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Summary 

 

Discussion of the political culture of the Georgian population towards the 
penitentiary system, a form of government, the Constitution and supremacy of law 
is very difficult in the context of developed countries, it can be said, is illogical and 
appear many unanswered questions. But, in my opinion it is still needed to analyze 
penitentiary system of Georgia by this parameter, for better realization of 
problems on the inculcation road of civil culture. 

It is well known that Georgia's penitentiary system was standout by the 
severe punitive nature for decades, there was no traditional approaches and 
experience of rehabilitation and re-socialization in the country. There was a 
particularly serious practice in the penitentiary punishment system. Only 
retributive practices established depressing atmosphere, which was based on the 
mistrust as for prisoners, as well as for the administration of the punishment 
execution and it created difficult challenges for the rehabilitation and re-
socialization of people who were in the penitentiary system. 

By foreseeing these challenges and in order to establish the international and 
European standards, I believe this work, rehabilitation and re-socialization will 
become an integral part of the penitentiary system of Georgia.  

The aims of research are: to rehabilitate convicts and ex-convicts, to realize 
their potential and to promote their establishment as a plenipotentiary citizen, in 
order to be fully protected a high standard of human rights and on the other hand, 
to be ensured public safety by reducing the repeated offenses. 

The aim of research is based on the following principles: 
- State, municipal and non-profit organizations were acting in coordination 

by the maximum mobilization of resource and in close cooperation with 
each other in the process of rehabilitation and re-socialization; 

- Activities of institutions and persons, who were acting in the field of 
rehabilitation and re-socialization, will be directed to public safety and the 
protection of victims; 

- Special attention will be given to adolescents and youth, in order to 
strengthen sensitive work approaches; 

- Work with the representatives of the  target group will be based on the 
protection of their rights, respect and not on their judgment; 

- Work with the representatives of the  target group will be conducted by 
the individual assessment, orientation of the defiant factors of crime and in 
accordance of their punishment; 

- Services will be provided by considering of required standards and working 
methods, which will be rely on the best local and international experience; 

- Professional values of this field will be developed and protected; 
Policy objectives of rehabilitation and re-socialization: 
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- Implementation of analysis system of  relapse cases and assessment risk of 
recommit a crime by beneficiaries, who are involved in the rehabilitation 
and re-socialization program for former prisoners; 

- Institutional strengthening of the institutions and organizations, which are  
involved in the process of rehabilitation, training and development of 
personnel to provide high-quality rehabilitation service; 

- To provide coordinated working of the  institutions and organizations, 
which are participants of rehabilitation process, communication with media 
and public to support the rehabilitation process; 

Here is also discussed the specific and unique forms of crime, such as so-
called “institute of the legal thieves”, which originated and developed in the 
totalitarian regime of the Soviet Union and retained its influence after the collapse 
of this regime. 

Effective methods of the fighting against the “institute of the legal thieves” in 
Georgia, is thoroughly studied in the framework of dissertation research. There was 
existed a deep-rooted criminal mentality in historical retrospective and criminals had 
traditionally profited by serious authority in all spheres of public life in Georgia. In 
particular, the paper analyzes the political, structural and legal reforms and new 
legislative base, which were conducted after Rose Revolution in 2003 year. After that, 
it was possible to reduce the commitment of crime, including organized crime. A lot 
of theoretical and practical conclusions and recommendations were developed on the 
base of conducted research, which will contribute to the improvement and the 
prevention of legislation against the crime. 

The dissertation research is based on the general scientific methodology, which 
provides the organization of structural architectonics of work and encourage 
implementation of its main goals and objectives. 

The first chapter of presented work “Reform Strategy of Penitentiary System” 
consists of five subchapters. 

Inevitability of improvement of detention conditions is carefully argued and 
here is determined the ways and methods to achieve this goal in the introductory 
part of the work; here is awareness of the culture which is in the freedom 
restriction places; it is determined the prerequisites and peculiarities of the 
formation of culture in the freedom restriction places. Here is also discussed the 
social attitude of the general public to the penitentiary system. 

The second chapter of the work “Religion in the Penitentiary system” is 
represented with one subchapter “Freedom of Religion in Georgia”, in which faith, 
religion and freedom of conscience have the specific place in the human rights and 
freedoms due to our Constitution, the paper focuses on the protection of 
mentioned right in penitentiary institution. 

The third chapter is “Reform Strategy of Probation system”.  The first 
subchapter describes “the Priorities of the National Probation Agency” - Non-
custodial Punishments and National Probation Agency is created on the base of 
law and is legal entity of a public law, which acts in jurisdiction of the Probation 

vii 
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Ministry. Aims of National Probation Agency are: to enforce a judgment, 
prevention of crime and re-socialization / reintegration of offender. 

The fourth chapter was devoted to the so-called “institute of the legal thieves”, 
which consists of four subchapters. In the first subchapter “historical worldview of the 
legal thieves” – we represent the preconditions of origin of “legal thieves”, different 
gradual steps of its development. It is discussed hierarchical types and traditions of 
“legal thieves”. 

The situation of penitentiary system of different countries is presented in the 
fourth subchapter of fourth chapter “Penitentiary Institutions of the World”. 
There are various management systems of penitentiary institutions in Europe and 
Asia and the protection of prisoners’ rights (human rights, relations with family, 
health care, food, sport, entertainment, etc.). Here is given various examples of 
fierce and humane prisons for comparison. 

Consequently, we can once again emphasize the importance of re-socialization 
of offenders. It follows from the principle of the social state, which means the 
regulation of public relations where the material goodness will be redistributed to 
citizens in accordance with the principle of social justice. In order to provide citizens 
with the minimum means of self-actualized and decent quality of life. Conclusions 
and predictions are made on the base of factual and analytical material. It will help the 
penitentiary system of Georgia to identify priority areas in the drafting of state 
programs. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

საკვლევი თემის აქტუალობა. უძველესი დროიდან კაცობრიობის 

განვითარების მანძილზე ყოველთვის არსებობდა დამნაშავე და დამნაშა-

ვეთა სამყარო. საზოგადოების ამ ,,განაწყენებულმა’’ ნაწილმა შექმნა თავისი 

მავნე მოქმედების სფერო და ,,მავნე იდეოლოგია’’, რომელიც ყოველთვის 

ეწინააღმდეგებოდა სახელმწიფო მმართველობას და მის პოლიტიკას. ასეთი 

პირების დასჯისა და სათანადო პენიტენციალური პოლიტიკის განხორციე-

ლებისათვის მმართველმა სახელმწიფო სტრუქტურებმა შეიმუშავეს 

მრავალფეროვანი და რთული იძულებითი სისტემა. 

დღეს მსოფლიოში, ფუნქციონირებადი დამნაშავის გამოვლენისა და 

დასჯის სისტემა ნათლად გამოხატავს საზოგადოებისა და სპეციალური 

ორგანოების მიზანმიმართულ მუშაობას. აღნიშნული პოლიტიკის განხორ-

ციელებისათვის შეიქმნა სპეციალური სამსახურები და მოქმედებს იძუ-

ლებითი სასჯელაღსრულების, ციხეების, თავისუფლების აღკვეთის ადგი-

ლები, რის საპასუხოდაც დამნაშავეთა სამყარომ შექმნა თავისი დანა-

შაულებრივი, დაუწერელი კანონები და სუბკულტურა. 

დღეს საქართველოს პენიტენციალურ სისტემაში რიგი ცვლილებები 

იგეგმება, აღსრულების დაწესებულებები გარდაიქმნება სამინისტროს პენი-

ტენციურ დაწესებულებებად და დაგეგმილი ცვლილებების შემდგომ 

იფუნქციონირებს დამოუკიდებელი ორგანიზაციული ერთეულის სახით 

სამინისტროს სისტემაში. მოხდება სისტემის გათანამედროვეობა და ევ-

როპულ სტანდარტებთან მიახლოვება, რაც შექმნის საფუძველს რესოცია-

ლიზაციის ეფექტური პროგრამების დასანერგად. აღნიშნული სიახლით 40-

მდე კანონში ცვლილება შევიდა და მიღებული  იქნა 1 ახალი კანონი. 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის წინასიტყვაობა: 

ადამიანის უფლებებისა და პიროვნების ღირსების დაცვის საქმეში 

სასჯელაღსრულების სისტემას ქვეყანაში ფლაგმანის პოზიცია უკავია, რაც 

ბოლო სამი წლის განმავლობაში სისტემაში გატარებული უპრეცედენტო 
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რეფორმების დამსახურებაა. უწყებაში, იმ გუნდისთვის, რომელსაც მე 

ჩავუდექი სათავეში, კანონი უზენაესია, ადამიანი კი _ უპირატესი, სწორედ 

ამიტომ, პირად პასუხისმგებლობად მივიჩნევ და ყველა გამოწვევას ვიღებ, 

რომელიც ჩემს წინაშე დადგება, რათა ბოლომდე ღირსეულად მივიყვანო ის 

საქმე, რასაც ქართული სახელმწიფოს აღმშენებლობა ჰქვია. ჩვენი მთავარი 

მონაპოვარი, გარდა რევოლუციური ცვლილებებისა, რომელიც სისტემაში 

განვახორციელეთ, არის საერთაშორისო საზოგადოებისა და ხალხის მხრი-

დან გამოხატული ნდობა და უწყების ახალი იმიჯი, ახალი სახე, რომელიც 

დღეს ყველა თანამედროვე სტანდარტსა და მოთხოვნას პასუხობს. რეფორ-

მები, რომელიც გავატარეთ, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ პოსტსაბჭოთა 

სივრცეში უპრეცედენტოა თავისი არსით, რადგან დღეს პატიმარზე ზრუ-

ნავს სახელმწიფო! დღეს პატიმარს და მის ოჯახს აღარ ეშინია წამების... 

