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mo Sim Si le pa tim ris si cocxlis uf le bis 

dac vis far gle bi da xe lov nu ri (iZ ul eb iTi) 

kve bis mi zan Se wo ni lo ba

ირინაბათიაშვილი
კავკასიისსაერთაშორისოუნივერსიტეტისდოქტორანტი,
შპს„თბილისიენერჯის“გენერალურიდირექტორის
კონსულტანტიგენდერულსაკითხებში

რეფერატი. თანამედროვე სამყაროსთვისდაპატიმრებულის სტატუსის მქონე
ადამიანების მიმართ მოპყრობა ერთერთი მთავარი გამოწვევაა. შიმშილობის
დროს პატიმრის ხელოვნური (იძულებითი) კვება,  საერთაშორისო პრაქტიკა
შესაძლებელია,ოთხიტიპისმიდგომადდაიყოს.იძულებითიკვებისდროსად
ამიანისუფლებათაევროპულისასამართლოყურადღებასამახვილებსაუცილ
ებლობის ფაქტორზე, მიზანზედა პროცედურულ გარანტიებზე. ხელოვნური
(იძულებითი)კვება,თუპროცედურულინორმებისდაცვასგაცდება,შესაძლე
ბელიამენტალურდაფიზიკურმძიმედახანგრძლივტკივილადგადაიქცეს.ამ
ნაშრომში წარმოდგენილია ავტორისეული ხედვა,თურა ცვლილებებიუნდა
იქნეს განხორციელებული საქართველოს შესაბამის ნორმატიულ აქტში, რომ
ზუსტადგაიწეროს,რასნიშნავსსამედიცინოდახმარებადაპატიმრისთანხმო
ბის გარეშე პატიმრის შიმშილობისრა ეტაპზე შეიძლება აღნიშნულისამედი
ცინოდახმარებისგამოყენება.რამდენიმედასავლურიქვეყნისსაერთაშორისო
პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე შესაძლებელია დანახულ იქნეს მნიშვნე
ლოვანიპრინციპებიდასტანდარტები,რისიგამოყენებითაცხდებახელოვნუ
რი(იძულებითი)კვებისთვის,იძულებითიმკურნალობისთვისდაიძულებითი
სამედიცინოგამოკლვევისთვისსაჭიროღონისძიებებისგანხორციელება.ასევე,
ჩემი მოსაზრებით, ევროპული სასამართლოს ერთერთი გადაწყვეტილებით
შექმნილისტანდარტებიშეიძლებაკარგადმიესადაგოსიმშემთხვევას,როდე
საცპატიმარიუგონომდგომარეობაშიადაწინასწარმასსაკუთარიპოზიციაარ
დაუფიქსირებიახელოვნურკვებასთანდაკავშირებით.პატიმრისშიმშილობის
დაწყების მომენტიდან მთავრობა დგება ორი არჩევანის წინაშე: ან პატიმარი
შიმშილითმოკვდეს,ანშესაბამისიორგანო პატიმრისხელოვნური (იძულებ
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ითი)კვებისსახითჩაერიოსშიმშილობაში.ისმისკითხვა:არსებობსკიმესამე
არჩევანი?როცა სიტუაცია კრიტიკულზღვარს აღწევს, სახელმწიფომგანმუხ
ტვისგზაუნდამოძებნოსდაარაპირიქით.

საკ ვან ძოსიტყვე ბი:ხე ლოვ ნუ რი(იძ ულ ებ ითი)კვე ბა,მო შიმ ში ლეპა ტი მა რი, 
 ძი რი თა დიუფ ლე ბე ბი

შესავალი

დაკავებულის,ბრალდებულისდამსჯავრდებულისსტატუსისმქონეადამიანის
მიმართმოპყრობაერთერთიმთავარიგამოწვევაათანამედროვესამყაროსთვის
ზოგადად ადამიანის მდგომარეობის საერთო გაუმჯობესების ჭრილში1. დაპა
ტიმრებულიფაქტობრივად,დარჩენილიაპოლიციისდაციხისთანამშრომლების
კეთილსინდისიერებისამარა;ამასთან,გარესამყაროსმოწყვეტილიადა,აქედან
გამომდინარე,დაუცველიაისეთიარასათანადომოპყრობისგან,რომლითაცირ
ღვევამისიუფლებები. რაცშეეხებაშიმშილობისდროსპატიმრისხელოვნურ(იძ
ულებით)კვებას,ამშემთხვევაშისაერთაშორისოპრაქტიკაშესაძლებელიაოთხი
ტიპისმიდგომადდაიყოს.გერმანია,საფრანგეთი,ამერიკადაისრაელისქვეყნე
ბისნორმატიულდოკუმენტებშიპირდაპირგათვალისწინებულიამოშიმშილის
იძულებითი კვების უფლება2. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო
ყურადღებასამახვილებსიძულებითიკვებისდროსაუცილებლობისფაქტორზე,
მიზანზედა პროცედურულ გარანტიებზე3. მოშიმშილე პატიმრის იძულებითი
(ხელოვნური)კვებისუფლებადასტანდარტებისაქართველოსშემთხვევაშიპირ
დაპირდანათლადკანონმდებლობითარარისგანსაზღვრული4.ბრიტანეთისმა
გალითიდამისისასამართლოპრაქტიკა,რომლისთანახმადადამიანსაქვსუფ
ლება,შიმშილობისგზითდაასრულოსსიცოცხლე,მეოთხეტიპისმიდგომადშე
იძლებაჩაითვალოს5.თუმცაამოთხშემთხვევაშისაგულისხმოაპრინციპებიდა
ფაქტობრივი გარემოებები, რომლებიცზეგავლენას ახდენენ მოშიმშილე პირის
უფლებაშიჩარევისიდენტიფიცირებაზე.

1. UnitedNations,OfficeoftheHighCommissionerforHumanRights,HumanRightsintheAdministration
ofJustice:AManualonHumanRightsforJudges,ProsecutorsandLawyers,InternationalLegalStandards
fortheProtectionofPersonsDeprivedofTheirLiberty,Chapter8,p.317,NewYorkandGeneva,2003.

2. LempelJ.,ForceFeedingPrisonersonaHungerStrike:IsraelasaCaseStudyinInternationalLaw,Harvard
InternationalLawJournal,2019.

3. CouncilofEurope,EuropeanCourtofHumanRights,GuideonthecaselawoftheEuropeanConvention
onHumanRights,Prisoner’srights,Updatedon31December2021.

4. საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა
მინისტრის ბრძანება N169, „პენიტენციურ დაწესებულებებში მოშიმშილე ბრალდებულთა/
მსჯავრდებულთაყოფნისპირობებისშესახებინსტრუქციისდამტკიცებისთაობაზე“,04/07/2013.

5. SecretaryofStatefortheHomeDepartmentv.Robb[1995]1AllER677,Times21Oct1994,IndSummary
10Oct1994.
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აქვემნიშვნელოვანიააღინიშნოს,რომშიმშილობისპროცესიდაკავშირებულია
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე3 მუხლთან, რადგან, პრეცე
დენტული სამართლიდან გამომდინარე, გარკვეულ შემთხვევაში შიმშილობის
მდგომარეობაუკავშირდებაღირსებისდაცვას.წამებისწინააღმდეგგაეროსკო
მიტეტისმიერჩამოყალიბდა„წამების“ყველაზეფართოკონცეფცია6.ასევე,ცხა
დია,რომიძულებითი(ხელოვნური)კვება,თუპროცედურულინორმებისდაც
ვასგასცდება,შესაძლებელიამენტალურდაფიზიკურმძიმედახანგრძლივტკი
ვილადგადაიქცეს.

