
პენიტენციური ჯანდაცვა

ორჯერ გაიზარდა 
პენიტენციური ჯანდაცვის 

ბიუჯეტი 

წარმატებით მიმდინარეობს 
პენიტენციური ჯანდაცვის 

რეფორმა 



პენიტენციური ჯანდაცვა

• დაინერგა პირველადი ჯანდაცვის მოდელი და გადამზადდა სამედიცინო
პერსონალი

• გაიხსნა ორი სამედიცინო ცენტრი:
 მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულება
 ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრი

• ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის



პენიტენციური ჯანდაცვა

• 2013 წელს შემუშავდა და დაინერგა კვების ახალი 
სტანდარტი

• 2015 წელს განახლდა ბაზისური მედიკამენტების 
ნუსხა 

• 2015 წელს დამტკიცდა პენიტენციური ჯანდაცვის 
სტანდარტი 



პენიტენციური ჯანდაცვა

• 2013 წელს დაიწყო C ჰეპატიტის პროგრამა
 11 000-ზე მეტმა გაიარა სკრინინგი
 500-მდე ჩაერთო მკურნალობაში
 90%-ზე  მეტია განკურნების მაჩვენებელი

• 2015 წლიდან მკურნალობის კურსს 125 პაციენტი 
აგრძელებს, მათ შორის სოფოსბუვირით

• დაცულია აივ-ინფექცია/შიდსზე კონსულტირების, 
ტესტირების და მკურნალობის უნივერსალური 
ხელმისაწვდომობა 



პენიტენციური ჯანდაცვა

2013 წლიდან 92%-ით შემცირდა ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების რაოდენობა

457

99 83

37

2012 2013 2014 2015

2015 წლიდან დაიწყო განახლებული სქემით მკურნალობა ახალი მედიკამენტებით



პენიტენციური ჯანდაცვა

• დაიწყო სამედიცინო პრევენციული გამოკვლევები სამოქალაქო 
სექტორის კლინიკების ჩართულობით

• დაინერგა სამედიცინო რეფერალის მართვის ელექტრონული რიგი
• 10 სხვადასხვა ენაზე შემუშავდა სამედიცინო მომსახურების 

ბროშურები 



პენიტენციური ჯანდაცვა

• დაიწყო კამპანია ფსიქოტროპულ მედიკამენტებზე დამოკიდებულების
წინააღმდეგ

 მუშაობს მულტიდისციპლინარული გუნდი
 მუშავდება ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის მოდელი



პენიტენციური ჯანდაცვა

• მოქმედებს სუიციდის პრევენციის 
პროგრამა
 150-მდე ბენეფიციარი 

ჩაერთო პროგრამაში
 2015 წ. სუიციდის არც ერთი 

შემთხვევა ბენეფიციართა 
შორის



პენიტენციური ჯანდაცვა

132

67

25 27

11

2011 2012 2013 2014 2015

მნიშვნელოვნად შემცირდა 
პატიმართა გარდაცვალების შემთხვევები



პენიტენციური ჯანდაცვა

მიმდინარე ღონისძიებები

 სამედიცინო პერსონალის როლის გაძლიერება
წამებისა და არასათანადო მოპყრობის
პრევენციის საკითხებში

 ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის
განვითარების სტრატეგიის შემუშავება

 მოწყვლადი ჯგუფების უზრუნველყოფა
სათანადო სამედიცინო მომსახურებით



პენიტენციური დეპარტამენტი



პენიტენციური დეპარტამენტი

18301

8768
10008 9870

925
250 281 320122 75 83 521 0 0 0

2012 წელი - 19 349 2013 წელი - 9 093 2014 წელი - 10 372 2015 წელი - 10 242

(30 სექტემბრის მდგომარეობით)

სრულწლოვანი კაცი სრულწლოვანი ქალი არასრულწლოვანი კაცი არასრულწლოვანი ქალი 

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რაოდენობა



პენიტენციური დეპარტამენტი

1მ²

4 მ²

2012 2015

მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი პირობები

ნახევრად ღია ტიპი - 2 კვ. მეტრი 
დახურული ტიპი – 2,5 კვ. მეტრი

ქალთა სპეციალური დაწესებულება – 3 კვ. მეტრი
არასრულწლოვანთა სპეციალური დაწესებულება – 3,5 კვ. მეტრი

სამკურნალო დაწესებულება – 3 კვ. მეტრი



პენიტენციური დეპარტამენტი

1 მენიუ

12 მენიუ

2012 2015

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა კვება

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა კვების ნორმებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური 
ნორმები განისაზღვრა საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრისა 

და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 
ერთობლივი ბრძანებით



პენიტენციური დეპარტამენტი

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა კვებისა და კომუნალურ 
მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების საშუალო მაჩვენებელი

1773 ლარი

3402 ლარი

2012 2015



პენიტენციური დეპარტამენტი

2-3

4-∞

1-2

3-4

2012 2015

სატელეფონო საუბრები პაემნები

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სატელეფონო საუბრები და პაემნები



