
დახურული დაწესებულებების მონიტორნგი წამების პრევენციისთვის
 უკრაინა

"ეს ინფოგრაფიკა შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური 
და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი (Gჩღთ)  და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.”

5 მონიტორინგის ვიზიტი

40 

3 

შეფასდა დახურული ინსტიტუტია:

11 

3 მომზადდა ანგარიში:

უკრაინა 

ადამიანის უფლებათა დამკვირვებელმა შეიძინა დახურულ 
დაწესებულებებში მონიტორინგის ჩატარების შესაბამისი 
უნარ-ჩვევები

ანგარიში რეკომენდაცია

8 სოციალური 
ზრუნვის სახლები

2 სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებები

1 სასამართლო 
ფსიქიატრიული

გაუმჯობესებულია  კომუნიკაცია შესაბამის სამინისტროებთან  და  არსებობს შეთანხმება, იმის 
შესახებ რომ  სისტემა საჭიროებს  ახალ რეფორმასა და ადამიანის უფლებების  სათანადო 
დაცვას

შესაბამის სამინისტროებთან შეთანხმებულია რეფორმის მონახაზი სოციალური  ზრუნვის 
სახლებთან  და პენიტენციურ სისტემაში  არსებულ  ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვასთან  
დაკავშირებით

დაიწყო კომუნიკაცია იმ სოციალური ზრუნვის სახლებისა  და პენიტენციური დაწესებულებების 
ადმინისტრაციასთან,  სადაც საჭიროა რეფორმების პილოტირება

დახურულ დაწესებულებებში  საფუძველი ჩაეყარა რეფორმას, რომელიც ეხება არაადამიანური 
და დამამცირებელი მოპყრობის აღმოფხვრას      უკრაინაში



შედეგები: 

მონიტორინგმა შეაფასა:

დახურული დაწესებულებების მონიტორინგი წამების პრევენციისთვის
 სომხეთი

სომხეთი 6 

შეიქმნა  პირველი ყოვლისმომცველი დოკუმენტი, რომელიც ეხება კრიმინალურ  სუბკულტურას 
სომხეთის პენიტენციურ დაწესებულებებში, კერძოდ  ასახავს კრიმინალური  სუბკულტურის 
გავლენას ადამიანის უფლებებზე

პენიტენციური სისტემის მონიტორინგის ჯგუფის წევრი და ექსპერტი :

მონიტორინგის ვიზიტი

18 

9 

პენიტენციურ დაწესებულებაში განხორციელდა  
მონიტორინგი6 

გამოიცა  17 საკანონმდებლო რეკომენდაცია სომხეთის სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავს  ადამიანის უფლებების დაცვას

შემუშავდა კრიმინალური სუბკულტურის  მონიტორინგის  2 ინსტრუმენტი და დაიტესტა 5 
პენიტენციურ დაწესებულებაში

გაეცნენ დახურულ დაწესებულებებში კრიმინალური 
სუბკულტურის კონცეფციას
მათ შეიძინეს დახურული დაწესებულებების მონიტორინგისთვის 
შესაბამისი უნარები
მიიღეს მსჯავრდებულებთან და მოწყვლად ჯგუფებთან 
ინტერვიუების ჩატარების გამოცდილება

პენიტენციურ სისტემაში 

კრიმინალური სუბკულტურის 

მახასიათებლები

კრიმინალური სუბკულტურის 

გავრცელება და მისი კავშირი 

ძალადობასთან

კრიმინალური სუბკულტურის 

გავლენა ადამიანის 

უფლებებზე

!

შეიქმნა ანგარიში - "სისხლის სამართლის სუბკულტურა 
სომხეთის პენიტენციურ დაწესებულებებში"

"ეს ინფოგრაფიკა შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური 
და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი (Gჩღთ)  და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.”



"ეს ინფოგრაფიკა შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური 
და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი (Gჩღთ)  და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.”

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 1 დეკემებრი, 2017-31 ოქტომბერი 2020

წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაცია

რეაბილიტაციის პროცესი 
GCRT-ის ხელმძღვანელობით 

მიმდინარეობდა სამ ქვეყანაში: 
          საქართველო

  უკრაინა
      სომხეთში 

წამების მსხვერპლებსა და 
მათი ოჯახებს სამივე ქვეყანაში 

ჰქონდა წვდომა ჰოლისტურ 
სარეაბილიტაციო სერვისზე

ჯამში 1357 ადამიანი

სომხეთი: 

საქართველო: 

უკრაინა: 

