
მუხლი 29. ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მატერიალური პასუხისმგებლობა 
1. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს, რომელიც პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოფნის 
პერიოდში მატერიალურ ზიანს მიაყენებს სახელმწიფოს, იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, 
ეკისრება მატერიალური პასუხისმგებლობა: 
ა) შრომითი ვალდებულებების შესრულებისას მიყენებული ზიანისათვის – შრომის 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ოდენობით; 
ბ) სხვა ქმედებით მიყენებული ზიანისათვის – სამოქალაქო კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული ოდენობით. 
2. ბრალდებული/მსჯავრდებული ანაზღაურებს მკურნალობის ხარჯებს განზრახ ან უხეში 
გაუფრთხილებლობით თვითდაზიანების ან სხვისთვის დაზიანების მიყენების შემთხვევაში, 
აგრეთვე პენიტენციური დაწესებულებისათვის მიყენებულ ზიანს, შესაბამისი 
დაწესებულებიდან მისი გაქცევის აღკვეთასთან დაკავშირებულ დამატებით ხარჯებს. 
3. თუ ბრალდებული/მსჯავრდებული ნებაყოფლობით არ აანაზღაურებს ზიანს, იგი 
განხილული იქნება სამოქალაქო სამართალწარმოების წესით. არასწორად გადახდევინებული 
თანხა უბრუნდება ბრალდებულს/მსჯავრდებულს და ირიცხება მის პირად ანგარიშზე. 
4. ბრალდებულის/მსჯავრდებულის ქმედებით პენიტენციური დაწესებულების 
ტერიტორიაზე პირის ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენების შემთხვევაში გადაუდებელი 
მკურნალობა სახელმწიფოს ხარჯით ხორციელდება. 
 
მუხლი 80. დისციპლინური დარღვევა 
დისციპლინურ დარღვევად მიიჩნევა ქმედება, რომელიც არღვევს დაწესებულების 
დებულებას, ზიანს აყენებს წესრიგსა და უსაფრთხოებას და არ შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, 
კერძოდ: 
ა) სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დარღვევა; 
ბ) ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების წესების დარღვევა; 
გ) დაწესებულების მოსამსახურისა და სხვა უფლებამოსილი პირისადმი მათ მიერ 
სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებისას დაუმორჩილებლობა ან მათთვის სხვაგვარი 
წინააღმდეგობის გაწევა; 
დ) განზრახი ქმედების ჩადენა, რომელიც საფრთხეს უქმნის სხვა პირის სიცოცხლეს ან/და 
ჯანმრთელობას, აგრეთვე სხვა პირის ღირსებისა და ხელშეუხებლობის შელახვა; 
ე) დაწესებულების ან სხვა პირის ქონების დაზიანება/განადგურება, მათ შორის, მისი 
ვიზუალური მხარის ცვლილებით; 
ვ) დაწესებულების მიერ დადგენილი გადაადგილების შეზღუდვების/ საზღვრების 
უნებართვოდ გადაკვეთა; 
ზ) დაწესებულების ტერიტორიაზე სარგებლის მიღების მიზნით საქმიანობის პენიტენციური 
დაწესებულების დირექტორის ნებართვის გარეშე განხორციელება; 
თ) დაწესებულების ტერიტორიაზე განთავსებული მოწყობილობების/ სისტემების 
ფუნქციონირებაში პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის ნებართვის გარეშე ჩარევა, 
შენობა-ნაგებობების დიზაინსა და ფუნქციებში ცვლილებების თვითნებურად შეტანა; 
ი) დაწესებულების ტერიტორიაზე აკრძალული ნივთის დამზადება, ფლობა ან სარგებლობა; 
კ) ხმაური ან სხვაგვარი ქმედება, რომელიც არღვევს წესრიგს და ხელს უშლის დაწესებულების 
ნორმალურ ფუნქციონირებას;   
ლ) ნებისმიერი სახის ინფორმაციის უკანონო ფორმით მიწოდება საკნიდან საკანში ან 
დაწესებულების გარეთ; 
მ) დაწესებულების დებულების, დაწესებულებაში დადგენილი დღის განრიგისა და 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა ნორმების დარღვევა. 
 



