
 

დამტკიცებულია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 2011 წლის 18 აპრილის N81/3 დადგენილებით 

 

  

 

რეგისტრაციის  N   _______ 

 

მიღების თარიღი:   __ /__  /__ 

 

„სასამართლოს მეგობრის“ მოსაზრება 

„სასამართლოს მეგობრის“ მოსაზრების ფორმასთან დაკავშირებით, კითხვის, შენიშვნის ან რეკომენდაციის არსებობის 

შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე +995 422-27-00-99 ან მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის 

მეშვეობით მისამართზე: const@constcourt.ge; ვებგვერდი: www.constcourt.ge 
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I. ფორმალური ნაწილი 

  

1. მოსაზრების ავტორის რეკვიზიტები: 

                  
სახელი, გვარი/სახელწოდება პირადი/საიდენტიფიკაციო ნომერი მისამართი 

                  
ალტერნატიული მისამართი ტელეფონი ელექტრონული ფოსტა 

 

2. საქმის დასახელება, რომელთან დაკავშირებით არის შედგენილი მოსაზრება შენიშვნა 1 

საქართველოს მოქალაქე გიორგი ქართველიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ,  704-ე 

კონსტიტუციური სარჩელი  

                                                           
შენიშვნა 1 - ქვემოთ მოცემულ ველში უნდა მიეთითოს კონსტიტუციური სარჩელის ნომერი, მოსარჩელისა და 

მოპასუხის დასახელება ან/და სხვა ინფორმაცია, რომლის საფუძველზეც სასამართლოსთვის ცხადი გახდება, თუ 

რომელ საქმესთან დაკავშირებითაა მომზადებული მოსაზრება. 
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II. „სასამართლოს მეგობრის“ მოსაზრება შენიშვნა 2 
განსახილველი საქმის ფარგლებში სადავო საკითხია ის, თუ რამდენად არის დაცული საქართველოს 

კონსტიტუციით ხანგრძლივი პაემნის უფლება და დადებითი პასუხის შემთხვევაში, რამდენად 

გამართლებულია ამ უფლების შეზღუდვა განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულთათვის.  

 

თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური სამართლის კლინიკის ფარგლებში 

სტუდენტების მიერ მოხდა სხვადასხვა იურისდიქციების შესახებ მცირე ინფორმაციების მოძიება, 

რომელიც რელევანტურია #704-ე სარჩელის გადასაწყვეტად. პარალელურად სასამართლო მეგობრის 

მოსაზრებაში წარმოდგენილია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს რამდენიმე მნიშვნელოვანი 

გადაწყვეტილება. იმედს ვიტოვებთ აღნიშნული მოსაზრება დაეხმარება საკონსტიტუციო სასამართლოს 

საკითხის შეფასებაში.  

 

კანადა1 

კანადა ერთ-ერთია იმ სახელმწიფოთა შორის, სადაც ნებადართულია მსჯავრდებულისათვის ხანგძლივი 

პაემნის უფლება წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე. კანადაში „პირადი ოჯახური ვიზიტები“ ორ 

თვეში ერთხელ არის გათვალისწინებული. ვიზიტის ხანგძლივობა კანადური კანონმდებლობის მიხედვით 

არის 72 საათი. მსჯავრდებულთან ხანგრძლივ პაემანზე დასაშვები პირები განსაზღვრულია, მაგრამ უნდა 

აღინიშნოს, რომ სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით კანადაში არა მხოლოდ შვილი, მშობლები და ა.შ. 

დაიშვებიან არამედ „ადამიანები, რომლებსაც მსჯავრდებულთან აქვს ახლო ნათესაური კავშირი.“2 

აღნიშნულ პუნქტში შესაძლებელია სხვადასხვა ვიზიტორების განსაზღვრა, გარდა ოჯახის წევრებისა, მათ 

შორის არაოფიციალური პარტნიორისა,3 რაც უფრო ლიბერალურ მიდგომაზე მეტყველებს სახელმწიფოს 

მხრიდან.  

მსჯავრდებულისათვის სოციალურ და ოჯახურ გარემოსთან ახლოს ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანია. 

კანადის სახელმწიფომ ამ საკითხის გადასაწყვეტად შეიმუშავა „ოჯახური ვიზიტების“ პროგრამა.4 

პირველად ეს პროგრამა კანადაში 1980 წელს გამოჩნდა, მაგრამ  იმ შეზღუდვით, რომ მხოლოდ ისეთ 

მსჯავრდებულს შეეძლო ამ პროგრამაში მოხვედრა, რომელსაც ნაკლებად მძიმე დანაშაული ჰქონდა 

ჩადენილი.5 ახლა რა თქმა უნდა ეს წესი შეცვლილია და მხოლოდ დანაშაულის სიმძიმე არ განსაზღვრავს 

ხანგძლივი პაემნის უფლებას. კანადის კანონმდებლობა განსაზღვრავს კონკრეტულ ჩამონათვალს, თუ 

რომელ მსჯავრდებულს არ უნდა მიენიჭოს ხანგძლივი პაემნის უფლება:6 თუ დაარღვია „ოჯახური 

                                                           
შენიშვნა 2 - ქვემოთ მოცემულ ველში უნდა მიეთითოს „სასამართლოს მეგობრის“ არგუმენტები და მის მიერ 

მოყვანილი მტკიცებულებები რომლებითაც ის ასაბუთებს საქმესთან დაკავშირებით გამოთქმულ მოსაზრებას.  
1 მოამზადა ეკა მამრიკიშვილმა.  
2 Private Family Visiting, Correctional Service of Canada. Retrieved 2008-12-29. 
3 „Common-law partner“-იმის მიუხედავად დაქორწინებულია თუ არა მსჯავრდებული თავის პარტნიორზე, მას მაინც 

ეძლევა შესაძლებლობა მისი ნახვისა, მხოლოდ გარკვეული შეზღუდვით მსჯავრდებულს მასთან ურთიერთობა უნდა 

ჰქონდეს არა ნაკლებ 6 თვის განმავლობაში. 
4 Marion Vacheret, Private Family Visits in Canada, Between Rehabilitation and Stricter Control: Portrait of a System. Pg 1.  
5 Liaison, vol. 2(8), 1976. 
6 Correctional Service Canada, Private Family Visiting: Eligibility of inmates. 



კონტრაქტით“ გათვალისწინებული პირობები, ჩაიდინა ოჯახური ძალადობა, დაარღვია წესები ხანგძლივი 

პაემნის დროს და მსჯავდებული, რომელიც იმყოფება ან უნდა გადაიყვანონ Special Handling Unit-ში.7 ამ 

პროგრამის მთავარი მიზანია მსჯავრდებულის უსაფრთხო რეინტეგრაცია საზოგადოებაში.8   

„პირადი ოჯახური ვიზიტით“ მსჯავრდებული ნებადართულია ყოველ ორ თვეში, სამი დღის 

განმავლობაში მოინახულოს გარკვეული პირები. თავად ვიზიტის ადგილმდებარეობა განსაზღვრულია და 

ეს ხდება კონკრეტული ციხის ტერიტორიაზე, სპეციალურ ადგილზე, რომელიც განცალკევებულია ციხის 

ძირითადი ტერიტორიისგან. ვიზიტის ადგილი არის ბინა, რომელიც მდებარეობს ციხის ტერიტორიაზე, 

რომლის შემადგენლობაშიც უნდა შედიოდეს: ერთი ან ორი საძინებელი, სამზარეულო, მისაღები ოთახი, 

სააბაზანო და გარე-სივრცე ეზო ან ბაღი.9 საკვებით უზრუნველყოფა ციხის ადმინისტრაციას ევალება და 

მოწმდება მათ მიერ, როგორც საჭმელი ასევე ოთახები ყოველი ვიზიტორის მოსვლამდე, რათა დაცული 

იქნეს როგორც მსჯავრდებულის ასევე ვიზიტორის უსაფრთხოება.  

20 წლის განმავლობაში კანადაში აღნიშნული პროგრამა წარმოადგენს საუკეთესო საშუალებას 

მსჯავრდებულისათვის ოჯახის წევრებთან ახლო ურთიერთობის შენარჩუნებისათვის. მრავალი კვლევა 

აჩვენებს, რომ ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მეუღლეებისათვის და შვილებისთვის, რათა 

მსჯავრდებულმა კავშირი არ დაკარგოს მასთან.10 ეს პროგრამა ასევე ხელს უწყობს მსჯავრდებულის 

რეინტეგრაციას საზოგადოებაში.  

ინდოეთი11 

ინდოეთის Punjab and Haryana-ს უზენაესმა სასამართლომ 2015 წლის გადაწყვეტილებაში “Jasvir Singh v. 