პენიტენციური დეპარტამენტი

30

10

20
14

2012 2015

საჩივრის განხილვის ვადა სამარტოო საკანში განთავსების ვადა

საჩივრის განხილვის ვადები



პენიტენციური დეპარტამენტი 

სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტი

სამართლებრივი 
უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
ურთიერთობათა
დეპარტამენტი

ადმინისტრაციული 
დეპარტამენტი

გენერალური 
ინსპექცია

სამედიცინო 
დეპარტამენტი

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

შიდა აუდიტის სამსახური

საგამოძიებო დეპარტამენტი

სამინისტრო

სოციალური
სამმართველო

მონიტორინგის 
სამმართველო

ადმინისტრაციული 
სამმართველო

სპეც. დანიშნულების 
მთავარი სამმართველო

სამართლებრივი 
უზრუნველყოფის 

სამმართველო

ადამიანური რესურსების 
მართვის სამმართველო

უსაფრთხოების მთავარი 
სამმართველო

სპეციალური აღრიცხვის 
სამმართველო

გარე დაცვის და 
ბადრაგირების მთავარი 

სამმართველო

საზოგადოებრივი 
მისაღები

ეკონომიკური 
დეპარტამენტი

საფინანსო სამმართველო

მატერიალურ-ტექ. 
უზრუნველყოფის 

სამმართველო

15 პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის  
დაწესებულება

სამართლებრივი 
უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი

სამართლებრივი 
უზრუნველყოფის 

სამმართველო

ეკონომიკური 
დეპარტამენტი

საფინანსო სამმართველო

მატერიალურ-ტექ. 
უზრუნველყოფის 

სამმართველო

ადმინისტრაციული 
დეპარტამენტი

ადმინისტრაციული 
სამმართველო

ადამიანური რესურსების 
მართვის სამმართველო

საზოგადოებრივი 
მისაღები

გენერალური 
ინსპექცია

მონიტორინგის 
სამმართველო

სტრუქტურა რეფორმამდე



პენიტენციური დეპარტამენტი

სამინისტრო

ანალიტიკური 
დეპარტამენტი

პენიტენციური 
დეპარტამენტი

გენერალური 
ინსპექცია

საგამოძიებო
დეპარტამენტი

ეკონომიკური 
დეპარტამენტი

ადმინისტრაციული
დეპარტამენტი

სამედიცინო 
დეპარტამენტი

იურიდიული 
დეპარტამენტი

საერთაშორისო 
ურთიერთობებისა და 

ევროინტეგრაციის 
დეპარტამენტი;

ლოჯისტიკის 
დეპარტამენტი

შიდა აუდიტის სამსახური 

საკონსულტაციო 
საბჭო

სპეციალური 
პენიტენციური სამსახურისამოქალაქო სამსახური

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

პროტოკოლის 
სამსახური

ადამიანური 
რესურსების მართვის 

სამსახური 15 პენიტენციური 
დაწესებულება

სტრუქტურა რეფორმის შემდეგ



პენიტენციური დეპარტამენტი

კრიზისული ვითარების მართვა



პენიტენციური დეპარტამენტის ოპერეტიული
მართვის ცენტრი



პენიტენციური დეპარტამენტი

დაწესებულებებში მსჯავრდებულთა განთავსების პრინციპი

ნახევრად ღია 
ტიპის 

დაწესებულება

დახურული 
ტიპის 

დაწესებულება

მაღალი
რისკის

დაწესებულება

დაბალი რისკის 
დაწესებულება

დაწესებულებებში მსჯავრდებულები განთავსდებიან 
საშიშროების რისკის მიხედვით



პენიტენციური დეპარტამენტი

N16 - დაბალი რისკის 
პენიტენციური დაწესებულება

რუსთავი
N16

N5 - ქალთა პენიტენციური 
დაწესებულება

გარდაბანი
N5

N3, 6, 7 - მაღალი რისკის 
პენიტენციური დაწესებულება

ბათუმი N3

თბილისი 
N7

გარდაბანი
N6

N2, 8. 9 - დახურული ტიპის 
პენიტენციური დაწესებულება

ქუთაისი N2

თბილისი 
N9

თბილისი
N8

N12, 14, 15, 17 - ნახევრად ღია ტიპის 
პენიტენციური დაწესებულება

ქსანი N15

გეგუთი N14

რუსთავი
N17

თბილისი
N12

N11 - არასრულწლოვანთა 
სარეაბილიტაციო დაწესებულება

თბილისი
N11

N18, 19 - სამკურნალო პენიტენციური 
დაწესებულება

ქსანი N19
თბილისი

N18



პენიტენციური დეპარტამენტი

სოციალური პროგრამები პენიტენციურ დაწესებულებებში

2353

2988

1998

196 212 122

2013 2014 2015 (9 თვის მდგომარეობით)

