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თავი I.  პენიტენციური და პრობაციის სისტემების სტატისტიკა 

ნაწილი 1 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 

1.1  ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სქესობრივ-ასაკობრივი ჯგუფები 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობის შედარება 

საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობასთან სქესობრივ ჭრილში    

2018 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით, პენიტენციური დეპარტამენტის დაწესებულებებში განთავსებული იყო 

სულ 9 886 პირი. მათგან 9 565 კაცი და 321 ქალია. 

ანალიტიკური დეპარტამენტის სტატისტიკის, კვლევისა და ანალიზის სამმართველოში ყოველთვიურად ხდება 

ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულების საერთო რაოდენობის პროცენტული შედარება, საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 2018 წლის 1 იანვრის მონაცემებით დაფიქსირებულ საქართველოს 

მოსახლეობის რაოდენობასთან. ქვეყნის მოსახლეობის აღნიშნულ რაოდენობასთან პენიტენციური დეპარტამენტის 

მიმდინარე წლის 31 ოქტომბრის მონაცემების შედარების შედეგად ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულების 

საერთო რიცხვმა (9 886) ქვეყნის მოსახლეობის საერთო რაოდენობის (3 729 600)1 0.27% შეადგინა. მამრობითი სქესის 

ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულების რაოდენობა (9 565) ქვეყნის მამრობითი სქესის მოსახლეობის (1 791 600) 

0.53%-ს, ხოლო მდედრობითი სქესის ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულების რაოდენობა (321) ქვეყნის 

მდედრობითი სქესის მოსახლეობის (1 938 100) 0.02%-ს შეადგენს (იხ. დანართი, ცხრილი №1). 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რაოდენობა სქესობრივ-ასაკობრივ ჯგუფებში 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საერთო 

რაოდენობის ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი სრულწლოვან კაცებზე მოდიოდა (9 528). ქვემოთ მოცემულია ყველა 

დაწესებულებაში განთავსებულ ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობის ამსახველი 

დიაგრამები სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილში, სადაც უფრო დეტალურად არის ნაჩვენები სქესობრივი და ასაკობრივი 

ჯგუფების პროცენტული წილის ურთიერთმიმართება (იხ. დანართი, ცხრილი №2, №3, №4): 

                                                           
1 შესაძლო მცირე განსხვავება საბოლოო შედეგსა და შესაკრებთა ჯამს შორის საქსტატის მიერ აიხსნება მონაცემთა 

დამრგვალებით. 
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როგორც მოცემული დიაგრამიდან ჩანს, 41-49 წლამდე ასაკის ბრალდებულები და მსჯავრდებულები საერთო 

რაოდენობის ყველაზე დიდი პროცენტული მაჩვენებლებით ხასიათდებიან. 

 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სქესობრივ-ასაკობრივი კატეგორიები 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, პენიტენციურ სისტემაში განთავსებული იყო სულ 9 886 ბრალდებული და 

მსჯავრდებული. მათი კლასიფიცირება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით მოცემულია შემდეგ დიაგრამებზე 

(იხ. დანართი, ცხრილი №6): 

0.08% (8)

0.29% (29)

1.02% (101)

2.71% (268)

10.32% (1 020)

17.27% (1 707)

17.75% (1 755)

16.72% (1 653)

20.56% (2 033)

10.27% (1 015)

1.91% (189)

0.66% (65)

0.43% (43)

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%

14-15 წელი

16-17 წელი

18-19 წელი

20-21 წელი

22-25 წელი

26-30 წელი

31-35 წელი

36-40 წელი

41-49 წელი

50-59 წელი

60-64 წელი

65-69 წელი

70 წლის ზემოთ

ბრალდებულები და მსჯავრდებულები

ასაკობრივ ჭრილში

96.4% (9 528)

3.2% (321)

0.4% (37)

0.0% (0)

სრულწლოვანი კაცი

სრულწლოვანი ქალი

არასრულწლოვანი კაცი

არასრულწლოვანი ქალი

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

ბრალდებულები და მსჯავრდებულები

სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილში
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0.2% (4)

0.3% (5)

2.1% (35)

3.3% (55)

10.5% (174)

16.6% (276)

18.4% (305)

15.4% (256)

20.7% (344)

9.9% (164)

1.6% (26)

0.7% (12)

0.4% (6)

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
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41-49 წელი

50-59 წელი

60-64 წელი

65-69 წელი

70 წლის ზემოთ

ბრალდებულთა

ასაკობრივი კატეგორიები

0.05% (4)

0.29% (24)

0.80% (66)

2.59% (213)

10.29% (846)

17.40% (1 431)

17.63% (1 450)

16.99% (1 397)

20.54% (1 689)

10.35% (851)

1.98% (163)

0.64% (53)

0.45% (37)

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
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65-69 წელი

70 წლის ზემოთ

მსჯავრდებულთა

ასაკობრივი კატეგორიები
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ბრალდებულები და მსჯავრდებულები პენიტენციურ დაწესებულებებში 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, 8 პენიტენციურ დაწესებულებაში სულ 1 662 ბრალდებული ირიცხებოდა. საერთო 

შეფარდებით დაწესებულებებში განთავსებულ პირთა 16.8%-ს ბრალდებულები შეადგენდნენ. დაწესებულებებს 

შორის მათი ხვედრითი წილი შემდეგნაირად ნაწილდება (იხ. დანართი, ცხრილი №7): 

4

5

35

55

174

276

305

256

344

164

26

12

6

4

24

66

213

846

1431

1450

1397

1689

851

163

53

37
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41-49 წელი

50-59 წელი

60-64 წელი

65-69 წელი

70 წლის ზემოთ

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა

ასაკობრივი კატეგორიები (საერთო)

ბრალდებული - 1 662 მსჯავრდებული - 8 224
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როგორც ზემოთ მოცემული დიაგრამიდან ჩანს, ყველაზე მეტი ბრალდებული 2018 წლის ოქტომბრის თვეში                                

№8 დაწესებულებაში ირიცხებოდა.  

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, 15 პენიტენციურ დაწესებულებაში სულ 8 224 მსჯავრდებული ირიცხებოდა. საერთო 

შეფარდებით დაწესებულებებში განთავსებულ პირთა 83.2%-ს მსჯავრდებულები შეადგენდნენ. დაწესებულებებს 

შორის მათი ხვედრითი წილი შემდეგნაირად ნაწილდება (იხ. დანართი, ცხრილი №7): 

  

 

23.8% (396)

0.2% (3)

2.6% (44)

0.2% (3)

0.0% (0)

71.3% (1 185)

0.1% (1)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

1.5% (25)

0.3% (5)
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№6 დაწესებულება

№7 დაწესებულება

№8 დაწესებულება

№9 დაწესებულება

№11 დაწესებულება

№12 დაწესებულება

№14 დაწესებულება

№15 დაწესებულება

№16 დაწესებულება

№17 დაწესებულება

№18 დაწესებულება

№19 დაწესებულება

ბრალდებულები დაწესებულებებში

9.7% (798)

0.6% (46)

3.2% (265)

2.1% (170)

0.1% (12)

19.9% (1 636)

0.4% (37)

0.3% (24)

3.0% (248)

11.8% (970)

22.1% (1 821)

2.2% (178)

22.6% (1 855)

1.1% (87)

0.9% (77)
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№2 დაწესებულება

№3 დაწესებულება
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№6 დაწესებულება

№7 დაწესებულება

№8 დაწესებულება

№9 დაწესებულება

№11 დაწესებულება

№12 დაწესებულება

№14 დაწესებულება

№15 დაწესებულება

№16 დაწესებულება

№17 დაწესებულება

№18 დაწესებულება

№19 დაწესებულება

მსჯავრდებულები დაწესებულებებში
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როგორც ზემოთ მოცემული დიაგრამიდან ჩანს, ყველაზე მეტი მსჯავრდებული 2018 წლის ოქტომბრის თვეში                        

№17 დაწესებულებაში ირიცხებოდა.   

1.2  არასრულწლოვანი ბრალდებულები და მსჯავრდებულები   

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, პენიტენციურ სისტემაში განთავსებული არასრულწლოვანი ბრალდებულებისა და 

მსჯავრდებულების რიცხვი (37) ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობის 0.4%-ს უტოლდება. 

არასრულწლოვანთა შორის 9 ბრალდებულია, ყველა მამრობითი სქესის. არასრულწლოვანი ბრალდებულების 

რიცხვი ბრალდებულთა საერთო რაოდენობის 0.5%-ს, ხოლო არასრულწლოვანი ბრალდებულებისა და 

მსჯავრდებულების საერთო რაოდენობის 24.3%-ს შეადგენს. ქვემოთ მოცემულია დაწესებულებებში მათი 

განაწილების ამსახველი სურათი (იხ. დანართი, ცხრილი №5): 

 

არასრულწლოვანთა შორის 28 მსჯავრდებულია, ყველა მამრობითი სქესის. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულების 

რიცხვი, მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობის 0.3%-ს, ხოლო არასრულწლოვანი ბრალდებულებისა და 

მსჯავრდებულების საერთო რაოდენობის 75.7%-ს შეადგენს. მათი საერთო რაოდენობის პენიტენციურ 

დაწესებულებებში განაწილების მაჩვენებელი შემდეგია (იხ. დანართი,  ცხრილი №5): 

 

1.3  ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა განთავსების დადგენილი ლიმიტები 

„საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დაწესებულებების შესახებ“ 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 ოქტომბრის №106 ბრძანებით2 

                                                           
2 2015 წლის 27 ოქტომბრის №106 ბრძანებაში ბოლო ცვლილება განხორციელდა 2018 წლის 25 ივნისს. 

11.1% (1)

88.9% (8)

№2 დაწესებულება

№8 დაწესებულება

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

არასრულწლოვანი ბრალდებულები დაწესებულებებში

10.7% (3)

10.7% (3)

78.6% (22)

№2 დაწესებულება

№8 დაწესებულება

№11 დაწესებულება

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

არასრულწლოვანი მსჯავრდებულები

დაწესებულებებში
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დადგენილია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რაოდენობრივი ლიმიტი თითოეული დაწესებულებისთვის. 

დაწესებულებებში განთავსებულ პირთა რეალური რაოდენობის შედარება, დაწესებულებებში განთავსების 

ლიმიტირებულ რაოდენობასთან ხდება თითოეულ დაწესებულებასთან მიმართებაში. 

