ავტორი: ანა ილურიძე

COVID-19 ის გავრცელების
საფრთხე პენიტენციურ დაწესებულებებში

საქართველოში COVID-19-ის გავრცელებისა და საგანგებო სიტუაციის
გამოცხადების ფონზე, ადამიანებს შეეზღუდათ მათი უფლებები და თავისუფლება.
განსაკუთრებით მოწყვლადი ვირუსის წინაშე ასაკიან და ქრონიკული დაავადებების
მქონე პირებთან ერთად, პატიმრები არიან. პენიტენციური სისტემისთვის, ვირუსის
გავრცელების პრევენციული მექანიზმების შემუშავება, გამოწვევაა და მოითხოვს
როგორც სამთავრობო, ასევე საზოგადოებრივ ჩართულობას შემდეგი მიზეზებიდან
გამომდინარე: საცხოვრისი ადგილების სიმჭიდროვის გამო,

დაავადების სწრაფი

გადაცემის რისკი ციხეებში მაღალია, რამაც შეძლება ფატალური შედეგი მოიტანოს.
COVID-19-ის გავრცელების შეკავების მცდელობები, საზოგადოებაში წარუმატებელი
იქნება, თუ ციხეებში არ გამკაცრდება პრევენციული ზომები და კონტროლის წესები.
საქართველოში განსხვავებით ბევრი ქვეყნისა, პენიტენციური სისტემის ჯანდაცვა
კომბინირებულია

იუსტიციისა

და

ჯანდაცვის

სამინისტროებს შორის. მათ შორის

თანამშრომლობა

და

მჭიდრო

ურთიერთობა,

გადამწყვეტი

იქნება

ვირუსის

გავრცელების პრევენციისთვის. ციხეში მყოფმა პატიმრებმა, ისედაც შეზღუდული
უფლებების

პირობებში,

შეიძლება

განსხვავებულად

იმოქმედონ

მიღებული

აკრძალვების და შეზღუდვების ფონზე.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის ოფისმა გამოაქვეყნა დროებითი
მითითებები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გავუმკლავდეთ კორონავირუსს ციხეებში და
სხვა სახის დაწესებულებებში, სახელწოდებით „მზადყოფნა, პრევენცია და კონტროლი
ციხეებსა და თავისუფლების აღკვეთის სხვა დაწესებულებებში COVID-19-ის პირობებში“.
დოკუმენტში მოცემული ძირითადი რეკომენდაციები ეხება შემთხვევების მართვასა და
პრევენციულ მიდგომებს. დოკუმენტში აღწერილი რეკომენდაციების დიდი ნაწილი,
გათვალისწინებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ ამოქმედებულ
განსაკუთრებულ პირობებში, რომელიც 30 მარტს კიდევ უფრო გამკაცრდა.
საქართველოს პენიტენციური ჯანდაცვის სისტემა არაერთი გამოწვევის წინაშეა,
რომელთაგანაც

COVID-19-ის

გავრცელების

პრევენციას,

განსაკუთრებით

ხელი

შეიძლება ამ ფაქტორებმა შეუშალოს - 1) ზოგიერთი დაწესებულების, სამედიცინო
განყოფილებაში მომუშავე სპეციალისტების დაბალმა კვალიფიკაციამ და პერსონალის
არასაკმარისმა რაოდენობამ;

2) საბჭოთა კავშირის დროინდელმა გაუმართავმა

ინფრასტრუქტურამ, რომელიც ისედაც არაერთ პრობლემას უქმნის პატიმართა
ჯანმრთელობას; 3) გადატვირთულმა საპატიმროებმა და 4) იმ მოცემულობამ, რომ
ციხეებში ადამიანების

ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორც წესი დარჩენილი

მოსახლეობისაზე უარესია, რაც ხშირად მათ უფრო დიდი რისკის წინაშე აყენებს ისეთი
ჩვევებისა და გარემოს გათვალისწინებით, როგორებიცაა სიგარეტის მოწევა, ჰიგიენის
ნორმების

დაუცველობა,

სტრესის

მიმართ

სუსტი

იმუნური

დაცვის

სისტემა,

არასრულფასოვანი კვება, ან უკვე არსებული დაავადებები.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 24 მარტის მონაცემებით, კორონავირუსი
გავრცელებულია

203

ქვეყანაში,

754,948

დადასტურებული

შემთხვევით.

საქართველომ COVID-19-ის გავრცელების დასაწყისშივე მიიღო გარკვეული ზომები
პატიმართა

დასაცავად.

