმიუწვდომელია, ვიდრე ხელმისაწვდომი“) მიუთითებდა გამოკითხულ პატიმარ 

ქალთა 9.0%, კოვიდ-19-ის პანდემიის დროს (2020 წლის მარტიდან 2021 წლის მარტამდე 

პერიოდში), მათი რიცხვი 13.9%-მდე გაიზარდა, ხოლო 2021 წლის მარტის შემდეგ 16.5%-ს 

მიაღწია.  

ბანკოკის წესების შესაბამისად, თუ ქალი პატიმარი ითხოვს, რომ იგი გასინჯოს ან 

უმკურნალოს ქალმა ექიმმა ან ექთანმა, მისთვის, შესაძლებლობის მიხედვით, უნდა 

გამოიყოს ქალი ექიმი ან ექთანი, გარდა იმ სიტუაციებისა, როდესაც აუცილებელია 

სასწრაფო სამედიცინო ჩარევა. თუ მამრობითი სქესის პრაქტიკოსი ექიმი გამოკვლევას 

პატიმარი ქალის სურვილის საწინააღმდეგოდ ატარებს, მას თანამშრომელი ქალიც 

უნდა ესწრებოდეს.219 

№5 პენიტენციურ დაწესებულებას ემსახურება ერთი გინეკოლოგი, რომელიც მამაკაცია 

და ქალ პატიმრებს არ აქვთ საშუალება აირჩიონ მათივე სქესის სპეციალისტი, რის 

გამოც, რიგ შემთხვევებში, უარს ამბობენ მომსახურების მიღებაზე. აქედან 

გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ №5 დაწესებულებაში უზრუნველყოფილი იყოს 

ქალი გინეკოლოგის მომსახურებაც და პაციენტებმა თავად აირჩიონ, რომელი სქესის 

სპეციალისტისგან მიიღებენ კონსულტაციას. 

2.9.2. ბრალდებულები 

კონტაქტის შეზღუდვის აუცილებლობის შემთხვევაშიც კი, პატიმარს მაინც უნდა 

მიეცეს მინიმალური შესაძლებლობა, ხმა მიაწვდინოს გარე სამყაროს.220 2021 წლის 1 

იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით, პროკურორის დადგენილებით, 222 ბრალდებულს 

შეეზღუდა გარე სამყაროსთან კონტაქტი.221 ამ მიმართულებით არაერთი ხარვეზი იჩენს 

თავს. პირველ რიგში, ბრალდებულის სატელეფონო საუბრის შეზღუდვისას 

პროკურატურა იყენებს შაბლონურ დასაბუთებას, მიუხედავად იმისა, რომ პატიმრობის 

კოდექსის 79-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, გამომძიებელს ან პროკურორს 

მოეთხოვებათ მოტივირებული გადაწყვეტილების მიღება. მეორე პრობლემა 

უკავშირდება ბრალდებულისთვის ხანმოკლე პაემნის შეზღუდვას. კერძოდ, 

ბრალდებულისთვის, პროკურორის/გამომძიებლის დადგენილების საფუძველზე 

ხანმოკლე პაემნის შეზღუდვა, კანონმდებლობით საერთოდ არ ითვალისწინებს მისი 

დასაბუთების ვალდებულებას.222 ამ საკითხის კონსტიტუციასთან შეუსაბამობის 

თაობაზე სახალხო დამცველმა 2021 წელს კონსტიტუციური სარჩელიც წარადგინა.223 

ამასთანავე, როგორც წესი, სატელეფონო საუბარი და ხანმოკლე პაემანი ერთდროულად 

იზღუდება. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, პროკურატურა 

 
219 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესები, ქალ პატიმართა მოპყრობისა და მსჯავრდებულ 

ქალთა არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ (ბანკოკის წესები), მუხ. 10. 
220 ევროპული ციხის წესები 24.2. 
221 საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2021 წლის 30 ნოემბრის წერილი №13/72427. 
222 პატიმრობის კოდექსი, მუხ. 77. 
223 კონსტიტუციური სარჩელი №1632 - საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის 

წინააღმდეგ. ხელმისაწვდომია: <https://bit.ly/3qYi0OS> [ბოლოს ნანახია: 04.01.2021]. 

https://bit.ly/3qYi0OS
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თვითნებურად და დაუსაბუთებლად იყენებს პატიმრობის კოდექსის 77-ე და 79-ე 

მუხლებით გათვალისწინებულ უფლებამოსილებას გამოძიების ინტერესებიდან 

გამომდინარე ბრალდებულების გარე სამყაროსთან კონტაქტის შეზღუდვის შესახებ. 

შეზღუდვის გაუგებრობაზე საუბრობდნენ თავად პატიმრები და აღნიშნავდნენ, რომ 

სრულიად იზოლირებულად და დათრგუნულად გრძნობენ თავს, განსაკუთრებით, 

პანდემიის პირობებში, როდესაც მომეტებულად ღელავენ ახლობლების 

ჯანმრთელობაზე. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ გამოძიების ინტერესებიდან 

გამომდინარე, პატიმრის გარე სამყაროსთან კონტაქტის უფლების  შეზღუდვა მხოლოდ 

სასამართლოს განჩინების საფუძველზე უნდა იყოს შესაძლებელი.    

გარე სამყაროსთან კონტაქტის შეზღუდვის დროს, ბრალდებულს არ აქვს ადვოკატთან 

დაკავშირების შესაძლებლობა, ვინაიდან ადვოკატი არ არის მითითებული 

საგამონაკლისო აბონენტთა ჩამონათვალში, რომლებთან დაკავშირებაც 

ბრალდებულებს მათთვის სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვის პერიოდში 

შეუძლიათ.224 შედეგად, ბრალდებული დამოკიდებულია იმაზე, თუ როდის მივა 

ადვოკატი, საკუთარი ინიციატივით, მასთან შესახვედრად. მდგომარეობა რთულდება 

საზოგადოებრივი ადვოკატის ყოლის შემთხვევაში, ვინაიდან გადატვირთული 

ადვოკატები იშვიათად ახერხებენ ბრალდებულის მონახულებას. აქვე, აღსანიშნავია, 

რომ გამომძიებლის/პროკურორის დადგენილებით ბრალდებულისთვის სატელეფონო 

საუბრის უფლების შეზღუდვა, შესაძლოა, გაგრძელდეს პირის ბრალდებულად ყოფნის 

მთელ პერიოდში - 9 თვემდე ვადით, განაჩენის გამოტანამდე. ის ფაქტი, რომ 

ბრალდებულის სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვა ადვოკატთან 

დაკავშირებაზეც ვრცელდება, სახალხო დამცველის შეფასებით, არღვევს 

ბრალდებულის დაცვის უფლებას. სახალხო დამცველმა წინადადებით მიმართა 

საქართველოს პარლამენტს, რათა პატიმრობის კოდექსში შევიდეს ცვლილება და 

ბრალდებულებს, სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვის პერიოდშიც 

შეუფერხებლად შეეძლოთ ადვოკატებთან დარეკვა.225  

აქვე, ბრალდებულის გარე სამყაროსთან კონტაქტის კუთხით საგულისხმოა 2020 წლის 

ნოემბერში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილება. კერძოდ, 2021 წლის 19 

ნოემბრიდან ძალაში შევიდა პატიმრობის კოდექსის 79 მუხლის მე-21 ნაწილი, რომლის 

თანახმადაც,  გამომძიებლის ან პროკურორის მიერ 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 დარეკვაზე. ცვლილება სწორედ სახალხო დამცველის საკონსტიტუციო 

სარჩელზე მიღებულ საკონსტიტუციო გადაწყვეტილებას უკავშირდება.226 2021 წლის 5 

 
224 პატიმრობის კოდექსის 79-ე მუხლის 21-ე ნაწილი. 
225 საქართველოს სახალხო დამცველის 2022 წლის 18 თებერვლის წინადადება საქართველოს 

პარლამენტს საქართველოს პატიმრობის კოდექსში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ. 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3JGCMt8, [ბოლოს ნანახია: 21.02.2022].  
226 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2021 წლის 5 ივლისის №1/3/1441 გადაწყვეტილება, 

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, II-32, ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3tZcrSu>, [ბოლოს ნანახია: 03.01.2021].  

https://bit.ly/3JGCMt8
https://bit.ly/3tZcrSu
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ნოემბრის საქართველოს კანონი პატიმრობის კოდექსში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ, ასევე ითვალისწინებს იუსტიციის მინისტრის ვალდებულებას, განსაზღვროს 

მსჯავრდებულის/ბრალდებულის მიერ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის, 

საქართველოს სახალხო დამცველისა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

გენერალური ინსპექციის ცხელი ხაზის სატელეფონო ნომრებზე სატელეფონო საუბრის 

განხორციელების წესი და პირობები, თუმცა ზუსტი პირობები ჯერ ხელმისაწვდომი არ 

არის.  

იმ ბრალდებულებს, რომელთაც გარე სამყაროსთან კონტაქტი არ აქვთ შეზღუდული, 

სატელეფონო ბარათი დაწესებულებაში შესახლებიდან 10-15 დღის შემდეგ 

უმზადდებათ, რის გამოც ვერ ახერხებენ ოჯახთან დაკავშირებას, არ აქვთ მაღაზიაში 

ნივთების შეძენის შესაძლებლობა და დამოკიდებულნი არიან სხვა პატიმრების 

მოწყალებაზე. არაერთი ბრალდებული აღნიშნავდა, რომ საკარანტინე პერიოდში 

დარეკვა პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. ბრალდებულებს ისედაც მომატებული 

სტრესის პირობებში უწევთ საკარანტინე პერიოდის გავლა, ამიტომ, მნიშვნელოვანია, 

რომ პენიტენციურმა სამსახურმა ყველა ზომა მიიღოს, რათა ბარათები დროულად 

მზადდებოდეს.   

ბრალდებულები საკარანტინე პერიოდის გავლის შემდეგ კვლავ თავსდებიან 

მსჯავრდებულებთან ერთად შერეულ საკნებში. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ 

ამგვარი პრაქტიკა უსაფრთხოების კუთხით პრობლემებს ქმნის, ვინაიდან, 

დოკუმენტაციის შემოწმებისას ვლინდება არაერთი ფიზიკური და სიტყვიერი 

დაპირისპირების შემთხვევა ბრალდებულსა და მსჯავრდებულს შორის ან 

ბრალდებულსა და მსჯავრდებულებს შორის.  

სასამართლო სხდომების დიდი ნაწილი, 2021 წელსაც დისტანციურად მიმდინარეობდა. 

პატიმრები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ამ პრაქტიკის დამკვიდრების გამო, ვინაიდან  

მათი შეხედულებით, დაცვის უფლებას სათანადოდ ვერ იყენებენ. ზოგიერთი 

ბრალდებული აღნიშნავდა, რომ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა სწორედ 

სასამართლო დარბაზში გადაყვანის მიზნით გაიკეთეს, თუმცა მონიტორინგის ვიზიტის 

დღემდე დისტანციურად უწევდათ სასამართლო სხდომებში მონაწილეობა. სახალხო 

დამცველი გასულ წელსაც საუბრობდა დისტანციური სასამართლო სხდომების 

ტექნიკურ ხარვეზებზე.227 №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის წევრები თავად შეესწრნენ არაერთ შემთხვევას, როდესაც 

ბრალდებულები საგამოძიებო ოთახებიდან გამოდიოდნენ და ტექნიკურ დახმარებას 

ითხოვდნენ, რადგან ან სხდომის ბმული ითიშებოდა, ან ხმა არ ესმოდათ. სახალხო 

დამცველის აპარატმა, კონკრეტული ბრალდებულების მომართვის საფუძველზე, 

ინფორმაცია გამოითხოვა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ესკორტირებისა და 

სპეციალური ღონისძიებების მთავარი სამმართველოდან, საიდანაც ირკვევა, რომ 

ბრალდებულებს სასამართლო სხდომათა დარბაზში ესკორტირებაზე, არასაკმარისი 

 
227 იხილეთ სახალხო დამცველის დისტანციური წესით ჩატარებული სისხლის სამართლის სხდომების 

მონიტორინგის ანგარიში, ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/3p8Z6Rx >, [ბოლოს ნანახია: 09.12.2021]. 

https://bit.ly/3p8Z6Rx
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ადამიანური რესურსის გამო ეთქვათ უარი.228 მოწოდებული ინფორმაციით, 

ესკორტირების პროცესს აფერხებს კოვიდ რეგულაციები, გადასაყვან პირთა 

მომეტებული რაოდენობა და ადამიანური რესურსების ნაკლებობა. ბრალდებულის 

დაცვის უფლების ადეკვატურ რეალიზებასთან ერთად, სასამართლო დარბაზში 

ფიზიკურად გამოცხადება წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტების 

გამოვლენის მექანიზმიცაა. ძნელად სავარაუდოა, რომ ეკრანს მიღმა მოსამართლემ 

ბრალდებულს შეამჩნიოს სხეულზე დაზიანებები, გაუჩნდეს ეჭვი ბრალდებულის 

მიმართ ჩადენილ წამებაზე, დამამცირებელ ან/და არაადამიანურ მოპყრობაზე და 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 1911 მუხლის გამოყენებით მიმართოს 

საგამოძიებო ორგანოს შესაბამისი რეაგირებისთვის.  

2.9.3. უცხო ქვეყნის მოქალაქე და მოქალაქეობის არმქონე პირები 

სახელმწიფო ვალდებულია მიიღოს პოზიტიური ზომები უცხოელ პატიმართა 

სპეციფიკური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.229 სახალხო დამცველი, წლებია, 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიშებში ყურადღებას ამახვილებს უცხოელ და 

უცხოენოვან პატიმართა უფლებრივ მდგომარეობაზე პენიტენციურ დაწესებულებებში. 

ამ კუთხით იკვეთება ისეთი გამოწვევები, როგორიცაა გართულებული კომუნიკაცია 

დაწესებულების თანამშრომლებთან, მათ შორის, სამედიცინო პერსონალთან, რაც, 

საბოლოო ჯამში, აისახება დაწესებულებებში არსებული სერვისების 

ხელმისაწვდომობაზე. ასევე გართულებულია კონტაქტი ოჯახის წევრებთან და გარე 

სამყაროსთან და პატიმრებს კვლავ დისკრიმინაციულ პირობებში უწევთ სასჯელის 

მოხდა. 

დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ 2021 წელს განხორციელებული ვიზიტებისას, 

უცხოელი პატიმრები ნაკლებად მიუთითებდნენ საკანში განთავსების პრობლემებზე. 

უმეტესობა აღნიშნავდა, რომ საკანში მათი განთავსებისას გაითვალისწინეს მათი 

სურვილი და  საკანში ძირითადად მათ ენაზე მოსაუბრე პატიმრები იმყოფებიან. 

უცხოელ პატიმართა სურვილის გათვალისწინება საკანში განთავსებისას 

მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ კონფლიქტების თავიდან ასაცილებლად, არამედ 

იმისთვისაც, რომ პატიმარს ხშირად არ უწევდეს საკნის გამოცვლა და ცვლილებებით 

გამოწვეული სტრესის და ადაპტაციის პერიოდის გადალახვა.230 მიუხედავად ამისა, 

ქართველ პატიმრებსა და უცხოელ პატიმრებს შორის ფიზიკური და სიტყვიერი 

დაპირისპირებები, ჯერ კიდევ არ აღმოფხვრილა.   

ენობრივი ბარიერით გამოწვეული პრობლემები უცხოელ პატიმრებს ხელს უშლით, 

სრულყოფილად ისარგებლონ დაწესებულებებში არსებული სერვისებით. არ ფლობენ 

ინფორმაციას საკუთარ უფლებებზე, უჭირთ  დაწესებულების თანამშრომლებთან, 

 
228 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2022 წლის 1 

მარტის წერილი №57826/01.  
229 ციხის ევროპული წესები. წესი 37.1.  
230 ადამიანის უფლებათა ევროპულის სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე, ხიდერი საფრანგეთის 

წინააღმდეგ (Khider v. France) app no. 56054/12, პარა. 111. ამ გადაწყვეტილებაში სასამართლომ 

მხედველობაში მიიღო ის გარემოებები, რომ გარემოს ხშირი შეცვლა პატიმარში შიშს იწვევდა და 

აიძულებდა ადაპტაციას, რომელიც დამატებით სტრესთან იყო დაკავშირებული. 
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ფსიქოლოგებთან, სოციალურ მუშაკებთან და სამედიცინო პერსონალთან კომუნიკაცია. 

პატიმრები ამბობენ, რომ პერსონალმა უცხო ენა საერთოდ არ იცის. არ არიან ჩართულები 

იმ მწირ სარეაბილიტაციო პროგრამებში, რაც დაწესებულებებში ხორციელდება. 

ქართული ენის შემსწავლელი კურსები რიგ დაწესებულებებში საერთოდ არ არის 

შეთავაზებული.231 ზოგიერთმა უცხოელმა პატიმარმა ისიც კი არ იცოდა, რომ მათ 

ბალანსზე უფასო სასაუბრო 15 წუთი ირიცხებოდა. უცხოელმა პატიმრებმა არ იციან, 

როგორ დაუკავშირდნენ სახალხო დამცველს და რა პროცედურებია გასაჩივრებისთვის. 

ექიმებს ვერ უხსნიან, რა პრობლემა აწუხებთ, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს როგორც 

მათი ჯანმრთელობის უფლების დაცვაზე, ისე შესაძლო არასათანადო მოპყრობის 

ფაქტების გამოვლენაზეც.   

უცხოელი პატიმრები კვლავ საუბრობენ იმაზე, რომ ქართველ პატიმრებთან შედარებით, 

დისკრიმინაციულ პირობებში უწევთ სასჯელის მოხდა. დისკრიმინაციული მიდგომა 

შესამჩნევია სამედიცინო მომსახურების მიღებისასაც. მიღებული ინფორმაციით, 

უცხოელ პატიმრებს, ქართველ პატიმრებთან შედარებით, უფრო გვიან გაეწევათ 

სამედიცინო მომსახურება. მაგალითად, ერთ-ერთი პატიმარი აღნიშნავდა, რომ ძლიერი 

ტკივილი ჰქონდა ზურგის არეში. ექიმს და ტკივილგამაყუჩებელს ითხოვდა, მაგრამ 

ექიმი მხოლოდ 1 კვირის შემდეგ ნახა და მომსახურების მისაღებად ქართველი 

პატიმრის ჩარევა დასჭირდა.232 დისკრიმინაციული მიდგომა იკვეთება საყოფაცხოვრებო 

და ჰიგიენის ნივთების მიწოდების დროსაც. არაერთი უცხოელი აღნიშნავს, რომ 

მათთვის საერთოდ არ გადაუციათ ჰიგიენის საშუალებები და მათ თხოვნას 

უგულებელყოფენ. იმ დაწესებულებებში, სადაც ბრალდებულებს და მსჯავრდებულებს 

კვირაში 2 დღე აქვთ შხაპისთვის გამოყოფილი, ქართველ პატიმრებს გამონაკლის 

შემთხვევებში ეძლევათ შხაპის დამატებით მიღების საშუალება, უცხოელი 

პატიმრებისთვის კი, ეს გამონაკლისები არ დაიშვება. არ სრულდება სახალხო 

დამცველის რეკომენდაცია საკვების მომზადებისას კულტურული და ეთნიკური 

საჭიროებების გათვალისწინების შესახებ.  

გადაუჭრელ პრობლემად რჩება საზღვარგარეთ მყოფ ოჯახებთან დაკავშირების 

სირთულე. საზღვარგარეთ დასარეკად კვლავ 2 დღეა გამოყოფილი კვირაში და იმ 

შემთხვევაში, თუ საკნისთვის დადგენილი სატელეფონო ზარის დღე არ ემთხვევა 

საერთაშორისო ზარის დღეს, პატიმარი საზღვარგარეთ მყოფ ოჯახის წევრებს საერთოდ 

ვერ უკავშირდება. ზარის საფასური მაღალია და პანდემიის გამო ერთჯერადად 

საჩუქრად გადაცემული უფასო სასაუბრო დრო საერთაშორისო ზარებზე არ ვრცელდება. 

ზოგიერთ სახელმწიფოში წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნაც შეუსაბამოდ 

მაღალ ხარჯებს უკავშირდება.  

 
231 ქართული ენის შემსწავლელი კურსები 2021 წელს შეთავაზებული არ ყოფილა №3, №6, №8, №10, 

№15 და №17 დაწესებულებებში. ასევე, №18 დაწესებულებაში. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

სსიპ – მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის 2021 წლის 3 

დეკემბრის წერილი № 01/566. 
232 ერთ-ერთ დაწესებულებაში პატიმარი აცხადებდა, რომ დიაბეტი ჰქონდა და სასწრაფო 

ჰოსპიტალიზაცია ესაჭიროებოდა, თუმცა რამდენიმე კვირაა, ყურადღებას არ აქცევენ.  
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განსაკუთრებით მძიმეა იმ უცხოელთა მდგომარეობა, რომელთაც არ გააჩნიათ არანაირი 

კონტაქტი საკუთარ ქვეყანაში მყოფ ოჯახის წევრებთან, არ აქვთ არანაირი ფინანსური 

რესურსი დასარეკადაც კი, არათუ აუცილებელი ჰიგიენის ნივთების, სეზონური 

ტანსაცმლის ან სხვა ისეთი პროდუქტის შესაძენად, რაც პენიტენციურ 

დაწესებულებაში არ მიეწოდებათ, მაგრამ კონკრეტული პატიმარისთვის 

მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთმა ბრალდებულმა უცხოელმა ისიც კი არ იცოდა, შეიტყო თუ 

არა მისმა ოჯახმა მისი დაკავების შესახებ. მართალია, სპეციალური პენიტენციური 

სამსახური საკონსულო წარმომადგენლობებს აწვდის ინფორმაციას მათი ქვეყნის 

მოქალაქეების დაწესებულებებში შესახლების თაობაზე, თუმცა ყველა სახელმწიფოს 

არ აქვს საკონსულო საქართველოში და ვერ უწევენ შესაბამის დახმარებას.  

რაც შეეხება იმ უცხოელ პატიმრებს, რომელთაც ოჯახის წევრები რეგულარულად 

ურიცხავენ თანხას, ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში მათ სისტემატურად უწევთ 

ქართველი პატიმრებისთვის ე. წ. „საჩუქრების“ გაკეთება. უცხოელი პატიმრები 

რეპრესიების შიშით უარს ვერ ეუბნებიან ქართველ პატიმრებს თხოვნაზე და 

იძულებულნი არიან შეუძინონ ის პროდუქცია, რასაც მათგან ითხოვენ. ეს იმაზე 

მეტყველებს, რომ უცხოელი პატიმრები თავს უსაფრთხოდ ვერ გრძნობენ და კვლავ 

ქართველი პატიმრების ძლიერი ზეგავლენის ქვეშ არიან მოქცეულები. 

2.9.4. უვადო თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებულები 

თავისუფლების აღკვეთა, თავისუფლების ხელახლა მოპოვების იმედის გარეშე, 

შეუთავსებელია ადამიანურ ღირსებასთან და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა 

ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლს.233 საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულია უვადო თავისუფლებააღკვეთილ პირთა სასჯელის 

გადასინჯვა,234 ამნისტია235 და შეწყალება236 პრეზიდენტის მიერ.  

უვადო თავისუფლებააღკვეთილ პირთა სასჯელის გადასინჯვისთვის და პრეზიდენტის 

მიერ მათი შეწყალებისთვის ერთ-ერთ აუცილებელ პირობად დადგენილია პატიმრის 

მიერ თავისუფლების აღკვეთის მინიმუმ 20 წლის მოხდა.237 სახალხო დამცველი გასულ 

წელსაც მიუთითებდა, რომ საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს პრეზიდენტს 

გაეზიარებინა წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის მიდგომა და სასჯელის 

მოხდის 20-წლიანი აუცილებელი პირობა რამდენიმე წლით შეემცირებინა.238 აქვე, 

საყურადღებოა, რომ 2019 წლამდე საქართველოს პრეზიდენტის მიერ უვადო 

 
233 ვინტერი და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Vinter and others v. The United Kingdom), 

ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: <https://bit.ly/3nTum91>  [ბოლოს ნანახია: 12.11.21].  
234 სისხლის სამართლის კოდექსი, 721-ე მუხლი, 73-ე მუხლის მეშვიდე ნაწილი. 
235 სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 77. 
236 სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 78. 
237 სისხლის სამართლის კოდექსის 721 მუხლის 1-ლი ნაწილი და საქართველოს პრეზიდენტის 2019 წლის 

26 ნოემბერის №556 ბრძანებულება შეწყალების წესის დამტკიცების შესახებ.  
238 ევროპის საბჭო 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://rm.coe.int/16809534f2>  [ბოლოს ნანახია: 12.11.21]. 

https://bit.ly/3nTum91
https://rm.coe.int/16809534f2
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თავისუფლებააღკვეთილი პირის შეწყალების აუცილებელ პირობად სასჯელის მოხდის 

15-წლიანი ვადა იყო დადგენილი. აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში არსებული სისხლის 

სამართლის პოლიტიკა არ არის მიმართული არასაპატიმრო ღონისძიებების 

გამოყენებისკენ, ხარვეზებით მუშაობს პირობით ვადამდე გათავისუფლების სისტემაც. 

შესაბამისად, ამ პირობებში, სახალხო დამცველი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ უვადო 

თავისუფლებააღკვეთილ პირთა შეწყალების უფლებამოსილების გამოყენების ვადად 

ისევ 15 წელი განისაზღვროს. 

უვადო თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებულებისთვის საზოგადოებაში 

დაბრუნების იმედთან ერთად, უაღრესად მნიშვნელოვანია გათავისუფლების გეგმის 

შემუშავება, რაც განაჩენის გამოტანისთანავე უნდა განისაზღვროს და შემდგომში 

რეგულარულად გადაიხედოს.239 ინდივიდუალური გეგმა პატიმარს მიზნის დასახვაში 

ეხმარება, რაც მისი წარმატებით გავლის მოტივაციას ქმნის. 2020 წლის 12 მარტს 

იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდა რისკებისა და საჭიროებების 

შეფასებისა და ინდივიდუალური გეგმის შედგენის (შემთხვევის მართვის) წესი. 2021 

წლიდან სასამართლოს მხრიდან სასჯელის გადასინჯვის თაობაზე გადაწყვეტილების 

მიღების ერთ-ერთ აუცილებელ პირობად გათავისუფლებისათვის მომზადების 

პროგრამის წარმატებით გავლა და მის საფუძველზე მომზადებული შემაჯამებელი 

ანგარიში განისაზღვრა.240 დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ 2021 წელს, პენიტენციურ 

დაწესებულებებში უვადო თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებული პირის 

მომზადება-გათავისუფლებისთვის პროგრამის დანერგვა დაიწყო. სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის ინფორმაციით, პროგრამაში საერთო ჯამში ჩართულია 43 

მსჯავრდებული, მათგან, №5 პენიტენციური დაწესებულებიდან – 2, №6 პენიტენციური 

დაწესებულებიდან – 9, №8 პენიტენციური დაწესებულებიდან – 27, №10 პენიტენციური 

დაწესებულებიდან – 1, №15 პენიტენციური დაწესებულებიდან – 4.241 რაც შეეხება 

ინდივიდუალურ გეგმებს, 2021 წლის იანვრიდან დღემდე, უვადო 

თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებულების სასჯელის მოხდის 37 ინდივიდუალური 

გეგმა შემუშავდა.242 

სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა შეისწავლა №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში 

უვადო თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებული პირის მომზადება-

გათავისუფლებისთვის პროგრამის მიმდინარეობა. ვიზიტის დროისთვის,243 

დაწესებულებაში მყოფი 44 უვადო თავისუფლებააღკვეთილი პირიდან, პროგრამაში 

ჩართული იყო 27 მსჯავრდებული. პროგრამაში ერთვება ის მსჯავრდებული, რომელმაც 

ფაქტობრივად მოიხადა თავისუფლების აღკვეთის არანაკლებ 12 წელი და წერილობით 

 
239 ციხის ევროპული წესები, წესი 103.8. 
240 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, 721 -ე მუხლის პირველი ნაწილი; 73-ე მუხლის 

მეშვიდე ნაწილი. 
241 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2021 წლის 18 

ნოემბრის წერილი №276853/01. 
242 იქვე. 
243 ვიზიტი განხორციელდა 2021 წლის 15 ნოემბერს. 
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თანხმობას აცხადებს პროგრამაში მონაწილეობაზე.244 როგორც ირკვევა, 12 წელზე მეტი 

სასჯელი მოხდილი ჰქონდა კიდევ 5 პირს, თუმცა, ზოგიერთმა უარი განაცხადა 

პროგრამაში ჩართვაზე, ზოგიერთმა კი იმის გამო შეწყვიტა, რომ არ მოეწონა. 

მნიშვნელოვანია, სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა შეისწავლოს თითოეული 

უარის შემთხვევა, გაარკვიოს უარის მიზეზები, შესაძლებლობის ფარგლებში 

გამოასწოროს და მაქსიმალურად წაახალისოს პროგრამაში ჩართვა.  

აღსანიშნავია, რომ №8 დაწესებულებაში პროგრამის განხორციელების მიზნით, 2021 

წელს 2 სოციალური მუშაკი დასაქმდა, თუმცა არ გაზრდილა ფსიქოლოგების 

რაოდენობა. სწორედ №8 და №18 დაწესებულებების ფსიქოლოგები უძღვებიან 5 

კურსს,245 რომელიც პროგრამის ფარგლებშია შეთავაზებული და ჯგუფურად ან 

ინდივიდუალურად ტარდება. იმ ფონზე, რომ №8 დაწესებულებაში, პატიმრების 

რაოდენობის გათვალისწინებით, ისედაც ფსიქოლოგების სიმცირეა, უმჯობესი 

იქნებოდა უვადო თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებულებისთვის კურსებს 

სპეციალურად გამოყოფილი ფსიქოლოგები და სპეციალისტები უძღვებოდნენ. გარდა 

ამისა, ირკვევა, რომ კურსების ჩატარებისთვის მწირი ინფრასტრუქტურული 

რესურსებია - კურსები ტარდება მცირე ზომის ოთახში, სადაც მხოლოდ 6 ადამიანი 

თავსდება და სხვა აქტივობის განხორციელების საშუალება არ არის.  

გათავისუფლების პერსპექტივის შექმნასთან ერთად, უაღრესად მნიშვნელოვანია 

უვადო თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებულებისთვის ინდივიდუალურ 

საჭიროებებზე მორგებული რეჟიმის ჩამოყალიბება, რაც დანერგილი არ არის. 

პატიმრობის კოდექსის 64-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, უვადო 

თავისუფლებააღკვეთილი პირი, სასჯელს, როგორც წესი, იხდის დახურული ტიპის 

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში, სადაც პატიმრობის კოდექსის მე-12 

მუხლის შესაბამისად, მსჯავრდებულები განთავსებულნი არიან სპეციალურ საკნებში 

და თანამესაკნის (არსებობის შემთხვევაში) გარდა კონტაქტი არ აქვთ სხვა 

პატიმრებთან.246 №8 დაწესებულების მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ უვადო 

თავისუფლებააღკვეთილი პირები საკნებში ძირითადად მარტოები იმყოფებიან. ის 

მსჯავრდებულებიც, რომლებიც გათავისუფლების პროგრამაში არიან ჩართულები, 

ერთმანეთთან კომუნიკაციას მხოლოდ კურსის დროს, კვირაში ერთხელ ან ორჯერ 

თითო საათით ახერხებენ, რაც ადამიანური ინტერაქციისთვის სათანადო 

შესაძლებლობად ვერ ჩაითვლება. უვადო თავისუფლებააღკვეთილ პატიმართა 

უდიდეს ნაწილს სუფთა ჰაერზე გასვლის მხოლოდ 1 საათიანი შესაძლებლობა ეძლევა, 

სადაც არ არის სარეკრეაციო საშუალებები.247 №5 პენიტენციურ დაწესებულებაში, 

 
244 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2021 წლის 9 თებერვლის ბრძანება №682 უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებული პირის გათავისუფლებისათვის მომზადების პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ. მუხლი 4. 
245 შეთავაზებული კურსებია: არტთერაპია, პოზიტიური აზროვნების უნარ-ჩვევების განვითარება, 

ბრაზის მართვა, სასარგებლო უნარების განვითარება და კოგნიტური და სოციალური უნარების 

განვითარება.  
246 გამონაკლისია ერთეული პატიმრები, რომლებიც 2020 წელს ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში 

გადაიყვანეს. პანდემიის პირობებში, უკიდურესად შეზღუდულია სარეაბილიტაციო აქტივობებიც. 
247 ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, საქმეზე, Babar Ahmed and other v. The United 

Kingdom ((Applications nos. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 and 67354/09), უვადო 
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სადაც 2 უვადო თავისუფლებააღკვეთილი ქალია განთავსებული, 2021 წელს არ იყო 

მათთვის ხელმისაწვდომი სარეაბილიტაციო პროგრამები.  

დახურულ დაწესებულებაში ხანგრძლივი მოთავსება, ოჯახსა და მეგობრებთან 

ურთიერთობის ნაკლები შესაძლებლობა და გათავისუფლებისათვის მოუმზადებლობა 

მნიშვნელოვნად აზიანებს უვადო თავისუფლებააღკვეთილი პირების საზოგადოებაში 

რეინტეგრაციის შესაძლებლობას. მნიშვნელოვანია, რომ უვადო 

თავისუფლებააღკვეთილ პირებს მიეცეთ მეტი ხანმოკლე და ხანგრძლივი პაემანი, რაც 

ხელს შეუწყობს ოჯახის წევრებთან მყარი კავშირის შენარჩუნებასა და 

რეაბილიტაციას.248 

რეაბილიტაციის მხრივ, უვადო თავისუფლებააღკვეთილ პირთათვის მნიშვნელოვანი 

როლის შესრულება შეუძლია განათლების უფლების მინიჭებას. სპეციალურ 

პრევენციულ ჯგუფთან არაერთ პატიმარს გამოუთქვამს წუხილი იმასთან 

დაკავშირებით, რომ პატიმრობის კოდექსი უმაღლესი აკადემიური განათლების 

უფლებას უზღუდავს, ვინაიდან მაღალი რისკი აქვთ მინიჭებული.249 ერთმა უვადო 

თავისუფლებააღკვეთილმა მსჯავრდებულმა სახალხო დამცველს მომართა 

განცხადებით, სადაც მიუთითებდა, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

ჩასაბარებლად გაიყვანეს პენიტენციური დაწესებულებიდან, წარმატებით ჩააბარა 

გამოცდები და მიიღეს კიდეც უნივერსიტეტში, თუმცა სტუდენტის სტატუსი 

პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული ზემოაღნიშნული შეზღუდვის 

საფუძველზე შეუჩერდა. განათლების უფლების შეზღუდვა სისტემური გამოწვევაა, 

თუმცა განსაკუთრებული დატვირთვა შეიძლება ჰქონდეს უვადო 

თავისუფლებააღკვეთილთათვის, რომელთაც ისედაც მწირი რეაბილიტაციის და 

სოციალიზაციის შესაძლებლობები აქვთ. ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს მიდგომით, მართალია, სახელმწიფოს არ აქვს ვალდებულება შექმნას 

სპეციალური უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები პატიმრებისთვის, მაგრამ 

მან უნდა მისცეს პატიმრებს შესაძლებლობა, მიიღონ განათლება სახელმწიფოში 

არსებულ დაწესებულებებში. იმისათვის, რათა ეს უფლება შეიზღუდოს, უნდა 

არსებობდეს ლეგიტიმური მიზანი, რომელიც, შესაძლოა, ამოწურვად ფინანსურ 

შესაძლებლობებსაც უკავშირდებოდეს.250 პანდემიის პირობებში კიდეც უფრო 

დაიხვეწა და ხელმისაწვდომი გახდა დისტანციური საშუალებებით განათლების 

 

თავისუფლებააღკვეთილ მსჯავრდებულთა რეჟიმის კონვენციის მე-3 მუხლთან შესაბამისობის 

დასადგენად ჩამოაყალიბა კრიტერიუმები: ინტერაქციის შესაძლებლობა სხვა პატიმრებთან და 

განუსაზღვრელი დროით იზოლირებულად ყოფნის დაუშვებლობა, სუფთა ჰაერზე გასვლის 

ხანგრძლივობა და სარეკრეაციო შესაძლებლობები. პუნქტები 205-213 და 218-224. ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3G0c24n>  [ბოლოს ნანახია: 12.11.2021].  
248 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის ვიზიტი საქართველოში, (2015) ხელმისაწვდომია: 

<https://www.coe.int/en/web/cpt/home>  [ბოლოს ნანახია: 12.11.2021]. 
249 პატიმრობის კოდექსის მე-14 მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, აკადემიური 

უმაღლესი განათლების პირველ და მეორე საფეხურებზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) განათლების 

მიღების უფლებით სარგებლობენ მხოლოდ გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების 

აღკვეთის დაწესებულებასა და დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში. 
250 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე, Velio Valev v. Bulgaria 

(Application no. 16032/07), პარა. 30. ხელმისაწვდომია: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144131>  [ბოლოს 

ნანახია: 13.11.2021].  

https://bit.ly/3G0c24n
https://www.coe.int/en/web/cpt/home
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2216032/07%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144131%3e%20
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მიღების პროცესი, აქედან გამომდინარე, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ 

დისტანციური სწავლება პენიტენციურ სისტემაშიც ფართოდ უნდა ინტეგრირდეს.251 

 

 

რეკომენდაციები  

პატიმრების ხანგრძლივი იზოლირება, როგორც არასათანადო მოპყრობა 

რეკომენდაცია საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

• 2021 წელს პენიტენციური დაწესებულებების დებულებებში ცვლილებების 

შეტანის გზით განისაზღვროს პატიმრების განცალკევების მაქსიმალური ვადა, 

ასევე, განცალკევების ღონისძიების გადასინჯვის ვალდებულება, ამ 

ღონისძიების გამოყენებიდან 14 დღის შემდეგ და შემდგომში, ამავე დროის 

ინტერვალით. 

დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკნებში პატიმრების მოთავსება, 

როგორც არასათანადო მოპყრობა 

რეკომენდაციები საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

• პენიტენციური დაწესებულებების დებულებებში შევიდეს ცვლილება და 

გაიწეროს, რომ დეესკალაციის ოთახსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკანში 

პატიმრის მოთავსება შესაძლებელია განხორციელდეს, როგორც უკიდურესი 

ღონისძიება და ამ ღონისძიების გამოყენებისას დასაბუთდეს, თუ რატომ 

ჩაითვალა 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 

უზრუნველყოფილ იქნეს 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 

 
251 ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ კონვენციის 1-ლი  დამატებითი ოქმის მე-2 

მუხლის დარღვევა დაადგინა საქმეზე, Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl c. Turquie ((Requêtes 

nos 47121/06, 13988/07 et 34750/07). მოსარჩელეებს, რომელთაც უვადო თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდათ 

მისჯილი და რომლებიც გამოცდის გზით ჩაირიცხნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, არ 

მიეცათ კომპიუტერის და ინტერნეტის საშუალებით სწავლის საშუალება. პარა. 69-72. ხელმისაწვდომია: 

<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193741> [ბოლოს ნანახია: 13.11.2021].  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2247121/06%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2213988/07%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2234750/07%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193741
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• დეესკალაციის ოთახში მოთავსების მაქსიმალურ ვადად განისაზღვროს 24 საათი 

და იმ შემთხვევაში, თუ 24 საათის შემდეგ არ აღმოიფხვრება დეესკალაციის 

ოთახსა 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: 

o 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 მიმართ 

არასათანადო მოპყრობის თავიდან ასაცილებლად  

o უზრუნველყოს პენიტენციურ დაწესებულებებში დეესკალაციის 

ოთახებსა და სამარტოო (უსაფრთხო) საკნებში სამართლებრივი 

საფუძვლის გარეშე, დასჯის მიზნით პატიმრების გადაყვანის პრაქტიკის 

შესწავლა და თანმდევი რეაგირება, პატიმრების მიმართ არასათანადო 

მოპყრობის თავიდან ასაცილებლად. 

 

პატიმრების სრული შემოწმების პრაქტიკა, როგორც არასათანადო მოპყრობა 

რეკომენდაცია საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

• პენიტენციური დაწესებულებების დებულებებში ცვლილების შეტანით 

აიკრძალოს სრული შემოწმებისას პატიმრის სხეულის სხვადასხვა ნაწილის 

ერთდროულად გაშიშვლების მოთხოვნა 

• სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტმა 

სისტემური შემოწმების ჩატარების გზით, გამოავლინოს და აღმოფხვრას 

ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სრული შემოწმებისას ე.წ. „ბუქნების 

გაკეთების“ მოთხოვნის პრაქტიკა. 

პენიტენციური დაწესებულებების გადატვირთულობა 

რეკომენდაციები საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

• პენიტენციური დაწესებულებების გადატვირთულობის პრობლემის დაძლევის 

გეგმაში გაითვალისწინონ პატიმართა საცხოვრებელი კორპუსების 

ფლიგელებში მომუშავე რეჟიმის თანამშრომლების რაოდენობის გაზრდა 

იმგვარად, რომ 15 პატიმარზე მოდიოდეს წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვაზე 

პასუხისმგებელი მინიმუმ ერთი თანამშრომელი. 

პენიტენციური დაწესებულებების არაფორმალური მმართველობა 

რეკომენდაცია საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 
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• პენიტენციურ დაწესებულებებში დამკვიდრებული კრიმინალური 

სუბკულტურისა და არაფორმალური მმართველობის დასაძლევად, შეიმუშაოს 

კრიმინალური სუბკულტურის დაძლევის სტრატეგია და მომზადებული 

დოკუმენტი მიაწოდოს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს საკუთარი 

მოსაზრებების წარმოსადგენად. 

არასათანადო მოპყრობის გამოვლენისა და დოკუმენტირების ხარვეზები 

რეკომენდაციები საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

• შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით განისაზღვროს 

პენიტენციური დაწესებულების ექიმების ვალდებულება, პენიტენციურ 

დაწესებულებაში პატიმრის სხეულის დაზიანების ყველა შემთხვევაში, 

შეაფასოს, რამდენად შეესაბამება დაზიანება პატიმრის მიერ მიწოდებულ 

ინფორმაციას მისი წარმოშობის შესახებ და შესაბამის დოკუმენტში 

წერილობით მიუთითოს, გაუჩნდა თუ არა ეჭვი შესაძლო ძალადობაზე; ასევე, 

განისაზღვროს, ზემოაღნიშნულ შემთხვევებში, ძალადობაზე ეჭვის 

არსებობისას, საგამოძიებო ქვემდებარეობის მიხედვით საგამოძიებო 

ორგანოსთვის შეტყობინების გაგზავნის ვალდებულება  

• 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 

• შევიდეს ცვლილება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2020 წლის 30 

ნოემბრის №633 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში და განისაზღვროს ექიმის 

ვალდებულება, რომ ისეთ შემთხვევებში, როდესაც პენიტენციურ 

დაწესებულებაში მიღებისას ან დაწესებულებიდან მისი გაყვანისა და 

დაბრუნების დროს, ბრალდებული/მსჯავრდებული არ აცხადებს თანხმობას 

სამედიცინო შემოწმებაზე, თუმცა მის სხეულზე არსებული ხილული 

დაზიანებების ან/და მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობის გათვალისწინებით, 

ექიმს ძალადობაზე ეჭვი უჩნდება, აღწეროს ხილული დაზიანებები და 

შეტყობინება გაუგზავნოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს 

• შევიდეს ცვლილება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2020 წლის 30 

ნოემბრის №633 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში და განისაზღვროს ექიმის 

ვალდებულება, რომ ისეთ შემთხვევებში, როდესაც პენიტენციურ 

დაწესებულებაში მიღებისას ან დაწესებულებიდან მისი გაყვანისა და 

დაბრუნების დროს, ბრალდებული/მსჯავრდებული არ აცხადებს თანხმობას 

სამედიცინო შემოწმებაზე და მას დაზიანება არ აღენიშნება, სამედიცინო 

შემოწმებაზე თანხმობის მიღების მიზნით, არაუგვიანეს 24 საათისა, პატიმარს 

განმეორებით შესთავაზოს სამედიცინო შემოწმების ჩატარება. 
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რეკომენდაცია იუსტიციის მინისტრს და საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრს: 

• ურთიერთთანამშრომლობის გზით შეიმუშაონ პენიტენციური ჯანდაცვის 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში სრული 

ინტეგრაციის გეგმა. 

ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს:  

• დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ 

ცენტრთან თანამშრომლობით, შეაფასოს დაწესებულებებში ინფექციის 

გავრცელების რისკები და ამ რისკების აღმოფხვრის კუთხით საჭიროებები; ასევე 

შემუშავდეს პენიტენციურ დაწესებულებებში COVID-19-ის პრევენციისა და 

კონტროლის გეგმა  

• უზრუნველყოს ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით განსაკუთრებული რისკ 

ჯგუფის მსჯავრდებულების გამოვლენა მათი კეთილსაიმედო პირობებში 

განთავსებისა და, შესაძლებლობის შემთხვევაში, მათი საპატიმრო 

დაწესებულებებიდან გათავისუფლების მიზნით 

• მძიმე ავადმყოფობით დაავადებული მსჯავრდებულების განაჩენის 

აღსრულების გადავადების ხელშესაწყობად, სპეციალურმა პენიტენციურმა 

სამსახურმა გამოიყენოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით 

გათვალისწინებული უფლებამოსილება და შუამდგომლობით მიმართოს 

სასამართლოს252 

• ავადმყოფობის ან ხანდაზმულობის გამო მსჯავრდებულის სასჯელის შემდგომი 

მოხდისგან გათავისუფლების ხელშესაწყობად, სპეციალურმა პენიტენციურმა 

სამსახურმა გამოიყენოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით 

გათვალისწინებული უფლებამოსილება და შუამდგომლობით მიმართოს 

სასამართლოს253 

• საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − სპეციალური პენიტენციური 

სამსახურის ადგილობრივმა საბჭოებმა პრიორიტეტულად განიხილონ 

ხანდაზმული და ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მსჯავრდებულების 

საქმეები და გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინონ მსჯავრდებულის 

მოწყვლადობა ვირუსის მიმართ 

• ყველა პატიმარი სახელმწიფოს ხარჯზე იყოს უზრუნველყოფილი პირადი 

ჰიგიენის დაცვის აუცილებელი საშუალებებით და მათ გამოყენებას გაეწიოს 

ეფექტიანი ზედამხედველობა  

 
252 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 283-ე მუხლის მე-3 ნაწილი. 
253 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 284-ე მუხლის მე-5 ნაწილი. 
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• დაწესებულებებში უზრუნველყონ, რომ პირბადეს იყენებდნენ 

მსჯავრდებულები, რომლებსაც აღენიშნებათ რესპირატორული დაავადებების 

სიმპტომები  

• შეისწავლოს საკარანტინე სივრცეებში პატიმართა განთავსების პრაქტიკა და 

მიიღოს ყველა ზომა, იმ პატიმართა ერთ სივრცეში მოთავსების თავიდან 

ასაცილებლად, რომელთაც მოთავსებამდე შემხებლობა არ ჰქონდათ 

ერთმანეთთან, ასევე, არ დაუშვან პატიმართა დიდი რაოდენობის ერთად 

მოთავსება, ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად.   

პენიტენციური ჯანდაცვა  

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს:  

• შევიდეს ცვლილება პენიტენციური დაწესებულებების დებულებებში და 

განისაზღვროს, რომ სამედიცინო პერსონალის პატიმრებთან შეხვედრისას მესამე 

პირის დასწრების შემთხვევაში,  წერილობით დასაბუთდეს დასწრების მიზეზი 

• უმოკლეს ვადებში შეივსოს სამედიცინო ნაწილში არსებული ვაკანტური 

ადგილები  

• უზრუნველყოს დაწესებულებებში ექთნების რაოდენობის მინიმუმ ორჯერ 

გაზრდა 

• ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, 

ინფექციის კონტროლის ყველა ზომის დაცვით, უზრუნველყოს გეგმური 

სამედიცინო რეფერალის დროული განხორციელება 

• დაწესებულებების სამედიცინო პერსონალისთვის უწყვეტი სამედიცინო 

განათლების ფარგლებში უზრუნველყოს პროფესიული ტრენინგებისა და 

სწავლებების ჩატარება 

• უზრუნველყოს პენიტენციურ სისტემაში ინფორმაციული ელექტრონული 

სისტემის დანერგვა და ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია შეტანილ იქნას 

ელექტრონული ჩანაწერების (EHR) სისტემაში, რაც ხელს შეუწყობს ამ 

ინფორმაციის სისტემატიზებას 

• პენიტენციურ დაწესებულებებში შემუშავდეს და დაინერგოს პატიმართა 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პერიოდული სკრინინგის ინსტრუმენტი  

• პენიტენციური დაწესებულებების პერსონალი გადამზადდეს ფსიქიატრიული 

კრიზისული შემთხვევის მართვის საკითხებში 

• 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, 

შეიმუშაონ ბიოფსიქოსოციალური დახმარების ინდივიდუალური გეგმა და 

გაუწიონ შესაბამისი დახმარება. 
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კონტაქტი გარე სამყაროსთან  

წინადადება 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, ხანმოკლე 

პაემნით და ვიდეოპაემნით ჩანაცვლება  

• შევიდეს ცვლილება პატიმრობის კოდექსის მე-173 მუხლში და შესაძლებელი 

გახდეს საოჯახო პაემნის სატელეფონო ზარით, ხანმოკლე პაემნით და 

ვიდეოპაემნით ჩანაცვლება  

• შევიდეს ცვლილებები „პატიმრობის კოდექსში“ და განსაკუთრებული რისკის 

დაწესებულებებსა და დახურული ტიპის დაწესებულებებში მოთავსებულ 

პატიმრებს გაეზარდოთ პაემნებისა და სატელეფონო ზარების რაოდენობა  

• შევიდეს ცვლილებები „პატიმრობის კოდექსში“ და განსაკუთრებული რისკის 

დაწესებულებებში მოთავსებულ პატიმრებს მიეცეთ ვიდეოპაემნით 

სარგებლობის უფლება  

• შევიდეს ცვლილებები „პატიმრობის კოდექსში“ და გაუქმდეს დისციპლინური 

სახდელის სახით გარე სამყაროსთან კონტაქტის შეზღუდვა, გარდა იმ 

შემთხვევებისა, როდესაც ასეთი კონტაქტი დანაშაულს უკავშირდება.  

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

• 2022 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 

• 2022 წელს, №2, №3, №6, №10, №12 და №18 პენიტენციური დაწესებულებები 

პრიორიტეტულად აღიჭურვოს ვიდეოპაემნისათვის აუცილებელი 

ინფრასტუქტურით  

• 2022 წელს, პანდემიასთან დაკავშირებული განსაკუთრებული პირობების 

მოქმედების პერიოდში, მიიღოს დამატებითი ზომები პატიმართა გარე 

სამყაროსთან კონტაქტის შეზღუდვის საკომპენსაციოდ შესაბამისი 

ღონისძიებების გასატარებლად  

• სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა შეისწავლოს 

ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ სატელეფონო ზარის უფლების 

სრულყოფილად გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემები და სახალხო 

დამცველს მიაწოდოს ინფორმაცია გატარებული ღონისძიებების შესახებ 

• უსაფრთხოების ღონისძიებების გამოყენების პერიოდში, უზრუნველყოს  

პატიმართა გარე სამყაროსთან კონტაქტის შენარჩუნება და შეიტანოს შესაბამისი 

ცვლილებები დაწესებულებების დებულებებში 
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• მიიღოს ყველა ზომა, რათა სოციალური მუშაკის მიერ ღია წერილის 

მიღება/ჩაბარების დროს ორ ეგზემპლარად შედგეს დოკუმენტი, რომელიც 

დადასტურებული იქნება ბეჭდით და რომელშიც პატიმრის თანდასწრებით შევა 

შემდეგი ინფორმაცია: ა) წერილის ავტორის სახელი და გვარი; ბ) წერილის 

მიმღები სოციალური მუშაკის სახელი და გვარი; გ) წერილის ჩაბარების თარიღი; 

დ) წერილის ადრესატი; ე) ფურცლების რაოდენობა. ორივე ფურცელზე ხელი 

უნდა მოაწერონ პატიმარმა და სოციალურმა მუშაკმა, შევსებული ერთი 

ფურცელი გადაეცეს პატიმარს, ხოლო მეორე დარჩეს სოციალურ მუშაკს 

• ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში მოეწყოს ისეთი სატელეფონო კაბინები 

(ხმის იზოლაციით), რომლებიც უზრუნველყოფს კონფიდენციალურ გარემოს 

სატელეფონო საუბრებისთვის. ამ მიზნით, შემუშავდეს ინფრასტრუქტურული 

სამუშაოების დროში გაწერილი გეგმა, სადაც დეტალურად აღიწერება, თუ 

რომელ დაწესებულებაში რა კონკრეტული სამუშაო გატარდება 2022 წლის 

განმავლობაში 

•  სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტმა 

სისტემური შემოწმების გზით გამოავლინოს პენიტენციურ დაწესებულებებში 

პატიმრების მიმოწერის უფლების დარღვევის ფაქტები, აწარმოოს 

გამოვლენილი დარღვევების სტატისტიკა და უზრუნველყოს დარღვევაზე 

პასუხისმგებელ პირთა სათანადო დასჯა.        

 

გასაჩივრების მექანიზმები 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

• პენიტენციურ დაწესებულებებში საჩივრების კონფიდენციალურად გაგზავნის 

შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად, კონფიდენციალური საჩივრების 

კონვერტები განათავსოს იმგვარად, რომ კონვერტის მიღება არ იყოს 

დაწესებულების თანამშრომელზე დამოკიდებული და შეუძლებელი იყოს 

კონვერტის მიმღები პატიმრის ვინაობის დადგენა. ამასთანავე, ყველა 

პატიმრისთვის უფასოდ ხელმისაწვდომი იყოს მატერიალურ-ტექნიკური 

საშუალებები (ფურცელი, კალამი, კონვერტი) და მიეცეთ საკანში გარკვეული 

რაოდენობის კონვერტის ქონის უფლება  

• საჩივრის ყუთები იმგვარად განთავსდეს, რომ არ მოექცეს 

ვიდეომეთვალყურეობის არეალში და დაცული იყოს საჩივრის გამგზავნის 

ანონიმურობა 

• იუსტიციის სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ სისტემური შემოწმებისა და 

შესაბამისი რეაგირების გზით გამოავლინოს და შეისწავლოს №2, №3, №6 და №8 

პენიტენციურ დაწესებულებებში საჩივრების კონფიდენციალურად გაგზავნის 

წესის დარღვევის შემთხვევები, საჩივრების შეტანის გამო პატიმრების მიმართ 

განხორციელებული რეპრესიების  სავარაუდო ფაქტები და უზრუნველყოს 

პასუხისმგებელ პირთა სათანადო დასჯა. 

 

ფიზიკური გარემო  
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წინადადება საქართველოს პარლამენტს:  

• 2022 წელს, პატიმრობის კოდექსით განისაზღვროს ბრალდებულების 4 კვ.მ.-ის 

მინიმალური საცხოვრებელი ფართობით უზრუნველყოფის ვალდებულება.  

რეკომენდაციები იუსტიციის მინისტრს: 

• სახალხო დამცველის აპარატს მიეცეს სამინისტროს მიერ მომზადებული მცირე 

ზომის დაწესებულებების კონცეფციის გაცნობისა და საკუთარი მოსაზრებების 

წარდგენის შესაძლებლობა  

• №17 დაწესებულებაში გაუქმდეს ე.წ. „ბარაკის“ ტიპის საცხოვრებლები  

• პენიტენციურ დაწესებულებებში, თითოეული პატიმარი უზრუნველყოფილი 

იყოს 4 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართობით  

• პრევენციის ეროვნული მექანიზმის პენიტენციური დაწესებულებების 

მონიტორინგის ანგარიშებში ფიზიკური გარემოს კუთხით არსებული 

ხარვეზები შეამოწმოს და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. 

 

დღის განრიგი და სარეაბილიტაციო აქტივობები  

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

• ინფექციის კონტროლის წესების მაქსიმალური დაცვით, აქტივობების ჩატარების 

ალტერნატიული შესაძლებლობების გამოყენებით, უზრუნველყოს ყველა 

პენიტენციურ დაწესებულებაში ახალი და მრავალფეროვანი სარეაბილიტაციო 

აქტივობების დანერგვა. გაიზარდოს სარეაბილიტაციო აქტივობებში 

მსჯავრდებულთა ჩართვის შესაძლებლობები 

• 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  

• სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების რაოდენობის გაზრდით, 

უზრუნველყოს პენიტენციურ  დაწესებულებებში სოციალური მუშაკებისა და 

ფსიქოლოგების რაოდენობის დაბალანსება პატიმართა რაოდენობასთან 

• განაგრძოს იმ სოციალური მუშაკების გადამზადება, რომელთაც არ აქვთ 

სოციალური მუშაობის სფეროში ბაკალავრის, მაგისტრის/მაგისტრთან 

გათანაბრებული, ან დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

• პატიმრებისთვის სხვადასხვა სარეაბილიტაციო აქტივობაში ჩართვის 

მოტივაციის შესაქმნელად, დაიწყოს მუშაობა ისეთი მექანიზმის შემოღებაზე, 

რომელიც უშუალო გავლენას მოახდენს დარჩენილი სასჯელის ვადის 

შემცირებაზე ან სასჯელის სახის შეცვლაზე. 

 

ქალი პატიმრების უფლებრივი მდგომარეობა  

რეკომენდაცია იუსტიციის მინისტრს:  
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• მიიღოს ყველა ზომა, რათა №5 დაწესებულების „C“ და „D“ კორპუსების 

ტერიტორიის მსგავსად, „A“ კორპუსშიც განთავსდეს კომპიუტერები, პატიმრებმა 

რომ შეძლონ კომპიუტერით სარგებლობა  

• საუბრის კონფიდენციალურობის დაცვისა და ცუდ ამინდში ტელეფონით 

სარგებლობის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი კორპუსების ეზოს გარე 

კედლებზე დამონტაჟებული ტელეფონის აპარატები განთავსდეს  კაბინებში; 

დაწესებულების დახურული ტიპის ნაწილში არსებული სატელეფონო 

აპარატები კი, განთავსდეს ადმინისტრაციის ოთახებისგან მოშორებით  

• სამედიცინო ნაწილის საშხაპეების გვერდით განლაგებულ პალატებში 

ჩატარდეს სარემონტო სამუშაოები  

• პოსტოპერაციული პალატა ადაპტირდეს პოსტოპერაციული პაციენტებისთვის  

• დადათა და ბავშვთა განყოფილებაში მოთავსებული პირებისთვის 

უზრუნველყოფილ იქნას მომვლელით სარგებლობის შესაძლებლობა, რათა 

დედებმა შეძლონ ბავშვის დროებით მომვლელთან დატოვება და 

სარეაბილიტაციო აქტივობებში მონაწილეობა 

• №5 დაწესებულებაში უზრუნველყოს ქალი გინეკოლოგის მომსახურებაც, რათა 

პაციენტებმა თავად აირჩიონ, რომელი სქესის სპეციალისტისგან მიიღებენ 

კონსულტაციას. 

 

ბრალდებულები  

წინადადება საქართველოს პარლამენტს: 

• შევიდეს ცვლილება პატიმრობის კოდექსის 77-ე და 79-ე მუხლებში და 

გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, ბრალდებულს გარე სამყაროსთან 

კონტაქტი შეეზღუდოს მხოლოდ სასამართლო განჩინებით 

• შევიდეს ცვლილება პატიმრობის კოდექსის 79-ე მუხლის მე-21 ნაწილში და 

განისაზღვროს, რომ ბრალდებულისთვის სატელეფონო საუბრის უფლების 

შეზღუდვა არ ვრცელდება ბრალდებულის მიერ ადვოკატთან დასაკავშირებელ 

ნომერზე.  