State of Punjab”12 აღნიშნა, რომ დაქორწინებული პატიმრებისა და  დაკავებული პირების პაემნის უფლება 

ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა. აღნიშნულ დავასთან დაკავშირებით სახელმწიფო მიუთითებდა, რომ 

პატიმრობის შესახებ აქტი, რომელიც გამოცემულია 1894 წელს, არ შეიცავდა ნებართვას ციხეში პაემნის 

თაობაზე. ამის საპირისპიროდ, სასამართლომ ფართოდ განმარტა Punjab-ის კონსტიტუცია და აღნიშნა, რომ 

ადამიანის სიცოცხლის უფლება და პიროვნული თავისუფლების უფლება, კერძოდ კი კონსტიტუციის 21-ე 

მუხლი, ასევე მოიცავს პაემნის უფლებასაც. სასამართლომ მსჯელობაში მიუთითა, რომ აღნიშნული 

უფლება იცავს ადამიანის პირად ცხოვრებას, მის ღირსებას და თავისუფალ გადაადგილებასაც კი. 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ აღნიშნული უფლება არ არის აბსოლუტური ხასიათის, ამდენად იგი შეიძლება 

დაექვემდებაროს შეზღუდვას.13 ამასთან დაკავშირებით გამოიცემა სპეციალური რეგულაცია, რომელის 

განსაზღვრავს ლეგიტიმურ მიზნებსა და იმ კონკრეტულ საფუძვლებს, რაც უნდა დაკმაყოფილდეს 

ხანგრძლივი პაემნის უფლების შეზღუდვისთვის. თუმცა, გადაწყვეტილებაში დადგენილი ზოგადი 

სტანდარტის მიხედვით, რაც უფრო მძიმეა დანაშაული მით უფრო ნაკლები იქნება კონსტიტუციით 

გარანტირებული უფლების ფარგლები. ამასთან, ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან იწარმოება 

                                                           
7 კანადაში ყველაზე მკაცრად დაცული ციხე. 
8 Corrections and Conditional Release Act, art.3. 
9 Marion Vacheret, Private Family Visits in Canada, Between Rehabilitation and Stricter Control: Portrait of a System. Pr. 17. 
10 Patrick Rodgers, Conjugal Visits: Preserving family bonds behind bars. 2009. 
11 მოამზადა მარიტა მაზანიშვილმა.  
12 ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: < http://highcourtchd.gov.in/lts_judgments/CWP-5429-2010f2.pdf >  
13 ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: <  http://pucl.net/2015/02/right-conjugal-visits-india-rhetoric-reality/ > 

http://highcourtchd.gov.in/lts_judgments/CWP-5429-2010f2.pdf
http://pucl.net/2015/02/right-conjugal-visits-india-rhetoric-reality/


ინდივიდუალური დაკვირვება პატიმრის ქცევის წესებზე, მისი მხრიდან მოსალოდნელი საფრთხის 

არსებობა/არარსებობაზე და უშუალოდ მათ პიროვნულ თვისებებზე.14 აღნიშნულ ფაქტორებს სასამართლო 

ასევე გაითვალისწინებს პატიმრის ხანგრძლივი ვიზიტის უფლების ფარგლების დადგენისას. ხოლო 

დანაშაულის სიმძიმე, მისი ჩამდენი პირის მხრიდან მოსალოდნელი საფრთხე და სხვა ელემენტები 

შეიძლება ჩაითვალოს იმ ფაქტორებად, რომლებიც დაადგენს პაემნის ფარგლებს. 

გადაწყვეტილებაში სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა პატიმრების რეინტეგრაციის მნიშვნელობაზე 

სოციუმში. კვლევებმა ცხადყო, რომ პატიმრებს, როდესაც ისინი თავისუფლებიან პასუხისმგებლობისაგან 

უჭირთ რესოციალიზაცია და ახასიათებთ ძლიერი სტრესი, როდესაც დიდი ხნის შემდეგ უბრუნდებიან 

პარტნიორს. სწორედ ამიტომ, საჭიროა რომ ციხის სისტემა ისე იყოს მოწყობილი, რომ პატიმრები იქ 

ყოფნისას ინარჩუნებდნენ ოჯახის წევრთან ახლო ურთიერთობას და ამასთანავე ხდებოდეს, პოსტ-

პატიმრობის პერიოდისთვის დამახასიათებელი ასოციალიზაციის პრევენცია.  

გარდა ამისა, სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილების საფუძველზე სახელმწიფო დაავალდებულა, 

რომ შეემუშავებინა ციხის რეფორმირების კომიტეტი, რომელსაც უხელმძღვანელებდა უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლე. აღნიშნული კომიტეტის მიზანია, რომ შექმნას ხანგრძლივი პაემნებისთვის 

შესაბამისი გარემო და ასევე მოახდინოს პატიმრებისა და დაკავებულების იმ კატეგორიების 

იდენტიფიცირება, რომლებიც აღნიშნული უფლებით ისარგებლებენ.15 კომიტეტის შემადგენლობაში ასევე 

არიან სოციალური მეცნიერები, ციხის რეფორმირების ექსპერტი, ციხის ადმინისტრაცია და ა.შ 

შვედეთი16 

შვედეთში ხანგრძლივი პაემნების არსებობა პატიმრის რეაბილიტაციის ჩვეულებრივ ნაწილად მიიჩნევა,17 

რადგან დიდი მნიშვნელობა ექცევა პატიმარსა და მის ოჯახს შორის ნათესაური ურთიერთობების 

შენარჩუნებას. ამიტომ კანონი ოფიციალურად აღიარებს ხანგრძლივი პაემნის უფლებას.18  შესაბამისად, 

შვედეთში დაშვებულია ხანგრძლივი პაემნები მეუღლესა და პარტნიორთან პატიმრის კამერაში, სადაც 

წყვილი აბსოლუტურად განმარტოებულია.19 აღსანიშნავია, რომ შვედეთი ციხეში პაემნებთან 

დაკავშირებით ყველაზე ლიბერალური ქვეყანაა. დახურულ ციხეებში სტანდარტული პაემანი ინიშნება 

თვეში ერთხელ 30 წუთით, ხანგრძლივი პაემანის შემთხვევაში კი მეუღლეებს შეუძლიათ შეხვდნენ ყოველ 

კვირა დღეს განუსაზღვრელი დროით. ამასთან, შვედეთში პატარა ციხეებია, სადაც მხოლოდ 30-50 

პატიმარი ჰყავთ. ამიტომ მათი ციხის ოთახებიც პატარაა და ხანგრძლივი პაემნისას განმარტოება 

გარანტირებულია. მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ კანონი დანაშაულის სიმძიმის მიხედვით 

დიფერენცირებას არ აკეთებს და ნებისმიერი დანაშაულის ჩამდენს აქვს ხანგრძლივი პაემნის უფლება. 

მსუბუქი დანაშაულისთვის მსჯავრდებულებს ასევე აქვთ უფლება, მცირე ხნით დატოვონ კიდეც ციხე და 

დრო ოჯახთან, სახლში გაატარონ.20  

                                                           
14 ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: <  http://m.timesofindia.com/city/chandigarh/Conjugal-visits-in-Punjab-jails-

soon/articleshow/13911092.cms >  
15 ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: <  http://timesofindia.indiatimes.com/india/High-Court-allows-jail-inmates-to-have-sex-

with-their-partners/articleshow/45785525.cms?from=mdr >  
16 მოამზადა ნინო კოტიშაძემ. 
17 Markley, W. C., Furlough Programs and Conjugal Visiting in Adult Correctional Institutions, p. 20.  
18 Morris, V. C., Worldwide Concern With Crime, p. 27. 
19 Balogh J., Conjugal Visitations in Prisons: A Sociological Perspective, p. 58. 
20 Shonle Cavan R., Zemans S. E., Marital Relationships of Prisoners in Twenty-eight Countries, Marital Relationships of 

Prisoners, pp. 134-135. 
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ამასთანავე, შვედეთის კანონმდებლობა მხოლოდ მეუღლეთა ვიზიტით არ შემოიფარგლება. პატიმარს 

უფლება აქვს, სტუმარი (დედა, მამა, ძმა, და, მეუღლე, საცოლე, საქმრო ან ნებისმიერი მასთან ახლოს მყოფი 

პირი) თავის პირად ოთახში შეიყვანოს და ოთახი ჩაკეტოს. ციხის ადმინისტრაცია იმითაც კი არ 

ინტერესდება, შეხვედრა სექსუალურ ხასიათს ატარებს თუ არა და კითხვებსაც არ სვამს, რადგან ეს საკითხი 

მკაცრად პირადი ცხოვრების ნაწილად მიიჩნევა.21  

საუდის არაბეთი22 

საუდის არაბეთი ლიბერალური სახელმწიფოა პატიმრებსა და მათი ოჯახის წევრებს შორის 

ურთიერთობისათვის ხელის შეწყობის საკითხებში. არაერთი ფაქტი ადასტურებს აღნიშნულს, მაგალითად, 

სახელმწიფო ეხმარება პატიმრებს ფულადი სახსრებით, რაც გამოიხატება პატიმრის ოჯახისათვის 

საცხოვრებლის, საჭმლისა თუ განათლებისათვის ფულის მიცემაში, ასევე მგზავრობისა და სასტუმროს 

ხარჯების დაფარვაში უცხოელი პატიმრების ოჯახებისათვის.23 

ოჯახსა და მის წევრებთან ურთიერთობას საუდის არაბეთში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. შარიათის 

კანონების თანახმად, ნებადართულია ხანგრძლივი პაემნის უფლება. საუდის არაბეთის შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს გადაწყვეტილების მიხედვით, დაქორწინებულ პატიმარს, ქალი იქნება ის თუ კაცი, უფლება 

აქვს ხანგრძლივი პაემნისა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ პაემნის უფლების განხილვისას 

გათვალისწინებულია საზოგადოებაში მიღებული პოლიგამიაც, რის გამოც პაემნის უფლება ვრცელდება 

თითოეულ მეუღლეზე. ეს ნიშნავს, რომ მონოგამ პირებს აქვთ პაემნის უფლება თვეში ერთხელ, ხოლო 

პოლიგამებს კი - იმდენჯერ, რამდენი მეუღლეც ჰყავთ (თითო მეუღლესთან თვეში ერთი პაემნის 

უფლება).24 

აღმოსავლეთ ტენესის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა პროფესორი, დილშოდ 

აჩილოვი საუბრობს საუდის არაბეთში პაემნის უფლების შესახებ, ის მიიჩნევს, რომ სრულიად არ არის 

გასაკვირი ამ სახელმწიფოში ხანგრძლივი პაემნის უფლების არსებობა.25 საუდის არაბეთი მეტად 

კონსერვატიული და ოჯახზე ორიენტირებული სახელმწიფოა. პროფესორის განმარტებით, ოჯახური 

კავშირები, განსაკუთრებით მთავარი სოციალური ინსტიტუცია - ქორწინება, ღრმად არის დანერგილი 

ახლო აღმოსავლეთის სოციალურ საზოგადოებებში. ამის გათვალისწინებით, ოჯახის დაცულობა 

მიჩნეულია მნიშვნელოვან საკითხად მას შემდეგ, რაც მოქალაქე მოიხდის სასჯელს ციხეში. ამასთან ერთად, 

ოჯახის შენარჩუნების საკითხში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს რელიგიც. ისლამურ კანონებში 

განსაკუთრებითაა ხაზგასმული ოჯახური კავშირების შენარჩუნების მნიშვნელობა, რაც განაპირობებს 

სახელმწიფოს მხრიდან პატიმრებისათვის ხანგრძლივი პაემნის უფლების მიცემას. 

