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1. შესავალი  

 

წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს საქართველოს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ 2014 

წლის 27-28 ნოემბერს, სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულებაში განხორციელებული ვიზიტის 

ანგარიშს. ანგარიშის მომზადებისას სხვა მასალასთან ერთად გამოყენებული იქნა პრევენციის 

ეროვნული მექანიზმის ვიზიტში მონაწილე ექსპერტების ტექნიკური ანგარიშები. ვიზიტის დროს 

მოპოვებული დოკუმენტაცია, ასევე მონიტორინგის ჯგუფის წევრთა ანგარიშები ინახება 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში. წინამდებარე ანგარიში შეიცავს მონიტორინგის 

ჯგუფის ძირითად მიგნებებს და შედგენილია იმგვარად, რომ ინტერვიუს კონფიდენციალური 

ხასიათიდან გამომდინარე, არ მოხდეს რესპონდენტ პატიმართა იდენტიფიკაცია.  

 

სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულება წარმოადგენს პატიმრობისა და დახურული ტიპის 

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებას, რომელიც შედგება 1 ადმინისტრაციული და 4 

საცხოვრებელი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი კორპუსისგან (აქედან 1 არასრულწლოვანთა 

საცხოვრებელი კორპუსი). დაწესებულებაში მოწყობილია საგამოძიებო ოთახები, ხანმოკლე 

პაემნის ოთახები, საამანათო, საზოგადოებრივი მისაღები, სასეირნო ეზოები, სამრეცხაო, 

ბიბლიოთეკა, სამზარეულო, მაღაზია. აღსანიშნავია, რომ დაწესებულებას არ გააჩნია ხანგრძლივი 

პაემნების ინფრასტრუქტურა. 

 

დაწესებულება გათვლილია 3672 პატიმარზე. ჯგუფის ვიზიტის დროს დაწესებულებაში 

იმყოფებოდა 2998 პატიმარი (1247 ბრალდებული და 1751 მსჯავრდებული), მათ შორის, 25 

არასრულწლოვანი ბრალდებული. დაწესებულებაში დასაქმებული იყო 124 მსჯავრდებული. ასევე, 

დაწესებულებაში იმყოფებოდა 109 უცხო ქვეყნის მოქალაქე/მოქალაქეობის არმქონე პირი. 

 

დაწესებულების საცხოვრებელი საკნები განკუთვნილია 2, 4, 6, 8, 10 პატიმრის განთავსებისთვის. 

დაწესებულებაში სათვალთვალო კამერით აღჭურვილია 18 საკანი და 3 დეესკალაციის ოთახი. 

დაწესებულებაში არის 36 სამარტოო საკანი, გონივრული მიღებისა და განთავსების 

განყოფილებაში - 11 საკანი. ვიზიტის განხორციელების პერიოდში, 27 ნოემბერს დაწესებულებაში 

იმყოფებოდა 6 მოშიმშილე პატიმარი, ხოლო 28 ნოემბერს - 8 მოშიმშილე პატიმარი.  

 

 

2. წამება და სხვა არასათანადო მოპყრობა 

 

არავინ არ უნდა დაექვემდებაროს წამებას 1 , არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას. 2 

სახელმწიფო ვალდებულია პატივი სცეს პატიმრობაში მყოფი პირების ღირსებას. ამავდროულად 

                                                           
1წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ 

გაეროს კონვენციის პირველი მუხლის თანახმად, „კონვენციის მიზნებისათვის განსაზღვრება “წამება” 

ნიშნავს ნებისმიერ მოქმედებას, რომლითაც რომელიმე პირს განზრახ აყენებენ ძლიერ ტკივილს ან ტანჯვას, 

ფიზიკურს და ზნეობრივს, რათა მისგან ან მესამე პირისაგან მიიღონ ცნობები ან აღიარება, დასაჯონ 

ქმედებისათვის, რომელიც მან ან მესამე პირმა ჩაიდინა ან რომლის ჩადენაშიც იგი ეჭვმიტანილია, აგრეთვე 
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სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, რომ სასჯელაღსრულების დაწესებულება იყოს უსაფრთხო  

როგორც პატიმრებისათვის, ასევე დაწესებულების თანამშრომლების, ვიზიტორებისა და ზოგადად 

საზოგადოებისათვის. სახელმწიფოს ეს ორი ვალდებულება ერთიმეორეს კი არ ეწინააღმდეგება, 

არამედ ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული, ვინაიდან უსაფრთხოება 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში შესაძლებელია მიღწეულ იქნას მხოლოდ წესრიგზე 

ორიენტირებულ და სამართლიანად მართულ სისტემაში, რომელიც უზრუნველყოფს პატიმართა 

მიმართ ჰუმანურ მოპყრობას და სამართლიანობას.3 

 

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის მე-10 მუხლის 

თანახმად, ყველა თავისუფლებააღკვეთილ პირს აქვს უფლება, რომ ჰუმანურად მოექცნენ და 

პატივი სცენ მის ადამიანის პიროვნებისათვის დამახასიათებელ ღირსებას. გაეროს ადამიანის 

უფლებათა კომიტეტის განმარტებით, „ადამიანის ღირსების პატივისცემა წარმოადგენს 

საერთაშორისო სამართლის ნორმას, რომლისგანაც დაუშვებელია ყოველგვარი გადახვევა.“4 

 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის თანახმად, 

პატიმრები იმყოფებიან სახელმწიფოს ექსკლუზიურ კონტროლ ქვეშ და აქედან გამომდინარე, 

ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებს უჩნდებათ ვალდებულება პატიმრის ფიზიკური 

ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული რეალური და იმწუთიერი რისკების პრევენციის 

მიზნით მიიღონ ყველა გონივრული ზომა, თუ მათ იციან ან უნდა სცოდნოდათ ასეთი რისკის 

არსებობის შესახებ.5 

 

აღსანიშნავია, რომ ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუების შედეგად მონიტორინგის ჯგუფს 

სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულების თანამშრომლების მხრიდან პატიმართა მიმართ 

ძალადობის ფაქტების შესახებ ინფორმაცია არ მიუღია. მიუხედავად ამისა, დაწესებულებაში 

არასათანადო მოპყრობის კუთხით არსებული მდგომარეობის შეფასებისას მხედველობაში უნდა 

იქნას მიღებული ის ფაქტი, რომ 2014 წლის 1 იანვრიდან 28 ნოემბრამდე საქართველოს სახალხო 

დამცველმა N8 დაწესებულებაში მოთავსებულ პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის 

სავარაუდო ფაქტების გამოძიების მოთხოვნით საქართველოს მთავარ პროკურორს 9 შემთხვევაში 

მიმართა, რაც სახალხო დამცველის მიერ სასჯელაღსრულების სისტემაში არასათანადო 

მოპყრობის სავარაუდო ფაქტების გამოძიების თაობაზე ზემოხსენებულ პერიოდში მომზადებული 

                                                                                                                                                                                                      
დააშინონ ან აიძულონ იგი ან მესამე პირი ან ნებისმიერი მიზეზით, რომელსაც საფუძვლად უდევს 

ნებისმიერი ხასიათის დისკრიმინაცია, როცა ასეთ ტკივილსა და ტანჯვას აყენებს სახელმწიფოს 

თანამდებობის პირი ან სხვა ოფიციალური პირი, ან მათი წაქეზებით, ნებართვით და მდუმარე თანხმობით. 

ამ განსაზღვრებაში არ იგულისხმება ტკივილი და ტანჯვა, რომლებიც წარმოიშვება მხოლოდ კანონიერ 

სანქციათა შედეგად, ამ სანქციათა განუყოფელი ნაწილია ან შემთხვევით არის მათგან გამოწვეული. 
2ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია, მუხ. 3 
3 Andrew Coyle, A Human Rights Approach to Prison Management: Handbook for Prison Studies, 2002, p. 58. 
4 General Comment No 29, States of emergency (Article 4), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 August 2001, para.13a. 
5 სხვა მრავალ საქმეს შორის Pantea v. Romania (პანტეა რუმინეთის წინააღმდეგ), no. 33343/96, § 190, ECHR 

2003-VI და Premininy v. Russia (პრემინინი რუსეთის წინააღმდეგ), no. 44973/04, § 84, 10 February 2011.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
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წინადადებების ნახევარს წარმოადგენს.6 აქვე აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთ შემთხვევაში, 2014 წლის 

12 ნოემბერს სახალხო დამცველის რწმუნებულები N8 დაწესებულების გონივრული მიღებისა და 

განთავსების განყოფილებაში არსებულ საშხაპეში თვითმხილველები გახდნენ, როგორ იწვა  ორი 

პატიმარი  სველი ტანსაცმლით იატაკზე, მ.უ.-ს ხელ–ფეხი ერთმანეთზე სპეციალური ჯაჭვით 

ჰქონდა მიბმული. ორივე პატიმარს გარეგნულად აღენიშნებოდა ძალადობის კვალი, მათ შორის, 

სახეზე. მ.უ.-ს შუბლის არეში ჰქონდა ნაკვეთი ჭრილობა, საიდანაც მოსდიოდა სისხლი, ასევე, სხვა 

მრავლობითი დაზიანებები, ხოლო მ.ფ.-ს მარჯვენა თვალში აღენიშნებოდა სისხლჩაქცევა. 

 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა, რომ აღნიშნულ 

დაწესებულებაში არასათანადო მოპყრობის პრევენციის კუთხით არაკეთილსაიმედო 

მდგომარეობაა. მიგვაჩნია, რომ სხვა რისკ ფაქტორებთან ერთად, არასათანადო მოპყრობას შემდეგი 

ფაქტორები განაპირობებს: 

 

 დაუსჯელობის განცდა; 

 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ საკუთარი 

უფლებამოსილების ფარგლების არცოდნა; 

 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებებში უსაფრთხოების ცნების არასწორი გაგება, უსაფრთხოების 

ღონისძიებების გამოყენების დროს ღონისძიების პროპორციულობის შეფასების სათანადო 

უნარის არქონა; 

 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომელთა ქმედებების მკაცრი კონტროლის 

არარსებობა, რაც შესაძლებელია განხორციელდეს, მაგალითად, სათვალთვალო კამერების 

ჩანაწერების გონივრული ვადით შენახვა-შემოწმებით, სასჯელაღსრულების სისტემის 

შიდა, ობიექტური მონიტორინგის განხორციელებით, ამ მონიტორინგის შედეგების 

ქვემდებარეობის შესაბამისად, პროკურატურისათვის, ასევე სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციისათვის წარდგენით და ამ უკანასკნელთა 

მხრიდან დროული, სათანადო რეაგირებით; 

 სამედიცინო პერსონალის მიერ არასათანადო მოპყრობის შემთხვევათა სათანადო, 

სრულყოფილი დოკუმენტირებისა და შეტყობინების პრაქტიკის არარსებობა; 

 არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო მსხვერპლთა და მოწმეთა დაცვის მექანიზმის 

არარსებობა; 

 არაკეთილგანწყობილი ურთიერთობა პატიმრებსა და სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის 

თანამშრომლებს შორის.  

