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ფინანსური მხარდაჭერით. დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ადამიანის უფლებათა 
ცენტრს და შესაძლოა, არ გამოხატავდეს დონორის პოზიციას. შესაბამისად, NED არ არის 
პასუხისმგებელი ტექსტის შინაარსზე.
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თავისუფლებააღკვეთილი ადამიანები - პატიმრები და სხვა მსგავსი სახის 
დაწესებულებებში განთავსებული პირები განსაკუთრებულად მოწყვლადები არიან 
კორონავირუსის (COVID-19) დაავადების მიმართ. ამას, სხვა რელევანტურ ფაქტორებთან 
ერთად, განაპიროებებს ის ფაქტი, რომ მსგავსი დაწესებულებები არ არიან 
ადაპტირებული ფართომასშტაბიან ეპიდემიებთან საბრძოლველად. მეტიც, 
კორონავირუსთან ბრძოლის ისეთი ძირითადი მექანიზმების გამოყენება, როგორიცაა - 
სოციალური დისტანციისა და ჰიგიენური წესების განსაკუთრებული დაცვა, მსგავს 
დაწესებულებებში, ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე გარეთ, რაც პატიმრებს უფრო 
მაღალი ჯანმრთელობის რისკის ქვეშ აყენებს. 

 
გასათვალისწინებელია ისიც, რომ აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნების მსგავსად, 

საქართველოში, საპატიმრო დაწესებულებებთან მიმართებით, ევროპის საბჭოს უფრო 
დაბალი სტანდარტი მოქმედებს. ამასთან, მიუხედავად ბოლო ათწლეულის 
განმავლობაში ამ მიმართულებით მკვეთრად გაუმჯობესებული მდგომარეობისა, 
ქართული პენიტენციური დაწესებულებები კვლავ გადატვირთულია1. პატიმართა 
მოწყვლადობას კიდევ უფრო ზრდის დაწესებულებებში არსებული პირობები - ვიწრო, 
კოლექტიური საკნებით და არადამაკმაყოფილებელი ჯანდაცვის მომსახურებით2. 
გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ პენიტენციური დაწესებულებების პოპულაცია 
ქრონიკული დაავადებების მაღალი მაჩვენებლითაც გამოირჩევა, რაც კორონავირუსის 
გავრცელების ფონზე, ჰოსპიტალიზაციის საჭიროებას ზრდის და ამ პირთა სიცოცხლესა 
და ჯანმრთელობას განსაკუთრებული რისკის ქვეშ აყენებს. 

 
პანდემიის გავრცელების საწყის ეტაპზე, საქართველოს ხელისუფლების მიერ 

დროულად მიღებული ზომების გათვალისწინებით3, შესაძლებელი გახდა ეპიდემიის 
პენიტენციურ დაწესებულებებში შესვლის თავიდან აცილება, რაც, ასევე, დადებითად 
შეფასდა ევროპის საბჭოს მიერ მომზადებულ ანგარიშებში4. ამავდროულად, 
გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ხელისუფლების მიერ მიღებულმა სპეციალურმა 
ზომებმა საგრძნობლად გააუარესა ციხეებში პატიმართა ცხოვრების ისედაც 
არადამაკმაყოფილებელი სტანდარტი. ციხეებში ვირუსის გავრცელებასთან ბრძოლის 
ფარგლებში, განუსაზღვრელი ვადით იქნა შეზღუდული პატიმრებთან ვიზიტები, რამაც 
მათი გარესამყაროსთან კონტაქტი საგრძნობლად გააუარესა. პანდემიის გავრცელების 
პრევენციისთვის მიღებულმა სპეციალურმა ზომებმა, ფაქტობრივად შეუძლებელი 
გახადა პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციისთვის გათვალისწინებული 
მთელი რიგი პროგრამებისა თუ ღონისძიებების განხორციელება. ვირუსის გავრცელების 
ადრეული ეტაპიდანვე შეიზღუდა დაწესებულებებში სოციალური მუშაკებისა და 

                                                
1პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, „N2, N8, N14 და N15 პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის ვიზიტის 

შემდგომი ანგარიში“, 2019,  გვ. 17 
2იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში, პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, N2, N8, N14 და 
N15 პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, 2019 წელი.  https://bit.ly/3hfK0IA 
32020 წლის 30 მარტს, იუსტიციის მინისტრის - თეა წულუკიანის გადაწყვეტილებით, მოხალისეობრივ საფუძველზე 
შერჩეული სასჯელაღსრულების 780 თანამშრომელი საპატიმრო დაწესებულებაში გადავიდა. 
4„პატიმრები და ციხეები ევროპაში პანდემიის პერიოდში, covid-19-ის მოკლევადიანი გავლენის შეფასება ციხეების 
პოპულაციაზე", ევროპის საბჭო, 2020; 
 

https://bit.ly/3hfK0IA
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ფსიქოლოგების სერვისით სარგებლობა, გაუარესდა გარესამყაროსთან კონტაქტი, 
შეფერხებული იყო ამანათების გაგზავნა-მიღების პროცესი და სხვა5. 

