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ABSTRACT

Crime and punishment at all stages of human development have been inseparable institutions 
of society. To ensure social control, people criminalized unwanted actions and created norms, 
while in order to comply with the norms, they established punishments that had diff erent expla-
nations and purposes at diff erent times. Resocialization-rehabilitation programs for convicts are 
an important factor in achieving the goal of sentencing off enders. Th eoretical and practical guide-
lines testify that in order to achieve the purpose of punishment, the program must suits directly 
to the off ender's personality and should fi ll the gaps and needs that have played a signifi cant role 
in criminal behavior. Th e present study analyzes the re-socialization-rehabilitation programs of 
convicts in the Georgian Penitentiary system, which requires scientifi c substantiation of the need 
to study the psycho-social environment of off enders and to take into account their needs for cre-
ating such programs. Since the form of punishment, in most cases, is deprivation of liberty, the 
study reviewed and analyzed information about various re-socialization-rehabilitation programs 
implemented by the Special Penitentiary Service. Th e analysis of the data revealed that there is no 
researched the off ender's psychosocial status before entering the facility and aft er the end of the 
program, the programs do not focus on fi lling in the gaps for which the off enders committed the 
crime. Th ey are only, in general, aimed at overcoming the antisocial behavioral tendency and have 
nothing in common with re-socializing of off ender and enabling person to reintegrate into society.
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შესავალიშესავალი

ადამიანის ქმედება მიმართულია: ბი-
ოლოგიური, სოციალური, სულიერი ან 
ინდივიდუალური მოთხოვნილებების და-
საკმაყოფილებლად. თანამედროვე საზო-
გადოებაში ადამიანებს სურთ კეთილმო-
წყობილ გარემოში ცხოვრება, პრესტიჟული 
სამსახური, მრავალფეროვანი დასვენება 
და ა.შ. თუმცა, მოთხოვნილებების დაკ-
მაყოფილებების შესაძლებლობები სხვა-
დასხვაგვარია და მნიშვნელოვნად არის 
დამოკიდებული სოციალურ-ეკონომიკურ 
ფაქტორებზე1: სოციალურ სტატუსზე, საზო-
გადოებაში მის პოზიციაზე, განათლებაზე, 
საცხოვრებელ ადგილზე და ა.შ. 

სოციალური კლასების არათანაბარი 
მდგომარეობა განაპირობებს სოციალურ 
ან ეკონომიკურ უთანასწორობას.შეუთავ-
სებლობა სოციალურ მოთხოვნილებასა 
და მათი დაკმაყოფილების რეალურ შესაძ-
ლებლობას შორის კანონსაწინააღმდე-
გო ქმედების ერთ-ერთ განმაპირობებელ 
ფაქტად გვევლინება, როდესაც ინდივიდი 
ალტერნატიული/უკანონო გზებით ცდი-
ლობს სოციალური მოთხოვნილების დაკ-
მაყოფლებას.სოციალიზაცია, რომლის 
პროცესშიც ადამიანი ითვისებს მისთვის 
ხელსაყრელ სამოქმედო სქემებს, სხვადას-
ხვანაირად არის გაგებული და მიუხედავად 
იმისა, თუ რას გულისხმობს ის, ყველა შემ-
თხვევაში მოიაზრებს გარემოს მნიშვნელო-
ვნობას. 

სისხლის სამართალი აწესებს გარკვე-
ული ქცევის ფორმებს და ახდენს არასა-
სურველი ქმედების კრიმინალიზაციას, 
რათა არ მიადგეს ზიანი საზოგადოების 
დაცულობასა და კეთილდღეობას, ხოლო 

1 გაბუნია, მ., 2010. დანაშაულობის გამომწვევი მიზეზების კრიმინოლოგიური 
ასპექტები. მართლმსაჯულება და კანონი, #3 (26)’10, გვ. 99-100.

2 მუხლი 39, საქართველოს კანონი სისხლის სამართლის კოდექსი. 22/07/1999. #2287-რს.
3 Taylor, M., 2017. Improving In-Prison Rehabilitation Programs. Legislative Analyst’s Office 

LAO, 2017. [ინტერნეტი] ხელმისაწვდომია: <https://www.lao.ca.gov/reports/2017/3720/
In-Prison-Rehabilitation-120617.pdf> [წვდომის თარიღი 07 ნოემბერი 2020].

აკრძალულ ქცევაზე ადგენს სასჯელის 
შესაბამის ფორმებს. სასჯელს, როგორც 
დანაშაულთან ბრძოლის ერთ-ერთ საუ-
კეთესო ღონისძიებას, თავის მხრივ აქვს 
კანონით გათვალისწინებული მიზნები: 
სამართლიანობის აღდგენა, დანაშაულის 
პრევენცია და დამნაშავის რესოციალიზა-
ცია2. რესოციალიზაცია გულისხმობს: „წა-
რუმატებლად“ სოციალიზირებული პ რის 
დესოციალიზაციის შედეგად ახალ ღირე-
ბულება/ხედვით ჩამოყალიბებას, რაც სა-
ზოგადოებაში დაბრუნებისას გარემოში 
ადაპტირებასა და ადეკვატურ ოპერირება-
ში დაეხმარება. რესოციალიზაცია პირო-
ვნებისთვის ხელახალი საშუალების მი-
ცემასა და საზოგადოების მიერ ხელახლა 
მიღებას ნიშნავს.

რესოციალიზირებული წევრის(რო-
მელიც დანაშაულის ჩადენის რისკს არ 
წარმოადგენს) საზოგადოებაში დასაბრუ-
ნებლად საჭიროა, შესაბამისი რესოცი-
ალიზაცია/რეაბილიტაციის პროგრამის 
დაგეგმვა ემპირიულ მონაცემებზე დაყრ-
დნობით(გარკვეული ფაქტორების გათვა-
ლისწინებითა და კონკრეტული სამიზნე 
ჯგუფის შერჩევით), რათა თავიდან ავიცი-
ლოთ სახელმწიფოს ეკონომიკური და ადა-
მიანური რესურსების უშედეგოდ ხარჯვა3. 
სასჯელის მიზნის მისაღწევად ის უნდა 
იყოს მორგებული უშუალოდ დამნაშავის 
პიროვნებაზე, იმ დანაკლისსა და მოთხო-
ვნილების შევსებაზე, რომელმაც მის მიერ 
კრიმინალური ქმედების ჩადენაში მნიშნე-
ლოვანი როლი ითამაშა.