აღარ ეშინია არაადამიანური მოპყრობის და გაუსაძლისი პირობების, რომე-

ლიც ჩვენი გუნდის ხელისუფლებაში მოსვლამდე ამ უწყებაში მრავლად 

იყო... ჩვენ დავანგრიეთ ეს მანკიერი სისტემა და შევქმენით ახალი რეალობა, 

რომელიც თავიდან ბოლომდე, მსჯავრდებულებსა და ბრალდებულებთან 

ერთად, უწყების თითოეული თანამშრომლის უფლებების დაცვაზეა 

ორიენტირებული... „კანონი და ღირსება“ _ ეს არის ჩვენი საქმე, რომელიც 

ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ... ეს არის პირობა, რომელიც საზოგადოებას 

მივეცით და ბოლოს, ეს არის ჩემი ღირსების საკითხი. პატივი ვცე კანონს და 

დავიცვა საზოგადოების თითოეული წევრის უფლება, იყოს ქვეყნის ღირ-

სეული მოქალაქე! 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი 

კახა კახიშვილი 

კვლევის მიზანია: მსჯავრდებულთა და ყოფილ მსჯავრდებულთა 

რეაბილიტაცია, მათი პოტენციალის რეალიზებისა და სრულუფლებიან 

მოქალაქეებად ჩამოყალიბებაში ხელშეწყობა, რათა ყოველმხრივ დაცული 

იყოს ადამიანის უფლებების მაღალი სტანდარტი და მეორეს მხრივ 
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დანაშაულის განმეორებით ჩადენის შემცირებით უზრუნველყოფილი 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოება. 

კვლევის მიზანი ემყარება შემდეგ პრინციპებს: 

 რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროცესში შესაბამის სახელმ-

წიფო, მუნიციპალური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უნდა მო-

ქმედებენ კოორდინირებულად, რესურსების მაქსიმალური მობი-

ლიზებით და მჭიდრო თანამშრომლობით;  

 რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის სფეროში მოქმედ უწყებათა 

და პირთა საქმიანობა მიმართული იყოს საზოგადოების უსაფრ-

თხოებისა და დანაშაულის შედეგად დაზარალებულთა დაცვაზე; 

 განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს მოზარდებისა და ახალგაზრ-

დების საჭიროებისადმი მგრძნობიარე სამუშაო მიდგომების გაძლიე-

რებას; 

 სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლებთან მუშაობა დაეფუძნოს მათი 

უფლებების დაცვას, პატივისცემასა და არა განსჯით მიდგომას; 

 სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლებთან მუშაობა მიმდინარეობდეს 

ინდივიდუალურ შეფასებაზე დაყრდნობით, დანაშაულის გამომწვევ 

ფაქტორებზე ორიენტაციით და მათთვის შეფარდებული დანიშნულის 

ხარისხის შესაბამისად; 

 სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლებთან აქტივობები დაიგეგმოს ინდი-

ვიდუალურ ძლიერ მხარეებზე დაყრდნობით და რეაბილიტაციის 

ხელშემშლელი სტრუქტურული/სისტემური ბარიერების დაძლევით; 

 ყოფილ პატიმრებთან მუშაობისას მათი საჭიროებების მაქსიმალურად 

გათვალისწინება პენიტენციურ სისტემაში არსებული გამოწვევების 

გათვალისწინებით; 

 მომსახურების მიწოდება მოხდეს შესაბამისი სტანდარტისა და 

სამუშაო მეთოდოლოგიის გათვალისწინებით საუკეთესო ადგილობ-

რივ და საერთაშორისო გამოცდილებებზე დაყრდნობით; 
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 შემუშავებულ და დაცული იყოს ამ სფეროსათვის პროფესიული 

ღირებულებები; 

 მხარი დავუჭიროთ და წავახალისოთ პერსონალი განვითარებისა და 

სწავლების ყველა სტანდარტულ დონეზე. 

რა არის რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პოლიტიკის მიზნები? 

 საჭიროებებზე მორგებული სარეაბილიტაციო პროგრამების განვი-

თარება საუკეთესო ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოცდილებებ-

ზე დაყრდნობით;  

 ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგ-

რამაში ჩართულ ბენეფიციართა მხრიდან დანაშაულის განმეორებით 

ჩადენის რისკის შეფასებისა და რეციდივის შემთხვევების ანალიზის 

სისტემის დანერგვა; 

 სარეაბილიტაციო პროცესში ჩართული უწყებებისა და ორგანიზაცი-

ების ინსტიტუციური გაძლიერება, პერსონალის მომზადება და განვი-

თარება მაღალხარისხიანი სარეაბილიტაციო მომსახურების მიწოდე-

ბისათვის; 

 სარეაბილიტაციო პროცესში მონაწილე უწყებათა და ორგანიზაციათა 

კოორდინირებული მუშობის უზრუნველყოფა, მედიასთან და საზო-

გადოებასთან კომუნიკაცია რეაბილიტაციის პროცესის მხარდასა-

ჭერად; 

 მიმაჩნია, რომ აღნიშნულიზე განხორციელების პროცესში პასუხის-

მგებელი იყოს რიგი სახელმწიფო უწყებები:   

 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; 

 სსიპ პრობაციის ეროვნული სააგენტო; 

 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი; 

 იუსტიციის სამინისტრო; 

 სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი;  

 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 

 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 
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 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები. 

კვლევის მეცნიერული სიახლე: კვლევის შედეგად მიმაჩნია უნდა 

შეიქმნას ინდივიდუალური მიდგომა პატიმრების მენეჯმენტის საკითხებში. 

პირველ რიგში, პატიმრები უნდა განვიხილოთ, როგორც პიროვნებები და 

არა როგორც ჯგუფის წევრები. საპატიმროში მათი პირველადი მიღებისას 

უნდა მოხდეს ინდივიდუალური შემოწმება, რათა შეფასდეს მისი პირადი 

სამედიცინო, უშიშროების და სხვა საჭიროებები და ის, თუ როგორ უნდა 

მოხდეს მისი სამომავლო მენეჯმენტი. მათი განვითარება რეგულარულ 

მეთვალყურეობას საჭიროებს. ინდივიდუალური მიდგომა შეიძლება 

სასარგებლო აღმოჩნდეს პიროვნებათაშორისი ძალადობის შესამცირებლად 

და ანტაგონისტური ჯგუფური ცნობიერების დასამსხვრევად.  

მიმაჩნია განვითარდეს ყოვლის მომცველი და საჭიროებებზე დაფუძ-

ნებული სტრატეგია ადგილობრივი და საერთაშორისო დაინტერესებული 

მხარეების მონაწილეობით რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის უზრუნ-

ველყოფისათვის და ამ მიზნით უნდა გამოიყოს შესაბამისი ბიუჯეტი.  

უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პენიტენციალური დაწესებულებების 

შენობების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა.  

პენიტენციალური სისტემა უნდა მოქმედებდეს „ციხის ევროპული 

წესების“  პირველი ცხრა პრინციპის შესაბამისად და უნდა დაინერგოს 

სარეაბილიტაციო მიდგომა სადამსჯელოსგან განსხვავებით.  

საერთაშორისო თანამეგობრობას, საერთაშორისო დახმარების და მით 

უფრო, ფინანსური სახის დახმარების თაობაზე ხელშეკრულების და-

დებამდე, აუცილებლად საფუძვლიანად უნდა შეფასდეს ადგილობრივი 

ვითარება და ურთიერთმიმართება სისხლისსამართლის მართლმსაჯულე-

ბის სხვადასხვა ნაწილს შორის. გათვალისწინებული უნდა იყოს შესაბამისი 

სამთავრობათაშორისი და რეგიონალური უწყებების, ასევე, დამოუკი-

დებელი ეროვნული უწყებების მოხსენებები ომბუდსმენის ჩათვლით. 

აგრეთვე, არასამთავრობო ორგანიზაციების შენიშვნები და მოხსენებები.  
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შეთავაზებული დახმარება უნდა იყოს ადგილობრივი ვითარების 

შესაბამისი. პრობლემების გადაჭრის შემოთავაზებული მეთოდები თანხ-

მობაში უნდა იყოს შესაბამის საერთაშორისო სტანდარტებთან და დონორი 

ქვეყნის, ან რეგიონის პრაქტიკას მექანიკურად არ უნდა იმეორებდეს. ეს 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალი საპატიმრო შენობების მშენებ-

ლობის სფეროში.  

უნდა არსებობდეს სრული ანგარიშვალდებულება პირობების შესრუ-

ლების მხრივ, რაც ნებისმიერი სახის დახმარებასთანაა დაკავშირებული.  

ასევე არსებობდეს საერთაშორისო დახმარების ჯეროვანი კოორდი-

ნაცია დუბლირების ან ურთიერთგამომრიცხავი ინიციატივებისგან თავის 

დასაზღვევად.  

ნორმატიული მასალის და გამოყენებული ლიტერატურის ანალიზზე 

დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ რესოციალიზაციის პროცესი 

კომპლექსურ მიდგომას მოითხოვს, რაც გულისხმობს კარგად გააზრებული 

სამოქმედო გეგმის შემუშავებას, რომელიც ზოგადი ხასიათის ღონისძიე-

ბების გატარებასთან ერთად, ინდივიდუალურ მიდგომასაც ითვალისწი-

ნებს. საჭიროა მოხდეს დამნაშავის ამ საკითხისადმი ფსიქოლოგიური და-

მოკიდებულების დადგენა, რადგან პიროვნების გამოსწორება უპირველეს 

ყოვლისა გულისხმობს შინაგან გარდაქმნას და ვერ იქნება მიღწეული 

მხოლოდ გარეგანი ზემოქმედებით. 

