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თავისუფლების შეზღუდვის 
დაწესებულება

საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველზე საქართვე-
ლოს პრობაციის სისტემაში ახალი ტიპის – თავისუფლების 
შეზღუდვის დაწესებულება შეიქმნა. დაწესებულების მი-
ზანს წარმოადგენს მსჯავდებულის საზოგდოებაში რეინ-
ტეგრაცია, რეაბილიტაცია და გათავისუფლებისთვის მომ-
ზადება. 

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში განთავ-
სებულნი არიან ის პირები, რომლებსაც სასამართლომ შე-
უფარდა თავისუფლების შეზღუდვა (აღნიშნული ამოქმედ-
დება 2015 წლის იანვრიდან) და/ან ის მსჯავრდებულები, 
რომლებსაც ადგილობრივი საბჭოს მიერ, მათივე თანხმო-
ბის საფუძველზე შეეცვალათ თავისუფლების აღკვეთა თა-
ვისუფლების შეზღუდვით.

დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდებულებს არ აქვთ შეზ-
ღუდული ერთმანეთთან ურთიერთობა და გადაადგილება 
დაწესებულების ტერიტორიის ფარგლებში.

მსჯავრდებულებს შესაძლებლობა აქვთ შაბათ-კვირას 
დატოვონ თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება და 
ესტუმრონ ოჯახს.

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში სასჯე-
ლის მოსახდელად გათავსებულ პირებს შეუძლიათ დასაქმ-
დნენ და შესაბამისი ანაზღაურება მიღონ დაწესებულების 
ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა პროფილის საწარმო-
ში.

მსჯავრდებულები არასამუშაო დღეებში შეუზღუდა-
ვად სარგებლებენ ხანმოკლე პაემნის უფლებით.

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში მსჯავრ-
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დებულებს შეუძლიათ ჩაერთონ სხვადასხვა სახის სარეაბი-
ლიტაციო კურსებში, ასევე მრავალპროფილიან სასწავლე-
ბელში შეისწავლონ სხვადასხვა პროფესია.

პატიმრობაში მყოფი ოჯახის წევრის გათავისუფლება 
დიდ სიხარულთანაა დაკავშირებული, წლების მანძილზე 
თქვენგან შორს მყოფი და მონატრებული ადამიანის დაბ-
რუნება ერთდროულად შეიძლება იყოს ბედნიერებისა და 
დაბნეულობის გამომწვევი. ბროშურა აქცენტირებულია იმ 
პრობლემებზე და რისკებზე, რომლებიც შეიძლება შეგექმ-
ნათ მასთან ურთიერთობის დროს. გახსოვდეთ, ძალიან ბევ-
რია დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად მომზადებული 
დახვდებით მას.
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პენიტენციური სტრესი

პენიტენციურ სისტემაში (ციხეში) ყოფნა დაკავშირებულია 
დროში გახანგრძლივებულ სტრესთან. სტრესი წარმოად-
გენს ნებისმიერ მოულოდნელობას, რომელიც შეიძლება 
იყოს, როგორც უარყოფითი, ისე დადებითი შინაარსის, 
რომელიც აისახება ფსიქიკურ მდგომარეობაზე, სოციალურ 
ურთიერთობებსა და პირად მიღწევებზე, ასევე ფიზიკურ 
ჯანმრთელობაზე. 

თქვენთვის, როგორც მსჯავრდებულის ოჯახის წევ-
რისთვის, აუცილებელია იმის ცოდნა, თუ რა ზეგავლენას 
ახდენს პენიტენციურ სისტემაში ყოფნა ადამიანზე და რა 
ფსიქოლოგიური და/ან ფიზიოლოგიური(ჯანმრთელობის) 
დარღვევები შეიძლება გამოიწვიოს დიდი ხნით იზოლა-
ციამ. პენიტენციური სისტემა – გარემო, რომელშიც შეზ-
ღუდულია ფიზიკური სივრცე და სოციალური ურთიერთო-
ბები, მოქმედებს ციხეში მყოფ ადამიანზე და შესაძლოა, 
გარკვეული კვალი დატოვოს მასზე, რაც გათავისუფლების 
შემდეგ თავს იჩენს სხვადასხვა დაავადებებისა და ფსიქო-
ლოგიური პრობლემების სახით. 