ისრაელი26 

ისრაელი გახლავთ ერთ-ერთი იმ ქვეყნებთაგანი, სადაც ნებადართულია ხანგრძლივი პაემანი 

განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებულ 

                                                           
21 Jacobst B. J., Steelett H. E., Sexual Deprivation and Penal Policy, Cornell Law Review, Vol. 62:289, pp. 304-308. 
22 მოამზადა მაკა ფსუტურმა. 
23 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: < https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/a-rare-look-inside-a-

saudi-prison-that-showers-terrorists-with-perks/2015/03/01/2da9dfb4-a64e-11e4-a162-121d06ca77f1_story.html > 
24ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: <  http://self.gutenberg.org/articles/conjugal_visits > 
25 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: <  http://www.ibtimes.com/midnight-special-conjugal-visitation-rights-us-

prisoners-vanishing-while-repressed-states-iran-saudi > 
26 მოამზადა თინათინ კიკვიძემ.  
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მსჯავრდებულთათვის. „ისრაელის სასჯელაღსრულების სამსახური (IPS) მსგავს პაემანზე ნებას რთავს 

დაქორწინებულ პირებს (მეუღლეებს), ასევე არაოფიციალურ ქორწინებაში მყოფებსაც, რომლებიც მინიმუმ 

ორი წლის მანძილზე უწყვეტად სტუმრობენ თავიანთ მეუღლეებს. მსჯავრდებულის კარგი ქცევაც 

დაწესებულებაში ხდება შემდეგში მსგავსი პაემნების დაშვების საწინდარი. იმ შემთხვევაში თუ პატიმარი 

არ იქცევა წესების დაცვით, მაშინ მისი დასჯის მიზნით მას ჩამოერთმევა ხანგრძლივი პაემნის უფლება.“27 

ზოგადად, ისრაელის განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ორ 

კატეგორიად ჰყოფენ პატიმრებს - „კრიმინალ პატიმრებად“ (Criminal  prisoners) და „იზოლირებულ  

პატიმრებად“ (Security prisoners). იზოლირებულ პატიმრებში  უმეტეს ნაწილს შეადგენენ  პალესტინელი 

პატიმრები. ზემოხსენებულ  დაწესებულებაში თავმოყრილნი არიან განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის 

პატიმრები, რომლებიც მაგალითად იყვნენ ტერორისტულ ორგანიზაციებთან დაკავშირებულნი წარსულში. 

„იზოლირებულ პატიმრებს“ ყველაზე მკაცრად ექცევიან  და  მოწყვეტილნი ჰყავთ გარე სამყაროსგან, მათ 

შორის ეკრძალებათ ხანგრძლივი პაემნები. თუმცა უკვე წლებია, რაც დაიწყეს გამონაკლისების დაშვება და 

კომპრომისებზე წასვლა. იგალ ამირს, რომელიც გასამართლებული გახლდათ  ისრაელის პრემიერ 

მინისტრის მკვლელობისთვის, დართეს ნება, რომ ენახა ოჯახი, კერძოდ შვილები, რადგან მას ართმევდნენ 

მშობლის სტატუსს შვილების არმოკითხივსა და ნახვის საშუალების არ ქონის გამო. ინდივიდუალური  

მიდგომა  დანერგა  ისრაელის  ციხის  სამსახურმა თითოეული პატიმრის მიმართ, დაიწყო ბევრი რისკისა 

და ფაქტორის  გადაფასება. დღითიდღე ცდილობენ, რომ მინიმუმადე დაიყვანონ მსგავსი მკაცრი 

რეგულირებები და  აკრძალვები.“28 

ამ ყველაფერთან ერთად, ისრაელი დიდი რეფორმების პროცესშია, კერძოდ  განიხილავენ საკითხს 

ერთსქესიანთა პაემნების დასაშვებობის შესახებ. 2006 წელს მათ აკრძალეს მსგავსი ტიპის პაემნები, თუმცა 

უკვე 2009 წელს გააუქმეს ეს გადაწყვეტილება. როგორც ისრაელის ციხის სამსახური აცხადებს, 

ჰომოსექსუალ პატიმრებსაც მისცემენ ხანგრძლივი პაემნების  უფლებას. ისრაელის სამოქალაქო უფლებათა 

ასოციაციამ ხაზი გაუსვა იმას, რომ არ შეიძლება მათი დისკრიმინაცია ამ მიმართებით29. თავად  

განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების უფროსმაც მხარი დაუჭირა მსგავს 

რეფორმას და განაცხადა, რომ ჰომოსექსუალობა არ უნდა იყოს განმასხვავებელი ნიშანი, რომელიც უნდა 

უწყვეტდეს  პატიმარს ხანგრძლივ პაემანზე დასაშვებობას.”30 

 

დანია31 

დანია მსჯავრდებულთათვის სასჯელაღსრულების სისტემის კუთხით ევროპაში ერთ-ერთი მოწინავე 

ლიბერალური სახელმწიფოა. მნიშვნელოვანი საპატიმრო რეფორმების შემდეგ დანიაში 

                                                           
27 ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: < http://forward.com/news/breaking-news/179785/gay-israeli-prisoners-win-right-to-

conjugal-visits/ > 
28 A.Baker, The Definition of Palestinian Prisoners in Israeli Prisons as “Security Prisoners” – Security Semantics for 

Camouflaging Political Practice, 65-68.  

< http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/English/Publications/Review/5/Adalahs-Review-5-65-Baker-Definition-

Security-Prisoners.pdf > 
29< http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.533456> 
30 ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: < http://forward.com/news/breaking-news/179785/gay-israeli-prisoners-win-right-to-

conjugal-visits/ > 
31 მოამზადა ელენე სამადბეგიშვილმა 

http://forward.com/news/breaking-news/179785/gay-israeli-prisoners-win-right-to-conjugal-visits/
http://forward.com/news/breaking-news/179785/gay-israeli-prisoners-win-right-to-conjugal-visits/


გახანგრძლივებული პაემანი მსჯავრდებულთათვის დაშვებულია, თუმცა, აღსანიშნავია, რომ დანიური 

საპატიმრო სისტემიდან გამომდინარე,  დაშვება ვრცელდება მხოლოდ ე.წ „ღია“ ტიპის ციხეებზე32. 

აღმოსავლეთ იუტლანდის სახელმწიფო საპატიმროში სპეციალურად არის მოწყობილი ოთახები ამგვარი 

პაემნებისთვის. გარდა იმისა, რომ მსჯავრდებულებს კვირაში ორჯერ აქვთ უფლება 2 საათით შეხვდნენ 

ოჯახის წევრებსა თუ მეგობრებს, მათ ასევე აქვთ შესაძლებლობა გაიხანგრძლივონ ახლობლებთან 

კომუნიკაცია. მნიშვნელოვანია, რომ ეს უფლება ვრცელდება არამხოლოდ ნაკლებად მძიმე და მძიმე 

დანაშაულთათვის მსჯავრდებულებზე, არამედ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯრავდებულ 

პირებზე.  

დანიაში, პირებს, რომლებსაც მიესაჯათ 8 წელიწადზე მეტი ვადით თავისუფლების აღკვეთა პატიმრობის 

სახით, უფლება აქვთ 47 საათის განმავლობაში ჰქონდეთ პაემანი მეუღლეებთან ან პარტნიორებთან33.  

ამგვარი პაემნები ტარდება განცალკევებულ, პირად ოთახებში. სასჯელაღსრულების დაწესებულების 

მცველები მხოლოდ იმ შემთხვევაში ესწრებიან პაემანს, თუკი არსებობს იმის მაღალი ალბათობა, რომ 

შეხვედრის დროს მოხდება ნარკოტიკული საშუალებების მსჯავრდებულისთვის გადაცემა, რაც დანიის 

პრაქტიკაში საკმაოდ მცირეა34.  

გერმანია35 

საქართველოს „პატიმრობის კოდექსის“ მე-172 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, მსჯავრდებულს მისი 

წერილობითი თხოვნის საფუძველზე შეიძლება მიეცეს შვილთან, ნაშვილებთან, გერთან, შვილიშვილთან, 

მეუღლესთან, პირთან, რომელთანაც საერთო შვილი ჰყავს, მშობელთან (მშვილებელთან), ბებიასთან, 

პაპასთან, დასთან და ძმასთან ხანგრძლივი პაემნის უფლება.  

მსგავს რეგულაციას გერმანული კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიაში 

ფედერალური ციხე არ არსებობს, ლენდების დონეზე პატიმრებისათვის პაემნების საათები დაწესებულია, 

ამიტომ ცალკე ოთახების მოწყობის აუცილებლობა იმისთვის, რომ იქ  პატიმრების ოჯახის წევრები 

დარჩნენ, არ დგას.  

