
მუხლი 95. მოთხოვნა და მისი შეტანის წესი 
1. მოთხოვნის შეტანით ბრალდებულს/მსჯავრდებულს შეუძლია მოითხოვოს იმგვარი 
უფლებები, რომელთა მინიჭებაც პენიტენციური დაწესებულების უფლებამოსილებას 
განეკუთვნება. 
2. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, მოთხოვნა შეიტანოს ინდივიდუალურად ან 
ჯგუფურად, წერილობითი ფორმით. მოთხოვნა შეიძლება კონფიდენციალური იყოს.   
3. მოთხოვნა რეგისტრირდება პენიტენციურ დაწესებულებაში, ხოლო მისი რეგისტრაციის 
ნომერი გადაეცემა ბრალდებულს/მსჯავრდებულს. 
4. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, მოთხოვნით მიმართოს დაწესებულების 
დირექტორს ან მის მიერ უფლებამოსილ პირს, რომელიც ვალდებულია წერილობით 
უპასუხოს მას 5 დღის ვადაში. 
5.  (ამოღებულია - 01.06.2017, №943). 
6. მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარი დასაბუთებული უნდა იყოს. 
 
მუხლი 96. საჩივრის შეტანის უფლება 
1. საჩივრის შეტანის საფუძველია სასჯელაღსრულების სფეროში საქმიანობის 
განმახორციელებელი თანამშრომლის ქმედება (მოქმედება ან უმოქმედობა), სამართლებრივი 
აქტი, გადაწყვეტილება და ამ კოდექსით გათვალისწინებულ უფლებათა სხვაგვარი ხელყოფა. 
2. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, საჩივარი შეიტანოს ინდივიდუალურად ან 
ჯგუფურად. საჩივრის შეტანა შესაძლებელია წერილობითი ფორმით. 
3. საჩივრის შეტანა შესაძლებელია შესაბამისი საფუძვლის გამოვლენიდან 1 თვის ვადაში. 
4. საჩივრის შეტანის უფლება აგრეთვე აქვს ბრალდებულის/ მსჯავრდებულის ადვოკატს, 
კანონიერ წარ-მომადგენელს ან ახლო ნათესავს, თუ:   
ა) მას აქვს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ დაირღვა ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 
უფლებები; 
ბ) ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აძლევს საშუალებას, 
თავად შეიტანოს საჩივარი. 
 
მუხლი 97. ბრალდებულის/მსჯავრდებულის ინფორმირება საჩივრის შეტანის უფლების 
თაობაზე 
1. დაწესებულებაში მოხვედრილ ბრალდებულს/მსჯავრდებულს პასუხისმგებელმა პირმა 
დაუყოვნებლივ უნდა მისცეს საშუალება, გაეცნოს წერილობით ინფორმაციას თავისი 
უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ, მათ შორის, საჩივრის შეტანის უფლებისა და 
გასაჩივრების კანონით გათვალისწინებული წესის თაობაზე. 
2. წერა-კითხვის უცოდინარ ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს 
ზეპირი ფორმით, რის შესახებაც უფლებამოსილი პირი ადგენს ოქმს, რომელსაც ხელმოწერით 
ადასტურებს ბრალდებული/ მსჯავრდებული. 
3. (ამოღებულია - 12.06.2015, №3711). 
 
მუხლი 98. საჩივრის ადრესატი 
1. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, საჩივრით მიმართოს პენიტენციური 
დაწესებულების დირექტორს, თუ საჩივარი უკავშირდება პენიტენციური დაწესებულების 
მოსამსახურის საქმიანობას. 
2. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, პენიტენციური დაწესებულების 
დირექტორის უარი საჩივრის დაკმაყოფილებაზე გაასაჩივროს სამსახურის გენერალურ 
დირექტორთან, აგრეთვე იმ საჩივრით, რომელიც უკავშირდება პენიტენციური 
დაწესებულების დირექტორის საქმიანობას, მიმართოს სამსახურის გენერალურ დირექტორს. 
3. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, იმ საჩივრით, რომელიც უკავშირდება 
სამსახურის გენერალური დირექტორის საქმიანობას, მიმართოს მინისტრს. 



4. დაუშვებელია საჩივრის გადაწყვეტაში იმ პირის მონაწილეობა, რომლის ქმედება, 
სამართლებრივი აქტი ან გადაწყვეტილება საჩივრდება. 
5. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს მიმართოს საჩივრით 
საქართველოს სახალხო დამცველს/სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფს. 
 
