
მუხლი 116. მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია 
1. მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია არის მსჯავრდებულში საზოგადოების, სხვა 
ადამიანების, ზნეობის ნორმებისა და ადამიანთა თანაცხოვრების დამკვიდრებული 
წესებისადმი პატივისცემისა და პასუხისმგებლობის გრძნობის ჩამოყალიბება. 
2. მსჯავრდებულის რესოციალიზაციის ძირითადი საშუალებებია: 
ა) სასჯელის მოხდა დადგენილი წესის შესაბამისად; 
ბ) სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება; 
გ) აღმზრდელობითი მუშაობა არასრულწლოვანთა მიმართ; 
დ) მსჯავრდებულთა დასაქმება; 
ე) ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების მიღება; 
ვ) საზოგადოებასთან ურთიერთობა. 
3. მსჯავრდებულის რესოციალიზაციის საშუალებები გამოიყენება დანიშნული სასჯელის 
სახის, ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმის, მსჯავრდებულის პიროვნების, მისი ფსიქოლოგიური 
მდგომარეობისა და ქცევის გათვალისწინებით. 
4. მსჯავრდებულის რესოციალიზაციას სამსახური და პენიტენციური დაწესებულებები 
უზრუნველყოფენ სოციალური მუშაკებისა და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სხვა პირების 
მეშვეობით. 
 
მუხლი 117. მსჯავრდებულთა სარეაბილიტაციო პროგრამების ამოცანები 
1. თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მსჯავრდებულთან ტარდება სარეაბილიტაციო 
მუშაობა, რომლის მიზანია: 
ა) მსჯავრდებულში კანონის, სხვა ადამიანების, შრომის, ადამიანთა თანაცხოვრების 
დამკვიდრებული წესებისა და ნორმებისადმი პატივისცემის გრძნობის ჩამოყალიბება; 
ბ) თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მსჯავრდებულთა შორის ნორმალური 
ფსიქოლოგიური ატმოსფეროს შექმნა; 
გ) მსჯავრდებულთა განათლებისა და პროფესიული დონის ამაღლება; 
დ) მსჯავრდებულთა მომზადება გათავისუფლებისათვის; 
ე) სხვადასხვა დამოკიდებულების მქონე პირთა რეაბილიტაცია. 
2. სარეაბილიტაციო პროგრამებში მონაწილეობა გათვალისწინებული იქნება 
მსჯავრდებულის გამოსწორების ხარისხის შეფასებისას და მის მიმართ წახალისების ფორმის 
გამოყენებისას. 
 
მუხლი 118. მსჯავრდებულთა სარეაბილიტაციო პროგრამების ორგანიზება 
1. თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში სარეაბილიტაციო პროგრამების ორგანიზებას 
უზრუნველყოფს ამ დაწესებულების შესაბამისი უფლებამოსილი პირი. 
2. სამსახური მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის მიზნით თანამშრომლობს სახელმწიფო 
უწყებებთან და სხვა ორგანიზაციებთან. 
3. თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დღის განრიგი უნდა ითვალისწინებდეს 
სარეაბილიტაციო პროგრამებში მსჯავრდებულთა მონაწილეობის დროს. 
4. სარეაბილიტაციო პროგრამებში მონაწილეობა ხდება მსჯავრდებულის თანხმობით. 
5. მსჯავრდებულთან სარეაბილიტაციო მუშაობა ტარდება მისი პიროვნული თვისებებისა და 
ჩადენილი დანაშაულის ხასიათის გათვალისწინებით. 
51. პენიტენციურ დაწესებულებაში ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის 
ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამების განხორციელების წესი განისაზღვრება 



მინისტრისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 
6. სარეაბილიტაციო პროგრამების ორგანიზებისათვის თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებაში იქმნება შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და, საჭიროების 
შემთხვევაში, მოიწვევა სპეციალისტები. 
7. ოჯახური დანაშაულის ჩამდენი პირის რეაბილიტაციის მიზნით, სამსახურის ორგანიზებით 
ტარდება ძალადობრივი დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული 
სავალდებულო სწავლების კურსები. აღნიშნული კურსების ორგანიზებას სამსახური 
უზრუნველყოფს სახელმწიფო უწყებებთან და სხვა დაინტერესებულ და შესაბამის სფეროში 
საქმიანობის გამოცდილების მქონე ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით. 


