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შესავალი 

1. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (შემდგომში - საია) წინამდებარე 
ალტერნატიული მოსაზრებები ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 
მახარაძის და სიხარულიძის ჯგუფის საქმეებზე მიღებული გადაწყვეტილებებისა და 
განჩინებების აღსრულების მდგომარეობას შეეხება. აღნიშნულ დოკუმენტში საია აფასებს 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ გადაწყვეტილებების/განჩინებების 
გამოტანიდან დღემდე მათი აღსრულების მიზნით გატარებულ ზოგად ღონისძიებებს და 
დამატებით, მიუთითებს იმ ზოგად ზომებზე, რომელთა გატარებაც, ჩვენი აზრით, 
აუცილებელია გადაწყვეტილებებისა და განჩინებების ეფექტიანად აღსასრულებლად. 
წარმოდგენილი მოსაზრებები ასევე შეეხება სახელმწიფოს მიერ 2 საქმესთან (მაისურაძე 
საქართველოს წინააღმდეგ და ძებნიაური საქართველოს წინააღმდეგ) დაკავშირებით 
გატარებული ინდივიდუალური ღონისძიებების შეფასებას.  

 

I. მახარაძის და სიხარულიძის ჯგუფის საქმეების მოკლე მიმოხილვა 

1.1 მახარაძე და სიხარულიძე საქართველოს წინააღმდეგ (№ 35254/07, 2011 წლის 21 ნოემბრის 
გადაწყვეტილება) 

2. საქმე1 შეეხება სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში პირველი მომჩივნის, ნიკო 
მახარაძის მიმართ მეტად მდგრადი ტუბერკულოზის ადეკვატური მკურნალობის 
ნაკლებობას, რამაც 2009 წელს მისი სიკვდილი გამოიწვია და ასევე მის გარდაცვალებაზე 
ჩატარებული გამოძიების არაეფექტიანობას. 

3. ევროპულმა სასამართლომ 2011 წლის 22 ნოემბრის გადაწყვეტილებით ადამიანის 
უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-2 მუხლის დარღვევა დაადგინა, რადგან 
საქართველომ მისი პოზიტიური ვალდებულების მიუხედავად ვერ უზრუნველყო 
პატიმრის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დაცვა ციხეში. გადაწყვეტილებაში 
სასამართლომ რამდენიმე საკითხზე გაამახვილა ყურადღება:  

• შესაბამისმა უწყებებმა დროულად არ ჩაატარეს მგრძნობელობის ლაბორატორიული 
ტესტები, რათა შეემოწმებინათ ავადმყოფის მიკრობაქტერიის მგრძნობელობა SLD 
მედიკამენტების მიმართ და ამასთან, მას შემდეგ, რაც დადგინდა, რომ პაციენტის 
მკურნალობა ამ მედიკამენტებით შესაძლებელი იყო, პაციენტისათვის არ მოხდა SLD 
მედიკამენტების დროულად მიწოდება. დამატებით, სახელმწიფომ არ უზრუნველყო, 
რომ ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო საჭირო მედიკამენტების ავადმყოფისათვის 
მიცემა განხორციელებულიყო სპეციალურად მომზადებული მედიკოსების მკაცრი 
მეთვალყურეობის ქვეშ.  

• გაურკვეველი იყო სამედიცინო პერსონალი სახელმძღვანელო პრინციპების 
შესაბამისად2 შეეცადა თუ არა, დაედგინა, ხომ არ იყო პაციენტის მხრიდან შიმშილის 
დაწყება დაკავშირებული მაგალითად, SLD-ს მიღებით გამოწვეულ ფსიქიკურ 
აშლილობასთან. ამ საკითხის გასარკვევად არც ფსიქოლოგიური ან ფსიქიატრიული 
გამოკვლევა ჩაატარა.   

                                                           
1Makharadze and Sikharulidze v. Georgia, no. 35254/07, 22.11.2011; 
2 იქვე, იხ. §§ 48 და 78; 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107546
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• ეროვნულმა სასამართლოებმა სათანადოდ არ შეაფასეს ავადმყოფის ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის თავსებადობა მისი პატიმრობის განგრძობადობის შესაბამის 
ელემენტებთან.  

4. სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ მოცემულ საქმეზე არ ჩატარებულა ეფექტიანი გამოძიება 
და მკურნალი ექიმების ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის საკითხი არ გამხდარა 
დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და საფუძვლიანი გამოძიების საგანი.  

 

1.2 ჩქოტუა და არქანია საქართველოს წინააღმდეგ (№ 60909/08, 2014 წლის 11 ნოემბრის 
განჩინება) 

5. საქმე3 შეეხება სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში პირველი მომჩივნის, თენგიზ 
ჩქოტუას მიმართ ციხეში ტუბერკულოზის არასათანადო მკურნალობის ჩატარებას, რამაც 
2009 წელს მისი სიკვდილი გამოიწვია და მომჩივნის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით 
წარმოებული გამოძიების არაეფექტიანობას.  

6. 2013 წელს მხარეებს შორის მეგობრული მორიგება შედგა, რომლის თანახმადაც, 
სახელმწიფომ სიცოცხლის უფლების დარღვევა აღიარა პატიმრისათვის სამედიცინო 
მკურნალობის გაწევის ნაკლებობისა და გარდაცვალებასთან დაკავშირებით გამოძიების 
არაეფექტიანობის გამო. დამატებით, სახელმწიფომ ეფექტიანი გამოძიების ჩატარების 
ვალდებულება აიღო. 2014 წლის 20 მაისის განჩინებით ევროპულმა სასამართლომ საქმე 
განსახილველ საქმეთა სიიდან ამორიცხა. 

 

1.3 ძებნიაური საქართველოს წინააღმდეგ (№ 67813/11, 2014 წლის 9 სექტემბრის განჩინება) 

7. საქმე4 შეეხება შპს სამკურნალო კომბინატის სათანადო და უსაფრთხო ფუნქციონირების 
ნაკლებობის შედეგად 2005 წელს მომჩივნის შვილის, გიორგი ძებნიაურის გარდაცვალებას 
და ამ ფაქტზე წარმოებული გამოძიების არაეფექტიანობას.  

8. ევროპული სასამართლოს წინაშე წარდგენილი ცალმხრივი დეკლარაციით სახელმწიფომ 
შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების ინსპექციისას სალიცენზიო პირობებთან 
დაკავშირებით გამოვლენილი ხარვეზების გათვალისწინებით, აღიარა შპს სამედიცინო 
კომბინატში მომჩივნის შვილის მკურნალობის დროს დაშვებული გარკვეული ხარვეზები 
და ძებნიაურის სიცოცხლის მოსპობის ფაქტზე გამოძიების ნაკლოვანებები, რამაც 
კონვენციის მე-2 მუხლიდან გამომდინარე სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულებების 
დარღვევა გამოიწვია. იქიდან გამომდინარე, რომ მომჩივანი დაეთანხმა შემოთავაზებულ 
პირობებს (კომპენსაციის მიღებაზე პრინციპული უარი განაცხადა), 2014 წლის 9 

                                                           
3 Chkotua and Arkania v. Georgia, no. 60909/08, 20.05.2014; 
4Dzebniauri v. Georgia, 67813/11, 09.09.2014; საიას განცხადება „საიას საჩივრის საფუძველზე 
საქართველოს ხელისუფლებამ ევროპული სასამართლოს წინაშე პაციენტის სიცოცხლის უფლების 
დარღვევა აღიარა,“ 14.10.2014, ხელმისაწვდომია: https://gyla.ge/ge/post/saias-sachivris-safudzvelze-
saqartvelos-khelisuflebam-evropuli-sasamartlos-tsinashe-pacientis-sicockhlis-uflebis-darghveva-aghiara-
82#sthash.8VR75CMt.dpbs,[19.03.2020]; 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144949
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146983
https://gyla.ge/ge/post/saias-sachivris-safudzvelze-saqartvelos-khelisuflebam-evropuli-sasamartlos-tsinashe-pacientis-sicockhlis-uflebis-darghveva-aghiara-82#sthash.8VR75CMt.dpbs
https://gyla.ge/ge/post/saias-sachivris-safudzvelze-saqartvelos-khelisuflebam-evropuli-sasamartlos-tsinashe-pacientis-sicockhlis-uflebis-darghveva-aghiara-82#sthash.8VR75CMt.dpbs
https://gyla.ge/ge/post/saias-sachivris-safudzvelze-saqartvelos-khelisuflebam-evropuli-sasamartlos-tsinashe-pacientis-sicockhlis-uflebis-darghveva-aghiara-82#sthash.8VR75CMt.dpbs
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სექტემბერს, ევროპულმა სასამართლომ საქმე ამორიცხა კონვენციის 39-ე მუხლის 
საფუძველზე, როგორც მეგობრული მორიგება. 