ქვეყნებში, სადაც ემპირიულ მონაცე-
მებზე დაყრდნობით იკვლიეს დანაშაულის 
გამომწვევი მიზეზები და მათზე მოარგეს 
რეაბილიტაციის პროგრამები, რეციდივის 
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სტატისტიკური მაჩვენებლებელი მნიშვნე-
ლოვნად შემცირდა. საქართველოში სას-
ჯე ლის მიზნის მიღწევადობის კვლევის 
პროცესში განვიხილეთ დამნაშავეთა რესო-
ციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროგრამები 
და ყურადღება გავამახვილეთ მათი შექმ-
ნისას დამნაშავეთა ფსიქო-სოციალური გა-
რემოს კვლევის საკითხზე. 

სამაგიდო კვლევის პროცესში განხი-
ლულ იქნა სასჯელის თეორიები და სას-
ჯელის მიზნები, ასევე სასჯელის მოხდის 
ფსიქოლოგიური თავისებურებები და რე-
სოციალიზაციის პრაქტიკულად მიმდინა-
რე პროცესი. ვინაიდან დანაშაულის ძირი-
თად სახეობათა სასჯელის სახეს სწორედ 
თავისუფლების აღკვეთა წარმოადგენს4, 
კვლევისთვის, ასევე სპეციალური პენიტენ-
ციური სამსახურიდან გამოვითხოვეთ თა-
ვისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში 
განხორციელებადი რესოციალიზაცია-რეა-
ბილიტაციის პროგრამების შესახებ ინფო-
რმაცია.

მოძიებული მასალების გაანალიზებით 
კვლევა მიზნად ისახავდა დაედგინა:

◊ პენიტენციური დაწესებულებების 
რე სოციალიზაცია/რეაბილიტაციის 
პროგ რამების ჩამონათვალი;

◊ რამდენად არის ეს პროგრამები ემპი-
რიულ კვლევებზე დაფუძნებული; 

◊ რამდენად ეხმაურებიან ისინი მსჯავ-
რდებულის დანაშაულის გამომწვევი 
დანაკლისების შევსების აუცილებ-
ლობას;

◊ პროგრამაში მსჯავრდებულის ჩა-
რთვისას რადმენად ხდება მისი დე-
მოგრაფიული; ეკონომიკური; ფსიქო-
ლოგიური; სოციალური მონაცემების 
გათვალისწინება და – 

◊ რამდენად ითვალისწინებს პროგრა-
მა სამიზნე ჯგუფის იდენტიფიცირე-
ბას.

4 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. [ინტერნეტი] ხელმისაწვდო-
მია: <https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/132/siskhlis-samartlis-statistika> [წვდო-
მის თარიღი 05 ნოემბერი 2020].

ამ კითხვებზე პასუხის გაცემით შევე-
ცადეთ, დაგვესაბუთებინა საქართველოს 
პენიტენციურ სისტემაში დღეისათვის მი-
მდინარე სარეაბილიტაციო პროგრამებისა 
და სასჯელის მიზნების შესაბამისობა/შეუ-
საბამობა.

სასჯელის თეორიები სასჯელის თეორიები 
და მიზნები და მიზნები 

არსებობს რამდენიმე თეორია, რომე-
ლიც სასჯელს საზოგადოების პერსპექტივი-
დან ხსნის. მათგან: რეტრიბუციული, 
აბ სოლუტური თეორია ხაზს უსვამს სა-
ზოგადოების უფლებას, დასაჯოს. ეს გუ-
ლისხმობს სასჯელს, არა საზოგადოე-
ბისთვის ან პიროვნებისთვის სიკეთის 
მისაღწევად, არამედ, უბრალოდ, საპასუხო 
რეაქციას დანაშაულზე. ის ორიენტირე-
ბულია მხოლოდ წარსულ ქმედებაზე და 
ვერ უზრუნველყოფს მომავლის კეთილ-
დღეობას. უტილიტარული თეორიის პო-
ზიციით კი, სასჯელი ბოროტია, თუმცა, 
მიღწეული სარგებლით არის გამართლე-
ბადი. თეორიას აქვს პრაგმატული მიზანი 
და თვლის, რომ სასჯელის დანიშნულე-
ბაა საზოგადოებისთვის სასარგებლო შე-
დეგის მოტანა. შესაბამისად, აქცენტი არა 
დამნაშავის დასჯაზე, არამედ ამ დასჯით 
საზოგადოებისთვის სარგებლის მოტანა-
ზეა ორიენტირებული. საზოგადოებისთვის 
სარგებლის მოტანის პრიორიტეტულობამ 
დამნაშავის დაუსჯელობის დაშვება რომ 
არ გამოიწვიოს, თანამედროვე სისხლის 
სამართალში განვითარდა სასჯელის შე-
რეული თეორია, რომელმაც ორი საპირის-
პირო შეხედულების შერწყმა მოახერხა და 
სასჯელი დაასაბუთა, ერთი მხრივ, მისი 
საზოგადო საჭიროებითა და მეორე მხრივ, 
მხოლოდ დამნაშავისათვის შეფარდების 
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აუცილებლობით. ეს თეორია ორიენტირე-
ბულია, როგორც წარსული ქმედებისთვის 
დასჯაზე, ისე მომავლის კეთილდღეობის 
უზრუნველყოფაზე, რასაც სამართლიანო-
ბის აღდგენითა და დანაშაულის პრევენცი-
ით უზრუნველყოფს. ამ თეორიას იზიარებს 
ჩვენი სისხლის სამართლის კოდექსიც და 
დანაშაულზე საპასუხო სასჯელის მიზნე-
ბად განსაზღვრული გვაქვს: სამართლია-
ნობის აღდგენა, დანაშაულის პრევენცია და 
დამნაშავის რესოციალიზაცია5.