საქართველოსგან განსხვავებით, გერმანიაში იმ პირთა წრე, რომელებსაც პატიმართან ხანგრძლივი პაემნის 

უფლება აქვთ, ბევრად ვიწროა. კანონმდებლობა მხოლოდ პატიმარსა და მის მეუღლეს ან პარტნიორს 

აძლევს ხანგრძლივი პაემნების განახორციელების უფლებას, რაც პატიმართან სპეციალურად გამოყოფილ 

ოთახში ზედამხედველობის გარეშე ვიზიტს გულისხმობს. ამ გზით პატიმრებს შეუძლიათ გარეთ მყოფ 

საყვარელ ადამიანებთან ინტიმური ურთიერთობა შეინარჩუნონ. გერმანული კანონმდებლობით, 

ხანგრძლივი პაემნის უფლება არ წარმოადგენს მსჯავრდებულის უფლებას, შეინარჩუნოს ურთიერთობები 

ოჯახის ყველა წვერთან. უფლება მხოლოდ პატიმრის მეუღლესთან ან პარტნიორთან ვიზიტს მოიცავს.36    

                                                           
32 დანიური ღია საპატიმრო სისტემა ფოკუსირდება პატიმართა ცხოვრების გაუმჯობესებაზე - მოიცავს 

მსჯავრდებულთა აქტიური ცხოვრების ხელშეწყობას. ხანგრძლივი პაემნები წარმოადგენს ამგვარი მიდგომის ერთ-

ერთ კომპონენტს. ღია ციხის პროგრამა დანიაში მოიცავს ყველა სახის სისხლისსამართლებრივ დანაშაულზე 

მსჯავრდებულ პირებს - წვრილმანი ყაჩაღობიდან მკვლელობამდე.   
33Quaker Council for European Affairs, Report 22-23 March, 2006, ანგარიში ხელმისაწვდომია: http://www.qcea.org/wp-

content/uploads/2011/04/rprt-wip2-denmark-en-feb-2007.pdf 
34Rentzmann W.,Prison Policy, Prison Regime and Prisoners’ Rights in Denmark,  ხელმისაწვდომია: 

http://www.internationalpenalandpenitentiaryfoundation.org/Site/documents/Stavern/15_Stavern_Report%20Denmark.pdf 
35 მოამზადა ლადო ბატიაშვილმა 
36 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: < http://self.gutenberg.org/articles/conjugal_visits >  

http://www.qcea.org/wp-content/uploads/2011/04/rprt-wip2-denmark-en-feb-2007.pdf
http://www.qcea.org/wp-content/uploads/2011/04/rprt-wip2-denmark-en-feb-2007.pdf
http://www.internationalpenalandpenitentiaryfoundation.org/Site/documents/Stavern/15_Stavern_Report%20Denmark.pdf
http://self.gutenberg.org/articles/conjugal_visits


გერმანულ ციხეებში პარტნიორთან ნებადართულ ვიზიტამდე პატიმრები შემოწმებას გადიან, რაც 

მოსალოდნელი საფრთხის აღსაკვეთადაა საჭირო. მიუხედავად პრევენციული ღონისძიებებისა, 2010 წელს 

ჩრდილოეთ რაინ-ვესტფალიის მხარეში, რემშაიდის ციხეში ხანგრძლივი პაემნის დროს პატიმარმა 

მეგობარი გოგონას ჯერ გაუპატიურება, ხოლო შემდეგ მისი მოკვლა მოახერხა. ამ ინციდენტმა გერმანიის 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში არსებული უსაფრთხოების სისტემის მწვავე კრიტიკა გამოიწვია.37 

გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ზემოთ აღნიშნული ინციდენტის მონაწილე პატიმარს 19 წლიანი 

თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჯილი, შესაბამისად, იგი განსაკუთრებული რისკის მატარებელ 

მსჯავრდებულს წარმოადგენდა. მიუხედავად ამისა, მას უფლება მიეცა, ხანგრძლივი პაემნებით 

ესარგებლა.38  

შედარებისთვის, საქართველოს „პატიმრობის კოდექსის“ მე-172 მუხლის მე-6 ნაწილის თანახმად, 

ხანგრძლივი პაემანი არ ეძლევათ განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 

განთავსებულ მსჯავრდებულს, აგრეთვე იმ მსჯავრდებულს, რომელიც არის საკარანტინო რეჟიმში, 

დაკისრებული აქვს დისციპლინური სახდელი ან/და შეფარდებული აქვს ადმინისტრაციული პატიმრობა.   

მსგავსი ტიპის სპეციალურ აკრძალვას გერმანული კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. გერმანიაში 

მსჯავრდებულისათვის ხანგრძლივი პაემნის უფლება ვიწროა ახლობელთა წრის ნაწილში (პატიმარს 

მხოლოდ მეუღლესთან და პარტნიორთან ვიზიტის უფლება აქვს), თუმცა, მნიშვნელობა არ ენიჭება იმას, 

არის თუ არა პატიმარი განსაკუთრებული რისკის მატარებელი. აღნიშნული საფრთხის განეიტრალება 

ნებადართულ ვიზიტამდე პატიმრების შემოწმებით მიმდინარეობს.    

გაერთიანებული სამეფო39 

გაერთიანებული სამეფოს საპატიმრო სისტემაში არ არის დაშვებული ხანგრძლივი პაემნები. მიუხედავად 

ამისა, დაშვებულია ვიზიტები სახლში. აღნიშნული ნებადართულია, რათა პატიმრებს ჰქონდეთ კავშირები 

გარე სამყაროსთან, საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ. სახლში ვიზიტების უფლება, როგორც წესი, აქვთ 

პატიმრებს, რომელთაც რამდენიმე კვირა ან რამდენიმე თვე დარჩათ სასჯელის ამოწურვამდე. გარდა ამისა, 

სახლში ვიზიტების უფლებს უფრო სავარაუდოა რომ მისცემენ ისეთ პატიმრებს, რომელთა გაქცევაც ნაკლებ 

სავარაუდოა. ასეთები ძირითადად არიან პატიმრები, რომლებიც ჰყავთ ღია ციხეებში და არა დახურულ 

პირობებში, რადგან ეს უკანასკნელები მეტი რისკის მატარებლებია საზოგადოებისათვის.40  

რამდენიმე გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქემ უჩივლა მას ადამიანის უფლებათა ევროპულ 

სასამართლოში იმ საფუძვლით, რომ სახელმწიფო არ აძლევდა მას ხალგრძლივი პაემნის უფლებას. 

საქმე დიკსონი გაერთიანებული სასამართლოს წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა 

სასამართლომ 2006 წლის აპრილში განიხილა. კირკი დიკსონი 1994 წელს დააკავეს მკვლელობისთვის და 

სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. მას არ ჰყავდა შვილები. 1999 წელს, მან ციხეში ინტერნეტის საშუალებით 

გაიცნო ლორენ დიკსონი და მათ 2001 წელს იქორწინეს. ლორენ დიკსონს უკვე ჰყავდა 3 შვილი.  

წყვილმა მიმართა ხელოვნური განაყოფიერების ობიექტებს, რათა მათთვის ნება დაერთოთ ბავშვი 

                                                           
37 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: <  http://www.spiegel.de/international/germany/outrage-over-lax-security-

prisoner-murders-girlfriend-during-conjugal-visit-a-688736.html > 
38 იქვე.  
39 მოამზადეს ნინო აშაძემ, სოფო გუმბარიძემ და ნინო დარახველიძემ.  
40 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: < https://www.gov.uk/leaving-prison/temporary-release-from-prison-  >  

http://www.spiegel.de/international/germany/outrage-over-lax-security-prisoner-murders-girlfriend-during-conjugal-visit-a-688736.html
http://www.spiegel.de/international/germany/outrage-over-lax-security-prisoner-murders-girlfriend-during-conjugal-visit-a-688736.html
https://www.gov.uk/leaving-prison/temporary-release-from-prison-


ჰყოლოდათ ერთად. წყვილი სხვაგვარად შვილს ვერ იყოლიებდა, რადგან კირკი დიკსონი შეწყალების 

თხოვნას მხოლოდ 15 წლის პატიმრობის ვადის მოხდის შემდეგ შეძლებდა. სახელმწიფო მდივანმა არ 

მიიღო მათი აპლიკაცია. აპელანტებმა უარი გაასაჩივრეს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 

მუხლზე დაყრდნობით. ევროსასამართლომ დაადგინა დარღვევა შემდეგ არგუმენტებზე დაყრდნობით: 

ხელოვნური განაყოფიერება განმცხადებლების ერთადერთი რეალური იმედი იყო ერთობლივი შვილის 

ყოლისათვის; არ იყო დაცული სამართლიანი ბალანსი კონკურენტულ საჯარო და კერძო ინტერესებს 

შორის. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს ევალება უზრუნველყოს ბავშვების ეფექტიანი დაცვა, ეს არ 

შეიძლება ისე შორს წავიდეს, რომ მშობლებს შეეზღუდოთ მცდელობა ჩასახონ ბავშვი, განსაკუთრებით 

მაშინ როცა ცოლი თავისუფლებაზე იმყოფებოდა და შეეძლო ეზრუნა შვილზე, რომელიც ქმრის 

გათავისუფლებამდე ჩაისახებოდა.41 

ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს სხვა საქმეებიც ჰქონია დიდი ბრიტანეთის წინააღმდეგ მე-

12 და მე-8 მუხლებთან დაკავშირებით. მაგალითად, ჰამერი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, 

დრაპერი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ და ELH და PBH გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ. 