 

 

რეკომენდაცია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრს: 

 

                                                           
6 2014 წლის 1 იანვრიდან 28 ნოემბრამდე სასჯელაღსრულების სისტემაში პატიმართა არასათანადო 

მოპყრობის სავარაუდო ფაქტების გამოძიების შესახებ სახალხო დამცველმა მთლიანობაში 18 წინადადება 

მოამზადა. წინადადებები დაწესებულებების მიხედვით: 
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 უზრუნველყოს სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულების თანამშრომლების გრძელვადიანი 

პროფესიული სწავლება, ამასთან, უზრუნველყოს უფლებამოსილებათა ფარგლების, 

არასათანადო მოპყრობის, უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, გადამეტების ან 

სამსახურებრივი გულგრილობისთვის მოსალოდნელი სასჯელის, ასევე სამსახურებრივი 

უფლებამოსილებების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მოსალოდნელი 

პასუხისმგებლობის შესახებ მათი სათანადო ინფორმირება. 

 

 არასათანადო მოპყრობის ფაქტების პრევენციის მიზნით უზრუნველყოს ობიექტური შიდა 

მონიტორინგის განხორციელება, გაატაროს მკაცრი ზომები იმ თანამშრომლების მიმართ, 

რომლებიც არაჯეროვნად ასრულებენ საკუთარ უფლებამოსილებას არასათანადო 

მოპყრობის პრევენციის  და არასათანადო მოპყრობის შემთხვევის დოკუმენტირების 

კუთხით. 

 

 

 

3. უსაფრთხოება  

 

ვიზიტის მიმდინარეობისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო დაწესებულებაში 

უსაფრთხოების კუთხით არსებულ მდგომარეობას და დაწესებულების უსაფრთხოების 

სამსახურის საქმიანობის სპეციფიკას, კერძოდ, უსაფრთხოების ღონისძიებების გამოყენების 

პრაქტიკას.  

 

უსაფრთხოება მოიცავს პატიმართა შორის ძალადობის, ხანძრის და სხვა საგანგებო სიტუაციების 

პრევენციას, პატიმართა და დაწესებულებაში მომუშავე პერსონალისთვის უსაფრთხო სამუშაო 

გარემოს უზრუნველყოფას, ასევე სუიციდისა და თვითდაზიანების პრევენციას. უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის ამ უმნიშვნელოვანესი მიზნის მისაღწევად ერთ-ერთ ყველაზე კარგ საშუალებას 

სწორედ ე.წ. „დინამიური უსაფრთხოების“ კონცეფციის პრაქტიკაში განხორციელება წარმოადგენს. 

დინამიური უსაფრთხოების კონცეფცია ითვალისწინებს დაწესებულების პერსონალსა და 

პატიმართა შორის პოზიტიური ურთიერთობის უზრუნველყოფას სამართლიანი მოპყრობის 

პირობებში, ასევე რესოციალიზაციისა და საზოგადოებაში სამომავლო ინტეგრაციისკენ 

მიმართული აქტივობების არსებობას. ციხეში ინციდენტების მართვის გაეროს სახელმძღვანელოს 

თანახმად, სასჯელაღსრულების დაწესებულების პერსონალს გააზრებული უნდა ჰქონდეს, რომ 

პატიმრებთან ჰუმანური და სამართლიანი მოპყრობა ხელს უწყობს დაწესებულებაში 

მართლწესრიგისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებას.7 

 

პატიმრობის კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, დასაბუთებული ვარაუდის 

არსებობისას ადმინისტრაციას უფლება აქვს, ბრალდებულის/მსჯავრდებულის ან სხვა პირთა 

უსაფრთხოებისა და სხვა კანონიერი ინტერესებიდან გამომდინარე – თვითმკვლელობის, 

თვითდაზიანების, მის ან სხვა პირთა მიმართ ძალადობის, ქონების დაზიანების, აგრეთვე სხვა 

დანაშაულისა და სხვა სამართალდარღვევის თავიდან ასაცილებლად განახორციელოს 

                                                           
7 United Nations, Prison Incident Management Handbook, 2013, p. 21-22. 
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ვიზუალური ან/და ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობა და კონტროლი. 

ელექტრონული მეთვალყურეობა ხორციელდება აუდიო-ვიდეო საშუალებებით ან/და 

კონტროლის სხვა ტექნიკური საშუალებებით. ადმინისტრაცია უფლებამოსილია განახორციელოს 

ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობის, კონტროლის და ამ პროცესის შედეგად 

მიღებული ინფორმაციის ჩაწერა. ამავე მუხლის მე-4 პუნქტში მკაფიოდ არის განსაზღვრული, რომ 

ვიზუალური ან/და ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობისა და კონტროლის 

განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება იმ შემთხვევაში, თუ სხვა საშუალებების 

გამოყენება არაეფექტიანია. მიღებული გადაწყვეტილება დასაბუთებული და მიზნის 

პროპორციული უნდა იყოს.  

 

სამწუხაროდ, პრევენციის ეროვნული მექანიზმი მოკლებულია შესაძლებლობას სრულყოფილად 

შეისწავლოს ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობის განხორციელების პრაქტიკა, 

ვინაიდან ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობის შესახებ გადაწყვეტილება შეიცავს მწირ 

ინფორმაციას და შაბლონური ხასიათისაა, ხოლო ნებისმიერი ოპერატიული ინფორმაცია, რაც 

შეიძლება საფუძვლად დაედოს ასეთ გადაწყვეტილებას პრევენციის ეროვნული მექანიზმისთვის 

ხელმიუწვდომელია. მიუხედავად ამისა, ერთი მხრივ, ელექტრონული საშუალებით 

მეთვალყურეობის მომეტებული პრაქტიკა და მეორე მხრივ, გადაწყვეტილების შაბლონური 

ხასიათი წარმოშობს ლეგიტიმურ ეჭვს აღნიშნული ზომის პროპორციულობასთან მიმართებით. 

აღსანიშნავია, რომ სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულებაში სათვალთვალო კამერები 

დამონტაჟებულია 18 საკანში. 

 

პატიმრობის კოდექსი არეგულირებს უსაფრთხოების ღონისძიებებს. კერძოდ, პატიმრობის 

კოდექსის 57-ე მუხლის თანახმად, ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ საკუთარი თავის, 

გარშემომყოფთა და ქონების დაზიანების თავიდან აცილების, დაწესებულებაში დანაშაულისა და 

სხვა სამართალდარღვევის აღკვეთის, ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ სისტემის ორგანოს 

მოსამსახურის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის, თავდასხმის მოგერიების, 

ჯგუფური დაუმორჩილებლობის ან/და მასობრივი არეულობის აღკვეთის მიზნით 

ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიმართ უსაფრთხოების ღონისძიების სახით შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას სპეციალური საშუალებები, სხვა ბრალდებულთაგან/მსჯავრდებულთაგან 

მისი განცალკევება, დროებით სხვა პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 

გადაყვანა, სამარტოო საკანში მოთავსება არაუმეტეს 24 საათით. 8  ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის 

შესაბამისად, უსაფრთხოების ღონისძიების განხორციელება წყდება დაუყოვნებლივ, იმ საფრთხის 

აღმოფხვრისთანავე, რომლის აღსაკვეთადაც ეს ღონისძიება გამოიყენებოდა.  

 

დაწესებულებაში ფუნქციონირებს გონივრული მიღებისა და განთავსების განყოფილება. 

აღსანიშნავია, რომ 2014 წლის 2 დეკემბერს ცვლილება შევიდა სასჯელაღსრულების, პრობაციისა 

და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის 2011 წლის 30 მაისის N97 ბრძანებაში, 

რომლითაც განისაზღვრა გონივრული მიღებისა და განთავსების განყოფილებაში პატიმრის 

                                                           
8 მოცემული რედაქცია ძალაში შევიდა 2014 წლის 1 აგვისტოს. 
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მოთავსების სამართლებრივი საფუძვლები. გონივრული მიღებისა და განთავსების 

განყოფილებაში ცალკე არის გამოყოფილი დეესკალაციის ოთახი. ცვლილების თანახმად, თუ 

მოსაცდელ საკანში განთავსებული ბრალდებული/მსჯავრდებული საფრთხეს უქმნის საკუთარ ან 

სხვის სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას, დაწესებულების ადმინისტრაციამ იგი შეიძლება 

განათავსოს დაწესებულების სათანადოდ აღჭურვილ დეესკალაციის ოთახში სამედიცინო 

პერსონალის უწყვეტი ხელმისაწვდომობის და დაწესებულებაში უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის 24 საათიანი ვიზუალური საშუალებით 

მეთვალყურეობის პირობებში. დეესკალაციის ოთახი აღჭურვილი უნდა იყოს უსაფრთხო ლეიბით, 

სათვალთვალო კამერით, რომლის ხედვის არე არ მოიცავს ტუალეტის ნიჟარას, დისტანციურად 

მართვადი, დაზიანებისადმი მედეგი ღია ტიპის ტუალეტით, ონკანით, განათებით და სათანადო 

ვენტილაციით. დეესკალაციის ოთახში პირის მიმართ საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია 

გამოყენებულ იქნას ფიზიკური შეზღუდვის ზომები და საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი სპეციალური საშუალებები. ფიზიკური შეზღუდვა უნდა მოხდეს გონივრული ვადით, 

ამ მუხლის პირველ პუნქტში მოცემული კრიტერიუმების ამოწურვამდე. დეესკალაციის ოთახში 

პირის განთავსებისთანავე დგება სათანადო დოკუმენტი და გონივრული შუალედებით კეთდება 

შესაბამისი ჩანაწერები პირის მდგომარეობის შესახებ. ბრალდებული/მსჯავრდებული 

დეესკალაციის ოთახში განთავსდება განთავსების კრიტერიუმების ამოწურვამდე. 

 

პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დებულებაში არ არის 

განსაზღვრული, თუ კონკრეტულად ვინ იღებს გადაწყვეტილებას პირის დეესკალაციის ოთახში 

მოთავსების შესახებ და როგორია დასაბუთების სტანდარტი. დებულებაში მითითებულია, რომ 

პირის დეესკალაციის ოთახში განთავსებისთანავე დგება სათანადო დოკუმენტი, თუმცა 

გაურკვეველია, ამ შემთხვევაში საუბარია ოქმის, თუ გადაწყვეტილების (განკარგულების) 

შედგენაზე. ამასთან დეესკალაციის ოთახში ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მოთავსების 

მაქსიმალური ვადა განსაზღვრული არ არის. დებულების თანახმად, 

ბრალდებული/მსჯავრდებული გონივრული მიღებისა და განთავსების განყოფილებაში შეიძლება 

მოთავსდეს არა უმეტეს 15 დღისა, თუმცა დებულებაში პირდაპირ არ არის მითითებული, რომ 

დეესკალაციის ოთახში ბრალდებული/მსჯავრდებული განთავსდება განთავსების კრიტერიუმების 

ამოწურვამდე, მაგრამ არა უმეტეს 15 დღისა. შესაბამისად, გაურკვეველია, რა ხდება იმ 

შემთხვევაში, თუ გონივრული მიღებისა და განთავსების განყოფილებაში განთავსების 15 დღიანი 

ვადის ამოწურვის შემდეგ დეესკალაციის ოთახში განთავსების კრიტერიუმები ჯერ კიდევ 

ამოწურული არ არის. 