პიროვნებისა და საზოგადოების, წარ-
სულისა და მომავლის ფოკუსი განაპირობე-
ბს სასჯელის მიზნებსა და იმ ორიენტირს, 
რისთვისაც სასჯელის შეფარდება არის გა-
მართლებული. მაგ: სასჯელის სამართლი-
ანობის აღდგენის მიზანი, აბსოლუტური 
თეორიის მსგავსად, მხოლოდ წარსულ ქმე-
დებაზე საპასუხო რეაქციას გულისხმობს და 
ხაზს უსვამს კანონისა და საზოგადო ნორმის 
უზენაესობასა და მათი დაცვის აუცილებ-
ლობას. დანაშაულის პრევენცია სასჯელს 
შედარებით ფართო რაკურსში ხედავს და 
მისი დაკისრების მიზნად ახალი დანაშაუ-
ლის თავიდან აცილებას სახავს, რომელიც 
წარსულზე ფოკუსირებიდან საზოგადოების 
სამომავლო დაცულობაზე ინაცვლებს და 
ამით უფრო ჰუმანური და თანამედროვე სა-
ზოგადოებისთვის მეტად მისაღები ხდება. 

დაბოლოს, სასჯელის რესოციალიზა-
ცია-რეაბილიტაციის მიზანი აჯამებს სამა-
რთლიანობის აღდგენასა და პრევენციას, 
რამეთუ გულისხმობს, არა რესოციალიზი-
რებული პირის საზოგადოებაში რეაბილი-
ტირებულ-რესოციალიზირებულ წევრად 
დაბრუნებას, რითაც კანონის დაცვას, ახა-
ლი დანაშაულის თავიდან აცილებასა და 
შედეგად საზოგადოების დაცულობას უზ-
რუნველყოფს.

5 მუხლი 39, საქართველოს კანონი სისხლის სამართლის კოდექსი. 22/07/1999. #2287-რს.

თავისუფლების აღკვეთის თავისუფლების აღკვეთის 
ფსიქოლოგიური ასპექტები ფსიქოლოგიური ასპექტები 

ადამიანების უმეტესობა ეთანხმება 
მოსაზრებას, რომ სხვისთვის ზიანისა და/
ან ტკივილის მიყენება არის ცუდი. თუმცა, 
სასჯელი თავის არსში, სწორედ, ტკივილის 
მიყენებას მოიაზრებს, რასაც ამართლებს 
სხვადასხვა პოზიცია: პირველი შეხედულე-
ბის მომხრეები თვლიან, რომ ტკივილის 
მიყენება ზოგადად და ტკივილის მიყენება 
კონკრეტულად დამნაშავისადმი, განსხვავე-
ბულია, რომელთაგანაც დამნაშავისათვის 
ტკივილის მიყენება არ არის ცუდი (რაღაც 
არასწორი). მოსაზრება, რომ დამნაშავე იმ-
სახურებს სასჯელს, ცნობილია, როგორც 
სადამსჯელო მიდგომა. მეორე შეხედულე-
ბა კი, რომლებიც სასჯელს ყველა ადამია-
ნთან მიმართებაში ახასიათებს, როგორც 
უარყოფითს, გარდა შემთხვევებისა, როდე-
საც სასჯელს უფრო დიდი სიკეთის დაცვა 
არ მოჰყვა შედეგად, მოიხსენიება, როგორც 
(უტილიტარული) გამოყენებითი.

სასჯელის მიზნის შესაბამისად სასა-
მართლო იყენებს სხვადასხვა სასჯელს, 
რომელთაგან ყველაზე მკაცრი არის თავი-
სუფლების აღკვეთა. ვინაიდან, სასჯელი 
წარმოადგენს ბუნებრივ საპასუხო რეაქციას 
შიშსა და ზიანზე. ციხე ამ შემთხვევაში გვე-
ვლინება გამორჩეულ სასჯელად. სასჯელის 
სახედ – თავისუფლების აღკვეთის განსა-
ზღვრის შემთხვევაში, მსჯავრდებული თა-
ვსდება თავისუფლების აღკვეთის დაწესე-
ბულებაში, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს 
დაკისრებული სასჯელის მიზნის მიღწევა, 
რესოციალიზაცია. პენიტენციურ დაწესებუ-
ლებაში ბრალდებულ/მსჯავრდებულის მი-
ღებისას პირი (ნასამართლეობის არ მქონე) 
პირველად ეხება საპატიმრო ადგილს, გა-
დის კანონით განსაზღვრულ პროცედურებს 
და კისრულობს ვალდებულებებს, დაიცვას 
ისინი. სისტემაში პირველად მოხვედრა მის 
მოწყვლადობასა და ღირსების დაცვის სა-
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ჭიროებას უსვამს ხაზს. ამის უზრუნველყო-
ფის ვალდებულებას ციხის თანამშრომ-
ლები კისრულობენ, რათა უზრუნველყონ 
პატიმრების დაცულობა და ხელი შეუწყონ 
მათ კანონით გათვლისწინებულ, ბიო-ფსი-
ქო-სოციალურ კეთილდღეობას. 

მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რე-
აბილიტაციის პროცესის ეფექტიან წარმა-
რთვაში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება 
სწორედ პენიტენციურ დაწესებულებაში 
არსებულ გარემოს, თანამშრომლების და-
მოკიდებულებას და იქ შესახლებულ პირთა 
ყოველდღიურ განრიგსა და მათ სოციალურ 
აღქმას. ამას მოწმობს პატიმრებთან ჩატა-
რებული ინტერვიუს ანალიზის შედეგებიც, 
სადაც თავისუფლებააღკვეთილი პირები 
მძიმედ განიცდიან იზოლაციას და იმას, 
რომ ციხეში ყოფნის გამო მათ „ადამიანე-
ბად არ თვლიან“. მსჯავრდებულები აღნიშ-
ნავენ, რომ კანონით გათვალისწინებული 
უფლებების დაცვის გარდა, რეაბილიტა-
ციისთვის საჭიროებენ ფსიქოლოგიურ და 
სოციალურ მხარდაჭერას: მიიღონ განათ-
ლება და გაუჩნდეთ დასაქმების შანსი6.
როგორც ვხედავთ, მიუხედავად კანონით 
გათვალისწინებული უფლებრივი გარანტი-
ებისა, პატიმრები აწყდებიან სხვადასხვა 
გამოწვევას, რომელიც მათი გათავისუფლე-
ბისას საზოგადოებაში პროდუქტიულ წე-
ვრებად დაბრუნების შესაძლებლობებზე 
მოქმედებს.

