
მუხლი 17. პაემნის უფლება 
1. აკრძალულია ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სრული იზოლაცია. 
2. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს მისი წერილობითი თხოვნის საფუძველზე შეიძლება მიეცეს 
თავის ახლო ნათესავებთან (შვილი, მეუღლე, პირი, რომელთანაც საერთო შვილი ჰყავს, 
მშობელი (მშვილებელი), დედინაცვალი, მამინაცვალი, მეუღლის მშობელი, გერი, ნაშვილები 
და მისი შთამომავალი, შვილიშვილი, და, ძმა, დისწული, ძმისწული და მათი შვილები, ბებია, 
პაპა, ბებიის დედ-მამა, პაპის დედ-მამა (როგორც დედის, ისე მამის მხრიდან), ბიძა (დედის ძმა, 
მამის ძმა), დეიდა, მამიდა, ბიძაშვილი, დეიდაშვილი, მამიდაშვილი, აგრეთვე პირი, 
რომელთანაც ცხოვრობდა და საერთო მეურნეობას ეწეოდა პენიტენციურ დაწესებულებაში 
მოხვედრამდე ბოლო 1 წლის განმავლობაში) ხანმოკლე პაემნის უფლება. აღნიშნულ პირებთან 
შეხვედრაზე პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის თანხმობა/მოტივირებული უარი 
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს წერილობით ეცნობება. 
21. პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის შუამდგომლობით, წახალისების ფორმით 
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს სამსახურის გენერალური დირექტორის თანხმობით 
შეიძლება მიეცეს იმ პირთან ხანმოკლე პაემნის უფლება, რომელიც ამ მუხლის მე-2 ნაწილით 
გათვალისწინებული არ არის. 
3. ამ მუხლის მე-2 და 21 ნაწილებით გათვალისწინებულ პირებთან 
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის ურთიერთობის კონტროლი ხორციელდება მისი პატივისა 
და ღირსების შეულახავად. 
4. ბრალდებულთან/მსჯავრდებულთან შეხვედრა ხორციელდება მისი თანხმობის 
შემთხვევაში. 
5. ხანმოკლე პაემნის მოთხოვნის თაობაზე პენიტენციური დაწესებულების დირექტორს 
ინფორმაცია მიეწოდება წერილობით. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული პირი 
პენიტენციური დაწესებულების დირექტორს წარუდგენს ახლო ნათესაობის 
დამადასტურებელ დოკუმენტს. 
6. პენიტენციური დაწესებულება ხანმოკლე პაემნის მოთხოვნის თაობაზე განცხადების 
მიღებიდან არაუგვიანეს 5 დღისა უზრუნველყოფს ხანმოკლე პაემნის ორგანიზებას, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც არსებობს უარის თქმის მოტივირებული საფუძველი, რის 
თაობაზედაც განმცხადებელი იმავე დღეს უნდა იქნეს ინფორმირებული. 
7. ხანმოკლე პაემანი ეწყობა ერთიდან ორ საათამდე ვადით. ხანმოკლე პაემანი მიმდინარეობს 
პენიტენციური დაწესებულების წარმომადგენლის ვიზუალური ან/და ელექტრონული 
საშუალებით მეთვალყურეობით, მაგრამ მოსმენის გარეშე. ამის თაობაზე 
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის და მასთან ხანმოკლე პაემნის მსურველი პირის წინასწარ 
გაფრთხილება სავალდებულოა, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული შემთხვევისა. 
71. ქალ მსჯავრდებულს შეიძლება მიეცეს საოჯახო პაემნის უფლება ამ კოდექსის 17 3  მუხლის 
შესაბამისად. 
8. მსჯავრდებულს შეიძლება მიეცეს ხანგრძლივი პაემნის უფლება ამ კოდექსის 172 მუხლის 
შესაბამისად. 
9. (ამოღებულია). 
10. ბრალდებული სარგებლობს მხოლოდ ხანმოკლე პაემნის უფლებით, საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად. 