პენიტენციურ სისტემას დაქვემდებარებულ 15 დაწესებულებაში არსებული საპატიმრო ადგილების საერთო 

ლიმიტირებული რაოდენობა 12 492-ს შეადგენს. 2018 წლის 31 ოქტომბრის მონაცემებით, ბრალდებულთა და 

მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობა (9 886) ამ ზღვარზე 2 606 ერთეულით (20.9%) ნაკლებია. ამ მხრივ სხვადასხვა 

დაწესებულებებში განსხვავებული მდგომარეობაა. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის ოქტომბრის თვეში, 

დადგენილ ლიმიტებთან შედარებით, მეტობის მაჩვენებელი №2 და №15 დაწესებულებებში ფიგურირებს. ქვემოთ 

მოცემულ გრაფიკზე აღნიშნულია დაწესებულებების ჩამონათვალი დადგენილი ლიმიტებით, სადაც პროცენტული 

მაჩვენებლის შემდეგ ფრჩხილებში მოცემულია შესაბამისი ციფრი. ამდენად, თითოეულ დაწესებულებაში 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ამჟამინდელი რაოდენობის დადგენილ ლიმიტზე ნაკლებობა/მეტობა 

გრაფიკზე გამოსახულია როგორც რაოდენობრივი, ასევე პროცენტული მაჩვენებლის სახით (იხ. დანართი,                  

ცხრილი №8): 

 

+11.8% (126)

-46.7% (43)

-64.4% (558)

-44.0% (136)

-58.6% (17)

-11.0% (349)

-47.2% (34)
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-26.0% (87)

-28.8% (392)

+31.2% (433)
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-88.3% (616)
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(ნაკლებობის/მეტობის მაჩვენებლებით)
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როგორც მოცემული გრაფიკიდან ჩანს, 2018 წლის ოქტომბერში, №2 და №15 დაწესებულებებში განთავსებული იყო 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დადგენილ ლიმიტებთან შედარებით ჭარბი რაოდენობა. ხოლო, 

დადგენილთან შედარებით, ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა პროცენტულად ყველაზე ნაკლები რაოდენობა 

№17 დაწესებულებაში დაფიქსირდა.  

1.4  მსჯავრდებულები დანაშაულის კატეგორიისა და სახეობის მიხედვით  

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებული მსჯავრდებულები, 

ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულების საერთო რაოდენობის 83.2%-ს შეადგენდა. მათგან, უმეტესობას მძიმე 

დანაშაულისთვის მსჯავრდებული პირები წარმოადგენდნენ. ასევე, დიდი ხვედრითი წილით განისაზღვრებოდა 

განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებული პირების რაოდენობაც. რაც შეეხება მსჯავრდებულთა 

გადანაწილებას დანაშაულის სახეობის მიხედვით, უნდა აღინიშნოს, რომ მათი უმრავლესობა ეკონომიკური (4 909) 

და საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის წინააღმდეგ (3 386) ჩადენილი დანაშაულისათვის იხდის სასჯელს. 

ასევე, მაღალი მაჩვენებლით ხასიათდება ადამიანის წინააღმდეგ (2 878) ჩადენილი დანაშაული (იხ. დანართი, 

ცხრილი №9, №10): 
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№17 დაწესებულება

№18 დაწესებულება

№19 დაწესებულება

მსჯავრდებულები

დანაშაულის კატეგორიის მიხედვით დაწესებულებებში

ნაკლებად მძიმე - 791 მძიმე - 4 218 განსაკუთრებით მძიმე - 3 215



12 
  

 

1.5 მსჯავრდებულები დაწესებულების ტიპის მიხედვით 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, მსჯავრდებულთა რიცხვი, რომელთაც დაწესებულების ტიპი განესაზღვრათ 8 097-ს, 

ხოლო დაწესებულების განსაზღვრის მოლოდინში მყოფ მსჯავრდებულთა რაოდენობა 127-ს შეადგენდა. მათი 

რაოდენობა შეფარდებული დაწესებულების ტიპის მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება (იხ. დანართი,         

ცხრილი №11): 

 

1.6  უცხო ქვეყნის მოქალაქე და მოქალაქეობის არმქონე ბრალდებულები და მსჯავრდებულები 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში განთავსებულნი იყვნენ უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეები 47 ქვეყნიდან და მოქალაქეობის არმქონე პირები. მიმდინარე წლის ოქტომბრის დასასრულს                            

მათი რიცხვი 597-ს (ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობის 6.0%) შეადგენდა.                                                                                                  

23.5% (2 878)

40.1% (4 909)

27.7% (3 386)

0.02% (3)

4.0% (484)

4.6% (560)

0.1% (18)

0.0% (0)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

ადამიანის წინააღმდეგ

ეკონომიკური

საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის

წინააღმდეგ

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით

სარგებლობის წესის წინააღმდეგ

სახელმწიფოს წინააღმდეგ

სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ

სამხედრო სამსახურის წინააღმდეგ

კაცობრიობის წინააღმდეგ

მსჯავრდებულები

დანაშაულის სახეობის მიხედვით

2.2% (184)

65.4% (5 377)

25.5% (2 099)

1.9% (154)

0.3% (24)

3.1% (259)

1.5% (127)

დაბალი რისკის

ნახევრად ღია

დახურული

განსაკუთრებული რისკის

არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო

ქალთა სპეციალური

ტიპის განსაზღვრის მოლოდინში

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

მსჯავრდებულები

დაწესებულების ტიპის მიხედვით
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მათ შორის: №2 დაწესებულებაში 1 (რუსეთი-საქართველო), №5 დაწესებულებაში 4 (თურქეთი-საქართველო, 

თურქეთი-საქართველო, ისრაელი-საქართველო, რუსეთი-თურქეთი), №8 დაწესებულებაში 4 (საბერძნეთი-

საქართველო, რუსეთი-საქართველო, რუსეთი-საქართველო,  აზერბაიჯანი-საქართველო), №12 დაწესებულებაში 1 

(ესტონეთი-საქართველო), №14 დაწესებულებაში 2 (რუსეთი-საქართველო, რუსეთი-საქართველო), №16 

დაწესებულებაში 3 (საბერძნეთი-რუსეთი, ირანი-საქართველო, ირანი-საქართველო), №17 დაწესებულებაში 3 

(რუსეთი-საქართველო, რუსეთი-საქართველო, რუსეთი-საქართველო) ორმაგი მოქალაქეობის მქონე 

ბრალდებული/მსჯავრდებული იმყოფებოდა.  

ქვემოთ მოცემულია პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებულ უცხოელ და მოქალაქეობის არმქონე 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რაოდენობის ამსახველი დიაგრამები, სქესობრივ-ასაკობრივი ჭრილისა და 

მოქალაქეობის სახელმწიფოების მიხედვით (იხ. დანართი, ცხრილი №12, №13): 

 

15.6% (93)

1.5% (9)

0.3% (2)

0.5% (3)

0.8% (5)

0.5% (3)

0.5% (3)

1.3% (8)

21.3% (127)

0.3% (2)

1.3% (8)

1.2% (7)

0.3% (2)

19.6% (117)

1.3% (8)

0.5% (3)

2.5% (15)

0.5% (3)

0.3% (2)

11.9% (71)

1.0% (6)

0.8% (5)

0.7% (4)

4.4% (26)

2.0% (12)

3.7% (22)

0.8% (5)

0.3% (2)

0.3% (2)

0.7% (4)

3.0% (18)

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

აზერბაიჯანი

ბანგლადეში

ბელარუსი

ბულგარეთი

ბრაზილია

გერმანია

ეგვიპტე

ერაყი

თურქეთი

იემენი

ისრაელი

ინდოეთი

იორდანია

ირანი

მაროკკო

მოლდოვა

ნიგერია

პაკისტანი

პალესტინა

რუსეთი

საბერძნეთი

სამხრეთ აფრიკა

სიერა-ლეონე

სომხეთი

უზბეკეთი

უკრაინა

ყაზახეთი

ყირგიზეთი

ჩინეთი

მოქალაქეობის არმქონე

სხვა

უცხო ქვეყნის მოქალაქე და მოქალაქეობის არმქონე

ბრალდებულები და მსჯავრდებულები
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როგორც ამ დიაგრამიდან ჩანს, უცხოელთაგან უდიდესი ნაწილი თურქეთზე, ირანზე, აზერბაიჯანსა და რუსეთზე   

მოდის. დაბალი მაჩვენებლებით ხასიათდებიან ქვეყნები, რომლებიც დიაგრამაზე გაერთიანებულია კატეგორიაში 

„სხვა“ (ავღანეთი - 1, ბურუნდი - 1, დიდი ბრიტანეთი - 1, ეკვადორი - 1, ესტონეთი - 1, თურქმენეთი - 1, იტალია - 1,  

კოლუმბია - 1, კონგო - 1, კოტ’დ’ივუარი - 1, ლიბანი - 1, მექსიკა - 1, საუდის არაბეთი - 1, სერბეთი - 1, სირია - 1, 

ტაჯიკეთი - 1, უგანდა - 1, ჰოლანდია - 1).  
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უცხო ქვეყნის მოქალაქე და მოქალაქეობის არმქონე

ბრალდებულები და მსჯავრდებულები

ბრალდებულები - 181 მსჯავრდებულები - 416
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1.7  პენიტენციურ სისტემაში და სისტემის გარეთ გადაყვანა 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, პენიტენციურ სისტემაში სულ 892 პირის გადაადგილება დაფიქსირდა. მათგან, 

საერთო პროფილის საავადმყოფოებში 493, ხოლო პენიტენციურ დაწესებულებებში გადაყვანილ პირთა 

რაოდენობამ სულ 399 შეადგინა (იხ. დანართი, ცხრილი №14): 

 

1.8  პენიტენციური სისტემიდან გასვლა 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებულ პირთა რაოდენობამ წინა თვესთან 

შედარებით 681 ერთეულით დაიკლო. ქვემოთ დიაგრამაზე ნაჩვენებია საანგარიშო პერიოდისთვის პენიტენციური 

სისტემიდან სხვადასხვა საფუძვლით გასულ ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობა                     

(იხ. დანართი, ცხრილი №15): 

28.0% (167)

2.3% (14)

0.0% (0)

0.0% (0)

61.8% (369)

7.7% (46)

0.2% (1)

0.0% (0)

სრულწლოვანი ბრალდებული კაცი

სრულწლოვანი ბრალდებული ქალი

არასრულწლოვანი ბრალდებული კაცი

არასრულწლოვანი ბრალდებული ქალი

სრულწლოვანი მსჯავრდებული კაცი

სრულწლოვანი მსჯავრდებული ქალი

არასრულწლოვანი მსჯავრდებული კაცი

არასრულწლოვანი მსჯავრდებული ქალი
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უცხოელი ბრალდებულები და მსჯავრდებულები

სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილში

27.6% (246)

16.3% (145)

0.9% (8)

55.3% (493)
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№18 დაწესებულებაში
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საავადმყოფოებში
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ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა გადაყვანა
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როგორც ვხედავთ, პენიტენციური სისტემიდან გასულ ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უდიდესი წილი 

კალენდარულად (228), პირობით ვადამდე (78), პირობითი მსჯავრით (56) და შეწყალებით (32) გათავისუფლებულ 

მსჯავრდებულებზე მოდის. ხოლო, დაბალი მაჩვენებლით არის წარმოდგენილი სასჯელის მოუხდელი ნაწილის 

უფრო მსუბუქი სასჯელით შეცვლა - შინაპატიმრობით (6), გარდაცვალება (4) და ავადმყოფობით  გათავისუფლება 

(3). გარდა ამისა, სხვა სახით გათავისუფლებულთა (გირაო, საქმის შეწყვეტა, ექსტრადიცია და სხვა) საერთო 

რაოდენობა (274) მთლიანი რაოდენობის 40.2%-ს შეადგენდა. 

