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სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 
გენერალურ დირექტორს 

ბატონ გიორგი პატარიძეს

ბატონო გიორგი,

მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის 
შესაბამისად, ამავე მუხლით გათვალისწინებულ ვადაში, პირობით ვადამდე 
გათავისუფლებასთან და დანიშნული  სასჯელის  მოუხდელი ნაწილის უფრო  მსუბუქი  სახის  
სასჯელით შეცვლასთან დაკავშირებით მოგვაწოდოთ, 2021 წლის პირველი იანვრიდან 
პირველ ივლისამდე, სტატისტიკური მონაცემები წერილის დანართის შესაბამისად.

წინასწარ გიხდით მადლობას.

დანართი 1 (ერთი) ფურცელი.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
გივი მიქანაძე
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საქართველოს პარლამენტის წევრს,
 ბატონ გივი მიქანაძეს
  
 

 

 
ბატონო გივი,

თქვენი 2021 წლის 19 აგვისტოს № 8761/3-74/21 წერილის პასუხად, ჩვენს ხელთ არსებული სტატისტიკური
მონაცემების შესაბამისად, წარმოგიდგენთ დანართის შევსებულ ვერსიას.

დანართი: 4 (ოთხი) გვერდი.

 

პატივისცემით,

 

მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი დავით ნიკოლაშვილი



ცხრილი #1 - პირობით ვადამდე გათავისუფლების სტატისტიკა

2021 წელი მამაკაცი ქალი არასრულწ.უცხო ქვეყნის მოქალაქეჯამი მამაკაცი ქალი არასრულწ.

 01/01-01/07 3107 77 25
სტატისტიკა არ 

იწარმოება
3209 390 22 6

2021 წელი მამაკაცი ქალი არასრულწ.უცხო ქვეყნის მოქალაქეჯამი მამაკაცი ქალი არასრულწ.

 01/01-01/07 157 4 0
სტატისტიკა არ 

იწარმოება
161 4 0 0

პირობით ვადამდე გათავისუფლებულ მსჯავრდებულთა 
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში შებრუნება

 (საერთო მონაცემი)

განხილული საქმეები დადებითად გადაწყვეტილი საქმეები

ცხრილი #3 - სტატისტიკა მსჯავრდებულისთვის მოუხდელი 
სასჯელის ნაკლებად მძიმე სასჯელით შეცვლის თაობაზე

ცხრიული #2 - სტატისტიკა პირობით ვადამდე გათავისუფლებული მსჯავრდებულთა 
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში შებრუნება დადგენილი პირობების 
დარღვევისთვის

პირობით ვადამდე გათავისუფლებულ მსჯავრდებულთა 
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში შებრუნება 

(ერთიდაიმავე წელს გათავისუფლება-შემობრუნება)



2021 წელი მამაკაცი ქალი არასრულწ.უცხო ქვეყნის მოქალაქეჯამი მამაკაცი ქალი არასრულწ.

 01/01-01/07 140 1 1
სტატისტიკა არ 

იწარმოება
142 57 0 0

შინაპატიმრობა საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომა



უცხო ქვეყნის მოქალაქე ჯამი მამაკაცი ქალი არასრულწ.
უცხო ქვეყნის 

მოქალაქე
ჯამი მამაკაცი ქალი

არასრუ
ლწ.

უცხო 
ქვეყნის 

ჯამი

სტატისტიკა არ იწარმოება 418

 

უცხო ქვეყნის მოქალაქე ჯამი

სტატისტიკა არ იწარმოება 4

დაკმაყოფილებული საჩივრებიდადებითად გადაწყვეტილი საქმეები გასაჩივრებული საქმეები

პირობით ვადამდე გათავისუფლებულ მსჯავრდებულთა 
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში შებრუნება 

ერთიდაიმავე წელს გათავისუფლება-შემობრუნება)

სტატისტიკა არ იწარმოება



უცხო ქვეყნის მოქალაქე ჯამი

სტატისტიკა არ იწარმოება 57

საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომა


