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2012 ლის ოქომბჽიდან საქაჽთველოს ახალი ხელისუფლების
ეჽთ-ეჽთ უმთავჽეს გამოვევას აჽმოადგენდა ისეთ მძიმე მემკვიდჽეობასთან გამკლავება, ჽოგოჽი იყო პოლიიზებული, ჽეპჽესიული
მაჽთლმსაჯულების სისემა და ადამიანის უფლებათა და ვის მხჽივ
აჽსებული სავალალო მდგომაჽეობა.
სახელმიფოს მხჽიდან ადამიანის უფლებათა სისემუჽმა იგნოჽიჽებამ და მაჽთლმსაჯულების უგულებელყოფამ უმძიმესი გავლენა იქონია
პენიენ იუჽ სისემაზე. სააშკაჽაოზე გამოანილმა ძალადობამ,
ადამიანის ამების, ღიჽსების შემლახველი და დამამ იჽებელი მოპყჽობის ფაქებმა შეძჽა ჽოგოჽ ადგილობჽივი, ისე საეჽთაშოჽისო
საზოგადოება, შემდგომ კი, პოლიიკუჽ პჽო ესებზე მოახდინა გავლენა.
ზემოხსენებული სისემუჽი გამოვევების ფონზე, ბოლო 3-4 ლის
4

One of the core challenges of the new Georgian government since
October 2012 was a severe legacy of politicised, repressive criminal justice system and an extremely poor human rights record.
Systemic disregard of human rights by the state had a devastating effect on the penitentiary system. The exposed cases of
violence, torture, inhuman and/or degrading treatment outraged
local as well as international society and decisively affected the
political process.
During the last 3-4 years, in light of the aforementioned systemic
challenges and by the virtue of outstanding efforts, the Government of Georgia has managed to achieve significant progress in
terms of human rights protection, including the development and
rehabilitation of penitentiary and probation systems.
The old criminal justice policy based on zero tolerance was abandoned in favor of a more liberal approach favoring crime prevention as well as rehabilitation and re-socialization of prisoners.
Torture, as well as inhumane and degrading treatment is no longer used as an instrument of the repressive criminal justice system
and a prison management tool.
As a result of a large-scale amnesty, improved early release
mechanisms and a number of amendments introduced to the relevant legislation, prison population was reduced from 24000 to
9500, thus solving the problem of prison overcrowding.
The living conditions in prisons were also improved significantly. Minimum living space per prisoner was increased from 2 to 4
square meters in accordance with the European standards. Currently, 4 square meter as minimum living space per person is
guaranteed by the law. The infrastructure of penitentiary facilities
was almost entirely renovated, several facilities had to be closed
down and fully rehabilitated.
Special infrastructure for long-term visits was built in several penitentiary facilities. The number of available visits was increased
and the circle of persons eligible for such visits was expanded.
The progress in the penitentiary healthcare needs to be highlighted as well. The healthcare budget was doubled, healthcare units
were rehabilitated and equipped with modern medical equipment
and now are operating in all prisons.
5

განმავლობაში, საქაჽთველოს ხელისუფლებამ თავდაუზოგავი ძალისხმევის შედეგად, ადამიანის უფლებათა და ვის სხვა მიმაჽთულებებთან
ეჽთად, სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სისემის გაჯანსაღებასა
და განვითაჽებაში ხელშესახებ პჽოგჽესს მიაღია.
ნულოვან ოლეჽანობაზე დაფუძნებული სისხლის სამაჽთლის პოლიიკა გა ილებით უფჽო ლიბეჽალუჽი, დანაშაულის პჽევენ იასა და
მსჯავჽდებულთა ჽეაბილია ია-ჽესო იალიზა იაზე ოჽიენიჽებული
მიდგომებით შეი ვალა.
ამება, აჽაადამიანუჽი და დამამ იჽებელი მოპყჽობა აღაჽ გამოიყენება
ჽოგოჽ იხის მაჽთვის და ჽეპჽესიული სისხლის სამაჽთლის მაჽთლმსაჯულების ინსჽუმენი.
მასშაბუჽი ამნისიის, პიჽობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის
გააქიუჽებისა და საკანონმდებლო ვლილებების შედეგად, პაიმაჽთა საეჽთო ჽაოდენობა 24 000-დან 9 500-მდე შემ იჽდა, ჽამა
დიდილად გადაჭჽა იხეებში ჽეკოჽდული გადავიჽთულობის პჽობლემა.
აჽსებითად გაუმჯობესდა პაიმაჽთა სა ხოვჽებელი პიჽობები.
ევჽოპული სანდაჽების შესაბამისად, ეჽთ მსჯავჽდებულზე გათვალისინებული ფაჽთი 2 კვ.მ-დან გაიზაჽდა 4 კვ.მ-დე, ჽა კანონმდებლობით აჽის გაჽანიჽებული. თითქმის მთლიანად განახლდა
ინფჽასჽუქუჽა. პაიმჽობის სათანადო პიჽობების უზჽუნველსაყოფად, საჭიჽო გახდა აჽაეჽთი დაესებულების დახუჽვა და სჽული
ჽეაბილია ია.
დაესებულებებში აშენდა ხანგჽძლივი პაემნების ინფჽასჽუქუჽა,
ასევე, გავზაჽდეთ პაემნების ჽაოდენობა და გავაფაჽთოვეთ მნახველთა ჽე.
ალკე აღნიშვნას იმსახუჽებს პენიენ იუჽი ჯანდა ვა. გაოჽმაგდა
პენიენ იუჽი ჯანდა ვისთვის გათვალისინებული ბიუჯეი. გაჽემონებული და თანამედჽოვე აპაჽაუჽით აღჭუჽვილი პიჽველადი
ჯანდა ვის პუნქები ფუნქ იონიჽებს ყველა პენიენ იუჽ დაესებულებაში.
იხეში მოქმედებს C ჰეპაიისა და უბეჽკულოზის სახელმიფო
პჽოგჽამები. სათანადო და დჽოული ესიჽებისა და მკუჽნალობის
შედეგად, მნიშვნელოვნად შემ იჽებულია უბეჽკულოზის ახალგამოვლენილი შემთხვევების ჽაოდენობა - თუ ეს მაჩვენებელი 2012 ელს
457 იყო, 2016 ლის დეკემბჽის მდგომაჽეობით 42 ახალი შემთხვევა
დაფიქსიჽდა.
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State programs for treatment of Hepatitis C and Tuberculosis are
fully functioning in prisons as well. Due to adequate and timely
testing and treatment, the number of new tuberculosis cases was
reduced from 457 in 2012 to 42 in 2016.
Over 500 prisoners underwent treatment within the framework
of the Hepatitis C program, which was initiated in 2013. Success
rate of the program exceeds 90 percent.
HIV/AIDS consultations and treatment are accessible to all prisoners.
A new nutrition standard was adopted and 12 different diets are
available for prisoners with varying needs. Inmates are provided
with meals 3 times a day.
Suicide prevention program was successfully implemented and is
currently available in all penitentiary establishments.
Due to the carried out reforms the mortality rate has dropped
significantly. Sadly, in 2011 140 prisoners died in the peniteniary
establishments, but for 2015 number of death cases decreased
to 12. The mortality rate according to the latest data is lower than
the European average.
Risk-assessment and subsequent classification of convicts is also
ongoing. The penitentiary system is gradually moving towards a
more modern management model, which envisages the distribution of inmates according to their risks.
Both internal and external monitoring mechanisms were strengthened and improved; the system of accountability was also developed and is being continuously updated. The new unit established in the Ministry proactively carries out systemic monitoring
of penitentiary establishments.
Moreover, the National Preventive Mechanism under the Ombudsman’s office regularly conducts unimpeded monitoring of
establishments. Legal amendments adopted in 2015 represented
a bold step, providing the mechanism with the mandate to carry
out photo recording of inmates and their living conditions beginning from September this year.
Recently introduced legal amendments provide prisoners the
right to create products and sell them through the online shop
online.moc.gov.ge recently created by the Ministry. The income
7

500-ზე მემა პაიმაჽმა იმკუჽნალა C ჰეპაიის პჽოგჽამით, ჽომელი
2013 ელს დაიყო. განკუჽნების მაჩვენებელი 90%-ს აღემაება.
შიდსის ვიჽუსზე კონსულიჽება, ესიჽება და მკუჽნალობა ხელმისავდომია ყველა პაიმჽისთვის.
დავნეჽგეთ კვების ახალი სანდაჽი. სხვადასხვა საჭიჽოების მქონე პაიმაჽთათვის დაესებულია კვების 12 განსხვავებული ჽა იონი.
ბჽალდებულები/მსჯავჽდებულები სამჯეჽადი კვებით აჽიან უზჽუნველყოფილნი.
აჽმაებით ამოქმედდა სუი იდის პჽევენ იის პჽოგჽამა, ჽომელი
ხელმისავდომია ყველა პენიენ იუჽ დაესებულებაში.
გააჽებული ღონისძიებების საფუძველზე, მკვეთჽად შემ იჽდა გაჽდა ვალების ფაქები. შედაჽებისთვის აღვნიშნავ, ჽომ სამუხაჽოდ,
2011 ელს პენიენ იუჽ სისემაში პაიმაჽთა გაჽდა ვალების
140 შემთხვევა დაფიქსიჽდა, ხოლო 2015 ელს გაჽდა ვლილთა
ჽაოდენობა 12-მდე შემ იჽდა. აღსანიშნავია, ჽომ ამ მხჽივ,
საქაჽთველოს ბოლო მონა ემი უფჽო დაბალია, ვიდჽე ევჽოკავშიჽის
საშუალო სიკვდილობის მაჩვენებელი.
ხოჽ იელდება პაიმაჽთა ჽისკების მიხედვით შეფასებისა და
კლასიფიკა იის პჽო ესი. ამ პჽო ესში, პენიენ იუჽი სისემა
ეაპობჽივად გადადის იხის მაჽთვის ახალ, თანამედჽოვე მოდელზე,
ჽა მოიაზჽებს პაიმაჽთა გადანაილებას დაესებულებებში ჽისკების
მიხედვით.
გაძლიეჽდა და დაიხვეა პენიენ იუჽი სისემის ჽოგოჽ შიდა, ისე
გაჽე, დამოუკიდებელი მონიოჽინგის მექანიზმები. დაინეჽგა და
იხვეება ანგაჽიშვალდებულების სისემა. სამინისჽოში შეიქმნა ახალი
დანაყოფი, ჽომელი პჽოაქიულად ახოჽ იელებს პენიენ იუჽი
დაესებულებების სისემუჽ მონიოჽინგს.
გაჽდა ამისა, სახალხო დამ ველის ოფისში მოქმედი პჽევენ იის
ეჽოვნული მექანიზმის ჯგუფის აჽმომადგენლები ჽეგულაჽულად
და დაუბჽკოლებლად ააჽებენ პენიენ იუჽი დაესებულებების
მონიოჽინგს. 2015 ელს განხოჽ იელებული საკანონმდებლო
ვლილებებით გადაიდგა თამამი ნაბიჯი და მიმდინაჽე ლის
სექემბჽიდან სახალხო დამ ველსა და პჽევენ იის ეჽოვნულ მექანიზმის
ჯგუფის აჽმომადგენლებს საშუალება აქვთ იხეებში მოახდინონ
პაიმჽებისა და მათი განთავსების ადგილების ფოოგადაღება.
ახალი საკანონმდებლო
8

ვლილებები პაიმჽებს შესაძლებლობას

will be directly transferred to prisoners’ accounts.
Furthermore, it is noteworthy that the Ministry now has a possibility to provide remunerated employment opportunities to inmates
on small-scale renovation activities carried out in prisons or other
facilities of the Ministry.
Vocational education of inmates is actively encouraged and supported by the Ministry. A 6-month culinary course was recently
launched for the inmates of the Low-risk Penitentiary Establishment No.16.
A special program ‘Atlantis’ is available for drug-addicted prisoners. The program has been successfully practiced in many European countries. Specially trained psychologists and social workers are engaged with prisoners in order to help them overcome
the addiction. The program implemented in the Georgian penitentiary system is supported by the Joint project of the EU and the
9

აძლევს ინდივიდუალუჽი შჽომის შედეგად, შექმნან გაჽკვეული
ნააჽმი, ჽისი ჽეალიზა ია ხდება სამინისჽოს მიეჽ შექმნილი
ონლაინ მაღაზიის მეშვეობით – Online.moc.gov.ge. ჽეალიზა იით
მიღებული თანხა პიჽდაპიჽ აისახება პაიმჽების პიჽად ანგაჽიშზე.
ჽა ძალიან მნიშვნელოვანია, სამინისჽოს საშუალება აქვს დაასაქმოს
მსჯავჽდებულები იხეებში ან სამინისჽოს შენობებში მიმდინაჽე მ იჽე
საჽემონო სამუშაოებზე, გაჽკვეული ანაზღაუჽებით.
ხოჽ იელდება მსჯავჽდებულთა პჽოფესიული სავლების აქიუჽი ხელშეყობა და ახალისება. სულ ახლახან, ამეჽიკელი პაჽნიოჽების მხაჽდაჭეჽით, დაბალი ჽისკის დაესებულებაში მყოფი
მსჯავჽდებულებისთვის ამოქმედდა კულინაჽიის პჽოფესიული 6 თვიანი სასავლო კუჽსი.
ამალდამოკიდებული მსჯავჽდებულებისთვის მოქმედებს სპე იალუჽი პჽოგჽამა „ალანისი“, ჽომელი
ევჽოპის ბევჽ ქვეყანაშია დანეჽგილი და აჽმაებით მუშაობს. მისი მიზანი ნაჽკოდამოკიდებულების დაძლევაა. მსჯავჽდებულებთან სპე იალუჽად
გადამზადებული ფსიქოლოგები და სო იალუჽი მუშაკები მუშაობენ.
პჽოგჽამა საქაჽთველოს პენიენ იუჽ დაესებულებებში ევჽოკავშიჽისა და ევჽოსაბჭოს ეჽთობლივი პჽოექის – „ადამიანის
უფლებები იხეებსა და დახუჽული იპის სხვა დაესებულებებში“ და
პოლონეთის ჽესპუბლიკის საელჩოს მხაჽდაჭეჽით ხოჽ იელდება.
პაიმაჽთა დასაქმება და საჽეაბილია იო პჽოგჽამების ეფექიანი
მოქმედება მხოლოდ განვითაჽების საყის ეაპზეა. ახლო მომავალში,
აქ ენი სოჽედ პაიმაჽთა დასაქმებისა და საჽეაბილია იო
პჽოგჽამების მიმაჽთულებით გაკეთდება.
იხეებში პაიმჽების ჽაოდენობის შემ იჽების პაჽალელუჽად, სულ
უფჽო მზაჽდია აჽასაპაიმჽო სასჯელების გამოყენების პჽაქიკა.
სოჽედ ამდენად აჽის მნიშვნელოვანი სასჯელაღსჽულებისა და
პჽობა იის სამინისჽოს სისემაში მოქმედი პჽობა იის ეჽოვნული
სააგენოს ჽეფოჽმა და ინსიუ იუჽი გაძლიეჽება.
2015 ელს მიღებული აჽასჽულლოვანთა მაჽთლმსაჯულების
კოდექსის საფუძველზე, დაინეჽგა სასჯელის ახალი სახე – შინაპაიმჽობა ელექჽონული მონიოჽინგით, ჽასა პჽობა იის ეჽოვნული
სააგენო აღასჽულებს. სააგენო აღიჭუჽვა ელექჽონული მონიოჽინგის თანამედჽოვე ენჽით და 200 სამაჯუჽით, ჽომელი
მსჯავჽდებულის გადაადგილების მონიოჽინგის საშუალებას იძლე10

Council of Europe – ‘Human Rights in Prisons and Other Closed
Institutions’ as well as the Embassy of Poland to Georgia.
Prison employment and vocational education programs are only
at initial stages of development. Promotion of employment and
rehabilitation opportunities is one of the top priorities for the Ministry’s future endeavors.
In parallel to the reduction of prison population, use of alternative
sanctions is increasingly applied. In this context, further reform
and institutional development of the National Probation Agency
of the Ministry of Corrections is of a paramount importance.
A new form of alternative sanction - house arrest through electronic monitoring was introduced in accordance with the Juvenile Justice Code. The house arrest is managed by the National
Probation Agency, which is equipped with a modern monitoring
center and 200 bracelets enabling electronic tracking of convicts.
As from the next year, we are also planning to expand this new
type of sanction and cover the adult convicts.
The Establishment for Limitation of Liberty is rather encouraging.
Being fully oriented on rehabilitation and re-socialization of convicts, it is the only facility of this type in the entire region.
The inmates of the establishment are allowed to leave the facility
during weekends and spend time with their families.
The implemented reforms brought the penitentiary and probation
systems to a qualitatively new level of development.
Currently the key objective of the Ministry of Corrections is to
ensure the irreversibility of a positive trend already achieved and
its institutional consolidation. The successful completion of the
reform process largely depends on the engagement and support
of our international partners. The Ministry is committed to continue active cooperation with the European Union, the Council of
Europe, the United Nations, the International Committee of the
Red Cross, the United States, member states of the European
Union, neighboring states and other partner states.
The Ministry is open to co-operation with all the local and international non-government organizations. Their contribution, suggestions and recommendations are useful for the penitentiary and
11

ვა. მომავალი ლიდან იგეგმება სასჯელის ამ სახის ამოქმედება
სჽულლოვანი მსჯავჽდებულებისთვისა .
გაიხსნა თავისუფლების შეზღუდვის დაესებულება, ჽომელი მთლიანად მსჯავჽდებულთა ჽეაბილია იასა და ჽესო იალიზა იაზეა
ოჽიენიჽებული. ამ დაესებულებიდან მსჯავჽდებულები შაბათ-კვიჽას
სახლში მიდიან და უქმეებს ოჯახებთან ააჽებენ.
განხოჽ იელებულმა ჽეფოჽმებმა შესაძლებელი გახადა პენიენ იუჽი
და პჽობა იის სისემების თვისებჽივად ახალ ეაპზე გადასვლა.
ამჟამად, საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოს მთავაჽ ამო ანას აჽმოადგენს ჽეფოჽმების შედეგად
დამკვიდჽებული დადებითი ენდენ იის შეუქ ევადობის უზჽუნველყოფა და ინსიუ იუჽი კონსოლიდა ია. ამ პჽო ესის აჽმაებით
დასჽულებისთვის, ძალზე მნიშვნელოვანია საეჽთაშოჽისო პაჽნიოჽების მხაჽდაჭეჽა და ჩაჽთულობა, ჽოგოჽ ოჽმხჽივ, ისე მჽავალმხჽივ ფოჽმაში. სამინისჽო კვლავა აქიუჽად განაგჽძობს
მჭიდჽო თანამშჽომლობას ევჽოკავშიჽთან, ევჽოპის საბჭოსთან,
გაეჽო-ს ოჽგანოებთან, ითელი ჯვჽის საეჽთაშოჽისო კომიეთან,
აშშ-სთან, ევჽოკავშიჽის ევჽ-სახელმიფოებთან, ჽეგიონისა და მეზობელ ქვეყნებთან.
სამინისჽო ღიაა ყველა ადგილობჽივ და საეჽთაშოჽისო აჽასამთავჽობო ოჽგანიზა იასთან სათანამშჽომლოდ. მათი საქმიანობა,
მოსაზჽებები და ჽეკომენდა იები სასაჽგებლო სამსახუჽს უევს
პენიენ იისა და პჽობა იის სისემებს, ხელს უყობს მათ მდგჽად და
ჯანსაღ ფუნქ იონიჽებას.
სამოქალაქო სექოჽის მეი ჩაჽთულობისთვის 2015 ლის ბოლოს
შეიქმნა სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოსთან აჽსებული სათათბიჽო ოჽგანო – საკონსულა იო საბჭო, ჽომელი
შესაძლებლობას აძლევს აჽასამთავჽობო ოჽგანიზა იებსა და შესაბამისი კვალიფიკა იის ექსპეჽებს, იქონიონ პიჽდაპიჽი კომუნიკა ია
სამინისჽოს ხელმძღვანელობასთან, ღიად ისაუბჽონ გამოვევებსა და
მიღევებზე, აჽმოადგინონ მოსაზჽებები და ჽეკომენდა იები.
დაბოლოს, საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის
სამინისჽომ 19 ახალი კანონპჽოექი შეიმუშავა, ჽომელი ემსახუჽება სასჯელის აღსჽულების სფეჽოში საქაჽთველოს კანონმდებლობის
საეჽთაშოჽისო სანდაჽებთან დაახლოებას, ევჽოპის ამების საინააღმდეგო კომიეისა და სხვა საეჽთაშოჽისო ოჽგანიზა იების
ჽეკომენდა იების
შესჽულებას,
ბჽალდებულთა/მსჯავჽდებულთა
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probation systems, supporting their sustainable and effective operation.
In order to ensure more active engagement of the civil sector,
the Consultative Board of the Ministry of Corrections was established at the end of 2015. The board represents a platform for
direct communication between the representatives of the nongovernment organizations, expert community and the Ministry.
Board members have a possibility to openly discuss challenges
and achievements, put forward their suggestions and recommendations.
Finally, the Ministry of Corrections has drafted 19 new laws which
aim at bringing the Georgian legislation closer to international
standards; implementing recommendations issued by the European Committee for the Prevention of Torture and other international organizations; supporting the process of rehabilitation and
re-socialization of inmates as well as their successful re-entry into
the society.
A new type of penitentiary establishment oriented on preparation
of convicts for release will be opened;
For the first time in Georgia, the right to higher education will
be provided to the inmates serving their sentences in low-risk
establishments or establishments aimed at preparation for their
release;
Duration of the disciplinary imprisonment is being reduced;
Rules of invoking the early release mechanism are being amended;
The possibility of reduction of the duration of a sentence following the reduction of the level of risk will become available;
The mechanism of appealing the decision of local early release
council will be further developed;
The mechanism of release for life-sentenced prisoners is also being amended;
Women prisoners who have children under the age of 3 will have
a possibility to leave the establishment during weekends.
The system of deferral is being changed;
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ჽეაბილია იის პჽო ესის ხელშეყობასა და მათ საზოგადოებაში
ინეგჽა იას.
იქმნება სჽულიად ახალი იპის – გათავისუფლებისთვის მომზადების
თავისუფლების აღკვეთის დაესებულება;
პიჽველად საქაჽთველოში, უმაღლესი განათლების მიღების უფლება
მიე ემა გათავისუფლებისთვის მომზადების ან დაბალი ჽისკის თავისუფლების აღკვეთის დაესებულებაში მყოფ მსჯავჽდებულებს;
მ იჽდება დის იპლინუჽი პაიმჽობის ვადები;
ი ვლება პიჽობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხის ინი იჽების
ესი;
იქმნება საშუალება, ჽომ საშიშჽოების ჽისკის შემ იჽების შემთხვევაში,
მსჯავჽდებულს სასჯელი შეუმსუბუქდეს;
დაიხვეება ადგილობჽივი საბჭოს მიეჽ მსჯავჽდებულის პიჽობით
ვადამდე გათავისუფლების საკითხზე მიღებული გადაყვეილების
გასაჩივჽების მექანიზმი;
ი ვლება უვადო თავისუფლებააღკვეთილ მსჯავჽდებულთა გათავისუფლების მექანიზმი;
პენიენ იუჽ დაესებულებაში განთავსებულ იმ ქალ მსჯავჽდებულს,
ჽომელსა დაესებულებაში ჰყავს სამ ლამდე ასაკის ბავშვი, მიე ემა
უფლება დაოვოს თავისუფლების აღკვეთის დაესებულება უქმე
დღეებში, დაესებულებიდან ბავშვის გაყვანის შემდეგ;
ი ვლება სასჯელის აღსჽულების გადავადების მექანიზმი;
დაიხვეება ავადმყოფობისა და ხანდაზმულობის ასაკის გამო, მსჯავჽდებულის სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლების მექანიზმი.
დაჽმუნებული ვაჽ, ეჽთობლივი ძალისხმევით, ბოლომდე მივიყვანთ
ამოყებულ ჽეფოჽმებს და საქაჽთველოს ექნება გამჭვიჽვალე,
ჽეაბილია ია-ჽესო იალიზა იაზე ოჽიენიჽებული, საეჽთაშოჽისო
სანდაჽების შესაბამისი პენიენ იისა და პჽობა იის სისემები.
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის მინისჽი
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The mechanisms of early release due to age or illness will be further developed.
I am confident that with our joint efforts we will accomplish the
ongoing reforms and Georgia will have the transparent, truly rehabilitative penitentiary and probation systems functioning in
line with international standards.

The Minister of Corrections of Georgia

KAKHA KAKHISHVILI
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საქაჽთველოში სასჯელაღსჽულების სისემის მუშაობა სამაგალითოდ აჽის მიჩნეული 2016
ლის 13 აპჽილს გამოქვეყნებულ ევჽოპის საბჭოს ანგაჽიშში – „ იხეების გადავიჽთულობა
აღმოსავლეთ პაჽნიოჽობის ქვეყნებში.“ ანგაჽიშში აღნიშნულია, ჽომ სასჯელაღსჽულების
სფეჽოში მიმდინაჽე ჽეფოჽმები ემყაჽება სოჽ სჽაეგიულ ხედვას და საეჽთაშოჽისო
სანდაჽების დანეჽგვას ემსახუჽება.
2012 ლის ოქომბჽის შემდეგ სასჯელაღსჽულების სისემაში ადამიანის უფლებების
და ვის მიმაჽთულებით მიღეული პჽოგჽესი აღიაჽებულია აჽაეჽთი საეჽთაშოჽისო
ოჽგანიზა იის თუ ექსპეჽის მიეჽ, მათ შოჽისაა „ იხის საეჽთაშოჽისო ჽეფოჽმის“
ეჽთ-ეჽთი დამფუძნებელი და საპაიო პჽეზიდენი, ბაჽონესა ვივიენ სეჽნი; ამებისა
და სხვა სასიკი, აჽაადამიანუჽი და დამამ იჽებელი მოპყჽობის საკითხებზე გაეჽოს
სპე იალუჽი მომხსენებელი ხუან მენდესი; ევჽოკავშიჽის სპე იალუჽი აჽმომადგენელი
სამაჽთლებჽივი ჽეფოჽმებისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში თომას ჰამეჽბეჽგი,
ადამიანის უფლებათა სფეჽოში ევჽოსაბჭოს კომისაჽი ნილს მუჟნიეკსი, საქაჽთველოს
სახალხო დამ ველი უჩა ნანუაშვილი და ა.შ.
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The Council of Europe Report (13 April, 2016) on ‘Prison Overcrowding in Eastern Partnership Countries’ assessed the progress made by Georgia in the penitentiary system as ‘an
exemplary effort’. The report states that the ongoing reforms in the penitentiary system
are being driven by proper strategic vision and aimed at promoting international standards.
Improved human rights record demonstrated since October 2012 has been recognized and
duly reflected in statements and assessments made by a number of international and local
stakeholders, including: one of the founders and honorary President of the Penal Reform International - Baroness Vivien Stern; the UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel,
Inhuman and Degrading Treatment or Punishment - Juan E. Mendez; the EU Special Adviser
on Constitutional and Legal Reform – Thomas Hammarberg; the Human Rights Commissioner of the Council of Europe – Nils Muiznieks and the Public Defender of Georgia – Ucha
Nanuashvili.
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საკანონმდებლო ცვლილებები
ადამიანის უფლებებისთვის
საკანონმდებლო ვლილებათა ახალი
პაკეი
საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის მინისჽმა კახა კახიშვილმა მიმდინაჽე
ლის სექემბეჽში, მთავჽობის სხდომაზე
„პაიმჽობის კოდექსსა“ და მის თანმდევ
კანონებში ვლილებათა პაკეი (სულ 19 კანონის
პჽოექი) აჽადგინა, ჽომელი ემსახუჽება:
9 სასჯელის აღსჽულების სფეჽოში საქაჽთველოს კანონმდებლობის საეჽთაშოჽისო
სანდაჽებთან დაახლოებას,
9 ევჽოპის ამების საინააღმდეგო კომიეისა
და სხვა საეჽთაშოჽისო ოჽგანიზა იების ჽეკომენდა იების შესჽულებას,
9 ბჽალდებულთა/მსჯავჽდებულთა ჽეაბილია იის პჽო ესის ხელშეყობასა და მათ საკახა კახიშვილი
მთავჽობის სხდომაზე
Kakha Kakhishvili at the
government meeting
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ზოგადოებაში ინეგჽა იას.
კანონპჽოექით განსაზღვჽული ძიჽითადი საკითხები:
9 იქმნება ახალი გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაესებულება. ამ დაესებულებაში მყოფ მსჯავჽდებულებს საშუალება მიე ემათ სავლის,
შჽომის ან სხვა მიზნით, ასევე, უქმე და
დასვენების დღეებში დჽოებით დაოვონ
დაესებულება;
9 თავისუფლების შეზღუდვის ნა ვლად სჽულლოვანი მსჯავჽდებულებისთვისა ინეჽგება
აჽასაპაიმჽო სასჯელის ახალი სახე – შინაპაიმჽობა, ამასთან, ადგილობჽივ საბჭოს
ენიჭება უფლებამოსილება მსჯავჽდებულს
დაჽჩენილი სასჯელი შეუ ვალოს შინაპაიმჽობით, მას შემდეგ, ჽა მსჯავჽდებული

LEGISLATIVE AMENDMENTS
FOR HUMAN RIGHTS
A new legislative package
The Minister of Corrections of Georgia Kakha
Kakhishvili introduced a new legislative package, which initiates amendments to the Prison
Code and related laws (the total of 19 draft
laws) during the government meeting in September, 2016. The purposes of the new legislative package:

9 Harmonization of the Penitentiary Legislation with international standards,

9 Fulfillment of the recommendations given by
the European Committee for the Prevention
of Torture and other international organizations,

9 Facilitation of the rehabilitation /reintegration process of inmates.

The key issues defined by the draft law are as
follows:

9 The Ministry of Corrections plans to open a
pre-release preparation facility, known as
'a halfway house’. Inmates assigned to the
Halfway House will be able to participate in
various educational/vocational training programs and will be allowed to leave the facility on weekends and holidays;

9 A new form of non-custodial sentence ‘house
arrest’ will be applied to adult offenders. The
local parole board will have the authority to
change the remaining sentence to house arrest. House arrest can be applied in case a
convict:
a) Serves no less than one-third of the term

for less grave crime;
b) Serves no less than half of the term for
grave crime;
c) Serves no less than two-thirds of the term
for especially grave crime;

9 All inmates will be allowed to use a radio
device, while low and medium risk inmates
will also be allowed to watch TV. As for now,
prisoners are only allowed to watch TV as an
incentive for good behavior;

9 For the first in the Georgian penitentiary
system, inmates serving sentence in the
halfway house or low-risk correctional facility will enjoy the right to receive higher education;

9 The Ministry of Corrections of Georgia plans
to decrease the term of disciplinary imprisonment (from 90 to 60 days in high-risk correctional facilities and from 60 to 30 days
in other penitentiary establishments). The
term ‘administrative imprisonment’ will be
replaced by the term ‘disciplinary imprisonment’;

9 The mechanism for appealing decisions
made by the local parole board will be improved.Namely, the court shall be granted
the authority to make decisions regarding
conditional early release. According to the
current wording, the court can only validate
legitimacy of the early release order. Pursuant to the amendments, in the penitentiary
legislation, the court will have the authority
to task the local parole board to release inmate;
19

მოიხდის:
ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის აჽანაკლებ ეჽთ
მესამედს;
ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის აჽანაკლებ ნახევაჽს;
გ) განსაკუთჽებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის აჽანაკლებ ოჽ
მესამედს.
9 ყველა ბჽალდებულს/მსჯავჽდებულს, უფლება ექნება ისაჽგებლოს ჽადიომიმღებით,
ხოლო საშიშჽოების დაბალი და საშუალო
ჽისკის მქონე მსჯავჽდებულებს მიე ემათ
ელევიზოჽით უპიჽობოდ საჽგებლობის
უფლება, განსხვავებით დღევანდელი მდგომაჽეობისა, ჽო ა ეს უფლება პაიმჽებს
მხოლოდ ახალისების შემთხვევაში ეძლევათ;
9 პიჽველად საქაჽთველოში უმაღლესი განათლების უფლება მიე ემა იმ მსჯავჽდებულს, ჽომელი განთავსებულია გათავისუფლებისთვის მომზადების ან დაბალი
ჽისკის თავისუფლების აღკვეთის დაესებულებაში;
9 მნიშვნელოვნად მ იჽდება დის იპლინუჽი
პაიმჽობის ვადები (90-დან 60 დღემდე
განსაკუთჽებულ ჽისკში და 60-დან 30მდე – სხვა დაესებულებებში). ეჽმინი
ადმინისჽა იული პაიმჽობა ი ვლება –
დის იპლინუჽი პაიმჽობით;
9 იხვეება ადგილობჽივი საბჭოს მიეჽ მიღებული გადაყვეილების გასაჩივჽების
მექანიზმი. კეჽძოდ, სასამაჽთლოს ენიჭება
უფლება იმსჯელოს მსჯავჽდებულის პიჽობით
ვადამდე გათავისუფლების საკითხზე. მოქმედი ჽედაქ იით სასამაჽთლო მხოლოდ
აქის ფოჽმალუჽ კანონიეჽებას ამომებს,
ვლილების თანახმად კი, უფლებამოსილი
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იქნება ადგილობჽივ საბჭოს დაავალოს
მსჯავჽდებულის გათავისუფლება;
9 ი ვლება უვადო თავისუფლებააღკვეთილ
მსჯავჽდებულთა გათავისუფლების მექანიზმი. ასეთ მსჯავჽდებულს 20 ლით თავისუფლების აღკვეთის მოხდის შემდეგ,
უფლება ექნება მიმაჽთოს სასამაჽთლოს
სასჯელის გადახედვის მოთხოვნით. სასამაჽთლოს
ენიჭება
უფლებამოსილება
მსჯავჽდებულს უვადო თავისუფლების აღკვეთა შეუ ვალოს სხვა სახის სასჯელით ან
უ ვლელი დაოვოს სასჯელი;
9 პენიენ იუჽ დაესებულებაში განთავსებულ
ქალ მსჯავჽდებულს, ჽომელსა დაესებულებაში ჰყავს მ იჽელოვანი ბავშვი,
მიე ემა უფლება უქმე დღეებში დაოვოს
თავისუფლების აღკვეთის დაესებულება
3 ლის ასაკის მიღევის გამო ბავშვის
დაესებულებიდან გაყვანის შემდეგ;
9 ი ვლება სასჯელის აღსჽულების გადავადების მექანიზმი. კეჽძოდ, საკითხის განხილვისას სასამაჽთლომ მხედველობაში უნდა
მიიღოს პენიენ იუჽი დაესებულების პიჽობებში ჩააჽებული/შესაძლებელი მკუჽნალობა, დაავადების მიმდინაჽეობა და
მსჯავჽდებულის გამოჯანმჽთელებამდე ან
ჯანმჽთელობის აჽსებითად გაუმჯობესებამდე
სასჯელის აღსჽულების მიზანშეონილობა,
მსჯავჽდებულის პიჽოვნული თვისებები,
კჽიმინალუჽი აჽსული, დანაშაულის ხასიათი, მოივი, მიზანი, დამდგაჽი შედეგი, სასჯელის მოხდისას გამოვლენილი ქ ევა და
სხვა გაჽემოებები, ჽომლებმა შეიძლება
გავლენა მოახდინოს სასამაჽთლოს გადაყვეილებაზე;
9 იხვეება ავადმყოფობისა და ხანდაზმულობის ასაკის გამო მსჯავჽდებულის სასჯელის
მოხდისგან გათავისუფლების მექანიზმი.
ვლილების თანახმად, აღნიშნული უფლება-

9 The Ministry of Corrections has initiated
changes to the mechanism of release for
prisoners sentenced to life imprisonment.
After the completion of a 20-year term in
prison, life-sentenced prisoners will have
the right to appeal to the court for revision
of their sentences. The court will be granted
authority to replace life sentence with another type of sanction or uphold the original
sentence;

9 Female convicts will have the right to leave
the penitentiary establishment on weekends
in order to spend time with their small children that had been taken away from the facility upon reaching the age of 3;

9 The new draft law also envisages improvement of the mechanism for the postponement of sentence enforcement. In addition
to the health condition of a convict, the
court will also takes into account the following conditions in determining the postponement of a sentence execution: personal
characteristics, criminal history, nature of

the crime, motive, and behavior in prison;
and all the other factors that may influence
the decision of the court;

9 The ministry of corrections plans to improve
the mechanism for releasing elderly and
sick prisoners. According to the legislative
changes, the authority to deliver decisions
regarding release of elderly and sick prisoners will be transferred to the court. Among
other important issues, the court will also
take into consideration the risk factor in regard to the prisoners pending release for old
age and/or health condition.