1.9  პენიტენციური სისტემიდან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გათავისუფლება-გადავადება 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საპატიმრო სასჯელისაგან 

გათავისუფლებულ-გადავადებულ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დეტალური მონაცემები მოცემულია შემდეგ 

დიაგრამაზე (იხ. დანართი, ცხრილი №15, №16): 

33.5% (228)

4.7% (32)

0.0% (0)

8.2% (56)

11.5% (78)

0.9% (6)

0.1% (1)

0.3% (2)

0.0% (0)

40.2% (274)

0.4% (3)

0.1% (1)

0.0%

კალენდარული

შეწყალება

ამნისტია

პირობითი მსჯავრი

პირობით ვადამდე გათავისუფლება

სასჯ. მოუხდ. ნაწილის უფრო მსუბუქი სასჯელით შეცვლა

(საზოგ. სასარგ. შრომა/შინაპატიმრობა)

ავადმყოფობით გათავისუფლება

ერთობლივი მუდმივმოქმედი კომისიის მიერ

ავადმყოფობით გათავისუფლება

სასამართლოს მიერ

განაჩენის აღსრულების გადავადება

ავადმყოფობით/ორსულობით

სხვა სახის გათავისუფლება

(გირაო, საქმის შეწყვეტა, ექსტრადიცია და სხვა)

გარდაცვალება პენიტენციურ დაწესებულებებში

გარდაცვალება სამოქალაქო კლინიკაში

(დაწესებულებებზე რიცხული)

გარდაცვალება დაწესებულებების გარეთ

(დაწესებულებებზე რიცხული)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

პენიტენციური სისტემიდან გასული

ბრალდებულები და მსჯავრდებულები
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1.10  რესოციალიზაციის მიმდინარეობა 

რესოციალიზაციის მიმდინარეობის მაჩვენებელი თითოეული დაწესებულებისთვის ღონისძიებათა ტიპების 

მიხედვით ითვლება. ამ მიზნით ხდება თითოეულ ღონისძიებაში ჩართული ბრალდებულებისა და 

მსჯავრდებულების საერთო რაოდენობის აღრიცხვა და მათი დაყოფა სქესობრივ-ასაკობრივ ჯგუფებად. ასევე, 

აღირიცხება თითოეულ დაწესებულებაში განხორციელებული ღონისძიებათა ტიპები მონაწილე პირების გარეშე. 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, პენიტენციურ დაწესებულებებში რესოციალიზაციის 1 873 ღონისძიება 

განხორციელდა ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა მონაწილეობით და 16 ღონისძიება - მონაწილე პირთა გარეშე. 

განხორციელებულ ღონისძიებებს შორის ყველაზე დიდი ადგილი ქვემოთ მოცემული მაჩვენებლების მიხედვით 

შრომას (537) ეკავა.  

ქვემოთ დიაგრამებზე ნაჩვენებია თითოეულ რესოციალიზაციის ღონისძიებებში ჩართული ბრალდებულებისა და 

მსჯავრდებულების რაოდენობის პროცენტული შედარება სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილში და დაწესებულებების 

მიხედვით, ასევე რესოციალიზაციის ღონისძიებების მაჩვენებელი მონაწილე პირთა გარეშე (იხ. დანართი,                       

ცხრილი №17, №18, №19):    

 

 

43.2% (16)

48.6% (18)

2.7% (1)

5.4% (2)

0.0% (0)

არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული

მკურნალობა

იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობა

გათავისუფლება ავადმყოფობის გამო

(ერთობლივი მუდმივმოქმედი კომისიის მიერ)

გათავისუფლება ავადმყოფობის გამო

(სასამართლოს მიერ)

განაჩენის აღსრულების გადავადება

(ავადმყოფობით/ორსულობით)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო

გათავისუფლება-გადავადება
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66.1% (1 238)

24.3% (456)

9.6% (179)

0.0% (0)

სრულწლოვანი კაცი

სრულწლოვანი ქალი

არასრულწლოვანი კაცი

არასრულწლოვანი ქალი

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

რესოციალიზაციის ღონისძიებებში ჩართული პირები

სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილში

1.7% (31)

0.5% (10)

0.0% (0)

9.9% (185)

11.0% (206)

8.6% (161)

20.6% (386)

10.8% (203)

3.6% (67)

4.6% (87)

28.7% (537)

ზოგადი განათლება

უმაღლესი განათლება

პროფესიული განათლება

(კრედიტებით)

პროფესიული განათლება

(სასერტიფიკატო)

საგანმანათლებლო ტრენინგ პროგრამები

ფსიქო-სოციალური ტრენინგები

ფსიქო-სოციალური თერაპია

კულტურული ღონისძიებები

სხვა ღონისძიებები

სპორტული ღონისძიებები

შრომა

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

რესოციალიზაციის ღონისძიებებში ჩართული

ბრალდებულები და მსჯავრდებულები
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

№2  დაწესებულება

№3  დაწესებულება

№5  დაწესებულება

№6  დაწესებულება

№7 დაწესებულება

№8 დაწესებულება

№9 დაწესებულება

№11 დაწესებულება

№12 დაწესებულება
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№17 დაწესებულება

№18 დაწესებულება

№19 დაწესებულება

რესოციალიზაციის მიმდინარეობა

დაწესებულებებში

სრულწლოვანი - 1 694 არასრულწლოვანი - 179

25.0% (4)

50.0% (8)

25.0% (4)

სპორტული ღონისძიებები

კულტურული ღონისძიებები

სხვა ღონისძიებები

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

რესოციალიზაციის ღონისძიებები

მონაწილე პირთა გარეშე
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2018 წლის ოქტომბრის თვეში, არასრულწლოვან ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა მიმართ 

მიმდინარეობს/წარმატებით დასრულდა რესოციალიზაციის 179 ღონისძიება. ქვემოთ დიაგრამაზე ნაჩვენებია 

თითოეულ რესოციალიზაციის პროგრამასა და ღონისძიებაში ჩართული არასრულწლოვანი ბრალდებულებისა და 

მსჯავრდებულების რაოდენობის პროცენტული შედარება: 

 

საანგარიშო პერიოდში, 37 არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული რესოციალიზაციის 179 სხვადასხვა 

ღონისძიებაში იღებდა მონაწილეობას. 

ქვემოთ დიაგრამებზე ნაჩვენებია რესოციალიზაციის მიმდინარე, წარმატებით და წარუმატებლად დასრულებული 

ღონისძიებების მაჩვენებელები და ასევე რესოციალიზაციის ღონისძიებები ქვეტიპების მიხედვით: 

 

17.3% (31)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.6% (1)

0.0% (0)

25.1% (45)

12.8% (23)

20.1% (36)

6.7% (12)

17.3% (31)

0.0% (0)

ზოგადი განათლება

უმაღლესი განათლება

პროფესიული განათლება

(კრედიტებით)

პროფესიული განათლება

(სასერტიფიკატო)

საგანმანათლებლო ტრენინგ პროგრამები

ფსიქო-სოციალური ტრენინგები

ფსიქო-სოციალური თერაპია

კულტურული ღონისძიებები

სხვა ღონისძიებები

სპორტული ღონისძიებები

შრომა

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

რესოციალიზაციის ღონისძიებებში

არასრულწლოვანთა ჩართულობა
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პროფესიული განათლება

(სასერტიფიკატო)

საგანმანათლებლო ტრენინგ პროგრამები

ფსიქო-სოციალური ტრენინგები

ფსიქო-სოციალური თერაპია

კულტურული ღონისძიებები

სხვა ღონისძიებები

სპორტული ღონისძიებები

შრომა
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რესოციალიზაციის ღონისძიებები

წარუმატებლად

დასრულებული - 42

წარმატებით

დასრულებული - 502

მიმდინარე - 1 329
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ზოგადი განათლება - 31 უმაღლესი განათლება - 10

ზოგადი/უმაღლესი

განათლება

საჯარო სკოლა - 31 ექსტერნატი გამოცდები - 0 საატესტატო გამოცდები - 0

ეროვნული გამოცდები - 0 ბაკალავრი - 10 მაგისტრატურა - 0
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სამეურნეო
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1.11  სამეურნეო სამუშაოებში დასაქმება      

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, პენიტენციური დაწესებულებების სამეურნეო სამსახურებში დასაქმებული იყო 420 

პირი. ქვემოთ დიაგრამებზე ნაჩვენებია მათი რაოდენობა სქესობრივი ჭრილისა და შრომის ანაზღაურების 

მიხედვით (იხ. დანართი, ცხრილი №20): 
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№7 დაწესებულება

№8 დაწესებულება

№9 დაწესებულება

№11 დაწესებულება

№12 დაწესებულება

№14 დაწესებულება

№15 დაწესებულება

№16 დაწესებულება

№17 დაწესებულება

№18 დაწესებულება

№19 დაწესებულება

დაწესებულებების სამეურნეო სამსახურებში

მსჯავრდებულთა დასაქმება/ანაზღაურება

სამეურნეო სამსახურებში დასაქმებული

მსჯავრდებულები - 420

ანაზღაურება - 77 692.38 ლარი
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1.12  დისციპლინური სახდელები 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, დისციპლინური სახდელები პენიტენციურ დაწესებულებებში 239-ჯერ იქნა 

გამოყენებული. საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული დისციპლინური სახდელები სახეებისა და 

დაწესებულებების მიხედვით გამოსახულია ქვემოთ დიაგრამებზე (იხ. დანართი,  ცხრილი №21): 

 

94.5% (397)

5.5% (23)

სრულწლოვანი კაცი

სრულწლოვანი ქალი

0.0% 50.0% 100.0%

სამეურნეო სამსახურებში დასაქმებული მსჯავრდებულები

სქესობრივ ჭრილში

4.6% (11)

58.6% (140)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

2.5% (6)

0.4% (1)

5.9% (14)

21.8% (52)

0.8% (2)

0.8% (2)

0.0% (0)

4.6% (11)

0.0% (0)

გაფრთხილება

საყვედური

მუშაობის უფლების შეზღუდვა არა უმეტეს

6 თვის ვადით

ინდივიდ. საქმიანობის შედეგად დამზად.ნივთის (ნაკეთობის) 

რეალიზაც. უფლების შეზღუდვა არაუმეტეს 3 თვის ვადით

ნებადართული ნივთებით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა

არა უმეტეს 6 თვის ვადით

ამანათისა და გზავნილის მიღების შეზღუდვა არა უმეტეს

6 თვის ვადით

საკნის ტიპის საცხოვრებელში გადაყვანა

6 თვემდე ვადით

სამარტოო საკანში მოთავსება

14 დღემდე ვადით

სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვა არა უმეტეს

3 თვის ვადით

პირადი ხასიათის კორესპონდენციის მიღება-გაგზავნის უფლების

შეზღუდვა არა უმეტეს 3 თვის ვადით

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებული

მაღაზიით სარგებლ. უფლებ. შეზღუდ. არაუმეტ. 3 თვის ვადით

ფულადი გზავნილის მიღება-გაგზავნის უფლების შეზღუდვა

არა უმეტეს 3 თვის ვადით

კუთვნილი ხანმოკლე პაემნის აკრძალვა არა უმეტეს

წელიწადში 6-ჯერ

პირადი ტელევიზორით ან რადიომიმღებით

სარგებლობის უფლების შეზღუდვა არაუმეტეს 6 თვის ვადით

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

დისციპლინური სახდელები
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1.13  წახალისების ფორმები 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, მსჯავრდებულთა წახალისება 100-ჯერ განხორციელდა. მათი გადანაწილება 