დღეისმდგომარეობითქართულკანონმდებლობაშიმოშიმშილეპატიმრისხე
ლოვნური(იძულებითი)კვებისუფლებისდაამგვარიღონისძიებებისგანხორ
ციელებისთვის აუცილებელი სტანდარტების არარსებობა იწვევს ბუნდოვა
ნებას იმისთაობაზე,თუროგორიიქნება სახელმწიფოს პოლიტიკა პატიმრის
სასიკვდილოშიმშილობისშემთხვევაში.საქართველოსკანონმდებლობაშიმო
შიმშილეპატიმრისიძულებითისამედიცინოდახმარებისთვისდაპარენტერა
ლური (ინტრავენური) კვების გამოყენებისთვის საჭირო სტანდარტების საკა
ნონმდებლოდონეზეგანსაზღვრას,შესაძლოა,კარგიპრევენციულიდანიშნუ
ლებაჰქონდეს.ნაშრომისმიზანია,საერთაშორისოორგანიზაციებისდარამდე
ნიმე ქვეყანაში არსებული პრაქტიკის ანალიზითდანახულიქნეს მოშიმშილე
პატიმრისთვისსიცოცხლისშენარჩუნებისგზადაასევეგაანალიზებულიქნეს
რა სპეციფიკით ხასიათდება პატიმრის პირადი ავტონომიადა როდის ხდება
ერთიმეორეზეუპირატესი.თანამედროვესამყაროში,სადაცმე20საუკუნიდან
აქტიურადიფეთქაპოლიტიკურისარჩულითპატიმრებისშიმშილობამ;პინაზე
ერთმხარესდაიდოპატიმრებისფიზიკურიხელშეუხებლობადამეორემხარეს
კი– მათისიცოცხლისდაცვისადამართლმსაჯულების ეფექტიანადგანხორ
ციელების ვალდებულება. აღნიშნული მსჯელობის ნათელი მაგალითია 2012
წელსისრაელშიტერორიზმშიბრალდებულიპალესტინელიპატიმრებისმიერ
დაწყებული მასშტაბური შიმშილობები, რომლითაც პატიმრების სიცოცხლეს
რეალურისაფრთხეექმნებოდათ7.აღნიშნულისაკითხებისგანხილვასკიდღე
საცაქტუალობაარდაუკარგავს.

6. UN, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,
(GeneralAssemblyresolution39/46),26/06/1984.

7. LibraryofCongress,ArticleIsrael:LawAuthorizingForceFeedingofPrisonersHeldConstitutional,Israel,
2016.
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თავი1.პატიმრისშიმშილობადა
საერთაშორისოსტანდარტები

1.გაეროსხედვამოშიმშილეპატიმრისუფლებებთანდაკავშირებით

„სამოქალაქოდაპოლიტიკურიუფლებებისშესახებ“პაქტისმე7მუხლისთანახ
მად,არავინარუნდაგახდესწამებისანსასტიკი,არაადამიანურიანდამამცირე
ბელიმოპყრობისანდასჯისსუბიექტიდაასევეარავინ,მისინებაყოფლობითი
თანხმობის გარეშე, არ შეიძლებადაექვემდებაროს სამედიცინო ან სამეცნიერო
ექსპერიმენტებს8. გაერთიანებული ერებისორგანიზაციისზოგადი კომენტარე
ბისკრებულიდანშეიძლებაუფროსიღრმისეულადდანახულიქნესმე7მუხლის
არსი.კომიტეტმაყურადღებაგაამახვილაორფაქტორზე:1.მონაწილესახელმწი
ფოსმოვალეობა–უზრუნველყოსყველაადამიანისდაცვამე7მუხლითაკრძა
ლულიქმედებისგანსაკანონმდებლოდასხვაზომებისსაშუალებით.წამებისდა
არაადამიანურიმოპყრობისიდენტიფიკაციისდროს აუცილებელია ეროვნულ
მასასამართლომგაითვალისწინოსშესაძლებლობებისდაუფლებამოსილებების
ფართოარეალი:„ოფიციალური“,„მიღმა“და„კერძო“9.მეორეფაქტორიარისსა
ხელმწიფოსზოგადი პოზიტიური ვალდებულება. აკრძალული მოპყრობისდა
დასჯისსხვადასხვაფორმებსშორისმკვეთრიგანსხვავებებისდადგენაარარის
საჭირო,რადგანესყოველივესაქმისსპეციფიკიდანგამომდინარეობსდადამო
კიდებულია კონკრეტული მკურნალობის სახეობაზე, მიზანსა და სიმძიმეზე10.
თავისუფლებააღკვეთილიყველაპირისთვისმე7მუხლითაკრძალულმოპყრო
ბასემატებაპაქტის11მე10მუხლისპირველინაწილისპოზიტიურიმოთხოვნა,
რომ მათუნდა მოეპყრონ ჰუმანურობითდა ადამიანის პიროვნებისთანდაყო
ლილიღირსებისპატივისცემით12.ადამიანისუფლებათასაერთაშორისობილის
თანახმადჯანმრთელობისუფლებამჭიდროდარისდაკავშირებულიადამიანის
სხვაუფლებებისრეალიზაციასთან.ესდასხვაუფლებებიდათავისუფლებები
უკავშირდებაჯანმრთელობისუფლებისშემადგენელკომპონენტებს13.ჯანმრთე
ლობისუფლებაარუნდაიქნასგაგებული,როგორცუფლება,იყოჯანმრთელი.
ჯანმრთელობისუფლება იყოფათავისუფლებებადდაუფლებებად. აქვე აღსა
ნიშნავია,რომარსებობსორიძირითადიამოსავალითეორია:თავისუფლებაზე

8. InternationalCovenantonCivilandPoliticalRights.,GeneralAssemblyresolution2200A(XXI),16/12/1966.
9. UnitedNations,OfficeoftheHighCommissionerforHumanRights,HumanRightsintheAdministration

ofJustice:AManualonHumanRightsforJudges,ProsecutorsandLawyers,InternationalLegalStandards
fortheProtectionofPersonsDeprivedofTheirLiberty,Chapter8,p.319,NewYorkandGeneva,2003.

10. UnitedNations,CompilationofGeneralCommentsandGeneralRecommendationsAdoptedbyHuman
RightsTreatyBodies,GeneralcommentNo.7,para.1,p.168,HRI/GEN/1/Rev.88May2006.

11. სამოქალაქოდაპოლიტიკურიუფლებებისშესახებპაქტი.
12. იქვე.
13. UnitedNations,CompilationofGeneralCommentsandGeneralRecommendationsAdoptedbyHuman

RightsTreatyBodies,GeneralcommentNo.14,para.3,p.87,HRI/GEN/1/Rev.88May2006.
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დაფუძნებულითეორია, რომელიც გავრცელებულია საერთო სამართლის სის
ტემის ქვეყნებშიდა კონტინენტური სამართლის ქვეყნებისთეორია,რომელიც
უფლებებზეარისდაფუძნებული14.უფლებებითავისიშინაარსით,გულისხმობს,
რომინდივიდსგააჩნიამორალურიანიურიდიულიუფლება,გააკეთოსრაიმე.
ხოლო,თავისუფლების პირველადი მოცემულობა გულისხმობს ადამიანის არ
ჩევანსადამოქმედებაშისახელმწიფოსმიერიძულებისანშეზღუდვისარარსე
ბობას15.თავისუფლებებიჯანმრთელობის ნაწილში მოიცავსუფლებას, გააკონ
ტროლონ საკუთარი ჯანმრთელობა და სხეული. ხოლო, ამის საპირისპიროდ,
უფლებებიჯანმრთელობისნაწილშიმოიცავსუფლებასჯანმრთელობისდაცვის
სისტემაზე16. პატიმრებთან მიმართებაში ზემოაღნიშნული კომიტეტის კომენ
ტარებიდანიკვეთებარამდენიმესაკითხი,რომელიცსახელმწიფომუნდაგაით
ვალისწინოსმოშიმშილეპატიმრისსიცოცხლისმართვისპროცესში: პირისფი
ზიკურიდაგონებრივიხელშეუხებლობა/მთლიანობა,რომელიცპირდაპირკავ
შირშია პიროვნების თანდაყოლილი ღირსების აღქმასთან; უფლებამოსილების
გამოყენებისფარგლები;მკურნალობისსახეობადასიმძიმე,რომელიცშეიძლება
აკრძალულიმოპყრობისანდასჯისსახეობაშიტრანსფორმირდეს;პატიმრისმი
ერჯანმრთელობისუფლებითსრულფასოვნადსარგებლობისსაშუალება,რომე
ლიცდაკავშირებულიაპაქტითგათვალისწინებულსხვაუფლებებისდაცვასთან,
განსაკუთრებითღირსების,საკვების,წამებისაკრძალვისდაპრაივესის(პირადი
ცხოვრებისუფლება)უფლებებთან.თავისუფლებააღკვეთილიპირისარასათან
ადომოპყრობისწინააღმდეგერთერთისაუკეთესოგარანტიაა,სათანადოდგაწ
ვრთნილიპოლიციელიანციხისოფიცერი.გამოცდილიდაადამიანისუფლება
თადაცვაშიგათვიცნობიერებულიოფიცრებიშეძლებენწარმატებითშეასრულონ
თავიანთიმოვალეობებიპატიმრებისმიმართარასათანადომოპყრობისგარეშე17.