11. ბრალდებულს მისი წერილობითი თხოვნის საფუძველზე შეიძლება ხანმოკლე პაემანი 
შეეცვალოს სატელეფონო საუბრით. ხანმოკლე პაემნის შეცვლის წესი განისაზღვრება 
პატიმრობის დაწესებულების დებულებით. 
12. მსჯავრდებულს მისი წერილობითი თხოვნის საფუძველზე შეიძლება თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის უფლება შეეცვალოს ხანმოკლე პაემნით, 
ხოლო ხანმოკლე პაემანი და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე 
გასვლის უფლება – სატელეფონო საუბრით. პაემნების შეცვლის წესი განისაზღვრება 
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დებულებით. 



13. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, უფლება აქვს, 
შეუზღუდავად შეხვდეს თავისი ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან საკონსულო 
დაწესებულების წარმომადგენელს ან იმ ქვეყნის უფლებამოსილ დიპლომატიურ 
წარმომადგენელს, რომელიც საქართველოში ითავსებს მისი ქვეყნის ინტერესების დაცვას. 
უცხო ქვეყნის მოქალაქე და მოქალაქეობის არმქონე ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს 
უფლება აქვთ, ჰქონდეთ ურთიერთობები თავიანთი ქვეყნების დიპლომატიურ 
წარმომადგენლობებთან და საკონსულო დაწესებულებებთან. იმ სახელმწიფოთა მოქალაქეებს, 
რომლებსაც საქართველოში დიპლომატიური წარმომადგენლობები და საკონსულო 
დაწესებულებები არ აქვთ, უფლება აქვთ, ჰქონდეთ ურთიერთობები იმ სახელმწიფოთა 
დიპლომატიურ წარმომადგენლობებთან და საკონსულო დაწესებულებებთან, რომლებმაც 
საკუთარ თავზე აიღეს მათი ინტერესების დაცვა, ან სახელმწიფოთაშორის ორგანოებთან, 
რომლებიც ამ პირთა ინტერესებს იცავენ. 
14. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს, ამ კოდექსით განსაზღვრული რაოდენობის პაემნების 
გარდა, წახალისების ფორმით შეიძლება მიეცეს საგამონაკლისო ხანმოკლე პაემნის უფლება 
სამსახურის გენერალური დირექტორის თანხმობით, პენიტენციური დაწესებულების 
დირექტორის გადაწყვეტილებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს შეიძლება მიეცეს აგრეთვე იმ პირთან საგამონაკლისო 
ხანმოკლე პაემნის უფლება, რომელიც ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული არ არის. 
15. ხანმოკლე პაემნის უფლებით სარგებლობის წესსა და პირობებს განსაზღვრავს მინისტრი.  
 
მუხლი 171. ვიდეოპაემანი 
1. პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდებულს, გარდა განსაკუთრებული რისკის 
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულისა და ამ 
კოდექსის 50-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
მსჯავრდებულისა, უფლება აქვს, ისარგებლოს ვიდეოპაემნით (პირდაპირი ხმოვანი და 
ვიზუალური ტელეხიდით) ნებისმიერ პირთან. 
2. ვიდეოპაემნით სარგებლობის უფლება მსჯავრდებულს ეზღუდება დისციპლინური 
სახდელის მოხდის, დისციპლინური პატიმრობის ან პენიტენციურ დაწესებულებაში 
განსაკუთრებული პირობების შემოღებისა და კრიზისული ვითარების პერიოდში. 
3. მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნის ორგანიზებას მსჯავრდებულის წერილობითი თანხმობის 
საფუძველზე უზრუნველყოფს პენიტენციური დაწესებულება, ხოლო პენიტენციური 
დაწესებულების გარეთ – სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი – არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის 
ეროვნული სააგენტო (შემდგომ – პრობაციის ეროვნული სააგენტო). 
4. მსჯავრდებული ვიდეოპაემნით სარგებლობს საფასურის გადაუხდელად. 
41. (ამოღებულია - 27.04.2016, №5015). 
