
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის 

შემაჯამებელი ანგარიში 

 

2019 წლის 22 თებერვალს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით 

დამტკიცდა „პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების 

სტრატეგია და 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა“. სამომავლო განვითარებისათვის ეს 

მნიშვნელოვანი დოკუმენტი დანაშაულის პრევენციის, პრობაციის და პენიტენციური 

სისტემების მხარდაჭერის ევროკავშირის პროექტთან - „Eu4Justice“ თანამშრომლობით 

შემუშავდა და გამოქვეყნებულია საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე. 

პენიტენციური სამსახურის 2020 წლის საქმიანობა მოცემული დოკუმენტის 

შესაბამისად ხორციელდება და 2019 წელს დაწყებული პროექტების გაგრძელებასთან 

ერთად, მიმდინარე წელს გამოკვეთილი საჭიროებების (მათ შორის პანდემიასთან 

ბრძოლა) შესაბამის საქმიანობასაც მოიცავს.   

 

ზრუნვა ბრალდებულ/მსჯავრდებულებზე 

პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ 2019 წლის დეკემბრიდან სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა მთავარ პრიორიტეტად 

განსაზღვრა 2017 წლიდან სამედიცინო რეფერალის რიგში მდგომი პატიმრების 

რიცხვის მოკლე დროში შემცირება. 2018 წლის ივლისის მდგომარეობით, ლოდინის 

საშუალო ვადა ერთ წელიწადს შეადგენდა. 2019 წლის ბოლოსთვის, გეგმიური 

სტაციონარული მომსახურება სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში ესაჭიროებოდა 585 

პატიმარს, რომელთაგან 500 პატიმრის შემთხვევაში, რიგში ყოფნის 4-თვიანი ვადა 

დარღვეული იყო, ხოლო ათეულობით მათგანი რიგში 2016-2017 წლებიდან 

იმყოფებოდა. 2020 წლის აგვისტოს მდგომარეობით, ყველა პატიმარმა მიიღო 

სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება და ე.წ. რეფერალის რიგი განულდა. ეს 

შედეგი მიღწეულ იქნა ფინანსების, ლოჯისტიკისა და ადამიანური რესურსის 

ეფექტიანი მენეჯმენტით.  

ორწლიანი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, ერთ-ერთ პრიორიტეტად განისაზღვრა 

პენიტენციური სისტემის ესკორტის ავტოპარკის განახლება, ვინაიდან ესკორტირების 

მანქანებისა და ესკორტის ოფიცრების დეფიციტის მიზეზით სისტემის სერიოზულ გამოწვევას 

წარმოადგენდა პატიმრების სასამართლო პროცესებსა და სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში 

გაყვანა.  



2018 წელს პატიმრებს 53 ავტომანქანა ემსახურებოდა, რომელთაგან 49, მათში კუსტარულად 

დამონტაჟებული რკინის ცხაურებით გამოწვეული ძრავის მძიმე დაზიანების გამო, 

მწყობრიდან გამოვიდა. 

2019 წელს დაიწყო და 2020 წლის დეკემბერში დასრულდა ესკორტის ავტოპარკის განახლება 

(ავტომანქანების რამდენიმე ეტაპად შეძენის შედეგად). პირველად პენიტენციურ სისტემაში 

შეძენილ იქნა ქარხნული წესით დამზადებული ესკორტირების სპეციალიზებული 64 ახალი 

ავტომანქანა, რომლებიც პატიმრების კომფორტულ პირობებში გადაყვანის საშუალებას 

იძლევა და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემითაა აღჭურვილი. მათ შორის, ერთი შშმ პირთა 

საჭიროებებზეა მორგებული, 2 კი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანაა.  ასევე 2020 

წელს შეძენილია 18 პირზე გათვლილი სპეციალიზებული 2 ახალი ავტომანქანა.  

ესკორტის ოფიცრების კორპუსის ახალი და უფრო მეტი კადრით დაკომპლექტების, მათი 

სამუშაო პირობების გაუმჯობესებისა და შესაბამისი ავტომანქანებით აღჭურვის შედეგად, 

სასამართლო პროცესები აღარ იშლება. ასევე, გაუმჯობესდა სამედიცინო სერვისის მიწოდების 

სისწრაფე.  

 

ზრუნვა სისტემის თანამშრომლებზე 

2018 წლის ივლისიდან, პენიტენციური სისტემის იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში გადასვლის შემდეგ, პატიმართან ერთად, პენიტენციური სამსახურის 

თანამშრომელი ასევე გახდა განსაკუთრებული ზრუნვის საგანი. სპეციალური დანაყოფის 

თანამშრომლებისთვის სამუშაო პირობები გაუმჯობესდა ღირსეული და 

არადისკრიმინაციული სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით. ამავე პერიოდიდან 

დაიწყო პენიტენციური სისტემის თანამშრომლებისთვის თანამდებობრივი სარგოს 

ეტაპობრივი ზრდა სამსახურისთვის გამოყოფილი საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში. თუ 

მანამდე არსებობდა ხელფასი, რომელსაც ემატებოდა დანამატი, დღეის მდგომარეობით 

თანამდებობრივი სარგო მოწესრიგდა და სისტემის თანამშრომლების შრომა ღირსეულად 

ანაზღაურებადი გახდა. მათ შორის:  

 2020 წლის თებერვალში განხორციელებული ოპტიმიზაციის შედეგად, გაიზარდა ყველა 

პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პერსონალის შრომითი ანაზღაურება. 