წახალისების ფორმებისა და დაწესებულებების მიხედვით გამოსახულია ქვემოთ დიაგრამებზე (იხ. დანართი, 

ცხრილი №22): 

96.2% (230)

2.9% (7)

0.8% (2)

0.0% (0)

სრულწლოვანი კაცი

სრულწლოვანი ქალი

არასრულწლოვანი კაცი

არასრულწლოვანი ქალი

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

დისციპლინური სახდელები

სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილში

21

82

7

31

0

93

0

0

2

1

0

0

0

2

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

№2 დაწესებულება

№3 დაწესებულება

№5 დაწესებულება

№6 დაწესებულება

№7 დაწესებულება

№8 დაწესებულება

№9 დაწესებულება

№11 დაწესებულება

№12 დაწესებულება

№14 დაწესებულება

№15 დაწესებულება

№16 დაწესებულება

№17 დაწესებულება

№18 დაწესებულება

№19 დაწესებულება

დისციპლინური სახდელები

დაწესებულებებში
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3.0% (3)

2.0% (2)

11.0% (11)

0.0% (0)

0.0% (0)

63.0% (63)

16.0% (16)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

5.0% (5)

მადლობის გამოცხადება

დისციპლინური სახდელის ვადამდე მოხსნა

დამატებითი ხანმოკლე პაემანი

დაწესებულების გარეთ დამატებითი ხანმოკლე გასვლა

პირადი ტელევიზორით, კომპიუტერით ან რადიომიმღებით სარგებლობა

დამატებითი ხანგრძლივი პაემანი

დამატებითი სატელეფონო საუბარი

დამატებითი ვიდეო პაემანი

დამატებითი ვიდეო პაემანი (ქალი მსჯავრდებულებისათვის)

ამანათით/ფოსტით ისეთი ნივთებ., ნივთიერებებ. და ნაკეთობ. მიღება, 

რომელთა ქონის უფლებაც მსჯავრდ. თავისუფლ. აღკვ. დაწესებ. 

ჩვეულებრივ არა აქვს, მაგრამ რომლებიც აკრძალ. არ არის

კომპიუტერული თამაშების უფლების მიცემა

აუდიოვიდეოსაშუალებებით სარგებლობის უფლების მიცემა

პენიტენციური დაწესებ. დირექტ. გადაწყვეტილებ. და დეპარტ. 

დირექტორის თანხმობ. საგამონაკლისო ხანმოკლე პაემნის უფლების მიცემა

პენიტეც. დაწესებ. დირექტ. გადაწყვეტ. და დეპარტ. დირექტ. თანხმ. იმ

პირთან ხანმოკლე პაემნის უფლ. მიცემა, რომელიც გათვალისწ. არ არის

პატიმრ. კოდექს. მე-17 მუხლ. მე-2 ნაწილ.

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

წახალისების ფორმები

100.0% (100)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

სრულწლოვანი კაცი

სრულწლოვანი ქალი

არასრულწლოვანი კაცი

არასრულწლოვანი ქალი

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

წახალისების ღონისძიებები

სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილში
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1.14  პაემნის ღონისძიებები 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, ბრალდებულებმა და მსჯავრდებულებმა პაემნის უფლებით სულ 4 844-ჯერ 

ისარგებლეს. განხორციელებული პაემნები სახეობებისა და დაწესებულებების მიხედვით გამოსახულია ქვემოთ 

დიაგრამებზე (იხ. დანართი, ცხრილი №23): 

 

3

0

0

1

0

34

1

0

4

14

15

3

24

1

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

№2 დაწესებულება

№3 დაწესებულება

№5 დაწესებულება

№6 დაწესებულება

№7 დაწესებულება

№8 დაწესებულება

№9 დაწესებულება

№11 დაწესებულება

№12 დაწესებულება

№14 დაწესებულება

№15 დაწესებულება

№16 დაწესებულება

№17 დაწესებულება

№18 დაწესებულება

№19 დაწესებულება

წახალისების ფორმები

დაწესებულებებში

71.1% (3 445)

13.6% (657)

15.3% (742)

0.0% (0)

ხანმოკლე პაემანი

ხანგრძლივი პაემანი

ვიდეო პაემანი

საოჯახო პაემანი

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

პაემნის ღონისძიებები
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93.3% (4 518)

5.6% (271)

1.1% (55)

0.0% (0)

სრულწლოვანი კაცი

სრულწლოვანი ქალი

არასრულწლოვანი კაცი

არასრულწლოვანი ქალი

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

პაემნის ღონისძიებები

სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილში

512

15

223

58

7

970

33

35

125

175

415

185

622

49

21

56

6

9

2

73

4

25

88

176

37

181

27

295

4

113

163

7

133

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

№2 დაწესებულება

№3 დაწესებულება

№5 დაწესებულება

№6 დაწესებულება

№7 დაწესებულება

№8 დაწესებულება

№9 დაწესებულება

№11 დაწესებულება

№12 დაწესებულება

№14 დაწესებულება

№15 დაწესებულება

№16 დაწესებულება

№17 დაწესებულება

№18 დაწესებულება

№19 დაწესებულება

პაემნები დაწესებულებებში

ხანმოკლე პაემანი - 3 445 ხანგრძლივი პაემანი - 657 ვიდეო პაემანი - 742 საოჯახო პაემანი - 0
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1.15  წარსულში ნასამართლევი ბრალდებულები და მსჯავრდებულები 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, წარსულში ნასამართლევ ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რაოდენობა (3 669) 

სქესობრივ-ასაკობრივი ჭრილისა და დაწესებულებების მიხედვით გამოსახულია ქვემოთ დიაგრამებზე                                    

(იხ. დანართი, ცხრილი №24):                                                 

 

 

97.7% (3 586)

1.8% (67)

0.4% (16)

0.0% (0)

სრულწლოვანი კაცი

სრულწლოვანი ქალი

არასრულწლოვანი კაცი

არასრულწლოვანი ქალი

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

წარსულში ნასამართლევი ბრალდებულები და მსჯავრდებულები

სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილში

461

35

65

111

9

748

3

1

46

428

734

54

863

50

45

1

1

14

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

№2  დაწესებულება

№3  დაწესებულება

№5  დაწესებულება

№6  დაწესებულება

№7 დაწესებულება

№8 დაწესებულება

№9 დაწესებულება

№11 დაწესებულება

№12 დაწესებულება

№14 დაწესებულება

№15 დაწესებულება

№16 დაწესებულება

№17 დაწესებულება

№18 დაწესებულება

№19 დაწესებულება

წარსულში ნასამართლევი

ბრალდებულები და მსჯავრდებულები დაწესებულებებში

სრულწლოვანი - 3 653 არასრულწლოვანი - 16
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1.16  დაოჯახებული ბრალდებულები და მსჯავრდებულები 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, დაოჯახებულ ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რაოდენობა (5 104)                    

სქესობრივ-ასაკობრივი ჭრილისა და დაწესებულებების მიხედვით გამოსახულია ქვემოთ დიაგრამებზე                                                   

(იხ. დანართი, ცხრილი №25): 

 

 

97.5% (4 978)

2.5% (126)

0.0% (0)

0.0% (0)

სრულწლოვანი კაცი

სრულწლოვანი ქალი

არასრულწლოვანი კაცი

არასრულწლოვანი ქალი

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

დაოჯახებული ბრალდებულები და მსჯავრდებულები

სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილში
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№9 დაწესებულება

№11 დაწესებულება

№12 დაწესებულება

№14 დაწესებულება

№15 დაწესებულება

№16 დაწესებულება

№17 დაწესებულება

№18 დაწესებულება

№19 დაწესებულება

დაოჯახებული ბრალდებულები და მსჯავრდებულები

დაწესებულებებში

სრულწლოვანი - 5 104 არასრულწლოვანი - 0



32 
  

1.17  შეწყალების შედეგად საპატიმრო სასჯელისაგან გათავისუფლება 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, შეწყალების შედეგად საპატიმრო სასჯელისაგან მსჯავრდებულთა 

გათავისუფლების სტატისტიკა სქესობრივ-ასაკობრივი ჭრილისა და დაწესებულებების მიხედვით გამოსახულია 

ქვემოთ დიაგრამებზე (იხ. დანართი, ცხრილი №15, №26): 

 

 

100.0% (32)

0.0% (0)

0.0% (0)
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სრულწლოვანი კაცი
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შეწყალების შედეგად

საპატიმრო სასჯელისაგან გათავისუფლებული

მსჯავრდებულები დაწესებულებებში

სრულწლოვანი კაცი - 32 სრულწლოვანი ქალი - 0

არასრულწლოვანი კაცი - 0 არასრულწლოვანი ქალი - 0
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1.18  ამნისტიის შედეგად საპატიმრო სასჯელისაგან გათავისუფლება 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, ამნისტიის შედეგად, საპატიმრო სასჯელისაგან 

ბრალდებულის/მსჯავრდებულის გათავისუფლების ფაქტი არ დაფიქსირებულა (იხ. დანართი, ცხრილი №15, №27). 

1.19  პენიტენციურ სისტემაში მომხდარი დანაშაულები 

დანაშაულებრივი ფაქტების ჩადენის მაჩვენებელი პენიტენციურ სისტემაში გამოითვლება თითოეული 

დაწესებულებისთვის საქართველოს სსკ მუხლებით გათვალისწინებული ქმედებების მიხედვით, რაც 

დაწესებულებებში კრიმინოგენული ვითარების ცალ-ცალკე ჩვენების გარდა საერთო ვითარების ასახვის 

საშუალებასაც იძლევა. გარდა ამისა, კრიმინოგენული სიტუაციის აღმრიცხავი მონაცემთა ცხრილები 

დანაშაულებრივი ფაქტებისა და მათ ჩამდენ პირთა ასაკის ურთიერთმიმართებასაც აჩვენებს. 

საგამოძიებო დეპარტამენტის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, 2018 წლის ოქტომბრის თვეში, პენიტენციურ 

სისტემაში მომხდარი გამოსაძიებელი ფაქტების რაოდენობამ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 12 

მუხლით გათვალისწინებული 106 ერთეული ქმედება შეადგინა. მათგან, ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი 

საქართველოს სსკ 126-ე (ძალადობა) მუხლით ჩადენილ ქმედებებზე მოდის.  