 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ გონივრული მიღებისა და 

განთავსების განყოფილებაში დეესკალაციის ოთახში განთავსება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ 

მკაფიო სამართლებრივი რეგულირების ფარგლებში ამ ღონისძიების უკანონო, თვითნებური და 

არაპროპორციული გამოყენებისგან დაცვის შესაბამისი გარანტიების არსებობის პირობები.  

 

გონივრული მიღებისა და განთავსების განყოფილების დერეფნებში განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია სათვალთვალო კამერების სისტემის სათანადო ფუნქციონირება. კამერების 
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ხედვის არე უნდა მოიცავდეს დერეფანს სრულად, ხოლო ჩანაწერები უნდა ინახებოდეს 

გონივრული ვადით (სულ მცირე, 10 დღით). აღნიშნულის საჭიროება კიდევ ერთხელ 

დადასტურდა 2014 წლის 12 ნოემბერს, როდესაც სახალხო დამცველის რწმუნებულებმა 

გონივრული მიღებისა და განთავსების განყოფილებაში არსებულ საშხაპეში ხელ-ფეხ შეკრული 

პატიმრები იპოვეს, რომელთაც სხეულზე აღენიშნებოდათ ძალადობის კვალი. უდავოა, 

გონივრული მიღებისა და განთავსების განყოფილება იმ მომენტისათვის რომ ყოფილიყო 

სათვალთვალო კამერებით აღჭურვილი, შესაძლებელი გახდებოდა გამოძიებისათვის გადამწყვეტი 

მნიშვნელობის მტკიცებულების, ვიდეო ჩანაწერის, მოპოვება, რითაც, სულ მცირე, დადგინდებოდა 

რა გარემოებებში და ვის მიერ იყვნენ პატიმრები მიყვანილი გონივრული მიღებისა და 

განთავსების განყოფილების საშხაპეში. აღსანიშნავია, რომ გონივრული მიღებისა და განთავსების 

განყოფილებაში თავსდებიან დაწესებულებაში ახლად შემოყვანილი პატიმრები, ხოლო 

დაწესებულების ძირითად საცხოვრებელ საკნებში უკვე განთავსებული პატიმრების გონივრული 

მიღებისა და განთავსების განყოფილებაში გადაყვანის შესაძლებლობას კანონმდებლობა არ 

ითვალისწინებს. ვინაიდან ეს ერთხელ უკვე მოხდა, არსებობს რისკი, რომ მომავალშიც მოხდება ამ 

განყოფილებაში პატიმართა ძირითადი საცხოვრებელი საკნებიდან გადმოყვანა. ამასთან, ეს 

განყოფილება ფიზიკურად მდებარეობს შენობის იმ ნაწილში, სადაც ხდებოდა ე.წ. „კარანტინის 

დაშლა“ და ამდენად, ამ დანაშაულებრივი პრაქტიკის პრევენციის მიზნით აუცილებელია ამ 

ნაწილზე მუდმივი, სრულყოფილი ვიდეომეთვალყურეობის განხორციელება და ჩანაწერების 

გონივრული ვადით შენახვა-შემოწმება.  

 

რაც შეეხება სპეციალურ საშუალებებს, პატიმრობის კოდექსის 571-ე; მუხლის მიხედვით, 

ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიმართ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შემდეგი სპეციალური 

საშუალებები: ხელბორკილი, დამაწყნარებელი პერანგი, დამაწყნარებელი სკამი, დამაწყნარებელი 

საწოლი, რეზინის ხელკეტი, ცრემლსადენი გაზი, წიწაკის გაზი, არალეტალური იარაღი, 

აკუსტიკური საშუალება, ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შუქბგერითი მოწყობილობა, 

წყალსატყორცნი, სასამსახურო ძაღლი.9 

 

მონიტორინგის ჯგუფმა დაადგინა, რომ სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულებაში სპეციალური 

საშუალებებიდან მხოლოდ ხელბორკილის გამოყენება ხდება. მოწოდებული ინფორმაციის 

მიხედვით, 2014 წლის იანვრის თვიდან ნოემბრის თვის ჩათვლით განცალკევებით მოთავსდა 74 

პატიმარი; ვიზუალური მეთვალყურეობა განხორციელდა 46 პატიმარზე; ხელბორკილი 

გამოყენებულ იქნა 144 პატიმრის მიმართ. 

 

შესაბამისი დოკუმენტაციის შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ 2014 წლის 10 ოქტომბრიდან 28 

ნოემბრამდე, N8 დაწესებულებაში 8 პატიმარმა მიიღო სხეულის დაზიანება ჩხუბის შედეგად. 

შესაბამისად, პატიმართა შორის ძალადობის პრევენციის მიზნით, აუცილებელია დაწესებულების 

უსაფრთხოების სამსახურმა გააძლიეროს პრევენციული ღონისძიებები.  

 

                                                           
9 ეს რედაქციაც ძალაში შევიდა 2014 წლის 1 აგვისტოს. 
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აქვე აღსანიშნავია, რომ რიგ შემთხვევებში ბრალდებულები და მსჯავრდებულები ერთ საკანში 

არიან მოთავსებული, რაც უსაფრთხოების თვალსაზრისით გაუმართლებელია და წარმოადგენს 

პატიმრობის კოდექსით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევას.10 

 

 

რეკომენდაცია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრს: 

 

 მიიღოს ყველა გონივრული ზომა, რათა ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობა 

განხორციელდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც სხვა ზომები არაეფექტიანია და იმ 

ხანგრძლივობით, რაც მკაცრად აუცილებელია კონკრეტული გარემოებების 

გათვალისწინებით, ამასთან უზრუნველყოფილი იქნას ელექტრონული საშუალებით 

მეთვალყურეობის შესახებ გადაწყვეტილების სათანადო დასაბუთება.  

 

 უზრუნველყოს გონივრული მიღებისა და განთავსების განყოფილებაში არსებული 

დერეფნებისა  სათანადო აღჭურვა სათვალთვალო კამერებით. 

 

 შესაბამისი ბრძანებით განსაზღვროს ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის მიერ 

განხორციელებული ჩანაწერების შენახვის გონივრული ვადა (არანაკლებ 10 დღისა) და 

უზრუნველყოს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წევრების დაუბრკოლებელი დაშვება 

ასეთ ჩანაწერებზე. 

 

 მიიღოს ყველა გონივრული ზომა, რათა ხელბორკილის გამოყენება არ იქცეს რუტინულ 

პრაქტიკად. 

  

 შეისწავლოს სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების 

მუშაობის პრაქტიკა და მიიღოს ყველა შესაბამისი ზომა დაწესებულებაში უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად, მათ შორის, დაწესებულების თანამშრომელთა სათანადო სწავლებისა 

და ძალადობის რისკ ფაქტორების იდენტიფიცირების შესაძლებლობის გაძლიერების 

გზით. 

 

 მიიღოს შესაბამისი ზომები დინამიური უსაფრთხოების პრაქტიკაში განხორციელების 

უზრუნველსაყოფად. 

 

 მიიღოს შესაბამისი ზომები, რათა პატიმრობის კოდექსით დადგენილი წესით მოხდეს 

ბრალდებულთა იზოლირება მსჯავრდებულებისაგან.  

 

 

 

3. პატიმრობის პირობები  

 

3.1. ფიზიკური გარემო, სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა 

                                                           
10 პატიმრობის კოდექსის მე-9 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, შერეული ტიპის დაწესებულებაში 

ბრალდებულები იზოლირებული უნდა იყვნენ მსჯავრდებულებისაგან, როგორც მინიმუმი, ერთმანეთისაგან 

განცალკევებული საცხოვრებელი ფართობებით. 
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სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულებაში ხუთი ტიპის ძირითადი საცხოვრებელი საკანია. 

თითოეული საკანი ორ, ოთხ, ექვს, რვა და ათ პატიმარზეა გათვლილი. ძირითად საცხოვრებელ 

საკნებში არსებული ფართი უმრავლეს შემთხვევაში არ შეესაბამება საქართველოს პატიმრობის 

კოდექსის მე-15 მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების შესაბამისად დადგენილ მოთხოვნებს 11 . 

აღსანიშნავია, რომ წამების პრევენციის ევროპულმა კომიტეტმა, 2012 წელს განხორციელებული 

ვიზიტის შემდგომ, საქართველოს მთავრობას მიმართა რეკომენდაციით, რომ სასჯელაღსრულების 

N8 დაწესებულებაში მრავალადგილიან საკნებში მოთავსებული თითოეული პატიმარი 

უზრუნველეყოთ 4 კვადრატული მეტრის სიდიდის პირადი ფართით და გაეტანათ ზედმეტი 

საწოლები 12 . აღნიშნული მოთხოვნა სრულყოფილად დღემდე არ შესრულებულა, თუ არ 

ჩავთვლით N8 დაწესებულების არასრულწლოვანთა საპატიმრო განყოფილებას, სადაც საკნები 

გათვლილია ოთხ პატიმარზე და შეესაბამება ზემოაღნიშნულ მოთხოვნებს.   

 

N8 დაწესებულების საცხოვრებელ საკნებში ფუნქციონირებს ხელოვნური სავენტილაციო სისტემა, 

თუმცა სისტემა ვერ უზრუნველყოფს სათანადო ვენტილაციას. დაწესებულების კორპუსების 

ბოლო სართულებზე არსებულ საკნებში სახურავიდან ჩამოდის წყალი. ჭერი და კედლები 

ნესტიანია და ბათქაში ჩამოცვენილი.  

 

გონივრული მიღებისა და განთავსების განყოფილება 

 

N8 დაწესებულებაში ნოემბრის თვეში გაიხსნა გონივრული მიღებისა და განთავსების 

განყოფილება. აღნიშნულ განყოფილებაში ხდება პატიმრების თავდაპირველი განთავსება.  

გონივრული მიღებისა და განთავსების განყოფილებაში არის 11 საკანი. ყველა საკანში დგას სამი 

ორ იარუსიანი საწოლი. საკანში არის ონკანი და ხელსაბანი ნიჟარა. დგას ერთი მაგიდა და ორი 

სკამი. საპირფარეშო იზოლირებულია.  

 

აღნიშნულ საკნებში ბუნებრივი განათება არასაკმარისია. საკნებში არსებული სავენტილაციო 

სისტემა, ვერ უზრუნველყოფს სათანადო ვენტილაციას. მიუხედავად, იმისა, რომ აღნიშნული 

განყოფილება ახალი გარემონტებულია, ზოგიერთ საკანში, ჭერზე და კედლებზე შეინიშნება 

სინესტე.  