 სადისერტაციო თემის მოცულობა და სტრუქტურა: სადისერტაციო 

ნაშრომი მოიცავს 158 გვერდს და შედგება შესავლის, ოთხი ძირითადი 

თავისა და 12 ქვეთავისაგან. დისერტაციას წინ დართული აქვს რეზიუმე 

ქართულ და ინგლისურ ენებზე. დისერტაციის ბოლოს გაკეთებულია 

კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნები და რეკომენდაციები. ნაშრომის 

ბოლოს მოცემულია  გამოყენებული ლიტერატურის სია. 

 

 

 



 12 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

 

დისერტაციაში _ ,,საქართველოს პენიტენციური სისტემა 

პოსტსაბჭოთა პერიოდში’’ განსაზღვრული და შესწავლილია საქართველოს 

პენიტენციურ სისტემაში არსებული პრობლემები პოსტსაბჭოთა პერიოდში, 

გაკეთებულია ამ სისტემის მუშაობის მოკლე ისტორიული მიმოხილვა და 

გამოტანილია დასკვნები მისი გაუმჯობესების მიზნით. 

შესავალ ნაწილში დასაბუთებულია საკვლევი თემატიკის აქტუალობა 

და განსაზღვრულია კვლევის საგანი, კვლევის ობიექტი, კვლევის მიზანი. 

დასახული მიზნის მისაღწევად განსაზღვრულია შესასრულებული ამოცა-

ნები, კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები და საინფორმა-

ციო-სტატისტიკური ბაზა. ასევე დასაბუთებულია კვლევის სიახლე, 

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების ღირებულება.  

წარმოდგენილი ნაშრომის შედეგების განსჯა მოიცავს ოთხ  თავს: 

პირველ თავი ,,სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმის სტრატეგია’’ 

შედგება ხუთი ქვეთავისაგან.  

თავის შესავალ ნაწილში დასაბუთებულია პატიმრობის პირობების 

გაუმჯობესების  აუცილებლობა და  განსაზღვრულია ამ მიზნის მისაღწევი 

გზები და მეთოდები; გაცნობიერებულია თავისუფლების შეზღუდვის ად-

გილებში არსებული კულტურა; განსაზვღულია თავისუფლების აღკვეთის 

ადგილებში კულტურის ფორმირების წინაპირობები და თავისებურებები. 

ასევე მიმოხილულია ფართო საზოგადოების სოციალური დამოკიდე-

ბულება პენიტენციურ სისტემასთან.  

პირველ ქვეთავში ,,თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში არსებული 

კულტურის გაცნობა და გააზრება’’  მოტანილია ვარაუდები და დაშვებები, 

რომლებიც წარმოადგენს ორგანიზაციის დაუწერელ კანონს იმის თაობაზე, 

,,თუ რატომ არის ყველაფერი ისე, როგორც არის“. ეს შეიძლება ცნობიერ 

დონეზე არ გამოიხატოს და ამგვარად, ძნელი იყოს გარეშე პირთათვის მისი 

აღმოჩენა.  
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ორგანიზაციების შიგნით კულტურული მახასიათებლების სხვადასხვა 

კატეგორიები არსებობს, რომელთაგან ზოგი ადვილად დასანახია, მაშინ 

როდესაც სხვები ნაკლებად ხილულია. თავისუფლების აღკვეთის ადგი-

ლების გამჭვირვალობა, თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში არსებულ 

კულტურაზე დამაბალანსებელ ზეგავლენას ახდენს და ძალადობის პოტენ-

ციურ საფრთხეს ამცირებს. აქედან გამომდინარე ნაშრომში დასაბუთებუ-

ლია თავისუფლების აღკვეთის ადგილების გამჭვირვალობა აუცილებლობა, 

რომელიც გულისხმობს მთელი რიგი ინიციატივების განხორციელებას, მაგ: 

თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში ისეთი გარეშე მონიტორების დაშ-

ვებას, როგორიცაა: არასამთავრობო ორგანიზაციები, ეროვნული, რეგიონუ-

ლი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მოსამართ-

ლეები, პროკურორები, სახელმწიფო კომისიების წარმომადგენლები და 

სხვა, რომლებიც დაწესებულებებში არსებულ პრაქტიკას შეისწავლიან.  

მეორე ქვეთავი ,,თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში წამებისა და 

არასათანადო მოპყრობის განმაპირობებელი კულტურული რისკ-

ფაქტორები’’ დათმობილი აქვს ადამიანის უფლებებსა და წამების 

პრევენციას თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში. ადამიანის უფლებები 

მოიაზრებს ყველა ადამიანის ღირსებისა და ფასეულობის აღიარებას და 

ყველა ადამიანს თანდაყოლილად გააჩნია. ადამიანის უფლებების დაცვას-

თან დაკაშირებული დებულებები ასახულია საერთაშორისო საზოგადოების 

მიერ შეთანხმებულ სტანდარტებში, რეგიონალურ ინსტრუმენტებში და 

ეროვნულ კანონმდებლობაში. ამ ქვეთავში განსაზღვრულია წამებისა და 

არასათანადო მოპყრობის რისკ-ფაქტორები თავისუფლების აღკვეთის ადგი-

ლებში, რომელიც პირველ რიგში გამოიხატება  პიროვნულობის (ინდივიდუ-

ალობის) დაკარგვაში და განსაზღვრულია ის უმთავრესი უფლებები,  რომ-

ლებიც თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში უნდა იყოს განსაკუთ-

რებულად დაცული. ესენია:  

 თავისუფლებააღკვეთილი პირების უფლება მოექცნენ ადამიანურად 

და პატივი სცენ მათ ღირსებას; 
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 უფლება არ დაექვემდებაროს წამებას, არაადამიანურ, არასათანადო 

ან ღირსების შემლახველ მოპყრობას და დასჯას.  

ძალადობის კულტურა მაშინ ყალიბდება, როდესაც საზოგადოებაში 

და სისტემაში დამკვიდრებულია აზრი, რომ თავისუფლების აღკვეთის 

ადგილებში ძალადობა მისაღებია და ნორმალურია. ეს იმ შემთხვევებში 

ხდება, როდესაც იძულება და ძალადობა გამართლებულად ან მისაღებად 

მიიჩნევა და პერსონალი ასეთ ზომებს სისტემატიურად მიმართავს, 

მაგალითად აღიარების მისაღებად ან წესრიგის დასაცავად. ძალადობა ასევე 

მაშინ იდგამს ფეხს, როდესაც ხელისუფლება ტოლერანტულად არის 

განწყობილი ასეთი ქმედებების მიმართ, თავად მხარს უჭერს ასეთ 

დამოკიდებულებას, ან არ აკონტროლებს და აღმოფხვრის დაკავებულ და 

მსჯავრდებულ პირებს შორის ძალადობას. ხშირად ასეთი მდგომარეობა 

დაკავებული პირების არაფორმალური იერარქიების არსებობასთან არის 

დაკავშირებული და ასეთი დამოკიდებულება უარყოფითად აისახება რო-

გორც თავისუფლებააღკვეთილ პირებზე, ასევე დაწესებულებების პერსო-

ნალზე. პერსონალი, რომელიც თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში 

მუშაობს, შეიძლება ფიქრობდეს, რომ მათ უფლება აქვთ გამოიყენონ თავისი 

თანამდებობრივი უფლებამოსილება პირადი სარგებლის მიღების მიზნით. 

ეს შეიძლება იმით იყოს განპირობებული, რომ პერსონალს მიაჩნია, რომ 

მათი ანაზღაურება არ არის სამართლიანი, ან მენეჯმენტი საკმარისად არ 

უჭერს მათ მხარს მუშაობის პროცესში. გარდა ამისა, პერსონალს შეიძლება 

მიაჩნდეს, რომ მათ დამატებითი შემოსავალი ესაჭიროებათ ცხოვრების იმ 

სტილისთვის, რასაც ისინი ეწევიან. 

მესამე ქვეთავი - ,,საქართველო, როგორც ,,ნორმალური ქვეყანა’’. 

,,ვარდების რევოლუციამ’’ საქართველო მნიშვნელოვნად დააახლოვა 

დასავლეთთან საერთაშორისო ურთიერთობების კუთხით. თუმცა, ამ წინ-

სვლას წინ უსწრებდა ე.შევარდნაძის მთავრობის დიპლომატია, რომელიც 

ზომიერი პრო-დასავლურობით გამოირჩეოდა. მეტიც, შევარდნაძემ ხელი 

შეუწყო დასავლური განათლების მქონე ახალგაზრდა რეფორმატორების 
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დაწინაურებას, როგორიც იყო მ. სააკაშვილი და რომლებმაც შემდგომ მისი 

ხელისუფლების უზურპაცია მოახდინეს. შესაძლოა, რეგიონის სხვა ქვეყნებ-

თან შედარებით, საქართველოში უფრო აქტიური სამოქალაქო საზოგადო-

ების ჩამოყალიბებას იმანაც შეუწყო ხელი, რომ მთავრობას არ ჰქონდა 

ქვეყნის მართვის უნარი. 