 

რეკომენდაცია იუსტიციის მინისტრს: 

• 2021 წელს უზრუნველყოს №2 და №8 დაწესებულებებში ბრალდებულთა 

მსჯავრდებულებისგან იზოლირება, სულ მცირე, ერთმანეთისგან 

განცალკევებულ საკნებში 

• სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა მიიღოს ყველა ზომა ბრალდებულის 

სატელეფონო ბარათის მაქსიმალურად მცირე ვადაში დასამზადებლად. 

 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და მოქალაქეობის არმქონე პირები  

წინადადება საქართველოს პარლამენტს: 
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• შევიდეს ცვლილება პატიმრობის კოდექსში და მსჯავრდებულებს, რომელთა 

ოჯახის წევრებიც საზღვარგარეთ ცხოვრების გამო ვერ სარგებლობენ ხანმოკლე 

და ხანგრძლივი პაემნებით, მიეცეთ ვიდეოპაემნით სარგებლობის საშუალება. 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

• ყველა უცხოენოვანი პატიმარი, საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყონ 

თარჯიმნის მომსახურებით; მათ შორის, მათთვის გასაგებ ენაზე მიეწოდოთ 

ინფორმაცია დაწესებულებებში არსებული სერვისებისა და რეგულაციების 

შესახებ 

• გაუქმდეს საერთაშორისო ზარისთვის გამოყოფილი დღეები და საერთაშორისო 

ზარის განხორციელება შესაძლებელი გახდეს ყოველდღე, კანონმდებლობით 

დადგენილი სიხშირით და ხანგრძლივობით  

• მიიღოს ყველა ზომა, რათა უცხოელმა პატიმრებმა, მოქალაქეობის არმქონე 

პირებმა, 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, მოქალაქეობის არმქონე პირებს, 

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, ყველა დაწესებულებაში უზრუნველყოს ქართული ენის 

შემსწავლელი დისტანციური კურსების დანერგვა იმ პატიმრებისთვის, 

რომლებიც არ ფლობენ სახელმწიფო ენას 

• პატიმართა საკნებში განთავსების დროს, გაითვალისწინონ ლინგვისტური, 

რელიგიური და კულტურული თავისებურებები; საკვების მომზადების დროს 

ასევე გაითვალისწინონ სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენელთა 

საჭიროებები. 

უვადოდ თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებულები   

წინადადება საქართველოს პარლამენტს: 

• პატიმრობის კოდექსში შევიდეს ცვლილებები და უვადოდ 

თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებულებისთვის გაიზარდოს ხანმოკლე და 

ხანგრძლივი პაემნების რაოდენობა 

• სისხლის სამართლის კოდექსსა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში 

შევიდეს ცვლილებები და უვადო თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებულის 

პირობით ვადამდე გათავისუფლების მოთხოვნით სასამართლოსთვის 

მიმართვის ვადა, შემცირდეს რამდენიმე წლით 

• შევიდეს ცვლილება პატიმრობის კოდექსის შესაბამის მუხლებში და ყველა 

მსჯავრდებულს მიენიჭოს აკადემიური უმაღლესი განათლების უფლება. 

რეკომენდაცია საქართველოს პრეზიდენტს: 
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• შევიდეს ცვლილებები შეწყალების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს 

პრეზიდენტის 2019 წლის 26 ნოემბერის №556 ბრძანებულებაში და უვადო 

თავისუფლებააღკვეთილ პირთა შეწყალების უფლებამოსილების გამოყენების 

ვადა შემცირდეს რამდენიმე წლით. 

 

3. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემა  

3.1.  მონიტორინგის მეთოდოლოგია  

წინამდებარე ანგარიში, 2021 წელს, დროებითი მოთავსების იზოლატორებისა და 

პოლიციის დაწესებულებების მონიტორინგის საფუძველზე მომზადდა. საქართველოში 

კორონავირუსით გამოწვეული ეპიდემიის ფონზე, 2021 წელს პრევენციის ეროვნულ 

მექანიზმს განსაკუთრებულ პირობებში მოუწია მონიტორინგის ვიზიტების 

განხორციელება. მონიტორინგის ვიზიტები პანდემიის პირობებში უსაფრთხო 

მონიტორინგის ვიზიტის განხორციელების წესების დაცვით მიმდინარეობდა.   

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილი შეფასებები შესაბამისი ეროვნული 

კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების, ასევე, სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის მიერ მოპოვებული მოცულობითი ინფორმაციის ანალიზს 

ეფუძნება. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის სამუშაო მეთოდოლოგია მოიაზრებს 

ინფორმაციის მიღებას სხვადასხვა წყაროსგან: დაკავებულებთან,254 იზოლატორების 

თანამშრომლებთან255 და ექიმებთან256 გასაუბრებას; წინასწარ შემუშავებული ანკეტის 

მეშვეობით ამოღებული ინფორმაციის ანალიზს სტატისტიკური პროგრამის (SPSS)257 

გამოყენებით; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის და 

დროებითი მოთავსების იზოლატორის მიერ მოწოდებულ სტატისტიკურ ინფორმაციას; 

ადვოკატებთან პირისპირ ინტერვიუს, ასევე, ადვოკატების მიერ შევსებულ ონლაინ 

კითხვარს;258 არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას; 

სახალხო დამცველის აპარატში არსებულ მონაცემებს; შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მიერ ოფიციალურად გამოქვეყნებულ ინფორმაციას; დაწესებულებებში წარმოებულ 

დოკუმენტაციას, მათ შორის, სამედიცინო სახის ინფორმაციას. მონიტორინგი ასევე 

მოიცავდა პოლიციის დაწესებულებებსა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში 

არსებულ ვითარებასა და სამუშაო პროცესზე დაკვირვებას.  

2021 წლის განმავლობაში, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა, მონიტორინგის 

ფარგლებში, მოინახულა პოლიციის 35 დეპარტამენტი და სამმართველო, ასევე, 

 
254 გასაუბრება ჩატარდა 20 დაკავებულ პირთან. 
255 გასაუბრება ჩატარდა დროებითი მოთავსების იზოლატორის  13 თანამშრომელთან. 
256 გასაუბრება ჩატარდა დროებითი მოთავსების იზოლატორში დასაქმებულ 8 ექიმთან. 
257 დამუშავდა 495 ანკეტა. 
258 სახალხო დამცველის აპარატს ნაყოფიერი კომუნიკაცია ჰქონდა საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციასთან. კერძოდ, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ტექნიკური დახმარებით, 

სპეციალური ონლაინ კვლევის კითხვარი შესავსებად გაეგზავნათ ასოციაციის წევრ ადვოკატებს. 

საქართველოს სახალხო დამცველი, თანამშრომლობისათვის მადლობას უხდის საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაციას. 
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დროებითი მოთავსების 19 იზოლატორი. მონიტორინგის ვიზიტები განხორციელდა 

კახეთში, იმერეთში, ქვემო ქართლში, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, გურიასა და 

თბილისში. 

ანგარიშში მოყვანილი ფაქტები და გარემოებები წარმოდგენილია 

კონფიდენციალურობის პრინციპის სრული დაცვით. მონიტორინგის ფარგლებში 

მოპოვებული დოკუმენტაცია, ასევე, მონიტორინგის ჯგუფის წევრთა ანგარიშები, 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში ინახება. 

3.2. რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობა 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიშში, საქართველოს სახალხო 

დამცველმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში არასათანადო მოპყრობის 

პრევენციის მიზნით, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს 24 რეკომენდაციით, 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს 1 რეკომენდაციით, ხოლო საქართველოს 

პარლამენტს 1 წინადადებით მიმართა. Ⴑაქართველოს პარლამენტის მიმართ გაცემული 

წინადადება არ შესრულებულა.  

საქართველოს პარლამენტის მიმართ გაცემული წინადადებით სახალხო დამცველი 

მოითხოვდა, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მსგავსად, 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსშიც მკაფიოდ განსაზღვრულიყო 

მოსამართლის როლი წამებისა და არასათანადო მოპყრობის პრევენციის კუთხით, რაც 

არ შესრულებულა. 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიმართ გაცემული რეკომენდაციით სახალხო 

დამცველი მოითხოვდა დროებითი მოთავსების იზოლატორებში სამსახურის 

გამომძიებლების დაკავებულ პირებთან პირისპირ შეხვედრის მაქსიმალურად 

უზრუნველყოფას, რაც არ შესრულებულა.   

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ გაცემული 23 რეკომენდაციიდან, 

შესრულდა 2 რეკომენდაცია, ნაწილობრივ შესრულდა 3 რეკომენდაცია, ხოლო 

დანარჩენი 18 რეკომენდაცია შეუსრულებელია. აღსანიშნავია, რომ 2020 წელთან259 

შედარებით, 2021 წელს გაზრდილია შესრულებული და ნაწილობრივ შესრულებული 

რეკომენდაციების რაოდენობა, თუმცა შეუსრულებელი რეკომენდაციების რიცხვი 

მაინც მაღალია.  

შესრულებული რეკომენდაციებიდან, ორივე ეპიდემიოლოგიურ  ღონისძიებებს 

ეხებოდა.260  

ნაწილობრივ შესრულებული რეკომენდაციებიდან, 1 ეხებოდა ადვოკატის ან ოჯახის 

შეტყობინების მოთხოვნის დოკუმენტირებას პოლიციის კონტროლის ქვეშ ყოფნის 

პერიოდსა და იზოლატორში შესახლების შემდეგ, რისთვისაც უნდა შემუშავებულიყო 

 
259 2020 წელს არცერთი რეკომენდაცია არ შესრულებულა, ხოლო ნაწილობრივ შესრულებული იყო 3 

რეკომენდაცია.  
260 რეკომენდაციის შესაბამისად, უზრუნველყოფილია დაკავებულთა როგორც COVID-19-ზე 

ტესტირება, ასევე, პერიოდული თერმოსკრინინგი.  
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სპეციალური ოქმი, სადაც დეტალურად აისახებოდა, თუ როდის მოითხოვა 

დაკავებულმა პირმა ოჯახთან ან ადვოკატთან დაკავშირება და შედგა თუ არა 

კომუნიკაცია.261  1 ეხებოდა დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დასაქმებული 

ექიმებისთვის ტრენინგის ჩატარებას იზოლატორში მოთავსებულ პირთა სხეულზე 

არსებული დაზიანებების ფოტოგადაღების ინსტრუქციისა და გადაღებული 

ფოტომასალის შენახვის წესის შესახებ262, ხოლო 1 რეკომენდაცია ეხებოდა დროებითი 

მოთავსების იზოლატორებში ფიზიკური გარემოს კუთხით არსებული მდგომარეობის 

გამოსწორებას.263  

შეუსრულებული რეკომენდაციებიდან, 2 რეკომენდაცია ეხებოდა არასათანადო 

მოპყრობის სავარაუდო ფაქტების გამოვლენას;264 1 რეკომენდაცია ეხებოდა 

დაკავებულის უფლებებზე ინფორმირების პროცესს265; 7 რეკომენდაცია ეხებოდა 

აუდიო-ვიდეო ჩანაწერების წარმოებას;266 4 რეკომენდაცია ეხებოდა დოკუმენტაციის 

წარმოებას;267 1 რეკომენდაცია ეხებოდა იზოლატორებში სამედიცინო პუნქტის 

გახსნას268; 1 რეკომენდაცია - სასწრაფო დახმარების ექიმების მიერ შედგენილი 

სამედიცინო ბარათების იზოლატორის თანამშრომლებთან შენახვის პრაქტიკის 

აღმოფხვრას, ხოლო 2 რეკომენდაცია - აღკვეთის სინდრომის მართვას.  

ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული პოლიციის სისტემის შექმნა, საერთაშორისო 

სტანდარტების გაუთვალისწინებლად, წარმოუდგენელია. სამინისტროს მხრიდან 

სხვადასხვა მიმართულებით გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯების მიუხედავად, 

პოლიციის კონტროლის ქვეშ მყოფი მოქალაქეები კვლავ არ არიან უზრუნველყოფილნი 

წამებისა და არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის საკმარისი გარანტიებით. დასანანია, 

რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ წლების განმავლობაში გაცემული 

სისტემური რეკომენდაციების უმრავლესობა კვლავ შეუსრულებელია.  

3.3. არასათანადო მოპყრობა 

დროებითი მოთავსების იზოლატორებსა და პენიტენციურ დაწესებულებებში 

ჩატარებული მონიტორინგის ვიზიტების დროს, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა 

მიიღო ინფორმაცია პოლიციელების მიერ დაკავებისას არაპროპორციული, 

 
261 2021 წლის მარტში, დროებითი მოთავსების იზოლატორში დაიწყო მოთავსებული პირის მხრიდან 

ადვოკატთან დაკავშირების/შეხვედრის მოთხოვნის ოქმის წარმოება, თუმცა ასეთი ოქმი არ იწარმოება 

პოლიციის კონტროლის ქვეშ ყოფნის პერიოდში.  
262 2021 წლის პირველ ნახევარში ჩატარდა ტრენინგები, თუმცა მეორე ნახევარში დაგეგმილი 

ტრენინგები ვერ ჩატარდა გაუარესებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო. 
263 სამინისტრო 2021 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად ატარებდა შესაბამის სარემონტო სამუშაოებს, 

თუმცა ამ მიმართულებით კვლავ რჩება მნიშვნელოვანი გამოწვევები. 
264 იხილეთ ქვეთავი: არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო შემთხვევების გამოვლენა.  
265 იხილეთ ქვეთავი: უფლებების განმარტება. 
266 იხილეთ ქვეთავი: აუდიო-ვიდეო ჩანაწერები.  
267 იხილეთ ქვეთავი: დოკუმენტაციიის წარმოება პოლიციის დაწესებულებებში. 
268 სახალხო დამცველი ითხოვდა იმ იზოლატორების რაოდენობის გაზრდას, რომლებშიც 

ფუქნციონირებს სამედიცინო პუნქტი. სამწუხაროდ, 2021 წელს შემცირდა იმ იზოლატორების 

რაოდენობა, სადაც არის სამედიცინო პუნქტი და რეგულარულად მორიგეობს ექიმი. კერძოდ, 

სამედიცინო პუნქტი 2021 წლის მდგომარეობით, ფუნქციონირებდა 21 იზოლატორში, მაშინ როდესაც 

ეს ციფრი 2020 წელს 23 იყო და წინა წლებთან შედარებით, იზრდებოდა. 
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გადამეტებული ძალის გამოყენების და დაკავების შემდეგ განხორციელებული 

არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტების შესახებ.269 მაგალითად: 

• დაკავებულის განმარტებით, დაკავებისას გაქცევა სცადა, ამ დროს კედელს 

დაეჯახა და ზედა კიდური დაიზიანა. მან დაკავებისთანავე განუცხადა 

პოლიციელებს, რომ, სავარაუდოდ, სახსრის ამოვარდნილობა ჰქონდა და 

სამედიცინო დახმარების ბრიგადის გამოძახება სთხოვა, თუმცა პოლიციის 

თანამშრომლებმა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის გამოძახებაზე 

უარი უთხრეს. მისივე განმარტებით, ამ დროს მის დაკავებაში მონაწილე ერთ-

ერთმა ხელმძღვანელმა პოლიციელმა შეაგინა და ძალის გამოყენებით, სწრაფად 

მოქაჩა დაზიანებული ზედა კიდური, რამაც დაკავებულს ძლიერი ტკივილი 

მიაყენა. დაკავებულმა განაცხადა, რომ ამის შემდეგ მას მჭიდროდ დაადეს 

ხელბორკილი და პოლიციის ერთ-ერთ სამმართველოში წაიყვანეს, სადაც 

დაახლოებით 1 საათი იმყოფებოდა. მისივე განმარტებით, ამ პერიოდის 

განმავლობაში, იგი განიცდიდა ძლიერ ტკივილს დაზიანებული კიდურის არეში 

და პოლიციის თანამშრომლებს არაერთხელ სთხოვა სამედიცინო დახმარების 

ბრიგადის გამოძახება, თუმცა პოლიციის თანამშრომლებმა სასწრაფო 

სამედიცინო დახმარების ბრიგადა მხოლოდ 1 საათის შემდეგ გამოიძახეს და 

დაკავებული სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. დაკავებულმა ასევე 

განაცხადა, რომ პოლიციის სამმართველოში ყოფნის დროს მან საპირფარეშოთი 

სარგებლობა და წყლის დალევა ითხოვა, თუმცა პოლიციის თანამშრომლებმა არც 

წყალი დაალევინეს და არც საპირფარეშოთი სარგებლობის შესაძლებლობა 

მისცეს.270 

• დაკავებულის განმარტებით, ის ქუჩაში მოპედით გადაადგილდებოდა, როდესაც 

პოლიციელებმა შეაჩერეს და ჰკითხეს, საიდან ჰქონდა წამოღებული ფერადი 

ლითონის ნაჭერი, რომელიც მოპედზე ედო. დაკავებულის თქმით, მან პოლიციის 

თანამშრომლებს უპასუხა, რომ ეს მისი ნივთი იყო და არ მოუპარავს, რის 

შემდეგაც, პოლიციის თანამშრომლებმა დაუწყეს გინება და ფიზიკური 

შეურაცხყოფის მიყენებით დაემუქრნენ. მისივე განმარტებით, პოლიციელებმა 

ის ერთ-ერთ განყოფილებაში გადაიყვანეს, სადაც, პოლიციის თანამშრომლები 

მისგან მთელი ღამის განმავლობაში მოითხოვდნენ ქურდობის აღიარებას, 

აგინებდნენ, ცემით და გაუპატიურებით ემუქრებოდნენ.271 

• დაკავებულის განმარტებით, ის საკუთარ სახლში იმყოფებოდა, როდესაც მასთან 

პოლიციის თანამშრომლები მივიდნენ და კარის გაღება სთხოვეს. მისივე თქმით, 

კარის გაღებისთანავე, პოლიციის თანამშრომლებმა ყოველგვარი განმარტების 

 
269 ჩატარებული შემოწმების შედეგად, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა პოლიციის მხრიდან 

წამების და სხვა არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტის შესახებ გამოკითხული 21 პირისგან 4 

შეტყობინება მიიღო. 
270 დაკავებულის განმარტებით, ზემოაღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებით, მან ინფორმაცია 

მიაწოდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს. 
271 დაკავებულის განმარტებით, მას დროებითი მოთავსების იზოლატორში დისტანციურად გაესაუბრა 

სახელმწიფო ინსპექტორის წარმომადგენელი, რომელსაც მომხდართან დაკავშირებით დეტალური 

ინფორმაცია მიაწოდა. 
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გარეშე დააგდეს მიწაზე და ზურგს უკან ხელბორკილები დაადეს. დაკავებულის 

განმარტებით, ის ნახევრად შიშველ მდგომარეობაში დააკავეს და დაკავების 

შემდეგ ტანსაცმლის ჩაცმის შესაძლებლობა არ მისცეს. ამის შემდეგ, იგი 

მანქანაში ჩასვეს და პოლიციის ერთ-ერთ სამმართველოში გადაიყვანეს, სადაც 

შესვლამდე, გარკვეული პერიოდით, შენობის გარეთ გააჩერეს, სადაც 

დაკავებულს სციოდა. დაკავებულის განმარტებით, დაკავებისას და შემდგომ 

პერიოდშიც, მას პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობა არ გაუწევია და ამის 

მიუხედავად, პოლიციის მანქანაში ყოფნის დროს, მას მჭიდროდ ჰქონდა ხელები 

შეკრული ზურგს უკან და ტკივილს განიცდიდა. მისივე თქმით, დაკავების 

შემდეგ, პოლიციის თანამშრომლები უხეშად ექცეოდნენ, აგრესიულად 

მიმართავდნენ და აიძულებდნენ, მანქანაში ჯდომის დროს თავი დახრილი 

ჰქონოდა. 

• დაკავებულის განმარტებით, მარნეულის პოლიციის თანამშრომლებმა ის 

საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს. მისივე თქმით, დაკავების შემდეგ, 

პოლიციის ავტომანქანასა და მარნეულის რაიონული სამმართველოს შენობაში, 

დაახლოებით 5 საათის განმავლობაში, აგინებდნენ და მისგან სხვისი 

მამხილებელი ჩვენების მიცემას მოითხოვდნენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი, 

ნარკოტიკის ჩადებით და პენიტენციურ დაწესებულებაში დიდი ხნით 

მოთავსებით ემუქრებოდნენ.272 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან, დაკავებული პირების 

მიმართ ჩადენილი ძალადობის კუთხით არსებული მდგომარეობის შეფასებისას, 

ზემოთ აღწერილი ძალადობის სავარაუდო შემთხვევების გარდა, საგულისხმოა 2021 

წელს სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული განცხადებები/საჩივრები, სადაც 

განმცხადებლები მიუთითებდნენ, რომ პოლიციის მხრიდან ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ 

და ფსიქოლოგიურ ძალადობას. მაგალითად: 

• განმცხადებლის განმარტებით, 2021 წლის 18 ოქტომბერს, ღამის საათებში, ის და 

მისი ახლობელი პირები საკუთარ სახლში იმყოფებოდნენ, როდესაც მათთან 

სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული შეიარაღებული პირები მივიდნენ, 

რომელთაც არც რაიმე ამოსაცნობი ნიშანი ჰქონდათ, რომ პოლიციის 

თანამშრომლები იყვნენ და არც თავი წარუდგენიათ. განმცხადებლის 

განმარტებით, ამ პირებმა შესვლისთანავე დაიწყეს სახლში მყოფი პირების 

სიტყვიერი შეურაცხყოფა და ძალის გამოყენებით დაკავება. განმცხადებელი 

განმარტავს, რომ სახლში მყოფ პირებს, დაკავებისას აგინებდნენ, სახეში 

აფურთხებდნენ, ტანის არეში ურტყამდნენ ხელებს, ფეხებს და მათგან 

დანაშაულის აღიარებას მოითხოვდნენ. განმცხადებელი აღნიშნავს, რომ მათ 

მიმართ ძალადობა გაგრძელდა პოლიციის ავტომანქანაში და პოლიციის 

შენობაშიც, რის შედეგადაც დაკავებულებმა მიიღეს სხეულის დაზიანებები 

შუბლის, ზურგისა და ქვედა კიდურების არეში. ერთ-ერთი დაკავებულის 

გადმოცემით, ცემისგან სუნთქვა შეეკრა და შეუძლოდ გახდა. განმცხადებლის 

 
272 სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრთან საუბრისას, დაკავებულმა უარი განაცხადა სახალხო 

დამცველის მხრიდან სამართლებრივ რეაგირებაზე. 
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თქმით, მომხდართან დაკავშირებით, ინფორმაცია მიაწოდა დროებითი 

მოთავსების იზოლატორის ექიმს, რომელმაც შეტყობინება გაუგზავნა 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს.273 

• განმცხადებლის განმარტებით, დაკავების შემდეგ, მან სახეში შეაფურთხა 

პოლიციის თანამშრომელს, რის გამოც მას კეფის არეში ჩაარტყეს 

სამსახურებრივი იარაღი და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. მისივე თქმით, 

ის გადაიყვანეს პოლიციის შენობაში, სადაც ერთ-ერთ ოთახში პოლიციის 

თანამშრომლებმა წელს ზემოთ გააშიშვლეს და თავის არეში ურტყეს ხელები და 

წიგნი.274 

• განმცხადებლის განმარტებით, დაკავების შემდეგ, საპატრულო პოლიციის ორმა 

თანამშრომელმა ის პოლიციის შენობის საპირფარეშოში სცემა. მისივე თქმით, 

მას არ მისცეს საპირფარეშოთი სარგებლობის საშუალება და იძულებული გახდა 

შარვალში მოეშარდა. განმცხადებლის თქმით, ცემის შედეგად, მას სხეულზე 

აღენიშნებოდა დაზიანებები, რომლებიც, ექიმმა, დროებითი მოთავსების 

იზოლატორში მისი მოთავსების დროს, შესაბამის დოკუმენტაციაში აღწერა.275 

• განმცხადებლის განმარტებით, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა ის 

გორთან, საავტომობილო გზაზე დააკავეს. მისივე თქმით, დაკავების შემდეგ, 

პოლიციის ავტომანქანაში ყოფნისას, არაერთხელ სთხოვა პოლიციის 

თანამშრომლებს, რომ მისთვის საპირფარეშოთი სარგებლობის შესაძლებლობა 

მიეცათ, თუმცა მისი თხოვნა არ გაუთვალისწინებიათ. ამიტომ, მოგვიანებით, 

იძულებული გახდა, შარვალში მოეშარდა, პოლიციის შენობის ეზოში, 

დაახლოებით 20 ადამიანის თვალწინ, რამაც მისი დამცირება და ღირსების 

შელახვა გამოიწვია.276 

 
273 ამ ფაქტთან დაკავშირებით, სახალხო დამცველის აპარატის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია და 

მასალები შემდგომი რეაგირებისთვის, 2021 წლის 22 ოქტომბრის №15-4/10012 წერილით, სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურს გაეგზავნა. 
274 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 2021 წლის 16 ოქტომბრის SIS 5 21 00025295 წერილით 

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო 

დეპარტამენტის აღმოსავლეთის სამმართველოში გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის 

№199041021002 საქმეზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცალკეული თანამშრომლების მხრიდან 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე, საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის 

ნიშნებით. 
275 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 2022 წლის 6 იანვრის SIS 8 22 00000320 წერილით მიღებული 

ინფორმაციის თანახმად, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის 

აღმოსავლეთის სამმართველოში მიმდინარეობს გამოძიება სისხლის სამართლის №199231221002 

საქმეზე, დაკავებული პირის მიმართ ჩადენილი შესაძლო არაადამიანური და დამამცირებელი 

მოპყრობის ფაქტზე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1443-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“, 

„ბ“, „ე“ და „ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. 
276 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 2021 წლის 23 ოქტომბრის SIS 8 21 00026008 წერილით 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო 

დეპარტამენტის აღმოსავლეთის სამმართველოში გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის 

№199270221001 საქმეზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის 

ცალკეული თანამშრომლების მხრიდან, დაკავებულის მიმართ, მოხელის ან მასთან გათანაბრებული 

პირის მიერ, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, ჯგუფურად ჩადენილი დამამცირებელი ან 
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საგულისხმოა, რომ საანგარიშო პერიოდში მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 

დაკავებული პირების მიმართ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ზემოთ 

მითითებული შემთხვევები, სავარაუდოდ, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს ფოთის საქალაქო სამმართველოს, რუსთავის რაიონული სამმართველოს, 

მარნეულის რაიონული სამმართველოს, გლდანი-ნაძალადევის მთავარი 

სამმართველოს, ვაკე-საბურთალოს მთავარი სამმართველოს, საპატრულო პოლიციის 

დეპარტამენტის და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 

ჩაიდინეს. რაც შეეხება ძალადობის მეთოდებს, 2021 წელს პოლიციის თანამშრომლების 

მიერ ჩადენილი ფიზიკური ძალადობის მეთოდებიდან, 2019 და 2020 წლის მსგავსად, 

ძირითადად იკვეთება ხელბორკილების მჭიდროდ დადება და ხელ-ფეხით ცემა. 

გასული წლებისგან განსხვავებით, 2021 წელს, 2 შემთხვევაში, დაკავებულები 

უთითებდნენ საპირფარეშოთი სარგებლობის შეზღუდვაზე, რის გამოც იძულებული 

გახდნენ, შარვალში მოეშარდათ. გარდა ამისა, 1 შემთხვევაში, პირი მიუთითებდა, რომ 

დაკავების შემდეგ, პოლიციის თანამშრომლები მას სახეში აფურთხებდნენ და 1 

შემთხვევაში, პირი აცხადებდა, რომ მას გაუპატიურებით დაემუქრნენ. 

გარდა დაკავებულთა გამოკითხვისა და სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული 

განცხადებების/საჩივრების ანალიზისა, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში 

მონიტორინგის ვიზიტების დროს, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრები 

ამოწმებენ საანგარიშო წლის 1 იანვრიდან ვიზიტის დღემდე შესახლებული ყველა 

დაკავებულის პირად საქმეს და აღრიცხავენ ყველა იმ შემთხვევას, სადაც დაკავების 

გარემოებების, სხეულზე დაზიანებების მდებარეობის, რაოდენობის და ხასიათის 

მხედველობაში მიღებით, ჯგუფს დაკავებულის მიმართ სავარაუდო არასათანადო 

მოპყრობაზე ეჭვი გაუჩნდება. 

ამ მეთოდით, 2021 წელს, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა 495 საეჭვო შემთხვევა 

გამოავლინა.277 ეს შემთხვევები მოიცავს როგორც ადმინისტრაციული წესით 

დაკავებულთა, ისე სისხლის სამართლის საქმეებს. მონაცემების თანახმად, ამ 495 

შემთხვევიდან 129 (26%) შემთხვევაში ადმინისტრაციული წესით დაკავებულმა 

პირებმა დაზიანება დაკავებისას ან/და დაკავების შემდეგ მიიღეს.278 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 მაჩვენებელია 26,4%, 2018 წელს - 26.8%, 2019 წელს - 31.8% და 2020 წელს 

34.4% იყო, ხოლო 2021 წელს მითითებულმა სტატისტიკურმა მაჩვენებელმა (26%) 2019 და 

 
არაადამიანური მოპყრობის ფაქტზე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1443-ე მუხლის მე-

2 ნაწილის ,,ა’’, ,,ბ’’, ,,ე’’ და ,,ზ’’ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. 
277 შემოწმება ჩატარდა თბილისის, კახეთის, იმერეთის, აჭარის, გურიის და ქვემო ქართლის 

რეგიონებში არსებულ პოლიციის ტერიტორიულ ორგანოებში და დროებითი მოთავსების 

იზოლატორებში. 
278 თბილისის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ეს მონაცემი იყო 33.8% (133 შემთხვევიდან 45 

შემთხვევაში ადმინისტრაციულად დაკავებულ პირს დაზიანება მიღებული ჰქონდა დაკავებისას 

ან/და დაკავების შემდეგ). რაც შეეხება დანარჩენ იზოლატორებს, 362 შემთხვევიდან 84 შემთხვევაში, 

ადმინისტრაციულად დაკავებულ პირს დაზიანება მიღებული ჰქონდა დაკავებისას ან/და დაკავების 

შემდეგ, რამაც 23.2% შეადგინა. 
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2020 წლებთან შედარებით იკლო და მიუახლოვდა 2017 - 2018 წლის მაჩვენებელს (26,4% 

- 26.8%). 

აღსანიშნავია, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მოთავსებული პირების 

სხეულზე არსებული დაზიანებების შესახებ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 

ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები გასულ წლებთან შედარებით, 

უმნიშვნელოდ არის შემცირებული.279 2021 წელს დროებითი მოთავსების 

იზოლატორებში მოთავსებული იყო 13434 პირი, რომელთაგან დაზიანება 9359 პირს 

აღენიშნებოდა. ამათგან, 133 პირს დაზიანება მიღებული ჰქონდა დაკავების შემდეგ, 

რამაც დაზიანებით შესახლებული პირების საერთო რაოდენობის 1.4% შეადგინა. რაც 

შეეხება წინა წლებს, 2020 წელს ეს მაჩვენებელი 1.7%-ს,280 2019 წელს - 1.5%-ს,281 2018 წელს 

კი 1.4%-ს282 შეადგენდა.  

2021 წელს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მოთავსებულ 512 პირს დაზიანება 

მიღებული ჰქონდა დაკავებისას ან/და დაკავების შემდეგ,283 რაც დაზიანებით 

შესახლებული პირების 5.5%-ს შეადგენს. 2020 წლის სტატისტიკური მონაცემებით, 

ამგვარი შემთხვევები შეადგენდა 5.9%-ს (521 შემთხვევა), 2019 წელს - 6.3%-ს (656 

შემთხვევა), ხოლო 2018 წელს - 5.6%-ს (467 შემთხვევა).  

გარდა ამისა, 2021 წელს, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მოთავსებულ 380 პირს 

პრეტენზია ჰქონდა პოლიციის მიმართ, მათ შორის 334 პირს - ფიზიკურ 

შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით, რაც შესაბამისად, იზოლატორებში მოთავსებულ 

პირთა საერთო რაოდენობის 2.8%-ს და 2.5%-ს შეადგენს. 2020 წელს ეს მაჩვენებელი იყო 

2.8% (341 შემთხვევა) და 2.4% (290 შემთხვევა), 2019 წელს - 2.8% (429 შემთხვევა) და 2.3% 

(343 შემთხვევა) ხოლო, 2018 წელს - 2.3% (303 შემთხვევა) და 2% (256 შემთხვევა). 

შემოწმების ფარგლებში, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა ასევე გააანალიზა 

პენიტენციურ დაწესებულებებში სხეულის დაზიანებით შესახლებული პირების 

შესახებ მონაცემები. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ინფორმაციის თანახმად, 

2021 წელს პენიტენციურ დაწესებულებებში დაზიანებით შეასახლეს სულ 476 პირი, 

რომელთაგან 23 პირს (4.8%) დაზიანება მიღებული ჰქონდა დაკავებისას, ხოლო 31 პირს 

(6.5%) - დაკავების შემდეგ. საგულისხმოა, რომ 2020 წელთან შედარებით, 2021 წელს 

 
279 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: <https://info.police.ge/page?id=233> [ბოლოს 

ნანახია 12.01.2022]. 
280 2020  წელს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მოთავსებული იყო 11891 პირი, რომელთაგან 

დაზიანება 8761 პირს აღენიშნებოდა. მათგან დაკავების შემდეგ დაზიანება მიღებული ჰქონდა 150 

პირს. 
281 2019 წელს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში სულ მოთავსებული იყო 15191 პირი, რომელთაგან 

დაზიანება აღენიშნებოდა 10348 პირს. მათგან დაკავების შემდეგ დაზიანება მიღებული ჰქონდა 155 

პირს.  
282 2018 წელს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში სულ მოთავსებული იყო 12995 პირი, 

რომელთაგან დაზიანება 8320 პირს აღენიშნებოდა. ამათგან, დაკავების შემდეგ დაზიანება მიღებული 

ჰქონდა 116 პირს. 
283 აქედან, 378 პირს დაზიანებები მიღებული ჰქონდა დაკავებისას, 89 პირს - დაკავების შემდეგ, 

ხოლო 45 პირს - დაკავებისას და დაკავების შემდეგ. 

https://info.police.ge/page?id=233
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უმნიშვნელოდ შემცირდა იმ პირთა ხვედრითი წილი, რომელთაც დაკავებისას და 

დაკავების შემდეგ მიიღეს დაზიანებები.284 

2021 წლის მონიტორინგის ვიზიტების დროს შესწავლილი საქმეებიდან, 288 (58.2%) 

შემთხვევაში, დაკავების ოქმში მითითებულია, რომ ადგილი ჰქონდა პოლიციის 

თანამშრომლის მიმართ დაუმორჩილებლობას/წინააღმდეგობის გაწევას და 

სავარაუდოდ, ასეთ შემთხვევებში პოლიციას მოუწევდა ძალის/იძულების 

ღონისძიებების გამოყენება, თუმცა, დაკავების ოქმებში ძალის გამოყენების შესახებ 

მითითებულია მხოლოდ 53 (18.4%) შემთხვევაში. შესაბამისად, ამ შემთხვევებში 

პოლიციის თანამშრომლებმა, სავარაუდოდ, ძალა გამოიყენეს, თუმცა ამის შესახებ 

დაკავების ოქმში არ მიუთითებიათ. ამასთანავე, იმ შემთხვევებიდან (სულ 53 

შემთხვევა), სადაც მითითებულია ძალის გამოყენების თაობაზე, ძალის გამოყენების 

მეთოდი მითითებულია 7 შემთხვევაში, საიდანაც მხოლოდ 4 შემთხვევაში იყო 

სრულყოფილად აღწერილი, ხოლო 3 შემთხვევაში - ნაწილობრივ. ეს გარემოებები 

დამატებით ადასტურებს ოქმების არაჯეროვნად შევსებას. 

გასული წლების მსგავსად, შენარჩუნებულია ტენდენცია, რომ სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის მიერ შესწავლილი და დამუშავებული შემთხვევების 

დაახლოებით ერთ მესამედში (2021 წელი - 29.1%, 2020 წელი - 26.3%, 2019 წელი - 30.7%, 

2018 წელი - 27.6 %, 2017 წელი - 30.1%, 2016 წელი - 31.3%), დაკავების ოქმში არ არის 

მითითებული დაზიანება, რომელიც აღწერილია იზოლატორებში არსებულ  

სამედიცინო ჩანაწერებში. 2020 წელს დამუშავებული 495 შემთხვევიდან 145 

შემთხვევაში, იზოლატორში აღწერილი დაზიანებები არ იყო მითითებული პირის 

დაკავების ოქმში.  ცხადია, ამ შემთხვევებში ჩნდება მყარი პრეზუმფცია, რომ, 

შესაძლოა, დაკავებული პირი პოლიციის კონტროლის ქვეშ დაექვემდებარა ფიზიკურ 

ძალადობას.285 

სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ ჩანაწერებს შორის განსხვავება შეიძლება 

ნაწილობრივ დაზიანებების შემოწმების დამკვიდრებული ზოგადი პრაქტიკით იყოს 

გამოწვეული. კერძოდ, პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან დაზიანებების შემოწმება 

ზედაპირულია და არ მოიცავს სხეულის სრულად შემოწმებას, როგორც ხდება ეს 

იზოლატორებში. ამასთანავე, ადმინისტრაციული წესით დაკავების შემთხვევაში, 

შესაძლებელია, ჩანაწერებს შორის განსხვავება ნაწილობრივ პოლიციის 

თანამშრომლების მხრიდან სხეულის დაზიანებების აღწერის ხარვეზებით იყოს 

განპირობებული, კერძოდ, ადმინისტრაციული დაკავების ოქმი საერთოდ არ შეიცავს 

გრაფას, სადაც პოლიციის თანამშრომელმა უნდა მიუთითოს დაკავებულის სხეულზე 

 
284 2020 წელს დაზიანებით შესახლებული პირების 7.2%-ს დაზიანება მიღებული ჰქონდა დაკავებისას, 

ხოლო 6.6%-ს - დაკავების შემდეგ. 
285 საქმეზე, „სალმანი თურქეთის წინააღმდეგ“, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 

განმარტა, რომ როდესაც სადავო შემთხვევები, მთლიანად ან ნაწილობრივ, მიეკუთვნება შესაბამის 

ორგანოთა ექსკლუზიური ინფორმირებულობის სფეროს, როგორც ეს თავისუფლებაშეზღუდული 

პირების შემთხვევაშია, ჩნდება ძლიერი ეჭვები მიღებულ დაზიანებებთან დაკავშირებით და, 

რასაკვირველია, მტკიცების ტვირთი ეკისრება შესაბამის ორგანოებს, რათა მათ წარმოადგინონ 

დამაჯერებელი განმარტება მომხდართან დაკავშირებით. ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს 2000 წლის 27 ივნისის გადაწყვეტილება საქმეზე, სალმანი თურქეთის წინააღმდეგ 

(Salman v. Turkey, N21986/93), პარა. 100. 
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არსებული დაზიანებები, რაც არაერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოყალიბებას უწყობს 

ხელს - პოლიციის ზოგიერთი თანამშრომელი ადმინისტრაციული დაკავების ოქმში, 

შენიშვნის გრაფაში აღწერს დაზიანებებს, ხოლო ზოგიერთი - არა. 

ზემოაღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით, გასულ წლებში, სახალხო დამცველმა 

რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს, შესაბამის 

ნორმატიულ აქტში ცვლილება შეეტანა და ადმინისტრაციული დაკავების ოქმის 

ფორმაში დაემატებინა გრაფები შემდეგი ინფორმაციის შესატანად: ოქმის შედგენის 

დრო; დაკავებული პირის სხეულზე არსებული დაზიანებების აღწერა; რა ვითარებაში 

მოხდა დაკავება; ადგილი ჰქონდა თუ არა წინააღმდეგობის გაწევას; მიმართეს თუ არა 

იძულების ზომას და რა ფორმით.286 დასანანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს 

რეკომენდაცია არ გაუზიარებია. 

საგულისხმოა, რომ ზემოთ მითითებული 145 შემთხვევიდან (როდესაც იზოლატორში 

აღწერილი დაზიანებები არ იყო მითითებული პირის დაკავების ოქმში), 119 პირი (82%) 

დაკავებული იყო ადმინისტრაციული წესით, ხოლო დანარჩენი 26 (18%) - სისხლის 

სამართლის წესით.287 საყურადღებოა, რომ ბრალდებულის დაკავების ოქმის ფორმაში 

არის სპეციალური გრაფა, სადაც უნდა მიეთითოს დაკავებულის ფიზიკური 

მდგომარეობა (სხეულის დაზიანებები) დაკავების მომენტში. მიუხედავად იმისა, რომ 

ამ 26 შემთხვევაში, დაკავებული პირის სხეულზე არსებული დაზიანება აღწერილი იყო 

დროებითი მოთავსების იზოლატორში წარმოებულ დოკუმენტაციაში, დაკავების 

ოქმების შესაბამის გრაფაში მითითებული იყო, რომ დაკავებულს დაზიანება არ 

აღენიშნებოდა. შესაბამისად, მითითებულ 26 შემთხვევაში ნაკლებად სავარაუდოა, 

რომ ოქმის შემდგენს გამორჩენოდა დაზიანებების აღწერა და ჩნდება უფრო მყარი 

პრეზუმფცია, რომ პირი დაკავების შემდეგ, იზოლატორში შესახლებამდე 

დაექვემდებარა არასათანადო მოპყრობას. 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფი განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაპყრობს ისეთ 

შემთხვევებს, როდესაც დროებითი მოთავსების იზოლატორში მიყვანილ დაკავებულს 

დაზიანება აღენიშნება სახის არეში. 2021 წელს, 495 საეჭვო შემთხვევიდან 18 

შემთხვევაში, დაკავებულს დაზიანება აღენიშნებოდა სახის არეში, დაკავების ოქმში კი 

მითითებული იყო, რომ დაკავებულს დაზიანება არ აღენიშნებოდა.288 გარდა ამისა, 23 

შემთხვევაში, სადაც დაკავებულს დაზიანება ასევე სახის არეში აღენიშნებოდა, 

დაკავების ოქმში დაზიანების შესახებ ჩანაწერი არ ყოფილა.289 ცხადია, თუ დაკავებულ 

პირს დაკავების დროს აღენიშნებოდა დაზიანება სახის არეში, პოლიციის 

თანამშრომლებს ეს უნდა შეემჩნიათ და აღეწერათ დაკავების ოქმში. 

 
286 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა 

და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, გვ. 94, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: 

<https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf>, [ბოლოს ნანახია 12.01.2022]. 
287  2020 წელს ასეთი 122 შემთხვევიდან 101 (82.8%) პირი დაკავებული იყო ადმინისტრაციული წესით 

და 21 (17.2%) - სისხლის სამართლის წესით. 
288 ამ 18 შემთხვევიდან 11-ში, პირი დაკავებული იყო ადმინისტრაციული წესით, ხოლო 7 შემთხვევაში 

- სისხლის სამართლის წესით. 
289 ამ 23 შემთხვევიდან 22-ში, პირი დაკავებული იყო ადმინისტრაციული წესით, ხოლო 1 შემთხვევაში 

- სისხლის სამართლის წესით.   

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf
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ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ 

პოლიციის მხრიდან დაკავებული პირების მიმართ მოპყრობის კუთხით, წინა წლებთან 

შედარებით, 2021 წელს მდგომარეობა არსებითად არ შეცვლილა და 2017 წლიდან 

შენარჩუნებულია ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების მიმართ მოპყრობის 

გაუარესების ტენდენცია, თუმცა, 2019 და 2020 წლებთან შედარებით, 2021 წელს 

შემცირებულია ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების მიერ დაკავებისას და 

დაკავების შემდეგ სხეულის დაზიანების მიღების შემთხვევათა რაოდენობა. გარდა 

ამისა, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ დამუშავებული მონაცემები და 

დაკავებული პირების გამოკითხვის შედეგები ცხადყოფს, რომ პოლიციის მიერ 

დაკავებისას ძალის გადამეტება, დაკავების შემდეგ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური 

ძალადობა, ასევე, სხეულის დაზიანებების და ძალის გამოყენების არასრულყოფილი 

დოკუმენტირება კვლავ გამოწვევად რჩება. ამდენად, სახალხო დამცველს და 

სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფს მიაჩნია, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

პოლიციის თანამშრომელთა საქმიანობაზე მკაცრი კონტროლის დაწესება და მათი 

ანგარიშვალდებულების გაზრდა. აუცილებელია, რომ პოლიციის თანამშრომლებმა 

ზემდგომი თანამდებობის პირებისგან მიიღონ მკაფიო გზავნილი, რომ ადამიანის 

უფლებების დარღვევა დაუსჯელი არ დარჩება. 

3.4. წამებისა და არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის გარანტიები 

წინამდებარე თავში წარმოდგენილია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენად არის 

უზრუნველყოფილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში წამებისა და 

არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის გარანტიები 2021 წლის მდგომარეობით. 

3.4.1. უფლებების განმარტება  

მნიშვნელოვანია, დაკავების მომენტშივე, ვერბალურად, პირველივე 

შესაძლებლობისთანავე კი - წერილობით ეცნობოს დაკავებულს მისი უფლებების 

შესახებ.290 სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით,291 დამკავებელმა 

მოხელემ დაკავებულ პირს გასაგები ფორმით უნდა განუმარტოს მისი საპროცესო 

უფლებები და დაკავების საფუძველი. დაკავებულ პირებთან სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის მიერ ჩატარებული ინტერვიუების შედეგად კვლავ იკვეთება, 

რომ უმეტეს შემთხვევებში, არც დაკავებისას და არც გამოკითხვის წინ, დაკავებულ 

პირებს ან საერთოდ არ უმარტავენ უფლებებს, ან მხოლოდ ნაწილობრივ აწვდიან 

ინფორმაციას.  

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ 2021 წელს მონახულებული პოლიციის 

დაწესებულებებისა და დროებითი მოთავსების იზოლატორების აბსოლუტურ 

უმრავლესობაში, შესასვლელებში განთავსებული იყო დიდი ზომის პოსტერები, 

რომლებიც შეიცავდა ინფორმაციას საპროცესო უფლებების შესახებ, თუმცა 

პოსტერების საშუალებით ინფორმირებასთან ერთად, რომელთა წაკითხვა 

დაკავებულმა პირმა შეიძლება ვერც კი მოასწროს, მნიშნელოვანია, მას ზეპირად და 

 
290 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 28-ე საერთო ანგარიში, 2019 წ, პარა. 66, ხელმისაწვდომია 

ინგლისურ ენაზე: < https://rm.coe.int/16809420e3 > [ბოლოს ნანახია: 28.12.2021]. 
291 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი: 38(2) და მუხლი 174(1). 

https://rm.coe.int/16809420e3
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გასაგები ენით, დროულად მიეწოდოს ინფორმაცია საკუთარ უფლებებზე. ამ უფლების 

რეალიზაციის ხელშესაწყობად, სახალხო დამცველი წინა წლებშივე გასცემდა 

რეკომენდაციას, აუდიო-ვიდეო ჩანაწერების საშუალებით, პილოტურ რეჟიმში 

განემარტათ დაკავებული პირისთვის საკუთარი უფლებები, თუმცა შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს რეკომენდაცია არ გაუზიარებია.292 უცვლელია სახალხო დამცველის 

პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მნიშვნელოვანია, პოლიციის თანამშრომლების 

მიერ დაკავებისთანავე უფლებების განმარტება დაზღვეული იყოს ისეთი გარანტიით - 

როგორიცაა დაკავებისთანავე აუდიო ან/და ვიდეო გადაღება. 

დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში 

ხელმისაწვდომია საპროცესო უფლებების ჩამონათვალი სხვადასხვა ენაზე.293 

სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა დაკავებული პირების საკნებშიც ნახა საპროცესო 

უფლებების და იზოლატორში ყოფნის პერიოდში დაკავებული პირის უფლება-

მოვალეობების თაობაზე გადაცემული წერილობითი დოკუმენტები.   

3.4.2. ადვოკატის ხელმისაწვდომობა და ოჯახის ინფორმირება  

ადვოკატის ხელმისაწვდომობა 

პოლიციის მხრიდან დაკავებული პირის მიმართ არასათანადო მოპყრობის თავიდან 

ასაცილებლად, უმნიშვნელოვანესი გარანტიაა ადვოკატის დროული 

ხელმისაწვდომობა, ვინაიდან სწორედ დაკავების პირველ საათებში იმყოფება პირი 

ყველაზე მოწყვლად მდგომარეობაში.294 სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ 

სტატისტიკური პროგრამის გამოყენებით დამუშავებული მონაცემების მიხედვით, 2021 

წელს, პირველი 24 საათის განმავლობაში ადვოკატის საქმეში ჩართვის მაჩვენებელი 

საგრძნობლად გაუარესდა. კერძოდ, 2021 წელს, პირველ 24 საათში ადვოკატის საქმეში 

ჩართვის მაჩვენებელი 17.4%, 2020 წელს კი, 45% იყო, ხოლო პირველ 48 საათში 

ადვოკატის ჩართვის მაჩვენებელი 29%-იდან 37.6%-მდე გაიზარდა.295 2021 წელს 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ გამოკითხულ დაკავებულთაგან არცერთი არ 

შეხვედრია ადვოკატს პოლიციის დაწესებულებაში. საყურადღებოა, რომ სისხლის 

სამართლის წესით დაკავებული პირები პირდაპირ მიუთითებდნენ ადვოკატთან 

 
292 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 29 დეკემბრის MIA42103429972 წერილის 

თანახმად, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მხოლოდ დაკავების ოქმის შედგენის შესახებ შეიმუშავა 

რეკომენდაცია. მოწოდებული ინფორმაციით, დაკავების ოქმის შედგენის შესახებ რეკომენდაცია 

ითვალისწინებს დაკავებული პირისთვის უფლებების განმარტების სტანდარტებს, მათ 

მნიშვნელობასა და დარღვევის შესაძლო შედეგებს. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ მხოლოდ 

დაკავების ოქმში უფლებების განმარტების მითითების ვალდებულება ჯეროვნად ვერ 

უზრუნველყოფს ამ უფლების პრაქტიკაში რეალიზებას. 
293 ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, აზერბაიჯანულ, სომხურ, გერმანულ, ფრანგულ, არაბულ და 

თურქულ ენებზე.  
294 პოლიციის კონტროლის ქვეშ ყოფნის საშუალო ხანგრძლივობა 4 საათია, იშვიათ შემთხვევაში კი 

გამოვლინდა უფრო ხანგრძლივი დროით პოლიციის კონტროლის ქვეშ დაყოვნების შემთხვევები. 

კერძოდ: 8 საათი (10 შემთხვევაში), 9 საათი (9 შემთხვევაში), 10 საათი (6 შემთხვევაში), 11 საათი (8 

შემთხვევაში), 12 საათი (4 შემთხვევაში), 14 საათი (1 შემთხვევაში), 15 საათი (1 შემთხვევაში), 16 საათი 

(2 შემთხვევაში), 21 საათი (1 შემთხვევაში). 
295 სტატისტიკა წლების მიხედვით პირველი 24 საათის განმავლობაში სისხლის სამართლის საქმეში 

ადვოკატის ჩართვასთან დაკავშირებით: 2017 წელი - 15%, 2018 წელი - 11,9%; 2019 წელი - 24,6%; 2020 წელი  

- 45%.  
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დაკავშირების ხელშეშლის და ადვოკატის მოთხოვნის უგულებელყოფის 

პრობლემაზე.296 ამავე ტენდენციას ადასტურებს ადვოკატების ონლაინ და პირისპირ 

გამოკითხვის შედეგები, სადაც ადვოკატები აღნიშნავენ, რომ დაკავებულ პირს 

პირველად ძირითადად ან დროებითი მოთავსების იზოლატორში, ან კიდევ უფრო გვიან 

ხვდებიან. ვინაიდან დაკავებული პირები საშუალოდ 4 საათს ატარებენ პოლიციის 

კონტროლის ქვეშ - გადაადგილდებიან პოლიციის ავტომანქანებით, რამდენიმე საათი 

იმყოფებიან პოლიციის დაწესებულებებში, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ 

არასათანადო მოპყრობის პრევენციის და დაცვის უფლების რეალიზებისათვის, 

უმნიშვნელოვანესია, ადვოკატთან დაკავშირების მოთხოვნა აღირიცხებოდეს 

პოლიციის კონტროლის ქვეშ ყოფნის პერიოდშივე - მოთხოვნის დროის და ადრესატის 

მითითებით.297 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებმა დროებითი მოთავსების იზოლატორებში 

ნახეს შევსებული ფორმები, სადაც აღრიცხული იყო სატელეფონო ზარის შეთავაზების 

თაობაზე ინფორმაცია, მითითებულია დმი-ის ინსპექტორის ვინაობა, შეთავაზების 

დრო და განხორციელდა თუ არა ზარი, რომელსაც დაკავებული ადასტურებს 

ხელმოწერით, თუმცა ამ ოქმში მითითებული არ ყოფილა დაკავებულის მიერ 

ადვოკატთან დაკავშირების მოთხოვნის დრო. იზოლატორის თანამშრომლების 

ინფორმაციით, თუ დაკავებულმა იცის ადვოკატის სახელი და გვარი, უშუალოდ 

ადვოკატს უკავშირდებიან, ხოლო თუ არ იცის, მაშინ გამომძიებელს ურეკავენ და 

აცნობებენ, რომ დაკავებული ითხოვს ადვოკატს, რის შესახებაც დგება ოქმი.  

გარდა ადვოკატის დროული ინფორმირებისა, პოლიციის დაწესებულებაში ადვოკატის 

და დაკავებულის შეხვედრის შემაფერხებელი გარემოებაა დაკავებულის 

ადგილსამყოფელის გაურკვევლობა და პოლიციის დაწესებულებაში ადვოკატთან 

გასაუბრებისთვის არახელსაყრელი, არაკონფიდენციალური გარემო. 2021 წლის 

განმავლობაში კვლავ იკვეთება შემთხვევები, როდესაც ადვოკატი ვერ არკვევდა, სად 

იმყოფებოდა დაკავებული. 2021 წლის ბოლოს თბილისსა და რეგიონებში გამართული 

საპროტესტო აქციების მონაწილეთა მასობრივი ადმინისტრაციული დაკავებების დროს, 

სახალხო დამცველის აპარატს მომართავდნენ, როგორც ადვოკატები, ისე დაკავებულთა 

ოჯახის წევრები და დაკავებულის ადგილსამყოფელის დადგენაში დახმარებას 

სთხოვდნენ.298  

კვლავ გამოწვევად რჩება პოლიციის დაწესებულებებში დაკავებულ პირთან 

კონფიდენციალურ გარემოში შეხვედრის უზრუნველყოფა. მაგალითად, მარნეულის 

 
296 ამ საპროცესო და არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის გარანტიის უზრუნველსაყოფად, სახალხო 

დამცველი, წლებია, გასცემს რეკომენდაციას, დოკუმენტირდეს ადვოკატთან დაკავშირების მოთხოვნა.    
297 ჰარმონიზებული და დეტალური მონაცემთა ბაზების წარმოების შესახებ, იხილეთ გაეროს წამების 

პრევენციის ქვეკომიტეტის 2016 წლის 25-29 იანვრის ანგარიში კვიპროსში ვიზიტის შესახებ, 

CAT/OP/CYP/1, პარა: 21. ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე <https://bit.ly/3dkjevd > 

[ბოლოს ნანახია: 02.02.2022]. 
298 მაგალითისთვის, 2021 წლის 10 ნოემბერს სახალხო დამცველის აპარატს დაკავებულის 

ადგილსამყოფელის დადგენის მიზნით მთელი დღის განმავლობაში უკავშირდებოდნენ 

დაკავებულთა ოჯახის წევრები და ადვოკატები და ითხოვდნენ სახალხო დამცველის დახმარებას 

დაკავებულის ადგილსამყოფელის დასადგენად. სახალხო დამცველის აპარატი, რიგ შემთხვევაში, 

შინაგან საქმეთა სამინისტროსგანაც ვერ ახერხებდა ინფორმაციის დროულად მიღებას.  
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რაიონულ სამმართველოში, სადაც გასაუბრებისთვის გამოყოფილია ოთახი, პოლიციის 

თანამშრომლების განცხადებით, ადვოკატს, უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე 

არ აძლევენ განცალკევებულ ოთახში შეხვედრის შესაძლებლობას და საერთო სივრცეში 

ვიზუალური მეთვალყურეობის ქვეშ ახვედრებენ დაკავებულს, სადაც, პოლიციის 

თანამშრომელმა, შესაძლოა, მოისმინოს დაკავებულის საუბარი.299 ცხადია, მსგავს 

პირობებში ადვოკატი ვერ შეძლებს დაკავებულთან კონფიდენციალურად გასაუბრებას, 

რაც საპროცესო ნორმების დარღვევა300 და არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის 

გარანტიის უხეში უგულებელყოფაა.301 

ოჯახის ინფორმირება 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ დამუშავებული მონაცემების მიხედვით, 2021 

წელს, კანონმდებლობით დადგენილ 3-საათიან ვადაში302, ოჯახს დამუშავებული 

სისხლის სამართლის საქმეების 94%-ში დაუკავშირდნენ. წინა წელთან შედარებით, ამ 

კუთხით მდგომარეობა გაუმჯობესებულია.303 ამასთანავე, შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ უნდა შეისწავლოს ყველა ის შემთხვევა, 

როდესაც ოჯახისთვის არ შეუტყობინებიათ კანონმდებლობით დადგენილ 3-საათიან 

ვადაში და დაადგინოს შეუტყობინებლობის ან ვადის დარღვევით შეტყობინების 

მიზეზი და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება.  სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან 

გასაუბრებისას, დაკავებულები კვლავ აღნიშნავენ, რომ ეს უფლება პოლიციის 

კონტროლის ქვეშ ყოფნის პერიოდში შეუზღუდეს. აქვე, უნდა აღინიშნოს, რომ ოჯახის 

ინფორმირების საკითხის სტატისტიკური მონაცემის შესწავლა ვერ ხერხდება 

ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების შემთხვევაში, რადგან დაკავებული 

პირის სურვილზეა დამოკიდებული, შეატყობინებს თუ არა დაკავების ფაქტის შესახებ 

მის მიერ მითითებულ ახლობელს,304 ხოლო მოთხოვნის ფაქტი არსად აღირიცხება და 

შესაბამისად, რთულია იმის დადგენა, უზრუნველყოფილია თუ არა ეს უფლება. 

მიუხედავად ამისა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ადმინისტრაციული წესით დაკავებული 

პირების შემთხვევაშიც იჩენს თავს ოჯახის ინფორმირების პრობლემა.  