 

მოშიმშილე პატიმრების განთავსების საკნები 

 

                                                           
11  საქართველოს პატიმრობის კოდექსის მე-15 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, ,,1 მსჯავრდებულზე 

საცხოვრებელი ფართობის ნორმა ყველა ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში არ უნდა იყოს 4 

კვ. მეტრზე ნაკლები. ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, ,,1 ბრალდებულზე საცხოვრებელი ფართობის 

ნორმა პატიმრობის დაწესებულებაში არ უნდა იყოს 3 კვ. მეტრზე ნაკლები“.  
12 2012 წლის 19-23 ნოემბერს საქართველოში განხორციელებული ვიზიტის შესახებ ანგარიში, CPT/Inf (2013) 

18, პარ. 33. 
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დაწესებულებაში ვიზიტის დროს შიმშილობდა რვა პატიმარი. პატიმრები ითხოვდნენ მათ მიმართ 

არსებული სისხლის სამართლის საქმეების გადახედვას და საკანონმდებლო ცვლილებებს. 

მოშიმშილე პატიმრები მოთავსებული იყვნენ N2 სარეჟიმო კორპუსის N105 და N3 სარეჟიმო 

კორპუსის N223 საკნებში. 

 

N105 საკანში მოთავსებული იყო სამი პატიმარი. საკნის ფართობი შეადგენს 19 კვ.მ.-ს. საკანს აქვს 

ერთი ფანჯარა ზომით 110X164 სმ. საკანში 3 ორ იარუსიანი  საწოლია. დგას 6 პატარა რკინის 

კარადა, ერთი მაგიდა და ორი გრძელი სკამი. იატაკი ბეტონისაა. ჭერზე შეინიშნება სინესტე. 

კედლები ჩამოქერცლილ მდგომარეობაშია.  

 

მონიტორინგის დროს N223 საკანში განთავსებული იყო 6 მოშიმშილე პატიმარი. საკნის ფართობი  

შეადგენს 27 კვ.მ.-ს. საკანს აქვს ერთი ფანჯარა ზომით 105X164 სმ. საკანში დგას ოთხი ორ 

იარუსიანი საწოლი, 8 პატარა რკინის კარადა. საკანში არის ოთხი ხის თარო, ერთი მაგიდა და 

მაგიდის გარშემო ორი გრძელი სკამი. აღნიშნულ საკნებში არ არის საკმარისი ბუნებრივი განათება 

და ვენტილაცია.  

 

პატიმრების გადმოცემით, ისინი უმეტესად არ სარგებლობენ ჰაერზე გასეირნების უფლებით, 

ვინაიდან მათ სასეირნოდ გასვლას სთავაზობენ დილის 7 ან 8 საათზე.  

 

სასეირნო ეზოები 

 

პირველ სარეჟიმო კორპუსში 16 სასეირნო ეზოა, რაც განთავსებულია კორპუსის ბოლო 

სართულზე. მეორე სარეჟიმო კორპუსის ბოლო სართულზე განთავსებულია 28 სასეირნო ეზო. 

მესამე სარეჟიმო კორპუსის ბოლო სართულზე განლაგებულია 43 სასეირნო ეზო. სასეირნო ეზოები 

საკანს წააგავს, რომელსაც ზემოდან გადაფარებული აქვს მეტალის ბადე. სასეირნო ეზოებში არ 

არის შესაბამისი ინვენტარი და დამთრგუნველი გარემოა 13 . პატიმრებს არ აქვთ სათანადო 

ფიზიკური დატვირთვის შესაძლებლობა.  

 

საშხაპე ოთახები  

 

დათვალიერებული იქნა დაწესებულების სარეჟიმო კორპუსებში არსებული საშხაპე ოთახები. 

საშხაპე ოთახებში არის გასახდელი და ერთმანეთისგან ტიხრით გამოყოფილი 6 შხაპი. საშხაპეებში 

დაზიანებულია მეტლახი. ონკანი და ხელსაბანი ნიჟარა გასახდელ ოთახებში არ ფუნქციონირებს. 

საშხაპე ოთახებში  არ არის დამონტაჟებული საპნის და სხვა ჰიგიენური ნივთების დასადები 

თაროები. გასახდელი ოთახების უმეტეს ნაწილში არ არის სკამი.  

 

                                                           
13 სასეირნო ეზოებთან დაკავშირებული პრობლემები აღნიშნულია წამების პრევენციის ევროპული 

კომიტეტის  2010 წელს საქართველოში განხორციელებული ვიზიტის შესახებ ანგარიშში, პარ. 81, 

ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: http://www.cpt.coe.int/documents/geo/2010-27-inf-

eng.htm [ბოლოს ნანახია 28.12.2014]  

http://www.cpt.coe.int/documents/geo/2010-27-inf-eng.htm
http://www.cpt.coe.int/documents/geo/2010-27-inf-eng.htm
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საგამოძიებო ოთახები 

 

საგამოძიებო ოთახები განთავსებულია ადმინისტრაციული კორპუსის ორ სართულზე. აღნიშნულ 

ოთახებში გარდა საგამოძიებო სტრუქტურების წარმომადგენლებისა, პატიმრებს ხვდებიან 

ადვოკატები, სასულიერო პირები, საერთაშორისო ორგანიზაციების და სახალხო დამცველის 

წარმომადგენლები, ვისთანაც საუბრის კონფიდენციალურობა კანონით არის გარანტირებული. 

სულ 36 საგამოძიებო ოთახია, აქედან სათვალთვალო კამერა დამონტაჟებულია 35 საგამოძიებო 

ოთახში. დარჩენილ ერთ ოთახში სათვალთვალო კამერა არ არის, აქ ძირითადად საერთაშორისო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესაუბრებიან პატიმრებს.  

 

საგამოძიებო ოთახებში გათბობის სისტემა არ არსებობს.  ოთახებს არ გააჩნია ფანჯარა და არც 

ცენტრალური სავენტილაციო სისტემა. ოთახების განათება ხდება ელექტროენერგიით. თითოეულ 

ოთახში დამონტაჟებულია კონდიციონერი, რაც უმრავლეს შემთხვევაში შეფერხებით, ზოგში კი 

საერთოდ არ ფუნქციონირებს. სამწუხაროდ, ზემოაღნიშნული პრობლემა N8 დაწესებულების 

გახსნის დღიდან დგას.  

 

N8 დაწესებულების საგამოძიებო ოთახებში მიმდინარე ვიზიტის დროს თითქმის ყველა კარი 

გაღებულ მდგომარეობაშია. ვიზიტზე მყოფი პირები ზამთარში სიცივის და უჰაერობის გამო 

აღებენ საგამოძიებო ოთახების კარებს (გათბობა მხოლოდ დერეფანშია), ზაფხულის პერიოდში, კი 

მაღალი ტემპერატურის გამო. ზაფხულში საგამოძიებო ოთახებში გაძლება კიდევ უფრო აუტანელი 

ხდება.  

 

აღსანიშნავია, რომ საგამოძიებო ოთახებში კარების გაღების შემდეგ საფრთხის ქვეშ დგება საუბრის 

კონფიდენციალურობის საკითხი. ამ დროს შესაძლებელია საუბრის შინაარსი ცნობილი გახდეს 

გვერდზე ოთახებში მყოფი პირებისთვის და სასჯელაღსრულების დაწესებულების 

თანამშრომლებისთვის, რომლებიც იქვე ახლოს მორიგეობენ და დერეფანში სისტემატურად 

მოძრაობენ. აღნიშნულის გამო, ზოგიერთი პატიმარი უარს აცხადებს კონფიდენციალურ 

საკითხებზე საუბარზე, მითუმეტეს, რომ საგამოძიებო ოთახებში აყენია სათვალთვალო კამერები, 

რაც ინტერვიუერების დროს ისედაც უარყოფითად მოქმედებს პატიმართა ფსიქოლოგიაზე და 

გარკვეულწილად ზღუდავს მათ.    

 

 

რეკომენდაცია სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარეს: 

 

 მრავალადგილიან საკნებში მოთავსებული თითოეული პატიმარი უზრუნველყონ 4 

კვადრატული მეტრის სიდიდის პირადი ფართით და საკნებიდან გატანილ იქნას ზედმეტი 

საწოლები. 

 

 დაწესებულებაში უზრუნველყოფილ იქნას სათანადო ვენტილაცია. 

 

 სარეჟიმო კორპუსების სახურავები შეკეთდეს, რათა თავიდან იქნას აცილებული 
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კორპუსების ბოლო სართულზე არსებულ საკნებში წყლის ჩადინება.  

 

 საგამოძიებო ოთახებში დამონტაჟდეს გათბობის სისტემა და შეკეთებულ იქნას არსებული 

კონდიციონერები. 

 

 საგამოძიებო ოთახებში დამონტაჟდეს ცენტრალური სავენტილაციო სისტემა. 

 

 მიეცეთ პატიმრებს შესაძლებლობა ისარგებლონ სუფთა ჰაერზე ყოფნის უფლებით დღის 

განრიგით გათვალისწინებულ დროს. 

 

 გარემონტდეს საშხაპე ოთახები და აღიჭურვოს სათანადო ინვენტარით. 

 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე, მიწის ზედაპირის დონეზე მოეწყოს სასეირნო ეზო. 

სასეირნო ეზოში უზრუნველყოფილ იქნას სკამების, სავარჯიშო და სხვა საჭირო 

ინვენტარის დამონტაჟება. 

 

 

 

3.2. დღის განრიგი და სარეაბილიტაციო აქტივობები  

 

ევროპული ციხის წესების თანახმად, ყოველ პატიმარს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა 

ყოველდღიურად მინიმუმ ერთი საათი მაინც ივარჯიშოს სუფთა ჰაერზე, თუ ამინდი იძლევა ამის 

შესაძლებლობას.14 ცუდი ამინდის პირობებში პატიმრებს ალტერნატიული შესაძლებლობა უნდა 

მიეცეთ სავარჯიშოდ. 15  სათანადოდ ორგანიზებული ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობს 

სიჯანსაღესა და უზრუნველყოფს ფიზიკურ ვარჯიშსა და დასვენებას, უნდა წარმოადგენდეს 

რეჟიმის განუყოფელ ნაწილს. 16  პატიმრებს ერთმანეთთან ურთიერთობის შესაძლებლობა უნდა 

მიეცეთ ვარჯიშის და სარეკრეაციო ღონისძიებებში მონაწილეობისას. 17 ყოველი 

სასჯელაღსრულების დაწესებულება უნდა ცდილობდეს, რომ პატიმრები უზრუნველყოს 

საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმისაწვდომობით, რომლებიც იქნება შეძლებისდაგვარად 

მრავალმხრივი და უპასუხებს პატიმართა ინდივიდუალურ საჭიროებებს მათი მისწრაფებების 

გათვალისწინებით.18 პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესების მიხედვით, 

დასაქმება მოიაზრება, როგორც რესოციალიზაციის ერთ-ერთი საშუალება. 19  დასაქმების 

მნიშვნელობა ხაზგასმულია ევროპული ციხის წესებში.20 ვიზიტის განხორციელების დროისთვის 

სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულების სამეურნეო ნაწილში 124 მსჯავრდებული იყო 

დასაქმებული. 