1921 წლიდან დამოუკიდებლობის აღდგენამდე _ 1991 წელს, საქარ-

თველო საბჭოთა კავშირში შემავალ თხუთმეტ რესპუბლიკათაგან ერთ-ერ-

თი იყო. არსებითად, აქ ფუნქციონირებდა საბჭოური საპატიმრო ბანაკების 

სისტემა და ქართველ პატიმრებს სასჯელის მოხდა ხშირად უწევდათ შო-

რეულ ციმბირში. საბჭოთა კავშირის არსებობის ბოლო წლებში წინასწარ 

პატიმრობამისჯილები შეიძლება კარცერის ტიპის საპატიმროებში და ერთ-

კაციან იზოლატორებში ჰყოლოდათ დაკავებული. საბჭოთა პენიტენციური 

სისტემის მთავარი მახასიათებელი იყო პატიმრების კატეგორიებად 

დაყოფა ჩადენილი დანაშაულისა და მსჯავრის ხანგრძლივობის 

მიხედვით. საბჭოთა სისტემის ფარული მიდგომით, წვრილმანი 

სამართალდარღვევის ჩამდენნი შეიძლებოდა მძიმე დანაშაულის 

ჩამდენებს „გაესვარათ“ ანუ დანაშაულებრივ სამყაროში ჩაეთრიათ. ამის 

საპირისპიროდ კარცერის ტიპის იზოლატორები განვითარდა, სადაც 

პატიმრების ერთი ადგილიდან მეორეში გადაყვანა ან განთავსება 

საგულდაგულო შემოწმებით ხდებოდა. საბჭოთა მთავრობამ 

უპირატესობა ადამიანების კატეგორიების მიხედვით 4 ბანაკად დაყოფას 

მიანიჭა. სახელმწიფო განსაკუთრებით ღელავდა და მთელ ენერგიას 

მიმართავდა რეციდივისტებისაგან გამოწვეული საფრთხეების 

აღმოსაფხვრელად. ამ მიდგომას საფუძველი ჰქონდა, რადგან ისინი, 

ვინც კრიმინალურ ან ე.წ. „პარაზიტულ” ცხოვრებას ეწეოდნენ, 

დაბრკოლებას უქმნიდნენ საბჭოთა იდეოლოგიას, რომელიც ამტკიცებდა, 

რომ დანაშაულის აღმოფხვრა შესაძლებელი იყო და რომ ხელახალი 

განათლება იდეოლოგიური სწავლება-ჩაგონების და შრომა-გასწორების 

ხერხით, შესაძლებელს ხდიდა რეაბილიტაციას და ახალი ადამიანის 
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შექმნას. ყველაზე დიდ საფრთხეს ამ რეციდივისტებიდან წარმოად-

გენდნენ ე.წ. ,,კანონიერი ქურდები’’, ანუ ისინი, ვისაც უკვე მოპოვებუ-

ლი ჰქონდა სიმბოლური და საზოგადოებრივი პოზიცია პატიმრებში და 

ვისაც ძლიერი გავლენა ჰქონდა დანარჩენებზე. 

ამრიგად, საქართველოში სასჯელაღსრულების სისტემა ათეულობით 

წლების მანძილზე გამოირჩეოდა მკაცრი სადამსჯელო ბუნებით, ქვეყანაში 

არ არსებობდა სასჯელის მოხდისას სარეაბილიტაციო და რესოციალი-

ზაციის მიდგომების ტრადიცია და გამოცდილება. განსაკუთრებით მძიმე 

პრაქტიკა არსებობდა საპატიმრო სასჯელთა აღსრულების სისტემაში. 

მხოლოდ დასჯაზე ორიენტირებულმა პრაქტიკამ დაამკვიდრა უნდობლო-

ბაზე დამყარებული დამთრგუნველი გარემო, როგორც პატიმრების, ისე 

სასჯელის აღმასრულებელი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისათვის და 

შექმნა რთული გამოწვევები უკანასკნელ წლებში სასჯელაღსრულების 

სისტემაში მოხვედრილ პირთა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციი-

სათვის.  

საქართველო დღეს, როგორც გაეროსა და ევროპის საბჭოს წევრი 

ქვეყანა, ისწრაფვის, სრულად გაითვალისწინოს ამ საერთაშორისო ორგა-

ნიზაციების წევრი ქვეყნების მიერ აღიარებული პრინციპები და რეკომენ-

დაციები პატიმრობის აღსრულების, პრობაციის და პენიტენციალურ 

სფეროში დასაქმებული პერსონალის გადამზადება მიზანმიმართული 

საკანონმდებლო ბაზის სრული დაცვით.  

მეოთხე ქვეთავი  - ,,ნულოვანი ტოლერანტობა’’ - ეს ქვეთავი 

ძირითადად მოიცავს პერიოდს 2003 წლიდან 2012 წლამდე ანუ დროის იმ 

მონაკვეთს, რომელიც მოჰყვა ,,ვარდების რევოლუციას’’. რევოლუციის 

საფუძვლად იქცა გაყალბებული არჩევნები, რის გამოც ხალხის უზარმაზარი 

რაოდენობა თბილისის ქუჩებში გამოვიდა. ახალმა არჩევნებმა 

ხელისუფლებაში მოიყვანა პარტია, რომელიც ცნობილი იყო ,,ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის’’ (ენმ) სახელით, ხოლო მისი ხელმძღვანელი, 

მიხეილ სააკაშვილი, ქვეყნის პრეზიდენტი გახდა. ენმ-ს ხელისუფლებაში 
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ყოფნის ხანა ელვისებურად სწრაფი და ძირეული რეფორმებით 

ხასიათდებოდა, რაც შეეხო სისხლის სამართლის სფეროსაც _ ალბათ, 

ყველაზე თვალშისაცემად, ვიდრე რომელიმე სხვა სეგმენტს. ერთიანმა 

ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელისუფლებაში ორი ვადის განმავლობაში, 

2012 წლამდე დაჰყო. პარტიამ ძალაფულება დაკარგა არჩევნებში, რომლის 

ბედი, ნაწილობრივ, ციხის სკანდალმა განაპირობა. 

2003 წლის ,,ვარდების რევოლუციამდე’’ საქართველო მრავალი პრობ-

ლემის წინაშე იდგა, ადამიანის უფლებების დარღვევით, სისტემური კორუფ-

ციით და მასობრივი უმუშევრობით დაწყებული და სიმბოლური პენსიით და 

ხელფასებით დამთავრებული. ადამიანის უფლებადამცველი ორგანიზაცია 

Human Rights Watch-ის 2004 წლის მოხსენების თანახმად, საქართველო იყო 

უკიდურესად კორუფციული სახელმწიფო, რომელიც თავის მოქალაქეებს პირ-

ველადი საჭიროებებითაც კი ვერ უზრუნველყოფდა. ,,მთავრობა დისფუნქ-

ციური იყო, სახელმწიფოს ყველა სფერო და დონე _ კორუმპირებული. მო-

ქალაქეები უსამართლობას აწყდებოდნენ ყველგან და თავს სრულიად 

დაუცველად და უუფლებოდ გრძნობდნენ’’ .  

,,ვარდების რევოლუციის’’ შემდეგ გაჩნდა მოლოდინი, რომ ახალი მთავ-

რობა ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობით, მნიშვნელოვან გაუმჯო-

ბესებას მიაღწევდა ამ მიმართებით. პარტია დიდი მხარდაჭერით სარგებლობ-

და რფორმების განხორციელების პროცესში. არსებული საჭიროებების საპა-

სუხოდ, პარტიის ლიდერმა, მიხეილ სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა პირობა 

დადო, რომ მრავალრიცხოვან რეფორმებს გაატარებდა ადამიანის უფლებების, 

კორუფციისა და ცხოვრების დონის ამაღლების მიმართულებით. 

2006 წელს მ. სააკაშვილმა ოფიციალურად გამოაცხადა ნულოვანი 

ტოლერანტობის პოლიტიკა. ამ პოლიტიკის მიზანი იყო დანაშაულის დონის 

მინიმუმამდე დაწევა, დაუსჯელობასთან ბრძოლა და დანაშაულის ცნების 

აღქმის შეცვლა საზოგადოებაში.  

ნულოვანი ტოლერანტობის ერთ-ერთი სფერო, სადაც მთავრობის 

პოლიტიკა განსაკუთრებული სიმკაცრით გამოირჩეოდა, იყო ნარკოტიკულ 
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საშუალებებთან დაკავშირებული დანაშაულები, რომლებზეც სასჯელი 

საგრძნობლად გამკაცრდა. ათასობით საქართველოს მოქალაქე შეირაცხა 

დამნაშავედ ნარკომომხმარებლობის მიზეზით. მეტიც, სწორედ 

ნარკომომხმარებლები და მათი ოჯახები იყვნენ საპროცესო შეთანხმების 

გზით ფულის გადამხდელები. როგორც შესაბამისი მონაცემები ადასტურებს, 

2008 წლიდან 2009 წლამდე პერიოდში 44 მილიონი ლარი შეგროვდა 

ნარკომომხმარებლების საპროცესო შეთანხმებების მეშვეობით - მაშინ, როცა 

წელიწადში მხოლოდ 2 მილიონი ლარი იხარჯებოდა პატიმრების მკურნა-

ლობაზე და სხვა სარეაბილიტაციო მომსახურებაზე.  

ნულოვანი ტოლერანტობის შედეგად, მართლმსაჯულების სისტემაში 

ქალი პატიმრების რაოდენობა 2006 და 2012 წლებში თითქმის გაორმაგდა და 

2011 წლის მიწურულს უპრეცედენტო რაოდენობას მიაღწია (1,200-ზე მეტი 

ქალი პატიმარი). 