All progress regarding the protection of Human
Rights is recognized by all international organizations, the systemic problem of torture of inmates, inhuman and degrading treatment are
eliminated;

9 Reforms implemented by the Ministry of
Corrections are positively assessed in the
reports prepared by the Council of Europe,
the European Union and the United Nations

პენიენ იუჽი დაესებულებების ინფჽასჽუქუჽა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა
Infrastructure at Penitentiary Establishments has significantly improved
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მოსილება გადადის სასამაჽთლოს კომპეენ იაში და საკითხის გადაყვეისას სასამაჽთლო სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან
ეჽთად, ასევე, მსჯელობს მსჯავჽდებულისაგან
მომდინაჽე საფჽთხეებზე.
ადამიანის უფლებების და ვის მიმაჽთულებით
მიღეული პჽოგჽესი აღიაჽებულია ყველა
საეჽთაშოჽისო ოჽგანიზა იის მიეჽ, სისემუჽი
პჽობლემა – მსჯავჽდებულთა მიმაჽთ ამება,
აჽაადამიანუჽი და დამამ იჽებელი მოპყჽობა
– აღმოფხვჽილია.
9 სამინისჽოს მიეჽ განხოჽ იელებული ჽეფოჽმები დადებითად აჽის შეფასებული
ევჽოსაბჭოს, ევჽოკავშიჽის, გაეჽთიანებული ეჽების ოჽგანიზა იის ეგიდით მომზადებულ ანგაჽიშებში. ადამიანის უფლებათა
და ვის კუთხით აჽსებული მნიშვნელოვანი
პჽოგჽესი ასახულია საქაჽთველოს სახალხო დამ ველისა და პჽევენ იის ეჽოვნული
მექანიზმის ყოველლიუჽ და სპე იალუჽ
ანგაჽიშებში;
9 გადაიჭჽა დაესებულებების გადავიჽთულობის პჽობლემა, გაუმჯობესდა პაიმაჽთა
უფლებჽივი მდგომაჽეობა;
9 ევჽოპის ამების საინააღმდეგო კომიეის
2007 ლის ჽეკომენდა იის გათვალისინებით, პაიმაჽთა სა ხოვჽებელი ფაჽთობი 2 კვ.მ-დან 4 კვ.მ-მდე გაიზაჽდა;
9 პაიმაჽთა სა ხოვჽებელი პიჽობების გაუმჯობესების მიზნით, აჽაეჽთი ინფჽასჽუქუჽული პჽოექი განხოჽ იელდა;
9 ქალთა N5 დაესებულების ეჽიოჽიაზე
მოეყო გჽძელვადიანი პაემნებისთვის საჭიჽო ინფჽასჽუქუჽა;
9 ხანგჽძლივი პაემნებისთვის შესაბამისი სივჽის მოყობის სამუშაოები N8 პენიენ იუჽ
დაესებულებაში მიმდინაჽეობს;
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9 მიმდინაჽე ელს დასჽულდება N7 პენიენ იუჽ დაესებულებაში აუ ილებელი საჽემონო-საჽეკონსჽუქ იო სამუშაოები;
9 პიჽველად საქაჽთველოს პენიენ იუჽ სისემაში, შემუშავდა და დაინეჽგა სასჯელის
ინდივიდუალუჽი დაგეგმვის პჽოგჽამა,
ჽა მსჯავჽდებულთა აჽმაებული ჽეაბილია იისა და დანაშაულის პჽევენ იის
ეჽთ-ეჽთი ძიჽითადი ინაპიჽობაა;
9 2016 ლიდან სჽულყოფილად ამოქმედდა
მსჯავჽდებულთა საშიშჽოების ჽისკის მიხედვით კლასიფიკა იის მექანიზმი და მიმდინაჽეობს მათი გადანაილება შესაბამისი
იპის/ჽისკის თავისუფლების აღკვეთის დაესებულებაში;
9 ნახევჽად ღია და დახუჽული იპის დაესებულებებს დაემაა ოჽი ახალი იპის,
დაბალი და განსაკუთჽებული ჽისკის დაესებულებები;
9 2016 ელს ჽეაბილია იის შემდეგ გაიხსნა
N6 განსაკუთჽებული ჽისკის თავისუფლების
აღკვეთის დაესებულება;
9 მიმდინაჽეობს ახალი, 14-დან 21 ლამდე
აჽასჽულლოვანთა და ახალგაზჽდა ბჽალდებულებისა და მსჯავჽდებულებისთვის განკუთვნილი პენიენ იუჽი დაესებულების
დაპჽოექება;
9 გაიზაჽდა ნახევჽად ღია დაესებულებაში
მყოფ პაიმაჽთა პაემნების ჽაოდენობა.
ასევე, გაფაჽთოვდა პაემანზე მნახველთა
ჽე;
9 სო იალუჽად დაუ ველებისთვის ხანგჽძლივი პაემანი უფასო გახდა, ჽითა ოჯახებს
60 ლაჽი დაეზოგათ;
9 აჽასჽულლოვანთა ხანგჽძლივი პაემნის
ღიჽებულება განახევჽებულია;
9 2016 ელს გაუქმდა მსჯავჽდებულებთან

Organization. Significant progress regarding
the protection of Human Rights is also reflected in the annual special reports of the
Public Defender of Georgia and The National
Preventive Mechanism (NPM);

work at N7 prison will be completed this
year;

9 Individual Sentence Planning was developed

lem of overcrowding in penitentiary facilities,
inmates’ legal status has also improved;

and implemented for the first time in the
Georgian correctional system, which is the
main precondition for prisoners’ successful
rehabilitation and the prevention of reoffending;

9 Prisoners’ residential area has increased

9 Risk Assessment and Classification of in-

from 2 m² to 4 m², in accordance with the
recommendation, prepared by the European Committee for the Prevention of Torture
(CPT) in 2007;

mates was comprehensively put into practice since 2016 and inmates are classified to
appropriate type/ risk penitentiary facilities;

9 The Ministry of Corrections solved the prob-

9 Many infrastructural projects were executed
to improve inmates’ living conditions. Necessary infrastructure was arranged for conjugal visits at N5 women’s penitentiary facility;

9 Renovations for conjugal visits at N8 penitentiary facilityare in progress;

9 Necessary maintenance and reconstruction

9 The two new establishments - low risk and
high risk facilities were introduced along
with the existing semi-open and closed type
establishments;

9 N6 high- risk penitentiary establishment was
rehabilitated and launched in 2016;

9 New penal facility for juveniles and young
inmates ranging from 14-21 of age is being
projected;
ხანმოკლე პაემნების ოთახი
Meeting room for shortterm visits
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ვიდეოპაემნით საჽგებლობის და პჽობაიის სხვა ბიუჽოს ეჽიოჽიაზე დჽოებითი ჽეგისჽა იისთვის დადგენილი გადასახადები;
9 პენიენ იუჽ დაესებულებებში დაინეჽგა
თანამედჽოვე, ხელმისავდომი საელეფონო მომსახუჽების სისემა, ამობჽივი დამჽგვალების მექანიზმით;
9 აჽასჽულლოვანთა სპე იალუჽი დაესებულება ჽანსფოჽმიჽდა საჽეაბილია იო
დაესებულებად. აჽასჽულლოვანებისთვის
ახალისების ფოჽმები გაფაჽთოვდა;
9 პენიენ იუჽ დაესებულებათა სახეებს სპეიალუჽი დაესებულება დაემაება, სადა
მსჯავჽდებულებს
გათავისუფლებისთვის
მოამზადებენ;
9 დაიყო და ეაპობჽივად მიმდინაჽეობს
ადაპიჽებული სა ხოვჽისების მოყობა შშმ
პიჽებისთვის;
9 ამოქმედდა სუი იდის პჽევენ იის პჽოგჽამა;
9 ამებისა და სხვა სასიკი, აჽაადამიანუჽი ან
ღიჽსების შემლახავი მოპყჽობისა და დასჯის
ეფექიანი გამოძიებისა და დოკუმენიჽების
მიზნით, შემუშავებულია დაზიანებების აღჽი ხვის ფოჽმა „სამბოლის პჽოოკოლის“
ჽეკომენდა იების გათვალისინებით;
9 გამოი ა სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის
მინისჽისა და შჽომის, ჯანმჽთელობისა
და სო იალუჽი და ვის მინისჽის ეჽთობლივი ბჽძანება პაიმჽობისა და თავისუფლების
აღკვეთის
დაესებულებებში
ოპიოიდებზე დამოკიდებული პიჽებისთვის
ჩანა ვლებითი მკუჽნალობის პჽოგჽამების
განხოჽ იელების შესახებ;
9 გამოი ა მინისჽის ბჽძანება, ჽომელი
კჽიზისული ვითაჽების მაჽთვას აესჽიგებს
პენიენ იუჽ დაესებულებებში;
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9 2016 ელს გამოი ა იუსი იის მინისჽის, შინაგან საქმეთა მინისჽისა და
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის მინისჽის ეჽთობლივი ბჽძანება ინდივიდუალუჽი
შეფასების ანგაჽიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, ესისა და სანდაჽის განსაზღვჽის შესახებ;
9 გამოი ა მსჯავჽდებულთა სამეუჽნეო სამუშაოებში დასაქმებისა და მათი შჽომის
ანაზღაუჽების საკითხების მომესჽიგებელი
დოკუმენი;
9 გამოი ა ბჽალდებულთა/მსჯავჽდებულთა
მიმაჽთ გამოსაყენებელი სპე იალუჽი საშუალებების მომესჽიგებელი ბჽძანება. დაზუსდა სპე იალუჽი საშუალებების გამოყენების გაჽემოებები და საფუძვლები;
9 განისაზღვჽა ელექჽონული საშუალებით
მეთვალყუჽეობის, კონჽოლის განხოჽიელების, ჩანაეჽების შენახვის, აშლისა და
განადგუჽების ესი. ახალი ჽეგულა იებით,
მსგავსი სახის კონჽოლი აჽ გულისხმობს
ფაჽულ თვალთვალს და მიმაჽთულია
დაესებულებაში
სამაჽთალდაჽღვევის
თავიდან ასა ილებლად. გამო ემული ბჽძანების თანახმად, ადმინისჽა ია ვალდებულია,
ელექჽონული
საშუალებებით
მეთვალყუჽეობის ადგილზე განათავსოს
შესაბამისი გამაფჽთხილებელი ნიშანი;
9 ელექჽონული და ვიზუალუჽი მეთვალყუჽეობის საშუალებებით სჽულად აღიჭუჽვა
N14 პენიენ იუჽი დაესებულება, ეაპობჽივად მიმდინაჽეობს ექნიკუჽი ბაზის განახლება სხვა პენიენ იუჽ დაესებულებებში;
9 სამინისჽოს საშუალება აქვს დაასაქმოს
მსჯავჽდებულები იხეებში ან სამინისჽოს
კუთვნილ შენობებში მიმდინაჽე მ იჽე საჽემონო სამუშაობზე. გაეული სამუშაოსთვის
პაიმჽებს ეძლევათ შჽომის ანაზღაუჽება;

9 Allowed number of visits have been increased along with visitors’ circles;

9 The long-term family visits for socially vulnerable peoplebecame available free of
charge, helping many families to save 60
GEL. The fee for long-term family appointments intended for juveniles was halved;

9 The prescribed fees for video communication with inmates and temporary registration at the territory of the Probation Bureau
are eliminated;

9 Modern, affordable telecommunication system with per second rounding mechanism is
implemented in penitentiary facilities;

9 Juveniles Correctional Institution was transformed into the rehabilitation facility. Forms
forjuvenile encouragement have also expanded;

9 A specialEstablishment for Restriction of
Freedomthat fully focuses on inmates’ rehabilitation and resocialization as well as pre-

paresthem for their release was introduced;

9 Arrangement of adapted housing for inmates with disabilities has started and is in
progress;

9 Suicide prevention program was launched;
9 Injury tracking forms, considering “Istanbul
Protocol” recommendations,were developed
in order to adequately investigate and document the torture and other cruel, inhuman
or degrading treatment and punishment;

9 A joint government order was issued by the
Minister of Corrections and the Minister of
Labor, Health and Social Affairs regarding
the implementation of substitution treatment program for the opioid-dependent inmates;

9 A ministerial order was issued, which regulates the handling of the crisis in penitentiary institutions;

9 The Minister of Justice, the Minister of Interპენიენ იუჽი
დაესებულების
სამზაჽეულო
Kitchen infrastructure
at the Penitentiary
Establishment
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9 საზოგადოებჽივი უსაფჽთხოებისთვის და
განმეოჽებითი დანაშაულის პჽევენ იის უზჽუნველსაყოფად, ეაპობჽივად ინეჽგება
სხვადასხვა საჽეაბილია იო პჽოგჽამა;
9 2016 ელს ძალაში შევიდა მნიშვნელოვანი
საკანონმდებლო ვლილებები, ჽა საშუალებას აძლევს პაიმჽებს ინდივიდუალუჽი საქმიანობის შედეგად შექმნან
გაჽკვეული
ნივთი
(ნაკეთობა),
ჽისი
ჽეალიზა ია სამინისჽოს მიეჽ შექმნილი
ონლაინ
მაღაზიის
(www.online.moc.
gov.ge) მეშვეობით ხდება. პჽოდუქ იის
ჽეალიზა იით მიღებული თანხა პაიმაჽთა
პიჽად ანგაჽიშზე იჽი ხება;
9 ამასთან, პენიენ იუჽ დაესებულებებში
სააჽმოების გახსნაში და მსჯავჽდებულების
დასაქმებაში კეჽძო სექოჽის დაინეჽესების სიმულიჽების მიზნით, სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოს
ინი იაივით,
მთავჽობამ
სპე იალუჽი
განკაჽგულება მიიღო, ჽა სამინისჽოს
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საშუალებას აძლევს ამ სააჽმოებიდან
პიჽდაპიჽი შესყიდვის ესით შეიძინოს უყების ფუნქ იონიჽებისთვის საჭიჽო, მსჯავჽდებულთა შჽომის შედეგად აჽმოებული
პჽოდუქ ია;
9 სამაჽოო საკანში მსჯავჽდებულის/ბჽალდებულის ყოფნის ვადა 20 დღიდან 14
დღემდე შემ იჽდა;
9 2015 ელს მიღებული საკანონმდებლო
ვლილების თანახმად, 2016 ლის სექემბჽიდან სახალხო დამ ველისა და
პჽევენ იის ეჽოვნული მექანიზმის ჯგუფის აჽმომადგენლებს პენიენ იუჽ დაესებულებებში პაიმჽებისა და მათი
განთავსების ადგილების სამსახუჽებჽივი
საჽგებლობისთვის ფოოგადაღების უფლება მიენიჭათ.

nal Affairs and the Minister of Corrections
have released a joint ministerial order in
2016 on the methodology, rules and standards for preparingindividual reports;

9 A governing document regulating the inmates’ employment in agricultural activities
as well as the remuneration of their labor
was issued;

9 An administrative order governing the use
of special means on detainees was issued.
The grounds and the circumstances for using special means are specified;

9 A governing rule regulating the electronic
surveillance,control, keeping,erasing, and
destroying of recordswas issued. According
to the new regulation, electronic monitoring does not imply secret supervision and is
aimed to prevent violations. The administration is obliged to deploy respective warning
signs on a surveillance place;

9 N14 penitentiary facility is fully equipped
with the electronic and the visual surveillance systems and the technical base for
other correctional facilities will be gradually
renewed;

9 The Ministry has the right to employ inmates
in prisons or for minor repairs in the buildings belonging to the Ministry. Prisoners are
getting compensation for their work;

9 Various rehabilitative programs are gradually implemented forpublic safety and the
prevention of repetitive crime. Significant
legislative changes were enacted in 2016
allowing inmates to create specific items
(handcrafting) that are sold via the online
store (www.online.moc.gov.ge) set up by
the Ministry of Corrections. Money received
from the realization of goods is transferred
to inmates’ private accounts.

9 The government has adopted a special decree by the initiative of the Ministry of Corrections that stimulates the interest of the
private sector to launch enterprises in penitentiary facilities and employ inmates as
well as allowing the Ministry of Corrections
to purchase necessary equipment, manufactured by prisoners, for the Unit’s proper
functioning by the direct procurement;

9 Reduction of the solitary confinement period
of prisoners from 20 to 14 days;

9 In compliance with the legislative amendment made by the Parliament of Georgia
in 2015, as of September 2016 the State
Defender and representative of the National Preventive Mechanism Group will be
allowed to take picture of the convicts and
their housing in the penitentiary system for
official use only.
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ახალი ნორმატიული აქტები
2013-2016 ლებში საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოს მიეჽ
შემუშავდა აჽაეჽთი სამაჽთლებჽივი აქი,
ჽომელმა
გააუმჯობესა პენიენ იუჽ დაესებულებებში განთავსებულ ბჽალდებულთა
და მსჯავჽდებულთა სამაჽთლებჽივი მდგომაჽეობა, გაზაჽდა მათი უფლებების და ვის
გაჽანიები და მოახდინა საეჽთაშოჽისო ნოჽმებით დადგენილი სანდაჽების ქაჽთულ
კანონმდებლობაში დანეჽგვა.
2015 ლის აგვისოდან დღემდე სამინისჽოს
მიეჽ
მომზადდა
213
კანონქვემდებაჽე
ნოჽმაიული აქი, საიდანა 65 აჽმოადგენს
სჽულიად ახალი სახის დოკუმენს და ეხება
ისეთ საკითხებს, ჽომლები საკანონმდებლო
ჽეგულა იების მიღმა იყო დაჽჩენილი. ამასთან,
ვლილებები შევიდა 149 კანონქვემდებაჽე
ნოჽმაიულ აქში, ჽომელთაგან მხოლოდ
42-ში აისახა ექნიკუჽი ხასიათის შესოჽებები,
ხოლო დანაჽჩენ აქებში, ისეთი მნიშვნელობის
მქონე ნოჽმები, ჽომლებმა
ძიჽეულად
შე ვალეს პენიენ იუჽი სისემის მუშაობა.
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის მინისჽ
კახა კახიშვილის ინი იაივით მიღებული ახალი
ჽეგულა იების მიხედვით, მსჯავჽდებულს, ჽომელი პენიენ იუჽი დაესებულების დიჽექოჽის
ბჽძანების საფუძველზე ეევა ინდივიდუალუჽ
საქმიანობას, უფლება მიე ა პენიენ იუჽი დაესებულების ხელშეყობით ინდივიდუალუჽი
საქმიანობის შედეგად დამზადებული ნივთის
(ნაკეთობის) ჽეალიზა ია მოახდინოს. ასევე,
დადგინდა, ჽომ პენიენ იუჽ დაესებულებას
შეუძლია ბჽალდებულის/მსჯავჽდებულის მ იჽე
საჽემონო სამუშაოებზე დასაქმება. ამ გზით,
პაიმჽებს გამოუმუშავდებათ სამუშაო უნაჽები
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და შესჽულებული სამუშაოებისთვის მიიღებენ
შესაბამის ანაზღაუჽებას.
საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს
გამჭვიჽვალობასა და თავის საქმიანობაში საზოგადოების ჩაჽთულობის უზჽუნველყოფას. ამ
მიზნით, 2015 ლის 19 ოქომბეჽს ძალაში
შევიდა საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულების და
პჽობა იის მინისჽის ბჽძანება, ჽომლითა
სამინისჽოში შეიქმნა სათათბიჽო ოჽგანო
– საკონსულა იო საბჭო, ჽომლის ევჽები
აჽიან საქაჽთველოში მოქმედი ადგილობჽივი
და საეჽთაშოჽისო აჽასამთავჽობო ოჽგანიზა იების აჽმომადგენლები და ექსპეჽები.
საბჭო აჽის სამინისჽოს სისემაში მიმდინაჽე
ჽეფოჽმის გამჭვიჽვალობის, სამინისჽოს
მუშაობის საჯაჽოობის, საზოგადოების ჩაჽთულობის უზჽუნველყოფისა და დემოკჽაიული
პჽინ იპებით
მაჽთვის
მიზნით
შექმნილი
სათათბიჽო ოჽგანო.
2015 ლის ივლისიდან ინდივიდუალუჽად
დამკი და ყველა პენიინ იუჽი დაესებულების
დებულება, ჯამში 15 კანონქვემდებაჽე ნოჽმაიული აქი. დებულებებით გათვალისინებულია თითოეული პენიენ იუჽი დაესებულების სპე იფიკა და თავისებუჽებები, ჽითა
დამკვიდჽებულია ინდივიდუალუჽი მიდგომა
სხვადასხვა კაეგოჽიის ბჽალდებულისა და
მსჯავჽდებულის მიმაჽთ.
ამასთან, საქაჽთველოს სახალხო დამ ველის
ჽეკომენდა იების საფუძველზე, პენიენ იუჽი
დაესებულებების დებულებებში განხოჽ იელდა ვლილებები, ჽომელთა თანახმად, განსხვავებულად
დაჽეგულიჽდა
ბჽალდებულის/მსჯავჽდებულის დეესკალა იის ოთახში

NEW NORMATIVE ACTS
In 2013-2016, the Ministry of Corrections of
Georgia elaborated a number of legal acts
aimed at improving the legal status of defendants and convicts in the penitentiary system,
to increase the guarantees for the protection of
rights of prisoners and implementation of international standards into the relevant Georgian
legislation.
From August 2015, the Ministry of Corrections
prepared 213 legal acts, 65 of these acts are
a essentially new types of documents and deal
with issues, which were had been left beyond
statutory regulations. Furthermore, changes
were made to 149 other normative acts, 42 of

them were technical, while others have fundamentally changed the working process at the
penitentiary system of Georgia.
According to the new regulation initiated by the
Minister of Corrections – Kakha Kakhishvili, inmates engaged in various individual activities,
are allowed to sell their products with the permission and control from the director of a relevant correctional facility. Correctional facilities
can also offer the detainees/convicts a temporary employment in construction and renovation activities. This initiative is aimed at assisting prisoners in acquiring certain skills and
receiving appropriate allowance for their work.
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გადაყვანის ესი და შეიზღუდა დეესკალა იის
ოთახში განთავსების მაქსიმალუჽი ვადა.
2015 ლის 19 ოქომბეჽს ძალაში შევიდა საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულებისა და პჽობაიის მინისჽის N149 ბჽძანება „ბჽალდებულთა/მსჯავჽდებულთა
გაყვანა/გადაყვანისას
ბადჽაგიჽების ესის დამკი ების შესახებ“. დეალუჽად გაიეჽა ბჽალდებულთა/მსჯავჽდებულთა გეგმუჽი და გადაუდებელი გაყვანა/
გადაყვანის პჽო ედუჽები, პენიენ იუჽი დეპაჽამენის სხვადასხვა სჽუქუჽული ეჽთეულებს შოჽის კოოჽდინიჽებული მოქმედების
ესები, პასუხისმგებელ პიჽთა უფლებამოსილებები და სხვა.
პენიენ იუჽი დაესებულების უსაფჽთხოების
და ვისათვის, მნიშვნელოვანი ინგადადგმული
ნაბიჯია „საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულებისა
და პჽობა იის სამინისჽოს პენიენ იუჽ დაესებულებებში კჽიზისული ვითაჽების მაჽთვის
ესის დამკი ების შესახებ“ 2016 ლის 4
მაისის N66 ბჽძანება. ბჽძანებით გაეჽილია
მდგომაჽეობის კჽიზისულ ვითაჽებად შეფასებასთან დაკავშიჽებული საკითხები და განსახოჽ იელებელი მოქმედებები. გაჽდა ამისა,
ბჽძანებით განისაზღვჽა კჽიზისული ვითაჽების მაჽთვის შაბის შექმნის ესი და მისი
უფლებამოსილებები.
აჽასჽულლოვანთა მაჽთლმსაჯულების კოდექსის მიღებასთან ეჽთად, საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽომ
კიდევ უფჽო მეი ყუჽადღება გაამახვილა
აჽასჽულლოვანის
საუკეთესო
ინეჽესის
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და ვის პჽინ იპზე და შიდა კანონმდებლობაში
გააძლიეჽა აჽასჽულლოვანთა საუკეთესო
ინეჽესის გამოკვეთისა და სასჯელის ინდივიდუალუჽი დაგეგმვის საკითხები. სამინისჽომ
აჽასჽულლოვანთა მაჽთლმსაჯულების კოდექსთან შესაბამისობაში მოიყვანა აჽსებული
ნოჽმაიული აქები და გამოს ა ათამდე ახალი
აქი.
2016 ლის 21 მაჽს საქაჽთველოს მთავჽობის მიეჽ მიღებულ იქნა N473 განკაჽგულება,
ჽომლის თანახმად, საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოსა
და მის მმაჽთველობის ქვეშ მოქმედ საჯაჽო
სამაჽთლის
იუჽიდიულ
პიჽებს
მიე ათ
უფლება, 1 000 000 (ეჽთი მილიონი) ლაჽის
ფაჽგლებში განახოჽ იელონ იმ კომპანიების
მიეჽ აჽმოებული პჽოდუქ იის გამაჽივებული
შესყიდვა, სადა დასაქმებულთა აბსოლუუჽი
უმჽავლესობა აჽიან ბჽალდებულები და მსჯავჽდებულები, მათ შოჽის პიჽობითი მსჯავჽის ქვეშ
მყოფი პიჽები.
მხოლოდ ბოლო ეჽთი ლის განმავლობაში,
საკანონმდებლო დონეზე დაინეჽგა უამჽავი
სიახლე და გა ილებით დაიხვეა გამოსაყენებელი
ნოჽმაიული ბაზა, ჽამა ხელი შეუყო სამინისჽოს ფუნქ იების განხოჽ იელებას, გააუმჯობესა პენიენ იუჽ დაესებულებებში მოთავსებულ
ბჽალდებულთა/მსჯავჽდებულთა
მდგომაჽეობა და სჽულიად ახალ საფეხუჽზე
აიყვანა სასჯელაღსჽულების სისემის ფუნქ იონიჽება.

Over the past year, the Ministry of Corrections
paid an even bigger attention to ensuring transparency and public involvement in the activities
of the Ministry. Subsequently, on 19 October
2015, an order of the Minister of Corrections entered into force and a special Advisory Board
was created. The Board represents an advisory
body of the Ministry, which was created to ensure transparency of the ongoing reforms and
the activities of the Ministry, in order to promote
public participation and management based on
democratic principles. The Advisory Board operates on voluntary basis.
From July 2015 individual regulations are being
approved for all penitentiary establishments, a
total of 15 sub-legal acts. Regulations foresee
the specifics of the establishments, takes into
account an individual approach to the classification of inmates.
In addition, according to the Public Defender's
recommendations, changes was made in the
regulations, which determine the procedures
and terms for using the de-escalation rooms.
On October 19, 2015, the order No.149 “On
Prisoner’s Escorting/Transferring Rules and Procedures” of the Minister of Corrections entered
into force. Regulations describe all details for
the various structural units of penitentiary department for coordinated action, for officials
and other authorities.
For prison security, an important step forward
was the order No.66 “On Prison Crisis Man-

agement Regulations for the Penitentiary Establishments” of the Ministry of Corrections
of Georgia. By the order, it is determined how
to estimate crisis situations and what actions
should be implemented. In addition, the order
formed the staff for crisis management and its
competences.
The Ministry of Corrections of Georgia, along
with Juvenile Justice Code of Georgia, is even
more focused on the best interests of the juvenile to highlight and strengthen the domestic legislation of individual sentence planning
issues. The Ministry of Corrections of Georgia
harmonized the existing regulations and issued
ten new acts in accordance with the Juvenile
Justice Code.
On 21 March 2016 the government adopted a
decree N473, which, according to the Ministry
of Corrections of Georgia and the existing legal
entities under its governance were given the
right, to purchase the goods produced by companies where prisoners and probationers are
employees (absolute majority of them), on the
frame of 1 000 000 (one million) Georgian Lari.
Just in 2016, the Ministry of Corrections of Georgia implemented a large number of legislative
initiatives and improved the applicable normative base that has facilitated the implementation of the Ministry’s functions, improved the
conditions for detainees/convicts at correctional facilities and brought the penitentiary system
to a completely new level of development.
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სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვა
სასჯელის მოხდის ინდივიდუალუჽი დაგეგმვა გულისხმობს მსჯავდებულისთვის სასჯელის მოხდის ინდივიდუალუჽი გეგმის შემუშავებას,
ჽომლის მიზანია დანაშაულის განმეოჽებით ჩადენასთან დაკავშიჽებული
ინდივიდუალუჽი ჽისკისა და საჭიჽოების შეფასება, პაიმჽობისა და
თავისუფლების აღკვეთის დაესებულებაში ინდივიდისთვის საჭიჽო
ჯანსაღი გაჽემოს შექმნა და შესაბამის საჽეაბილია იო პჽოგჽამებში
ჩაჽთვა.
სასჯელის მოხდის პაჽალელუჽად, დგინდება და ფასდება ჽეაბილია იის კუთხით მსჯავჽდებულთა საჭიჽოებები და ამის საფუძველზე,
თითოეული მსჯავჽდებულისთვის განისაზღვჽება ფსიქოსო იალუჽი,
საჽეაბილია იო პჽოგჽამების ინდივიდუალუჽი ნუსხა. პჽოგჽამის
შედეგები აისახება მსჯავჽდებულის ჽისკების შეფასებისა და პიჽობით
ვადამდე გათავისუფლების საკითხის გადაყვეაზე.
სასჯელის მოხდის ინდივიდუალუჽი დაგეგმვის მექანიზმი აჽმაებით
დაინეჽგა და მოქმედებს აჽასჽულლოვანი მსჯავჽდებულებისთვის.
2015 ელს ეს მიდგომა დაინეჽგა N5 და N16 პენიენ იუჽ
დაესებულებებში. მიმდინაჽე ელს კი, პჽოგჽამის პილოი
განხოჽ იელდა N6, N12 და N17 პენიენ იუჽ დაესებულებებში.
ბიო-ფსიქო-სო იალუჽი შეფასება სპე იალუჽი მიდგომის საშუალებით მიმდინაჽეობს, ჽის შედეგადა მსჯავჽდებულის ჩაჽთულობით
ხდება სასჯელის მოხდის ინდივიდუალუჽი 12 თვიანი გეგმის შედთითოეული
მსჯავჽდებულისთვის
განისაზღვჽება
ფსიქოსო იალუჽი,
საჽეაბილია იო
პჽოგჽამების
ინდივიდუალუჽი ნუსხა
The individual sentence
planning is to determine
inmates specific
requirements for psychosocial rehabilitation
programmes
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INDIVIDUAL SENTENCE PLANNING
Individual sentence planning implies the development of individual
sentence plans for convicts. The purpose of individual sentence planning is to carry out proper assessment of individual risks of possible recidivism, to create appropriate healthy surrounding in the penitentiary
establishment and promote inmates’ participation in rehabilitation
programmes. The individual sentence planning implies evaluation of
the inmates needs in order to determine his/her specific requirements
for psycho-social/rehabilitation programmes.
Individual Sentence Planning (ISP) mechanism has been successfully
implemented for juvenile convicts since 2009. In 2015, the ISP approach was introduced at No.5 and 16 penitentiaries as well. In 2016,
the Ministry of Corrections launched a pilot programme of the Individual Sentence Planning at No.6, No.12 and No.17 penitentiaries.

პჽოგჽამის შედეგები აისახება
მსჯავჽდებულის ჽისკების
შეფასებასა და პიჽობით
ვადამდე გათავისუფლების
საკითხის გადაყვეაზე
The results ot the programme reflect upon the
inmate risk assessment
and early release decision
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გენა. გეგმაში სჽულადაა გათვალისინებული თითოეული მსჯავჽდებულის საჭიჽოებიდან გამომდინაჽე ინდივიდუალუჽი თუ ჯგუფუჽი ინეჽვენ იები, მისივე ჽისკის დასაევად ან საჭიჽოების
დასაკმაყოფილებლად. 12 თვიანი გეგმის შესჽულების შემდგომ ხდება
მსჯავჽდებულის ჽისკის ხელახალი გადაფასება და 12 თვიანი ახალი
გეგმის შედგენა.
ინდივიდუალუჽი მიდგომის შედეგად მ იჽდება განმეოჽებითი დანაშაულის ჽისკი, მსჯავჽდებული პიჽადი საჭიჽოებებიდან გამომდინაჽე,
ჽეაბილიიჽებული ოვებს დაესებულებას და მზად აჽის სო იუმში
ჽეინეგჽა იისათვის.
სასჯელის მოხდის ინდივიდუალუჽი დაგეგმვის მექანიზმის მთავაჽ
მიზანს განმეოჽებითი დანაშაულის ჩადენის ალბათობის შემ იჽება
აჽმოადგენს და ეს პჽო ესი 2017 ლის 31 დეკემბჽამდე ყველა
დაესებულებას მოი ავს.
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A special approach is used for bio-psycho-social evaluation of inmates.
Based on the results of the evaluation and with active participation of
the inmates, individual 12 month sentence plans are put together for
inmates.
The 12 month plan provides individual or group intervention based on
the needs of each convict in order to lower his/her risk level and meet
the needs. After the completion of the 12 month plan, the Ministry carries out re-assessment of the inmate risk and puts together a new 12
month plan.
Individual Sentence Planning reduces the risk of recidivism and facilitates reintegration of the detainee into the social life after release from
establishment. The main purpose of the implementation of the mechanism of individual sentence planning is to minimize the risk of recidivism. Before 31 December 2017, this methodology will be introduced
to all penitentiary establishments under the Ministry of Corrections.

სასჯელის მოხდის
ინდივიდუალუჽი დაგეგმვის
მექანიზმის მთავაჽ მიზანს
განმეოჽებით დანაშაულის
ჩადენის ალბათობის
შემ იჽება აჽმოადგენს
The main purpose of the
implementation of the
Individual Santence Planing
mechanism is to minimize
the risk of recidivism
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მსჯავრდებულთა საშიშროების რისკების
მიხედვით შეფასება-გადანაწილების სისტემა
9 მსჯავჽდებულთა საშიშჽოების ჽისკების მიხედვით კლასიფიკა ია ქაჽთულ პენიენ იუჽ
სისემაში სიახლეა და გულისხმობს მსჯავჽდებულთა დაყოფას მათგან მომდინაჽე საფჽთხეების გათვალისინებით;
9 მსჯავჽდებულთა გადანაილების მსგავსი მექანიზმი დაესებულებათა მაჽთვის ეფექიანობას ზჽდის და კჽიმინალუჽი სუბკულუჽის
ინააღმდეგ ბჽძოლას უყობს ხელს;
9 მსჯავჽდებულთა კლასიფიკა ია ჽისკების
შეფასების გუნდის მიეჽ, დადგენილი კჽიეჽიუმების საფუძველზე ხდება;
9 მსჯავჽდებულის საშიშჽოების ჽისკის განსაზღვჽისას გათვალისინებული უნდა იქნას
დაესებულების,
გაჽშემომყოფთა,
საზოგადოების, სახელმიფოს ან/და სამაჽთალდამ ველი ოჽგანოების უსაფჽთხოებისთვის მსჯავჽდებულისგან მომდინაჽე
საშიშჽოება, ჽომელი განისაზღვჽება მისი
პიჽოვნული თვისებების, დანაშაულის ჩადენის
მოივის, დამდგაჽი მაჽთლსაინააღმდეგო
შედეგის,
დაესებულებაში
გამოვლენილი
ქ ევის,
დაესებულების
ადმინისჽა იის
აჽმომადგენლებთან და სხვა მსჯავჽდებულებთან დამოკიდებულების, დაესებულების
დებულებისა და დღის განჽიგის მოთხოვნების
შესჽულების, ალკოჰოლის, ნაჽკოიკული
და ფსიქოჽოპული ნივთიეჽებების მიმაჽთ
დამოკიდებულების, მის მიეჽ აჽსულში
დანაშაულის ჩადენის ფაქების, ჩადენილი
დანაშაულის კაეგოჽიის, დაჽჩენილი სასჯელის ხანგჽძლივობის, დაესებულებიდან
გაქ ევის ან გაქ ევის მ დელობის ფაქების,
აჽსულში დაესებულებაში სასჯელის მოხ36

დის შემთხვევების, მსჯავჽდებულის ასაკის,
ქუჽდულ სამყაჽოსთან/ეჽოჽიზმთან დამოკიდებულების, დაესებულებაში აჽსებულ საჽეაბილია იო/ჽესო იალიზა იის პჽოგჽამებში ჩაჽთულობის, თვითდაზიანების მიყენების/
მ დელობის ფაქების, ჽომლითა საფჽთხე
ექმნება ან შეიძლება შეექმნას დაესებულების
ნოჽმალუჽ ფუნქ იონიჽებას, აგჽეთვე, ახალისების/დის იპლინუჽი სახდელის/ადმინისჽა იული პაიმჽობის გამოყენების კჽიეჽიუმების შეფასების საფუძველზე;
9 მსჯავჽდებულთა საშიშჽოების ჽისკის სახეებია:
დაბალი, საშუალო, მომეებული, მაღალი;
9 საშიშჽოების დაბალი ჽისკის მქონე მსჯავჽდებული თავსდება დაბალი ჽისკის თავისუფლების აღკვეთის დაესებულებაში; საშიშჽოების საშუალო ჽისკის მქონე მსჯავჽდებული
თავსდება ნახევჽად ღია იპის თავისუფლების
აღკვეთის
დაესებულებაში;
საშიშჽოების
მომეებული ჽისკის მქონე – დახუჽული იპის
თავისუფლების აღკვეთის დაესებულებაში,
ხოლო საშიშჽოების მაღალი ჽისკის მქონე
მსჯავჽდებული – განსაკუთჽებული ჽისკის
თავისუფლების აღკვეთის დაესებულებაში;
9 მულიდის იპლინუჽი გუნდის მიეჽ საშიშჽოების ჽისკი უკვე განსაზღვჽული აქვს და
შესაბამის დაესებულებებში გადანაილებულია
ჽამდენიმე ათასი მსჯავჽდებული. ამ პჽო ესის
პიჽველი ეაპი მიმდინაჽე ლის ბოლომდე
დასჽულდება;
9 მსჯავჽდებულთა საშიშჽოების ჽისკის გადაფასება ხდება მისი შეფასებიდან აჽაუგვიანეს
12 თვისა.

