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საკანონმდებლო სიახლეები:

კანონში შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე:

 ქალ მსჯავრდებულებს საშუალება ექნებათ ისარგებლონ საოჯახო პაემნით;

 სოციალურადდაუცველი ოჯახებისათვის უფასო გახდა ვიდეოპაემნით სარგებლობა;

 პრობაციონერთათვის გამარტივდა აღრიცხვის წესი. პირობით მსჯავრდებულებს
სხვა რეგიონში დროებით რეგისტრაციის გავლის უფლება მიეცათ;

 გამარტივდა სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოს სხდომის ჩატარების წესი;

 გამარტივდა სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოს მიერ საზოგადოებისათვის
სასარგებლო შრომით შეცვლის პროცედურა;

 იურიდიული დახმარების სამსახურის ინიციატივით, გაეროს ნარკოტიკებისა და ორგანიზებული
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურომ (UNODC) მიიღო პირველი გლობალური ხასიათის
რეზოლუცია სისხლის სამართლის საქმეებზე უფასო იურიდიული დახმარების უზრუნველყოფის
შესახებ.
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ინფრასტრუქტურული განვითარება:

 8,№18,№15,№19,№16 და №17 დაწესებულებებთან ამოქმედდა საზოგადოებრივი მისაღები;

№5 და №6 დაწესებულებებთან მიმდინარეობს საზოგადოებრივი მისაღების მშენებლობა;

№19 დაწესებულების მიმდებარე ტერიტორიაზე დასრულდა ტუბერკულოზის სამკურნალოდა
სარეაბილიტაციო ცენტრის მშენებლობა;

№17 დაწესებულებაში აშენდა და ამოქმედდა პირველადიჯანდაცვის ცენტრი;

№11 დაწესებულებაში აშენდა პირველადიჯანდაცვის ცენტრი;

№2 და №8 დაწესებულებებში არასრულწლოვან ბრალდებულთათვის კეთილმოეწყო შესაბამისი
ინფრასტრუქტურა;

№5 ქალთა დაწესებულებაში გაიხსნა ევროპული სტანდარტის ბიბლიოთეკა.
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ინფრასტრუქტურული განვითარება:

დაბალაითურშიდაიწყო სასჯელაღსრულებისდაწესებულების მშენებლობა;

დაიწყო თავისუფლების შეზღუდვისდაწესებულების მშენებლობა; 

№15 დაწესებულებაში აშენდა ხანგრძლივი პაემნისთვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურა;

№16 და №17 დაწესებულებებში მოეწყო ვიდეოპაემნისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა;

 ვიდეოპაემნისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა მოეწყო ბათუმის პრობაციის ბიუროში.

ინფრასტრუქტურის განვითარების ფარგლებში დასაქმდა 840 ადამიანი.
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2012 წელს სამედიცინო დეპარტამენტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 7 011 400 ლარით, რაც 70-ჯერ
აღემატება 2004 წლის ბიუჯეტს (100 000 ლარი) ;
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 30%-ით გაიზარდა მედპერსონალისრაოდენობა და 515 ერთეული შეადგინა;

 ყველა დაწესებულების მთავარ ექიმს და სამედიცინოდეპარტამენტისთანამშრომელს
ჩაუტარდა ტრენინგი თემაზე ”პატიმართაჯანმრთელობის უზრუნველყოფა ევროპული
სტანდარტებისადა კანონმდებლობის მიხედვით“;

 სისტემის სამედიცინოდაწესებულებები აღიჭურვა თანამედროვე ციფრული
სამედიცინო ტექნოლოგიებით;

 სისტემაში შეიქმნა მულტიდისციპლინური ფსიქიატრიული სამსახური;

 ამოქმედდა მეთადონის ჩანაცვლებითი თერაპიის ცენტრები;

 ექიმის დანიშნულებით ყველა დაწესებულებაში ხელმისაწვდომია დიეტური კვება;

 სისტემატიურად ხორციელდება პატიმართა შემეცნებითიღონისძიებები ავადმყოფობის
სიმპტომატიკასთანდაკავშირებით.

სამედიცინო რეფორმები:
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წინა წლის მონაცემებთან შედარებით, 269 ერთეულით შემცირდა სენსიტიური ტუბერკულოზით
დაავადებულთა რაოდენობა. ბაქტერიაგამომყოფი პაციენტების რიცხვი შემცირდა 52%-ით.
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მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა:

საანგარიშო პერიოდში: 

 პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სერთიფიკატი
გადაეცა 156 მსჯავრდებულს;

 ანაზღაურებადი სამსახურით უზრუნველყოფილია 26 მსჯავრდებული;

 ხანგრძლივი პაემნით ისარგებლა 2792-მა მსჯავრდებულმა;

 ვიდეოპაემნით ისარგებლა 494-მა მსჯავრდებულმა;

 გათავისუფლებისათვის მომზადების პროგრამაში ჩართულია 142  მსჯავრდებული;

 შეიქმნა რაგბის გუნდი;
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მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა:

ინტელექტუალურთამაშებში მონაწილეობა მიიღო 100-მა არასრულწლოვანმა;

სამ დაწესებულებაში მინანქარს სწავლობს 27 მსჯავრდებული;