დადასტურებულია, რომ პენიტენციური 
დაწესებულება გავლენას ახდენს ფსიქიკურ 
და სოციალურ ჯანმრთელობაზე, რაც ხშირ 
შემთხვევაში ქმნის დისკომფორტს, რადგან 
პატიმრებს უწევთ ცხოვრება იმ გარემოში, 
რომელშიც უსაფრთხოდ არ გრძნობენ თავს. 
ამ დროს სოციალური ურთიერთობები იძე-
ნს უდიდეს ფსიქოლოგიურ დანიშნულებას 

6 ხასია, მ., 2006. მსჯავრდებულთა სოციალური რეაბილიტაცია საქართველოში, რეა-
ლობა და პერსპექტივები. თბილისი: გვ. 26-27.

7 American Psychological Association, 2014. Incarceration Nation. Vol 45 (9). [ინტერნეტი] ხე-
ლმისაწვდომია: <https://www.apa.org/monitor/2014/10/incarceration> [წვდომის თარიღი 
1 დეკემბერი 2020].

და მათი არარსებობა კი ზრდის ფსიქიკური 
პრობლემების წარმოშობის რისკს. ამ დროს 
ადამიანი აღარ გრძნობს თავს საზოგადოე-
ბის პროდუქტიულ წევრად, მისი იდენტობა 
გაუფასურებულია, მას არ ჰყავს გვერდში 
საყვარელი ადამიანები, ფიზიკური გარემო 
კი საკმაოდ სტრესულია7. გარემოს არსებუ-
ლი სტრესულობა და სპეციფიურობა საჭი-
როებს მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდის 
პროცესში მონაწილე მუშაკების მეტ ძა-
ლისხმევასა და ჩართულობას.

მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცი-
ა-რეაბილიტაციის პროცესის გასაუმჯობე-
სებლად იუსტიციის მინისტრის ბრძანება 
#502-ით დამტკიცდა პენიტენციურ დაწე-
სებულებაში მოთავსებულ სრულწლოვან 
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ფსი-
ქოლოგიური სერვისები. აღნიშნული დოკუ-
მენტის მიზანია პენიტენციურ დაწესებულე-
ბაში შესახლებულ პირთა რისკების მართვა 
და რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაცი-
ის ხელშეწყობის პროცესში ჩართულ სპეცი-
ალისტთა ერთგვაროვანი პრაქტიკის 
უზ რუნველოფა. დადგენილია ფორმა, რო-
მ ლის მიხედვითაც ფასდება დანაშაულის 
გა ნმეორებით ჩადენის ალბათობა და მნიშ-
ვნელოვანი ზიანის რისკი. იმ შემთხვევა-
ში თუ მსჯავრდებულის საქმე საჭიროებს 
კომპლექსური ფაქტორების შეფასებას, 
საქმე გადაეცემა სოციალურ მუშაკს და 
შემთხვევის სამართავად იქმნება მულტი-
დისციპლინარული გუნდი. მულტიდისციპ-
ლინარულ გუნდში შედიან: სოციალური 
მუშაკი, ფსიქოლოგი და სხვა თანამშრომ-
ლები. პირველად გროვდება ინფორმაცია 
მსჯავრდებულის შესახებ, შემდგომ ფასდე-
ბა მისი საჭიროებები და განიხილება რის-
კები, ეს ყველაფერი კი ისახება ქულებში. 
ფსიქოლოგის მიერ მიწოდებული მომსა-
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ხურება ეყრდნობა შემთხვევის მართვის 
პროცესში მსჯავრდებულის შეფასების შე-
დეგებს, სადაც ფსიქოლოგი სოციალურ მუ-
შაკთან ერთად განიხილავს სასჯელის მოხ-
დის ინდივიდუალურ გეგმას (განსაზღვრავს 
სხვადასხვა რესოციალიზაცია-რეაბილიტა-
ციის პროგრამებს), ეყრდნობა მსჯავრდე-
ბულის საჭიროებებს და ხელს უწყობს მის 
რეაბილიტაციასა და განმეორებითი დანა-
შაულის ჩადების ალბათობის შემცირებას. 
აღსანიშნავია ისიც, რომ გეგმა განიხილება 
მსჯავრდებულთან ერთად და ხორციელდე-
ბა მისი თანხმობით.

რესოციალიზაცია, რესოციალიზაცია, 
როგორც სასჯელის როგორც სასჯელის 
უმთავრესი მიზანიუმთავრესი მიზანი

საქართველო დემოკრატიის გზაზე მყო-
ფი ახალგაზრდა ქვეყანაა, რომლისთვისაც 
ადამიანის ძირითადი უფლებების და თა-
ვისუფლებების დაცვა პრიორიტეტულია. 
რადგანაც რესოციალიზაცია დამნაშავის კა-
ნონით გათვალისწინებული უფლებაა, მის 
აღსრულებას სახელმწიფო იღებს საკუთარ 
თავზე და სასჯელის აღსრულების ახლე-
ბურ ხედვას გვთავაზობს. 

სოციალიზაცია, როგორც უკვე აღინიშნა, 
გულისხმობს გარკვეული ღირებულებების 
შეძენის მიზანმიმართულ და სხვადასხვა (პი-
როვნების ჩამოყალიბებაზე მოქმედი პროცე-
სების საშუალებებით) პირის საზოგადოების 
სრულფასოვან წევრად ქცევას8. დანაშაულის 
ჩადენის შემთხვევაში ითვლება, რომ და-
მნაშავემ წარუმატებლად გაიარა სოციალი-
ზაციის პროცესი, რა დროსაც ვერ მოახერხა 
საზოგადოებაში არსებული ღირებულებე-
ბის სრულყოფილად ათვისება. დანაშაულ-
ზე საპასუხოდ საზოგადოება მას უფარდებს 
სასჯელს და სასჯელის უმთავრეს მიზნად, 
მისთვის მეორე შანსის მიცემის განზრახვით, 

8 ვიტბეკი, ბ., 2009. სოციალიზაციის თეორია: ყველაფერი იწყება ოჯახით. გამოქვეყ-
ნებულია ონლაინ 03/07/2009.

სთავაზობს რესოციალიზაციას-რეაბილიტა-
ციას. რესოციალიზაცია ეს არის ტრანსფორ-
მაციის პროცესი, რა დროსაც დამნაშავეს ნო-
რმის დაცვის შეგნება უყალიბდება და ეს მას 
ეხმარება საზოგადოებაში ინტეგრაციაში. 
რეაბილიტაცია კი კონკრეტული პროგრამე-
ბის დახმარებით, კონკრეტული შედეგების 
მიღებაზეა ორიენტირებული. სხვადასხვა 
ქვეყნის სამართლის სისტემა სხვადასხვა 
ტერმინს იყენებს, თუმცა ყველა მათგანი 
თანხმდება მათ საერთო მიზანზე, იზრუნონ 
დამნაშავის საზოგადოებაში სრულფასოვან 
წევრად დაბრუნებაზე. თავისუფლების აღ-
კვეთის დაწესებულებაში რესოციალიზაცია 
რთული პროცესია და კომპლექსურ მიდგო-
მას საჭიროებს. როდესაც საქმე ეხება თა-
ვისუფლებააღკვეთილ პირს, რესოციალი-
ზაციის პროცესში ჩართულია ციხის ყველა 
თანამშრომელი და მიდგომების შემუშავება 
მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული და-
ნაშაულის ჩადენის მიზეზების და დამნა-
შავის ფსიქო-სოციალური მდგომარეობის 
კვლევის შედეგებზე. აუცილებელია იდენტი-
ფიცირდეს დანაშაულის მიზეზი, მოთხოვ-
ნილება, რისი დაკმაყოფილებაც ადამიანმა 
ვერ შეძლო კანონიერი გზით. დანაშაულის 
ჩადენაში მოქმედი დაუკმაყოფილებელი 
მოთხოვნილების იდენტიფიცირება იძლევა 
საშუალებას რეაბილიტაცია-რესოციალიზა-
ცია დაიგეგმოს მიზანმიმართულად, სწორედ 
აღნიშნული მოთხოვნილების შეცვლასა და/ 
ან მისი დაკმაყოფილების კანონიერი გზების 
გამომუშავების მიზნით. ეს შეიძლება იყოს 
ფორმალური და პროფესიული განათლება, 
სპეციალური უნარებით აღჭურვა, პრობლე-
მასთან გამკლავების გზების სწავლა და სხვ. 

რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის 
პრო ცესის წარმმართველ რგოლს სოციალუ-
რი მუშაკები და ფსიქოლოგები წარმოა-
დგენენ, შესაბამისად, მათი არასაკმარისი 
რაოდენობა სასჯელის მოხდის ინდივიდუ-
ალური გეგმის განხორციელების პროცესის 
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ეფექტიანობას აყენებს რისკ-ქვეშ.გარდა 
ამისა, სერვისების დეფიციტზე მიუთითებს. 
საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში გა-
ნხორციელებულმა ფსიქო-სოციალური სე-
რვისების კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ 
აღნიშნული სერვისები კონცენტრირებულია 
მხოლოდ რამდენიმე პენიტენციურ დაწე-
სებულებაში და ვერ მოიცავს პატიმართა 
პოპულაციის მნიშვნელოვან ნაწილს. ასე-
ვე, არ არის ჩამოყალიბებული სერვისების 
ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა და ხა-
რისხის კონტროლი არაერთგვაროვანია; 
არ არის გამართული ინფრასტრუქტურა და 
ბენეფიციარებს აქვთ პროგრამებში ჩართუ-
ლობის დაბალი მოტივაცია. ეს ყოველივე 
ამცირებს რეაბილიტაციის ეფექტიანობას 
და საჭიროებს ცვლილებებს, როგორც სე-
რვისის მიმწოდებელი ადამიანური რესურ-
სების გაზრდის, ისე საჭიროებებზე დაფუძ-
ნებული სერვისების შემუშავების კუთხით9.
მსჯავრდებულთა საჭიროებებზე დაფუძნე-
ბული რესოციალიზაციის ღონისძიებების 
საჭიროება ჯერ კიდევ 2011 წელს ჩატარე-
ბული კვლევის შედეგებით დადასტურდა. 
კვლევაში მსჯავრდებულებმა გაუსვეს ხაზი, 
რომ რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის 
პროგრამების შემუშავებისას აუცილებელია 
მსჯავრდებულთა საჭიროების შესწავლა, 
მათთვის მინიმალური უნარ-ჩვევების შე-
ძენა, ფსიქო – სოციალური სარეაბილიტა-
ციო პროგრამების რაოდენობის გაზრდა 
და გათავისუფლების შემდგომ, დასაქმების 
ხელშეწყობა10, თავისუფლების აღკვეთის 
პროცესში პროფესიულ განათლებასა და 
დასაქმების ხელშეწყობის რეაბილიტაციურ 
ეფექტზე საუბარია სხვა კვლევებშიც. რამე-

9 ქელბაქიანი, ა., 2018. ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის. ევრო-
კავშირის მხარდაჭერით,ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის ოფი-
სის პროექტის – „სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის რეფორმების ხელშეწყობა და 
მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით ფარგლებში.” გვ. 6-7.

10 GCRT – წამების მსხვერპლთა ფსიქოლოგიური და სამედიცინო რეაბილიტაცი-
ის ცენტრი, 2011. მსჯავრდებულთა და პირობით მსჯავრდებულთა საჭიროებების 
კვლევა, რაოდენობრივი და ხარისხობრივი კვლევის ანგარიში. თბილისი: გვ. 52.

11 ვარძელაშვილი, ი., 2016. სასჯელის მიზნები. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბი-
ლისი: გვ. 102-103.

თუ, მსგავსი პროგრამები მსჯავრდებულს 
მისცემს შესაძლებლობას, რეაბილიტირ-
დეს, აღიჭურვოს იმ უნარებით, რომლებიც 
მას აკლდა საზოგადოებაში სრულფასოვან 
წევრად ინტეგრაციისთვის და ამით, შე-
მცირდეს ხელახალი დანაშაულის ჩადენის 
რისკი11.