RISK ASSESSMENT AND CLASSIFICATION
OF INMATES
9 Classification of inmates based on their risk
level is a novelty in the Georgian penitentiary
system and implies segregation of inmates
taking into account the threats they pose;
9 Classification of inmates increases the effectiveness of managing penitentiary facilities
and assists in the fight against criminal subculture;
9 Classification of inmates is executed by the
risk assessment team and is based on the preestablished criteria;
9 Individual risk assessment of convicts must
take into consideration the threats posed by
the convict to the security of the facility, other
convicts, society, state and/or law enforcement agencies. Risk assessment takes into account: personal characteristics, the motives
of the crime committed, behavior at the penitentiary facility, attitude towards the facility
administrative personnel and other inmates,

compliance with the regulations and requirements of the penitentiary facility, addiction to
alcohol, drugs and psychotropic substances,
previously committed crimes, category of the
crimes committed, the remaining length of the
sentence, history of escape or attempted escape from prison, previous incarceration, age
of the convict, convict’s standing in regard
to the criminal world and terrorism; involvement in the rehabilitation /resocialization programmes at the penitentiary facility, history of
self-injury or attempts of self-injury that can
pose threat to the normal functioning of the
facility; the threat assessment also takes into
account incentives/disciplinary penalties/administrative detention criteria.
9 The risk level of inmates fall into the following
categories: low, medium, increased and high;
9 Low-risk inmates are placed in low-risk detention facilities; medium-risk inmates are placed
in semi-open type penitentiary facilities; increased-risk inmates are placed in closed type
detention facilities and the high-risk inmates
are placed in high-risk penitentiary facilities;
9 Several thousand inmates have already been
classified according to their risk level. The assessment of risks was implemented by the
multi-disciplinary team of the penitentiary system. The first stage of this process will be completed by the end of 2016.
9 Re-assessment of the inmate risk must be carried out no later than 12 months after the initial classification.
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მსჯავრდებულთა დასაქმება
მსჯავჽდებულებს პენიენ იუჽი დაესებულების
ეჽიოჽიაზე ან მის გაჽეთ დასაქმების შესაძლებლობა
მიე ათ
„პაიმჽობის კოდექსში“ განხოჽ იელებული ვლილებების საფუძველზე, საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის მინისჽის
ბჽძანებით, „პენიენ იუჽი დაესებულების ეჽიოჽიაზე ან მის
გაჽეთ ბჽალდებულის/მსჯავჽდებულის დასაქმების, ანაზღაუჽებისა და
შესაბამის სამუშაოთა ჩამონათვალის განსაზღვჽის ესი“ დამკი და.
ბჽალდებულთა/მსჯავჽდებულთა დასაქმება შესაძლებელია მ იჽე საჽემონო სამუშაოებზე (იააკისა და ჭეჽის მოყობა, ღებვა, კედლების
შეფითხვა, სველი ეჽილების შეკეთება); ეზოსა და მიმდებაჽე ეჽიოჽიის გაზონების მოყობა/მოვლაზე; ავეჯის, მათ შოჽის: საოლის,
მაგიდის, სკამის, უმბოს და სხვა ნივთების შეკეთებაზე; ასევე, სხვა
სამუშაოებზე, ჽომლები აუ ილებელია პენიენ იუჽი სისემის ნოჽმალუჽი ფუნქ იონიჽებისთვის და სახელმიფო საიდუმლოებას აჽ
მიეკუთვნება.
ბჽალდებულთან/მსჯავჽდებულთან შჽომითი ხელშეკჽულება საქაჽთველოს შჽომის კოდექსის შესაბამისად ფოჽმდება. ბჽალდებულები/
მსჯავჽდებულები, საჽემონო სამუშაოების შესასჽულებლად შეიძლება
კახა კახიშვილი
სო იალუჽ სააჽმოში
The Minister
Kakha Kakhiashvili
visiting the Social
Enterprise
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INMATE EMPLOYMENT
Inmates have the opportunity to work at the penitentiary
facilities or outside the prison
On the bases of the changes made to the ‘Imprisonment Code’ of Georgia and the decree issued by the Minister of Corrections and Probation,
the parliament of Georgia has approved new regulation regarding the
‘Employment, wages and the list of relevant types of work for defendants/ convicts on the territory of the correctional facilities or outside
correctional facilities’.
Defendants/convicts can be employed for small repair works (installation of floors and ceiling, painting and plastering walls, repair of water closets); arrangement and maintenance of lawns in the yards and
the surrounding areas. Furniture repairs, including beds, tables, nights
stands and other accessories; also other works that are essential for
the normal functioning of the penitentiary system and are not classified as state secret.
Employment contract with defendants/convicts is made in accordance
with the Labor Code of Georgia. Defendants/convicts may be taken to
the administrative buildings and the surrounding territories and other
penitentiary facilities of the Ministry of Corrections and Probation for
the execution of repair works.
მაკაჽონის სააჽმოს
პჽოდუქ იით სხვადასხვა
დაესებულებები
მაჽაგდება
The pasta processing
plant supplies a number
of correctional facilities
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სასჯელაღსჽულებისა
და პჽობა იის მინისჽი
მედიის აჽმომადგენლებს
მსჯავჽდებულების მიეჽ
გამომ ხვაჽი პუჽით
გაუმასპინძლდა
The Minister of Corrections
and Probation offered the
representatives of media
bread baked at the social
enterprise

გაიყვანონ სამინისჽოს ადმინისჽა იულ შენობებსა და მის მიმდებაჽე
ეჽიოჽიაზე; სამინისჽოს სისემის საჽგებლობაში აჽსებულ შენობანაგებობებსა და მათ მიმდებაჽე ეჽიოჽიაზე, ასევე, სხვა პენიენ იუჽ
დაესებულებაში.
საჽემონო სამუშაოების დასჽულების შემდეგ, ბჽალდებულს/
მსჯავჽდებულს შესაბამისი ანაზღაუჽება პიჽად საბანკო ანგაჽიშზე
ჩაეჽი ხება. ბჽალდებულის/მსჯავჽდებულის შჽომის ანაზღაუჽება
დღეში საშუალოდ 20 ლაჽს შეადგენს.
გაჽდა ამისა, პენიენ იუჽ დაესებულებებში განთავსებულ მსჯავჽდებულებს უფლება აქვთ ჩაიჽი ხონ სამეუჽნეო მომსახუჽებაში, სადა
ისინი ასჽულებენ სხვადასხვა სახის სამუშაოს და იღებენ შესაბამის
ანაზღაუჽებას, ჽა იჽი ხება მათ პიჽად ანგაჽიშზე.
სამინისჽოს ინი იაივით, მსჯავჽდებულთა დასაქმების კუთხით
აჽაეჽთი ნაბიჯი გადაიდგა. დაესებულებების ეჽიოჽიაზე გაიხსნა
სამკეჽვალო სააჽმოები, პუჽის სა ხობები, მაკაჽონის სააჽმო, ხის
საამქჽო. ასევე, დაგეგმილია ფეხსა მლის სააჽმოს გახსნა.

ახალი ენდენ ია სასჯელაღსჽულების სისემაში სააჽმოები დაესებულებების ეჽიოჽიაზე
აჽმაებული ჽეაბილია იისა და დანაშაულის პჽევენ იის ეჽთ-ეჽთი
ძიჽითადი პიჽობა მსჯავჽდებულთა დასაქმებაა. სასჯელაღსჽულებისა
და პჽობა იის სამინისჽოს ხელმძღვანელობამ ამ მიმაჽთულებით
აჽაეჽთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. ასევე, გამოი ა
მთავჽობის განკაჽგულება, ჽომლის თანახმად
კომპანიებისაგან,
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პუჽის სა ხობში
დასაქმებულ
მსჯავჽდებულთა
ყოველდღიუჽი
ანაზღაუჽება 17,5 ლაჽია
Inmates working at the
penitentiary bakery receive
daily wage in the amount
of GEL 17,5

Defendant/convicts receive payment for their work upon the completion
of the works. The payments are made to the personal bank accounts
of the defendants/convicts. The rate of the daily for is average GEL 20.
The Ministry of Corrections and Probation of Georgia has come up with
a number of initiatives to promote inmate employment. On the territory of the correctional facilities, the Ministry has opened a sewing
workshops, bread bakeries, pasta processing plant, wood craft shop
and also plans to open a show making enterprise

A new trend in the penitentiary system – enterprises on
the territory of the correctional facilities
Employment is one of the main conditions that can ensure successful
rehabilitation and prevention of crime. The Ministry of Corrections and
Probation has implemented a number of initiatives to promote inmate
employment. According to the state decree, the Ministry of Corrections and Probation will purchase products, without any state tender
and contest, from those companies that will open enterprises on the
territory of correctional facilities and ensure inmate employment. This
initiatives will encourage more companies to open enterprises on the
premises of correctional facilities and most importantly, facilitate employment of inmates.

Social Enterprise
A social enterprise opened at the Restriction of Freedom Facility in
January 2015. The project was implemented as a result of the close
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ჽომლები დაესებულებების ეჽიოჽიაზე გახსნიან სააჽმოებს და
მსჯავჽდებულებს დაასაქმებენ, სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის
სამინისჽო ენდეჽისა და კონკუჽსის გაჽეშე შეისყიდის პჽოდუქ იას.
ეს გაზჽდის, ჽოგოჽ ბიზნესის დაინეჽესებას – პენიენ იუჽ დაესებულებებში მეი სააჽმო გახსნან, ასევე,
მსჯავჽდებულთა
დასაქმების შესაძლებლობასა .

• სო იალუჽი სააჽმო
2015 ლის იანვაჽში თავისუფლების შეზღუდვის დაესებულებაში
სო იალუჽი სააჽმო გაიხსნა. პჽოექი პჽობა იის ეჽოვნული სააგენოსა და მიგჽა იის საეჽთაშოჽისო ოჽგანიზა იის თანამშჽომლობის
ფაჽგლებში განხოჽ იელდა.
მოეყო ხის საამქჽო, სადა 2 ლის განმავლობაში, 6 თვიანი შუალედით, 25 პჽობა იონეჽი და მსჯავჽდებული დასაქმდება. ამ ეაპზე
სააჽმოში 7 პიჽია დასაქმებული, ჽომელთა ხელფასი თვეში 320
ლაჽს შეადგენს. საამქჽოში ეკოლოგიუჽად სუფთა მასალისაგან ავეჯი,
საბავშვო სათამაშოები, საყოფა ხოვჽებო ნივთები, საოფისე და ეზოს
ინვენაჽი მზადდება, ჽომლის ჽეალიზა ია უკვე ონლაინ მაღაზიის
საშუალებით აჽის შესაძლებელი.
სამუშაოზე მსჯავჽდებულების შეჽჩევა ინასაჽ შემუშავებული კჽიეჽიუმების მიხედვით ხდება. პჽობა იონეჽებთან მუშაობს პჽოფესიონალი დუჽგალი, ჽომელი მათ ხეზე მუშაობას ასავლის.
აღნიშნული ინი იაივა პჽობა იონეჽებს დაეხმაჽება შეიძინონ ახალი
უნაჽ-ჩვევები, დაეუფლონ
პჽოფესიას, ჰქონდეთ ანაზღაუჽებადი
სამუშაო, ჽა ხელს შეუყობს საზოგადოებაში მათ ინეგჽა იას.
სასჯელის მოხდის შემდეგ სააჽმოში დასაქმებული მსჯავჽდებულები
კონკუჽენუნაჽიანები იქნებიან სამუშაო ბაზაჽზე, ჽა მათი დასაქმების
შესაძლებლობას გაზჽდის.

• პუჽის სა ხობი და მაკაჽონის სააჽმო
2014 ელს თავისუფლების შეზღუდვის დაესებულებაში მაკაჽონის სააჽმო გაიხსნა, 2015 ელს კი – პუჽის სა ხობი, სადა თავისუფლებაშეზღუდული პიჽები (მსჯავჽდებულები) აჽიან დასაქმებულნი.
სააჽმოებში დამზადებული პჽოდუქ იის ჽეალიზა ია პენიენ იუჽ
დაესებულებებში ხდება. პუჽის სა ხობში ამჟამად 18 მსჯავჽდებულია
დასაქმებული, ჽომელთა ხელფასი დღეში 17,5 ლაჽია.
პუჽის სა ხობში დღეში დაახლოებით 3 000 პუჽი ხვება, ჽომლითა
სხვადასხვა დაესებულებები მაჽაგდება. ვინაიდან სააჽმოში 10
ათასამდე პუჽის გამო ხობა აჽის შესაძლებელი, სამომავლოდ, აჽ42

cooperation between the National Probation Agency and the International Organization of Migration.
At least 25 probationers and inmates will be employed at the woodcraft shop for two years, with six-month intervals. At this stage, there
are 7 inmates working at the woodcraft shop and their monthly salary
is GEL 320. The woodcraft shop produces furniture, toys, household
items, office and yard equipment with ecologically safe materials that
can also be purchased at the online shop. Inmates are hired based on
the pre-determined selection criteria. Probationers work with a professional carpenter, who teaches them wood crafting technique.
This initiative will help probationers in mastering new skills, acquiring
a profession and earning an income, which will promote their integration into the society. Upon the completion of their prison sentence,
inmates will be a competitive workforce at the labor market and will
enjoy more employment opportunities.

• Bread Bakery and Pasta Processing Plant
A bread bakery was opened in 2015 and a pasta processing plant in
2014. The employees of the bakery and the plant are inmates that
have been sentenced to restriction of freedom.
The bread baked at the social enterprise is sold in the penitentiary facilities. At this stage, 18 inmates are employed at the bakery and their
daily wage is GEL 17,5.
The bakery produces approximately 3,000 loaves of bread every day
and supplies the penitentiary facilities of the ministry. The Ministry
plans to expand the production of bread. There are 7 inmates emხის საამქჽოში
7 მსჯავჽდებულია
დასაქმებული
7 inmates work at the
woodcraft shop
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მოების გაზჽდა იგეგმება.
7 მსჯავჽდებულია დასაქმებული მაკაჽონის სააჽმოში . მათი
ყოველდღიუჽი ანაზღაუჽება 15,5 ლაჽია. აქ აჽმოებული პჽოდუქიით სხვადასხვა პენიენ იუჽი დაესებულებები მაჽაგდება.

• სამკეჽვალო სააჽმო N 5 პენიენ იუჽ დაესებულებაში
სამკეჽვალო სააჽმო N5 ქალთა პენიენ იუჽ დაესებულებაში
ევჽოკავშიჽის მიეჽ დაფინანსებული პჽოექის – ,,პაიმაჽ, პჽობაიონეჽ და ყოფილ მსჯავჽდებულ ქალთა ჽეინეგჽა იის ხელშეყობა
კანონმოჽჩილი ხოვჽებისათვის” ფაჽგლებში, ასო ია ია ,,ქალი და
ბიზნესის” ხელშეყობით გაიხსნა. სამკეჽვალოში ამჟამად 26-მდე ქალი
მსჯავჽდებულია დასაქმებული.
სამკეჽვალო სხვადასხვა შეკვეთებზე მუშაობს. მსჯავჽდებულებმა საპაჽიაჽქოს მოთხოვნით ქალი მგალობლების ფოჽმები შეკეჽეს,
ასევე, თეთჽეული და ხალათები დაამზადეს ოჽგანიზა იისთვის „ქალი
და ბიზნესი“, ჽომელსა ყოფილი პაიმჽებისთვის თავშესაფაჽი აქვს
გახსნილი. მსჯავჽდებულები შესჽულებულ სამუშაოში გასამჽჯელოს
იღებენ.
ოჽგანიზა ია „ქალი და ბიზნესი“ სამკეჽვალო სააჽმოს გაფაჽთოებას
და დამაებით კიდევ 20 ქალი მსჯავჽდებულის დასაქმებას გეგმავს.

სამკეჽვალოში 26
ქალი მსჯავჽდებულია
დასაქმებული
26 female inmates are
employed at the sewing
enterprise
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ployed by the pasta processing plant. Their daily allowance is GEL
15,5. The plant supplies a number of penitentiary facilities.

• A sewing enterprise at No.5 penitentiary facility
In the framework of the EU- funded project ‘Supporting Reintegration
of Prisoner, Probationer and Ex-convict Women into a Law-abiding Life’
and with the support of the Association ‘Women and Business’, the
Ministry of Corrections and Probation of Georgia launched a sewing
enterprise at No.5 women’s penitentiary facility wese 26 inmates are
employed.
The sewing enterprise executes various orders. Female inmates made
uniforms for church singers at the request of the Patriarchate of Georgia. The sewing enterprise also made linen and robes for the ‘Women
and Business’-funded shelter for ex-convict women. The female convicts working at the sewing enterprise get paid for their work.
The organization ‘Women and Business’ plans to expand the sewing
enterprise and hire 20 more female inmates.

N 5 დაესებულების
სამკეჽვალო სააჽმო
სხვადასხვა შეკვეთებზე
მუშაობს
The Sewing Enterprise
of the No. 5 penitentiary
executes a wide variety of
orders
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ონლაინ მაღაზიის ვებგვერდი
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WEBSITE OF ONLINE SHOP

ვებგვეჽდზე პჽოდუქ იის
ვიზუალუჽი მასალა
კაეგოჽიების მიხედვითაა
განთავსებული
Photos of the items on sale
are arranged on
the website according
to categories
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სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის მინისჽის კახა კახიშვილის
გადა ყვეილებით, სამინისჽოს მიეჽ „პაიმჽობის კოდექსში“
განხოჽ იელებული ვლი ლების საფუძველზე, მსჯავჽდებულთა/
ბჽალდებულთა მიეჽ პენიენ იუჽ დაესებულებებში ინდივიდუალუჽი
საქმიანობის შედეგად დამზა დებული ნივთების (ნაკეთობების)
ჽეალიზა ია 2016 ლიდან დაიყო.
„პაიმჽობის კოდექსში“ ინი იჽებული საკანონმდებლო ვლილებების
თანახმად, ჽომელი მთავჽობისა და პაჽლამენის მხაჽდაჭეჽით
დამკი და, ბჽალდებულს/მსჯავჽდებულს უფლება აქვს პენიენ იუჽი
დაესებულების დიჽექოჽის ნებაჽთვითა და კონჽოლით ეეოდეს
ინდივიდუალუჽ საქმიანობას, ჰქონდეს საჭიჽო ინვენაჽი და
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოს ხელშეყობით განახოჽ იელოს დამზადებული ნივთის ჽეალიზა ია.
მსჯავჽდებულთა/ბჽალდებულთა მიეჽ პენიენ იუჽ დაესებულებებში
ინდივიდუალუჽი საქ მია ნობის შედეგად დამზადებული ნივთების
(ნაკე თობების) ჽეალიზა ია ვებგვეჽდის online.moc.gov.ge-ის
მეშვეობით ხოჽ იელდება. ჽეალიზა იის ესი სასჯელაღსჽულებისა
და პჽობა იის მინისჽის ბჽძანებითაა განსაზღვჽული და გაყიდვიდან
მიღებული თანხა პიჽდაპიჽ მსჯავჽდებულის/ბჽალდებულის საბანკო
ანგაჽიშზე ჩაიჽი ხება.
ვებგვეჽდზე პენიენ იუჽ დაესებულებებში მსჯავჽდებულთა მიეჽ
შექმნილი ნივთების, ასევე, თავისუფლების შეზღუდვის დაესებულების
ეჽიოჽიაზე მოქმედ ხის საამქჽოში დამზადებული პჽოდუქ იის
ვიზუალუჽი მასალა კაეგოჽიების მიხედვითაა განთავსებული ფასის
მითითებით, ჽომელსა თავად ბჽალდებული/მსჯავჽდებული განსაზღვჽავს.
საყის ეაპზე, შეძენილ ნივთს პიჽი სასჯელ აღ სჽულებისა და
პჽო ბა იის სამინისჽოში მიიღებს. მსუჽველი ნივთს გა დახდის
დამადასუჽებელი ქვითჽის აჽდგენის შემდეგ, მიღება-ჩაბაჽების
აქით მიიღებს.

WWW.ONLINE
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On the basis of the amendments to the Imprisonment Code of Georgia
realized by the Ministry of Corrections and at the decision of the Minister
of Corrections – Kakha Kakhishvili, from July 2016 pre-trial/convicted inmates are allowed to sell their handicraft and receive income.
In accordance with the approved legislative amendment to the Imprisonment Code, pre-trial/convicted inmates have the right to perform individual work, with the permission and control of the facility director. Pre-trial/
convicted inmates have the right to have access to adequate equipment
and the support from the Ministry of Corrections to sell their products.
Handicraft made by the pre-trial/convicted inmates as a result of individual work will be sold at the following online shop: www.online.moc.gov.ge.
The Minister of Corrections has issued a decree to define the rules of selling inmates handicraft. Proceeds from the sold handcraft will go directly
to the pre-trial/convicted inmates’ bank accounts.
Photos of the items made by inmates at the penitentiary facilities and the
wood enterprise at the liberty deprivation establishment are arranged on
the website according to categories and have a price tag, which is determined by the pre-trial/convicted inmates themselves.
At the initial stage, the purchased items can be picked from the Ministry
of Corrections. Buyers will receive delivery and acceptance certificate after they present the unique product code and payment check.

თავისუფლების შეზღუდვის
დაესებულების
ეჽიოჽიაზე მოქმედ ხის
საამქჽოში დამზადებული
პჽოდუქ ია
Items made at the wood
enterprise at the liberty
deprivation establishment

.MOC.GOV.GE
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სარეაბილიტაციო პროგრამები
პენიენ იუჽი სისემის ძიჽითადი მიმაჽთულება აღაჽ აჽის მხოლოდ
სასჯელის აღსჽულება. სამინისჽოს მიზანია დანაშაულის პჽევენ ია
და ამისთვის, მსჯავჽდებულთა ჽეაბილია ია-ჽესო იალიზა იის კომპონენის გაძლიეჽება.
მსჯავჽდებულთა ჽეაბილია იის პჽო ესში უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია სპოჽულ აქივობებს. პენიენ იუჽ დაესებულებებში
მყოფ მსჯავჽდებულებს შესაძლებლობა ეძლევათ ყოველდღიუჽად
ივაჽჯიშონ და სპოჽული მიღევები ჰქონდეთ.

N 17 დაესებულების მსჯავჽდებული გინესის ოთხგზის
მსოფლიო ჽეკოჽდსმენი გახდა
მსჯავჽდებულმა ჯ.ზ-მა პიჽველი მსოფლიო ჽეკოჽდი 2014 ლის
სექემბეჽში დაამყაჽა, ჽოდესა
ალ ფეხზე ეჽთი უთის განმავლობაში 62 ჩაჯდომა შეასჽულა, ხოლო მეოჽე ჽეკოჽდი – 2015 ლის
დეკემბეჽში, ჽო ა 93.7 კგ ონის შანგით ეჽთი უთის განმავლობაში
33 ჩაჯდომა შეასჽულა.
2016 ელს მსჯავჽდებულმა ჯ.ზ.-მა ე.. ჩაჯდომების ვაჽჯიშში
საკუთაჽი მსოფლიო ჽეკოჽდი მესამედ გააუმჯობესა და 60 ამში 94,1
კილოგჽამიანი შანგით 38 ჩაჯდომა შეასჽულა.
ამის შემდეგ მსოფლიო ჽეკოჽდი მსჯავჽდებულმა ჯ.ზ-მა ჰოჽიზონალუჽ ძელზე ალი ფეხით ჩაჯდომაში დაამყაჽა. მან იალიელი სილვიო
საბას ჽეკოჽდი გააუმჯობესა და უთში 37 ჩაჯდომა განახოჽ იელა.
მსჯავჽდებულმა შანგით
ჩაჯდომაში მსოფლიო
ჽეკოჽდი დაამყაჽა
Georgian inmate sets the
world record in squats with
weight
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REHABILITATION PROGRAMS
Execution of a sentence is no longer the main goal of the penitentiary
system. The main goal of the Ministry of Corrections is crime prevention and promotion of rehabilitation and resocialization of inmates.
Sports activities play a major role in the rehabilitation process. Prisoners have more opportunities to participate in sports activities and
improve their achievements.

Inmate of the No. 17 correctional facility became a fourtime Guinness World Records holder
Inmate J.Z. set his first record in September 2014, when he executed
62 squats with one leg in 60 seconds. The second world record was set
in December 2015, when inmate J.Z. performed 33 squats with 93.7 kg
weight in 60 seconds.
In 2016, inmate J.Z. improved his own record in the so-called ‘squat
exercises’ and performed 38 squats with 94.1 kg weight in 60 seconds.
In the same year, inmate J.Z. set the world record in single leg squats
on a pole and beat the Italian Silvio Sabba by performing 37 squats in
60 seconds.

A gift for the Patriarch of Georgia
On 02 August 2016, representatives of the Ministry of Corrections presented the Patriarch of Georgia – His Holiness Ilia II with a disc record
of “chants behind the bars’ on his guardian angels’ day.
N17 დაესებულებაში
მსოფლიო ჽეკოჽდი
დამყაჽდა ჰოჽიზონალუჽ
ძელზე ალი ფეხით
ჩაჯდომაში
A world record in single
leg squats on a pole
recorded by inmate at
the No.17 penitentiary
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მსჯავჽდებულებმა
პაჽიაჽქს თავიანთი
შესჽულებული
საგალობლების დისკი
საჩუქჽად გადას ეს
Inmates presented the
Patriarch of Georgia a disc
of their church chants

საჩუქაჽი პაჽიაჽქს
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოს აჽმომადგენლებმა
სჽულიად საქაჽთველოს კათოლიკოს-პაჽიაჽქს ილია მეოჽეს 2016
ლის 2 აგვისოს, უმენდესისა და უნეაჽესის ანგელოზის ხსენების
დღესთან დაკავშიჽებით, „გისოსებს მიღმა აღვლენილი გალობის“
დისკი გადას ეს.
ალბომში N12 პენიენ იუჽი დაესებულების მსჯავჽდებულების მიეჽ
შესჽულებული 7 საგალობელი და 2 ხალხუჽი სიმღეჽაა შესული.
გალობის კუჽსს მსჯავჽდებულებისთვის სამების საკათედჽო აძჽის
გალობის ენჽის დიჽექოჽი ლია სალაყაია ააჽებდა.

ფსიქოსო იალუჽი და სხვა სახის
პჽოგჽამები
მსჯავჽდებულის საჭიჽოებაზე მოჽგებული ფსიქოსო იალუჽი და
სხვა სახის პჽოგჽამები განმეოჽებითი დანაშაულის ჩადენის ჽისკს
ამ იჽებს და ხელს უყობს მათ ჽესო იალიზა იას. აღნიშნული კუთხით,
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽო მსჯავჽდებულებს
მჽავალფეჽოვან შესაძლებლობებს სთავაზობს:
1. ზოგადი განათლების ხელმისავდომობა, სააესაო გამო დები
2. ექსეჽნის გამო დები
3. ეჽოვნული გამო დები
ასევე, აჽდება საინფოჽმა იო სახის ფსიქოსო იალუჽი ჽენინგები
პჽევენ იისთვის. აღნიშნულ ფსიქოსო იალუჽ პჽოგჽამებში 1000-ზე
მეი მსჯავჽდებული მონაილეობს;
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The chants album recorded by inmates at No.12 penitentiary facility
include 7 church chants and 2 folk songs. Chanting courses for inmates
were provided by the director of the Holy Trinity Cathedral Chanting
Center – Lia Salakaia.

Psycho-Social and other programs
Psycho-social rehabilitation programs reduce the risk of recidivism and
support inmate resocialization. The Ministry of Corrections offers inmates a whole range of opportunities in this area:
1. Access to general education and test exams
2. External examination
3. National Exams

The Ministry plans to launch short-term professional educational courses in the penitentiary system
In the framework of inmate rehabilitation and re-socialization program,
the Ministry of Corrections plans to launch vocational training course
for inmates. Trainings are scheduled for 2016-2017 years. Upon the
completion of the course, inmates will receive certificates in the following:
1. Tile cladding
2. Bricklaying
3. Painter
4. Plasterboard specialist
5. Electrician
6. Carpenter
7. Enamel specialist

Educational Programs:
The Ministry of Corrections of Georgia launched various educational
programs in the penitentiary system. The number of the inmates engaged in these programs is increasing. Annually 1,200 inmates are
engaged in educational programs provided by the Ministry. Upon the
completion of training courses inmates will receive certificates in one
of the below-listed professions:
1. Information Technologies – IT Support specialist;
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ჽესო იალიზა ია-ჽეაბილია იის პჽოგჽამებში 3 ათასზე მეი
მსჯავჽდებულია ჩაჽთული.
პენიენ იუჽ დაესებულებებში მოკლევადიანი
საგანმანათლებლო კუჽსები დაიყო.

პჽოფესიული

სასავლო კუჽსების ჩააჽება დაგეგმილია 2016-2017 ლისთვის,
ჽომლის დასჽულების შემდეგ მსჯავჽდებულებს სეჽიფიკაები გადაეემათ. აღნიშნული კუჽსებია:
1. მეფილე-მომპიჽკეთებელი
2. კალაოზი
3. მღებავი
4. თაბაშიჽ-მუყაოს სპე იალისი
5. ელექჽიკოსი
6. დუჽგალი
7. მემინანქჽე

საგანმანათლებლო პჽოგჽამები:
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოს პენიენ იუჽ
დაესებულებებში საგანმანათლებლო პჽოგჽამები 2015 ლიდან
მიმდინაჽეობს და მასში ჩაჽთული მსჯავჽდებულების ჽი ხვი ყოველი
კუჽსის შემდეგ იზჽდება. ყოველლიუჽად საგანმანათლებლო კუჽსებში
გიდის კუჽსი
მსჯავჽდებულებისთვის
Tour Guide Training Course
for Inmates
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2. Hotel management;
3. Tour Guide;
4. Tour Operator;
5. Georgian Language;
6. English Language;
7. German Language;
8. IT Support Specialist – computer graphics; Database program;
9. IT Support Specialist, Office Programs
10. Driver’s license; theoretical courses;
11. IT specialist, Installation of the Microsoft Windows operation
software; Web-design
12. Small business enterpreneurship;
13. Chef.
14. From 2017 different agicultural educational courses will be
opened in the penitentiary establishments.
On the basis of the memorandum on understanding signed between
the Ministry of Correction and the Ministry of Education and Sciences
of Georgia, various educational programs are implemented in the penitentiary system with the participation of the below-listed colleges:
1. College ‘Black Sea’
N2 დაესებულების
ბიბლიოთეკა
Library at N2
Penitentiary
Establishment
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კულინაჽიის კუჽსი
Culinary Courses

1200-მდე მსჯავჽდებულია ჩაჽთული. კუჽსის დასჽულების შემდეგ
მათ სეჽიფიკაები გადაე ემათ. პენიენ იუჽ დაესებულებებში
მოქმედებს შემდეგი საგანმანათლებლო კუჽსები:
1.

ინფოჽმა იული ექნოლოგიების მხაჽდაჭეჽის სპე იალისი,
საინფოჽმა იო ექნოლოგიები;

2.

სასუმჽოს საქმის მაჽმოებელი;

3.

გიდი;

4.

უჽოპეჽაოჽი;

5.

ქაჽთული ენა;

6.

ინგლისუჽი ენა;

7.

გეჽმანუჽი ენა;

8.

ინფოჽმა იული ექნოლოგიების მხაჽდაჭეჽის სპე იალისი,
კომპიუეჽული გჽაფიკოსი;

9.

მონა ემთა ბაზების პჽოგჽამა;

10. ინფოჽმა იული ექნოლოგიების მხაჽდაჭეჽის სპე იალისი,
კომპიუეჽის საოფისე პჽოგჽამები;
11. მაჽთვის მომობა, თეოჽიული კუჽსი;
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ინელექუალუჽი თამაში
„ჽა, სად, ჽოდის“
აჽასჽულლოვან
მსჯვაჽდებულებში
პოპულაჽულია
Intellectual game
“What, When, Where” is
very popular with juvenile
inmates

2. College ‘New Wave’
3. College ‘Icarusi’
4. College ‘Mermisi’
5. Gldani Professional Training Center
6. College „Modus“

Intellectual and Educational Programs
1. Intellectual and educational games: “What, When, Where”; ‘Etalon”
2. Literary contest
3. Meetings and clubs
4. Book readers’ club

Cultural & Sports Activities
1. Concerts
2. Film shows
3. Performances; Staging plays
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შემე ნებითი თამაშები
Educational/cognitive
games

12. ინფოჽმა იული ექნოლოგიების მხაჽდაჭეჽის სპე იალისი,
მოდული: Microsoft Windows ოპეჽა იული სისემის ინსალა ია - კონფიგუჽიჽება;
13. ვებ-დიზაინი;
14. მ იჽე ბიზნესის მაჽმოებელი;
15. შეფ-მზაჽეული;
16. 2017 ლიდან პენიენ იუჽ დაესებულებებში იგეგმება სასოფლო-სამეუჽნეო სპე იალიზა იის საგანმანათლებლო კუჽსების
გახსნა (მეფუკჽე, ფეჽმეჽი, მეხილე, მეღვინე, მეყევე, ჽძის
გადამუშავება და ა.შ).
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოსა და განათლებისა და მე ნიეჽების სამინისჽოს შოჽის გაფოჽმებული უჽთიეჽთთანამშჽომლობის მემოჽანდუმის ფაჽგლებში, სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოს პენიენ იუჽ დაესებულებებში
საგანმანათლებლო პჽოგჽამები ხოჽ იელდება, ჽომლებსა სხვადასხვა კოლეჯები ააჽებენ.
1. კოლეჯი „ბლექსი“
2. კოლეჯი „ახალი ალღა“
3. კოლეჯი „იკაჽოსი“
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მსჯავჽდებულთა
ნამუშევჽების გამოფენა
Exhibition of inmate
handcrafts

4. Exhibitions
5. Quizzes
6. Poetry evenings
7. Sports games and tournaments
•

Inmates of the No. 17 correctional facility staged a legendary play
by Reginald Rose ‘Twelve Angry Men’. Stage direction, set design
and music was also made by the inmates. Theatre critics made
positive comments about the performance. The Ministry of Corrections is planning to stage this ply for a wide audience.

•

The president of the World Mime Organization – Marco Stojanovic
held a master class at No.5 Women’s Penitentiary Establishment
and taught female inmates some pantomime moves. Amiran Shalikashvili from the Georgia State Pantomime Theatre told inmates
about the history of pantomime, while the actors showed inmates
excerpts from a number of pantomime performances.

Other measures tailored to the needs of the inmates:
1. Support programs for various ethnic and religious groups
2. Libraries
3. Care for inmates with disabilities
•

The Ministry of Corrections of Georgia has built St. Nicholas Church
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თეაჽალუჽი კვაჽეი
N5 დაესებულებაში
Theatrical Quartet at No.5
penitentiary Establishment

4. კოლეჯი „მეჽმისი“
5. გლდანის პჽოფესიული მომზადების ენჽი
6. კოლეჯი „მოდუსი“

ინელექუალუჽ-შემე ნებითი პჽოგჽამები:
1. ინელექუალუჽი და შემე ნებითი თამაშები: „ჽა, სად, ჽოდის“;
„ეალონი“.
2. ლიეჽაუჽული კონკუჽსი
3. შეხვედჽები და კლუბები
4. მკითხველთა კლუბი

კულუჽული და სპოჽული ღონისძიებები:
1. კონ ეჽი
2. ფილმის ჩვენება
3. სპექაკლების დადგმა და აჽმოდგენა, სპექაკლების ჩვენება
4. გამოფენები
5. ვიქოჽინები
6. პოეზიის საღამო
7. სპოჽული თამაშები და უჽნიჽები.
• N17 პენიენ იუჽი დაესებულების მსჯავჽდებულებმა სპექაკლი
„12 განჽისხებული მამაკა ი“ დადგეს. სპექაკლის ჽეჟისუჽა,
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აჽმოდგენა
მსჯავჽდებულთა
მონაილეობით
Performance with the
participation of inmates

on the territory of the No. 15 correctional facility in Ksani. Construction of the church is executed with the participation of inmates and
employees. On december 16, 2016 Patriarch of Georgia sanctified
th church.
•

The Ministry of Corrections works closely with various NGOs and
partner organization in an effort to promote inmate rehabilitation
and resocialization.