1.4 მაისურაძე საქართველოს წინააღმდეგ (№ 44973/09, 2018 წლის 20 დეკემბრის 
გადაწყვეტილება) 

9. საქმე5 შეეხება სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მომჩივნის შვილის, გიორგი 
ტოროშელიძის მიმართ ტუბერკულოზის ადეკვატური მკურნალობის ნაკლებობას, რამაც 
2009 წელს მისი სიკვდილი გამოიწვია და ასევე მის გარდაცვალებაზე ჩატარებული 
გამოძიების არაეფექტიანობას. 

10. ევროპულმა სასამართლომ 2018 წლის 20 დეკემბრის გადაწყვეტილებით კონვენციის მე-2 
მუხლის (სიცოცხლის უფლება) დარღვევა დაადგინა. სასამართლოს განმარტებით, DOTS+ 
პროგრამით მკურნალობის ხანგრძლივი დროით დაგვიანება, მითუმეტეს იმ პირობებში, 
როცა დაავადება სწრაფად პროგრესირებადი იყო, არ შეიძლებოდა, გამართლებული 
ყოფილიყო მედიკამენტების მიმართ მგრძნობელობის დასადგენად დანიშნული ტესტის 
შედეგების გვიან მიღებით, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, როდესაც 
შეიძლებოდა აღნიშნული ტესტის უფრო ადრე დანიშვნა.  

11. სასამართლომ დაადგინა, რომ გამოძიების დაწყებამ განზრახ მკვლელობის 
კვალიფიკაციით, ანუ დანაშაულის, რომელიც მტკიცების უფრო მაღალი სტანდარტით 
ხასიათდება, მნიშვნელოვნად შეზღუდა გამოძიების ფარგლები და გავლენა იქონია 
შესაძლო დამნაშავეების იდენტიფიცირების შესაძლებლობაზე. სასამართლომ ასევე 
დაადგინა, რომ გამოძიების ფარგლებში საგამოძიებო დეპარტამენტის მხრიდან დაშვებულ 
იქნა მნიშვნელოვანი ხარვეზები, მათ შორის, დეპარტამენტმა არ გამოიკვლია, რამდენად 
იყო შესაძლებელი ექიმების მხრიდან მეორე ხარისხის მედიკამენტების მიმართ 
მგრძნობელობის ტესტის უფრო ადრეულ ეტაპზე დანიშვნა, მითუმეტეს იმ პირობებში, 
როცა ტოროშელიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ყოველდღიურად უარესდებოდა, და 
რით იყო განპირობებული „DOTS+“-ის პროგრამით მკურნალობის დაწყება მეორე ტესტის 
შედეგების მიღებიდან 24 დღის დაგვიანებით. 

 

II. ინფორმაცია სახელმწიფოს მიერ გატარებული ინდივიდუალური ღონისძიებების შესახებ 

12. საქმეებზე მაისურაძე საქართველოს წინააღმდეგ და ძებნიაური საქართველოს წინააღმდეგ 
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებასა და განჩინებაზე 
ზედამხედველობას ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი ახორციელებს. აღნიშნული 
გადაწყვეტილების და განჩინების აღსრულებას ასევე, ზედამხედველობს საქართველოს 
პარლამენტი პარლამენტის რეგლამენტით განსაზღვრული მანდატის ფარგლებში. 

 

                                                           
5Maisuradze v. Georgia, no. 44973/09, 20.12.2018; საიას განცხადება „ევროპულმა სასამართლომ გიორგი 
ტოროშელიძის სიცოცხლის უფლების დარღვევაში საქართველო პასუხისმგებელ სახელმწიფოდ ცნო,“ 
26.12.2018, ხელმისაწვდომია, https://gyla.ge/ge/post/evropulma-sasamartlom-giorgi-toroshelidzis-sicockhlis-
uflebis-darghvevashi-saqartvelo-pasukhismgebel-sakhelmtsifod-cno#sthash.HUgkjuOZ.dpbs, [18.03.2020]; 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188400
https://gyla.ge/ge/post/evropulma-sasamartlom-giorgi-toroshelidzis-sicockhlis-uflebis-darghvevashi-saqartvelo-pasukhismgebel-sakhelmtsifod-cno#sthash.HUgkjuOZ.dpbs
https://gyla.ge/ge/post/evropulma-sasamartlom-giorgi-toroshelidzis-sicockhlis-uflebis-darghvevashi-saqartvelo-pasukhismgebel-sakhelmtsifod-cno#sthash.HUgkjuOZ.dpbs
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2.1. ძებნიაური საქართველოს წინააღმდეგ  

13. აღნიშნულ საქმეზე საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ გატარებული ზომების 
შესახებ ინფორმაცია მინისტრთა კომიტეტის წინაშე 2017 წლის 31 მარტს წარადგინა.6  

14. წარდგენილ კომუნიკაციაში სახელმწიფომ აღნიშნა, რომ ვინაიდან ცალმხრივი 
დეკლარაცია არ შეიცავდა მკაფიო ჩანაწერს სახელმწიფოს მიერ გასატარებელი 
ინდივიდუალური ღონისძიების შესახებ, კერძოდ, გამოძიების წარმოების ან სხვა პირობის 
შესახებ, მას რაიმე სახის ღონისძიების გატარების ვალდებულება არ გააჩნდა. ამასთან, 
სახელმწიფოს განმარტებით, ამ პირობებში მას სამოქმედო გეგმის/ანგარიშის წარდგენაც არ 
ევალებოდა. ამავე კომუნიკაციით, სახელმწიფომ კომიტეტს სთხოვა დაეხურა საქმის 
აღსრულების განხილვა.7  

15. სახელმწიფოს მოთხოვნის მიუხედავად, მინისტრთა კომიტეტმა საქმის განხილვა 
გააგრძელა და 2020 წლის 16 მარტს კომიტეტმა მთავრობას განახლებული ინფორმაციის 
წარდგენა მოსთხოვა.  

16. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018, 2019 და 2020 წლის ანგარიშებში ერთი და 
იგივე ინფორმაცია აქვს წარდგენილი აღნიშნულ საქმეზე გატარებული ინდივიდუალური 
ღონისძიებების შესახებ. კერძოდ, წარდგენილი ინფორმაციის თანახმად, 2016 წლის 11 
მარტიდან სისხლის სამართლის საქმეს თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი  
სისხლის სამართლის კოდექსის 342-ე მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული 
დანაშაულის ნიშნებით იძიებს. ანგარიშში მოცემული ინფორმაციის თანახმად, საქმეზე 
გამოიკითხნენ შესაბამისი მოწმეები, ასევე არაერთხელ ჩატარდა კომისიური სასამართლო-
სამედიცინო ექსპერტიზა, რომელსაც დაევალა გადაეწყვიტა საკითხი, თუ რამდენად 
სწორად და კვალიფიციურად მიმდინარეობდა გიორგი ძებნიაურის მკურნალობა 
(ოპერაციები) და რა გახდა მისი გარდაცვალების მიზეზი. ექსპერტიზის დასკვნების 
თანახმად, გიორგი ძებნიაურს ოპერაციის ჩატარებამდე დიაგნოზი სწორად დაესვა და 
ჩატარებულ მკურნალობაში შეცდომები დაშვებული არ ყოფილა.“8 ამჟამად საქმეზე 
გამოძიება ოფიციალურად ისევ გრძელდება. 

 

2.2. მაისურაძე საქართველოს წინააღმდეგ  

17. მინისტრთა კომიტეტის საიტზე არსებული ინფორმაციიდან, არ იკვეთება სახელმწიფომ 
კომიტეტის წინაშე წარადგინა თუ არა ინფორმაცია გატარებული ინდივიდუალური 
ღონისძიებების შესახებ.  

18. პარლამენტის წინაშე იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილი ინფორმაციის 
თანახმად, ტოროშელიძის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება ევროპული სასამართლოს 
გადაწყვეტილების საფუძველზე 2019 წლის 29 მარტს განახლდა და მას შემდეგ გამოძიებას 
საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი აწარმოებს სისხლის 

                                                           
6 ხელმისაწვდომია: http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-5840, [08.04.2020]; 
7 ხელმისაწვდომია: http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2017)385E, [08.04.2020]; 
8 2019 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების შესახებ (მიმდინარე საქმეები), 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, 2020, 158, https://info.parliament.ge/#law-drafting/20249, 
[23.04.2020]; 

http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-5840
http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2017)385E
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20249
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სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით. მთავრობის ინფორმაციით, გამოძიების ფარგლებში 
ჩატარდა გარკვეული საგამოძიებო მოქმედებები და დამატებით, გაგრძელდებოდა სხვა 
საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება.9 

 

III. ინდივიდუალური ღონისძიების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარვეზები 

3.1. ძებნიაური საქართველოს წინააღმდეგ  

19. ჯერ კიდევ 2013 წლიდან მომჩივანი აქტიურად მიმართავდა საგამოძიებო ორგანოებს და 
მოითხოვდა გამოძიების დაწყებას სისხლის სამართლის კოდექსის 342-ე (სამსახურებრივი 
გულგრილობა) მუხლის საფუძველზე და გამოძიების ფარგლებში გიორგი ძებნიაურის 
გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმის მწარმოებელი 
პროკურორის და გამომძიებლის ქმედებების შესწავლას და მათი პასუხისმგებლობის 
დადგენას.  

20. სწორედ მომჩივნის არაერთი მიმართვის შედეგს წარმოადგენს 2016 წლის მარტში 
გამოძიების დაწყება სისხლის სამართლის კოდექსის 342-ე მუხლის საფუძველზე. უნდა 
აღინიშნოს, რომ დაწყებული გამოძიების ფარგლებში შესწავლის საგანს წარმოადგენს 
პროკურორის და გამომძიებლის მხრიდან შესაძლო დანაშაულის ჩადენა და არა გიორგი 
ძებნიაურის მკურნალი ექიმის მხრიდან შესაძლო გადაცდომის საკითხის შესწავლა 
(მკურნალი ექიმის მხრიდან სავარაუდო დანაშაულის ჩადენის ფაქტს საგამოძიებო ორგანო 
სწავლობდა 2005 წელს სისხლის სამართლის კოდექსის 116-ე მუხლით დაწყებული 
გამოძიების ფარგლებში, თუმცა, აღნიშნულ საქმეზე ხანდაზმულობის ვადა გავიდა).  

21. იუსტიციის სამინისტრო წარდგენილ ანგარიშში აპელირებს, რომ გამოძიების ფარგლებში 
ჩატარდა არაერთი კომისიური სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზა. თუმცა, ამ კუთხით 
უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ექსპერტიზები 2005 – 2011 წლებშია ჩატარებული და არა 
განახლებული გამოძიების ფარგლებში. ამასთან, ექსპერტიზის დასკვნებზე მითითებით, 
სამინისტრო აღნიშნავს, რომ გიორგი ძებნიაურს ოპერაციის ჩატარებამდე დიაგნოზი 
სწორად დაესვა და ჩატარებულ მკურნალობაში შეცდომები დაშვებული არ ყოფილა. 
თუმცა, როგორც 2006 წლის ექსპერტიზის დასკვნაში, ასევე, სამედიცინო საქმიანობის 
რეგულირების სააგენტოს 2011 წლის დასკვნაშია აღნიშნული, მკურნალი ექიმის მიერ 
ჩატარებული მკურნალობა შეიცავდა დარღვევებს. დასკვნები, დამატებით, მიუთითებს, 
რომ მკურნალ ექიმს ოპერაციამდე კონსერვატიული მკურნალობა უნდა ჩაეტარებინა 
პაციენტისთვის და განესაზღვრა სამედიცინო ჩარევის ტაქტიკა. მიუხედავად იმისა, რომ 
საქმეში არსებობდა არაერთი მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებდა 
მკურნალი ექიმის მხრიდან გადაცდომის ჩადენას, საქმის პროკურორმა და გამომძიებელმა 
არ გაატარეს სათანადო მოქმედებები და გამოძიება ხელოვნურად გააჭიანურეს. 
აღნიშნული ცალსახად მიუთითებს მათი მხრიდან გულგრილობაზე. შესაბამისად, 
მნიშვნელოვანია, საგამოძიებო ორგანოებმა დროულად გაატარონ ყველა საჭირო 
ღონისძიება და დაადგინონ შესაბამისი პირების პასუხისმგებლობა, რათა თავიდან 
აირიდონ ამ გამოძიების გაჭიანურება და მომჩივნის უფლებების ხელახალი შელახვა.  

                                                           
9 2019 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების შესახებ (მიმდინარე საქმეები), 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, 2020, 73; 
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22. გარდა ამისა, როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, ძებნიაურის საქმის გამოძიებასთან 
დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტროს ერთი და იგივე შინაარსის ინფორმაცია აქვს 
წარდგენილი ბოლო წლებში. აღნიშნული ერთი მხრივ, მიუთითებს, რომ არ ხდება 
დამატებით ახალი საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება და მეორე მხრივ, ადასტურებს, 
რომ მნიშვნელოვანია, პარლამენტმა და შესაბამისმა კომიტეტებმა ზედმიწევნით 
შეისწავლონ იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილი ინფორმაცია და უფრო 
დეტალური რეკომენდაციები გასცენ ინდივიდუალური საქმეების, მათ შორის, 
ძებნიაურის საქმის აღსრულებასთან დაკავშირებით. 

 

3.2. მაისურაძე საქართველოს წინააღმდეგ  

23. 2020 წლის 16 მარტს საიამ წერილით მიმართა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას, 
რომლითაც გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია და მომჩივნისთვის 
დაზარალებულის უფლებამონაცვლის სტატუსის მინიჭება მოითხოვა. დამატებით, საია 
ასევე ითხოვდა გამოძიების წარმართვას სისხლის სამართლის კოდექსის 342-ე 
(სამსახურებრივი გულგრილობა) ან/და 3421-ე (სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 
მოსამსახურის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურში დადგენილი წესის 
დარღვევა) მუხლებით, რადგან იმ პირობებში, როდესაც ევროპულმა სასამართლომ 
დაადგინა, რომ განზრახ მკვლელობის (სსკ 108-ე მუხლი) კვალიფიკაციით გამოძიების 
წარმოება ზღუდავდა გამოძიების ფარგლებს, მნიშვნელოვანი იყო გამოძიების გაგრძელება 
არ მომხდარიყო იგივე კვალიფიკაციით.  

24. სამინისტროს მიერ პარლამენტში წარდგენილმა ანგარიშმა, ასევე, საგამოძიებო 
ორგანოებთან ჩვენმა კომუნიკაციამ გარკვეული ხარვეზები გამოავლინა ინდივიდუალური 
ზომების ფარგლებში გატარებული ღონისძიებების შესახებ.  

25. ევროპული სასამართლოს ცალსახად მითითების მიუხედავად,  რომ გამოძიების დაწყებამ 
განზრახ მკვლელობის კვალიფიკაციით (დანაშაულის, რომელიც მტკიცების უფრო 
მაღალი სტანდარტით ხასიათდება), მნიშვნელოვნად შეზღუდა გამოძიების ფარგლები და 
გავლენა იქონია შესაძლო დამნაშავეების იდენტიფიცირების შესაძლებლობაზე,10 
სახელმწიფომ გამოძიება ისევ ამ მუხლით განაახლა. სამწუხაროდ, საგამოძიებო 
ორგანოებმა არც საიას დასაბუთებული მოთხოვნა გაითვალისწინეს. შესაბამისად, 
იდენტური კვალიფიკაციით გამოძიების წარმოება ვერ ჩაითვლება ეფექტიან გამოძიებად, 
რადგან სასამართლოს მიერ დადგენილი დარღვევა განახლებული გამოძიების 
ფარგლებშიც არ აღმოფხვრილა.  

26. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ 
პარლამენტის წინაშე წარდგენილი ინფორმაციიდან არ იკვეთება, განახლებული 
გამოძიების ფარგლებში გამოკვლეულ იქნა თუ არა, რამდენად იყო შესაძლებელი ექიმების 
მხრიდან მეორე ხარისხის მედიკამენტების მიმართ მგრძნობელობის ტესტის უფრო 
ადრეულ ეტაპზე დანიშვნა, მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ტოროშელიძის 
ჯანმრთელობის მდგომარეობა ყოველდღიურად უარესდებოდა, და რით იყო 
განპირობებული „DOTS+“-ის პროგრამით მკურნალობის დაწყება მეორე ტესტის 
შედეგების მიღებიდან 24 დღის დაგვიანებით. საიას მოთხოვნის მიუხედავად, აღნიშნული 

                                                           
10 Maisuradze v. Georgia, no. 44973/09, 20.12.2018, §  55; 
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კითხვები ასევე, პასუხგაუცემელი დარჩა. ამ საკითხების გამოკვლევა მოცემულ საქმეში 
გამოძიების ეფექტიანობისთვის მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედია. შესაბამისად, მათი 
ჩაუტარებლობა ასევე, კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს წარმოებული გამოძიების 
ეფექტიანობას. 

27. დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ ევროპული სასამართლოს მიერ კარგად 
დამკვიდრებული პრაქტიკის მიუხედავად, გარდაცვლილი ტოროშელიძის დედა ამ 
დრომდე არ არის ეფექტიანად ჩართული მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში. კერძოდ, მას 
დღემდე არ მინიჭებია დაზარალებულის უფლებამონაცვლის სტატუსი, რომელიც მას 
სისხლის სამართლის საქმის მასალების შესწავლის საშუალებას მისცემდა.  

 

IV. ინფორმაცია სახელმწიფოს მიერ გატარებული ზოგადი ღონისძიებების შესახებ 

4.1. სახელმწიფოს მიერ მინისტრთა კომიტეტისა და პარლამენტის წინაშე წარდგენილი 
ინფორმაცია  

28. მინისტრთა კომიტეტის ვებ-გვერდზე არ იძებნება ინფორმაცია სახელმწიფოს მიერ 
აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებით გატარებული ზოგადი ღონისძიებების შესახებ.  

29. მახარაძის და სიხარულიძის საქმის აღსრულებასთან დაკავშირებით, პარლამენტის წინაშე 
წარდგენილ ანგარიშებში11 სახელმწიფო აღნიშნავს, რომ ღავთაძის, პოღოსიანის, მინდაძის, 
ჯელაძისა და ილდანის საქმეები უკავშირდებოდა სასჯელაღსრულების სისტემაში 2006-
11 წლებში ჰეპატიტითა და ტუბერკულოზით დაავადებულ პატიმართა მკურნალობის 
პროცესში გამოვლენილ ნაკლოვანებებს, რაც საქართველოში სისტემურ პრობლემას 
წარმოადგენდა. თუმცა, სამინისტროს განმარტებით, სასჯელაღსრულების სისტემაში 
ფუნდამენტური რეფორმები გატარდა, რაც ევროპის საბჭოს მიერ 2014 წლის 12 ნოემბერს 
დადებითად შეფასდა და ეს საქმეები მინისტრთა კომიტეტის საბოლოო რეზოლუციით 
დახურულად გამოცხადდა. ამასთან, 2019 წლის 13 ნოემბერს მინისტრთა კომიტეტის მიერ 
საქართველოს წინააღმდეგ არსებული საქმეები: მირზაშვილი, მესხიძე, კიკალიშვილი, 
რომლებიც სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ადეკვატური სამედიცინო 
მკურნალობის ნაკლებობას შეეხებოდა, დახურულად გამოცხადდა, რაც იუსტიციის 
სამინისტროს შეფასებით იმაზე მიუთითებს, რომ ის ხარვეზები, რომლებიც 2012 წლამდე 
პატიმართა მკურნალობის კუთხით არსებობდა, დღეისთვის მოგვარებულია.12 დამატებით 
სამინისტრო მიუთითებს, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში ტუბერკულოზის მართვა 
სისტემაში სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო მომსახურების ეკვივალენტურია და 
საგრძნობლად შემცირებულია ახალი შემთხვევების რაოდენობა (2013 წელს - 59 შემთხვევა, 

                                                           
11 2019 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების შესახებ (მიმდინარე საქმეები), 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, 2020, 73-4; ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
მიერ საქართველოს მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების შესახებ 2018 
წლის ანგარიში (მიმდინარე საქმეები), ხელმისაწვდომია: 
https://info.parliament.ge/file/1/BillPackageContent/16876?, [08.04.2020]; იხ. ასევე დოკუმენტის პირველი 
ნაწილი: https://info.parliament.ge/file/1/BillPackageContent/16875?, [08.04.2020]; 
12 2019 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების შესახებ (მიმდინარე საქმეები), 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, 2020, 76; 

https://info.parliament.ge/file/1/BillPackageContent/16876
https://info.parliament.ge/file/1/BillPackageContent/16875
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2018 წელს - 44 შემთხვევა, 2019 წელს - 33).13 შესაბამისად, იუსტიციის სამინისტროს 
განმარტებით, პატიმართა მკურნალობის კუთხით 2012 წლამდე არსებული ხარვეზები 
აღმოფხვრილია.  

V. ზოგადი ღონისძიებების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარვეზები  
30. საქართველოს პენიტენციურ დაწესებულებებში სამედიცინო მომსახურების მიღების 

თვალსაზრისით ბოლო წლებში სახელმწიფომ არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება 
გაატარა, რაც მისასალმებელია. თუმცა, ამ მიმართულებით კვლავ იკვეთება გარკვეული 
ხარვეზები, რაც უარყოფითად ისახება პატიმრებისთვის სათანადო სამედიცინო 
მომსახურების მიღების კუთხით. შესაბამისად, ქვემოთ მიმოვიხილავთ იმ პრობლემებს, 
რომელიც უშუალოდ ვლინდება ტუბერკულოზის მკურნალობის კუთხით, ასევე, სხვა 
ზოგად ხარვეზებს, რომლებიც გავლენას ახდენს მათ შორის ტუბერკულოზით 
დაავადებული პატიმრების სათანადო მკურნალობაზე. სამედიცინო მომსახურების 
მიღების გარდა, პრობლემას წარმოადგენს პენიტენციურ დაწესებულებებში არასათანადო 
მკურნალობის ფაქტების გამოძიების დროს საგამოძიებო ქვემდებარეობის საკითხი, 
რომელიც ქვემოთ დეტალურად იქნება მიმოხილული.  

31. გარდა ამისა, გარკვეული საკანონმდებლო თუ პრაქტიკული ხარვეზები იკვეთება 
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მიერ კერძო სამედიცინო 
დაწესებულებების ინსპექტირების დროს, რასაც ქვემოთ ასევე, დეტალურად შევეხებით. 

32. 2020 წლის 24 აპრილს საიამ აღნიშნულ საკითხებზე შესაბამის უწყებებს მიმართა და 
დამატებითი ინფორმაცია მოითხოვა. თუმცა, წინამდებარე ანგარიშის წარდგენის 
მომენტისთვის საიას ამ წერილებზე პასუხი არ მიუღია.    