3.4.3. სამედიცინო შემოწმება  

დაზიანებების დოკუმენტირება დროებითი მოთავსების იზოლატორებში 

არასათანადო მოპყრობის ფაქტის გამოსავლენად, უმნიშვნელოვანესია, რომ ექიმმა 

დაადგინოს კავშირი დაკავებულის სხეულზე არსებულ დაზიანებებსა და დაკავებული 

 
299 მარნეულის რაიონულ სამმართველოში ვიზიტის დროს, სახალხო დამცველის წარმომადგენლებსაც 

საერთო სივრცეში მოუწიათ დაკავებულთან გასაუბრება. 
300 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი 38, მე-5 ნაწილი.  
301 დადებითად უნდა აღინიშნოს დროებითი მოთავსების იზოლატორები, სადაც ადვოკატთან 

შესახვედრად გამოყოფილია საგამოძიებო ოთახები და ამ მხრივ 2021 წელს პრეტენზია არ 

გამოთქმულა.   
302 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 177-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი.  
303 წლების მიხედვით დინამიკა შემდეგია: 2017 წელს - 71%, 2018 წელს - 86,8%. 2019 წელს - 94.4%, 2020 - 

84%.  
304 ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, მუხლი 245, 1-ლი ნაწილი, „გ“ ქვეპუნქტი.  
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პირის მიერ მითითებულ, დაზიანებების მიყენების მეთოდებს შორის.305 ექიმებმა 

ძალისხმევა უნდა გამოიჩინონ დეტალური, სარწმუნო ინფორმაციის მისაღებად, რათა 

მეტი სიზუსტით განსაზღვრონ დაკავებული პირის მიერ მითითებულ გარემოებას, 

შეეძლო თუ არა გამოეწვია პირის სხეულზე არსებული დაზიანება.  

ცხადია, იმ იზოლატორებში, სადაც ფუნქციონირებს სამედიცინო პუნქტი, მეტი 

გარანტია იქმნება დაკავებულისთვის, როგორც არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის, 

ასევე, ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების მიწოდების კუთხითაც. სამწუხაროდ, 

2021 წელს შემცირდა იმ იზოლატორების რაოდენობა, სადაც არის სამედიცინო პუნქტი 

და რეგულარულად მორიგეობს ექიმი. კერძოდ, სამედიცინო პუნქტი 2021 წლის 

მდგომარეობით, ფუნქციონირებდა 21 იზოლატორში, მაშინ როდესაც ეს რიცხვი გასულ 

წელს 23 იყო და წინა წლებთან შედარებით იზრდებოდა.306 ასევე, სამედიცინო 

პერსონალი მუდმივად მხოლოდ 10 იზოლატორში მორიგეობს და სამედიცინო 

პერსონალის მოზიდვის და დასაქმების კუთხით წინსვლა არ შეინიშნება. დანანებით 

უნდა აღინიშნოს, რომ სასწრაფო დახმარების ექიმების მიერ შევსებულ სასწრაფო 

დახმარების ექიმების მიერ შედგენილ ოქმებში კვლავ ზედაპირულად არის აღწერილი 

დაკავებულ პირთა სხეულზე არსებული დაზიანებები და ძირითადად საერთოდ არ 

არის მითითებული დაზიანების მიღების გარემოებები. სახალხო დამცველი 

იმედოვნებს, რომ სამედიცინო პუნქტი 2022 წელს ყველა იზოლატორში იმუშავებს.307  

2021 წელს შესწავლილი 495 საქმიდან, რომელიც სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა 

საეჭვოდ მიიჩნია, 399 (80.4%) შემთხვევაში, დაზიანებები, დროებითი მოთავსების 

იზოლატორის ექიმის მიერ დოკუმენტირებული იყო სტამბოლის პროტოკოლის 

მიხედვით შედგენილი ოქმით, 22 (4.4%) შემთხვევაში ჯერ სასწრაფო დახმარების 

ექიმის და შემდეგ იზოლატორის ექიმის მიერ, სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად, 

ხოლო 74 (15%) შემთხვევაში, დოკუმენტირება მხოლოდ სასწრაფო დახმარების 

ბრიგადის ექიმმა აწარმოა.. აღსანიშავია, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორის 

ექიმების მიერ, დაზიანებების მიღების გარემოებების სრულყოფილად აღწერის 

კუთხით, მცირედი გაუმჯობესება შეინიშნება. მიუხედავად ამისა, 2021 წელსაც 

ნახევარზე მეტია იმ შემთხვევების ხვედრითი წილი, სადაც დაზიანების მიღების 

გარემოებები არასრულყოფილად ან საერთოდ არ არის აღწერილი.  

დაზიანებების მიღების გარემოებების აღწერა დმი-ის ექიმის მიერ 

წელი გარემოებები 

აღწერილია 

სრულყოფილად 

გარემოებები 

არასრულყოფილად არის 

აღწერილი 

გარემოებები 

საერთოდ არ არის 

აღწერილი 

2021 46.1% 27.9% 21% 

 
305 წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის 

ეფექტიანი გამოძიებისა და დოკუმენტირების სახელმძღვანელო („სტამბოლის პროტოკოლი“), პარა. 104.  
306 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 29 დეკემბრის MIA42103429972 წერილის 

თანახმად, შრომითი ხელშეკრულება 2021 წლის ივლისიდან შეუწყდა ახალციხის დმი-ში 

დასაქმებულ ექიმს. 
307 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 29 დეკემბრის MIA42103429972 წერილის 

თანახმად, სამედიცინო პუნქტის გახსნა იგეგმება ყველა იზოლატორში, მიუხედავად იზოლატორის 

ზომისა და დატვირთვისა.  
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2020 42% 35.6% 22,4% 

2019 22% 69% 9% 

 

დაზიანებების მიღების გარემოებების სრულყოფილი აღწერა უმნიშვნელოვანესია 

სტამბოლის პროტოკოლის მიხედვით დოკუმენტირებისას, ვინაიდან სწორედ ამის 

საფუძველზე უნდა დაადგინოს ექიმმა შესაბამისობა დაზიანებასა და დაკავებული 

პირის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას შორის. სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფისთვის საყურადღებოა ის გარემოება, რომ რიგ შემთხვევაში, ექიმი ისე ადგენს 

შესაბამისობას დაზიანებასა და მისი მიღების გარემოებებს შორის, რომ დაზიანების 

მიღების გარემოებები არასრულყოფილად ან საერთოდ არ აქვს აღწერილი.308 ამის 

საპირისპიროდ, ექიმს შესაბამისობა დადგენილი არ აქვს იმ შემთხვევებში, როდესაც 

დაზიანებების მიღების გარემოებები სრულყოფილად არის აღწერილი.309  

სტამბოლის პროტოკოლის მიხედვით, დაზიანებების დოკუმენტირების ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი მეთოდია დაზიანებების ფოტოგრაფირება. სამწუხაროდ, დროებითი 

მოთავსების იზოლატორის ექიმები იშვიათად იყენებენ ამ შესაძლებლობას და 

ფოტოების არ გადაღების პრაქტიკას დაკავებული პირის უარით ხსნიან. სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის მიერ დამუშავებული, სტამბოლის პროტოკოლის მიხედვით 

დოკუმენტირებული 421 შემთხვევიდან ფოტო გადაღებული იყო 35 (8,3%) შემთხვევაში. 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრების მიერ ნანახი არცერთი ფოტოს ხარისხი 

არ იყო დამაკმაყოფილებელი, ფოტოები იყო ბუნდოვანი, არასაკმარისი ან ზედმეტად 

მკვეთრი განათების პირობებში გადაღებული. ამასთანავე, დროებითი მოთავსების 

იზოლატორებში კვლავ არ არის განსაზღვრული  სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად 

გადაღებული ფოტოების შენახვის ერთიანი წესი. ფოტოები უმეტესად კომპიუტერის 

desktop-ზე განთავსებულ საქაღალდეში ინახება. ხშირად მათ არ ეწერა სახელი, გვარი 

და თარიღი. იყო შემთხვევები, როდესაც ექიმები ვერ პოულობდნენ ფოტოებს, ზოგჯერ 

კი, ვერ იხსენებდნენ, საერთოდ იყო თუ არა გადაღებული. მსგავსი გამოწვევები გასულ 

წლებში ჩატარებული მონიტორინგების დროსაც ვლინდებოდა, ამიტომ, სახალხო 

დამცველი გასცემდა რეკომენდაციას, ექიმებისთვის დაზიანების ფოტოგადაღებასა და 

გადაღებული ფოტომასალის შენახვის წესის თაობაზე ტრენინგების ჩატარების 

შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 2021 წელს 

დაგეგმილი ტრენინგები, ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო, 2022 წლის I 

კვარტალისთვის გადაიდო. სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ 2022 წლის 

დასაწყისში, დროებითი მოთავსების იზოლატორში დასაქმებულ ყველა ექიმს 

ჩაუტარდება ტრენინგი ფოტოგადაღებისა და ფოტომასალის შენახვის წესის შესახებ.   

წინა წლების მსგავსად, გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც დაკავებულს 

აღენიშნებოდა დაზიანებები, მაგრამ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში 

 
308 136 შემთხვევიდან, სადაც გარემოებები არ არის სრულყოფილად აღწერილი, 42%-ში ექიმს 

დადგენილი აქვს შესაბამისობა, აქედან 6.9%-ში ექიმს დადგენილი აქვს შესაბამისობა ისე, რომ 

დაზიანების მიღების გარემოებები საერთოდ არ აქვს აღწერილი.  
309 196 შემთხვევიდან, სადაც სრულყოფილად არის აღწერილი დაზიანების მიღების გარემოებები, 8.7%-

ში (17 შემთხვევა) არ არის დადგენილი შესაბამისობა. 



124 
 

შეტყობინება არ გაგზავნილა. 2021 წელს დამუშავებული 495 შემთხვევიდან 

სახელმწიფო ინსპექტორთან შეტყობინება გაგზავნილია 441 (89%) შემთხვევაში, 54 (11%) 

შემთხვევაში კი არ არის გაგზავნილი. მათ შორის არის შემთხვევები, როდესაც 

დაკავებულს დაზიანება აღენიშნება სახესა და თვალბუდეზე და დაზიანებების 

ხარისხი და ფერი მიანიშნებს, რომ სავარაუდო ძალადობის შედეგად ახლად მიღებული 

დაზიანებებია.  

კონფიდენციალურ გარემოში შეხვედრა  

არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო შემთხვევების გამოსავლენად 

უმნიშვნელოვანესია  დაკავებული პირის და ექიმის კონფიდენციალურ გარემოში 

შეხვედრა. 2021 წელსაც იყო შემთხვევები, როდესაც დაკავებულები აღნიშნავდნენ, რომ 

სამედიცინო შემოწმებისას, იზოლატორის თანამშრომლები შეღებული კარის მიღმა 

იდგნენ. ექიმები აღნიშნავენ, რომ მეტი უსაფრთხოებისთვის ზოგჯერ თვითონვე 

ითხოვენ თანამშრომლის დასწრებას. აღსანიშნავია, რომ სტამბოლის პროტოკოლის 

გრაფები ითვალისწინებს გრაფას გამონაკლისი შემთხვევებისთვის, სადაც ექიმმა 

უნდა მიუთითოს, რატომ გახდა აუცილებელი მესამე პირების დასწრება. სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფის მიერ ნანახი ზოგიერთი შემთხვევა არ ყოფილა სათანადოდ 

არგუმენტირებული და არ ყოფილა ნაჩვენები, რომ უსაფრთხოების მიზნით 

იზოლატორის თანამშრომლის დასწრება იმწუთიერი რისკის შეფასებით იყო 

გამოწვეული. მაგალითად, ერთ შემთხვევაში ექიმი უთითებდა, რომ თანამშრომელი 

შემოწმებაზე იმიტომ დაასწრო, რომ დაკავებულს ფსიქიატრიული დაავადების 

ისტორია ჰქონდა, ერთ შემთხვევაში კი, იმ მიზეზით, რომ მძიმე მუხლის ბრალდებით 

იყო დაკავებული. 

არაკონფიდენციალურ გარემოში სამედიცინო შემოწმების ჩატარება დაკავებულ პირს 

უბიძგებს, შიშის გამო, დამალოს დაზიანების რეალური წარმომავლობა. ეს კი 

უარყოფითად აისახება დაზიანებების სრულყოფილად დოკუმენტირებასა და 

არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების გამოვლენაზე.  

სამედიცინო დოკუმენტაციის დაცულობა 

დაკავებული პირის სამედიცინო დოკუმენტაცია წარმოადგენს პერსონალურ მონაცემს, 

რომელზე წვდომის საშუალებაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს არასამედიცინო 

პერსონალს არ უნდა ჰქონდეს.310 სახალხო დამცველი უარყოფითად აფასებდა 

სასწრაფო დახმარების ექიმების შედგენილი სამედიცინო ბარათების იზოლატორის 

თანამშრომლებთან შენახვის პრაქტიკას და, წლებია, გასცემს რეკომენდაციას ამ 

დოკუმენტაციის მხოლოდ იზოლატორების ექიმებთან შენახვის შესახებ. მართალია, 

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2021 წლის 19 ივლისიდან უზრუნველყო სასწრაფო 

დახმარების ექიმების შედგენილი დოკუმენტაციის დედნის იზოლატორის 

 
310 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლი. პაციენტის 

უფლებების შესახებ საქართველოს კანონი, მუხლი 28.  
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ექიმებისთვის გადაცემა, ასლი კვლავ რჩება იზოლატორის თანამშრომელთან.311 აქედან 

გამომდინარე, სახალხო დამცველის რეკომენდაცია არ შესრულებულა.  

სახალხო დამცველს სურს განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილოს სტამბოლის 

პროტოკოლის შესაბამისად შედგენილი სამედიცინო დოკუმენტაციის შსს-ს 

საგამოძიებო ორგანოებისთვის გადაცემის პრაქტიკაზე, რომელიც, შესაძლოა, 

კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებული პირის წინააღმდეგ 

გამოიყენებოდეს. სტამბოლის პროტოკოლის სახელმძღვანელო პრინციპების მიხედვით, 

ექიმებმა ყველა ზომა უნდა მიიღონ იმისათვის, რათა მათთვის გამჟღავნებული 

ინფორმაცია არ გახდეს დაკავებული პირისთვის დამაზიანებელი და დაიცვან 

სამედიცინო დოკუმენტაცია ამოღებისაგან.312 როგორც ირკვევა, სამედიცინო 

დოკუმენტაციის გადაცემა კონკრეტული დაკავებულის საქმის საგამოძიებო 

ორგანოსთვის, სასამართლო განჩინების საფუძველზე ხდება და საქართველოს სისხლის 

სამართლის საპროცესო კოდექსის 119-ე მუხლის მიხედვით ტარდება ამოღება. სახალხო 

დამცველი დაუშვებლად მიიჩნევს, თავად დაკავებული პირის თანხმობის გარეშე, 

სასამართლო განჩინების საფუძველზე სამედიცინო დოკუმენტაციის გადაცემას იმ 

საგამოძიებო ორგანოსთვის, რომელიც კონკრეტული დაკავებულის სისხლის 

სამართლის საქმეს იძიებს, ვინაიდან დაზიანებების დოკუმენტირების მიზანი წამების 

და არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოვლენაა და არა მტკიცებულების შექმნა 

თავად დაკავებული პირის წინააღმდეგ.  

კიდევ ერთი დამკვიდრებული პრაქტიკა, რომელიც ეწინააღმდეგება წამების 

პრევენციის საერთაშორისო სტანდარტებს, არის დროებითი მოთავსების იზოლატორის 

ექიმების მიერ დაკავებულის სხეულიდან ნიმუშის აღება.313 სპეციალურ პრევენციულ 

ჯგუფთან გასაუბრებისას ექიმები აღნიშნავენ, რომ მონაწილეობენ სისხლის 

ნიმუშების აღებაში. პრაქტიკა დოკუმენტურადაც დასტურდება. პირველ რიგში, 

პრაქტიკა ეწინააღმდეგება სამედიცინო ეთიკას, ვინაიდან ექიმის როლი არ უნდა 

გასცდეს დაკავებულის/პაციენტის ჯანმრთელობაზე ზრუნვას და მიმართული უნდა 

იყოს მხოლოდ მისი დაცვისკენ. პროფესიული ეთიკის ნორმების მიხედვით, ექიმის 

უპირველესი მოვალეობაა, რომ იმოქმედოს მხოლოდ პაციენტის ინტერესების 

შესაბამისად.314 გარდა ეთიკის ნორმების დარღვევისა, ექიმის მონაწილეობა ნიმუშის 

 
311 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 29 დეკემბრის წერილი MIA42103429972. 
312 გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი, წამებისა და სხვა სასტიკი, 

არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის ეფექტიანი გამოძიებისა და 

დოკუმენტირების სახელმძღვანელო (სტამბოლის პროტოკოლი), პარა: 73,  ხელმისაწვდომია ინგლისურ 

ენაზე შემდეგ მისამართზე: <https://www.ohchr.org/documents/publications/training8rev1en.pdf> [ბოლოს 

ნანახია: 10.01.2022]. 
313 გაეროს გენერალური ასამბლეის 1982 წლის 18 დეკემბრის 37/194 რეზოლუცია წამებისა და სხვა 

სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისაგან დასჯის დასაცავად სამედიცინო 

პერსონალის ეთიკური პრინციპები. მუხლი. 3. ხელმისაწვდომია:   

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/MedicalEthics.aspx >, [ბოლოს ნანახია: 14.12.2022].  
314 გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი, წამებისა და სხვა სასტიკი, 

არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის ეფექტიანი გამოძიებისა და 

დოკუმენტირების სახელმძღვანელო (სტამბოლის პროტოკოლი), პარა. 51  ხელმისაწვდომია ინგლისურ 

ენაზე შემდეგ მისამართზე: <https://www.ohchr.org/documents/publications/training8rev1en.pdf> [ბოლოს 

ნანახია: 10.01.2022]. 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/MedicalEthics.aspx
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აღებაში აზარალებს პაციენტსა და ექიმს შორის ურთიერთობას,315 იწვევს ნდობის 

შემცირებას და საბოლოო ჯამში, არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო შემთხვევების 

გამოვლენაზე უარყოფითად აისახება.  

3.4.4. აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები  

პოლიციასთან ურთიერთობის ელექტრონული ჩაწერა არის როგორც არასათანადო 

მოპყრობის პრევენციის ერთ-ერთი გარანტია, ასევე, მნიშვნელოვანი უპირატესობა 

თავად პოლიციელებისთვის, ცრუ ბრალდებისგან თავის დასაცავად. ჩანაწერები უნდა 

იყოს დაცული, ინახებოდეს გონივრული დროით და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 

დაკავებული პირისთვის, მისი ადვოკატისა და შიდა/საერთაშორისო მონიტორინგის 

მექანიზმებისთვის, ისევე როგორც საგამოძიებო ორგანოებისთვის.316   

სახალხო დამცველი ვიდეოჩანაწერებთან დაკავშირებით, წლებია, გასცემს 

რეკომენდაციებს როგორც ნორმატიული აქტით დასარეგულერებელ საკითხებზე, 

როგორიცაა  სამხრე კამერებით და პოლიციის ავტომანქანაში ვიდეოგადაღების 

ვალდებულება და გონივრული ვადით მასალის შენახვა, ასევე, გასცემს 

რეკომენდაციებს პოლიციის დაწესებულებების ვიდეო ინფრასტრუქტურით სრული 

აღჭურვის და დაკავებული პირის გადაადგილების არეალის სრული დაფარვის 

შესახებ.317  

სამწუხაროდ, 2021 წელს, ნორმატიულ დონეზე, ამ მხრივ, ცვლილებები არ 

განხორცილებულა. კერძოდ, პატრულ ინსპექტორებს/ცენტრალური კრიმინალური 

პოლიციის დეპარტამენტისა და ტერიტორიული ორგანოების თანამშრომლებს 

მოქალაქეებთან ურთიერთობისას ვიდეოგადაღების ვალდებულება არ აქვთ. იმ 

შემთხვევაში, თუ ზემოთ ჩამოთვლილი თანამშრომლები მიმართავენ ვიდეოგადაღებას 

პატრულ ინსპექტორების გარდა, არცერთ შემთხვევაში არ არის გაწერილი 

ვიდეომასალის შენახვის წესი და ვადები.318 დანანებით უნდა აღინიშნოს, რომ 

პრაქტიკაში პატრულ ინსპექტორები/ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის 

დეპარტამენტისა და ტერიტორიული ორგანოების თანამშრომლები მოქალაქეებთან 

ურთიერთობისას ვიდეოგადაღებას იშვიათად იყენებენ. სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის მიერ 2021 წელს გამოკითხულ დაკავებულთა უმეტესობა დარწმუნებული იყო, 

რომ მისი დაკავების პროცესში ვიდეოგადაღება არ მიმდინარეობდა, ნაწილს კი არ 

 
315 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის ანგარიში 2006 წელს სლოვენიაში განხორციელებული 

ვიზიტის შემდგომ. ხელმისაწვდომია: პარა. 99 <  https://rm.coe.int/1680697db1 > [ბოლოს ნანახია: 

14.12.2022. 
316 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 28-ე საერთო ანგარიში, 2019 წ, პარა. 81, ხელმისაწვდომია 

ინგლისურ ენაზე: < https://rm.coe.int/16809420e3 >, [ბოლოს ნანახია: 11.01.2022]. გაეროს წამების 

პრევენციის ქვეკომიტეტის ანგარიში პოლონეთის მთავრობას, CAT/OP/POL/ROSP/1,  

11.01.2022. პარა. 47, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე ინგლისურ ენაზე: <https://bit.ly/2xXKrn7> 

[ბოლოს ნანახია: 11.01.2022].  
317 დეტალურად ვიდეოკამერების შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის ანალიზი შეგიძლიათ იხილოთ 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიშში. გვ. 131-136. ხელმისაწვდომია: 

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021111112020776878.pdf  [ბოლოს ნანახია: 11.01.2022].  
318 „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. 

https://rm.coe.int/1680697db1
https://rm.coe.int/16809420e3
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fOP%2fPOL%2fROSP%2f1&Lang=en
https://bit.ly/2xXKrn7
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021111112020776878.pdf
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შეუნიშნავს, მიმდინარეობდა თუ არა გადაღება. სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურის ინფორმაციით, სამსახურის წარმოებაში არსებულ 19 სისხლის სამართლის 

საქმეზე ჩანაწერები არ გამოუთხოვიათ იმ საფუძვლით, რომ სამხრე ვიდეოკამერითა 

და ავტომანქანის ვიდეორეგისტრატორით ვიდეოჩაწერა არ განხორციელებულა და 

ადგილზე არც სხვა ვიდეოკამერა არსებობდა.319 მიუხედავად ამისა, შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს პოზიცია უცვლელია და მიიჩნევს, რომ ვიდეოგადაღება პოლიციის 

თანამშრომლის დისკრეციაა. რაც შეეხება პოლიციის ავტომანქანების შიდა პერიმეტრის 

ვიდეოკამერებით აღჭურვას, სამინისტროს ინფორმაციით, 2021 წელს საამისოდ 

ბიუჯეტში თანხები არ ყოფილა გათვალისწინებული, ამასთანავე, დასაქმებულთა 

პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხით რისკების შემცველია.320  

სახალხო დამცველი არ იზიარებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ 

არგუმენტაციას, ვინაიდან ცალსახაა, რომ პოლიციის თანამშრომლები სამხრე 

ვიდეოკამერებს პრაქტიკულად არ იყენებენ და ზემოხსენებული დისკრეცია საერთოდ 

ვერ ქმნის არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის გარანტიას. რაც შეეხება დასაქმებულთა 

პერსონალური მონაცემების დაცვას პოლიციის ავტომანქანაში უწყვეტი 

ვიდეოგადაღების დროს, სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის შესახებ საქართველის კანონის მე-12 მუხლის მესამე პუნქტი, გამონაკლისის 

სახით უშვებს სამუშაო ადგილზე ვიდეოთვალთვალს, თუ ეს აუცილებელია პირის 

უსაფრთხოებისათვის. მოცემულ შემთხვევაში კი, სახეზეა პირის უსაფრთხოებისთვის 

გამონაკლისის დაშვების აუცილებლობა, ვინაიდან პოლიციის ავტომანქანა 

დაკავებული პირისადმი არასათანადო მოპყრობის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული 

ადგილია.  

წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია, ვიდეო და 

აუდიო ტექნიკური საშუალებებით იწერებოდეს პოლიციის თანამშრომლების მიერ 

ჩატარებული ნებისმიერი გამოკითხვა/გასაუბრება. იქვე, უნდა მიეთითოს  

გამოკითხვის/გასაუბრების დაწყების და დასრულების დრო და ჩანაწერში მონაწილე 

ყველა პირის სახელის და გვარი.321 2021 წელს დაკავებულ პირებთან და ადვოკატებთან 

გასაუბრება აჩვენებს, რომ პოლიციის დაწესებულებებში კვლავ არ მიმდინარეობს 

დაკავებულ პირთა გამოკითხვის პროცესის აუდიო-ვიდეო ჩაწერა.322  

გარდა ამისა, პოლიციის დაწესებულებებში ვიდეომეთვალყურეობით არ არის 

დაფარული ყველა ის სივრცე, სადაც, შესაძლოა, დაკავებულს უწევდეს ყოფნა. გაეროს 

წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი მიიჩნევს, რომ პოლიციის დაწესებულებების ყველა 

შიდა და გარე პერიმეტრი, სადაც დაკავებულს შეიძლება უწევდეს ყოფნა, უნდა 

აღიჭურვოს ვიდეომეთვალყურეობის სისტემით. ამ წესიდან გამონაკლისად მიიჩნევა 

ისეთი შემთხვევები, როდესაც შესაძლებელია დაირღვეს დაკავებულის პირადი 

 
319 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 2021 წლის 30 დეკემბრის წერილი SIS 4 21 00033583. 
320 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 29 დეკემბრის წერილი MIA42103429972. 
321 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 28-ე საერთო ანგარიში, 2019 წ, პარა. 81, ხელმისაწვდომია 

ინგლისურ ენაზე: <https://rm.coe.int/16809420e3 > [ბოლოს ნანახია: 12.01.2022]. 
322 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 287-ე მუხლის შესაბამისად, საგამოძიებო 

მოქმედების დროს დასაშვებია ვიდეო და აუდიო ჩაწერა.  

https://rm.coe.int/16809420e3
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ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება ან ადვოკატთან და ექიმთან შეხვედრის 

კონფიდენციალურობა.323 

ქვემოთ მოცემული ცხრილი უჩვენებს, თუ რამდენად დაფარულია 

ვიდეომეთვალყურეობის სისტემით 2021 წელს სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 

მიერ მონახულებული დაწესებულებების სხვადასხვა სივრცე.  

 სრულად 

აღჭურვილი 

ნაწილობრივ 

აღჭურვილი 

არ არის 

აღჭურვილი 

დერეფნები 15 2 13 

კიბის უჯრედები 13 6 11 

სამუშაო 

სივრცეები* 

15 8 7 

გამოკითხვის 

ოთახი 

14 0 9 

* დეტექტივ-გამომძიებლების ან/და უბნის ინსპექტორ-გამომძიებლების საერთო სამუშაო 

ადგილები; ინდივიდუალური სამუშაო ოთახები 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში კი შედარებულია 3 რეგიონში, 2019, 2020 და 2021 წლებში 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემები შიდა და გარე პერიმეტრზე ვიდეოკამერების 

რაოდენობის მიხედვით.324  

 
323საბოლოო დასკვნა რუსეთის ფედერაციის მიმართ, წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი, 

CAT/C/RUS/CO/6, 28.08.2018, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: <https://goo.gl/JYvzY2> [ბოლოს ნანახია: 

08.02.2021].  
324 შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 31 დეკემბრის წერილი MIA 5 21 03461210. 

 

პოლიციის დეპარტამენტები  

და სამმართველოები  

შიდა პერიმეტრზე 

არსებული 

ვიდეოკამერები 

გარე პერიმეტრზე 

არსებული 

ვიდეოკამერები 

2019 

წელი 

2020 

წელი 

2021 

წელი 

2019 

წელი 

2020 

წელი 

2021 

წელი 

აჭარა–გურია 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

პოლიციის დეპარტამენტი 

19 19 19 5 5 5 

ქობულეთის რაიონული სამმართველო 9 9 9 5 5 5 

შსს გურიის პოლიციის დეპარტამენტი 

და ოზურგეთის რაიონული 

სამმართველო 

15 15 15 9 9 9 

ლანჩხუთის რაიონული სამმართველო 7 7 7 7 7 7 

ჩოხატაურის რაიონული სამმართველო 6 6 6 4 4 4 

იმერეთი, რაჭა–ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 

შსს იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და 

ქვემო სვანეთის პოლიციის 

დეპარტამენტი 

12 12 12 4 4 4 

ქუთაისის საქალაქო სამმართველო 10 10 10 4 4 3 

წყალტუბოს რაიონული სამმართველო 10 10 10 5 4 4 

ზესტაფონის რაიონული სამმართველო 8 8 8 8 8 8 

სამტრედიის რაიონული სამმართველო 7 7 7 7 5 5 

https://goo.gl/JYvzY2
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მონაცემების შედარებით, იკვეთება, რომ მოცემულ სამმართველოებში/პოლიციის 

დეპარტამენტებში, შიდა და გარე პერიმეტრზე ვიდეოკამერების რაოდენობა წლიდან 

წლამდე ძირითადად არ იცვლება.  

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ მონახულებულ 35 პოლიციის 

დაწესებულებაში, დეპარტამენტის/სამმართველოს უფროსის და უფროსის მოადგილის 

არცერთ კაბინეტში არ მიმდინარეობდა აუდიო-ვიდეო მეთვალყურეობა, მაშინ 

როდესაც, ეს კაბინეტები აქტიურად გამოიყენება დაკავებულთან ან დაწესებულებაში 

სხვა სტატუსით მყოფ პირთან გასაუბრებისთვის. Ⴑპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან 

გასაუბრებისას, დაკავებულები და ადვოკატები აცხადებდნენ, რომ ამ სივრცეებში, 

ზოგიერთ შემთხვევაში, ადგილი აქვს არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. სახალხო 

დამცველი მიიჩნევს, რომ ზემოაღნიშნულ კაბინეტებში, დაკავებულ პირებთან და 

დაწესებულებაში სხვა სტატუსით მყოფ პირებთან გასაუბრების პრაქტიკა 

აღმოსაფხვრელია. ამასთანავე, მნიშვნელოვანია, ყველა პოლიციის დაწესებულების 

დერეფნები და დამაკავშირებელი სივრცეები აღიჭურვოს ვიდეოკამერებით, იმისათვის 

რათა აღიბეჭდოს დაკავებულის ყოველი გადაადგილება.  

2021 წელს ჩატარებული მონიტორინგები ცხადყოფს, რომ ვიდეოკამერები, როგორც 

არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის გარანტია, არ არის სათანადოდ 

უზრუნველყოფილი დაკავებული პირებისათვის. ცხადია, ეს უარყოფითად აისახება 

როგორც წამებისა და არასათანო მოპყრობის პრევენციაზე, ისე სავარაუდო არასათანადო 

ბაღდათის რაიონული სამმართველო 1 1 1 3 3 3 

ვანის რაიონული სამმართველო 1 1 1 4 4 4 

საჩხერის რაიონული სამმართველო 9 9 0 7 7 0 

ტყიბულის რაიონული  სამმართველო 1 1 1 4 5 5 

ხარაგაულის რაიონული სამმართველო 10 10 10 8 8 8 

თერჯოლის რაიონული სამმართველო 1 1 1 4 4 4 

ამბროლაურის რაიონული სამმართველო 8 8 8 2 3 3 

ონის რაიონული სამმართველო 6 6 6 4 4 4 

ჭიათურის რაიონული სამმართველო 10 10 10 6 6 6 

 კახეთი  

კახეთის პოლიციის დეპარტამენტი 9 8 8 4 4 3 

თელავის რაიონული სამმართველო 9 11 10 4 4 4 

ახმეტის რაიონული სამმართველო 5 5 5 3 3 3 

ყვარლის რაიონული სამმართველო 7 7 7 6 6 6 

ლაგოდეხის რაიონული სამმართველო 6 6 6 4 4 4 

გურჯაანის რაიონული სამმართველო 6 3 12 4 4 15 

დედოფლისწყაროს რაიონული 

სამმართველო 

4 4 4 3 4 4 

სიღნაღის რაიონული სამმართველო 3 3 3 3 3 3 

საგარეჯოს რაიონული სამმართველო 5 4 5 5 5 5 
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მოპყრობის ფაქტების გამოძიებაზეც325 და სამართლებრივი რეაგირების გარეშე ტოვებს 

jus cogens ნორმის დარღვევას.  

3.4.5. დოკუმენტაციის წარმოება პოლიციის დაწესებულებებში  

გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტი, წევრ სახელმწიფოებს, დაკავებულთა 

შესახებ ინფორმაციის შემცველი სტანდარტიზებული ფაილური 

დოკუმენტაციის/ჩანაწერების წარმოებისკენ მოუწოდებს.326 სტანდარტიზებული და 

გამართული დოკუმენტაციის წარმოება მნიშვნელოვანია, რათა დეტალურად და 

დროში სინქრონულად აღირიცხოს დაკავებულ პირთან დაკავშირებული ყველა 

მოქმედება: დაკავება, დაწესებულებაში შემოყვანა და გაყვანა, სხეულის 

დათვალიერება, დაკავებულის მიერ ადვოკატთან/ექიმთან/ოჯახთან დაკავშირების 

მოთხოვნა და მისი უზრუნველყოფა, დაკავებულის გათავისუფლების ან სხვაგან 

გადაყვანის ზუსტი დრო და მიზეზები, ზუსტი ინფორმაცია, თუ სად  იმყოფებოდა პირი 

იმ პერიოდში, როდესაც დაკავებული იყო და სხვ. ფაილური სახით დოკუმენტაციის 

წარმოება შექმნის არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის მეტ გარანტიას, ვინაიდან 

პოლიციის თანამშრომლები ვალდებულები იქნებიან დროში სინქრონულად, 

სისტემაში შეიყვანონ ყველა ზემოაღნიშნული ინფორმაცია და ვერ შეძლებენ მის 

თვითნებურად შეცვლას და გადაკეთებას. თანამედროვე ტექნოლოგიების ეპოქაში 

ამგვარი მექანიზმის დანერგვა დიდ დაბრკოლებებთან არ უნდა იყოს 

დაკავშირებული.327 

დაკავებული პირების უკეთ დასაცავად არასათანადო მოპყრობისაგან, ასევე, უკანონო 

დაკავების ან/და არასათანადო მოპყრობის შესახებ ცრუ ბრალდებებისგან პოლიციის 

დასაცავად, მნიშვნელოვანია დაკავების ოქმების და დაწესებულებაში წარმოებული 

დოკუმენტაციის ზედმიწევნით სწორად წარმოება. 

2021 წელს არ გადადგმულა ნაბიჯები იმ ხარვეზების გამოსასწორებლად, რომლებზეც 

სახალხო დამცველი, წლებია, მიუთეთებს ანგარიშებში. დოკუმენტაციის წარმოება 

დაკავების მომენტიდან პოლიციის დაწესებულებაში გადაყვანამდე და შემდეგ 

დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაყვანამდე, არათანმიმდევრულია და 

სამართალდამცავებს აძლევს შესაძლებლობას პოსტფაქტუმ აწარმოონ ჩანაწერები ისე, 

 
325 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 2021 წლის 30 დეკემბრის SIS 4 21 00033583 წერილის 

თანახმად, სახელმწიფო ინსპექტორმა 47 სისხლის სამართლის საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მხრიდან ვიდეოჩანაწერები არასრულად მიიღო, 44 სისხლის სამართლის საქმეზე კი, საერთოდ ვერ 

მიიღო. ამ 91 შემთხვევიდან 61 საქმეზე სამინისტრომ განმარტა, რომ ჩანაწერები არ მოიძებნა, 10 

შემთხვევაში, საერთოდ არ იყო დამონტაჟებული ვიდეოკამერა, ხოლო 6 შემთხვევაში, კამერა არ 

იწერდა.  
326 გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის 2016 წლის 25-29 იანვრის ვიზიტი კვიპროსში, ვიზიტის 

შემდგომი ანგარიში, CAT/OP/CYP/1, პარა. 21.  ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: 

< https://bit.ly/3dkjevd  > [ბოლოს ნანახია: 12.01.2022]. 
327 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი მოუწოდებს საბერძნეთის მთავრობას, პოლიციის ყველა 

დაწესებულებაში დანერგოს დაკავებულების თაობაზე დოკუმენტაციის წარმოების ელექტრონული 

სისტემა. წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 2020 წლის 6 ივლისის საბერძნეთში ვიზიტის 

შემდგომი ანგარიში, პარა. 25, ხელმისაწვდომია: < https://bit.ly/3jvY6Wd > [ბოლოს ნანახია: 12.01.2022]. 

https://bit.ly/3dkjevd
https://bit.ly/3jvY6Wd
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რომ დროში სინქრონულად არ აღიბეჭდოს დაკავებული პირის სხეულზე არსებული 

დაზიანებები და ძალის გამოყენების შემთხვევები.  

პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ დაკავების ოქმები, როგორც ადმინისტრაციული, 

ისე სისხლის სამართლის, საჭიროებს განახლებას. ასევე მნიშვნელოვანია დაკავების 

ოქმების სათანადოდ შევსებაში პოლიციის თანამშრომლების გადამზადება და 

პრაქტიკაში ოქმების სათანადოდ შევსებაზე რეგულარული ზედამხედველობა. 

დაკავების ოქმების გაცნობისას სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა გამოავლინა 

ოქმები, სადაც არ იყო მითითებული ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, როგორიც 

არის პოლიციის დაწესებულებაში გადაყვანის დრო, დაკავებულის სხეულზე არსებული 

დაზიანებების აღწერა (ან მითითება, რომ დაზიანება არ აღენიშნება) და დაკავებისას 

გამოყენებული ძალის და საშუალებების აღწერა. ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემია 

ადმინისტრაციული დაკავების ოქმების შემოწმებისას, სადაც თვითონ ოქმის ფორმა არ 

ითვალისწინებს გრაფებს დაკავებული პირის სხეულზე არსებული დაზიანებების 

აღწერის და ძალის გამოყენების შესახებ, რის გამოც პოლიციის ზოგიერთი 

თანამშრომელი შენიშვნის გრაფაში აკეთებს მცირე ჩანაწერს. ადმინისტრაციული 

დაკავების ოქმში, ძირითადი აღწერილობითი ნაწილი ეთმობა იმას, თუ რა საფუძვლით 

მოხდა დაკავება და გამონაკლის შემთხვევებში მიეთითება მხოლოდ ის, რომ 

„დაკავებული დაკავებისას წევდა წინააღმდგეგობას“ ან „გამოყენებულ იქნა 

პორპორციული ძალა“. სამწუხაროდ, არ არის მითითებული, რა ფორმით 

მიმდინარეობდა წინააღმდეგობის გაწევა და იძულების რომელი ღონისძიება 

გამოიყენა პოლიციამ.  

პოლიციის დაწესებულებებში დაკავებულ პირთა აღსარიცხად მატერიალური სახით 

იწარმოება ჟურნალები328 - ზონარგაყრილი დავთრები. გარდა იმისა, რომ ჟურნალების 

გრაფები არ მოიცავს ყველა მნიშვნელოვან საკითხს,329 ჟურნალებში არსებული 

გრაფების დასათაურებაც პრობლემურია და პოლიციის თანამშრომლებს არ აქვთ 

მიცემული შესაბამისი ინსტრუქტაჟი, როგორ უნდა შეავსონ გრაფები. ჟურნალები 

იმდენად მოძველებულია, რომ მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ტერმინებთანაც 

კი შეუსაბამოა. ამ სახით დოკუმენტაციის წარმოება ვერ უზრუნველყოფს დაკავებულის 

თაობაზე სრულყოფილი ინფორმაციის აღწერას. სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფისთვის ცნობილია, რომ ჟურნალები დაკავების ოქმში მითითებული მონაცემების 

შესაბამისად, დაკავების ოქმის დაწესებულებაში შევსების დასრულების შემდეგ 

ივსება. ამაზე მეტყველებს ჟურნალების გრაფებში მოცემული ჩანაწერების და 

დაკავების ოქმის ჩანაწერების შედარება, სადაც სიტყვათა წყობაც კი იდენტურია. აქვე, 

საგულისხმოა, რომ სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ შესწავლილი 

 
328 „შინაგან საქმეთა ორგანოებში დაკავებულ პირთა აღრიცხვის წიგნი“ და „დროებითი მოთავსების 

იზოლატორში გადაყვანილ პირთა აღრიცხვის ჟურნალი“. 
329 „შინაგან საქმეთა ორგანოებში დაკავებულ პირთა აღრიცხვის წიგნს“ აქვს შემდეგი გრაფები: 

სახელი/გვარი/მამის სახელი/დაბადების წელი და ადგილი; სამუშაო ადგილი; დაკავებულის 

დაწესებულებაში შემოყვანის/გაყვანის თარიღი და დრო; დაკავებულის დათვალიერების შედეგები; 

დაკავების თარიღი და დრო; დაკავების მიზეზი და ადგილი; დამკავებელი პირი; სსკ მუხლი; საქმის 

ნომერი; „საპყრობილეში (დროებითი მოთავების იზოლატორში) გადაყვანილ პირთა აღრიცხვის 

ჟურნალში“ აღირიცხება დაკავებული პირის დროებითი მოთავსების იზოლატორში შესახლების 

თარიღი და დრო. 
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შემთხვევების აბსოლუტურ უმრავლესობაში, დაკავებულის პოლიციის 

დაწესებულებაში მიყვანის დრო წინ უსწრებს ოქმის შევსების დასრულების დროს.  

წინა წლების მსგავსად, პოლიციის ტერიტორიულ ორგანოებში ზემოაღნიშნული 

ჟურნალები ხარვეზებით იწარმოება. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ 

მონახულებული 35 პოლიციის დაწესებულებიდან, 11 დაწესებულებაში ჟურნალების 

შევსების არსებითი ხარვეზები იკვეთება. რიგ შემთხვევებში ვერ დგინდება პირის 

დაკავების თარიღი/დრო, გაურკვეველია დაკავებულის სამმართველოდან გაყვანის 

თარიღი/დრო, პირის დაკავების დროს წინ უსწრებს დროებითი მოთავსების 

იზოლატორში წაყვანის დრო, დაკავების დროს კი - პირის სამმართველოში შეყვანის 

დრო; რიგ შემთხვევებში არ არის მითითებული დაკავებული პირის იზოლატორში 

წაყვანის თარიღი და დრო ან დაკავებული პირის გათავისუფლების დრო. შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ინფორმაციით, 2021 წელს (ნოემბრის 

ჩათვლით) პოლიციის თანამშრომლის მიერ დაკავებულ პირთა აღრიცხვის ჟურნალების 

ან დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადასაყვან პირთა აღრიცხვის ჟურნალების 

არასწორად წარმოების 110 ფაქტი გამოვლინდა.330 

გარდა დაკავებულისა, პოლიციის კონტროლის ქვეშ, შესაძლოა, მოექცეს პირი, რომელიც 

პოლიციის დაწესებულებაში გასაუბრებისთვის მიიწვიეს.  „პოლიციის შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლის თანახმად, პოლიციას უფლება აქვს 

მოიწვიოს პირი პოლიციის დაწესებულებაში გასაუბრებაზე. სამართლებრივად, ამ 

პროცედურის გამოყენებით მიწვეული პირის გამოცხადება პოლიციაში, ისევე როგორც 

პოლიციის დატოვება, ფორმალურად ნებაყოფლობითია. პოლიციის დაწესებულებაში 

შესვლისა და გამოსვლის შესახებ არ დგება არანაირი დოკუმენტი, რითაც შესაძლებელი 

იქნებოდა იმის მტკიცება, რომ ესა თუ ის პირი ნამდვილად იმყოფებოდა პოლიციაში. ამ 

პროცედურის ფარგლებში მოწვეულ პირთა მიმართ პოლიციის მხრიდან 

უფლებამოსილების გადამეტების, ზეწოლის ან ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებში, 

მოქალაქეები არ არიან აღჭურვილნი არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის 

პროცედურული გარანტიებით. ადვოკატების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 2021 

წელსაც ხშირია პირის „ნებაყოფლობით“ მოწვევა პოლიციის დაწესებულებებში და ამ 

პერიოდში მისთვის გადაადგილების შეზღუდვა, რაც, ჩვენი შეფასებით, defacto, 

უკანონო დაკავებაა.  

აქვე, უნდა აღინიშნოს, რომ პოლიციის თანამშრომლები, დაკავებულ პირთა აღრიცხვის 

წიგნში არეგისტრირებენ გასაუბრებაზე მოწვეულ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც 

პოლიციის დაწესებულებაში შესვლისას ფორმალურად არ იყვნენ დაკავებულნი, 

თუმცა წინასწარვე განსაზღვრული იყო, რომ პოლიციის დაწესებულებაში მიყვანის და 

გასაუბრების შემდეგ მათ დააკავებდნენ. ასეთ შემთხვევებში, მოქალაქეები პოლიციის 

დაწესებულებაში ძირითადად თავად პოლიციელებს მიჰყავთ. ამას ადასტურებენ 

როგორც ადვოკატები, ისე სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ შემოწმებულ 

დაწესებულებებში წარმოებული ჩანაწერები. მსგავსი შემთხვევები არასათანადო 

მოპყრობისაგან დაცვის კუთხით სარისკო პრაქტიკაა, ვინაიდან ოფიციალურად 

 
330 შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის 2021 წლის 22 დეკემბრის წერილი MIA 8 21 

03377505. 
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დაკავებამდე, დასაკავებელ პირს არ აქვს შესაძლებლობა ისარგებლოს სამართლებრივი 

დაცვის გარანტიებით, მაშინ როდესაც დაკავებამდეც დე ფაქტო და უკანონოდ 

შეზღუდული ჰქონდა თავისუფლება.331 

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი პირი, რომელიც პოლიციაში იმყოფება, 

მიუხედავად მისი სტატუსისა, უნდა სარგებლობდეს დაცვის პროცედურული 

გარანტიებით.332 ამ მიზნით, მნიშვნელოვანია შეიქმნას ისეთი მექანიზმი, რომელიც 

მონიტორინგის ორგანოებს მისცემს შესაძლებლობას, მიიღონ სარწმუნო ინფორმაცია 

პირის სტატუსის, პოლიციის დაწესებულებაში შესვლის და გამოსვლის დროის შესახებ. 

3.4.6. არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო შემთხვევების გამოვლენა 

Ⴑახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური წარმოადგენს არასათანადო მოპყრობის 

ფაქტების გამოვლენის და გამოძიების უმნიშვნელოვანეს გარანტს, რომლისთვისაც 

შეტყობინებების მიღების ერთ-ერთი მთავარი წყარო სწორედ დროებითი მოთავსების 

იზოლატორებია. დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან ჩადენილი 

სავარაუდო ძალადობის თაობაზე 401 (იანვარი-ნოემბერი) შეტყობინება შევიდა.333 

აღსანიშნავია, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან შემოსული 

შეტყობინებების რაოდენობაში გაერთიანებულია ის შეტყობინებებიც, სადაც 

დაკავებული პირები უთითებდნენ მათ მიმართ ფიზიკური ან/და ფსიქოლოგიური 

ძალადობის შესახებ, ასევე, შემთხვევები, როდესაც დაკავებულმა პირებმა დროებითი 

მოთავსების იზოლატორში სამედიცინო დოკუმენტაციის შედგენისას არ მიუთითეს 

სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის შესახებ, თუმცა ექიმმა ეჭვის საფუძველზე მაინც 

შეატყობინა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს და დაკავებულმა პირმა 

სახელმწიფო ინსპექტორის გამომძიებელს გასაუბრებისას მიაწოდა ინფორმაცია 

ჩადენილი ძალადობის თაობაზე. აქედან ჩანს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გამომძიებლის დროული შეხვედრა 

დაკავებულთან და ნდობის მოპოვება სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის თაობაზე 

ინფორმაციის მისაღებად.  

სახალხო დამცველმა დროებითი მოთავსების იზოლატორში დაცული მონაცემების 

დამუშავებით შეისწავლა, როგორც სახელმწიფო ინსპექტორის გამომძიებლის 

დროებითი მოთავსების იზოლატორში დროულად გამოცხადების მაჩვენებელი, ისე 

დაკავებულთან გასაუბრების ხანგრძლივობა და პირობები. სპეციალური პრევენციული 

 
331 ევროკავშირის დირექტივა იურიდიული დახმარების შესახებ, საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ როდესაც 

პოლიციასთან გასაუბრებისას იკვეთება, რომ პირი, შესაძლოა, იყოს სავარაუდო დანაშაულის ჩამდენი 

პირი და, შესაძლოა, საჭირო გახდეს მისი დაკავება, მასთან გასაუბრება დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს. 

გასაუბრების გაგრძელება დასაშვებია იმ შემთხვევაში, თუ პირს ეცნობა, რომ იგი მოიაზრება 

სავარაუდო დანაშაულის ჩამდენ პირად და რომ მას შეუძლია ისარგებლოს პროცედურული 

გარანტიებით. ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს დირექტივა 2016/1919, პუნქტი 10. ხელმისაწვდომია: 

<https://bit.ly/3ksClXH > [ბოლოს ნანახია: 12.01.2022].  
332 ანგარიში უკრაინის მთავრობას, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, CPT/Inf (2018)41, 

06.09.2018, პარა. 29, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებგვერდზე: < https://rm.coe.int/16808d2c2a> 

[ბოლოს ნანახია: 12.01.2022]. 
333 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 2021 წლის 30 დეკემბრის წერილი SIS 4 21 00033583. 

https://bit.ly/3ksClXH
https://rm.coe.int/16808d2c2a
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ჯგუფის მიერ დამუშავებული 495 შემთხვევის ანალიზის შედეგად ირკვევა, რომ 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში გაგზავნილი 441 შემთხვევიდან, სახელმწიფო 

ინსპექტორის გამომძიებელი დაკავებულს დროებითი მოთავსების იზოლატორში 350 

შემთხვევაში შეხვდა.334 სახელმწიფო ინსპექტორის გამომძიებელი დაკავებულს, 

დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან შეტყობინების გაგზავნიდან, საშუალოდ 7 

საათში ხვდებოდა. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ გამომდინარე სახელმწიფო 

ინსპეტორის რესურსებიდან, ასევე, იქიდან, რომ სახელმწიფო ისნპექტორს მხოლოდ 

საქართველოს 3 დიდ ქალაქში აქვს წარმომადგენლობა, საშუალოდ 7 საათში 

იზოლატორში დაკავებულის მონახულება - კარგი მაჩვენებელია.335 

დანანებით უნდა აღინიშნოს, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში 

პრევენციული ვიზიტებისას მიღებული ინფორმაციით, პანდემიიდან გამომდინარე, 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გამომძიებლებთან შეხვედრა 2021 წელსაც 

უმეტესად დისტანციურ რეჟიმში მიმდინარეობდა. წამებისა და არასათანადო 

მოპყრობის გამოძიებისას გასათვალისწინებელია სტამბოლის პროტოკოლის ის 

პრინციპები, რომლებიც წამების გამოძიებას ეხება. ამ მხრივ, განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია სავარაუდო მსხვერპლისა და სხვა მოწმეების გამოკითხვა, რაც 

შესაბამისი პროცედურებით უნდა ჩატარდეს და მოიცავდეს ისეთ ღონისძიებებს, 

როგორიცაა: მსხვერპლის თანხმობის მიღება და მისი დაცვის მიზნით ზომების 

გატარება; გამოძიების ჩატარების პირობების უზრუნველყოფა; მოწმეთა 

უსაფრთხოების დაცვა და სხვ.336 არასათანადო მოპყრობის ზუსტი სურათის 

დასადგენად, პირველ რიგში აუცილებელია სავარაუდო მსხვერპლის ნდობის მოპოვება, 

რაც გამოკითხვისთვის საკმარისი დროის დათმობას, კონფიდენციალური და 

უსაფრთხო გარემოს შექმნას საჭიროებს. გამომდინარე იქიდან, რომ დროებითი 

მოთავსების იზოლატორებში დაკავებულს დისტანციური შეხვედრების ოთახში 

მარტოს არ ტოვებენ, დისტანციური ჩართვის დროს უზრუნველყოფილი არ არის 

კონფიდენციალური გარემო, რაც გავლენას ახდენს სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურის გამომძიებელთან გულახდილად საუბარზე. გარდა ამისა, პირდაპირი 

შეხვედრა მნიშნელოვანია გამომძიებლის მიერ დაკავებული პირისთვის სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურის შესახებ ინფორმაციის უკეთ მისაწოდებლად, ნდობის 

მოსაპოვებლად და დაკავებულის ფიზიკური და ფსიქოემოციური მდგომარეობის 

შესაფასებლად.  

 
334 სპეციალური პრევენციული ჯგუფის ინფორმაციით, სახელმწიფო ინსპექტორის მიერ დაკავებული 

პირების იზოლატორში მოუნახულებლობის მიზეზი ძირითადად უკავშირედება დაკავებული პირის 

იზოლატორში გვიან ღამით შემოყვანას და მეორე დღეს დილის საათებში სასამართლოში გადაყვანას.  
335 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 2021 წლის 30 დეკემბრის SIS 4 21 00033583 წერილის 

თანახმად, 2021 წლის 1 იანვრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში, სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან 

ჩადენილი სავარაუდო ფიზიკური ან/და ფსიქოლოგიური ძალადობის თაობაზე, 1062 პირთან 

დაკავშირებით, 1012 შეტყობინება შემოვიდა. 
336 გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი, წამებისა და სხვა სასტიკი, 

არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის ეფექტიანი გამოძიებისა და 

დოკუმენტირების სახელმძღვანელო (სტამბოლის პროტოკოლი), მესამე თავი: წამების ფაქტების 

სამართლებრივი გამოძიება,  



135 
 

იმავე პირობებში უწევთ დაკავებულებს აღკვეთის ღინისძიებაზე დისტანციური 

დასწრება, რაც ასუსტებს მოსამართლის მიერ არასათანადო მოპყრობის ფაქტების 

გამოვლენის ალბათობას. მოსამართლეებს, არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების 

პრევენციაში  მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლიათ. სწორედ ამ როლს 

აღიარებს გაეროს წამების წინააღმდეგ კონვენციის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი, 

რომელიც წამების პრევენციის მიზნით სასამართლო ზომების მიღების მნიშვნელობაზე 

მიუთითებს.337 ქართული კანონმდებლობით, თუ სისხლის სამართლის პროცესის 

ნებისმიერ სტადიაზე მოსამართლეს გაუჩნდება ეჭვი, რომ 

ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიმართ ჩადენილია წამება, დამამცირებელი ან/და 

არაადამიანური მოპყრობა, ან თუ ამის შესახებ თავად ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა 

განუცხადა სასამართლოს, მოსამართლე რეაგირებისათვის მიმართავს შესაბამის 

გამოძიების ორგანოს.338 აქვე, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ არც 2021 წელს შესრულებულა 

სახალხო დამცველის რეკომენდაცია იმის შესახებ, რომ იგივე უფლებამოსილება 

გავრცელდეს ადმინისტრაციულ სამართალდაღვევათა საქმეების განმხილველ 

მოსამართლეებზეც და გაიზარდოს მოსამართლის როლი ადმინისტრაციული წესით 

დაკავებული პირების მიმართ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტების 

გამოვლენაში. 

დისტანციურ სასამართლო სხდომებთან დაკავშირებული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი 

საკითხია თავად მოსამართლის შეზღუდული შესაძლებლობა, ვიზუალურად შეაფასოს 

დაკავებული პირის ფიზიკური და ფსიქოემოციური მდგომარეობა.339 დისტანციური 

პროცესის მიმდინარეობისას უკიდურესად მცირეა ალბათობა, რომ მოსამართლე 

შეძლებს ამოიცნოს ან ეჭვი გაუჩნდეს, დაექვემდებარა თუ არა პირი არასათანადო 

მოპყრობას.340   

3.5. დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არსებული მდგომარეობა  

3.5.1. ფიზიკური გარემო 

საქართველოს სახალხო დამცველი მიესალმება 2021 წლის ივლისში, გურჯაანში ახალი 

დროებითი მოთავსების იზოლატორის გახსნას. საქართველოს შინაგან საქმეთა 

 
337„თითოეული მხარე-სახელმწიფო ღებულობს 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).  
338 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი 1911.  
339 გასათვალისწინებელია ისიც, რომ დისტანციური სასამართლო სხდომების თაობაზე სახალხო 

დამცველის მონიტორინგის ანგარიში მიუთითებდა დისტანციური სასამართლო პროცესების 

მიმდინარეობისას არსებულ ტექნიკურ ხარვეზებზეც. გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც 

ბრალდებულის გამოსახულება ან საერთოდ არ ჩანდა, ან ჩანდა ხარვეზებით და ბუნდოვნად. იხილეთ 

სახალხო დამცველის დისტანციური წესით ჩატარებული სისხლის სამართლის სხდომების 

მონიტორინგის ანგარიში, ხელმისაწვდომია < https://bit.ly/3p8Z6Rx > [ბოლოს ნანახია: 12.01.2022].  
340 წამების პრევენციის საერთაშორისო ასოციაციამ, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად 

საჩივრით მიმართა ადამიანის უფლებათა ინტერამერიკულ კომისიას ბრაზილიისთვის დისტანციურ 

რეჟიმში სასამართლო პროცესების გამართვის რეზოლუციის თაობაზე. წამების პრევენციის 

საერთაშორისო ასოციაცია მიიჩნევს, რომ პანდემიის პერიოდში მიღწევადია აღკვეთის ღონისძიების 

სხდომების გამართვა სხდომათა დარბაზში, რათა მოსამართლემ დაკვირვებით შეძლოს ამოიცნოს 

საეჭვო შემთხვევები. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: https://bit.ly/3a79BQK, [ბოლოს 

ნანახია: 12.01.2022].  

https://bit.ly/3p8Z6Rx
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სამინისტროს დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტიდან მიღებული 

წერილის341 თანახმად, 2022 წელს, დაბა ბაკურიანში ასევე სრულდება ახალი დროებითი 

მოთავსების იზოლატორის მშენებლობა. ასევე, დადებითად აღსანიშნავია ის ფაქტი, 

რომ 2021 წელს სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ შემოწმებულ342 ყველა 

დროებითი მოთავსების იზოლატორში დაცული იყო დაკავებული პირებისთვის 

დადგენილი საცხოვრებელი ფართობის ნორმა.343 ასევე, სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის მიერ შემოწმებულ ყველა იზოლატორში გამართულად მუშაობდა ხელოვნური 

სავენტილაციო სისტემა და დამაკმაყოფილებელი იყო ხელოვნური განათება.  

სამწუხაროდ, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში კვლავ იკვეთება პრობლემები, 

რომლებიც მოგვარებას და საერთაშორისო სტანდარტებთან მისადაგებას საჭიროებს. 