 

ამ და სხვა სპეციალურმა ზომებმა, რაც ვირუსის გავრცელების პრევენციას 
მიემართებოდა6, ძალიან დიდი ნეგატიური გავლენა იქონია პატიმართა უფლებრივ 
მდგომარეობაზე. სწორედ მსგავსი ფაქტორის გათვალისწინებით, მსოფლიოს 
ჯანდაცვის ორგანიზაციის ევროპის რეგიონალური ოფისის, ევროპის საბჭოს ადამიანის 
უფლებათა კომისრის, წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის და გაეროს ნარკოტიკებისა 
და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიუროს რეკომენდაციით7, თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულების პოპულაციის შემცირება COVID-19-ის გავრცელების 
პრევენციის გზაზე ერთ-ერთი აუცილებელი და უფრო მეტიც, გარდაუვალი ნაბიჯი უნდა 
ყოფილიყო.  

 
მოგვიანებით, საქართველის პარლამენტმა, 2021 წლის დეკემბერში ინიცირებული 

ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი, 2021 წლის 11 იანვარს მესამე მოსმენით მიიღო8. 
„ამნისტიის შესახებ“ საქართველოს კანონით ამნისტია გავრცელდა დანაშაულთა 
ფართო წრეზე და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისაგან 
გათავისუფლდნენ ზოგიერთი დანაშაულის ჩადენისათვის ბრალდებული და 
მსჯავრდებული პირები, ასევე დანიშნული სასჯელი შეუმცირდათ ან უფრო მსუბუქი 
სასჯელით შეეცვალათ ცალკეული დანაშაულების ჩადენისათვის მსჯავრდებულ პირებს. 

 
ციხის პოპულაციაში ვაქცინაციის პროცესი ქვეყანაში ვაქცინის პირველი დოზის 

შემოტანასთან ერთად, 2021 წლის 18 მაისს დაიწყო9. არსებული მონაცემებით კი, 
კორონავირუსის 1-ლი შემთხვევა პენიტენციურ დაწესებულებაში 2020 წლის 26 
აგვისტოს, გეგუთის N14 სასჯელაღსრულებით დაწესებულებაში დაფიქსირდა. 

 
ადამიანის უფლებათა ცენტრი წლების განმავლობაში აქტიურად მუშაობს 

პატიმართა უფლებების დაცვაზე. უკანასკნელ დღეებში განსაკუთრებით გაიზარდა 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან მომართვიანობა კორონავირუსის 
გავრცელებასთან დაკავშირებით. პატიმართა ნაწილი ინფიცირებულთა დიდ 
რაოდენობაზე, ასევე - დაწესებულების ადმინისტრაციისა თუ მედპერსონალის მხრიდან 
სათანადო ყურადღების დეფიციტზე მიუთითებს. ორგანიზაციის იურისტებმა 
შეტყობინება რამდენიმე სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან მიიღეს, რაზე 
დაყრდნობით, შეიძლება, ვივარაუდოთ, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში 

                                                
5იხ. “N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში", ადამიანის უფლებათა ცენტრი (HRC), 2020, გ.ვ. 8-
10, 16-21 და 26 http://hrc.ge/files/reports/28PENITENCIURI-GEO,202.pdf 
6იხ. “Covid-19-ის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიში”, თავი 2.4.2: 
პენიტენციური დაწესებულებების ადაპტირება, საქართველოს მთავრობა, გვ. 42. 
http://gov.ge/files/76338_76338_444796_COVID-19angarishi...pdf 
7მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ევროპის რეგიონალური ოფისი, 15 მარტის შუალედური სახელმძღვანელო 
„ციხეებსა და სხვა თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში COVID-19- ისთვის მომზადების, პრევენციისა და 
კონტროლის შესახებ“ 
8იხ. საქართელოს კანონის პროექტი “ამნისტიის შესახებ”: https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/266851 
9იხ. ვრცლად: https://agenda.ge/en/news/2021/1324 

http://hrc.ge/files/reports/28PENITENCIURI-GEO,202.pdf
http://gov.ge/files/76338_76338_444796_COVID-19angarishi...pdf
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/266851
https://agenda.ge/en/news/2021/1324
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ინფიცირებულთა რაოდენობა იმაზე გაცილებით მეტია, ვიდრე ეს ოფიციალური 
ინფორმაციით დასტურდება. 