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე ნაჩვენებია საანგარიშო პერიოდში გამოძიების დაწყების საფუძვლად ქცეული 

დანაშაულებრივი ფაქტების რაოდენობა და მათი ხვედრითი წილი საერთო რაოდენობაში (იხ. დანართი,               

ცხრილი №28, №29): 

 

 

6.6% (7)

2.8% (3)

32.1% (34)

33.0% (35)

0.9% (1)

1.9% (2)

0.9% (1)
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სსკ 378 მუხლი

სსკ 19, 378¹ მუხლი

სსკ 378² მუხლი

სსკ 19, 379 მუხლი

დანაშაულებრივი ფაქტები, 

რომლებზეც დაიწყო გამოძიება
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ჩადენილი დანაშაულებრივი ფაქტები 

დაწესებულებებსა და დაწესებულებების გარეთ, პირთა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, გამოძიება 14 სხვადასხვა დაწესებულებაში და დაწესებულების გარეთ მომხდარ 

დანაშაულებრივ ფაქტებზე დაიწყო. შემდეგი გრაფიკი ადგილმდებარეობის მიხედვით ჩადენილი დანაშაულებრივი 

ფაქტების პროცენტულ მაჩვენებელს ასახავს: 

 

საანგარიშო პერიოდში, გამოძიება ჩადენილ დანაშაულებრივ ფაქტზე სულ 104 პირის3 მიმართ წარიმართა. 

გამოძიების ობიექტს - ქმედების ჩამდენ პირთა საერთო რაოდენობის უმრავლესობას 22-25 და 26-30 წლამდე ასაკის 

პირები შეადგენდნენ. ქვემოთ ნაჩვენებ დიაგრამაზე ასახულია 2018 წლის ოქტომბრის თვეში ჩადენილი 

ქმედებებისა და ჩამდენ პირთა ასაკობრივი კატეგორიების ურთიერთმიმართება: 

                                                           
3 საქართველოს სსკ 188-ე მუხლით 1 საქმეზე და სსკ 150-ე მუხლით 1 საქმეზე, ამ ეტაპზე არ არის იდენტიფიცირებული შესაძლო 

დანაშაულის ჩამდენი პირები, გამოძიება დაწყებულია ფაქტემზე. 

13.2% (14)

6.6% (7)

2.8% (3)

1.9% (2)

0.9% (1)

51.9% (55)
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0.9% (1)
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№9 დაწესებულება

№11 დაწესებულება

№12 დაწესებულება

№14 დაწესებულება

№15 დაწესებულება

№16 დაწესებულება

№17 დაწესებულება

№18 დაწესებულება
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დაწესებულების გარეთ
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ჩადენილი დანაშაულებრივი ფაქტები

დაწესებულებებში და დაწესებულების გარეთ
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1.20  დაავადებათა გავრცელება (პრევალენტობა) პენიტენციურ სისტემაში4 

დაავადებათა გავრცელება (პრევალენტობა) 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, სამედიცინო დეპარტამენტის მონაცემებით, ექიმ-სპეციალისტთა კონსულტაციების 

შედეგად, ICD10 კოდით განსაზღვრული ძირითადი დაავადების მიხედვით5, გამოვლენილი დაავადებათა საერთო 

რაოდენობა 8 473-ს გაუტოლდა. სამედიცინო მდგომარეობის ამსახველი მონაცემთა ცხრილები ასევე იძლევა 

დაავადებების სქესობრივ-ასაკობრივ ჯგუფებში გავრცელების რაოდენობრივი მასშტაბის დადგენის საშუალებას. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე ნაჩვენებია ICD10 კოდით განსაზღვრული ძირითად დაავადებათა ხვედრითი წილი. 

პენიტენციურ სისტემაში გავრცელებული დაავადებებიდან ყველაზე დიდი ნაწილი ფსიქიკურ და ქცევით 

აშლილობებზე (1 372) მოდის. ხოლო, ყველაზე დაბალი მაჩვენებლით წარმოდგენილია ორსულობა, მშობიარობა და 

ლოგინობის ხანა (2), ასევე სამკურნალწამლო საშუალებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით 

მოწამვლა და არასამედიცინო დანიშნულების სუბსტანციების ტოქსიური ეფექტები (2) (იხ. დანართი, ცხრილი №30): 

                                                           
4 დაავადებათა შესაბამისი კოდები (ICD10) იხილეთ ანგარიშის დანართში. 

5 დაავადებათა უფრო დეტალურად ჩაშლილი მონაცემები იხ. ანგარიშის თანდართულ №30 და №31 ცხრილებში. 
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16.3% (17)
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26-30 წელი

31-35 წელი

36-40 წელი

41-49 წელი

50-59 წელი

60-64 წელი

65-69 წელი

70-ის წლის ზემოთ

პირთა რაოდენობა, 

რომელთა მიმართაც დაწყებულია გამოძიება
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დაავადებული პირების კატეგორიაში ყველაზე მეტი მაჩვენებლით სრულწლოვანი კაცები (7 444) ხასიათდებიან. 

ICD10 კოდით განსაზღვრული ძირითადი დაავადებები, სქესობრივ-ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით ქვემოთ 

დიაგრამაზეა წარმოდგენილი (იხ. დანართი, ცხრილი №31): 

10.8% (911)

0.6% (50)

0.2% (21)

4.1% (346)

16.2% (1 372)

3.2% (274)

4.4% (369)

1.9% (158)

12.1% (1 028)

8.8% (747)

12.8% (1 086)

5.0% (420)

5.9% (497)

6.1% (515)

0.02% (2)

0.8% (72)

0.1% (8)

5.3% (450)

1.4% (122)

0.02% (2)

0.3% (23)

ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები

სიმსივნეები

სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებები და იმუნური

მექანიზმის მიმდინარე ზოგიერთი დარღვევები

ენდოკრინული სისტემის, კვლევებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით

გამოვლენილი დაავადებები

ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები

ნერვული სისტემის დაავადებები

თვალისა და მისი დანამატების დაავადებები

ყურისა და დვრილისებრი მორჩის დაავადებები

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები

სასუნთქი სისტემის დაავადებები

საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები

კანისა და კანქვეშა ქსოვილების დაავადებები

ძვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები

შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები

ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა

პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობები

თანდაყოლილი მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები

სიმპტომები, ნიშნები და ნორმიდან გადახრილი კლინიკ. და ლაბორატორ. 

მონაცემები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციაში

ტრავმები

სამკურნალწამლო საშუალებებით, მედიკამენტ. და ბიოლოგ. ნივთ. 

მოწამვლა და არასამედიც. დანიშნულ. სუბსტანციებ. ტოქსიური ეფექტები

ავადობის და სიკვდილობის გარე მიზეზები

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

დაავადებათა გავრცელება (პრევალენტობა)

საერთო
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შემდეგი დიაგრამა განსაზღვრავს ქალებისა და კაცების ასაკობრივი კატეგორიების ხვედრით წილს ICD10 კოდით 

განსაზღვრულ ძირითად დაავადებათა საერთო რაოდენობაში: 

 

87.9% (7 444)

11.3% (954)

0.9% (75)

0.0% (0)

სრულწლოვანი კაცი

სრულწლოვანი ქალი

არასრულწლოვანი კაცი

არასრულწლოვანი ქალი

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

დაავადებათა გავრცელება (პრევალენტობა)

სქესობრივ-ასაკობრივ ჯგუფებში

0.3% (23)

0.6% (52)

0.7% (56)

2.0% (167)

6.2% (524)

10.9% (920)

13.8% (1 170)

17.3% (1 469)

17.8% (1 508)

11.5% (975)

4.9% (415)

1.7% (148)

1.1% (92)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.1% (7)

0.1% (9)

0.5% (45)

0.8% (64)

1.1% (92)

1.9% (161)

2.8% (234)

2.4% (206)

1.2% (100)

0.4% (36)

0.0% (0)

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0%

კაცი (14-15)

კაცი (16-17)

კაცი (18-19)

კაცი (20-21)

კაცი (22-25)

კაცი (26-30)

კაცი (31-35)

კაცი (36-40)

კაცი (41-49) 

კაცი (50-59)

კაცი (60-64)

კაცი (65-69)

კაცი (70-ის ზემოთ)

ქალი (14-15)

ქალი (16-17)

ქალი (18-19)

ქალი (20-21)

ქალი (22-25)

ქალი (26-30)

ქალი (31-35)

ქალი (36-40)

ქალი (41-49)

ქალი (50-59)

ქალი (60-64)

ქალი (65-69)

ქალი (70-ის ზემოთ)

დაავადებათა გავრცელება (პრევალენტობა)

სქესობრივ-ასაკობრივ კატეგორიებში
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მოცემული დიაგრამიდან ჩანს, რომ მიმდინარე წლის ოქტომბრის თვეში, დაავადებათა ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელი სრულწლოვან კაცებსა და ქალებში 41-49 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიებში გამოვლინდა. 

არასრულწლოვნებში დაავადებების რაოდენობა (75) ICD10 კოდით განსაზღვრულ ძირითად დაავადებათა 

მთლიანი რაოდენობის (8 473) 0.9%-ს შეადგენს. დიაგრამაზე აღნიშნულია დაავადებათა მაჩვენებელი 

არასრულწლოვან ბრალდებულებსა და მსჯავრდებულებში დაავადებათა კატეგორიის მიხედვით: 

 

1.3% (1)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

24.0% (18)

1.3% (1)

1.3% (1)

0.0% (0)

0.0% (0)

16.0% (12)

0.0% (0)

6.7% (5)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

41.3% (31)

6.7% (5)

0.0% (0)

1.3% (1)

ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები

სიმსივნეები

სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებები და იმუნური

მექანიზმის მიმდინარე ზოგიერთი დარღვევები

ენდოკრინული სისტემის, კვლევებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით

გამოვლენილი დაავადებები

ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები

ნერვული სისტემის დაავადებები

თვალისა და მისი დანამატების დაავადებები

ყურისა და დვრილისებრი მორჩის დაავადებები

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები

სასუნთქი სისტემის დაავადებები

საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები

კანისა და კანქვეშა ქსოვილების დაავადებები

ძვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები

შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები

ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა

პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობები

თანდაყოლილი მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები

სიმპტომები, ნიშნები და ნორმიდან გადახრილი კლინიკ. და ლაბორატორ. 

მონაცემები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციაში

ტრავმები

სამკურნალწამლო საშუალებებით, მედიკამენტ. და ბიოლოგ. ნივთ. 