Non-Governmental Organizations:
1. Psychological Center ‘Tanadgoma’
2. Association “Woman and Business”
3. ‘Human Rights House Tbilisi’ – HRHT
4. “The Georgian Centre for Psychological and Medical Rehabilitation of Torture Victims” – GCRT
5. „Human Rights Center”
6. „Penal Reform International” – (PRI)
7. „Initiative for the Rehabilitation of Vulnerable Groups”
8. Organization ‘Abkhazeti’
9. „Human Law Freedom”

Ministries:
1. Ministry of Sports and Youth Affairs
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თემუჽ იკლაუჽი N5
დაესებულებაში
Singer Temur Tsiklauri
at No.5 Penitentiary
Establishment

N16 დაესებულებაში
მუჽმან ჯინოჽიამ ლექსები
აიკითხა
Murman Jinoria reads poetry to inmates at No. 16
Penitentiary Establishment

სპექაკლი
მსჯავჽდებულებისთვის
A play staged for inmates
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საჭადჽაკო პაჽია
მსოფლიო ჩემპიონთან
Chess tournament with the
world champion

სპექაკლი მსჯავჽდებულთა
მონაილეობით

N 17 დაესებულების მსჯავჽდებულებმა სპექაკლი
„12 განჽისხებული მამაკა ი“ დადგეს

A theatre play with
the participation of inmates

Inmates staged a legendary play ‘Twelve Angry Men”
by Reginald Rose at No 17 Correctional Facility
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ს ენოგჽაფია და მუსიკალუჽი გაფოჽმება თავად მსჯავჽდებულებს
ეკუთვნით. თეაჽმ ოდნეებმა აჽმოდგენა დადებითად შეაფასეს.
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽო სპექაკლის
ფაჽთო საზოგადოებისთვის ჩვენებას გეგმავს.
• N5 ქალთა პენიენ იუჽ დაესებულებაში მსჯავჽდებულებისთვის
მიმების საეჽთაშოჽისო ოჽგანიზა იის (world mime organization)
პჽეზიდენმა მაჽკო სოჟანოვიჩმა მასეჽკლასი ჩაააჽა და ქალ
მსჯავჽდებულებს პანომიმის მოძჽაობები ასავლა. გაჽდა ამისა,
საქაჽთველოს პანომიმის სახელმიფო თეაჽის აჽმომადგენელი,
ამიჽან შალიკაშვილი მსჯავჽდებულებს პანომიმის ისოჽიის შესახებ ესაუბჽა; პანომიმის სახელმიფო თეაჽის მსახიობებმა კი,
სხვადასხვა სპექაკლიდან ნაყვეები აჽმოადგინეს.

სხვა საჭიჽოებებზე მოჽგებული ღონისძიებები:
1. სხვადასხვა ეთნიკუჽი თუ ჽელიგიუჽი ჯგუფების მხაჽდამჭეჽი
პჽოგჽამები;
2. ბიბლიოთეკებით უზჽუნველყოფა;
3. ზჽუნვა შშმ ბჽალდებულებსა და მსჯავჽდებულებზე.
• N15 პენიენ იუჽ დაესებულებაში მ. ნიკოლოზის სახელობის
ეკლესია აშენდა, ჽომლის მშენებლობაში სამინისჽოს თანამშჽომლები და მსჯავჽდებულები იყვნენ ჩაჽთულნი. 2016 ლის 16
დეკემბეჽს მინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია საქაჽთველოს
კათოლიკოს-პაჽიაჽქმა ილია II აკუჽთხა.
• სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽო მსჯავჽდებულთა
ჽეაბილია ია-ჽესო იალიზა იის მიზნით სხვადასხვა აჽასამთავჽობო და პაჽნიოჽ ოჽგანიზა იასთან თანამშჽომლობს.

აჽასამთავჽობო ოჽგანიზა იები:
1. საინფოჽმა იო ფსიქოლოგიუჽი ენჽი „თანადგომა“
2. საქაჽთველოს ასო ია ია „ქალი და ბიზნესი“
3. ა/ო „თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი - HRHT”
4. “ამების მსხვეჽპლთა ფსიქოსო იალუჽი
ჽეაბილია იის ენჽი -GCRT”
5. „ადამიანის უფლებათა ენჽი“
6. „ იხის საეჽთაშოჽისო ჽეფოჽმა” – (PRI)
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და

სამედი ინო

დათო ევგენიძე სუმჽად
მსჯავჽდებულებთან
Dato Evgenidze visits
inmates

N15 დაესებულებაში
მინდა ნიკოლოზის
სახელობის აძაჽი
კათოლიკოს-პაჽიაჽქმა
აკუჽთხა
St. Nicholas Church was
sanctified by the Patriarch of
Georgia
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ამხანაგუჽი მაჩი
Friendly match in football

შეჯიბჽი მაგიდის
ჩოგბუჽთში
Table tennis tournament

კალათბუჽთის მაჩი N 16
დაესებულებაში
Basketball match at No. 16
correctional facility
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კლუბ ‘ლელოს“
ჽაგბისებისა და
აჽასჽულლოვან
მსჯავჽდებულთა
ამხანაგუჽი შეხვედჽა
A friendly match between
the rugby club ‘Lelo’ players and juvenile inmates

2. Ministry of Education and Sciences
3. Ministry of Culture and Monument Protection
4. Ministry of Justice

Federations:
1. Football federation
2. Rugby federation
3. Basketball federation
4. Volleyball federation
5. Table tennis (ping pong) federation
6. Chess federation
7. Checkers federation
8. Wrestling federation
9. Records federation

Other partner organizations
1. The Patriarchate of Georgia
2. The European Union
3. The Council of Europe
4. The US Embassy to Georgia
5. UNICEF
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7. „ინი იაივა მოყვლადი ჯგუფების ჽეაბილია იისთვის“
8. ოჽგანიზა ია „აფხაზეთი“
9. „ადამიანი კანონი თავისუფლება“

სამინისჽოები:
1. სპოჽისა და ახალგაზჽდობის საქმეთა სამინისჽო
2. განათლებისა და მე ნიეჽების სამინისჽო
3. კულუჽისა და ძეგლთა და ვის სამინისჽო
4. იუსი იის სამინისჽო

ფედეჽა იები:
1. ფეხბუჽთის ფედეჽა ია
2. ჽაგბის ფედეჽა ია
3. კალათბუჽთის ფედეჽა ია
4. ფჽენბუჽთის ფედეჽა ია
5. მაგიდის ჩოგბუჽთის ფედეჽა ია
6. ჭადჽაკის ფედეჽა ია
7. შაშის ფედეჽა ია
8. მკლავჭიდის ფედეჽა ია
9. ჽეკოჽდების ფედეჽა ია

სხვა პაჽნიოჽი ოჽგანიზა იები:
1. საქაჽთველოს საპაჽიაჽქო
2. ევჽოკავშიჽი
3. ევჽოსაბჭო
4. ამეჽიკის საელჩო
5. UNICEF
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მსჯვაჽდებულებს
დაესებულების
ბიბლიოთეკაში სხვადასხვა
ჟანჽის ლიეჽაუჽის
გან ობა შეუძლიათ
The library offers inmates
books on a wide variety of
genres in literature

N 16 დაესებულების
ბიბლიოთეკა
Library at No. 16 Correctional Facility
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N 5 დაესებულება, მასეჽკლასი პანომიმაში
A masterclass in pantomime at No.5 Penitentiary Establishment
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პანომიმის თეაჽის აჽმოდგენა N 5 დაესებულების ბიბლიოთეკაში
Pantomime theatre performance held at the library of No. 5 Penitentiary Establishment
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ინფრასტრუქტურა
2013-2016 ლებში თავისუფლების აღკვეთის დაესებულებების
ინფჽასჽუქუჽის გაუმჯობესების კუთხით მჽავალმხჽივი ჽეფოჽმები
განხოჽ იელდა.

N3 პენიენ იუჽი
დაესებულება
ჽეაბილია იის შემდეგ და
ჽეაბილია იამდე
N3 Penitentiary
Establishment after and
before rehabilitation
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დაიხუჽა N1 და N4 დაესებულებები, ჽომლები აჽმოადგენდნენ
სანდაჽებთან შეუსაბამო დაესებულებებს და იქ აჽაადამიანუჽი
პიჽობები იყო დაფიქსიჽებული;



თანამედჽოვე სანდაჽების შესაბამისად, კაპიალუჽად გაჽემონდა და გაიხსნა N3; N6; N18 და N19 დაესებულებები;



N11 აჽასჽულლოვანთა სპე იალუჽ დაესებულებაში აშენდა ახალი
თანამედჽოვე სანდაჽების სკოლის შენობა, სადა განთავსდა
ინდივიდუალუჽი შეხვედჽებისთვის ოთახები, თანამედჽოვე ექნიკით
აღჭუჽვილი საკლასო ოთახები, განახლებული ბიბლიოთეკა. დაესებულების ეჽიოჽიაზე განთავსებულია სპოჽული მოედნები და
დახუჽული სპოჽული დაჽბაზი. ჩააჽდა სა ხოვჽებელი კოჽპუსის
სჽული სამშენებლო-საჽეკონსჽუქ იო სამუშაოები;



დაბალი ჽისკის მქონე მსჯავჽდებულთათვის სპე იალუჽი დაესებულების ჩამოსაყალიბებლად მასშაბუჽი სამშენებლო-საჽე-

INFRASTRUCTURE
In 2013-2016 years the Ministry of Corrections of Georgia implemented
large-scale reforms to improve infrastructure of penitentiary facilities.



The Ministry of Corrections abolished N1 and N4 establishments on
the grounds of inhuman conditions for prisoners;



A new school was built at the juvenile rehabilitation facility No. 11.
The school is in compliance with modern standards and is equipped
with rooms for individual sessions, an indoor sports court and outdoor sports fields. The inmate residential building has been completely renovated;



Large-scale construction works were carried out at No.16 facility.
The rehabilitated building serves as a low-risk correctional facility
and is fully equipped with relevant infrastructure for the industrial/
enterprise zone;



The Ministry of Corrections opened two public reception halls for
No.2 correctional facility in Kutaisi and No.6 and No.5 correctional
facilities in Rustavi;



The Ministry of Corrections built relevant infrastructure for conjugal
visits on the premises of No. 2, 3, 5, 12 and 16 correctional facilities.

N3 პენიენ იუჽი დაესებულება
ჽეაბილია იის შემდეგ და
ჽეაბილია იამდე
N3 Penitentiary Establishment
after and before rehabilitation

N19 დაესებულება ჽეაბილია იის შემდეგ და
ჽეაბილია იამდე
Facility No. 19 after and before rehabilitation
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კონსჽუქ იო სამუშაოები ჩააჽდა N16 დაესებულებაში, სადა
შეიქმნა სააჽმოო ზონისთვის შესაბამისი ინფჽასჽუქუჽა;

N16 დაბალი ჽისკის
პენიენ იუჽი
დაესებულება
N16 Low-risk
Penitentiary
Establishment
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გაიხსნა ოჽი საზოგადოებჽივი მისაღები, ჽომელი ქუთაისის N2,
ჽუსთავის N5 და N6 პენიენ იუჽ დაესებულებებს მოემსახუჽება;



ხანგჽძლივი პაემნებისთვის შესაფეჽისი ინფჽასჽუქუჽა შეიქმნა
N2, N3, N5, N12 და N16 დაესებულებების ეჽიოჽიაზე;



ხანგჽძლივი პაემნებისთვის შესაბამისი სივჽ ის მოყობის სამუშაოები
N8 პენიენ იუჽ დაესებულებაში მიმდინაჽეობს;



2012 ლიდან სამშენებლო სამუშაოები მიმდინაჽეობს ოზუჽგეთის
ჽაიონის დაბა ლაითუჽში განსაკუთჽებული ჽისკის თავისუფლების
აღკვეთის დაესებულების შესაქმნელად;



მიმდინაჽეობს აჽასჽულლოვან ბჽალდებულთა/მსჯავჽდებულთა
სპე იალიზებული და ახალგაზჽდა (18-21 ელი) ბჽალდებულთა/
მსჯავჽდებულთა შეჽეული ჽისკის პენიენ იუჽი დაესებულების
მშენებლობის საპჽოექო-საინჟინჽო სამუშაოები;



გაუქმდა ე. „ფუქსები“ და „კაჽანინი“. ამოქმედდა გონივჽული
მიღებისა და განთავსების თანამედჽოვე განყოფილება, სადა
ეჽთ სივჽ ეშია უზჽუნველყოფილი უსაფჽთხოების, სამედი ინო
შემომების, ფსიქოსო იალუჽი საჭიჽოებების შეფასებისა და
კჽიზისების მაჽთვისთვის აუ ილებელი ღონისძიებები;



მიმდინაჽე ელს N7 პენიენ იუჽ დაესებულებაში დასჽულდება
აუ ილებელი საჽემონო-საჽეკონსჽუქ იო სამუშაოები.



There are ongoing construction works at No. 8 establishment to
build relevant infrastructure for conjugal visits;



In 2012, the Ministry of Corrections launched the construction of
a new high-risk correctional facility in village Laituri, Ozurgeti Region;



Design and engineering works are underway at the correctional
facility for juvenile and young convicts (age: 18-21);



The Ministry of Corrections has abolished quarantine cells and instead opened a smart reception unit. This is a single space, where
prisoners undergo security screening, medical examination, assessment of the psycho-social needs of the prisoners and crisis
management tools;



All necessary rehabilitation works at No.7 penitentiary will be completed by the end of the year.

Bringing the penitentiary system of Georgia closer to the European
standards is a number one priority for the Ministry of Corrections. Significant changes have been made to the ‘Prison Code’ in compliance
with the recommendations of the European Committee for Prevention of Torture. The minimum standard for personal living space in
Georgian correctional establishments is 4 m² for convicts and 3 m² for
pre-trail prisoners. At the present moment, the Georgian standards for
personal living space per prisoner are in conformity with the western
standards: 4 m² per prisoner.
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სამინისჽოს პჽიოჽიეია ევჽოპულ სანდაჽებთან მაქსიმალუჽი
დაახლოება. ევჽოპის ამების საინააღმდეგო კომიეის ჽეკომენდაიის შესაბამისად, “პაიმჽობის კოდექსში” ვლილებები შევიდა, ჽის
მიხედვითა , ყველა იპის თავისუფლების აღკვეთის დაესებულებაში
მსჯავჽდებულზე სა ხოვჽებელი ფაჽთის ნოჽმა მინიმუმ 4 კვ.მ-ით,
ხოლო ბჽალდებულზე მინიმუმ 3 კვ.მ-ით განისაზღვჽა. დღეისათვის,
თითოეული მსჯავჽდებულის სა ხოვჽებელი ფაჽთი ევჽოპულ
სანდაჽებს უოლდება და ის 4 კვ.მ-ია.

საზოგადოებჽივი მისაღები
Public Reception Hall
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ხანგჽძლივი პაემნების ოთახი

N16 პენიენ იუჽი დაესებულება

Facility for Conjugal visits

No.16 Penitentiary Establishment

განახლებული
სპოჽული
დაჽბაზი N6
განსაკუთჽებული
ჽისკის
თავისუფლების
აღკვეთის
დაესებულებაში
Renewed gym
at No.6 high-risk
correctional facility
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N19 დაესებულება ჽეაბილია იის შემდეგ და ჽეაბილია იამდე
Facility No. 19 after and before rehabilitation
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N5 ქალთა პენიენ იუჽი დაესებულების სამედი ინო პუნქი
Medical Unit at No.5 Penitentiary Establishment for Women

N18 პენიენ იუჽი დაესებულება
No. 18 correctional facility
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N6 მაღალი ჽისკის
დაესებულება
ჽეაბილია იის
შემდეგ და
ჽეაბილია იამდე
No.6 high-risk
Penitentiary
Establishment
after and before
rehabilitation

80

ხანგჽძლივი პაემნებისთვის განკუთვნილი ოთახი
Room for conjugal visits
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ზრუნვა არასრულწლოვან მსჯავრდებულებზე
აჽასჽულლოვანი მსჯავჽდებულები/ბჽალდებულები სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოს განსაკუთჽებული ზჽუნვის საგანია.
აჽასჽულლოვანთა ინასაჽი პაიმჽობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაესებულებებში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება საგანმანათლებლო, ჽეაბილია იისა და ჽესო იალიზა იისკენ მიმაჽთულ
პჽოგჽამებს.
N11 აჽასჽულლოვანთა საჽეაბილია იო დაესებულებაში სა ხოვჽებელი კოჽპუსის გაჽდა, განთავსებულია სასავლო კოჽპუსი, ოჽი
სპოჽული მოედანი, დახუჽული ვეჽანდა, ეკლესია, ხანგჽძლივი
პაემნის შენობა და სხვა ინფჽასჽუქუჽა.
აჽასჽულლოვან მსჯავჽდებულებს აქვთ განათლების მიღების
შესაძლებლობა. დაესებულებაში ფუნქ იონიჽებს სკოლა, ჽომლის
დასჽულების შემდეგ აჽასჽულლოვან მსჯავჽდებულებს საჯაჽო
სკოლის აესაი ეძლევათ.
სკოლა
აჽასჽულლოვანთა
საჽეაბილია იო
დაესებულებაში
The Juvenile
Rehabilitation
Facility School
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CARING FOR JUVENILE OFFENDERS
Caring for juvenile prisoners is one of the main priorities for the Ministry of Corrections of Georgia. The Ministry spares no effort to ensure
proper implementation of educational, rehabilitation and resocialization programs for juveniles.
In addition to the main residential building, the Juvenile Rehabilitation
Facility No. 11 has a training block, two sports fields, covered terrace,
a church, a separate building for long visits and other infrastructure.
Juvenile offenders have access to education. There is a secondary
school at the juvenile rehabilitation center. Upon the completion of the
school, juvenile offenders receive public school diplomas.
Additionally, juvenile offenders have the opportunity to take national
exams. In an effort to promote juvenile offenders’ rehabilitation/resocialization and to prevent reoffending, the Ministry is implementing a
variety of primary and supplementary programs. Juvenile offenders
can acquire a profession, master a trade, engage in educational programs and receive certificates upon completion.
Juvenile offenders can engage in sports activities, go to the library and
სასჯელაღსჽულებისა და
პჽობა იის მინისჽმა
კახა კახიშვილმა
და სპოჽისა და
ახალგაზჽდობის
საქმეთა მინისჽმა
აჽიელ ხეჩიკაშვილმა
აჽასჽულლოვან
მსჯავჽდებულებს
სპოჽული ინვენაჽი,
ფოჽმები და იგნები
გადას ეს
The Minister of Corrections
– Mr. Kakha Kakhishvili
and the Minister of Sports
– Mr. Tariel Khechikashvili
provided juvenile offenders
with sporting inventory,
uniforms and books
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გაჽდა
ამისა,
აჽასჽულლოვან
მსჯავჽდებულებს
ეჽოვნულ
გამო დებში მონაილეობის შესაძლებლობა ეძლევათ. მოზაჽდის
ჽეაბილია ია-ჽესო იალიზა იისა და დანაშაულის პჽევენ იის მიზნით,
დაესებულებაში დანეჽგილია ძიჽითადი და დამხმაჽე პჽოგჽამები.
აჽასჽულლოვანებს შესაძლებლობა აქვთ დაეუფლონ სხვადასხვა
პჽოფესიას, ისავლონ ხელობა, გაიაჽონ საგანმანათლებლო კუჽსები,
ჽომლის დასჽულების შემდეგ სეჽიფიკას იღებენ.
დაესებულებაში ხელმისავდომია სპოჽული ჽეები და ბიბლიოთეკა; იმაჽთება კულუჽული ღონისძიებები და ინელექუალუჽი
კონკუჽსები, ჽაში
მოზაჽდები აქიუჽად აჽიან ჩაჽთულნი.
დაესებულებაში, ასევე, ხშიჽად ეყობა შეხვედჽები ნობილ ადამიანებთან.
აჽასჽულლოვან მსჯავჽდებულთა მიმაჽთ ხოჽ იელდება სასჯელის
მოხდის ინდივიდუალუჽი დაგეგმვა, ჽა
მულიდის იპლინუჽ
მიდგომას, ჽისკისა და საჭიჽოებების შესავლას ითვალისინებს. აჽასჽულლოვანი ბჽალდებულები თითქმის ყველა ძიჽითადი პჽოგჽამით
საჽგებლობენ.
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽო კანონთან კონფლიქში მყოფი აჽასჽულლოვანებისა და ახალგაზჽდების ჽეაბილია იისა და განმეოჽებითი დანაშაულის პჽევენ იის მიზნით, კიდევ
ეჽთი ინოვა იუჽი პჽოექის განხოჽ იელებას იყებს. აშენდება
აჽასჽულლოვან (14-18 ლამდე) და ახალგაზჽდა (19-21 ლამდე)
ბჽალდებულ/მსჯავჽდებულთა ახალი კონ ეფ იის დაესებულება.
ხეზე კვეთის კუჽსი
A course in woodcraft
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სპოჽისა და
ახალგაზჽდობის
საქმეთა მინისჽი
აჽასჽულლოვანთა
საჽეაბილია იო
დაესებულებას
სუმჽობდა
The Minister of Sport and
Youth Affairs visited the juvenile rehabilitation facility

participate in various cultural events and intellectual quizzes. The ministry also often organizes meetings with famous people.
The Ministry of Corrections uses individual sentence planning in regard to juvenile offenders. This is a multidisciplinary approach based
on the assessment of risks and needs of a juvenile convict. Juvenile
convicts also have access to almost all the core programs provided by
the Ministry.
The Ministry of Corrections is planning to launch another innovative
project aimed at promoting rehabilitation of juveniles in conflict with
the law and preventing reoffending. The ministry has completed draftნობილმა ფეხბუჽთელებმა
აჽასჽულლოვანებთან
ეჽთად ფეხბუჽთი
ითამაშეს
Famous football
players played
soccer with juvenile
inmates
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კომპლექსი სხვადასხვა ფლიგელებს გააეჽთიანებს. ინოვა იუჽი
პჽოექი სისემას საშუალებას მის ემს ახალგაზჽდა ბჽალდებულებზე
და მსჯავჽდებულებზე მათი საჭიჽოებებიდან გამომდინაჽე იზჽუნოს,
ჽა ჽე იდივს შეამ იჽებს. ახალ დაესებულებაში სკოლა, პჽოფესიული სასავლებელი, უ ხო ენის კუჽსები და სხვა საგანმანათლებლო
პჽოგჽამები იმოქმედებს.

ამხანაგუჽი მაჩის შემდეგ
აჽასჽულლოვანმა
მსჯავჽდებულებმა
მინისჽებთან და
ფეხბუჽთელებთან ეჽთად
ისადილეს
After a friendly match,
juvenile offenders had
dinner with Ministers and
football players
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ing of a new concept of a facility for juveniles (14/18) and young (1921) offenders. The new complex incorporates several blocks. This innovative project will enable the penitentiary system to assess young
offenders based on their needs, thus assist in the prevention of recidivism. The new facility will have a school, a professional/vocational
training center, foreign language courses and other educational programs.

აბიუჽიენ აჽასჽულლოვან
მსჯავჽდებულებს
საქაჽთველოს კათოლიკოსპაჽიაჽქმა ილია II საჩუქჽები
გაუგზავნა
School leavers juvenile
offenders received
gifts from the Patriarch
of Georgia
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N14 პენიტენციური დაწესებულება
ელექტრონული და ვიზუალური
მეთვალყურეობის საშუალებებით აღიჭურვა

ვიზუალუჽ-ელექჽონული
მონიოჽინგის ენჽი
24 საათის განმავლობაში
მუშაობს
The Electronic Monitoring
Center operates non-stop
for 24 hours
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პენიენ იუჽი დაესებულებების ექნიკუჽი ბაზის განახლების ფაჽგლებში, სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოს N14
პენიენ იუჽი დაესებულება ელექჽონული და ვიზუალუჽი მეთვალყუჽეობის საშუალებებით სჽულად აღიჭუჽვა. შესაბამისად,
დაესებულებაში გაიხსნა ვიზუალუჽ-ელექჽონული მონიოჽინგის
ენჽი, საიდანა დაესებულების კონჽოლი ეჽიოჽიაზე დამონაჟებული სამეთვალყუჽეო ექნიკის მეშვეობით, 24 საათის განმავლობაში ხოჽ იელდება. N14 პენიენ იუჽი დაესებულება პიჽველად აღიჭუჽვა
იფჽული, მაღალი ხაჽისხის
ვიდეომეთვალყუჽეობის სისემით. ექნიკუჽი ბაზის განახლება სხვა
პენიენ იუჽ დაესებულებებში ეაპობჽივად მიმდინაჽეობს.

THE MINISTRY OF CORRECTIONS OF GEORGIA
EQUIPS NO.14 PENITENTIARY WITH
VISUAL-ELECTRONIC MONITORING SYSTEM
Within the framework of upgrading the technical base of correctional facilities, the Ministry of Corrections of Georgia has
implemented a full update of the No. 14 facility with the visualelectronic monitoring system. The Visual-Electronic Monitoring
Center conducts a 24-hour control of the prison through surveillance equipment. It was for the first time that the penitentiary
No.14 was equipped with digital, high quality video surveillance
equipment. The Ministry of Corrections will continue the process
of technical upgrade in other correctional facilities as well.

N14 პენიენ იუჽი
დაესებულების
ვიზუალუჽ-ელექჽონული
მონიოჽინგის
ენჽის მუშაობას
სასჯელაღსჽულებისა და
პჽობა იის მინისჽი კახა
კახიშვილი გაე ნო
The Minister of Corrections
– Mr. Kakha Kakhishvili visits the penitentiary facility
No. 14 to acquaint himself
with the new Visual-Electronic Monitoring Center
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დედათა და ბავშვთა სახლი
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოს N5 პენიენ იუჽი
დაესებულების ეჽიოჽიაზე ფუნქ იონიჽებს დედათა და ბავშვთა
სახლი, ჽომელში მსჯავჽდებული ქალბაონები მ იჽელოვან - 3
ლამდე ასაკის შვილებთან ეჽთად იმყოფებიან.
დედათა და ბავშვთა განყოფილებაში მ იჽელოვან ბავშვზე სათანადო
ზჽუნვისთვის ყველანაიჽი პიჽობა აჽის შექმნილი. ბავშვები სამინისჽოს
მიეჽ უზჽუნველყოფილნი აჽიან საკვებით, ჰიგიენუჽი საშუალებებით,
სამედი ინო მომსახუჽებითა და საჭიჽოებიდან გამომდინაჽე, სეზონუჽი
ანსა მლით.
24 საათის განმავლობაში ხელმისავდომია დაესებულების მედპეჽსონალის მომსახუჽება, ასევე, ექიმი-პედიაჽის ჽჩევები, გეგმუჽი
კონსულა იები, გამოკვლევები და საჭიჽოების შემთხვევაში, მკუჽნალობა სამოქალაქო სექოჽის კლინიკებში. გაჽდა სპე იალუჽი
კვების ჽა იონისა (ჽძე, ფაფები), დედებს საშუალება ეძლევათ
თავად მოუმზადონ საკვები შვილებს. ამისთვის, დედათა და ბავშვთა
განყოფილებაში ფუნქ იონიჽებს სამზაჽეულო, ჽომელსა სამინისჽო
შესაბამისი პჽოდუქებით ამაჽაგებს. მათ შოჽისაა ჽძის პჽოდუქები,
მინისჽი დედათა და
ბავშვთა სახლში
The Minister of Corrections
at the House for Mothers
and Children
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A HOUSE FOR MOTHERS AND CHILDREN
The Minister of Corrections House for Mothers and Children was opened
at the Penitentiary facility No. 5 for female convicts, who can reside
and serve sentences with their children under the age of three.
The Mother and Child facility has all the conditions to ensure proper
care for children. The Ministry of Corrections provides food, hygiene
supplies, medical services and clothing for the children of the female
convicts.
The Ministry of Corrections provides female convicts and their children
with 24-hour access to medical personnel, consulting with a pediatrician, regular consultations, examinations and treatment at the public
sector hospital upon necessity. In addition to a special nutrition menu
(milk, porridge, etc), the facility has a kitchen where convict mothers
can cook for their children. The Ministry provides convict mothers with
all appropriate products, such as dairy products, meat, fish, fruit, vegetables, cereal and others. The infrastructure of the Mother and Child
facility is fully operational.
Rooms are equipped with all necessary inventories as well as a water
closet and are consistent with current child’s living space standards.

3 ლამდე
ბავშვები დედასთან
იზჽდებიან
Children under the
age of 3 are raised
by their mothers
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ხოჽ ი, თევზი, ხილი, ბოსნეული, ბუჽღულეული და სხვა. დედათა და
ბავშვთა განყოფილების ინფჽასჽუქუჽა სჽულად გამაჽთულია.
ოთახი, ჽომელი ბავშვის სა ხოვჽებელ სივჽ ეს შეესაბამება, ყველა საჭიჽო ინვენაჽითაა აღჭუჽვილი და ინდივიდუალუჽ სველ
ეჽილსა მოი ავს. განყოფილებაში ფუნქ იონიჽებს სპე იალუჽი
ბავშვთა გასაჽთობი ოთახი ელევიზოჽით, მანეჟით, ელებითა და
სათამაშოებით. ბავშვის გაჽთობა ეზოში აჽის შესაძლებელი, სადა
მათთვის საქანელები და სხვა გასაჽთობი ინვენაჽია განთავსებული.
ყოველივე ამის პაჽალელუჽად, შესაბამის ასაკში (3 ელი) ბავშვის
დაესებულებიდან გაყვანის თანმდევი სჽესის შესამ იჽებლად,
მსჯავჽდებულთან ფსიქოლოგიუჽი მომზადების მიზნით, შესაბამისი
სამუშაო მიმდინაჽეობს. გაჽდა ამისა, ბავშვის გაჽესამყაჽოსთან
შეგუების ხელშესაყობად, მსჯავჽდებულის ოჯახის ევჽებს, დედის
თანხმობის შემთხვევაში, შეუძლიათ ბავშვი დაესებულებიდან დჽოებით
გაიყვანონ, ასევე, ჰქონდეთ მასთან უჽთიეჽთობა ხანმოკლე პაემანზე.
დაესებულების დაოვების შემდეგ კი, შესაძლებელია ბავშვის შეხვედჽა
დედასთან პაემანზე.
აღსანიშნავია, ჽომ სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽომ
მოამზადა საკანონმდებლო ვლილება, ჽომლის დამკი ების შემთხვევაში, შვილის გაყვანიდან ეჽთი ლის განმავლობაში, მსჯავჽდებულ
დედას უფლება მიე ემა უქმე დღეებში დაოვოს თავისუფლების
აღკვეთის დაესებულება, ჽა ბავშვის გაჽე სამყაჽოსთან ადაპა იის
პჽო ესს მნიშვნელოვნად შეუყობს ხელს.
ბავშვებისთვის
კომფოჽული გაჽემოა
შექმნილი
Children live in
a comfortable
surrounding
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The facility has a special entertainment room for children with a TV
set, baby manege, chariots and toys. There is also an outdoor playground with swings and other playground equipment designed for the
entertainment of children.
In order to reduce the stress related to the departure of a child at the
pre-determined age (3-years old), the Ministry offers special psychological assistance to mothers. The goal of a psychological assistance is
to prepare the convict mother for separation. Furthermore, in order to
facilitate child’s adaptation to the outside world, family members can
take the child out of the prison, with the approval of a mother, for a
certain period of time. Family members are also allowed to see a child
on short visits. After the child leaves the penitentiary facility, convict
mothers can see them during short visits.
It should also be noted, that the Ministry of Corrections has prepared
a legislative initiative, which will enable convict mothers to leave the
penitentiary on weekends during 12 months after the departure of a
child from the facility. This initiative will make a significant contribution
and facilitate the process of children’s adaptation to the outside world.

ბავშვის გაჽთობა ეზოში
აჽის შესაძლებელი
Children can be
entertained at
the outdoor playground
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ხანგრძლივი პაემნების სერვისი
ქალ მსჯავრდებულთათვის
2016 ელი ქალი მსჯავჽდებულებისთვის განსაკუთჽებული სიახლით დაიყო. 2015 ლის 31 დეკემბეჽს მსჯავჽდებულმა ქალბაონებმა ხანგჽძლივი პაემნით პიჽველად ისაჽგებლეს. მანამდე
ქალი მსჯავჽდებულებისთვის ხანგჽძლივი პაემნების სეჽვისი ხელმისავდომი აჽ ყოფილა. სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის მინისჽის თანამდებობაზე კახა კახიშვილის პიჽველი დაპიჽება ქალ
მსჯავჽდებულთა ამ სეჽვისით უზჽუნველყოფა იყო, ჽა შესჽულდა - N5
პენიენ იუჽი დაესებულების ეჽიოჽიაზე ხანგჽძლივი პაემნებისთვის
შესაბამისი ინფჽასჽუქუჽა მოეყო. კოეჯის იპის ნაგებობა,
სადა სპე იალუჽად ამ მიზნით ოთხი ოთახი განთავსდა, ყველანაიჽი
პიჽობით უზჽუნველყოფილია. მინისჽის გადაყვეილებით, ოჽმა
მსჯავჽდებულმა ქალბაონმა საახალლოდ, ხანგჽძლივი პაემნით
სჽულიად უფასოდ ისაჽგებლა, მონაჽებულ ოჯახის ევჽებს ისინი
დიდი ხნის შემდეგ პიჽველად შეხვდნენ. სამინისჽომ საკუთაჽი
ხაჽჯებით უზჽუნველყო ჽეგიონიდან მსჯავჽდებულების ოჯახის ევჽების ჩამოყვანა და მათ ახალი ლის ახლობლებთან ეჽთად გააჽების
საშუალება მის ა.
ხანგჽძლივი პაემნების
ინფჽასჽუქუჽა
Infrastructure
for conjugal visits
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INTRODUCTION OF CONJUGAL VISITS
FOR FEMALE CONVICTS
The year 2016 started with a special innovation for female convicts.
On 31 December 2015, female convicts were able to enjoy conjugal
visits for the first time. This service was unavailable for female convicts before 2016. Provision of this service was the first promise that
Kakha Kakhishvili made to female convicts upon his appointment as
the Minister of Corrections. The Minister kept his promise and appropriate infrastructure was provided for conjugal visits at the penitentiary
establishment N5. The new cottage style building has four separate
rooms and all the necessary conveniences. By the Minister’s decision,
two female convicts used the service of conjugal visits on New Year’s
Eve completely free of charge. It was the first time in a long period of
incarceration that these female convicts could meet with their family
members. The Ministry of Corrections made all the arrangements and
covered the expenses for the transportation of the convicts’ family
members from the regions of Georgia, so they could celebrate the New
Year together.

მინისჽის
გადაყვეილებით,
ოჽმა მსჯავჽდებულმა
ქალბაონმა
საახალლოდ,
ხანგჽძლივი პაემნის
სეჽვისით სჽულიად
უფასოდ ისაჽგებლა
By the decision of the
Minister, two female
convicts were able to use
the service of conjugal
visits completely free of
charge
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ახალი საბადრაგო ავტომობილები
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽომ საბადჽაგო
ავომობილების პაჽკი განაახლა. მსჯავჽდებულთა/ბჽალდებულთა
ბადჽაგიჽებისთვის განკუთვნილ ახალ ავომობილებს შოჽის ოჽი
თანამედჽოვე სანდაჽების შესაბამისი საბადჽაგო ავობუსია,
ჽომლითა ეჽთდჽოულად 18 პიჽის გადაყვანა აჽის შესაძლებელი.
ახალი საბადჽაგო ავომობილები აღჭუჽვილია ვიდეომონიოჽინგის,
ენჽალუჽი კონდინ იჽებისა და გათბობის სისემებით.
ახალი საბადჽაგო
ავომობილები
New escort vehicles
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NEW PRISONER ESCORT VEHICLES
The Ministry of Corrections has updated its escort vehicles and
added two new escort busses for the transportation of prisoners.
The new prisoner escort buses are in compliance with modern
standards and can carry up to 18 convicts. The new escort
vehicles are equipped with video-monitoring, air conditioning
and heating systems.

ავოპაჽკს ოჽი ახალი
საბადჽაგო ავობუსი
შეემაა
Two new prisoner escort
busses have been added to
the car pool
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პრობაციის ეროვნული
სააგენტო – მსჯავრდებულთა
რეაბილიტაცია-რესოციალიზაცია
პჽობა იის ეჽოვნული სააგენოს საქმიანობის ძიჽითად მიმაჽთულებას
აჽმოადგენს პიჽობით მსჯავჽდებულთა ჽესო იალიზა ია, ჽეაბილია ია და დანაშაულის პჽევენ ია. აღნიშნულ პჽო ესში აქიუჽად აჽიან
ჩაჽთულნი საეჽთაშოჽისო ოჽგანიზა იები და აჽასამთავჽობო სექოჽი.
პჽობა იის სისემაში აჽმაებით დაინეჽგა ჽისკისა და საჭიჽოებების
შეფასებისა და სასჯელის ინდივიდუალუჽი დაგეგმვის მეთოდოლოგია,
ჽომელი
მიმაჽთულია დანაშაულის პჽევენ იისკენ. პჽობა იის
ოფი ჽები, სო იალუჽი მუშაკები და ფსიქოლოგები მსჯავჽდებულთან
გასაუბჽებისა და სხვა საჭიჽო ინფოჽმა იების გაანალიზების გზით,
აფასებენ დანაშაულის განმეოჽებით ჩადენის ჽისკს და შესაბამისად,
ინდივიდუალუჽად უდგენენ სასჯელის მოხდის გეგმას.