მუხლი 81. დისციპლინური სახდელი 
1. დისციპლინური დარღვევის შედეგია ბრალდებულის/მსჯავრდებულის დისციპლინური 
პასუხისმგებლობა. დისციპლინური დარღვევისათვის გამოყენებული სახდელი უნდა იყოს 
ჩადენილი ქმედების პროპორციული. 
2. ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიმართ დისციპლინური ღონისძიების გამოყენება 
დაიშვება მხოლოდ დისციპლინური სამართალწარმოების საფუძველზე და მას შემდეგ, რაც 
დადასტურდება მის მიერ დისციპლინური დარღვევის ჩადენის ფაქტი. 
3. ჯგუფური დარღვევის შემთხვევაში ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიმართ სახდელი 
ინდივიდუალურად დგინდება. 
4. თუ დისციპლინური დარღვევის გარემოებები წარმოშობს ამ კოდექსის 57-ე მუხლით 
გათვალისწინებული უსაფრთხოების ღონისძიების გამოყენების საფუძველს, უსაფრთხოების 
ღონისძიება გამოიყენება ამ თავით გათვალისწინებული დისციპლინური 
სამართალწარმოების დაწყებამდე. 
 
მუხლი 82. დისციპლინური სახდელის სახეები 
1. დისციპლინური სახდელის სახეებია: 
ა) გაფრთხილება; 
ბ) საყვედური; 
გ) მუშაობის უფლების შეზღუდვა არა უმეტეს 6 თვის ვადით; 
გ1) ინდივიდუალური საქმიანობის შედეგად დამზადებული ნივთის (ნაკეთობის) 
რეალიზაციის უფლების შეზღუდვა არაუმეტეს 3 თვის ვადით; 
დ) ნებადართული ნივთებით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა არა უმეტეს 6 თვის ვადით;   
ე) ამანათისა და გზავნილის მიღების შეზღუდვა არა უმეტეს 6 თვის ვადით; 
ვ) საკნის ტიპის საცხოვრებელში გადაყვანა 6 თვემდე ვადით; 
ზ) სამარტოო საკანში მოთავსება 14 დღემდე ვადით; 
თ) სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვა არა უმეტეს 3 თვის ვადით; 
ი) პირადი ხასიათის კორესპონდენციის მიღება-გაგზავნის უფლების შეზღუდვა არა უმეტეს 3 
თვის ვადით; 
კ) პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებული მაღაზიით სარგებლობის 
უფლების შეზღუდვა არაუმეტეს 3 თვის ვადით; 
ლ) ფულადი გზავნილის მიღება-გაგზავნის უფლების შეზღუდვა არა უმეტეს 3 თვის ვადით; 
მ) კუთვნილი ხანმოკლე პაემნის აკრძალვა არა უმეტეს წელიწადში 6-ჯერ; 
ნ) პირადი ტელევიზორით ან რადიომიმღებით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა არაუმეტეს 
6 თვის ვადით. 
2. ორსული ქალების, მცირეწლოვანი ბავშვების დედებისა და 65 წელს გადაცილებული 
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიმართ არ გამოიყენება ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“ 
და „ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სახდელები. 
3. (ამოღებულია - 16.04.2014, №2241). 
4. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „თ“–„ლ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული თითოეული 
უფლების შეზღუდვის ვადა 1 წლის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს. 
5. დაუშვებელია ამ მუხლის პირველი ნაწილის „თ“, „ი“ და „მ“ ქვეპუნქტებით 
გათვალისწინებული უფლებების ერთდროულად შეზღუდვა. 
 
შენიშვნა: დისციპლინური გადაცდომისათვის ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ი“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული შეზღუდვა არ ვრცელდება იმ კორესპონდენციაზე, რომლის ადრესატი ან 
ადრესანტი არის საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, 
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, სასამართლო, 



ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც 
შექმნილია საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული ადამიანის უფლებათა 
დაცვის სფეროს საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე, საქართველოს სამინისტრო, 
სამსახური, საქართველოს სახალხო დამცველი, ადვოკატი, პროკურორი, ადგილობრივი 
საბჭო. 
 