როგორც ვნახეთ, კვლევებით დგინდე-
ბა, რომ დანაშაულის პრევენციაში, მისი 
ხელახლა ჩადენის თავიდან ასაცილებ-
ლად, მნიშნელოვანია ეფექტური რეაბი-
ლიტაცია-რესოციალიზაციის პროცესი. 
რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პრო-
ცესში კი ეფექტიანობით გამოირჩევიან ის 
პროგრამები, რომლებიც ფოკუსირებულია 
მომავალზე, განზრახვა აქვს პოზიტიური, 
ჰუმანური; ითვალისწინებს წარსულ გამოც-
დილებას,საჭიროებებს; იძლევა სხვა შანსს 
და წარსული ქმედების გამო არ აკარგვინე-
ბს დამნაშავეს მომავალს.

პენიტენციური პენიტენციური 
დაწესებულების დაწესებულების 
რესოციალიზაცია/რესოციალიზაცია/
რეაბილიტაციის რეაბილიტაციის 
პროგრამებიპროგრამები

საქართველოს პენიტენციურ სისტემა-
ში მიმდინარე რესოციალიზაცია-რეაბი-
ლიტაციის პროგრამების ანალიზისთვის 
მივმართეთ ოფიციალური წერილით სპე-
ციალურ პენიტენციურ სამსახურს, სადაც 
ვითხოვდით გადმოეცათ საჯარო ინფორმა-
ცია იმის შესახებ, თუ რა სარეაბილიტაციო- 
რესოციალიზაციის პროგრამები ხორცი-



149

HERRALD OF LAW

E
m

ail:  
E
m

ail:  info@
heraldoflaw

.com
info@

heraldoflaw
.com

www.heraldoflaw.comwww.heraldoflaw.com

info@heraldoflaw.cominfo@heraldoflaw.com

ნ
ი
ნ
ო

 ქ
ი
ტ
ო
შ
ვ
ი
ლ
ი

ელდება ამჟამად, არიან თუ არა ისინი 
ემპირიულ საფუძველზე შექმნილი და არის 
თუ არა ნაკვლევი მათი ეფექტურობა. მიღე-
ბული საჯარო ინფორმაციის12 შესაბამისად, 
იდეტიფიცირდა პენიტენციურ დაწესებუ-
ლებებში მიმდინარე 16 ფსიქო-სარეაბილი-
ტაციო პროგრამა და 8 ფსიქო-სოციალური 
(მოკლევადიანი) ტრენინგი.

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამე-ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამე-
ბია: ბია: 

◊ ბიბლიოთერაპიის პროგრამაიბლიოთერაპიის პროგრამა13 გუ-
ლისხმობს თერაპიულ ზეგავლენას, 
როდესაც ლიტერატურა და პოეზია 
ემოციური და მენტალური პრობლე-
მების გადაჭრაში ეხმარება ადამი-
ანს. აღნიშნულ მოდულში ხაზგა-
სმულია არტ-თერაპიის ძლიერი 
მხარეები, მიზნის მისაღწევი გზები; 

◊ არტ-თერაპიაარტ-თერაპია14 წარმოადგენს ჯგუფუ-
რი თერაპიის კიდევ ერთ სახეს, რო-
მელიც მიზნად ისახავს პირის მიერ 
გამოსახატავი ემოციის, განცდების 
კონსტრუქციულ კალაპოტში ჩასმას;

◊ გათავისუფლებისთვის მომზადე-გათავისუფლებისთვის მომზადე-
ბის პროგრამისბის პროგრამის15 მიზანია ჯგუფუ-
რი ინტერვენციის მეშვეობით პენი-
ტენციურ დაწესებულებაში ყოფნის 
ერთ-ერთი ყველაზე სტრესული ფა-
ზის – განთავისფლების წინა ეტა-
პის ღირსებული დაძლევა; ფსიქო 
განათლება; რისკებისა და დამცავი 
ფაქტორების გაანალიზება, ახალ 
გარემოსთან წინასწარი ადაპტაცია; 
ოჯახსა და საზოგადოებაში; ინტეგ-
რირებისათვის მზადება სრულწლო-

12 № 01/302383 წერილზე პასუხი №329977/01, სპეციალური პენიტენციური სამსახური, 
2019.

13 იქვე. გვ. 1.
14 იქვე. გვ. 2.
15 იქვე. 
16 იქვე. გვ. 3.
17 იქვე.
18 № 01/302383 წერილზე პასუხი №329977/01, სპეციალური პენიტენციური სამსახური, 

2019, გვ. 4. 
19 იქვე. 

ვანი და არასრულწლოვანი (ქალი, 
მამაკაცი) მსჯავრდებულებისთვის;

◊ ნაბიჯი ცვლილებისკენნაბიჯი ცვლილებისკენ – დანაშაუ-
ლის გაცნობიერება16 მიზნად ისა-
ხავს მსჯავრდებულის შინაგან 
ცვლი ლებებზე მუშაობას, რაც მას 
დაე ხმარება კრიმინალურობის, დე-
ტერმინანტების გაცნობიერებასა და 
გათავისუფლებისთვის მზადებაში;

◊ პენიტენციური სტრესის მართვაპენიტენციური სტრესის მართვა17 
– მიზნად ისახავს პატიმრობისა და 
მისით გამოწვეული სტრესის სტაბი-
ლიზაცია/ შემცირებას. მასში იდე-
ნტიფიცირებულია პატიმრობის, 
ძალადობის და წამების შედეგების 
სიმპტომატიკა და მათთან მუშაობი-
სას მიზნის მისაღწევი, „უსაფრთხო-
ების“ დონეები. პროგრამა წარმოა-
დგენს სატრენინგო მოდულს;

◊ კოგნიტური და სოციალური უნარე-კოგნიტური და სოციალური უნარე-
ბის განვითარებაბის განვითარება18 – მიზნად ისახა-
ვს სამომავლო დანაშაულებრივი 
ქცევის ალბათობის შემცირებას; 
განკუთვნილია დამნაშავეებზე, რო-
მელთაც აქვთ დანაშაულის საშუალო 
ან დაბალი ჩადენის რისკი; აკონკრე-
ტებს მოდულის ჩატარების ხანგრ-
ძლიოვობას, სესიების რაოდენობას 
და სასჯელის მოხდის პერიოდს, რო-
დესაც რეკომენდირებულია მსჯავ-
რდებულის პროგრამაში ჩართვა;