 
უახლესი ინფორმაციით, რომელიც ქვეყნის იუსტიციის მინისტრის 2021 წლის 31 

აგვისტოს განცხადებას ეფუძნება, ამ ეტაპზე პენიტენციურ სისტემაში კორონავირუსის 96 
აქტიური შემთხვევაა, რაც პატიმართა სრული რაოდენობის 1%-ს შეადგენს. მინისტრის 
თქმითვე, პატიმრების 70%-ზე მეტი, ხოლო ციხის ადმინისტრაციის 80% მეტი უკვე 
ვაქცინირებულია. შედარებით განსხვავებული რიცხვებია მოცემული სპეციალური 
პენიტენციური სამსახურის მიერ იმავე დღეს გავრცელებულ ოფიციალურ 
განცხადებაში10, სადაც ინფიცირებულ მსჯავრდებულთა რაოდენობად 105 პირია 
მითითებული. აღსანიშნავია, რომ არცერთ ზემოაღნიშნულ განცხადებაში არ არის 
დაკონკრეტებული ვაქცინირებულ პატიმართა (70%) და ციხის ადმინისტრაციის 
თანამშრომელთა (80%) რამდენი პროცენტია სრულად ვაქცინირებული. 

 
2021 წლის 31 აგვისტოს განცხადება გაავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველმა, 

რომელმაც კიდევ ერთხელ მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას, გაითვალისწინონ 
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია პენიტენციური სისტემის განტვირთვასთან 
დაკავშირებით11. 

 
ციხეებში არსებული ზოგადი პრობლემების, პანდემიის მძიმე შედეგებისა და ციხის 

პოპულაციაში ვირუსის გავრცელების გათვალისწინებით და ვირუსის პოტენციური 
მასიური გავრცელებისა და მისი მძიმე შედეგების თავიდან აცილების მიზნით, 
ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს: 

 
საქართველოს პარლამენტს: 
 

● უზრუნველყოს Covid-19-თან მიმართებით ყველაზე მაღალი 
მოწყვლადობით გამორჩეული პატიმრების, მათ შორის: ასაკოვანი, ქრონიკული 
დააავადებების მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობებისა და მენტალური 
ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანთა მიმართ, სასჯელის შემდგომი 
მოხდისაგან პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლებისა და არასაპატიმრო 
ზომების გამოყენების,  ასევე, ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და 
ხანდაზმულობის გამო გათავისუფლებისა და განაჩენის აღსრულების 
გადავადების მექანიზმების ეფექტიანი გამოყენება; 

● ციხეების განტვირთვის მიზნით, უზრუნველყოს იმ მსჯავრდებულთა 
პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლება, ვისაც სასჯელის ვადის ამოწურვამდე 
სრული სასჯელის ⅓-ზე ნაკლები აქვს დარჩენილი; 

● უზრუნველყოს იმ პირთა სასჯელის გადავადება ან ვადაზე ადრე 
განთავისუფლება, რომლებიც სასჯელს იხდიან ნაკლებად მძიმე დანაშაულების 
ჩადენისთვის და ვისი განთავისუფლებაც საზოგადოებისთვის ნაკლები რისკის 
შემცველია; 

                                                
10იხ. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2021 წლის 30 აგვისტოს განცხადება: https://bit.ly/3BVoZeo 
11იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის 2021 წლის 31 აგვისტოს განცხადება პენიტენციურ სისტემაში 
კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით https://bit.ly/3zXm83U 

https://bit.ly/3BVoZeo
https://bit.ly/3zXm83U
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● უზრუნველყოს არასრულწლოვანი და 18-დან 21 წლამდე 
მსჯავრდებულების პირობით ვადამდე გათავისუფლება ან გათავისუფლება, 
რათა მათ შეძლონ ჯანმრთელობის კრიზისის პირობებში მხარდაჭერა მიიღოს 
საკუთარი ოჯახებისგან; 

● უზრუნველყოს ბრალდებული არასრულწლოვნებისა და 18-დან 21 წლამდე 
პირთა მიმართებით, რომლებიც საზოგადოებისთვის დაბალი რისკის 
შემცველები არიან და, რომლებიც ჯერ არ არიან ცნობილი მსჯავრდებულებად, 
სასჯელის ალტერნატიულ ზომად არასაპატიმრო სასჯელების გამოყენების 
გამარტივება. 

 
საქართველოს პრეზიდენტს: 
 

● არსებული რთული ეპიდემიოლოგიური მდგომარების გათვალისწინებით 
და პანდემიის ზოგადი ნეგატიური გავლენის ფონზე პატიმართა უფლებებისადმი, 
გამოიყენოს საკუთარ ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას მიკუთვნებული 
შეწყალების უფლება, ნაკლები რისკის მქონე პატიმართა მიმართ. 

 
 

 

 

 