პენიტენციურ დაწესებულებაში მომუშავე თითოეული ექთანი ხელფასის სახით იღებს 

1260 ლარს 900 ლარის ნაცვლად, ექიმის ხელფასი გახდა 1600-2000 ლარი, ნაცვლად 1300-

1500 ლარისა, უფროსი ექიმის ხელფასი - 2000 ლარი, ნაცვლად 1800 ლარისა, ხოლო 

პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის უფროსის ხელფასი –  3500 ლარი, 

ნაცვლად მანამდე არსებული მთავარი ექიმის 2500-3300 ლარისა. ამასთან, მწვავე 

საჭიროებიდან გამომდინარე, შეიქმნა ექიმ-ფსიქიატრის 5 ახალი პოზიცია (ხელფასი – 

2500 ლარი). გარდა ამისა,  რამდენიმე პენიტენციურ დაწესებულებას კურატორობას 

გაუწევს მთავარი ექიმი, რისთვისაც შეიქმნა 5 ახალი პოზიცია. მთავარი ექიმის 



ხელფასია 4000 ლარი, ნაცვლად მანამდე არსებული 2500-3300 ლარისა. მოცემულმა 

ცვლილებებმა პენიტენციურ სისტემას კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის 

შენარჩუნებისა და ახალი პროფესიონალი კადრების მოზიდვის საშუალება მისცა. 

 თანამდებობრივი სარგოს ზრდის ბოლო ეტაპი იყო 2020 წლის სექტემბერი, როდესაც 

სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციურ დაწესებულებებსა და გარე 

დაცვის სამსახურში დასაქმებულ თანამშრომლებს შრომის ანაზღაურება გაეზარდათ. 

ამასთან, პენიტენციური დაწესებულებების სახეობის, რისკის, ტიპისა და მათში 

განთავსებულ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რაოდენობის საფუძველზე, 

განისაზღვრა სამი კატეგორიის ჯგუფი, კერძოდ: პატიმრობის დაწესებულებაში, ასევე, 

დახურული ტიპის/განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებაში თანამშრომელთა ყოველდღიური დატვირთვისა და სამუშაოს 

სპეციფიკის გათვალისწინებით, განხორციელდა დაწესებულებების კატეგორიების 

მიხედვით დაყოფა და ხელფასების აღნიშნული პრინციპების საფუძველზე ზრდა. 

თანამდებობრივი სარგო გაეზარდა პენიტენციური დაწესებულების 972 თანამშრომელს, 

მათ შორის: 

 I კატეგორიის პენიტენციურ დაწესებულებებში (№8 და №6) სარგოები გაეზარდა 436 

თანამშრომელს, საშუალოდ 335 ლარით. კერძოდ: 87 თანამშრომელს – 545 ლარით, 22 

თანამშრომელს – 530 ლარით,  5 თანამშრომელს – 500 ლარით, 32 თანამშრომელს – 435 

ლარით, 9 თანამშრომელს – 370 ლარით, 281 თანამშრომელს – 240 ლარით; 

 II კატეგორიის პენიტენციურ დაწესებულებებში (№2, №3 და №10) სარგოები გაეზარდა 

332 თანამშრომელს, საშუალოდ 225 ლარით. კერძოდ: 47 თანამშრომელს – 445 ლარით, 

24 თანამშრომელს – 430 ლარით,  9 თანამშრომელს – 400 ლარით, 12 თანამშრომელს – 

335 ლარით, 19 თანამშრომელს – 270 ლარით, 221 თანამშრომელს – 140 ლარით; 

 III კატეგორიის პენიტენციურ დაწესებულებებში (№5, №11, №12, №14, №15, №16, №17 

და №18) სარგოები გაეზარდა 204 თანამშრომელს, საშუალოდ 106 ლარით. კერძოდ: 27 

თანამშრომელს – 140 ლარით, 58 თანამშრომელს – 130 ლარით,  36 თანამშრომელს – 125 

ლარით, 73 თანამშრომელს – 75 ლარით, 10 თანამშრომელს – 40 ლარით; 

 პენიტენციური დაწესებულებების გარე უსაფრთხოების ეფექტიანი დაცვის 

უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილი მობილური ჯგუფების შესაქმნელად გარე 

დაცვის სამსახურს დაემატა 73 ინსპექტორის ახალი საშტატო ერთეული. გარდა ამისა, 

ჩხრეკისა და შემოწმების ფუნქციას სრულად განახორციელებენ გარე დაცვის შესაბამისი 

განყოფილებები.  საშტატო ერთეულების მატების პარალელურად, განხორციელდა 

თანამდებობრივი სარგოს მატება, რის შედეგადაც გარე დაცვის მიმართულებით 

მომუშავე 50 უფროს ინსპექტორს ხელფასი გაეზარდა 250 ლარით, ხოლო 251 

ინსპექტორს – საშუალოდ, 200 ლარით; 

 პენიტენციურ დაწესებულებათა საექიმო-სამედიცინო პუნქტებში/სამედიცინო 

ნაწილებში მომუშავე 324 თანამშრომელს დაემატა 58 საშტატო ერთეული, კერძოდ: 33 

ექიმი და 25 ექთანი,  რაც კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს 

ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის სამედიცინო სერვისების სწრაფ 

მიწოდებას. 



შედეგად, დღეის მდგომარეობით პენიტენციური სისტემიდან აღარ ხდება კადრების 

გადინება, რაც წლების განმავლობაში სისტემის სერიოზულ გამოწვევას 

წარმოადგენდა.  

 

ინფრასტრუქტურა 

სტრატეგიის დოკუმენტის თანახმად, იგეგმება დიდი ზომის ნახევრადღია დაწესებულებების 

(ე.წ. „ზონების“) მცირე ზომის, შერეული რისკის პენიტენციური დაწესებულებებით ჩანაცვლება. 

მოცემული მიდგომა „წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ 

დასჯის საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტის“ (CPT) რეკომენდაციებსაც სრულად პასუხობს. 

ორწლიანი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, მიმდინარე წლის ივლისში დაიწყო ოზურგეთის 

რაიონის დაბა ლაითურში პენიტენციური დაწესებულების სარეკონსტრუქციო-

სარეაბილიტაციო სამუშაობი, რაც 2022 წლის ზაფხულში დასრულდება. შედეგად, დაბა 

ლაითურის შერეული რისკის პენიტენციური დაწესებულება იქნება პირველი 

საპატიმრო საქართველოში, რომელიც, თავისი ინფრასტრუქტურული 

შესაძლებლობებით, რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის მიზანს სრულყოფილად 

მოემსახურება. 

2020 წლის 1 მაისს ლიკვიდირებულ იქნა №9 პენიტენციური დაწესებულება (ე.წ. 

