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5 29. 07. 2020 წელი 21:51 სთ. 30. 07. 2020 წელი 21:41 სთ. 

6 30. 07. 2020 წელი 21:56 სთ. 31. 07. 2020 წელი 21:56 სთ 

7 31. 07. 2020 წელი 22:01 სთ 01. 08. 2020 წელს 22:01 სთ. 

8 01. 08. 2020 წელი 22:06 სთ. 02. 08. 2020 წელი 22:06 სთ. 

9 02. 08. 2020 წელი 22:11 სთ. 03. 08. 2020 წელი 15:08 სთ. 

10 05. 08. 2020 წელი 20:39 სთ  06. 08. 2020 წელი 

                                                                                                                                                      



N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
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დეესკალაციის ოთახი 

N შეყვანის დრო გამოყვანის დრო 

1 29. 04. 2020 წელი 23:36 სთ. 02. 05. 2020 წელი 11:18 სთ. 

                                                           

http://www.ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf


N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
 

რეკომენდაცია იუსტიციის მინისტრს: 

 

                                                           



N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
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რეკომენდაციები N8 დაწესებულების ადმინისტრაციას: 

 

 

რეკომენდაცია საქართველოს პარლამენტს: 

 

განათლება და რეაბილიტაცია 

                                                           



N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
 

რეკომენდაციები იუსტიციის სამინისტროს და N8 დაწესებულების 

ადმინისტრაციას:  

 

 

                                                                                                                                                      

https://www.geostat.ge/media/33293/danarti-ivlisi-2020.pdf


N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
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 საყოფაცხოვრებო პირობები 

                                                           

https://idsdge.files.wordpress.com/2017/06/e1839ee18394e18399e18398e1839ce18398e183a1-e183ace18394e183a1e18394e18391e18398.pdf
https://idsdge.files.wordpress.com/2017/06/e1839ee18394e18399e18398e1839ce18398e183a1-e183ace18394e183a1e18394e18391e18398.pdf


N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
 

რეკომენდაციები დაწესებულების ადმინისტრაციას:  

 

 

 

რეკომენდაცია იუსტიციის სამინისტროს 

 

 

                                                           



N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
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ჯანდაცვა 

თამბაქოს მოხმარება  

რეკომენდაცია დაწესებულების ადმინისტრაციას  

 

 კვება 

                                                           



N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
 

რეკომენდაცია იუსტიციისა და საქართველოს ოკუპირებულ 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრებს 

 

                                                           

http://www.ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf


N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
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რეკომენდაცია დაწესებულების ადმინისტრაციას  

 

 კონტაქტი გარესამყაროსთან 

                                                           



N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
 

რეკომენდაცია იუსტიციის სამინისტროს 

 

რეკომენდაციები დაწესებულების ადმინისტრაციას 

 

 

8.2 უვადო თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებულები  

 გათავისუფლების მექანიზმების ხარვეზები 

                                                           



N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
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http://ombudsman.ge/res/docs/2019060317571314166.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22003-4429521-5325447%22]}
http://catalog.supremecourt.ge/blog/index.php/2014-05-22-16-39-43/115-2014-06-23-08-36-27
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Life_sentences_ENG.pdf


N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
 

                                                           



N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
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2012 წლის 28 დეკემბრის ამნისტიის შესახებ კანონის მოქმედება 

უვადო თავისუფლებააღკვეთილ პირებზე 

                                                           

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Life_sentences_ENG.pdf


N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
 

                                                           

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1819020?publication=0


N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
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რეკომენდაციები იუსტიციის სამინისტროს სპეციალურ პენიტენციურ 

სამსახურს და დაწესებულების ადმინისტრაციას  

 

 

 უვადო თავისუფლებააღკვეთილ პირთა  გადაყვანა ნახევრად ღია 

ტიპის დაწესებულებებში 

                                                           



N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
 

რეკომენდაციები სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს 

 

 საყოფაცხოვრებო პირობები და კონტაქტი გარესამყაროსთან 



N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
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რეკომენდაცია დაწესებულების ადმინისტრაციას 

 

8.3 უცხო ქვეყნების მოქალაქე პატიმრები 

 გარესამყაროსთან კონტაქტი და სოციალიზაციის 

შესაძლებლობები 



N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
 

                                                           

http://www.ombudsman.ge/res/docs/2019121618092132463.pdf


N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
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N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
 

                                                           



N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
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N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
 

წინადადება საქართველოს პარლამენტს:  

 

რეკომენდაციები საქართველოს იუსტიციის მინისტრს: 

 

 

 

წინადადება დაწესებულების ადმინისტრაციას 

 

 

 

 

                                                           



N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
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  განსხვავებული პირობები/დისკრიმინაციული მოპყრობის 

პრაქტიკა 

რეკომენდაცია დაწესებულების ადმინისტრაციას  

 

 საკნებში განაწილება-განთავსება 

                                                           



N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
 

რეკომენდაცია დაწესებულების ადმინისტრაციას 

 

 დიპლომატიურ და საკონსულო წარმომადგენლობებთან კავშირი 

                                                                                                                                                      

http://www.ombudsman.ge/geo/vizitis-shemdgomi-angarishebi/n2-n8-n14-da-n15-penitentsiuri-datsesebulebebis-monitoringis-vizitis-shemdgomi-angarishi
http://www.ombudsman.ge/geo/vizitis-shemdgomi-angarishebi/n2-n8-n14-da-n15-penitentsiuri-datsesebulebebis-monitoringis-vizitis-shemdgomi-angarishi


N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
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რეკომენდაცია იუსტიციის სამინისტროს და სპეციალურ პენიტენციურ 

სამსახურს  

 

  ექსტრადიცია და მსჯავრდებულის სასჯელის მოსახდელად სხვა 

ქვეყანაში გადაყვანა 

 ტანსაცმლით უზრუნველყოფა 

                                                           



N8 პენიტენციური დაწესებულების მონიტორინგის ანგარიში 
 

რეკომენდაცია დაწესებულების ადმინისტრაციას 

 