2021 წლის განმავლობაში განხორციელებული ვიზიტების შედეგად დადგინდა, რომ 

რიგი დროებითი მოთავსების იზოლატორები არ არის უზრუნველყოფილი სათანადო 

ბუნებრივი განათებით.344 ასევე, 2021 წელს შემოწმებული იზოლატორების 

უმეტესობაში345 გარემო არ არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებისთვის. კვლავ პრობლემურია დროებითი მოთავსების იზოლატორების346 ორ ან 

მეტ ადგილიან საკნებში ნახევრად იზოლირებული სანიტარიული კვანძები, სადაც ორი 

და მეტი დაკავებულის მოთავსების შემთხვევაში, დაკავებულებს ბუნებრივი 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება სხვა დაკავებულის/დაკავებულების თვალწინ 

მოუწევთ. ამავე დროს, იზოლირებული სანიტარიული კვანძის არარსებობის გამო, 

ბუნებრივი მოთხოვნილების დაკმაყოფილების შემდეგ საკანში მძაფრი სუნი დგება.347 

გარდა ამისა, ამ იზოლატორების საკნების საპირფარეშოებში არ არის ჩამრეცხი 

მოწყობილობა და მის ნაცვლად საკნების საპირფარეშოებში არსებული საკანალიზაციო 

ღია ხვრელის ზემოთ რამდენიმე სანტიმეტრში დამაგრებული წყლის მილი 

გამოიყენება. საყურადღებოა, რომ ამ მილიდან უწევთ დაკავებულ პირებს ხელ-პირის 

დაბანაც, რაც გამორიცხავს მათი ღირსების პატივისცემის პირობებში, პირადი ჰიგიენის 

 
341 2021 წლის 21 დეკემბრის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტის MIA92103349868 წერილი. 
342 2021 წელს ვიზიტები განხორციელდა თბილისის №1, თბილისის №2, გურჯაანის, საგარეჯოს, 

თელავის, სიღნაღის, რუსთავის, მარნეულის, წალკის, ბათუმის, ქობულეთის, ოზურგეთის, 

ლანჩხუთის, ქუთაისის, ბაღდათის, ზესტაფონის, სამტრედიის და ჭიათურის დროებითი მოთავსების 

იზოლატორებში. 
343 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის №423 ბრძანების, ,,საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორების ტიპური დებულებისა და შინაგანაწესის 

დამტკიცების შესახებ“ 26-ე მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად, მოთავსებულ პირზე საცხოვრებელი 

ფართობის ნორმა იზოლატორში არ უნდა იყოს 4 კვ.მ.-ზე ნაკლები. 
344 მცირე ზომის ფანჯრების გამო, ბუნებრივი განათების პრობლემაა საგარეჯოს, თელავის, სიღნაღის, 

რუსთავის, მარნეულის, წალკის, ბათუმის, ქობულეთის, ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ქუთაისის, 

ბაღდათის, ზესტაფონის, სამტრედიის და ჭიათურის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. 
345 ამ მხრივ გამონაკლისი და დადებითად აღსანიშნავია თბილისის №1, თბილისის №2 და გურჯაანის 

დროებითი მოთავსების იზოლატორები. 
346 ნახევრად იზოლირებული სანიტარიული კვანძებია მარნეულის, ქუთაისის,  ზესტაფონის, 

სამტრედიის, ჭიათურის, ბათუმის, ქობულეთის, ლანჩხუთისა და ოზურგეთის დროებითი მოთავსების 

იზოლატორებში.  
347 ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, საკნებში სანახევროდ იზოლირებული 

საპირფარეშოები ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლის (პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის 

უფლება) დარღვევად შეაფასა. ZAFRAŃSKI v. POLAND (app no.17249/12), პარა. 39-41, ხელმისაწვდომია: 

<https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159205> ბოლოს ნანახია: [25.01.2021]. 
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დაცვას. ზემოთ აღწერილ პირობებში დაკავებულის მოთავსება ხანგრძლივი დროით348, 

შესაძლოა, გაუტოლდეს დაკავებული პირების მიმართ დამამცირებელ მოპყრობას.349 

3.5.2. კვება  

წინა წლების მსგავსად, კვლავ პრობლემურია იზოლატორებში350 მყოფ დაკავებულთა 

არასრულფასოვანი კვება, რაც მხოლოდ მშრალი სასურსათო ულუფით 

შემოიფარგლება.351 ამგვარი საკვების 15 დღემდე ვადით მიღება უწევთ 

ადმინისტრაციულ პატიმრობა შეფარდებულ პირებს, რამაც შეიძლება მათ 

ჯანმრთელობას მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს. ეს პრობლემა განსაკუთრებულ ზიანს 

აყენებს დიეტური კვების საჭიროების მქონე დაკავებულ პირებს. შესაბამისად, სახალხო 

დამცველი მიიჩნევს, რომ იზოლატორებში სათანადო კვების საკითხი დაუყოვნებლივ 

უნდა გადაიჭრას.  

3.5.3. ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა  

ინფექციის კონტროლის მიზნით, დროებითი მოთავსების იზოლატორების 

თანამშრომლები უზრუნველყოფილნი არიან დამცავი საშუალებებით - 

ხელთათმანებითა და ნიღბებით. ხელმისაწვდომია სადეზინფექციო საშუალებებიც. 

მიმდინარეობს სამედიცინო და არასამედიცინო პერსონალის COVID-19-ზე 2 კვირაში 

ერთხელ PCR ტესტირება, იზოლატორში შემსვლელ ყველა პირს კი თერმოსკრინინგი 

უტარდება. 

რაც შეეხება დაკავებულ პირებს, მათ დროებითი მოთავსების იზოლატორში 

მოთავსებისას უატრდებათ თერმოსკრინინგი. იმ იზოლატორებში, სადაც 24 საათის 

განმავლობაში იმყოფება სამედიცინო პერსონალი, დაკავებული პირების 

თერმოსკრინინგი ტარდება რეგულარულად, თავად სამედიცინო პერსონალის მიერ, 

ხოლო იმ იზოლატორებში, სადაც არ არის დასაქმებული სამედიცინო პერსონალი ან 

ექიმი ცვლაში არ იმყოფება, თერმოსკრინინგის პროცედურას ატარებენ იზოლატორის 

თანამშრომლები. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებული 

ინფორმაციის თანახმად,352 იზოლატორის თანამშრომლები დაკავებულებს 

თერმოსკრინინგს უტარებენ რუტინულად დღეში ერთხელ, ცვლების გადაბარების 

დროს.  

დადებითად უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ 2021 წლის ივლისიდან, დროებითი 

მოთავსების იზოლატორებში მოთავსებისას, დაკავებულ პირებს უტარდებათ სწრაფი 

 
348 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 32-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის 

მიხედვით, ადმინისტრაციული პატიმრობა შესაძლოა დადგინდეს 15 დღემდე ვადით.  
349 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევაზე 

მსჯელობისას ხელმძღვანელობს მის მიერვე დადგენილი სტანდარტით და აღნიშნავს, რომ 

დაკავების/პატიმრობის მატერიალური პირობები არ უნდა ლახავდეს ადამიანის პატივსა და ღირსებას 

და არ უნდა იყოს იმაზე მძიმე, ვიდრე ეს გარდაუვლად არის დაკავშირებული პატიმრობასთან. 

მაგალითისთვის იხილეთ VASILESCU c. BELGIQUE  (App. no. 64682/12), პარა. 105. ხელმისაწვდომია 

ფრანგულ ენაზე:  <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148507>  [ბოლოს ნანახია: 25.01.2021]. 
350გამონაკლისი და დადებითად აღსანიშნავია, ქ. თბილისის N1 და ქ. თბილისის N2 დროებითი 

მოთავსების იზოლატორები, სადაც დაკავებულებისთვის ადგილზე მზადდება საკვები.   
351 საქონლის ხორცის კონსერვი, მშრალი სუპი, პაშტეტი და პური.   
352 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 29 დეკემბრის MIA4210349972 პასუხი. 
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ტესტი ანტიგენზე და შემდეგ, განმეორებით, საჭიროებისას,353 ვირუსისთვის 

დამახასიათებელი სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში. ტესტირებას ატარებენ 

დროებითი მოთავსების იზოლატორების ექიმები, რომლებიც ტესტირების ჩატარების 

კუთხით, 2021 წლის ივნისში გადამზადდნენ. სამწუხაროდ, სწრაფი ტესტის ჩატარება 

შეუძლებელია იმ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, სადაც ექიმი არ არის, რაც 

დროულად არის მოსაგვარებელი იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანაში შესაძლებელია 

ნებისმიერმა მოქალაქემ თავად ჩაიტაროს სწრაფი ტესტი აფთიაქში შეძენილი ტესტის 

საშუალებით. სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ შესაძლებელია იზოლატორის 

თანამშრომლების გადამზადება, რათა საჭიროებისას, ექიმის არ ყოფნის პირობებში, 

მათ ჩაუტარონ დაკავებულებს ტესტირება. ეს, შესაძლებელია, სასწრაფო დახმარების 

ბრიგადამაც გააკეთოს.  

3.5.4. აღკვეთის სინდრომის მართვა 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის 

მიხედვით,354 კონვენციის მესამე მუხლი (წამების აკრძალვა) სახელმწიფოს აკისრებს 

თავისუფლებაშეზღუდული/აღკვეთილი პირების ფიზიკური კეთილდღეობის 

უზრუნველყოფის ვალდებულებას, მათ შორის, ასეთი პირებისათვის საჭირო 

სამედიცინო დახმარების გაწევის გზით. დაკავებულ პირთათვის ადეკვატური 

მკურნალობის გაუწევლობა არაადამიანურ მოპყრობას უთანაბრდება.355 ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით, ნარკოტიკული 

ნივთიერების დეტოქსიკაციის პროცესი იმგვარ ძლიერ ფიზიკურ და გონებრივ ტანჯვას 

და სტრესს იწვევს, რომ კონვენციის მე-3 მუხლში ექცევა. სასამართლომ აღნიშნა, რომ 

სახელმწიფოს ვალდებულებაა დაასაბუთოს, რომ ამ დროს დაკავებულ პირს 

ადეკვატური სამედიცინო მომსახურეობა გაეწია.356 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში 

მოთავსებულ პირთა სამედიცინო მომსახურების ინსტრუქციის357 მე-16 მუხლით 

უზრუნველყოფილია ჩანაცვლებით თერაპიაზე ხელმისაწვდომობა. 2021 წელს 

დაკავებული პირები, რომლებიც ჩართულები იყვნენ მეტადონით ჩანაცვლების 

პროგრამაში, იზოლატორში ყოფნის პერიოდში, უზრუნველყოფილნი იყვნენ ამ 

მომსახურებით. 2020 წელს, მეტადონის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი პირები, 

რომელთაც წინასწარ ჰქონდათ აღებული 5 დღის ულუფა, დროებითი მოთავსების 

იზოლატორში მოთავსებისას, წინასწარ აღებული ულუფის დღეების გასვლამდე, აღარ 

გაჰყავდათ მეტადონის გამცემ კაბინეტში.358 დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ 2021 

წელს შეიცვალა ეს მიდგომა და მეტადონით ჩანაცვლებითი პროგრამით სარგებლობის 

 
353 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 29 დეკემბრის MIA4210349972 პასუხი. 
354 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2008 წლის 2 ივნისის გადაწყვეტილება საქმეზე, 

დუბეკუ ალბანეთის წინააღმდეგ (Dubeku v. Albania), პარა. 41. 
355 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2009 წლის 24 მაისის გადაწყვეტილება საქმეზე, 

პოღოსიანი საქართველოს წინააღმდეგ (Poghosyan v. Georgia), პარა. 47-49. 
356 Wenner v. Germany (Application no. 62303/13), პარა. 78-80. 
357 დამტკიცებულია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2016 წლის 8 დეკემბრის №691 

ბრძანებით. 
358 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 145. იხ. ბმული < 

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021111112020776878.pdf > [ბოლოს ნანახია: 13.01.2022]. 

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021111112020776878.pdf
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საშუალება მიეცათ იმ პირებსაც, რომელთაც მეტადონის კუთვნილი, რამდენიმე დღის 

ულუფა წინასწარ ჰქონდათ გატანილი.  

შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით,359 იზოლატორში 

სამედიცინო პერსონალი უწევს პირებს აღკვეთის სინდრომის სიმპტომურ მკურნალობას 

და პაციენტის სუბიექტური/ობიექტური მონაცემების გათვალისწინებით, საჭიროების 

შემთხვევაში, გადაამისამართებს მას შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში, ექიმ-

სპეციალისტთან კონსულტაციისა და შემდგომი მკურნალობისთვის.  მისასალმებელია 

ის ფაქტი, რომ ადგილზე არის სიმპტომური მედიკამენტების მიწოდების საშუალება. 

თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც  მედიკამენტებს ეფექტი მცირე დროით აქვს და 

ექიმს დღის განმავლობაში რამდენჯერმე უწევს ტკივილგამაყუჩებლისა და 

დამამშვიდებელი მედიკამენტის გაკეთება,360 რაც პაციენტს ტანჯვას აყენებს, მაგრამ 

სტაციონარში არ გადაჰყავთ. აღკვეთის სინდრომის დროულად მოსახსნელად, 

აუცილებელია, პაციენტი დროულად გადაიყვანონ შესაბამის დაწესებულებაში. 

ამიტომ, მნიშვნელოვანია, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორში აღკვეთის 

სინდრომის361 სამართავად, შეიქმნას ერთიანი სახელმძღვანელო, რომელშიც 

გათვალისწინებული იქნება დროებითი მოთავსების იზოლატორში დახმარების 

მოცულობა და მკაფიოდ გაიწერება, თუ რა შემთხვევაში უნდა გადაიყვანონ 

დაკავებული სტაციონარში. ამ საკითხთან დაკავშირებით სახალხო დამცველის მიერ 

2020 წელს გაცემული რეკომენდაცია362 არ შესრულებულა. 

წინადადება საქართველოს პარლამენტს: 

არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო შემთხვევების გამოვლენა  

• 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 

• შევიდეს ცვლილება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში 

და აიკრძალოს დაკავებული პირის თანხმობის გარეშე, სასამართლო 

 
359 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის 29 დეკემბრის MIA4210349972 პასუხი. 
360 მაგალითად, ერთ-ერთ შემთხვევაში, პაციენტს, მიუხედავად იმისა, რომ სარგებლობდა მეტადონის 

ჩანაცვლების პროგრამით, აღენიშნებოდა აღკვეთის სინდრომი, ჰქონდა საერთო სისუსტე, კუნთების 

ტკივილი, კანკალი და შფოთვა. მას ყოველდღიურად ეძლეოდა მედიკამენტები ამ ჩივილების 

მოსახსნელად. დაკავებული დროებითი მოთავსების იზოლატორში 7 დღის განმავლობაში 

იმყოფებოდა, სამედიცინო ჩანაწერების თანახმად, პაციენტმა სამედიცინო დაწესებულებაში 

გადაყვანის მოთხოვნით 1 დღე იშიმშილა. ამავე ჩანაწერების თანახმად, დღის განმავლობაში 3-4 ჯერ 

ესაჭიროებოდა მედიკამენტების მიღება, თუმცა მისი სტაციონირება არ მომხდარა.  
361  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. იხ. ბმული <https://bit.ly/3aGshWM> [ბოლოს ნანახია: 12.01.2022]. 
362 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში. გვ. 145 იხ. ბმული < 

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021111112020776878.pdf> [ბოლოს ნანახია: 12.01.2021].  

https://bit.ly/3aGshWM
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021111112020776878.pdf


140 
 

განჩინებით, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის გარდა სხვა 

საგამოძიებო  ორგანოების მიერ დროებითი მოთავსების იზოლატორების 

ექიმების მიერ წარმოებული სამედიცინო დოკუმენტაციის ამოღება. 

რეკომენდაციები საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

ინფორმირება უფლებებზე 

• პილოტურ რეჟიმში, პოლიციის რამდენიმე დაწესებულებაში უზრუნველყოს 

პოლიციელთა მიერ დაკავებული პირისათვის უფლებების განმარტების შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდების პროცესის ტექნიკური საშუალებებით (აუდიო-ვიდეო 

ჩანაწერებით) აღბეჭდვა. 

ადვოკატთან და ოჯახთან დაკავშირება 

• პოლიციის დაწესებულებებში, შესაბამისი რეესტრების წარმოების გზით, 

სათანადოდ დოკუმენტირდეს დაკავებული პირის მხრიდან ოჯახის ან 

ადვოკატის შეტყობინების მოთხოვნა 

• უზრუნველყოს პოლიციის დაწესებულებაში დაკავებული პირისა და ადვოკატის 

კონფიდენციალური შეხვედრა, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის შექმნით. 

სამედიცინო შემოწმება 

• 2022 წელს, გაიზარდოს იმ იზოლატორების რაოდენობა, რომლებშიც 

ფუნქციონირებს სამედიცინო პუნქტი 

• დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დასაქმებულ ექიმებს ჩაუტარდეთ 

ტრენინგები იზოლატორში მოთავსებულ პირთა სხეულზე არსებული 

დაზიანებების ფოტოგადაღების ინსტრუქციისა და გადაღებული ფოტომასალის 

შენახვის წესის შესახებ 

• დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, სადაც სამედიცინო პუნქტი 

ფუნქციონირებს, უზრუნველყოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმების 

მიერ შედგენილი ოქმების მხოლოდ დროებითი მოთავსების იზოლატორის 

ექიმებთან შენახვა. 

აუდიო-ვიდეო ჩანაწერები 

• 2022 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 იდენტიფიკაცია; 

ზედაპირული შემოწმება და დათვალიერება; სპეციალური შემოწმება და 
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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 

გაიმართოს მხოლოდ ვიდეომეთვალყურეობით აღჭურვილ სივრცეში 

• პილოტურ რეჟიმში, პოლიციის რამდენიმე დაწესებულებაში უზრუნველყოს 

დაკავებული პირის გამოკითხვის პროცესის უწყვეტი აუდიო-ვიდეო გადაღება  

დოკუმენტაციის წარმოება 

• 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 

• 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 

დაწესებულებაში წარმოებული ჟურნალების ჩანაცვლება სახალხო დამცველის 

პრევენციის ეროვნულ მექანიზმთან კონსულტაციით. 

არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო შემთხვევების გამოვლენა  

• უზრუნველყოს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დაკავებულ პირსა და 

დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს გამომძიებელს შორის შეხვედრების 

(მათ შორის, დისტანციური შეხვედრების) კონფიდენციალურ გარემოში 

ჩატარება  

• უზრუნველყოს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დისტანციური 

სასამართლო სხდომის კონფიდენციალურ გარემოში, შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს თანამშრომლების დაუსწრებლად ჩატარება. 

ფიზიკური გარემო და კვება  
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• უზრუნველყოს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2021 წლის ანგარიშში 

აღწერილი, დაკავების პირობებისა და კვების კუთხით დროებითი მოთავსების 

იზოლატორებში არსებული პრობლემების მოგვარება და მიღებული ზომების 

შესახებ აცნობოს სახალხო დამცველს. 

ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა 

• ყველა დროებითი მოთავსების იზოლატორში უზრუნველყოს  დაკავებული 

პირების COVID-19-ზე მოთავსებისთანავე ტესტირება. 

აღკვეთის სინდრომის მართვა 

• შეიმუშაოს სამედიცინო პერსონალისთვის ერთიანი სახელმძღვანელო 

დროებითი მოთავსების იზოლატორში აღკვეთის სინდრომის სამართავად, 

რომელშიც გათვალისწინებული იქნება დროებითი მოთავსების იზოლატორში 

დახმარების მოცულობა და მკაფიოდ გაიწერება, თუ რა შემთხვევაში უნდა 

გადაიყვანონ დაკავებული სტაციონარში   

• უზრუნველყოს ნივთიერებებზე დამოკიდებული დაკავებული პირების 

დროული რეფერირება სამედიცინო დაწესებულებაში. 
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4. ფსიქიატრიული დაწესებულებები  

4.1. შესავალი 

2021 წლის განმავლობაში სახალხო დამცველმა შემდეგი 7 ფსიქიატრიული 

დაწესებულება მოინახულა: №5 კლინიკური საავადმყოფოს ფსიქიატრიული 

განყოფილება,363 შპს „აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრი“ (შემდგომში „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“),364 

შპს „იმერმედი - იმერეთის სამხარეო სამედიცინო ცენტრის (თერჯოლამედი) 

ფსიქიატრიული განყოფილება (შემდგომში „თერჯოლამედი“),365 შპს „ბათუმის 

სამედიცინო ცენტრის“ ფსიქიატრიული განყოფილება,366 აღმოსავლეთ საქართველოს 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის სურამის ფსიქიატრიული საავადმყოფო (სურამის 

ფსიქიატრიული კლინიკა),367 ივ. ბოკერიას სახელობის რეფერალური საავადმყოფოს 

ფსიქიატრიული განყოფილება (შემდგომში ასევე, „ევექსის ჰოსპიტლები“),368 თბილისის 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი.369 დადებითად უნდა შეფასდეს, რომ 

ფსიქიატრიული დაწესებულებები სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფს ხელს უწყობდნენ 

მონიტორინგის ვიზიტის სათანადო პირობებში ჩატარებაში.  

წინამდებარე თავი, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ შემუშავებულ 

მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით, სხვადასხვა წყაროდან მიღებულ ინფორმაციას 

ეფუძნება. ეს წყაროებია: ვიზიტის მიმდინარეობისას ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში მიმდინარე პროცესებზე დაკვირვება; პაციენტებთან გასაუბრება; 

გასაუბრება ფსიქიატრიული დაწესებულებების ხელმძღვანელ პირებთან, სამედიცინო 

და არასამედიცინო პერსონალთან; დაწესებულებებში წარმოებული დოკუმენტაციის 

შესწავლა; ინფორმაციის გამოთხოვა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროდან; სახალხო 

დამცველის აპარატში შემოსული განცხადებების დამუშავება.370  

მონიტორინგის ვიზიტების განხორციელების პროცესში, სახალხო დამცველისთვის 

უმნიშვნელოვანესია ახალი კორონავირუსის გავრცელების რისკის მინიმუმამდე 

შემცირება, თანამშრომლებისა და დაწესებულებაში მყოფი პირების დაცვა. აქედან 

გამომდინარე, სპეციალური პრევენციული ჯგუფი მონიტორინგის ვიზიტების დროს 

ხელმძღვანელობს სპეციალურად შემუშავებული მეთოდოლოგიით, რომელიც 

უზრუნველყოფს პანდემიის პირობებში უსაფრთხო მონიტორინგის ჩატარებას.371  

 
363  ვიზიტის თარიღი: 2021 წლის 31 მაისი - 1 ივნისი. 
364 ვიზიტის თარიღი: 2021 წლის 4-7 ივნისი. 
365 ვიზიტის თარიღი: 2021 წლის 8 ივნისი. 
366 ვიზიტის თარიღი: 2021 წლის 9-10 ივნისი. 
367 ვიზიტის თარიღი: 2021 წლის 17-18 ივნისი. 
368 ვიზიტი თარიღი: 2021 წლის 25 ივნისი. 
369 ვიზიტის თარიღი: 2021 წლის 1-2 ივნისი. 
370 ანგარიშში მოყვანილი ფაქტები და გარემოებები წარმოდგენილია კონფიდენციალურობის 

პრინციპის სრული დაცვით. მონიტორინგის ფარგლებში მოპოვებული დოკუმენტაცია, ასევე, 

მონიტორინგის ჯგუფის წევრთა ანგარიშები ინახება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში. 
371 სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრები მონიტორინგის ვიზიტების განხორციელებისას 

სრულად არიან აღჭურვილნი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (პირბადე, ხალათი, ჩაჩი, 

ბახილი, ხელთათმანი, დამცავი ფარი, ხელის სადეზინფექციო ხსნარი), ჯგუფის წევრებს მიცემული 

აქვთ მითითება დაიცვან დისტანცია და აკონტროლონ სხეულის ტემპერატურა დაწესებულებაში 

შესვლამდე. ასევე, მათ პერიოდულად უტარდებათ ტესტირება COVID-19-ზე. 
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ამ თავში, როგორც სისტემურად, ისე ინდივიდუალურად არის აღწერილი 

დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა, გაანალიზებულია მონიტორინგის 

ვიზიტებისას გამოვლენილი პრობლემები და მათი გამომწვევი მიზეზები. 

შეფასებულია ნორმატიული ჩარჩო და გასულ წლებში სახალხო დამცველის მიერ 

გაცემული რეკომენდაციების შესრულების პროგრესი.  

4.2. რეკომენდაციების შესრულების შეფასება  

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიშში, საქართველოს სახალხო 

დამცველმა ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არასათანადო მოპყრობის პრევენციის 

მიზნით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს 27 რეკომენდაციით, ხოლო 

საქართველოს პარლამენტს 4 წინადადებით მიმართა.  Ⴑაქართველოს პარლამენტის 

მიმართ გაცემული 4 წინადადებიდან არცერთი არ შესრულებულა.  

საქართველოს პარლამენტის მიმართ გაცემული 4 წინადადებიდან 2 შეზღუდვის 

მეთოდების გამოყენების საკითხს372 ეხებოდა, ხოლო 2 წინადადება - პაციენტების 

სამართლებრივი დაცვის გარანტიების გაძლიერებას.373  

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის მინისტრის მიმართ გაცემული 27 რეკომენდაციიდან არცერთი 

არ შესრულებულა. საგულისხმოა, რომ სახალხო დამცველის მიერ ფსიქიატრიული 

დაწესებულებების მიმართულებით გაცემული რეკომენდაციები ასახულია 

პარლამენტის დადგენილებაში და სავალდებულოა შესასრულებლად374, თუმცა 

სამინისტრო ამ 27 რეკომენდაციიდან მხოლოდ 23 რეკომენდაციას იზიარებს და აპირებს 

მათ შესრულებას, რაც შეეხება დარჩენილ 4 რეკომენდაციას, სამინიტრო არ აღიარებს 

პრობლემის არსებობას.375   

შეუსრულებული რეკომენდაციებიდან 4 რეკომენდაცია ეხებოდა ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში არასათანადო მოპყრობის პრევენციას;376  3 რეკომენდაცია ეხებოდა 

 
372 იხილეთ ქვეთავი: შეზღუდვის მეთოდების თაობაზე არსებული ნორმატიული ბაზის 

ნაკლოვანებები. 
373 იხილეთ თავი: პაციენტთა სამართლებრივი დაცვის გარანტიები. 
374საქართველოს პარლამენტის დადგენილება, „2020 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის 

თაობაზე“. 
375ერთი რეკომენდაცია ეხებოდა ცვლილებებს მინისტრის ბრძანებაში, რათა პაციენტის მკურნალობის 

დაწყების, გაგრძელებისა და მკურნალობის სქემის შეცვლის ყველა ეტაპზე სავალდებულო 

გამხდარიყო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის  №108/ნ 

ბრძანებით დამტკიცებული (№IV-300-12/ა) ფორმის შევსება; მეორე რეკომენდაცია ეხებოდა 

სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მხრიდან  ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში ანტიფსიქოზური მედიკამენტების გამოყენებისა და თანმდევი გვერდითი 

ეფექტების მართვის პრაქტიკის შესწავლას; მესამე - ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისის უზრუნველყოფის კუთხით არსებული საჭიროებების 

შესწავლას და ფსიქიატრიულ დაწესებულებებთან ურთიერთთანამშრომლობით ასეთი სერვისების 

დანერგვის უზრუნველყოფას; მეოთხე რეკომენდაცია -დროული და ადეკვატური სტომატოლოგიური 

მომსახურების მიწოდებას სტომატოლოგთან დროულად ტრანსპორტირების გზით. 
376 იხილეთ თავი: პაციენტთა დაცვა ძალადობისგან, არაადამიანური ან დამამცირებელი 

მოპყრობისგან. 
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შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების პრაქტიკის შეცვლას;377 6 რეკომენდაცია - 

ეხებოდა ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში პაციენტთა სამართლებრივი დაცვის 

გარანტიების გაძლიერებას;378 2 რეკომენდაცია - ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 

თერაპიული და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფას;379 1 რეკომენდაცია - 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში კვების ერთიანი სტანდარტის შემუშავებას;380 2 

რეკომენდაცია - დაწესებულებებში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას;381 2 რეკომენდაცია ეხებოდა ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 

ანტიფსიქოზური მედიკამენტებით მკურნალობის მიმართულებით მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას;382 4 რეკომენდაცია - ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას;383 3 

რეკომენდაცია ეხებოდა სომატურ ჯანმრთელობას.384  

დასანანია, რომ წლების განმავლობაში სამინისტროს მხრიდან მიღებული დაპირების 

მიუხედავად, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მდგომარეობის გაუმჯობესების 

მიზნით გაცემული სისტემური რეკომენდაციები შეუსრულებელია. ცხადია, ასეთ 

პირობებში, ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი სამინისტროს მხრიდან  სახალხო დამცველის 

რეკომენდაციების განზრახვის ნამდვილობასთან მიმართებით.  

4.3. პაციენტთა დაცვა ძალადობისგან, არაადამიანური ან 

დამამცირებელი მოპყრობისგან 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად გაირკვა, რომ 

პაციენტები არ არიან დაცულები ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობისგან, ასევე 

უგულებელყოფილია მათი საჭიროებები. შემოწმების დროს ჯგუფმა არაერთი 

შეტყობინება მიიღო ფსიქიატრიული დაწესებულებების პერსონალის მხრიდან 

პაციენტების მიმართ ჩადენილი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის 

შემთხვევების შესახებ. მაგალითად: 

შპს „აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ 

მყოფი პაციენტები აღნიშნავდნენ, რომ პერსონალი მათ უყვირის, აგრესიულად 

ესაუბრება და ფიზიკური შეზღუდვით ან იზოლაციით ემუქრება. პაციენტები ასევე 

საუბრობდნენ ცემაზე, სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე, მედიკამენტების დაფხვნილი სახით 

ძალით პირში ჩაყრასა და ინექციების იძულებით გაკეთების პრაქტიკაზე. ვიზიტის 

დროს, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა პერსონალის მხრიდან პაციენტების 

მიმართ ფიზიკური ძალადობის 5 შემთხვევაზე მიიღო ინფორმაცია. ერთ შემთხვევაში, 

როდესაც პაციენტს ძალის გამოყენებით ათავსებდნენ საიზოლაციო პალატაში, ზედა 

კიდურზე ხელის ძლიერად მოჭერით, ჩალურჯების სახით, მიიღო დაზიანება. ორმა 

პაციენტმა აღნიშნა, რომ დაცვის თანამშრომლებმა სიტყვიერი და ფიზიკური 

შეურაცხყოფა მიაყენეს, რაც შეგინებასა და სახეში ხელის დარტყმაში გამოიხატა. 

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ერთ შემთხვევაში, დაცვის თანამშრომელმა 

 
377 იხილეთ თავი: შეზღუდვის მეთოდები.  
378 იხილეთ თავი: პაციენტთა სამართლებრივი დაცვის გარანტიები. 
379 იხილეთ თავი: უსაფრთხო და თერაპიული გარემო.  
380 იხილეთ ქვეთავი: კვება და სასმელი წყალი.  
381იხილეთ თავი: ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა.  
382 იხილეთ ქვეთავი: ანტიფსიქოზური მედიკამენტებით მკურნალობა.  
383 იხილეთ ქვეთავი: ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია. 
384 იხილეთ თავი: სომატური (ფიზიკური) ჯანმრთელობა. 
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პაციენტზე, ტელევიზორისთვის ხმის აწევის გამო, ფიზიკურად იძალადა (თავში ხელის 

წამორტყმა). დაწესებულების სასამართლო ფსიქიატრიულ განყოფილებაში, სადაც 

მსჯავრდებულები არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით არიან 

მოთავსებული, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა მიიღო ინფორმაცია პაციენტის 

და დაცვის თანამშრომელს შორის ფიზიკური დაპირისპირების შესახებ, რომლის 

დროსაც დაცვის თანამშრომელმა პაციენტს სახეში ხელი დაარტყა.  

თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრთან დაკავშირებით, აღსანიშნავია, რომ 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წინა ვიზიტთან შედარებით, პაციენტები 

ნაკლებად უთითებდნენ ბოლო პერიოდში პერსონალის მხრიდან ფიზიკური 

ძალადობის ფაქტებზე. მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 2020 წლის ბოლოს, 

დაწესებულებიდან გაათავისუფლეს ექთნის თანაშემწე, რომელიც პაციენტების 

მიმართ ძალადობით გამოირჩეოდა. მიუხედავად ამისა, სპეციალურმა პრევენციულმა 

ჯგუფმა პერსონალის მხრიდან პაციენტების მიმართ 2021 წლის განმავლობაში 

ჩადენილი ფიზიკური ძალადობის 3 შემთხვევაზე მიიღო ინფორმაცია. კერძოდ, ერთ 

შემთხვევაში ექთნის თანაშემწემ პაციენტს ინექციის იძულებით გაკეთების დროს 

დაარტყა მუშტი. ერთ შემთხვევაში კი, ექთნის თანაშემწეებმა პაციენტს ხელი იმის 

გამო დაარტყეს, რომ ექიმთან შეხვედრის მიზნით, განყოფილებიდან გასვლას 

ცდილობდა. ასევე, ერთ შემთხვევაში, პერსონალმა (სავარაუდოდ, ექთნის თანაშემწემ) 

დაწესებულებაში ახლად მოთავსებულ პაციენტს თავში ხელი დაარტყა. გარდა ამისა, 

მიღებული ინფორმაციით, პაციენტებს უყვირიან, დასცინიან, უხეშად მიმართავენ და 

აშინებენ (მაგალითად, შეშინების მიზნით, ცოცხის მოქნევა). 

აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის ა. ქაჯაიას სახელობის 

სურამის ფსიქიატრიულ კლინიკაში ვიზიტის დროს, სპეციალურმა პრევენციულმა 

ჯგუფმა პერსონალის მხრიდან პაციენტების მიმართ ფიზიკური ძალადობის 2 

შემთხვევაზე მიიღო ინფორმაცია. კერძოდ, ერთ შემთხვევაში, ქალ პაციენტს, ინექციის 

იძულებით გაკეთების დროს, მამაკაცმა თანამშრომელმა ხელები გადაუგრიხა, რამაც 

პაციენტის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია. ერთ შემთხვევაში ჯგუფმა მიიღო 

ინფორმაცია თანამშრომლის მხრიდან პაციენტისთვის სახეში ხელის დარტყმის და 

ფეხის არეში დარტყმის შესახებ. გარდა ამისა, მიღებული ინფორმაციით, ადგილი აქვს 

ექთნის თანაშემწეების მხრიდან პაციენტების დაცინვასა და სიტყვიერ 

შეურაცხყოფას.385  

შპს ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრში“ სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფს პერსონალის 

მხრიდან პაციენტების მიმართ ჩადენილ ფიზიკურ ძალადობაზე ინფორმაცია არ 

მიუღია. რაც შეეხება სიტყვიერ შეურაცხყოფას, მამაკაცთა განყოფილებაში არაერთი 

პაციენტი საუბრობდა პერსონალის მხრიდან უხეშ მიმართვებზე, (მაგ., „შეეთრიე ბიჭო!“, 

„მოშორდი აქედან!“). მათი თქმით, მამაკაცთა განყოფილებაში პერსონალი ხშირად 

უყვირის პაციენტებს.  

შპს „იმერმედი - იმერეთის სამხარეო სამედიცინო ცენტრში (თერჯოლამედი)“, სპეციალურ 

პრევენციულ ჯგუფს პერსონალის მხრიდან პაციენტების მიმართ ჩადენილ ფიზიკურ 

ძალადობაზე, ასევე არ მიუღია ინფორმაცია. თუმცა პაციენტებმა აღნიშნეს, რომ ერთ 

 
385 მიღებული ინფორმაციით, პაციენტებს ხშირად მიმართავენ ისეთი დამამცირებელი სიტყვებით, 

როგორიცაა: „ჭუჭყიანო“ და „ქვეშაფსია“.  
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შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა პერსონალის მხრიდან პაციენტისთვის სიტყვიერი 

შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტს. 

№5 კლინიკურ საავადმყოფოს ფსიქიატრიული განყოფილებასა და „სს ევექსის 

ჰოსპიტლების“ ი. ბოკერიას სახელობის რეფერალური საავადმყოფოს  ფსიქიატრიულ 

განყოფილებაში სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფს პაციენტების მიმართ პერსონალის 

მიერ ჩადენილ არც ფიზიკურ, და არც სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე ინფორმაცია არ 

მიუღია.  

აქვე, აღსანიშნავია, რომ ვიზიტებისას, ჯგუფმა ერთ შემთხვევაში მიიღო ინფორმაცია 

„112“-ის ბრიგადის მიერ პაციენტის არასათანადო პირობებში ტრანსპორტირების 

შესახებ. კერძოდ, ბათუმის სამედიცინო ცენტრში მყოფი პაციენტის გადმოცემით, 

პოლიციის თანამშრომლებმა პაციენტს ხელ-ფეხი შეუკრეს და პირქვე დააწვინეს 

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მიკროავტობუსში. ამ დროს პაციენტს სუნთქვა 

უჭირდა და დაზიანებები მიიღო. სახალხო დამცველის შეფასებით, მსგავს პირობებში 

პაციენტის ტრანსპორტირება პაციენტის მიმართ არაადამიანურ და დამამცირებელ 

მოპყრობას უტოლდება.386  

შპს „აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“, 

თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში, №5 კლინიკური საავადმყოფოს 

ფსიქიატრიულ განყოფილებაში, აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ცენტრის ა. ქაჯაიას სახელობის სურამის ფსიქიატრიულ კლინიკასა და შპს ,,ბათუმის 

სამედიცინო ცენტრში“, ადგილი აქვს პაციენტთა შორის კონფლიქტებს, სიტყვიერი 

შეურაცხყოფის და ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებს. ჯგუფმა დაადგინა, რომ 

პაციენტებს შორის კონფლიქტები ძირითადად უკავშირდება ერთი პაციენტის მიერ 

მეორესთვის პირადი ნივთების მოპარვას ან წართმევას. აღსანიშნავია, რომ ზოგ 

დაწესებულებაში ყველა პაციენტს არ აქვს პირადი ნივთების შესანახი სათავსოები, 

ხოლო ტუმბოები, რომლითაც პაციენტები სარგებლობენ, არ იკეტება და ამიტომ, ხშირია 

პაციენტების პირადი ნივთების მოპარვის შემთხვევები.  

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, ძალადობის ერთ-ერთი რისკ 

ფაქტორია ფსიქიკური ჯანმრთელობის სხვადასხვა ხარისხის პრობლემების და 

სხვადასხვა საჭიროების მქონე ისეთი პაციენტების, როგორიცაა მწვავე ფსიქოზური 

მდგომარეობის მქონე, გრძელვადიან მკურნალობაზე მყოფი და ინტელექტუალური 

დარღვევების მქონე პაციენტთა ერთად, სათანადო ზრუნვისა და მეთვალყურების 

გარეშე, ქაოტურ გარემოში მოთავსება. პაციენტთა განთავსების მსგავსი პრაქტიკა 

გვხვდება შპს „აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ 

ცენტრში“, აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის ა. ქაჯაიას 

სახელობის სურამის ფსიქიატრიულ კლინიკაში, შპს ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრსა“ და 

თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში.  

რაც შეეხება არასათანადო მოპყრობის პრევენციას, აღსანიშნავია, რომ არცერთ 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში არ არის მიღებული საკმარისი ზომები პაციენტთა 

არასათანადო მოპყრობისგან დასაცავად. პრობლემურია პაციენტებისგან მომდინარე 

რისკების შეფასებისა და შემცირების ეფექტიანი სისტემის არარსებობა.  

 
386 პაციენტმა მისი საქმის შემდგომ რეაგირებაზე უარი განაცხადა.  
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მონიტორინგის ვიზიტის შედეგად გაირკვა, რომ №5 კლინიკური საავადმყოფოს 

ფსიქიატრიულ განყოფილებასა და „ევექსის ჰოსპიტლებში“ ფსიქოლოგი მხოლოდ 

პაციენტების მცირე ნაწილთან ატარებს ფსიქოდიაგნოსტირებას. რაც შეეხება სხვა 

დაწესებულებებს, ფსიქოლოგი ახლად შემოსულ თითქმის ყველა პაციენტს უტარებს 

ფსიქოდიაგნოსტირებას, თუმცა კვლევის დროს არ მიმდინარეობს პაციენტის 

ძალადობის რისკების შეფასება. ამ მხრივ, გამონაკლისია ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრი, სადაც ყველა შემოსულ პაციენტს უტარდება რისკების შეფასება, 

რომლის საშუალებითაც ხდება სუიციდის რისკის და ძალადობის რისკების გამოვლენა. 

განმეორებითი რისკების შეფასება ხდება მხოლოდ  გრძელვადიან პაციენტებთან და 

თავშესაფრის ბენეფიციარებთან, სამ თვეში ერთხელ. საგულისხმოა, რომ რისკების 

შეფასებასთან ერთად არ წარმოებს ძალადობის რისკის მქონე პაციენტების 

ტრიგერების და გამაფრთხილებელი ნიშნების387 გამოვლენა, რაც პერსონალს 

შესაძლებლობას მისცემდა, წინასწარ სცოდნოდა პაციენტების მაპროვოცირებელი 

ფაქტორები. ამ ფაქტორების ცოდნა მათ პაციენტებისგან მოსალოდნელი ძალადობის 

თავიდან აცილებაში დაეხმარებოდა. უნდა აღინიშნოს, რომ რისკების შეფასებასთან 

ერთად, თანაბრად მნიშვნელოვანია გამოვლენილი რისკების შემცირება, რაზეც, 

სამწუხაროდ, არ მიმდინარეობს მულტიდისციპლინური მუშაობა.388 

შპს „აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“, 

აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის ა. ქაჯაიას სახელობის 

სურამის ფსიქიატრიულ კლინიკაში, შპს „ბათუმის სამედიცინო ცენტრსა“ და №5 

კლინიკური საავადმყოფოს ფსიქიატრიულ განყოფილებაში პრობლემურია 

დაწესებულების საშუალო და დამხმარე პერსონალის არასაკმარისი რაოდენობა და 

კვალიფიკაცია. ამ დაწესებულებებში, პაციენტთა შორის ფიზიკური დაპირისპირების 

შემთხვევაში, პერსონალი ვერ ახერხებს დროულ რეაგირებას და პაციენტების 

გაშველებას, რის გამოც პაციენტები ზოგჯერ დაზიანებებს იღებენ. გარდა ამისა, 

აღსანიშნავია, რომ ზემოთ მითითებულ დაწესებულებებში მიღებული ინფორმაციის 

თანახმად, ძირითადად, პერსონალი კონფლიქტის განმუხტვაში მას შემდეგ ერთვება, 

რაც სიტყვიერი კამათი ფიზიკურ ძალადობაში გადაიზრდება.  ამასთანავე, 

აღსანიშნავია, რომ 2021 წელს მონახულებულ არცერთ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში 

პერსონალს არ ჰქონია გავლილი სწავლება ადამიანის უფლებების დაცვის, 

აღგზნებული პაციენტის მართვის, არაძალისმიერი დეესკალაციისა და ფიზიკური 

შეზღუდვის ზომების გამოყენების საკითხებში. 

სახალხო დამცველის შეფასებით, სამედიცინო პერსონალს განსაკუთრებული როლის 

შესრულება შეუძლია პაციენტების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. წამების 

პრევენციის ევროპული კომიტეტი, საქართველოში 2018 წელს განხორციელებული 

 
387 ტრიგერები - „სიტუაციები ან სტიმულები, რომელიც იწვევს პირის ტანჯვას, იმედგაცრუებას, ბრაზს 

და აჟიტირებას, რაც, თავის მხრივ, შეიძლება გადაიზარდოს პოტენციურად დაძაბულ და გამომწვევ 

სიტუაციაში“.  

გამაფრთხილებელი ნიშნები - „ცვლილება განწყობაში, აზრებში ან ქცევაში, რომელიც მიუთითებს, 

რომ რაღაც წესრიგში არ არის. ასეთი ნიშნების ამოცნობა მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც 

შესაბამისი ზომების დროულად მიღების შემთხვევაში, შესაძლებელია თავიდან იქნას აცილებული 

კრიზისული ვითარება“. 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: 

29.07.2021]. 
388 დეტალურად იხილეთ ანგარიშის თავი - „ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია“.  

https://bit.ly/2QEHzAL
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ვიზიტის შემდგომ ანგარიშში აღნიშნავს, რომ სამედიცინო პერსონალი უნდა იყოს 

დინამიკური უსაფრთხოების მთავარი გარანტი და უსაფრთხოების (დამხმარე 

პერსონალის) თანამშრომლები ინციდენტში მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა ერეოდნენ, 

თუ სამედიცინო პერსონალი თავად ვერ უმკლავდება.389 იმისათვის, რათა ფსიქიატრმა 

შეძლოს დინამიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, მისი სამუშაო სივრცე 

მაქსიმალურად ახლოს უნდა იყოს იმ სივრცესთან, სადაც პაციენტები იმყოფებიან. 

დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში, 

№5 კლინიკურ საავადმყოფოში და „ევექსის ჰოსპიტლების“ ფსიქიატრიულ 

განყოფილებაში ექიმ-ფსიქიატრის კაბინეტები უშუალოდ განყოფილებებშია 

განთავსებული. სხვა მონახულებულ დაწესებულებებში ექიმ-ფსიქიატრების 

კაბინეტები განყოფილებების გარეთ, ჩარაზულ კარს მიღმა მდებარეობს და ექიმ-

ფსიქიატრები მხოლოდ აუცილებელ შემთხვევაში შედიან განყოფილებებში. სახალხო 

დამცველი მიიჩნევს, რომ ექიმ-ფსიქიატრები უფრო აქტიურად უნდა იყვნენ 

ჩართულები განყოფილებებში დინამიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და 

მხოლოდ დამხმარე პერსონალს არ უნდა ევალებოდეს პაციენტებს შორის ძალადობის 

შემთხვევებზე რეაგირება.  

ძალადობის პრევენციის კონკრეტული სტრატეგიის არარსებობის, პერსონალის 

არასაკმარისი რაოდენობის და კვალიფიკაციის პირობებში, ყველა მონახულებულ 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, პაციენტთა შორის კონფლიქტის შემთხვევაში, 

ხშირია ინექციების გამოყენება. დინამიკური უსაფრთხოების კონცეფციის 

არარსებობის ფონზე, უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა და ბათუმის სამედიცინო ცენტრში გამოიყენება 

ისეთი სტატიკური უსაფრთხოების ზომა, როგორიც არის პაციენტთა ხანგრძლივი 

დროით სხვა პაციენტებისგან განცალკევება. კერძოდ, ბათუმის სამედიცინო ცენტრში, 

განყოფილებების შესასვლელებთან განთავსებულია 2 და 3-ადგილიანი 

იზოლირებული ოთახები, რომლებიც იმ პაციენტების განსათავსებლად გამოიყენება, 

რომელთა მიმართაც ხშირად გამოიყენება სწრაფი ტრანკვილიზები და დანიშნულების 

იძულებით მიცემა, მიუხედავად იმისა, იმყოფებიან ნებაყოფლობით თუ 

არანებაყოფლობით მკურნალობაზე. ხშირია შემთხვევები, როდესაც პაციენტი 

იზოლირებულ ოთახში 2 კვირით და მეტი დროით არის განთავსებული და 

დაწესებულებიდან გაწერამდე, საერთოდ არ უწევს განყოფილებაში შესვლა. მსგავსი 

პრაქტიკა დამკვიდრებულია ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრშიც, სადაც 

თითოეული განყოფილების შესასვლელთან მოწყობილია პალატები.390 ამ პალატების 

კარი ჩარაზულია და კერძო დაცვის თანამშრომელი მეთვალყურეობს. პალატებში 

განთავსებულნი არიან როგორც იძულებით მკურნალობაზე მყოფი, ისე 

არანებაყოფლობით და ნებაყოფლობით მკურნალობაზე მყოფი პატიმრები. 

დაწესებულებისგან მიღებული ინფორმაციით, იზოლირებულ პალატებში პაციენტების 

განთავსების საფუძველია პირადი მოთხოვნა, ინფექციური დაავადების არსებობა ან 

ფსიქიკური მდგომარეობა. „ფსიქიკური მდგომარეობის“ საფუძველზე პაციენტის 

ხანგრძლივად განცალკევებით მოთავსება იმაზე მიუთითებს, რომ დაწესებულებების 

 
389 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში (CPT/Inf 

(2019) 16), პარა. 123, 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტი, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ 

მისამართზე: <https://rm.coe.int/1680945eca> [ბოლოს ნანახია: 29.07.21]. 
390 მონიტორინგის ვიზიტის დროისთვის იზოლირებულ ერთსაწოლიან პალატებში 21 პაციენტი 

იმყოფებოდა.  

https://rm.coe.int/1680945eca
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განყოფილებებში არ არის უზრუნველყოფილი დინამიკური უსაფრთხოება და 

პაციენტის სათანადო მეთვალყურეობა. იგივე შეიძლება ითქვას პირადი მოთხოვნით 

იზოლირებით განთავსებაზე, რაც ცხადყოფს, რომ განყოფილებების 

გადატვირთულობის და არასათანადო მეთვალყურეობის გამო, მეტი პრივატულობისა 

და დაცულობისთვის, პაციენტები სხვა პაციენტებისგან განცალკევებით ყოფნას 

ამჯობინებენ.  

 

შპს „ბათუმის სამედიცინო ცენტრის“ ე.წ. საიზოლაციო პალატა 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, საგულისხმოა, რომ ზემოთ მითითებულ არცერთ 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში არ ხდება კონფლიქტების და ძალადობის ფაქტების 

და ამ ფაქტების საპასუხოდ გატარებული ღონისძიებების სათანადოდ დოკუმენტირება. 

დაწესებულებაში არ იწარმოება სპეციალური ჟურნალი, სადაც პაციენტებს შორის 

მომხდარი კონფლიქტები აღირიცხება. პაციენტების მიმართ ძალადობის ფაქტების 

დოკუმენტირება მხოლოდ პაციენტის სამედიცინო ბარათებსა და „პაციენტთა 

მდგომარეობის შესახებ დაკვირვების ჟურნალებში“ წარმოებს, სადაც უმეტეს 

შემთხვევაში არ არის მითითებული ძალადობის დრო, ინციდენტში მონაწილე პირები, 

ძალადობის მიზეზები და პერსონალის მიერ საპასუხოდ გატარებული ზომები. 

რაც შეეხება ძალადობის ფაქტებზე განხორციელებულ რეაგირებას, ყველა 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში დამკვიდრებული პრაქტიკით, ძალადობის 

მსხვერპლი პაციენტები არ იღებენ ფსიქოთერაპიულ მხარდაჭერას და სამართლებრივ 

დახმარებას. იმ შემთხვევებში, როდესაც ძალადობის შედეგად პაციენტს ფიზიკური 

დაზიანებები აღენიშნება, მათ მიმართ ხორციელდება მხოლოდ სამედიცინო 

ინტერვენცია, რაც სხეულის დაზიანებების დამუშავებაში გამოიხატება. 

პაციენტთა წამების ან სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა 

და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმებისგან დაცვის შესაძლებლობების მხრივ, 

აღსანიშნავია, რომ პაციენტებისთვის დაწესებულებაში არ არის ხელმისაწვდომი 
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უფასო იურიდიული დახმარება. ზემოთ მითითებულ არცერთ ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებაში პაციენტები არ ფლობდნენ ინფორმაციას მათი უფლებებისა და 

გასაჩივრების მექანიზმების თაობაზე და პროცედურებზე, რომელთა მეშვეობითაც მათ 

შეეძლებათ შეიტანონ საჩივარი დაწესებულებაში გამოვლენილ ნებისმიერ უფლების 

დარღვევის ფაქტზე. ისინი არ ფლობდნენ ინფორმაციას იმ სახელმწიფო უწყებების და 

არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც დაინტერესებულ პირებს უწევენ 

სამართლებრივ დახმარებას. 

2021 წელს ჩატარებული მონიტორინგი ცხადყოფს, რომ წინა წლების მსგავსად, 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში პაციენტები ძალადობის მსხვერპლები ხდებიან 

როგორც პერსონალის, ასევე, არასათანადო მეთვალყურეობის და გულგრილობის 

პირობებში, სხვა პაციენტების მხრიდანაც. წლიდან წლამდე არ შეინიშნება 

გაუმჯობესება ძალადობის შემთხვევების თავიდან აცილების და ძალადობის 

მიზეზების გამოვლენის კუთხით. რეაგირების ერთადერთი და იშვიათი ზომა, 

პერსონალის მხრიდან ძალადობის შემთხვევაში, პერსონალის სამსახურიდან 

გათავისუფლებაა. პაციენტების მხრიდან ძალადობის შემთხვევებში კი, ერთადერთი 

გატარებული ღონისძიება დაპირისპირებული პაციენტების განცალკევება ან პაციენტის 

სხვა პაციენტებისგან, ხანგრძლივი დროით განცალკევებაა. გაძლიერებული 

ფარმაკოთერაპიის და არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის გარანტიების ნაკლებობის 

პირობებში, მართვის მსგავსი მოდელი თავისუფლებაშეზღუდულ პაციენტებს კიდევ 

უფრო მოწყვლად მდგომარეობაში აყენებს.  

4.4. შეზღუდვის მეთოდები 

სახალხო დამცველი, იზიარებს გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების დაცვის კონვენციის სულისკვეთებას391 და მსოფლიო ჯანდაცვის 

ორგანიზაციის მიდგომას ფსიქიკური ჯანდაცვის მიმართულებით, რომელიც 

დაფუძნებულია უფლებების პატივისცემისა და გამოჯანმრთელების/აღდგენის 

მოდელზე (recovery),392 და მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს 

სტაციონარში მოთავსებული პაციენტის მიმართ ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვის 

საშუალებების გამოყენების შემცირებასა და საბოლოოდ აღმოფხვრას. ამისათვის, 

მნიშვნელოვანია, საკანონმდებლო დონეზე გაიწეროს დეესკალაციის ალტერნატიული 

მეთოდების გამოყენების ვალდებულება მანამდე, სანამ სამედიცინო პერსონალი 

უკიდურეს ზომებს გამოიყენებდეს. ასევე, მნიშვნელოვანია, თითოეულ 

დაწესებულებას ჰქონდეს კრიზისული შემთხვევების პრევენციისა და არაძალისმიერი 

(დეესკალაციის)393 მეთოდებით მართვის პოლიტიკა და ზოგადად პაციენტზე 

 
391 სახელმძღვანელო პრინციპები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 

კონვენციის მე-14 მუხლის განმარტებასთან დაკავშირებით, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე 

შემდეგ მისამართზე:  < https://www.ohchr.org/.../GC/GuidelinesArticle14.doc >  [ბოლოს ნანახია: 28.07.21].  
392 მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია (WHO), მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ინიციატივა, 

ხარისხი და უფლებები, გულისხმობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამსახურების მიერ მოწოდებული 

სერვისის ხარისხის გაუმჯობესებასა და ფსიქოსოციალური შესაძლებლობების შეზღუდვის მქონე 

პირთა უფლებების დაცვას, 2017 წელი, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: 

<http://www.who.int/mental_health/policy/quality_rights/en/ >[ბოლოს ნანახია: 28.07.21].  
393 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. 

https://www.ohchr.org/.../GC/GuidelinesArticle14.doc
http://www.who.int/mental_health/policy/quality_rights/en/
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ორიენტირებული თერაპიული გარემო,  რომელმაც საბოლოო ჯამში უნდა აღმოფხვრას 

შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების პრაქტიკა. დანანებით უნდა აღინიშნოს, რომ 

შიდა რეგულაციების დონეზე, მხოლოდ ბათუმის სამედიცინო ცენტრშია 

გათვალისწინებული სახალხო დამცველის რეკომენდაცია და დამტკიცებულია 

„ვერბალური დეესკალაციის“ მეთოდი და „აგრესიული ქცევის მართვის ინსტრუქცია“ - 

შიდა პროტოკოლი. მიუხედავად ამისა, ვიზიტის დროს ჯგუფის მიერ მიღებული 

ინფორმაციით ირკვევა, რომ ვერბალური დეესკალაციის მეთოდებს დაწესებულების 

პერსონალი არ იყენებს და ხშირია კრიზისულ სიტუაციებში პაციენტების მიმართ 

უხეში მიმართვის და სწრაფი ტრანკვილიზების შემთხვევები.  

4.4.1. გამოყენებული მეთოდები 

დაწესებულებების დოკუმენტაციის შემოწმებით, ასევე, პაციენტებთან და 

პერსონალთან გასაუბრებით ირკვევა, რომ დაწესებულებებში აგზნებული ან 

აგრესიული პაციენტის ქცევის სამართავად გამოიყენება პაციენტის მექანიკური 

შეზღუდვა და სწრაფი ტრანკვილიზაცია, რომელიც თავისი არსით ქიმიური 

შეზღუდვაა.394 აღსანიშნავია, რომ გასულ წლებთან შედარებით, შეზღუდვის 

მეთოდების გამოყენების სიხშირე დაწესებულებების მიხედვით არსებითად არ 

შეცვლილა.  

მექანიკური შეზღუდვა გამოიყენება ყველა დაწესებულებაში, თუმცა როგორც ირკვევა, 

ყველა შემთხვევა არ დოკუმენტირდება. მაგალითად, სურამის ფსიქიატრიულ 

კლინიკაში 2021 წელს დოკუმენტირებული არ ყოფილა მექანიკური შეზღუდვის 

არცერთი შემთხვევა, თუმცა სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა მაინც მიიღო 

შეტყობინება 2021 წელს პაციენტის ფიზიკური შეზღუდვის შესახებ. იგივე შეიძლება 

ითქვას ბათუმის სამედიცინო ცენტრის მამაკაცთა განყოფილებაზე, სადაც 2021 წელს 

მექანიკური შეზღუდვის ჟურნალის მიხედვით მხოლოდ 2 შემთხვევაა 

დოკუმენტირებული, თუმცა პაციენტები წლის განმავლობაში ფიზიკური შეზღუდვის 

მეტ შემთხვევაზე უთითებდნენ. ამასთანავე, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ 

მიღებული ინფორმაციით, ვიზიტის დღეს, მონიტორინგის დაწყებამდე რამდენიმე 

წუთით ადრე, პაციენტს მოხსნეს ფიქსაცია, თუმცა დოკუმენტირებული არ ყოფილა 

„ფიქსაციის ჟურნალში“, რაც ეჭქვეშ აყენებს დოკუმენტაციის წარმოების სიზუსტეს და 

ნამდვილობას. რაც შეეხება ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ქალთა განყოფილებას, არც 

დოკუმენტაციით და არც სხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციით, ქალი 

პაციენტების მიმართ მექანიკური შეზღუდვის გამოყენების შემთხვევა არ 

გამოვლენილა.  

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, პაციენტის ქცევის კორექციის მიზნით, მექანიკურ 

ან/და მანუალურ შეზღუდვასთან კომბინირებულად გამოიყენება პაციენტის ქიმიური 

შეზღუდვა. მონახულებულ დაწესებულებებში ნებაყოფლობით და არანებაყოფლობით 

(ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის შემთხვევაში ასევე - იძულებით) 

მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების მიმართ მათი ნების წინააღმდეგ, პაციენტის 

 
394 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის თანახმად, პაციენტის ქცევის გასაკონტროლებლად 

მედიკამენტის იძულებით მიცემა განიმარტება ქიმიურ შეზღუდვად - „chemical restraint“ (i.e. forcible 

administration of medication for the purpose of controlling a patient’s behaviour). წამების პრევენციის ევროპული 

კომიტეტის სტანდარტები „ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ზრდასრულთა შეზღუდვის მეთოდების 

თაობაზე“, ხელმისაწვდომია: < https://rm.coe.int/16807001c3 > [ბოლოს ნანახია: 14.07.2021].  

https://rm.coe.int/16807001c3
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სწრაფი ტრანკვილიზაციის მიზნით, სამედიცინო პერსონალი რამდენიმე მედიკამენტს 

ერთდროულად იყენებს.  