მიუხედავად ამისა, გაერთიანებული სამეფო, მხოლოდ ოჯახში ვიზიტებს თვლის კანონიერად. 

საინტერესოა ადამიანის უფლებათა ევროპული კომისიის შეხედულებაც ხელოვნურ განაყოფიერებასთან 

დაკავშირებით.  მნიშვნელოვანია საქმე ELH და PBH გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ.42საქმის 

ფაქტობრივი გარემოებები: განმცხადებლები არიან ბრიტანეთის მოქალაქე წყვილი. 1989 წლის 20 

თებერვალს მეორე განმცხადებელს მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა 8 წლის ვადით. 1992 წელს ის მიემალა 

გამოძიებას. 1992 წლის 27 ოქტომბერს ის დაქორწინდა პირველ განმცხადებელზე, რომელსაც იმ 

დროისათვის ესაჭიროებოდა განაყოფიერებისათვის მკურნალობა.  მკურნალობით დადგინდა, რომ ის 

საჭიროებდა ქირურგიულ ჩარევას, კერძოდ ფალოპის მილის ოპერაციას, იმისათვის, რომ შესძლებოდა 

განაყოფიერება. ქირურგიული ოპერაცია დაინიშნა 1995 წლის იანვარში, თუმცა 1994 წელს მისი მეუღლე, 

ანუ ამ საქმეში მეორე განმცხადებელი, კვლავ დააპატიმრეს და დააბრუნეს ციხეში. 1994 წლის 30 აგვისტოს 

პირველმა განმცხადებელმა მოითხოვა ცოლ-ქმრული პაემნის უფლება, მაგრამ მას ამ მოთხოვნაზე უარი 

ეთქვა.  1995 წლის იანვარში ის მოათავსეს საავადმყოფოში ზემოაღნიშნული ოპერაციის გასაკეთებლად, 

მაგრამ მისმა მკურნალმა ექიმმა გადაწყვიტა არ გაეკეთებინა მისთვის ოპერაცია, რადგან ეს ოპერაცია 

ზრდიდა განაყოფიერების შანსს მხოლოდ მისი გაკეთებიდან მოკლე დროის პერიოდში, ვინაიდან 

პაციენტის მეუღლე იმყოფებოდა ციხეში და მას მისჯილი ჰქონდა 14 წელი პატიმრობა, ოპერაციის 

ჩატარებას აზრი არ ჰქონდა.   

1996 წელს ციხეში მყოფმა განმცხადებელმა მოითხოვა ცოლ-ქმრული ვიზიტის უფლება, მაგრამ ციხის 

ადმინისტრაციამ მას უარი უთხრა, იმ მიზეზით, რომ არ არსებობდა არანაირი ნორმა რომლის 

საფუძველზეც შესაძლებელი იქნებოდა ამგვარი ვიზიტების დაშვება. ცოლ-ქმრული ვიზიტები (ე.წ 

პაემნები) არ იყო დაშვებული ინგლისსა და უელსში. 

განმცხადებლებმა გაასაჩივრეს მათი უფლების დარღვევა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-

8 და მე-12 მუხლის საფუძველზე. ასევე მათ მიუთითეს მე-14 მუხლზე იმ მოტივით, რომ ისინი არიან 

დისკრიმინაციის მსხვერპლი, ვინაიდან მათ აქვთ ნაკლები საშუალებები გამრავლებისათვის, ვიდრე სხვა 

                                                           
41 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2006 წლის 18 აპრილის გადაწყვეტილება საქმეზე დიკსონი 

გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Dickson v. the United Kingdom) 
42 ადამიანის უფლებათა ევროპული კომისიის 1997 წლის 22 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საქმეზე E.L.H. and P.B.H. v. 

The United   Kingdom 



პირებს, ვინაიდან მათ გამრავლებისათვის რჩებათ ერთი გზა- ხელოვნური განაყოფიერება, რაც მათი 

რელიგიური მრწამსიდან გამომდინარე დაუშვებელია.  

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა კომისიამ იმსჯელა ამ საქმეზე და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ აქვს 

ადგილი კონვენციის მე-8 და მე-12 უფლების დარღვევას. კომისიამ მიუთითა, რომ ციხეში მყოფი 

ადამიანების გამრავლებისათვის  ეროვნული კანონმდებლობა უშვებს ხელოვნური განაყოფიერების 

შესაძლებლობას. განმცხადებლები უარს ამბობენ ხელოვნურ განაყოფიერებაზე და მიუთითებენ, რომ მათ 

არ აქვთ ხელოვნური განაყოფიერების უფლება, რადგან ისინი არიან კათოლიკური რელიგიური კონფესიის 

წარმომადგენლები და მათი რელიგია ამას კრძალავს. კომისია მიიჩნევს, რომ კონვენცია რომელიც იცავს 

რელიგიის თავისუფლებას, კერძოდ მე-9 მუხლი, არ შეიძლება იყოს იმის საფუძველი, რომ 

განმცხადებლებისათვის დაიშვას ისეთი  გამონაკლისი, რომ მათ მიეცეთ  ცოლ-ქმრული ვიზიტის უფლება. 

ასევე კომისიამ დაადგინა, რომ განმცხადებლები არ არიან მე-14 მუხლის საფუძველზე 

დისკრიმინირებულნი, რადგან, მათ სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებით მიესაჯათ 

თავისუფლების აღკვეთა და სწორედ ამის გამო მათ აქვთ ნაკლები შესაძლებლობა გამრავლების და არა 

რაიმე სხვა მიზეზით. კომისიის აზრით, არ უნდა იყოს განსხვავებული მოპყრობა პატიმრებს შორის და არ 

შეიძლება იმ პირებს, ვისთვისაც რელიგიური მრწამსიდან გამომდინარე დაუშვებლად მიაჩნიათ 

განაყოფიერება, მიეცეთ უფლება ცოლ-ქმრული ვიზიტების, მაშინ როდესაც იმ პირებს, რომლებიც მათი 

რელიგიური მრწამსიდან გამომდინარე დასაშვებად მიიჩნევენ ხელოვნურ განაყოფიერებას.  

ბრაზილია43 

ბრაზილიაში, ყველა მამაკაცთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში ნებადართულია ხანგრძლივი 

პაემნის უფლება. პატიმრებს საკმაოდ მცირე შეზღუდვები უწესდებათ აღნიშნული უფლების გამოყენების 

მხრივ. როგორც წესი, ხანგრძლივი პაემნის უფლების რეალიზების საშუალება არ ეძლევათ მხოლოდ იმ 

პატიმრებს, რომლებიც დისციპლინარული გადაცდომების გამო იზოლირებულნი არიან სხვა 

პატიმრებისგან. ყველა დანარჩენ პატიმარს შეუძლია ხანგრძლივი პაემნის უფლებით ისარგებლოს ყოველ 

კვირაში ერთხელ. 

სხვადასხვა სასჯელაღსრულების დაწესებულება სხვადასხვა შეზღუდვას აწესებს ხანგრძლივი პაემნის 

ვიზიტორთა წრესთან მიმართებით. ზოგიერთი დაწესებულება ვიზიტორად არ უშვებს ე.წ. სექს-მუშაკებს, 

ზოგიერთი საერთოდ არ აწესებს ვიზიტორთა წრეზე შეზღუდვას. ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში 

დაშვებულია მხოლოდ მეუღლის ან სტაბილური მდედრობითი სქესის პარტნიორისათვის ვიზიტორად 

დაშვება. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, პატიმარი არეგისტრირებს საკუთარ პარტნიორს და დაუშვებელია მას 

ერთდროულად ჰყავდეს რამდენიმე პარტნიორი. ამავე დროს, ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, პატიმარს 

ევალება ამტკიცოს, რომ მის პარტნიორთან მანამდე ცხოვრობდა, სანამ ის სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებაში აღმოჩნდებოდა.  

საინტერესო შემთხვევასთან გვაქვს საქმე რამდენიმე ბრაზილიურ სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში - 

ზოგიერთ ქალთა საპატიმროებში მყოფ პატიმრებს შეუძლიათ ხანგრძლივი პაემნისათვის ესტუმრონ სხვა 

მამაკაცთა საპატიმროს თუ იქ მისი მეუღლე ან სექსუალური პარტნიორი იხდის სასჯელს. 

ბრაზილიის სასჯელაღსრულების დაწესებულებების დირექტორები საკმაოდ კმაყოფილები არიან 

                                                           
43ბრაზილიის შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია შემდეგი წყაროდან. Human Rights Watch, Behind Bars in Brazil, 171, 

იხ., https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/BRAZL98D.pdf. 

https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/BRAZL98D.pdf


ხანგრძლივი პაემნების შედეგებით. მათი განცხდებით, ხანგრძლივი პაემნები საკმაოდ ეფექტური გზა 

აღმოჩნდა პატიმრებს შორის და ზოგადად საპატიმროში დადებითი და მშვიდი ატმოსფეროს შესაქმნელად. 

ზოგიერთი ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ ხანგრძლივი პაემნების დაშვებამ შეამცირა გაუპატიურების 

შემთხვევები - „სანამ ხანგრძლივი პაემნის უფლება მიენიჭებოდათ, ახალგაზრდა პატიმრები ხშირად 

სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი ხდებოდნენ და უმძიმეს პირობებში უწევდათ სასჯელის მოხდა“.  

თუმცა, Human Rights Watch-ი ვერ ადასტურებს სექსუალური ძალადობის რიცხვის შემცირების ან 

აღმოფხვრის ფაქტს ბრაზილიის საპატიმროებში, რადგან ამ მხრივ კვლევა არ ჩატარებულა. ორგანიზაცია 

სკეპტიკურად უდგება ხანგრძლივი პაემნების გზით სექსუალურ ძალადობასთან ბრძოლას, რადგან 

სექსუალური ხასიათის ძალადობას იწვევს უფრო მეტად ძალაუფლების მოპოვების სურვილი პატიმრებში, 

ვიდრე სექსუალური დაუკმაყოფილებლობა. 