მატროსოვი), რომელიც ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის იყო განკუთვნილი. ის 

შეუერთდა საჯარო მოხელეებისა და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის 

განკუთვნილ №12 პენიტენციურ დაწესებულებას, რისთვისაც ადგილზე შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურა მოეწყო. №12 პენიტენციურ დაწესებულებაში გადაყვანილი 30-მდე 

პირისათვის, რომლებიც ლიკვიდაციის მომენტისათვის, №9 პენიტენციურ 

დაწესებულებაში იმყოფებოდნენ, პატიმრობის მატერიალური პირობები მკვეთრად 

გაუმჯობესდა. 

2020 წლის 5 აგვისტოს ლიკვიდირებულ იქნა №7 დაწესებულება, სადაც წლების 

განმავლობაში სასჯელს სულ რამდენიმე პატიმარი იხდიდა. ლიკვიდაციის 

მომენტისათვის დაწესებულებაში მყოფი 4 პატიმარი, მათთვის განსაზღვრული 

რისკის შესაბამისად, სხვადასხვა დაწესებულებაში გადანაწილდა. 

2020 წლის 5 აგვისტოს, №19 ტუბერკულოზით დაავადებულთა სამკურნალო 

დაწესებულების 700 პატიმარზე გათვლილი კორპუსის ბაზაზე, რომელშიც სულ 37 

ტუბერკულოზით დაავადებული პატიმარი იხდიდა სასჯელს, შეიქმნა ახალი, N10 

პენტენციური დაწესებულება, რისთვისაც განხორციელდა მოცემული შენობის 



სარემონტო სამუშაოები და შენობა შესაბამისი ინვენტარით აღიჭურვა. 37 პატიმარი 

გადაყვანილ იქნა იმავე დაწესებულების პერიმეტრზე მდებარე ორ მცირე ზომის 

იზოლირებულ კორპუსში, რომლებიც №18 სამკურნალო დაწესებულების 

ტუბერკულოზისა და ინფექციურ დაავადებათა განყოფილების ნაწილი გახდა. №19 

პენიტენციური დაწესებულება გაუქმდა. 

 

 

სამომავლო გეგმები 

სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გეგმა 2021 წლისთვის არის საბიუჯეტო 

სახსრების ოპტიმიზაციის გზით დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განხორციელება.  

სტრატეგიის დოკუმენტის შესაბამისად, იგეგმება რამდენიმე ახალი, მცირე ზომის 

(600-700 მსჯავრდებულზე გათვლილი) დახურული ტიპის, თანამედროვე ევროპული 

სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობა, რომლებიც 

რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის მიზნის მიღწევის შესაბამის პირობებს შექმნის და 

რომელთა საპროექტო სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა.  

დაბა ქსანში, არსებული პენიტენციური დაწესებულებების მიმდებარედ, დაგეგმილია 

№18 სამკურნალო დაწესებულების  ფსიქიატრიული განყოფილებისათვის სრულიად 

ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი 

სასეირნო სივრცით. 

 

საქართველოს ბრძოლა  

პენიტენციურ სისტემაში COVID 19-ის წინააღმდეგ 

 

ქართული მოდელის წარმატების საიდუმლო 

 

  

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და სპეციალური პენიტენციური სამსახური 

  



 

შესავალი 

თავისუფლებააღკვეთილ პირთა ძირითადი უფლებების დაცვა უმაღლესი ევროპული 

და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად  საქართველოს პენიტენციური 

სისტემის მთავარ პრიორიტეტად რჩება. 

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და სპეციალური პენიტენციური სამსახური 

პენიტენციურ სისტემაში COVID-19-ის შესაძლო გავრცელების პრევენციისათვის 2020 

წლის 26 თებერვლიდან ატარებენ პროაქტიულ ღონისძიებებს ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციისა (WHO) და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით 

შექმნილი საქართველოს მთავრობის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს 

რეკომენდაციების შესაბამისად. 

 

სპეციალური პენიტენციური სამსახური განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ისეთ 

რისკის ჯგუფებს მიკუთვნებული პირების სამედიცინო კონტროლს, როგორიცაა 

ხანდაზმულები და ის ბრალდებულები/მსჯავრდებულები, რომელთაც პენიტენციურ 

სისტემაში მოხვედრამდე ჰქონდათ  ჯანმრთელობის პრობლემები. 

 

ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში სამედიცინო პერსონალი ხელმისაწვდომია 

24/7. 

 

ყველა პენიტენციური დაწესებულება უზრუნველყოფილი იყო და არის საჭირო 

მედიკამენტების  სრული მარაგით.  

 

2020 წლის 26 თებერვალს, საქართველოში COVID-19-ის პირველი შემთხვევა 

გამოვლინდა.  

 

განსაკუთრებული პირობების ამოქმედება სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში 

 

 

საქართველოს  კანონმდებლობის  შესაბამისად, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 

თანხმობით, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა 

2020 წლის 5 მარტს გამოსცა №4109 ბრძანება საქართველოს პენიტენციურ 

სისტემაში  განსაკუთრებული პირობების ამოქმედების შესახებ. განსაკუთრებული 

პირობების მოქმედების ვადა 2020 წლის 5 მარტის შემდგომ რამდენჯერმე 

გახანგრძლივდა და მოქმედებს 2021 წლის 31 იანვრის ჩათვლით. 

  

ქართული მოდელის წარმატების საიდუმლო: 

  ციხე, როგორც ციხესიმაგრე COVID-19-ის წინააღმდეგ 

 



სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელობა ქვეყანაში არსებული 

ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე იღებს გადაწყვეტილებებს ამა თუ იმ შეზღუდვის 

დაწესებასა თუ მოხსნასთან დაკავშირებით და სწორედ ეპიდსიტუაციიდან 

გამომდინარე ბოლო 9 თვის განმავლობაში სხვადასხვა დროს პენიტენციური სისტემა 

რამდენჯერმე გადაეწყო მართვის სხვადასხვა მოდელზე. ამასთან, რამდენჯერმე 

შეიცვალა პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომელთა სამუშაო გრაფიკებიც.  