თავისუფლების შეზღუდვის დაესებულება
თავისუფლების შეზღუდვის დაესებულება 2014 ელს გაიხსნა. ის
100 მსჯავჽდებულისთვის აჽის გათვალისინებული. თავისუფლების
შეზღუდვის დაესებულებაში განთავსებულნი აჽიან მსჯავჽდებულები,
ჽომლებსა
პიჽობით ვადამდე გათავისუფლების ადგილობჽივი
საბჭოს გადაყვეილების საფუძველზე, თავისუფლების აღკვეთა
პჽობა იის ეჽოვნული
სააგენო
The National
Probation Agency
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THE NATIONAL PROBATION AGENCY –
REHABILITATION AND RESOCIALIZATION
PROGRAMMES FOR PROBATIONER
The main direction of the activities of the National Probation Agency is
re-socialization of conditionally convicted individuals, their rehabilitation and crime prevention. International organizations and the NGO
sector are also actively involved in the above-mentioned process.
National Probation Agency successfully implemented methodology of
risk and needs assessment as well as planning individual sentence,
which is directed towards prevention of crimes. After interviewing offenders and analyzing necessary information, probation officers, social workers and psychologists evaluate risks of re-offending and afterwards determine plans of individual sentence.

Liberty Deprivation Establishment (Half-way House)
The Half-way House was opened in 2014 and was constructed to accommodate 100 inmates. This facility is designed for convicts, whose
cases were reviewed by the local parole board and upon the decision of
the parole board their imprisonment sentence changed from imprisonment to the form of con-custodial sanction – freedom restriction. From
January 2017, the Half-way House will accommodate convicts, who will
be sentenced to the restriction of freedom by the court decision.
თავისუფლების შეზღუდვის
დაესებულება
Liberty Deprivation
Establishment
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თავისუფლების შეზღუდვით შეე ვალათ. თავისუფლების შეზღუდვის
დაესებულებაში, ასევე, განთავსდებიან პიჽები, ვისა სასამაჽთლო
თავისუფლების შეზღუდვას შეუფაჽდებს (ამოქმედდება 2017 ლის
იანვჽიდან).
თავისუფლების შეზღუდვის დაესებულების ეჽიოჽიაზე განთავსებულია სა ხოვჽებელი კომპლექსი, საჽეაბილია იო ენჽი, სპოჽული მოედნები და დაჽბაზი. დაესებულების ძიჽითად მიზანს
მსჯავჽდებულის საზოგადოებაში ჽეინეგჽა ია, ჽეაბილია ია და
გათავისუფლებისთვის მომზადება აჽმოადგენს.

პჽობა იის ეჽოვნული სააგენოს ძალისხმევით აჽაეჽთი
მსჯავჽდებული დასაქმდა
9 2012 ლის ოქომბჽიდან დღემდე პჽობა იის ეჽოვნული
სააგენოს ჩაჽთულობით 538 პჽობა იონეჽი დასაქმდა.

პჽობა იის ეჽოვნული სააგენო მუდმივად ზჽუნავს
ინფჽასჽუქუჽის განახლებაზე
9 2014 ელს ამოქმედდა 5 თანამედჽოვე ოფისი (თელავში, ყიბულში, ზესაფონში, ხულოსა და შუახევში), ასევე, 5 ოფისი
ამოქმედდა 2013 ელს (ზუგდიდში, გოჽში, ახალ იხეში, ქაჽელსა
და კასპში).
9 2015 ელს გაიხსნა პჽობა იის ეჽოვნული სააგენოსა და თბილისის
პჽობა იის ბიუჽოს ახალი ოფისი;
სასავლო ოთახი
Training Room
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There is a residential complex located on the territory of the Half-way
House.
Rehabilitation Centre, Sport Grounds and a gym are provided at the
Liberty deprivation Establishment. The main purpose of the facility is
to assist the reintegration of convicts into society, their rehabilitation
and preparation for release.
A large number of inmates have been employed with the support of
the National Probation Agency
Since October 2012 to December 2016 with the active involvement
and assistance of the National Probation Agency 538 probationers
were employed.

The National Probation Agency is working on
the renovation of infrastructure on permanent basis
9 In 2014, 5 modern offices opened in Telavi, Tkibuli, Zestaponi, Khulo and Shuakhevi. In 2013, 5 new offices opened in Zugdidi, Gori,
Akhaltsikhe, Kareli, Kaspi.

9 In 2015, the National Probation Agency opened a new office of the
Probation Agency in Tbilisi;

9 In May 2016, a new office of the Kvemo Kartli Probation Bureau was
opened in Rustavi. The office is equipped in compliance with modern standards and the new concept.
The new office is equipped with registration space for probationers,
individual interview and group therapy rooms and also offices for probation officers, social workers and psychologists.
მსჯავჽდებულთა
სა ხოვჽებელი
თავისუფლების შეზღუდვის
დაესებულებაში
The Housing for Inmates
at Limited Deprivation
Establishment
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9 2016 ლის მაისში, ჽუსთავში, ქვემო ქაჽთლის პჽობა იის ბიუჽოს
ახალი ოფისი გაიხსნა, ჽომელი თანამედჽოვე სანდაჽების,
ახალი კონ ეფ იის შესაბამისად აჽის მოყობილი.
ახალ ოფისში ფუნქ იონიჽებს პჽობა იონეჽთა საჽეგისჽა იო სივჽ ე,
ინდივიდუალუჽი გასაუბჽებისა და ჯგუფუჽი თეჽაპიის ოთახები, ასევე,
ოფი ეჽთა, სო იალუჽ მუშაკთა და ფსიქოლოგის კაბინეები.
ახალი ოფისიდან მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ ვიდეოპაემნის
საშუალებით დაამყაჽონ პიჽდაპიჽი, ვიზუალუჽი და ხმოვანი კავშიჽი
პენიენ იუჽ დაესებულებებში განთავსებულ მსჯავჽდებულებთან.
9 2016 ლის დეკემბეჽში ახალი ჽაიონული ოფისი გაიხსნა გუჽჯაანში,
სადა ყველა პიჽობაა შექმნილი პჽობა იონეჽთა საზოგადოებაში
ინეგჽა იის ხელშეყობისთვის.
9 2017 ელს თანამედჽოვე სანდაჽების, ახალი კონ ეფ იის
შესაბამისად მოყობილი ახალი ოფისი გაიხსნება ოზუჽგეთში.
9 გაფაჽთოვდა ვიდეოპაემნის სეჽვისი, ჽომლის გამოყენებით
ნებისმიეჽ პიჽს ეძლევა შესაძლებლობა, მსჯავჽდებულთან დაამყაჽოს პიჽდაპიჽი, ვიზუალუჽი და ხმოვანი კავშიჽი. ამ ეაპზე
ვიდეოპაემნის სეჽვისი ხოჽ იელდება თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, თელავის, ზუგდიდის, ჽუსთავის, ახალ იხისა და გოჽის
პჽობა იის ოფისებიდან.
9 პიჽობით მსჯავჽდებულთა ჽეაბილია იის მიზნით, 2014 ელს
სისემაში შეიქმნა ახალი სჽუქუჽული ეჽთეული „საჽეაბილია იო პჽოგჽამების სამმაჽთველო“, ჽომელი
დაკომპლექდა 49 საშაო ეჽთეულით, ჽის საფუძველზე ,
საქაჽთველოს ყველა ჽეგიონში ოფი ჽებთან ეჽთად სეჽვისების
ქვემო ქაჽთლის
პჽობა იის ბიუჽოს ახალი
კონ ეფ იის ოფისი
The new concept office of
the Kvemo Kartli Probation
Bureau
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Citizens will be able to make face-to-face voice contact with their incarcerated friends or relatives.

9 In December 2016 new probation office was opened in Gurjaani,
Kakheti region. The office has a comfortable environment and provides various services to support probationers for their reintegration to the society.

9 A new office equipped in compliance with the new concept is
planned to be opened in Ozurgeti by the end of 2017.

9 The service of video conference has expanded, which allows any
citizen to talk face-to-face with the incarcerated persons. At the
present, video conference is only available from the Probation Offices located in Tbilisi, Kutaisi, Batumi, Telavi, Zugdidi, Rustavi,
Akhaltsikhe and Gori.

9 For the purposes of the rehabilitation of probationers, a new structural unit “Rehabilitation Programmes Unit” opened in 2014. There
are 49 staff members working at the office, whereby provision of
services in all regions of Georgia is now carried out by social workers and psychologists along with probation officers.

9 By 2016, the number of the employees at the “Rehabilitation Programmes Unit” has increased to 52;

9 In 2014, the Minister of Corrections of Georgia approved the list of
compulsory and voluntary 6 rehabilitation programmes.

9 Compared to the statistics of 2012, in 2014 there has been a significant increase in the number of probationers participating in psychological rehabilitation programmes. To be more specific, in 2012
only 387 (1.17%) probationers out of the total 33,109 participated
in psychological rehabilitation programme. In 2014, 1665 probaპჽობა იის ბიუჽოს
ოფისიდან ვიდეოპაემნის
საშუალებით სხვადასხვა
დაესებულებებთან
შეიძლება დაკავშიჽება
Video conference at the
Office of the Probation
Bureau enables citizens to
connect with their family
members or relatives that
are serving sentence in the
correctional facilities
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მიოდებას ახოჽ იელებენ სო იალუჽი მუშაკები და ფსიქოლოგები.
9 2016 ლისთვის „საჽეაბილია იო პჽოგჽამების სამმაჽთველო“
52 თანამშჽომლით აჽის დაკომპლექებული.
9 2014 ელს მინისჽის ბჽძანებით დამკი და სავალდებულო და
ნებაყოფლობითი 6 საჽეაბილია იო პჽოგჽამა.
9 2012 ელთან შედაჽებით 2014 ელს გაიზაჽდა ფსიქოსაჽეაბილია იო პჽოგჽამებში ჩაჽთულ პჽობა იონეჽთა ჽაოდენობა. კეჽძოდ, 2012 ელს 33 109 პჽობა იონეჽიდან აღნიშნული
პჽოგჽამა გაიაჽა 387-მა პჽობა იონეჽმა (1.17%), 2014 ელს
15 361 პჽობა იონეჽიდან ფსიქოსაჽეაბილია იო პჽოგჽამაში
ჩაჽთულთა ჽაოდენობა შეადგენდა 1665 პჽობა იონეჽს (10.8%)
2015 ელს 19 230 პჽობა იონეჽიდან ფსიქოსაჽეაბილია იო
პჽოგჽამაში ჩაეჽთო 8238 პჽობა იონეჽი (43%), ხოლო 2016
ლის დეკემბჽის მდგომაჽეობით 21 333 პჽობა იონეჽიდან ფსიქოსაჽეაბილია იო პჽოგჽამაში 4530 პჽობა იონეჽია ჩაჽთული.
9 2016 ლის დეკემბჽის მდგომაჽეობით პჽოფესიული გადამზადებისა და საგანმანათლებლო პჽოგჽამები გაიაჽა 208-მა
პჽობა იონეჽმა;
9 2015 ელს – 225-მა პჽობა იონეჽმა;
9 2014 ელს პჽოფესიული გადამზადებისა და საგანმანათლებლო
პჽოგჽამა გაიაჽა 807-მა (15 361-დან) პჽობა იონეჽმა, ხოლო
2012 ელს აღნიშნული მაჩვენებელი მხოლოდ 134 (33 109-დან)
იყო.

კახა კახიშვილი მაკაჽონის
სააჽმოში
Kakha Kakhishvili at the
Pasta Processing Plant
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tioners (10.8%) out of the total 15 361 enrolled in the psychological rehabilitation programme; in 2015, the number of probationers
increased to 8238 (43%) out of the total 19 230 and in 2016, 4530
probationers out of the total 21 333 entered the psychological rehabilitation programme.

9 By December 2016, total of 208 probationers were enrolled in the
professional retraining and educational programmes.

9 In 2015, total of 225 probationers entered the same programmes;
9 In 2014, 807 probationers (out of the total 15,361) entered the
professional retraining and educational programme, while in 2012
only 134 probationers (out of the total 33,109) enrolled in the same
programme.

9 By December 2016, 838 probationers participated in the social
and cultural activities organized by the Ministry. In 2015, 1,145
probationers and in 2014 – 2,315 probationers participated in the
same social and cultural activities.

The National Probation Agency implemented the following
special projects:
1. With the purpose of facilitating the re-socialization of juvenile probationers, the National Probation Agency implemented a so-called
‘tattoo removal’ project. Approximately fifty probationers participated in the project to have their tattoos removed.
2. With the purpose of the prevention of domestic violence, the National Probation Agency conducted training sessions on the topic of
domestic violence in every region of Georgia.
პჽობა იის სააგენო
პიჽობით მსჯავჽდებულთა
დასაქმებაზე ზჽუნავს
The National Probation
Agency assists the probationers in the employment
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9 2016 ლის დეკემბჽის მდგომაჽეობით საზოგადოებჽივ-კულუჽულ საქმიანობაში ჩაეჽთო 838 პჽობა იონეჽი; 2015 ელს –
1145 პჽობა იონეჽი, ხოლო 2014 ელს – 2315 პჽობა იონეჽი;

სააგენოს მიეჽ, ასევე, განხოჽ იელდა შემდეგი
სპე იალუჽი პჽოექები:
1. აჽასჽულლოვან პჽობა იონეჽთა ჽესო იალიზა იის მიზნით,
პჽობა იის ეჽოვნულმა სააგენომ UNICEF-თან ეჽთად აჽასჽულლოვანი პიჽობით მსჯავჽდებულებისთვის განახოჽ იელა აუს
მოშოჽების პჽოექი, ჽომლითა
50-მდე პჽობა იონეჽმა
ისაჽგებლა;
2. ოჯახუჽი ძალადობის პჽევენ იის მიზნით, პჽობა იის ეჽოვნულმა სააგენომ უკლებლივ ყველა ჽეგიონში პიჽობით მსჯავჽდებულთათვის ჩაააჽა ჽენინგები ოჯახუჽი ძალადობის ინააღმდეგ.
3. გაეჽოს ქალთა ოჽგანიზა იის “UN WOMEN”-ის დახმაჽებით შემუშავდა ახალი საჽეაბილია იო პჽოგჽამა – „ძალადობჽივი ქ ევის
მაჽთვის საჽეაბილია იო პჽოგჽამა“. აღნიშნული პჽოგჽამით უკვე
გადამზადდა ყველა სო იალუჽი მუშაკი და პჽოგჽამა ამოქმედდა.
4. პჽობა იონეჽთა განათლების ხელშეყობის მიზნით, ჽამდენიმე
აჽასჽულლოვან პიჽობით მსჯავჽდებულს პჽობა იის ეჽოვნულმა
სააგენომ, უმაღლეს სასავლებელში სავლა დაუფინანსა;
პიჽობით
მსჯავჽდებულებისთვის
სხვადასხვა
საჽეაბილია იო
პჽოგჽამები აჽდება
Probationers are offered
to participate in various
rehabilitation programmes
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3. The National Probation Agency, with the support of UN Women,
developed a new “Rehabilitation Programme on Management of
Violent Behaviour”. All the social workers of the National Probation
Agency have already received retraining in compliance with the
programme. The rehabilitation programme is ongoing.
4. In order to promote probationers’ education, National Probation Agency financially supported few juvenile offenders’ higher education;
5. In order to employ probationers, National Probation Agency carried
out business-projects program.

On the basis of risk assessment and individual sentence
planning methodology:
9 In 2013, the parole commission shortened the period of probation
and expunged criminal records for 738 probationers and restored
civil rights for 450 probationers.

9 In 2014, the parole commission shortened the period of probation
and expunged criminal records for 147 probationers and restored
civil rights for 30 probationers.

9 In 2015, the parole commission shortened the period of probation
and expunged criminal records for 129 probationers and restored
civil rights for 48 probationers.

9 In 2016, the parole commission shortened the period of probation
and expunged criminal records for 362 probationers and restored
civil rights for 150 probationers.
ჽენინგი
Training
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5. პიჽობით მსჯავჽდებულთა დასაქმების მიზნით, პჽობა იის ეჽოვნულმა სააგენომ, ბიზნეს-პჽოექების დაფინანსების პჽოგჽამა
განახოჽ იელა;

ჽისკის შეფასებისა და სასჯელის ინდივიდუალუჽი
დაგეგმვის მეთოდოლოგიის საფუძველზე:
9 2013 ელს, ვადაზე ადჽე, პჽობა იის ეჽოვნულ სააგენოში
აჽსებული პიჽობითი მსჯავჽის გაუქმების საკითხთა განმხილველი
მუდმივმოქმედი კომისიის გადაყვეილებით, 738 პჽობა იონეჽს
მოეხსნა პიჽობითი მსჯავჽი და გაუუქმდა ნასამაჽთლობა, ხოლო
450 პჽობა იონეჽს აღუდგა ჩამოჽთმეული უფლებები.
9 2014 ელს, ვადაზე ადჽე, პჽობა იის ეჽოვნულ სააგენოში
აჽსებული პიჽობითი მსჯავჽის გაუქმების საკითხთა განმხილველი
მუდმივმოქმედი კომისიის გადაყვეილებით, 147 პჽობა იონეჽს
მოეხსნა პიჽობითი მსჯავჽი და გაუუქმდა ნასამაჽთლობა, ხოლო
30 პიჽობით მსჯავჽდებულს აღუდგა ჩამოჽთმეული უფლებები.
9 2015 ელს, ვადაზე ადჽე, პჽობა იის ეჽოვნულ სააგენოში
აჽსებული პიჽობითი მსჯავჽის გაუქმების საკითხთა განმხილველი
მუდმივმოქმედი კომისიის გადაყვეილებით, 129 პჽობა იონეჽს
მოეხსნა პიჽობითი მსჯავჽი და გაუუქმდა ნასამაჽთლობა, ხოლო
48 პჽობა იონეჽს აღუდგა ჩამოჽთმეული უფლებები.
9 2016 ელს, ვადაზე ადჽე, პჽობა იის ეჽოვნულ სააგენოში
აჽსებული პიჽობითი მსჯავჽის გაუქმების საკითხთა განმხილველი
მუდმივმოქმედი კომისიის გადაყვეილებით, 362 პჽობა იონეჽს
მოეხსნა პიჽობითი მსჯავჽი და გაუუქმდა ნასამაჽთლობა, ხოლო
150 პჽობა იონეჽს აღუდგა ჩამოჽთმეული უფლებები.

2014-2016 ლებში განხოჽ იელებული საკანონმდებლო
ვლილებები:
2014 ელს:
1. თავისუფლების შეზღუდვის დაესებულებაში მყოფი მსჯავჽდებულის
ვადაზე ადჽე გათავისუფლების შესაძლებლობა;
2. დაჽეგულიჽდა ფაქობჽივი სა ხოვჽებელი ადგილის ან იუჽიდიული მისამაჽთის აჽმქონე სუბიექების მიმაჽთ პჽო ედუჽული
საკითხები;
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Legislative amendments implemented in 2014-2016:
2014:
1. Possibility of an early release for detainees in the Liberty Deprivation Establishment;
2. Procedural issues regarding persons without factual and/or legal
place of residence have been regulated;
3. The problem of compulsory drug testing of probationers has been
regulated;
4. Refinement of the conditions and timing of restoration of deprived
rights;
5. A legal framework has been set for the exchange of information
between the Court and the NPA with regard to probationers.

2015:
1. Introduction of the new form of non-custodial sanction– home arrest
for juvenile offenders; the home arrest is executed by the National
Probation Agency. Modern equipment for electronic monitoring has
been introduced for the implementation of the home arrest.

2016:
1. Pursuant to the legislative changes, the Ministry of Corrections of
Georgia has abolished the fee for video conference services. The
purpose of this change is to make video conference service easily
accessible for the families and friends of the incarcerated.
2. On the basis of the Juvenile Justice Code, as of March 01, 2016
social workers are involved in the pre-court procedures against juvenile defendants. Social workers provide judges with non-binding
recommendation reports.
3. Abolishment of the registration fee for a temporary transition to
another probation bureau (due to holidays, seasonal work, studies
and so on).
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3. დაჽეგულიჽდა პჽობა იონეჽთათვის სავალდებულო ნაჽკოიკული
შემომების საკითხი;
4. ჩამოჽთმეული უფლებების აღდგენის საკითხის განხილვისას, დაიხვეა ვადასთან დაკავშიჽებული პიჽობა;
5. სამაჽთლებჽივ ჩაჽჩოში მოექ ა სასამაჽთლოსა და პჽობა იის
ეჽოვნულ სააგენოს შოჽის ინფოჽმა იის გა ვლის საკითხი
პჽობა იონეჽებთან მიმაჽთებაში.

2015 ელს:
1. აჽასჽულლოვანთათვის შემოღებულ იქნა ახალი აჽასაპაიმჽო
სასჯელი – შინაპაიმჽობა, ჽომლის აღსჽულება დაექვემდებაჽა
პჽობა იის სისემას; ამ სასჯელის აღსასჽულებლად დაინეჽგა
ელექჽონული მონიოჽინგის უახლესი საშუალებები.

2016 ელს:
1. საკანონმდებლო ვლილებების მიხედვით, გაუქმდა მსჯავჽდებულთან ვიდეოპაემნის სეჽვისის მსუჽველთათვის კანონით დაესებული საფასუჽი. აღნიშნული ვლილების მიზანია მაქსიმალუჽი
დოზით ხელმისავდომი გახადოს მსჯავჽდებულთან ვიდეოპაემნით
უჽთიეჽთობის შესაძლებლობა მისი ოჯახის ევჽებისა და სხვა
ნებისმიეჽი მსუჽველისათვის.
2. აჽასჽულლოვანთა მაჽთლმსაჯულების კოდექსის საფუძველზე,
2016 ლის 1 მაჽიდან, სო იალუჽი მუშაკები აჽასჽულლოვანი
ბჽალდებულების ინასასამაჽთლო პჽო ესში ჩაეჽთვნენ. ისინი
მოსამაჽთლისთვის
ანგაჽიშს ამზადებენ, ჽომელსა საჽეკომენდა იო ხასიათი აქვს.
3. გაუქმდა პჽობა იის სხვა ბიუჽოს ეჽიოჽიაზე დჽოებით გადასვლის
გამო (დასასვენებლად, სეზონუჽი სამუშაოდან გამომდინაჽე,
სასავლებლად და ა.შ.), სხვა პჽობა იის ბიუჽოში დჽოებით
საჽეგისჽა იოდ გამო ხადებისათვის დადგენილი საფასუჽი.
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პჽობა იის ეჽოვნული სააგენოს თანამშჽომლები და პჽობა იონეჽები საფეხბუჽთო მოედანზე
The National Probation Agency officers and probationers on a football field
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შინაპატიმრობა ელექტრონული
მონიტორინგის საშუალებებით
სასჯელაღსჽულებისა
და პჽობა იის მინისჽმა
კახა კახიშვილმა
ელექჽონული
მონიოჽინგის ენჽი
დიმპლომაიუჽი კოჽპუსის
აჽმომადგენლებთან
ეჽთად დაათვალიეჽა
The Minister of Corrections
of Georgia –
Kakha Kakhishvili visited
the Electronic Monitoring
Centre with
representatives of
the Diplomatic Corps
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“აჽასჽულლოვანთა მაჽთლმსაჯულების კოდექსის” საფუძველზე,
დაინეჽგა სასჯელის ახალი სახე - შინაპაიმჽობა ელექჽონული
მონიოჽინგის საშუალებებით, ჽომელი
6 თვიდან 1 ლამდე
ვადით, ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩამდენ პიჽთა მიმაჽთ ინიშნება.
შინაპაიმჽობას პჽობა იის ეჽოვნული სააგენო აღასჽულებს, სადა
თანამედჽოვე ექნიკით აღჭუჽვილი ელექჽონული მონიოჽინგის
ენჽი მოეყო. მსჯავჽდებულის გადაადგილების მონიოჽინგი
სპე იალუჽი სამაჯუჽის საშუალებით ხოჽ იელდება. მო ემულ ეაპზე,
შინაპაიმჽობა აჽასჽულლოვანებზე ვჽ ელდება და ხელს უყობს
აჽასჽულლოვანის მიმაჽთ სასჯელის აღსჽულებას საზოგადოებისგან
იზოლიჽების გაჽეშე. მას საშუალება ეძლევა სასჯელის მოხდის პეჽიოდში
აჽ მოყდეს ჩვეულ სა ხოვჽებელ გაჽემოს, ოჯახს, სავლას, მონაილეობა
მიიღოს სპოჽულ აქივობებში და ა.შ. სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის
სამინისჽოს მიეჽ მომზადებული საკანონმდებლო ვლილებების პაკეის
საფუძველზე, სასჯელის ახალი სახე – შინაპაიმჽობა სჽულლოვანი
მსჯავჽდებულებისთვის დაინეჽგება.

HOME ARREST IMPLEMENTED BY
MEANS OF ELECTRONIC MONITORING
On the basis of the Juvenile Justice Code the Ministry of Corrections
of Georgia launched the implementation of a new form of alternative
sanction “Home Arrest” by means of electronic monitoring. Home arrest is administered for less serious crimes for the duration of 6 to 12
months. The home arrest is implemented by the Electronic Monitoring
Centre of the National Probation Agency. The Electronic Monitoring
Centre is equipped with modern technology. Electronic Monitoring is
implemented through a special surveillance bracelet, which tracks the
movement of a person. At this stage, the Home Arrest is applied only
for juvenile offenders and promotes execution of a sentence without a
juvenile’s isolation from the society. A juvenile offender placed under
home arrest can serve his/her sentence while staying with his/her family, studying, participating in sports activities and so on. The Ministry
of Corrections has prepared legal ground for applying home arrest for
adult convicts as well.

ელექჽონული
მონიოჽინგის ენჽი
აღჭუჽვილია თანამედჽოვე
ექნიკუჽი საშუალებებით
და 200 ეჽთეული
სამაჯუჽით, ჽომლითა
მსჯავჽდებულის
გადაადგილების
მონიოჽინგი
ხოჽ იელდება
The electronic monitoring
centre is equipped with
modern technology and
200 electronic surveillance
bracelets for monitoring
the movement of convicts

განახლდა პჽობა იის
ეჽოვნული სააგენოს
ავოპაჽკი
The National Probation
Agency renewed its car
park
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პენიტენციური ჯანდაცვა
საქაჽთველოს პენიენ იუჽ დაესებულებებში მყოფი ყველა ბჽალდებული/მსჯავჽდებული 24 საათიანი კვალიფი იუჽი სამედი ინო მომსახუჽებით აჽის უზჽუნველყოფილი. პენიენ იუჽი ჯანდა ვის გაუმჯობესებისა და ხელმისავდომობის მიზნით, სასჯელაღსჽულებისა და
პჽობა იის სამინისჽომ 2012 ლის ოქომბჽიდან მნიშვნელოვანი
ჽეფოჽმები გაააჽა და აჽაეჽთი ვლილება განახოჽ იელა, ჽა სათანადოდ აისახა საეჽთაშოჽისო ოჽგანიზა იების შეფასებებში:
92014 ლის 12 ნოემბჽის ევჽოპის საბჭოს მინისჽთა კომიეის
დასკვნითი ჽეზოლუ იით, დადებითად შეფასდა 2013-2014 ლებში სასჯელაღსჽულების სისემაში გააჽებული ფუნდამენუჽი ჽეფოჽმები.
9ევჽოპის საბჭოს შუალედუჽ ანგაჽიშში პენიენ იუჽი ჯანდა ვის
2014-2017 ლების სჽაეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესჽულება პოზიიუჽად აჽის შეფასებული;
9პიჽველად პენიენ იუჽი ჯანდა ვის სფეჽოში, შემუშავდა და
დამკი და პენიენ იუჽი ჯანდა ვის სანდაჽი, ჽომელი განსაზღვჽავს პაიმჽობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაესებულებაში მყოფი პიჽისთვის სამედი ინო მომსახუჽების მიოდებას, ჯან-

დაესებულების აფთიაქი
Chemist's Shop at the Penitentiory Establishment
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PENITENTIARY HEALTHCARE
Proper medical care is provided for all prisoners in Georgian penitentiary facilities. The Ministry of Corrections has implemented a number
of major reforms in order to improve the quality and access to prison
healthcare.

9 According to the CoE Committee of Ministers’ final resolution issued on 12 November 2014, the European Court on Human Rights
declared the cases regarding accessibility of prison healthcare
against the state of Georgia closed; the resolution of the CoE Committee of Ministers gave a positive assessment of fundamental reforms carried out in the penitentiary system of Georgia in 20132014.

9 Implementation of the penitentiary healthcare strategy and action
plan in 2014-2017, has received a positive assessment in the interim report of the Council of Europe;

9 A prison healthcare standard has been developed and approved for
the first time in the history of Georgian prison healthcare. The new
standard defines provision of medical care for inmates in accordance to international recommendations and the medical service requirement in the healthcare sector established by the state.

9 From 2012, during 3-years period budget of penitentiary healthcare increased by 100%;
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მჽთელობის და ვის სფეჽოში ქვეყანაში დადგენილი სამედი ინო
მომსახუჽების მოთხოვნებისა და საეჽთაშოჽისო ჽეკომენდა იების
შესაბამისად.
92012 ლის შემდგომ 3 ლის პეჽიოდში პენიენ იუჽი ჯანდა ვის
ბიუჯეი დაახლოებით 100%-ით გაიზაჽდა.
92013 ელს შეიქმნა და დამკი და, ხოლო 2015 ელს განახლდა
პენიენ იუჽი სისემის ჯანდა ვის ბაზისუჽი მედიკამენების ნუსხა.
9პენიენ იუჽ სისემაში ფუნქ იონიჽებს ოჽი სამკუჽნალო დაესებულება: N18 ბჽალდებულთა და მსჯავჽდებულთა სამკუჽნალო
დაესებულება და N 19 უბეჽკულოზის სამკუჽნალო საჽეაბილია იო ენჽი, ჽომელთა ფუნქ იონიჽების ნებაჽთვის მოპოვება
განხოჽ იელდა სამოქალაქო ჯანდა ვის მოთხოვნათა შესაბამისად.
N18 ბჽალდებულთა და მსჯავჽდებულთა სამკუჽნალო დაესებულებაში შესაძლებელია სხვადასხვა დიაგნოსიკუჽი და კლინიკო-ლაბოჽაოჽიული გამოკვლევების ჩააჽება. დაესებულებაში
ფუნქ იონიჽებს მიმღები, ქიჽუჽგიული, თეჽაპიული, ფსიქიაჽიული, ჽადიოლოგიუჽი, კჽიიკული მედი ინის, ხანგჽძლივი მოვლის პიჽთა და უბეჽკულოზისა და ინფექ იუჽ სნეულებათა განყოფილებები.
9N19 უბეჽკულოზის სამკუჽნალო საჽეაბილია იო ენჽში პაიენები განთავსებულნი აჽიან დაავადების ფოჽმების (სენსიიუჽი
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9 In 2015, the Ministry of Corrections approved the list of basic medications for the new prison healthcare system.

9 There are two medical facilities in the penitentiary system of Georgia; No.18 hospital for the detainees/convicts and No.19 tuberculosis rehabilitation center. No. 18 Central Prison Hospital provides
various diagnostic and clinical-laboratory tests for inmates. The
medical facility has a reception, a surgical unit, a therapy unit, a
psychiatric unit, a radiological unit, intensive care unit and a longterm care unit for inmates with tuberculosis and other infectious
diseases.

9 Patients at No. 19 tuberculosis rehabilitation center are placed in
accordance with the form (sensitive and resistant) of their disease.
The TB rehabilitation center has two ambulatory units and one inpatient care unit. The TB center also has a modern dental office
equipped with an x-ray machine. Patients have access to the following diagnostic examinations: spirometry, ultrasound, audiometry and x-ray. Since 2015, No.19 Tuberculosis Treatment and Rehabilitation Center provides rapid diagnosis of tuberculosis by the
„GENEXPERT” – device.

9 Since 2013, there has been a rapid decrease of the new cases of tuberculosis registered by the penitentiary system. A new treatment
scheme has been introduced since September 2015 for all ‘unsuccessful treatment’ cases. The penitentiary system offers TB pa117

და ჽეზისენული) შესაბამისად. ფუნქ იონიჽებს ოჽი ამბულაოჽიული და ეჽთი სა იონაჽული განყოფილება. დაესებულებაში
ხელმისავდომია ისეთი დიაგნოსიკუჽი კვლევები, ჽოგოჽი აა:
სპიჽომეჽია, ულჽასონოგჽაფია, აუდიომეჽია, ჽენგენოგჽაფია. N19 უბეჽკულოზის სამკუჽნალო და საჽეაბილია იო ენჽის ლაბოჽაოჽიაში, 2015 ლიდან შესაძლებელია უბეჽკულოზის სჽაფი დიაგნოსიჽება „GENEXPERT” – ის მეთოდით.
ენჽში მოყობილია თანამედჽოვე სომაოლოგიუჽი კაბინეი,
ჽომელი აღჭუჽვილია დენალუჽი ჽენგენის აპაჽაით.
9 2013 ლიდან მნიშვნელოვნად შემ იჽდა უბეჽკულოზის ახლად
ჽეგისჽიჽებული შემთხვევების ჽაოდენობა. 2015 ლის სექემბჽიდან ქვეყანაში პჽოგჽამულად დაიყო ახალი უბსაინააღმდეგო მედიკამენებით მკუჽნალობა, ჽომელზე ხელმისავდომობა ,
სამოქალაქო სექოჽის ადეკვაუჽად შესაძლებელია პენიენ იუჽი სისემის პა იენთათვის.
2012 ელს სულ ჽეგისჽიჽებულია უბეჽკულოზის 674 შემთხვევა, მათ შოჽის 457 ახალი;
2013 ელს - 228 შემთხვევა, მათ შოჽის 99 ახალი;
2014 ელს - 145 შემთხვევა, მათ შოჽის 66 ახალი;
2015 ელს - 115 შემთხვევა, მათ შოჽის 51 ახალი;
2016 ლის დეკემბჽის მდგომაჽეობით სულ ჽეგისიჽიჽებულია
უბეჽკულოზის 83 შემთხვევა, მათ შოჽის 42 ახალი;
9პენიენ იუჽ სისემაში ბოლო 3 ლის განმავლობაში უბეჽკულოზით გაჽდა ვალების აჽ ეჽთი შემთხვევა აჽ დაფიქსიჽებულა. 2016 ლის დეკემბჽის მდგომაჽეობით ანიუბეჽკულოზუჽი
მკუჽნალობა 83 პა იენს უაჽდება.
9პენიენ იუჽ სისემაში დანეჽგილია სამედი ინო სეჽვისების მიოდების პიჽველადი ჯანდა ვის მოდელი, ჽომელი ითვალისინებს
პენიენ იუჽ დაესებულებებში ექიმისა და ექთნისაგან შემდგაჽი
გუნდის მიეჽ, მათი პასუხისმგებლობის ქვეშ მყოფ ბჽალდებულთა/
მსჯავჽდებულთა პოპულა იის ჯანმჽთელობის მდგომაჽეობის დინამიუჽ მეთვალყუჽეობას.
9პჽიოჽიეად განსაზღვჽულია ფსიქიკუჽი ჯანმჽთელობის და ვა
და ფსიქიაჽიული სეჽვისების განვითაჽება: 1. N18 ბჽალდებულთა და მსჯავჽდებულთა სამკუჽნალო დაესებულებაში ფუნქ იონიჽებს ფსიქიაჽიული განყოფილება; 2. ფსიქიკუჽი ჯანმჽთელობის და ვის სფეჽოში გადამზადდა პიჽველადი ჯანდა ვის ჽგოლის
პეჽსონალი; 3. თანამშჽომლებს ჩაუაჽდათ სავლება ჯანსაღი
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გაჽემოს შექმნასა და შენაჽჩუნებაზე; 4. შეიქმნა მულიდის იპლინუჽი გუნდები ფსიქიაჽის, ფსიქოლოგის, ნაჽკოლოგის და ნევჽოპათოლოგის შემადგენლობით. ბენეფი იაჽის ინეჽვიუიჽების
და სამედი ინო დოკუმენა იის გა ნობის შემდეგ, გუნდი ეჽთობლივად ამუშავებს, კონკჽეულ შემთხვევასთან მიმაჽთებაში ინდივიდუალუჽ ჽეკომენდა იებს და ინეჽვენ იის გეგმას, ჽომელსა
დაესებულების სამედი ინო და აჽასამედი ინო პეჽსონალთან,
ასევე, საჭიჽოებისამებჽ განიხილავს სამედი ინო დეპაჽამენთან
ეჽთად. მულიდის იპლინუჽი მიდგომით მუშაობა პენიენ იუჽი
სისემის ყველა დაესებულებაში ხოჽ იელდება.
92016 ელს განახლდა და საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულებისა და
პჽობა იის მინისჽისა და საქაჽთველოს შჽომის, ჯანმჽთელობისა და სო იალუჽი და ვის მინისჽის ეჽთობლივი ბჽძანებით
დამკი და ბჽალდებულთა და მსჯავჽდებულთა სანიაჽულ-ჰიგიენუჽი და კვების ნოჽმები, ჽომელი 12 განსხვავებულ ჽა იონს
მოი ავს სხვადასხვა საჭიჽოების მქონე პაიმაჽთა ჯგუფებისთვის.
ბჽალდებულები/მსჯავჽდებულები 3-ჯეჽადი კვებით უზჽუნველყოფილნი აჽიან.
9მიგჽანი პაიმჽებისთვის საჭიჽო ინფოჽმა იის მიღება 10 სხვადასხვა ენაზეა შესაძლებელი, ჽომელი მათთვის ძიჽითადი სამედი ინო ინფოჽმა იის მიოდებას უზჽუნველყოფს.
9ზემოხსენებული ჽეფოჽმების შედეგად, პაიმაჽთა გაჽდა ვალების შემთხვევები შემ იჽდა 144-იდან ( 31.12.2010. პაიმაჽთა
ჽაოდენობა 23 684) 12-ამდე (31.12.2015. პაიმაჽთა ჽაოდენობა 9 716). ხოლო სიკვდილობის მაჩვენებელი, ჽომელი ყოველ
10 000 პაიმაჽზე გამოითვლება, 61-დან 12-მდე (2010 -2015)
შემ იჽდა.
9პენიენ იუჽი დაესებულებების სამედი ინო პუნქებში ეაპობჽივად მიმდინაჽეობს
საჽემონო სამუშაოები. უკვე გაჽემონდა:
N2, N5, N6, N8, N14, N16; N17 დაესებულებების სამედი ინო
პუნქები.
9ყველა პენიენ იუჽ დაესებულებაში მიმდინაჽე ლის ბოლომდე
დაგეგმილია სანდაჽების შესაბამისად ენჽალუჽი სასეჽილიზა იოების მოყობა. ხოლო N2, N5, N6, N8, N14; N16, N17,
N18, N19 დაესებულებებში - აღნიშნული სასეჽილიზა იოები უკვე ფუნქ იონიჽებს;
9სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოსა და ევჽოპის
საბჭოს შოჽის გაფოჽმებული საგჽანო ხელშეკჽულების ფაჽ120
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გლებში, პენიენ იუჽი დაესებულებები ეაპობჽივად აღიჭუჽვება
თანამედჽოვე სამედი ინო აპაჽაუჽით. აღნიშნული აპაჽაუჽა საშუალებას იძლევა პა იენს ადგილზე ჩაუაჽდეს ულჽასონოგჽაფიული და ჽენგენოლოგიუჽი კვლევები, მათ შოჽის დენალუჽი
ჽენგენოგჽაფია;
9N18 მსჯავჽდებულთა და ბჽალდებულთა სამკუჽნალო დაესებულებაში ფუნქ იონიჽებს ჟანგბადის მინი ქაჽხანა, ჽომლის მეშვეობითა დაესებულება უყვეი ჟანგბადით უსაფჽთხოდ მაჽაგდება.
ჟანგბადის მინი ქაჽხანა სამკუჽნალო დაესებულებას საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოს და ევჽოპის საბჭოს შოჽის გაფოჽმებული საგჽანო ხელშეკჽულების ფაჽგლებში გადმოე ა.
9პენიენ იუჽ დაესებულებებში ფუნქ იონიჽებს ლი ენზიჽებული
აფთიაქები და თითოეული მათგანი პენიენ იუჽი სისემის ჯანდა ვის ბაზისუჽი მედიკამენების ნუსხის ფაჽგლებში მაჽაგდება.
9პენიენიუჽ დაესებულებებში სამედი ინო ნაჽჩენების დჽოებით
და უსაფჽთხოდ შენახვის მიზნით, გამოყოფილია ფაჽთები და მიმდინაჽეობს კანონის დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად მოყობა. ასევე, სამედი ინო სახის ნაჽჩენების გაანისა და უილიზა იის
მომსახუჽების მიზნით, ლი ენზიჽებულ კომპანიასთან გაფოჽმებულია ხელშეკჽულება.
9პენიენ იუჽი სისემა ქვეყანაში იყო პიჽველი, სადა 2014 ლიდან C ჰეპაიზე მკუჽნალობა უკვე ხელმისავდომი გახდა. ხოლო
2015 ლიდან საქაჽთველოში ამოქმედდა C ჰეპაიის ელიმინა იის სახელმიფო პჽოგჽამა და პენიენ იუჽი სისემა ეჽოვნული პჽოგჽამის ნაილად იქ ა. 2015 ლიდან. C ჰეპაიის მკუჽნალობა მედიკამენ სოფოსბუვიჽით, ხოლო 2016 ლიდან ახალი
მედიკამენით - ჰაჽვონით მიმდინაჽეობს. ამ ეაპზე, ანივიჽუსული მკუჽნალობა უაჽდება C ჰეპაიით დაავადებულ 800-ზე მე
მსჯავჽებულს/ბჽალდებულს. პჽოგჽამის მეოჽე ეაპზე, სამოქალაქო სექოჽის ანალოგიუჽად, C ჰეპაიით დაავადებული ყველა
პაიმაჽი ეაპობჽივად ჩაეჽთვება პჽოგჽამით გათვალისინებულ
ანივიჽუსულ მკუჽნალობაში, განუჽჩევლად ღვიძლის ფიბჽოზის
(დაზიანების) ხაჽისხისა.
2014-2016 ლის დეკემბჽის მდგომაჽეობით, C ჰეპაიის მკუჽნალობის პჽოგჽამის ფაჽგლებში სულ:
9 სკჽინინგი ჩაუაჽდა
19759 პაიმაჽს
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tients a unique opportunity, by making new anti-tuberculosis medications available for prisoners, which has led to a rapid decrease in
the number of TB patients and is well reflected in the statistics.