 

5.1. პენიტენციურ სისტემაში გამოვლენილი ხარვეზები სამედიცინო მომსახურებით კუთხით 

5.1.1 ტუბერკულოზის პრევენცია 

33. პენიტენციურ სისტემაში ტუბერკულოზის და სხვა გადამდებ დაავადებათა წინააღმდეგ 
ბრძოლასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა სახელმწიფოს მხრიდან, 
თუმცა, დღეის მდგომარეობით, ამ მიმართულებით კვლავ რჩება რამდენიმე გამოწვევა, 
კერძოდ, არ ხორციელდება: (i) ტუბერკულოზით დაავადებული ყველა პატიმრის 
სათანადო მკურნალობის მიზნით მათი ტუბერკულოზის სამკურნალო და 
სარეაბილიტაციო ცენტრში გადაყვანა; (ii) გადამდები დაავადების გამოვლენისას 
სათანადო წესით პატიმართა დროული იზოლაცია, საცხოვრებელი საკნის დეზინფექცია, 
ინფექციის წყაროსთან კონტაქტში მყოფი ყველა პირის იდენტიფიცირება და გამოკვლევა, 
ინფექციის გავრცელების თავიდან არიდების მიზნით; და ასევე (iii) პრევენციული 
ჯანდაცვის შესახებ პატიმართა სათანადო ინფორმირება.14  

34. ტუბერკულოზით დაავადებულ პატიმრებს სტაციონარულად N19 ტუბერკულოზის 
სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში მკურნალობენ, თუმცა, ტუბერკულოზით 

                                                           
13 იქვე, 80; 
14 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში - პატიმრების პირობების გავლენა 
პატიმრების ჯანმრთელობაზე, 2018, 63-9 ხელმისაწვდომია: 
http://ombudsman.ge/res/docs/2019060317571314166.pdf, [19.03.2020]; 

http://ombudsman.ge/res/docs/2019060317571314166.pdf
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დაავადებული ყველა ის პატიმარი, რომელიც სტაციონარულ მკურნალობას არ საჭიროებს, 
მკურნალობას ამ დაწესებულებაში არ გადის.15 

35. სახალხო დამცველის 2018 წლის სპეციალური ანგარიშის თანახმად, გამოკითხულ 
პატიმართა 73.4% აღნიშნავს, რომ ტუბერკულოზის დიაგნოზი საპატიმრო 
დაწესებულებაში მოთავსების შემდეგ დაუდგინდა. წამებისა და არაადამიანური ან 
ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის საწინააღმდეგო ევროპულმა კომიტეტმა 
ჯერ კიდევ 2010 წლის ანგარიშში16 გასცა რეკომენდაცია საქართველოს მიმართ, რათა 
მომხდარიყო ტუბერკულოზით დაავადებულ პატიმრებთან ერთად საპყრობილეში მყოფი 
სხვა პატიმრების ტუბერკულოზზე შემოწმება, თუმცა, აღნიშნული პრაქტიკაში ნაკლებად 
ხორციელდება. პატიმართა 10.8% უთითებს, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 
მათ კონტაქტი ჰქონდათ ტუბერკულოზით დაავადებულ თანამესაკნესთან.17 ამ კუთხით, 
ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ დიაგნოზის დადასტურებამდე, ტუბერკულოზზე ეჭვის 
შემთხვევაში არ ხდება პატიმრის იზოლირება.18  

36. პრობლემას წარმოადგენს პატიმართა სათანადო ინფორმირება პენიტენციურ 
დაწესებულებაში არსებული ჯანდაცვის სერვისებთან დაკავშირებით. აღნიშნული 
დასტურდება სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშით „პატიმრობის პირობების 
გავლენა პატიმართა ჯანმრთელობაზე,“ რომელიც მიუთითებს, რომ სამედიცინო 
მომსახურების პაკეტის ასევე კონკრეტული მომსახურების მიღების პროცედურების 
შესახებ, ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და დაავადებათა თავიდან ასაცილებელი 
ღონისძიებების თაობაზე, ინფორმაცია არ მიუღია ან არასრული ინფორმაცია მიიღო 
გამოკითხული პატიმრების ნახევარზე მეტმა.19  

37. პატიმართა სათანადო ინფორმირებისთვის აუცილებელია როგორც პატიმართა 
პირდაპირი კომუნიკაცია სამედიცინო პერსონალთან, ასევე, სხვადასხვა საინფორმაციო 
ღონისძიებების დანერგვა, მათ შორის საინფორმაციო ბროშურების გზით. მიუხედავად 
ამისა, 2018 წელს პატიმართა პრევენციული ჯანდაცვისა და ზოგადად ჯანდაცვის 
სერვისებით სარგებლობის შესახებ ინფორმირებისთვის ნაბიჯები არ გადადგმულა.20 ამ 
მიმართულებით მდგომარეობა არც 2019-2020 წლებში შეცვლილა.21  

                                                           
15 იქვე; 
16 ანგარიში წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის 
საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტის (CPT) საქართველოში ვიზიტის შესახებ, 2010 წლის 5 - 15 
თებერვალი (CPT/Inf (2010) 27), ხელმისაწვდომია: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806961
dc, [09.05.2020]; 
17 იქვე, 65; 
18 პატიმრების პირობების გავლენა პატიმრების ჯანმრთელობაზე, ციტ. ზემოთ, 65; 
19 იქვე, 106; 
20 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, 49, ხელმისაწვდომია: 
http://ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf,  [19.03.2020];  
21 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში, 2020, 37-38, ხელმისაწვდომია: 
http://ombudsman.ge/res/docs/2020033122424787329.pdf, [09.05.2020]; 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806961dc
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806961dc
http://ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf
http://ombudsman.ge/res/docs/2020033122424787329.pdf
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5.1.2 სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაცია 

38. მახარაძისა და სიხარულიძის ჯგუფის საქმეებში სამედიცინო პერსონალის მიერ 
დაშვებული შეცდომები, სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ნაკლებობაზე 
უთითებს. სამედიცინო პერსონალის, მათ შორის ექიმ-ფთიზიატრების, კვალიფიკაციის 
ამაღლების მიმართულებით სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები აქვს გადადგმული, 
თუმცა, ამის მიუხედავად, სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაცია მაინც სერიოზულ 
გამოწვევას წარმოადგენს და ამ კუთხით კვლავ აღინიშნება გარკვეული ხარვეზები 
უწყვეტი სამედიცინო განათლების სფეროში. კერძოდ, როგორც სახალხო დამცველის 
ანგარიშიდან იკვეთება, სამედიცინო პერსონალისთვის ჩატარებული ტრენინგები 
უმეტესად პატიმართა ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ნარკოდამოკიდებულების და 
უფლებების დაცვის საკითხებს შეეხება. უშუალოდ სპეციალობასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე და დაავადებების ადეკვატურად მართვის შესახებ თანამედროვე 
სტანდარტებზე ტრენინგები იშვიათად ტარდება.22   

39. ტრენინგების ჩატარების გარდა, პრობლემას წარმოადგენს ის საკითხიც, რომ 
პენიტენციური დაწესებულებების სამედიცინო პუნქტებში არსებულ კომპიუტერებს 
წვდომა აქვს მხოლოდ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს საიტზე. ინტერნეტზე არსებული შეზღუდვის გამო სამედიცინო პერსონალი 
მოკლებულია შესაძლებლობას, თავად მიიღოს სრულყოფილი, ოპერატიული ინფორმაცია 
დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების, სახელმძღვანელო 
დოკუმენტების, პროტოკოლების, მედიკამენტების შესახებ. აღნიშნული შეზღუდვა თავის 
მხრივ, სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე უარყოფითად აისახება.23 

40. სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება ტუბერკულოზის გარდა სხვა 
სფეროებში პირდაპირ კავშირშია ტუბერკულოზით დაავადებულ პატიმართა სათანადო 
მკურნალობასთან, რადგან ხშირ შემთხვევაში პატიმრებს ტუბერკულოზთან ერთად სხვა 
თანმდევი დაავადებებიც გააჩნიათ ან/და ტუბერკულოზის სამკურნალოდ მიღებული 
მედიკამენტები იწვევს სხვა გვერდით მოვლენებს. შესაბამისად, აუცილებელია, 
სახელმწიფომ უზრუნველყოს დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის 
მუდმივი გადამზადება მათი კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. 