2.მოშმიმშილეებისპოლიტიკურიგანაცხადიდაგუანტანამოსციხე

2014 წელს ამერიკაში იფეთქა პოლიტიკური სარჩულით შიმშილობის ფაქტმა
(Aamer v.Obama (D.C. Cir. 2014), რომელსაც ამერიკულ საზოგადოებაშიდიდი
რეზონანსი ჰქონდა18. საინტერესოა ამ საქმეზე ამერიკის შეერთებული შტატე

14. სმიტირ.,ადამიანისსაერთაშორისოუფლებებისახელმძღვანელო,ოქსფორდისუნივერსიტეტის
გამომცემლობა(2005),ნიუიორკი,საქართველოსსახალხოდამცველისბიბლიოთეკა, (თარგმანი
კობიაშვილიმ.)თბ.,2006,45.

15. ბათიაშვილი ი., საქართველოს კონსტიტუციის მე16 მუხლი ეროვნული კანონმდებლობის და
ევროპულიკონვენციისკონტინუუმში,თსუის„სამართლისჟურნალი“,N2,თბ.,2021,22.

16. UnitedNations,CompilationofGeneralCommentsandGeneralRecommendationsAdoptedbyHuman
RightsTreatyBodies,GeneralcommentNo.14,para.8,p.88,HRI/GEN/1/Rev.88May2006.

17. Council of Europe, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
TreatmentorPunishment,p.18,(CPT),CPT/Inf/E(2002)1–Rev.2010.

18. LempelJ.,ForceFeedingPrisonersonaHungerStrike:IsraelasaCaseStudyinInternationalLaw,Harvard
InternationalLawJournal,2019.
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ბის სააპელაციო სასამართლოს განმარტება, როდის შეიძლება გამოიყენოს სა
ხელმწიფომ იძულებითი კვება მოშიმშლის სიცოცხლის გადასარჩენად19. სააპ
ელაციოსასამართლომგაითვალისწინაწინასწარიგანკარგულებისმინიჭებისას
შეცდომის რისკი, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეზე გადის და, მოსამართლე
კოლიერისმსგავსად,მანაცდაადგინა,რომსამართლიანობისდასაზოგადოებ
რივიინტერესებისბალანსისშენარჩუნებისთვისმომჩივანთამოთხოვნადროებ
ითიძულებითიკვებისშეჩერებისთაობაზეუარყოფილიქნეს.აქვეაღსანიშნავია,
გუანტანამოსყურისუფროსისამედიცინოოფიცრისმიერწარდგენილიდეკლა
რაცია,რომლითაცშეჯამებულიამთავრობისიძულებითიკვებისპროტოკოლი.
თუდაკავებულის მიმართ ეს პროტოკოლი ამოქმედებულიიქნება, იძულებით
კვებასსამედიცინოპერსონალიმხოლოდმაშინგამოიყენებს,როცაესგარდაუვ
ლად აუცილებელიიქნება პატიმრის სიცოცხლისდაჯანმრთელობის შესანარ
ჩუნებლად. იძულებითი კვება დაკავებულის ცხვირში და მუცელში ჩასმული
„ნაზოგასტრიკულიმილების“გამოყენებითსაჭმლისმიწოდებასგულისხმობს20.
დაკავებულალშეჰრისსაქმისსასამართლოდასკვნაშინათქვამია,რომდაკავე
ბულსარმისცესანესთეზიაანსედატიურისაშუალებაპროცედურისთვის;ამის
საპირისპიროდ,ორმაჯარისკაცმაგააკავა დასამედიცინოპერსონალისწევრმა
ძალითჩაუდგამილიცხვირსადაყელში.პატიმარსცხვირიდანბევრისისხლი
წამოუვიდა...შედეგადკი,ორიდღევერლაპარაკობდა21.აშკარაა,რომპატიმრე
ბისიძულებითკვებაზესათანადოსამედიცინოპროტოკოლისპროცედურული
ზედამხედველობისეფექტიანიგანხორციელებამნიშვნელოვანიაიმისთვის,რომ
ადეკვატურისამედიცინოდახმარებაიქნესგაწეული.

3.მალტისდეკლარაციამოშიმშილეებისთაობაზე

მოსამართლედუგლასმაერთერთსაქმეზეაღნიშნა,რომ„ძნელიაწარმოიდგინო
უფრომეტიშელახვაადამიანისსხეულისმთლიანობისდათვითგამორკვევისუფ
ლების,ვიდრეიძულებითიკვება“22.მოშიმშილეებსიშვიათადსურთსიკვდილი,
მაგრამზოგიერთსშეუძლიაამისგაკეთებათავისიმიზნებისმისაღწევად,აქედან
გამომდინარე,შესაძლებელიაგაჩნდესღირებულებათაკონფლიქტი.პირველრიგ
შიექიმებსეთიკურადმოქმედებისდაავტონომიისპატივისცემისვალდებულება

19. UnitedStatesCourtofAppealsfortheDistrictofColumbiaCircuit,ShakerAbdurraheemAaamer,detainee,
campdeltaandSaeedAhmedSiddique,nextfriendofShakerAbdurraheemAaamer,AppellantsBarack
Obama,PresidentofAmerica,eralappellees.No.135223,11/0/2014,36.

20. UnitedStatesCourtofAppealsfortheDistrictofColumbiaCircuit,ShakerAbdurraheemAaamer,detainee,
campdeltaandSaeedAhmedSiddique,nextfriendofShakerAbdurraheemAaamer,AppellantsBarack
Obama,PresidentofAmerica,eralappellees.No.135223,11/0/2014,3.

21. GordonA.,TheConstitutionalChoicesAffordedtoaPrisoneronHungerStrike:Guantanamo,SantaClara
JournalofInternationalLaw345,2011,353354.