მოწამვლა და არასამედიც. დანიშნულ. სუბსტანციებ. ტოქსიური ეფექტები

ავადობის და სიკვდილობის გარე მიზეზები

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

დაავადებათა გავრცელება (პრევალენტობა)

არასრულწლოვან კაცებში/ქალებში
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შემდეგი ორი დიაგრამა აჩვენებს ICD10 კოდით განსაზღვრულ ძირითად დაავადებათა კატეგორიების გავრცელების 

მასშტაბს ცალ-ცალკე მამრობითი და მდედრობითი სქესის სრულწლოვან ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 

მიმართ (იხ. დანართი, ცხრილი №31): 

     

 

11.70% (871)

0.43% (32)

0.23% (17)

3.53% (263)

16.55% (1 232)

3.47% (258)

3.65% (272)

1.96% (146)

12.13% (903)

9.32% (694)

13.06% (972)

4.74% (353)

5.63% (419)

5.21% (388)

0.00% (0)

0.97% (72)

0.08% (6)

5.45% (406)

1.57% (117)

0.03% (2)

0.28% (21)

ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები

სიმსივნეები

სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებები და იმუნური

მექანიზმის მიმდინარე ზოგიერთი დარღვევები

ენდოკრინული სისტემის, კვლევებისა და ნივთიერებათა ცვლის

დარღვევით გამოვლენილი დაავადებები

ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები

ნერვული სისტემის დაავადებები

თვალისა და მისი დანამატების დაავადებები

ყურისა და დვრილისებრი მორჩის დაავადებები

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები

სასუნთქი სისტემის დაავადებები

საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები

კანისა და კანქვეშა ქსოვილების დაავადებები

ძვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები

შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები

ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა

პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობები

თანდაყოლილი მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები

სიმპტომები, ნიშნები და ნორმიდან გადახრილი კლინიკ. და ლაბორატორ. 

მონაცემები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციაში

ტრავმები

სამკურნალწამლო საშუალებებით, მედიკამენტ. და ბიოლოგ. ნივთ. 

მოწამვლა და არასამედიც. დანიშნულ. სუბსტანციებ. ტოქსიური ეფექტები

ავადობის და სიკვდილობის გარე მიზეზები

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%

დაავადებათა გავრცელება (პრევალენტობა)

სრულწლოვან კაცებში
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როგორც დიაგრამებიდან ჩანს, მამრობითი სქესის სრულწლოვან ბრალდებულებსა და მსჯავრდებულებში 

ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები, ხოლო მდედრობითი სქესის სრულწლოვან ბრალდებულებსა და 

მსჯავრდებულებში  შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები სჭარბობს.  

სამედიცინო სერვისებით უზრუნველყოფა 

პენიტენციურ დაწესებულებებში მკურნალობასთან დაკავშირებული მონაცემები ამ ეტაპზე წლიურ ფორმაში 

ყოველთვიურად გაწეული პრევენციული და სამკურნალო ღონისძიებების მიხედვით ითვლება. 

ქვემოთ ნაჩვენები დიაგრამა პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებულ პირთათვის 2018 წლის ოქტომბრის 

თვეში სამედიცინო სერვისებით უზრუნველყოფას პრევენციული და სამკურნალო ღონისძიებების ტიპების 

მიხედვით წარმოგვიდგენს (იხ. დანართი, ცხრილი №32): 

4.1% (39)

1.9% (18)

0.4% (4)

8.7% (83)

12.8% (122)

1.6% (15)

10.1% (96)

1.3% (12)

13.1% (125)

4.3% (41)

11.9% (114)

6.5% (62)

8.2% (78)

13.3% (127)

0.2% (2)

0.0% (0)

0.2% (2)

1.4% (13)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.1% (1)

ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები

სიმსივნეები

სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებები და იმუნური

მექანიზმის მიმდინარე ზოგიერთი დარღვევები

ენდოკრინული სისტემის, კვლევებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით

გამოვლენილი დაავადებები

ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები

ნერვული სისტემის დაავადებები

თვალისა და მისი დანამატების დაავადებები

ყურისა და დვრილისებრი მორჩის დაავადებები

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები

სასუნთქი სისტემის დაავადებები

საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები

კანისა და კანქვეშა ქსოვილების დაავადებები

ძვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები

შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები

ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა

პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობები

თანდაყოლილი მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები

სიმპტომები, ნიშნები და ნორმიდან გადახრილი კლინიკ. და ლაბორატორ. 

მონაცემები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციაში

ტრავმები

სამკურნალწამლო საშუალებებით, მედიკამენტ. და ბიოლოგ. ნივთ. მოწამვლა

და არასამედიც. დანიშნულ. სუბსტანციებ. ტოქსიური ეფექტები

ავადობის და სიკვდილობის გარე მიზეზები

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0%

დაავადებათა გავრცელება (პრევალენტობა)

სრულწლოვან ქალებში
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2.6% (539)

32.4% (6 669)

5.2% (1 069)

0.7% (145)

2.1% (438)

5.8% (1 189)

13.0% (2 665)

23.2% (4 765)

0.01% (3)

0.0% (0)

0.2% (33)

0.1% (22)

3.0% (611)

0.005% (1)

0.4% (84)

2.0% (409)

0.6% (126)

0.6% (124)

0.01% (3)

4.2% (864)

0.2% (35)

0.02% (4)

0.2% (42)

0.8% (171)

0.2% (39)

1.4% (286)

0.2% (43)

0.2% (40)

0.7% (151)

0.005% (1)

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

სისტემაში ახლადშემოსული ბრალდებულების/მსჯავრდებულების

პირველადი სამედიცინო შემოწმება

პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექიმების მიერ განხორციელებული

კონსულტაციები

დაწესებულებაში ჩატარებული თერაპიული სტომატოლოგიური მომსახურება

დაწესებულებაში ჩატარებული ორთოპედიული სტომატოლოგიური

მომსახურება

დაწესებულებაში ჩატარებული ქირურგიული სტომატოლოგიური მომსახურება

დაწესებულებაში ჩატარებული ფსიქიატრის კონსულტაციება

სხვადასხვა ვიწრო პროფ. ექიმ-სპეციალისტების მიერ ჩატარებ. კონსულტაც. 

(გარდა ფსიქიატრის, სტომატოლოგის და პჯდ)

ტუბერკულოზზე ყველა სახის სკრინინგი

სენსიტიური ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები (ინციდენტობა)

რეზისტენტული ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები (ინციდენტობა)

ანტიტუბერკულოზური DOTS  პროგრამაში ჩართული პირები

ანტიტუბერკულოზური DOTS + პროგრამაში ჩართული პირები

აივ/შიდსზე ჩატარებული სკრინინგი

აივ/შიდსის ახალი შემთხვევები (ინციდენტობა)

აივ/შიდსით დაავადებული პირები

B, C ჰეპატიტზე ჩატარებული სკრინინგი

C ჰეპატიტის მკურნალობაში ჩართული პირები

სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე ჩატარებული სკრინინგი

სქესობრივი გზით გადამდები დაავადების დიაგნოზით ახლად გამოვლენილი

პაციენტები

ფსიქიატრის დანიშნულებით მედიკამენტურ მკურნალობაზე მყოფი

პაციენტები

სტაციონარული ფსიქიატრიული მომსახურება

(№18 დაწესებულება)

არანებაყოფლობითი სტაციონარული ფსიქიატრიული მომსახურების

რაოდენობა სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო დაწესბულებაში

დიაბეტის (შაქრიანი/უშაქრო) მართვის სახელმწიფო პროგრამის

მოსარგებლეები (ჰორონოთერაპიაზე მყოფი პაციენტები)

გეგმიური რეფერალის რაოდენობა ამბულატორიული სამედიცინო

მომსახურების მიზნით,  №18/№19 დაწესებულებებში

გეგმიური რეფერალის რაოდენობა ჰოსპიტალიზიის მიზნით,  №18/№19 

დაწესებულებებში

გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება, სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში

გაყვანა

გეგმიური სტაციონარული მომსახურება, სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში

გაყვანა

სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადების გამოძახება

ურგენტული რეფერალის რაოდენობა №18/№19 დაწესებულებებსა და

სამოქალაქო სექტორის კლნიკაში

სუიციდი

პრევენციული და სამკურნალო ღონისძიებები
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1.21  გარდაცვალება 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, პენიტენციურ სისტემაში ბრალდებულის/მსჯავრდებულის გარდაცვალების 4 ფაქტი 

დაფიქსირდა. გარდაცვალების მაჩვენებელი ადგილმდებარეობისა და სავარაუდო ნოზოლოგიის მიხედვით 

ასახულია ქვემოთ დიაგრამებზე (იხ. დანართი, ცხრილი №33, №34): 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

№8 დაწესებულება

№18 დაწესებულება

№15 დაწესებულება

აკად. გ. ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი

კარდიოლოგიის ცენტრი

(№15 დაწესებულებაზე რიცხული)

გარდაცვლილ ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა

სტატისტიკა

1

1

1

0

0

0

0

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

სუნთქვისა და გულ-სისხლძარღვთა

მწვავე უკმარისობა

გასტროდუოდენალური სისხლდენა, 

პოსტჰემორაგიული შოკი

თვითმკვლელობა

(თვითდაზიანებით)

სუნთქვისა და გულ-სისხლძარღვთა

მწვავე უკმარისობა

გარდაცვლილ ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა

სტატისტიკა

სამოქალაქო კლინიკები - 1 დაწესებულებები - 3
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ნაწილი 2 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი - პრობაციის ეროვნული სააგენტო  

  

2.1  არაპატიმარი მსჯავრდებულები  

არაპატიმარ მსჯავრდებულთა რაოდენობის სტატისტიკური მონაცემები რეგიონულად, როგორც                             

სქესობრივ-ასაკობრივ ჯგუფებში, ასევე შეფარდებული ღონისძიების მიხედვით ითვლება. 2018 წლის ოქტომბრის 

თვის მონაცემებით, საქართველოში სულ 24 235 არაპატიმარი მსჯავრდებული დაფიქსირდა. რეგიონებს შორის 

მაღალი მაჩვენებლით თბილისი გამოირჩევა, რომელსაც ასევე მაღალი მაჩვენებლით იმერეთის, სამეგრელო ზემო-

სვანეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონი მოსდევს. არაპატიმარ მსჯავრდებულთა ყველაზე მცირე რაოდენობა კი 

რაჭა-ლეჩხუმსა და ქ/სვანეთის რეგიონშია დაფიქსირებული, რაც ქვემოთ წარმოდგენილ დიაგრამებზეა ასახული 

(იხ. დანართი, ცხრილი №35): 

 

შეფარდებული ღონისძიების მიხედვით, ქვეყანაში არაპატიმარ მსჯავრდებულთა ყველაზე მეტი რაოდენობა 

პირობით მსჯავრზე (20 790) მოდის, ხოლო ყველაზე მცირე მაჩვენებლით ხასიათდება სასჯელის მოხდის 

გადავადება (14). 

