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 ფინანსური და ფუნქციონალური დამოუკიდებლობა;
 ვიზიტების მოცულობა;
 თავისუფალი დაშვება დახურული ტიპის დაწესებულებებში;
 კონფიდენციალური ინტერვიუს ჩატარების შესაძლებლობა;
 ანგარიშები და რეკომენდაციები;
 შენიშვნები მოქმედ სამართლებრივ აქტებზე და აქტების
პროექტებზე;

 დიალოგი ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებთან;
 საზოგადოებასთან ურთიერთობა;
 კომუნიკაცია წამების პრევენციის ქვეკომიტეტთან;
 სამუშაო მეთოდოლოგიის რეგულარული გადასინჯვა;
 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წევრთა პროფესიული
სწავლება.

 ფინანსური და ფუნქციონალური დამოუკიდებლობა;
 ვიზიტების მოცულობა;
 თავისუფალი დაშვება დახურული ტიპის დაწესებულებებში;
 კონფიდენციალური ინტერვიუს ჩატარების შესაძლებლობა;
 ანგარიშები და რეკომენდაციები;
 შენიშვნები მოქმედ სამართლებრივ აქტებზე და აქტების
პროექტებზე;

 დიალოგი ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებთან;
 საზოგადოებასთან ურთიერთობა;
 კომუნიკაცია წამების პრევენციის ქვეკომიტეტთან;
 სამუშაო მეთოდოლოგიის რეგულარული გადასინჯვა;
 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წევრთა პროფესიული
სწავლება.



 თანამშრომელთა რაოდენობის ზრდა;
 მონიტორინგის მეთოდოლოგიის გადასინჯვა, დახვეწა და
მონიტორინგის სახელმძღვანელოს შემუშავება;

 ვიზიტები გამოცხადების გარეშე;
 ვიზიტების განხორციელების მოქნილი გეგმა;
 ინდივიდუალური ვიზიტების დროს კვლევის კომპონენტის
გაძლიერება;

 სამაგიდო კვლევის გაძლიერება;
 შემოსული განცხადებების ანალიზი და სტატისტიკის წარმოება;
 ვიზიტის შემდგომ შემუშავებული რეკომენდაციების გამოქვეყნება;
 ყოველთვიურ ბიულეტენში პრევენციის ეროვნული მექანიზმის
საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის შეტანა;

 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტების მეტი ჩართულობა
სამუშაო პროცესში;

 უფრო აქტიური დიალოგი ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებთან.

 თანამშრომელთა რაოდენობის ზრდა;
 მონიტორინგის მეთოდოლოგიის გადასინჯვა, დახვეწა და
მონიტორინგის სახელმძღვანელოს შემუშავება;

 ვიზიტები გამოცხადების გარეშე;
 ვიზიტების განხორციელების მოქნილი გეგმა;
 ინდივიდუალური ვიზიტების დროს კვლევის კომპონენტის
გაძლიერება;

 სამაგიდო კვლევის გაძლიერება;
 შემოსული განცხადებების ანალიზი და სტატისტიკის წარმოება;
 ვიზიტის შემდგომ შემუშავებული რეკომენდაციების გამოქვეყნება;
 ყოველთვიურ ბიულეტენში პრევენციის ეროვნული მექანიზმის
საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის შეტანა;

 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტების მეტი ჩართულობა
სამუშაო პროცესში;

 უფრო აქტიური დიალოგი ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებთან.



 მონიტორინგი სასჯელაღსრულების 8 დაწესებულებაში;
 მონიტორინგი შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, მცხეთა-
მთიანეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში
(დროებითი მოთავსების 8 იზოლატორი);

 მცირე ტიპის საოჯახო ბავშვთა სახლების მონიტორინგი (სულ
30 სახლი);

 ვიზიტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში;
 განხორციელდა 145 ვიზიტი მონახულებულ იქნა 1422
პატიმარი (2013 წელს - სულ 2670 პატიმარი);

 მონიტორინგი სასჯელაღსრულების 8 დაწესებულებაში;
 მონიტორინგი შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, მცხეთა-
მთიანეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში
(დროებითი მოთავსების 8 იზოლატორი);

 მცირე ტიპის საოჯახო ბავშვთა სახლების მონიტორინგი (სულ
30 სახლი);

 ვიზიტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში;
 განხორციელდა 145 ვიზიტი მონახულებულ იქნა 1422
პატიმარი (2013 წელს - სულ 2670 პატიმარი);



 შემოვიდა 810 განცხადება, მომზადდა და გაიგზავნა 1845
წერილი;

 საკითხები:
 ჯანმრთელობის დაცვა (52.2 %)
 გადაყვანა (10.4 %)
 მოპყრობა (10 %)
 პატიმრობის პირობები (2.1 %)
 გარესამყაროსთან კონტაქტი (1,6 %)
 უსაფრთხოება (1.6 %),
 დისციპლინური პასუხისმგებლობა (0.4)
 სხვადასხვა (22.1 %);

 შემოვიდა 810 განცხადება, მომზადდა და გაიგზავნა 1845
წერილი;

 საკითხები:
 ჯანმრთელობის დაცვა (52.2 %)
 გადაყვანა (10.4 %)
 მოპყრობა (10 %)
 პატიმრობის პირობები (2.1 %)
 გარესამყაროსთან კონტაქტი (1,6 %)
 უსაფრთხოება (1.6 %),
 დისციპლინური პასუხისმგებლობა (0.4)
 სხვადასხვა (22.1 %);



 მომზადდა ანგარიში - “შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა მდგომარეობა პენიტენციურ დაწესებულებებში,
დროებითი მოთავსების იზოლატორებსა და არანებაყოფლობითი
მკურნალობის დაწესებულებაში);

 მომზადდა ანგარიში ბავშვთა სახლების მონიტორინგის
შედეგების შესახებ;

 მომზადდა საპარლამენტო ანგარიშის პრევენციის ეროვნული
მექანიზმის თავი;

 მომზადდა 11 რეკომენდაცია/წინადადება (2013 წელს
მომზადდა სულ 7 რეკომენდაცია, აქედან 3 რეკომენდაცია
მომზადდა დეკემბერში);

 მომზადდა შენიშვნათა პაკეტი პატიმრობის კოდექსში შესატან
ცვლილებებთან დაკავშირებით;

 მთლიანობაში პატიმრებთან მოპყრობის საკითხებთან
დაკავშირებით გაიგზავნა 26 წერილი.

 მომზადდა ანგარიში - “შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა მდგომარეობა პენიტენციურ დაწესებულებებში,
დროებითი მოთავსების იზოლატორებსა და არანებაყოფლობითი
მკურნალობის დაწესებულებაში);

 მომზადდა ანგარიში ბავშვთა სახლების მონიტორინგის
შედეგების შესახებ;

 მომზადდა საპარლამენტო ანგარიშის პრევენციის ეროვნული
მექანიზმის თავი;

 მომზადდა 11 რეკომენდაცია/წინადადება (2013 წელს
მომზადდა სულ 7 რეკომენდაცია, აქედან 3 რეკომენდაცია
მომზადდა დეკემბერში);

 მომზადდა შენიშვნათა პაკეტი პატიმრობის კოდექსში შესატან
ცვლილებებთან დაკავშირებით;

 მთლიანობაში პატიმრებთან მოპყრობის საკითხებთან
დაკავშირებით გაიგზავნა 26 წერილი.



 საინფორმაციო შეხვედრები სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტროს წარმომადგენლებთან;

 სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრები (2 დღიანი სამუშაო შეხვედრა
დაბა გუდაურში);

 კომუნიკაცია სხვასხვა საელჩოს და საერთაშორისო
ორგანიზაციასთან;

 კომუნიკაცია წამების პრევენციის ქვეკომიტეტთან;
 რეგიონული კონფერენცია -„სასჯელაღსრულების სისტემაში
არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის ეფექტიანობის გაზრდა“
(კიშინიოვი);

 ორი ღონისძიება წამების პრევენციის საკითხთან დაკავშირებით
(„Pre-meeting of National Preventive Mechanisms on Police
and the Prevention of Torture”, “Supplementary Human
Dimension Meeting on the Prevention of Torture”) (ვენა).