გრძელვადიანი იზოლაცია იწვევს გაუცხოებასა და სო-
ციალური უნარ – ჩვევების დაქვეითებას. აღნიშნული ხელს 
უშლის ადამიანს საკუთარი მისწრაფებებისა და შესაძლებ-
ლობების რეალიზებაში; ხელს უშლის გახდეს საზოგადო-
ების სრულფასოვანი წევრი. 

გათავისუფლების შემდეგ პიროვნებას ხვდება შეცვლი-
ლი გარემო, მაგალითად, შვილი, რომელიც მისი დაკავების 
დროს იყო 3 წლის, მისი დაბრუნებისას უკვე 10 წლისაა... 
ოჯახის წევრები და მეგობრები – ყველაფერი, რასთანაც 
მანამდე შეჩვეული და შეგუებული იყო, ახლა მისთვის 
უცხო და გამაღიზიანებელიც კი შეიძლება აღმოჩნდეს, ეს 
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ჩვეულებრივი მდგომარეობაა ადაპტაციის (გარემოსთან 
შეგუების) პროცესში. 

აუცილებელია, გავითვალისწინოთ საზოგადოების და-
მოკიდებულება მსგავსი გამოცდილების მქონე ადამიანის 
მიმართ: „ყოფილი პატიმრის“ სტატუსის გამო ის შეიძლე-
ბა არ მიიღონ სამსახურში, ძველი ნაცნობები ან მეგობრე-
ბი მოერიდონ მასთან ურთიერთობას. ეს სტერეოტიპული 
(საზოგადოებაში გავრცელებული) მიდგომა ყველაზე დიდი 
დაბრკოლებაა ციხიდან გამოსული ადამიანისთვის, ამ იარ-
ლიყით ცხოვრება დაკავშირებულია იმედგაცრუებასთან და 
ცხოვრების მიმართ რწმენის დაკარგვასთან. 

ზემოთ აღნიშნულმა გარემოებებმა ის შეიძლება სასო-
წარკვეთამდე მიიყვანოს, სწორედ ამ დროს ჩნდება რისკი 
მისი ალკოჰოლისა და ნარკოტიკებისადმი დამოკიდებუ-
ლებისა, რითაც ადამიანები ხშირ შემთხვევაში პრობლემე-
ბისგან გაქცევას ცდილობენ. გადამწყვეტი მნიშვნელობის 
მქონეა, შეგეძლოთ ამ რისკების პროგნოზირება და საჭირო 
დახმარების აღმოჩენა. კვლევები აჩვენებს, რომ ის ადამი-
ანები, რომლებსაც გათავისუფლების შემდგომ პერიოდში 
ოჯახი და სოციალური წრე ეხმარება, უფრო მარტივად 
ახერხებენ გაუმკლავდნენ პრობლემებს და ნაკლებია შან-
სი იმისა, რომ ხელმეორედ მოხვდნენ სასჯელაღსრულებით 
დაწესებულებებში, შესაბამისად, მცირდება დანაშაულის 
განმეორების საშიშროება. ბევრია დამოკიდებული იმაზე, 
რამდენად შეძლებთ, შეუმსუბუქოთ მას არსებობა მსგავ-
სი პრობლემების ფონზე, ადამიანის ცხოვრებაში ოჯახისა 
და სოციალური ურთიერთობების (მეგობრები, ნაცნობები, 
კოლეგები) როლი დიდია. ოჯახი არის ადგილი, რომელშიც 
ადამიანი თავს გრძნობს დაცულად, მოელის, რომ მას გა-
უგებენ და დაეხმარებიან ყველა პრობლემურ სიტუაციაში. 
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პენიტენციურ სისტემაში 
მყოფი ადამიანის ოჯახი 