9 In 2012, total of 674 cases of Tuberculosis have been registered by
the penitentiary system. 457 were new cases of tuberculosis.
2013 – total of 228 cases, including 99 new cases;
2014 – total of 145 cases, including 66 new cases;
2015 – total of 115, including 51 new cases;
2016 – total of 83 cases, including 42 new cases;

9 Both inpatient medical centers (No. 18 prison hospital and No.
19 Tuberculosis Treatment and Rehabilitation Center) have been
granted permission to operate in compliance with the requirement
of the public healthcare;

9

A primary healthcare model has been introduced in the penitentiary system of Georgia;

9 The Ministry of Corrections made mental health care and psychiatric services a priority in the prison healthcare system; 1. A Psychiatric Unit operates at the central prison hospital; 2. Primary
healthcare personnel of the mental healthcare unit were given a
special training on the methods of creating and maintain a healthy
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9 მკუჽნალობაში ჩაჽთულია
800 მეი პაიმაჽი
9 მკუჽნალობა დაასჽულა
573-მა პაიმაჽმა
მიმდინაჽე ლის ბოლომდე მკუჽნალობის კუჽსში ჩაჽთული იქნება
1000-ზე მეი პა იენი.
9პენიენ იუჽ სისემაში, აივ/ინფექ ია-შიდსით დაავადებული 100
პა იენს ანიჽეჽოვიჽუსული მკუჽნალობის კუჽსი უაჽდება.
აივ/შიდსზე კონსულიჽების, ესიჽებისა და მკუჽნალობის მხჽივ,
უნივეჽსალუჽი ხელმისავდომობა აჽის და ული.
9საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის მინისჽის და
საქაჽთველოს შჽომის, ჯანმჽთელობისა და სო იალუჽი და ვის
მინისჽის ეჽთობლივი ბჽძანებით, პაიმჽობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაესებულებებში ოპიოიდებზე დამოკიდებული პიჽებისთვის დამკი და ჩანა ვლებითი მკუჽნალობის პჽოგჽამების
განხოჽ იელების ესი. პჽოგჽამის ფაჽგლებში ნაჽკოიკულ ნივთიეჽებებზე დამოკიდებულ პაიმჽებს საშუალება ეძლევათ შესაბამისი მკუჽნალობით ისაჽგებლონ.
92016 ლის მიმდინაჽე პეჽიოდის მონა ემებით, სამოქალაქო სექოჽში - 3544, ხოლო პენიენ იუჽი სისემის სამკუჽნალო დაე-
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environment for patients. 3. The Ministry of Corrections has set up
multidisciplinary teams of psychiatrists, psychologists, narcologists
and neurologists. Based on the medical records and interviews with
the beneficiaries, the multidisciplinary team develops individually
tailored recommendations and intervention plans, which are coordinated with medical and non-medical personnel of the facility, as
well as the Medical Department, where appropriate. Multidisciplinary approach is practiced in all correctional facilities;

9 In 2016, the Ministry of Corrections of Georgia and the Ministry of
Labor, Health and Social Affairs issued a joint decree, which sets
sanitary and food standards for prisoners. The new standards stipulate 12 different diets for groups of prisoners with various needs.
The Ministry provided accused/inmates with three meals a day.

9 Migrant (non-Georgian) prisoners can have access to information,
mainly medical care related information, in 10 different languages.

9 The above-mentioned reforms and improved healthcare services
have led to a significant decrease in prisoner mortality: from 144
cases in 2010, to 27 cases in 2014. The standard prisoner mortality
rate per 10,000 prisoners decreased from 63 to 27 in 2012-2014.

9 The Ministry of Corrections is gradually repairing medical units of
the correctional facilities. No.6, Medical Units at the following correctional facilities have already been rehabilitated: N6, N5, N16,
N2; N8; N17;

9 The Ministry of Corrections plans to provide all correctional facilities
with standard central sterilization equipment. The following correctional facilities have already been equipped with central sterilization systems: N2, N5, N6, N8, N16, N17; -

9 In the framework of a grant agreement between the Ministry of Corrections and the Council of Europe, medical units of the penitentiary
system have been equipped with the modern medical equipment,
which enables medical personnel to carry out ultrasonography, Xray examination and dental radiography of inmates at correctional
facilities;

9 Medical unit at N18 correctional facility is equipped with mini oxygen plant, which continually supplies the facility with oxygen in a
safe manner. The oxygen mini plant was procured in the framework
of the grant agreement between the Ministry of Corrections and the
Council of Europe;

9 In accordance with the relevant standards, correctional facilities
have pharmacies that are supplied with primary medications indi125

სებულებებში - 2171 ბჽალდებული/მსჯავჽდებული იქნა გადაყვანილი;
9მსჯავჽდებულთა/ბჽალდებულთა სამედი ინო საჭიჽოებების უზჽუნველყოფის მიზნით, პენიენ იუჽ სისემას სამოქალაქო სექოჽის სხვადასხვა პჽოფილის 53 ექიმ-კონსულანი და 45 კლინიკა
ემსახუჽება;
9ევჽოპის საბჭოს დახმაჽებით პენიენ იუჽ სისემაში სამედი ინო
მომსახუჽების ხაჽისხის მაჽთვის კონ ეპუალუჽ დოკუმენზე მუშაობა მიმდინაჽეობს;
9პენიენ იუჽი ჯანდა ვის ეთიკის კოდექსის სჽულყოფისთვის საეჽთაშოჽისო და ადგილობჽივი ექსპეჽები მუშაობენ. ეთიკის კოდექსი საეჽთაშოჽისოდ აღიაჽებულ პჽინ იპებს, სანდაჽებსა და
ევჽოპულ პჽაქიკას ეფუძნება, ჽომელი იხის ჯანდა ვაში ჩაჽთული სამედი ინო პეჽსონალის მუშაობისთვის უმნიშვნელოვანესია;
92013 ლიდან პენიენ იუჽ სისემაში საპილოე ჽეჟიმში დაიყო
და ეაპობჽივად, ყველა პენიენ იუჽი დაესებულება მოი ვა სუი იდის პჽევენ იის პჽოგჽამამ. სასჯელაღსჽულებისა და პჽობაიის მინისჽის, კახა კახიშვილის ბჽძანების თანახმად, აღნიშნული
პჽოგჽამა ოფი იალუჽად 2016 ლის თებეჽვალში დამკი და,
სუი იდის პჽევენ იის პჽოგჽამის პილოიჽების ფაჽლგებში სუ126

cated in the healthcare protocol of the penitentiary system;

9 Management of medical waste in the penitentiary system is executed in accordance with state regulations. Medical units are
equipped with special zones for temporary safe storage of medical
waste. Disposal and recycling of the medical waste is carried out by
a relevant licensed company.

9 Since 2016, treatment of Hepatitis C in the penitentiary system is
carried out with hepatitis C medicine known as HARVONI®. From
August 2015, patients with hepatitis C received treatment with another medicine known as – Sofosbuvir. At this stage, 15 prisoners
are undergoing hepatitis C treatment. In the second stage of the
program, all prisoners will be gradually involved in the Hepatitis C
antiviral treatment program, regardless of the degree of liver fibrosis.

9 According to statistics from 2014-2016 (December):
•

19 759 inmates were involved in screening;

•

800 inmates participated in antiviral treatment;

•

573 inmate successfully completed the recovery treatment;

9 100 inmates with HIV/AIDS are undergoing antiretroviral treatment.
Consultation, testing and treatment for HIV/AIDS is accessable for
every inmate.

9 The Ministry of Corrections of Georgia and the Ministry of Labor,
Health and Social Affairs issued a joint decree, which stipulates the
procedures of implementing substitution treatment program for
opioid dependent inmates. In the framework of the program, opioid
dependent patients have access to relevant treatment.

9 Not a single case of TB mortality has been registered in the penitentiary system in the past three years. According to statistics from
July 2016, 82 patients are undergoing tuberculosis treatment.

9 In 2016, 3,544 inmates received treatment at public medical facilities and 2,171 inmates received treatment in medical facilities of
the penitentiary system;

9 Total of 53 different medical specialists and 47 medical centers of
the public sector provide services to inmates in the penitentiary
system;

9 The penitentiary system of Georgia, with active support of the
Council of Europe, is working on a conceptual document regarding
the quality of medical care in prisons;
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ი იდუჽი კჽიზისიდან 164 ბენეფი იაჽი გამოიყვანეს, ამ ეაპზე კი
პჽოგჽამაში 121 ბენეფი იაჽია ჩაჽთული. სუი იდის პჽევენ იის
პჽოგჽამის მიზანია საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოს პენიენ იუჽ დაესებულებებში სუი იდის ჽისკის მქონე ბჽალდებულთა/მსჯავჽდებულთა იდენიფი იჽება, მათთვის მულიდის იპლინუჽი დახმაჽების საჭიჽოების განსაზღვჽა,
საჭიჽოების შემთხვევაში შესაბამისი პჽოფესიის მქონე სპე იალისებისგან შემდგაჽი ჯგუფის მიეჽ თითოეული ბჽალდებული/
მსჯავჽდებულისთვის ინდივიდუალუჽი გეგმის შემუშავება და მისი
განხოჽ იელება. ბჽალდებულების/მსჯავჽდებულების სუი იდის
ჽისკების მიხედვით იდენიფი იჽებას მულიდის იპლინუჽი ჯგუფი
ახოჽ იელებს, ჽომელში სპე იალუჽად გადამზადებული სამედიინო პეჽსონალი, ფსიქოლოგები, დაესებულების სამაჽთლებჽივი
ჽეჟიმის და უსაფჽთხოების განყოფილების თანამშჽომლები, ასევე,
სო იალუჽი მუშაკები აჽიან. ბჽალდებულების/მსჯავჽდებულების
სუი იდის პჽოგჽამაში ჩაჽთვის შესახებ გადაყვეილებას ფსიქოლოგი ან ექიმი-ფსიქიაჽი იღებს.
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9 International and local experts are involved in the improvement
of the prison healthcare code of ethics. The code of ethic is based
on internationally recognized principle and standard and also the
European practice. This is particularly important for the medical
personnel involved in the prison healthcare.

9 Suicide Prevention Program- Suicide prevention program is available in every correctional facility. In February 2016, the Minister
of Corrections – Kakha Kakhishvili issued a decree to approve the
suicide prevention program officially. The suicide prevention program has been implemented as a pilot project since December
2013. Total of 164 beneficiaries have been successfully rescued
from suicide crisis in the framework of the suicide prevention pilot
program. The purpose of the suicide prevention program is to identify inmates with suicide risks, to determine the need for multidisciplinary assistance, to develop and implement individual plans for
inmates, if required. Suicide risk assessment of inmates is carried
out by the multidisciplinary team, which is comprised of: medical
personnel, psychologists, regime and security personnel of the facility and also social workers. All of the afore-mentioned employees
have received special training in suicide prevention. The decision
on whether or not an inmate requires suicide prevention program
is made by a psychologist or a psychiatrist.

პენიენ იუჽი
დაესებულების აფთიაქი
Pharmacy at penitentiary
establishment
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სასწავლო ცენტრი – ზრუნვა
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის
ამაღლებაზე
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სასავლო
ენჽის მიზანს
აჽმოადგენს სამინისჽოს სისემაში მიმდინაჽე სამაჽთლებჽივი
ჽეფოჽმის ხელშეყობა, სამინისჽოს სისემაში დასაქმებული საჯაჽო
მოხელეების, პეჽსონალის ან დასაქმების სუჽვილის მქონე პიჽთა
მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკა იის ამაღლება.
9 2014 ლის 6 იანვჽიდან სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის
სასავლო ენჽმა განახლებული ინფჽასჽუქუჽით დაიყო
ფუნქ იონიჽება. ჽეაბილიიჽებული შენობა უზჽუნველყოფს კომფოჽულ გაჽემოს სასავლო პჽო ესისა და დასვენებისათვის;
9 ინფჽასჽუქუჽის განახლებამ ჽენინგების მონაილეთათვის
ხელმისავდომი გახადა ღია და დახუჽული სპოჽული დაჽბაზები,
ჽომლები
აღჭუჽვილია შესაბამისი სპოჽული ინვენაჽით.
ჽენინგის პჽაქიკული ნაილის ეფექიანად ჩააჽებისთვის
სასავლო ენჽში იმიიჽებული საკნები განახლდა, ჽეგიონებიდან
ჩამოსული მონაილეებისთვის კეთილმოეყო სასუმჽო ოთახები;
9 2012 ლის ოქომბჽიდან 2016 ლის 1 დეკემბჽამდე სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სასავლო ენჽში მომზადება/გადამზადება გაიაჽა სისემაში მომუშავე და სისემასთან კავშიჽში
მყოფმა 11499-მა მსმენელმა;
9 ევჽოპის კავშიჽისა და ევჽოპის საბჭოს პჽოექის – „ადამიანის
უფლებები იხეებსა და დახუჽული იპის სხვა დაესებულებებში“ ფაჽგლებში, „ევჽოპული იხის ესების“ ეჽთ-ეჽთი თანაავოჽის,
ჟეჽაჽ დე იონგის მონაილეობით მომზადდა პაიმჽობისა და
თავისუფლების აღკვეთის დაესებულებებში სამაჽთლებჽივი ჽეჟიმის განყოფილების თანამშჽომელთა მომზადების გჽძელვადიანი
სასავლო კუჽსი (6 თვე/872 საათი). აღნიშნული სასავლო პჽოგჽამის მიხედვით, ამ ეაპისთვის მომზადება გაიაჽა ოჽმა ჯგუფმა;
9 სასავლო ენჽი თანამშჽომლობს სხვადასხვა საეჽთაშოჽისო
ოჽგანიზა იასთან, ჽა დადებითად აისახება სასავლო ენჽის
მუშაობის ხაჽისხსა და ეფექიანობაზე. სასავლო ენჽს, ასევე, აქიუჽი თანამშჽომლობა აქვს ევჽოკავშიჽთან, ევჽოპის
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THE PENITENTIARY AND PROBATION TRAINING
CENTRE (PPTC) – UPGRADING SKILLS AND
QUALIFICATION OF THE EMPLOYEES
The Penitentiary and Probation Training serves as the Legal Entity of
Public Law operating within the sphere of administration of the Ministry of Corrections of Georgia, the aim of which is to support the legislative reform taking place within the Ministry system, training, retraining and raising of qualification of public servants employed within the
Ministry system.

9 The Penitentiary and Probation Training Centre re-opened on 6 January 2014 with renewed infrastructure. The rehabilitated building
of the training centre provides comfortable environment for studying and recreation.

9 After the renewal of infrastructure, participants of the training centre have access to an outdoor sports field and an indoor gym that
are equipped with proper sports infrastructure. In order to make
the practical part of the training more effective, the training centre has renewed simulated cells and arranged guest rooms for the
trainees from various regions of Georgia.

9 Total of 11499 trainees engaged in various training/retraining programmes in the period between October 2012 and December 1st,
2016.

9 in the framework of the European Union and the Council of Europe
Project ‘Human Rights in Prisons and Other Closed Institutions’ and
with active participation of the co-author of ‘The European Prison
Rules’ – Gerard de Jong a long-term (6 months/872 hours) training
course has been put together for the legal regime personnel of the
penitentiary institutions. Two groups have already completed the
long-term training programme.

9 The training centre cooperates with various international organizations, which has a positive impact on the quality and effectiveness
of the training programmes. The Penitentiary and Probation Training Centre has established a close cooperation with the following
international organizations: the European Union, the Council of Europe, the US Embassy in Georgia, the German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ), the United Nations Children’s
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საბჭოსთან, ამეჽიკის საელჩოსთან, საეჽთაშოჽისო სამაჽთლებჽივი თანამშჽომლობის გეჽმანულ ფონდთან (IRZ), გაეჽოს
ბავშვთა ფონდთან (UNISEF) და სხვა ოჽგანიზა იებთან. მათთან
თანამშჽომლობით განახლდა და მომზადდა აჽაეჽთი სასავლო
პჽოგჽამა.
9 სასავლო ენჽმა საეჽთაშოჽისო სამაჽთლებჽივი თანამშჽომლობის გეჽმანული ფონდის (IRZ) და ამეჽიკის შეეჽთებული შაების სახელმიფო დეპაჽამენის ფედეჽალუჽი დახმაჽების პჽოექის მხაჽდაჭეჽით, საფუძველი ჩაუყაჽა მენოჽინგის ინსიუის
დანეჽგვას სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სისემაში, მომზადდა კონ ეფ ია, სახელმძღვანელო და სასავლო პჽოგჽამა
მენოჽთათვის, ჽომელი გადაე ათ სასჯელაღსჽულებისა და
პჽობა იის სეჽიფი იჽებულ მენოჽებს.
9 ამეჽიკის შეეჽთებული შაების სახელმიფო დეპაჽამენის
ფედეჽალუჽი დახმაჽების პჽოექის ფაჽგლებში – „პჽობა იის
მენოჽინგის სისემის ჩამოყალიბება“, ავოჽთა კოლექივთან
ეჽთად მომზადდა „მენოჽინგის სახელმძღვანელო“.
9 სასჯელაღსჽულების დაესებულების ფსიქოლოგებთან ჩააჽებული გამოკითხვისას, ფსიქოლოგების მიეჽ დასახელებულ თემებზე

სასჯელაღსჽულებისა
და პჽობა იის სასავლო
ენჽში გადამზადება
გაიაჽა 11499-მა
მსმენელმა
11499 trainees engaged in
various retraining programmes provided by the
Penitentiary and Probation
Training Centre
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Fund (UNISEF) and others. The training centre has developed many
new programmes and renewed the old training programmes in cooperation with these international organizations.

9 With the support of the German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ) and the US State Department Federal Assistance Project (INL), the Training Center developed a mentoring
programme for the penitentiary and probation system. The PPTC
provided the certified mentors of the penitentiary and probation
system with the new concept, training program and materials for
the mentoring program.

9 In the framework of the US State Department Federal Assistance
Project, the training centre in cooperation with the developers of
the ‘Probation Mentoring System’ put together ‘mentoring guideline’.

9 Based on the recommendations of the penitentiary system psychologists the training centre developed a new training programme.
The Penitentiary and Probation Training Centre conducted a threestage re-training programme for penitentiary psychologists. The
training programme is focused on the teaching of psychotherapeutic methods.

საეჽთაშოჽისო
ოჽგანიზა იებთან
თანამშჽომლობით
აჽაეჽთი სასავლო
პჽოგჽამა მომზადდა
A large number of training
programmes have been
developed in cooperation
with international organizations
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შეიქმნა სასავლო პჽოგჽამები. შედგა სასჯელაღსჽულების დაესებულების ფსიქოლოგების ფსიქოთეჽაპიულ მეთოდებში გადამზადების ექვსეაპიანი კუჽსი;

სასჯელაღსჽულებისა და
პჽობა იის სასავლო
ენჽი
The Penitentiary and
Probation Training Centre
(PPTC)
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9 2016 ელს სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სასავლო
ენჽში მიმდინაჽეობს პაიმჽობისა და თავისუფლების აღკვეთის
აღსჽულების სისემის ოჽგანოს იმ მოსამსახუჽეთა გადამზადება,
ჽომლები
სამინისჽოს სისემაში შემავალი სახელმიფო
საქვეუყებო დაესებულების – სასჯელაღსჽულების დეპაჽამენის
ლიკვიდა იის შემდეგ მუშაობას პენიენ იუჽ სამსახუჽში განაგჽძობენ და მათი თანამდებობებისათვის სეჽიფიკაი მოითხოვება.
პჽო ესი დაიყო 2015 ლის დეკემბეჽში და უნდა დასჽულდეს
2017 ლის 1 იანვჽამდე;
9 2015-2016 ლის 11 თვის მონა ემებით, სეჽიფი იჽების
პჽო ესში მონაილეობა მიიღო – 2165-მა მოქმედმა მოსამსახუჽემ;

9 In 2016, the Penitentiary and Probation Training Centre organized
retraining programme for the employees of the former sub-agency
of the Ministry of Correction– the Penitentiary Department. After
the abolishment of the sub-agency, the employees are required
to undergo retraining in order to acquire relevant job certificates.
This process started in December 2015 and is scheduled to end on
1 January 2017.

9 2165 active personnel members participated in the certification
programme according to eleven-month record in 2015 -2016.

9 In 2016, the Penitentiary and Probation Training Centre launched
basic and compulsory professional training programme for the employees, who are hired for a trial period.

9 According to the eleven-month data of the current year, 300 employees, hired for a trial period, have already completed the basic
training course and 279 of them have also completed special professional training course as well.

9 Along with other theoretic and practical subjects, the certification
programme pays particular attention to the prevention of torture
and other inhuman and degrading treatment of prisoners. The certification programme focuses on teaching human rights and liberties. The certification programme also includes the teaching of
pedagogy and psychology for those penitentiary employees, who
work with juvenile convicts.

9 In addition to theoretical and practical studies, the Penitentiary
and Probation Training Centre actively uses training films depicting
torture and other inhuman and degrading treatment of the prisoners. These documentary materials include ‘Prevention of Torture
and Inhuman Treatment in Penitentiary Institutions” – film made
with the support of the joint project of the European Union and the
Council of Europe “Promotion of Human Rights and Health Care in
Prisons and Other Closed Facilities in Georgia”.

9 In the framework of the EU and CoE joint project “Promotion of Human Rights and Health Care in Prisons and Other Closed Facilities
in Georgia”, the PPTC organized trainings for the special penitentiary personnel on the following topics: crime acknowledgement for
adult prisoners, prevention of suicide; the PPTC has concluded a
cascade series of trainings that began in 2015 and will be finished
by the first half of the 2017 year.
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9 2016 ელს დაიყო თანამდებობაზე გამოსა დელი ვადით დანიშნული მოსამსახუჽეების პიჽველადი და სავალდებულო სპე იალუჽი პჽოფესიული მომზადება;
9 მიმდინაჽე ლის 11 თვის მონა ემებით, პიჽველადი მომზადების
სასავლო კუჽსი გაიაჽა 300-მა გამოსა დელი ვადით დანიშნულმა
მოსამსახუჽემ, ჽომელთაგან 279-მა უკვე გაიაჽა სპე იალუჽი პჽოფესიული მომზადების (სასავლო) კუჽსი;
9 სეჽიფი იჽების პჽო ესში სხვა თეოჽიულ და პჽაქიკულ საკითხებთან ეჽთად მნიშვნელოვანი ყუჽადღება ეთმობა საგანმანათლებლო პჽოგჽამებში ამებისა და სხვა აჽასათანადო,
ღიჽსების შემლახავი მოპყჽობის საკითხების ჩაჽთვას, ადამიანის
უფლებებისა და თავისუფლებების სავლებას, ხოლო იმ მოსამსახუჽეებისათვის, ჽომელთა აჽასჽულლოვან ბჽალდებულთან/მსჯავჽდებულთან მოუევთ მუშაობა, პედაგოგიკისა
და
ფსიქოლოგიის სავლებას;
9 სასავლო ენჽი თეოჽიული და პჽაქიკული სავლების გაჽდა,
აქიუჽად იყენებს სასავლო ფილმებს, მათ შოჽის ევჽოკავშიჽისა
და ევჽოსაბჭოს ეჽთობლივი პჽოექის – „ადამიანის უფლებები
და ჯანდა ვა საქაჽთველოს
იხეებსა და დახუჽული იპის
სხვა დაესებულებებში“ მხაჽდაჭეჽით გადაღებულ ფილმს –
„ამებისა და აჽაადამიანუჽი მოპყჽობის პჽევენ ია პენიენ იუჽ
დაესებულებაში“;
9 ევჽოკავშიჽისა და ევჽოსაბჭოს ეჽთობლივ პჽოექთან – „ადამიანის უფლებები იხეებსა და დახუჽული იპის სხვა დაესებულებებში”
თანამშჽომლობის ფაჽგლებში, სპე იალუჽი პენიენ იუჽი სამსახუჽის მოსამსახუჽეებისათვის განხოჽ იელდა ჽენინგები თემებზე: დანაშაულის გა ნობიეჽება ზჽდასჽულთათვის; სუი იდის
პჽევენ ია; 2015 ელს დაყებული კასკადუჽი ჽენინგების სეჽია
2017 ლის პიჽველ ნახევაჽში დასჽულდება.
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გჽძელვადიანი სასავლო
პჽოგჽამა-პიჽველადი
სამედი ინო დახმაჽება
Long-term training programme – First aid
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საერთაშორისო ურთიერთობები
ევჽოპის კავშიჽი (EU)
9 ევჽოკავშიჽთან საქაჽთველოს ასო იჽების შეთანხმების მნიშვნელობიდან გამომდინაჽე, განსაკუთჽებული ყუჽადღება ექ ევა ასო იჽების დღის ესჽიგითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისინებულ სამინისჽოს კომპეენ იაში შემავალი ღონისძიებების
აჽმაებით იმპლემენა იას;
9 ევჽოკავშიჽი აქიუჽადაა ჩაჽთული საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულების სისემის ჽეფოჽმიჽების პჽო ესში. პიჽდაპიჽი
საბიუჯეო დახმაჽების გაჽდა, უმნიშვნელოვანესია ევჽოკავშიჽის
პჽოექი – „სისხლის სამაჽთლის მაჽთლმსაჯულების სისემის
ჽეფოჽმის მხაჽდაჭეჽა საქაჽთველოში“. სამინისჽო აქიუჽად
აჽის ჩაჽთული ჽეფოჽმის ფაჽგლებში შემუშავებული სჽაეგიისა
და სექოჽული სამოქმედო გეგმების განხოჽ იელებაში;
9 ევჽოკავშიჽის დაფინანსებით, 2016 ლის ოქომბჽიდან
დაიყო ახალი პჽოექი, ჽომელი პენიენ იუჽი და პჽობა იის
სასჯელაღსჽულებისა და
პჽობა იის სამინისჽოს
დელეგა ია აშშ-ში
ვისკონსინის შაის
სასჯელაღსჽულების
დეპაჽამენის
ხელმძღვანელობასთან
შეხვედჽაზე
A delegation from the
Ministry of Corrections
held a meeting with the
administration of the
Wisconsin Department of
Corrections. The meeting
was held in the United
States.
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INTERNATIONAL RELATIONS
European Union
9 In the view of importance of Georgia’s Association Agreement with
the European Union, the Ministry of Corrections of Georgia gives
high priority to the successful implementation of actions foreseen
by the agenda and action plan of the association agreement that
fall within the competence of the Ministry.

9 The European Union is actively involved in reforms of the penitentiary system of Georgia. In addition to the direct budgetary funding, the EU project ‘Support to the Reform of the Criminal Justice
System in Georgia’ is of utmost importance for the country. The
Ministry of Corrections is directly engaged in the implementation of
the strategy and sectoral action plan within the framework of the
reforms.

9 In September 2016, the European Union launched a new (30
months) program to provide expert support for penitentiary and
probation systems.
კახა კახიშვილის შეხვედჽა
სჽასბუჽგში ევჽოპის
საბჭოს გენეჽალუჽ მდივან
ოჽბიოჽნ იაგლანდთან
Kakha Kakhishvili meets
Secretary General of the
Council of Europe – Mr.
Thorbjorn Jagland in Strasbourg
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სფეჽოების ინსიუ იუჽ გაძლიეჽებასა და პაიმაჽთა პიჽობების
გაუმჯობესებას ითვალისინებს;
9 2016 ელს გაგჽძელდა აჽასამთავჽობო ოჽგანიზა იების საგჽანო პჽოექების დაფინანსება მსჯავჽდებულთა ჽეაბილია იაჽესო იალიზა იის მიმაჽთულებით;
9 ევჽოკავშიჽის ინსჽუმენის TAIEX-ის პჽოგჽამის ფაჽგლებში,
საუკეთესო გამო დილების უჽთიეჽთგაზიაჽების მიზნით, ხოჽიელდება სამინისჽოს თანამშჽომლების ჽეგულაჽული სასავლო
ვიზიები ევჽოკავშიჽის სახელმიფოებში;
9 უმნიშვნელოვანესია ევჽოკავშიჽის დახმაჽება პენიენ იუჽი ჯანდა ვისა და პენიენ იუჽ დაესებულებებში სამედი ინო აპაჽაუჽის
განახლება/აღჭუჽვის მხჽივ.

ევჽოპის საბჭო (COE)
9 ევჽოსაბჭოსთან თანამშჽომლობის ფაჽგლებში, აჽმაებით განხოჽ იელდა ევჽოკავშიჽისა და ევჽოპის საბჭოს ეჽთობლივი
პჽოექი „ადამიანის უფლებები და ჯანდა ვა იხეებსა და დახუჽული
იპის სხვა დაესებულებებში“. პჽოექი ხოჽ იელდებოდა საქაჽთველოსთვის ევჽოპის საბჭოს 2013-2015 ლების სამოქმედო
გეგმის ფაჽგლებში და მიზნად ისახავდა ადამიანის უფლებების
და ვის მექანიზმების გაძლიეჽებას, ჯანდა ვის გაუმჯობესებას
(მათ შოჽის, ფსიქიკუჽი ჯანმჽთელობის და ვა) და პენიენ იუჽი
საქაჽთველოს
სასჯელაღსჽულებისა და
პჽობა იის სამინისჽოსა
და თუჽქეთის იუსი იის
სამინისჽოს შოჽის
თანამშჽომლობის
მემოჽანდუმი გაფოჽმდა
A memorandum of
understanding was signed
between the Ministry
of Corrections and the
Ministry of Justice of Turkey
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9 In 2016, the European Union will continue to fund projects by NGOs
promoting inmate rehabilitation and resocialization in Georgia.

9 In the framework of the EU Technical Assistance and Information
Exchange program, the personnel of the Ministry of Corrections
and Probation of Georgia can share best practices during study visits to the EU member states;

9 The EU has played key role in upgrading medical equipment at prisons and substantially improving penitentiary healthcare;

The Council of Europe (COE)
9 Successful implementation of the European Union and the Council
of Europe joint project ‘Promotion of Human Rights & Health Care
in Prisons and Other Closed Facilities in Georgia’. The project was
implemented in the framework of the 2013-2015 CoE action plan
for Georgia. The goal of the project was to enhance mechanisms
for protection of human rights, to improve the healthcare (including
mental health protection) and to bring the penitentiary healthcare
system closer to the European standards. In light of the positive
results, the project activities will continue in 2016.

9 In the framework of the CoE program cooperation with Georgia, the
Ministry of Corrections of Georgia was actively involved in the implementation of the regional project – ‘Criminal Justice Responses
to Prison Overcrowding’.

აშშ-ის სახელმიფო
მდივნის თანაშემის
მოადგილე ჯეიმს
ვოლში N16 დაბალი
ჽისკის პენიენ იუჽ
დაესებულებაში
The Deputy Assistant
Secretary of State – James
A. Walch visits the Low-risk
Correctional Facility No. 16
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კახა კახიშვილმა აშშ-ის
ნაჽკოიკებთან ბჽძოლისა
და კანონის აღსჽულების
საეჽთაშოჽისო ბიუჽოს
(INL) პჽოგჽამის
ხელმძღვანელი ჽეისი
ნიუველი აჽმაებული
თანამშჽომლობისა
და მხაჽდაჭეჽისთვის
მადლობის სიგელით
დააჯილდოვა
Minister of Corrections
of Georgia – Mr. Kakha
Kakhishvili presented the
International Narcotics and
Law Enforcement Program
(INL) Director – Ms. Tracey
Newell with a certificate
of appreciation for her
cooperation and support of
the penitentiary system of
Georgia

დაესებულებების ევჽოპულ სანდაჽებთან შესაბამისობაში მოყვანას. პოზიიუჽი შედეგებიდან გამომდინაჽე, 2016 ელს პჽოექი
გაგჽძელდა;
9 სამინისჽო აქიუჽად იყო ჩაჽთული ევჽოპის საბჭოს პჽოგჽამული
თანამშჽომლობის ფაჽგლებში მიმდინაჽე ჽეგიონულ პჽოექში
– „სისხლის სამაჽთლის ჽეაგიჽება იხეებში გადავიჽთულობის
პჽობლემასთან დაკავშიჽებით”.