ქ. დნეპრი /153 ქ. ნიკოპოლი/  139  ქ. ხარკოვი / 254 

წამების მსხვერპლმა მიიღო სარეაბილიტაციო სერვისი  GCRT თბილისსა და GCRT გორში502 

315

187

 18 წელს ქვემოთ

ზრდასრული

წამების მსხვერპლმა მიიღო სარეაბილიტაციო სერვისი   „INTERNATIONAL MEDICAL REHABILITA-
TION CENTER FOR THE VICTIMS OF WARS AND TOTALITARIAN REGIMES“ (IRC) ქალაქ კიევში279

წამების მსხვერპლმა მიიღო სარეაბილიტაციო სერვისი  სამი ქვეგრანტირებული ორგანიზაციის 
მეშვეობით:546

128 31

248151

პროექტის ფარგლებში პირველად შეიქმნა საერაბილიტაციო სერვისი აღმოსავლეთ უკრაინაში 
მცხოვრები წამების მსხვერპლებისთვის

წამების მსხევრპლის 
კატეგორია:

ა/ო “Forpost”:

სქესი: ასაკი: სქესი: ასაკი: სქესი: ასაკი:

ა/ო  “Complex Psychological Support”ა/ო  "‘Nikopol center of spiritual and 
social-psychological rehabilitation 

“Open Doors”

18 წელს
 ქვემოთ

პატიმარი

93 396 58 551 90 11 45 7 106

ყოფილი 
პატიმარი

პოლიციის 
განყოფილება, 

წინასწარი 
დაკავების 

იზოლატორში 

ომით 
დაზარალებული 
პირი / დევნილი, 

ლტოლვილი, 

გენდერული 
ძალადობის 
მსხვერპლი 

LGBT  თემის 
წარმომადგენელ

ი

მანიფესტაციისა 
და აქციის 
დარბევის 
შედაგად 

დაზარალებული 

უგზო-უკვლოდ 
გაუჩინარებული 
პირის ოჯახის 

წევრი

სხვა

ზრდასრული 18 წელს
 ქვემოთზრდასრული

18 წელს
 ქვემოთზრდასრული

წამების მსხვერპლმა მიიღო სარეაბილიტაციო სერვისი  ქვეგრანტირებული ორგანიზაცია 
„ARMENIAN SCIENTIFIC ASSOCIATION OF PSYCHOLOGISTS“ და “HELS “ მიერ86 

73 4

13 82

ჩატარებული კონსულტაციების 
რაოდენობა:

ექიმი: 2069 სოციალური მუშაკი:  
2286

ფსიქოლოგის/
ფსიქოთერაპევტი: 3328

ფსიქიატრი: 460

56

446

 18 წელს ქვემოთ

ზრდასრული

 18 წელს ქვემოთ

ზრდასრული



ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, ექიმი, ადვოკატი 
და უფლებადამცველი აღიჭურვა  ცოდნითა 
და უნარებით  შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით;

მთავარი აქცენტები:

სტამბოლის პროტოკოლი - წამების შემთხვევების ეფექტური 

გამოძიება და დოკუმენტაცია

დაუსჯელობის აღმოფხვრა ეფექტური გამოძიების ინსტრუმენტების 
გამოყენებით და ამის შედეგად მიღებული გამოცდილების გაზიარება  

სტამბოლის პროტოკოლზე დაყრდნობით შეიქმნა 8 სამედიცინო ანგარიში; 
შედეგი: დაუსჯელობის შეწყვეტისთვის იურიდიულ ექსპერტებსა და ჯანდაცვის 
სპეციალისტებს შორის თანამშრომლობა 

შეიქმნა წამების დოკუმენტირების მეთოდები, რომელიც  უზრუნველყოფს
დაზარალებულებისთვის სათანადო მექანიზმების შემუშავებასა და  ადექვატური 
კომპენსაციის მიღების უფლებას;  სახელმწიფოს მიერ ხორციელდება არსებული 
დარღვევების აღრიცხვა

გაუმჯობესებული ადვოკატირების აქტივობები, საერთაშორისო 
იურიდიული სტანდარტების ეროვნულ დონეზე უზრუნველყოფის მიზნით

ტრენინგის საშუალებით მოხდა  
წამებისა და არასათანადო 

მოპყრობის  შემთხვევების  როგორც 
სამართლებრივი, ასევე სამედიცინო 

 გამოძიებისა და დოკუმენტირებისთვის 
ამომწურავი სახელმძღვანელო 

პრინციპების სწავლება

12
8
49

114

შედეგები:

წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 
შემლახველი  მოპყრობის ან  დასჯის შემთხვევების ეფექტური 
გამოძიებისა და დოკუმენტირების საერთაშორისო სტანდარტები

სამედიცინო ეთიკა, ზოგადი სახელმძღვანელო პრინციპები   
მტკიცებულებებისა და დოკუმენტაციების მოპოვების შესახებ

სტამბოლის პროტოკოლის მიხედვით სასამართლო დასკვნების 
მომზადება 

"ეს ინფოგრაფიკა შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური 
და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი (Gჩღთ)  და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.”


