
 

 

„წამების, არაადამიანური, ღირსების შემლახავი მოპყრობის პრევენცია 

სასჯელაღსრულების სისტემაში“ 

 

მიზანი ადგილობრივი და საერთაშორისო დოკუმენტებით 

გათვალისწინებული ნორმებთან და სტანდარტებთან დაკავშირებით  

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის თანამშრომლებისთვის 

ცოდნის და და ცნობიერების დონის ამაღლება. 

ტრენინგ 

პროგრამის 

ამოცანა 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის ყველა თანამშრომლის 

ცოდნის ხარისხის გაუმჯობესება/ინფორმირებულობის დონის 

ამაღლება შემდეგ საკითხებთან მიმართებაში: 

 წამების დეფინიცია; 

 წამების აკრძალვასთან/პრევენციასთან დაკავშირებული 

ადგილობრივი და საერთაშორისო დოკუმენტები;  

 წამების ფაქტების დოკუმენტირება/სტამბულის პროტოკოლი;  

 წამების ფაქტების მტკიცებულებებათა შენარჩუნება;  

 წამების ფაქტებთან დაკავშირებული გამოძიების პროცესის 

ეფექტურად წარმართვის ხელშეწყობა;  

 წამების პრევენცია სასჯელაღსრულების სისტემაში. 

მოსალოდნელი 

შედეგები 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის თანამშრომლებს 

ექნებათ ინფორმაცია, თუ რომელი ქმედება კვალიფიცირდება 

არაადამიანურ ან ღირსების შემლახავ მოპყრობად ან წამებად; როგორ 

უნდა შეეწყოს ხელი მტკიცებულებების შენარჩუნებას; როგორ უნდა 

იქნას უზრუნველყოფილი წამების სავარაუდო მსხვერპლის დაცვა; 

როგორ შეუწყონ ხელი წამების ფაქტების დოკუმენტირებას; როგორ 

მოხდეს წამებასთან ან არაადამიანურ ან ღირსების შემლახავ 

მოპყრობასთან დაკავშირებით გასაჩივრების პროცედურების 

ხელშეწყობა.  



 

 პირველი დღე 

 

10:00 – 10:10 ტრენინგის გახსნა/მისალმება 

10:10 – 10:20 მოლოდინების განსაზღვრა 

10:20 - 11:30 წამების და არადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობის წინააღმდეგ 

მოქმედი საერთაშორისო დოკუმენტების განხილვა 

11:30 – 11:45 შესვენება ყავაზე  

11:45 – 13:15 წამების და არადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობის წინააღმდეგ 

მოქმედი საერთაშორისო დოკუმენტების განხილვა 

13:15 – 14:00 ლანჩი 

14:00 – 15:30 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლის მიხედვით 

ევროპის სასამართლოს მიერ განხილული ქეისების განხილვა 

15:30 – 15:45 შესვენება ყავაზე  

15:45 – 17:15 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლის მიხედვით 

ევროპის სასამართლოს მიერ განხილული ქეისების განხილვა 

17:15 – 17:30 სამუშაო დღის შეფასება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

მეორე დღე 

 

10:00 – 11:30 წამების და არადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობის წინააღმდეგ 

მოქმედი ქართული კანონმდებლობის განხილვა; სტამბულის 

პროტოკოლის წარდგენა 

11:30 – 11:45 შესვენება ყავაზე  

11:45–13:15 წამების და არადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობის დოკუმენტირება 

(სტამბულის პროტოკოლის მიხედვით - სამართლებრივ ჭრილში) 

ინტერვიუს, როგორც მტკიცებულების განხილვა სამართლებრივი და 

სამედიცინო ჭრილში. ისტორიების განხილვა 

13:15 – 14:00 ლანჩი  

14:00–15:30 წამების და არადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობის დოკუმენტირება 

(სტამბულის პროტოკოლის მიხედვით - სამედიცინო ჭრილში) 

მტკიცებულებები, როგორც ფიზიკური ასევე ფსიქოლოგიური დაზიანების 

შემთხვევაში. 

15:30 – 15:45 შესვენება ყავაზე  

15:45–17:15 წამების და არადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობის დოკუმენტირება 

(სტამბულის პროტოკოლის მიხედვით); ანგარიშის მომზადება  

17:15 – 17:30 სამუშაო დღის შეფასება 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

მესამე დღე 

 

10:00 – 11:30 წამების და არადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობის ფაქტების 

გასაჩივრების პროცედურები 

11:30 – 11:45 შესვენება ყავაზე  

11:45–13:15 წამების და არადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობის ფაქტების 

გასაჩივრების პროცედურები 

13:15 – 14:00 ლანჩი 

14:00–15:30 წამების და არადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობის პრევენციისა და 

მონიტორინგის საერთაშორისო და ეროვნული სისტემა 

15:30 – 15:45 შესვენება ყავაზე  

15:45 – 17:15 წამების და არადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობის პრევენციისა 

და მონიტორინგის საერთაშორისო და ეროვნული სისტემა 

17:15 – 17:30 ტრენინგის შეფასება 

 