22. SupremeCourtofNewHampshire,InreJoelCAULK,doc.N.84246,23/07/1984,cite:480A.2d93,125
N.H.226.
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აქვთ.ინფორმირებულიდანებაყოფლობითიუარისსაწინააღმდეგოდიძულებითი
კვებისგამოყენებამიუღებელია,თუმცახელოვნურიკვებამოშიმშილისაშკარაან
აუცილებლადნაგულისხმევითანხმობითეთიკურადმისაღებია.ამავდროულად
ექიმებითავისიუნარჩვევებისდაცოდნისგამოყენებითაფასებენსარგებელსდა
ზარალს.ხელოვნურიკვებაშეიძლებაიყოსმისაღები,თუსაღგონებაზეარმყოფ
მაპატიმარმა23წინასწარარდატოვაინსტრუქციებიმასზეუარისთქმისშესახებ.
ამშემთხვევაში,მოშიმშილისხელოვნურიკვებამისისიცოცხლისშენარჩუნების
ანმძიმეშეუქცევადიინვალიდობისთავიდანასაცილებლადმისაღებია.მალტის
დეკლარაცია რექტალური ჰიდრატაციის ან ამგვარი ფორმით კვების მხარდაჭე
რისთერაპიასკრძალავს.ასევე,დეკლარაციისშესაბამისადაუცილებელია,ექიმსა
დამოშიმშილეებსშორისმუდმივიკომუნიკაცია.ზოგჯერმოშიმშილეებითანახმა
არიანმიიღონინტრავენურიხსნარისგადასხმაანსამედიცინომკურნალობისსხვა
ფორმები.თუმცადეკლარაციის23ეპუნქტიიმპერატიულადადგენს,რომმენტა
ლურადკომპეტენტურიმოშიმშილისნებისსაწინააღმდეგოდენტერალურიანპა
რენტერალურიკვებისყველასახისჩარევა„ჩაითვლებაროგორც„იძულებითიკვე
ბა“,ხოლოიძულებითიკვებაარასოდესარისეთიკურადმისაღები24.

4.საქართველოშიარსებულისიტუაციამოშიმშილე

პატიმრებისუფლებებთანდაკავშირებით

საქართველოშიმოშიმშილეპატიმრებისჯანმრთელობისმართვისნორმატიული
ბაზაარსებობსდაამქვეთავშიმიმოხილულიიქნება.საქართველოსიუსტიციის
მინისტრის2000წლისN35ბრძანებითპირველადგანისაზღვრაციხისადმინის
ტრაციის და დირექტორის ვალდებულება25, ხოლო, საქართველოს სასჯელაღ
სრულების,პრობაციისადაიურიდიულიდახმარებისსაკითხთამინისტრის2013
წლისN169ბრძანებამსიახლეებიშეიტანაშიმშილობისპროცესისგანმარტებაში
დამისმართვაში26.აღსანიშნავია,რომშიმშილობადაიყოსამნაწილად:არასრული
შიმშილობა,27სრულიშიმშილობა28დააბსოლუტურიშიმშილობა29.

23. კონდიცია,როდესაცმოშიმშილეპატიმარსაღარაქვსუნარი,გაცნობიერებულითანხმობაანუარი
განაცხადოს.

24. WMA DECLARATION OF MALTA ON HUNGER STRIKERS, Adopted by the 43rd World Medical
Assembly,Malta,1991.

25. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება N35 „სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში
მოშიმშილე მსჯავრდებულთა და პატიმართა მიმართ მოპყრობის წესის და მათი შენახვის
პირობებისშესახებინსტრუქციისდამტკიცებისთაობაზე“,24/03/2010.

26. საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა
მინისტრის ბრძანება N169, პენიტენციურ დაწესებულებებში მოშიმშილე ბრალდებულთა/
მსჯავრდებულთაყოფნისპირობებისშესახებინსტრუქციისდამტკიცებისთაობაზე,04/07/2013.

27. მდგომარეობა,როდესაც მიღებული საკვები არ არის საკმარისი ენერგიის საერთო დანახარჯებთან 
შედარებით.

28. მდგომარეობა,როცაორგანიზმიღებულობსმხოლოდწყალს.
29. მდგომარეობა,როცაორგანიზმიარღებულობსარცსაკვებსდაარცწყალს.
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ჩემი მოსაზრებით,ზემოხსენებული ბრძანების მე5 მუხლის პირველი პუნქტი
სიტყვიერადდააშკარადარგამოხატავს,რასგულისხმობსსამედიცინოდახმა
რება. ნორმის დისპოზიციიდან ჩანს, რომ ხელოვნური კვება დასაშვებია მხო
ლოდმოშიმშილისთანხმობით, მაგრამ ამავდროულადუშვებსიმ გამონაკლის
შემთხვევას, როდესაც სამედიცინო დახმარების განხორციელების გარეშე გარ
დაუვალიამოშიმშილისსიკვდილი,რისთაობაზეცგადაწყვეტილებაუნდაიქ
ნესდადასტურებულიმინიმუმერთისხვადამოუკიდებელისაექიმოსაქმიანობ
ისსუბიექტისმიერმაინც.იკვეთებათუარახელოვნური(იძულებითი)კვების
ნიშნები აღნიშნულჩანაწერშიდა ნორმის ამგვარიფორმულირება ითხოვსთუ
არა დამატებით რეგულაციებს, თუ გადაუდებლობის შემთხვევაში სამედიცი
ნო დახმარების მიზნით მოშიმშილე პატიმრის მედიკამენტოზური/ინექციური
მკურნალობამოხდება(რომელიცხელოვნურიკვებისსახეობადშეიძლებაგარ
კვეულწილადჩაითვალოს)?ქართულიკანონდებლობისთანახმად,სამედიცინო
დახმარებამოშიმშილესმისინებისსაწინააღმდეგოდმხოლოდიმშემთხვევაშია
შესაძლებელიგაეწიოს,როდესაცმოშიმშილისსიკვდილიგარდაუვალიხდება.
ამშემთხვევაშიმოშიმშილესსხეულზესამედიცინოდახმარებისჩატარებისმიზ
ნითგარკვეულიმანიპულაციებიდამედიკამენტოზურიმკურნალობა განხორ
ციელდება,თუმცაიძულებითკვებისმასშტაბთანვერგაიგივდებააღნიშნული.
აქვე აღსანიშნავია, რომ ექიმი ვალდებულია ყოველდღიურად განმარტოებით
გაესაუბროსმოშიმშილესდადაადგინოს,სურსთუარამოშიმშილესშიმშილის
გაგრძელებადათუსურს,რაღონისძიებებისგატარებაამისთვისმისაღები,რო
ცაპატიმარსაღარექნებაუნარიმიიღოსგაცნობიერებულიგადაწყვეტილება.ეს
ნაწილიდამე5მუხლისპირველიპუნქტი,რომელიცაპრიორშისახელმწიფოს
ავალდებულებს, გადაარჩინოს მოშიმშილის სიცოცხლე, გარკვეულწილად კო
ლიზიაშიმოდისერთმანეთთან.პატიმრისსურვილიშეიძლებაიყოს,რომისარ
ასოდესდაექვემდებაროსსამედიცინოდახმარებას,თუმცა ეს სურვილიკანონ
მდებლობითთავშივეუგულებელყოფილია.მეორესმხრივ,ამჩანაწერსპატარა
პრევენციული ხასიათი აქვს. პატიმრის სამედიცინო ბარათში იქნება ჩანაწერი,
გარდაუვალობისშემთხვევაშიმისთვისრატიპისსამედიცინოდახმარებაამისა
ღები,რისსაფუძველზეცშესაბამისიუფლებამოსილიპირისაღნიშნულიქმედე
ბითპატიმრისფუნდამენტურიუფლებებიარდაირღვევა.2014წელსსაქართვე
ლოშისასჯელაღსრულებისN8დაწესებულებაშირვაპატიმარიშიმშილობდა30.
ეთიკურიკუთხითთუშევხედავთ,ქართულისამედიცინოხედვითექიმიუნდა
იყოსდამოუკიდებელიდადარწმუნებულიუნდაიყოსმოშიმშილისფსიქიკურ
მდგომარეობაში31.მოშიმშილისთანხმობისშემთხვევაშიხელოვნურიკვებაეთ

30. პრევენციისეროვნულიმექანიზმი,ანგარიშისასჯელაღსრულებისN8დაწესებულებაშივიზიტის
შესახებ,(2014წლის2728ნოემბერი).