 

ბრაზილიაში უმრავლეს შემთხვევაში დაშვებულია ხანგრძლივი პაემნები მხოლოდ მამაკაცთათვის. ქალი 

პატიმრები ამ პრივილეგიით, ძალიან იშვიათად და ამასთანავე, მკაცრი კონტროლის პირობებში 

სარგებლობენ.44 ამის მიუხედავად ბრაზილია მიჩნეულია ერთ-ერთ ყველაზე ლიბერალურ ქვეყანად, 

ხანგრძლივ პაემნებთან მიმართებით, რადგან იმ იშვიათ შემთხვევას მიეკუთვნება, როდესაც ხანგრძლივი 

პაემნის ვიზიტორი შეიძლება პატიმართან ქორწინებაში არმყოფი პირი იყოს.45 

 

მექსიკა46 

მექსიკის ციხეები, ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების მუდმივი კრიტიკის ობიექტები 

არიან, რაც გამოწვეულია ხშირის ძალადობის ფაქტებით, ანტისანიტარიით, კორუფციით და სხვა მსგავსი 

ფაქტორებით.47 მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, მექსიკური პენიტენციალური სისტემის ნათელი 

წერტილი ყოველთვის იყო გამართული და ლიბერალური ხანრგძლივი პაემნების სისტემა. ხანგრძლივი 

პაემნების სისტემა, მექსიკაში, პირველად 1970 წელს დაინერგა, როდესაც ორივე სქესის წარმომადგენელ, 

დაქორწინებულ პატიმრებს შეეძლოთ ამ უფლების რეალიზება.48 აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ 

პერიოდიდანვე, ზოგიერთ გამოსასწორებელ კოლონიაში, პატიმრების სტუმრობა, მეუღლესთან ერთად 

მთელს ოჯახს შეეძლო, რაც შემდგომში, უნივერსალურ პრაქტიკად იქცა მთელს მექსიკაში49.  

მექსიკური ციხეების უმრავლესობაში, ხანგრძლივი პაემნებით სარგებლობის უფლება პატიმრებს კვირაში 

ორჯერ ეძლევათ. ამისთვის ციხეებში გამოყოფილია სპეციალური ოთახები, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ 

ინფრასტრუქტურის ნაკლებობის გამო, ზოგჯერ პატიმრებს საკუთარ საკანში უწევთ სტუმრების მიღება. 

ასეთ დროს ხშირია შემთხვევები, როდესაც პატიმრებს უწევთ მათ საკანში მყოფი პატიმრების მოსყიდვა, 

რათა ისინი დროებით სხვა საკანში გადავიდნენ.50როგორც აღვნიშნეთ, ხანგრძლივი პაემნების უფლებით 

სარგებლობის ფარგლებში, არამარტო პარტიონრს, არამედ მთელს ოჯახს შეუძლია ეწვიოს პატიმარს. 

აღნიშნული საშუალებას აძლევს პატიმრებს, არ მოწყდნენ ოჯახს და მონაწილეობა მიიღონ შვილების 

                                                           
44 BBC News, Sex on Sentence, იხ., http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/812165.stm, [29.06.2000].  
45 Cavaliere V., How Conjugal Visits Work, იხ., http://www.vocativ.com/underworld/sex/conjugal-visits-work/, [24.05.2016]. 
46 მოამზადა ლევან კირცხალიამ.  
47 Mitchel P. Roth, Prisons and prison systems, გვ.176;  
48 იქვე 
49 იქვე 
50 Human Rights Watch, Prison Conditions in Mexico, 1991, გვ. 31, 62;   

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/812165.stm
http://www.vocativ.com/underworld/sex/conjugal-visits-work/


აღზრდაში. ყოველივე ეს, მნიშვნელოვნად ამცირებს დაძაბულობასა და ძალადობას პატიმრებში და ასევე 

აადვილებს მათ რესოციალიზაციას, განთავისუფლების შემდეგ.51 აღსანიშნავია ისიც, რომ რამდენიმე 

ციხეში, ხანგრძლივი პაემნებით სარგებლობის უფლება მხოლოდ იმ პატიმრებს ეძლევათ, რომლებიც კარგი 

ყოფაქცევით გამოირჩევიან. აღნიშნულის დადებითი ეფექტი ისაა, რომ პატიმრებს დამატებითი მოტივაცია 

აქვთ წესრიგის დაცვის, თუმცა აღნიშნული კორუფციის წამახალისებელიც გამოდგა მექსიკაში, 

რამდენადაც ხშირია ციხის პერსონალის მოსყიდვის შემთხვევებიც, იმისთვის, რომ პატიმარმა 

ზემოაღნიშნული უფლების რეალიზება შეძლოს.52საგულისხმოა ისიც, რომ ხანგრძლივი პაემნების სისტემა, 

ეფექტურად გამოიყენება მექსიკურ ციხეებში, სექსუალური ხასიათის პრობლემების 

აღმოსაფხვრელად.53აღნიშნული სისტემა, არამხოლოდ ამცირებს სექსუალური ძალადობის ფაქტებს, 

არამედ ხშირად მთლიანად ცვლის პატიმრის ქცევას. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ხანგრძლივი 

პაემნები ხელს უწყობს ოჯახების შენარჩუნებას, პატიმრობის განმავლობაში.54 უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 

2007 წელს, მექსიკის მთავრობამ გაითვალისწინა ადგილობრივი ადამიანის უფლებათა კომისიის შენიშვნა 

და ხანგრძლივი პაემნების უფლების რეალიზების საშუალება ჰომოსექსუალ წყვილებსაც მისცა.55 

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებული კანონი მიიღეს მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთმა ჰომოსექსუალმა 

პატიმარმა დისკრიმინაციად მიიჩნია, რომ მას მისი ჰეტეროსექსუალი პატიმრებისგან განსხვავებით, არ 

ეძლეოდა ხანგრძლივი პაემნებით სარგებლობის უფლება. ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილება, მექსიკის 

მთავრობამ დააფუძნა, 2003 წელს მიღებულ კანონზე, რომელიც კრძალავს დისკრიმინაციას, სექსუალური 

ორიენტაციის გამო. ადამიანის უფლებათა ადგილობრივმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ ეს წინგადადგმული 

ნაბიჯი იყო დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად.56  

ავსტრალია57 

ავსტრალიაში ხანგრძლივი პაემნის უფლება ნებადართულია ავსტრალიის დედაქალაქ კანბერას 

ტეტიროტირაზე და ვიქტორიაში. სხვა იურისდიქციები, მათ შორის დასავლეთ ავსტრალია და ქვინსლენდი 

არ ითვალისწინებენ ხანგრძლივი პაემნის შესაძლებლობას.58 ვიქტორიაში ეს დაშვებულია მხოლოდ 

მინიმალურ და საშუალო სასჯელზე.59 

2009 წელს გაჩნდა იდეა და 2011 წელს The Alexander Maconochie Centre-მა, რომელიც არის ავსტრალიის 

ერთ-ერთი ციხე, სცადა გაეფართოვებინა ხანგრძლივი პაემნის პროგრამა ავსტრალიის დედაქალაქის 

ტერიტორიაზე. პროგრამა ითვალისწინებდა ხანგრძლივი პაემნის შემოღებას. ACT (ავსტრალიის 

დედაქალაქის ტერიტროია)-ის ძალისხმევა საბოლოოდ შეფერხდა მოსალოდნელი და შესაძლო 

საფრთხეების გამო.60 

                                                           
51 Human Rights Watch, Prison Conditions in Mexico, გვ.6. 
52 იქვე, გვ.32. 
53 Christopher Hensley, 'Prison Sex', (Lynne Reinner Publishers, 2002) გვ. 143;  
54 იქვე 
55 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6922140.stm 
56იქვე 
57 მოამზადა ნუცა ბახტაძემ.  
58 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < https://www.quora.com/Prisoners-If-conjugal-visits-arent-allowed-in-jails-in-Pakistan-

how-do-people-live-in-there 
59 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < http://www.smh.com.au//breaking-news-national/act-to-allow-prison-conjugal-visits-

20090608-c0gu.html 
60 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < http://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/conjugal-visits-the-woman-who-

wants-australian-prisons-to-let-love-in/news-story/6fed878e0712a38b35da23fa5e4e1ac0 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6922140.stm
https://www.quora.com/Prisoners-If-conjugal-visits-arent-allowed-in-jails-in-Pakistan-how-do-people-live-in-there
https://www.quora.com/Prisoners-If-conjugal-visits-arent-allowed-in-jails-in-Pakistan-how-do-people-live-in-there


2014 წლის ACT (ავსტრალიის დედაქალაქის ტერიტორია) გახდა მეორე იურისდიქცია ავსტრალიაში 

რომელმაც დაუშვა პატიმრებისთვის ხანრგძლივი პაემანი. პატიმრები ასეთ პაემნებს იღებენ ყოველ ორ 

თვეში და ეს ყველაფერი წარმოდგენილია როგორც ერთგვარი ჯილდო კარგი მოქცევისთვის. ამ ვიზიტების 

დროს წყვილები უზრუნველყოფილნი არიან ყველანაირად, ისე რომ ჰქონდეთ ინტიმური კავშირი.61 

სასჯელაღსრულების მინისტრი ჯონ ჰარგვეასმა ინტერვიუში თქვა: „ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა 

რეციდივიზმის თავიდან აცილებისა არის აღდგენა იმ ურთიერთობის რომელიც აქვთ პატიმარს და მის 

