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საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს

     მოგესალმებით,

     საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და საქართველოს 

პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე, გთხოვთ 

მომაწოდოთ ინფორმაცია:

 რამდენი პირი არის მსჯავდებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 

223 1; 223 2; 223 3; 223 4 მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულებზე.  

 რამდენი მსჯავრდებული იხდის პირობით სასჯელს  ზემოაღნიშნული მუხლებით 

გათვალისწინებულ დანაშაულებზე. 

     პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
იაგო ხვიჩია
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№16801 23 / დეკემბერი / 2021 წ.

საქართველოს პარლამენტის წევრს,
 ბატონ იაგო ხვიჩიას
  
 

 

ბატონო იაგო,

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში წარმოდგენილ თქვენს № 11979/3-125/21 მომართვასთან

დაკავშირებით, რომლის თანახმადაც მოთხოვნილია კონკრეტული მუხლებით მსჯავრდებული პირების
თაობაზე ინფორმაცია, გაცნობებთ შემდეგს:

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში აქტიურად მიმდინარეობს წერილში დასმულ საკითხებზე
ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება, კერძოდ, მუშავდება დიდი მოცულობის ერთმანეთთან

დაუკავშირებელი ცალკეული დოკუმენტი, რაც დამატებით დროს მოითხოვს.

უწყება კანონმდებლობით დადგენილ დამატებით ვადებში უზრუნველყოფს მითითებულ საკითხებზე
ინფორმაციის მოწოდებას. 

  

პატივისცემით,
  

 

ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) უფროსი
(პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი)

მანანა ბეგიაშვილი
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№97 05 / იანვარი / 2022 წ.

საქართველოს პარლამენტის წევრს, 
 ბატონ იაგო ხვიჩიას
  
 

 

ბატონო იაგო,

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში წარმოდგენილი თქვენი № 11979/3-125/21
მომართვის პასუხად, რომლის თანახმადაც მოთხოვნილია ინფორმაცია კონკრეტული
მუხლებით მსჯავრდებული პირების თაობაზე, გაცნობებთ შემდეგს:

●  „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის“ 2231; 2232; 2233; 2234 მუხლებით
გათვალისწინებულ დანაშაულებზე პირობით სასჯელს იხდის 6 მსჯავრდებული;

●  „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის“ 2231 მუხლით გათვალისწინებული

დანაშაულისთვის პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებულია 61 მსჯავრდებული, 2232

მუხლით – 6 მსჯავრდებული, 2233 მუხლით  – 9 მსჯავრდებული, ხოლო 2234 
მუხლით – 13

მსჯავრდებული.
  

პატივისცემით,

 

 

მინისტრი რატი ბრეგაძე