5.1.3 სამედიცინო პერსონალის არასაკმარისი რაოდენობა და გაწეული სამედიცინო დახმარების 
დროულობის პრობლემა  

41. პენიტენციურ დაწესებულებებში განსაკუთრებით მწვავედ დგას სამედიცინო პერსონალის 
საკმარისი რაოდენობის უზრუნველყოფის საკითხი.24 წამების პრევენციის ევროპული 
კომიტეტის რეკომენდაციის მიხედვით, ერთ ექიმზე - 300 პატიმარზე, ხოლო ერთ ექთანზე 
50 პატიმარზე მეტი არ უნდა მოდიოდეს.25  

                                                           
22 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში, 2020, 37-38; 
23 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, 48; 
24 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში, 2020, 37-38; 
25 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის ანგარიში 2007 წელს საბერძნეთში განხორციელებული 
ვიზიტის შესახებ, § 52;  
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42. სამედიცინო პერსონალის სამუშაო გრაფიკის26 და სამედიცინო პუნქტებისთვის პატიმართა 
მაღალი მიმართვიანობის გათვალისწინებით, დიდი დატვირთვა27 მოდის მორიგე ექიმებსა 
და ექთნებზე, რაც, თავის მხრივ, ართულებს დროული სამედიცინო მომსახურების 
მიწოდებას. გარდა ამისა, ზოგიერთ შემთხვევაში დაწესებულებების სამედიცინო 
პერსონალს რამდენიმე ფუნქციის შეთავსება უწევს. სამედიცინო პერსონალის ასეთი 
გადატვირთული გრაფიკით მუშაობა სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე ურყოფითად 
აისახება.28 

43. გარდა ამისა, პენიტენციურ დაწესებულებებში პრობლემას წარმოადგენს ექიმ-
სპეციალისტების მხრიდან დროული სამედიცინო დახმარების გაწევა. ტუბერკულოზთან 
ბრძოლაში მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს ექიმ-ფთიზიატრის მხრიდან 
კონსულტაციის დროული გაწევა შესაბამისი პატიმრებისთვის. მიუხედავად ამისა, ამ 
კუთხით გარკვეული პრობლემები პრაქტიკაში მაინც იკვეთება. სახალხო დამცველის 
ანგარიშის თანახმად, გამოკითხული პატიმრების 28.2%-მა აღნიშნა, რომ კონსულტაციების 
მოცდის პერიოდი საკმაოდ ხანგრძლივია და მათთვის ექიმ-ფთიზიატრის კონსულტაცია 
ხელმისაწვდომი იყო მოთხოვნიდან რამდენიმე კვირაში, ან რამდენიმე თვეში. იმ 
პირობებში, როდესაც ტუბერკულოზი მიეკუთვნება გადამდებ დაავადებას, სავარაუდო 
დაინფიცირებული პატიმრებისთვის სამედიცინო დახმარების დროული აღმოჩენა, 
აუცილებელია როგორც ამ პატიმრის და მის გარშემომყოფი პატიმრების ჯანმრთელობისა 
და სიცოცხლის დასაცავად, ასევე, გადამდები დაავადების სწორი და სწრაფი 
მენეჯმენტისთვის.29  

 

5.1.4 სამედიცინო დოკუმენტების არასათანადო წარმოება 

44. პენიტენციურ დაწესებულებებში პრობლემას წარმოადგენს  სამედიცინო პერსონალის 
მიერ სამედიცინო ბარათების არასათანადოდ წარმოება.30 სახალხო დამცველი წლებია 

                                                           
ხელმისაწვდომია: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806965e
a, [09.05.2020]; 
26 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში, 2020, 73; მორიგე ექიმები და ექთნები 
მორიგეობენ 4 დღეში ერთხელ. ასე მაგალითად, №2 დაწესებულებაში შაბათ-კვირას და არასამუშაო 
დროს დაწესებულებას ემსახურება 1 მორიგე ექიმი და 2 მორიგე ექთანი, №3 დაწესებულებას - 1 მორიგე 
ექიმი და 1 მორიგე ექთანი, №8 დაწესებულებას - 2 მორიგე ექიმი და 8 მორიგე ექთანი, №14 
დაწესებულებას - 1 მორიგე ექიმი და 1 მორიგე ექთანი, №15 დაწესებულებას კი - 1 მორიგე ექიმი და 2 
მორიგე ექთანი; 
27იქვე, 72; საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში - პრევენციის ეროვნული 
მექანიზმი N2, N8, N14 და N15 პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის ვიზიტის შემდგომი 
ანგარიში, 2019, 51; ხელმისაწვდომია: http://ombudsman.ge/res/docs/2019121618092132463.pdf, [19.03.2020];   
28 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2019, 70; პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 
წლის ანგარიში, 2020, 38;  
29 პატიმრების პირობების გავლენა პატიმრების ჯანმრთელობაზე, ციტ. ზემოთ, 43; 
30 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში - პრევენციის ეროვნული მექანიზმი N2, 
N8, N14 და N15 პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, 2019, 
57; პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში, 2020, 37-38; 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806965ea
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806965ea
http://ombudsman.ge/res/docs/2019121618092132463.pdf
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მიუთითებს, რომ სამედიცინო ბარათები არასტრუქტურირებულია; ჩანაწერები არ არის 
დალაგებული ქრონოლოგიურად; ხშირ შემთხვევაში, ექიმ-სპეციალისტთა მიერ გაწეული 
კონსულტაციისა და მიცემული დანიშნულების შესახებ ინფორმაცია სამედიცინო ბარათში 
ნაწილობრივ ან საერთოდ არ იკითხება; სამედიცინო ბარათში პაციენტის ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის დინამიკა ნაწილობრივ ან სათანადოდ არ აისახება, მწირი ინფორმაცია 
არის ასახული მედიკამენტების დანიშვნის ან მოხსნის თაობაზე; სამედიცინო ბარათები 
იშვიათად შეიცავს ინფორმაციას ჩატარებული პროფილაქტიკური გამოკვლევების 
შესახებ; კონკრეტული დაავადების მართვის საკითხი ხარვეზებით არის ასახული.31 
სამედიცინო ბარათების არასათანადოდ წარმოება პრობლემას ქმნის სამედიცინო 
მომსახურების დროულობის და უწყვეტობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით და ასევე, 
აფერხებს სამედიცინო პროცესების დაგეგმვას და შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემების 
წარმოებას. 2020 წლის 14 მაისს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 
საქმეზე ქადაგიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილება, სწორედ 
სამედიცინო ჩანაწერების არასათანადო წარმოებაზე მიუთითებს.32  

45. სამედიცინო დოკუმენტების არასათანადოდ წარმოების მიუხედავად, არ არის დანერგილი 
ინფორმაციული ელექტრონული საინფორმაციო სისტემა სამედიცინო დოკუმენტაციის 
წარმოებასთან დაკავშირებით,33 რომელიც ნაწილობრივ აღმოფხვრიდა ამ პრობლემას და 
უზრუნველყოფდა პატიმრის მიმართ ჩატარებული მკურნალობის შესახებ სათანადო და 
სრულყოფილი ინფორმაციის შეგროვებას.  

46. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის დებულების თანახმად, სპეციალური 
პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტში შემავალი მომსახურების 
ხარისხის მართვისა და კონტროლის სამმართველო ახორციელებს სამედიცინო 
მომსახურების კონტროლს.34 თუმცა საჭიროა, რომ ამავე სამმართველომ მონიტორინგის 
მიზნით ზედამხედველობა ასევე, გაუწიოს სამედიცინო პერსონალის მიერ კონსულტაციის 
ჩატარების პროცედურას35 და სამედიცინო დოკუმენტაციის, მათ შორის სამედიცინო 
ბარათების ჯეროვნად წარმოებას. აღნიშნული გაზრდის ანგარიშვალდებულებას და 
სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების გაუმჯობესებას გამოიწვევს, რასაც პირდაპირი 
გავლენა ექნება სამედიცინო მკურნალობისას დაშვებული შესაძლო შეცდომებისა და 
ფაქტების შესახებ ინფორმაციის არსებობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის.  

47. გარდა ამისა, პენიტენციურ დაწესებულებებში წლის ბოლოს არ ხდება 
შემაჯამებელი/წლიური ეპიკრიზის შედგენა, რომელშიც მოკლედ აისახებოდა გასული 
წლის განმავლობაში პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დინამიკა, ჩატარებული 

                                                           
31 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, 49; იხ. ასევე, პატიმრების პირობების გავლენა 
პატიმრების ჯანმრთელობაზე, ციტ. ზემოთ,  36;  
32 სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში არასათანადო პირობებში მოთავსებისა და მკურნალობის 
გამო საქართველომ კიდევ ერთი საქმე წააგო, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2XnmVsD 
33 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში - პრევენციის ეროვნული მექანიზმი N2, 
N8, N14 და N15 პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, 2019, 
58; იხ. ასევე, საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2019, 71;  
34 ხელმისაწვდომია: http://www.sps.gov.ge/ka/samsakhuri/debuleba.html, მუხლი 10.10“დ“, [21.04.2020]; 
35 იქვე, 49; 

https://bit.ly/2XnmVsD
http://www.sps.gov.ge/ka/samsakhuri/debuleba.html
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კონსულტაციები, განხორციელებული რეფერალი, გამოკვლევები, დასმული დიაგნოზები, 
ჩატარებული მკურნალობა და მისი შედეგები.36 მსგავსი ეპიკრიზის წარმოება 
აუცილებელია, ამბულატორიული პაციენტის სამედიცინო ბარათების შევსებისას 
არსებული ხარვეზების გამოსავლენად და გამოსასწორებლად. ასევე, აღნიშნული ხელს 
შეუწყობს ისეთი შემთხვევების იდენტიფიცირებას, როდესაც სამედიცინო პერსონალის 
მიერ უგულებელყოფილია პაციენტის მდგომარეობა ან არ აქვს ჩატარებული ჩივილების 
შესაბამისი გამოკვლევები.37 ეპიკრიზის წარმოება დამატებით უზრუნველყოფს, რომ 
პატიმრის ჯანმრთელობის შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სამედიცინო პერსონალის 
მხრიდან უყურადღებოდ არ დარჩეს.38 