პარტნიორს როდესაც ის გამოდის ციხიდან. იმ შემთხვევაში თუ ურთიერთობა ემოციურ დონეზე 

შენარჩუნდება პატიმრობის დროს, მაშინ აუცილებლად იქნება აღდგენილი ეს ოჯახი“.62 

პროფესორმა მაიკლ ლევიმ, რომელიც არის დირექტორი ავსტრალიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 2015 

წელს ხანგრძლივი პაემნების შესახებ განაცხადა: „მე ვხედავ ამას როგორც უფლებას, როგორც ადამიანის 

უფლებას და როგორც პარტნიორების უფლებას. ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს ძირითადი იდეა 

სასჯელაღსრულების სისტემის“. 63 

Trosin v. Ukraine64 

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ზოგადად პატიმრებს უფლება უნდა 

ჰქონდეთ ისარგებლონ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გარანტირებული ყველა 

ფუნდამენტური უფლებითა და თავისუფლებით. ამ უფლების ნებისმიერი შეზღუდვა გამართლებული 

უნდა იყოს საპატიო მიზეზით (ეს გამართლება უნდა მომდინარეობდეს უსაფრთხოების ინტერესებიდან). 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ამ მიმართულებით ავითარებს პრაქტიკას, რომელიც ხაზს 

უსვამს, რომ პატიმრების ფუნდამენტური უფლებების დაცვა, კონკრეტულად კი იმათი,  რომელიც 

მიმართული გარე-სამყაროსთან მათი კავშირის შენარჩუნებისკენ, ერთ-ერთი დამხმარე საშუალებაა მათი 

გათავისუფლების შემდეგ საზოგადოებაში რეინტეგრაციისთვის. 

წარმატებული რეაბილიტაციის პროცესი ხშირად დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა დონის კავშირს 

ინარჩუნებს პატიმარი გარე-სამყაროსთან. ეს აუცილებელია რათა გათავისუფლების შემდეგ მან თავი არ 

იგრძნოს იზოლირებულად და დანარჩენი საზოგადოებისგან გარიყულად. სასამართლოს წინაშე დაისვა 

შეკითხვა მოიცავს თუ არა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლი, რომელიც პირადი და 

ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლებას ეხება,  პატიმართა უფლებას შეინარჩუნონ კონტაქტი 

საკუთარ ოჯახებთან ხანგრძლივი პაემნის მეშვეობით. და თუკი მოიცავს, როგორია ამ უფლების 

გამოყენების ფარგლები, რა კრიტერიუმებით ფასდება მისი შეზღუდვა და რა ითვლება პროპორციულ 

ზომად. 

2013 წლის 23 თებერვლის გადაწყვეტილებაში Trosin V. Ukraine სასამართლომ იმსჯელა უვადო პატიმრობა 

მისჯილი მსჯავრდებულისთვის ხანგრძლივი პაემნის დროს დაწესებულ შეზღუდვებზე. სასამართლომ 

მიიჩნია, რომ ოჯახური ვიზიტების შეზღუდვა იყო არაპროპორციული, რადგანაც იგი არ 

                                                           
61 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < http://www.smh.com.au//breaking-news-national/act-to-allow-prison-conjugal-visits-

20090608-c0gu.html 
62 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < http://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/conjugal-visits-the-woman-who-

wants-australian-prisons-to-let-love-in/news-story/6fed878e0712a38b35da23fa5e4e1ac0 
63 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: < http://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/conjugal-visits-the-woman-who-

wants-australian-prisons-to-let-love-in/news-story/6fed878e0712a38b35da23fa5e4e1ac0 
64 მოამზადა ანა დოლიძემ.  



გამომდინარეობდა აუცილებლობიდან. აპლიკანტი მიუთითებდა, რომ ოჯახური ვიზიტების შეზღუდვა 

სიხშირის, ხანგრძლივობისა და პირთა რაოდენობის მიხედვით იყო გადაჭარბებული ღონისძიება.  

სასამართლომ აღნიშნა, რომ დაკავება, ან პიროვნების თავისუფლების სხვაგვარი შეზღუდვა თავისთავად 

მოიცავს მის პირად და ოჯახურ ცხოვრებაზე ლიმიტების დაწესებას. მაგრამ დაკავებული პირის 

უფლებების უმთავრესი ნაწილია მისი ოჯახური ცხოვრების უფლების პატივისცემა და ციხის 

ხელმძღვანელებმა საშუალება უნდა მისცენ და საჭიროების შემთხვევაში დაეხმარონ კიდეც მას ოჯახთან 

კონტაქტის შენარჩუნებაში.65 

ამ საქმეში აპლიკანტი ჩიოდა ოჯახური ვიზიტების დროს შიდა კანონმდებლობით დაწესებულ 

შეზღუდვებზე: (a) ვიზიტების სიხშირე და ხანგრძლივობა; (b) ადამიანითა რიცხვი, რომელთაც უფლება 

აქვთ დაესწრონ ვიზიტს; (c) ვიზიტებზე დაკვირვების მეთოდი. სასამართლომ დაადგინა, რომ ეს 

შეზღუდვები წარმოადგენს აპლიკანტის ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლებაში ჩარევას.  

სასამართლო დაეთანხმა იმ არგუმენტს, რომ ამგვარი ჩარევა კანონიერი იყო, რადგან ეფუძნებოდა 

სასჯელის აღსრულების შესახებ კანონის დებულებებს და ციხის წესებს. ჩარევას აგრეთვე მიესადაგება 

ლეგიტიმური მიზანი მე-8 მუხლის მეორე ნაწილის მიხედვით - უწესრიგობისა და კრიმინალის პრევენცია. 

მაგრამ  კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება თავად ის საკითხი, იყო თუ არა ამგვარი ჩარევა აუცილებელი 

დემოკრატიული საზოგადოებისთვის. 66 

ამ მიმართულებით სასამართლო აღნიშნავს, რომ 2010 წლის 16 თებერვლამდე შიდა კანონმდებლობის 

მიხედვით აპლიკანტს უფლება ჰქონდა ყოველ ექვს თვეში ერთხელ შეხვედროდა თავის ოჯახს. ამ თარიღის 

შემდეგ მას ჰქონდა ერთი შეხვედრა ყოველ სამ თვეში.  შეხვედრები არ შეიძლება გაგრძელებულიყო ოთხ 

საათზე დიდხანს. 67 

შიდა კანონმდებლობა აწესებდა ავტომატურ აკრძალვას სიხშირესა და ხანგრძლივობაზე სამუდამო 

პატიმრობა მისჯილი ყველა პატიმრისთვის. შესაბამისი ნორმები არ გვთავაზობდა არანაირ მოქნილ 

სისტემას, იმის განსასაზღვრად,  არის თუ არა ამგვარი მკაცრი შეზღუდვა შესაფერისი და აუცილებელი 

ყოველი ინდივიდუალური საქმისთვის.  

საბოლოოდ სასამართლომ მიიჩნია, რომ სახელმწიფომ არ მიიღო საჭირო ზომები, რათა უზრუნველეყო 

პატიმრისთვის გარე-სამყაროსთან კონტაქტის საშუალება. შეზღუდვების დაწესებისას კანონმდებელი არ 

შეეცადა აპლიკანტის პირადი ინტერესი შესაფერისად დაებალანსებინა საჯარო ინტერესთან. სასამართლომ 

აგრეთვე დაადგინა, რომ ამგვარი შეზღუდვა ოჯახური ვიზიტების სიხშირესა და სიგრძესთან 

დაკავშირებით არ იყო სამართლიანი და ამის გამო წარმოადგენდა კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევას. 68 

ალიევი უკრაინის წინააღმდეგ69 

საქმეში  ალიევი უკრაინის წინააღმდეგ, მომჩივანმა მიმართა ადამიანის უფლებათა ევროპულ 
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სასამართლოს, რომელმაც გამოიტანა საბოლოო გადაწყვეტილება 2003 წლის 29 ივლისს. 

ფაქტობრივი გარემოებების თანახმად, 1996 წლის 5 მარტს მომჩივანი - ალიევი დააკავა რუსეთის 

პოლიციამ, პირი მაშინვე გადაიყვანეს კრასნოდარის წინარსწარი პატიმრობის იზოლატორში.  1997 წლის 10 

თებერვალს ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაეს სასამართლოში ალიევს გამოუტანეს 

სასიკვდილო განაჩენი.  მაგრამ 2000 წლის 8 ივნისს უკრაინის კონსტიტუციის დებულებებიდან 

გამომდინარე განაჩენი შეიცვალა და ალიევს მიესაჯა უვადო თავისუფლების აღკვეთა. 

აღსანიშნავია, რომ სიკვდილმისჯილთა საკანში პატიმრის მონახულება ნათესავის მიერ შესაძლებელი იყო 

მხოლოდ და მხოლოდ თვეში ერთხელ 2 საათით ციხის თანამშრომლის თანდასწრებით. ამას გარდა, 

პატიმარს შეეძლო თვეში მხოლოდ ერთი წერილის გაგზავნა. 

1993 წლის წინასწარი პატიმრობის აქტის მე-12 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად,  დაკავებულის 

ნათესავებისთვის მისი მონახულება შესაძლებელია ციხის ადმინსიტრაციის თანხმობით, მაგრამ 

აუცილებელია გამომძიებლის წინასწარი წერილობითი თანხმობა. ამავე აქტის  მე-4 მუხლის მიხედვით 

ადვოკატი არ არის შეზღუდული, მას ნებისმიერ დროს შეუძლია თავისი დაცვის ქვეშ მყოფის მონახულება. 