პროგრამებში მონაწილეთა რაოდენობა მათგან რეციდივის ჩამდენთა რაოდენობა



პენიტენციური დეპარტამენტის 
ინფრასტრუქტურული პროექტები



პრობაციის ეროვნული სააგენტო



პრობაციონერთა სტატისტიკური მონაცემები 

38681

33109

11445

15361
18505

2011 2012 2013 2014 2015



საკანონმდებლო ბაზის განვითარება

საპრობაციო ვადის მაქსიმალური ზღვარი შემცირდა 6 წლამდე, ნაცვლად
41 წლისა

დამტკიცდა რისკის შეფასებისა და სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის ახალი
ფორმა



პრობაციის სისტემის ინფრასტრუქტურა

თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად მოეწყო 
პრობაციის სისტემის 11 ოფისი 

 2013 წელს, ამოქმედდა 5 თანამედროვე ოფისი
(ზუგდიდი, გორი, ახალციხე, ქარელი, კასპი)

 2014 წელს, ამოქმედდა 5 თანამედროვე ოფისი
(თელავი, ტყიბული, ზესტაფონი, ხულო და შუახევი)

 2015 წელს გაიხსნა პრობაციის ეროვნული
სააგენტოსა და თბილისის პრობაციის ბიუროს
ახალი ოფისი

 2015 წლის ბოლომდე კიდევ 3 ახალი ოფისი
გაიხსნება: რუსთავი, თეთრიწყარო და ხაშური



ვიდეოპაემნის სერვისი

ვიდეოპაემანის სერვისი ხელმისაწვდომია პრობაციის 7 ბიუროში

ბიუროებიდან დაკავშირება შესაძლებელია 4 პენიტენციურ დაწესებულებასთან

მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს

 თბილისი  
 ქუთაისი
 გორი
 ბათუმი
 ახალციხე
 ზუგდიდი
 თელავი



პრობაციონერთა რესოციალიზაცია 

რისკის შეფასება და სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვა ხორციელდება
მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ

დამტკიცდა სავალდებულო და ნებაყოფლობითი სარეაბილიტაციო პროგრამები

ფსიქო-სარეაბილიტაციო: 12,417
საზოგადოებრივ-კულტურული: 4,848
პროფესიულ/ საგანმანათლებლო: 1,410
დასაქმდა: 341



პროფესიული გადამზადება 

• გაიხსნა ხის გადამამუშავებელი საწარმო 
 25 პრობაციონერი დასაქმდა
 ანაზღაურება 350 ლარი

60-მა პირობით მსჯავრდებულმა კურსები
გაიარა:
 ხის დამუშავება
 რკინის დამუშავება
 კომპიუტერული უნარები
 უცხო ენა
 ბიზნეს მენეჯმენტი



თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება

2014 წლიდან ამოქმედდა თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება

• დაწესებულების მიზანია მსჯავრდებულის საზოგადოებაში რეინტეგრაცია,
რეაბილიტაცია და გათავისუფლებისთვის მომზადება

• უქმე დღეებში შესაძლებელია დაწესებულების დატოვება
• პროფესიული სწავლისა და დასაქმების შესაძლებლობა



შინაპატიმრობის ელექტრონული მონიტორინგი

• არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
კოდექსის საფუძველზე დაინერგა ახალი
არასაპატიმრო სასჯელის სახე - შინაპატიმრობა

• შინაპატიმრობა, როგორც წესი, აღსრულდება
ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების
გამოყენებით

• ელექტრონული მონიტორინგის ცენტრი
მდებარეობს თბილისში



სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სასწავლო ცენტრი



სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სასწავლო ცენტრი

• პროფესიული კადრები სამინისტროს პრიორიტეტია
• 2013 წლიდან განახლდა არსებული

და შეიქმნა 27 ახალი პროგრამა

დანერგილია 60 სასწავლო პროგრამა



სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სასწავლო ცენტრი



სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სასწავლო ცენტრი

• პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებების სამართლებრივი რეჟიმის 
განყოფილების თანამშრომელთა მომზადების 
გრძელვადიანი სასწავლო კურსი (6 თვე/872 საათი)

• პენიტენციურ დაწესებულებათა სამედიცინო 
პერსონალის მომზადების კურსი 
სასჯელაღსრულების სპეციფიკის 

გათვალისწინებით

• ტაქტიკური მომზადებისა და სპეციალური 
საშუალებების გამოყენების კურსი



სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სასწავლო ცენტრი

• მენტორინგის სისტემის დანერგვა სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის სისტემაში

• სწავლების პროცესში სასწავლო ფილმების გამოყენება

•თანამშრომლობა საერთაშორისო და ადგილობრივ 
ორგანიზაციებთან



სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სასწავლო ცენტრი

ცენტრალური 

აპარატი

პენიტენციური 

დეპარტამენტი

პენიტენციური 

დაწესებულებები
პრობაცია

სასწავლო ცენტრის 

თანამშრომლები და 

ტრენერები

სხვა უწყებები ჯამი

2013 39 263 445 277 86 117 1227

2014 61 321 1504 372 88 38 2384

2015 39 265 1696 220 82 20 2322
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სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სასწავლო ცენტრი

მადლობას გიხდით 
ყურადღებისთვის