ოჯახის წევრის დაპატიმრება მთელ რიგ ცვლილებებს იწ-
ვევს, ეს ცვლილებები ზეგავლენას ახდენს ოჯახის წევრთა 
ხედვასა და მომავლის იმედზე. ინგრევა ურთიერთობები 
მეუღლეებს შორის, ზარალდებიან ბავშვები, მათთვის რთუ-
ლია მშობლის გარეშე ცხოვრება, მთელი ოჯახი განიცდის 
უდიდეს სულიერ დანაკლისს. განსაკუთრებით ძნელდება 
სიტუაცია იმ ოჯახებში, სადაც დაპატიმრებული მამაკაცი 
არის ოჯახის მთავარი მარჩენალი, ამ დროს ოჯახი რჩება 
შემოსავლის გარეშე. დარჩენილი ოჯახის წევრებისთვის 
ძნელია, გაუმკლავდნენ უეცარ პასუხიმგებლობებს. დროთა 
განმავლობაში ოჯახების უმეტესობას შეუძლია დაძლიოს 
ამ მოვლენის შედეგები, თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში, 
შესაძლოა ეს ვერ მოხერხდეს პროფესიონალების დახმარე-
ბის გარეშე, ვინაიდან ოჯახის წევრებისთვის გაუგებარი და 
მიუღებელი შეიძლება იყოს ციხიდან გათავისუფლებული 
ოჯახის წევრის ხასიათის ცვლილებები. შეიძლება თქვენ 
თვითონ გქონდეთ შიში და ვერ პოულობდეთ გამოსავალს, 
ან შეიძლება იყოთ გაღიზიანებული ამა თუ იმ გარემოება-
თა გამო. გახსოვდეთ, გამოსავალი ყველა სიტუაციიდან არ-
სებობს, მთავარია, თქვენი რესურსების მობილიზება შეძ-
ლოთ და სიტუაცია რეალურად შეაფასოთ.
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რა გავლენას ახდენს 
მშობლის დაკავება ბავშვზე

მშობლის დაკავების გამო, ბავშვები ხშირად არიან დაბნე-
ულები და თავს მიტოვებულად გრძნობენ. სხვა განცდები, 
რომლებიც შეიძლება ბავშვებს ჰქონდეთ აღნიშნულ სიტუ-
აციაში არის – მარტოობის განცდა, შიში, ბრაზი, ნაღვლი-
ანობა და ბრალეულობა; ასევე შესაძლოა გახდნენ მეგობ-
რების დაცინვის ობიექტი.

მსგავს სიტუაციაში ბავშვებს გვერდით აუცილებლად 
სჭირდებათ მოზრდილები იმისთვის, რომ შეძლონ თავინთ 
გრძნობებზე საუბარი და ემოციების გაზიარება. ზემოთ ჩა-
მოთვლილი ემოციების გამო

ბავშვების ქცევა შესაძლოა გამოიხატოს სკოლაში და-
ბალ მოსწრებაში, ჩხუბში, ცუდ სიზმრებში, ბევრ ტირილში 
ან სოციალურ აქტივობებში მონაწილეობაზე უარის თქმაში. 
ასევე ფიზიოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებაში – თა-
ვის ტკივილი, ხშირი ავადმყოფობა.

აღნიშნული ცვლილებები ქცევაში არის სიგნალი, რომ-
ლითაც ბავში გაუცნობიერებლად ითხოვს დახმარებას, 
ზრუნვასა და მხარდაჭერას. 