4.4.2. გამოყენებული მეთოდების დოკუმენტირება, დასაბუთება და 

ინსტრუქციასთან შესაბამისობა 

„ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლი და 

შეზღუდვის მეთოდების შესახებ ინსტრუქცია395 ადგენს შეზღუდვის გამოყენების 

კრიტერიუმებს და უშუალოდ შეზღუდვის პროცესის განხორციელების წესებს, კერძოდ, 

შეზღუდვის მეთოდის მხოლოდ უკიდურეს, გარდაუვალ შემთხვევაში გამოყენებას, 

კრიზისის მართვის ყველა სხვა საშუალების ამოწურვის შემდგომ; შეზღუდვის 

მეთოდის გამოყენების თაობაზე ექიმის გადაწყვეტილების არსებობას; პაციენტის 

ჯანმრთელობაზე დაკვირვების ვალდებულებას ყოველ 15 წუთში ერთხელ; შეზღუდვის 

მეთოდის მხოლოდ სპეციალიზებული პერსონალის მიერ გამოყენებას და სხვ.  კანონის 

და ინსტრუქციის შესაბამისად, ზემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმები ზედმიწევნით 

უნდა აისახოს დოკუმენტაციაში. ფსიქიატრიულ დაწესებულებებს არ გააჩნიათ 

დოკუმენტაციის წარმოების ერთიანი მიდგომა. მექანიკური შეზღუდვის შემთხვევების 

დოკუმენტირებისათვის, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში აწარმოებენ ე.წ. 

„ფიქსაციის ჟურნალებს“, თუმცა „ფიქსაციის ჟურნალებში“ დეტალურად არ მიეთითება 

კანონით და ინსტრუქციით გათვალისწინებული ზემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმები. 

2021 წელს მონახულებული დაწესებულებებიდან, შედარებით უკეთ იწარმოება 

თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის ჟურნალები, რომლებშიც ზუსტად 

არის მონიშნული პაციენტის ვინაობა, შეზღუდვის ხანგრძლივობა, შეზღუდვის 

პროცესში მიცემული მედიკამენტები და ჩატარებული დაკვირვებები და უკიდურესი 

აუცილებლობის დასაბუთებისათვის, პაციენტის ქცევაც აღიწერება. სხვა 

დაწესებულებების ჩანაწერებში არ იყო მითითებული ზემოთ ჩამოთვლილი 

კომპონენტებიდან ერთ-ერთი ან რამდენიმე - არ იყო მოცემული დასაბუთება, არ იყო 

ექიმის ხელმოწერა, არ იყო მითითებული ყოველ 15 წუთში ჩატარებული 

დაკვირვებები,396 არ იყო მითითებული, გაუკეთდა თუ არა პაციენტს რაიმე 

მედიკამენტი. ამ მხრივ, ყველაზე მძიმე მდგომარეობაა შპს „იმერმედი - იმერეთის 

სამხარეო სამედიცინო ცენტრი ,,თერჯოლამედი“-ის ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ცენტრის სტაციონარში, სადაც საერთოდ არ წარმოებს მექანიკური შეზღუდვის 

სპეციალური ჟურნალი. პაციენტის მექანიკური შეზღუდვის შესახებ ინფორმაცია 

მოცემულია „ყოველდღიური მოხსენების ჟურნალში“, რომელსაც ავსებს 

მულტიპროფილური სამედიცინო ცენტრის დაცვის სამსახურის სტრუქტურული 

ერთეულის თანამშრომელი, ე.წ „მანდატური-სანიტარი“. ე.წ. „მოხსენებითი ბარათის“ 

ჩანაწერი დასტურდება მანდატურის ხელმოწერით, თუმცა ყოველთვის არ არის 

პასუხისმგებელი ექიმის ხელმოწერა. ხელნაწერი ტექსტის სხვა ნაწილებისაგან 

 
395 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 20 მარტის 

№92/ნ ბრძანება „ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტისათვის ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდების 

გამოყენების წესისა და პროცედურების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“. 
396 აკად. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში, მართალია, 

მოცემულია ჩანაწერები პაციენტის დაკვირვების შესახებ, თუმცა სპეციალურმა პრევენციულმა 

ჯგუფმა მიიღო ინფორმაცია, რომ ადგილი აქვს დაფიქსირებული პაციენტების მიერ საკუთარი 

ძალებით ფიქსაციის მოხსნას, რაც მიუთითებს, რომ პაციენტზე არ მიმდინარეობდა შესაბამისი 

დაკვირვება.  
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განსხვავებით, ფიზიკური შეზღუდვის დრო თითქმის ყოველთვის გადაკეთებულია, 

რაც სანდოობას უკარგავს დოკუმენტაციის ნამდვილობას. 

რაც შეეხება პაციენტის ქიმიური შეზღუდვის შემთხვევების დოკუმენტირებას, 

სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა დაადგინა, რომ არ მიმდინარეობს პაციენტის 

ნების საწინააღმდეგოდ სწრაფი ტრანკვილიზების შემთხვევების და ამ პროცესში 

პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგის დოკუმენტირება. 

დაწესებულებები საკმარისად მიიჩნევენ პაციენტის სამედიცინო ბარათსა და 

დანიშნულების ფურცელში მედიკამენტის ადმინისტრირების შესახებ ჩანაწერის 

გაკეთებას. აქვე, აღსანიშნავია, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში, 

ე.წ. სამოქალაქო განყოფილებებში, 2021 წლამდე, მანუალური და ქიმიური შეზღუდვის 

შემთხვევების დოკუმენტირება შეზღუდვის საშუალებების გამოყენების აღრიცხვის 

ჟურნალში ხდებოდა. რაც შეეხება იმავე დაწესებულების ე.წ. სასამართლო 

ფსიქიატრიულ ნაწილს, აქ ასეთი შემთხვევების დოკუმენტირება 2021 წელსაც 

გრძელდებოდა. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ბოლო ორ წელიწადში 

გაუარესებულია შეზღუდვის შემთხვევების დოკუმენტირების ხარისხი. 2019 წლის 

შემდგომ წარმოებული ჩანაწერები (განსაკუთრებით, ე.წ. სამოქალაქო 

განყოფილებებში) შაბლონურია და მხოლოდ პაციენტის ვინაობა, შეზღუდვის დრო და 

გაკეთებული ინექცია მიეთითება. ჟურნალებში არ არის აღწერილი პაციენტის 

საფრთხის შემცველი ქცევა და არ არის მოცემული დასაბუთება შეზღუდვის მეთოდის 

გამოყენების უკიდურესი აუცილებლობის შესახებ.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დაწესებულებებში დამკვიდრებული პრაქტიკა, არ 

დაასაბუთონ დანიშნულების მიღმა გამოყენებული ინექციების აუცილებლობა, ზრდის 

პერსონალის თვითნებობის რისკებს. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ დანიშნულების 

მიღმა, აგზნებული პაციენტისთვის დამატებითი ინექციების გაკეთების შემთხვევაში, 

დაწესებულებები უნდა ხელმძღვანელობდნენ კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაციის (გაიდლაინის) მიხედვით - „შიზოფრენიის მკურნალობა და მართვა 

მოზრდილებში“, რომელის მიხედვითაც, სწრაფი ტრანკვილიზაციის მეთოდის 

გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში, როდესაც ამოწურულია 

დამშვიდების სხვა მეთოდები და პაციენტი უარს ამბობს მედიკამენტის მიღებაზე.397  

თუმცა, საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების დონეზე არ რეგულირდება არც 

ქიმიური შეზღუდვის და არც სწრაფი ტრანკვილიზაციის პროცედურა, რაც სამედიცინო 

პერსონალს საშუალებას აძლევს უგულებელყოს გაიდლაინში გაწერილი 

რეკომენდაციები და ყოველგვარი სამართლებრივი გარანტიების გარეშე 

განახორციელოს პაციენტის ნების საწინააღმდეგოდ მისი სწრაფი ტრანკვილიზება. 

შეზღუდვის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ 

დოკუმენტაციის მიხედვით, დაწესებულებებში მექანიკური შეზღუდვის 

შემთხვევების უმრავლესობა 1 საათამდე გრძელდება. სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფისთვის თვალშისაცემი იყო „ევექსის“ ჰოსპიტლების ფსიქიატრიულ 

განყოფილებაში დოკუმენტირებული მექანიკური შეზღუდვის შემთხვევები, 

რომელთა უმეტესობა 2 დან 4 საათამდე მერყეობდა. ჩანაწერებში არ იყო მითითებული, 

თუ რატომ გახდა საჭირო ასეთი ხანგრძლივი დროით  პაციენტის ფიზიკური შეზღუდვა. 

 
397 „შიზოფრენიის მკურნალობა და მართვა მოზრდილებში“ - კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაცია (გაიდლაინი) პარა. 7.3.3. ხელმისაწვდომია <https://bit.ly/3InNQeq> [ბოლოს ნანახია: 

19.07.2021]. 

https://bit.ly/3InNQeq
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ეროვნული კანონმდებლობით და საერთაშორისო სტანდარტებით, პაციენტის მიმართ 

შეზღუდვის მეთოდი უნდა გამოიყენებოდეს შეძლებისდაგვარად მოკლე პერიოდით და 

უნდა შეწყდეს გარდაუვალი და იმწუთიერი საფრთხის აღმოფხვრისთანავე. ეს ფაქტი 

წარმოშობს ვარაუდს, რომ, შესაძლოა, პერსონალი დროის გამოთავისუფლების და 

საკუთარი კომფორტის მიზნით, დასაბუთების გარეშე სარგებლობდა მექანიკური 

შეზღუდვის მაქსიმალური ხანგრძლივობით.   

დაწესებულებების მიერ წარმოებულ დოკუმენტაციაში არ არის მითითებული, ვინ 

ახორციელებს შეზღუდვას, რა საშუალებით და რა ადგილას. პაციენტები გასაუბრებისას 

მიუთითებენ, რომ შეზღუდვის პროცესში მონაწილეობენ დაცვის თანამშრომლები და 

სხვა პაციენტები, რაც ეწინააღმდეგება შეზღუდვის მეთოდების შესახებ 

ინსტრუქციას,398 რომლის მიხედვითაც, შეზღუდვას უნდა ახორციელებდეს 

დაწესებულების შინაგანაწესით განსაზღვრული შესაბამისი პერსონალი, რომელსაც 

ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების საკითხებში საჭირო კვალიფიკაცია 

და გამოცდილება გააჩნია. აღსანიშნავია, რომ შეზღუდვას ძირითადად ახორციელებენ 

სანიტარი და ე.წ. მანდატური მამაკაცები, მათ შორის, ქალი პაციენტების მიმართ, რაც, 

შესაძლოა, დამამცირებელი იყო ქალი პაციენტებისთვის. არაერთი პაციენტი იხსენებს 

სხვა პაციენტის შეზღუდვის ფაქტს, რაც ცხადყოფს, რომ შეზღუდვა სხვა პაციენტების 

თანდასწრებით ხორციელდება. №5 კლინიკურ საავადმყოფოში, არც დაწესებულების 

ხელმძღვანელობა და პერსონალი უარყოფდა, რომ შეზღუდვის პროცესს სხვა 

პაციენტები ესწრებოდნენ და არგუმენტად იშველიებდნენ სპეციალური შეზღუდვის 

ოთახის არარსებობას. დანანებით უნდა აღინიშნოს, რომ შეზღუდვის მეთოდის 

გამოყენების შემდეგ არ ხდება პაციენტებთან გასაუბრება და განცდების გაანალიზება. 

იშვიათ შემთხვევაში, პაციენტს, შესაძლოა, გაესაუბროს მკურნალი ექიმი, თუმცა არც 

ფსიქიატრებს და არც ფსიქოლოგებს არ აქვთ ამ პროცესის მიმართ მეთოდური მიდგომა.  

4.4.3. შეზღუდვის მეთოდების თაობაზე არსებული ნორმატიული ბაზის 

ნაკლოვანებები 

საერთო ჯამში, უნდა აღინიშნოს, რომ დაწესებულებები შეზღუდვის მეთოდს არ 

განიხილავენ, როგორც განსაკუთრებულ ზომას და შესაბამისად, არ იჩენენ 

განსაკუთრებულ სიფრთხილეს სამართლებრივ მოთხოვნებთან მიმართებით. ამაზე 

მეტყველებს ისიც, რომ 2021 წელს მონახულებულ დაწესებულებებში, ნებაყოფლობით 

მკურნალობაზე მყოფი პაციენტის მიმართ შეზღუდვის მეთოდის გამოყენებისას, 

არცერთ შემთხვევაში არ ყოფილა ინიცირებული პაციენტის სამართლებრივი სტატუსის 

გადასინჯვის პროცედურა, როგორც ამას „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-8 პუნქტი ითვალისწინებს. 2020 წელს სახალხო 

დამცველი მიესალმა „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

შესულ ცვლილებას, ნებაყოფლობით მკურნალობაზე მყოფი პაციენტის მიმართ 

შეზღუდვის მეთოდის გამოყენებისას, პაციენტის სამართლებრივი სტატუსის 

გადახედვის თაობაზე, რომელიც სახალხო დამცველის რეკომენდაციასთან ერთად 

 
398 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №92/ნ ბრძანება 

„ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტისათვის ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების 

წესისა და პროცედურების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“. პუნქტი 8. ასევე, წამების 

პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები „ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ზრდასრულთა 

შეზღუდვის მეთოდების თაობაზე“. სტანდარტი 3.2. და 3.6. ხელმისაწვდომია: 

<https://rm.coe.int/16807001c3 > [ბოლოს ნანახია: 15.07.2021]. 

https://rm.coe.int/16807001c3
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წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის რეკომენდაციაც იყო.399 სამწუხაროდ, 

კანონში შესულმა ცვლილებამ ვერ იქონია დაწესებულებებში დამკვიდრებულ 

პრაქტიკაზე ზეგავლენა. ზემოაღნიშნული მუხლი სრულიად უგულებელყოფილია. 

დაწესებულებებმა ვერ წარმოადგინეს დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებდა, რომ 

იმსჯელეს ნებაყოფლობითობის სტატუსის გადასინჯვის თაობაზე და მიიღეს 

დასაბუთებული გადაწყვეტილება, რომ არ იდგა სასამართლოსთვის მიმართვის 

აუცილებლობა. აქედან გამომდინარე, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ კანონის 

ნორმების პრაქტიკაში აღსასრულებლად და პაციენტებისთვის შესაბამისი გარანტიების 

შესაქმნელად, დაუყოვნებლივ უნდა განახლდეს შეზღუდვის მეთოდების შესახებ 

ინსტრუქცია, სადაც ზუსტად განისაზღვრება ნებაყოფლობით მკურნალობაზე მყოფი 

პაციენტის მიმართ შეზღუდვის მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში 

დაწესებულებების მიერ სავალდებულოდ გასატარებელი ღონისძიებები.400 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, შეზღუდვის მეთოდების შესახებ ინსტრუქცია, „ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებებიდან 1 წლის 

თავზეც კი არ განახლებულა. შესაბამისად, ინსტრუქცია ფორმალურადაც აღარ 

შეესაბამება „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონს და კვლავ არ 

არეგულირებს ისეთ მნიშნელოვან საკითხებს, როგორიცაა სპეციალური 

რეესტრის/ჟურნალის შემუშავების ვალდებულება; შეზღუდვის განხორციელების 

ადგილი და გარემოებები; გამოყენებული სპეციალური საშუალებების კონკრეტული 

მახასიათებლები; დაზიანების დოკუმენტირების ვალდებულება და პერსონალის 

პაციენტთან გასაუბრების ვალდებულება. 

2021 წელს, 7 ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად 

შეიძლება ითქვას, რომ წინა წლებთან შედარებით, პაციენტის მიმართ შეზღუდვის 

მეთოდების გამოყენების პრაქტიკა არსებითად არ შეცვლილა და არ შეინიშნება 

ძალისხმევა შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების საბოლოოდ აღმოსაფხვრელად. 

ნორმატიული ბაზა საერთოდ ვერ აწესრიგებს შეზღუდვის მეთოდების გამოყენებასთან 

დაკავშირებულ რიგ მნიშვნელოვან საკითხებს, დაწესებულებები კი არსებულ 

გარანტიებსაც უგულებელყოფენ, რასაც სახელმწიფოს მხრიდან სათანადო რეაგირება 

არ მოჰყვება.  

4.5. პაციენტთა სამართლებრივი დაცვის გარანტიები 

4.5.1. პაციენტის ნებისა და სამართლებრივი დაცვის გარანტიების 

უგულებელყოფა 

ადამიანის უფლებების საერთაშორისო401 და რეგიონალური402 მექანიზმები მკაფიოდ 

მიუთითებენ არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული მკურნალობის გაუქმებაზე. გაეროს 

 
399 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 2018 წლის 10-21 სექტემბერს საქართველოში 

განხორციელებული ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, პარა. 136. 
400 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 20 მარტის 

№92/ნ ბრძანება „ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტისათვის ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდების 

გამოყენების წესისა და პროცედურების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე.“ 
401 გაერთიანებული ერების 2006 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის მე-17 

მუხლი. 
402 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2004) 10 წევრ სახელმწიფოებს ფსიქიკური 

პრობლემების  მქონე პირთა ადამიანის უფლებებისა და ღირსების დაცვის შესახებ, ხელმისაწვდომია 

შემდეგ მისამართზე: https://rm.coe.int/rec-2004-10-em-e/168066c7e1 [ბოლოს ნანახია: 23.07.21].   

https://rm.coe.int/rec-2004-10-em-e/168066c7e1
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის მე-14 მუხლის სიღრმისეული 

განმარტებისას, გაეროს შშმ პირთა უფლებების კომიტეტმა სახელმწიფოებს მოუწოდა, 

გააუქმონ კანონმდებლობის ის ჩანაწერი, რომელიც ითვალისწინებს თავისუფლების 

შეზღუდვას შეზღუდული შესაძლებლობის, მათ შორის, ფსიქოსოციალური და 

ინტელექტუალური შეზღუდვის, საფუძველზე. თუმცა, იმისთვის, რათა ქვეყნებმა 

საბოლოოდ თქვან უარი არანებაყოფლობით ფსიქიატრიულ მკურნალობაზე, 

მნიშვნელოვანია კომპლექსური რეფორმების გატარება. პარალელურად, ვიდრე 

არანებაყოფლობითი მკურნალობა საერთოდ გაუქმდებოდეს, აუცილებელია, 

სახელმწიფომ უზრუნველყოს, რომ სტაციონარში პირის თანხმობის გარეშე მოთავსება 

ხდებოდეს მხოლოდ ეროვნული კანონმდებლობით გათვალისწინებულ, უკიდურეს 

შემთხვევებში, სასამართლო კონტროლისა და სამართლებრივი დაცვის სათანადო 

გარანტიების პირობებში.  

ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ კანონის თანახმად, სტაციონარული 

ფსიქიატრიული დახმარება ნებაყოფლობითია, გარდა კანონით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა.403 ნებაყოფლობითობა უნდა დადასტურდეს პაციენტის მიერ 

სტაციონარში მოთავსების და მკურნალობის თაობაზე ინფორმირებული თანხმობის 

ფორმაზე ხელმოწერით.404 ნებაყოფილობითი ფსიქიატრიული დახმარებისგან 

განსხვავებით, არანებაყოფლობითი სტაციონარული ფსიქიატრიული დახმარების 

შემთხვევაში, აუცილებელია ექიმ-ფსიქიატრთა კომისიის დასკვნა და სასამართლოს 

გადაწყვეტილება. კანონმდებლობა ასევე ითვალისწინებს გადაწყვეტილების 

გადასინჯვის კონკრეტულ პროცედურებს.405  

4.5.1.1. სტაციონარში გადაყვანის პროცესში 

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების და საპატრულო ეკიპაჟების მონაწილეობით 

პირის სტაციონარში მისი ნების საწინააღმდეგოდ გადაყვანა პირის თავისუფლების 

შეზღუდვა და არანებაყოფლობითი სტაციონირების საწყისი ეტაპია406 და მას ამ 

ეტაპიდანვე მისთვის გასაგები ფორმით უნდა განემარტოს თავისუფლების შეზღუდვის 

საფუძველი და უფლებები. პირს ასევე უნდა ეცნობოს, სად გადაჰყავთ და რა მიზნით. 

ასევე უნდა განუმარტონ, რომ აქვს უფლება ჰყავდეს ადვოკატი, თავისუფლების 

შეზღუდვის ფაქტის შესახებ აცნობოს ოჯახის წევრს ან მის მიერ არჩეულ ნებისმიერ 

მესამე პირს და მოითხოვოს დამოუკიდებელი სამედიცინო შემოწმება.407  

ფსიქიატრიული დაწესებულებების ხელმძღვანელები და ფსიქიატრები სპეციალურ 

პრევენციულ ჯგუფთან საუბარში აცხადებდნენ, რომ ხშირად გადაუდებელი 

 
403 ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ კანონის მე-16 (პაციენტის ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდები), 

მე-18  (არანებაყოფლობითი სტაციონარული ფსიქიატრიული დახმარება) და 221-ე (იძულებითი 

ფსიქიატრიული მკურნალობა) მუხლებით გათვალისწინებული შემთხვევები. 
404 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტი.  
405 პაციენტს არანებაყოფლობითი სტაციონარული ფსიქიატრიული დახმარება გაეწევა 

არანებაყოფლობითი სტაციონარული ფსიქიატრიული დახმარების კრიტერიუმების ამოწურვამდე, 

მაგრამ ეს ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს. ექიმ-ფსიქიატრთა კომისია ვალდებულია 

ყოველთვიურად განიხილოს პაციენტის არანებაყოფლობითი სტაციონარული ფსიქიატრიული 

დახმარების გაგრძელების მიზანშეწონილობის საკითხი. 
406 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის მე-3 პუნქტი. 
407 ამონარიდი წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის მე-8 საერთო ანგარიშიდან CPT/Inf(98)12-part, 

პარა. 51. ხელმისაწვდომია: < https://rm.coe.int/16806cd43e >, [ბოლოს ნანახია: 02.08.2021].   

https://rm.coe.int/16806cd43e
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სამედიცინო დახმარების „112“-ის ბრიგადებს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, ნების 

საწინააღმდეგოდ მოჰყავთ ისეთი პირები, რომლებიც სტაციონარულ ფსიქიატრიულ 

დახმარებას არ საჭიროებენ. ეს გამოწვეულია იმით, რომ გადაუდებელი სამედიცინო 

დახმარების ბრიგადების ექიმები ხშირად ვერ ასხვავებენ ოჯახში კონფლიქტსა და 

პაციენტის მწვავე ფსიქიკურ მდგომარეობას. ამასთანავე, ფსიქიატრიული 

დაწესებულებების ხელმძღვანელების და ფსიქიატრების განცხადებით, „112“-ის 

ოპერატორები უგულებელყოფენ სტაციონარის საწოლების ლიმიტებს და 

კატეგორიულად ითხოვენ, რომ სტაციონარმა პაციენტი მიიღოს. ყოფილა შემთხვევები, 

როდესაც სასწრაფო დახმარების ბრიგადას პაციენტი დაწესებულების ეზოში 

დაუტოვებია. 

სახალხო დამცველისთვის ამგვარი პრაქტიკა მიუღებელია და მნიშვნელოვნად მიაჩნია, 

რომ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ბრიგადები, რომლებიც „112“-ის ცხელ 

ხაზზე შესული შეტყობინების საფუძველზე ადგილზე ცხადდებიან, ფლობდნენ 

შესაბამის კვალიფიკაციას, რათა პაციენტები, რომლებსაც არ აქვთ ამის საჭიროება, არ 

გადაიყვანონს სტაციონარში. ამასთანავე, „112“-ის ოპერატორებმა პაციენტი უნდა 

გადაამისამართონ მხოლოდ იმ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, რომელსაც არ აქვს 

ამოწურული საწოლფონდი და შეუძლია პაციენტის მიღება.  

4.5.1.2 სტაციონარში მოთავსებისას 

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების და საპატრულო ეკიპაჟების მონაწილეობით 

პირის სტაციონარში ნების საწინააღმდეგოდ გადაყვანის შემდეგ, არ ხდება 

არანებაყოფლობითი სტაციონარული დახმარებისთვის აუცილებელი სამართლებრივი 

პროცედურების ამოქმედება. სამწუხაროდ, იმისთვის, რათა დაწესებულებებმა თავი 

აარიდონ არანებაყოფლობითი სტაციონარული ფსიქიატრიული დახმარებისთვის 

საჭირო პროცედურებს, პაციენტებს ხელს აწერინებენ ინფორმირებული თანხმობის 

ფორმაზე ისეთი ხერხებით, რომლებიც გამორიცხავს ან ეჭქვეშ აყენებს თავისუფალი 

ნების გამოვლენის ნამდვილობას. კერძოდ, მონიტორინგის ვიზიტების 

მიმდინარეობისას გამოვლინდა შემთხვევები, როცა პაციენტის ხელმოწერაზე 

დასაყოლიებლად, მიმართეს ფსიქოლოგიურ ზეწოლას408 ან მოტყუებას. 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში პაციენტები აცხადებდნენ, რომ ხელი 

მოაწერეს ანტიგენის ტესტის ჩატარების თანხმობის ფორმას. წერილობითი 

ინფორმირებული თანხმობის ფორმას პაციენტები ხელს ისე აწერენ, რომ არ აქვთ 

სათანადო ინფორმაცია მომსახურების შესახებ. ზოგიერთი გამოკითხული პაციენტი 

ხელმოწერის ფაქტს ვერ იხსენებს, გარდა ამისა, ბევრი რესპონდენტი ქართულ ენაზე 

ვერ კითხულობს და საერთოდ არ იცის, რას მოაწერა ხელი. მსგავსი მდგომარეობაა სხვა 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებშიც.  

 
408 არაერთი პაციენტის განცხადებით, სტაციონარში მოთავსებისას ექიმები ეუბნებოდნენ, რომ თუ 

ინფორმირებული თანხმობის ფორმაზე ხელს არ მოაწერდნენ, სასამართლო მათ მიმართ 6-თვიან 

არანებაყოფლობით მკურნალობას გამოიყენებდა. ინტერვიუს დროს სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის წევრებისთვის აშკარა იყო, რომ სასამართლოს და 6-თვიანი არანებაყოფლობითი 

მკურნალობის ხსენება პაციენტებში არა მართლმსაჯულებასთან, არამედ დანაშაულთან და 

სასჯელთან ასოცირდებოდა და ამის შიშით პაციენტები იძულებული გახდნენ ინფორმირებული 

თანხმობისთვის ხელი მოეწერათ. 
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საყურადღებო შემთხვევა გამოვლინდა „თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ცენტრში“, სადაც გაირკვა, რომ ერთ-ერთი პაციენტი შემოსვლისთანავე უარს აცხადებდა 

სტაციონირებაზე და დაწესებულება იძულებული გახდა შუამდგომლობით მიემართა 

სასამართლოსთვის, თუმცა პაციენტის სამედიცინო ბარათში ინფორმირებული 

თანხმობის ფორმაზე იყო პაციენტის ხელმოწერა, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ 

პაციენტებს არ განემარტებათ, რას აწერენ ხელს და არ ეძლევათ ინფორმირებული 

თანხმობის ფორმის გაცნობის საშუალება. ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ 

სათანადო ინფორმირების გარეშე, ინფორმირებული თანხმობის ფორმაზე პაციენტის 

ხელის მოწერის პრაქტიკა ეწინააღმდეგება წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 

მიდგომას, რომლის თანახმადაც, თანხმობა მხოლოდ მაშინ მიიჩნევა თავისუფალი 

ნების გამოვლენად, თუ მას წინ უსწრებს პაციენტისთვის სრული, ზუსტი და 

ყოვლისმომცველი ინფორმაციის მიწოდება შეთავაზებული დახმარების თაობაზე.409 

მონიტორინგის დროს ასევე გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც ფორმალურად 

ნებაყოფლობით მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების ხელმოწერა არ ყოფილა 

ინფორმირებულ თანხმობის ფორმებზე. ამ მხრივ, განსაკუთრებით საყურადღებო 

მდგომარეობა იყო შპს „თერჯოლამედის“ ფსიქიატრიულ განყოფილებაში, სადაც 

არცერთ სამედიცინო ბარათში არ იყო პაციენტის ხელმოწერა ინფორმირებული 

თანხმობის ფორმაზე და პაციენტებს ხელი მას შემდეგ მოაწერინეს, რაც სპეციალური 

პრევენციული ჯგუფი დაწესებულებაში შევიდა.  

ყოველივე ეს, აშკარად მიუთითებს სტაციონარში მოთავსებისას პაციენტის ნების 

აშკარა უგულებელყოფაზე, ასევე, ფსიქიატრიული დაწესებულებების ინტერესზე, 

გვერდი აუარონ პაციენტის დაცვის სამართლებრივ გარანტიებს. ეს ვითარება, როგორც 

წესი, იქამდე გრძელდება, ვიდრე დაწესებულების ფსიქიატრები პაციენტის 

სტაციონარიდან გაწერას არ გადაწყვეტენ. ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში აშკარად 

თვალშისაცემია ის ფაქტი, რომ ფორმალურად ნებაყოფლობით მკურნალობაზე მყოფი 

პაციენტების უმრავლესობა სტაციონარიდან წასვლას ითხოვს, მაგრამ მათი ეს 

მოთხოვნა არც კი განიხილება.  

4.5.1.3. მკურნალობის პროცესში 

დანანებით უნდა აღინიშნოს, რომ ნორმატიულ დონეზე კვლავ არ არის განსაზღვრული 

სტაციონარში მოთავსებისა და მკურნალობისთვის ცალ-ცალკე ინფორმირებული 

თანხმობების მიღების ვალდებულება. შესაბამისად, ისევე როგორც სტაციონირებაზე 

თანხმობის შემთხვევებში, პაციენტების ნება მკურნალობის მეთოდების შერჩევის 

დროსაც უგულებელყოფილია. ამდენად, მნიშვნელოვანია, რომ როგორც სტაციონარში 

მოთავსების საწყის ეტაპზე, ისე შემდგომ პერიოდში, პაციენტებს მიეწოდებოდეთ 

ინფორმაცია მათი უფლებების, მკურნალობის არსის, მეთოდებისა და ხანგრძლივობის 

შესახებ.410 მკურნალობის თაობაზე პაციენტის ინფორმირებული თანხმობა 

გადამწყვეტია, ვინაიდან საქმე ეხება ძლიერ ფსიქოტროპულ მედიკამენტებს, რომელთა 

 
409 წამების პრევენციის კომიტეტის სტანდარტები. პარა. 41. ხელმისაწვდომია 

<https://rm.coe.int/16806cd43e  >, [ბოლოს ნანახია: 08.07.2021]. 
410 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. ხელმისაწვდომია: < https://rm.coe.int/16806cd43e> [ბოლოს ნანახია: 30.12.2020].  

https://rm.coe.int/16806cd43e
https://rm.coe.int/16806cd43e
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გამოყენებამ, შესაძლოა, ტანჯვა გამოიწვიოს და მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს 

ინდივიდის ჯანრმთელობას. მედიკამენტების იძულებით მიცემა, მათ შორის, 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პაციენტებისთვის, არღვევს 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლით გარანტირებულ პირადი 

და ოჯახური ცხოვრების უფლებას, განსაკუთრებით კი, ადამიანის ფიზიკურ 

ხელშეუხებლობას.411 თანხმობის გარეშე პაციენტის მკურნალობამ, შესაძლოა, წამებისა 

და არასათანადო მოპყრობის ზღვარსაც კი მიაღწიოს.412 

2021 წელს მონახულებულ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, პაციენტების 

უმრავლესობამ არ იცოდა, რა მედიკამენტებს/ინექციებს იღებდა, არ იცოდა, რა იყო ამ 

მედიკამენტების გვერდითი ეფექტები და რატომ იყო მნიშვნელოვანი კონკრეტული 

მედიკამენტების მიღება. არაერთმა პაციენტმა აღნიშნა, რომ საკუთარი დიაგნოზიც კი 

არ იცის. არის შემთხვევები, როდესაც პაციენტი თვითონვე აკვირდება დანიშნული 

მკურნალობის შედეგად გამოვლენილ გვერდით ეფექტებს, როგორიცაა კანკალი, 

ნერწყვის მოჭარბება, გადაჭარბებული ძილიანობა და სხვა ექიმისგან ითხოვს 

დანიშნულების შეცვლას, თუმცა დანიშნულება უმეტესწილად იგივე რჩება. 

განსაკუთრებით გართულებულია ექიმთან შეხვედრა ბათუმის სამედიცინო ცენტრში, 

სადაც ექიმის კაბინეტი განყოფილებისგან მოშორებით მდებარეობს, ზოგიერთი ექიმი 

კი ერიდება განყოფილებაში შესვლას. შესაბამისად, პაციენტებს არ აქვთ 

შესაძლებლობა, გაესაუბრონ ექიმს და განიხილონ მკურნალობის მეთოდები. 

„თერჯოლამედის“ ფსიქიატრიულ განყოფილებასა და აღმოსავლეთ საქართველოს 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის ა. ქაჯაიას სახელობის სურამის ფსიქიატრიულ 

კლინიკაში პაციენტებს არ აძლევენ საშუალებას, მიუახლოვდნენ ექიმის კაბინეტს და 

გაესაუბრონ მას.   

მონახულებულ ყველა დაწესებულებაში პაციენტები აღნიშნავდნენ, რომ ინექციების 

იძულებით გაკეთება ჩვეული პრაქტიკაა და წინააღმდეგობის გაწევას აზრი არ აქვს. იმ 

შემთხვევაში, თუ პაციენტი უარს ამბობს მედიკამენტზე, მას იძულებულს ხდიან 

დაფხვნილი სახით მიიღოს მედიკამენტი ან უკეთებენ ინექციას. ამ პროცესში 

სამედიცინო პერსონალი იყენებს დაცვის თანამშრომლებს, სანიტრებს ან სხვა 

პაციენტებს. დანიშნულების პაციენტის ნების საწინააღმდეგოდ (ძალდატანებით) 

შესრულების პრაქტიკას ასევე ადასტურებს დაწესებულებებში ექთნის ჩანაწერები. 

ინექციები ძირითადად პალატებში კეთდება, თუმცა ხშირია დერეფანსა და ზოგიერთ 

დაწესებულებაში, სასადილო სივრცეებში გაკეთების შემთხვევებიც. მიღებული 

ინფორმაციით, ინექციები კეთდება სხვა პაციენტების თანდასწრებით, რის გამოც 

პაციენტები თავს დამცირებულად გრძნობენ. 

4.5.2. პაციენტის უფლებების პრაქტიკაში რეალიზების პრობლემა 

4.5.2.1. პაციენტის უფლებების შესახებ ინფორმირების პრობლემა 

პაციენტების არასათანადო მოპყრობისაგან დასაცავად უმნიშვნელოვანესია მათი 

ინფორმირება უფლებების თაობაზე. სახალხო დამცველი, წლებია, მიუთითებს, რომ 

 
411 Glass v. the United Kingdom, no. 61827/00, § 70, ECHR 2004-II, X v. Finland.  
412 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://digitallibrary.un.org/record/635981?ln=en>, [ბოლოს 

ნანახია: 30.12.2020].  

https://digitallibrary.un.org/record/635981?ln=en
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მნიშვნელოვანია, 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. პაციენტებთან გასაუბრებით ირკვევა, რომ პაციენტებისთვის 

არცერთ დაწესებულებაში არც წერილობით და არც ზეპირად არ განუმარტავთ მათი 

უფლებები. სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა მხოლოდ ერთ შემთხვევაში 

(„თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში“) ნახა პაციენტისთვის გადაცემული 

უფლებების ნუსხა, რომელიც პაციენტს მას შემდეგ მიაწოდეს, რაც დაჟინებით 

მოითხოვა.  

სამწუხაროდ, მხოლოდ ორ დაწესებულებაში - „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ 

ცენტრსა“ და „ბათუმის სამედიცინო ცენტრში“ იყო გამოკრული პაციენტის უფლებების 

ჩამონათვალი ზოგიერთი განყოფილების სტენდებზე. მიუხედავად იმისა, რომ 

განყოფილებების დერეფნებში საინფორმაციო დაფებთან განთავსებულია 

უფლებების ჩამონათვალი, პაციენტები არ ფლობდნენ ინფორმაციას ამის თაობაზე და, 

შესაბამისად, არც გაცნობიან საკუთარ უფლებებს. რაც შეეხება ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს, ზოგიერთ განყოფილებაში სტენდზე გამოკრული 

იყო კანონიდან ამონარიდები პაციენტის უფლებების შესახებ, თუმცა კანონიდან 

გადმოწერილი ტექსტი არ არის ადვილად აღსაქმელი პაციენტისთვის და საჭიროა მისი 

უფრო გასაგები ენით მიწოდება. აღსანიშნავია, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ეროვნულ ცენტრში არსებობს პაციენტთა უფლებების დაცვის სამსახური, თუმცა 

მონიტორინგის შედეგად არ დასტურდება, რომ იგი პაციენტთა უფლებებზე 

ინფორმირების კუთხით რაიმე საქმიანობას ეწევა.  

4.5.2.2. პაციენტების უფლებების შეზღუდვა 

„ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის მე-3 

პუნქტის თანახმად, ექიმი უფლებამოსილია უკიდურესი აუცილებლობისას, 

უსაფრთხოების მიზნით შეზღუდოს პაციენტის რიგი უფლებები საკუთარი 

გადაწყვეტილებით, რომელიც სამედიცინო დოკუმენტაციაში უნდა მოინიშნებოდეს. 

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ როგორც საკანონმდებლო, ისე პრაქტიკის დონეზე 

მკაცრად უნდა დარეგულირდეს პაციენტებისათვის კანონით გათვალისწინებული 

ნებისმიერი უფლების შეზღუდვის პროცედურა, მათ შორის, თვითნებობის თავიდან 

ასაცილებლად, მნიშვნელოვანია, თითოეული უფლების შეზღუდვის მაქსიმალური 

დროის, კრიტერიუმების და გასაჩივრების პროცედურების დაკონკრეტება.413   

პაციენტის უფლებების შეზღუდვის პრობლემა განსაკუთრებით ცხადად ვლინდება 

ნებაყოფლობითი პაციენტის მიერ დაწესებულების ხანმოკლე პერიოდით დატოვებასა 

და ტელეფონით სარგებლობის უფლებასთან დაკავშირებით. 2021 წელს მონახულებულ 

დაწესებულებებში მყოფ ყველა ნებაყოფლობით პაციენტს თვითნებურად ჰქონდა 

შეზღუდული სტაციონარის დატოვების უფლება, ისე, რომ ფორმალურადაც არსად 

არსებობდა ექიმის წერილობითი გადაწყვეტილება. დაწესებულებების ერთადერთი 

ზეპირი არგუმენტი, რის გამოც ნებაყოფლობით პაციენტებს დაწესებულების 

დატოვების ნებას არ რთავენ, ის არის, რომ თუ გარეთ გასული პაციენტის სიცოცხლე ან 

 
413 იხილეთ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში. გვ. 166-170. ხელმისაწვდომია: < 

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040114045198598.pdf  > [ბოლოს ნანახია: 12.07.2021].   

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040114045198598.pdf
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ჯანმრთელობა საფრთხის წინაშე დადგება, პასუხისმგებლობა დაწესებულებას 

დაეკისრება.414 შესაბამისად, დაწესებულებები მხოლოდ მას შემდეგ რთავენ პაციენტს 

ნებას დატოვოს სტაციონარი, რაც ოჯახის წევრები მის წასაყვანად დაწესებულებაში 

გამოცხადდებიან. 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. 2021 წელს „ევექსის ჰოსპიტლების“ ფსიქიატრიულ 

განყოფილებასა და სურამის ფსიქიატრიულ კლინიკაში გამოვლინდა პაციენტის 

გაქცევის რამდენიმე შემთხვევა, რის შემდეგაც დაწესებულებებმა საპატრულო 

პოლიციას მიმართეს და გაქცეული პაციენტის უკან დაბრუნება ითხოვეს. უმეტეს 

შემთხვევებში, საპატრულო პოლიციამ უკან დააბრუნა დაწესებულებიდან გაქცეული 

პაციენტი, თუმცა ამის სამართლებრივი საფუძველი მას არ ჰქონდა, ვინაიდან პაციენტი 

ფორმალურად ნებაყოფლობით მკურნალობაზე იმყოფებოდა. სახალხო დამცველი 

მიიჩნევს, რომ საპატრულო პოლიცია არ უნდა ჩაერთოს პაციენტის უკან დაბრუნებაში, 

თუ დაწესებულება არ წარმოადგენს სასამართლოს მიერ მიღებულ ბრძანებას პირის 

არანებაყოფლობით სტაციონირების თაობაზე.  

პაციენტებთან და პერსონალთან გასაუბრებით ირკვევა, რომ ტელეფონით 

სარგებლობის უფლება დამოკიდებულია ექიმის ზეპირ ნებართვაზე.  პაციენტებს 

მობილური ტელეფონები დაწესებულებებში შესვლისთანავე ჩამოერთმევათ. 

დადებითად უნდა აღინიშნოს №5 კლინიკური საავადმყოფო, სადაც პაციენტების 

უმრავლესობას ჰქონდა კუთვნილი მობილური ტელეფონები და სმარტფონები. მაგრამ 

ზოგიერთ პაციენტს მაინც თვითნებურად, ექიმის წერილობით მიღებული 

დასაბუთებული გადაწყვეტილების გარეშე ეზღუდება ტელეფონით სარგებლობის 

უფლება. იმ პაციენტებს კი, რომლებსაც აქვთ საკუთარი ტელეფონი, აფრთხილებენ, 

რომ კონკრეტულ პაციენტებს, ვისაც აკრძალული აქვთ ტელეფონით სარგებლობა, არ 

გადასცენ თავიანთი ტელეფონი. სურამის ფსიქიატრიულ კლინიკაში ერთი პაციენტის 

გარდა, არცერთ პაციენტს არ აქვს ტელეფონი. 

ბათუმის სამედიცინო ცენტრში ერთ-ერთმა პაციენტმა აღნიშნა, რომ ტელეფონი იმ 

დროს წაართვეს, როდესაც ოჯახის წევრისთვის უნდა შეეტყობინებინა თავისი 

ადგილსამყოფელი და ვინაიდან მისი სტაციონირება შაბათ-კვირას დაემთხვა (შაბათ-

კვირას ბათუმის სამედიცინო ცენტრში არ არის სოციალური მუშაკი, რომელიც 

პაციენტებს ტელეფონით სარგებლობაში ეხმარება), ორშაბათამდე ვერ შეძლო ოჯახის 

წევრებისთვის შეეტყობინებინა, რომ ფსიქიატრიულ სტაციონარში იმყოფებოდა.  

კუთვნილი ტელეფონით სარგებლობის თვითნებური შეზღუდვის შემთხვევაში 

დაწესებულებებს ორი ძირითადი არგუმენტი აქვთ - 112-ზე უსაფუძვლოდ რეკვის 

 
414 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე, ფერნანდეშ დე 

ოლივეირა პორტუგალიის წინააღმდეგ (Fernandes de Oliveira v. Portugal) no. 78103/14, 2019 წლის 31 იანვარი. 

პარა. 124-132. დიდმა პალატამ სახელმწიფოს არ დააკისრა პასუხისმგებლობა სიცოცხლის უფლების 

დარღვევის გამო, ნებაყოფლობით მკურნალობაზე მყოფი პაციენტის ფსიქიატრიული 

დაწესებულებიდან გაქცევის და სუიციდის გამო. გადაწყვეტილებაში აღინიშნა, რომ მიუხედავად 

იმისა, რომ პაციენტები მოწყვლად მდგომარეობაში იმყოფებიან, როდესაც არ არსებობს რეალური და 

გარდაუვალი საფრთხე, მით უმეტეს ნებაყოფლობით მკურნალობაზე მყოფი პირის შემთხვევაში, 

დაწესებულებას/სახელმწიფოს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა და არ მიიჩნევა პოზიტიური 

ვალდებულების დარღვევად.  
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თავიდან აცილება და ოჯახის წევრების მოთხოვნა, რომ პაციენტმა არ შეაწუხოს. 

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მართლაც გამოვლინდა 

პაციენტის მიერ 112-ზე უსაფუძვლოდ დარეკვის შემთხვევები, დაწესებულებამ 

დასაბუთებული გადაწყვეტილებით და განსაზღვრული დროით შეიძლება შეზღუდოს 

პაციენტის უფლება ისარგებლოს ტელეფონით. რაც შეეხება ოჯახის წევრების 

სიმშვიდის შენარჩუნებას, ამ მიზნით პაციენტისთვის ტელეფონით სარგებლობის 

უფლების შეზღუდვა სრულიად დაუშვებელია და კანონმდებლობის უხეშ დარღვევას 

წარმოადგენს, ვინაიდან პაციენტის უფლების შეზღუდვა ლეგიტიმურ მიზანს უნდა 

ემსახურებოდეს და არა პაციენტის ოჯახის წევრებისთვის კომფორტის შექმნას.  

გართულებულია დაწესებულების ტელეფონებით სარგებლობაც. მონიტორინგის 

ვიზიტების მიმდინარეობისას, განყოფილებებში სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან 

მოდიოდნენ პაციენტები და ითხოვდნენ დარეკვას. განსაკუთრებით რთული 

მდგომარეობაა „თერჯოლამედის“ ფსიქიატრიულ განყოფილებაში, სადაც ყოველი 

დარეკვის წინ, პაციენტმა ექიმისგან უნდა აიღოს ნებართვა. დაწესებულებებში 

სხვადასხვა პრაქტიკაა ჩამოყალიბებული ტელეფონით სარგებლობის დროებთან და 

საფასურის გადახდასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ეროვნულ ცენტრში პაციენტებს ტელეფონით სარგებლობა შეუძლიათ ყოველდღე, 

საღამოს 6 საათამდე, თუმცა მათ საფასური თვითონ უნდა გადაიხადონ. საფასურს კი 

ძირითადად ოჯახის წევრები იხდიან სატელეფონო ბალანსის ჩარიცხვით. სატელეფონო 

ბალანსის ხარჯთაღრიცხვას აწარმოებს განყოფილებების დაცვის თანამშრომელი. 

თუმცა მონიტორინგის შედეგად ირკვევა, რომ პაციენტები კონფიდენციალურ 

გარემოში ვერ ახერხებენ საუბარს, ზოგიერთ პაციენტს კი, კვირების განმავლობაში არ 

განუხორციელებია ზარი იმის გამო, რომ ოჯახის წევრები ბალანსზე თანხას არ 

რიცხავენ. საყურადღებოა ახლად შემოყვანილი პაციენტების მდგომარეობაც, 

რომელთაც არ იციან, როგორ უნდა ისარგებლონ ტელეფონით ან ზეპირად არ ახსოვთ 

ოჯახის წევრების ტელეფონის ნომრები, რომ დაუკავშირდნენ.415 ხარვეზებით 

ხორციელდება სატელეფონო ზარის უფლების რეალიზება ბათუმის სამედიცინო 

ცენტრშიც, სადაც კონფიდენციალური გარემო არ არის. პაციენტს სოციალური მუშაკის 

დახმარებით და თანდასწრებით, მხოლოდ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 

დღეგამოშვებით ეძლევა ტელეფონით სარგებლობის შესაძლებლობა.  

სახალხო დამცელი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია, პაციენტებს დაუბრუნდეთ მათი 

კუთვნილი ტელეფონები, ხოლო მათი არქონის შემთხვევაში, შეძლონ დღეში მინიმუმ 

1 ზარის განხორციელება დაწესებულების ტელეფონით. პაციენტი არ უნდა იყოს 

დამოკიდებული პერსონალის კეთილ ნებაზე, დაუთმოს საკუთარი ტელეფონი, მით 

უმეტეს, პანდემიასთან დაკავშირებული შეზღუდვის პირობებში, როდესაც პაციენტებს 

ოჯახის წევრებთან კონტაქტი კიდევ უფრო შეზღუდული აქვთ. 

4.5.2.3. გასაჩივრების ხელმისაწვდომი, მარტივი და კონფიდენციალური 

მექანიზმის არარსებობა 

პაციენტის არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის უმნიშვნელოვანეს გარანტიას 

წარმოადგენს პაციენტებისათვის ხელმისაწვდომი, მარტივი და კონფიდენციალური 

 
415 უკეთესი მდგომარეობა იძულებით ფსიქიატრიულ მკურნალობაზე მყოფი და მსჯავრდებული 

პაციენტების განყოფილებებში, სადაც პაციენტები ყოველთვიურად აგროვებენ თანხას ულიმიტო 

ზარების შესაძენად და ყოველდღიურად 10-15 წუთი სარგებლობენ დარეკვის უფლებით. 
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გასაჩივრების მექანიზმის დანერგვა, როგორც ფსიქიატრიული დაწესებულების 

შიგნით, ასევე მის გარეთ.416 შიდა გასაჩივრების მექანიზმი ფორმალურად არსებობს 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში, ბათუმის სამედიცინო ცენტრში, 

თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრსა და სურამის ფსიქიატრიულ 

კლინიკაში, სადაც განყოფილებებში განთავსებულია საჩივრის ყუთები.   

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში განთავსებული ყუთები არ არის 

დალუქული, არ იკეტება და ნებისმიერ პირს შეუძლია იქიდან საჩივრის ამოღება. 

პაციენტებს არავინ უხსნის, რისთვის არსებობს საჩივრის ყუთი. რამდენიმე პაციენტის 

გადმოცემით, იციან საჩივრის ყუთის არსებობის შესახებ, თუმცა პერსონალისგან აქვთ 

მითითება, რომ იქ საჩივრის ჩაგდება არ შეიძლება. მოთხოვნის მიუხედავად, 

დაწესებულებას სპეციალური პრევენციული ჯგუფისთვის არ გადაუცია საჩივრების 

ამოღებისა და განხილვის მარეგულირებელი წესების ამსახველი დოკუმენტი. როგორც 

გაირკვა, საჩივრების ამოღების და შეკრების ფუნქცია ფსიქოლოგებს აკისრიათ. 

ფსიქოლოგების განმარტებით, 2 თვეში ერთხელ დგება კომისია, რომლის 

შემადგენლობაში არიან  ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი და ექიმები, თუმცა 

კომისიის საქმიანობა ჩანაწერებით არ დასტურდება, ასევე, არ არსებობს საჩივრის 

ყუთის გახსნის ოქმები. მონიტორინგის ჯგუფმა დაათვალიერა ფსიქოლოგის 

კაბინეტში, ცელოფნის პარკებში შენახული წერილები. პარკებს არ აქვს არანაირი 

წარწერა და, შესაბამისად, გაურკვეველია, როდის არის წერილი/საჩივარი ამოღებული 

და რომელი განყოფილებიდან; არ არის მითითებული, რა რეაგირება მოჰყვა ამა თუ იმ 

წერილს. ამდენად, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ამგვარი მექანიზმი 

კონფიდენციალურ და ქმედით შიდა გასაჩივრების მექანიზმად ვერ ჩაითვლება.  

თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში არსებულ საჩივრის ყუთებს არ აქვს 

არანაირი მითითება, ამიტომ, განყოფილებებში დამონტაჟებული თეთრი ყუთები 

პაციენტების ნაწილს შემოწირულობის ყუთი ჰგონია. პაციენტებს არ მიეწოდებათ 

 
416 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მე–13 მუხლი.  

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი 
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ინფორმაცია მისი დანიშნულებისა და გამოყენების თაობაზე. შესაბამისად, 

გამოკითხულ პაციენტებს ყუთში საჩივარი ან წინადადება არ ჩაუგდიათ. 

დაწესებულებაში არ არსებობს გაწერილი პროცედურა, რომლის საფუძველზეც 

დარეგულირდებოდა საჩივრის ყუთების გახსნის პერიოდულობა, რეაგირების 

მექანიზმი და სხვ. შესაბამისად, ყუთები კონფიდენციალური და ხელმისაწვდომი შიდა 

გასაჩივრების მექანიზმის მიზანს ვერ ემსახურება. იგივე მდგომარეობაა სურამის 

ფსიქიატრიულ კლინიკასა და ბათუმის სამედიცინო ცენტრში, სადაც, ჩამოთვლილი 

მიზეზების გამო, საჩივრის მექანიზმი ეფექტიანად ვერ გამოიყენება.  

რაც შეეხება გასაჩივრების ჰოსპიტალგარე მექანიზმებს, პაციენტები ძირითადად 

სატელეფონო ზარის საშუალებით უკავშირდებიან სახელმწიფო ორგანოებს, მათ 

შორის, სახალხო დამცველს. დაწესებულებებში გამოკრულია სახალხო დამცველის 

ცხელი ხაზის ნომერი, თუმცა ტელეფონთან დაკავშირებული პრობლემების, 

არაკონფიდენციალური გარემოს და ინფორმირებულობის ნაკლებობიდან 

გამომდინარე, ფსიქიატრიული დაწესებულებებიდან შემოსული ზარები და 

განცხადებები ძალზე მწირია როგორც სახალხო დამცველის აპარატში, ისე პაციენტის 

უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებში. მაგალითად, 2021 წელს, 

სახალხო დამცველის აპარატში ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრიდან, 

სადაც მუდმივად იმყოფება 500-ზე მეტი პაციენტი, შემოსულია 13 განცხადება, 

რომელთაგან უმეტესობა პენიტენციური დაწესებულებებიდან გადაყვანილ 

მსჯავრდებულებს და იძულებით ფსიქიატრიულ მკურნალობაზე მყოფ პირებს 

ეკუთვნის. ამ განცხადებებში პაციენტები დაწესებულების თანამშრომლების მხრიდან 

საჩივრების გაგზავნაში ხელშეშლაზეც საუბრობენ. აქვე, უნდა აღინიშნოს, რომ 

პაციენტებს ხელი არ მიუწვდებათ იურიდიულ კონსულტაციაზე, მიუხედავად იმისა, 

არის თუ არა დაწესებულებაში იურისტი. ზემოთ აღწერილი გარემოებების ფონზე, 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში პაციენტები მძიმე და დაუცველ მდგომარეობაში 

იმყოფებიან.  
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4.6. უსაფრთხო და თერაპიული გარემო 

4.6.1. სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ჩატარებული მონიტორინგების ვიზიტების 

შედეგად გაირკვა, რომ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ფსიქიატრიული 

დაწესებულების მამაკაცთა განყოფილებაში სტაციონარის დერეფანსა და პალატებში 

ჭერი და კედლები დაზიანებულია ნესტისგან, ბათქაში ჩამოცვენილია, არ 

ფუნქციონირებს გამწოვი და სავენტილაციო სისტემა, ვიზიტის დროს იდგა მძიმე, 

მძაფრი სუნი. 

ანალოგიურად, მძიმე ინფრასტრუქტურული მდგომარეობაა „აკად. ბ. ნანეიშვილის 

სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მე-9; მე-10; მე-11 და მე-12 

განყოფილებებში. სტაციონარის დერეფნის კედლებზე ბათქაში ჩამოცვენილია, 

პალატებში ჭერი და კედლები ნესტისგანაა დაზიანებული, ხის იატაკი მოძველებულია 

და ხანგრძლივი ექსპლუატაციის შედეგად ალაგ-ალაგ ჩანგრეულია. 

                                 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სასამართლო ფსიქიატრიული განყოფილება 

ბათუმის სამედიცინო ცენტრი 
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ასევე მოძველებული და გაუმართავია ინფრასტრუქტურა თბილისის ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ცენტრში, სადაც სტაციონარის დერეფანსა და პალატებში კედლებზე 

ბათქაში ჩამოცვენილია, პალატებს შორის გამყოფი კედლები ე.წ. „გიფსოკარდონის“ 

მასალითაა ამოყვანილი, რომელიც ფიზიკური ძალის გამოყენების შედეგად ალაგ-ალაგ 

ჩანგრეულია. 

ამ დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა და საყოფაცხოვრებო 

პირობები ვერ უზრუნველყოფს პაციენტთა სათანადო მკურნალობას მათი ღირსების 

დაცვის პირობებში. მთლიანი ინფრასტრუქტურა მოძველებულია და საჭიროებს 

სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას. 

სანიტარიულ-ჰიგიენური კუთხით მწვავე პრობლემებია სურამის ფსიქიატრიული 

კლინიკის  სველ წერტილებში. მიუხედავად იმისა, რომ კლინიკაში 2019 წელს ჩატარდა 

მასშტაბური სარემონტო სამუშაოები და მოწესრიგდა ინფრასტრუქტურა, სველ 

წერტილებში ჭერიდან წყალი ჟონავს, ნესტისგან დაზიანებული კედლებიდან 

ჩამოცვენილია ბათქაში, არ ფუნქციონირებს გამწოვი და სავენტილაციო სისტემა, 

მხოლოდ ბუნებრივი გზით ვენტილაცია ვერ უზრუნველყოფს სველი წერტილების 

სათანადო განიავებას, რის გამოც დგას მძაფრი სუნი.  

მონიტორინგის ვიზიტების ჩატარების პერიოდში, სურამის ფსიქიატრიული კლინიკის 

სველ წერტილებში ხელსაბანები არ იყო უზრუნველყოფილი ცხელი წყლის 

მიწოდებით. პრობლემური იყო თეთრეულით უზრუნველყოფის საკითხიც. რამდენიმე 

პაციენტი აღნიშნავდა, რომ ხშირად აწვდიდნენ მოძველებულ, დახეულ თეთრეულს, 

რომელსაც უსიამოვნო სუნი ჰქონდა. პაციენტები ვიზიტის დროს უკმაყოფილებას 

გამოთქვამდნენ დაწესებულების სასადილოში ჭურჭლის არასათანადოდ გარეცხვის 

გამოც. მათივე გადმოცემით, ხშირ  შემთხვევაში, ჭურჭელზე შემორჩენილი იყო ცხიმის 

ძველი კვალი. 

თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი 
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თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში არსებული სველი წერტილების და 

„აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მე-

9; მე-10; მე-11 და მე-12 განყოფილებების პალატებში არსებული სველი წერტილების 

უმეტესი ნაწილი საჭიროებს დაზიანებული საშხაპეების და ონკანების 

შეკეთება/გამოცვლას და სავენტილაციო/გამწოვი სისტემის გამართვას. 

                               

სურამის ფსიქიატრიული საავადმყოფო 

თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
ცენტრი 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული 
ცენტრის სასამართლო ფსიქიატრიული 

განყოფილება 
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მონიტორინგის ვიზიტების შედეგად, ასევე გაირკვა, რომ ზემოთ აღნიშნულ არცერთ 

დაწესებულებაში პაციენტები სრულად არ არიან უზრუნველყოფილნი სტანდარტით417 

დადგენილი 8 კვ. მ. საცხოვრებელი ფართობით. პაციენტებს საშუალოდ 4-5 

კვადრატული მეტრის ფართობში უწევთ ცხოვრება.418  

№5 კლინიკური საავადმყოფოს ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიატრიის 

დეპარტამენტის და ივ. ბოკერიას სახელობის რეფერალური საავადმყოფოს 

ფსიქიატრიული განყოფილების გარდა, პაციენტები ზემოთ ჩამოთვლილ არცერთ 

დაწესებულებაში არ არიან უზრუნველყოფილნი საკმარისი საყოფაცხოვრებო 

ინვენტარით, ყველა პაციენტს არ აქვს ინდივიდუალური ტუმბო ან კარადა პირადი 

ნივთების შესანახად.  

ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ფსიქიატრიული დაწესებულების მამაკაცთა 

განყოფილებაში პალატებს არ აქვს კარები და პაციენტები ქაოტურად 

გადაადგილდებიან ერთმანეთის პალატებში, შესაბამისად, არ არის 

უზრუნველყოფილი პაციენტების პრივატულობა. 

 
417 საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 17 დეკემბრის №385 დადგენილება. 
418 „აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ - 17.5 კვ.მ. 

ფართობის პალატებში მოთავსებულია საშუალოდ 3-4 პაციენტი, 22.5 კვ.მ. ფართობის პალატებში 

მოთავსებულია 4-5 პაციენტი, 42 კვ.მ. ფართობის პალატებში - საშუალოდ 7-9 პაციენტი; ბათუმის 

სამედიცინო ცენტრში - 21.5 კვ.მ. ფართობის პალატებში მოთავსებულია საშუალოდ 4-5 პაციენტი; 

სურამის ფსიქიატრიულ კლინიკაში - 10 კვ.მ. ფართობის პალატაში მოთავსებულია 2 პაციენტი, 12 კვ.მ. 