მუხლი 92. არასრულწლოვნის დისციპლინური სახდელის სახეები 
1. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის 
მიერ დისციპლინური დარღვევის ჩადენის შემთხვევაში ამ დაწესებულების დირექტორი 
უფლებამოსილია მის მიმართ გამოიყენოს დისციპლინური სახდელის შემდეგი სახეები: 
ა) გაფრთხილების მიცემა; 
ბ) საყვედურის გამოცხადება; 
გ) ნებადართული ნივთებით (გარდა ექიმის მიერ დანიშნული კვების აუცილებელი 
პროდუქტებისა და მედიკამენტებისა) სარგებლობის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით; 
დ) დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებული მაღაზიით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა 
1 თვის ვადით; 
ე) ამანათებისა და გზავნილების მიღების უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით; 
ვ) სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით, იმ პირობით, რომ ორი 
კვირის თავზე, სანიმუშო ყოფაქცევის შემთხვევაში, არასრულწლოვან მსჯავრდებულს 
შეუძლია არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების დირექტორს მიმართოს 
შეზღუდვის გაუქმების შესახებ განცხადებით; 
ზ) საკნის ტიპის საცხოვრებელში გადაყვანა 1 წლის განმავლობაში 6 თვემდე ვადით. 
2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სამარტოო საკანში მოთავსება 
დაუშვებელია. 
3. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „გ“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული თითოეული 
უფლების შეზღუდვის საერთო ვადა 1 წლის განმავლობაში 3 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს. 
4. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის მიმართ დისციპლინური სახდელის სახით 
დისციპლინური პატიმრობის გამოყენება დაუშვებელია. 
 
მუხლი 718. გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 
მყოფი მსჯავრდებულის დისციპლინური სახდელის სახეები   
1. გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების 
დირექტორი უფლებამოსილია დისციპლინური დარღვევის ჩადენის შემთხვევაში 
გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მყოფი 
მსჯავრდებულის მიმართ გამოიყენოს დისციპლინური სახდელის შემდეგი სახეები: 
ა) გაფრთხილების მიცემა; 
ბ) საყვედურის გამოცხადება; 
გ) მუშაობის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით; 
დ) ნებადართული ნივთებით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით; 
ე) ამანათებისა და გზავნილების მიღების უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით; 
ვ) სამარტოო საკანში მოთავსება 14 დღემდე ვადით; 
ზ) სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით; 
თ) პირადი ხასიათის კორესპონდენციის მიღებისა და გაგზავნის უფლების შეზღუდვა 1 
თვემდე ვადით; 
ი) პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებული მაღაზიით სარგებლობის 
უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით; 
კ) ფულადი გზავნილის მიღებისა და გაგზავნის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით; 



ლ) ამ კოდექსის 716 მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული უფლების შეზღუდვა 2 
თვემდე ვადით. 
2. თუ მსჯავრდებული არ ასრულებს მისთვის დაკისრებულ მოვალეობას, არღვევს 
პენიტენციური დაწესებულების დებულებით დადგენილ მოთხოვნას ან/და თუ მან ქცევა ამ 
დაწესებულებაში მკვეთრად უარყოფითად შეიცვალა, გათავისუფლებისთვის მომზადების 
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დირექტორი სამსახურის გენერალურ დირექტორს 
მიმართავს შუამდგომლობით მსჯავრდებულის სხვა პენიტენციურ დაწესებულებაში 
გადაყვანის თაობაზე. 
 
მუხლი 83. დისციპლინური დარღვევის ჩადენაში მხილებული 
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის უფლებები 
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს, რომელსაც ბრალად ედება დისციპლინური დარღვევის 
ჩადენა, უფლება აქვს: 
ა) მისთვის გასაგებ ენაზე ეცნობოს დარღვევის არსი და საფუძველი; 
ბ) ჰქონდეს საკმარისი დრო და საშუალება დაცვის მოსამზადებლად საქმის ზეპირი მოსმენით 
განხილვის შემთხვევაში; 
გ) ისარგებლოს იურიდიული დახმარებით, მათ შორის, „იურიდიული დახმარების შესახებ“ 
საქართველოს კანონით დადგენილი წესით, ამ კოდექსის 82-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“ 
და „ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, თუ ამას თავად მოითხოვს საქმის 
ზეპირი მოსმენით განხილვის შემთხვევაში; 
დ) მოითხოვოს დისციპლინურ განხილვაზე მოწმეთა დასწრება და დაკითხოს მოწმეები საქმის 
ზეპირი მოსმენით განხილვის შემთხვევაში; 
ე) ისარგებლოს თარჯიმნის უფასო მომსახურებით, თუ მას არ ესმის სამართალწარმოების ენა. 
 