 

განსაკუთრებული პირობების მოქმედების პირველ ფაზაში:  

 

 ბრალდებულებსა და მსჯავრდებულებს დროებით შეუჩერდათ 

პატიმრობის კოდექსით განსაზღვრული პაემნებით (საოჯახო, 

ხანგრძლივი და ხანმოკლე პაემნები) სარგებლობის უფლება; 

მსჯავრდებულებს შეუნარჩუნდათ მხოლოდ ვიდეოპაემნებით 

სარგებლობის უფლება; 

 შეჩერდა პენიტენციური დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე, მათ შორის, 

სამედიცინო მიზნით სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში, გასვლის 

უფლება;  

 შეჩერდა პენიტენციური დაწესებულების განსაკუთრებულ, პირად 

გარემოებებთან დაკავშირებით დროებით დატოვების უფლება; 

 გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებაში მოთავსებულ მსჯავრდებულებს შეუჩერდათ 

დაწესებულების გარეთ სწავლის ან/და მუშაობის მიზნით და 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ დასვენებისა და უქმე 

დღეებში გასვლის უფლება; 

 შეჩერდა ამანათებისა და გზავნილების მიღების უფლება; 

 პენიტენციურ დაწესებულებაში ვიზიტორებს, გარდა საქართველოს 

სახალხო დამცველის, პრევენციის ეროვნული მექანიზმისა და წამების 

საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტის (CPT) წარმომადგენლებისა,  

მოეთხოვათ, უპირატესობა მიენიჭებინათ ონლაინ/დისტანციური 

შეხვედრებისთვის (ადვოკატები, გამომძიებლები, პროკურორები და 

ექსპერტები), ხოლო ვიზიტის გარდაუვალი აუცილებლობის 

შემთხვევაში, ყველა ვიზიტორისათვის სავალდებულო გახდა დამცავი 

საშუალებების (სახის სამედიცინო ნიღბები, სახის დამცავი ფარები, 

ხალათები, ბახილები) ტარება;   

 2020 წლის 7 მარტიდან, სპეციალიზებული კერძო კომპანიის 

დახმარებით, დაიწყო ყველა პენიტენციური დაწესებულებისა და 

საზოგადოებრივი მისაღების სისტემატური დეზინფექციის პროცესი: 

 
 7-8 მარტს ჩატარდა №5, №6, №7, №8, №9, №11, №12, №15, №16 და 

№17 პენიტენციური დაწესებულებების, ასევე, №18 და №19 

სამკურნალო დაწესებულებების დეზინფექცია. დეზინფექცია 



ჩაუტარდა, ასევე, გარე დაცვის, ესკორტირებისა და სპეციალურ 

ღონისძიებათა მთავარი სამმართველოს ბაზას;  

 რეგულარულ დეზინფექციას დაექვემდებარა პატიმართა 

ესკორტირების ყველა სატრანსპორტო საშუალება; 

 9-10 მარტს ჩატარდა №2, №3 და №14 პენიტენციური 

დაწესებულებების დეზინფექცია მათი შესასვლელების 

ჩათვლით; 

 13 მარტს ჩატარდა №3 პენიტენციური  დაწესებულების და №18 

სამკურნალო დაწესებულების ხელახალი დეზინფექცია; 

 15 მარტს ჩატარდა №5 პენიტენციური  დაწესებულების 

ხელახალი დეზინფექცია; 

 19 მარტს ჩატარდა №19 სამკურნალო  დაწესებულების 

ხელახალი დეზინფექცია; 

 21 მარტს ჩატარდა №12, №16 და №17 

პენიტენციური  დაწესებულებების ხელახალი დეზინფექცია. 

დეზინფექცია ჩაუტარდა, ასევე, სპეციალური პენიტენციური 

სამსახურის ადმინისტრაციულ შენობას. 

 ნახევრად ღია პენიტენციურ დაწესებულებებში (№5, №12, №14, №15, №16 და 

№17) ტარდება საკნების სისტემატური დეზინფექცია. 

 

 2020 წლის 24 თებერვლიდან სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 

სამედიცინო პერსონალს აეკრძალა სხვა სამედიცინო დაწესებულებაში 

მუშაობა ან მორიგეობა. ისინი დაექვემდებარნენ ყოველდღიურ 

სამედიცინო სკრინინგს პენიტენციურ დაწესებულებებში შესვლამდე;  

 იმ ექთნებსა და ექიმებს, რომლებმაც პენიტენციურ სისტემაში მუშაობის 

სასარგებლოდ გააკეთეს არჩევანი, 2020 წლის მარტიდან მნიშვნელოვნად 

გაეზარდათ ანაზღაურება. ამ ღონისძიებამ მინიმუმამდე შეამცირა 

სამედიცინო პერსონალის მხრიდან ვირუსის შესაძლო „იმპორტი“ 

პენიტენციურ დაწესებულებებში; 

 ე.წ. მიმღებ პენიტენციურ დაწესებულებებში (№5 – ქალთა,  №8 – 

გლდანის,  №2 – ქუთაისის) მოეწყო სამედიცინო საკარანტინო ზონები;  

 2020 წლის 12 მარტს გამოიცა საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანება, 

რომლის საფუძველზეც, დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან 

საეჭვო სიმპტომების მქონე პატიმრის პენიტენციურ დაწესებულებაში 

გადმოყვანის შემთხვევაში, მას თან მოჰყვება წინასწარ დამტკიცებული 

ფორმის შესაბამისად შედგენილი სამედიცინო ინფორმაცია; 

 2020 წლის 13 მარტიდან ყოველი ახალშესახლებული პატიმარი 

დაექვემდებარა შესაბამის სამედიცინო სკრინინგს, რისთვისაც ე.წ. 