                                                           
14 ევროპული ციხის წესები, წესი 27.1 
15 იქვე წესი 27.2 
16 იქვე წესი 27.3 
17 იქვე წესი 27.7. 
18 იქვე, წესი 28.1  
19 პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, წესი 66(1) 
20 ევროპული ციხის წესები, წესი 26.1-26.17 
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ვიზიტის ფარგლებში დაწესებულებაში მყოფ პატიმრებთან გასაუბრების საფუძველზე დადგინდა, 

რომ ზამთრის პერიოდში სუფთა ჰაერზე ყოფნის უფლებით სარგებლობა პრობლემურია. კერძოდ, 

პატიმრების განმარტებით, ერთი საათის ხანგრძლივობით სუფთა ჰაერზე ყოფნა შესაძლებელია 

დილის 7 საათიდან 10 საათამდე პერიოდში და სიბნელისა და სიცივის გამო ისინი ხშირად უარს 

ამბობენ სუფთა ჰაერზე ყოფნის უფლებით სარგებლობაზე. გარდა ამისა, ზოგიერთ პატიმარს არ 

აქვს შესაბამისი თბილი ტანსაცმელი.  

პატიმრების აბსოლუტურ უმრავლესობას არ გააჩნია დასაქმების, სპორტულ, კულტურულ და სხვა 

სარეაბილიტაციო აქტივობებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. დაწესებულებაში 

განხორციელებული სარეაბილიტაციო აქტივობები არასაკმარისია. 

სოციალურ მუშაკებს, ფსიქოლოგს, ექიმებს და ზოგადად ადმინისტრაციას უჭირს იმ პატიმრებთან 

კომუნიკაცია, რომლებიც ვერ საუბრობენ ქართულ ენაზე, რაც აფერხებს ამ პატიმრებისათვის 

შესაბამისი სერვისების მიწოდების პროცესს.  

 

მონიტორინგის ჯგუფის შეფასებით, სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულებაში პატიმართა 

აბსოლუტურ უმრავლესობას არ გააჩნია შესაძლებლობა დაკავდნენ რაიმე ღირებული, მათთვის 

საინტერესო აქტივობით, რაც უარყოფითად აისახება მათ ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე. 

ამასთან, ამგვარი მდგომარეობა დაწესებულებაში ქმნის არაჯანსაღ, სტრესულ გარემოს, რაც 

უარყოფითად აისახება პატიმრებსა და დაწესებულების თანამშრომლებს შორის არსებულ 

ურთიერთობაზე, ასევე დაწესებულებაში წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის 

უზრუნველყოფაზე.  

 

 

სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულების დირექტორს: 

 

 მიიღოს ყველა ზომა, რათა მაქსიმალურად შეეწყოს ხელი დაწესებულების სოციალურ 

განყოფილებას დაგეგმოს და პატიმრების მონაწილეობით ჩაატაროს სხვადასხვა 

ღონისძიებები.  

 

რეკომენდაცია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს: 

 

 პატიმრები, რომლებიც ვერ საუბრობენ ქართულ ენაზე, საჭიროების შემთხვევაში, 

უზრუნველყოფილ იქნან თარჯიმნის მომსახურებით. 

 

 მიიღოს ყველა საჭირო ზომა სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულების სოციალური 

განყოფილების მატერიალურ-ტექნიკური რესურსით უზრუნველსაყოფად, რათა 

დაწესებულებაში გაძლიერდეს სარეაბილიტაციო აქტივობები. 

 

 

 

4. ჯანმრთელობის დაცვა და სამედიცინო პერსონალის როლი 
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ჯანმრთელობის უფლება არის ინკლუზიური უფლება 21  და თავის თავში მოიცავს უსაფრთხო 

სასმელ წყალს და ადეკვატურ სანიტარიულ პირობებს, უვნებელ სურსათს, ადეკვატურ კვებას და 

საცხოვრებელ პირობებს, ჯანსაღ სამუშაო და გარემო პირობებს, ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებულ განათლებას და ინფორმაციას, გენდერულ თანასწორობას. 

 

ჯანმრთელობის უფლება ასევე მოიცავს პირის უფლებას არ დაექვემდებაროს სამედიცინო 

მანიპულაციას მისი თანხმობის გარეშე და წამებას და სხვა სასტიკ, არაადამიანურ ან 

დამამცირებელ მოპყრობას ან დასჯას. ჯანმრთელობის უფლების შინაარსიდან გამომდინარე, პირს 

უნდა მიუწვდებოდეს ხელი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაზე; დაავადებათა პრევენციაზე, 

მკურნალობასა და კონტროლზე; მედიკამენტებზე; რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე; ჯანდაცვის 

ძირითად მომსახურებებზე (თანაბრად და დროულად); ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ 

ინფორმაციაზე და განათლებაზე. ჯანდაცვის სისტემის სერვისები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, 

მისაღები და ხარისხიანი.22 

 

4.1. კვება და სასმელი წყალი 

 

სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულებაში დადგენილია ერთი ძირითადი და სამი სახის დიეტური 

მენიუ. ასევე ცალკე არის შედგენილი მენიუ არასრულწლოვანი ბრალდებულებისთვის. ცალ-

ცალკე დიეტური მენიუ არის გათვალისწინებულია ღვიძლით, ტუბერკულოზით და დიაბეტით 

დაავადებული პატიმრებისათვის. აღსანიშნავია, რომ „ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 

კვების ნორმებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების შესახებ“ საქართველოს 

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურდიული დახმარების საკითხთა მინისტრისა და 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2011 წლის 20-25 

მაისის ბრძანების მე-14 მუხლში დამატებით განსაზღვრულია დღიურ რაციონში შემავალი 

პროდუქტების ჩამონათვალი და ენერგეტიკული ღირებულება სასჯელაღსრულების 

დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში არსებულ მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო 

დაწესებულებასა და დაწესებულებების საექიმო-სამედიცინო პუნქტებში სტაციონარულ 

მკურნალობაზე მყოფი პატიმრებისათვის, კუჭ-ნაწლავის დაავადების მქონე, ასევე სტაციონარულ 

მკურნალობაზე მყოფ პოსტოპერაციოულ მსჯავრდებულთათვის. ამავე მუხლში ასევე 

მითითებულია, რომ პაციენტებს, რომლებიც საჭიროებენ სპეციალურ დიეტას ექიმის 

დანიშნულების შესაბამისად, შეიძლება შეეცვალოს ერთი სახის პროდუქტი მეორეთი ისე, რომ 

შენარჩუნებულ იქნას საკვების ნორმებით გათვალისწინებული კვებითი ღირებულება. 

სამწუხაროდ, ზემოაღნიშნული ბრძანების მოთხოვნების სასჯელაღსრულების N8 

დაწესებულებაში სრულად დაცული არ არის.  

                                                           
21 Right to Health, Fact Sheet No. 31, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and World 

Health Organization, available at http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf [last visit on 

31.05.2014] 
22 General comment N° 14 (2000) on the right to health, adopted by the Committee on Economic, Social and Cultural 

Rights. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf
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საკვების ხარისხთან დაკავშირებით, პატიმრებს არ გამოუთქვამთ რაიმე სახის არსებითი 

პრეტენზიები. ვიზიტის მიმდინარეობისას შემოწმდა სამზარეულო, საკვები პროდუქტების 

შენახვის პირობები და ვარგისიანობა, ასევე საკვების მომზადების პირობები. არსებითი ხასიათის 

დარღვევა არ გამოვლენილა. აღსანიშნავია, რომ საკვების მომზადებისას არ არის 

გათვალისწინებული სხვადასხვა კონფესიების წარმომადგენელთა საჭიროებები, რის გამოც ისინი 

ხშირად უარს აცხადებენ შეთავაზებული საკვების მიღებაზე.   

 

პატიმართა განმარტებით, მნიშვნელოვანია, ჰქონდეთ შესაძლებლობა დამატებით შეიძინონ 

საკვები პროდუქტი. პატიმრებმა უკმაყოფილება გამოთქვეს დაწესებულების მაღაზიაში არსებული 

პროდუქციის სიმწირით. მონიტორინგის ჯგუფის წევრებმა ადგილზე გადაამოწმეს მაღაზიაში 

არსებული პროდუქციის მრავალფეროვნება და აღმოჩნდა, რომ დაწესებულების მაღაზიის 

პროდუქციით სათანადო მომარაგება არ ხდებოდა. დაწესებულების მაღაზიის პროდუქციით 

მომარაგებას ახორციელებს კომპანია „ჯი ემ ემ“. 

 

 

რეკომენდაცია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრს: 

 

 სრულად იქნას დაცული „ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა კვების ნორმებისა და 

სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულების, 

პრობაციისა და იურდიული დახმარების საკითხთა მინისტრისა და საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2011 წლის 20-25 მაისის ბრძანებით 

დადგენილი მოთხოვნები.  

 

 საკვების მომზადებისას გათვალისწინებულ იქნას სხვადასხვა კონფესიების 

წარმომადგენელთა სპეციალური საჭიროებები. 

 

 შეისწავლოს სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულებაში არსებული მაღაზიის მოთხოვნადი 

პროდუქციით მომარაგების საკითხი და მიიღოს ყველა საჭირო ზომა, რათა 

უზრუნველყოფილი იყოს მაღაზიის პროდუქციით სათანადო მომარაგება.  

 

 

 

4.2. სამედიცინო მომსახურება 

 

სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულებაში დღის ცვლაში მუშაობს 10 პირველადი ჯანდაცვის ექიმი 

და 10 ექთანი. ექიმები და ექთნები გადანაწილებული არიან ოთხ სარეჟიმო კორპუსში. ღამის 

საათებში დაწესებულებას ემსახურება 2 მორიგე ექიმი (ერთი ექიმი გონივრული მიღებისა და 

განთავსების განყოფილებაში, ხოლო ერთი ექიმი სარეჟიმო კორპუსებში) და 7 მორიგე ექთანი. 

დაწესებულებაში საშტატო ნუსხაში ირიცხება პედიატრი, ფსიქიატრი, 3 სტომატოლოგი. 

დაწესებულებაში ასევე იწვევენ სხვადასხვა კომპეტენციის ექიმ-კონსულტანტებს.  
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ვიზიტის მიმდინარეობისას მონიტორინგის ჯგუფმა შეამოწმა სამედიცინო დოკუმენტაცია. 

შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ არ ხდება მოწვეულ ექიმ-კონსულტანტთა მიერ ჩატარებული 

კონსულტაციების სათანადო აღრიცხვა. ასევე ხშირ შემთხვევაში არ ხდება ექიმ სპეციალისტთან 

კონსულტაციაზე პატიმრის ჩაწერის თარიღის მითითება და შესაბამისად, შეუძლებელია 

მოლოდინის ხანგრძლივობის დადგენა.  