მუხლი 99. საჩივრის შეტანის წესი 
1. საჩივრის ადრესატის განსაზღვრის ან სხვა ტექნიკური საკითხის მოგვარების მიზნით 
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, მოითხოვოს დაწესებულების სოციალური 
განყოფილების მუშაკის კონსულტაცია. 
2. საჩივრის შედგენისას ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, მოითხოვოს ადვოკატის 
კონსულტაცია. ადვოკატის ხარჯები ანაზღაურდება კანონით გათვალისწინებული წესით. 
3. საჩივარი შეტანილი უნდა იქნეს წერილობით, მინისტრის მიერ დამტკიცებული ფორმის 
შესაბამისად. 
 
მუხლი 100. ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა საჩივრების ყუთი 
1. საჩივრების ყუთი უნდა განთავსდეს დაწესებულების ტერიტორიაზე ყველა 
ბრალდებულისათვის/მსჯავრდებულისათვის ხელმისაწვდომ ადგილას. დაწესებულების 
ტერიტორიაზე შეიძლება განთავსდეს საჩივრების რამდენიმე ყუთი. 
2. საჩივრების ყუთს უნდა გაუკეთდეს აბრა წარწერით „საჩივრების ყუთი“. 
3. საჩივრების ყუთი დალუქული უნდა იყოს. 
4. პენიტენციური დაწესებულების სოციალური მუშაკი საჩივრების ყუთს ხსნის, კეტავს და 
ლუქავს ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს ამ დაწესებულების დირექტორის ან დირექტორის 
მოადგილის თანდასწრებით. 
5.  (ამოღებულია - 01.06.2017, №943). 
6. საჩივრების ყუთის გახსნისთანავე ხდება კონვერტების ვიზუალური დათვალიერება და 
კონვერტის ნომრის რეგისტრაცია. 
7. პენიტენციურ დაწესებულებაში საჩივრების რეგისტრაციასა და აღრიცხვას უზრუნველყოფს 
პენიტენციური დაწესებულების სოციალური მუშაკი. 
8. საჩივრების ყუთის დაზიანების შემთხვევაში დაზიანებიდან უმოკლეს ვადაში, მაგრამ არა 
უგვიანეს 3 დღისა, უნდა შეკეთდეს იგი ან უნდა განთავსდეს ახალი ყუთი. 
 
მუხლი 101. საჩივრის წარდგენის ენა 
1. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს, რომელიც არ ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას, არ 
ესმის სამართალწარმოების ენა, შეუძლია ისარგებლოს თარჯიმნის უფასო მომსახურებით.  
2. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს პასუხი გაეცემა საქართველოს სახელმწიფო ენაზე, ხოლო 
საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენება ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 
პროცედურა. 
 
მუხლი 102. საჩივრის გადაგზავნის წესი 
1. პენიტენციური დაწესებულება ვალდებულია შემოსული საჩივარი მიღებიდან არაუგვიანეს 
მომდევნო სამუშაო დღისა გადაუგზავნოს ადრესატს. 
2. პენიტენციური დაწესებულების დირექტორს ან მის მიერ უფლებამოსილ პირს მისთვის 
განკუთვნილი საჩივარი შეუფერხებლად, ამ დაწესებულების შესაბამისი სტრუქტურული 
ერთეულის მეშვეობით მიეწოდება. 
3. საჩივრის გადაგზავნიდან არა უგვიანეს მეორე დღისა საჩივრების ყუთთან გამოიკვრება 
გადაგზავნილი საჩივრის რეგისტრაციის ნომერი და შესაბამისი კონვერტის კოდი. 
4. არაკონფიდენციალური საჩივარი განსახილველად არ ეგზავნება იმ პირს ან მისდამი 
უშუალოდ დაქვემდებარებულ პირს, რომლის ქმედებასაც ეხება საჩივარი. 
 