მკაცრმა სადამსჯელო პოლიტიკამ, რომელიც საქართველოს მთავრო-

ბამ აირჩია, თავი იჩინა პატიმრების მთელი რიგი უფლებების შეზღუდვაში, 

რაც ასევე გადატვირთული საპატიმრო დაწესებულების მიზეზით იყო 

განპირობებული. გრძელვადიანი ოჯახური (ცოლ-ქმრული) ვიზიტები 

გაუქმდა 2006 წელს ,,პატიმრობის შესახებ კანონში’’ შეტანილი ცვლილებე-

ბის საფუძველზე და მისი აღდგენა მხოლოდ 2011 წელს (ფაქტობრივად, 

ძირითადად მხოლოდ მამაკაცი პატიმრებისთვის) მოხდა, რამაც ქალი პა-

ტიმრები ამ უფლების გარეშე დატოვა საერთაშორისო სტანდარტების 

მოთხოვნების საპირისპიროდ. 

რაც შეეხება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებას, 2006 წელს საქარ-

თველოს კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილებები, რომლებმაც სისხლის 

სამართლის პასუხისმგებლობა ზოგიერთი დანაშაულისათვის 12 წლის ასაკა-

მდე დასწია. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკის დაწევამ 

ცხარე კრიტიკა გამოიწვია საზოგადოებაში. რიგითი მოქალაქეები ცდილობ-

დნენ გაერკვიათ, როგორ გამოასწორებდა სიტუაციას 12 წლის არასრულწლო-

ვანის დაპატიმრების უფლება. ბავშვთა უფლებების დაცვის კომიტეტმა 2008 
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წლის დასკვნით მოხსენებაში გამოთქვა შეშფოთება 14 წლიდან 12 წლამდე 

ასაკის დაწევის გამო და მთავრობას ცვლილების გაუქმება მოსთხოვა. 

ნულოვანი ტოლერანტობა წარმატებული აღმოჩნდა კორუფციის, 

ორგანიზებული დანაშაულის და ,,კანონიერი ქურდების’’ შემთხვევაში; 

თუმცა, ნარკოტიკებთან და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასთან 

დაკავშირებული სტრატეგია მეტისმეტად მკაცრი იყო და მიზანს ვერ 

მიაღწია. მეტიც, დანაშაულის კლება ძალიან ძვირად დაუჯდა სახელმწიფოს 

_ უპრეცედენტოდ იმატა დაპატიმრებების რიცხვმა. თუ დავუშვებთ, რომ 

მკაცრი ზედამხედველობის გარეშე ადამიანის უფლებათა დარღვევის 

განხორციელება უფრო ადვილად წარმოსადგენია თავისუფლების აღკვეთის 

ადგილებში და საპატიმროებში, უბრალო ვარაუდზე დაყრდნობით 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანია ციხეში, მით მეტი 

ადამიანის უფლებების დარღვევაა მოსალოდნელი იქ.  

საბოლოოდ, შეიძლება ითქვას, რომ ,,ნულოვანი ტოლერანტობა’’, 

როგორც ზემოთ ავღნიშნე საქართველოში წარმატებული აღმოჩნდა 

კორუფციის, ორგანიზებული დანაშაულის და ,,კანონიერი ქურდების’’ 

შემთხვევაში, მაგრამ იგი  ადამიანის უფლებათა ხელყოფით განხორციელდა 

არა მარტო საჯარო სივრცეში, არამედ საპატიმროებშიც. ციხის მართვის 

ძალადობრივმა სტილმა და არაკვალიფიციურმა თანამშრომლებმა ასევე 

ითამაშეს გარკვეული როლი იმაში, რომ ვერ მოხერხდა პატიმრებთან 

სათანადო ურთიერთობის და წესრიგის კანონიერი გზით დამყარება. 

მეხუთე ქვეთავი  - ,,კანონმდებლობა და სახელმწიფო პოლიტიკა, 

როგორც კულტურული ცვლილებების მამოძრავაბელი ძალა’’ - 

თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში არსებული კულტურის გარდაქმნის 

პროცესის მნიშვნელოვანი კომპონენტი კანონმდებლობის გადახედვაა, 

რომელიც ადგენს კონკრეტულ წესებს, პროცედურებს და პასუხისმგებლობას 

პატიმრობასთან დაკავშირებით და ითვალისწინებს გარკვეულ ცვლილებებს. 

გარდა ამისა, კანონმდებლობაში ნათლად უნდა იყოს გაწერილი შესაბამისი 

ადმინისტრაციების პასუხისმგებლობა და რიგი არსებული მდგომარეობის 
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გარდაქმნას უნდა უწყობდეს ხელს. ეს ასევე გულისხმობს ადამიანის 

უფლებების დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის მიღებას, რომელ-

შიც ასახული იქნება ის ძირითადი პრინციპები, რომლებიც თავისუფლების 

აღკვეთის ადგილების პერსონალმა უნდა დაიცვას თავისი სამსახურეობრივი 

მოვალეობების შესრულების პროცესში. ზოგ შემთხვევებში, კანონმდებლო-

ბაში შესაძლოა აისახოს სოციალურ დამოკიდებულებებში და ხედვებში 

მომხდარი ცვლილებები, ან რიგი საერთაშორისო ორგანოების მიერ გაწეულ 

რეკომენდაციებს და ქვეყნის მიერ დაკისრებულ ვალდებულებებს უნდა 

ასახავდეს. ის, რომ თავად საკანონმდებლო ცვლილებებს შეუძლია თავისუფ-

ლების აღკვეთის ადგილებში კულტურის გარდაქმნა, საკმაოდ სადაო 

საკითხია, თუმცა უდაოა, რომ მას წვლილის შეტანა შეუძლია კულტურის 

გარდაქმნაში. თავისუფლების აღკვეთა უფრო ფართო ინსტიტუციური 

ჩარჩოს ფარგლებში ხორციელდება.  

მართლმსაჯულების და სამართალდამცავი ინსტიტუტები პასუ-

ხისმგებელი არიან ზედამხედველობისა და ანგარიშგების ხელშეწყობაზე, 

ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევებში მიუკერძოებელი გამოძიე-

ბის ჩატარებაზე და დამნაშავეების დასჯაზე, რადგანაც ადამიანის უფლებე-

ბის დარღვევა სისხლის სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს. ამ სტრუქ-

ტურების დამოკიდებულებებმა და ფასეულობებმა შეიძლება ხელი შეუწყონ 

ან პირიქით, შეაფერხონ კულტურის გარდაქმნა თავისუფლების აღკვეთის 

ადგილებში. თავის მხრივ, ამ სტრუქტურების დამოკიდებულებაზე და 

ფასეულობებზე საზოგადოების აზრი ახდენს ზეგავლენას.  

ნაშრომის მეორე თავი ,,რელიგია პენიტენციურ სისტემაში’’, წარ-

მოდგენილია ერთი ქვეთავით ,,რელიგიის თავისუფლება საქართველოში’’, 

რომელშიც, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს კონსტიტუციით 

აღიარებულ ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შორის 

განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს რწმენის, აღმსარებლობისა და 

სინდისის თავისუფლებებს, ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია 

აღნიშნული უფლების დაცვაზე სასჯელაღსრულებით დაწესებულებებში. 
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არა მარტო ჩვენი კანონმდებლობა, არამედ საერთაშორისო ხელშეკრუ-

ლებები კრძალავს პატიმრებისათვის რელიგიური უფლებების შეზღუდვას.  

საქართველოს მსგავასად პატიმართა აღმსარებლობის თავისუფლების 

საკითხი პრობლემატურია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, რაც ხშირად 

რელიგიური მიმართულებების პლურალიზმითაა განპირობებული.  

გავეცანი, რა ზოგიერთი მათგანის საკანონმდებლო რეგულირებასა და 

პრაქტიკას ამ სფეროში მკაფიოდ გამოიკვეთა, რომ იზოლირებული სა-

ზოგადოება განსაკუთრებით საჭიროებს დაცვას. პატიმრისათვის კი ხშირად 

რელიგია მნიშვნელოვანი ხდება. ციხის კედლები ახდენს ზეგავლენას მის 

შინაგან სამყაროზე და უჩნდება სულიერი მოთხოვნილებების დაკმაყოფი-

ლების სურვილი, რომლის განხორციელებისათვის მრავალი პირობაა 

საჭირო. თითოეული რელიგია ინდივიადუალურია, განსხვავებულია მისი 

მოთხოვნები მორწმუნისადმი. 

მესამე თავი ,,პრობაციის სისტემის რეფორმის სტრატეგია’’. მესამე 

თავის პირველ ქვეთავში ,,პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 

პრიორიტეტები’’ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტო შექმნილია „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების 

წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე და 

წარმოადგენს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინის-

ტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ 

პირს. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მიზანია: სასჯელის აღსრულება, 

განმეორებითი დანაშაულის პრევენცია და მსჯავრდებულის რესოცია-

ლიზაცია/რეინტეგრაცია.  

პრობაციის ეროვნული სააგენტო მოკლევადიანი პერიოდისათვის 

მიზნად უნდა ისახავდეს სააგენტოს ფუნქცია-მოვალეობების ეფექტური 

აღსრულებისათვის საჭირო სამოქმედო გეგმების შემუშავებას, რათა ეფექ-

ტურად აღასრულოს სასჯელი, განახორციელოს განმეორებითი დანაშაუ-

ლის პრევენცია და ხელი შეუწყოს მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია _ 

რეაბილიტაციას და საზოგადოებაში ინტეგრაციას.  
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კვლევის შედეგად აღნიშნულ ქვეთავში გამოკვეთილია ძირითადი 

პრიორიტეტული მიმართულებები: 

 მოქმედი კანონმდებლობის დახვეწა; 

 დანაშაულის/სამართალდარღვევის პრევენცია;  

 სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული ზომების განვი-

თარება; 

 პატიმრობის გამოყენება მხოლოდ უკიდურესი შემთხვევაში; 

 კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა რეაბილიტაცია 

და რესოციალიზაცია; 

 პროფესიონალთა სპეციალიზაცია;  

 სტატისტიკური/საინფორმაციო სისტემის განვითარება;  

 საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. 