მიმღებ პენიტენციურ დაწესებულებებში პერიმეტრს გარეთ მოეწყო 

დროებითი სამედიცინო პუნქტები. სამედიცინო შემოწმება, რომელსაც 



სპეციალურად აღჭურვილი სამედიცინო პერსონალი ახორციელებდა, 

დაეფუძნა შემდეგ პრინციპს:  

 

თუ ბრალდებულს: 

 არ აქვს COVID-19-ის რაიმე სიმპტომი, ის დაიშვება 

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე, მაგრამ 

თავსდება სამედიცინო საკარანტინო სივრცეში 21 დღის 

განმავლობაში, სადაც მასზე ყოველდღიურად 

ხორციელდება სამედიცინო კონტროლი. მხოლოდ ამ 

პერიოდის უსიმპტომოდ დასრულების შემდეგ, 

შესაძლებელია პატიმრის დაშვება დაწესებულებაში მყოფ 

ბრალდებულთა დანარჩენ კონტიგენტთან; 

 აქვს COVID-19-ის საეჭვო სიმპტომები, ის არ დაიშვება 

პენიტენციურ სისტემაში და გადაყვანილი იქნება 

სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში შემდგომი 

სამედიცინო დაკვირვებისთვის/შემოწმებისთვის.  

 

 

 2020 წლის 14-15 მარტს პენიტენციური დაწესებულებების საზოგადოებრივი 

მისაღებები აღიჭურვა დამცავი მინის ბარიერებით, თანამშრომელთა 

ვირუსისგან დაცვის მიზნით; 

 პატიმრებისათვის პაემნებზე დაწესებული შეზღუდვების კომპენსირების 

მიზნით, 2020 წლის 16 მარტიდან პატიმრებს მიეცათ 15-წუთიანი უფასო 

სატელეფონო სასაუბრო დრო;  

 №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში (ე.წ. მიმღები დაწესებულება) 

სამედიცინო საკარანტინო სივრცის შესაძლებლობების გაზრდისათვის, 

2020 წლის 19 მარტს, №19 ტუბერკულოზით დაავადებულთა 

სამკურნალო დაწესებულებიდან 37 პატიმარი გადაყვანილ იქნა იმავე 

დაწესებულების ორ მცირე ზომის იზოლირებულ კორპუსში, ხოლო №19  

დაწესებულების მთავარი კორპუსი, რომელიც 700 პატიმარზეა 

გათვლილი, გამოთავისუფლდა და ჩამოყალიბდა  №8 დაწესებულების 

ფილიალად. მასში 200 პატიმარი იქნა გადაყვანილი, რის შედეგადაც №8  

დაწესებულებაში თვითიზოლაციისა და სამედიცინო საკარანტინო 

სივრცეები გაიზარდა; 

 2020 წლის 20 მარტიდან პენიტენციური დაწესებულებების პერსონალს 

ყოველდღიურად უტარდება სკრინინგი და რაიმე საეჭვო სიმპტომის 



გამოვლენის შემთხვევაში, თანამშრომელი არ დაიშვება პენიტენციურ 

დაწესებულებაში. ასეთ პირებს მხოლოდ შესაბამისი სამედიცინო 

შემოწმების გავლის შემდეგ მიეცათ დაწესებულებებში შესვლისა და 

მუშაობის შესაძლებლობა.  სამსახურში არყოფნის პერიოდში  მათ 

მიიღეს შრომის ანაზღაურება; 

 2020 წლის 24 მარტიდან აიკრძალა დაწესებულებებში დასუფთავებაზე 

პასუხისმგებელი კერძო კომპანიის თანამშრომელთა შესვლა. ყველა 

პენიტენციურ დაწესებულებას ამ კომპანიისგან გადაეცა შესაბამისი 

ჰიგიენური და სადეზინფექციო საშუალებები და დაწესებულებებში 

სისუფთავის დაცვას თავად თანამშრომლები უზრუნველყოფენ; 

 2020 წლის 24 მარტს აიკრძალა სასამართლოებში პატიმართა გაყვანა და 

სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა უზრუნველყო სასამართლო 

სხდომებში პატიმართა დისტანციურად მონაწილეობა. ამ მიზნით, 

სათანადოდ აღიჭურვა ყველა პენიტენციური  დაწესებულება 

სპეციალური ტექნიკით.  

 2020 წლის 25 მარტს, პენიტენციური დაწესებულებებისა და 

საზოგადოებრივი მისაღებების რეგულარული დეზინფექციის მიზნით, 

პენიტენციური სისტემის თანამშრომლებისა და პატიმრებისგან შეიქმნა 

მობილური ჯგუფები, რომლებიც გადამზადდნენ და ჩაანაცვლეს კერძო 

კომპანიის თანამშრომლები. ჯგუფებს ხელმძღვანელობს სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის თანამშრომელი, რომელიც დარგის 

სპეციალისტია; 

 2020 წლის 29 მარტს სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში შეირჩა 780 

თანამშრომელი – ინსპექტორ-კონტროლიორები, რომლებმაც 2 თვის 

განმავლობაში იცხოვრეს საპატიმროების ტერიტორიაზე მათთვის 

სპეციალურად მოწყობილ საცხოვრებელ სივრცეებში. მათთვის 

განისაზღვრა მორიგეობის დროები და მათი თვიური ანაზღაურება 

გაორმაგდა; ამასთან, ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში მოცემული 

პირების საცხოვრებელი პირობების შესაქმნელად მოეწყო შესაბამისი 

სივრცეები და შესაბამისი ინვენტარით და პირადი მოხმარების საგნებით 

აღიჭურვა.  

 2020 წლის 7 აპრილიდან პენიტენციური დაწესებულებების 

ადმინისტრაციული პერსონალი, სულ 157 თანამშრომელი, 

(ადმინისტრაციის თანამშრომლები, იურისტები, სპეციალური 

აღრიცხვის სამმართველოს თანამშრომლები, ფინანსისტები, 

ბუღალტრები და ა.შ.) გაყვანილ იქნა პენიტენციური 

დაწესებულებებიდან და მათთვის გარე პერიმეტრზე, საზოგადოებრივი 

მისაღებების ტერიტორიაზე, მოეწყო და სპეციალურად აღიჭურვა 

სამუშაო სივრცე; 

 2020 წლის 16 აპრილს №8 პენიტენციური  დაწესებულების შესასვლელში 

პილოტის სახით დამონტაჟდა  სპეციალური სადეზინფექციო დერეფანი, 



რაც იძლევა  დაწესებულებაში შესული თითოეული პირის წინასწარი 

დეზინფექციის საშუალებას. მაისის ბოლოსთვის, თითოეული 

პენიტენციური  დაწესებულება აღიჭურვა მსგავსი დამცავი ბარიერით; 

 2020 წლის 20 აპრილიდან კერძო კომპანიის თანამშრომლები, რომლებიც 

დასაქმებულნი იყვნენ პენიტენციური დაწესებულებების 

სამზარეულოებში, დროებით ჩანაცვლდნენ 53 მსჯავრდებულით. 