იუსტიციის

სამინისტრომ

5

მარტს,

პენიტენციურ

დაწესებულებებში აამოქმედა განსაკუთრებული პირობები, რაც გულისხმობდა ციხეების
დეზინფექციასა და დაწესებულებებში შემსვლელი თანამშრომლების შემოწმებას. ასევე,
განსაკუთრებული პირობების მოქმედების პერიოდში, პენიტენციურ

დაწესებულებებში

შემსვლელი თანამშრომლების შემოწმებას. ასევე, განსაკუთრებული პირობების
მოქმედების

პერიოდში,

პენიტენციურ

ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს

სხვა

დაწესებულებებში

ახალშემოსულ

ბრალდებულებისგან/მსჯავრდებულებისგან

განცალკევებით ათავსებენ. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ დროულად მოხდა
პატიმართა ინფორმირება იტალიისგან განსხვავებით, სადაც მსგავს შეზღუდვებს 27
ციხეში ბუნტი მოჰყვა. ჯანდაცვის სპეციალისტები და საერთაშორისო ორგანიზაციები
პანდემიის პერიოდში, პატიმართა შეწყალების პრაქტიკის დანერგვის რეკომენდაციებს
გასცემენ. ირანმა 55 000

პატიმარს გადაუვადა სასჯელის მოხდა და დროებით ან

სრულად გაათავისუფლა ციხიდან. ამერიკის სხვადასხვა შტატებშიც იწყალებენ ვირუსის
მიმართ

მოწყვლად

ჯგუფში

შემავალ

პარტიმრებსა

(ხანდაზმული,

ქრონიკული

დაავადებების მქონე) და მათ ვისაც უახლოეს პერიოდში ემთხვევათ შეწყალება ან
უსრულდებათ სასჯელის ვადა. რა თქმა უნდა, მსგავსი რეკომენდაცია უკიდურესი
სიფრთხილით უნდა იქნას გამოყენებული და გათვალისწინებული იყოს საზოგადოების
უსაფრთხოების დაცვის რისკები.
აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო წლების განმავლობაში არაერთი პოზიტიური
ცვლილება განხორციელდა პენიტენციურ სისტემაში, თუმცა საკმარისი იქნება თუ არა
ისინი

ვირუსის

ცნობილი.

შეკავებისთვის,

დღეს

ძლიან

სავარაუდოდ

მნიშვნელოვანია

საზოგადოებისთვის
მსოფლიო

მალე

ჯანდაცვის

გახდება

ორგანიზაციის

რეკომენდაციების მოსმენა და ადრეული მომზადება.
ევროპის საბჭოს წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის
კომიტეტმა

(CTP)

გამოსცა

თავისუფლებააღკვეთილ
საინფორმაციო

და

პირთა

COVID-19-ის
მიმართ

რეკომენდაციების

გავრცელების

მოპყრობის

შემცველი

ძირითადი

კრებული,

პირობებში
პრინციპები.

რომელიც

ციხის

საერთაშორისო რეფორმამ რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა, ეხება COVID-19-ის
გავრცელების შეკავებისას, პატიმართა უფლებების დაცვის
სტანდარტებსა და საერთაშორისო პრაქტიკას. ორივე დოკუმენტი ძირითადად ხაზს
უსვამს ისეთ საკითხს როგორიცაა, პატიმართა ჯანმრთელობის დაცვის მნიშვნელობა
მათი უფლებების დარღვევის გარეშე. საკარანტინო პირობებშიც კი უნდა გვახსოვდეს
რამდენიმე გადამწყვეტი ფაქტორი, რომელიც ზღვარს იცავს პატიმართა უფლებების
დარღვევასა და მათი ჯანმრთელობის დაცვას შორის. პანდემიის შეკავების სტრატეგია
უნდა იყოს ყოვლისმომცველი და გამჭირვალე, ის უნდა ემსახურებოდეს დაავადების

გავრცელების პრევენციის მიზნებს და არ უნდა იქცეს დასჯის ინსტრუმენტად.
პატიმარებისთვის მნიშვნელოვანია წვდომა ჰქონდეთ მიმდინარე მოვლენებზე და
სრულად ინფორმირებულნი იყვნენ მათთვის გასაგებ ენაზე, ყველა გადაწყვეტილების
შესახებ, რომელიც პირადად მათ ეხებათ. პატიმართა ცალკეული განაწილება და
იზოლაცია,

უნდა

იყოს

უკიდურესი

ზომა

პრევენციისთვის

და

მნიშვნელოვანია

საჭიროების შემთხვევაში, არ შეეზღუდოთ ადვოკატთან ან უფლებების დამცველ
სამონიტორინგო უწყებებთან კონტაქტი.
მიუხედავად იმისა, რომ პენიტენციურ სისტემაში უკვე გადაიდგა ნაბიჯები
COVID-19-ის

შესაკავებლად,

მნიშვნელოვანია

გავითვალისწინოთ

ყველა

საერთაშორისო რეკომენდაცია, როგორც პენიტენციურ სისტემასთან მიმართებით, ისე
ზოგადად. პატიმართა სასჯელის გადავადება ან შეწყალება, გამოყენებული უნდა იქნას
ადამიანის უფლებების და საზოგადოების ინტერესების დაცვის გათვალისწინებით.