5.1.5 სათანადო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პრობლემა 

48. ბაზისური მედიკამენტების ნუსხით განსაზღვრული მედიკამენტების შეძენისა და 
პენიტენციური დაწესებულებებისთვის მათი მიწოდების წესებს მინისტრის ბრძანება 
არეგულირებს. პენიტენციურ დაწესებულებებს მათ შორის მიეწოდება ტუბერკულოზის 
სამკურნალო მედიკამენტები. პატიმარს ასევე აქვს უფლება, მედიკამენტი შეიძინოს 
პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებულ აფთიაქში, ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში, ან/და მიიღოს მედიკამენტები ოჯახის წევრისგან. მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ 
მედიკამენტების დანიშვნის დროს სამედიცინო პერსონალი შეზღუდულია მხოლოდ 
ბაზისური მედიკამენტების ნუსხაში არსებული წამლების დანიშვნით. აღნიშნული 
პატიმარს ართმევს შესაძლებლობას, მიიღოს სხვა მედიკამენტის, მაგალითად ბრენდული 
სახელწოდების მედიკამენტი ოჯახის წევრის მიერ გამოგზავნილი ამანათით.39 
აუცილებელია, მსგავსი შეზღუდვის შემსუბუქება, რომელიც პატიმრებს მკაცრად გაწერილ 
შემთხვევებში მისცემს შესაძლებლობას, მიიღონ მათ შორის ისეთი მედიკამენტები, 
რომელიც არ არის ბაზისური მედიკამენტების ნუსხით განსაზღვრული.  

 

5.1.6 სამედიცინო მომსახურების მიღების სხვა ხელისშემშლელი ფაქტორები 

49. სათანადო სამედიცინო მომსახურების მიღებისთვის ხელისშემშლელ ფაქტორს 
წარმოადგენს სხვა გარემოებებიც, მათ შორის, კონფლიქტი პატიმრებსა და დაწესებულების 
თანამშრომლებს შორის ექიმის მოთხოვნის შემთხვევაში. პენიტენციურ დაწესებულებებში 
მსგავსი პრობლემების არსებობა დასტურდება სახალხო დამცველის ანგარიშიდანაც, 
რომელშიც მაგალითისათვის აღნიშნულია, რომ №8 დაწესებულებაში გამოკითხული 
რამდენიმე პატიმრის თქმით, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნის შემთხვევაში, მათ 
ხშირად მოსდით კონფლიქტი დაწესებულების თანამშრომლებთან. დაწესებულების 
თანამშრომლები მათ უხეშად ესაუბრებიან, იწვევენ, ემუქრებიან პირობების გაუარესებით 

                                                           
36 იქვე, 55; პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში, 2020, 37; 
37 იქვე, იხ. ასევე: საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში - პრევენციის ეროვნული 
მექანიზმი N2, N8, N14 და N15 პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის ვიზიტის შემდგომი 
ანგარიში, 2019, 57; 
38 პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში, 2020, 75; 
39 პატიმრების პირობების გავლენა პატიმრების ჯანმრთელობაზე, ციტ. ზემოთ, 49; 
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და იზოლირებით.40 აღნიშნული საკითხი დამატებით საჭიროებს ყურადღების მიქცევას 
სახელმწიფო უწყებების მხრიდან.  

 

5.2. იუსტიციის სამინისტროს საგამოძიებო ორგანოს დამოუკიდებლობის პრობლემა  

50. საქართველოს გენერალური პროკურორის 2019 წლის 23 აგვისტოს №3 ბრძანების41 
თანახმად, იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის საგამოძიებო 
ქვემდებარეობას მიეკუთვნება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის 
მოსამსახურის მიერ ჩადენილი ისეთი დანაშაულები, რომელიც სისხლის სამართლის 
კოდექსის 332-ე, 333-ე, 337-ე – 342-ე, 3421, 378, 3781, 3782, 379-ე, 380-ე და 381-ე 
(თავისუფლების აღკვეთასთან დაკავშირებული განაჩენის შეუსრულებლობის ნაწილში) 
მუხლებით არის გათვალისწინებული, აგრეთვე, პენიტენციური დაწესებულებების 
ტერიტორიაზე ჩადენილ დანაშაულს, გარდა ამ დანართის მე-8 პუნქტით 
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.  

51. შესაბამისად, როგორც აღნიშნული მუხლიდან გამომდინარეობს, იუსტიციის 
სამინისტროს გენერალური ინსპექცია უფლებამოსილია, თავისივე უწყების 
თანამშრომლის მიერ ჩადენილი ქმედება გამოიძიოს. ინსპექციის ქვემდებარეობა ასევე 
მოიცავს პატიმრის მიმართ არასათანადო მკურნალობის განხორციელებას, რამაც სხვა 
მძიმე შედეგი გამოიწვია. იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ მსგავსი 
დანაშაულების გამოძიება პრობლემას წარმოადგენს და გამოძიების მიუკერძოებლად 
წარმოების შესაძლებლობას გამორიცხავს, რადგან სწორედ იმავე სამინისტროს უწყება 
აწარმოებს გამოძიებას, რომლის თანამშრომლებსაც შესაძლოა, მიუძღოდეთ ბრალი 
დანაშაულის ჩადენაში.  

52. იმისთვის, რომ გამოძიება ჩაითვალოს ეფექტიანად, გამოძიებასა და მის წარმართვაზე 
პასუხისმგებელი პირები დამოუკიდებელი და მიუკერძოებლები უნდა იყვნენ კანონისა და 
პრაქტიკის თვალსაზრისით.42 ეს გულისხმობს როგორც მოვლენებში ჩართულ მხარეებთან 
იერარქიული თუ ინსტიტუციური კავშირის არარსებობას, ასევე, პრაქტიკულ 
დამოუკიდებლობასაც.43 შესაბამისად, იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექცია 
ვერ ჩაითვლება იმ დამოუკიდებელ ორგანოდ, რომელმაც გამოძიება უნდა აწარმოოს 
თავისი თანამშრომლების მიერ სავარაუდოდ ჩადენილ ქმედებებზე, მათ შორის, 
სამედიცინო პერსონალის მიერ ჩადენილ შესაძლო დანაშაულის ფაქტებზე.  

  

5.3. სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს საქმიანობის ხარვეზები  

53. დღეს მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის 
რეგულირების სააგენტო საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მათ შორის, ახორციელებს 

                                                           
40 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2019, 71; 
41 ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/document/view/4638682?publication=0, [11.05.2020]; 
42 ცინცაბაძე საქართველოს წინააღმდეგ (Tsintsabadze v. Georgia), 35403/06, 15.02.2011, § 76; 
43 იქვე, იხ. სკავუცო-ჰაგერი და სხვები შვეიცარიის წინააღმდეგ (Scavuzzo-Hager and Others v. Switzerland), 
№41773/98, §§ 8-86, 07.02.2006; 

https://matsne.gov.ge/document/view/4638682?publication=0
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ფიზიკური და იურიდიული პირების სამედიცინო, საექიმო, საქმიანობის სახელმწიფო 
რეგულირებას. სხვადასხვა საკითხებთან ერთად, სააგენტოს კომპეტენციას მიეკუთვნება 
იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ, პაციენტთათვის გაწეული სამედიცინო 
დახმარების ხარისხის კონტროლი.44 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის 
რეგულირების სააგენტოს 2019 წლის საქმიანობის ანგარიშის თანახმად, სააგენტომ 
გეგმიური და არაგეგმიური რევიზია/კონტროლი განახორციელა გარკვეულ 
დაწესებულებებში.45 თუმცა, როგორც სააგენტოს დებულებიდან იკვეთება, ეს 
უკანასკნელი სამედიცინო დაწესებულებებში უშუალოდ ჯანმრთელობის დაცვის 
სახელმწიფო პროგრამ(ებ)ის შემოწმება/რევიზიას ახორციელებს. 