31. „ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის“ (ავტორი: მერაბ ქავთარაძე),
სამედიცინომომსახურეობაპენიტენციურსისტემაში,სამაგიდეკვლევა,11.
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იკურად მისაღებია. სასჯელაღსრულებისდაწესებულების ჩაკეტილი სპეციფი
კიდანგამომდინარე,პატიმართამიმართარასათანადომოპყრობისპრევენციის
თვისსაზოგადოებრივიმონიტორინგიმნიშვნელოვანროლსთამაშობს32.შიმში
ლობასპროტესტისფორმადთვლისწითელიჯვარიც33.2007წელსსაქართველო
შისრულიშიმშილობისდაწყებითპოლიტიკურიგანაცხადიგააკეთაეროვნული
მოძრაობისერთერთმალიდერმაირაკლიბათიაშვილმა,რომელმაცამფორმით
გააპროტესტა ქვეყანაში არსებული მძიმე პოლიტიკური ვითარება34. საქართვე
ლოშიმასიურიშიმშილობებიმხოლოდ2013წელსფიქსირდებობდა,როდესაც
პატიმრები წინა ხელისუფლების მიერუსაფუძვლოდდაპატიმრებას,დამამცი
რებელმოპყრობასდაპირობებსასაჩივრებდნენ.2013წელსევროკავშირისსპე
ციალურმამრჩეველმასაქართველოსმთავრობისთვისსამართლებრივკონსტი
ტუციურსაკითხებსადაადამიანისუფლებებში,თომასჰამერბერგმა,ყურადღება
გაამახვილა მართლმსაჯულების ხარვეზების შემსწავლელი კომისიის შექმნის
მნიშვნელობაზედააღნიშნა,რომპატიმრებსუნდამიეცეთსაქმეებისგადახედ
ვისსაშუალებაიმისთვის,რომაღდგესსამართლიანობა35.2022წელსსაქართვე
ლოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმადაიწყო არასრული შიმში
ლობადროშიეტაპობრივიწყვეტით.

თავი2.პატიმრისიძულებითიკვებისგამოყენებაზე
განსხვავებულიმიდგომები

5.ნიუიორკისუზენაესისასამართლოსგადაწყვეტილებაVonHoldenv.
Chapmanისსაქმეზედაჯორჯიისუზენაესისასამართლოს

გადაწყვეტილებაZantv.Prevalleსაქმეზე

სუიციდის განმარტებას მოშიმშილე პატიმრის მდგომარეობის დროს ერთერ
თიგადამწყვეტიმნიშვნელობა აქვს. არისთუარაპატიმრისმიზანისუიციდი?
თვალსაჩინოებისთვისმაგალითადშეიძლებამოყვანილიქნესნიუიორკისუზ
ენაესისასამართლოსგადაწყვეტილებასაქმეზეVonHoldenv.Chapmanდაჯორ
ჯიისუზენაესისასამართლოსგადაწყვეტილებასაქმეზეZantv.Prevatte.

32. ადამიანისუფლებათაცენტრი, მსჯავრდებულისუფლებებიდამათიდაცვის მექანიზმები,თბ,
2014,28.

33. გუჯაბიძე ს., ონლაინ  სტატია  „შიმშილობა როგორც პროტესტი – ცნობილი ფაქტები და
ისტორიულიექსკურსი“.,ამერიკისხმა,2021.

34. ირაკლიბათიაშვილმაუვადოშიმშილობა2007წლის22მაისსსასამართლოპროცესზედაიწყო;
მიახლოებით 14 დღე იშიმშილა; იღებდა მხოლოდ წყალს. ირაკლი ბათიაშვილმა შეწყვიტა
შიმშილობასრულიადსაქართველოსკათოლიკოსპატრიარქისილიამეორისთხოვნით,რომელიც
მივიდამეშვიდესაპყრობილეშიირაკლიბათიაშვილთან.

35. ადამიანისუფლებათაცენტრი,მსჯავრდებულისუფლებებიდამათიდაცვისმექანიზმები,თბ,
2014,31.
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ჯორჯიისუზენაესისასამართლოდაეთანხმაზემდგომისასამართლოსმიერმი
ღებულბრძანებასმოშიმშილეპატიმრისპრევატესიძულებითკვებისთაობაზე
უარისშესახებ36.სასამართლომგანაცხადა,რომსახელმწიფოსარგუმენტითსა
ხეზეალოგიკურიდასკვნა,რომ სახლემწიფოსთხოვს სასამართლოს პატიმრის
ნებისსაწინააღმდეგოდპატიმრისსიცოცხლისშენარჩუნებას,რომელსაცსიკვდი
ლითდასჯააქვსმისჯილიდარომელსაცშემდგომსახელმწიფოთავადმოუს
პობსსიცოცხლეს.მიუხედავადიმისა,რომსასამართლომაღიარასახელმწიფოს
უფლება პატიმრობისადასიკვდილითდასჯისგამოყენებისშესახებ, მანუარი
თქვაამუფლებისკიდევუფროგავრცობაზედააქედანგამომდინარე„ადამიანის
ნებისგანადგურებაზე“.

ნიუიორკის უზენაესი სასამართლოს სააპელაციო განყოფილებამ განსხვავე
ბულიგადაწყვეტილებამიიღოსაქმეშიფონჰოლდენიჩეპმენისწინააღმდეგ37.
სასამართლომპატიმრისმოთხოვნაპირადიცხოვრებისდაცვისთაობაზეუარ
ყოორიმიზეზით:პირველრიგშისასამართლომშიმშილობაგაათანაბრათვით
მკველობასთანდა განაცხადა, რომ „პრაივესისუფლება არ მოიცავს სუიციდ
ის უფლებას“.  სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ სახელმწიფოს ინტერესშია
პატიმრების თვითგანადგურების სურვილის პრევენცია. ასევე, სასამართლომ
ხაზი გაუსვა სიცოცხლის შენარჩუნების მაღალ სოციალურღირებულებასდა
თვითმკვლელობა (სუიციდი)დაახასიათაროგორც „სერიოზული საზოგადო
ებრივი შეცდომა“. ამ საქმეშითანაბრად მნიშვნელოვანია სასამართლოს მიერ
ჩამოყალიბებულისამისაპირისპირომოსაზრება,რომელმაცშესაძლებელიაგა
დაწონოსპატიმრისუფლებები,ესენია:სახელმწიფოსვალდებულებადაიცვას
მისპატიმრობაშიმყოფიპირებისჯანმრთელობადაკეთილდღეობა;პატიმრის
სიცოცხლისშენარჩუნებაშისახელმწიფოსინტერესი;სახელმწიფოსინსტიტუ
ტებშირაციონალურიდამოწესრიგებულიპროცედურებისშენარჩუნებაშისა
ხელმწიფოსინტერესი.

6.ისრაელისადაგერმანიისნორმატიულიაქტებიიძულებით

კვებასთანდაკავშირებით

გერმანიის კანონმდებლობით სპეციალური პირობების დაცვითდა სპეციფი
კურ შემთხვევაში, რომელსაც კანონი განსაზღვრავს, დასაშვებია იძულებითი
კვება.თავისუფლებისაღკვეთისთაობაზესასჯელისაღსრულებისადარეფორ
მისადა პრევენციის ღონისძიებების შესახებ (საპატიმროს კანონი) გერმანიის

36. PowellS.,ConstitutionalLawForcedFeedingofaPrisoneronaHungerStrike:AViolationofanInmate’s
RighttoPrivacy,NorthCarolinaLawReview,Vol.61,N4,Article5,1983,p.714715.