მესამე თავის მეორე ქვეთავში ,,სამედიცინო სამსახური’’ -  

მიმოხილულია პენიტენციურ ჯანდაცვის სისტემები ევროპის ქვეყნებში  და 

გამოვლენილია სასჯელაღსრულებით დაწესებულებებში ჯანდაცვის 

გაუმჯობესების გზები და მექანიზმები. აქვე მთავარ საკვლევ საკითხად 

არის გამოკვეთილი პენიტენციურ სისტემაში არსებული სამედიცინო და 

სოციალური მდგომარეობის ანალიზი. ესენია: ექიმის არჩევანის უფლება; 

ოჯახთან ურთიერთობა; სოციალური მომსახურების ძირითადი ამოცანები: 

სოციალური მომსახურება და ა.შ. ამ სფეროში მთავარი საფრთხედ მიჩ-

ნეულია - ფსიქიური დაავადებების, აივ-ინფექციითა და შიდსით 

დაავადების რისკ-ფაქტორები. 

მეოთხე თავი ,,კანონიერი ქურდების’’ ინსტიტუტი’’ შედგება ოთხი 

ქვეთავისაგან. პირველ ქვეთავში ,,კანონიერი ქურსების ისტორიული 

მსოფლმხედველობა’’ - წარმოდგენილია ,,კანონიერი ქურდების’’ ინსტი-

ტუტის წარმოშობის წინაპირობები, მისი ჩასახვისა და განვითარების სხვა-

დასხვა ეტაპობრივი საფეხურები. განხილულია ,,კანონიერი ქურდების’’ 

იერარქიული სახეები და ტრადიციები. 
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ამავე თავის მეორე ქვეთავში ,,ქურდული სამყაროს წევრობა’’  

წარმოდგენილია 2005 წლის 20 დეკემბერს საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსში (,,მუხლი 223 (1): „ქურდული სამყაროს“ წევრობა, 

„კანონიერი ქურდობა“) შეტანილი ცვლილებების შედეგად მიღებული იქნა   

დამატებითი დებულება, რომელიც მოიცავს შემდეგს: ,,1. ქურდული 

სამყაროს წევრობა ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა 

წლამდე, ჯარიმით ან უამისოდ; 2. კანონიერი ქურდობა ისჯება 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე, ჯარიმით ან 

უამისოდ.“  

,,კანონიერი ქურდები” არიან ყველაზე დიდი ძალაუფლების მქონე 

კრიმინალები, რომელთაც ემორჩილებიან სხვა მიმდევარი კრიმინალები; 

ისინი სარგებლობენ უსაზღვრო (კამათის გარეშე) ავტორიტეტით და მაღალი 

რანგის სტატუსით საბჭოთა კავშირის შემადგებლობაში შემავალი ქვეყნების 

ქურდულ სამყაროში. ისინი წარმოადგენენ ორგანიზებული დანაშაულის 

სამყაროს ელიტას, მათი რანგი შეესაბამება იტალიურ მაფიაში „ნათლიმამის“ 

(„Godfather”) რანგს. დამნაშავისათვის „კანონიერი ქურდის“ წოდების 

მინიჭებას ჩვეულებრივ ახდენს უფრო მაღალი დონის „კანონიერი ქურდი“ 

კრიმინალური რიტუალის გზით, რომელსაც „ნათლობა“ ეწოდება. 

მეოთხე თავის  მესამე ქვეთავი ,,კანონიერი ქურდების შემთხვევა’’ - 

მოკლედ არის მიმოხილული კანონიერი ქურდების სხვადასხვა შემთხვევები. 

სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით გამოვლენილია დღეს მსოფლი-

ოში მყოფი ,,კანონიერი ქურდების’’ რაოდენობა, რომელიც დღისათვის 485-ს 

შედაგენს.  

ამ მონაცემების თანახმად, ,,კანონიერ ქურდებს’’ შორის, რაოდენობრი-

ვად ლიდერობენ ქართველი ეროვნების პიროვნებები, მეორე ადგილზე არიან 

რუსი ეროვნების წარმომადგენლები, მესამე ადგილს -სომეხი ეროვნების და 

მეოთხე ადგილს ეროვნებით იეზიდები იკავებენ. ასევე ეროვნებით ჩეჩნები, 

რომლთა რიცხვმაც (როგორც ამბობენ, აქ ჩეჩნეთის ხელისუფლების პო-

ლიტიკური გავლენაც მოქმედებს) უკანასკნელ წლებში მოიმატა და მათ 
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რაოდენობის მხრივ გაუსწრეს უკრაინელებს, აზერბაიჯანელებს, ებრაელებს, 

ბერძნებს და სხვ. 

მეოთხე თავის მეოთხე ქვეთავში ,,მსოფლიოში არსებული პენიტე-

ნციური დაწესებულებები’’  წარმოდგენილია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყ-

ნების პენიტენციურ სისტემაში არსებული მდგომარეობა. აქ წარმოდგენილია 

ევროპისა და აზიის სხვადასხვა სასჯელაღსრულებით დაწესებულებების 

მართვის სისტემები და პატიმართა სხვადასხვა (ადამიანის უფლებები, 

ოჯახთან ურთიერთობა, სამედიცინო მომსახურება, კვება, სპორტი, გართობა 

და ა.შ.) უფლებების დაცვის პირობები. შედარებისთვის მოყვანილია როგორც 

სასტიკი, ასევე ჰუმანური ციხეების სხვადასხვა მაგალითები. 

 

დასკვნა 

 

დღეს მსოფლიოში, ფუნქციონირებადი დამნაშავის გამოვლენისა და 

დასჯის სისტემა ნათლად გამოხატავს საზოგადოების და სპეციალური 

ორგანოების მიზანმიმართულ მუშაობას. აღნიშნული პოლიტიკის გან-

ხორციელებისათვის შეიქმნა სპეციალური სამსახურები და მოქმედებს 

იძულებითი სასჯელაღსრულების, ციხეების, თავისუფლების აღკვეთის 

ადგილები, რის საპასუხოდაც დამნაშავეთა სამყარომ შექმნა თავისი და-

ნაშაულებრივი, დაუწერელი კანონები და სუბკულტურა. 

კაცობრიობის განვითარების სხვადასხვა ეტაპებზე კრიმინალური ძა-

ლების და მათი სუბკულტურის მოქმედების სფერო პერიოდულად მცირ-

დებოდა სახელმწიფო სადამსჯელო და სხვა ღონისძიებების გაძლიერების 

პერიოდში და, ამავე დროს, დამნაშავეთა სამყარო სარგებლობდა სოცია-

ლური დაძაბულობით, სხვა მადესტაბილიზირებელი ფაქტორებით და 

აძლიერებდა თავის დანაშაულებრივ მოქმედებებს სუბკულტურას. 

 

საჭიროა ფუნდამენტურად იქნას გაცნობიერებული და შესწავლილი 

კრიმინოლოგიურად ის ვითარება, რომ რაც უფრო ძირფესვიანად იქნება 
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შესწავლილი დამნაშავეთა სამყარო, მათი სუბკულტურა და ტრადიციები, 

გამომუშავებული იქნება სამართალდამცავი ორგანოების ერთიანი მოქ-

მედების სტრატეგია და ტაქტიკა, მით უფრო ეფექტური იქნება მათთან 

ბრძოლის შედეგები, მით უფრო ნაკლებად მოხვდებიან ახალგაზრდები 

დანაშაულის წუმპეში და გაიმარჯვებს საღი აზრი ბოროტებაზე. 

ცხოვრება ბრძოლაა არსებობისათვის და ჯანმრთელ სულთან ერთად 

რჩება ბოროტი ნაწილიც, რომელიც ქმნის დანაშაულებრივ სუბკულტურას; 

ამიტომაც ისტორიის ყველა ეტაპზე ჯანმრთელი საზოგადოების მოვალეობა 

იყო განეიარაღებინა და მოეკვეთა ბოროტება. 

საჭიროა აღინიშნოს, რომ ასოციალური სუბკულტურა _ საკმაოდ 

რთული და მრავალმხრივი სოციალურ-ფსიქოლოგიური მოვლენაა. თავისი 

წარმოშობით იგი გამოიხატება დამნაშავის ყოფა-ცხოვრებაში, როგორც 

თავისუფლებაში მყოფ დამნაშავე პირებში, ისე თავისუფლების აღკვეთის 

ადგილებში. ასოციალური სუბკულტურის ნეგატიური გავლენა მჭიდროდ 

იკიდებს ფეხს არა მხოლოდ სასჯელაღსრულების დაწესებულებებსა და 

საპყრობილეებში, ასევე გარე სამყაროს დამნაშავეთა სამყაროში, განსაკუთ-

რებით ახალგაზრდა ასაკის მქონე პირებში. საკითხის ამ სიბრტყეზე 

განხილვის დროს მნიშვნელოვანია, რომ ასოციალური სუბკულტურის, ე.ი. 

,,ქურდული ინსტიტუტის’’, ტრადიციების მამოძრავებელი ცენტრები 

უპირობოდ მოქმედებენ ციხეების გარეთაც და არცერთი ,,საჭირო’’ გადა-

წყვეტილება არ მიიღება, თუ მას მხარი არ დაუჭირა აღნიშნულმა 

არაფორმალურმა ლიდერებმა. 