მუხლი 84. დისციპლინური სამართალწარმოება 
1. დისციპლინური დარღვევის საქმეს ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილავს დაწესებულების 
დირექტორი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი. თუ დაწესებულების დირექტორი ან მის მიერ 
უფლებამოსილი პირი მიიჩნევს, რომ საკითხის გადასაწყვეტად საჭიროა დამატებითი 
ინფორმაციის მიღება, მას უფლება აქვს, საქმე ზეპირი მოსმენით განიხილოს. 
11. დისციპლინური დარღვევის საქმის ზეპირი მოსმენის გარეშე განხილვისას 
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, ჰყავდეს ადვოკატი. 
2. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს განემარტება უფლება – მისცეს ახსნა-განმარტება, 
წარადგინოს მტკიცებულებები, განაცხადოს შუამდგომლობა, გამოვიდეს მშობლიურ ენაზე და 
ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით, გაასაჩივროს განკარგულება დისციპლინური 
ღონისძიების გამოყენების შესახებ. 
3. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა ჩამოერთვას ახსნა-განმარტება მის მიერ ჩადენილ 
დისციპლინურ დარღვევასთან დაკავშირებით, ხოლო უარის შემთხვევაში პენიტენციური 
დაწესებულების უფლებამოსილი პირი ადგენს ოქმს. 
4. დისციპლინური დარღვევის ჩამდენ პირს, მოწმეს ან დაზარალებულს უფლება აქვს, 
წერილობით წარადგინოს ახსნა-განმარტებები ან/და შენიშვნები, რომლებიც დაერთვის 
განკარგულებას დისციპლინური ღონისძიების გამოყენების შესახებ. 
5. ზეპირი მოსმენის დროს ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს დაჯდომისა და 
ჩანაწერების გაკეთების საშუალება. 
6. ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიმართ დისციპლინური ღონისძიების გამოყენებისას 
გაითვალისწინება ბრალდებულის/ მსჯავრდებულის პიროვნება და მისი ქცევა, აგრეთვე 
გარემოებები, რომლებშიც იქნა ჩადენილი დისციპლინური დარღვევა, 
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის განმარტება დარღვევასთან დაკავშირებით. საქმის 



განხილვის შემდეგ, მტკიცებულების შეფასების საფუძველზე დაწესებულების დირექტორი ან 
მის მიერ უფლებამოსილი პირი იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. 
7. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, ადვოკატის მიერ იყოს წარმოდგენილი 
დისციპლინური დარღვევის საქმის ზეპირი მოსმენით განხილვისას, რომელიც ტარდება ამ 
კოდექსის 82-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 
დისციპლინური სახდელების გამოყენების შესახებ. ზეპირი მოსმენის დაწყებამდე 
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს განემარტება საკუთარი ადვოკატის მოწვევის უფლება, 
რომელიც შესაბამისი თანხმობის მიღების შემთხვევაში ხორციელდება განმარტებიდან 3 
საათის განმავლობაში. თუ დადგენილ ვადაში ადვოკატი არ გამოცხადდება, 
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს მისი თანხმობით დაენიშნება საზოგადოებრივი ადვოკატი. 
თუ ბრალდებული/ მსჯავრდებული უარს აცხადებს დასწრებაზე, ეს ფაქტი წერილობით 
ფიქსირდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში დგება ოქმი, რომელსაც ხელს აწერს 
ბრალდებული/მსჯავრდებული. 
8. ზეპირი სხდომა დისციპლინური სახდელის გამოყენების შესახებ შეიძლება გაგრძელდეს 
ზეპირი მოსმენის გარეშე და გადაწყვეტილება მიღებულ იქნეს, თუ 
ბრალდებული/მსჯავრდებული თავისი ქმედებით არღვევს წესრიგს, არ ცხადდება სხდომაზე 
ან სხვაგვარად უშლის ხელს სხდომის მიმდინარეობას. 
 