40.0% (9 696)

5.3% (1 273)

2.0% (483)

9.5% (2 313)

7.3% (1 777)

2.6% (635)

11.6% (2 821)

2.6% (624)

10.4% (2 519)

0.5% (122)

8.1% (1 972)

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

თბილისი

შიდა ქართლი

მცხეთა-მთიანეთი

ქვემო ქართლი

კახეთი

სამცხე-ჯავახეთი

იმერეთი

გურია

სამეგრ.-ზ/სვანეთი

რაჭა-ლეჩხ. და ქ/სვანეთი

აჭარა

არაპატიმარი მსჯავრდებულები რეგიონებში
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მთელი ქვეყნის მასშტაბით, არაპარტიმარ მსჯავრდებულთა სქესობრივ-ასაკობრივ ჯგუფებში უმეტესობა 

სრულწლოვანი კაცებით არის წარმოდგენილი, რაც ნათლად ჩანს ქვემოთ წარმოდგენილ დიაგრამაზე (იხ. დანართი, 

ცხრილი №36, №37): 

 

2.2  არაპატიმარი მსჯავრდებულები დანაშაულის კატეგორიისა და სახეობის მიხედვით 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, არაპატიმარ მსჯავრდებულთა რაოდენობას დანაშაულის კატეგორიისა და 

სახეობის მიხედვით შემდეგი დიაგრამები ასახავს (იხ. დანართი, ცხრილი №38): 

0.4% (100)

1.0% (245)

0.0% (0)

85.8% (20 790)

1.0% (231)

0.1% (14)

11.8% (2 855)

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების

ჩამორთმევა

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის დანიშვნა

გამასწორებელი სამუშაოს დანიშვნა

პირობითი მსჯავრი

სასჯელის მოხდისგან პვგ

სასჯელის მოხდის გადავადება

თ.ა.შ. საპრობაციო ვადის დანიშვნა

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

არაპატიმარი მსჯავრდებულები

შეფარდებული ღონისძიების მიხედვით

94.0% (22 779)

5.7% (1 372)

0.3% (84)

0.0% (0)

სრულწლოვანი კაცი

სრულწლოვანი ქალი

არასრულწლოვანი კაცი

არასრულწლოვანი ქალი

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

არაპატიმარ მსჯავრდებულთა

სქესობრივ-ასაკობრივი ჯგუფები
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2.3  არასრულწლოვანი არაპატიმარი მსჯავრდებულები დანაშაულის კატეგორიისა და სახეობის მიხედვით 

2018 წლის ოქტომბრის თვის მონაცემებით, არასრულწლოვანი არაპატიმარი მსჯავრდებულები (84) არაპატიმარ 

მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობის 0.3%-ს შეადგენდნენ. მათი საერთო რაოდენობის კლასიფიცირება 

დანაშაულის კატეგორიისა და სახეობის მიხედვით შემდეგ სურათს გვაძლევს (იხ. დანართი, ცხრილი №38): 

40.2% (9 750)

40.4% (9 803)

19.3% (4 682)

ნაკლებად მძიმე

მძიმე

განსაკუთრებით მძიმე

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

არაპატიმარი მსჯავრდებულები

დანაშაულის კატეგორიის მიხედვით

14.3% (3 460)

41.7% (10 109)

34.9% (8 452)

0.8% (189)

4.6% (1 111)

3.7% (887)

0.1% (27)

0.0% (0)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

ადამიანის წინააღმდეგ

ეკონომიკური

საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის

წინააღმდეგ

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით

სარგებლობის წესის წინააღმდეგ

სახელმწიფოს წინააღმდეგ

სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ

სამხედრო სამსახურის წინააღმდეგ

კაცობრიობის წინააღმდეგ

არაპატიმარი მსჯავრდებულები

დანაშაულის სახეობის მიხედვით
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2.4  უცხოელი არაპატიმარი მსჯავრდებულები    

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, საქართველოში 20 სხვადასხვა მოქალაქეობის 182 უცხოელი არაპატიმარი 

მსჯავრდებული დაფიქსირდა, რაც არაპატიმარ მსჯავრდებულთა მთლიანი რაოდენობის 0.8%-ია. სქესობრივ-

ასაკობრივი ჯგუფებისა და მოქალაქეობის მიხედვით მათი განაწილების მაჩვენებელი ქვემოთ დიაგრამებზეა 

მოცემული (იხ.დანართი, ცხრილი №39, №40): 

29.8% (25)

69.0% (58)

1.2% (1)

ნაკლებად მძიმე

მძიმე

განსაკუთრებით მძიმე

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

არასრულწლოვანი არაპატიმარი მსჯავრდებულები

დანაშაულის კატეგორიის მიხედვით

11.9% (10)

83.3% (70)

4.8% (4)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ადამიანის წინააღმდეგ

ეკონომიკური

საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის

წინააღმდეგ

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით

სარგებლობის წესის წინააღმდეგ

სახელმწიფოს წინააღმდეგ

სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ

სამხედრო სამსახურის წინააღმდეგ

კაცობრიობის წინააღმდეგ

არასრულწლოვანი არაპატიმარი მსჯავრდებულები

დანაშაულის სახეობის მიხედვით
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87.9% (160)

11.5% (21)

0.0% (0)

0.5% (1)

სრულწლოვანი კაცი

სრულწლოვანი ქალი

არასრულწლოვანი კაცი

არასრულწლოვანი ქალი

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

უცხოელ არაპატიმარ მსჯავრდებულთა

სქესობრივ-ასაკობრივი ჯგუფები

13.7% (25)

1.1% (2)

0.5% (1)

1.6% (3)

17.6% (32)

3.3% (6)

3.3% (6)

2.7% (5)

0.5% (1)

2.2% (4)

2.7% (5)

30.8% (56)

2.2% (4)

0.0% (0)

7.7% (14)

5.5% (10)

1.1% (2)

0.5% (1)

1.1% (2)

1.6% (3)

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

აზერბაიჯანი

ბანგლადეში

ეგვიპტე

ერაყი

თურქეთი

ინდოეთი

ირანი

ისრაელი

ლიტვა

მოლდოვა

ნიგერია

რუსეთი

საბერძნეთი

საფრანგეთი

სომხეთი

უკრაინა

ყაზახეთი

ყირგიზეთი

უზბეკეთი

ჩინეთი

უცხოელი არაპატიმარი მსჯავრდებულები

მოქალაქეობის მიხედვით
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2.5  არაპატიმარი მსჯავრდებულები არასაპატიმრო სასჯელის ტიპის მიხედვით 

არასაპატიმრო სასჯელის შეფარდება ხდება როგორც ძირითადი, ასევე დამატებითი სასჯელის სახით. 

არასაპატიმრო სასჯელშეფარდებული პირების რაოდენობა (1 214) არაპატიმარ მსჯავრდებულთა საერთო რიცხვის 

5.0%-ს შეადგენს. არასაპატიმრო სასჯელშეფარდებული პირების 3.0 % (36) ქალია. მიმდინარე წლის ოქტომბრის 

თვეში, ამ სახის არაპატიმარ მსჯავრდებულებს თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლებაჩამორთმეული და 

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომადანიშნული პირები წარმოადგენდნენ. საანგარიშო პერიოდში, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა (ძირითადი/დამატებითი სასჯელი) სულ 436 

(არასაპატიმრო სასჯელის საერთო რაოდენობის 35.9%), საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის დანიშვნა 

(ძირითადი/დამატებითი სასჯელი) სულ 778 (არასაპატიმრო სასჯელის საერთო რაოდენობის 64.1%) პირს ჰქონდა 

შეფარდებული, ხოლო გამასწორებელი სამუშაოს დანიშვნა არ დაფიქსირებულა (იხ. დანართი, ცხრილი №41):  

 

 

 

 

 

 

 

საანგარიშო პერიოდში, პრობაციის ღონისძიებაშეფარდებულ პირთა რაოდენობა სულ 23 890-ს აღწევს. მათი 

ხვედრითი წილი შეფარდებული პრობაციის ღონისძიების მიხედვით ამგვარია (იხ. დანართი, ცხრილი №35): 

22.9% (100)

77.1% (336)

ძირითადი სასჯელის სახით

დამატებითი სასჯელის სახით

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების

ჩამორთმევა

31.5% (245)

68.5% (533)

ძირითადი სასჯელის სახით

დამატებითი სასჯელის სახით

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის

დანიშვნა
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2.6  არაპატიმარ მსჯავრდებულთა მატება  

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, სასამართლო გადაწყვეტილება არასაპატიმრო სასჯელისა და პრობაციის 

ღონისძიების შეფარდების შესახებ სულ 1 184 პირის მიმართ იქნა გამოტანილი.  

შემდეგ დიაგრამებზე ასახულია ზემოთ აღნიშნული სასამართლო გადაწყვეტილებების რაოდენობა როგორც 

რეგიონულად, ასევე შეფარდებული ღონისძიების მიხედვით (იხ. დანართი, ცხრილი №42): 

 

87.0% (20 790)

1.0% (231)

0.1% (14)

12.0% (2 855)

პირობითი მსჯავრი

სასჯელის მოხდისგან პვგ

სასჯელის მოხდის გადავადება

თ.ა.შ. საპრობაციო ვადის დანიშვნა

0.0% 50.0% 100.0%

პრობაციის ღონისძიების შეფარდება

31.9% (378)

7.1% (84)

2.1% (25)

10.6% (126)

7.5% (89)

2.6% (31)

13.3% (158)

3.2% (38)

13.2% (156)

0.4% (5)

7.9% (94)

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

თბილისი

შიდა ქართლი

მცხეთა-მთიანეთი

ქვემო ქართლი

კახეთი

სამცხე-ჯავახეთი

იმერეთი

გურია

სამეგრ.-ზ/სვანეთი

რაჭა-ლეჩხ. და

ქ/სვანეთი

აჭარა

არაპატიმარ მსჯავრდებულთა მატება

რეგიონულ ჭრილში
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ქვემოთ დიაგრამაზე მოცემულია 2018 წლის ოქტომბრის თვის განმავლობაში არაპატიმარ მსჯავრდებულთა მატების 

მაჩვენებელი სქესობრივ-ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით (იხ. დანართი, ცხრილი №43): 

 

2.7  დასრულებული საქმეები 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, დასრულებული საქმეთა რაოდენობა უცხოელთა (3) და საქართველოს მოქალაქეთა 

მიმართ (1 064) საფუძვლისა და რეგიონების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება (იხ. დანართი,                               

ცხრილი №44, №45, №46, №47): 

0.5% (6)

7.6% (90)

0.0% (0)

77.8% (921)

1.1% (13)

0.0% (0)

13.0% (154)

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის

უფლების ჩამორთმევა

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის

დანიშვნა

გამასწორებელი სამუშაოს დანიშვნა

პირობითი მსჯავრი

სასჯელის მოხდისაგან პვგ

სასჯელის მოხდის გადავადება

თ.ა.შ. საპრობაციო ვადის დანიშვნა

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

არაპატიმარ მსჯავრდებულთა მატება

შეფარდებული ღონისძიების მიხედვით

92.8% (1 099)

6.3% (74)

0.9% (11)

0.0% (0)

სრულწლოვანი კაცი

სრულწლოვანი ქალი

არასრულწლოვანი კაცი

არასრულწლოვანი ქალი

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

არაპატიმარ მსჯავრდებულთა მატება

სქესობრივ-ასაკობრივი ჯგუფები
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0.5% (5)

6.7% (71)

0.0% (0)

86.1% (916)

0.6% (6)

0.0% (0)

4.8% (51)

1.4% (15)

თანამდ. დაკავებ./საქმ. უფლ. ჩამორთმევა

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა

გამასწორებელი სამუშაო

პირობითი მსჯავრი

პირობით ვადამდე გათავისუფლება

სასჯელის მოხდის გადავადება

აღსასრულებელი სამართლებრ. აქტის გაუქმება

მსჯავრდებულის გარდაცვალება

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

დასრულებული საქმეები საქართველოს მოქალაქეთა მიმართ

საფუძვლის მიხედვით

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

66.7% (2)

0.0% (0)

0.0% (0)

33.3% (1)

0.0% (0)

თანამდ. დაკავებ./საქმ. უფლ. ჩამორთმევა

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა

გამასწორებელი სამუშაო

პირობითი მსჯავრი

პირობით ვადამდე გათავისუფლება

სასჯელის მოხდის გადავადება

აღსასრულებელი სამართლებრივი აქტის გაუქმება

მსჯავრდებულის გარდაცვალება

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

დასრულებული საქმეები უცხოელთა მიმართ

საფუძვლის მიხედვით
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როგორც დიაგრამიდან ჩანს, დასრულებული საქმეების რაოდენობის მხრივ თბილისის რეგიონის შემდეგ მაღალი 

მაჩვენებლით გამოირჩევა აჭარა და სამეგრელო-ზ/სვანეთი. ხოლო, რაოდენობრივად ბოლო ადგილზე რაჭა-

ლეჩხუმისა და ქ/სვანეთის რეგიონია.  