5. (ამოღებულია - 27.04.2016, №5015). 
6. გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, 
პენიტენციური დაწესებულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები 
ახორციელებენ მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნის ვიზუალურ ან/და ელექტრონული 
საშუალებით მეთვალყურეობას, მაგრამ მოსმენის გარეშე. ამის თაობაზე მსჯავრდებულის და 
მასთან ვიდეოპაემნის მსურველი პირის წინასწარ გაფრთხილება სავალდებულოა. 
7. პენიტენციური დაწესებულებები, სადაც შესაძლებელია მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნის 
განხორციელება, აგრეთვე მსჯავრდებულის მიერ ვიდეოპაემნის განხორციელების წესი და 
პირობები განისაზღვრება მინისტრის ბრძანებით. 
 
მუხლი 172. ხანგრძლივი პაემნის უფლება 
1. ხანგრძლივი პაემანი არის მსჯავრდებულის ამ მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრულ 
პირებთან ერთად ცხოვრება თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების ტერიტორიაზე, 
ამისათვის სპეციალურად გამოყოფილ ოთახში, მსჯავრდებულის ან ამ მუხლის მე-2 ნაწილით 



განსაზღვრული პირის ხარჯით, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების წარმომადგენლის 
დაუსწრებლად. ხანგრძლივი პაემნის საფასური ძირითადად ხმარდება მისი მიზნების 
განხორციელებასა და ფუნქციების შესრულებას. 
11. ხანგრძლივი პაემნის უფლებით სარგებლობა შეიძლება განხორციელდეს საფასურის 
გადაუხდელად, მინისტრის ბრძანებით დადგენილი წესით. 
2. მსჯავრდებულს მისი წერილობითი თხოვნის საფუძველზე შეიძლება მიეცეს შვილთან, 
ნაშვილებთან, გერთან, შვილიშვილთან, მეუღლესთან, პირთან, რომელთანაც საერთო შვილი 
ჰყავს, მშობელთან (მშვილებელთან), ბებიასთან, პაპასთან, დასთან და ძმასთან ხანგრძლივი 
პაემნის უფლება. 
3. ხანგრძლივი პაემნის მოთხოვნის თაობაზე თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების 
დირექტორი წერილობით უნდა იქნეს ინფორმირებული არანაკლებ 2 კვირით ადრე. ამ 
მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულმა პირმა თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულების დირექტორს უნდა წარუდგინოს ნათესაობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტი. 
4. თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება ხანგრძლივი პაემნის მოთხოვნის თაობაზე 
განცხადების მიღებიდან არაუგვიანეს 2 კვირისა უზრუნველყოფს ხანგრძლივი პაემნის 
ორგანიზებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს უარის თქმის მოტივირებული 
საფუძველი, რის თაობაზედაც განმცხადებელი 10 დღის ვადაში უნდა იქნეს ინფორმირებული. 
5. ხანგრძლივი პაემანი გრძელდება არაუმეტეს 23 საათისა. მსჯავრდებულს მისი 
წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, დაწესებულების დირექტორის შუამდგომლობითა და 
სამსახურის გენერალური დირექტორის თანხმობით კუთვნილი ხანგრძლივი პაემანი 
წელიწადში ერთხელ შეიძლება გაუგრძელდეს არაუმეტეს 47 საათამდე. 
6. ხანგრძლივი პაემანი არ ეძლევა: 
ა) საკარანტინო რეჟიმში მყოფ მსჯავრდებულს; 
ბ) მსჯავრდებულს, რომელსაც შეფარდებული აქვს დისციპლინური პატიმრობა ან 
მოთავსებულია სამარტოო საკანში. 
7. ხანგრძლივი პაემნის უფლების მიცემის საკითხს წყვეტს თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულების დირექტორი. 
8. ხანგრძლივი პაემნის უფლების მიცემაზე თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების 
დირექტორის თანხმობა ან მოტივირებული უარი მსჯავრდებულს წერილობით ეცნობება. 