ყველა ბავშვი უნიკალურია, ყოველი ოჯახი კი განსხვა-
ვებული და ყველა ბავშვი ამ ოჯახებში განსხვავებული, მაგ-
რამ ამ განსხვავებების მიუხედავად მნიშვნელოვანია ბავშვს/
ბავშვებს ვუთხრათ სიმართლე და არ მოვუყვეთ ტყუილები 
რეალობის ნაცვლად. ბავშვისთვის მნიშნელოვანია ჰქონდეს 
კონტაქტი ციხეში მყოფ მამასთან და/ან დედასთან, იმდენად 
რამდენადაც ეს შესაძლებელი იქნება სასჯელაღსრულების 
დაწესებულების სპეციფიკიდან გამომდინარე – წერილების 
გაგზავნა, სატელეფონო ზარი და ვიზიტი.
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ჩამონათვალში თქვენ იხილავთ რჩევებს, რომლის გა-
მოყენებითაც შეგიძლიათ დაეხმაროთ ბავშვს/ბავშვებს იმა-
ში, რომ გაუმკლავდნენ მშობლის დაკავებასთან დაკავში-
რებულ რთულ მდგომარეობას:

• მიეცი ბავშვს შესაძლებლობა გამოხატოს თავისი ემო-
ციები, ხოლო გამოხატვის შემთხვევაში უპასუხეთ მის 
ემოციებს ადეკვატურად და შესაბამისად. მნიშვნელო-
ვანია, არ უთხრათ/უკარნახოთ ბავშვს თუ რას უნდა 
გრძნობდეს ის და არ დააძალოთ ისაუბროს ამ თემაზე 
თავისი სურვილის გარეშე. 

• მოუსმინეთ ბავშვის სიტყვებს და დააკვირდით მის ქმე-
დებებს. თუ ბავშვი ამბობს რომ ენატრება თავისი დედა 
და/ან მამა, ეს საუკეთესო დროა იმისთვის რომ საუბა-
რი დაიწყოთ მის განცდებზე. ასევე, თუ თქვენ ამჩნევთ 
მისი ქცევის ცვლილებას კონკრეტული დღესასწაულის 
ან თარიღის დროს( დედის და/ან მამის დაბადების დღე 
და ა.შ), აღნიშნულიც ასევე გაძლევთ შესაძლებლობას 
დაიწყოთ პრობლემაზე საუბარი.

• ესაუბრეთ ბავშვს დედის/მამის სახლში არყოფნის მი-
ზეზზე. მაგალითად, ზოგმა ბავშვმა შესაძლოა თავი 
უკეთ იგრძნოს როდესაც გაიგებს, რომ მშობელი არ 
არის საფრთხეში. უპასუხეთ მათ შეკითხვებს გულახ-
დილად, ნუ მოატყუებთ.

• დაეხმარეთ ბავშვს გამოხატოს თავისი გრძნობები სა-
თანადო გზით. სიტყვები და/ან ცრემლები არის უკეთე-
სი გზა ემოციების გამოსახატავად ვიდრე ჩხუბი, ალ-
კოჰოლისა და ნარკოტიკების გამოყენება და კანონთან 
პრობლემები. 
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• მხარი დაუჭირეთ ბავშვს, რომელსაც შეუძლია და უნდა 
მიწეროს ციხეში მყოფ დედას და/ან მამას წერილები, 
გაუგზავნოს სურათები, მისალოცი ბარათები და ა.შ.

• მოამზადეთ ბავშვი ციხეში ვიზიტისთვის. სასურველია 
ბავშვის მიყვანამდე თქვენ მიხვიდეთ ვიზიტზე რათა 
შეგეძლოთ ბავშვისთვის წინასწარ ახსნა თუ, როგორ 
გამოიყურება ციხე, სად შედგება ვიზიტი, რამდენი ხანი 
გრძელდება ვიზიტი, როგორი წესებია ვიზიტის დროს 
და ა.შ. დაეხმარეთ ბავშვს მოემზადოს მშობლის გათა-
ვისუფლებისთვის. 