დასრულებული საქმეების რაოდენობა არაპატიმარ მსჯავრდებულთა სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილში შემდეგია                

(იხ. დანართი, ცხრილი №45, №46, №47): 

 

32.6% (348)

6.9% (74)

2.1% (22)

10.1% (108)

7.4% (79)

3.1% (33)

10.2% (109)

3.6% (38)

11.2% (119)

1.0% (11)

11.8% (126)

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

თბილისი

შიდა ქართლი

მცხეთა-მთიანეთი

ქვემო ქართლი

კახეთი

სამცხე-ჯავახეთი

იმერეთი

გურია

სამეგრელო-ზ/სვანეთი

რაჭა-ლეჩხუმი და ქ/სვანეთი
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2.8  პირობითი მსჯავრის გაუქმება და ნასამართლობის მოხსნა 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, არაპატიმარ მსჯავრდებულთათვის პირობითი მსჯავრის გაუქმებისა და 

ნასამართლობის მოხსნის ფაქტი არ დაფიქსირებულა (იხ. დანართი, ცხრილი №48). 

2.9  არაპატიმარ მსჯავრდებულთა შეწყალება 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, არაპატიმარ მსჯავრდებულთა შეწყალების ფაქტი არ დაფიქსირებულა (იხ. დანართი, 

ცხრილი №49). 

2.10  არაპატიმარ მსჯავრდებულთა ამნისტია 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, არაპატიმარ მსჯავრდებულთა ამნისტიის ფაქტი არ დაფიქსირებულა (იხ. დანართი,      

ცხრილი №50). 
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2.11  საქმეების საშუალო რაოდენობა6 ერთ ოფიცერზე  

2018 წლის ოქტომბრის თვის მონაცემების მიხედვით, ქვეყანაში 24 235 არაპატიმარი მსჯავრდებულის საქმე 165 

პრობაციის ოფიცერზე ნაწილდება. საქმეების საშუალო რაოდენობით ერთ ოფიცერზე რეგიონებში სამეგრელო-

ზ/სვანეთი (180), თბილისი (164), გურია (156) და ქვემო ქართლი (154) ლიდერობს, ხოლო ყველაზე მცირე საშუალო 

მაჩვენებელი რაჭა-ლეჩუმსა და ქ/სვანეთში (31) დაფიქსირდა. მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით, საქმეების საშუალო 

რაოდენობა ერთ ოფიცერზე მიმდინარე წლის ოქტომბრის თვეში 147 იყო. ქვემოთ მოცემულ გრაფიკზე, საქმეების 

საშუალო რაოდენობის რეგიონული მაჩვენებელია ასახული (იხ. დანართი, ცხრილი №51): 

 

2.12  არაპატიმარ მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის მიმდინარეობა და განრიდებულთა შეფასება 

2018 წლის ოქტომბრის თვეში, პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ხელშეწყობით თბილისის, შიდა ქართლის,                     

მცხეთა-მთიანეთის, ქვემო ქართლის, კახეთის, სამცხე-ჯავახეთის, იმერეთის, გურიის, სამეგრელო-ზ/სვანეთის,                           

                                                           
6 საქმეების საშუალო რაოდენობა თითოეულ პრობაციის ოფიცერზე რეგიონულ ჭრილში გამოითვლება საანგარიშო 

პერიოდისთვის მოცემულ რეგიონში დაფიქსირებული არაპატიმარ მსჯავრდებულთა რაოდენობის გაყოფით ამავე რეგიონში 

მოქმედ პრობაციის ოფიცრების რაოდენობაზე. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ერთ ოფიცერზე საქმეების საშუალო რაოდენობის 

გამოთვლისას არაპატიმარ მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობა იყოფა საქართველოში მოქმედ ყველა პრობაციის ოფიცრის 

რაოდენობის აღმნიშვნელ რიცხვზე. არაპატიმარ მსჯავრდებულთა რაოდენობა როგორც რეგიონულ ჭრილში, ასევე მთელი 

ქვეყნის მასშტაბით ასახულია დანართის №35 ცხრილში სახელწოდებით „არაპატიმარ მსჯავრდებულთა რაოდენობა 

შეფარდებული ღონისძიების მიხედვით რეგიონულ ჭრილში“. 
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რეგიონულ ჭრილში
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რაჭა-ლეჩხუმი და ქ/სვანეთისა და აჭარის რეგიონებში განხორციელებული საგანმანათლებლო პროგრამების, 

საზოგადოებრივ-კულტურული საქმიანობის, სარეაბილიტაციო და სამკურნალო პროგრამებისა და დასაქმების 

ღონისძიებები სულ 415 არაპატიმარი მსჯავრდებულისთვის მოქმედებდა. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამებზე ასახულია არაპატიმარ მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის 2018 წლის 

ოქტომბრის თვის სტატისტიკა პროგრამების, სქესობრივ-ასაკობრივი ჭრილისა და რეგიონების მიხედვით (იხ. 

დანართი, ცხრილი №52, №53): 

 

 

0.0% (0)

2.9% (12)

0.0% (0)

0.0% (0)

8.7% (36)

87.0% (361)
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საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, განრიდებულთა შეფასების მაჩვენებელი (76) რეგიონებისა და სქესობრივ-

ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ასახულია ქვემოთ დიაგრამებზე (იხ. დანართი, ცხრილი №52, №53):  

14.2% (59)
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2.13  არაპატიმარ მსჯავრდებულთა დასაქმება 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამებზე ასახულია არაპატიმარ მსჯავრდებულთა დასაქმების 2018 წლის ოქტომბრის თვის 

სტატისტიკა სქესობრივ-ასაკობრივი ჭრილისა და რეგიონების მიხედვით (იხ. დანართი, ცხრილი №54): 
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2.14  შინაპატიმრობა 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამებზე ასახულია შინაპატიმრობის შეფარდების 2018 წლის ოქტომბრის თვის 

სტატისტიკის  საერთო მაჩვენებელი სქესობრივ-ასაკობრივი ჭრილის, რეგიონებისა და გადაწყვეტილების მიმღები 

ორგანოების მიხედვით (იხ. დანართი, ცხრილი №55, №56, №57): 
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ქვემოთ მოცემულ დიაგრამებზე ასახულია შინაპატიმრობის მაჩვენებელთან დაკავშირებით შემოსულ საქმეთა 

რაოდენობა  სქესობრივ-ასაკობრივი ჭრილის, რეგიონებისა და გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოების მიხედვით 

(იხ. დანართი, ცხრილი №56): 

78.8% (26)

0.0% (0)

21.2% (7)

0.0% (0)

სრულწლოვანი კაცი

სრულწლოვანი ქალი

არასრულწლოვანი კაცი

არასრულწლოვანი ქალი

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

შინაპატიმრობის შეფარდება

სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილში (საერთო)

30.3% (10)

69.7% (23)

სასამართლოს მიერ

ადგილობრივი საბჭოების მიერ

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

შინაპატიმრობის შეფარდება

სასამართლოს/ადგილობრივი საბჭოების მიერ (საერთო)
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71.4% (5)

14.3% (1)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

14.3% (1)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

თბილისი

შიდა ქართლი

მცხეთა-მთიანეთი

ქვემო ქართლი

კახეთი

სამცხე-ჯავახეთი

იმერეთი

გურია

სამეგრელო-ზ/სვანეთი

რაჭა-ლეჩხუმი და ქ/სვანეთი

აჭარა

შინაპატიმრობის შეფარდება - შემოსულ საქმეთა რაოდენობა

რეგიონულ ჭრილში

85.7% (6)

0.0% (0)

14.3% (1)

0.0% (0)

სრულწლოვანი კაცი

სრულწლოვანი ქალი

არასრულწლოვანი კაცი

არასრულწლოვანი ქალი

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

შინაპატიმრობის შეფარდება - შემოსულ საქმეთა რაოდენობა

სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილში

14.3% (1)

85.7% (6)

სასამართლოს მიერ

ადგილობრივი საბჭოების მიერ

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

შინაპატიმრობის შეფარდება

სასამართლოს/ადგილობრივი საბჭოების მიერ

(შემოსულ საქმეთა რაოდენობა)
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ქვემოთ მოცემულ დიაგრამებზე ასახულია შინაპატიმრობის მაჩვენებელთან დაკავშირებით დასრულებულ საქმეთა 

რაოდენობა სქესობრივ-ასაკობრივი ჭრილის, რეგიონებისა და გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოების მიხედვით 

(იხ. დანართი, ცხრილი №57): 

 

 

 

20.0% (1)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

0.0% (0)

60.0% (3)

0.0% (0)

20.0% (1)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

თბილისი

შიდა ქართლი

მცხეთა-მთიანეთი

ქვემო ქართლი

კახეთი

სამცხე-ჯავახეთი

იმერეთი

გურია

სამეგრელო-ზ/სვანეთი

რაჭა-ლეჩხუმი და ქ/სვანეთი

აჭარა

შინაპატიმრობის შეფარდება - დასრულებულ საქმეთა რაოდენობა

რეგიონულ ჭრილში

80.0% (4)

0.0% (0)

20.0% (1)

0.0% (0)

სრულწლოვანი კაცი

სრულწლოვანი ქალი

არასრულწლოვანი კაცი

არასრულწლოვანი ქალი

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

შინაპატიმრობის შეფარდება - დასრულებულ საქმეთა რაოდენობა

სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილში

20.0% (1)

80.0% (4)

სასამართლოს მიერ

ადგილობრივი საბჭოების მიერ

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

შინაპატიმრობის შეფარდება

სასამართლოს/ადგილობრივი საბჭოების მიერ

(დასრულებულ საქმეთა რაოდენობა)
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შემსრულებელი:    სტატისტიკის, კვლევისა და ანალიზის სამმართველო 

მაგული აბუაშვილი 

20.11.2018 წელი 