აშშ-ის ნაჽკოიკებთან ბჽძოლისა და კანონის აღსჽულების
საეჽთაშოჽისო ბიუჽო (INL)
9 2014 ელს სამინისჽოსა და აშშ-ის ნაჽკოიკებისა და კანონის
აღსჽულების საეჽთაშოჽისო ბიუჽოს (INL) შოჽის გაფოჽმდა
უჽთიეჽთგაგების მემოჽანდუმი, ჽომლის ფაჽგლებში, აშშ-ის
მთავჽობამ ექნიკუჽი დახმაჽების პჽოგჽამისთვის 1 მილიონი აშშ
დოლაჽი გამოყო.
9 ჽეგულაჽულად ხოჽ იელდებოდა ოფი იალუჽი ვიზიები, სამუშაო
და საკონსულა იო შეხვედჽები. პენიენ იუჽი და პჽობა იის
სისემის ათობით თანამშჽომელი იმყოფებოდა ვისკონსინის შაის
სასჯელაღსჽულების სხვადასხვა დაესებულებებში სასავლო
ვიზიით, სადა ისინი ადგილზე გაე ნენ მოინავე პჽაქიკას და
კვალიფიკა ია აიმაღლეს.
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საქაჽთველოს
სასჯელაღსჽულებისა და
პჽობა იის მინისჽმა კახა
კახიშვილმა და უნგჽეთის
შინაგან საქმეთა მინისჽმა
სანდოჽ პინეჽმა უყებებს
შოჽის თანამშჽომლობის
გაღჽმავების
შესაძლებლობები
განიხილეს. საქაჽთველო
მსჯავჽდებულთა
დასაქმების საკითხში
უნგჽეთის გამო დილებას
გაიზიაჽებს

The US State Department’s Bureau of International

Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)
9 In 2014, the Ministry of Corrections signed a Memorandum of Understanding with the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. The US Government allocated $1 million for the
implementation of technical support program.

The Minister of Corrections
of Georgia – Mr. Kakha
Kakhishvili and the
Minister of Internal Affairs
of Hungary – Mr. Sandor
Pinter met to discuss the
possibilities of enhancing
cooperation between the
two agencies. Georgia
plans to take the example
of Hungary on the issue of
inmate employment

9 The Ministry of Corrections holds working and consultation meetings with the INL representative on a regular basis. Dozens of penitentiary and probation system employees traveled to the United
States on study visits and acquainted themselves with the best
practices of the correctional facilities in the state of Wisconsin.

9 The US Embassy in Georgia supports a joint program with the Ministry of Internal Affairs to create a unified fingerprint database. The
project includes procurement of relevant equipment and training of
personnel.

9 As of July 2016, the Ministry of Corrections Georgia, with active
support of the INL office, has launched a Culinary Arts Courses at
No.16 correctional facility.

9 In 2016, the Ministry of Corrections of Georgia signed a two-year
Memorandum on technical assistance in the following areas: inmate classification, management of correctional facilities, pre-trial
probation and so on.
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სასჯელაღსჽულებისა
და პჽობა იის
სამინისჽოს მოლდოვას
იუსი იის მინისჽის
პიჽველი მოადგილის,
ედუაჽდ სეჽბენკოს
ხელმძღვანელობით
დელეგა ია ევია.
კახა კახიშვილი
მოლდოვაში თავადა
იმყოფებოდა
The Ministry of Corrections
of Georgia hosted a
delegation from the
Ministry of Justice of
Moldova led by the first
Deputy Minister of Justice
– Mr. Eduard Serbenko.
Kakha Kakhishvili also
visited his Moldovan
colleague

9 აშშ-ის საელჩოს მხაჽდაჭეჽით ხოჽ იელდება ეჽთობლივი
პჽოექი შინაგან საქმეთა სამინისჽოსთან ეჽთად, ჽომელი
დაქილოსკოპიუჽი ეჽთიანი ბაზის შექმნას ითვალისინებს.
პჽოექის ფაჽგლებში დაგეგმილია შესაბამისი აღჭუჽვილობის
შეძენა და პეჽსონალის მომზადება.
9 2016 ლის ივლისიდან N16 პენიენ იუჽ დაესებულებაში INLის ხელშეყობით, ხოჽ იელდება პჽოფესიული კულინაჽიული
კუჽსების შემსავლელი პჽოგჽამა.
9 2016 ელს ხელი მოეეჽა უჽთიეჽთთანამშჽომლობის ახალ
მემოჽანდუმს, ჽომელი ითვალისინებს ექნიკუჽ დახმაჽებას
შემდეგ სფეჽოებში: მსჯავჽდებულთა კლასიფიკა ია, პენიენ იუჽი
დაესებულებების მაჽთვა, ინასასამაჽთლო პჽობა ია და ა.შ.

გაეჽოს ბავშვთა ფონდი (UNICEF)
9 აჽასჽულლოვანთა მაჽთლმსაჯულების სისემის ჽეფოჽმის
ფაჽგლებში, გაეჽოს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) მჭიდჽოდ
თანამშჽომლობს სამინისჽოსთან, პჽობა იისა და პენიენ იუჽ
სისემაში ბავშვთა უფლებების და ვის უზჽუნველყოფის მიზნით;
UNICEF-ის ჽეკომენდა იების საფუძველზე სამინისჽო აქიუჽად
მონაილეობდა „აჽასჽულლოვანთა მაჽთლმსაჯულების კოდექსის“ შემუშავების პჽო ესში. კოდექსი ძალაში შევიდა 2016 ლის 1
იანვჽიდან;
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The United Nations Children’s

Emergency Fund (UNICEF)
9 In the framework of reforms in the juvenile justice system and in
an effort to improve the rights of juveniles in the probation and
penitentiary system of Georgia, the UNICEF has established a close
cooperation with the Ministry. The Ministry was actively involved in
the elaboration of the Juvenile Justice Code based on the recommendations of the UNICEF. The new Juvenile Justice Code is in force
since 01 January 2016.

სასჯელაღსჽულებისა
და პჽობა იის მინისჽი
კახა კახიშვილი სომხეთის
პჽემიეჽ-მინისჽს შეხვდა
The Minister of Corrections
of Georgia – Mr. Kakha
Kakhishvili met with the
Prime Minister of Armenia

9 With the support of UNICEF, the Ministry has introduced a new
methodology for individual sentence planning for juvenile offenders. The ministry provided relevant training for juvenile social workers, psychologists, probation officers and other personnel participating in juvenile cases.

UN Women
9 In the framework of active cooperation with UN Women, the Ministry of Corrections organizes various meetings on a regular basis
and has developed an action plan in regard to female prisoners.

9 In 2015, the Ministry of Corrections completed a project, which involved close cooperation with the NGO Women’s club ‘Peoni’ and intensive working/informational meetings in regard to the United Na145

9 UNICEF-ის მხაჽდაჭეჽით, აჽასჽულლოვანთა დაესებულებაში
დანეჽგილია სასჯელის ინდივიდუალუჽი დაგეგმვის მეთოდოლოგია;
შესაბამისი მომზადება გაიაჽეს აჽასჽულლოვანთა საქმეებზე
მომუშავე სამინისჽოს სო იალუჽმა მუშაკებმა, ფსიქოლოგებმა,
პჽობა იის ოფი ჽებმა და შესაბამისმა პეჽსონალმა.

გაეჽო-ს ქალთა ოჽგანიზა ია (UN WOMEN)
9 გაეჽო-ს ქალთა ოჽგანიზა იასთან აქიუჽი თანამშჽომლობის
ფაჽგლებში, ჽეგულაჽულად აჽდება სხვადასხვა ფოჽმაის შეხვედჽები. მჭიდჽო თანამშჽომლობის ხაჽჯზე შემუშავდა სამინისჽოს
სამოქმედო გეგმა ქალ მსჯავჽდებულთა/ბჽალდებულთა მიმაჽთულებით.
9 2015 ელს დასჽულდა პჽოექის განხოჽ იელება, ჽომლის
ფაჽგლებში სამინისჽო აქიუჽად თანამშჽომლობდა აჽასამთავჽობო ოჽგანიზა ია „პეონთან“. პჽოექის ფაჽგლებში, ბანგკოკის ესების თაობაზე სამუშაო/ინფოჽმა იული შეხვედჽები
გაიმაჽთა და ქალთა დაესებულების თანამშჽომლებისთვის ჽენინგები ჩააჽდა.

შეხვედჽა საფჽანგეთის
ელჩთან
Meeting with the
Ambassador of France
to Georgia
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tions Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial
Measures for Women Offenders (‘the Bangkok Rules’). A special training was organized for the personnel of female correctional facility.

United Nations Development Program (UNDP)
9 On 16 March 2015, the Ministry of Corrections and the United Nations Development Program signed a project ‘Strengthening the capacities of the Ministry of Corrections and Probation of Georgia’. In
the framework of this project, the Ministry has developed the strategy and action plan for the development of the training center for
2015-2017. The project intends to provide training courses for the
entire personnel of the penitentiary system and the training center
of the Ministry. The Ministry has also developed a new electronic
system for certification.

9 In September 2016, the Ministry of Corrections has launched a new
project, which aims at improving capabilities of the training center
and facilitates re-training of the penitentiary department personnel.

International Committee of the Red Cross (ICRC)
9 As a result of a close cooperation between the Ministry of Corrections and the ICRC office in Georgia, the ministry was able to organize a number of family visits for inmates whose families live in the
occupied regions of Georgia.

სასჯელაღსჽულებისა
და პჽობა იის მინისჽი
კახა კახიშვილი დიდი
ბჽიანეთისა და
ჩჽდილოეთ იჽლანდიის
გაეჽთიანებული სამეფოს
ელჩს შეხვდა
The Minister of Corrections
of Georgia – Mr. Kakha
Kakhishvili met with the
Ambassador of the United
Kingdom of Great Britain
and Northen Ireland to
Georgia
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გაეჽო-ს განვითაჽების პჽოგჽამა (UNDP)
9 2015 ლის 16 მაჽს გაეჽოს განვითაჽების პჽოგჽამასა (UNDP) და
სამინისჽოს შოჽის ხელი მოეეჽა პჽოექს, „სასჯელაღსჽულებისა
და პჽობა იის სამინისჽოს ქმედუნაჽიანობის გაძლიეჽება“,
ჽომლის შედეგადა შემუშავდა „სასავლო ენჽის განვითაჽების
2015-2017 ლების სჽაეგია და სამოქმედო გეგმა, ჽომელი
ჽოგოჽ სასავლო ენჽის, ასევე, მთლიანად პენიენ იუჽი
სისემის თანამშჽომლებისთვის ჽენინგების ჩააჽებას ითვალისინებს. ასევე, დაინეჽგა სეჽიფი იჽების ახალი ელექჽონული
სისემა.
9 2016 ელს განხოჽ იელდა ახალი პჽოექი, ჽომელი
სამინისჽოს სასავლო ენჽის გაძლიეჽებასა და პენიენ იუჽი
დეპაჽამენის თანამშჽომლების გადამზადების ხელშეყობას
ითვალისინებს.

ითელი ჯვჽის საეჽთაშოჽისო კომიეი (ICRC)
9 სამინისჽოსა და საქაჽთველოში ითელი ჯვჽის (ICRC) კომიეის
აჽმომადგენლობის უჽთიეჽთთანამშჽომლობით განხოჽ იელდა
აჽაეჽთი საოჯახო ვიზიი იმ მსჯავჽდებულთათვის, ჽომელთა
ნათესავები საქაჽთველოს ოკუპიჽებულ ჽეგიონებში ხოვჽობენ.

გაეჽო-ს ლოლვილთა უმაღლესი კომისაჽიაი (UNHCR)
9 სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოსთან აქიუჽი თანამშჽომლობისა და კომუნიკა იის ფაჽგლებში, გაეჽო-ს
ლოლვილთა
უმაღლესი
კომისაჽიაის
(UNHCR)
აჽმომადგენლები სისემაუჽად აყობენ შეხვედჽებს სასჯელაღსჽულების დაესებულებებში განთავსებულ ლოლვილებთან და
ლოლვილთა უმაღლესი კომისაჽიაის მფაჽველობის ქვეშ მყოფ
სხვა პიჽებთან.

ოჽმხჽივი და მჽავალმხჽივი უჽთიეჽთობები
9 სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽო აქიუჽად თანამშჽომლობს მეზობელი ქვეყნებისა და ევჽოპული სახელმიფოების
პენიენ იუჽ სამსახუჽებთან, ოჽმხჽივი უჽთიეჽთობების გაღჽმავების, გამო დილებისა და მიღეული პჽოგჽესის გაზიაჽებისა და
ოჽმხჽივი მხაჽდაჭეჽის მიზნით.
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The United Nations High Commissioner for Refugees

(UNHCR)
9 In the framework of a close cooperation and communication with
the Ministry of Corrections the representatives of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) hold regular meetings with refugees and other persons under the UNHCR protection serving sentences in correctional facilities of Georgia.

Bilateral and multilateral relations
9 The Ministry of Corrections of Georgia actively cooperates with the
penitentiary and probation services of the EU member states and
neighbor countries to benefit from mutual sharing of experience
and achievements;

9 In 2016, the Ministry of Corrections became a full member of the European Organization of Prison and Correctional Services (EuroPris).
EuroPris aims to improve detention standards and practice in Europe. Georgia has been an associate member of EuroPris since 2013;

9 The Ministry of Corrections has signed a number of Memorandums
of Cooperation with relevant services of the following countries:
Latvia, the United States, Armenia and Turkey. The Ministry has
also futher developed established close partnership with Estonia,
Ukraine,Moldova, Bulgaria, Kirgizstan, Bosnia-Herzegovina, Romania, Belarus, Hungary and so on.

შეხვედჽა აჽასამთავჽობო
ოჽგანიზა იათა
აჽმომადგენლებთან.
The meeting with
representatives of the
Non-governmental
Organizations
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9 2016 ელს საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის
სამინისჽოს იხეებისა და გამასოჽებელი სეჽვისების ევჽოპული
ოჽგანიზა იის (Europris) სჽულფასოვანი ევჽის საუსი მიენიჭა.
იხეების ევჽოპული ოჽგანიზა ია ევჽოკავშიჽის ოჽგანოა, ჽომლის მიზანი ევჽოპის ქვეყნებში პაიმაჽთა ხოვჽების დონის გაუმჯობესებაა; საქაჽთველო ამ ოჽგანიზა იაში 2013 ლიდან ასო იჽებული ევჽის საუსით საჽგებლობდა.
9 სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოს დადებული აქვს
აჽაეჽთი უჽთიეჽთანამშჽომლობის მემოჽანდუმი სხვადასხვა ქვეყნის შესაბამის უყებებთან. კეჽძოდ, ლავიასთან, აშშ-თან, სომხეთთან და თუჽქეთთან. ასევე, გააქიუჽდა და განვითაჽდა საქმიანი
უჽთიეჽთობები ესონეთთან, უკჽაინასთან, მოლდოვასთან, ბულგაჽეთთან, ყიჽგიზეთთან, ბოსნია-ჰეჽ ოგოვინასთან, ჽუმინეთთან,
ბელოჽუსთან, უნგჽეთთან და სხვა ქვეყნებთან.

ევჽოკავშიჽისა
და ევჽოსაბჭოს
აჽმომადგენლები N 5
დაესებულებაში
The representatives of
the European Union and
Council of Europe at No.5
penitentiary establishment
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საქაჽთველოს
სასჯელაღსჽულებისა და
პჽობა იის სამინისჽოსა
და ლავიის იუსი იის
სამინისჽოს შოჽის
თანამშჽომლობის
მემოჽანდუმი გაფოჽმდა
The Ministry Corrections of Georgia and
the Ministry of Justice of
the Republic of Latvia
signed a memorandum
on cooperation

შეხვედჽა ესონეთის
იუსი იის მინისჽთან
Meeting with the Minister
of Justice of Estonia
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კახა კახიშვილი და ლატვიის იუსტიციის
მინისტრი საოკუპაციო ხაზთან

კახა კახიშვილი
საოკუპა იო ხაზთან
Kakha Kakhishvili
at the occupation line

საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის მინისჽი კახა
კახიშვილი და საქაჽთველოში ვიზიით მყოფი ლავიის იუსი იის
მინისჽი დზინაჽს ჽასნაჩსი დელეგა იის ევჽებთან ეჽთად, სოფელ
ხუჽვალეთში იმყოფებოდნენ, სადა საოკუპა იო ხაზთან აჽსებულ
ვითაჽებას ადგილზე გაე ნენ. მინისჽები მავთულხლაჽთებს მიღმა
დაჽჩენილ მოსახლეობასა
გაესაუბჽნენ და უშუალოდ მათგან
მოისმინეს ის პჽობლემები, ჽომლებსა ყოველდღიუჽად აყდებიან.
კახა კახიშვილმა ლავიის დელეგა იას საოკუპა იო ჽეჟიმის მიეჽ
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KAKHA KAKHISHVILI WITH LATVIAN JUSTICE
MINISTER AT THE OCCUPATION LINE

The Minister of Corrections of Georgia, Mr. Kakha Kakhishvili and the
Minister of Justice of the Republic of Latvia, Dzintars Rasnacs, along
with the members of the Latvian delegation, visited village Khurvaleti
to get information about current situation along the occupation line.
The population living behind the barbed wire fence shared with the
Ministers the daily problems they face.
Mr. Kakhishvili informed the members of the Latvian delegation about
the increased number of illegal detentions of the local population on
the basis of an alleged ‘illegal border crossing’ and also installment of
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მავთულხლაჽთების აღმაჽთვისა და ადგილობჽივი მოსახლეობის
დაკავების ფაქების გახშიჽების შესახებ ინფოჽმა ია მიაოდა.
საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის მინისჽის გან ხადებით, საოკუპა იო ხაზთან მდებაჽე სოფლებში საქაჽთველოს მეგობაჽი ქვეყნების აჽმომადგენლების ვიზიები, მათი მხჽიდან,
საეჽთაშოჽისოდ აღიაჽებულ საზღვჽებში ქვეყნის ეჽიოჽიული მთლიანობისა და სუვეჽენიეის მხაჽდაჭეჽის გამოხაულება და იმის ნიშანია,
ჽომ საქაჽთველოს ოკუპიჽებულ ეჽიოჽიებზე აჽსებულ ვითაჽებას
საეჽთაშოჽისო საზოგადოება ჽეგულაჽულად ადევნებს თვალყუჽს.
კახა კახიშვილის გან ხადებით, საქაჽთველო საეჽთაშოჽისო და
ადგილობჽივი ოჽგანიზა იებისა თუ პაჽნიოჽების დახმაჽებით
აქიუჽად იყენებს ყველა ინსჽუმენს, ჽა საბოლოოდ, ეჽიოჽიების
დეოკუპა იამდე მიგვიყვანს.
ლავიის იუსი იის მინისჽის დზინაჽს ჽასნაჩსის გან ხადებით,
ხინვალის ჽეგიონში საოკუპა იო ხაზთან აჽსებულ ვითაჽებაზე
ინფოჽმა იას მიავდის ჰააგის სისხლის სამაჽთლის საეჽთაშოჽისო
სასამაჽთლოს გენეჽალუჽ პჽოკუჽოჽს, ჽომელი
უახლოეს
მომავალში ლავიას ევევა. მისივე თქმით, აუ ილებელია, აღმოსავლეთ
პაჽნიოჽობის ევჽი ქვეყნების, საქაჽთველოს, უკჽაინისა და
მოლდოვას ეჽიოჽიული მთლიანობის უფჽო აქუჽად მხაჽდაჭეჽა,
ჽომელი ადჽე თუ გვიან, შედეგს გამოიღებს.
ლავიის ჽესპუბლიკის იუსი იის მინისჽი დზინაჽს ჽასნაჩსი
დელეგა იასთან ეჽთად, საქაჽთველოს სასჯელაღსჽულებისა და
პჽობა იის მინისჽის კახა კახიშვილის მოვევით ესუმჽა.
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new wire fences along the occupation line.
The Minister of Corrections stated that foreign delegation visits to the
villages located along the occupation line is an expression of support
for the territorial integrity and sovereignty of Georgia within its internationally recognized borders and shows that the international community keeps a close watch on the situation in the occupied territories
of Georgia.
Kakha Kakhishvili said that he is confident that with the support of the
international and local organizations and with the help of foreign partners Georgia will be able to de-occupy territories.
According to the Minister of Justice of Latvia, Dzintars Rasnacs about
the situation at the occupation line he will inform the Prosecutor General of the International Criminal Court in Hague, who is scheduled to
visit Latvia in the near future.
Mr.Rasnacs said that countries should demonstrate more support for
the territorial integrity of the Eastern Partnership states, mostly Georgia, Ukraine and Moldova, and finally, efforts will yield the desired results.
The Minister of Justice of the Republic of Latvia - Dzintars Rasnacs and
the Latvian delegation arrived in Georgia at the invitation of the Minister of Corrections, Mr. Kakha Kakhishvili.

ლავიის იუსი იის მინისჽი
საოკუპა იო ხაზთან
The Minister of Justice of
Lativia at the occupation line
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საქართველოს დიპლომატიურ მისიათა
ხელმძღვანელები N16 დაწესებულებაში
სასჯელაღსჽულების სისემაში გააჽებული მასშაბუჽი ჽეფოჽმებისა
და სიახლეების ადგილზე გა ნობის მიზნით, სასჯელაღსჽულებისა და
პჽობა იის მინისჽმა კახა კახიშვილმა საზღვაჽგაჽეთ საქაჽთველოს
დიპლომაიუჽ მისიათა ხელმძღვანელებსა და მედიის აჽმომადგენლებს
N16 დაბალი ჽისკის პენიენ იუჽ დაესებულებაში უმასპინძლა.
სუმჽებმა დაესებულების ეჽიოჽიაზე აჽსებული ინფჽასჽუქუჽა,
სა ხოვჽებელი და სასავლო ბლოკები, ბიბლიოთეკა, სასადილო, ასევე,
ხანგჽძლივი პაემნების ოთახები და სპოჽული დაჽბაზი დაათვალიეჽეს.
მინისჽმა ხაზგასმით აღნიშნა, ჽომ ინა ლებისგან განსხვავებით,
ამება და აჽასათანადო მოპყჽობა, ჽოგოჽ
იხის მაჽთვისა და
ჽეპჽესიული სისხლის სამაჽთლის მაჽთლმსაჯულების ინსჽუმენი,
აღაჽ გამოიყენება. ჽეფოჽმის შედეგად საგჽძნობლად შემ იჽდა
პაიმაჽთა საეჽთო ჽაოდენობა, ჽა ამნისიასა და საკანონმდებლო
ვლილებებთან ეჽთად, პიჽობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის
გააქიუჽების შედეგია.
კახა კახიშვილმა სუმჽებს დაესებულებაში აჽსებული საგანმანათლებლო და პჽოფესიული პჽოგჽამების შესახება მიაოდა ინფოჽმა ია.
მინისჽმა დაესებულებაში აჽსებულ კულინაჽიის პჽოფესიული
მომზადების პჽოგჽამის მნიშვნელობაზე ისაუბჽა, ჽომლის მიზანი
მსჯავჽდებულების ჽესო იალიზა ია-ჽეაბილია ია და განმეოჽებითი
დანაშაულის პჽევენ იაა.
სასჯელაღსჽულების სისემაში განხოჽ იელებული ჽეფოჽმების
მიზანი ადამიანის უფლებათა და ვის ხაჽისხის გაუმჯობესება, კანონის
უზენაესობის განმკი ება და სისემის საეჽთაშოჽისო სანდაჽებთან
მაქსიმალუჽი დაახლოებაა.
კახა კახიშვილმა
დიპლომაებს N16
დაესებულება
დაათვალიეჽებინა
Kakha Kakhishvili
hosts diplomats at
the Penitenatiary
Establishment No. 16
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HEADS OF GEORGIAN DIPLOMATIC MISSIONS VISIT
THE PENITENTIARY ESTABLISHMENT NO.16
The Minister of the Corrections – Mr. Kakha Kakhishvili invited heads of
Georgian Diplomatic Missions abroad and representatives of the media
to the low-risk penitentiary facility No. 16 in order to acquaint them
with large-scale reforms and innovations in the penitentiary system.
Guests were given a tour of the entire facility including residential
and training blocks, library, cafeteria, cottages for conjugal visits and
sports facilities.
The Minister emphasized that, unlike the previous years, torture and
other degrading treatment of inmates is no longer used as a tool for
managing prisons. Reforms lead to the decrease of prison population,
mainly due to amnesty and legislative changes, but also an active operation of the early release mechanism.
Kakha Kakhishvili informed the guests about education and vocational
programs at the correctional facility. The minister also talked about the
importance of culinary courses in promoting inmate re-socialization,
rehabilitation and prevention of a secondary crime.
Reforms in the penitentiary system aim at improving the quality of
human rights protection, strengthening of the rule of law and bringing
the Georgian penitentiary system closer to international standards.
კახა კახიშვილი: ამება და
აჽასათანადო მოპყჽობა,
ჽოგოჽ იხის მაჽთვის
ინსჽუმენი, აღაჽ
გამოიყენება
Kakha Kakhishvili: Torture and other degrading
treatment of inmates is no
longer the instrument of
prison management
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საკონსულტაციო საბჭო
სამინისჽოსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შოჽის ეფექიანი დიალოგის უზჽუნველსაყოფად
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის მინისჽის,
კახა კახიშვილის ბჽძანებით საკონსულა იო
საბჭო შეიქმნა.
საბჭო მინისჽის სათათბიჽო ოჽგანოა და იგი
სისემაში მიმდინაჽე ჽეფოჽმების გამჭვიჽვალობის, სამინისჽოს მუშაობის საჯაჽოობის,
საზოგადოების ჩაჽთულობის უზჽუნველყოფისა
და დემოკჽაიული პჽინ იპებით მაჽთვის მიზნით
ჩამოყალიბდა. სათათბიჽო ოჽგანოს მინისჽი
ხელმძღვანელობს. საბჭოში აჽასამთავჽობო
და საეჽთაშოჽისო ოჽგანიზა იების აჽმომადგენლები, ასევე, პენიენ იუჽი ან აჽასაპაიმჽო
სასჯელთა აღსჽულების სფეჽოს ექსპეჽები და
ადამიანის უფლებათა დამ ველები შედიან.
საკონსულა იო საბჭოს მთავაჽი ამო ანა სამინისჽოს განვითაჽების პოლიიკის შემუშავება,
ასევე, სჽაეგიის შექმნა და კონკჽეული ჽეკო-

მენდა იების განხილვაა. საკონსულა იო საბჭო
3 თვეში ეჽთხელ იკჽიბება, თუმ ა ევჽების
სუჽვილის შემთხვევაში, შესაძლოა, ჽიგგაჽეშე
შეხვედჽები დაიგეგმოს.
საკონსულა იო საბჭოს მუშაობა სასჯელაღსჽულების სისემის შემდგომი ჽეფოჽმიჽების,
დახვეისა და გაუმჯობესებისკენ აჽის მიმაჽთული.
საბჭოს ევჽები სასჯელაღსჽულების სისემის
განვითაჽებასთან დაკავშიჽებით ჽეკომენდა იებს
შეიმუშავებენ, ასევე, შეისავლიან სასჯელთა
აღსჽულების საეჽთაშოჽისო სანდაჽებსა და
უ ხოუჽ გამო დილებას. გაჽდა ამისა, სათათბიჽო
ოჽგანო სასჯელთა აღსჽულების სფეჽოში განხოჽ იელებული, მიმდინაჽე და დაგეგმილი
ჽეფოჽმების ანალიზს ახოჽ იელებს.
საკონსულა იო საბჭო მუდმივად ღიაა მუშაობის პჽო ესში დაინეჽესებული პიჽების ჩაჽთულობისთვის.

ADVISORY BOARD
The Minister of Corrections – Mr. Kakha Kakhishvili ordered the creation of an Advisory Board in
an effort to ensure an effective dialogue between
the ministry and the civil society.

dations. The Advisory Board assembles once in
every three months, however the members of
the board can call an extraordinary meetings on
a short notice.

The main purpose of the board is to ensure management of the institution on democratic principles, to safeguard transparency of reforms, public
access to the Ministry’s work and to promote public participation. The board incorporates members
of various non-governmental and international
organizations, experts in the fields of penitentiary
and/or non-custodial sanctions, penal and human
rights activists.

The Advisory Board aims at facilitating reforms
and improvement of the penitentiary system of
Georgia. Members of the Advisory Board develop
recommendations to promote the development
of the penitentiary system and also examine international standards and practices in regard
to the enforcement of sentences. The Advisory
Board also provides analysis of current and future
reforms in the penitentiary system.

The main objective of the Advisory Board is to
elaborate the Ministry’s development policy and
strategy and also discuss specific recommen-

The Advisory Board encourages all interested
parties to participate in the process.
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საკონსულა იო საბჭოს სამუშაო შეხვედჽა სამინისჽოში
The Advisory Board holds a working meeting at the Ministry of Corrections of Georgia
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პროგრამა „ატლანტისი“ წამალდამოკიდებული
მსჯავრდებულებისთვის
N5 და N2 პენიენ იუჽ დაესებულებებში დამოკიდებულების მქონე პიჽებისთვის ფსიქოსო იალუჽი საჽეაბილია იო პჽოგჽამა „ალანისი“ მოქმედებს, ჽომელი ამალდამოკიდებული
მსჯავჽდებულებისთვის აჽის გათვალისინებული
და მისი მიზანი ნაჽკოდამოკიდებულების დაძლევაა. მსჯავჽდებულებთან სპე იალუჽად გადამზადებული ფსიქოლოგები და სო იალუჽი
მუშაკები მუშაობენ. პჽოგჽამის ეფექიანად აჽმაჽთვისთვის დაესებულებებში სპე იალუჽი
სივჽ ეები მოეყო. „ალანისის“ განყოფილებები
სათანადოდაა აღჭუჽვილი. გაჽდა ამისა, ევჽოსაბჭოს დახმაჽებით, პჽოგჽამაში ჩაჽთული

ფსიქოლოგებისთვის, თეჽაპიის ინსჽუქოჽებისა
და დამხმაჽეებისთვის მეთოდუჽი სახელმძღვანელო შედგა.
„ალანისი“ აპჽობიჽებული პჽოგჽამაა, ჽომელი ევჽოპის ბევჽ ქვეყანაშია დანეჽგილი და
აჽმაებით მუშაობს. პჽოგჽამა საქაჽთველოს
პენიენ იუჽ დაესებულებებში ევჽოკავშიჽისა
და ევჽოსაბჭოს ეჽთობლივი პჽოექის –
„ადამიანის უფლებები იხეებსა და დახუჽული
იპის სხვა დაესებულებებში“ და პოლონეთის
ჽესპუბლიკის საელჩოს მხაჽდაჭეჽით ხოჽიელდება.

PSYCHOLOGICAL REHABILITATION PROGRAM
“ATLANTIS” FOR DRUG-DEPENDENT CONVICTS
The Ministry of Corrections and Probation
of Georgia launched a psycho-social rehabilitation program at No. 5 and No.2 penitentiaries for drug-dependent convicts.
The goal of the program is to help convicts
overcome their dependency and lead to a
full recovery. The psychologist and social
workers took a special training course before the launch of the program.
Special areas have been designated at
the correctional facilities to ensure proper
implementation of the program. The areas designated for ‘Atlantis’ are properly
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equipped. The Council of Europe assisted
the ministry on developing special guidelines and methodology for the program
psychologists, instructor therapists and
other support staff.
‘Atlantis’ is a proven program that is successfully practiced in many European
states. The program is implemented in
the framework of the European Union and
Council of Europe joint program ‘Human
Rights in Prisons and Other Closed Institutions’ and the support of the Embassy of
Poland.

„ალანისი“ N5 პენიენ იუჽ
დაესებულებაში
„ATLANTIS” at
No. 5 Correctional Facility

„ალანისის“
ამოქმედებასთან
დაკავშიჽებით N5
დაესებულებას
ევჽოკავშიჽის,
ევჽოსაბჭოს და
პოლონეთის
ჽესპუბლიკის საელჩოს
აჽმომადგენლები
სუმჽობდნენ
Representatives of the European Union, the Council
of Europe and the Embassy of Poland visited the
No.5 correctional facility
to attend the launch of the
program ‘Atlantis’
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საჩუქრები თურქეთში მყოფი
საქართველოს მოქალაქე
ბრალდებულების/მსჯავრდებულებისთვის

450 ეგზემპლაჽი ქაჽთულენოვანი იგნი
„პალიჽა L“-სგან
The publishing house “Palitra L”
provided 450 books in Georgian

სააღდგომო კვეჽ ხი დედათა მონასეჽში შეიღება
Easter eggs were painted by nuns at the convent
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სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოს
ახალი მიდგომა - სასჯელის მოხდის სათანადო
პიჽობების
უზჽუნველყოფა,
მხოლოდ
საქაჽთველოს
პენიენ იუჽ
დაესებულებებს
აჽ მოი ავს. ამის საუკეთესო მაგალითია
თუჽქეთის პენიენ იუჽ დაესებულებებში მყოფი
საქაჽთველოს
მოქალაქე
ბჽალდებულებსა
და მსჯავჽდებულებზე სამინისჽოს ზჽუნვა.
თუჽქეთში ვიზიის ფაჽგლებში, მინისჽი
კახა კახიშვილი დაესებულებებში
შეხვდა
საქაჽთველოს მოქალაქე პაიმჽებს და
მათ
პიჽობებსა თუ საჭიჽოებებს ადგილზე გაე ნო.
თუჽქულ მხაჽესთან შეთანხმებითა და მათი
ხელშეყობით, მინისჽის გადაყვეილებით,
საქაჽთველოდან
საახალლოდ
თუჽქეთის
იხეებში მყოფი საქაჽთველოს მოქალაქეებისთვის
ქაჽთულენოვანი იგნები და საეკლესიო ნივთები
გაიგზავნა, სააღდგომოდ კი, შესაბამისი საჩუქჽები,
ჽაში სამინისჽოს მხაჽდაჭეჽა „საქაჽთველოს
ფოსამ“ აღმოუჩინა. იგნებით უყებას გამომემლობა „პალიჽა L“ დაეხმაჽა, საეკლესიო
ნივთები და ლიეჽაუჽა საპაჽიაჽქომ გამოყო. თუჽქეთში მყოფი საქაჽთველოს მოქალაქე პაიმჽებისთვის სააღდგომოდ პასკები
თავისუფლების შეზღუდვის დაესებულებაში მოქმედ სა ხობში მსჯავჽდებულებმა გამოა ხვეს,
ხოლო კვეჽ ხი თბილისის ფეჽის ვალების
დედათა მონასეჽში შეიღება.
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽო,
ანალოგიუჽად, მაქსიმალუჽად ყველანაიჽ პიჽობას ქმნის, საქაჽთველოს პენიენ იუჽ დაესებულებებში თუჽქეთის და სხვა ქვეყნის მოქალაქე
მსჯავჽდებულების სათანადო პიჽობებით უზჽუნველყოფისთვის.

THE MINISTRY OF CORRECTIONS OF GEORGIA SENT
GIFTS TO GEORGIAN PRISONERS SERVING SENTENCES
AT TURKISH CORRECTIONAL SYSTEM
The Ministry’s new approach to ensure proper
conditions for inmates during the period of incarceration does not cover only the territory of
Georgia. The Ministry of Corrections of Georgia
is taking care of Georgian prisoners incarcerated
at Turkish detention facilities. Within the framework of his visit to Turkey, Minister Kakha Kakhishvili personally visited Georgian inmates and
acquainted himself with their conditions and
needs. With the agreement and support of the
Turkish side, the Ministry of Corrections of Georgia sent Georgian language books and religious
items for the New Year and traditional festive
food on Easter holidays for Georgian inmates
serving sentences at the Turkish penitentiary establishments. The “Georgian Post” also provided
help with the shipment of the gifts to Turkey. The
publishing house “Palitra L” provided the Ministry with books and the Patriarchate of Georgia
donated ecclesial literature. Easter cakes were
made by Georgian inmates at the bakery located on the territory of the Liberty Deprivation Establishment. Easter eggs were painted by nuns
at the Tbilisi Transfiguration Convent. Similarly,
the Ministry of Corrections of Georgia spares no
effort to ensure proper conditions for foreign nationals housed in Georgian penitentiary establishments.