 საინფორმაციო შეხვედრები სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტროს წარმომადგენლებთან;

 სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრები (2 დღიანი სამუშაო შეხვედრა
დაბა გუდაურში);

 კომუნიკაცია სხვასხვა საელჩოს და საერთაშორისო
ორგანიზაციასთან;

 კომუნიკაცია წამების პრევენციის ქვეკომიტეტთან;
 რეგიონული კონფერენცია -„სასჯელაღსრულების სისტემაში
არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის ეფექტიანობის გაზრდა“
(კიშინიოვი);

 ორი ღონისძიება წამების პრევენციის საკითხთან დაკავშირებით
(„Pre-meeting of National Preventive Mechanisms on Police
and the Prevention of Torture”, “Supplementary Human
Dimension Meeting on the Prevention of Torture”) (ვენა).



 სხვადასხვა საკითხზე გავრცელდა 20 რელიზი;

 რეგულარულად ვმონაწილეობდით სატელევიზიო/რადიო
გადაცემაში;

 რეგულარულად ვაკეთებდით კომენტარებს მედიისთვის;

 გამოიცემოდა ყოველთვიური ბიულეტენი.

 სხვადასხვა საკითხზე გავრცელდა 20 რელიზი;

 რეგულარულად ვმონაწილეობდით სატელევიზიო/რადიო
გადაცემაში;

 რეგულარულად ვაკეთებდით კომენტარებს მედიისთვის;

 გამოიცემოდა ყოველთვიური ბიულეტენი.



 ჩატარდა 2 დღიანი ტრენინგი/სამუშაო შეხვედრა კაჭრეთში
(2014 წლის თებერვალი);

 ჩატარდა 5 დღიანი ტრენინგი ფსიქიკური ჯანმრთელობის
შესახებ (ბათუმში, 2014 წლის აპრილი).

 ჩატარდა 2 დღიანი ტრენინგი/სამუშაო შეხვედრა კაჭრეთში
(2014 წლის თებერვალი);

 ჩატარდა 5 დღიანი ტრენინგი ფსიქიკური ჯანმრთელობის
შესახებ (ბათუმში, 2014 წლის აპრილი).



 აპრილის თვეში საქმიანობისათვის დაბრკოლებების შექმნა;
 რეაგირება რეკომენდაციებზე;
 კომუნიკაციის ხარვეზები შესაბამის ორგანოებთან (არასრული
პასუხი დაახლ. 45 %);

 არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა დაცვა;
 ინფორმაციის ნაკლებობა არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო
ფაქტზე გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ;

 პატიმრებთან გასაუბრება მიყურადებისა და თვალთვალის
გარეშე;

 ციხეში არსებული სუბკულტურა, ზეწოლა მომჩივან
პატიმრებზე.

 აპრილის თვეში საქმიანობისათვის დაბრკოლებების შექმნა;
 რეაგირება რეკომენდაციებზე;
 კომუნიკაციის ხარვეზები შესაბამის ორგანოებთან (არასრული
პასუხი დაახლ. 45 %);

 არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა დაცვა;
 ინფორმაციის ნაკლებობა არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო
ფაქტზე გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ;

 პატიმრებთან გასაუბრება მიყურადებისა და თვალთვალის
გარეშე;

 ციხეში არსებული სუბკულტურა, ზეწოლა მომჩივან
პატიმრებზე.



უფრო სიღმისეულად საკვლევი საკითხები:

 რამდენად ხორციელდება პრაქტიკაში ე.წ. დინამიური
უსაფრთხოების კონცეფცია (უსაფრთხოება, პატიმრის
ღირსების პატივისცემა, რესოციალიზაციისკენ მიმართული
აქტივობები);

 პატიმართა შორის ძალადობის რისკების შეფასება;
 სპეციალური საშუალებების გამოყენების პრაქტიკა;
 ჯანმრთელობის უფლების დაცვა;
 ხშირი გადაყვანა ერთი დაწესებულებიდან მეორე
დაწესებულებაში;

 განსაკუთრებით მოწყვლად პატიმართა ჯგუფების
მდგომარეობა;

 პოლიციის მიერ დაკავებულთა სხეულის დაზიანების
მიზეზები.

უფრო სიღმისეულად საკვლევი საკითხები:

 რამდენად ხორციელდება პრაქტიკაში ე.წ. დინამიური
უსაფრთხოების კონცეფცია (უსაფრთხოება, პატიმრის
ღირსების პატივისცემა, რესოციალიზაციისკენ მიმართული
აქტივობები);

 პატიმართა შორის ძალადობის რისკების შეფასება;
 სპეციალური საშუალებების გამოყენების პრაქტიკა;
 ჯანმრთელობის უფლების დაცვა;
 ხშირი გადაყვანა ერთი დაწესებულებიდან მეორე
დაწესებულებაში;

 განსაკუთრებით მოწყვლად პატიმართა ჯგუფების
მდგომარეობა;

 პოლიციის მიერ დაკავებულთა სხეულის დაზიანების
მიზეზები.



