
 
მუხლი 113. ბრალდებულის/მსჯავრდებულის განათლება 
1. პენიტენციური დაწესებულება ვალდებულია შექმნას პირობები, რათა ბრალდებულმა/ 
მსჯავრდებულმა მიიღოს ზოგადი და პროფესიული განათლება. 
2. პენიტენციური დაწესებულება ვალდებულია დაწესებულებაში მოაწყოს ბიბლიოთეკა. 
ბიბლიოთეკაში უნდა იყოს როგორც საგანმანათლებლო ლიტერატურა, ისე 
ბრალდებულისათვის/მსჯავრდებულისათვის გასაგებ ენაზე თავისუფლების აღკვეთის 
აღსრულების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობა და საერთაშორისო კანონმდებლობა. 
 
მუხლი 114. ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ზოგადი განათლება 
1. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს საშუალება, მიიღოს სრული ზოგადი 
განათლება მინისტრისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
2. (ამოღებულია - 12.06.2015, №3711). 
3. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს, რომელიც ვერ ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას, 
უნდა შეექმნას პირობები მის დასაუფლებლად. 
4. თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ზოგადი განათლების მიწოდება ხორციელდება 
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიერ 
დამტკიცებული პროგრამით, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს ეროვნული სასწავლო 
გეგმით დასახული მიზნების მიღწევას. ამ საგანმანათლებლო პროგრამაზე არ ვრცელდება 
ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო გარემოს ორგანიზების 
პირობები და საათობრივი ბადე. 
5. თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ზოგადი განათლების დაფინანსება 
ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
მინისტრის მიერ დამტკიცებული პროგრამით, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს 
კანონით დადგენილისაგან განსხვავებული წესით. 
 
მუხლი 115. ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა პროფესიული განათლება 
1. თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ბრალდებულთათვის/ მსჯავრდებულთათვის 
უნდა შეიქმნას პროფესიული განათლების მიღების პირობები. 
2. ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა პროფესიული განათლების დროს უპირატესობა ეძლევა 
იმ პროფესიებს, რომელთა შესწავლაც თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების პირობებშია 
შესაძლებელი. 
3. (ამოღებულია - 01.06.2017, №943). 
 
მუხლი 1151. მსჯავრდებულის უმაღლესი განათლება   
1. გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 
მოთავსებულ მსჯავრდებულს, დაბალი რისკის მსჯავრდებულს, რომელიც სასჯელს იხდის 
დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში, არასრულწლოვანთა 
სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებულ მსჯავრდებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს 
აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (ბაკალავრიატი) განათლების 
მიღების უფლებით. აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე 
(ბაკალავრიატი) განათლების მიღების წესი და პირობები და შესაბამის სპეციალობათა 



ჩამონათვალი განისაზღვრება მინისტრისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 
2. მსჯავრდებულის უმაღლესი განათლება ფინანსდება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
საქართველოს კანონით დადგენილი წესით. 
3. ამ კოდექსის 47-ე მუხლის 22 ნაწილით ან 718 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ 
შემთხვევაში მსჯავრდებულს შესაბამისი საფუძვლის აღმოფხვრამდე ეზღუდება აკადემიური 
უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (ბაკალავრიატი) სასწავლო პროცესში 
მონაწილეობის უფლება. 
4. მსჯავრდებულს დისციპლინური პატიმრობის მოხდისა და სამარტოო საკანში მოთავსების 
პერიოდში ეზღუდება სასწავლო პროცესში მონაწილეობის უფლება. 
 