ფართობის პალატაში მოთავსებულია 2 პაციენტი, 18 კვ.მ. ფართობის პალატაში მოთავსებულია 3 

პაციენტი. 

34.5 კვ.მ. ფართობის პალატებში მოთავსებულია საშუალოდ 6-7 პაციენტი. 

ბათუმის სამედიცინო ცენტრი 
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მონიტორინგის ვიზიტების შედეგად დადგინდა, რომ ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში, პაციენტების ჰიგიენის დაცვის საშუალებებით უზრუნველყოფის 

განსხვავებული პრაქტიკაა. ყველა დაწესებულება სრულყოფილად არ უზრუნველყოფს 

პაციენტებისთვის პირადი ჰიგიენის დაცვის საშუალებების მიწოდებას. ქალ 

პაციენტებს ჰიგიენურ საფენებს მხოლოდ მოთხოვნის შემთხვევაში აწვდიან. №5 

კლინიკური საავადმყოფოს ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიატრიის დეპარტამენტსა და 

ივ. ბოკერიას სახელობის რეფერალური საავადმყოფოს ფსიქიატრიულ განყოფილებაში 

პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ტუალეტის ქაღალდით, თხევადი და მყარი 

საპნით, სხვა ჰიგიენის საშუალებები/ნივთები პაციენტებს მოაქვთ სახლიდან. რიგ 

დაწესებულებებში419 პაციენტები არ არიან უზრუნველყოფილნი აბანოს ჩუსტებით და 

იძულებულნი არიან სააბაზანოში შევიდნენ ფეხშიშველები, რაც, თავისთავად ზრდის 

გადამდები დაავადებების გავრცელების რისკს. თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ცენტრში პაციენტები მიუთითებენ, რომ საპონს და პირსახოცს მხოლოდ კვირაში 

ერთხელ, სააბაზანოში შესვლის დროს აძლევენ. ამავე დაწესებულებაში პაციენტები 

უზრუნველყოფილნი არიან სტილისტის მომსახურებით. თბილისის ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ცენტრში ვიზიტის დროს სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრები 

აკვირდებოდნენ პაციენტების თმის შეჭრის და წვერის გაპარსვის პროცესს, როდესაც 

სტილისტი ერთი ელექტრომანქანით ჭრიდა პაციენტებს თმას, ისე, რომ გამოყენების 

შემდეგ არ ხდებოდა ელექტრომანქანის გაწმენდა/სტერილიზაცია.420 

 
419 სურამის ფსიქიატრიული კლინიკა; ბათუმის სამედიცინო ცენტრი; თბილისის ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ცენტრი. 
420ტექნიკური რეგლამენტი - საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და 

კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული 

ნორმების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის დადგენილება №473.  

ბათუმის სამედიცინო ცენტრი 
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დაწესებულებებში ჩატარებული მონიტორინგის ვიზიტების შედეგად, სპეციალურმა 

პრევენციულმა ჯგუფმა ასევე დაადგინა, რომ რიგ დაწესებულებებში421 პერსონალი 

პაციენტების შრომას იყენებს (სტაციონარის დერეფნების, სველი წერტილების და 

პალატების დალაგება) ყავის, სიგარეტის და დამატებითი საკვების სანაცვლოდ, 

ფულადი ანაზღაურების გარეშე. 

„აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მე-

9; მე-10; მე-11 და მე-12 განყოფილებებში პაციენტები აღნიშნავდნენ, რომ ხშირია 

ტანსაცმლის დატილიანების პრობლემა. ამავე დაწესებულების პალატებში ასევე 

გავრცელებულია ტარაკნები და ბაღლინჯოები, ფანჯრები არ არის აღჭურვილი 

მწერებისგან დამცავი ბადით და აწუხებთ კოღოები, გავრცელებულია მღრღნელებიც, 

რომლებიც ხის დაზიანებული იატაკიდან ამოდიან. 

 

 

 

4.6.2.  კვება და სასმელი წყალი 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სამჯერადი 

კვებით. ყველა დაწესებულების კვების რაციონში გათვალისწინებულია 

სამკომპონენტიანი სადილი და ცხელი კერძი. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ 

დაწესებულებებში (გარდა თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრისა422) 

 
421 „აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“; ბათუმის 

სამედიცინო ცენტრის ფსიქიატრიული განყოფილება; სურამის ფსიქიატრიული კლინიკა. 
422 თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში ვიზიტის დროს სასადილოში იყო ბოსტნეულის და 

ხილის მარაგი.   

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სასამართლო ფსიქიატრიული განყოფილება 
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პაციენტების უმრავლესობა მიუთითებდა, რომ საკვები არ იყო მრავალფეროვანი და 

ყველასთვის საკმარისი. მათ ასევე არ მიეწოდებოდათ ხილი და ბოსტნეული. „აკად. ბ. 

ნანეიშვილის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა“ და ბათუმის 

სამედიცინო ცენტრის ფსიქიატრიულ განყოფილებებში პაციენტები აღნიშნავდნენ, 

რომ პენსიას ძირითადად საკვებში ხარჯავდნენ, რადგან დაწესებულების საკვები არ 

აკმაყოფილებდათ. 

ზემოთ მითითებული სხვა დაწესებულებებისგან განსხვავებით, სურამის 

ფსიქიატრიულ კლინიკას პერიოდულად არ მიეწოდება სასმელი წყალი, რის გამოც 

პაციენტებს სასმელი წყლის მომარაგება ერთჯერადი ბოთლებით უწევთ. 

4.6.3. სასეირნო სივრცე 

„აკად. ბ. ნანეიშვილის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ 

პაციენტებისთვის უზრუნველყოფილია სასეირნო და მოსასვენებელი ღია სივრცეები. 

დაწესებულების მე-9; მე-10; მე-11 და მე-12 განყოფილებებში არის ორი მობეტონებული 

და რკინის გისოსებით შემოღობილი ღია სასეირნო ეზო, სადაც მოწყობილია ორძელი, 

კალათბურთის ფარი, ასევე არის გადახურული სივრცე. დაწესებულების მე-5 და მე-7 

თავშესაფრის განყოფილებებს აქვთ ორი მობეტონებული და შენობებს შორის 

მოქცეული ეზო. დაწესებულების ახალ კორპუსში მოწყობილია რკინის ბადით 

შემოღობილი და მობეტონებული ერთი სასეირნო ეზო, რომელიც აღჭურვილია 

კალათბურთის ფარით, ფრენბურთის ბადით, არის ასევე მაგიდის ჩოგბურთი და 

გადახურული სივრცე მაგიდით და სკამებით სამაგიდო თამაშებისთვის და 

მოსასვენებლად. პაციენტები ღია სასეირნო და მოსასვენებელი სივრცეებით 

უზრუნველყოფილნი არიან ბათუმის სამედიცინო ცენტრის, სურამის ფსიქიატრიული 

კლინიკის და თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის ფსიქიატრიულ 

განყოფილებებშიც. ბათუმის სამედიცინო ცენტრის სასეირნო სივრცეში მოწყობილია 

ფეხბურთის და კალათბურთის მოედანი და მაგიდის ჩოგბურთი. საკუთარი სასეირნო 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სასამართლო ფსიქიატრიული განყოფილება 

თერჯოლამედი 
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სივრცე არ აქვთ №5 კლინიკური საავადმყოფოს ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიატრიის 

დეპარტამენტს, ივ. ბოკერიას სახელობის რეფერალური საავადმყოფოს ფსიქიატრიულ 

განყოფილებას და იმერეთის სამხარეო სამედიცინო ცენტრის ფსიქიატრიულ 

განყოფილებას. 

                      

4.6.4. უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა 

ფსიქიატრიული დაწესებულებების კორპუსებში, ხანძარსაწინააღმდეგო 

ღონისძიებებისთვის განთავსებული იყო ცეცხლმაქრები, სტაციონარის დერეფნებში 

გამოკრული იყო საევაკუაციო გეგმა და აღჭურვილი იყო კვამლის დეტექტორებით.  

დაწესებულებების სივრცეები, მათ შორის, განყოფილებებში არსებული სააბაზანო-

საპირფარეშო ადაპტირებული არ ყოფილა გადაადგილების შეზღუდვის მქონე შშმ 

პირებისთვის. გარდა ამისა,  თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში - 

სასადილოში და ეზოში ჩამავალი კიბის საფეხურები ოდნავ გამრუდებულია და 

არსებობს საშიშროება, რომ კიბით სარგებლობის დროს პაციენტს ფეხი დაუცურდეს და 

მიიღოს სხეულის დაზიანება.  

4.7. ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა  

მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ ახალი კორონავირუსის გავრცელების 

თავიდან ასაცილებლად, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში შეზღუდული იყო 

პაციენტებისა და მნახველების შეხვედრა, შეიძინეს პერსონალის ინდივიდუალური 

დაცვის საშუალებები, 2020 წლის ბოლოდან მიმდინარეობს პერსონალის PCR ტესტირება 

და პაციენტის მიღებისას ანტიგენზე სწრაფი ტესტის ჩატარება.  

მონიტორინგის ვიზიტების დროს, „თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში“ 

აღდგენილი იყო პაციენტისა და მნახველის შეხვედრა, შეხვედრის დროს კი მხოლოდ 

მნახველს ეკეთა პირბადე. სურამის ფსიქიატრიულ კლინიკაში მხოლოდ ამანათის 

გამოსართმევად შეეძლოთ შეხვედრა დაწესებულების გარეთ, და მაშინაც, მხოლოდ 

მნახველი იყო აღჭურვილი პირბადით.423 სხვა დაწესებულებებში კვლავ შეჩერებული 

იყო მნახველთან პაციენტის შეხვედრები. სახალხო დამცველის შეფასებით, 

მნიშვნელოვანია, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც დაშვებულია პაციენტთა 

მონახულება, პაციენტი და მნახველი აღჭურვილნი იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით და დაცული იყოს დისტანცია.  

სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ დაწესებულებების სანიტარიულ-ჰიგიენური 

მდგომარეობა, გადატვირთულობა, დისტანციის დაცვის შეუძლებლობა, პაციენტების 

უმეტესი დროით დახურულ სივრცეში ყოფნა და პერსონალის მიერ ინდივიდუალური 

დაცვის საშუალებების არასრულყოფილი გამოყენება ზრდის ინფექციის გავრცელების 

რისკს. აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის მარტში, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ 

ცენტრში“, სხვა დაწესებულებებისგან განსხვავებით, შეიმუშავეს „კორონა ვირუსისგან 

(COVID-19) დაინფიცირების პრევენციის ღონისძიებათა კონკრეტული გეგმა“. ეს გეგმა 

ითვალისწინებს ეპიდზედამხედველობის გაძლიერებას, პერსონალის ტემპერატურის 

კონტროლს, გარეშე პირების დაწესებულებაში შესვლის აკრძალვას, სადეზინფექციო 

 
423 ერთ შემთხვევაში კი, სპეციალური პრევენციული ჯგუფი შეესწრო შემთხვევას, როდესაც 

მნახველსაც არ ეკეთა პირბადე. 
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და ანტისეპტიკური საშულებებით აღჭურვას და სათანადოდ გამოყენებას, ჰიგიენის 

დაცვას და სხვ. გეგმის შემუშავების მიუხედავად, დაწესებულებაში პერსონალი 

რეგულარულად არ იყენებდა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს, სადეზინფექციო 

სითხეები განთავსებული იყო ისეთ ადგილებში, სადაც პაციენტებს ხელი არ 

მიუწვდებათ. რაც შეეხება ჰიგიენის დაცვას, პაციენტებთან გასაუბრებით დადგინდა, 

რომ საპონი საზიაროა ან საერთოდ არ არის. პაციენტებმა ასევე აღნიშნეს, რომ 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის ვიზიტის დროს დაურიგდათ ჰიგიენის 

საშუალებები.  

სახალხო დამცველის შეფასებით,  მნიშვნელოვანია, რომ ყველა დაწესებულებას 

ჰქონდეს COVID-19-ის პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შემცველი 

გეგმა და მისი შესრულება მკაცრად კონტროლდებოდეს. აქვე აღსანიშნავია, რომ 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის დაკვირვებით, მონიტორინგის ვიზიტის პირველ 

დღეს ფსიქიატრიული დაწესებულებების თანამშრომლები ნაკლებად აქცევდნენ 

ნიღბის ტარების წესის დაცვას ყურადღებას, მომდევნო დღეებში კი მკაცრად იცავდნენ. 

ეს გვაფიქრებინებს, რომ სხვა დროს, როდესაც სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 

მონიტორინგის ვიზიტი არ მიმდინარეობს, სამედიცინო პერსონალი სათანადოდ არ 

ატარებს ნიღაბს, რაც ინფექციის გავრცელების საფრთხეს ქმნის. რაც შეეხება 

პაციენტებს, ისინი საერთოდ არ არიან აღჭურვილნი ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით.  

აღსანიშნავია, რომ სამედიცინო პერსონალს ორ კვირაში ერთხელ უტარდება PCR 

ტესტირება. საყურადღებოა, ის გარემოება, რომ ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური 

მდგომარეობის გაუარესების პირობებში (2021 წლის ზაფხულის პერიოდი), სამედიცინო 

პერსონალი სამუშაოს დასრულების შემდეგ ტოვებს დაწესებულებას. სახალხო 

დამცველი მიიჩნევს, რომ ასეთ პირობებში, დაწესებულებაში კორონავირუსის 

გავრცელების საფრთხის მინიმუმამდე შესამცირებლად, ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში მომუშავე პერსონალის PCR ტესტირება დროის ნაკლები 

ინტერვალით უნდა განხორციელდეს. აღსანიშნავია, რომ „ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ეროვნულ ცენტრში“ ადგილზე აქვთ ლაბორატორია, სადაც PCR ტესტს ატარებენ. 

დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ 2020 წლის ბოლოდან სტაციონარში მოთავსებისას 

ყველა პაციენტს უტარდება სწრაფი ტესტი ანტიგენზე, რაც ამცირებს სტაციონარში 

კორონავირუსის გავრცელების რისკს. გარდა ამისა, სტაციონარში მიღებისას ხდება 

პაციენტების თერმოსკრინინგი და ეპიდემიოლოგიური ანამნეზის შეკრება. რაც შეეხება 

სტაციონარში უკვე მოთავსებულ პირებს, თუ რომელიმეს აღენიშნებოდა ცხელება, 

მართვა ხდებოდა ადგილზე, ექიმი თერაპევტის მიერ და COVID-19-ზე ტესტირება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში ტარდებოდა, თუ მკურნალობის დასრულების შემდეგ 

პაციენტს კვლავ აღენიშნებოდა ცხელება. ამ პერიოდში კი, პაციენტი განყოფილებაში 

რჩებოდა.  ასეთი პრაქტიკა სტაციონარში კორონავირუსის გავრცელების რისკს ქმნის და 

მნიშვნელოვანია, რომ პანდემიის პირობებში, ცხელების შემთხვევაში, დროულად 

მიმართავდნენ პაციენტის იზოლირებას და მისთვის ტესტირების ჩატარებას. 

ამასთანავე, მნიშვნელოვანია, რომ სიმპტომების გამოვლენისას, გარდა სწრაფი 

ტესტისა, პაციენტებს PCR ტესტირებაც ჩაუტარდეთ.424 საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ 

დაწესებულებებში არ არის მოწყობილი საიზოლაციო პალატები, სადაც შესაძლებელი 

 
424 მაგალითად, ერთ-ერთ პაციენტს აღენიშნებოდა სიმპტომები, ორჯერ ჩაუტარდა სწრაფი ტესტი და 

არ დაუდასტურდა. მხოლოდ მეორედ ჩატარებულმა PCR ტესტმა დაადასტურა შემთხვევა.  
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იქნებოდა საეჭვო სიმპტომების მქონე პაციენტის მოთავსება. მართალია, „ბათუმის 

სამედიცინო ცენტრში“ მოწყობილია ტრიაჟის ოთახი, მაგრამ აქ, ერთ სივრცეში 

რამდენიმე პაციენტი თავსდება და ვირუსის გადაცემის რისკიც მაღალია. ამდენად, 

მნიშვნელოვანია, რომ ყველა დაწესებულებაში მოეწყოს საიზოლაციო პალატები, სადაც 

საეჭვო შემთხვევაში, პაციენტი, ტესტის პასუხის მიღებამდე, განცალკევებით 

მოთავსდება.  

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში გასაუბრებისას დადგინდა, რომ კოვიდ დადებითი 

პაციენტები უმეტესად „რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში“ ან 

„იმერმედში“ („თერჯოლამედი“) გადაჰყავდათ. უნდა ითქვას, რომ 2020 წლის ბოლოს და 

2021 წლის დასაწყისში, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში425 გამოვლინდა 

კორონავირუსის შემთხვევები. №5 კლინიკურ საავადმყოფოში COVID-19-ის გამოვლენის 

შემდეგ, პაციენტების ნაწილი გაწერეს, ხოლო კოვიდ დადებითი პაციენტების ნაწილი 

რუსთავის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ამის შემდეგ, 2 კვირის 

განმავლობაში, განყოფილება პაციენტებს აღარ იღებდა.  

„ბათუმის სამედიცინო ცენტრსა“ და „იმერმედში“ ფუნქციონირებს ინფექციური 

განყოფილება, სადაც კოვიდ დადებითი პაციენტები თავსდებიან. რაც შეეხება 

„ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს“, აქაც მოეწყო ცალკე განყოფილება 

კოვიდ დადებითი პაციენტებისთვის, საიდანაც კორონავირუსის კლინიკური სურათის 

დამძიმების შემთხვევაში, პაციენტი „ბათუმის სამედიცინო ცენტრში“ ან 

„თერჯოლამედში“ გადაჰყავთ.426  

ვიზიტის დროისთვის დაწესებულებებში ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული 

საინფორმაციო პოსტერები არც პაციენტთა მოსასვენებელ  ოთახებში და არც პალატებში 

გამოკრული არ ყოფილა. სადეზინფექციო ხსნარები კი ისეთ სივრცეებში იყო, სადაც 

პაციენტებს ხელი არ მიუწვდებოდათ. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი კორონავირუსის 

თავიდან ასარიდებლად განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ხელების ჰიგიენას, 

ხელის დაბანის წესები ასევე არ ყოფილა გამოკრული პაციენტებისათვის განკუთვნილ 

ხელსაბან ნიჟარებთან. ამასთანავე, ზოგიერთ შემთხვევაში, სანიტარიულ კვანძებში არ 

იყო საპონი. პაციენტების თქმით, მათ ხშირად არ ჰქონდათ საპონი და ხელებს მხოლოდ 

წყლით იბანდნენ. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ 

მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს ჰიგიენის დაცვას, პაციენტები 

აღიჭურვონ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით, მათთვის ხელმისაწვდომ 

ადგილებში განთავსდეს სადეზინფექციო საშუალებები, მნახველებთან შეხვედრის 

დროს, როგორც მნახველმა, ისე პაციენტმა, გამოიყენონ პირბადე და დაცული იყოს 

რეკომენდირებული დისტანცია. პაციენტებმა რაც შეიძლება მეტი დრო უნდა გაატარონ 

ღია სივრცეში, სუფთა ჰაერზე. ასევე მნიშვნელოვანია, რეგულარულად ტარდებოდეს 

 
425 №5 კლინიკურ საავადმყოფოში, 2020 წლის დეკემბერში, ჯერ ერთ პაციენტს დაუდასტურდა ახალი 

კორონავირუსი, პაციენტების ტესტირების შემდეგ კი, კიდევ 5 პაციენტს დაუდგინდა. მეორედ, 2021 

წლის აპრილში, ერთ პაციენტს დაუდასტურდა კორონავირუსი, სხვა პაციენტების ტესტირების შემდეგ 

კი დადგინდა, რომ კიდევ 3 პაციენტი იყო დაინფიცირებული. სურამის ფსიქიატრიულ კლინიკაში 2020 

წლის დეკემბერში 25 პაციენტს დაუდასტურა ახალი კორონავირუსი. 
426 ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში 2020-2021 წლებში კორონავირუსით ინფიცირების 

სულ 154 შემთხვევა გამოვლინდა, მათგან ინფექციურ სტაციონარში 8 პაციენტი გადაიყვანეს, 

რომელთაგან ორი გარდაიცვალა.  
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პაციენტთა თერმოსკრინინგი და საეჭვო სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში, 

დროულად იყოს შესაძლებელი პაციენტთა განცალკევება.   

ბოლოს, გვსურს ყურადღება გავამახვილოთ ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე და ამ 

კუთხით არსებულ მიდგომებზე. გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტი მონაწილე 

სახელმწიფოებს მოუწოდებს, სახელმწიფო ვაქცინაციის პროგრამის ფარგლებში, 

პრიორიტეტულად მოხდეს თავისუფლებააღკვეთილ ან თავისუფლება სხვაგვარად 

შეზღუდულ პირთა და დაწესებულებების პერსონალის ვაქცინაცია. ამასთანავე, 

მნიშვნელოვანია, ამ პირებს მიაწოდონ სრულყოფილი ინფორმაცია ვაქცინაციის 

პროგრამასთან, მის სარგებელსა და გვერდით ეფექტებთან დაკავშირებით. 

სახელწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ვაქცინაცია იყოს ნებაყოფლობითი და 

ინფორმირებულ თანხმობაზე დაფუძნებული.427 აქედან გამომდინარე, ფსიქიატრიულ 

დაწესებულებებში მოთავსებისას ტესტირების ჩატარების და საეჭვო შემთხვევების 

გამოვლენის პარალელურად, მნიშვნელოვანია, პაციენტებს მიეწოდებოდეთ 

ინფორმაცია ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, მისი სარგებლისა და გვერდითი 

ეფექტების შესახებ. პაციენტების სურვილისა და სამედიცინო ჩვენების 

გათვალისწინებით კი, მოხდეს მათი ვაქცინაცია.  

4.8. ფსიქიატრიული დახმარება 

4.8.1. ანტიფსიქოზური მედიკამენტებით მკურნალობა  

ფსიქიატრიულ სტაციონარებში ფსიქიატრიული დახმარება არ ატარებს 

ბიოფსიქოსოციალურ ხასიათს და პრაქტიკულად ფარმაკოთერაპიამდეა დაყვანილი. 

სახალხო დამცველის შეფასებით, სათანადო ფსიქიატრიული დახმარების 

უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა, რაც 

ფარმაკოთერაპიასთან ერთად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით, მის 

ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციასაც გულისხმობს.  ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კუთხით არსებული გამოწვევების ფონზე428, 

იზრდება ფარმაკოდატვირთვა. პაციენტები არ არიან სათანადოდ ჩართულები 

ფსიქიატრიული დახმარების მიწოდების პროცესში, მათმა ნაწილმა არ იცის 

დიაგნოზისა და დანიშნული მედიკამენტების დასახელება. ასევე არ აქვთ ინფორმაცია 

დანიშნული მედიკამენტების ძირითადი და მოსალოდნელი გვერდითი ეფექტების 

შესახებ. აქვე, აღსანიშნავია, რომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში პრობლემებია 

სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების კუთხით,429 კერძოდ, სტაციონარული 

ბარათების ნაწილში არ დევს მკურნალი ექიმის ყოველდღიური ჩანაწერები,430 

თერაპიული მედიკამენტების დანიშნულების ფურცელი, ზოგიერთ დანიშნულების 

 
427 გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის რეკომენდაციები მონაწილე სახელმწიფოებისა და 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმებისთვის კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით, მე-15 

პუნქტის „ა“ და“ ბ” ქვეპუნქტები. CAT/OP/12, 2021 წლის 18 ივლისი. 
428 იხ. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ქვეთავი. 
429 „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“, „ბათუმის სამედიცინო ცენტრში“, „№5 

კლინიკური საავადმყოფოს ფსიქიატრიულ განყოფილებაში“, „თერჯოლამედსა“ და „ევექსის 

ჰოსპიტლებში“, სამედიცინო პერსონალის განმარტებით, ჩანაწერები კეთდება ელექტრონულად და 

შემდეგ იდება სამედიცინო ბარათში. ვიზიტების დროს, სამედიცინო ბარათებში ამგვარი ჩანაწერები 

არ იყო ჩადებული.   
430 სამედიცინო ბარათში არსებული ჩანაწერები.  
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ფურცელზე არ არის მითითებული თარიღი და გართულებულია იმის დადგენა, თუ რა 

პერიოდისაა დანიშნულება. 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ჰქონდათ ანტიფსიქოზური მედიკამენტები, თუმცა 

აღარ ჰქონდათ მედიკამენტი „ციკლოდოლი“ (Trihexyphenidylum) და მისი ანალოგები, 

რომლის მარაგიც ქვეყანაში შექმნილი დეფიციტის გამო ამოიწურა. ეს მედიკამენტი 

ანტიფსიქოზური მედიკამენტების გვერდითი ეფექტების სამართავად გამოიყენება.431 

შექმნილი დეფიციტი კი მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნის, კერძოდ, ექიმ-

ფსიქიატრებს უზღუდავს ანტიფსიქოზური მედიკამენტის დანიშვნისას არჩევანისა და 

დოზების  ცვლილების შესაძლებლობას,  ანტიფსიქოზური მედიკამენტების გვერდითი 

ეფექტების მართვის გადაუდებელი საჭიროების გამო, ხდება დიაზეპამის ან  

ბენზოდიაზეპინის ჯგუფის სხვა მედიკამენტების გამოყენება. ეს მედიკამენტები არ 

უნდა გამოიყენონ ხანგრძლივად, ვინაიდან მათაც აქვთ გვერდითი ეფექტები და იწვევს 

დამოკიდებულების სინდრომის განვითარებას.432 

მწვავე მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის მართვის დროს კვლავ უგულებელყოფილია 

ფსიქიატრიული შემთხვევის მართვის კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაციები. პაციენტის სტაციონარში მიღებისას, რისკების წინასწარ 

შეუფასებლად, უპირატესობას ანიჭებენ სწარფ ტრანკვილიზირებას, მედიკამენტების 

საინექციო ფორმების გამოყენებას და პოლიფარმაციას,433 მონოთერაპიის434 ნაცვლად, 

რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ფსიქოფარმაკოთერაპიის გვერდითი ეფექტების 

გამოვლენის ალბათობას. ქვეყანაში მოქმედი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაციების თანახმად,435  ახლად დასმული შიზოფრენიის დიაგნოზის დროს, 

ასევე, მწვავე შეტევის ან რეციდივის დროს, შეთავაზებული უნდა იყოს პერორალური436 

მედიკამენტები. ჩანაწერებიდან კი არ ჩანს, თუ რატომ არ ეძლევა სტაციონარში 

ნებაყოფლობით მოთავსებულ პაციენტს მედიკამენტების ტაბლეტირებულ და 

საინექციო ფორმებს შორის არჩევანის გაკეთების საშუალება და რატომ არ ენიჭება 

ფსიქოტროპული მედიკამენტების საინექციო ფორმებთან შედარებით, 

ტაბლეტირებულ ფორმებს უპირატესობა.  

განხორციელებული ვიზიტებისას, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში კვლავ 

პრობლემას წარმოადგენდა ერთდროულად რამდენიმე ანტიფსიქოზური მედიკამენტის 

დანიშვნა. გარდა ამისა, არის შემთხვევები, როდესაც პაციენტს დანიშნული აქვს ორი, 

სამი ან მეტი ანტიფსიქოზური მედიკამენტი, მათ შორის, ზოგიერთ შემთხვევაში, 

 
431 კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი) – „შიზოფრენიის მკურნალობა და 

მართვა მოზრდილებში“, (4.7) გვერდითი მოვლენები; ცხრილი 4.11 ყველაზე ხშირი ექსტრაპირამიდული 

გვერდითი ეფექტები (პარკინსონული სინდრომი, მწვავე დისტონიური რეაქცია, აკათიზია და 

მოგვიანებითი დისკინეზია). 
432 მაგალითად, ერთ-ერთ შემთხვევაში, პაციენტს ექსტრაპირამიდული სინდრომის (პარკინსონული 

სინდრომი, მწვავე დისტონიური რეაქცია, აკათიზია და მოგვიანებითი დისკინეზია) გამო გაუკეთდა 

sol. Neorelium (ბენზოდიაზეპინის ჯგუფი).  
433 ორი ან მეტი სავაჭრო დასახელებით დანიშნული ერთი და იმავე მოქმედი 

ნივთიერების/ნივთიერებების შემცველი ფარმაცევტული პროდუქტი. ურთერთჩანაცვლებადი და/ან 

ერთი და იმავე ფარმაკოლოგიური ჯგუფის მედიკამენტების ერთდროულად დანიშვნა (შეყვანის გზის 

გათვალისწინებით). 
434 მხოლოდ ერთი მედიკამენტის, ერთი ნივთიერების გამოყენება სამკურნალოდ. 
435 კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი) – „შიზოფრენიის მკურნალობა და 

მართვა მოზრდილებში“, თავები: 4.8.1.1.; 4.8.1.2. 
436 მედიკამენტის მიღება პირის ღრუს საშუალებით. 
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მედიკამენტ „ზოპინთან“ („კლოზაპინი“) ერთად.437 ქვეყანაში მოქმედი, კლინიკური 

პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების შესაბამისად,438 პაციენტების 

უმეტესობისთვის, განსაკუთრებული გარემოებების გარდა, რეკომენდებულია ერთი 

ანტიფსიქოზური მედიკამენტის დანიშვნა. მნიშვნელოვანია, რომ QT ინტერვალის439 

გახანგრძლივებისა და უეცარი კარდიალური სიკვდილის რისკის შესამცირებლად, 

უარი ითქვას პოლიფარმაციაზე.440  

სახალხო დამცველი არაერთ ანგარიშში უთითებს, რომ საყურადღებოა მედიკამენტ 

„ზოპინის“ (აქტიური ნივთიერება „კლოზაპინი“) გამოყენება, როგორც სხვა 

ანტიფსიქოზურ და განსხვავებული ჯგუფის ფსიქოტროპულ მედიკამენტებთან 

ერთად, ისე მონოთერაპიის სახით. ამასთანავე, წამების პრევენციის ევროპული 

კომიტეტი თავის ანგარიშში441 ყურადღებას ამახვილებს „კლოზაპინის“ დანიშვნის 

დროს სისხლის ანალიზის რეგულარულად ჩატარების აუცილებლობაზე. კომიტეტის 

რეკომენდაციით, საქართველოს ხელისუფლებამ დაუყოვნებლივ უნდა უზრუნველყოს, 

რომ ყველა ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში სავალდებულო გახდეს „კლოზაპინის“ 

გამოყენების შემთხვევაში სისხლის ანალიზის რეგულარული ჩატარება. ასევე, 

დაწესებულების თანამშრომლებს ჩაუტარდეთ სწავლება, რათა მათ შეძლონ, ამოიცნონ 

„კლოზაპინის“ გვერდითი ეფექტები, რომელთაც, შესაძლოა, ლეტალური შედეგი 

გამოიწვიონ. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სპეციალური პრევენციული ჯგუფი 

ასკვნის, რომ ფსიქიატრიული შემთხვევა ადეკვატურად არ იმართება. გაწეული 

მომსახურება არ არის ორიენტირებული გამოჯანმრთელებაზე/აღდგენაზე (recovery) და 

არ არის დაფუძნებული პიროვნული ავტონომიის პატივისცემაზე. უფრო მეტიც, რიგ 

 
437 მაგალითად, ერთ შემთხვევაში, პაციენტს ერთდროულად ოთხი ანტიფსიქოზური მედიკამენტი 

ჰქონდა დანიშნული, მათ შორის, ორი - ინექციის სახით: ინტრამუსკულარულად - „ტიზერცინი“ 

25მგ/მლ 2-ჯერ და „ჰალოპერიდოლი“ 5მგ/მლ 2-ჯერ დღეში, ტაბლეტირებული სახით - „აზალეპტინი“ 

(კლოზაპინი) 100მგ/დღეში და „კეტილეპტი“ 200მგ/დღეში. ასევე დანიშნული ჰქონდა “დიაზეპამი“ 

5მგ/2,0მლ 2-ჯერ დღეში საინექციო ფორმით და ნეიროლეფსინი (კარბამზეპინი) 1200მგ/დღეში 

ტაბლეტირებული ფორმით. მეორე პაციენტს ერთდროულად დანიშნული ჰქონდა ოთხი 

ანტიფსიქოზური მედიკამენტი „სედარექსი“ 8მგ/დღეში; „ჰალოპერიდოლი“ 10 მგ ძ/წ; „აზალეპტინი“ 

200მგ/დღეში, „ტიზერცინი“ 100მგ/დღეში, ასევე, დანიშნული ჰქონდა „დიაზეპამი“ 5მგ/2,0მლ 2-ჯერ 

დღეში და „ნეიროელფსინი“ 1200მგ/დღეში. მესამე პაციენტს კი დანიშნული ჰქონდა „ზოლაფრენი“ 

(ოლანზაპინი) 20მგ/დღეში (მაქს. თერაპიული დოზა) და „აზალეპტინი“ (კლოზაპინი) 150მგ/დღეში. 

მეოთხე პაციენტს დანიშნული ჰქონდა სამი ანტიფსიქოზური მედიკამენტი: „ზოლაფრენი“ 

(ოლანზაპინი) 20მგ/დღეში (მაქს. თერაპიული დოზა), „ჰალოპერიდოლი“ 30მგ/დღეში (მაქს. 

თერაპიული დოზა) და „აზალეპტინი“ (კლოზაპინი) 150მგ/დღეში. ასევე დანიშნული ჰქონდა 

„კარბამზეპინი“ 600მგ/დღეში. 
438 კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი) – „შიზოფრენიის მკურნალობა და 

მართვა მოზრდილებში“, გვ. 46. 
439 გულის რიტმის დარღვევა, რომელიც პოტენციურად იწვევს სწრაფ, ქაოსურ გულისცემას. 
440 ავტორთა უმრავლესობა პოლიფარმაციად მიიჩნევს 5-დან 10-მდე მედიკამენტის მოხმარებას, ან 

რაოდენობის მიუხედავად, ერთი და იმავე ჯგუფის სხვადასხვა პრეპარატის ერთდროულად 

გამოყენებას ან თუნდაც ერთი წამლის არასწორი დანიშნულებით მიღებას. იხ. ბმული: 

<https://bit.ly/35h14YY>  
441 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი 2018 წლის 10-21 სექტემბერს საქართველოში 

განხორციელებული ვიზიტის შესახებ ანგარიშში. იხ. ბმული: <https://rm.coe.int/1680945eca > [ბოლოს 

ნანახია: 02.08.2021]. 

https://rm.coe.int/1680945eca
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შემთხვევებში, განხორციელებული ინტერვენცია პაციენტს მნიშვნელოვან ზიანს 

აყენებს. 

4.8.2. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია  

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით,442 ფსიქიატრიული დახმარების ერთ-ერთი 

კომპონენტია პაციენტის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, რომლის მიზანია 

პაციენტის სოციალური და შრომითი კონტაქტების შენარჩუნება და იმ უნარ-ჩვევების 

გამომუშავება, რომლებიც განსაზღვრავს საზოგადოებაში მისი დამოუკიდებლად 

ცხოვრების შესაძლებლობას.  

სამწუხაროდ, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამა, მოკლევადიანი 

მკურნალობის დროს, კვლავ არ ითვალისწინებს ფსიქოსოციალურ სარეაბილიტაციო 

ინტერვენციას. შესაბამისად, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, რომლებიც მხოლოდ 

მოკლევადიან სტაციონარულ ფსიქიატრიულ სერვისებს აწვდიან, არ მიმდინარეობს 

მულტიდისციპლინური მუშაობა და პრაქტიკულად არ არსებობს თერაპიული და 

სარეაბილიტაციო აქტივობები.  ფსიქოსოციალური სერვისების მიწოდების კუთხით, 

მძიმე ვითარებაა გრძელვადიან მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების შემთხვევაშიც, 

რომლებიც ვერ იღებენ სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებულ, ინდივიდუალურ 

საჭიროებებზე დაფუძნებულ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის მომსახურებას.  

ფსიქიატრიული დაწესებულებები ვერ აკმაყოფილებენ ქვეყანაში მოქმედ 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის მინიმალურ სტანდარტებს.443 ისინი ვერ 

აკავშირებენ სერვისის მომხმარებლებს თემში არსებულ სერვისებთან. 

დაწესებულებებში დასაქმებული სოციალური მუშაკები არ მუშაობენ პაციენტების 

გარე სერვისებთან დაკავშირების, დასაქმებისა და რეაბილიტაციის კუთხით. 

სოციალურმა მუშაკებმა არ იციან ქვეყანაში დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების 

შესახებ, რაც გააძლიერებდა პაციენტთა სოციალურ მხარდაჭერას. მათთვის ასევე 

უცნობია არსებული დღის ცენტრებისა ან/და სხვა შესაძლო პროგრამების შესახებ, 

რომლებში პაციენტების ჩართვა შეიძლება. 

მოკლევადიანი ინტერვენცია 

2021 წელს, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა მონიტორინგის ფარგლებში 

მოინახულა 3 ფსიქიატრიული დაწესებულება, რომელიც მხოლოდ მოკლევადიან 

სტაციონარულ ფსიქიატრიულ სერვისებს აწვდის. „№5 კლინიკურ საავადმყოფოში“, 

„ევექსის ჰოსპიტლებსა“ და „თერჯოლამედში“, არ მიმდინარეობს 

მულტიდისციპლინური მუშაობა და თითქმის არ არსებობს თერაპიული და 

სარეაბილიტაციო აქტივობები.  

„№5 კლინიკურ საავადმყოფოში“, როგორც ბავშვთა, ისე ზრდასრულთა ფსიქიატრიულ 

განყოფილებებში დღის განრიგი მხოლოდ წამლების მიღებისა და კვების დროით 

 
442 ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ კანონი, მუხლი 21.  
443 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 2 აპრილის 

ბრძანება №112/ნ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ. < 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/70012?publication=1> [ბოლოს ნანახია: 02.08.2021]. 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/70012?publication=1
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შემოიფარგლება. დარჩენილ თავისუფალ დროს პაციენტები საკუთარ პალატებში ან 

დერეფნებში ატარებენ. პაციენტები სუფთა ჰაერზე საერთოდ არ გაჰყავთ.  

ბავშვთა განყოფილებაში არსებული სათამაშო ოთახი, რომელიც საერთოა ყველა 

ბავშვისთვის, არ არის აღჭურვილი შესაბამისი ინვენტარით, სათამაშოებით. ოთახში 

მხოლოდ ერთი საქანელა და სათამაშო სახლი დგას, დაახლოებით 3-6 წლის 

ბავშვებისთვის გათვლილი, რაც არსებითად არ შეესაბამება განყოფილებაში არსებული 

ბავშვების ასაკობრივ ჯგუფს. აღსანიშნავია ისიც, რომ სათამაშო ოთახის კარი 

ვიზიტისას ჩაკეტილი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ხელმძღვანელის განცხადებით, ის 

ყოველთვის ღიაა.  

ანალოგიურად, არც ,,თერჯილამედსა’’ და ,,ევექსში’’ აქვთ  პაციენტებს გართობისა და 

დროის  საინტერესოდ გატარების შესაძლებლობა,  პაციენტების დღის რეჟიმი 

ერთნაირია. დაწესებულებებში არ არის შექმნილი თერაპიული გარემო. ისინი, 

ძირითადად დახურულ სივრცეში ატარებენ დროს, დადიან ჰოლში ან წვანან. ამ 

№5 კლინიკური საავადმყოფოს ბავშვთა განყოფილებაში არსებული სათამაშო ოთახი 

ევექსის განყოფილების დერეფანი, პაციენტებისთვის სასეირნო სივრცე თერჯოლამედის პაციენტებისთვის  
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დაწესებულებებში არ არსებობს სივრცე, სადაც ბენეფიციარები შეძლებენ დასვენებას, 

განტვირთვას და დროის საინტერესოდ გატარებას.  

,,თერჯოლამედს’’ არ აქვს ეზო, სადაც პაციენტები გავიდოდნენ და ჰაერზე ყოფნის 

მიზნით, იყენებენ აივნებს, რომლებიც ისეა გადახურული, რომ შეუძლებელია გარეთა 

სივრცის დანახვა. „ევექსში“ პაციენტებს არ აქვთ დაწესებულების ტერიტორიაზე 

თავისუფლად გადაადგილების უფლება. ზოგიერთმა აღნიშნა, რომ ეზოში ხუთი 

წუთით გაჰყავთ. რამდენიმე პაციენტის განცხადებით კი, ისინი, მოთავსებიდან 

დღემდე, სუფთა ჰაერზე არ გაუყვანიათ. 

„№5 კლინიკურ საავადმყოფოში“ სივრცის არარსებობის გამო, ჯგუფური ფსიქოთერაპია 

არ ტარდება და პაციენტებთან მხოლოდ ინდივიდუალური შეხვედრები მიმდინარეობს. 

თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ იმ მწირე აქტივობებში, რაც დაწესებულებაში 

ფსიქოსოციალური მიმართულებით ხორციელდება, ყველა პაციენტი არ ერთვება. 

ფსიქოთერაპევტის მომსახურებაში პაციენტის ჩართვის საჭიროებას ფსიქიატრი 

განსაზღვრავს. დაწესებულებაში დასაქმებულია 1 ფსიქოთერაპევტი, რომელიც კვირაში 

3 დღე მუშაობს.  

„თერჯოლამედში“ ვიზიტის დროს დადგინდა, რომ დაწესებულებაში არ არის 

თერაპიული გარემო და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია არ მიმდინარეობს. 

დაწესებულებაში არ აქვთ აქტივობები, რომლებიც პაციენტებს უნარ-ჩვევების 

შენარჩუნებასა და განვითარებაში დაეხმარებოდა. დაწესებულებაში დასაქმებულია 1 

ფსიქოლოგი და 1 სოციალური მუშაკი. რაც შეეხება „ევექსის“ ფსიქიატრიულ 

განყოფილებას, პერსონალთან და პაციენტებთან გასაუბრებითა და დოკუმენტაციის 

შესწავლით დადგინდა, რომ დაწესებულებაში ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია არ 

მიმდინარეობს. დაწესებულებას არ ჰყავს ფსიქოთერაპიული, ფსიქოგანათლების თუ 

ფსიქოსოციალური კუთხით მომუშავე სპეციალისტები, ხოლო დაწესებულებაში 

დასაქმებული ერთადერთი ფსიქოლოგი კვირაში ერთხელ ცხადდება სამსახურში და 

მხოლოდ ფსიქოდიაგნოსტიკას ატარებს. 

სახალხო დამცველის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ ზემოაღნიშნულ 

დაწესებულებებში პაციენტები მცირე დროით თავსდებიან, მნიშვნელოვანია, 

გამოვლინდეს მათი საჭიროებები და დაისახოს მოკლევადიანი მიზნები, რომლებიც 

გათვლილი იქნება იქ ყოფნის პერიოდზე და სერვისის მომხმარებლებს უნარ-ჩვევების 

შენარჩუნებასა და განვითარებაში დაეხმარება.  

გრძელვადიანი ინტერვენცია 

„თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში“ ჩატარებული მონიტორინგის 

შედეგად ირკვევა, რომ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კუთხით, დაწესებულებაში, 

წინა მონიტორინგთან შედარებით, არსებითად არაფერი შეცვლილა.444 პერსონალისგან 

მიღებული ინფორმაციით, დაწესებულებაში განხორციელდა მინიმალური 

ცვლილებები - დაემატა სოციალური მუშაკის ერთი საშტატო ერთეული და ამჟამად, 

დაწესებულებას ორი სოციალური მუშაკი ემსახურება, ხოლო ერგოთერაპევტის 

 
444 საქართველოს სახალხო დამცველი, პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, თბილისის ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ცენტრის საგანგებო მონიტორინგის ანგარიში (2020 წლის 15-16 სექტემბერი), გვ. 21-25, 

ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021030322483868585.pdf 

[ბოლოს ნანახია: 30.07.21].   

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021030322483868585.pdf
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სამუშაო დატვირთვა გაზრდილია ერთი დღით და მუშაობს კვირაში სამი დღე. 

მედიკამენტური მკურნალობის პარალელურად, დაწესებულებაში არ არის თერაპიული 

გარემო და არ ტარდება ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ხელშემწყობი 

ღონისძიებები. 

„აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ 

ჩატარებულმა მონიტორინგმა გამოავლინა, რომ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის 

მიმართულება კლინიკაში შეზღუდულია,445 ბიოფსიქოსოციალური, 

მულტიდისციპლინური მიდგომა, ბენეფიციართა ინდივიდუალური საჭიროებების 

შეფასება, ბენეფიციარების ინდივიდუალური გეგმების შემუშავება  და  მათი 

შესრულების უზრუნველყოფა არ ატარებს რეგულარულ ხასიათს. დაწესებულებას არ 

აქვს შემუშავებული პროტოკოლები და გაიდლაინები, რომლებიც უზრუნველყოფენ  

ბენეფიციართა  დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარ–ჩვევებით აღჭურვას,  

რაც უმნიშვნელოვანესია პაციენტთა აღდგენისთვის (recovery) და ფსიქიკური 

მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის. პაციენტების მცირე ნაწილი სხდება სასადილოში, 

ხატავს ან მანდალა თერაპიით (ფიგურების გაფერადება) კავდება. პაციენტების დიდმა 

ნაწილმა არც ამ აქტივობების შესახებ იცის რამე. 

დაწესებულებაში საგრძნობლად არის შეზღუდული დროის საინტერესოდ გატარების 

შესაძლებლობა, პაციენტების დღის რეჟიმი ერთნაირია. გამოკითხული პაციენტების 

განმარტებით, ისინი ძირითადად დახურულ სივრცეში ატარებენ დროს, დადიან ჰოლში 

ან წვანან, პერიოდულად უყურებენ ტელევიზორს, დღეში მხოლოდ ერთი საათი ან 

საათნახევარი აქვთ სუფთა ჰაერზე ყოფნის შესაძლებლობა, ზოგიერთ შემთხვევაში, 

არც სასეირნოდ გადიან, რადგან მათი თქმით, სასეირნო ეზოში არ არის საკმარისი 

რაოდენობის სკამები ან მოსასვენებელი სივრცეები და ამიტომ, ოთახში ყოფნა 

ურჩევნიათ. 

სურამის ფსიქიატრიულ კლინიკაში ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კუთხით 

მუშაობა არ მიმდინარეობს. არ ხდება პაციენტთა ბიოფსიქოსოციალური მოდელით 

შეფასება და მათთან ინდივიდუალური მიდგომით მუშაობა. დაწესებულებაში არის 

შრომათერაპიის ოთახი, თუმცა მისით პაციენტთა მცირე ნაწილი სარგებლობს. 

შრომათერაპიის ოთახით სარგებლობის შესაძლებლობის შესახებ ინფორმაციას 

პაციენტები ერთმანეთისგან იგებენ, თანამშრომელთა მხრიდან ინფორმირება და 

აქტივობების შეთავაზება არ ხდება. თანამშრომლები ამის მიზეზად დროის სიმწირეს, 

დატვირთულ გრაფიკსა და სპეციალისტების ნაკლებობას ასახელებენ. ეზოში 

თავისუფლად გადაადგილების საშულება აქვს მხოლოდ ზოგიერთ პაციენტს, 

უმრავლესობა სუფთა ჰაერზე გარკვეული გრაფიკით გამოჰყავთ. 

„ბათუმის სამედიცინო ცენტრის“ პერსონალის განცხადებით, პანდემიისა და 

დაწესებულებაში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების გამო, ფაქტობრივად 

შეჩერებულია სარეაბილიტაციო პროგრამები. აღსანიშნავია, რომ არ მომხდარა 

თერაპიების მოდიფიცირება ვირუსის პრევენციის საჭიროების გათვალისწინებით და 

შედეგად, მანამდე არსებული მწირი აქტივობები შეჩერდა. პაციენტების განცხადებით, 

 
445 საქართველოს სახალხო დამცველი, პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, შპს ,,აკად. ბ. ნანეიშვილის 

სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის’’ მონიტორინგის თემატური ანგარიში 

(2019 წლის 22-25 აპრილი), გვ. 17, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: 

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2019101014124916439.pdf [ბოლოს ნანახია: 02.08.21]. 

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2019101014124916439.pdf
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„დაწესებულებაში არაფერი ხდება“ და „ოთხ კედელში გამომწყვდევით“ ადამიანს ვერ 

დაეხმარები. პაციენტები ასევე გამოთქვამენ წუხილს გარეთ, სუფთა ჰაერზე იშვიათად 

გაყვანის გამო.  

სახალხო დამცველი სახელმწიფოს მოუწოდებს უზრუნველყოს ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის სფეროში ყოვლისმომცველი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის 

პროგრამების დანერგვა იმგვარად, რომ პროგრამები განხორციელდეს მაქსიმალურად 

ადრეულ ეტაპზე, ეფუძნებოდეს ინდივიდის საჭიროებების, ძლიერი მხარეების 

მულტიდისციპლინურ შეფასებას და ხელს უწყობდეს საზოგადოებრივი ცხოვრების 

ყველა სფეროში მათ მონაწილეობას. 

4.9. სომატური (ფიზიკური) ჯანმრთელობა  

პაციენტები, რომლებიც ხანგრძლივად იღებენ ანტიფსიქოზურ მედიკამენტებს, უნდა 

გადიოდნენ ფიზიკური ჯანმრთელობის რეგულარულ სამედიცინო შემოწმებას.446 

შიზოფრენიის მართვის ეროვნულ გაიდლაინში447 საგანგებოდ მიეთითება 

ანტიფსიქოზური მედიკამენტების მონიტორინგის მნიშვნელობაზე სომატური 

პრობლემების ადრეული გამოვლენის, სიმძიმის შეფასების და ანტიფსიქოზური 

მკურნალობის სტრატეგიის სწორად შესარჩევად. იქვე მოცემულია პაციენტთა 

ფიზიკური და ბიოქიმიური პარამეტრების კვლევის სავარაუდო სიხშირის ცხრილი. 

სტაციონარში მოთავსებისას პაციენტებს უტარდებათ სისხლის და შარდის საერთო, „C“ 

ჰეპატიტის და გლუკოზის ანალიზები, საჭიროების შემთხვევაში, ეს ანალიზები 

უტარდებათ განმეორებით. მხოლოდ სისხლისა და შარდის საერთო ანალიზების 

ჩატარება ვერ უზრუნველყოფს გვერდითი ეფექტების სათანადო მართვას, 

მედიკამენტების გვერდითი მოვლენების სამართავად, მნიშვნელოვანია, 

უზრუნველყოფილი იყოს აგრანულოციტოზის, ნივთიერებათა ცვლის პროცესების 

განვითარების რისკის კლინიკურ-ლაბორატორიული, დინამიკური შეფასება და 

კონტროლი.448  

ვიზიტების დროს ყველა დაწესებულებაში უზრუნველყოფილი იყო თერაპევტის 

მომსახურება. „№5 კლინიკური საავადმყოფოს“ ფსიქიატრიული განყოფილება, 

„ევექსის ჰოსპიტლების“ ფსიქიატრიული განყოფილება და „თერჯოლამედის“ 

ფსიქიატრიული განყოფილება მულტიპროფილური საავადმყოფოს განყოფილებებია, 

სადაც საჭიროების შემთხვევაში პაციენტებისთვის უზრუნველყოფილია კლინიკის 

თერაპევტის კონსულტაცია. სურამის ფსიქიატრიულ კლინიკაში თერაპევტს 

საჭიროების შემთხვევაში იძახებენ. „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა“ 

და „თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ ადგილზე ჰყავთ 

თერაპევტი. „ბათუმის სამედიცინო ცენტრშიც“ დასაქმებულია ექიმი-თერაპევტი; სხვა 

დაწესებულებებისგან განსხვავებით, აქ თერაპევტის მომსახურება ფასიანია.449    

 
446 შიზოფრენიის მკურნალობა და მართვა მოზრდილებში - კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაცია (გაიდლაინი), თავი 4.2. 
447 შიზოფრენიის მკურნალობა და მართვა მოზრდილებში - კლინიკური პრაქტიკის რეკომენდაცია 

(გაიდლაინი), თავი 4.7. 
448 შიზოფრენიის მკურნალობა და მართვა მოზრდილებში - კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაცია (გაიდლაინი). 
449 ექიმი თერაპევტის პირველადი კონსულტაციის ღირებულება 25 ლარია. 
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ამ დაწესებულებებში თერაპევტის ხელმისაწვდომობა მისასალმებელია, მაგრამ ეს არ 

არის საკმარისი საჭირო სამედიცინო მომსახურების უზრუნველსაყოფად. 

თერაპევტების მომსახურება კონსულტაციითა და სიმპტომური მკურნალობით 

შემოიფარგლება. კონსულტაციის შემდეგ დანიშნული მედიკამენტები კი თავად 

პაციენტმა უნდა შეიძინოს, რაც მისთვის დამატებითი ხარჯია. ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პროგრამა არ ითვალისწინებს პაციენტთა სომატური ჯანმრთელობის 

დაცვის დაფინანსებას. შესაბამისად, პაციენტებს დამატებითი გამოკვლევებისა და 

ხანგრძლივი მკურნალობისთვის თავად უწევთ ხარჯების გაღება. იმ პირობებში კი, 

როდესაც პაციენტთა ნაწილი ხანგრძლივად იმყოფება დაწესებულებაში, ხოლო 

ზოგიერთ მათგანს ოჯახიც არ ჰყავს, ფინანსური რესურსის არქონის გამო, ხელი არ 

მიუწვდება ასეთ მკურნალობაზე და ამგვარად, საფრთხე ექმნება მათ სიცოცხლესა და 

ჯანმრთელობას.   

ფსიქიატრიულ სტაციონარში მოთავსებული პაციენტები სარგებლობენ საყოველთაო 

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით. მიუხედავად ამისა, პაციენტები ვერ სარგებლობენ 

პროგრამით განსაზღვრული გეგმური სამედიცინო მომსახურებით, რადგან იგი 

თანადაფინანსებას ითვალისწინებს. ამას ემატება ტრანსპორტირების პრობლემაც, მათ 

შორის, სტომატოლოგიური მომსახურების მისაღებად, რაც დამატებით ხარჯებთან და 

ადამიანურ რესურსთან არის დაკავშირებული. ფსიქიატრიული დაწესებულებები 

აცხადებენ, რომ ფსიქიატრიული სტაციონარის მწირი დაფინანსებიდან დამატებითი 

სახსრების გამოძებნა დაწესებულების დონეზე ფიზიკური ჯანმრთელობის 

უზრუნველსაყოფად, პრაქტიკულად შეუძლებელია. იმ ფსიქიატრიულ სტაციონარებში, 

რომლებიც მულტიპროფილური საავადმყოფოების  განყოფილებებია, პაციენტის 

გადაყვანა მეტად მარტივია, თუმცა ამ შემთხვევაშიც გადაყვანა უმეტესად 

გადაუდებელ შემთხვევებში ხდება.   

რაც შეეხება სტომატოლოგიურ მომსახურებას, ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებულია მხოლოდ გადაუდებელი თერაპიული 

და ქირურგიული სტომატოლოგიური მომსახურება, სხვა შემთხვევაში კი თავად 

პაციენტი იხდის მომსახურების საფასურს. ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 

ადგილზე სტომატოლოგიური მომსახურების შესაძლებლობა არ აქვთ, გადაყვანა კი 

დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ვიზიტების დროს დადგინდა, რომ 

სურამის ფსიქიატრიულ კლინიკასა და თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ცენტრში იმყოფებოდნენ პაციენტები, რომლებიც საჭიროებდნენ სტომატოლოგიურ 

მომსახურებას, თუმცა ვერ იღებდნენ.450 ორივე შემთხვევაში, დაწესებულებაში 

ელოდნენ პაციენტის ოჯახის წევრის მისვლას, რათა მას წაეყვანა პაციენტი 

სტომატოლოგიური მომსახურების მისაღებად. მნიშვნელოვანია, რომ 

სტომატოლოგიური პრობლემების არსებობისას, პაციენტს დროულად მიეწოდებოდეს 

შესაბამისი მომსახურება ადგილზე სტომატოლოგიური მომსახურების 

უზრუნველყოფით ან დროულად გადაყვანით.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტრომ მიიღოს ყველა 

საჭირო ზომა, რათა ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მოთავსებული 

პაციენტებისთვის, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც დაწესებულებაში ხანგრძლივად 

იმყოფება და ვერ ტოვებს მას, სომატური (ფიზიკური) ჯანმრთელობის პრობლემების 

 
450 კბილის ტკივილის დროს პაციენტებს ეძლეოდათ ტკივილგამაყუჩებელი, ერთ-ერთ პაციენტს კი 

კბილის ტკივილის დროს სპირტიანი ბამბის საფენი მიეცა.   
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არსებობისას, ხელმისაწვდომი იყოს დროული სათანადო სამედიცინო მომსახურება, 

რათა არ გართულდეს მითი ჯანმრთელობის მდგომარეობა.451 გარდა ამისა, 

მნიშვნელოვანია, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მოთავსებული შესაბამისი 

ასაკობრივი ჯგუფის პაციენტებისთვის უზრუნველყოფილი იყოს დაავადებათა 

ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგ პროგრამით გათვალისწინებული სკრინინგული 

გამოკვლევების ჩატარება.452    

გარდაცვალების შეთხვევები  

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 

სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით, სახელმწიფოს ეკისრება სიცოცხლის უფლების 

დარღვევისთვის პასუხისმგებლობა, თუკი ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 

მოთავსებული პირებისთვის სათანადო მზრუნველობისა და მკურნალობის 

აღმოუჩენლობა მათი გარდაცვალების მიზეზი გახდება.453  

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო არ აწარმოებს 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში გარდაცვლილი პირების შესახებ სრულყოფილ 

სტატისტიკას. ამას ადასტურებს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ 

შესრულებული სამუშაოც. სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში, ადგილზე, სტაციონარში 2020 და 2021 

წლებში გარდაიცვალა 12 პაციენტი, ხოლო პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წევრების 

მიერ მოძიებული ინფორმაციით, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში 

ადგილზე სტაციონარში და სხვა სტაციონარში გადაყვანის შემდეგ, ჯამში, მხოლოდ 2021 

წლის 1 იანვრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით, 14 პაციენტი გარდაიცვალა.454  

სახალხო დამცველი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მოუწოდებს, გადადგას 

დროული ნაბიჯები ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ყოფნის დროს და 

 
451 ამავე პრობლემაზე უთითებს წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი 2018 წლის 10-21 სექტემბერს 

საქართველოში განხორციელებული ვიზიტის შესახებ ანგარიშში. კომიტეტისთვის მიუღებელია 

სტაციონარში მოთავსებულმა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პაციენტებმა, 

რომელთაც არ აქვთ 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), პარა. 

128, 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტი.  
452 2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები, დანართი 1 დაავადებათა ადრეული 

გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 27 03 02 01). პროგრამა გულისხმობს შესაბამისი 

ასაკობრივი ჯგუფებისთვის საშვილოსნოს ყელის კიბოს, ძუძუს კიბოს, კოლორექტული და პროსტატის 

კიბოს სკრინინგს.  
453 „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, 143-144. 
454 ინფორმაცია პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა მოიძია როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ეროვნულ ცენტრში გაყვანისა და გაწერის ჟურნალების შესწავლით, ისე ხონის რაიონულ 

სამმართველოში შეტყობინებების შესწავლის შედეგად. ჟურნალის შემოწმებით ცნობილი გახდა 

გარდაცვალების 10 შემთხვევა, ხოლო ხონის რაიონულ სამმართველოში დამატებით - 4 შემთხვევა. 
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ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო სხვა სამედიცინო დაწესებულებაში 

გადაყვანის შემდგომ გარდაცვლილი პაციენტების შესახებ სტატისტიკური 

ინფორმაციის სისტემატიზებისთვის რეესტრის შესაქმნელად. გარდაცვლილი 

პაციენტების ზუსტი აღრიცხვა აუცილებელია ამ შემთხვევებზე სამინისტროს 

რეაგირებისა და ასეთი შემთხვევების მომავალში თავიდან აცილებისთვის.  