• გარე მხარდაჭერა ხშირად სასარგებლოა ბავშვისთვის 
და ოჯახისთვის. საყვარელი ბიძა ან დეიდა, მასწავლე-
ბელი, სოციალური მუშაკი, ეკლესია, სათემო სერვი-
სები, როგორებიცაა უფროსი მეგობარი, აღნიშნული 
პროგრამები დაგეხმარებათ თქვენ და ბავშვს რთული 
პერიოდის დროს.
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ურთიერთობის 
ეფექტური ფორმები 

ახლობელი ადამიანის დახმარების დროს მნიშვნელოვანია 
გავითვალისწინოთ ურთიერთობის ზოგიერთი პრინციპი:
• ოჯახის წევრების მთავარი ამოცანაა, უზრუნველყონ 

ადამიანის უსაფრთხოება. აგრძნობინონ მას, რომ ის 
უკვე უსაფრთხო და მშვიდ გარემოშია. წლები, რომე-
ლებიც მან იზოლაციაში გაატარა, დაკავშირებული 
იყო მუდმივ სტრესთან და დაძაბულობასთან. შესაძ-
ლებელია ის იყო ფიზიკური ან სიტყვიერი ძალადობის 
მსხვერპლი, ამიტომ მისთვის უსაფრთხო, მშვიდი და 
სტაბილური გარემოს შექმნა უმნიშვნელოვანესია. ასე-
ვე მნიშვნელოვანია, ავარიდოთ ისეთ სიტუაციებს, რო-
მელებიც ხიფათთანაა დაკავშირებული, მაგალითად: 
კონფლიქტები – უმნიშვნელო კონფლიქტიც კი შეიძ-
ლება მისთვის აფექტის გამომწვევი იყოს. გახსოვდეთ, 
რომ ციხეში არსებული სტრესი იწვევს ფსიქოლოგიური 
მდგომარეობის გაუარესებას.

• ის თქვენგან საჭიროებს ჯანსაღ ემოციურ მხარდაჭე-
რას, მან უნდა იგრძნოს თქვენი მზრუნველობა, სითბო 
და სიყვარული. დიდი ხნის განშორების შემდეგ რთუ-
ლია ძველი ურთიერთობების აღდგენა, შესაძლოა, 
თქვენ შორის იყოს გაუცხოება, გაგირთულდეთ ძვე-
ლებურად უშუალო და ახლო კონტაქტი, ამან არ უნდა 
შეგაშინოთ, ეს ბუნებრივი მდგომარეობაა, რომელიც 
დროთა განმავლობაში შეიცვლება. საჭიროა ოქროს 
შუალდის დაცვა, იმისთვის რომ ზედმეტი ყურადღებით 
ან პირიქით, უგულვებელყოფით არ გამოიწვიოთ უარ-
ყოფითი შედეგები. 
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• მნიშვნელოვანია მას დავეხმაროთ იმ პასუხისმგებლო-
ბის გაცნობიერებაში, თუ რა სირთულეები და ზიანი 
გამოიწვია მისმა ქმედებამ, რის გამოც პატიმრობაში 
აღმოჩნდა, რა უარყოფითი შედეგების მომტანი იყო ეს 
ფაქტი თქვენთვის და თქვენი ოჯახის სხვა წევრებისათ-
ვის. ეს მას დაეხმარება, უფრო მეტი წინდახედულობით 
და სიფრთხილით გადადგას შემდგომი ნაბიჯები. 

• მოვლენების რეალურად შეფასება – გვეხმარება, რომ 
სწორად შევაფასოთ შექმნილი ვითარება, შევუსაბამოთ 
მას ჩვენი შესაძლებლობები და დავსახოთ შესაბამისი 
მიზნები. თქვენთვის აუცილებელია, იცოდეთ, რისი გა-
კეთება შეგიძლიათ და რისი – არა, რათა მაქსიმალურად 
გამოიყენოთ ყველა საშუალება იმისთვის, რომ შეამ-
სუბუქოთ შექმნილი მდგომარეობა. დაეხმარეთ მასაც, 
რათა არ მოხდეს გადაჭარბებულად ან პირიქით, არას-
წორად შეფასება შექმნილი სიტუაციისა, რამაც შესაძ-
ლოა არასწორი გადაწყვეტილებებისა და ქმედებების-
კენ უბიძგოს. 