54. შესაბამისად, სააგენტოს საქმიანობის კუთხით, მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ის 
ფაქტი, რომ სააგენტო კერძო სამედიცინო დაწესებულებებში გაწეული სამედიცინო 
დახმარების ხარისხის კონტროლს მხოლოდ პირთა მიმართვის შემთხვევაში ახორციელებს 
და არა პროაქტიულად, თავისი ინიციატივით. ამ პირობებში, მოქმედი სააგენტო ვერ 
ჩაითვლება ეფექტიან მექანიზმად, რომელიც პაციენტების სიცოცხლისა და 
ჯანმრთელობის სათანადო დაცვას უზრუნველყოფს.  

 
VI. რეკომენდაციები ინდივიდუალური და ზოგადი ღონისძიებების აღსრულების 
მიზნებისთვის 

55. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, საია მიიჩნევს, რომ მახარაძის და 
სიხარულის ჯგუფის საქმეების ეფექტიანად აღსასრულებლად, მნიშვნელოვანია 
შესაბამისი უწყებების მიერ დამატებითი ინდივიდუალური და ზოგადი ღონისძიებების 
გატარება, კერძოდ, აუცილებელია:  

6.1 ინდივიდუალური ღონისძიებები 

• ძებნიაური საქართველოს წინააღმდეგ - საგამოძიებო ორგანოებმა უზრუნველყონ 
გამოძიების დროულად წარმართვა და შესაბამის პირთა პასუხისმგებლობის დადგენა; 

• მაისურაძე საქართველოს წინააღმდეგ - გიორგი ტოროშელიძის გარდაცვალების 
საქმეზე გამოძიება წარიმართოს სისხლის სამართლის კოდექსის 342-ე 
(სამსახურებრივი გულგრილობა) ან/და 3421-ე (სპეციალური პენიტენციური 
სამსახურის მოსამსახურის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურში 
დადგენილი წესის დარღვევა) მუხლებით. გამოძიების ფარგლებში ჩატარდეს 
შესაბამისი საგამოძიებო ღონისძიებები დაშვებული შეცდომების გამოსწორების 
მიზნით და დამატებით მოხდეს მომჩივნის სათანადო ჩართულობის უზრუნველყოფა.  

6.2 ზოგადი ღონისძიებები 

1. უწყვეტი სამედიცინო განათლების სფეროში სამედიცინო პერსონალს უშუალოდ 
სპეციალობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ჩაუტარდეს ტრენინგები და მოხდეს 
მათთვის განახლებული და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო 
სახელმძღვანელოების და პროტოკოლების მიწოდება; მოიხსნას ინტერნეტზე 

                                                           
44ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/35Sl96X [09.05.2020]; 
45 „სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს 2019 წლის საქმიანობის 
ანგარიში“, ხელმისაწვდომია: http://rama.moh.gov.ge/geo/attachment/418/2019-tseli, [09.05.2020]. 

https://bit.ly/35Sl96X
http://rama.moh.gov.ge/geo/attachment/418/2019-tseli
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არსებული შეზღუდვები სამედიცინო სფეროში სრულყოფილი ინფორმაციის მიღების 
მიზნებისთვის. 

2. დაინერგოს ელექტრონული სისტემა სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოებასთან 
დაკავშირებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად; 

3. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტში შემავალმა 
მომსახურების ხარისხის მართვისა და კონტროლის სამმართველომ გაუწიოს 
ზედამხედველობა პენიტენციურ დაწესებულებებში კონსულტაციის ჩატარების 
პროცედურასა და სამედიცინო დოკუმენტაციის, მათ შორის, სამედიცინო ბარათების 
ჯეროვნად წარმოებას;  

4. დაინერგოს თითოეული პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან 
დაკავშირებული წლიური ეპიკრიზის წარმოება; 

5. შემუშავდეს კადრების მოზიდვის აქტიური პოლიტიკა, რათა მოხდეს პენიტენციური 
დაწესებულებების ექიმების და ექთნების იმ რაოდენობით გაზრდა, რათა დაცული 
იყოს საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილი თანაფარდობა. 

6. პენიტენციურ დაწესებულებებში შედგეს ექიმ-ფთიზიატრების ვიზიტის განრიგი 
იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილ იქნას პატიმრებისთვის დროული სამედიცინო 
დახმარების მიწოდება.  

7. პენიტენციურ დაწესებულებებში დასაქმებული თანამშრომლები პერიოდულად 
გადამზადნენ პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეთა ეთიკის პრინციპების 
დაცვის საკითხებში; გატარდეს შესაბამისი ზომები, რათა პატიმრებსა და სამედიცინო 
პერსონალს შორის კონტაქტის დამყარება მოხდეს არასამედიცინო პერსონალის 
ჩაურევლად. ამავდროულად, პენიტენციურ დაწესებულებებში გაიზარდოს 
სოციალური მუშაკის როლი, რომელიც პატიმრებს პერიოდულად მიაწვდის სათანადო 
ინფორმაციას მათი უფლებების შესახებ, მათ შორის, დაწესებულების 
თანამშრომლებთან დაკავშირებით პრეტენზიის ქონის შემთხვევაში შესაბამისი 
ორგანოსათვის განცხადებით/საჩივრით მიმართვის თაობაზე; 

8. გატარდეს შესაბამისი საკანონმდებლო და პრაქტიკული ღონისძიებები, რათა ექიმები 
დანიშნულების გაცემისას არ იზღუდებოდნენ მხოლოდ პენიტენციურ 
დაწესებულებაში არსებული მედიკამენტებით და პატიმრის მოთხოვნის შემთხვევაში, 
ექიმთან შეთანხმებით, პატიმრის ხარჯზე, მათთვის ხელმისაწვდომი გახადოს იმ 
მედიკამენტების დაწესებულებაში ამანათით შეგზავნა, რომელიც არ ხვდება ბაზისური 
მედიკამენტების ნუსხაში. ამავდროულად, კანონმდებლობით განისაზღვროს ოჯახის 
მიერ პატიმრისთვის მედიკამენტის პენიტენციურ დაწესებულებაში ამანათით 
შეგზავნის მკაფიოდ მარეგულირებელი წესი; 

9. ტუბერკულოზით დაავადებული ყველა პირის გადაყვანა მოხდეს ტუბერკულოზის 
სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში ტუბერკულოზის შემთხვევათა სათანადო 
მართვის მიზნით; 

10. შემუშავდეს გადამდები დაავადების გამოვლენისას პატიმრის დროული იზოლაციის, 
საცხოვრებელი საკნის დეზინფექციისა და ინფექციის წყაროსთან კონტაქტში მყოფი 
ყველა პირის იდენტიფიკაციისა და გამოკვლევის წესი და მოხდეს ამ წესის პრაქტიკაში 
ეფექტიანად დანერგვა;  
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11. შემუშავდეს პრევენციულ ჯანდაცვასთან დაკავშირებით პატიმართა ინფორმირების 
წესი; პატიმრებთან რეგულარული შეხვედრებით, საინფორმაციო კამპანიებით და სხვა 
შესაბამისი გზით მოხდეს პატიმართა ინფორმირება მათ შორის ისეთ საკითხებზე, 
როგორიცაა პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ჯანდაცვის სერვისების, 
პრევენციული ჯანდაცვის შესახებ.  

12. სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო აღიჭურვოს 
კერძო სამედიცინო დაწესებულებების პროაქტიულად, გარკვეული პერიოდულობით 
შემოწმების უფლებამოსილებით.  

13. განხორციელდეს ცვლილება საქართველოს გენერალური პროკურორის 2019 წლის 23 
აგვისტოს №3 ბრძანებაში, რომლითაც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
სისტემის მოსამსახურის მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე გამოძიებას დამოუკიდებელი 
საგამოძიებო ორგანო განახორციელებს.  
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