9. ხანგრძლივი პაემნის შეცვლა თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე 
გასვლის უფლებით, ხანმოკლე პაემნით ან სატელეფონო საუბრით დაუშვებელია. 
10. ხანგრძლივი პაემნისათვის სპეციალურად გამოყოფილი ოთახის პირობები უნდა 
შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სანიტარიულ-ჰიგიენურ 
ნორმებს და არ უნდა ლახავდეს ადამიანის ღირსებას. 
11. თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ხანგრძლივი პაემნის უფლების 
განხორციელების პირობებსა და წესს განსაზღვრავს მინისტრი. 
 
მუხლი 173. საოჯახო პაემანი 
1. საოჯახო პაემანი არის ქალი მსჯავრდებულის ამ მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრულ 
პირებთან შეხვედრა თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების ტერიტორიაზე, ამისათვის 
სპეციალურად გამოყოფილ ოთახში. 
2. ქალ მსჯავრდებულს მისი წერილობითი მოთხოვნით, თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულების დირექტორის შუამდგომლობითა და სამსახურის გენერალური დირექტორის 
თანხმობით შეიძლება მიეცეს შვილთან, ნაშვილებთან, გერთან, შვილიშვილთან, 
მეუღლესთან, პირთან, რომელთანაც საერთო შვილი ჰყავს, მშობელთან (მშვილებელთან), 
ბებიასთან, პაპასთან, დასთან, ძმასთან საოჯახო პაემნის უფლება. 
21. ქალ მსჯავრდებულს თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დირექტორის 
შუამდგომლობითა და სამსახურის გენერალური დირექტორის თანხმობით, წახალისების 



ფორმით შეიძლება მიეცეს იმ პირთან საოჯახო პაემნის უფლება, რომელიც ამ მუხლის მე-2 
ნაწილით გათვალისწინებული არ არის. 
3. საოჯახო პაემნის მოთხოვნით მსჯავრდებული წერილობით მიმართავს თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულების დირექტორს საოჯახო პაემნის განხორციელებამდე 10 დღით ადრე. 
ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულმა პირმა თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულების დირექტორს უნდა წარუდგინოს ნათესაობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტი. 
31. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული მიმართვის მიღებიდან 5 დღის ვადაში 
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დირექტორი სამსახურის გენერალურ დირექტორს 
მიმართავს შუამდგომლობით საოჯახო პაემნის განხორციელების თაობაზე ან მსჯავრდებულს 
წერილობით აცნობებს მოტივირებულ უარს საოჯახო პაემნის განხორციელებაზე. 
32. ამ მუხლის 31 ნაწილით გათვალისწინებული შუამდგომლობის მიღებიდან 3 დღის ვადაში 
სამსახურის გენერალური დირექტორი იღებს გადაწყვეტილებას საოჯახო პაემნის 
განხორციელებაზე თანხმობის ან უარის თქმის შესახებ. 
4. თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება საოჯახო პაემნის უფლების მიცემაზე სამსახურის 
გენერალური დირექტორის თანხმობის მიღებიდან არაუგვიანეს 2 დღისა უზრუნველყოფს 
საოჯახო პაემნის ორგანიზებას, რის თაობაზედაც აცნობებს განმცხადებელს. 
5. საოჯახო პაემანი გრძელდება არაუმეტეს 3 საათისა. 
6. საოჯახო პაემნის უფლების მიცემაზე სამსახურის გენერალური დირექტორის თანხმობა ან 
მოტივირებული უარი მსჯავრდებულს წერილობით უნდა ეცნობოს. 
7. საოჯახო პაემნისათვის სპეციალურად გამოყოფილი ოთახის პირობები უნდა 
შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სანიტარიულ-ჰიგიენურ 
ნორმებს და არ უნდა ლახავდეს ადამიანის ღირსებას. 
8. თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში საოჯახო პაემნის უფლების განხორციელების  
პირობებსა და  წესს განსაზღვრავს მინისტრი. 