თუჽქეთში მყოფი თანამემამულე პაიმჽებისთვის
პასკები მსჯავჽდებულებმა გამოა ხვეს
Georgian inmates baked Easter cakes for their
compatriots serving in Turkish Prisons

საპაჽიაჽქომ თუჽქეთში მყოფი საქაჽთველოს მოქალაქე მსჯავჽდებულებისთვის/ბჽალდებულებისთვის
საეკლესიო ნივთები, მათ შოჽის ხაები, სანთლები, საეკლესიო კალენდჽები და ლიეჽაუჽა გამოყო
The Patriarchate of Georgia provided Georgian inmates serving in Turkish prisons with religious artifacts, icons,
candles, ecclesiastical calendars and literature.
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პროექტ „ახალი ხმის” მონაწილე, მსჯავრდებული
თეონა ყოლბაია სცენიდან გაათავისუფლეს
„ქაჽთველი პაიმაჽი კონკუჽსზე სიმღეჽის შესჽულების შემდეგ პაიმჽობიდან გაათავისუფლეს,“ – ასე გამოეხმაუჽა ბი-ბი-სი მსოფლიო ელესივჽ ეში უპჽე ედენო შემთხვევას, ჽოდესა
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის მინისჽმა კახა კახიშვილმა ელეკომპანია
„იმედის“ პიჽდაპიჽ ეთეჽში, პჽოექ „ახალი ხმის” ს ენაზე მსჯავჽდებულ თეონა ყოლბაიას გათავისუფლების შესახებ ნობა გადას ა.
აფხაზეთიდან დევნილი თეონა ყოლბაია ბაჽში მიმანად მუშაობდა.
თანამშჽომელი შეუყვაჽდა. ჽოდესა შეიყო, ჽომ შეყვაჽებულს
თავისი შვილისთვის თანხა სჭიჽდებოდა, დასაყაჩაღებლად გაჰყვა...
პჽესამ მათ თანამედჽოვე ბონი და კლაიდი უოდა. დანაშაულისთვის
ოჽივე გაასამაჽთლეს. თეონას 13 ელი მიუსაჯეს, მის შეყვაჽებულს
– 15 ელი...
გათავისუფლებამდე იყო ჩადენილი დანაშაულის გა ნობიეჽება, დაესებულების მოძღვჽის ძალისხმევით სამლო ველოში სიაჽული და
საეკლესიო საგალობლების შესჽულება, მეჽე კი – „ახალი ხმის”
შესაჽჩევი კონკუჽსი, საკუთაჽი თავის გამო და და ამით ასობით
მსჯავჽდებულისთვის ჽმენის გაჩენა, ჽომ ხოვჽების შე ვლა ყოველთვის შეიძლება.
კახა კახიშვილმა
მსჯავჽდებულ
თეონა ყოლბაიას
გათავისუფლების შესახებ
ნობა ს ენაზე გადას ა
The Minister of
Corrections of Georgia –
Kakha Kakhishvili gave
inmate Teona Kolbaia
release notice right
on the stage
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CONTESTANT OF THE PROJECT „THE VOICE”-CONVICT
TEONA KOLBAIA WAS RELEASED RIGHT ON THE STAGE
„A Georgian prisoner released after singing on TV”- the BBC commented on an unprecedented event in the history of the world TV, when the
Minister of Corrections of Georgia- Kakha Kakhishvili took to the stage
of the IMEDI TV live broadcast of the project “The Voice” and declared
that convict Teona Kolbaia was free based on the decision of parole
board.
A refugee from Abkhazia – Teona Kolbaia worked as a waitress at a
bar. She fell in love with her co-worker and when he told her that he
needed money for his child, she agreed to commit an armed robbery
with him … the press called them modern Bonnie and Clyde. Teona and
her boyfriend were convicted for armed robbery. Teona was sentenced
to 13 years of imprisonment and her boyfriend was sentenced to 15
years in jail…
Before her release, Teona fully acknowledged and regretted the crime
she had committed. Through the efforts of the priest at the penitentiary church, Teona started attending the mess and sang church chants.
After that she applied for the project “The voice”. Teona wanted to test
herself and give other inmates faith that it is possible to change one’s
life.
ს ენიდან გათავისუფლება
თეონა ყოლბაიასთვის
მოულოდნელი იყო
It was unexpected for Teona Kolbaia to be released
on the stage
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სამინისჽოს
გადაყვეილებამ
მაყუჽებელი, ამყვანები და
პჽოექის კონკუჽსანები
აღაფჽთოვანა
Everyone, including the
audience, anchors and contestants were very excited
at the decision of the Ministry of Corrections

ოთხლიანი პაიმჽობის შემდეგ თეონას ნებაჽთვა მის ეს, ჽომ
ს ენაზე გამოსულიყო. ამით მისი ხოვჽება შეი ვალა. ყაჩაღობისთვის
გასამაჽთლებული 25 ლის
თეონა
კონკუჽსზე ჽეჟიმის თანამშჽომლების თანხლებით დადიოდა.
ს ენაზე გამოსვლამდე კი, მომღეჽალი ანჽი ჯოხაძე მას N5 დაესებულებაში ამე ადინებდა. კონკუჽსის ჽამდენიმე უჽი აჽმაებით
დაძლია. თეონა ყოლბაიამ პჽოექ ახალი ხმის ლაივშოუზე უმინდესის
საგალობელი „კიჽიე ელეისონ“ შეასჽულა. მაჽთალია, მომდევნო
უჽში ვეჽ გადავიდა, მაგჽამ ინ უფჽო დიდი სიხაჽული ელოდა...
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოს პიჽობით ვადაზე
ადჽე გათავისუფლების ადგილობჽივი საბჭოს გადაყვეილებით,
მსჯავჽდებული თეონა ყოლბაია გათავისუფლდა და ეს გადაყვეილება
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის მინისჽმა კახა კახიშვილმა
მსჯავჽდებულს ს ენაზე გაა ნო.
სამინისჽოს გადაყვეილებამ მაყუჽებელი, ამყვანები და პჽოექის
კონკუჽსანები აღაფჽთოვანა. გათავისუფლებულმა მსჯავჽდებულმა
ჽემლები ვეჽ შეიკავა.
„ვე დები ხოვჽება ახალი ფუჽ ლიდან დავიყო და ეს შანსი ბოლომდე
გამოვიყენო,“ – ასე მიმაჽთა ყოლბაიამ დაჽბაზს. მან ანჽი ჯოხაძესა
და ვოკალის პედაგოგ ჽუსა მოჽჩილაძეს საკუთაჽი ხელით ნაქაჽგი
ხაები უსახსოვჽა. თეონა ყოლბაიას გათავისუფლება ელეხიდის
საშუალებით ქალთა საპაიმჽოდან მიულო ეს.
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მსჯავჽდებულის ს ენიდან
გათავისუფლებას დაჽბაზი
ოვა იით შეხვდა
The audience was extremely excited at the
release of the inmate on
the stage of the project
‘The Voice’

After four years spent in the penitentiary establishment, Teona was
allowed to come on the stage. This project changed her life. A 25-year
old inmate jailed for armed robbery participated in the contest accompanied by penitentiary officers.
Before going on the stage, a well-known Georgian singer – Anri
Jokhadze gave Teona singing lessons at the penitentiary establishment
N5. Teona managed to successfully complete several stages of the
contest and at one of the live shows she chanted His Holiness Patriarch
Ilia II’s beautiful composition “Kyrie Eleison”. In the show aired live by
Imedi TV, Ms. Kolbaia was defeated by another contestant, and thus
failed to make it to the quarter-finals. But after the jury announced its
decision, Minister Kakha Kakhishvili took to the stage to declare that
she was freed on parole.
There was a lot of excitement in the audience, anchors and contestants at hearing the decision of the Ministry of Corrections. The released
contestant could not hide her emotions and started to cry.
„I will try to use this opportunity and start a new life”, - Teona Kolbaia
told the audience. She presented her mentor – Anri Jokhadze and her
vocal teacher Rusa Morchiladze with hand-embroidered icons. Teona
Kolbaia received congratulations from the penitentiary establishment
via video conference.
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მსჯავჽდებულმა თეონა
ყოლბაიამ პჽოექ
„ახალი ხმის” ლაივშოუზე
უმინდესის საგალობელი
„კიჽიე ელეისონ“
შეასჽულა
Inmate Teona Kolbaia
chanted a beautiful composition "Kyrie Eleison" by His
Holiness Ilia II
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უპრეცედენტო მოვლენა – მსჯავრდებულები
რუსთაველის თეატრის სცენაზე
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოს N5 ქალთა პენიენ იუჽი დაესებულების მსჯავჽდებულების მონაილეობით ჽუსთაველის თეაჽის დიდ ს ენაზე სპექაკლი – „ჩემი მძევალი
ანგელოზები“ დაიდგა. სპექაკლში მსჯავჽდებულებთან ეჽთად მსახიობი გიოჽგი ზანგუჽი თამაშობდა.
მსჯავჽდებულთა მონაილეობით პენიენ იუჽი დაესებულების გაჽეთ
სპექაკლის დადგმა უპჽე ედენო მოვლენაა. მსჯავჽდებულებს,
ჽომლებსა ლების განმავლობაში აჽ დაუოვებიათ დაესებულება,
საშუალება მიე ათ ჽუსთაველის თეაჽის დიდ ს ენაზე ეთამაშათ.
ღონისძიებას სჽულიად საქაჽთველოს კათოლიკოს-პაჽიაჽქი,
უმინდესი და უნეაჽესი ილია მეოჽე, პჽემიეჽ-მინისჽი იჽაკლი
ღაჽიბაშვილი, მინისჽთა კაბინეის ევჽები, აჽასამთავჽობო და
საეჽთაშოჽისო ოჽგანიზა იების აჽმომადგენლები, მოლდოვას
ჽესპუბლიკის იუსი იის სამინისჽოს დელეგა ია, დიპლომაიუჽი
კოჽპუსის აჽმომადგენლები, უფლებადამ ველები, მსჯავჽდებულები
და მსჯავჽდებულთა ოჯახის ევჽები, სასჯელაღსჽულებისა და პჽობაიის სამინისჽოს აჽმომადგენლები და დეპუაები დაესჽნენ.
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AN UNPRECEDENTED EVENT – INMATES
ON THE STAGE OF THE RUSTAVELI THEATRE
Female inmates from the Penitentiary Establishment No. 5 and a wellknown Georgian actor – Giorgi Zanguri performed in ‘My Hostage Angels’ on stage of the Rustaveli Theatre.
Staging a performance with the participation of inmates outside of the
correctional facility was an unprecedented event. Inmates participating in the performance had not left the correctional facility for years
and now they were allowed to perform on the stage of the Rustaveli
theatre.
The performance was attended by the-Patriarch of Georgia – His Holiness Ilia II, Prime-minister Iraki Gharibashvili, Members of the Cabinet
of Ministers, representatives of the NGOs various international organizations, a delegation from the Ministry of Justice of the Republic of
Moldova, the diplomatic corps, human rights activists, inmates, family
members of inmates, representatives of the Ministry of Corrections
and members of the Parliament.
Majority of the audience were family members of inmates participating
in the performance.
მსჯავჽდებულები
ჽუსთაველის თეაჽის
ს ენაზე
Inmates on the stage of
the Rustaveli Theatre
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დაჽბაზში მაყუჽებელთა უმეესობას მსჯავჽდებულები და მსჯავჽდებულთა ოჯახის ევჽები აჽმოადგენდნენ.
სპექაკლის დასჽულების შემდეგ საქაჽთველოს კათოლიკოს-პაჽიაჽქმა სიყვით მიმაჽთა მსჯავჽდებულებს და სპექაკლის მონაილეები დააჯილდოვა.
„საო აჽი იყო, ხალხმა ჽემლები ვეჽ შეიკავა. ჩვენ დავინახეთ კივილი
და მოქ ევა ქაჽთველი ადამიანისა,“ – განა ხადა პაჽიაჽქმა.
N5 პენიენ იუჽ დაესებულებაში სპე იალუჽად შეჽჩეულ ჯგუფთან
4 თვის განმავლობაში მუშაობდა შემოქმედებითი ჯგუფი: დამდგმელი
ჽეჟისოჽი მანანა კვიჽკველია, ჽეჟისოჽი, დჽამაუჽგი და ასევე, ფსიქოლოგი. პიესა მსჯავჽდებულებთან შეხვედჽების დჽოს გამოკვეთილი
საკითხების გათვალისინებით დაეჽა ქეთევან პააჽაიამ.

ს ენები სპექაკლიდან
Photos from the Play

სპექაკლის შინააჽსის მიხედვით, დამნაშავე ბანკის ძაჽ ვის მიზნით,
მძევლად აიყვანს 8 ქალბაონს და იაჽაღით ემუქჽება, მაგჽამ მათი
ხოვჽებისეული ეპიზოდების მოსმენის შემდეგ, ვითაჽება მთლიანად
ი ვლება. მძაჽ ველი ქალბაონებს საკუთაჽ პჽობლემებს უზიაჽებს,
ინანიებს ჩადენილ დანაშაულს
და მძევლებს ათავისუფლებს.
სპექაკლში შვიდი მსჯავჽდებული და ეჽთი ყოფილი მსჯავჽდებული
ქალბაონი მონაილეობდა.
სპექაკლის პაჽალელუჽად, თეაჽის ფოიეში მსჯავჽდებულების მიეჽ
შექმნილი ნამუშევჽების გამოფენა გაიმაჽთა.
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After the performance, His Holiness Ilia II
addressed inmates and rewarded the participants of the performance. „This was
incredible. The audience could not hide
tears. We have witnessed the pain and
transformation of a human being,” – the
Patriarch said.
A specially selected group of inmates
from the No. 5 penitentiary establishment worked with the creative group for
four months. The creative group was comprised of the staging director – Ms. Manana Kvirkvelia, a filmmaker, a playwright
and also, a psychologist. Ketevan Pataraia
wrote the play based on the issues that
were raised during her meeting with inmates.
The play is about a bank robber who takes
8 women hostage and threatens them at
gunpoint. The whole situation changes
after the bank robber listens to stories of
these women. The bank robber tells his female hostages about his own problems, regrets the crime and sets them free. Seven
female inmates and one former prisoner
participated in the play.

მინისჽმა მსჯავჽდებულებს აჽმაებული
პჽემიეჽა მიულო ა
The Minister of Corrections and Probation
congratulated the inmates upon a successful performance

Along with the performance, the Ministry
of Corrections held an exhibition of inmate
handcraft in the foyer of the theatre.

მსჯავჽდებულთა ნამუშევჽების გამოფენა
თეაჽის ფოიეში
Exhibition of the inmate handcraft in the
foyer of the theatre
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ონლაინ მაღაზიის პრეზენტაცია და
მსჯავრდებულთა ნამუშევრების
გამოფენა-გაყიდვა
პენიენ იუჽ დაესებულებებში ბჽალდებულთა/მსჯავჽდებულთა მიეჽ
დამზადებული ნივთების ჽეალიზა ია „პაიმჽობის კოდექსში“ განხოჽ იელებული ვლილებების შედეგად შესაძლებელი გახდა. შეიქმნა
ახალი ვებგვეჽდი – online.moc.gov.ge, სადა ბჽალდებულების/
მსჯავჽდებულების მიეჽ დამზადებული ნივთები საჽეალიზა იოდ
განთავსდა. მსუჽველს პენიენ იუჽ დაესებულებებში დამზადებული
ნივთებისა და ნაკეთობების შეძენა პიჽდაპიჽ ვებგვეჽდიდან, ონლაინ
შეეძლება.
იხეში ძალიან ლამაზი და იშვიათი ნამუშევჽები კეთდება, თუმ ა აჽ
აჽსებობდა საშუალება, ჽომ პაიმჽებს ნაკეთობების ჽეალიზა ია
მოეხდინათ და გაჽკვეული შემოსავალი მიეღოთ. განხოჽ იელებული
საკანონმდებლო ვლილებების შედეგად, ეს უკვე შესაძლებელია.
სასუმჽო „ჰუალინგ თბილისში“ პჽოექის პჽეზენა ია, ასევე, მსჯავჽდებულთა მიეჽ დამზადებული ნივთებისა და თავისუფლების შეზღუდვის
N5 დაესებულების
მსჯავჽდებულებმა თექაზე
მუშაობა სპე იალუჽ
კუჽსებზე შეისავლეს
Inmate of No.5 Penitentiary
have taken special courses
in felt craft
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THE PRESENTATION OF THE ONLINE SHOP AND
EXEBITION/SALE OF PRISONMADE PRODUCTS
As a result of the amendment made in the Imprisonment Code of Georgia, defendants/convicts now have the right to sell items made in the
penitentiary facilities. The Ministry of Corrections of Georgia created
a new web-page - www.online.moc.gov.ge, to sell items made by defendants and convicts. Those who are interested in buying inmate
handworks can do that online. The price of the item is determined by
the inmate and the money from the sold items goes directly to the
inmate’s bank account.
Inmates have been making very beautiful and rare items for a long
time, but until now they did not have the opportunity to sell their crafts
and generate income. The recent legislative change has made this
possible.
The presentation of the project was attended by the members of the
executive and legislative branches of the state, the first lady – Maka
Chichua, the diplomatic corps, NGO-s and representatives of the business sector.
სასჯელაღსჽულებისა და
პჽობა იის მინისჽმა კახა
კახიშვილმა სასუმჽო
„ჰუალინგ თბილისში“
პჽოექის პჽეზენა ია
გამაჽთა
Minister of the Corrections
of Georgia – Kakha Kakhishvili held a presentation
of online shop and the
project at the Hotel “Hualing Tbilisi’.

175

დაესებულებაში მოქმედ სო იალუჽ სააჽმოში გაკეთებული ავეჯისა
და საყოფა ხოვჽებო ნივთების გამოფენა-გაყიდვა გაიმაჽთა.
ღონისძიებას აღმასჽულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების
ევჽები, პიჽველი ლედი მაკა ჩიჩუა, დიპლომაიუჽი კოჽპუსის,
აჽასამთავჽობო ოჽგანიზა იებისა და ბიზნესსექოჽის აჽმომადგენლები დაესჽნენ.
გამოფენა-გაყიდვაზე აჽმოდგენილი იყო ხის საამქჽოში აჽმოებული
საოჯახო და საოფისე ავეჯი, ეზოს ინვენაჽი, ეკოლოგიუჽად სუფთა
მასალისგან დამზადებული საბავშვო ნივთები, სათამაშოები და
სუვენიჽები. ასევე, მსჯავჽდებულთა მიეჽ პენიენ იუჽ დაესებულებებში
დამზადებული თექის ნააჽმი, ფეჽეჽული ნამუშევჽები, საეკლესიო
ნივთები, სამკაულები და ხეზე კვეთის ნიმუშები.
ნამუშევჽებმა სუმჽების მოონება დაიმსახუჽა. გამოფენაზე აჽმოდგენილი ნივთების უმეესი ნაილი ადგილზევე გაიყიდა.
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ეკოლოგიუჽად სუფთა მასალისაგან
დამზადებული საბავშვო სათამაშოები

მსჯავჽდებულთა ნამუშევჽებმა
დიდი მოონება დაიმსახუჽა

Eco-friendly toys for children made
from natural materials

Inmate handworks earned
a lot of admiration

Hotel ‘Hualing Tbilisi’ was the presentation of the online shop, exhibition/sale of the handworks made by inmates, including furniture and
other household accessories made at the social enterprise of the Restriction of Freedom Facility.
The Ministry of Corrections of Georgia exhibited home and office furniture, garden accessories, eco-friendly toys and furniture for children
and souvenirs that were made by inmates in the penitentiary system.
The Ministry also exhibited felt craft, paintings, church items, jewelry
and wood crafts.
The presentation of the project at the hotel “Hualing Tbilisi’ earned the
admiration of the guests. The majority of the exhibits were sold on the
spot.
ეკლესიის მაკეი
Church Model
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კულინარიის გაკვეთილები
მსჯავრდებულებისთვის ცნობილი
მზარეულებისაგან
მსჯავჽდებულებს კულინაჽიის ხელოვნებას
მზაჽეული მანუელი ასავლის

ნობილი

N16 დაბალი ჽისკის პენიენ იუჽ დაესებულებაში მსჯავჽდებულებისთვის კულინაჽიის ხელოვნებაში პჽოფესიული მომზადების
პჽოგჽამა დაიყო. სავლებას ნობილი მზაჽეული მანუელი უძღვება.
პჽოგჽამის ფაჽგლებში 20 მსჯავჽდებული კულინაჽიის ხელოვნებას
შეისავლის.
სასავლო კუჽსი 6 თვის განმავლობაში გაგჽძელდება და მისი დასჽულების შემდეგ, მსჯავჽდებულებს შესაბამისი სეჽიფიკაები გადაე ემათ.
მინისჽმა ახალი
ინვენაჽითა და ექნიკით
აღჭუჽვილი სამზაჽეულო
დაათვალიეჽა
The Minister
of Corrections
of Georgia –
Kakha Kakhishvili
toured the newly equipped
kitchen
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INMATES GET CULINARY
LESSONS FROM A
WELL-KNOWN CHEF
A well-known chef Manuel gives inmates culinary
arts courses
The Ministry of Corrections of Georgia has launched a vocational course
in the culinary arts at No.16 low-risk correctional facility. The training
course was led by the famous chef Manuel. 20 inmates participated in
the culinary arts courses.
The duration of the culinary arts course is 6 months and the inmates
will receive certificates upon completion of the course.
The Culinary Arts Course is funded by the US Embassy to Georgia.
The Ministry of Corrections of Georgia, with financial assistance of the
პჽოგჽამის დაყებასთან
დაკავშიჽებულ
ღონისძიებას კახა
კახიშვილი და იან კელი
დაესჽნენ
The Minister
Kakha Kakhishvili
and the US
Ambassador to
Georgia – Ian C. Kelly
attended the event marking the launch of the culinary programme
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კულინაჽიის კუჽსი აშშ-ის საელჩოს ფინანსუჽი მხაჽდაჭეჽით ხოჽიელდება.
კულინაჽიის პჽოფესიული პჽოგჽამის სჽულყოფილად განხოჽიელების მიზნით, აშშ-ის საელჩოს დაფინანსებით, N16 პენიენ იუჽი
დაესებულებისთვის სპე იალუჽი სამზაჽეულო ინვენაჽი და ექნიკა
იქნა შეძენილი.

კულინაჽ ბენ ფოჽდის მასეჽკლასი
მსჯავჽდებულებისთვის
მსჯავჽდებულთა ჽესო იალიზა იის ხელშეყობისა და მზაჽეულის
პჽოფესიის საფუძვლიანად დაუფლების მიზნით, N16 პენიენ იუჽ
დაესებულებაში ნობილმა ამეჽიკელმა მზაჽეულმა, მსახიობ ჰაჽისონ
ფოჽდის შვილმა, ბენ ფოჽდმა მსჯავჽდებულებისთვის მასეჽკლასი
ჩაააჽა.
აღნიშნული ღონისძიება სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოსა და აშშ-ის საელჩოს მიეჽ ეჽთობლივად დაიგეგმა.
ამეჽიკელმა მზაჽეულმა კეჽძი „ჩილი“ მსჯავჽდებულებთან ეჽთად
მოამზადა, ჽომელი მოგვიანებით მსჯავჽდებულებმა და სუმჽებმა
6 თვიანი კუჽსის
დასჽულების შემდეგ
მსჯავჽდებულებს
შესაბამისი სეჽიფიკაები
გადაე ემათ
Inmates will
receive certificates upon
the completion of the culinary art courses
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US Embassy to Georgia , purchased special kitchen equipment and
appliances for the effective implementation of the culinary arts programme.

Chef Ben Ford gives a masterclass to inmates
In an effort to promote inmate resocialization and assist inmates in
mastering the culinary trade, a famous American Chef -and son of
the Hollywood legend Harrison Ford - Ben Ford held a masterclass for
inmates enrolled in the culinary arts courses.
This event was a joint project of the Ministry of Corrections of Georgia
and the US Embassy to Georgia. The well-known American chef prepared a delicious and spicy chili with inmates. Later on, the inmates
and guests participated in the degustation of the dish. Ben Ford noted
that he had shared with inmates some peculiarities of preparing dishes.
„I have always wanted to see what kind of people get into prison. I
found out that some of the inmates had some culinary background and
they found my masterclass particularly interesting. For others it was a
completely new experience and they learned something new. I showed
them how to prepare a delicious and spicy chili. Sometimes it happens
კულინაჽიის ხელოვნებას
მსჯავჽდებულებს მანუელი
ასავლის
A well-known chef – Manuel teaches inmates the
culinary art
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დააგემოვნეს. ჽოგოჽ ბენ ფოჽდმა განა ხადა, პაიმჽებს კეჽძების
მომზადების თავისებუჽებები ასავლა.
„ყოველთვის საინეჽესოა იმის ნახვა, თუ ვინ ხვდება იხეში. გავაჽკვიე,
ჽომ ზოგიეჽთ პაიმაჽს კულინაჽიასთან შეხება ადჽე ჰქონია
და მათთვის ძალიან სასიამოვნო იყო დღევანდელი დღე. სხვებმა
კი, დღეს ამ კუთხით ახალი უნაჽები შეიძინეს. ზოგჯეჽ ისე ხდება,
ჽომ ადამიანები აჽასოჽ გზას იჽჩევენ, მაგჽამ კაჽგი პიჽოვნებები
ჽოგოჽ გაჽეთ, ასევე, იხეში აჽიან. იმედი მაქვს, ჽომ დღევანდელი
მასეჽკლასით პაიმჽებს კულინაჽიული კუთხით განვითაჽების
საშუალება მივე ით. ზუსად აჽ ვი ოდი, ვისთან მომიევდა მუშაობა
და ოა ვინეჽვიულე კიდე , ჽადგან იხეში აჽასდჽოს ვყოფილვაჽ.
თუმ ა, ძალიან კმაყოფილი ვაჽ მსჯავჽდებულების ენთუზიაზმითა და
დამოკიდებულებით,“ – განა ხადა ბენ ფოჽდმა.
მსჯავჽდებულებისთვის ძალიან საინეჽესო აღმოჩნდა ბენ ფოჽდის
მასეჽკლასი. ჽოგოჽ მათ აღნიშნეს, ნობილ კულინაჽთან ეჽთად
კეჽძის მომზადება ძალიან სასიამოვნო და საპასუხისმგებლო იყო.
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მსჯავჽდებულებისთვის საინეჽესო
აღმოჩნდა ბენ ფოჽდის მასეჽკლასი

ნობილ კულინაჽთან ეჽთად კეჽძის
მომზადება საპასუხისმგებლო აღმოჩნდა

The inmates found
Ben Ford’s masterclass very interesting

Cooking with a well-known chef was a
big responsibility and challenge for the
trainees

that people choose a wrong path in life but they have good personalities. I hope that we helped the inmates to develop themselves in the
culinary direction through today’s master class. I was a bit nervous
since I had never been to prison before and I did not know what kind
of people I would have to work with. I have to say that I am proud that
they got involved in the process with such great enthusiasm and interest,” commented Ben Ford after his visit
Inmates found Ben Ford’s culinary masterclass very interesting and
noted that cooking with a well-known chef was an enjoyable and at the
same time very challenging experience.

ბენ ფოჽდის ჽე ეპით
მომზადებული კეჽძი
„ჩილი“ მსჯავჽდებულებმა
და სუმჽებმა დააგემოვნეს
The inmates and guests
participated in degustation
of Ben Ford’s spicy chili
dish
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N5 დაწესებულების მსჯავრდებულები
ფოტოხელოვანის ობიექტივში
„სუპეჽ ექსპეჽიმენი“ – ასე შეაფასა ფოოხელოვანმა ჯიჯი ჽეჯინმა
N5 დაესებულების მსჯავჽდებულებთან გამაჽთული ფოოსესია.
ხელოვანს შესაძლებლობა მიე ა ფოოზე აესახა ის ადამიანები,
ჽომლები
ლების
განმავლობაში
საზოგადოებისაგან
აჽიან
იზოლიჽებულები.

ჯიჯი ჽეჯინის ფოოსესია

ჯიჯი ჽეჯინი: „N5 დაესებულებაში იხის კი აჽა, იმ ადამიანების
გადასაღებად მოვედი, ვინ აქ ხოვჽობენ. აჽ ველოდი ასეთ გაჽემოს.
თავადა აჽ ვი ოდი ჽას მივიღებდი ამ ექსპეჽიმენისგან, ჽომელში
ქალბაონები სიხაჽულით ჩაეჽთვნენ.

Photo Session by Jiji Rejin

მინდოდა მეჩვენებინა, ჽომ ეს დასასჽული აჽ აჽის.
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ხოვჽება

PRISONERS OF THE PENITENTIARY ESTABLISHMENT
NO.5 PHOTOGRAPHED BY A FAMOUS PHOTOGRAPHER
“A Super Experiment” – this is what a famous photographer Jiji Rejin
thinks of the photo session he held with the inmates of penitentiary
establishment No.5.
The artist had an opportunity to capture people who had been isolated
from the society for many years.
Jiji Rejin: ‘I came to the penitentiary facility No.5 to take photos of people who live here and not the prison itself. I did not know what to expect of this place and how this experiment would go. Women inmates
were very excited to participate in my photo session.

ფოოხელოვანის „სუპეჽ
ექსპეჽიმენი“

I wanted to show them that this was not the end. Life goes on even
for those who are incarcerated. I wanted them to look differently at

‘Super Experiment’ by a
famous photographer
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ჯიჯი ჽეჯინი:
„ფოოსესიაში აჽ აჽის
სიყალბე , თამაში და
ხელოვნუჽად დადგმული
ემო ია“
Jiji Rejini: ‘A photo session
is not fake. It’s not a game
and you cannot stage
emotions artificially”

გჽძელდება და აქ მოხვედჽილმა ადამიანებმა სხვანაიჽად უნდა შეხედონ
პჽობლემას. ამ ქალბაონებმა მომ ეს ის ემო ია, ჽა მჭიჽდებოდა.
ფოოსესიაში აჽ აჽის თამაში, სიყალბე და ხელოვნუჽად დადგმული
ემო ია. აჽ მომხდაჽა აჽანაიჽი გაჽდასახვა და ჩემი მიზანი ეს იყო.
მსჯავჽდებული ქალბაონების მონაილეობით სუპეჽ ექსპეჽიმენი
გამოვიდა“.
ფოოსესიაში მონაილე მსჯავჽდებულებს დაესებულების ეჽიოჽიაზე აჽსებულ სილამაზის სალონში მაკიაჟი და ვაჽ ხნილობა
გაუკეთეს. ექსპეჽიმენის მონაილეებმა ოჽიგინალუჽი ანსა მელი
მოიხდინეს და გადასაღებ მოედანზე გულმოდგინედ იმუშავეს.
ზოგიეჽთ მსჯავჽდებულს ფოოსესიისთვის საკუთაჽ ჩვევებზე მოუხდა
უაჽის თქმა. გოგონა, ჽომელი კაბას აჽ ი ვამდა, ფოოსესიისთვის
ითელ, გჽძელ კაბაში გამოეყო, მეჽე კი განა ხადა, ჽომ მის
ხოვჽებაში ახალი ეაპი დაიყო - „კაბა ყველა ქალს უნდა ე ვას და
კაბის ჩა მას ვიყებო“.
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their problems. These women gave me all the emotion I needed for my
work. A photo session is not a game. This is not fake and you cannot
just stage emotions artificially. There was no transformation whatsoever and that is exactly what I was looking for. Female prisoners turned
this photo session into a super experiment’.
Participants of the photo session had their hair and makeup done at
the penitentiary beauty salon. Inmates were dressed in original clothing and worked diligently in front of the camera.
Some of the inmates had to give up their long-time habits. For instance,
one girl agreed to wear a long red dress for the photo session, despite
the fact that she never wore a dress before. After the photo session,
she admitted that it was the beginning of a new stage in her life. She
said that every woman should wear a dress and that she would start
wearing dresses herself.

ფოოსესიის მონაილეებს
მაკიაჟი და ვაჽ ხნილობა
დაესებულების
ეჽიოჽიაზე აჽსებულ
სილამაზის სალონში
გაუკეთეს
Participants of the photo
session had their hair and
makeup done at
the beauty salon of
the penitentiary facility
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8 სექტემბერი - სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტროს თანამშრომელთა
პროფესიული დღე
8 სექემბეჽს მეოჽედ აღინიშნა სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის
სისემის თანამშჽომელთა პჽოფესიული დღე, ჽომელი
მინისჽმა
კახა კახიშვილმა თანამშჽომლებს მიულო ა და ამ დღესვე
სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოს სისემაში განხოჽიელებული ჽეფოჽმების ანგაჽიში აჽადგინა.
ღონისძიებას მთავჽობის ევჽები, დიპლომაიუჽი კოჽპუსის,
აჽასამთავჽო სექოჽის აჽმომადგენლები, ასევე, ლავიის იუსი იის
მინისჽი დზინაჽს ჽასნაჩსი და ლავიის იუსი იის სამინისჽოს
დელეგა იის აჽმომადგენლები დაესჽნენ.
კახა კახიშვილმა ისაუბჽა სამინისჽოს სამომავლო გეგმებზე, ჽომელსა
უყების მიეჽ მომზადებული საკანონმდებლო ვლილებათა პაკეი
ითვალისინებს. მინისჽმა უყებაში გააჽებულ ჽეფოჽმებსა და
მიღევებზე საუბჽისას თანამშჽომელთა ჽოლზე ისაუბჽა და აღნიშნა,
ჽომ 24 საათიანი მუშაობის შედეგად მოხეჽხდა მთავაჽი მონაპოვაჽის
შენაჽჩუნება.
კახა კახიშვილის გან ხადებით, ხელისუფლების მთავაჽი მონაპოვაჽია
ჽთულ პეჽიოდში
სისემის მაჽთვის ბეჽკეების ისე შენაჽჩუნება,

სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სისემის
თანამშჽომელთა პჽოფესიული დღე
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The Employee Appreciation Day at the Ministry
of Corrections of Georgia

8TH OF SEPTEMBER – THE EMPLOYEE
APPRECIATION DAY AT THE MINISTRY
OF CORRECTIONS OF GEORGIA
On September 8, the Employee Appreciation Day of the Ministry of
Corrections of Georgia was celebrated for the second time. The Minister Kakha Kakhishvili congratulated to employees of the ministry and
at the same time summed up all executed reforms in penitentiary and
correctional system.
The members of the government, representatives of diplomatic corps
and non-governmental organizations, as well as the Minister of Justice
of Latvia with Latvian delegation attended the event.
Kakha Kakhishvili talked about the future plans of the ministry and
about new legislative amendments. The Minister reported all the executed reforms and achievements and stressed out the role of employees, with their dedication and hard-work ministry keeps the major
achievement. Kakha Kakhishvili stated that new government's main
achievement during the difficult period is to maintain the tools of system management without humiliating the people who are at the penitentiary establishments.
The minister of Corrections emphasized that the protection of human
rights is a key priority of the government. The main results of the
changes in the correctional system are that torture, as well as inhu-
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ჽომ ღიჽსება აჽ შეელახათ ადამიანებს, ჽომლები
დაესებულებებში იმყოფებიან.

პენიენ იუჽ

სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის მინისჽმა ხაზგასმით აღნიშნა, ჽომ
ადამიანის უფლებების და ვა ხელისუფლების მთავაჽი პჽიოჽიეია,
სასჯელაღსჽულების სფეჽოში განხოჽ იელებული
ვლილებების
მთავაჽი შედეგი კი, აჽასათანადო მოპყჽობის, ჽოგოჽ სისემუჽი
დანაშაულის აღმოფხვჽა და პაიმაჽთა უფლებჽივი მდგომაჽეობის
გაუმჯობესებაა.
პჽოფესიულ დღესთან დავაშიჽებით გამაჽთული ღონისძიების ფაჽგლებში გაიხსნა სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽოს
აჽქივი, ჽომელი 1930-1990 ლების დოკუმენა იას მოი ავს.
აჽქივში და ულია ყოფილი მსჯავჽდებულების, მათ შოჽის სიკვდილმისჯილი პაიმჽებისა და ყოფილი თანამშჽომლების პიჽადი
საქმეები. დოკუმენა ია ჽამდენიმე ლის განმავლობაში N8 პენიენ იუჽი დაესებულების საჽდაფში აჽასათანადო პიჽობებში იყო
მოთავსებული. სამინისჽომ სააჽქივო მასალების აღდგენა, კლასიფიკა ია და სპე იალუჽ სა ავში განთავსება უზჽუნველყო. უნიკალუჽი
მასალები დღეს თანამედჽოვე სანდაჽების შესაბამისად მოყობილ
აჽქივში, სათანადო პიჽობებითაა და ული.
გაიხსნა აჽქივი, ჽომელი
1930-1990 ლების
დოკუმენა იას მოი ავს

ღონისძიებაზე პიჽველმა ვი ე-პჽემიეჽმა დიმიჽი ქუმსიშვილმა
სამინისჽოში განხოჽ იელებულ მიღევებზე საუბჽისას აღნიშნა:

The Ministry opened
an archive, which holds
the documentation of
1930-1990 years

„ჽოდესა ხელისუფლებაში მოვედით, ძალიან ბევჽ თქვენს თანამშჽომელს ჰქონდა დაღი და ეს დაღი აჽ იყო კაჽგი, თუმ ა დღეს თქვენ
ღიჽსეულად ემსახუჽებით თქვენს ქვეყანას და იმას, ჽომ პაიმაჽმა
ღიჽსეულად მოიხადოს სასჯელი“.
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mane and degrading treatment is no longer used as an instrument of
the repressive criminal justice system and a prison management tool.
On the Employee Appreciation Ministry of Corrections of Georgia
opened an archive, which holds the documentation of 1930-1990
years, also the personal files of the former inmates, including prisoners under the death sentence and former employees. These documentations have been reserved in poor conditions for several years in the
basement of the N8 penitentiary establishment. The Ministry of Corrections of Georgia recovered the archived data, classified and placed
in the special storage and nowadays these unique materials are kept
in proper conditions.
The Deputy Prime Minister Dimitri Kumsishvili talked about the achievements of the Ministry of Corrections. ,,When we came to the government, many of your employees had that bad mark, but now you honourably serve your country and you ensure that prisoners will worthily
complete their sentences”, – said the first Deputy Prime Minister.
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სასჯელაღსჽულებისა და პჽობა იის სამინისჽო მადლობას უხდის საქაჽთველოს მთავჽობას, პაჽლამენს,
ევჽოკავშიჽს, ევჽოსაბჭოს, გაეჽო-ს, INL-ს, ითელ ჯვაჽს, აშშ-სა და სხვა პაჽნიოჽ ქვეყნებს, სხვადასხვა
საეჽთაშოჽისო და ადგილობჽივ ოჽგანიზა იებს თანამშჽომლობისა და ჽეფოჽმების განხოჽ იელების პჽოესში მხაჽდაჭეჽისთვის.

Ministry of Corrections of Georgia Would like to thank to the government of Georgia, Parliament, the
European Union, the Council of Europe, the United Nations, the United States of America and all the
partner countries, also INL, Red Cross and other international/local organizations for their cooperation
and support in the process of implementing reforms.