აღნიშნული სუბკულტურის _ ქურდული ტრადიციების გამოვლენა 

შეიძლება შემჩნეულ იქნას ნებისმიერ ანტისაზოგადოებრივ პიროვნების 

ყოფა-ქცევაში: დამნაშავეთა კრიმინალურ ჯგუფებში, ახალგაზრდულ ნა-

წილში, ძნელად აღსაზრდელ კატეგორიის სკოლებში და ა.შ. 

ციხის ასოციალური სუბკულტურა ე.წ. ქურდული ტრადიციები, რო-

გორც წესი, გამოიყენება ფართო და ვიწრო გაგებით. ფართო გაგებით, 

ასოციალური სუბკულტურის ქვეშ იგულისხმება საზოგაოდების ყველა 
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სოციალურ-ფსიქოლოგიური დახასიათება, პიროვნების უარყოფითი ყოფა-

ქცევა და ასევე ჯგუფებისაც. ვიწრო გაგებით, ასოციალური სუბკულტურის 

ქვეშ იგულისხმება სხვადასხვა გამოვლინებები, რომლებშიც გამოიხატება 

დანაშაულებრივი ცხოვრების ე.წ. ,,ტრადიციები’’ და ,,კანონები’’. 

პრაქტიკასა და სამეცნიერო-კვლევით ლიტერატურაში გვხვდება 

აღნიშნული სუბკულტურის სახელწოდებები: ,,სხვა ცხოვრება’’, ,,მალული 

ცხოვრება’’, ,,ქურდული ცხოვრება’’ და სხვა. უფრო მეტად გავრცელებულ 

ტერმინად გამოიყენება ,,ქურდული ცხოვრება’’ ან ,,სხვა ცხოვრება’’, 

რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ შემდგომში, როგორც ასოციალური 

სუბკულტურის სინონიმი თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში. 

მთლიანად, ასოციალური სუბკულტურის ქვეშ, მკითხველმა უნდა 

გაიგოს ნორმები, ფასეულობები, ტრადიციები, ჩვევები, რომელიც ეწი-

ნააღმდეგება სახელმწიფო მმართველობას, საზოგადოებრივ მორალს, 

უარყოფით გავლენას ახდენს მსჯავრდებულთა ყოფა-ქცევაზე. როგორც 

აღნიშნულია, ჩვენს საზოგადოებაში ამ სუბკულტურის ერთ-ერთ დაზია-

ნებულ ადგილს წარმოადგენს სასჯელაღსრულების დაწესებულებები, 

ციხეები. ამ სუბკულტურის ქურდული ტრადიციების მატარებლებს უფრო 

მეტად წარმოადგენს შედარებით ახალგაზრდა მსჯავრდებულები და მათი 

უარყოფითი ჯგუფები, რომლებიც წარმოიშობიან უფრო მეტად სტიქი-

ურად, სპეცკონტიგენტში. სუბკულტურისა და ქურდული ცხოვრების 

უმნიშვნელოვანეს ნიშნებს წარმოადგენს პირველ რიგში, აღნიშნული 

ტრადიციების მატარებელი პირების მალული და საიდუმლო ხასიათის 

ქმედებები; მეორე არაფორმალური უარყოფითი მიმართულების ჯგუფების 

არსებობა; მესამე, მათი მოქმედების ოპოზიციური ხასიათი სახელმწიფოს 

მიერ დადგენილი მართლწესრიგის უზრუნველყოფის მიმართებაში; მეოთ-

ხე, აქვთ შესაბამისი ატრიბუტები, სიმბოლო, პირობითობა აუცილებელი 

შესრულებისათვის, ვინც ემორჩილება ამ ,,დაუწერელ ქურდულ კანონებს’’. 

ციხეებსა და დაწესებულებებში ასოციალური სუბკულტურა, ქურ-

დული ტრადიციები უფრო მეტად ვლინდება მსჯავრდებულთა ნაწილის 
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არაფორმალურ გაერთიანებებში. ნეგატიურად განწყობილი მსჯავ-

რდებულები ერთიანდებიან უარყოფითი მიმართულების ჯგუფებად და 

ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროს ცხოვრების წესად აცხადებენ. ჩვეუ-

ლებრივ, ისინი წარმოიშობიან მაშინ, როცა არ არის მოყვანილი შესაბამი-

სობაში აღნიშნული ჯგუფის წევრების ინდივიდუალური მოთხოვნები, 

ფორმალური ორგანიზაციის საჭირო ნორმები და ფასეულობები. 

არაფორმალური ქურდული ჯგუფი იქმნება როგორც წესი სტიქიურად. 

მათი სტრუქტურა ცალკეულ შემთხვევებში რთულ ხასიათს ატარებს, არსად 

რეგისტრირებული არ არის, არ არის დაცული საზოგადოებრივი, სამართ-

ლებრივი ინსტიტუტების მიერ, არ არის გაშუქებული კანონმდებლობით. 

აღნიშნული ჯგუფების კონტროლის ძირითად ფორმას წარმოადგენს 

ქურდული ტრადიცია, ჩვევები, ჯგუფური ნორმები, რომელიც თავმოყრი-

ლია დაუწერელ კანონებში, ე.ი. მათ მიერ მიჩნეულია მორალურ საშუალე-

ბად და არა იურიდიულ ნორმად. ამ ჯგუფებში არსებობს შესაბამისი 

სტრუქტურა, ურთიერთდამოკიდებულების მორალური ნორმები, მაგრამ 

მასში მსჯავრდებული ფასდება უფრო სხვაგვარად, ვიდრე მთლიანად 

სპეცკონტიგენტში. როგორც წესი, ქურდული ტრადიციების ლიდერებად 

გვევლინებიან ისინი, ვინც უფრო მეტად და მთლიანად გამოხატავს არა-

ფორმალური ჯგუფის ინტერესებს და ამავე დროს შეუძლიათ გამოავლინონ 

ზოგიერთი ,,ორგანოზატორული’’ შესაძლებლობები. როგორიც არ უნდა 

იყოს პატარა მიკრო ჯგუფი, მისი წევრები ყოველთვის ასრულებენ 

ხელმძღვანელის შესაბამის მითითებებს. ყოველი ფუნქცია დაკავშირე-

ბულია უფლება-მოვალეობებთან, ე.ი. ქცევის ნორმებთან, რომლის სა-

ფუძველზეც ჯგუფში მყოფი პიროვნება იკავებს ამა თუ იმ მდგომარეობას.  

ასოციალური სუბკულტურის მსჯავრდებულთა პატარა ჯგუფები 

ცდილობენ საიდუმლოდ შეინახონ ქურდული ,,კანონები’’ და ,,წესდებები’’, 

როგორც  ადმინისტრაციისაგან, ისე უცხო პირებისაგან, რომლებიც არ 

შედიან მათ გაერთიანებებში. ისინი მხოლოდ ნეგატიურ გავლენას ახდენენ 

გამოსწორებისა და რეაბილიტაციის პროცესზე, სულიერად ამახინჯებენ 
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დადებითი ორიენტაციის მსჯავრდებულებს, ზნეობრივად და ფსიქოლოგი-

ურად გზას უბნევენ.  

საჭიროა აღინიშნოს, რომ მსჯავრდებულთა არაფორმალური ჯგუფე-

ბის, ქურდული ტრადიციების მიმდევრების გაერთიანებების შესწავლით 

გამოვლინდა შემდეგი საერთო მახასიათებლები: 

აღნიშნული არაფორმალური ჯგუფები იქმნება ციხის ადმინისტ-

რაციისგან დამოუკიდებლად, ფარულად. მათ ორგანიზაციაში იკვეთება 

მთლიანი დამოუკიდებლობა და კონფედენციალობა. ყველანაირად ცდი-

ლობენ გამოირიცხოს მათ ,,საქმიანობაში’’ ჩარევა სხვა ძალების მხრიდან. 

ჯგუფში ნებაყოფლობით შესვლა ნიშნავს, რომ მათი წევრები ემორჩილებიან 

ყველა ჯგუფურ ნორმებს; 

ჯგუფის წევრებს შორის მყარდება მეგობრობა, ურთიერთპატივისცემა 

და სიმპატიური დამოკიდებულება. თუ ეს სიმპატიური დამოკიდებულება 

იცვლის სახეს და ხდება ანტიპატიური ჯგუფის წევრებს შორის, ამ 

შემთხვევაში ერთ-ერთი ჯგუფის წევრი განიდევნება არაფორმალური, 

ქურდული ჯგუფიდან. თუ ჯგუფში წარმოიშვა მტრობა რამდენიმე წევრს 

შორის, ამ შემთხვევაში უნდა დაიშალოს მთლიანად ჯგუფი. უფრო მეტად 

ჯგუფის ავტორიტეტულ წევრებს შეუძლიათ შექმნან ახალი ჯგუფი, 

რომელთანაც ერთიანდებიან ჯგუფის ზოგიერთი წევრები; 

მცირე ჯგუფები ძალზედ მოძრავი არიან, შეუძლიათ სწრაფად 

გადაადგილდნენ და უმოკლეს ვადაში შეასრულონ ლიდერის დავალება. 

ჯგუფები ხშირად განიცდიან განახლებას ახალი წევრების მიღებით და 

ძველის წასვლით, ან გაძევებით. 