37. PowellS.,ConstitutionalLawForcedFeedingofaPrisoneronaHungerStrike:AViolationofanInmate’s
RighttoPrivacy,NorthCarolinaLawReview,Vol.61,N4,Article5,1983,p.715716.
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1976წლისნორმატიულიაქტისშესაბამისიმუხლიცალსახადუშვებსპატიმრე
ბისიძულებითკვებასმათინებისსაწინააღმდეგოდ,თუმცაიმპირობით,თუ
არსებობს სერიოზულისაფრთხე პატიმრის სიცოცხლისადაჯანმრთელობის
თვის38.საპატიმროსაქტის101ემუხლის(იძულებითიღონისძიებებისამედი
ცინოდახმარებისსფეროში)39თანახმად,იძულებითისამედიცინოგამოკვლევა,
იძულებითიმკურნალობადაიძულებითიკვებადასაშვებიასამშემთხვევაში:
ადამიანის სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ მდგომარეობაში, პატიმრის
ჯანმრთელობისთვისსერიოზულისაფრთხისშემცველმდგომარეობაშიანსხვა
პირის ჯანმრთელობისთვის საფრთხის არსებობის დროს. მნიშვნელოვანია,
რომასეთიზომებიპატიმრისმიმართიყოსგონივრულიდაარშეიძლებაშეიც
ავდესსერიოზულსაფრთხესპატიმრისსიცოცხლისადაჯანმრთელობისსაწი
ნააღმდეგოდ.

ასევე,საინტერესოაისრაელისნორმატიულიაქტი,რომელიცპოლიტიკურსი
ტუაციასთანპირდაპირკავშირშია.2012წელსტერორიზმშიეჭვმიტანილმადა
მსჯავრდებულმა პალესტინელმა პატიმრებმა მასიური შიმშილობადაიწყეს40.
მოშიმშილეპატიმრებისიძულებითიკვებისშესახებნორმატიულირეგულირე
ბისშემოტანის პროცესშიისრაელისშინაგან საქმეთაუშიშროების მინისტრმა
გილადერდენმაგანმარტა:„ციხეშიტერორისტებისშიმშილობაიქცაისრაელის
სახელმწიფოზეტერორისტებისგათავისუფლებისზეწოლისდამუქარისიარ
აღად“41.ისრაელისსაპატიმროს(ციხის)შესახებგანკარგულებაშიცვლილების
თანახმად, საპატიმროს კომისარსგენერალურიპროკურორისთანხმობისშემ
დგომუფლებააქვსმიმართოსრაიონულსასამართლოსმოშიმშილეპატიმრის
თვისსამედიცინოდახმარებისგაწევისმიზნითნებართვისმიღებაზე.ამავდრო
ულად, სასამართლოსთვის მიმართვამდე, უნდა იქნეს გატარებული მნიშვნე
ლოვანიძალისხმევაპატიმრისმკურნალობაზეთანხმობისმისაღებად.კანონის
თანახმად,გადაწყვეტილებისმიღებისასსასამართლომუნდამიიღოსმხედვე
ლობაშირამდენიმეფაქტორი,კერძოდ:1.პატიმრისსამედიცინოდაფსიქიკუ
რიმდგომარეობა;2.სახელმწიფოსმიერმოთხოვნილმკურნალობასთანდასხვა
ალტერნატიულმეთოდებთანდაკავშირებულიპატიმრისშანსებიდარისკები;
3.მოთხოვნილიმკურნალობისინვაზიურობის42ხარისხიდამისიგავლენაპა
ტიმრისმდგომარეობაზე;4.პატიმრისღირსება,მდგომარეობადამოტივები;

38. LempelJ.,ForceFeedingPrisonersonaHungerStrike:IsraelasaCaseStudyinInternationalLaw,Harvard
InternationalLawJournal,2019.

39. PrisonActof16March1976(FederalLawGazettePartIp.581,2088),aslastamendedbyArticle1ofthe
Actof19June2019(FederalLawGazetteIp.840),FederalMinistryofJusticeofGermany.

40. Levush R., Israel: Law Authorizing ForceFeeding of Prisoners Held Constitutional,  Law Library of
Congress,2016.

41. BBCNews,(middleeast),Israelpasseslawallowingforcefeedingofprisoners,30/07/2015.
42. ინვაზიური მეთოდები – კომპონენტები: 1. სხეულზე წვდომის მეთოდი, 2. ხელსაწყოები. 3.

ოპერატორი უნარჩვევებზე მოთხოვნა (Cousins S., Blencowe N.,  Blazeby J., What is an invasive
procedure?Adefinitiontoinformstudydesign,evidencesynthesisandresearchtracking,BMJOpen,2019,
2,doi:10.1136/bmjopen2018028576).
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5.ადამიანისსიცოცხლისმიმართანალოგიურიმოპყრობისშედეგებიანეროვ
ნულიუსაფრთხოებისთვისმძიმეზიანისმიყენებისრეალურიშიში.ისრაელის
ნორმატიულიაქტისთანახმად,თუსასამართლონებართვასგასცემს,პატიმრის
სიცოცხლისგადასარჩენადანმუდმივიმძიმეინვალიდობისთავიდანასაცილ
ებლად, შესაძლებელი იქნება, მინიმალური სამედიცინო დახმარების გაწევა,
თუნდაც პატიმარი წინააღმდეგი იყოს. მკურნალობა ჩატარდება ექიმის თან
დასწრებითდაამავდროულადისეთადგილზე,რომელიცუზრუნველყოფსპა
ტიმრისღირსებისმაქსიმალურდაცვას.თუპატიმარიაღმზრდელისმოთხოვ
ნისმიუხედავად,უარსიტყვისმკურნალობაზე,აღმზრდელსშეუძლიაპატიმ
რისწინააღმდეგგამოიყენოსგონივრული(შესაბამისი)ძალამხოლოდმკურნა
ლობისუზრუნველყოფისმიზნით.ძალისგამოყენებისდროსაუცილებლობის
ფაქტორსყურადღებაექცევა.

7.დიდიბრიტანეთისსასამართლოსგადაწყვეტილება
იძულებითკვებასთანდაკავშირებით

19691978წლებიპოლიტიკურჭრილშიბრიტანეთისთვისსაკმაოდრთულიაღ
მოჩნდა. სიკვდილამდე შიმშილობის პირველი მარცვალი ჩაიყარა 1976 წელს,
როდესაცირასწევრებისმიმართარსებული„სპეციალურისტატუსი“გაუქმდა.
ამ აქტით მათ ჰქონდათ საშუალება უარი ეთქვათ პატიმრის სამოსზე. ტანსაც
მლისსაკითხიმათთვისმნიშვნელოვანიიყო,რადგანისინიაცხადებდნენ,რომ
იყვნენ„პოლიტიკური“პატიმრები,რომლებიცIRAსისტორიულიმიზნისთვის,
ერთიანი ირლანდიისთვის იბრძოდნენ43. 1980 წელს ბრიტანეთის პრემიერმი
ნისტრისმარგარეტტეტჩერისპოლიტიკამშეცვალაიქამდეგაერთიანებულსა
მეფოშიარსებულიპრაქტიკა44.1981წლის5მაისს,27წლისბობისენდსი,IRAს
ერთერთილიდერი,ბელფასტისმაზისციხეშიშიმშილითდაიღუპა.რამდენი
მეთვეშიმისი9მოშიმშილეთანამოაზრედაკრძალეს45.სასიკვდილოშიმშილო
ბისშემდგომ,გაერთიანებულმასამეფომპატიმრებსსაკუთარისამოსისტარების
დათავისუფლადკომუნიკაციისუფლებამისცადანელნელაშეძლომასიური
შიმშილობისდარეგულირება46. ადამიანისუფლებათა ევროპულსასამართლო
შისაქმე„ირლანდიისდამოუკიდებელირესპუბლიკაგაერთიანებულისამეფოს
და ჩრდილოეთირლანდიის წინააღმდეგ“ ერთერთი ყველაზე გახმაურებული
საქმეიყო,სადაცდაწვრილებითაღწერილიაშეტაკებებისდატერორისტულიაქ
ტებისკასკადი,რომელსაცახორციელებდაოლსტერისმოხალისეძალები(UVF)

43. CloonS.,CompetentHungerStrikers:ApplyingtheLessonsfromNorthernIrelandtotheForceFeedingin
Guantanamo,NotreDameJournalofLaw,2017,387388.