მსჯავრდებულთა ეს შრომა ანაზღაურებადია; 

 2020 წლის 20 აპრილიდან კერძო კომპანიის თანამშრომლები, რომლებიც 

პენიტენციურ დაწესებულებებში მაღაზიების ფუნქციონირებას 

უზრუნველყოფენ, დათანხმდნენ შეთავაზებას და პენიტენციური 

დაწესებულებების ტერიტორიაზე, მათთვის სპეციალურად მოწყობილ 

საცხოვრებელ სივრცეებში დასახლდნენ; 

 2020 წლის 22 აპრილიდან  წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის 

(ICRC) საქართველოს დელეგაციის ფინანსური მხარდაჭერით, 

პატიმრებისათვის მანამდე მიცემული 15-წუთიანი უფასო სატელეფონო 

სასაუბრო დრო გაიზარდა 35 წუთამდე; 

 №11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში 

განთავსებული 23 არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისთვის 

უზრუნველყოფილ იქნა დისტანციური სწავლების სერვისი 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს მიერ განსაზღვრული დისტანციური სწავლების მოდელის 

შესაბამისად. 

 

COVID-19-თან ბრძოლის პროცესში ამგვარი სწრაფი და ეფექტიანი 

ღონისძიებების შედეგად:  

 

საქართველოს პენიტენციურმა სისტემამ მოახერხა პატიმართა და 

თანამშრომელთა COVID-19-ისგან სრულად დაცვა. 

 

 

განსაკუთრებული პირობების მოქმედების მეორე ფაზაში, ძალაში დარჩა წინა 

პერიოდში დანერგილი შეზღუდვები და შეღავათები, მაგრამ გარკვეული 

ცვლილებები შევიდა მათი განხორციელების მეთოდში. ცალკეული შეზღუდვა კი, 

ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე, ან შემსუბუქდა, ან მოიხსნა:  

 

 2020 წლის 20 მაისიდან პენიტენციურ დაწესებულებებში განახლდა ყველა სახის 

გზავნილებისა და ამანათების მიღება. ყველა ნივთს (გარდა საკვები პროდუქტებისა), 

პატიმრისათვის ჩაბარებამდე, უტარდება დეზინფექცია სპეციალურად ამ მიზნით 

პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლებისგან შექმნილი მობილური ჯგუფების 

მიერ; 



 2020 წლის 25 მაისიდან აღდგა ხანმოკლე პაემნის უფლება მხოლოდ მინის ბარიერის 

გამოყენებით. ამასთან, ვიზიტორისთვის სავალდებულოა შესაბამისი დამცავი 

საშუალებებით აღჭურვა და დაწესებულების შესასვლელში დამონტაჟებულ 

სადეზინფექციო დერეფანში გავლა;  

 2020 წლის 30 მაისს დასრულდა მუშაობა ე.წ. როტაციის მოდელზე და დაიწყო 29 

მარტიდან საპატიმროებში დასახლებული 780 თანამშრომლის ეტაპობრივი 

ჩანაცვლება. თავდაპირველად, როტაციის მოდელი დაეფუძნა „7 დღე შინ, 14 დღე 

კარანტინი, 1 თვე სამსახურში“ პრინციპს. 14-დღიან კარანტინს, თანამშრომლები 

ატარებდნენ პენიტენციური სამსახურის ერთ-ერთ მოსამზადებელ ბაზაზე შექმნილ 

საკარანტინო ყაზარმაში, ან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს ხელშეწყობითა და სახელმწიფოს დაფინანსებით დაქირავებულ 

სასტუმროში მოწყობილ სპეციალურ საკარანტინო სივრცეში; 

 მოგვიანებით, როტაციის მოდელი დაიხვეწა და, ვინაიდან PCR ტესტების გამოყენება 

გახდა შესაძლებელი, ის დაეფუძნა შემდეგ პრინციპს: „7 დღე თავისუფალი დასვენება, 

14 დღე თვითიზოლაცია შინ და PCR ტესტირება, 21 დღე სამსახურში“; 

 2020 წლის 30 მაისიდან, ყოფილი №9 პენიტენციური დაწესებულების 

(ლიკვიდირებულ იქნა 1 მაისს) შენობაში ჩამოყალიბდა პენიტენციური სისტემის 

ტრიაჟის ცენტრი; 

 2020 წლის 30 მაისიდან, პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლებს, მათ 

შორის სამედიცინო პერსონალს, PCR ტესტირება უტარდება 2-კვირიანი ინტერვალით; 

 2020 წლის ივნისის დასაწყისში, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით, ლუგარის ლაბორატორიის 

წარმომადგენლებმა სწრაფი ტესტის ჩატარებაზე გადაამზადეს თითოეული 

პენიტენციური დაწესებულების მთავარი ექიმი, ორი ექიმი და ორი ექთანი, სულ 35 

პირი; 

 2020 წლის ივლისის დასაწყისში, ლუგარის ლაბორატორიის წარმომადგენლებმა იგივე 

და დამატებით სხვა 35 თანამშრომელი, სულ 70 პირი, გადაამზადეს PCR ტესტის 

ჩატარებაზე;  

 2020 წლის ივნისის დასაწყისიდან, ე.წ. მიმღებ პენიტენციურ დაწესებულებებში, 

დაიწყო ახალშესახლებულ პატიმართათვის სწრაფი ტესტის ჩატარება.  