არაფორმალურ ე.წ. ,,ქურდულ’’ ჯგუფებში, როგორც წესი, კარგად არის 

მოგვარებული ინფორმირება. ჯგუფის ყველა წევრმა იცის, სად იმყოფება 

თანამოსაქმე და რას აკეთებს; 

მსჯავრდებულები, რომლებიც შედიან მცირე ჯგუფებში, იცავენ 

საიდუმლოებას, რის გამოც ძნელდება ჯგუფის ინტერესების გამოცნობა, 

რის საფუძველზეც ის არის ინფორმირებული; 
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არაფორმალური ე.წ. ,,ქურდული’’ ჯგუფის სტრუქტურაში მეფობს 

მკაცრი იერარქია. აქ არსებობს თანამდებობების მთელი სისტემა, რომელშიც 

განლაგებულია დამორჩილების თანმიმდევრობა _ ქვევიდან ზევით. 

არაფორმალურ ჯგუფში ყოველთვის არის წამყვანი და შემსრულებლები; 

არაფორმალური ჯგუფის ყველა წევრი ერთად იკვებება. მათ შეაქვთ 

ე.წ. ,,საერთო ქვაბში’’ (ობშიაკში), ფულადი თანხები, ამანათები, 

გზავნილები, რომელსაც იღებენ ნათესავებისა და ახლობლებისგან, ასევე 

რაც შეძენილია ციხის დაწესებულების მაღაზიაში. სასადილოში ისინი 

ცდილობენ დასხდნენ ერთი მაგიდის გარშემო. 

წრიული მხარდაჭერა აირეკლება ჯგუფის წევრების შესაბამის 

მოვალეობებზე. თუ ჯგუფის ერთი წევრი არღვევს რეჟიმის მოთხოვნებს, 

მის კვალზე სხვა წევრებიც სოლიდარობის ნიშნად არღვევენ წესებს. ამიტომ 

დაწესებულების სოციალურ მუშაკებს ხშირ შემთხვევებში საქმე აქვთ არა 

ცალკეულ მსჯავრდებულებთან, არამედ ჯგუფის მრავალ წევრებთან და 

ისინი ასევე ავლენენ ჯგუფის სოლიდარობას. სოლიდარობა, თანადგომა 

ერთ-ერთი სერიოზული მახასიათებელია. 

ზოგიერთი ჯგუფისათვის დამახასიათებელია უარყოფითი დამოკი-

დებულება ადმინისტრაციის მოთხოვნების შესრულებისა და პედაგოგიური 

შემდაგენლობისადმი. პრაქტიკიდან ჩანს, რომ უფრო მეტად მახინჯდება ის 

ინფორმაცია და მოთხოვნები, რომლებიც მიეკუთვნება ზნეობრივ სფეროებს 

და ნაკლებად მახინჯდება ინფორმაცია, რომელიც განეკუთვნება შიდა 

მოღვაწეობას. 

აღმზრდელობითი მუშაობის პროცესის მიმდინარეობისათვის გან-

საკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენს ჯგუფი, რომელთა წევრები ერ-

თიანდებიან რომელიმე მიმართულების რეჟიმის დამრღვევ პირებად: ხუ-

ლიგნობის, გაქცევის, მასიური უწესრიგობის, რეკეტიორობის, აზარტული 

და ქურდული ტრადიციების მიმდევრებად. თუნდაც აღნიშნული პირები 

დაწესებულებებში 5%-ს წარმოადგენდნენ კონტინგენტის საერთო 

რიცხვობრიობიდან, ისინი მაინც ქმნიან სერიოზულ საფრთხეს აღმ-
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ზრდელობითი პროცესისათვის. ამ ჯგუფის წევრებს აერთიანებს საერთო 

ნეგატიური შეხედულებები ცხოვრებისეულ ვითარებაზე: დროსტარების 

მიდრეკილება, რეჟიმის დარღვევა და ა.შ. მათთვის დამახასიათებელია 

,,დროსტარების’’ გრძნობები, რომელიც გადმოტანილია ,,ქურდული 

ცხოვრებიდან’’. მათი სიტყვიერება და მეტყველება დანაგვიანებულია 

კრიმინალური სამყაროს ჟარგონული და უცენზურო გამონათქვამებით. 

ისინი თავიანთი დამოუკიდებლობით თავს იწონებენ. დაწესებულებაში 

ასოციალური სუბკულტურა, როგორც წესი ატარებს ინტენსიურ ხასიათს; 

აღნიშნული ვითარება იგრძნობა ყოველ ნაბიჯზე, მაგრამ ამ მხრივ 

რთულდება მისი შემჩნევა. რამდენადაც აღნიშნული სუბკულტურა 

(ქურდული ტრადიციები) იცავს მსჯავრდებულთა პირად ინტერესებს, 

იმდენად გადამწყვეტ გავლენას ახდენს მათ პიროვნებასა და ყოფაქცევაზე.  

ასოციალური სუბკულტურის, ქურდული ტრადიციების, მათი ცალ-

კეული ელემენტების მიმდინარეობის სათავე, ფუნქციონირება, ადამია-

ნებზე ზეგავლენის მოხდენა, შესწავლის მეთოდები და პროფილაქტიკის 

ხერხები იზიდავს მეცნიერებს, მწერლებს, პრაქტიკოსებს. მაგრამ მათი 

მთლიანი შესწავლა-განზოგადება იურიდიულ და ფსიქოლოგიურ პე-

დაგოგიურ ლიტერატურაში ჯერჯერობით ვრცლად დახასიათბული არ 

არის და არ არის ცნობილი ამ მოვლენებთა ბრძოლის ეფექტური რეკო-

მენდაციები, სამეცნიერო დასკვნები, რაც გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ 

აღნიშნულ პრობლემას სჭირდება ღრმა და ყოველმხრივი მეცნიერული 

კვლევა, როგორც პოლიტიკურ ისე სამართლებრივ ჭრილში. როცა სა-

მართლებრივზე ვაკეთებთ ხაზგასმას ვგულისხმობთ, როგორც პენიტენ-

ციალური სისტემის საკანონმდებლო სრულყოფას ისე სხვა ნორმატიული 

აქტების, მათ შორის სისხლის სამართლის კოდექსის სრულყოფას. რაც 

შეეხება პოლიტიკურ მხარეს აქ ვგულისხმობთ სისხლის სამართლის პო-

ლიტიკას, რაც ქვეყნის საშინაო პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია. 

თანამედროვე ეტაპზე ასოციალური სუბკულტურის (ქურდული 

ტრადიციების) შესწავლა აიხსნება არა მხოლოდ მისაღები თეორიული 
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კონცეფციის არარსებობის გამო, არამედ პრაქტიკული აუცილებლობითაც, 

რათა გაძლიერებული იქნას ბრძოლა უფრო მეტად გავრცელებულ სისხლის 

სამართლის ორგანიზებულ დანაშაულებებთან.  

ასოციალური სუბკულტურა არის ერთ-ერთი საწყისი მექანიზმი, 

რომელსაც უკავშირდება პირველადი და რეციდიული დანაშაული. სუბ-

კულტურის ნორმებისა და ფასეულობების ათვისება მიმდინარეობს 

შედარებით სწრაფად, რადგანაც გარეგნული ფორმებით მათი ატრიბუტები 

მიმზიდველია, აქვს ემოციური შეხედულება, დაფარულია რომანტი-

ულობით, საიდუმლოებით და არაჩვეულებრიობით და ა.შ. სწორედ ეს და 

სხვა ფაქტორები განაპირობებენ ამ პრობლემასთან ბრძოლის სირთულეს.  

ჩემი აზრით, აღნიშნულ მოვლენასთან ბრძოლის გაძლიერების მიზნით 

ახლად ჩამოყალიბებული პენიტენციური დეპარტამენტი გამომდინარე 

რიგი საკანონმდებლო ცვლილებებიდან შეძლებს  სასჯელაღსრულების სის-

ტემის რეფორმირებას სრულად. სისტემა გათანამედროვდება და ევროპულ 

სტანდარტებთან მიახლოვდება.  

ნაშრომის ბოლოს, ნაშრომის ფაქტობრივ და ანალიტიკურ მასალაზე 

დაყრდნობით გაკეთებულია დასკვნები, რომელიც დაეხმარება საქართვე-

ლოს პენიტენციური სისტემის მართვის ეფექტურობას, დაშლის დღემდე 

დარჩენილ პოსტსაბჭოურ და ნულოვანი ტოლერანტობის ,,მაღალხარის-

ხიან’’ სადამსჯელო ,,უსამართლო’’ სისხლის სამართლის პოლიტიკას და 

მთელი ძალისხმევა მიმართული იქნება მსჯავრდებულ/ბრალდებულთა  

რესოციალიზაციისაკენ. 
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ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ 

დისერტაციის ძირითადი შინაარსი გამოქვეყნებულია შემდეგ 

შრომებში:  

1. ,,სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ნეგატიურ მოვლენებთან 
ბრძოლის ძირითადი მიმართუებები (ასოციალური სუბკულტურა)’’. 
საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, N30, 
თბ., 2014, გვ. 229-235. 

 
2. ,,ნულოვანი ტოლერანტობა’’ სასჯელაღსრულების სამართალი და მისი 

ადგილი სამართლის სისტემაში’’. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 
,,საისტორიო ვერტიკალები’’, N31., თბ., 2015,  გვ. 202-209. 

 
3. ,,საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობა საქართველოს პენიტენციურ 

სისტემაში’’ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო 
ვერტიკალები’’, N32., თბ., 2015,  გვ. 165-173. 

 
 
მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში: 

1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია’’, მოხ-
სენება: ,,ნულოვანი ტოლერანტობა“ სასჯელაღსრულების სამართალი და 
მისი ადგილი სამართლის სისტემაში, სტუ, თბილისი, 2015. 

 
 