მუხლი 103. საჩივრის განხილვის ვადები 



1. პენიტენციური დაწესებულების დირექტორი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი საჩივარს 
განიხილავს მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში. განსაკუთრებულ შემთხვევაში საჩივრის 
განხილვის ვადა შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 10 სამუშაო დღით. ვადის გაგრძელების 
შესახებ საჩივრის ავტორს დაუყოვნებლივ ეცნობება ზეპირი ან წერილობითი ფორმით. 
2. სამსახურის გენერალური დირექტორი საჩივარს განიხილავს მიღებიდან 10 სამუშაო დღის 
ვადაში. სამსახურის გენერალური დირექტორი უფლებამოსილია გააგრძელოს საჩივრის 
განხილვის ვადა არაუმეტეს 10 სამუშაო დღით. ვადის გაგრძელების შესახებ წერილობით 
ეცნობება საჩივრის ავტორს. 
3. გარდა ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, 
საჩივარი განი-ხილება კანონით დადგენილ ვადაში. 
 
მუხლი 104. კონფიდენციალური საჩივარი 
1. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, შეიტანოს კონფიდენციალური საჩივარი. 
2. კონფიდენციალურია საჩივარი, რომელიც მოთავსებულია დალუქულ კონვერტში და 
რომელზედაც მითითებულია ადრესატი. 
3. პენიტენციური დაწესებულება უზრუნველყოფს საჩივრის კონფიდენციალურობის დაცვას. 
თუ კონფიდენციალურ საჩივარზე ადრესატი მითითებული არ არის ან მასზე მითითებული 
ადრესატის იდენტიფიცირება შეუძლებელია, პენიტენციური დაწესებულება საჩივრის 
კონვერტის ნომრის და საჩივრის გაგზავნაზე უარის თქმის მიზეზის შესახებ ინფორმაციას 
საჩივრების ყუთთან, თვალსაჩინო ადგილზე გამოაკრავს. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს 
უფლება აქვს, 2 კვირის ვადაში დაიბრუნოს კონფიდენციალური საჩივარი. პენიტენციური 
დაწესებულება ვალდებულია შეინახოს საჩივარი არაუმეტეს 10 სამუშაო დღისა, ხოლო ამ 
ვადის ამოწურვისთანავე გაანადგუროს იგი. 
 
მუხლი 105. წამებასთან, არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობასთან დაკავშირებული 
საჩივრები 
1. წამებასთან, არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობასთან დაკავშირებული საჩივრები 
განეკუთვნება განსაკუთრებულ შემთხვევას და განხილულ უნდა იქნეს დაუყოვნებლივ. 
2. წამებასთან, არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობასთან დაკავშირებული საჩივრების 
შესახებ არა უგვიანეს 24 საათისა უნდა ეცნობოს დაწესებულების დირექტორს ან მის მიერ 
უფლებამოსილ პირს ან/და სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფს. 
 
მუხლი 106. საჩივრის განხილვის შედეგები 
1. საჩივრის განხილვის შედეგები ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ხელწერილით გაეცნობა 
გადაწყვეტილების მიღებიდან არა უგვიანეს 5 დღისა და დაერთვის 
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის პირად საქმეს. 
2. საჩივარში მითითებულ ყოველ კონკრეტულ მოთხოვნას უნდა გაეცეს დასაბუთებული 
პასუხი. 
3. საჩივარზე უარყოფითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში ბრალდებულს/მსჯავრდებულს 
უნდა ეცნობოს დასაბუთებული პასუხი. 
 
მუხლი 107. გადაწყვეტილების გასაჩივრება 
საჩივრის განხილვის შედეგები შესაძლებელია ადმინისტრაციული წესით გასაჩივრდეს 
სასამართლოში. 
 
მუხლი 108. საჩივრის შეტანის ხელშეწყობა 
1. პენიტენციური დაწესებულება ვალდებულია ბრალდებულის/ მსჯავრდებულის 
მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს იგი საჩივრის შესატანად საჭირო აუცილებელი 
რაოდენობის საშუალებებით, მათ შორის, საწერი საშუალებით, ქაღალდით, 
კონფიდენციალური საჩივრისათვის კონვერტით. 



2. დაუშვებელია ბრალდებულის/მსჯავრდებულის დასჯა საჩივრის შეტანის გამო. 
3. პენიტენციურმა დაწესებულებამ უნდა უზრუნველყოს ბრალდებულის/ მსჯავრდებულის 
პრობლემების ადგილზე გადაჭრა. არაკონფიდენციალური საჩივარი, რომელიც 
პენიტენციურმა დაწესებულებამ შესაძლოა ადგილზე გადაწყვიტოს, გადაწყდება იმ ორგანოსა 
და პირის მიერ მისი განხილვის შედეგების დალოდების გარეშე, რომელთაც ის გაეგზავნა. 
 
 