 

მიუხედავად იმისა, რომ დაწესებულებაში პირველადი ჯანდაცვის ერთ ექიმზე მოდის 300 23 

პატიმრამდე, ზოგიერთი პატიმარი უთითებს პირველადი ჯანდაცვის ექიმთან კონსულტაციის 

დაყოვნებაზე. აშკარად არასაკმარისია ექთნების რაოდენობა, დღის ცვლის ერთ ექთანზე მოდის 

300 პატიმრამდე, ხოლო ღამის ცვლის ერთ ექთანზე - 430 პატიმრამდე.  

 

როგორც პატიმრებთან, ასევე სამედიცინო პერსონალთან გასაუბრების შედეგად დადგინდა, 

დაწესებულებაში პრობლემურია ნევროლოგის კონსულტაციის დროულად უზრუნველყოფა. 

გაირკვა, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარე სასჯელაღსრულების დაწესებულებებს 

მხოლოდ ერთი ნევროლოგი ემსახურება. მიუხედავად იმისა, რომ სასჯელაღსრულების N8 

დაწესებულებაში ერთ-ერთ ყველაზე ხშირად გავრცელებულ დაავადებათა კატეგორიას საჭმლის 

მომნელებელი სისტემის დაავადებები წარმოადგენს, პრობლემურია გასტროენტეროლოგის 

კონსულტაციის დროულობა. ასევე აღსანიშნავია, რომ რიგ შემთხვევებში არ არის 

უზრუნველყოფილი ოტოლარინგოლოგის დროული კონსულტაცია.  

 

ვიზიტის მიმდინარეობისას ასევე დადგინდა, რომ დაბალია პატიმართა ინფორმირებულობა 

სამედიცინო მომსახურების შესახებ. პატიმრებს ხშირ შემთხვევაში არ მიეწოდებათ ინფორმაცია 

სამედიცინო რეფერალის შესახებ, რაც ქმნის პატიმრებსა და სამედიცინო პერსონალს შორის 

დამატებით დაძაბულობას.  

 

ვიზიტის დროისთვის დაწესებულებაში ინტერფერონით მკურნალობის კურსს 6 პაციენტი 

გადიოდა, 6 პაციენტი DOTS, ხოლო 3 პაციენტი ჩართული იყო DOTS+ ტუბერკულოზის 

სამკურნალო სქემაში. დაწესებულებაში მოქმედეს სუიციდის პრევენციისა და მეტადონის 

პროგრამები. 

დაწესებულებაში კვლავ დიდ გამოწვევად რჩება ფსიქიკური ჯანმრთელობა. ფსიქიატრისადმი 

მიმართვიანობა საკმაოდ მაღალია. სამედიცინო პერსონალის მიერ წარმოდგენილი ყოველთვიური 

ანგარიშებიდან ირკვევა, რომ ფსიქიატრის მიერ ჩატარებულ კონსულტაციათა რაოდენობა 

ყოველთვიურად 140-185 პატიმრამდე მერყეობს. ფსიქიატრის მომსახურების მხრივ გარკვეული 

შეფერხება იყო სექტემბრის თვეში, რის გამოც მხოლოდ 68 პატიმრის კონსულტირება მოხერხდა. 

სამედიცინო პერსონალის განმარტებით, კონსულტაციაზე ჩაწერილ პატიმართა სიას ფსიქიატრს 

                                                           
23 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის თანახმად, როგორც წესი, ერთ ექიმზე არ უნდა მოდიოდეს 300, 

ხოლო ერთ ექთანზე  50 პატიმარზე მეტი. წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) ანგარიში 2007 

წელს საბერძნეთში განხორციელებული ვიზიტის შესახებ, პარ. 52, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე 

შემდეგ მისამართზე: http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2008-03-inf-eng.htm [ბოლოს ნანახია 14.12. 2014] 

http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2008-03-inf-eng.htm
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პირველადი ჯანდაცვის ექიმები გადასცემენ, რომლებიც რიგ შემთხვევაში ამ სიაში არ წერენ 

ზოგიერთ პატიმარს, მიუხედავად მათი მოთხოვნისა, ვინაიდან თვლიან, რომ ამ პატიმრების 

მხრიდან ადგილი აქვს სიმულაციას. მიგვაჩნია, რომ დაწესებულებაში არსებული არაჯანსაღი 

დამთრგუნველი გარემოს გათვალისწინებით, მაქსიმალურად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი 

ფსიქიატრის ხელმისაწვდომობა, რათა მოხდეს ფსიქიკური პრობლემების დროული 

იდენტიფიცირება და ადეკვატური ფსიქიატრიული დახმარების დროული მიწოდება.  

ვიზიტის მიმდინარეობისას დაწესებულებაში იმყოფებოდა 12 პირი ფიზიკური, ხოლო 3 პირი 

მენტალური შეზღუდვებით. დაწესებულების ადმინისტრაციას არ გააჩნია ინფორმაცია იმის 

შესახებ, თუ  რამდენ პატიმარს აქვს დადგენილი შშმ პირის სტატუსი. ამ კატეგორიის 

პატიმრებისათვის დაწესებულებაში არ არის ხელმისაწვდომი რეგულარული ფიზიკური თერაპია. 

არ ხდება სმენის დაქვეითების ხარისხის შემოწმება. ამ ჯგუფის პირები არ არიან 

უზრუნველყოფილი ოკუპაციური თერაპიით. მიუხედავად იმისა, რომ საჭიროებისამებრ ხდება 

პატიმრის ეტლით, ხელჯოხით, პროთეზით უზრუნველყოფა, სმენის აპარატის მიწოდება კვლავაც 

პრობლემურია. ფიზიკური და მენტალური შეზღუდვების მქონე პატიმრებს არ ჰყავთ სპეციალური 

მომვლელი. დაწესებულებაში არ ხდება შშმ პატიმართა საჭიროებების პერიოდული შეფასება და 

შესაბამისად, ვერ ხდება საჭიროებების დაკმაყოფილება.  

 

რეკომენდაცია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრს: 

 

 უზრუნველყოფილ იქნას ექიმ-კონსულტანტების მიერ პატიმართა დროული 

კონსულტირება.  

 

 უზრუნველყოფილ იქნას სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულებაში ექთნების სათანადო 

რაოდენობა. 

 

 უზრუნველყოფილ იქნას სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულებაში მოთავსებული 

პატიმრებისათვის ადეკვატური ფსიქიატრიული დახმარების დროულად მიწოდება.  

 

 სუიციდის გახშირებული შემთხვევებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის, 

წამალდამოკიდებულების და ფსიქოტროპული მედიკამენტების ჭარბი მოხმარების 

პრობლემის გათვალისწინებით გაძლიერდეს სუიციდის პრევენციისკენ მიმართული 

ძალისხმევა. 

 

 უზრუნველყოფილ იქნას შშმ პატიმართა საჭიროებების შეფასება და დაკმაყოფილება.  

 

 მიიღოს ყველა საჭირო ზომა სამედიცინო პერსონალის მიერ სამედიცინო დოკუმენტაციის 

სრულყოფილი წარმოების უზრუნველსაყოფად. 

 

 

 

4.3. დაზიანების დოკუმენტირება 
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ვიზიტის მიმდინარეობისას შემოწმდა დაზიანების აღრიცხვის ჟურნალი.24 შემოწმების შედეგად 

დადგინდა, რომ დაზიანების აღრიცხვის ჟურნალი სრულყოფილად არ იყო შევსებული. 

გამოვლინდა შემდეგი ხარვეზები: 

 

1. ზოგიერთ შემთხვევაში დაზიანება სრულყოფილად არ არის აღწერილი; 

2. რიგ შემთხვევებში არ არის მითითებული დაზიანების წარმოშობის მიზეზი; 

3. უმეტესად არ არის პატიმრის ხელმოწერა; 

4. რიგ შემთხვევებში დაზიანების ხასიათი და ლოკალიზაცია არ შეესაბამება დაზიანების 

წარმოშობის მიზეზის შესახებ არსებულ მითითებას. 

 

 

რეკომენდაცია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრს: 

 

 მიიღოს ყველა გონივრული ზომა, მათ შორის, შესაბამისი სწავლებისა და ინსტრუქციების 

მიცემის გზით, რათა სამედიცინო პერსონალმა მოახდინოს პატიმართა სხეულზე 

არსებული დაზიანებების სათანადო დოკუმენტირება. 

 

 

 

5. რეჟიმი, დისციპლინური პასუხისმგებლობა, წახალისება 

 

ციხის ევროპული წესების თანახმად, დისციპლინური სახდელი გამოყენებულ უნდა იქნას, 

როგორც უკიდურესი საშუალება.25 ციხის ადმინისტრაციამ უნდა გამოიყენოს მედიაციის ყველა 

შესაძლებლობა, რათა გადაჭრას კამათი პატიმრებთან და პატიმრებს შორის. 26 ნებისმიერი 

სახდელის სიმკაცრე უნდა იყოს ჩადენილი მართლსაწინააღმდეგო ქმედების პროპორციული. 27 

აკრძალულია კოლექტიური და ფიზიკური დასჯა, რომელიც ითვალისწინებს ბნელ საკანში პირის 

მოთავსებას, ასევე აკრძალულია არაადამიანური და ღირსების შემლახველი სხვა სახდელები.28 

ამასთან, დისციპლინური სახდელი არ უნდა მოიცავდეს ოჯახთან კონტაქტის სრულად 

აკრძალვას.29 

 

ვიზიტის მიმდინარეობისას მონიტორინგის ჯგუფმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო 

დაწესებულებაში დისციპლინური სახდელების გამოყენების პრაქტიკას.  შემოწმების შედეგად 

                                                           
24 2014 წლის იანვარი – ოქტომბერი პერიოდში დაწესებულებაში დაფიქსირდა პატიმრების სხეულის 

დაზიანების 830 შემთხვევა, აქედან 4 – სუიციდის მცდელობა, 10 – სხვა პირის მიერ, 41 – საყოფაცხოვრებო, 

775 – თვითდაზიანება. ასევე, ამ პერიოდში დაწესებულებაში შესახლებული პატიმრებიდან სხეულის 

დაზიანებები აღენიშნებოდა 918 პატიმარს. 
25ევროპული ციხის წესები, წესი 56.1 
26იქვე წესი 56.2 
27იქვე წესი 60.2 
28 იქვე წესი 60.3 
29იქვე წესი 60.4 
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დადგინდა, რომ 2014 წლის 1 იანვრიდან 28 ნოემბრის ჩათვლით დისციპლინური სახდელის სახით 

სამარტოო საკანში მოთავსება გამოყენებულ იქნა 508 შემთხვევაში. 

 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ დისციპლინური სახდელის სახით სამარტოო საკანში მოთავსება 

მაქსიმალური 20 დღიანი ვადით გამოყენებულ იქნა 18 შემთხვევაში, ამათგან 8 შემთხვევაში 

პატიმარი ვადაზე ადრე გათავისუფლდა სამარტოო საკნიდან. 197 შემთხვევაში სამარტოო საკანში 

მოთავსება 10 დღემდე ვადით განისაზღვრა, ხოლო 293 შემთხვევაში 10-დან 20 დღემდე. სამარტოო 

საკანში მოთავსების 508 შემთხვევიდან 136 შემთხვევაში პატიმარი სამარტოო საკნიდან ვადაზე 

ადრე გათავისუფლდა, ხოლო 372 შემთხვევაში - განსაზღვრული ვადის ამოწურვის შემდეგ. 