◊ ადიქტურ პირთა სარეაბილიტაციო ადიქტურ პირთა სარეაბილიტაციო 
პროგრამაპროგრამა19. პროგრამის მიზანია 
ადიქციის დაძლევა, ხანგრძლივი 
რემისიის შენარჩუნება სრულწლო-
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ვანი (ქალი, მამაკაცი) მსჯავრდე-
ბულებისთვის, რომელთათვისაც: 
– ალკოჰოლს/ნარკოტიკს ჰქონდა 
შესამჩნევი საზიანო გავლენა მათი 
ცხოვრების წესზე უახლოეს წარსულ-
ში; მსჯავრდებული ხდება აგრესი-
ული ალკოჰოლის/ნარკოტიკის ზე-
მოქმედების ქვეშ; მსჯავრდებული 
დანაშაულს სჩადის ალკოჰოლის/ნა-
რკოტიკის მოსაპოვებლად; 

◊ ატლანტისიატლანტისი – ალკო/ნარკოდამოკი-
დებულ პირთა სარეაბილიტაციო 
პროგრამა20, პროგრამა ალკოჰოლურ 
– ნარკოტიკულ ან სხვა ფსიქო-აქტი-
ურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულე-
ბების მქონე ბენეფიციართა რეაბი-
ლიტაციის თერაპიული მოდელია;

◊ EQUIPEQUIP (დანაშაულის გაცნობიერება, 
ანტისოციალური ქცევა, არასრულ-
წლოვნები)21. პროგრამის მიზანია 
სოციალური უნარ-ჩვევების დასწა-
ვლა/განვითარება; მორალური და 
სოციალური გადაწყვეტილების მი-
ღების დასწავლა; ბრაზის მართვა.
პროგრამაში ერთვებიან ის არას-
რულწლოვანი მსჯავრდებულები, 
რომლებსაც არ აქვთ დანაშაული 
გაცნობიერებული, ასევე რომელიც 
გამოირჩევა ანტისოციალური ქცე-
ვით;

◊ ბრაზის მართვაბრაზის მართვა22 – სატრენინგო მო-
დულის მიზანია, ადამიანებს, რომ-
ლებსაც აქვთ ემოციების მართვის 
საჭიროება, გამოუმუშავდეთ კრი-
ტიკულ სიტუაციაში ემოციების მა-
რთვის, მიზეზებზე დაფიქრების და 

20 იქვე. გვ. 5. პროგრამის შესახებ უფრო ვრცლად ასევე იხ. მუხლი. 2. ბრძანება N161, 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი, 31/12/ 2014.

21 იქვე. 
22 იქვე. გვ. 6.
23 იქვე.
24 № 01/302383 წერილზე პასუხი №329977/01, სპეციალური პენიტენციური სამსახური, 

2019. გვ. 6.
25 იქვე. გვ. 7.

შედეგების წინასწარ განჭვრეტის 
უნარი; 

◊ პოზიტიური აზროვნების უნარ-ჩვევე-პოზიტიური აზროვნების უნარ-ჩვევე-
ბის განვითარებაბის განვითარება23 – პროგრამის მიზა-
ნია ხელი შეუწყოს ბენეფიციარებში 
თვითკონტროლის, თვითრეფლექ-
სიის, ინტერპერსონალური ურთიე-
რთობების განვითარებას. განკუთ-
ვნილია მსჯავრდებულებისთვის, 
რომლებიც არ არიან ღია სოციალუ-
რი ურთიერთობებისთვის; ურთიე-
რთობები მეუღლესთან და/ ან პა-
რტნიორთან არ არის კარგი; აქვს/
ჰქონდა ურთიერთობა ანტი-სოცია-
ლური ქცევის მქონე პირებთან/აქვს 
კრიმინალის მიმართ მიმღებლობა; 

◊ სასარგებლო უნარების განვითარე-სასარგებლო უნარების განვითარე-
ბაბა – პატიმრობის მავნე შედეგები24; 
პროგრამის მიზანია ძალადობის 
მავნე შედეგები, მოვლა და სტაბი-
ლიზაცია;სტრესული სიტუაციების 
გააზრება და მართვის/გამკლავების 
უნარების სწავლა-გავარჯიშება მათ-
თვის, ვისაც ჰქონდა რთული ბავშვო-
ბა; განიცდიდა ფიზიკურ ძალადობას 
პარტნიორისგან ან ოჯახისგან;

◊ ოჯახურ სირთულეებთან გამკლავე-ოჯახურ სირთულეებთან გამკლავე-
ბის პროგრამაბის პროგრამა (მსხვერპლი ქალები-
სათვის)25. პროგრამის მიზანია ინ-
ფორმირებულობის ზრდა ოჯახში 
და გენდერული ძალადობის შესახებ 
ქალ მსჯავრდებულებთან, რომელ-
თაც ჰქონდათ რთული ბავშვობა; 
განიცდიდნენ ფიზიკურ ძალადობას 
პარტნიორისგან ან ოჯახისგან; 

◊ პოზიტიური ქცევის როლი ოჯახურ პოზიტიური ქცევის როლი ოჯახურ 
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ურთიერთობებშიურთიერთობებში.26 პროგრამის მი-
ზანია ოჯახური და გენდერული ძა-
ლადობის შესახებ ცნობიერების 
ამაღლება კაც მსჯავრდებულებთან, 
რომელთაც ჰქონდა რთული ბავშვო-
ბა; იყვნენ ძალადობის მსხვერპლნი, 
აკეთებდნენ იმას, რაც პირველად 
მოუვიდოდათ თავში; სოციალურად 
იზოლირებულია;

◊ მოძალადეთა ქცევის კორექციის მოძალადეთა ქცევის კორექციის 
პროგრამაპროგრამა27. პროგრამის მიზანია 
ემოციების მართვის უნარისა თუ 
ემპათიის გრძნობის გამომუშავე-
ბა ძალადობის მსხვერპლის მიმა-
რთ;პარტნიორულ ურთიერთობებში 
თანასწორობასა და პატივისცემაზე 
დამყარებული ქცევითი ნორმების 
განვითარება მსჯავრდებული მამაკა-
ცებისთვის;

◊ ძალადობის მსხვერპლი ქალების სა-ძალადობის მსხვერპლი ქალების სა-
რეაბილიტაციო პროგრამარეაბილიტაციო პროგრამა28. პროგ-
რამის მიზანია ცვლილების მოტი-
ვაციის ხელშეწყობა; ცხოვრების 
ხარისხის გაუმჯობესება;საკუთარი 
თავის უკეთ შეცნობა; სოციალური 
უნარების განვითარება; საკუთარ ძა-
ლებში რწმენა, რომლებიც განკუთ-
ვნილია იმ ქალ მსჯავრდებულე-
ბისთვის, ვისაც განუცდიათ ოჯახში 
ძალადობა.