მუხლი 93. დისციპლინური სამართალწარმოება 
1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის დისციპლინური დარღვევის საქმე 
ზეპირი მოსმენით განიხილება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არასრულწლოვანი 
ბრალდებული/მსჯავრდებული არღვევს წესრიგს, სხვაგვარად უშლის ხელს სხდომის 
მიმდინარეობას, არ ცხადდება სხდომაზე ან უარს აცხადებს სხდომაში მონაწილეობაზე. ეს 
ფაქტი აღინიშნება დისციპლინური სამართალწარმოების ოქმში. 
2. ზეპირი მოსმენის დროს არასრულწლოვან ბრალდებულს/ მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს 
დაჯდომის, ჩანაწერების გაკეთების და ზეპირი ახსნა-განმარტების მიცემის საშუალება. 
3. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, დისციპლინური 
დარღვევის საქმის განხილვისას ჰყავდეს ადვოკატი. ზეპირი მოსმენის დაწყებამდე 
არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს განემარტება ადვოკატის მოწვევის უფლება, 
რომელიც შესაბამისი თანხმობის მიღების შემთხვევაში ხორციელდება განმარტებიდან 6 
საათის განმავლობაში. თუ დადგენილ ვადაში ადვოკატი არ გამოცხადდება, არასრულწლოვან 
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს საზოგადოებრივი ადვოკატი დაენიშნება. 
 
მუხლი 86. დისციპლინური სახდელის გასაჩივრება 
1. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, დისციპლინური ღონისძიების გამოყენების 
შესახებ განკარგულების გადაცემიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში ერთჯერადად გაასაჩივროს 
სასამართლოში მის მიმართ გამოყენებული დისციპლინური სახდელი. გასაჩივრება არ 
აჩერებს დისციპლინური ღონისძიების გამოყენების შესახებ განკარგულების აღსრულებას. 
2. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 
სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანა ან სხვა განსაკუთრებული გარემოება, რომელიც 
აფერხებს დისციპლინური სახდელის აღსრულებას, იწვევს დისციპლინური სახდელის 
აღსრულების გადავადებას ბრალდებულის/მსჯავრდებულის დაწესებულებაში 
დაბრუნებამდე. 
 
მუხლი 87. ბრალდებულის/მსჯავრდებულის გარანტიები დისციპლინური პასუხისმგებლობის 
გამოყენებისას 



1. დაუშვებელია ერთი დისციპლინური დარღვევისათვის 2 ან მეტი დისციპლინური 
სახდელის დაკისრება. 
2. დისციპლინური სახდელი არ უნდა იყოს ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 
დამამცირებელი და მისი პატივისა და ღირსების შემლახველი. 
3. დაუშვებელია დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება, თუ დისციპლინური 
დარღვევის ჩადენიდან გასულია 1 წელი. 
4. დისციპლინურსახდელდაუდებლად ითვლება პირი, რომელიც დისციპლინური სახდელის 
მოხდიდან 6 თვის განმავლობაში კვლავ არ ჩაიდენს დისციპლინურ დარღვევას. იმ 
შემთხვევაში, თუ ბრალდებულს/მსჯავრდებულს დაეკისრება ამ კოდექსის 82-ე მუხლის 
პირველი ნაწილის „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სახდელები, იგი 
დისციპლინურსახდელდაუდებლად ჩაითვლება, თუ დისციპლინური სახდელის მოხდიდან 
1 წლის განმავლობაში კვლავ არ ჩაიდენს დისციპლინურ დარღვევას. 
5. დისციპლინური სახდელის ვადამდე მოხსნა შეუძლია დაწესებულების დირექტორს ან მის 
მიერ უფლებამოსილ პირს, თუ სახდელის მიზანი მიღწეულია. 
6. პენიტენციური დაწესებულების დირექტორი უფლებამოსილია ბრალდებულს/ 
მსჯავრდებულს, რომელიც მისდამი დაქვემდებარებულ პენიტენციურ დაწესებულებაში 
იმყოფება, ვადამდე მოუხსნას სხვა პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის მიერ 
დაკისრებული დისციპლინური სახდელი. 