 

დისციპლინური სახდელის სახით სამარტოო საკანში მოთავსების შემთხვევებიდან (508 

შემთხვევა) 310 შემთხვევაში (61, %) სამარტოო საკანში მოთავსების ვადად განისაზღვრა 10 დღეზე 

მეტი, ასევე დისციპლინური სახდელების ყველა სახის გამოყენების 1445 შემთხვევაში სამარტოო 

საკანში მოთავსების ხვედრითი წილი 35 %-ს შეადგენს. ამასთან, სამარტოო საკანში მოთავსების 

შემთხვევათა რაოდენობა აღემატება ნებისმიერი სხვა დისციპლინური სახდელის გამოყენების 

შემთხვევათა რაოდენობას. სხვა დისციპლინური სახდელების გამოყენების შესახებ მონაცემები 

მოცემულია ქვემოთ, ცხრილში.  

 

ვიზიტის ფარგლებში მონიტორინგის ჯგუფმა დაათვალიერა ამავე დაწესებულების სამარტოო 

საკნები და გაესაუბრა იქ მოთავსებულ პატიმრებს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სამარტოო საკანში 

მოთავსებულ მსჯავრდებულებს არ ჰქონდათ პირადი ჰიგიენის ნივთები, აღნიშნული ნივთები მათ 

მხოლოდ მონიტორინგის ჯგუფის წევრების მიერ დაწესებულების პასუხისმგებელ 

თანამშრომელთან გასაუბრების შემდეგ გადაეცათ. აქვე უნდა აღნიშნოს, რომ სამარტოო საკანში 

მოთავსებულ პატიმართა განმარტებით, მათ არ უსარგებლიათ არც შხაპის მიღებისა და სუფთა 

ჰაერზე ყოფნის უფლებით. დაწესებულების პასუხისმგებელი თანამშრომლის განმარტებით, 

სამარტოო საკანში მოთავსებული პატიმრები იშვიათად სარგებლობენ შხაპის მიღებისა და სუფთა 

ჰაერზე ყოფნის უფლებით, თუმცა ვერ წამოადგინა რაიმე სახის დოკუმენტი, რომელიც სამარტოო 

საკანში მოთავსებულ პატიმართა მიერ აღნიშნული უფლებებით სარგებლობას ან ამ უფლებებით 

სარგებლობაზე პატიმართა მიერ უარის თქმის ფაქტს დაადასტურებდა.   

 

აღსანიშნავია, რომ ხშირ შემთხვევებში, პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ექიმის 

რეკომენდაციით ხდება გამოყენებული დისციპლინური სახდელის (სამარტოო საკანში მოთავსება) 

გაუქმება, რაც, ერთი მხრივ, ნათლად წარმოაჩენს, თუ რა უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ამ 

სახდელის გამოყენება პატიმრის ჯანმრთელობაზე, ხოლო მეორე მხრივ, მიუთითებს პატიმართა 

მიმართ ზემოაღნიშნული დისციპლინური სახდელის აღსრულების პროცესში ექიმის 

მონაწილეობაზე, რაც, ზემოხსენებული პრაქტიკის რუტინული ხასიათიდან გამომდინარე, 

შესაძლებელია უარყოფითად აისახოს სამედიცინო პერსონალის რეპუტაციაზე და 

წინააღმდეგობაში მოვიდეს სამედიცინო პერსონალის პროფესიულ ეთიკასთან.  
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თვეები 

 

 

საყვედურის 

გამოცხადება 

 

 

ტელევიზორის 

ჩამორთმევა 

 

პაემნის 

შეზღუდვა 

 

მაღაზიის 

შეზღუდვა 

 

ამანათის 

შეზღუდვა 

 

ტელეფონის 

შეზღუდვა 

იანვარი 14 0 0 15 0 8 

თებერვალი 11 0 0 8 0 12 

მარტი 10 0 3 20 1 14 

აპრილი 6 0 8 5 0 16 

მაისი 14 0 0 11 1 9 

ივნისი 17 0 13 25 19 10 

ივლისი 7 0 5 12 2 30 

აგვისტო 10 0 5 18 36 52 

სექტემბერი 12 0 4 26 24 58 

ოქტომბერი 10 43 4 17 37 99 

ნოემბერი 9 8 6 28 25 80 

სულ 120 51 48 185 145 388 

 

ზემოაღნიშნული მონაცემებიდან ნათლად ჩანს, რომ დისციპლინური სახდელის სახით 

ტელევიზორის ჩამორთმევა 2014 წლის 1 იანვრიდან 28 ნოემბრამდე გამოყენებულ იქნა მხოლოდ 

ოქტომბრისა და ნოემბრის თვეში. იმ პირობებში, როდესაც საკანში პატიმრებს გააჩნიათ ერთი 

ტელევიზორი, მიგვაჩნია, რომ დისციპლინური სახდელის სახით ტელევიზორის ჩამორთმევამ 

შესაძლოა კოლექტიური დასჯის ფორმა მიიღოს, თუ დისციპლინურ სახდელდადებული პირის 

თანამესაკნეებს გარკვეული ხანი არ მიეცემათ შესაძლებლობა შეიძინონ და იქონიონ 

ტელევიზორი, ხოლო თუ თანამესაკნეები შეიძენენ ტელევიზორს, მაშინ დისციპლინური 

სახდელის სახით ტელევიზორის ჩამორთმევას აზრი ეკარგება და ჩნდება ლოგიკური კითხვა, 

საერთოდ რატომ მოხდა ასეთი სახდელის გამოყენება. ამ სახდელის გამოყენება 30  შესაძლოა 

განსაკუთრებით მძიმედ აისახოს განცალკევებული (საკანში მარტო მოთავსებული) პატიმრების 

კეთილდღეობაზე. დახურული დაწესებულებაში სარეაბილიტაციო, სპორტული და კულტურული 

აქტივობების სიმწირის პირობებში ტელევიზორი ერთ-ერთ ძირითად თავშესაქცევს და 

ამავდროულად ინფორმაციის ძირითად წყაროს წამოადგენს პატიმრებისათვის, ამდენად, უნდა 

გადაიხედოს ამ სახდელის გამოყენების ახლად დამკვიდრებული პრაქტიკა. ასევე მნიშნველოვანია, 

რომ დისციპლინური სახდელების გამოყენებისას დაწესებულების დირექტორმა მაქსიმალურად 

შეიკავოს თავი იმ სახდელის გამოყენებისგან, რომელიც ზღუდავს კავშირს ოჯახის წევრებთან.   

 

ტელევიზორის ქონასთან დაკავშირებით ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულების დებულების თანახმად ის მოიაზრება, როგორც წახალისების ფორმა. 31 

ბრალდებულთა შემთხვევაში, ტელევიზორით სარგებლობა ბრალდებულს შეუძლია 

                                                           
30 შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას 6 თვემდე ვადით, პატიმრობის კოდექსის 82-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი.  
31 თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დებულების 74-ე მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტი.  



22 
 

ადმინისტრაციის ნებართვით. 32  მიგვაჩნია, რომ ტელევიზორით სარგებლობა არ უნდა იყოს 

დამოკიდებული ადმინისტრაციის კეთილ ნებაზე. ყველა ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა 

ჰქონდეს ტელევიზორით ყოველგვარი წინასწარი ნებართვის გარეშე სარგებლობის უფლება და 

დაწესებულების დირექტორს მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, წინასწარ მკაფიოდ 

განსაზღვრული საფუძვლების არსებობისას, დასაბუთებული გადაწყვეტილებით უნდა შეეძლოს 

აღნიშნული უფლების გარკვეული ვადით შეზღუდვა.   

 

დაწესებულების სოციალური განყოფილების უფროსთან გასაუბრების შედეგად დადგინდა, რომ 

პატიმრების წახალისების საკითხის დაყენება ხდება მათი ყოფა-ქცევის შესაბამისად, სოციალური 

განყოფილების მუშაკის პატაკის საფუძველზე. 2014 წლის ოქტომბრის თვეში 29 პატიმარი იქნა 

წახალისებული.  

 

 

რეკომენდაცია სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულების დირექტორს: 

 

 დისციპლინური სახდელის დაკისრებისას იხელმძღვანელოს პროპორციულობის 

პრინციპით და სამარტოო საკანში მოთავსება გამოიყენოს მხოლოდ განსაკუთრებულ 

შემთხვევებში. 

  

 დისციპლინური სახდელის სახით არ გამოიყენოს ტელევიზორით სარგებლობის უფლების 

შეზღუდვა. 

 

რეკომენდაცია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრს: 

 

 შეისწავლოს სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულებაში დისციპლინური სახდელის სახით 

სამარტოო საკანში მოთავსების მომეტებული პრაქტიკა და მიიღოს ყველა გონივრული 

ზომა დისციპლინური სახდელების პროპორციული გამოყენების უზრუნველსაყოფად.  

 

 შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები პატიმრობის დაწესებულებისა და თავისუფლების 

აღკვეთის დაწესებულების დებულებებში და მკაფიოდ განისაზღვროს, რომ ყველა 

ბრალდებულს/მსჯავრდებულს აქვს ტელევიზორით ყოველგვარი წინასწარი ნებართვის 

გარეშე სარგებლობის უფლება, რომლის შეზღუდვაც გარკვეული ვადით დასაშვებია 

მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, დებულებით მკაფიოდ განსაზღვრული 

საფუძვლების არსებობისას, დაწესებულების დირექტორის დასაბუთებული 

გადაწყვეტილების საფუძველზე.  

 

 

 

                                                           
32 პატიმრობის დაწესებულების დებულების 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი. 
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6. კონტაქტი გარე სამყაროსთან 

 

წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი რეკომენდაციებში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 

ანიჭებს თითოეული პირისათვის, რომელსაც აღკვეთილი აქვს თავისუფლება, გარესამყაროსთან 

მყარი კავშირის არსებობას.  კომიტეტის თანახმად „აქ სახელმძღვანელო პრინციპად გვევლინება 

გარესამყაროსთან კონტაქტების შენარჩუნების მხარდაჭერა; ასეთი კონტაქტის ნებისმიერი 

შეზღუდვა უნდა ეფუძნებოდეს სერიოზული ხასიათის უსაფრთხოების მოსაზრებებს ან არსებულ 

მატერიალურ რესურსებთან დაკავშირებულ პრობლემებს“.33 

 

ხანმოკლე პაემანი 

 

საქართველოს პატიმრობის კოდექსის 62-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, 

მსჯავრდებულს, რომელიც სასჯელს იხდის დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებაში, უფლება აქვს 1 თვის განმავლობაში ჰქონდეს 1 ხანმოკლე პაემანი, ხოლო 

წახალისების ფორმით - თვეში 1 დამატებითი ხანმოკლე პაემანი. 