თავის მხრივ, მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტთა გარდაცვალების შემთხვევებზე 

სრულყოფილი სტატისტიკა აწარმოონ უშუალოდ ფსიქიატრიულმა 

დაწესებულებებმაც. შესაბამისად, სამინისტრომ ფსიქიატრიული დაწესებულებები 

უნდა დაავალდებულოს, რომ პაციენტის გარდაცვალების შემთხვევაში მიაწოდონ 

შესაბამისი ინფორმაცია. აქვე, მნიშვნელოვანია, რომ სომატური პროფილის 

საავადმყოფოებსაც ჰქონდეთ ვალდებულება, ჯანდაცვის სამინისტროს შეატყობინონ იმ 

პაციენტების გარდაცვალების შესახებ, რომლებიც მათთან ფსიქიატრიული 

დაწესებულებიდან გადმოიყვანეს.  

გარდაცვალების შემთხვევებზე სტატისტიკის წარმოების გარდა, მნიშვნელოვანია 

გარდაცვალების თითოეული შემთხვევის შესწავლა და დადგენა, თუ რამდენად 

დროულად მიიღო პაციენტმა სამედიცინო დახმარება და რა გახდა გარდაცვალების 

მიზეზი. ამ ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე კი, გაატაროს ღონისძიებები, 

პაციენტთა გარდაცვალების მაქსიმალურად თავიდან ასაცილებლად. 

4.10. პერსონალის სამუშაო პირობები და კვალიფიკაცია 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში455 

ჩატარებული მონიტორინგის ვიზიტებისას მნიშვნელოვან პრობლემად გამოიკვეთა 

პერსონალის არასაკმარისი რაოდენობა, კვალიფიკაცია, უფლებამოსილების 

არაჯეროვანი შესრულება, მოტივაციის ნაკლებობა, დაბალი ანაზღაურება და 

არახელსაყრელი სამუშაო პირობები. შედეგად, პაციენტები ვერ იღებენ სახელმწიფო 

პროგრამით გათვალისწინებულ, ინდივიდუალურ საჭიროებებზე დაფუძნებულ 

სათანადო ბიოფსიქოსოციალურ დახმარებას. 

გადატვირთულობა და პერსონალის ნაკლებობა  

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში კვლავ არის პროფესიული და დამხმარე კადრების 

აშკარა დეფიციტი, რაც ფსიქიატრიული დახმარების ხარისხზე უარყოფითად აისახება. 

იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში გაზრდილია მწვავე ფსიქიკური მდგომარეობის მქონე 

პაციენტთათვის სტაციონარული ფსიქიატრიული დახმარების გაწევის მოთხოვნა, 

კვლავ გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ინსტიტუციური ზრუნვის პირობებში იმ პირების 

სტაციონარში ხანგრძლივი დაყოვნება, რომლებიც არ საჭიროებენ სტაციონარულ 

ფსიქიატრიულ დახმარებას, მაგრამ ბენეფიციარის საჭიროებებზე მორგებული, 

ჰოსპიტალგარე, სათემო სერვისების უკიდურესი სიმწირის გამო, ვერ ხერხდება მათი 

სტაციონარიდან გაწერა და ამ გზით  ფსიქიკური ჯანდაცვის სტაციონარული სერვისის 

განტვირთვა. ფსიქიატრიული დაწესებულებების გადატვირთულობა ხელს უშლის 

 
455 №5 კლინიკური საავადმყოფოს ფსიქიატრიული დეპარტამენტი; აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ფსიქიატრიული 

სტაციონარული განყოფილება; სურამის ფსიქიატრიული კლინიკა; „თერჯოლამედის“ ფსიქიკური 

ჯანდაცვის სტაციონარი; თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი; „ევექსთან“ არსებული 

მოზრდილთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის განყოფილება.  
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თერაპიული გარემოს შექმნას. ამ პირობებში მაღალია პერსონალის პროფესიული 

გადაწვის ალბათობა, რაც ფსიქიატრიული შემთხვევის მართვის პროცესზე ახდენს 

ნეგატიურ ზეგავლენას. 

„ბათუმის სამედიცინო ცენტრის“ ფსიქიკური ჯანდაცვის სტაციონარული სერვისის 

პერსონალი მიუთითებდა, რომ გაიზარდა სტაციონარში მომართვიანობა და 

სტაციონარში მოთავსების შემთხვევების რაოდენობა, რაც იწვევს სტაციონარის 

გადატვირთვას. ამასთანავე, აღინიშნა, რომ COVID-19-ის შიდა გავრცელებისა და 

პერსონალის ინფიცირების პირობებში, პერსონალს განსაკუთრებით მძიმე ტვირთად 

დააწვა ფსიქიატრიული შემთხვევების უსაფრთხო მართვა. „ბათუმის სამედიცინო 

ცენტრის“, როგორც ქალთა, ისე მამაკაცთა განყოფილებაში აშკარად იგრძნობოდა 

გადატვირთულობა და პერსონალის დეფიციტი. პერსონალი დროულად ვერ ახერხებდა 

დღის განმავლობაში რამდენჯერმე წარმოქმნილი კონფლიქტის დეესკალაციასა და 

ფსიქომოტორული აგზნების მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების განცალკევებას, რაც 

თერაპიულ გარემოზე ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენდა.  

„№5 კლინიკური საავადმყოფოს ფსიქიატრიულ დეპარტამენტში“, პაციენტების ხშირი 

მიღება-გაწერის პირობებში456, მოზრდილთა განყოფილებაში მხოლოდ ორი ფსიქიატრი 

მუშაობს, ერთი ფსიქიატრის შტატი ვაკანტურია. პერსონალის განცხადებით, არსებული 

ადამიანური რესურსები არასაკმარისია.  

„თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში“ განხორციელებული ვიზიტით 

დადგინდა, რომ დაწესებულებაში მყოფ 210 პაციენტთან მხოლოდ 2 სოციალური 

მუშაკი, 2 ფსიქოდიაგნოსტიკური მიმართულებით მომუშავე ფსიქოლოგი და 1 

არასრულ განაკვეთზე მომუშავე ერგოთერაპევტი მუშაობენ, რაც პერსონალის 

განცხადებით, არ არის საკმარისი.  

„აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ 

სამოქალაქო განყოფილებაში პაციენტების ფსიქიატრიულ დახმარებას 13 ფსიქიატრი 

წარმართავს, რაც წინა457 ვიზიტთან შედარებით გაზრდილი მაჩვენებელია. 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის მიმართულებით დასაქმებული იყო 4 ფსიქოლოგი, 

საიდანაც მხოლოდ 3 ფსიქოლოგი ატარებდა ინდივიდუალურ და ჯგუფურ 

შეხვედრებს,  ხოლო 1 ფსიქოლოგი (ფსიქოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი) 

ეწეოდა პაციენტთა პირველად დიაგნოსტირებას. შესაბამისად, თითოეულ 

ფსიქოლოგზე დაახლოებით 180 პაციენტი მოდის.458 დაწესებულებაში ასევე 

 
456 2021 წლის მარტში სტაციონარულ მკურნალობაზე მიიღეს 21 ბავშვი და 73 მოზარდი, გაეწერა 25 

ბავშვი და 66 მოზარდი; ერთდროულ;ად სტაციონარულ მკ-ზე იმყოფებოდა საშ. 25-30 პაციენტი და 5-

14 ბავშვი; მაისში მიიღეს 17 ბავშვი და 96 მოზრდილი, გაეწერა 15 ბავშვი და 69 მოზრდილი; 

ერთდროულად სტაციონარულ მკურნალობას გადის საშუალოდ 25-30 მოზრდილი და 5-14 ბავშვი.  
457პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ 2019 წლის 22-25 აპრილს განხორციელებული ვიზიტისას, 

აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში პაციენტების 

ფსიქიატრიულ დახმარებას 8 ფსიქიატრი წარმართავდა, რომელსაც 3 რეზიდენტი ეხმარებოდა, 

შესაბამისად, ერთ ფსიქიატრს უხდებოდა დაახლოებით 75 როგორც ქრონიკული, ასევე, მწვავე 

ფსიქიატრიული შემთხვევის მართვა და 8 დღეში ერთხელ 24-საათიანი მორიგეობა. ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: https://www.ombudsman.ge/res/docs/2019101014124916439.pdf 

[ბოლოს ნანახია: 16.07.21].  
458მონიტორინგის ვიზიტის პერიოდისთვის დაწესებულებაში მკურნალობას 559 ბენეფიციარი 

გადიოდა.  

 

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2019101014124916439.pdf
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დასაქმებულია 1 სოციალური მუშაკი და  ბენეფიციართა და პაციენტთა  უფლებების 

დაცვის სამსახურის 2 სპეციალისტი. დაწესებულებაში კადრების დეფიციტზე 

მიუთითებდნენ, როგორც თანამშრომლები, ისე პაციენტები. აღსანიშნავია, რომ 

მონიტორინგის დროს სტაციონარში იმყოფებოდა 559 პაციენტი, მაშინ როდესაც 

დაწესებულების ლიმიტი შეადგენს 540-ს, რაც მიუთითებს სტაციონარის 

გადატვირთულობაზე.  

სურამის ფსიქიატრიულ კლინიკაში, ვიზიტის დროს 95 პაციენტი იმყოფებოდა. 

დაწესებულებას ჰყავს ერთი ფსიქოლოგი, რომელსაც მხოლოდ ფსიქოდიაგნოსტიკური 

მიმართულებით მუშაობა ევალება. დაწესებულებაში ასევე დასაქმებულია ერთი 

სოციალური მუშაკი და ერთი შრომა-თერაპიის ინსტრუქტორი. პაციენტებთან არ 

მიმდინარეობს ინდივიდუალური მუშაობა და მათთვის შესაბამისი სარეაბილიტაციო 

გეგმების შედგენა, რის მიზეზადაც თანამშრომლები და მენეჯერები დროის სიმწირეს, 

დატვირთულ გრაფიკსა და სპეციალისტების ნაკლებობას ასახელებენ.  

 პერსონალის კვალიფიკაცია და გადამზადების პრობლემა 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში პრობლემურია პერსონალის კვალიფიკაცია და მათი 

გადამზადების საკითხი. ფსიქიატრიული დაწესებულებების პერსონალი საჭიროებს 

გადამზადებას ისეთ საკითხებში, როგორიცაა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე 

მორგებული გეგმების შემუშავება, მულტიდისციპლინური მუშაობა, პაციენტთა 

უფლებები, დეესკალაციის ტექნიკა, აღდგენაზე დაფუძნებული მიდგომა და 

თანამედროვე ფსიქიატრია. სამწუხაროდ, არსებული მდგომარეობით, 

დაწესებულებებში ფსიქიატრიული შემთხვევის მართვა და პაციენტზე ზრუნვა 

მხოლოდ პრაქტიკული გამოცდილების ხარჯზე, ხშირად, ეროვნული და საერთაშორისო 

სტანდარტების არცოდნითა და დარღვევით მიმდინარეობს. აღსანიშნავია ისიც, რომ 

პერსონალის უმრავლესობას არ აქვს სამუშაო აღწერილობა, ბუნდოვანია მათი 

წარმოდგენა მოვალეობებზე, არ ხდება მათი მუშაობის შეფასება და მონიტორინგი.  

დაწესებულებები არ ზრუნავენ თანამშრომლების კვალიფიკაციის გაზრდაზე 

თანამედროვე მიდგომებში, ასევე არ ეწყობა ხელი  განგრძობით განათლებას. არც 

სუპერვიზიის მექანიზმი არსებობს, რომელიც ხელს შეუწყობდა სპეციალისტების 

განგრძობით განათლებას და შემთხვევების ეფექტიან მართვას. 

სახალხო დამცველი მოუწოდებს სამინისტროს გადადგას აქტიური ნაბიჯები, რათა 

წაახალისოს და ხელი შეუწყოს ფსიქიატრიული დაწესებულებებისთვის პროფესიული 

განვითარების პროგრამების შემუშავებას, მათ შორის, კვალიფიციური ტრენინგ 

პროგრამების დანერგვასა და მათ ხელმისაწვდომობას.   

უფლებამოსილების არაჯეროვანი შესრულება  

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მონიტორინგის ვიზიტისას ასევე შესამჩნევი იყო 

პერსონალის მხრიდან მასზე დაკისრებული მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულება. აქ 

საუბარია ისეთი ფუნქციების შეუსრულებლობაზე, რომლებიც პირდაპირ არის 

გაწერილი კანონმდებლობით და წარმოადგენს პერსონალის ვალდებულებას. კერძოდ, 

დაწესებულებაში მოთავსებული პაციენტების უმრავლესობას არ მიეწოდება სრული, 

ობიექტური, დროული და გასაგები ინფორმაცია თავისი დაავადების, მკურნალობისა 
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და სამკურნალო საშუალებების გვერდითი ეფექტების შესახებ;459 პაციენტებს არ აქვთ 

ინფორმაცია მათი უფლებებისა და მოვალეობის შესახებ.460 უფრო მეტიც, ხშირ 

შემთხვევაში, ადგილი აქვს უფლებების უკანონო, თვითნებურ და დაუსაბუთებელ 

შეზღუდვას.461  

აღსანიშნავია ისიც, რომ პერსონალის ნაკლებობა და მცირე რესურსები ვერ 

გაამართლებს იმ ფაქტს, რომ რიგ დაწესებულებებში საერთოდ არ მიმდინარეობს 

ფსიქოსოციალური აქტივობები, ხოლო იქ, სადაც მიმდინარეობს, შედეგზე არ არის 

ორიენტირებული. სპეციალისტების მხრიდან არ ხდება პაციენტებთან აქტიური 

კომუნიკაცია, მათი საჭიროებების გამოვლენა, ინდივიდუალური და ჯგუფური 

მუშაობების დაგეგმვა და პაციენტთა მოტივაციის ამაღლებაზე მუშაობა. პერსონალის 

გარკვეული ნაწილი, ხშირ შემთხვევაში, არაპროფილური საქმიანობით არის 

დაკავებული.462 ამასთანავე,  მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ დაწესებულებას463 აქვს 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ოთახები, ისინი რეგულარულად არ გამოიყენება. 

მაგალითად, „ბათუმის სამედიცინო ცენტრის“ ფსიქიატრიულ განყოფილებებში 

მოქმედი სხვადასხვა თერაპიის (ერგოთერაპია, არტთერაპია, ფსიქოთერაპია.) 

სივრცეები მოწესრიგებულია, აღჭურვილია შესაბამისი სამუშაო მასალით: საღებავით, 

ქაღალდით, საკანცელარიო ნივთებით, სახატავი და საქსოვი მასალებით, თუმცა, 

თერაპიაში ჩართული პაციენტების რაოდენობა საკმაოდ მწირია. ამასთანავე, 

მიუხედავად იმისა, რომ დაწესებულებას ჰყავს სხვადასხვა მიმართულების 

სპეციალისტები (ფსიქოლოგი-არტთერაპევტი; ფსიქოლოგი; ერგოთერაპევტი; 

სოციალური მუშაკი), არ მიმდინარეობს მუშაობა პაციენტების დამოუკიდებელი 

ცხოვრებისთვის აუცილებელი უნარების განსავითარებლად. აღსანიშნავია, რომ 

სოციალური მუშაკის სამუშაო დროის მნიშვნელოვანი ნაწილი პაციენტებისთვის 

ტელეფონით მათთვის სასურველ პირებთან კომუნიკაციაში დახმარებასა და სხვა 

სოციალური საკითხების მოგვარებას ხმარდება. დაწესებულებაში აშკარაა 

ფსიქოლოგების ნაკლებობა. ამასთანავე, დაწესებულების ფსიქოლოგები უფრო მეტად 

განსაზღვრავენ თერაპევტების მუშაობის ძირითად პრინციპებსა და მათი აქტივობების 

შინაარსს და ნაკლებად არიან დაკავებულნი პაციენტებთან უშუალოდ მუშაობით.   

დაბალი ანაზღაურება და არახელსაყრელი სამუშაო პირობები 

მონიტორინგის ჯგუფის შეფასებით, დაწესებულებაში კვალიფიციური კადრების 

ნაკლებობის ერთ-ერთ მიზეზი დაბალი ანაზღაურება და არახელსაყრელი სამუშაო 

პირობებია. კვალიფიციური პერსონალის არასაკმარისი რაოდენობა ამცირებს 

პერსონალის მხრიდან პაციენტებზე სათანადო მეთვალყურეობას, ზრდის ძალადობის 

რისკებს და ვერ უზრუნველყოფს პაციენტებისთვის სათანადო ბიოფსიქოსოციალური 

დახმარების მიწოდებას. აღსანიშნავია, რომ დაწესებულებების მომსახურე პერსონალი 

უკმაყოფილებას გამოხატავდა მათი სამუშაო პირობებისა და დაბალი ანაზღაურების 

გამო. ფსიქიატრიული დაწესებულებების თანამშრომლები არ სარგებლობენ 

 
459 დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ თავი: ფსიქიატრიული დახმარება.  
460 გამოკითხული პაციენტების უმრავლესობას არ ჰქონდა ინფორმაცია საკუთარი უფლებების 

შესახებ. 
461 დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ პაციენტთა სამართლებრივი დაცვის გარანტიების თავი.  
462 მაგალითად, ,,აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში’’ 

ფსიქოლოგებს ევალებათ საჩივრის ყუთების გახსნა და წერილების განხილვა, რაც სოციალური 

მუშაკის კომპეტენციაში უნდა შედიოდეს და არა ფსიქოლოგის. 
463 ბათუმის სამედიცინო ცენტრი; თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი.  
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დაზღვევით, 24-საათიან გრაფიკზე მყოფი თანამშრომლებისთვის ასევე არ არის 

უზრუნველყოფილი კვება. რიგ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში პრობლემურია 

თერაპიული აქტივობებისთვის სივრცის არარსებობაც.  

„№5 კლინიკური საავადმყოფოს ფსიქიატრიულ დეპარტამენტში“ ბავშვებისა და 

ზრდასრული პაციენტებისათვის არ არის სივრცე თერაპიული აქტივობებისთვის, 

საჭიროებენ როგორც სივრცის გამოყოფა-მოწყობას, ისე ინვენტარს თერაპიული 

აქტივობების ორგანიზებისათვის. „აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში“ მიმდინარე სარემონტო და 

სარეაბილიტაციო  სამუშაოების გამო, ვერ ხერხდება თერაპიული გარემოს ორგანიზება 

და პაციენტებთან შესახვედრად, ძირითადად, ფლიგელებზე არსებულ ექიმის ოთახს, 

ხოლო ჯგუფური შეხვედრებისთვის - სასადილო სივრცეს იყენებენ. სურამის 

ფსიქიატრიულ კლინიკაში ფსიქოლოგს არ აქვს სამუშაო ოთახი კონფიდენციალური 

შეხვედრებისთვის და ინდივიდუალური მუშაობისთვის.  

სახალხო დამცველს მნიშვნელოვნად მიაჩნია, რომ დაწესებულებებმა მიმართონ ახალი 

კადრების მოზიდვის აქტიურ პოლიტიკას. ამასთანავე, ახალი კადრების მოზიდვისა და 

დასაქმების პარალელურად, მნიშვნელოვანია, რომ დაწესებულებებში შეინარჩუნონ 

კვალიფიციური კადრები. ამისათვის აუცილებელია, რომ რთული და შრომატევადი 

სამუშაოს დასაბალანსებლად, დაწესებულების პერსონალის ანაზღაურება და სამუშაო 

პირობები იყოს ხელსაყრელი. აქედან გამომდინარე, სახალხო დამცველი სამინისტროს 

მოუწოდებს შეისწავლოს დაწესებულებებში არსებული ფინანსური რესურსები და 

აღმოფხვრას დაწესებულების პერსონალისთვის სამუშაო პირობების გაუმჯობესების 

ხელშემშლელი ფაქტორები. 

 

რეკომენდაციები  

პაციენტთა დაცვა ძალადობისგან, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობისგან 

რეკომენდაციები 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 

გათვალისწინებული ძალადობის მსხვერპლი პაციენტებისთვის შესაბამისი 

ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევის ვალდებულება 

➢ სამინისტრომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მონიტორინგის ჩატარების გზით 

გამოავლინოს და აღკვეთოს პერსონალის მხრიდან პაციენტებზე ძალადობის 

ფაქტები, მათ შორის, ინექციებისა და მედიკამენტების, ძალით, ნების 

საწინააღმდეგოდ გაკეთება 
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➢ სამინისტრომ შეიმუშაოს და დანერგოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 

პერსონალის პაციენტებთან ურთიერთობის დეტალური ინსტრუქცია, რომელიც 

უნდა მოიცავდეს პაციენტის უფლებების დაცვისა და ხარისხიანი ფსიქიატრიული 

დახმარების გაწევის სტანდარტებს  

➢ სამინისტრომ უზრუნველყოს ფსიქიატრიული დაწესებულებების 

პერსონალისთვის სწავლების ჩატარება, 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 განხორციელებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების 

გამომუშავებას 

➢ შეისწავლოს და აღმოფხვრას „აკად. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა“ და შპს „ბათუმის სამედიცინო ცენტრში“ 

პაციენტთა ხანგრძლივი დროით სხვა პაციენტებისგან განცალკევების პრაქტიკა. 

შეზღუდვის მეთოდები 

წინადადება საქართველოს პარლამენტს: 

➢ „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 მინიმუმადე დაიყვანონ 

სიტუაციის ესკალაციის რისკები და შესაბამისად, საჭირო აღარ გახდეს 

უკიდურესი ზომების მიღება  

➢ „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით მკაფიოდ 

განისაზღვროს, ნებაყოფლობით მკურნალობაზე მყოფი პაციენტის მიმართ 

შეზღუდვის მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში დაწესებულებების მიერ 

სავალდებულოდ გასატარებელი ღონისძიებები და პაციენტის სამართლებრივი 

სტატუსის გადასინჯვის პროცედურები და მათი დაუცველობის შემთხვევაში, 

შესაბამისი სანქცია.  

რეკომენდაციები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს: 

➢ შემუშავდეს და დაინერგოს ფსიქიატრიული დაწესებულებებისთვის 

სავალდებულო, კრიზისული შემთხვევების პრევენციისა და მართვის შიდა 

სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რათა დაწესებულებებმა მინიმუმადე დაიყვანონ 

სიტუაციის ესკალაციის რისკები და შესაბამისად, საჭირო აღარ გახდეს 

უკიდურესი ზომების მიღება 
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➢ სამინისტრომ მონიტორინგის გზით 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. 

პაციენტთა სამართლებრივი დაცვის გარანტიები 

წინადადებები საქართველოს პარლამენტს: 

➢ „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 და რა ვადით დაიშვება, და როგორ შეიძლება ამ 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება) 

➢ „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონში შევიდეს ცვლილება 

და მკაფიოდ გაიმიჯნოს სტაციონარში მოთავსების თაობაზე ინფორმირებული 

თანხმობა და მკურნალობის თაობაზე ინფორმირებული თანხმობა. 

რეკომენდაციები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს: 

➢ შეისწავლოს ფორმალურად ნებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების 

მიმღები პაციენტების რეალური ნების საწინააღმდეგოდ ჰოსპიტალიზაციის 

შემთხვევები და მიიღოს ყველა საჭირო ზომა სტაციონარიდან იმ პაციენტების 

დაუყოვნებლივ გასაწერად, რომელთა მიმართაც არ არსებობს არანებაყოფლობითი 

ფსიქიატრიული დახმარების პროცედურის გამოყენების სამართლებრივი 

საფუძველი 

➢ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის 

ცენტრიდან (112), ფსიქიატრიული შემთხვევების თაობაზე შემოსულ 

შეტყობინებებზე რეაგირებისთვის გაგზავნილი გადაუდებელი სამედიცინო 

დახმარების ეკიპაჟებისთვის შეიმუშაოს დარწმუნების გზით პაციენტის 

ფსიქიატრიულ დახმარებაზე დაყოლიების, ფსიქიატრიულ სტაციონარში 

არანებაყოფლობით მოთავსების საჭიროების განსაზღვრისა და პაციენტის 

უფლებების განმარტების შესახებ დეტალური ინსტრუქცია 

➢ შემუშავდეს და მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდეს ფსიქიატრიულ სტაციონარში 

მოთავსებაზე ინფორმირებული 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 
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➢ ცვლილებები შევიდეს მინისტრის ბრძანებაში,464 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 

➢ შემუშავდეს და მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდეს ფსიქიატრიული 

დაწესებულებებისთვის სავალდებულო, განცხადების/საჩივრის გაგზავნის 

ხელმისაწვდომი, მარტივი და კონფიდენციალური ჰოსპიტალშიდა და 

ჰოსპიტალგარე  პროცედურები 

➢ 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 

რეალიზება,  ხანმოკლე დროით დატოვოს სტაციონარი, თუ არ არსებობს ექიმის მიერ 

ამ უფლების უკიდურესი აუცილებლობის გამო შეზღუდვის თაობაზე მიღებული 

გადაწყვეტილება 

➢ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, უზრუნველყოს პაციენტის და მნახველის 

შეხვედრა ეპიდემიური ნორმების დაცვით. 

რეკომენდაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს: 

➢ აღმოფხვრას ფსიქიატრიული სტაციონარებიდან გაქცეული ნებაყოფლობით 

მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების სტაციონარში დაბრუნების პრაქტიკა. 

უსაფრთხო და თერაპიული გარემო 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის მინისტრს:  

➢ მიიღოს ყველა ზომა, რათა სისტემური მონიტორინგის გზით გაკონტროლდეს 

ფსიქიატრიული დაწესებულებების პირობების შესაბამისობა სამედიცინო 

საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის 

გაცემის შესახებ დებულებით დადგენილ სტანდარტებთან 

➢ მიიღოს ყველა ზომა, მათ შორის, ფინანსური რესურსის გამოყოფით, რათა 

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში აღმოიფხვრას პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმის 2021 წლის ანგარიშში უსაფრთხო და თერაპიული გარემოს კუთხით 

მითითებული პრობლემები.  

 
464 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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ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის მინისტრს: 

➢ 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  

➢ ხელი შეუწყოს ფსიქიატრიული დაწესებულებების ხელმძღვანელობას, რომ 

პაციენტებსა და  პერსონალს მიაწოდონ სრულყოფილი ინფორმაცია ვაქცინაციის 

პროგრამის, მისი სარგებლისა და გვერდითი ეფექტების შესახებ, რათა 

უზრუნველყოფილი იყოს პაციენტებისა და პერსონალის ნებაყოფლობითი 

ვაქცინაცია 

➢ შეისწავლოს დაწესებულებების მიერ „ფსიქიკური ჯანმრთელობა და COVID-19“ 

კლინიკური პრაქტიკის რეკომენდაციით (გაიდლაინი) დადგენილი 

რეკომენდაციების შესრულება, მათ შორის: 

• COVID-19-თან დაკავშირებული საინფორმაციო პოსტერების პაციენტთათვის 

ხელმისაწვდომ ადგილას განთავსება 

• დაწესებულების პერსონალის მიერ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების  

გამოყენება 

• ხელების მინიმუმ 70%-იან სადეზინფექციო ხსნარზე პაციენტების წვდომა 

პერსონალის მეთვალყურეობით  

• დაწესებულებების სანიტარიულ-ჰიგიენური კვანძების თხევადი და მშრალი 

საპნით მომარაგება 

• პაციენტის მნახველთან შეხვედრის დროს პაციენტისა და მნახველის 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით აღჭურვა და დისტანციის დაცვა.   

ფსიქიატრიული დახმარება - ანტიფსიქოზური მედიკამენტებით მკურნალობა 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის მინისტრს:  

➢ შეისწავლოს, მიეწოდება თუ არა პაციენტებს მკურნალობის შესახებ ინფორმაცია  

რეგულარულად მათთვის გასაგებ ენაზე 

➢ დაავალოს სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების 

სააგენტოს, შეისწავლოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ანტიფსიქოზური 

მედიკამენტების გამოყენებისა და თანმდევი გვერდითი ეფექტების მართვის 

პრაქტიკა 

➢ დროულად აღმოიფხვრას მედიკამენტ „ციკლოდოლის“ მომარაგების პრობლემა, 

რათა ფსიქიატრიულმა დაწესებულებებმა შეძლონ გვერდითი ეფექტების 

სამართავად მისი გამოყენება 

➢ უზრუნველყოს ფსიქიატრიული დაწესებულებების თანამშრომელთა სწავლება, 

რათა შეძლონ, ამოიცნონ „კლოზაპინის“ გვერდითი ეფექტები, რომელთაც, 

შესაძლოა, ლეტალური შედეგი გამოიწვიონ 
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➢ შესაბამის სამსახურს დაავალოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში სამედიცინო 

ბარათების რეგულარული შემოწმება, რათა სტაციონარული სამედიცინო ბარათები 

ნაწარმოები იყოს ქვეყანაში არსებული მოთხოვნების465 შესაბამისად. 

ფსიქიატრიული დახმარება - ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია  

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის მინისტრს:  

➢ შევიდეს ცვლილება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამაში, რათა მოკლევადიან 

მკურნალობაზე მყოფი პაციენტებისთვისაც ხელმისაწვდომი გახდეს 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კომპონენტი 

➢ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებთან ურთიერთანამშრომლობით უზრუნველყონ 

სერვისის მომხმარებლებისთვის ისეთი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის 

პროგრამების დანერგვა, რომლებიც ორიენტირებული იქნება აღდგენაზე და ხელს 

შეუწყობს პირის დამოუკიდებელ ცხოვრებას და ჩართულობას საზოგადოებრივი 

ცხოვრების ყველა სფეროში  

➢ უზრუნველყოს დაწესებულებებში დასაქმებული სოციალური მუშაკების როლის 

ზრდა, რათა სოციალურ მუშაკებს ჰქონდეთ თემში არსებული პროგრამების 

მოძიებისა და პაციენტებისთვის გაცნობის  ვალდებულება. 

სომატური ჯანმრთელობა 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის მინისტრს:  

➢ გადაიხედოს სომატური ჯანმრთელობის მომსახურების დაფინანსების არსებული 

მოდელი, რათა სომატური (ფიზიკური) ჯანმრთელობის პრობლემების არსებობის 

შემთხვევაში, ფსიქიატრიულ სტაციონარში მოთავსებული პაციენტები სრულად და 

დროულად იყვნენ უზრუნველყოფილნი საჭირო სამედიცინო, მათ შორის, 

სტომატოლოგიური, მომსახურებით, ამ მიზნით, ა) გათვალისწინებული იყოს 

პაციენტთა ტრანსპორტირების ხარჯები; ბ) საჭიროების შემთხვევაში 

დაწესებულებებში ექიმი თერაპევტის ან ოჯახის ექიმის დაქირავების ხარჯები; გ) 

მკაფიოდ განისაზღვროს გეგმური სამედიცინო მომსახურების სრულად 

ანაზღაურების  საკითხი   

➢ სამინისტროს შესაბამის ერთეულს დაავალოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში 

ან/და ფსიქიატრიული დაწესებულებებიდან სხვა სამოქალაქო სექტორის 

კლინიკებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გადაყვანილი და 

გარდაცვლილი პაციენტების შესახებ სტატისტიკის წარმოება, მათ შორის,  

გარდაცვალების მიზეზებისა და გარდაცვალების ადგილის მითითებით 

➢ შევიდეს ცვლილება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამაში და ქვეყანაში 

არსებული გაიდლაინების შესაბამისად, გათვალისწინებული იყოს 

 
465 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 19 მარტის 

№108/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სამედიცინო დაწესებულებებში სტაციონარული სამედიცინო 

დოკუმენტაციის  წარმოების წესი. 
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მედიკამენტების გვერდითი ეფექტების მართვა შესაბამისი გამოკვლევებისა და 

კონსულტაციების გზით 

➢ უზრუნველყოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში აგრანულოციტოზის,466 

ნივთიერებათა ცვლის პროცესების და განსაკუთრებით, ჰიპერგლიკემიის467 

განვითარების რისკის კლინიკურ-ლაბორატორიული დინამიკური შეფასება, ასევე, 

ლეიკოციტების468 კონტროლი მედიკამენტების გვერდითი მოვლენების სამართავად 

➢ უზრუნველყოს დაწესებულებაში მოთავსებული პაციენტებისთვის სკრინინგული 

გამოკვლევების ჩატარება 

➢ უზრუნველყოს თერაპევტის მიერ ყველა პაციენტის კონსულტირება 

დაწესებულებაში მოთავსებისთანავე.  

 

პერსონალის სამუშაო პირობები და კვალიფიკაცია 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის მინისტრს:  

➢ შეისწავლოს დაწესებულებებში არსებული ფინანსური მდგომარეობა და 

დაწესებულებებთან თანამშრომლობისა და ხელშეწყობის გზით უზრუნველყოს:  

o დაწესებულებების სტაციონარულ განყოფილებებში დღისა და ღამის 

განმავლობაში მომუშავე პერსონალის რაოდენობის გაზრდა  

o დაწესებულებების თანამშრომელთა ანაზღაურების გაზრდა და მათი 

უზრუნველყოფა დაზღვევით  

o დაწესებულებებში ფსიქოსოციალური მიმართულებით მომუშავე 

სპეციალისტებისათვის შესაბამისად აღჭურვილი თერაპიული სივრცეების 

შექმნა  

o დაწესებულებაში 24-საათიან გრაფიკზე მყოფი თანამშრომლებისთვის კვების 

უზრუნველყოფა   

➢ ხელი შეუწყოს ფსიქიატრიული დაწესებულებებისთვის პროფესიული 

განვითარების პროგრამების შემუშავებას, მათ შორის, კვალიფიციური ტრენინგ 

პროგრამების დანერგვასა და მათზე წვდომას.  

 

  

 
466 სისხლში ლეიკოციტების (სისხლის თეთრი უჯრედები) რიცხვის შემცირება.  
467 სისხლში შაქრის მაღალი დონე.  
468 სისხლის თეთრი უჯრედები. 
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5. ადამიანის უფლებები თავდაცვის სფეროში   

5.1. შესავალი  

 

თავდაცვის სფეროში საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის 

ეროვნული მექანიზმის (დეპარტამენტის) მიზანია წვევამდელთა  და ნებისმიერი 

რანგის სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებრივი მდგომარეობის შემოწმება 

პრევენციული ვიზიტების საშუალებით. ამ მიზნით, 2021 წელს, მონიტორინგის 

ფარგლებში ვიზიტით ვიმყოფებოდით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 8 

სამხედრო ნაწილში;469 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 3 

გასამხედროებულ ქვედანაყოფში;470 ასევე, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 

პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური 

უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის 5 განყოფილებაში.471  

მონიტორინგის ვიზიტების დროს, შევისწავლეთ სამხედრო ნაწილებში არსებული 

მატერიალური პირობები, გადავამოწმეთ დოკუმენტაცია და ინდივიდუალურად 

გავესაუბრეთ სამხედრო მოსამსახურეებს (ჯამში, საქართველოს თავდაცვის ძალებში 

გამოიკითხა 85 სამხედრო მოსამსახურე, ამათგან - 22 ვადიანი სამხედრო მოსამსახურე 

და 11 ქალი სამხედრო მოსამსახურე; შინაგან საქმეთა სამინისტროს ობიექტების დაცვის 

დეპარტამენტის გასამხედროებულ ქვედანაყოფებში გამოიკითხა - 9 ვადიანი 

სამხედრო მოსამსახურე, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე დაცვის 

განყოფილებებში გამოიკითხა - 11 ვადიანი სამხედრო მოსამსახურე). მონიტორინგი 

ჩატარდა წინასწარ შემუშავებული, სპეციალური ინსტრუმენტის გამოყენებით.  

საქმიანობის სიახლე იყო ის ფაქტი, რომ მონიტორინგის შედეგების პირველადი 

გამოკვეთისთანავე, სხვადასხვა საკითხის გადაუდებლობიდან გამომდინარე, 

საქართველოს სახალხო დამცველმა რამდენჯერმე მიმართა საქართველოს თავდაცვის 

მინისტრს სასწრაფოდ შესასრულებელი რეკომენდაციებით. 

სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებას, 

რომლის მიხედვითაც, საქართველოს თავდაცვის ძალებში ქართული ენის არმცოდნე 

სამხედრო მოსამსახურეთა თარჯიმნით მომსახურების უზრუნველსაყოფად, 

საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებში, 2021 წლის ნოემბრიდან დაემატა 

6 თარჯიმნის შტატგარეშე შრომითი ხელშეკრულების რაოდენობრივი კვოტა შემდეგი 

 
469 საქართველოს თავდაცვის ძალების: სპეციალური ოპერაციების ძალების სპეციალური ოპერაციების 

ბატალიონი „დასავლეთი“; ეროვნული გვარდიის მე-10 კადრირებული ბრიგადა; დასავლეთის 

სარდლობის მე-2 ქვეითი ბრიგადა; დასავლეთის სარდლობის მე-3 ქვეითი ბრიგადა;  დასავლეთის 

სარდლობის მე-6 საარტილერიო ბრიგადა; ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის ცენტრალური 

საკომანდო პუნქტი; საჰაერო თავდაცვის ბრიგადის საზენიტო-სარაკეტო ბატალიონი; ეროვნული 

გვარდიის მე-20 კადრირებული ბრიგადის საველე ბანაკი პალდო. 
470 შსს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის: მე-3 სამმართველოს მე-2 განყოფილების მე-2 

ქვეგანყოფილება; მე-3 სამმართველოს პირველი განყოფილების პირველი ქვეგანყოფილება; მე-2 

სამმართველოს პირველი განყოფილების მე-3 ქვეგანყოფილება. 
471 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და 

ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის მე-2; მე-3; მე-8; მე-

14 და მე-17 განყოფილებები. 
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განაწილებით: თავდაცვის ძალების ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობაში - 2 

თარჯიმანი (1 აზერბაიჯანული ენის და 1 სომხური ენის თარჯიმანი); თავდაცვის 

ძალების წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობაში - 2 თარჯიმანი (1 

აზერბაიჯანული ენის და 1 სომხური ენის თარჯიმანი); თავდაცვის ძალების ჯარების 

ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობაში - 2 თარჯიმანი (1 აზერბაიჯანული ენის 

და 1 სომხური ენის თარჯიმანი).472 საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებში 

თარჯიმნის შტატის დაშვებას, სახალხო დამცველი, წლების განმავლობაში მოითხოვდა 

რეკომენდაციით. 

5.2. საქართველოს თავდაცვის ძალები 

5.2.1.  არასათანადო მოპყრობისგან დაცვა 

საანგარიშო პერიოდში, სამხედრო ნაწილებში განხორციელებული ვიზიტების 

შედეგად, სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფს არ მიუღია ინფორმაცია სამხედრო 

მოსამსახურის მიმართ ზემდგომი ან სხვა სამხედრო მოსამსახურის მხრიდან 

განხორციელებული ძალადობის შესახებ, თუმცა გაირკვა, რომ გასული წლების 

მსგავსად, კვლავ სისტემური პრობლემაა სამხედრო მოსამსახურეების არაფორმალური 

და კოლექტიური დასჯის პრაქტიკა.473  

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს თავდაცვის ძალების სპეციალური 

ოპერაციების ძალების სპეციალური ოპერაციების ბატალიონში, „დასავლეთი“, 

საქართველოს თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდიის მე-10 კადრირებულ 

ბრიგადაში, ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის ცენტრალურ საკომანდო 

პუნქტში და საჰაერო თავდაცვის ბრიგადის საზენიტო-სარაკეტო ბატალიონში, ვადიანი 

სამხედრო მოსამსახურეების მხრიდან დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის 

შემთხვევაში, დასჯის მიზნით, სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე,474 მათ 

ავალდებულებენ, დამატებითი ფიზიკური აქტივობების შესრულებას (სირბილი, 

აზიდვა, ბუქნები), ასევე, აიძულებენ, დარჩნენ სამხედრო ნაწილში. ვადიანი სამხედრო 

მოსამსახურეების განმარტებით,  არაფორმალური დასჯის სახით რიგგარეშე ფიზიკურ 

დატვირთვას (სირბილი, აზიდვა, ბუქნები) სისტემატური ხასიათი აქვს პირველადი 

სამხედრო მომზადების (კარანტინის) პერიოდში.  

გარდა ამისა, ვიზიტების შედეგად, ჯგუფმა დაადგინა, რომ არაფორმალური დასჯის 

მეთოდების გამოყენებას, ადგილი აქვს საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეების 

მიმართაც, საქართველოს თავდაცვის ძალების მე-6 საარტილერიო, მე-2 და მე-3 ქვეითი 

 
472 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 2021 წლის 18 ნოემბრის № MOD 22101211965 წერილი. 
473 იხილეთ საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის ანგარიში საქართველოს სახალხო 

დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 

მდგომარეობის შესახებ. გვ. 421. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:  

<https://ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf>. [ბოლოს ნანახია: 23.12.21] 
474 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეთა სამხედრო 

სადისციპლინო წესდების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 17 მარტის № 124 

დადგენილება განსაზღვრავს, თუ რომელი ქმედება წარმოადგენს დისციპლინურ გადაცდომას და რა 

სახის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა უნდა გამოიყენებოდეს. წესდება არ ითვალისწინებს 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომად დამატებითი ფიზიკური აქტივობის შესრულებას ან 

სამხედრო ნაწილში მათი ნების საწინააღმდეგოდ დატოვებას. 

https://ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf


199 
 

ბრიგადებში. კერძოდ, საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეების მხრიდან 

დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში, დასჯის მიზნით, ვადიანი 

სამხედრო მოსამსახურეების მსგავსად, სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ, მათაც 

აიძულებენ სამხედრო ნაწილში დარჩენას. 

აღსანიშნავია, რომ გასული წლების მსგავსად, კვლავ პრობლემად რჩება ვადიანი 

სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ უკანონო დასჯის პრინციპის - „ერთი ყველასთვის, 

ყველა ერთისთვის“ გამოყენება, რაც, თავის მხრივ, გულისხმობს, რომ ერთი სამხედრო 

მოსამსახურის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში, 

არაფორმალურად მასთან ერთად, მთელი ოცეული ისჯება. 

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციებში (შემდგომში - კომიტეტი) 

აღნიშნულია, რომ სამხედრო დისციპლინა უნდა ხასიათდებოდეს სამართლიანობით და 

უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პროცედურული გარანტიები. კომიტეტის 

რეკომენდაციით, სამხედრო მოსამსახურის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის 

შემთხვევაში, მის მიმართ დისციპლინური სახდელის დაკისრება უნდა 

განიხილებოდეს მხოლოდ დისციპლინური წარმოების ფარგლებში და გადაცდომის 

დადასტურების შემთხვევაში, შეიძლება დაეკისროს მხოლოდ კანონმდებლობით 

განსაზღვრული დისციპლინური სახდელი.475 ამასთანავე, დისციპლინური წარმოების 

დაწყებისთანავე, უნდა მოხდეს სამხედრო მოსამსახურის სათანადო ინფორმირება და 

მას უნდა ჰქონდეს დისციპლინურ საქმისწარმოებაში მონაწილეობისა და 

გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესაძლებლობა.476 კომიტეტი საგანგებოდ აღნიშნავს, 

რომ დაუშვებელია სამხედრო მოსამსახურეების კოლექტიური და არაფორმალური 

დასჯის პრაქტიკა, მათ შორის, არასამუშაო საათებში სამხედრო ნაწილის დატოვების 

უფლების არაგონივრული შეზღუდვა და იძულებითი შრომა.477 ზემოაღნიშნულიდან 

გამომდინარე, სახალხო დამცველის შეფასებით, არაფორმალური დასჯის მიზნით, 

სამხედრო მოსამსახურის სამხედრო ნაწილში დარჩენის დავალდებულება, უკანონო 

ქმედებაა და  იწვევს სამხედრო მოსამსახურეების თავისუფალი მიმოსვლის უფლების 

უკანონო შეზღუდვას.478   

რაც შეეხება არაფორმალური, ინდივიდუალური და კოლექტიური დასჯის სახით 

დამატებითი ფიზიკური აქტივობების შესრულებას, გამოკითხული სამხედრო 

მოსამსახურეების განმარტებით, ასეთი დამატებითი ფიზიკური აქტივობების 

შესრულება მათთვის განსაკუთრებულ სირთულეს არ წარმოადგენს და არ ლახავს მათ 

ღირსებას. მიუხედავად ამისა, სახალხო დამცველის შეფასებით, ამგვარი ქმედება 

უკანონო პრაქტიკაა, რომელიც ქმნის არასათანადო მოპყრობის რისკებს, ვინაიდან 

კონკრეტულ შემთხვევებში, სამხედრო მოსამსახურის ჯანმრთელობის მდგომარეობის, 

ფიზიკური შესაძლებლობების, მისი სუბიექტური აღქმის, ფიზიკური აქტივობის 

 
475 ევროპის საბჭო: მინისტრთა კომიტეტი, მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2010)4 წევრ 

სახელმწიფოებს, შეიარაღებული ძალების წევრების ადამიანის უფლებების შესახებ, მე-19 პუნქტი, 

2010 წლის 24 თებერვალი, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:  

https://www.refworld.org/docid/506979172.html [ბოლოს ნანახია: 23.12.21].  
476  იქვე. 21-ე პუნქტი. 
477  იქვე. მე-16 და მე-18 პუნქტები.  
478 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 14. 

https://www.refworld.org/docid/506979172.html
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სირთულის და ფორმის გათვალისწინებით, ასეთი სასჯელის გამოყენებამ შეიძლება 

გამოიწვიოს იმაზე მეტი სტრესი და ტანჯვა, ვიდრე ეს დაკავშირებულია სამხედრო 

სამსახურთან და მიაღწიოს არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის 

მინიმალურ ზღვარს.479 

სამხედრო მოსამსახურეების არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის მდგომარეობის 

მხრივ, საგულისხმოა, რომ სამხედრო ნაწილებში განხორციელებული ვიზიტების დროს, 

სამხედრო მოსამსახურეები არ ფლობდნენ ინფორმაციას საკუთარ უფლებებზე, 

გასაჩივრების პროცედურებზე და არ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ დაუშვებელია 

საჩივრის შეტანის გამო სამხედრო მოსამსახურის დასჯა ან დევნა.480 ამასთანავე, 

ფაქტობრივად, ყველა სამხედრო ნაწილში შეინიშნება ინსტიტუციური კულტურის 

ნიშნები, რაც მნიშვნელოვნად აბრკოლებს ეფექტიანი გასაჩივრების მექანიზმის 

არსებობას. კერძოდ, თავდაცვის ძალებში არსებული არაფორმალური წესების 

მიხედვით, საჩივრის შეტანა მიუღებელ საქციელად მიიჩნევა. ამ წესების დაუცველობა 

იწვევს სამხედრო მოსამსახურის რეპუტაციის შელახვას და სხვების თვალში 

პატივისცემის დაკარგვას. მასთან ყოველგვარი ურთიერთობა სხვა 

მოსამსახურეებისთვის მიუღებელი ხდება და ის ირიყება სოციუმიდან. ასევე 

საგულისხმოა, რომ როგორც ვიზიტების დროს, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 

წევრებთან საუბრისას არაერთმა სამხედრო მოსამსახურემ აღნიშნა, მათ მიმართ 

ადგილი ჰქონდა დისციპლინური სახდელის დაკისრებას ანდა ზემოაღნიშნული 

მეთოდებით მათ არაფორმალურ დასჯას, თუმცა გასაჩივრების მექანიზმი არ 

გამოუყენებიათ, რის მიზეზადაც, ძირითადად, საჩივრების მექანიზმის შესახებ 

ინფორმაციის არქონას და ამ მექანიზმის მიმართ უნდობლობას ასახელებდნენ. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ საქართველოს 

თავდაცვის სამინისტრომ უნდა მიიღოს ყველა ზომა, რათა არ დაუშვას საჩივრის 

შეტანის გამო, სამხედრო მოსამსახურის მიმართ რაიმე სახის ანგარიშსწორება ან 

ზეწოლა და მისი დაუშვებლობის შესახებ მოახდინოს ყველა სამხედრო მოსამსახურის 

სათანადო ინფორმირება.481  

5.2.2. საცხოვრებელი  და სამუშაო პირობები  

საანგარიშო პერიოდში, თავდაცვის ძალების სამხედრო ნაწილებში განხორციელებული 

ვიზიტების შედეგად გაირკვა, რომ კვლავ პრობლემად რჩება სამხედრო 

მოსამსახურეებისთვის სათანადო საცხოვრებელი და სამუშაო პირობების 

უზრუნველყოფა. ზოგიერთ სამხედრო ნაწილში, სადაც ვიზიტი განხორციელდა, 

 
479 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე, CHEMBER v. RUSSIA 

(7188/03) პარა. 49. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-87354,%22]} იხ. ასევე: Lyalyakin v. Russia. 
480 „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 20. 
481 ევროპის საბჭო: მინისტრთა კომიტეტი, მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2010)4 წევრ 

სახელმწიფოებს, შეიარაღებული ძალების წევრების ადამიანის უფლებების შესახებ, მე-12 პუნქტი, 

2010 წლის 24 თებერვალი, ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:  

https://www.refworld.org/docid/506979172.html [ბოლოს ნანახია: 23.12.21]. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-87354,%22]}
https://www.refworld.org/docid/506979172.html


201 
 

მიმდინარეობდა სარემონტო სამუშაოები,482 რომელიც დასრულებული არ იყო და 

სამხედრო მოსამსახურეებს ცხოვრება/მუშაობა უწევდათ ისეთ კორპუსებში, რომელთა 

სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი არ იყო. 

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ვიზიტების შემდეგ, მონიტორინგის 

საბოლოო ანგარიშის მომზადებამდე, სახალხო დამცველმა რამდენჯერმე მიმართა 

წერილობით საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, მიაწოდა ინფორმაცია ვიზიტების 

დროს, სამხედრო ნაწილებში გამოვლენილი ინფრასტრუქტურული გამოწვევების 

შესახებ, რომელთა აღმოსაფხვრელად საჭირო იყო მყისიერი რეაგირება და სთხოვა 

შესაბამისი ღონისძიებების გატარება.483 

ვიზიტების შედეგად გაირკვა, რომ სპეციალური ოპერაციების ძალების სპეციალური 

ოპერაციების ბატალიონში „დასავლეთი“, ასევე, თავდაცვის ძალების მე-6 საარტილერიო 

ბრიგადის, მე-2 და მე-3 ქვეითი ბრიგადების გაურემონტებელ კორპუსებში ნესტისგან 

დაზიანებული იყო კედლები და ჭერი. ამავე სამხედრო ნაწილების საცხოვრებელ 

კორპუსებში ფანჯრებზე არ იყო დამონტაჟებული მწერებისგან დამცავი ბადეები, რის 

გამოც საძინებლებში შედიოდნენ მწერები.  

ვიზიტების დროს, ფაქტობრივად, ყველა სამხედრო ნაწილში იდგა სველი წერტილების 

პრობლემა, რაც მნიშვნელოვანი გამოწვევაა სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის 

კუთხით. კერძოდ, ამორტიზებული იყო ინვენტარი, ჭერი და კედლები კი - 

დაზიანებული ნესტისგან. სათანადოდ არ მუშაობდა კანალიზაციის სისტემა და 

იატაკზე გუბდებოდა წყალი. გაუმართავი იყო ხელოვნური სავენტილაციო სისტემა, რის 

გამოც საცხოვრებელ კორპუსებში იდგა კანალიზაციის სუნი. 

გადატვირთულობის პრობლემა იდგა სპეციალური ოპერაციების ძალების სპეციალური 

ოპერაციების ბატალიონში, „დასავლეთი“, და თავდაცვის ძალების მე-2 ქვეით 

ბრიგადაში, სადაც, საძინებლებში სივრცის ნაკლებობის გამო, სამხედრო 

მოსამსახურეების პირადი ნივთების შესანახი ინდივიდუალური კარადები გატანილი 

იყო დერეფანში.  

სამხედრო მოსამსახურეების პირადი ჰიგიენის დაცვის თვალსაზრისით, აღსანიშნავია, 

რომ ვიზიტების დროს, სპეციალური ოპერაციების ძალების სპეციალური ოპერაციების 

ბატალიონში, „დასავლეთი“, და თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდიის მე-10 

კადრირებულ ბრიგადაში არ იყო სათანადო რაოდენობის სარეცხი მანქანები, რაც 

პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდიდა სამხედრო მოსამსახურეების თეთრეულისა და 

ტანსაცმლის სათანადო სიხშირით გარეცხვას. გარდა ამისა, თავდაცვის ძალების მე-6 

საარტილერიო ბრიგადის, მე-2 და მე-3 ქვეითი ბრიგადების სველ წერტილებში, ყველგან 

არ იყო განთავსებული თხევადი საპნის დისპენსერები და ქაღალდის ხელსახოცები. 

აღსანიშნავია, რომ სველ წერტილებში ქაღალდის ხელსახოცები ასევე არ ყოფილა 

 
482 საქართველოს თავდაცვის ძალების: ეროვნული გვარდიის მე-10 კადრირებული ბრიგადა; 

დასავლეთის სარდლობის მე-2 ქვეითი ბრიგადა; დასავლეთის სარდლობის მე-3 ქვეითი ბრიგადა; 

დასავლეთის სარდლობის მე-6  საარტილერიო ბრიგადა. 
483 საქართველოს სახალხო დამცველის 2021 წლის 27 ოქტომბრის №14-1/10223 წერილი; 2021 წლის 11 

ნოემბრის №14-1/10739 წერილი და 2022 წლის 10 იანვრის №03-7/247 წერილი. 
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განთავსებული საქართველოს თავდაცვის ძალების ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის 

სარდლობის ცენტრალური საკომანდო პუნქტში, საჰაერო თავდაცვის ბრიგადის 

საზენიტო-სარაკეტო ბატალიონში და ეროვნული გვარდიის მე-20 კადრირებული 

ბრიგადის საველე ბანაკში, „პალდო“. ასევე, ვიზიტის დროს აღმოჩნდა, რომ მე-2 ქვეითი 

ბრიგადის ლაზარეთის პალატებში საწოლებზე გადაკრული თეთრეული სათანადოდ არ 

იყო გარეცხილი. ამასთან დაკავშირებით, თავდაცვის სამინისტროდან გვეცნობა,484 რომ 

ბრიგადის ლაზარეთში სეზონურად მიმდინარეობს გათბობის სისტემის გამართულად 

ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოები, და რომ შემოწმების პერიოდში, 

სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების სრულყოფილად დაცვა სწორედ ამ სამუშაოების 

მიმდინარეობამ შეაფერხა. მათი განმარტებით, სამუშაოების დასრულების შედეგად, ეს 

ხარვეზები აღმოიფხვრა.  

სამხედრო მოსამსახურეების დასვენებისა და რეკრეაციის შესაძლებლობის 

უზრუნველყოფის კუთხით, აღსანიშნავია, რომ სპორტული დარბაზი ფუნქციონირებდა 

მხოლოდ თავდაცვის ძალების მე-2 ქვეით ბრიგადაში და სპეციალური ოპერაციების 

ძალების სპეციალური ოპერაციების ბატალიონში, „დასავლეთი“, რომლითაც მარტო 

საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეები სარგებლობდნენ. გასართობი და 

მოსასვენებელი სივრცე (ბილიარდის და ჩოგბურთის მაგიდები), მოწყობილი იყო 

მხოლოდ სპეციალური ოპერაციების ძალების სპეციალური ოპერაციების ბატალიონში, 

„დასავლეთი“, რომლითაც, ასევე, მხოლოდ საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეები 

სარგებლობდნენ.  

სახალხო დამცველის და სპეციალური პრევენციული ჯგუფის აზრით, განსაკუთრებით 

საყურადღებოა სპეციალური ოპერაციების ძალების სპეციალური ოპერაციების 

ბატალიონში, „დასავლეთი“, მყოფი ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეების ცუდი 

საცხოვრებელი პირობები. აღსანიშნავია, რომ მითითებულ სამხედრო ნაწილში 

მსახურობენ როგორც ვადიანი, ისე საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეები, რომელთა 

საცხოვრებელი და სამუშაო გარემო აშკარად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ვადიანი 

სამხედრო მოსამსახურეები განთავსებულნი არიან სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე 

არსებულ ე.წ. „სენდვიჩში“, სადაც გაუმართავია სავენტილაციო სისტემა და დგას მძიმე 

სუნი, ამორტიზებულია იატაკი, საძინებელი ოთახის ფანჯრები არ არის აღჭურვილი 

მწერებისგან დამცავი ბადით, რის გამოც, სამხედრო მოსამსახურეებს აწუხებთ 

კოღოები. ვიზიტის დროს მათთვის განკუთვნილ სველ წერტილებში (საშხაპე და 

საპირფარეშო) იყო უკიდურესი ანტისანიტარიული მდგომარება, გაუმართავი იყო 

საკანალიზაციო სისტემა, რის გამოც, ჩარეცხვის შემთხვევაში, უნიტაზიდან იატაკზე 

იღვრებოდა სითხე და ფეკალური მასები. სველ წერტილებში არ მუშაობდა 

სავენტილაციო სისტემა და დაზიანებული იყო საშხაპეს ინვენტარი. გარდა ამისა, 

აღსანიშნავია, რომ ამავე სამხედრო ნაწილში, საკონტრაქტო სამხედრო 

მოსამსახურეებისთვის განკუთვნილ შენობაში მოწყობილი იყო 

მოსასვენებელი/გასართობი სივრცე და სპორტული დარბაზი, თუმცა ამ სივრცეებით 

სარგებლობის უფლება ვადიან სამხედრო მოსამსახურეებს არ ეძლეოდათ. 

აღსანიშნავია, რომ ვადიან სამხედრო მოსამსახურეებს უფლება ჰქონდათ ევარჯიშათ 

 
484 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 2021 წლის 6 დეკემბრის MOD32101279232 წერილი. 
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მხოლოდ სამხედრო ნაწილის ეზოში განთავსებულ კარავში, რომელიც სამეურნეო 

ნივთების საწყობად გამოიყენებოდა და სხვა ნივთებთან ერთად, ინახებოდა ის 

მოძველებული სავარჯიშო ინვენტარი, რომელიც საკონტრაქტო სამხედრო 

მოსამსახურეებისთვის განკუთვნილი სავარჯიშო დარბაზიდან იყო გადატანილი. 