ალიევის განცხადებით, მისი და მისი ცოლის მონახულების დრო შეადგენდა მხოლოდ და მხოლოდ 15-20 

წუთს. აგრეთვე ციხის ადმინისტრაცია არ რთავდა ალიევს ნებას ამ პერიოდში ესაუბრა ცოლთან მშობლიურ 

ენაზე. მომჩივანს პაემნის პერიოდშიც არ ხსნიდნენ ხელმბორკილებს. ამას გარდა, ციხის ადმინისტრაცია 

კრძალავდა მისი და მისი ცოლის ინტიმურ კონტაქტს მონახულებისას.  მომჩივანის ცოლმაც იგივე 

განაცხადა. აღნიშნული ფაქტი არც თავად ციხის ადმინისტრაციამ უარყო. 

სასამართლომ დაადგინა, რომ მსგავსი მონახულებების შეზღუდვა წარმოადგენს კონვენციის მე-8 მუხლით 

დაცულ სფეროში ჩარევას. შემდგომ სასამართლომ იმსჯელა, რომ პირის დაკავება თავიდანვე გულისხმობს 

მისი პირადი და ოჯახური უფლებების შეზღუდვას, მართალია, ციხის ადმინისტრაცია ყველანაირად უნდა 

ეცადოს რომ შეზღუდვა, რაც შეიძლება მცირე იყოს, მაგრამ ზოგიერთი ამგვარი შეზღუდვა აუცილებელია 

და ამგვარი შეზღუდვები არ ეწინააღმდეგება ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის დებულებებს. 

საბოლოოდ სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილი არ ჰქონდა კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევას, 

ვინაიდან დაწესებული შეზღუდვა კანონის პროპორციული იყო. 

Khoroshenko v. Russia70 

საქმეში Khoroshenko v. Russia ევროსასამართლომ იმსჯელა გრძელვადიან ვიზიტებთან დაკავშირებით. 

მომჩივანი დაიბადა 1968 წელს და ამჟამად სამუდამო სასჯელს იხდის რუსეთში. 1994 წელს ის დააკავეს 

ბანდიტიზმის, ძარცვის და დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობის გამო. 1995 წლის 13 ოქტომბერს 

პერმის რაიონულმა სასამართლომ დამნაშავედ სცნო მომჩივანი და მიუსაჯა სიკვდილით დასჯა. 1999 წლის 

19 მაისს რუსეთის პრეზიდენტმა მომჩივანს სიკვდილით დასჯა შეუმსუბუქა უვადო თავისუფლების 

აღკვეთით. 1999 წლის 8 ოქტომბერს მომჩივანი გადაიყვანეს სპეციალური რეჟიმის გამოსასწორებელ 

კოლონიაში. 1999 წლის 11 ოქტომბერს დაიწყო პირველი ათწლიანი სასჯელის მოხდა, 2009 წლის 11 

ოქტომბერს პირველი ათწლიანი სასჯელის მოხდის შემდეგ მომჩივანი გადაიყვანეს მკაცრი რეჟიმიდან 

ჩვეულებრივ რეჟიმზე.  

მომჩივანი ჩიოდა, რომ როდესაც ის პირველ ათწლიან სასჯელს იხდიდა მკაცრი რეჟიმის გამოსასწორებელ 
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კოლონიაში, შეზღუდვები ხანგრძლივ და მოკლე დროის მონახულებებზე იყო გადამეტებულად მკაცრი. 

მომჩივანის გადმოსახედით, ის ფაქტი რომ მონახულების სიხშირე, ხანგრძლივობა და ტიპი პირდაპირ 

გაწერილი იყო კანონით, შეუძლებელს ხდიდა გამოეყენებინათ ინდივიდუალური მიდგომა თითოეული 

პატიმრის საქმის გარემოებებზე. როგორც საქმის ფაქტობრივი გარემობებიდან იკვეთება, ამ ათი წლის 

განმავლობაში,  მომჩივანს წვდომა ჰქონდა მხოლოდ და მხოლოდ მოკლე ხნიან შეხვედრებზე თავის 

ნათესავებთან ყოველ ექვს თვეში ერთხელ, ამავდროულად შეხვედრები გრძელდებოდა არა უმეტეს ოთხი 

საათისა. მომჩივანს შეხვედრების დროს თავის მნახველებთან კომუნიკაცია შეეძლო მხოლოდ სპეციალური 

შუშის გამყოფის ან ლითონის ბარიერის საშუალებით, რა დროსაც ფიზიკური კონტაქტი, რა თქმა უნდა, 

შეუძლებელი იყო. მომჩივანი იყენებდა თავის უფლებას იმ სიხშირით როგორც შესაძლებელი იყო და 

ხვდებოდა თავის მშობლებს და ძმას, მათ საუბარს ისმენდა ზედამხედველიც. მომჩივანის მეგობრებსაც 

სურდათ შეხვედრა მომჩივანთან, მაგრამ ეს არ იყო ნებადართული ციხის ადმინისტრაციის მიერ. რაც 

შეეხება ხანგრძლივ შეხვედრებს, მომჩივანს ამ ათი წლის განმავლობაში სრულად ჰქონდა აკრძალული 

ხანგრძლივი შეხვედრები. 

მომჩივანი მიიჩნევდა, რომ მის ოჯახთან ურთიერთობის შენარჩუნება იყო ერთადერთი დამაკავშირებელი 

ხაზი მასსა და საზოგადოებას შორის, რაც არის ყველაზე ეფექტური საშუალება მსჯავრდებულის 

გამოსწორებისა. მომჩივანის თქმით ათი წლის განმავლობაში ხანგრძლივი შეხვედრების სრულმა 

აკრძალვამ  და მოკლე ხნიანი შეხვედრების მკაცრმა პირობებმა არაპროპორციული ეფექტი იქონია მის 

ოჯახის წევრებზე, განსაკუთრებით მოხუც მამაზე და შვილზე, რომელიც გაუცხოვდა მისგან.  

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიიჩნია, რომ ჯერ უნდა განისაზღვროს რამდენად იყო 

გამართლებული კანონის მიერ დაწესებული შეზღუდვები იმ მიზნის მისაღწევად რაც ექცევა კონვენციის 

მე-8 მუხლის მე-2 ნაწილის ქვეშ. სასამართლოს აზრით, ევროპის დონეზე, ეროვნული ხელისუფლებებს 

აქვთ ვალდებულება თავიდან აირიდონ ოჯახური კავშირების დანგრევა და უზრუნველყონ სამუდამო 

სასჯელის მქონე პატიმრებისთვის გონივრული ხარისხის კავშირების დამყარება მათ ოჯახებთან. 

შეხვედრები უნდა გაიმართოს იმ სიხშირით და ისეთი საშუალებით, როგორც შესაძლებელია. სასამართლო 

მიმოიხილავს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას და ასკვნის, რომ ზოგადად 

პატიმრები აგრძელებენ ფუნდამენტური უფლებებითა და თავისუფლებებით სარგებლობას და რომ 

პატიმარი თავისი სტატუსის გამო არ კარგავს  კონვენციით გათვალისწინებულ უფლებებს, მათ შორის 

პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლებასაც. სასამართლო ამ გადაწყვეტილებაში 

მიუთითებს აგრეთვე საერთაშორისო სამართლის დოკუმენტებსა და საერთაშორისო სასამართლოებისა და 

ტრიბუნალების პრაქტიკაზეც, რომელიც ყველა პატიმრისთვის მინიმალურ სტანდარტად აღიარებს მათ 

უფლებას ჰქონდეთ სათანადო ან საკმარისად გონივრული ხარისხის კონტაქტი თავიანთ ოჯახთან, 

განურჩევლად იმისა პატიმარი სამუდამო სასჯელს იხდის თუ სხვა ტიპის პატიმარია. სასამართლოს 

აზრით, განსახილველი კანონმდებლობა, რომელსაც ამ საქმესთან ჰქონდა კავშირი, არ ითვალისწინებდა 

ადეკვატურად პატიმრობაში მყოფი პირისა და მისი ოჯახის წევრების ინტერესებს.  

სასამართლოს განცხადებით მომჩივანის პირად და ოჯახურ ცხოვრებაში ჩარევა იყო არაპროპორციული იმ 

მიზნისთვის რაც ჰქონდა სახელმწიფოს. მთლიანმა აკრძალვამ ფიზიკური კავშირისა და დაცვის 

თანამშრომლის ყოფნამ შეხვედრებზე, შეუძლებელი გახადა მომჩივანს ახლო ურთიერთობა დაემყარებინა 

მის შვილთან და ასევე უარყოფითად იმოქმედა მის მოხუც მამასთან ურთიერთობაზეც.  

სასამართლომ საბოლოოდ მიიჩნია, რომ სადავო საშუალება ვერ იცავდა სამართლიან ბალანსს ერთი მხრივ 

მომჩივანის უფლებასა და მეორე მხრივ, სახელმწიფოს მიზანს შორის, შესაბამისად მოპასუხე სახელმწიფომ 



ამ მხრივ მის დისკრეციას გადააბიჯა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ 

მომჩივანს დაერღვა კონვენციის მე-8 მუხლით დაცული პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის 

უფლება. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.თანდართული დოკუმენტების სია 

 

ა. დოკუმენტები, რომლებიც სასურველია  ერთვოდეს  მოსაზრებას (გთხოვთ, მონიშნოთ შესაბამისი უჯრა) 

1. სადავო ნორმატიული აქტის ტექსტი.   

2. „სასამართლოს მეგობრის“ მოსაზრების ელექტრონული ვერსია.     

ბ. სხვა დოკუმენტები: 

 

1.       

2.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოსაზრების ავტორის ხელმოწერა:  თარიღი:      

 