 წელს ოპიოიდური დამოკიდებულების მქონე 38 -მა ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა გაიარა
მეთადონითდეტოქსიკაციის პროგრამა. ამჟამად,  შესაბამის მკურნალობას 27 ბრალდებული/მსჯავრდებული

გადის;

№5 ქალთა დაწესებულებაში ფსიქო-სოციალურ სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 102-მა
ბრალდებულმა;

 არასრულწლოვან ბრალდებულთათვისდაინერგა ინდივიდუალური მიდგომის პროგრამა;

 სხვადასხვა სარეაბილიტაციო/საგანმანათლებლო პროექტებში 315 პირობით მსჯავრდებული ჩაერთო;
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ნოვაციები / დამატებითი სერვისები

 პენიტენციურ სისტემასთან პატიმართა ოჯახის წევრების ურთიერთობის გამარტივების მიზნით
შეიქმნა საზოგადოებრივი მისაღები;

 პაემანზე რეგისტრაციისა და ამანათის გაგზავნის პროცედურების გამარტივების
მიზნით, ფუნქციონირებს მოკლეტექსტური შეტყობინების სერვისი;

 მსჯავრდებულთა ოჯახის წევრების მომსახურების გამარტივების მიზნით, დაინერგა ხანგრძლივ
პაემანზე online რეგისტრაციის სერვისი;

 Online რეგისტრაცია ვიდეოპაემანზე ნებისმიერი მსურველისთვის არის შესაძლებელი, მიუხედავად
მსჯავრდებულთან ნათესაური კავშირისა;

№5 ქალთა დაწესებულებაში ამოქმედდა ელექტრონული ბიბლიოთეკა;

 შეიქმნა მობილური იურიდიული დახმარების ჯგუფი;

 საზოგადოებრივ მისაღებში დაინერგა იურიდიული კონსულტაციის სერვისი.
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კვალიფიციური კადრები ეფექტური რეფორმებისათვის

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში გადამზადდა სამინისტროს 1247 
თანამშრომელიდა 55 ტრენერი;
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კვალიფიციური კადრები ეფექტური რეფორმებისათვის

 სასწავლო ცენტრში, ფსიქოლოგიური ელექტრონული პროგრამების გამოყენებით, ხორციელდება
ფსიქოლოგიური პროფილებისდადგენა სისტემაშიდასაქმების მსურველ კანდიდატებზე;

 სისტემის ყველა თანამშრომელი გადის ხანგრძლივვადიან საბაზისო მომზადებას და გადამზადებას
ეფექტურ კომუნიკაციაში, სტრესისადა აგრესიის მართვაში;

 2012 წლის 16 მარტს დამტკიცდა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის 2012-2015 
წლების განვითარების სტრატეგიადა სამოქმედო გეგმა;

 პრობაციის ეროვნულ სააგნეტოშითანამშრომელთა საშტატორაოდენობა 50 ერთეულით გაიზარდა;

 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საუკეთესოდუზრუნველყოფისათვის, იურიდიული
დახმარების სამსახურს IDFI-ის ჯილდო გადაეცა.
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პირობითი ვადაზე ადრე გათავისუფლების სტატისტიკა

სულ: 424 
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სუ: 1346 

დასრულებულია: 648 საქმესულ შემოვიდა:  708 საქმე

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა



www.mcla.gov.ge

პირობითი მსჯავრის მოხსნის სტატისტიკა

სულ: 424 
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იურიდიულიდახმარების ბიუროების მიერ წარმოებაში მიღებული სისხლის

სამართლის საქმეები (სულ 3235)

თბილისი მცხეთა-მთიანეთი კახეთი ქვემო ქართლი

შიდა ქართლი სამცხე-ჯავახეთი იმერეთი-ზესტაფონი იმერეთი-ქუთაისი

სამეგრელო-ზუგდიდი სამეგრელო-ფოთი აჭარა

22 სრულიად გამართლებული ბრალდებული;

მობილური იურიდიული დახმარებით 2000-ზე მეტმა მოქალაქემ
ისარგებლა. 
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 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო

კომიტეტის დელეგაციასთან გაფორმდა მემორანდუმიდაწესებულებებში პირველადი ჯანდაცვის
მომსახურებისდანერგვისუზრუნველყოფის მიზნით;

 შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად, შსს-ს აკადემიის
თანამშრომლები მსჯავრდებულებს სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების
მისაღებთეორიულკურსს შეასწავლიან;

 საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან გაფორმებული მემორანდუმის

მიხედვით, ბიბლიოთეკა პენიტენციურ დაწესებულებებს სხვადასხვა
ჟანრის ლიტერატურით უზრუნველყოფს. თანამშრომლობა შედგება ასევე
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსრულების საკითხში;

პრობაციის ეროვნულ სააგენტოსა და საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულ ანტინარკოტიკულ
ცენტრს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის საფუძველზეც

პირობით მსჯავრდებულები ერთვებიან ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამებში ;

 სხვადასხვა არასამთავრობოორგანიზაციებთან გაფორმდა მემორანდუმი უფასო
იურიდიულიდახმარების რეფერალური სისტემის ჩამოყალიბებისთაობაზე.

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები
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