სახალხო დამცველის შეფასებით, სპეციალური ოპერაციების ძალების სპეციალური 

ოპერაციების ბატალიონში, „დასავლეთი“, მყოფი ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეების 

საცხოვრებელი პირობები აშკარად განსხვავდება სხვა სამხედრო მოსამსახურეების, მათ 

შორის, ამავე ნაწილში მყოფი საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეების 

საყოფაცხოვრებო პირობებისგან. სახალხო დამცველის შეფასებით,  ამ სამხედრო 

ნაწილში ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეებისთვის შექმნილი მძიმე საცხოვრებელი 

პირობები, სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაუცველობა და მათთვის სათანადო 

დასვენების/განტვირთვის პირობების არარსებობა ეწინააღმდეგება სამხედრო 

მოსამსახურეებისთვის ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნის 

ვალდებულებას.485  

თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად,486 სპეციალური 

ოპერაციების ძალების სპეციალური ოპერაციების ბატალიონში, „დასავლეთი“, 

აღმოიფხვრა საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეების სამუშაო და საძინებელ 

ოთახებში წვიმის დროს წყლის ჟონვის პრობლემა. ასევე, მიმდინარეობს სავენტილაციო 

სისტემის აღდგენითი სამუშაოები. მათი განმარტებით, საკანალიზაციო სისტემის 

შეფერხების აღმოსაფხვრელად, ლოკალურ დონეზე ხორციელდება მყისიერი 

რეაგირება, თუმცა პრობლემა არ გადაჭრილა და უხვი ნალექის დროს, ის, ზოგადად, 

დამახასიათებელია აჭარის რეგიონისთვის. რაც შეეხება სამრეცხაოს, მათივე 

განმარტებით, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისა და სამხედრო 

მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, სამრეცხაოში დაქირავებული 

მომსახურე პერსონალი გარკვეული პერიოდით გათავისუფლდა. შესაბამისად, 

სამხედრო მოსამსახურეები თავად ახდენდნენ სარეცხი მანქანების ექსპლუატაციას, 

რამაც გამოიწვია ზოგიერთი მოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლა. თავდაცვის 

სამინისტროს ინფორმაციით, ამჟამად, ადგილზე უკვე დამატებულია სარეცხი 

მანქანები, ასევე მიმდინარეობს მუშაობა დაქირავებული მომსახურე პერსონალის 

სამსახურში დასაბრუნებლად.  

ამავე წერილით გვეცნობა, რომ თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდიის მე-10 

კადრირებული ბრიგადის საცხოვრებელ კორპუსებში, 2021 წლის ბოლომდე 

დამონტაჟდებოდა დამატებითი სარეცხი მანქანები, და საშრობებიც ამოქმედდებოდა.  

ამჟამად, ბრიგადის ტერიტორიაზე სველი წერტილები განთავსებულია გარე სივრცეში, 

სადაც გაყვანილობა მოძველებულია, რაც გარკვეულწილად ართულებს სანიტარიულ-

ჰიგიენური ნორმების სრულყოფილად დაცვასა და შენარჩუნებას. ამასთანავე, 

 
485 „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის თანახმად, 

სამხედრო მოსამსახურის სოციალური და სამართლებრივი დაცვის გარანტიას იძლევა სახელმწიფო, 

რომელიც უზრუნველყოფს სამხედრო მოსამსახურეს ცხოვრების შესაფერისი პირობებით, სამხედრო 

სამსახურის განსაკუთრებული პირობებისა და თავისებურებების გათვალისწინებით. 
486 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 2021 წლის 6 დეკემბრის MOD22101279231 წერილი. 
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დღეისათვის უკვე დასრულებულია საცხოვრებელ კორპუსში როგორც სველი 

წერტილების, ისე სავენტილაციო სისტემის განახლების სამუშაოები და მიმდინარეობს 

ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემის სრული რეაბილიტაცია, რის შემდეგაც, 

მოხდება ქსელზე შიდა სველი წერტილების დაერთება და გარე სველი წერტილების 

გაუქმება. თავდაცვის სამინისტროს შეფასებით, ამით არსებული ხარვეზები სრულად 

აღმოიფხვრება.  

მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ არ მიმდინარეობდა ქალთა საჭიროებების 

შეფასება/გამოკითხვა და შესაბამისი ზომების გატარება. არცერთ ზემოაღნიშნულ 

სამხედრო ნაწილში არ ყოფილა გათვალისწინებული ქალთა საპირფარეშოები და 

საშხაპეები განცალკევებით, გარდა ახლად გარემონტებული საცხოვრებელი 

კორპუსებისა,487 სადაც სამხედროები არ იყვნენ შესახლებულები. ქალები ასევე არ 

ყოფილან უზრუნველყოფილები სპეციალური ჰიგიენის საშუალებებით. თავდაცვის 

სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად,488 მე-3 ქვეით ბრიგადაში ქალი 

სამხედრო მოსამსახურეებისთვის განკუთვნილ სველ წერტილებში განთავსდა 

განმასხვავებელი ნიშნები, მე-6 საარტილერიო ბრიგადაშიც, ასევე ცალკე გამოიყო 

საჭირო რაოდენობის სველი წერტილები ქალი სამხედრო მოსამსახურეებისთვის. 

თავდაცვის ძალების მე-6 საარტილერიო ბრიგადის საცხოვრებელ კორპუსებში, 

მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები და იგეგმება საკანალიზაციო სისტემის 

სრულად რეაბილიტაციაც. სახალხო დამცველი მიესალმება სამხედრო ნაწილების 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, სარემონტო სამუშაოების მიმდინარეობას 

და იმედს იტოვებს, რომ სარემონტო სამუშაოები მოკლე ვადაში დასრულდება და 

შედეგად, სამხედრო მოსამსახურეები უზრუნველყოფილნი იქნებიან ღირსეული 

სამუშაო და საცხოვრებელი პირობებით.   

5.2.3. კვება და სასმელი წყალი  

საქართველოს თავდაცვის ძალებში სამხედრო მოსამსახურეებს სამჯერადი კვებით 

უზრუნველყოფს შპს „სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფის“ კომპანია. 

მონიტორინგის ვიზიტების ფარგლებში გამოკითხულ სამხედრო მოსამსახურეთა 

უმეტესი ნაწილი კმაყოფილი იყო საკვების მრავალფეროვნებით, ხარისხით, ულუფის 

ოდენობით და დამატების შესაძლებლობით. 

სასმელი წყალი ყველა ჩამოთვლილ სამხედრო ნაწილს უწყვეტ რეჟიმში მიეწოდება. 

ეროვნული გვარდიის მე-10 კადრირებულ ბრიგადაში ვიზიტის პერიოდში (05.10.2021), 

ყველა საცხოვრებელ კორპუსსა და შტაბის შენობაში არ იყო საკმარისი რაოდენობის 

წყლის დისპენსერი განთავსებული, რის გამოც სამხედრო მოსამსახურეებს სასმელი 

წყლის მომარაგება უწევდათ ეზოში არსებული ონკანიდან ან სველი წერტილებიდან. 

ამ გამოწვევაზე დროული და სათანადო რეაგირების მიზნით, საქართველოს სახალხო 

დამცველმა 2021 წლის 27 ოქტომბერს წერილობით489 მიმართა საქართველოს თავდაცვის 

 
487 ეროვნული გვარდიის მე-10 კადრირებული ბრიგადა; დასავლეთის სარდლობის მე-2 ქვეითი 

ბრიგადა; დასავლეთის სარდლობის მე-3 ქვეითი ბრიგადა; დასავლეთის სარდლობის მე-6 

საარტილერიო ბრიგადა. 
488 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 2021 წლის 6 დეკემბრის MOD32101279232 წერილი. 
489 საქართველოს სახალხო დამცველის 2021 წლის 27 ოქტომბრის №-14-1/10223 წერილი. 
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მინისტრს, რომელზეც გვეცნობა,490 რომ საცხოვრებელ ყაზარმაში მონიტორინგის 

ვიზიტის დროს უკვე განთავსებულ წყლის დისპენსერებს დაემატა შესაბამისი 

რაოდენობა, დისპენსერები ასევე განთავსდა შტაბისა და საყარაულო შენობებში.  

5.2.4. სახანძრო უსაფრთხოება  

საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებში, სახანძრო უსაფრთხოების 

დასაცავად, ქვედანაყოფის მუდმივი ან დროებითი დისლოკაციის ადგილებზე მომხდარ 

საგანგებო სიტუაციებზე პირველადი და გადაუდებელი რეაგირებისა და მათი 

შედეგების აღმოფხვრის მიზნით, არსებული სტანდარტის491 შესაბამისად, შექმნილია 

სახანძრო-სამაშველო ჯგუფი. ვიზიტების დროს სამხედრო მოსამსახურეებთან 

გასაუბრებით გამოვლინდა, რომ უმეტეს მათგანს არ ჰქონდა ინფორმაცია სახანძრო 

უსაფრთხოების წესების შესახებ, მაშინ როცა ყოველი სამხედრო მოსამსახურე 

ვალდებულია იცოდეს და შეასრულოს სახანძრო უსაფრთხოების წესები, რათა ხანძრის 

გაჩენის შემთხვევაში, თითოეულ მათგანს შეეძლოს დაუყოვნებლივ მიიღოს ზომები 

სახანძრო-სამაშველო ჯგუფის გამოსაძახებლად და არსებული საშუალებით ხანძრის 

ჩასაქრობად, შეიარაღების, საბრძოლო მასალების, ტექნიკისა და სხვა ქონების 

გადასარჩენად.492 ასევე, დასავლეთის სარდლობის მე-2 და მე-3 ქვეითი ბრიგადების 

საცხოვრებელი კორპუსის ყველა სართულზე არ ყოფილა გამოკრული საევაკუაციო 

გეგმა თვალსაჩინო ადგილას და კორპუსების გარე ფასადზე განთავსებული სახანძრო 

უსაფრთხოების დაფები არ იყო სრულყოფილად აღჭურვილი სათანადო ინვენტარით.493 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან მიღებული წერილის თანახმად, 

საცხოვრებელი კორპუსების გარე ფასადზე განთავსებული სახანძრო უსაფრთხოების 

დაფები შეივსო საჭირო რაოდენობის აღჭურვილობით; საცხოვრებელი კორპუსების 

ყველა სართულზე, თვალსაჩინო ადგილას გამოიკრა საევაკუაციო გეგმა და ბრიგადაში 

ცეცხლმაქრების დეფიციტის აღმოსაფხვრელად, შესყიდვაზე მოთხოვნა გადაეგზავნა 

შესაბამის სამსახურს.  

5.2.5. სამედიცინო მომსახურება და ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა  

სამხედრო მოსამსახურეებს, ჩივილის შემთხვევაში, შეუძლიათ მიმართონ სამედიცინო 

ნაწილს/ლაზარეთს, სადაც მიიღებენ პირველად დახმარებას,494 საჭიროების 

შემთხვევაში კი მათ სამედიცინო დაზღვევის ოჯახის ექიმთან გადაამისამართებენ. 

დაზღვევის პროვაიდერ კლინიკებში მომსახურების მიღების გარდა, საჭიროებისას 

სამხედრო მოსამსახურეები გადაჰყავთ სამხედრო ჰოსპიტალში. გეგმური სამედიცინო 

მომსახურების მისაღებად სამხედრო მოსამსახურეები სარგებლობენ დაზღვევით, 

რომლის პირობებიც, მათი გადმოცემით, წინა წლებთან შედარებით გაუმჯობესებულია. 

 
490 საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 06.12.21 წლის №-MOD22101279231 წერილი. 
491 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 21 აგვისტოს №-519 დადგენილება „საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს თავდაცვის ძალების შინაგანი სამსახურის წესდების დამტკიცების შესახებ“, მუხლი 50. 
492 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 21 აგვისტოს №-519 დადგენილება „საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს თავდაცვის ძალების შინაგანი სამსახურის წესდების დამტკიცების შესახებ“, მუხლი 113. 
493 საქართველოს თავდაცვის ძალების მე-2 ქვეითი ბრიგადა. 
494 სამედიცინო ნაწილები/ლაზარეთი უზრუნველყოფილია პირველადი დახმარების 

მედიკამენტებით, ასევე არის ტკივილგამაყუჩებელი და გაციების საწინააღმდეგო მედიკამენტების 

მარაგი. 



206 
 

დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ თავად სამხედრო მოსამსახურეებს არ გამოუთქვამთ 

უკმაყოფილება სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებით. მიუხედავად 

დადებითი ტენდენციებისა, სამედიცინო პერსონალი (ბრიგადის ლაზარეთსა და 

სამედიცინო პუნქტებში მომსახურე პერსონალი) უთითებდა კადრების გადინების 

პრობლემაზე, რომელიც დაკავშირებულია ანაზღაურებასა და დატვირთულ სამუშაო 

რეჟიმთან.  

ვიზიტების დროს დადგინდა, რომ სამხედრო ნაწილებში მნიშვნელოვანი გამოწვევებია 

კორონავირუსის კონტროლის კუთხით, კერძოდ, არ მიმდინარეობს სამხედრო 

მოსამსახურეების პერიოდული ტესტირება, არ ხდება მათი ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით მომარაგება და სამხედრო მოსამსახურეები უმეტესად პირბადის გარეშე 

გადაადგილდებიან. აქვე, საყურადღებოა, რომ საქართველოს თავდაცვის ძალების მე-2 

და მე-3 ბრიგადებში სასადილოს მომსახურე პერსონალი არ ატარებდა პირბადეს. 

სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებს ხელმძღვანელმა პირებმა განუმარტეს, 

რომ მხოლოდ განწესში მყოფ პირებს ურიგდებოდათ პირბადეები, რაც მონიტორინგის 

ჯგუფის შეფასებით, არასაკმარისია, რადგან სამხედრო ნაწილში დღის განმავლობაში 

დიდი რაოდენობის პირს უწევს გადაადგილება და, შესაბამისად, არსებობს ვირუსის 

გავრცელების მომეტებული რისკი. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ვინაიდან 

თავდაცვის მინისტრის 2021 წლის 5 ივლისის ბრძანების495 თანახმად, ყველა დახურულ 

სივრცეში სავალდებულოა პირბადის ტარება, მნიშვნელოვანია, ყველა სამხედრო 

მოსამსახურე უზრუნველყოფილი იყოს პირბადით და ამასთანავე, მუდმივი 

ზედამხედველობა გაეწიოს პირბადის ტარების წესის დაცვას.  

რაც შეეხება თერმოსკრინინგს, მონახულებულ სამხედრო ნაწილების უმრავლესობაში 

დაწესებულებაში შესვლისას მიმდინარეობდა სამხედრო მოსამსახურეების 

თერმოსკრინინგი. მხოლოდ სპეციალური ოპერაციების ძალების სპეციალური 

ოპერაციების ბატალიონში, „დასავლეთი“, თერმოსკრინინგი ტარდებოდა ჩივილების 

არსებობისას. COVID-19-ის დროულად გამოსავლენად, განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

აქვს სიმპტომების დროულად აღმოჩენას, ამიტომ, მნიშვნელოვანია, რომ ყველა 

სამხედრო ნაწილში მიმდინარეობდეს რეგულარული თერმოსკრინინგი.  

გარდა პირბადის ტარებისა, მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს 

როგორც პირადი ჰიგიენის დაცვას, ისე საერთო გამოყენების ნივთებისა და ადგილების 

დამუშავებას. რამდენიმე სამხედრო ნაწილში496 წყლის დისპენსერთან იდგა საერთო 

მოხმარების ჭიქა, რომელსაც სამხედრო მოსამსახურეები იყენებდნენ. ვირუსის 

გავრცელების თავიდან ასარიდებლად, მნიშვნელოვანია, რომ წყლის დისპენსერებთან 

იყოს ერთჯერადი ჭიქების მარაგი ან/და სამხედრო მოსამსახურეებმა ისარგებლონ 

ინდივიდუალური ჭიქებით. ასევე მნიშვნელოვანია სამხედრო მოსამსახურეების 

სათანადო ინფორმირება კორონავირუსის შესახებ, როგორც საინფორმაციო 

შეხვედრების, ისე საინფორმაციო მასალის დარიგება-გამოკვრის გზით, რათა სამხედრო 

 
495 „საქართველოში ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის  (COVID 19) 

შემთხვევების გავრცელებასთან დაკავშირებით გატარებული ღონისძიებების შესახებ”. 
496  ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის ცენტრალურ საკომანდო პუნქტსა და საჰაერო 

თავდაცვის ბრიგადის საზენიტო-სარაკეტო ბატალიონში. 
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მოსამსახურეებმა მეტი სიფრთხილე გამოიჩინონ და ზედმიწევნით დაიცვან 

პრევენციული ზომები. მისასალმებელია თავდაცვის სამინისტროდან მიღებული 

ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სპეციალური პრევენციული ჯგუფის ვიზიტების 

შემდეგ, სამხედრო ნაწილებში გამოკრული, მოძველებული საინფორმაციო პოსტერები 

განახლდა.497  

მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ სამხედრო ნაწილებში არ არის 

უზრუნველყოფილი სამხედრო მოსამსახურეების COVID-19-ზე პერიოდული ტესტირება. 

СOVID-19-ზე ტესტირება მხოლოდ სიმპტომების არსებობისას ტარდება. ამდენად, 

მნიშვნელოვანია, სამხედრო მოსამსახურეების პერიოდული ტესტირება COVID-19-ზე, 

სულ მცირე, იმგვარად, როგორც ეს პენიტენციურ სისტემაშია დანერგილი. 

პენიტენციური დაწესებულებების პერსონალს კვირაში ერთხელ უტარდება PCR ტესტი 

და 72 საათში ერთხელ - სწრაფი ტესტი ანტიგენზე.  

გარდა ზემოაღნიშნულისა, საყურადღებოა ტესტის პასუხამდე სამხედრო მოსამსახურის 

იზოლირების საკითხიც. მოსამსახურეებს სამკურნალო შვებულებაში უმეტესად 

უშვებენ 3 დღე-ღამის ვადით, და ამ პერიოდში უნდა გაიკეთონ PCR ტესტი. 

საქართველოს თავდაცვის ძალების სპეციალური ოპერაციების ძალების სპეციალური 

ოპერაციების ბატალიონში, „დასავლეთი“, სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა 

გამოავლინა შემთხვევა, როდესაც სიმპტომების მქონე სამხედრო მოსამსახურის 

იზოლირება არ მომხდარა PCR ტესტის პასუხის მიღებამდე, მოგვიანებით კი, ტესტის 

პასუხი დადებითი იყო.  

თავდაცვის სამინისტროდან მიღებული პასუხის თანახმად,498 COVID-19-ით 

ინფიცირებულთან კონტაქტის (პირდაპირი კონტაქტი) შესახებ სამხედრო 

მოსამსახურეები დაუყოვნებლივ აცნობებენ უშუალო ხელმძღვანელს და შესაბამის 

სამედიცინო სამსახურთან კოორდინაციით მოსამსახურე გადადის თვითიზოლაციაში, 

12 (თორმეტი) კალენდარული დღის ვადით. თავდაცვის სამინისტროს განმარტებით499, 

ბრიგადებში500 COVID-19-ით ინფიცირებული პირები აღირიცხებიან „ინფექციურ 

ავადმყოფთა აღრიცხვის“ ჟურნალით (ფორმა №1-011/მედ) გათვალისწინებული 

გრაფების შესაბამისად; კონტაქტების მოძიებას  კი ახორციელებს ქვედანაყოფის ექიმი, 

რის შესახებაც ქვედანაყოფის მეთაურს დამატებით ეცნობება შესაბამისი პატაკით, 

სადაც ასახულია ინფორმაცია ინფექციის დადასტურების თარიღის, მოსამსახურის 

თვითიზოლაციაში გადაყვანის ვადის, მისამართის, ინფიცირებულის საიზოლაციო 

სივრცეში მოთავსების, ხოლო გართულების შემთხვევაში, შესაბამის სამედიცინო 

დაწესებულებაში გადაყვანის შესახებ.  

მონახულებულ სამხედრო ნაწილებში სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა 

თავდაცვის სამინისტროს განმარტებაში აღწერილისგან განსხვავებული პრაქტიკა 

 
497 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან მიღებული 2021 წლის 6 დეკემბრის MOD 2 21 01279231 

პასუხი. 
498 იქვე. 
499 იქვე. 
500 თავდაცვის ძალების მე-2 და მე-3 ქვეითი ბრიგადები; თავდაცვის ძალების მე-6 საარტილერიო 

ბრიგადა. 
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გამოავლინა. იმ შემთხვევაში, თუ სამხედრო მოსამსახურეს სამხედრო ნაწილში 

გამოუვლინდება სიმპტომი და დაუდასტურდება COVID-19, ეპიდანამნეზის შეკრება 

უმეტესად უშუალო მეთაურების მიერ, ზეპირი გამოკითხვით ხდება. ამასთან 

დაკავშირებით, რაიმე სახის დოკუმენტაცია არ დგება. თავის მხრივ, „ინფექციურ 

ავადმყოფთა აღრიცხვის“ ჟურნალი არ მოიცავს ინფიცირებული პირის კონტაქტების 

შესახებ ინფორმაციას.  

ვიზიტებისას დადგინდა, რომ ხარვეზებია საიზოლაციო ოთახების გამოყენების და ამ 

ფაქტის დოკუმენტირების კუთხითაც. კერძოდ, ეროვნული გვარდიის მე-10 

კადრირებულ ბრიგადაში, პერსონალის განმარტებით, COVID-19-ით ინფიცირებული 

პირების იზოლირება ხდება სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას, თუმცა ამის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ვერ წარმოადგინეს,  ასევე ვერ მიუთითეს ოთახი, 

რომელიც საიზოლაციოდ გამოიყენებოდა.  

თავდაცვის ძალების მე-3 ქვეითი ბრიგადის ლაზარეთში, პერსონალის განმარტებით, 

საეჭვო სიმპტომების მქონე მოსამსახურეებს 2 საიზოლაციო ოთახში ათავსებენ და 

ჰქონიათ შემთხვევა, როდესაც საეჭვო სიმპტომის მქონე მოსამსახურეების 

რაოდენობიდან გამომდინარე, ერთ ოთახში ერთდროულად ორი პაციენტის მოთავსება 

მოუწიათ. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, ინფექციის გავრცელების 

რისკის შესამცირებლად, მნიშვნელოვანია, რომ საიზოლაციო ოთახში არ მოთავსდნენ 

ის პირები, რომელთაც მოთავსებამდე შეხება არ ჰქონიათ ერთმანეთთან.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ 

აუცილებელია სამედიცინო პერსონალის ძალისხმევა კორონავირუსის გავრცელების 

თავიდან ასაცილებლად, რაც უნდა მოიცავდეს კორონავირუსზე საეჭვო შემთხვევების 

დროულ გამოვლენას, ასევე, დადასტურებული შემთხვევის კონტაქტების დროულ 

მოძიებას და იზოლირებას, ამასთანავე, სამედიცინო პერსონალმა უნდა უზრუნველყოს 

მიღებული ზომების სათანადო დოკუმენტირება.   

5.2.6. ეკონომიკური, სოციალური, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები  

გასული წლების მსგავსად, 2021 წელს, საქართველოს თავდაცვის ძალებში სამხედრო 

მოსამსახურეები  სამხედრო სამსახურის გავლის პერიოდში, უზრუნველყოფილნი 

არიან  სამხედრო უნიფორმითა და სამხედრო ფეხსაცმლით, რომელიც წელიწადში 

ორჯერ, სეზონის შესაბამისად ეძლევათ. 

მონიტორინგის ფარგლებში სამხედრო მოსამსახურეებთან ჩატარებული გასაუბრებით 

გაირკვა, რომ მათი უმეტესი ნაწილი (საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეები) არ არის 

უზრუნველყოფილი სამსახურებრივი დანიშნულების საცხოვრებელი ბინით, რის 

გამოც, პირადი შემადგენლობის გარკვეული ნაწილი იძულებულია საცხოვრებლად 

ბაზაზე დარჩეს, იმ პირობებში, როცა არცერთ ზემოაღნიშნულ სამხედრო ნაწილში, 

დამრჩენი პირადი შემადგენლობისთვის არ არის უზრუნველყოფილი გართობის და 

რეკრეაციის შესაძლებლობა. ბაზაზე მცხოვრებ სამხედრო მოსამსახურეებს უფლება 

აქვთ სამუშაო საათების შემდეგ გავიდნენ სამხედრო ნაწილიდან, თუმცა ვალდებულნი 
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არიან 22:00 საათამდე დაბრუნდნენ, ამასთანავე, უნდა გაითვალისწინონ, რომ 

არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი პირი ბაზაზე არ დაიშვება.  

მონიტორინგის ვიზიტების შედეგად გაირკვა, რომ სამხედრო ნაწილებში დამრჩენი 

პირადი შემადგენლობისთვის საინფორმაციო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობა 

უზრუნველყოფილია მხოლოდ სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ, ტელევიზიისა 

და ინტერნეტის მეშვეობით. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ სამხედრო ნაწილების 

საცხოვრებელ კორპუსებში ტელევიზორები ძირითადად განთავსებულია ასეულის 

სამორიგეო ნაწილში, სადაც არ არის საკმარისი სივრცე და ინვენტარი იმისთვის, რათა 

პირადმა შემადგენლობამ ტელევიზორს უყუროს, რაც სახალხო დამცველის შეფასებით, 

ვერ უზრუნველყოფს სამხედრო მოსამსახურეების გართობის, რეკრეაციის და 

საინფორმაციო საშუალებების სათანადო ხელმისაწვდომობას.  

საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეებთან გასაუბრების შედეგად გაირკვა, რომ ისინი 

ვერ სარგებლობენ შეღავათით ბინის ქირის და კომუნალური ხარჯების გადახდისას, 

მიუხედავად იმისა, რომ მათი კომუნალური მომსახურების 50 პროცენტის ანაზღაურება 

გათვალისწინებულია კანონმდებლობით.501  

გასაუბრების შედეგად ასევე გაირკვა, რომ სამხედრო მოსამსახურეებს არცერთ 

შემთხვევაში არ უნაზღაურდებათ ტრანსპორტირების ხარჯები, მიუხედავად იმისა, 

რომ კანონმდებლობა ასევე ითვალისწინებს მათი ტრანსპორტირების ხარჯების 50 

პროცენტის ანაზღაურებას.502  

არ შესრულებულა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია სავალდებულო სამხედრო 

მოსამსახურეების ყოველთვიური ანაზღაურების გაზრდის ნაწილში. მათი სახელფასო 

ანაზღაურება კვლავ 50 ლარს შეადგენს, რაც თვის განმავლობაში მათი საცხოვრებელი 

სახლიდან სამხედრო ნაწილამდე ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფარადაც კი არ 

არის საკმარისი.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სახალხო დამცველის შეფასებით, 

სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს სამხედრო მოსამსახურეებს კანონით 

გათვალისწინებული გარანტიებით.503 

 
501 „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის თანახმად, 

სამხედრო მოსამსახურეები (გარდა ვადიანი სამხედრო მოსამსახურისა) და მათი ოჯახის წევრები 

იხდიან ბინის ქირის, ტელეფონის დადგმის და სააბონენტო გადასახადის (საერთაშორისო და 

საქალაქთაშორისო საუბრების გარდა), კოლექტიური ანტენის, რადიოქსელით სარგებლობის, გაზის, 

გათბობის, საბინაო-საყოფაცხოვრებო მომსახურების, ცივი და ცხელი წყლის და სხვა კომუნალური 

მომსახურების ღირებულების 50 პროცენტს, ხოლო დანარჩენი 50 პროცენტი ანაზღაურდება 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შესაბამისი სამხედრო უწყებისათვის გამოყოფილი თანხებით. 
502 „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის თანახმად, 

სამხედრო მოსამსახურეს, მივლინებისას, ძირითადი და დამატებითი შვებულებების დროს, 

სანატორიულ-სამკურნალო დაწესებულებამდე გასამგზავრებლად და უკან დასაბრუნებლად, 

აგრეთვე, სამხედრო სამსახურიდან - დათხოვნისას არჩეულ საცხოვრებელ ადგილამდე 

მგზავრობისათვის, სხვა დასახლებულ პუნქტში გადაყვანისას, აქვს ყველა სახის საგზაო 

ტრანსპორტით მგზავრობის უფლება (გარდა ტაქსისა) - სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შესაბამისი 

სამხედრო უწყებისათვის გამოყოფილი თანხების ხარჯზე. 
503 „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 14, მუხლი 19. 
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საქართველოს თავდაცვის ძალებში სამხედრო მოსამსახურეთა მიერ კომუნიკაციის 

საშუალებების გამოყენების წესი რეგულირდება საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 

2020 წლის 3 თებერვლის № MOD 32000000115 ბრძანებით, რომლის თანახმად, პირად 

შემადგენლობას მობილური ტელეფონით სარგებლობა ეკრძალება შინაგანაწესით 

განსაზღვრულ სამუშაო საათებში, სწავლებებში, წვრთნებში, სადღეღამისო განწესის 

შესრულების დროს და ქვედანაყოფის მუშაობის განსაკუთრებულ რეჟიმზე 

(ყაზარმული მდგომარეობა) ყოფნის პერიოდში. აღსანიშნავია, რომ წინა წლებში 

სამხედრო მოსამსახურეებს კუთვნილი მობილური ტელეფონით სარგებლობა 

ეკრძალებოდათ როგორც ყველა ზემოთ ნახსენებ შემთხვევაში, ისე სამუშაო საათების 

დასრულების შემდეგ და სწავლებებში, წვრთნებში თუ სხვადასხვა კურსების გავლის 

პერიოდში განსაზღვრულ დასვენების დროსაც. სახალხო დამცველმა 2019 წლის 

საპარლამენტო ანგარიშში რეკომენდაციით მიმართა თავდაცვის სამინისტროს,504 რომ 

შესულიყო ცვლილება „საქართველოს თავდაცვის ძალების მოსამსახურეთა მიერ 

კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის 

მინისტრის 2020 წლის 3 თებერვლის № MOD 32000000115 ბრძანებაში, რათა ნებისმიერი 

რანგის სამხედრო და სამოქალაქო პირებისთვის დაშვებული ყოფილიყო მობილური 

ტელეფონის გამოყენება სამუშაო დღის განმავლობაში, გარდა სადღეღამისო განწესში 

ყოფნის დროისა და სწავლებისა და წვრთნების ჩატარების პერიოდისა. აღსანიშნავია, 

რომ ზემოაღნიშნულ ბრძანებაში ცვლილება არ შესულა, თუმცა დადებითად უნდა 

აღინიშნოს, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციის შემდეგ, თავდაცვის ძალებში 

მობილური ტელეფონების გამოყენების პრაქტიკა შეიცვალა. კერძოდ, სამხედრო 

მოსამსახურეების განმარტებით, არასამუშაო საათებში და სწავლებების/წვრთნების 

პერიოდში განსაზღვრულ დასვენების დროს მობილური ტელეფონით სარგებლობა 

შეუძლიათ. მეტიც, მათივე განცხადებით, სამუშაო საათებში, აუცილებელი საჭიროების 

შემთხვევაში, უფლება აქვთ გამოიყენონ სამორიგეოში არსებული კორპორატიული 

ტელეფონები და გამონაკლისის სახით, დროებით ისარგებლონ კუთვნილი მობილური 

ტელეფონებით, მათი უშუალო ხელმძღვანელის თანხმობით, რაც მისასალმებელია. 

თუმცა, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია, ეს კარგი პრაქტიკა 

ნორმატიულ დონეზეც განმტკიცდეს.  

 

რეკომენდაციები: 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრს:  

• თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების სამხედრო პოლიციის 

დეპარტამენტმა სისტემური კონტროლი გაუწიოს და აღმოფხვრას სამხედრო 

მოსამსახურეთა მიმართ, პასუხისმგებლობის ზომად არასაწესდებო სასჯელის 

გამოყენება და კოლექტიური დასჯის პრაქტიკა და ინფორმაცია გატარებული 

ზომების შესახებ მიაწოდოს სახალხო დამცველის აპარატს 

 
504 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. გვ. 394. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: 

https://ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf [ბოლოს ნანახია: 01.03.22.]. 
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• უზრუნველყოს თავდაცვის ძალებში ჩარიცხული პირადი შემადგენლობის 

ინფორმირება შეიარაღებული ძალების წევრების ადამიანის უფლებების,  

მოვალეობებისა და გასაჩივრების მექანიზმების თაობაზე; ამ მიზნით, იურისტს 

დაევალოს სათანადო პერიოდულობით ჩაატაროს ინდივიდუალური და 

ჯგუფური შეხვედრები სამხედროებთან; ასევე, ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია  

მარტივად გასაგებ ენაზე (რთული სამართლებრივი ტერმინებისა და 

ფორმულირების გარეშე) შექმნილი ბროშურის სახით მიეწოდოს სამხედროებს 

და გამოეკრას სამხედროებისთვის ხელმისაწვდომ ადგილებში 

• თავდაცვის ძალების საცხოვრებელ კორპუსებში დროულად ჩატარდეს 

სარემონტო სამუშაოები და ინვენტარიზაცია, აღმოიფხვრას 

ინფრასტრუქტურული პრობლემები და გაუმჯობესდეს სანიტარიულ-

ჰიგიენური პირობები, საცხოვრებელი კორპუსები სრულად აღიჭურვოს 

მწერებისგან დამცავი ბადით; ყველა სამხედრო ნაწილში უზრუნველყოს 

განცალკევებული სანიტარიულ-ჰიგიენური კვანძები ქალი სამხედრო 

მოსამსახურეებისთვის 

• ყველა სამხედრო ნაწილში, სადაც სავალდებულო სამხედრო სამსახურს გადიან 

ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეები, მიეცეთ შესაძლებლობა, საკონტრაქტო 

სამხედრო მოსამსახურეების თანაბრად, ისარგებლონ ბაზაზე არსებული 

სპორტული დარბაზით და გასართობი სივრცით 

• თავდაცვის ძალების თითოეული ქვედანაყოფის მეთაურს დაევალოს, 

უზრუნველყოს მის დაქვემდებარებაში მყოფი პირადი შემადგენლობის მიერ 

სახანძრო უსაფრთხოებისა და ხანძრის ჩასაქრობად მოქმედებისთვის 

აუცილებელი წესების შესწავლა, არსებული სტანდარტის505 მოთხოვნათა 

შესაბამისად 

• ყველა სამხედრო მოსამსახურე უზრუნველყოფილი იყოს პირბადით,  სამხედრო 

ნაწილების ტერიტორიაზე გამოიკრას პირბადის ტარების წესის ამსახველი 

საინფორმაციო მასალა და გაკონტროლდეს პირბადის ტარების წესის დაცვა   

• შემუშავდეს სამხედრო მოსამსახურეების პერიოდული ტესტირების წესი და 

უზრუნველყოს სამხედრო მოსამსახურეების COVID-19-ზე პერიოდული 

ტესტირება  

• დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ 

ცენტრთან თანამშრომლობით უზრუნველყოს სამედიცინო პერსონალის 

გადამზადება ინფექციის კონტროლის საკითხებში, რათა გაიზარდოს 

სამედიცინო პერსონალის როლი და ძალისხმევა  ვირუსის გავრცელების თავიდან 

ასაცილებლად, რაც უნდა მოიცავდეს კორონავირუსზე საეჭვო შემთხვევების 

დროულ გამოვლენას, ასევე, დადასტურებული შემთხვევის კონტაქტების 

დროულ მოძიებას და იზოლირებას, ამასთანავე, სამედიცინო პერსონალმა 

უზრუნველყოს მიღებული ზომების სათანადო დოკუმენტირება 

• ვირუსის გავრცელების თავიდან ასარიდებლად, ყველა სამხედრო ნაწილში 

მოეწყოს საიზოლაციო ოთახები, სადაც მოთავსდებიან საეჭვო სიმპტომების 

მქონე პირები ტესტის პასუხის მიღებამდე 

 
505 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 21 აგვისტოს №-519 დადგენილება „საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს თავდაცვის ძალების შინაგანი სამსახურის წესდების დამტკიცების შესახებ“, მუხლი 113. 
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• თავდაცვის ძალებში ჩარიცხული თითოეული სამხედრო მოსამსახურე, 

სამსახურის გავლის პერიოდში უზრუნველყოს სამსახურებრივი დანიშნულების 

საცხოვრებელი ბინით - მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა506 დაცვით, ან 

განიხილოს სამხედრო მოსამსახურეთა ბინის ქირის გადასახადით 

უზრუნველყოფის შესაძლებლობა 

• თავდაცვის ძალების შემადგენლობაში ჩარიცხულ პირად შემადგენლობაზე 

გავრცელდეს არსებული კანონმდებლობით507 დადგენილი შეღავათები 

ტრანსპორტირების და კომუნალური ხარჯების გადახდისას 

• შევიდეს ცვლილება „საქართველოს თავდაცვის ძალების მოსამსახურეთა მიერ 

კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენების წესების შესახებ“ საქართველოს 

თავდაცვის მინისტრის 2020 წლის 3 თებერვლის № MOD 32000000115 ბრძანებაში 

და მკაფიოდ განისაზღვროს, რომ ნებისმიერი რანგის სამხედრო და სამოქალაქო 

პირებისთვის, აუცილებელი საჭიროებისას, სამუშაო დროს, საგამონაკლისო 

წესით, დაშვებულ იქნას კუთვნილი მობილური ტელეფონის გამოყენება 

უშუალო ხელმძღვანელთან შეთანხმებით, გარდა სადღეღამისო განწესში 

ყოფნის დროისა და სწავლებისა და წვრთნების ჩატარების პერიოდისა 

 

5.3.  შსს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტი 

ობიექტების დაცვის დეპარტამენტში ვადიან სამხედრო მოსამსახურეთა ძირითად 

ფუნქციას წარმოადგენს, სამინისტროს სისტემის ადმინისტრაციული შენობების, 

აგრეთვე, სხვა სტრატეგიული ობიექტების დაცვა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, 

ობიექტებზე შემსვლელ პირთა აღრიცხვა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და 

მართლწესრიგის დაცვის ღონისძიებებში მონაწილეობა.508 

ვადიან სამხედრო მოსამსახურეებთან ჩატარებული გასაუბრებით  გამოვლინდა, რომ 

წინა წლების მსგავსად, კვლავ სისტემურ გამოწვევად რჩება ობიექტების დაცვის 

დეპარტამენტში ვადიანი სამხედრო მოსამსახურის მხრიდან დისციპლინური 

გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში არაფორმალური და კოლექტიური დასჯის 

პრაქტიკა. 

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, სამივე ზემოაღნიშნულ ქვედანაყოფში ვადიანი 

სამხედრო მოსამსახურეების მხრიდან დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის 

შემთხვევაში, დასჯის მიზნით, სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე, მათ 

ავალდებულებენ დამატებითი ფიზიკური აქტივობების შესრულებას (სირბილი, 

აზიდვა, ბუქნები, მწყობრით სიარული). გამოკითხული სამხედრო მოსამსახურეების 

განმარტებით, ასეთი დამატებითი ფიზიკური აქტივობების შესრულება მათთვის 

 
506 „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 14. 
507 „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 19. 
508 „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2016 წლის 31 მარტის №136 

ბრძანება. 

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მოხდის წესის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის №1009 

ბრძანება. 
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განსაკუთრებულ სირთულეს არ წარმოადგენს და არ ლახავს მათ ღირსებას. 

მიუხედავად ამისა, სახალხო დამცველის შეფასებით, ამგვარი ქმედება უკანონო 

პრაქტიკაა, რომელიც ქმნის არასათანადო მოპყრობის რისკებს, ვინაიდან, კონკრეტულ 

შემთხვევებში სამხედრო მოსამსახურის ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ფიზიკური 

შესაძლებლობების, მისი სუბიექტური აღქმის, ფიზიკური აქტივობის სირთულის და 

ფორმის გათვალისწინებით, ასეთი სასჯელის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს 

იმაზე მეტი სტრესი და ტანჯვა, ვიდრე ეს დაკავშირებულია სამხედრო სამსახურთან და 

მიაღწიოს არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის მინიმალურ ზღვარს.509 ასევე, 

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ კოლექტიური დასჯის უკანონო პრინციპის - „ერთი 

ყველასთვის, ყველა ერთისთვის“ გამოყენებამ, შეიძლება გამოიწვიოს ვადიან სამხედრო 

მოსამსახურეთა შორის დაპირისპირება. 

წინა წლების მსგავსად, კვლავ გამოწვევად რჩება ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეების 

მიმართ უკანონო დასჯის პრინციპის - „ერთი ყველასთვის, ყველა ერთისთვის“ 

გამოყენება, რაც, თავის მხრივ, გულისხმობს, რომ ერთი სამხედრო მოსამსახურის მიერ 

დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში, არაფორმალურად, მასთან ერთად 

მისი ოცეულიც ისჯება. აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს საბრძოლო სამმართველოს 

პირადი შემადგენლობის წვრთნისა და მომზადების განყოფილების, წვრთნისა და 

მომზადების უზრუნველყოფის ქვეგანყოფილებაში სახალხო დამცველის აპარატის 

თანამშრომლების მიერ განხორციელებული ვიზიტის შედეგად გამოვლენილი 

არაფორმალური დასჯის ფაქტზე, არაადამიანური მოპყრობისა და სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით დაკავებული პირი თბილისის ნაფიც 

მსაჯულთა სასამართლომ დამნაშავედ ცნო და სასჯელის სახედ და ზომად 5 წლით 

თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. 

რაც შეეხება ობიექტების დაცვის დეპარტამენტში ვადიან სამხედრო მოსამსახურეთა 

საცხოვრებელ და სამუშაო პირობებს, მისასალმებელია, რომ არცერთ ზემოაღნიშნულ 

ქვედანაყოფში არ იდგა სივიწროვის/გადატვირთულობის პრობლემა510 და დაცული იყო 

სტანდარტით გათვალისწინებული მოთხოვნები.511  

მე-2 სამმართველოს პირველი განყოფილების მე-3 ქვეგანყოფილებასა და მე-3 

სამმართველოს მე-2 განყოფილების მე-3 ქვეგანყოფილებაში, ვადიანი სამხედრო 

მოსამსახურეები არ იყვნენ უზრუნველყოფილნი ინდივიდუალური ტუმბოებით, და 

ზურგჩანთებს და პირად ნივთებს საერთო გამოყენების კარადაში ინახავდნენ. არცერთი 

ზემოაღნიშნული ქვედანაყოფის საძინებელი და სამუშაო ოთახები არ იყო აღჭურვილი 

 
509 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე, CHEMBER v. RUSSIA 

(7188/03) პარა. 49. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:   

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-87354,%22]} [ბოლოს ნანახია: 30.12.2021]. 
510 მე-3 სამმართველოს მე-2 განყოფილების მე-2 ქვეგანყოფილებაში 30 კვ.მ. ფართობში 

განთავსებული იყო 7 სამხედრო მოსამსახურე; მე-3 სამმართველოს პირველი განყოფილების პირველ 

ქვეგანყოფილებაში 35 კვ.მ. ფართობში განთავსებული იყო 8 სამხედრო მოსამსახურე; მე-2 

სამმართველოს პირველი განყოფილების მე-3 ქვეგანყოფილებაში 28,7 კვ.მ. ფართობში განთავსებული 

იყო 3 სამხედრო მოსამსახურე. 
511 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შინაგანი სამსახურის წესდება, მუხლი 144 - საძინებელ 

ოთახებში პირადი შემადგენლობის განლაგებისათვის გამოიყოფა 2.5-4 კვმ ფართობი თითოეულ 

სამხედრო მოსამსახურეზე. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-87354,%22]}
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მწერების საწინააღმდეგო ბადით და აწუხებდათ კოღოები. სავალალო მდგომარეობა 

იყო მე-2 სამმართველოს პირველი განყოფილების მე-3 ქვეგანყოფილების 

საპირფარეშოში, რომლითაც ასევე სარგებლობს შსს განსაკუთრებულ დავალებათა 

დეპარტამენტის ერთ-ერთი ქვედანაყოფი, არ ფუნქციონირებდა გამწოვი და 

სავენტილაციო სისტემა და იდგა მძაფრი უსიამოვნო სუნი, საპირფარეშოს ჩამრეცხები 

გამოსული იყო მწყობრიდან, არ იკეტებოდა საპირფარეშოს კარები. 

სახალხო დამცველის შეფასებით, ამ გასამხედროებულ ქვედანაყოფებში ვადიანი 

სამხედრო მოსამსახურეების საცხოვრებელი პირობები და სანიტარიულ-ჰიგიენური 

პირობების დაუცველობა ეწინააღმდეგება სამხედრო მოსამსახურეებისთვის 

ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნის ვალდებულებას.512  

სახალხო დამცველი მიესალმება მე-3 სამმართველოს პირველი განყოფილების პირველ 

ქვეგანყოფილებაში ჩარიცხული ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეების კვებით 

უზრუნველყოფის გაუმჯობესებას. წინა წლებში513 ამ ქვედანაყოფში ჩარიცხულ 

სამხედრო მოსამსახურეებს უწყება უზრუნველყოფდა მხოლოდ მშრალი კვებით,514 

მიმდინარე წლიდან კი უზრუნველყოფილი არიან სრულფასოვანი სამჯერადი კვებით. 

გამოკითხული სამხედრო მოსამსახურეები კმაყოფილები არიან საკვების 

მრავალფეროვნებით, ხარისხით და ულუფის ოდენობით, ასევე დამატების 

შესაძლებლობით. მე-3 სამმართველოს მე-2 განყოფილების მე-2 ქვეგანყოფილებასა და 

მე-2 სამმართველოს პირველი განყოფილების მე-3 ქვეგანყოფილებაში არ იყო 

განთავსებული წყლის დისპენსერები, რის გამოც სამხედრო მოსამსახურეებს სასმელი 

წყლის აღება და ერთჯერადი ბოთლებით მომარაგება უწევდათ სამმართველოს ეზოში 

არსებული ონკანიდან. 

რაც შეეხება სამედიცინო მომსახურების საკითხს, ნებისმიერი საჭიროების 

შემთხვევაში იძახებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას და მათი 

რეკომენდაციების შესაბამისად მოქმედებენ. სამმართველოს ტერიტორიაზე 

შემომსვლელ თითოეულ პირს, მათ შორის, სამხედრო მოსამსახურეებს, ყოველი 

შემოსვლის დროს უტარდება თერმოსკრინინგი. ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეები 

სადღეღამისო განწესში ყოფნისას უზრუნველყოფილნი არიან საკმარისი რაოდენობის 

პირბადით. ყველა შენობის შესასვლელში განთავსებულია სადეზინფექციო საშუალება 

და დეზობარიერი. 

გასული წლების მსგავსად, 2021 წელს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტში ჩარიცხული 

ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეები სამხედრო სამსახურის გავლის პერიოდში 

უზრუნველყოფილები არიან  სამხედრო უნიფორმითა და სამხედრო ფეხსაცმლით, 

რომელიც ეძლევათ წელიწადში ორჯერ, თუმცა, სამხედრო მოსამსახურეების 

 
512 „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 4 - სამხედრო 

მოსამსახურის სოციალური და სამართლებრივი დაცვის გარანტიას იძლევა სახელმწიფო, რომელიც 

უზრუნველყოფს სამხედრო მოსამსახურეს ცხოვრების შესაფერისი პირობებით, სამხედრო სამსახურის 

განსაკუთრებული პირობებისა და თავისებურებების გათვალისწინებით. 
513 საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. გვ. 424. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:  

https://ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf. [ბოლოს ნანახია: 18.01.22]. 
514 ხორცის კონსერვი - 2 ც.; პაშტეტი - 1 ც.; პური - 600 გრ.; შოკოლადის ბატონი - (50 გრ.) 2 ც.  

https://ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf
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გადმოცემით, ფეხსაცმელები არ გაიცემა სეზონის შესაბამისად, უხარისხოა და მალე 

ფუჭდება. 

მონიტორინგის ვიზიტების შედეგად გაირკვა, რომ ზემოაღნიშნულ ქვედანაყოფებში, 

პირად შემადგენლობას ხელი არ მიუწვდება საინფორმაციო საშუალებებზე. მე-3 

სამმართველოს პირველი განყოფილების პირველ ქვეგანყოფილებასა და მე-2 

სამმართველოს პირველი განყოფილების მე-3 ქვეგანყოფილებაში არ ჰქონდათ 

ტელევიზორი, მე-3 სამმართველოს მე-2 განყოფილების მე-2 ქვეგანყოფილებაში კი, 

ფასიანი არხების ტარიფის გადაუხდელობის გამო, შეზღუდული ჰქონდათ წვდომა 

ტელევიზიაზე, ასევე, ხელმიუწვდომელი იყო სხვა საინფორმაციო საშუალებებიც 

(რადიო, ინტერნეტი).  

რეკომენდაციები: 

შინაგან საქმეთა მინისტრს: 

• შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ სისტემური 

კონტროლი გაუწიოს და აღმოფხვრას ვადიან სამხედრო მოსამსახურეთა მიმართ, 

პასუხისმგებლობის ზომად არასაწესდებო სასჯელის გამოყენება და 

კოლექტიური დასჯის პრაქტიკა; ამასთანავე, ინფორმაცია გატარებული ზომების 

შესახებ მიაწოდოს სახალხო დამცველის აპარატს 

• ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის ზემოაღნიშნულ ქვედანაყოფებში515 

დროულად ჩატარდეს სარემონტო სამუშაოები და ინვენტარიზაცია; 

აღმოიფხვრას ინფრასტრუქტურული პრობლემები და გაუმჯობესდეს 

სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები; საცხოვრებელი და სამუშაო ოთახები 

სრულად აღიჭურვოს მწერებისგან დამცავი ბადით 

• უზრუნველყოს ქვედანაყოფებში516 საკმარისი რაოდენობის წყლის 

დისპენსერების განთავსება 

• სამხედრო ფორმის ფეხსაცმელი ჩანაცვლდეს ახალი, მაღალი ხარისხის 

ფეხსაცმლით და გაიცეს წელიწადში ორჯერ - ზამთრის და ზაფხულის სეზონის 

შესაბამისად 

• ობიექტების დაცვის დეპარტამენტში ჩარიცხული ვადიანი სამხედრო 

მოსამსახურეებისთვის უზრუნველყოს საინფორმაციო საშუალებებზე სათანადო 

ხელმისაწვდომობა 

 

5.4. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე დაცვისა და 

ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველო 

სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური 

უსაფრთხოების მთავარ სამმართველოში ჩარიცხულ ვადიან სამხედრო მოსამსახურეთა 

 
515 შსს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის: მე-3 სამმართველოს მე-2 განყოფილების მე-2 

ქვეგანყოფილება; მე-3 სამმართველოს პირველი განყოფილების პირველი ქვეგანყოფილება; მე-2 

სამმართველოს პირველი განყოფილების მე-3 ქვეგანყოფილება. 
516 მე-3 სამმართველოს მე-2 განყოფილების მე-2 ქვეგანყოფილება და მე-2 სამმართველოს პირველი 

განყოფილების მე-3 ქვეგანყოფილება. 
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ძირითადი ფუნქციაა პენიტენციურ დაწესებულებათა გარე უსაფრთხოების, გარე 

პერიმეტრის, მათ შორის, გარე აკრძალული ზოლის დაცვა.517 

გარე დაცვის მე-17 განყოფილებაში ჩარიცხული ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეები 

სავალდებულო სამხედრო სამსახურს გადიან ყაზარმულ რეჟიმზე, ხოლო სხვა დანარჩენ 

ოთხ განყოფილებაში ჩარიცხული ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეები - 3 დღეში 

ერთხელ მორიგეობით. 

სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე დაცვის ზემოაღნიშნულ 5 

განყოფილებაში ვადიან სამხედრო მოსამსახურეებთან ჩატარებული გასაუბრებით 

დადგინდა, რომ წინა წლების მსგავსად, გარე დაცვის მე-3 და მე-17 განყოფილებებში, 

კვლავ სისტემურ გამოწვევად რჩება ვადიანი სამხედრო მოსამსახურის მხრიდან 

დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში არაფორმალური და კოლექტიური 

დასჯის უკანონო პრაქტიკა. 

გარე დაცვის მე-3 (ვიზიტის თარიღი: 11/08/2021 წ.) და მე-17 (ვიზიტის თარიღი: 17/09/2021 

წ.) განყოფილებებში განხორციელებული ვიზიტების დროს მიღებული ინფორმაციის 

თანახმად, ორივე ზემოაღნიშნულ განყოფილებაში ვადიანი სამხედრო 

მოსამსახურეების მხრიდან დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში, 

დასჯის მიზნით, სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე მათ ავალდებულებენ 

დამატებითი ფიზიკური აქტივობების შესრულებას (სირბილი, აზიდვა, ბუქნები, 

მწყობრით სიარული), უკრძალავენ სიგარეტის მოწევას დაახლოებით 2 საათის 

განმავლობაში, ასევე, სადღეღამისო განწესის დასრულების შემდეგ, 2 საათით ტოვებენ 

განყოფილებაში. სახალხო დამცველის შეფასებით, არაფორმალური დასჯის მიზნით, 

სამხედრო მოსამსახურის სამხედრო ნაწილში დარჩენის დავალდებულება, 

წარმოადგენს უკანონო ქმედებას და იწვევს სამხედრო მოსამსახურეების პიროვნების 

თავისუფლებისა და თავისუფალი მიმოსვლის უფლების უკანონო შეზღუდვას.518   

ასევე, წინა წლების მსგავსად, კვლავ სისტემურ გამოწვევად რჩება ვადიანი სამხედრო 

მოსამსახურეების მიმართ უკანონო დასჯის პრინციპის - „ერთი ყველასთვის, ყველა 

ერთისთვის“ გამოყენება, რაც გულისხმობს, რომ ერთი სამხედრო მოსამსახურის მიერ 

დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში, არაფორმალურად, მასთან ერთად, 

მისი ოცეულიც ისჯება. ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეების განმარტებით, ამგვარი 

პრაქტიკა, ერთი მხრივ, დადებითია, რადგან ასე ეჩვევიან ერთმანეთის დახმარებას და 

ერთობას. მაგალითად, სადღეღამისო განწესში ენაცვლებიან ერთმანეთს საჭიროების 

შემთხვევაში და ხელმძღვანელი პირებიც ხელს უწყობენ. თუმცა, მათივე განმარტებით, 

იყო შემთხვევები, როცა ერთი პირის სისტემატური გადაცდომების გამო, მასთან ერთად 

დაისაჯნენ მისი ოცეულის წევრებიც და ამის გამო კონფლიქტიც მოუვიდათ, რომლის 

განხილვაც სადღეღამისო განწესის დასრულების შემდეგ, დათხოვნაში ყოფნის დროს 

გაგრძელდა. 

 
517 „სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-ტექნიკური 

უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

იუსტიციის მინისტრის 2020 წლის 30 სექტემბრის №631 ბრძანება. 
518 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლები 12 და 14. 
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სახალხო დამცველის შეფასებით, პენიტენციური დაწესებულების გარე დაცვის 

განყოფილებებში ჩარიცხული ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ 

არაფორმალური დასჯის მეთოდების გამოყენება არასათანადო მოპყრობის რისკებს 

წარმოქმნის, ვინაიდან კონკრეტულ შემთხვევებში სამხედრო მოსამსახურის 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ფიზიკური შესაძლებლობების, მისი სუბიექტური 

აღქმის, ფიზიკური აქტივობის სირთულის და ფორმის გათვალისწინებით, ასეთი 

სასჯელის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს იმაზე მეტი სტრესი და ტანჯვა, ვიდრე ეს 

დაკავშირებულია სამხედრო სამსახურთან და მიაღწიოს არაადამიანური და 

დამამცირებელი მოპყრობის მინიმალურ ზღვარს.519 ასევე, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, 

რომ კოლექტიური დასჯის უკანონო პრინციპის - „ერთი ყველასთვის, ყველა 

ერთისთვის“ გამოყენება ვადიან სამხედრო მოსამსახურეებს შორის დაპირისპირების და 

ძალადობის რეალურ რისკს წარმოშობს. 

სახალხო დამცველი, უკვე მრავალი წელია აღნიშნავს, რომ აღმოუფხვრელ გამოწვევას 

წარმოადგენს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე დაცვისა და 

ინფორმაციულ-ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარ სამმართველოში ჩარიცხული 

ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეების საკვებით უზრუნველყოფის საკითხი. სამხედრო 

მოსამსახურეები, რომლებიც სამ დღეში ერთხელ მსახურობენ, არ არიან 

უზრუნველყოფილნი საკვებით, მათ ყოველი მორიგეობისას სახლიდან უწევთ საკვების 

მოტანა. ასევე არ არის უზრუნველყოფილი ტრანსპორტირების ხარჯები მათი 

საცხოვრებელი სახლიდან სამხედრო ნაწილამდე, არც ჰიგიენის საშუალებები ეძლევათ. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ 

სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს პენიტენციურ სისტემაში ჩარიცხულ სამხედრო 

მოსამსახურეებს კანონით გათვალისწინებული გარანტიებით.520 

რაც შეეხება ზემოაღნიშნული განყოფილებების საცხოვრებელ და სამუშაო პირობებს, 

სახალხო დამცველი მიესალმება წინა წლებში არსებული ინფრასტრუქტურული 

გამოწვევების აღმოფხვრას და იმედს იტოვებს, რომ პენიტენციური დაწესებულების 

გარე დაცვის ყველა განყოფილებაში თითოეული სამხედრო მოსამსახურე 

უზრუნველყოფილი იქნება ღირსეული საცხოვრებელი და სამუშაო პირობებით.521 

 
519 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე, CHEMBER v. RUSSIA 

(7188/03) პარა. 49. ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-87354,%22]} [ბოლოს ნანახია: 31.12.2021]. 
520 „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის თანახმად, 

სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება სრულ სახელმწიფო კმაყოფაზე; ამავე კანონის მე-19 მუხლის 

თანახმად, სამხედრო მოსამსახურეს მივლინებისას, ძირითადი და დამატებითი შვებულებების დროს, 

სანატორიულ-სამკურნალო დაწესებულებამდე გასამგზავრებლად და უკან დასაბრუნებლად, 

აგრეთვე, სამხედრო სამსახურიდან - დათხოვნისას არჩეულ საცხოვრებელ ადგილამდე 

მგზავრობისათვის, სხვა დასახლებულ პუნქტში გადაყვანისას, აქვს ყველა სახის საგზაო 

ტრანსპორტით მგზავრობის უფლება (გარდა ტაქსისა) - სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შესაბამისი 

სამხედრო უწყებისათვის გამოყოფილი თანხების ხარჯზე. 
521 „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის თანახმად, 

სამხედრო მოსამსახურის სოციალური და სამართლებრივი დაცვის გარანტიას იძლევა სახელმწიფო, 

რომელიც უზრუნველყოფს სამხედრო მოსამსახურეს ცხოვრების შესაფერისი პირობებით, სამხედრო 

სამსახურის განსაკუთრებული პირობებისა და თავისებურებების გათვალისწინებით. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-87354,%22]}
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სახალხო დამცველი ასევე მიესალმება პენიტენციურ სისტემაში ჩარიცხული ვადიანი 

სამხედრო მოსამსახურეების შრომის ანაზღაურების გაზრდას.522 

 

რეკომენდაციები: 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს 

• იუსტიციის სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ სისტემური კონტროლი 

გაუწიოს და აღმოფხვრას ვადიან სამხედრო მოსამსახურეთა მიმართ, 

პასუხისმგებლობის ზომად არასაწესდებო სასჯელის გამოყენება და 

კოლექტიური დასჯის პრაქტიკა; ინფორმაცია გატარებული ზომების შესახებ 

მიაწოდოს სახალხო დამცველის აპარატს 

• სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე დაცვისა და ინფორმაციულ-

ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის 

განყოფილებებში (გარდა მე-17 განყოფილებისა) ჩარიცხულ სამხედრო 

მოსამსახურეებს დამატებით აუნაზღაურდეთ კვებისა და 

ტრანსპორტირებისათვის საჭირო თანხა. 

 

 

 
522 2021 წლამდე, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სისტემაში სავალდებულო სამხედრო 

სამსახურის გასავლელად ყაზარმულ რეჟიმზე ჩარიცხული სამხედრო მოსამსახურეების 

ყოველთვიური ანაზღაურება შეადგენდა 5 ლარს, ხოლო 3 დღეში ერთხელ სამუშაო რეჟიმზე მყოფი 

სამხედრო მოსამსახურეების ყოველთვიური ანაზღაურება 52 ლარი იყო. 2021 წლიდან მათი 

ანაზღაურება გაიზარდა და 70 ლარი გახდა. 