თუ ბრალდებულს: 

 სწრაფი ტესტი უარყოფითია, ის დაიშვება პენიტენციური 

დაწესებულების ტერიტორიაზე, მაგრამ მოთავსდება 

სამედიცინო საკარანტინო ზონაში 21 დღის 

განმავლობაში, სადაც მასზე ყოველდღიურად 

ხორციელდება სამედიცინო კონტროლი. მხოლოდ ამ 

პერიოდის უსიმპტომოდ დასრულების შემდეგ, 

შესაძლებელია პატიმრის დაშვება დაწესებულებაში მყოფ 

ბრალდებულთა დანარჩენ კონტიგენტთან; 



 სწრაფი ტესტი დადებითია, ის არ დაიშვება პენიტენციურ 

სისტემაში და ის გადაჰყავთ შემდგომი სამედიცინო 

დაკვირვებისთვის/შემოწმებისთვის პენიტენციური 

სისტემის ტრიაჟის ცენტრში (ყოფილი №9 

დაწესებულების ტერიტორიაზე). 16-დღიანი პერიოდის 

გასვლის შემდეგ, პატიმარს მე-17 დღეს უტარდება PCR 

ტესტი. თუ ტესტის პასუხი უარყოფითია, ხდება მისი 

გადაყვანა ე.წ. მიმღებ პენიტენციურ დაწესებულებაში.  

 2020 წლის 10 ივნისიდან განახლდა პენიტენციური დაწესებულებებიდან პატიმრების 

სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში გაყვანა სამედიცინო სერვისების (როგორც 

ამბულატორიული, ასევე სტაციონარული) მისაღებად; 

 2020 წლის 5 აგვისტოს, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ გამოცემული 

ბრძანების საფუძველზე, განხორციელდა №7 პენიტენციური დაწესებულების 

ლიკვიდაცია და მისი შენობები შეუერთდა ყოფილი №9 დაწესებულების მეზობელ 

ინფრასტრუქტურას, რომელშიც 2020 წლის 30 მაისიდან მოწყობილი იყო 

პენიტენციური სამსახურის ტრიაჟის ცენტრი. ტრიაჟის ცენტრი გახდა №8 

დაწესებულების (ე.წ. მიმღები) სტრუქტურული ნაწილი. 

განსაკუთრებული პირობების მოქმედების მესამე ფაზაში, შენარჩუნდა არსებული 

შეზღუდვები და შეღავათები, თუმცა ქვეყანაში ეპიდსიტუაციის გამწვავებიდან გამომდინარე, 

დამატებითი პრევენციული ზომები ტარდება. კერძოდ,  

 

 შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე, მიმდინარე 

წლის 12 ოქტომბრიდან პენიტენციურ სისტემაში ახალი 

სამედიცინო პროტოკოლი ამოქმედდა.  ის 

ახალდაკავებული პირები, რომლებიც ჯანდაცვის 

სფეროს რეკომენდაციით დადგენილ სავალდებულო 12-

დღიან კარანტინს გაივლიან როგორც სამოქალაქო 

სექტორის კლინიკის, ასევე სპეციალური პენიტენციური 

სამსახურის საკარანტინო სივრცეში, პენიტენციურ 

დაწესებულებაში გადაყვანამდე, ან/და დანარჩენ 

კონტიგენტთან შერევამდე, PCR ტესტირებას გადიან. 

მხოლოდ უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში ხდება 

ახალდაკავებული პირების დაწესებულების დანარჩენ 

კონტიგენტთან შერევა. 



 ამასთან, თუ PCR ტესტირების შედეგად ვირუსი 

დადასტურდა, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 

ბრიგადის მიერ ხდება ასეთი ბრალდებულის გადაყვანა 

სამოქალაქო სექტორის შესაბამისი სპეციალიზაციის 

კლინიკაში, სადაც ბრალდებულთან მიდის შესაბამისი 

დამცავი აღჭურვილობის მქონე პრობაციის ოფიცერი და 

უკეთებს მას ელექტრონულ სამაჯურს. ეს ზომა 

მიღებულია იმისთვის, რომ კოვიდ დადასტურებულ 

პატიმართან არ იყოს კლინიკაში ესკორტის ოფიცრის 

ყოფნის საჭიროება, რათა პენიტენციურმა სისტემამ 

საკუთარი თანამშრომლები ვირუსისგან დაიცვას. 

უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, 

გაძლიერებული შეიარაღებით (ცეცხლსასროლი 

იარაღით) აღჭურვილი ესკორტის ოფიცრები კოვიდ 

დადასტურებულ ბრალდებულის ადგილსამყოფელის 

გარე პერიმეტრზე არიან დისლოცირებულები. 

საკარანტინო სივრცეში მოთავსებულ ბრალდებულებში 

დღეის მდგომარეობით სხვადასხვა დროს ათამდე 

შემთხვევაა გამოვლენილი, თითოეულმა ამ პირმა 

სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში გაიარა მკურნალობის 

კურსი. მოცემული პრევენციული ზომის მოქმედების 

შედეგად პენიტენციური დაწესებულებები ვირუსის 

შეღწევისგან დაცულია.  

ახალი სამედიცინო პროტოკოლის თანახმად, 23 ოქტომბრიდან 

პენიტენციური სისტემის თანამშრომლები არა ორ კვირაში ერთხელ, 

არამედ კვირაში ერთხელ გადიან PCR ტესტირებას, ხოლო შუალედში, 

ყოველ 72 საათში ერთხელ სწრაფი ტესტით მოწმდებიან.  

2020 წლის მაისიდან 1 ნოემბრამდე პენიტენციურ სისტემაში ჯამში 19 

864 PCR ტესტი გაკეთდა (თანამშრომლებსა და პატიმრებში).  

კიდევ ერთი პრევენციული ზომა, რაც გამწვავებული 

ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე იქნა მიღებული არის სამედიცინო 

რეფერალის შემდეგ პატიმრების მოთავსება სპეციალურ საკარანტინო 

სივრცეში (N10 პენიტენციურ დაწესებულებაში), სადაც ისინი 



სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში სტაციონარულად გაყვანის და 

შესაბამისი სამედიცინო სერვისის მიღების შემდეგ თავსდებიან. ასეთი 

პატიმრები მხოლოდ 12-დღიანი საკარანტინო პერიოდის გასვლის და 

PCR ტესტირების შემდეგ ბრუნდებიან სასჯელის მოხდის ადგილზე.  