• მნიშვნელოვანია მის ძლიერ (დადებით) მხარეებზე 
ორიენტირება და ალტერნატიულ ი(განსხვავებული) 
გზე ბის ძიება, რომლებიც დაგეხმარებათ მომავლის სწო-
რად დაგეგმვაში. 

გახსოვდეთ, რომ ამ პრინციპების გათავისებით შეძლებთ 
ნებისმიერ სიტუაციაში იპოვოთ შესაბამისი გზა, რომელიც 
მოგცემთ საშუალებას იმოქმედოთ ეფექტურად.
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მომსახურებები

მნიშვნელოვანია ოჯახს ჰქონდეს ინფრომაცია სამთავრობო 
თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ, რომლეთა 
საქმიანობის სფერო წარმოადგენს სასჯელარსრულებით 
დაწესებულებებში ყოფნის გამოცდილების მქონე ადამი-
ანების რეაბილიტაცია/რესოციალიზაციასა და რეციდივის 
შემცირებას. ბროშურის შემდეგ ნაწილში თქვენ იხილავთ იმ 
ორგანიზაციების ჩამონათვალს, რომლებიც მუშაობენ აღ-
ნიშნულ საკითხებზე და შეუძლიათ თქვნთვის საჭირო სერ-
ვისების შემოთავაზება:

1. წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური და სამედი-
ცინო რეაბილიტაციის ცენტრი GCRT – ორგანიზაციის სა-
მიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ციხე-პოლიციაში წამებისა და 
არაჰუმანური მოპყრობის გამოცილების მქონე ინდივიდები. 
ორგანიზაცია წამების გამოცდილების მქონე პირს უზრუნ-
ველყოფს უფასო ფსიქოლოგიური, იურიდიული, სოციალუ-
რი და სამედიცინო მომსახურებით. ორგანიზაციის ფილი-
ალები ფუნქციონირებს საქართველოს ოთხ რეგიონში, რაც 
საშულებას გაძლევთ მიიღოთ სერვისები თქვენთვის სასურ-
ველ ტერიტორიულ ერთეულში.

საკონტაქტო ინფრომაცია:
ვერიკო ანჯაფარიძის 9, 0179, თბილისი, 
ტელ: 2 22 0689; 2 29 39 12 

გაპონოვის 22, 4600, ქუთაისი, ტელ: 0431251991

მელიქიშვილის 6, 6010, ბათუმი, ტელ: 0422277857

სტალინის გამზირი 13, 1400, გორი, ტელ: 0370277945
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2. დანაშაულის პრევენციის ცენტრი – იუსტიციის სა-
მინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის პროგრამის 
ფარგლებში აქცენტი კეთდება ყოფილ პატიმართა ფიზიკუ-
რი და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარე-
ბაზე, პროფესიულ გადამზადებასა და შესაბამისი მიმართუ-
ლებით დასაქმებაში ხელშეწყობაზე. 

 
საკონტაქტო ინფორმაცია
სანაპიროს ქ. №2, თბილისის იუსტიციის სახლი
ტელ: (995 32) 2- 140 -004

3. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი „ემპა-
თია“ – წამების, ძალადობისა და გამოხატული სტრესული 
ზემოქმედების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი „ემპა-
თია“ უწევს სამედიცინო და ფსიქო – სოციალურ დახმარე-
ბას წამების მსხვერპლებს და მათი ოჯახის წევრებს. საჭი-
როების შემთხვევაში გასცემს მიუკერძოებელ სამედიცინო 
– საექსპერტო დასკვნებს.

საკონტაქტო ინფრომაცია
კანდელაკის ქ.N23 ; საქართველო, თბილისი, 0160 
ტელ: 2 -38- 10- 15 