 

ევროპული ციხის წესების 24.4. მუხლის თანახმად, პაემნების ორგანიზაცია ისე უნდა 

განხორციელდეს, რომ პატიმრებს საშუალება მიეცეთ, შეინარჩუნონ და განავითარონ ოჯახური 

ურთიერთობები შეძლებისდაგვარად ნორმალურ გარემოში.  

 

აღსანიშნავია, რომ სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულებაში ხანმოკლე პაემანი ხორციელდება 

მინით გადატიხრულ ოთახებში. ასეთ შემთხვევაში, პატიმარი მოკლებულია ოჯახის წევრებთან 

ყოველგვარი ფიზიკური ურთიერთობის საშუალებას.  

 

ხანგრძლივი პაემანი 

 

საქართველოს კანონის პატიმრობის კოდექსის 65-ე მუხლის მესამე პუნქტის მიხედვით, უვადო 

თავისუფლებააღკვეთილ მსჯავრდებულს, რომელიც სასჯელს იხდის დახურული ტიპის 

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში, უფლება აქვს ჰქონდეს 1 წლის განმავლობაში 2 

ხანგრძლივი პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით - წელიწადში 2 ხანგრძლივი პაემანი.  

 

2014 წლის 16 აპრილს საქართველოს კანონის პატიმრობის კოდექსში შესული ცვლილებების 

შესაბამისად 65-ე მუხლის პირველ ნაწილს დაემატა „დ“ ქვეპუნქტი, რომლის თანახმადაც 

დახურული ტიპის დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულს უფლება აქვს 1 წლის 

განმავლობაში ჰქონდეს 2 ხანგრძლივი პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით - წელიწადში 1 

დამატებითი ხანგრძლივი პაემანი.  

 

                                                           
33  წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპის 

კომიტეტი (CPT). წამების საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტის საერთო ანგარიშების „სარეზოლუციო“ 

ნაწილები. სტრასბურგი, 18 აგვისტო 2000 წ. გვ. 37 
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სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულებაში არ არსებობს ხანგრძლივი პაემნისთვის საჭირო 

ინფრასტრუქტურა. ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობენ მხოლოდ უვადოდ 

თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებულები. როგორც წესი, პატიმრების ოჯახის წევრებთან 

წინასწარი შეთანხმებით, თვეში ერთხელ ხდება უვადო მსჯავრდებულების ტრანსპორტირება N6 

დაწესებულებაში, სადაც ეწყობა ხანგრძლივი პაემანი.  

 

ვიდეოპაემანი 

 

პატიმრობის კოდექსის მე-171 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდებულს, გარდა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის 

მსჯავრდებულისა და ამ კოდექსის 50-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული პირისა, უფლება აქვს, ისარგებლოს ვიდეოპაემნით (პირდაპირი ხმოვანი და 

ვიზუალური ტელეხიდით) ნებისმიერ პირთან. 

 

აღსანიშნავია, რომ N8 დაწესებულებაში არ არის ვიდეოპაემნისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა. 

შესაბამისად, მსჯავრდებულები ვერ სარგებლობენ მათთვის კანონით მინიჭებული უფლებით.  

 

სატელეფონო საუბრები 

 

პატიმრობის კოდექსის 65-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, 

მსჯავრდებულს, რომელიც სასჯელს იხდის დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებაში, უფლება აქვს, 1 თვის განმავლობაში საკუთარი ხარჯით ჰქონდეს 3 სატელეფონო 

საუბარი, თითოეული - არა უმეტეს 15 წუთისა, ხოლო წახალისების ფორმით, საკუთარი ხარჯით - 

ულიმიტო სატელეფონო საუბარი, თითოეული - არა უმეტეს 15 წუთისა.  

 

უნდა აღინიშნოს, რომ მსჯავრდებულებს სატელეფონო ზარების განხორციელებასთან 

დაკავშირებით ექმნებათ პრობლემები, რომელიც დაკავშირებულია სატელეფონო ბარათებთან. იმ 

შემთხვევაში, თუ პატიმარი ერთ სატელეფონო ბარათზე ვერ ამოწურავს სასაუბრო ლიმიტს, მას 

დარჩენილი ლიმიტი ებლოკება, შესაბამისად აღარ აქვს დამატებითი სატელეფონო ზარის 

განხორციელების საშუალება და იძულებულია შეიძინოს ახალი ბარათი, რაც დამატებით 

ხარჯებთან არის დაკავშირებული. 

 

ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სატელეფონო ბარათი იბლოკება თუ პატიმარი ბარათით 

განხორციელებული სატელეფონო ზარების ფარგლებში ვერ მოახერხებს საუბარს (სატელეფონო 

კავშირის გაწყვეტის, არასწორი ნომრის აკრეფის ან სხვა მიზეზების გამო). გარდა ამისა, უნდა 

აღინიშნოს, რომ დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებულ მაღაზიაში მუდმივად არის 

სატელეფონო ბარათების დეფიციტი, რაც ხელს უშლის პატიმრებს შეუზღუდავად ისარგებლონ 

მათთვის მინიჭებული უფლებით.  

 

მიმოწერა 
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ვიზიტის მიმდინარეობისას მონიტორინგის ჯგუფმა გამოითხოვა მოთხოვნა/საჩივრების, ასევე 

დახურული კონვერტების მოძრაობის სტატისტიკა, რომელიც თვეების მიხედვით მოცემულია 

ქვემოთ, ცხრილში. აშკარაა, რომ ოქტომბერისა და ნოემბერის თვეში საჩივართა რაოდენობა 

გაზრდილია.  

 

N თვე 

 

საჩივარი მოთხოვნა დახურული კონვერტი 

1. იანვარი  8 354 146 

2. თებერვალი 4 267 125 

3. მარტი 7 385 139 

4. აპრილი 25 254 201 

5. მაისი 32 384 490 

6. ივნისი 64 128 249 

7. ივლისი 146 326 300 

8. აგვისტო 109 272 278 

9. სექტემბერი 112 302 273 

10. ოქტომბერი 132 303 166 

11. ნოემბერი 148 209 189 

 

 

 

რეკომენდაცია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრს: 

 

 უზრუნველყოს ხანმოკლე პაემნის განხორციელება მინის გამყოფი ბარიერის გარეშე. 

 

 უზრუნველყოს N8 დაწესებულებაში ხანგრძლივი პაემნისთვის საჭირო 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 

 

 უზრუნველყოს N8 დაწესებულებაში ვიდეოპაემნისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა.  

 

 

 

7. არასრულწლოვანი ბრალდებულები 

 

ვიზიტის მიმდინარეობისას შემოწმდა სასჯელაღსრულების N8 დაწესებულებაში არასრულწლოვან 

ბრალდებულთა საცხოვრებელი კორპუსი, სადაც 25 არასრულწლოვანი ბრალდებული იყო 

განთავსებული. სამწუხაროა, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაცია არასრულწლოვნების 
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ცალკე, სპეციალურად მათთვის განკუთვნილ დაწესებულებაში განთავსების შესახებ 34  არ 

შესრულებულა და ბრალდებულები ისევ რჩებიან სრულწლოვანი პატიმრებისათვის განკუთვნილ 

დაწესებულებაში. მონიტორინგის ჯგუფის შეფასებით, არასრულწლოვან ბრალდებულთა 

პატიმრობის პირობები არადამაკმაყოფილებელია. სავენტილაციო სისტემა გამართულად არ 

მუშაობს, საკნებში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია, 

გავრცელებულია მწერები. არსებობს პრობლემები სუფთა ჰაერზე ყოფნის უფლებით 

სარგებლობასთან დაკავშირებით. არასრულწლოვანთა საცხოვრებელ კორპუსში გამოყოფილი, 

მცირე სასეირნო ფართი შემოსაზღვრულია მაღალი კედლებით და ზემოდან გადაფარებული აქვს 

მეტალის ბადე, დგას მაგიდის ჩოგბურთის ერთი მაგიდა. არასრულწლოვან ბრალდებულებს არ 

აქვთ შექმნილი ვარჯიშისა და სრულფასოვანი რეკრეაციისათვის საჭირო პირობები. არსებული 

პირობების გამო არასრულწლოვანი ბრალდებულები ხშირად უარს აცხადებენ სუფთა ჰაერზე 

ყოფნის უფლებით სარგებლობაზე.  

 

N8 დაწესებულებაში ფუნქციონირების ერთი საკლასო ოთახი, რომლის ინვენტარიც მწირია. 

სასკოლო პროცესს მასწავლებლები ინდივიდუალური გეგმით, ტესტებითა და საკუთარი მასალით 

უძღვებიან და სასკოლო წიგნებს ნაკლებად იყენებენ. დაწესებულებაში განათლების სამინისტრო 

მიერ შერჩეული 3 მასწავლებელი ატარებს გაკვეთილებს, თუმცა სასწავლო პროგრამა არ არის 

მიერთებული არცერთ საჯარო სკოლასთან, შესაბამისად ზოგადი განათლების მიღების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი არ გაიცემა. ზემოაღნიშნული სპეციალური სასწავლო პროგრამის 

მიზანია განათლების უწყვეტობის უზრუნველყოფა, სანამ არასრულწლოვანი ბრალდებულის 

სტატუსით იმყოფება დაწესებულებაში. პატიმრები დიდ ინტერესს არ იჩენენ სასწავლო პროცესის 

მიმართ და ხშირად აცდენენ გაკვეთილებს.  დაწესებულებაში თითოეული მასწავლებელი 

ასწავლის ოთხ საგანს, თუმცა  არ ისწავლება უცხო ენები, მიუხედავად იმისა, რომ 

არასრულწლოვან ბრალდებულებს სურთ უცხო ენის სწავლა.  

 

მასწავლებლები სასწავლო პროცესისთვის ხელშემშლელ ფაქტორად ასახელებენ რეჟიმის 

პრობლემას. ისინი განმარტავენ, რომ ხშირად არასრულწლოვნებს გვიანამდე სძინავთ და 

გაკვეთილების დასაწყებად მასწავლებლები ელოდებიან მათ გაღვიძებას. მნიშვნელოვანია ამ 

მხრივ გონივრული განრიგის შემუშავება და პატიმართა წახალისება მათ მიერ რეჟიმის 

დაცვისათვის. მთლიანობაში N8 დაწესებულებაში არსებული გარემო საფრთხეს უქმნის 

არასრულწლოვანთა ფიზიკურ, ფსიქოემოციურ და კოგნიტურ განვითარებას. 

 

 

რეკომენდაცია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრს: 

 

 უზრუნველყოს არასრულწლოვანთა მოთავსება ისეთ გარემოში, რომელიც საფრთხეს არ 

შეუქმნის მათ ფიზიკურ, ფსიქოემოციურ და კოგნიტურ განვითარებას, ასევე 

უზრუნველყოს მათთვის სათანადო სერვისების მიწოდება.  

                                                           
34 საქართველოს სახალხო დამცველის 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 489, ხელმისაწვდომია შემდეგ 

მისამართზე: http://www.ombudsman.ge/uploads/other/1/1563.pdf  

http://www.ombudsman.ge/uploads/other/1/1563.pdf
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