 ვიზიტი სასჯელაღსრულების ყველა დაწესებულებაში;
 შესაძლოა განხორციელდეს ერთი თემატური ვიზიტი
სასჯელაღსრულების ყველა დაწესებულებაში;

 ვიზიტი დროებითი მოთავსების ყველა იზოლატორში;
 ვიზიტი პოლიციის სამმართველოებში;
 ვიზიტი ბავშვთა სახლებში;
 ვიზიტი ჰაუპტვახტებში;
 ვიზიტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში;
 ვიზიტი ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში;
 ხანდაზმულთა პანსიონატები.

 ვიზიტი სასჯელაღსრულების ყველა დაწესებულებაში;
 შესაძლოა განხორციელდეს ერთი თემატური ვიზიტი
სასჯელაღსრულების ყველა დაწესებულებაში;

 ვიზიტი დროებითი მოთავსების ყველა იზოლატორში;
 ვიზიტი პოლიციის სამმართველოებში;
 ვიზიტი ბავშვთა სახლებში;
 ვიზიტი ჰაუპტვახტებში;
 ვიზიტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში;
 ვიზიტი ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში;
 ხანდაზმულთა პანსიონატები.



 სასჯელაღსრულების დაწესებულების მონიტორინგის
მეთოდოლოგიის განხილვა პრევენციის ეროვნული მექანიზმის
ექსპერტებისა და წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის წევრის
მონაწილეობით (გაეროს განვითარების პროგრამა);

 ქალთა სასჯელაღსრულების დაწესებულების მონიტორინგის
მეთოდოლოგიის განახლება და (გაეროს ქალთა ორგანიზაცია);

 არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულების
მონიტორინგის მეთოდოლოგიის განახლება (ციხის საერთაშორისო
რეფორმა, გაეროს ბავშვთა ფონდი);

 ფსიქიატრიული დაწესებულებების მონიტორინგის მეთოდოლოგიის
შემუშავება;

 დროებითი მოთავსების იზოლატორების მონიტორინგის
მეთოდოლოგიის განახლება;

 ხანდაზმულთა პანსიონატების მონიტორინგის მეთოდოლოგიის
შემუშავება;

 დახურული ტიპის დაწესებულებების მონიტორინგის
სახელმძღვანელოს შემუშავება.

 სასჯელაღსრულების დაწესებულების მონიტორინგის
მეთოდოლოგიის განხილვა პრევენციის ეროვნული მექანიზმის
ექსპერტებისა და წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის წევრის
მონაწილეობით (გაეროს განვითარების პროგრამა);

 ქალთა სასჯელაღსრულების დაწესებულების მონიტორინგის
მეთოდოლოგიის განახლება და (გაეროს ქალთა ორგანიზაცია);

 არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულების
მონიტორინგის მეთოდოლოგიის განახლება (ციხის საერთაშორისო
რეფორმა, გაეროს ბავშვთა ფონდი);

 ფსიქიატრიული დაწესებულებების მონიტორინგის მეთოდოლოგიის
შემუშავება;

 დროებითი მოთავსების იზოლატორების მონიტორინგის
მეთოდოლოგიის განახლება;

 ხანდაზმულთა პანსიონატების მონიტორინგის მეთოდოლოგიის
შემუშავება;

 დახურული ტიპის დაწესებულებების მონიტორინგის
სახელმძღვანელოს შემუშავება.



 5 დღიანი ტრენინგი ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ;

 სასწავლო ვიზიტი სერბეთში;

 სასწავლო ვიზიტი ესპანეთში;

 ტრენინგი არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების
დაწესებულების მონიტორინგის საკითხებზე.

 5 დღიანი ტრენინგი ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ;

 სასწავლო ვიზიტი სერბეთში;

 სასწავლო ვიზიტი ესპანეთში;

 ტრენინგი არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების
დაწესებულების მონიტორინგის საკითხებზე.



გმადლობთ ყურადღებისთვის!