44. Dr.Miller.,WhyHBlockhungerstrikerswerenotforcefed,TheIrishTimes,05/07/2016.
45. BBCNews,BobbySands:ThehungerstrikethatchangedthecourseofNIreland’sconflict,01/05/2021.
46. BBCNews,BobbySands:ThehungerstrikethatchangedthecourseofNIreland’sconflict,01/05/2021.
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დაირლანდიისრესპუბლიკურიარმია(IRA)47.დღეისმდგომარეობითგაერთი
ანებული სამეფოს კანონმდებლობა იმპერატიულიფორმით კრძალავს საღ გო
ნებაზე მყოფი პატიმრის სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის მკურნალობის
ჩატარებას,მათშორის,ხელოვნურკვებას,თუშიმშილობისდაწყებამდეარსე
ბობდაპატიმრისზეპირსიტყვიერიანწერილობითიუარი.ესუარიუნდაიყოს
ძალიანმკაფიო,აშკარადაკონკრეტული48.თუმცა1983წლისფსიქიკურიჯან
მრთელობისშესახებკანონისმიხედვით49არსებობსგამონაკლისიშემთხვევები,
რომლისდროსაცხელისუფლებასშეუძლიამოითხოვოსპატიმრისიძულებითი
კვება.ასევეაღსანიშნავია,საპატიმროს(ციხის)კანონი,რომლისთანახმადსა
ხელმწიფო მდივანს შეუძლია, საქმის ყველა გარემოების გათვალისწინებით,
ბრძანებითდაუშვასპატიმრისდროებითიგათავისუფლება50.საქართველოსკა
ნონმდებლობაში განსხვავებული ფორმულირებითდა კონტექსტით იძებნება
სახდელისგადავადებისსაკითხი51.ასევე,საქართველოსსისხლისსამართლის
კოდექსიითვალისწინებსსასჯელისმოხდისგანგათავისუფლებებისშემთხვე
ვებს52. ანალოგიურად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსშიც განაჩენის
გადავადებაშესაძლებელია.

თავი3.საბჭოთაკავშირისრეჟიმი,ადამიანისუფლებათა
ევროპულისასამართლოსხედვა

8.მერაბკოსტავასსაქმე

მერაბ კოსტავა თანამოაზრეებთან ერთად იბრძოდა საქართველოს დამოუკ
იდებლობისთვის,ეწეოდადისიდენტურდაადამიანისუფლებათადამცველ
საქმიანობასდა ამფორმითებრძოდა საქართველოშიდამყარებულსაბჭოთა
რეჟიმს53. მერაბ კოსტავა 1977 წელს ანტისაბჭოთა საქმიანობისთვისდააპატ
იმრეს54.1984წლის12ნოემბრიდანიწყებადისიდენტის13თვიანინებაყოფ
ლობითიშიმშილობა.საქმისმასალებიდანირკვევა,რომდროდადრომასიძ
ულებით კვებავდნენ. პარადოქსულია ის ფაქტი, რომ დაუძლურებული და

47. European Court of Human Rights (plenary), Case of Ireland v. the United Kingdom (Application no.
5310/71)Judgment,18.01.1978.

48. BBCNews,UKWhenisforcefeedingallowed?,29/10/1999.
49. UKParliament,(HMSO),MentalHealthAct1983,Chapter20,partIV,section63.
50. UKParliament,(HMSO),UKpublicgeneralActs,PrisonAct1952,c52,section28.
51. საქართველოსკანონი„პატიმრობისკოდექსი“,2696,09/03/2010,მუხლი86.
52. საქართველოსკანონი„საქართველოსსისხლისსამართლისკოდექსი“,2287,22/07/1999,კარიIII,

თავიXIV,მუხლი74.
53. თავისუფალიენციკლოპედია,მერაბკოსტავა.
54. სანადირაძენ,(სტატია–მერაბკოსტავა),კვლევითიპუბლიკაცია:„მერაბკოსტავასცხოვრებადა

მოღვაწეობა“თბილისისმუზეუმებისგაერთიანება,სტამბასეზანი,2019/2020.241250.
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სამკურნალო დაწესებულებიდან ახალი გადმოყვანილი მერაბ კოსტავა 21
იანვარს10დღითისევსაჯარიმოიზოლატორშიგაამწესეს,ხოლო31იანვარს
შიმშილობითდაუძლურებული 3თვით კარცერში ჩასვეს, სადაც აგრძელებ
დაშიმშილობასდამისინებისსაწინააღმდეგოდსისტემატურადიძულებით
კვებავდნენ55. მერაბკოსტავამ1985წლისივლისშიდაწერაპოემა„შიმშილო
ბა“, სადაც ხელოვნური კვება „შეუნელებელი შიმშილის განცდას“ შეადარა.
ფაქტია,რომსაბჭოთარეჟიმისდროსხელოვნურიძულებითკვებას,არასი
ცოცხლის გადასარჩენად, არამედ პატიმრებისდასამორჩილებლად,როგორც
სადამსჯელოღონისძიებას,იყენებდნენ.

9.Nevmerzhitskyისსაქმე

მოშიმშილე პატიმრის სიცოცხლის გადასარჩენად, იძულებითი კვების სა
კითხთან დაკავშირებით დასავლური მსოფლიოს ხედვა ერთმნიშვნელოვ
ნად ჩამოყალიბებული არ არის. საქმეში ნევმერჟიცკი უკრაინის წინააღმდეგ
(NevmerzhitskyvUkraine)56ადამიანისუფლებათაევროპულისასამართლოსშე
ფასებისდამოსაზრებებისთანახმად,შეიძლებაგამოტანილიქნესდასკვნა,რომ
თუსახელმწიფოსმიერგამოყენებულიზომებისამედიცინოკუთხითგადაუდ
ებლადსაჭიროიყოდა ამავდროულადსათანადოდაცვისმექანიზმებიცმოქ
მედებდა,მაშინაღნიშნულიარგახდებასადავო.კერძოდ:საქმეშინევმერჟიცკი
უკრაინისწინააღმდეგსასამართლომმიიჩნია,რომიძულებითიკვება,როცაეს
აუცილებელიასამედიცინოჩვენებითსიცოცხლისგადასარჩენად,არსებითად,
არუნდაჩაითვალოსარაადამიანურდაღირსებისშემლახველმოპყრობად.აქვე,
მნიშვნელოვანია,რომასეთმოქმედებას(ხელოვნურკვებას)თანახლდესპრო
ცედურული გარანტიები, რომლებითაც გამორიცხული იქნება ძლიერიუხეშ
ობადაგამოყენებულიზომებიარგასცდებასისასტიკისმინიმალურზღვარს57.
სასამართლომდაასკვნა,რომმთავრობისმიერრაიმესამედიცინოდასაბუთე
ბისგარეშეგანმცხადებლისიძულებითიკვებადადგენილებითგათვალისწინე
ბულიაღჭურვილობის(ხელბორკილები,პირისგასაფართოვებელისაშუალება
(роторозширювач)დასპეციალურირეზინისმილიჩადგმულისაკვებისარხში)
გამოყენებით, მაგრამ ამავდროულად განმცხადებლის მიერ წინააღმდეგობის
გაწევისპირობებში,წამებისხასიათისმატარებელიიყო.

55. მიქიაშვილინ.,მერაბკოსტავა,მეორეგამოცემა,შპს„სანდრო97“ისშეკვეთითდაიბეჭდაშპსე.ს.
„GeoBel“შიქუთაისი,2016,20,21.

56. EuropeanCourtofHumanRights,(1775.4.2005),PressreleaseissuedbytheRegistrar,caseofNevmerzhitsky
v.Ukraine(applicationno.54825/00).