ამასთან, პენიტენციურ სისტემაში განსაკუთრებული პირობების 

ფარგლებში 2020 წლის 28 ნოემბრიდან ბრალდებულებსა და 

მსჯავრდებულებს 2021 წლის 1-ლ იანვრამდე შეუჩერდათ პატიმრობის 

კოდექსით განსაზღვრული ხანმოკლე პაემნით სარგებლობის უფლება, 

ხოლო მიმდინარე წლის 28 დეკმებრამდე შეუჩერდათ ამავე კოდექსით 

განსაზღვრული ამანათების უფლება. შესაბამისად, მაქსიმალურად 

შეიზღუდა პენიტენციურ დაწესებულებაში შემსვლელ პირთა წრე. 

გარდა ამისა, პრევენციის მიზნით, ამავე პერიოდიდან პენიტენციური 

დაწესებულებების თანამშრომლების სამუშაო გრაფიკი კიდევ ერთხელ 

შეიცვალა და გადავიდა დაწესებულებაში ერთი თვის განმავლობაში 

გაუსვლელად ყოფნის რეჟიმზე.  

მოცემული ცვლილებები შესაბამისობაშია ქვეყანაში არსებული 

ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე საქართველოს მთავრობის მიერ 

მიღებულ გადწყვეტილებებთან და მიზნად ისახავს ცოვიდ-19-ის 

შესაძლო გავრცელების პრევენციას პენიტენციურ დაწესებულებებში. 

შეზღუდვების მოქმედების ვადის შემდგომ გაგრძელებასთან ან 

მოხნასთან დაკავშირებით სპეციალური პენიტენციური სამსახური 

გადაწყვეტილებებს ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე, უწყებათშორისი 

საკოორდინაციო საბჭოს რეკომენდაციების შესაბამისად მიიღებს. 

 

საპატიმრო დაწესებულებების განტვირთვის ღონისძიებები  

ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით 

 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2020 წლის 27 მარტის ბრძანებით, პანდემიის 

პირობებში, პირობით მსჯავრდებულთა და პირობით ვადამდე გათავისუფლებულ 

პირთა მიმართ კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურებისგან განსხვავებული 

დროებითი წესი განისაზღვრა. კერძოდ, პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი 

საბჭოები გადავიდნენ მუშაობის მოქნილ რეჟიმზე და დაინერგა დისტანციური 

ზეპირი სხდომები, რაც დადებითად აისახა მსჯავრდებულთა ვადამდე 

გათავისუფლების პროცესზე. შედეგად: 



 

• 2020 წლის 1 მარტიდან 1 დეკემბრამდე, 295 მსჯავრდებულს პატიმრობა შეეცვალა 

შინაპატიმრობით და მათზე ელექტრონული მონიტორინგი დაწესდა. 

შედარებისთვის, 2019 წლის იმავე პერიოდში, შინაპატიმრობა გამოყენებულ 

იქნა  მხოლოდ 124 მსჯავრდებულის მიმართ. ამასთან, 2020 წლის 1 მარტიდან 1 

დეკემბრამდე პირობით ვადამდე საპატიმროები დატოვა 528 მსჯავრდებულმა.  

   

ამასთან, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ დიდი ძალისხმევა გასწია, რათა 

უცხო ქვეყნის მოქალაქე პატიმრებს, სურვილისამებრ, შეძლებოდათ თავიანთ 

სამშობლოში სასჯელის დარჩენილი ნაწილის  მოხდა. 2020 წლის 1 მარტიდან 20 

აგვისტომდე, 125 უცხოელმა მსჯავრდებულმა დატოვა საქართველოს პენიტენციური 

სისტემა და სასჯელის მოხდა წარმოშობის ქვეყანაში განაგრძო (ირანი - 110, თურქეთი 

- 10, ისრაელი - 3, გერმანია - 1, ჰოლანდია - 1). 

 

 

2020 წლის 30 ნოემბრის მდგომარეობით, საქართველოს პენიტენციური სისტემა, 

რომლის საერთო  ტევადობაა 12211, გადატვირთული არ არის. სისტემაში ჯამში 9282 

პატიმარია, რომელთაგან 7575 მსჯავრდებული პირია. შედარებისთვის,  2020 წლის 1-

ელ იანვარს, 9745 პატიმრიდან, მსჯავრდებული პირი იყო 7935. 

 

 

თანამშრომლებისა და პატიმრების რეგულარული ინფორმირება 

 

პანდემიასთან ბრძოლის ერთ-ერთ საშუალებად თავიდანვე განისაზღვრა 

თანამშრომლებისა და პატიმრების სათანადო ინფორმირება.  

 

პენიტენციური დაწესებულებების სამედიცინო პერსონალისთვის ხელმისაწვდომია 

პანდემიასთან ბრძოლის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) მიერ 

შემუშავებულ რეკომენდაციები და საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს შესაბამისი სტანდარტი (პროტოკოლი). ასევე 

უზრუნველყოფილია სხვა თანამშრომელთა სათანადო და რეგულარული 

ინფორმირება COVID-19-თან ბრძოლის საერთაშორისო სახელმძღვანელო 

პრინციპებსა და რეკომენდაციებთან დაკავშირებით (WHO; SPT; CPT; UN; ICRC). 

 

2020 წლის 20 მარტს ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში გააქტიურდა სპეციალური 

სატელევიზიო არხი, რომლის საშუალებითაც სამ ენაზე (ქართული, სომხური და 

აზერბაიჯანული) ხდება პატიმრების მუდმივი ინფორმირება პენიტენციურ სისტემაში 

COVID-19-ის შესაძლო გავრცელების თავიდან ასაცილებლად მიღებული ზომების 

შესახებ.  

 



2020 წლის 4 მაისს მოცემულ სატელევიზიო არხზე ასევე სამ ენაზე გავიდა 

სპეციალურად პატიმრებისთვის, მათთან ერთად COVID-19-ის თემაზე მომზადებული 

კითხვების შესაბამისად ჩაწერილი ინტერვიუ დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურ დირექტორ 

ამირან გამყრელიძესთან.  

 

2020 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით, საქართველოს 

პენიტენციურ  დაწესებულებებში COVID-19-ის არცერთი შემთხვევა არ 

გამოვლენილა. 
 

 

 

 

 

 

 

 