პენიტენციურ დაწესებულებებში ასევე 
ტარდება ფსიქო-სოციალური ტრენინგე-
ბი თემაზე: ცხოვრების ჯანსაღი წესი; ბრა-
ლდებულთა და მსჯავრდებულთა უფლე-
ბები; ტრეფიკინგი; ტუბერკულოზი; აივ 
ინფექცია და შიდსი; B და C ჰეპატიტი; სტიგ-
მა და დისკრიმინაცია; რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობა. მათი მიზანია მსჯავრდებუ-
ლებისთვის პრევენციული ხასიათის ინფო-
რმაციის მიწოდება. შესაბამისად, მათში ჩა-

26 იქვე. 
27 იქვე. გვ. 8.
28 იქვე. 
29 იქვე. გვ. 8.

რთვის წინაპირობა განსაზღვრული არ არის 
და ყველა მსჯავრდებულისთვის ხელმისაწ-
ვდომია მათი სურვილის შესაბამისად.

პროგრამების შესწავლის საფუძველ-
ზე დადგინდა,რომ ზემოთ ჩამოთვლილი 
პროგრამების შედეგების ეფექტიანობის 
კვლევა არ განხორციელებულა29.

დასკვნადასკვნა

ნაშრომის მიზანი იყო დაედგინა საქა-
რთველოს პენიტენციურ სისტემაში დღე-
ისათვის მიმდინარე სარეაბილიტაციო 
პროგრამებისა და სასჯელის მიზნების 
შესაბამისობა/შეუსაბამობა. ამისათვის 
განვიხილეთ შესაბამისი თეორიული წი-
ნამძღვრები და სამაგიდო კვლევის ფა-
რგლებში გაანალიზდა საქართველოს 
პენიტენციურ სისტემაში მოქმედი რესოცი-
ალიზაცია/რეაბილიტაციის პროგრამები.
ყურადღება მიექცა ცალკეულ საკითხებს და 
შედეგად აღმოჩნდა, რომ:

◊ ბოლო წლების პერიოდში რესოცი-
ალიზაცია/რეაბილიტაციის პროგ-
რამები სულ უფრო მრავალფეროვა-
ნი ხდება;

◊ მათ შორის ემპირიაზე დაყრდნობი-
ლი პროგრამების რაოდენობა უცნო-
ბია. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, 
რომ ეს დასკვნა წარმოადგენს ჩემ 
მიერ მოპოვებული ინფორმაციის 
დამუშავების შედეგს და შესაძლოა 
არ ასახავდეს რეალობას;

◊ პროგრამები მორგებულია მსჯავ-
რდებულთა აქტუალურ პრობლემებ-
ზე, თუმცა, ეს საჭიროებები ნაკვლე-
ვია აწმყო დროში და არ გულისხმობს 
წარსული გარემოებების (რომელსაც 
შესაძლოა, მათ მიერ დანაშაულის 



152

samarTlis macne 12/202012/2020 #2 2 

E
m

ai
l:
  

E
m

ai
l:
  
in

fo
@

he
ra

ld
of

la
w

.c
om

in
fo

@
he

ra
ld

of
la

w
.c
om

info@heraldoflaw.cominfo@heraldoflaw.com

ჩადენაში ეთამაშა როლი) გათვა-
ლისწინებას;

◊ შესაბამისად, პროგრამებში ჩართვი-
სას არ არის გათვალისწინებული 
რიგი ფსიქო-სოციალური გარემოება;

◊ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი 
მათგანი გათვლილია კონკრეტულ 
სამიზნე ჯგუფზე. ეს იდენტიფიცი-
რებული სამიზნე ჯგუფის საჭირო-
ებები არის მორგებული მხოლოდ 
კრიზისის მართვის პრინციპზე და 
არა დანაშაულის განმაპირობებე-
ლი ფაქტორების აღმოფხვრასა და 
ამით, დანაშაულის პრევენციაზე 
ორიენტირებული.

დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას, რომ 
დანაშაულის განმაპირობებელი ფაქტო-
რების გაუთვალისწინებლად დაგეგმილი 
სარეაბილიტაციო პროგრამები არ არიან 
ორიენტირებულნი კრიმინალურობის გა-
მომწვევი მიზეზებისა და დაუკმაყოფილე-

ბელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილე-
ბაზე. შესაბამისად, ნაკლები კავშირი აქვთ 
დამნაშავისთვის საზოგადოებაში რეინტე-
გრაციის შესაძლებლობის მიცემასთან. 
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულე-
ბიდან გათავისუფლებული არარესოცია-
ლიზირებული ადამიანი კი დანაშაულის 
ჩადენის რისკს წარმოადგენს, მიუხედა-
ვად იმისა, რომ სახელმწიფო ხარჯავს რე-
სურსს მისთვის სერვისების მიწოდებაზე.
რამეთუ, რაც არ უნდა გავაცნობიერებინოთ 
პირს განხორციელებული ქმედების სია-
ვე და რამდენადაც არ უნდა ჰქონდეს მას 
სამომავლოდ კრიმინალური ქმედებისგან 
დისტანცირება გადაწყვეტილი, თუ მისი 
მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილების შე-
საძლებლობები გათავისუფლების შემ-
დგომ უცვლელი დარჩა, ის დიდი ალბათო-
ბით, მათ დასაკმაყოფილებლად კვლავ 
მიმართავს დასწავლილ, ნაცნობ, დელიკვე-
ნტურ ხერხებს.
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