57. მერდოკი ჯ., ჟირიცკა ვ., არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა ციხეში, ეს ნაშრომი ითარგმნა
და დაიბეჭდა ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის  „ადამიანის
უფლებებიდაჯანდაცვასაქართველოსციხეებსადადახურულიტიპისსხვადაწესებულებებში
„II“–ფარგლებში,ევროპისსაბჭო,2016,3132.
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დასკვნა

ხელოვნური(იძულებითი)კვებისსაკანონმდებლოდონეზედაშვებისშემთხვე
ვაშისაჭიროასახელმწიფოსტანდარტებისარსებობა,რომელიცადამიანისუფ
ლებათაევროპულისასამართლოპრაქტიკის,გერმანიისსამართლის,ისრაელის
სამართლისდაგაეროსრეგულაციებისშესაბამისიიქნება.ამერიკულისასამარ
თლოპრაქტიკისმიმოხილვისასშეიძლებადავასკვნათ,რომსახელმწიფოსპო
ზიციამშეიძლებაგადაწონოსპატიმრისავტონომიისუფლება,თუხუთიდასაბუ
თებიდანერთერთიიარსებებს:სიცოცხლისშენარჩუნებისსაკმარისიინტერესი;
თვითმკვლელობისპრევენცია;ციხისეფექტიანიადმინისტრირებისსაჭიროება;
სამედიცინოეთიკისწმინდადდაცვაანინსტიტუციურისისტემისმანიპულირე
ბისწინააღმდეგბრძოლა58.ხელოვნურკვებასსამედიცინოზუსტიპროტოკოლი
დაგანსწავლულისამედიცინოპერსონალისჭირდება,რომლისშექმნა,განვითა
რებადაზედამხედველობა სახელმწიფოს პოლიტიკის ნაწილსუნდა შეადგენ
დეს.ჩემიხედვით,2013წლისსაქართველოსსასჯელაღსრულების,პრობაციისა
დაიურიდიულიდახმარებისსაკითხთამინისტრისN169ბრძანებაშიშეიძლება
უმჯობესიიყოს,მე5მუხლისპირველიპუნქტიშეიცვალოსქვემოთმოცემული
ფორმულირებით: „დაწესებულებაში მყოფი მოშიმშილის იძულებითი მკურნა
ლობადაუშვებელია. შიმშილობისდროს სამედიცინოდახმარების გაწევა, მათ
შორის,ხელოვნურიკვება,დასაშვებიამხოლოდმოშიმშილისინფორმირებული
თანხმობით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც სამედიცინოდახმარების გან
ხორციელების გარეშე გარდაუვალია მენტალურად არაკომპეტენტური მოშიმ
შილისსიკვდილი,რისთაობაზეცგადაწყვეტილებაუნდაიქნესდადასტურებუ
ლიმინიმუმერთისხვადამოუკიდებელისაექიმოსაქმიანობისსუბიექტისმიერ
მაინც“.ასევე,მე2მუხლშიტერმინთაგანმარტებაშიდაემატოს„ე)“ქვეპუნქტი:
„სამედიცინოდახმარება–პარენტერალურიკვებაან/დაინტრავენურიხსნარის
გადასხმა ან/და სამედიცინო მკურნალობის სხვა ფორმების  განხორციელება“.
გერმანიის საპატიმროს აქტის ანალიზისას აშკარაა, რომ სახელმწიფომ პატიმ
რისხელოვნური(იძულებითი)კვებისთვისდაიძულებითიმკურნალობისთვის
რამდენიმეაუცილებელსტანდარტზედაპრინციპებზეუნდაგააკეთოსაქცენტი.
კერძოდ:1.სერიოზულიდარეალურისაფრთხისარსებობა;2.იძულებითიღო
ნისძიების გამოყენების გონივრულობათავად პატიმრის ინტერესებთან მიმარ
თებაში,რაცნიშნავს,რომგამოყენებულიღონისძიებაუნდაიყოსრელევანტური,
შესაბამისიდადასახულიმიზნისმიღწევისგამოსადეგისაშუალება;3.პატიმარი
უნდაიყოსმენტალურადარაკომპეტენტური,ესკინიშნავს,რომისუნდაიყოს
იმდენადდაუძლურებული,რომარშეეძლოსსაკუთარინებისგამოხატვა;4.სა
მედიცინოოფიცრისჩართულობისაუცილებლობა.ზემოაღნიშულიმსჯელობი

58. Gordon A., The Constitutional Choices Afforded to a Prisoner on Hunger Strike: Guantanamo, Santa Clara 
Journal of International Law 345, 2011, 355.
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დანმიღებულრეკომენდაციებსშეიძლებადაემატოსისრაელისსაპატიმროსშე
სახებკანონისკონკრეტულადისჩანაწერი,სადაცსახელმწიფოსაკისრიავალდე
ბულება,მკურნალობაჩაატაროსექიმისთანდასწრებითდაამავდროულადისეთ
ადგილზე,რომელიცუზრუნველყოფსპატიმრისღირსებისმაქსიმალურდაცვას.
ჩემიმოსაზრებითპატიმრისშიმშილობისდროსმიზანშეწონილიიქნება,თუის
რაელის კანონმდებლობასდავეყრდნობით: სახელმწიფო მაქსიმალურადუნდა
შეეცადოსმოძებნოსალტერნატიულიგამოსავალი.

ჩემიხედვით,საქმეშინევმერჟიცკიუკრაინისწინააღმდეგევროპულისასამარ
თლოსგადაწყვეტილებითშექმნილისტანდარტებიშეიძლებაკარგადმიესად
აგოსიმშემთხვევას, როდესაცპატიმარიუგონომდგომარეობაშიადაწინას
წარმასსაკუთარიპოზიციაარდაუფიქსირებიახელოვნურკვებასთანდაკავ
შირებით.ამშემთხვევაში,რადგანპატიმრისსურვილიუცნობია,ხელოვნური
კვება შეიძლებაიძულებითკვებასთან გაიგივდეს. მოშიმშილე პატიმრისხე
ლოვნური(იძულებითი)კვებისდროსაუცილებელიადაცულიქნესისსტან
დარტები,რაცსასამართლოსმიერიქნაჩამოყალიბებული:1.სამედიცინოჩვე
ნებისთანახმად,ხელოვნური(იძლებითი)კვებააუცილებელიაპატიმრისსი
ცოცხლისგადასარჩენად;2.მოშიმშილეპატიმრისხელოვნური(იძულებითი)
კვებისდროსპარალელურადპროცედურულიგარანტიებისარსებობა(ისეთი
მოქმედებისგანხორციელება,რომლითაცჩარევაძლიერუხეშობაშიარგადა
იზრდება),3.მოშიმშილეპატიმრისხელოვნური(იძულებითი)კვებისდროს
მიღებულიზომებიმინიმალურისისასტიკისზღვარსარუნდაგასცდეს.თუ
სახელმწიფომარდაიცვაესსტანდარტები,მაღალიალბათობითმისიქმედება
ამგვარსიტუაციაშიგაუტოლდებაწამებას.

გამოყენებულილიტერატურა:

ქართულენოვანილიტერატურა

1. ადამიანისუფლებათაცენტრი,მსჯავრდებულისუფლებებიდამათიდაცვისმექა
ნიზმები,თბ,2014.

2. მერდოკიჯ.,ჟირიცკავ.,არასათანადომოპყრობასთანბრძოლაციხეში,ესნაშრომი
ითარგმნადადაიბეჭდაევროპისკავშირისადაევროპისსაბჭოსერთობლივიპრო
ექტის–„ადამიანისუფლებებიდაჯანდაცვასაქართველოსციხეებსადადახურული
ტიპისსხვადაწესებულებებშიII“–ფარგლებში,ევროპისსაბჭო,2016,3132.

3. ბათიაშვილიი.,საქართველოსკონსტიტუციისმე16მუხლიეროვნულიკანონმდებ
ლობისდაევროპულიკონვენციისკონტინუუმში,თსუის„სამართლისჟურნალი“,
N2,თბ.,2021,22.
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