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intRoDuCtion
This brochure is for convicts who have been found guilty by court and are consequently serving their punishment 
at special penitentiary establishments for women, semi-open and closed penitentiary establishments.
This brochure features the information as of April 2011.
The brochure examines key rights guaranteed by the applicable Georgian legislation for convicts at penitentiary 
establishments as well as standards that such facilities have to comply with. The brochure focuses on issues such 
as living standards, meals, health, education and labor, procedure for filing applications and complaints, incentives, 
discipline and grounds for release. Together with administrative obligations the brochure also focuses on rules of 
conduct of convicts. The brochure features application samples that convicts may find useful. 
Lastly, the brochure contains information about rights of defendants. 
A person is considered to be a defendant if there is a reasonable suspicion that s/he has committed an offence 
envisaged by the Criminal Code of Georgia but court has not delivered verdict of guilty against him/her. After court 
delivers verdict of guilty, the person becomes a convict. 
A semi-open penitentiary establishment is a specially protected establishment, provided with armed security 
guards, surrounded by a protecting fence, where convicts are subjected to permanent surveillance. In the semi-
open type penitentiary establishment convicts are placed in the dormitory accommodation which, in their or other 
persons’ interests and in order to meet the requirements of internal regulations of the establishment may be sub-
ject to visual or electronic surveillance. Administration must warn defendants/convicts about the use of technical 
equipment for control and surveillance, except for cases prescribed by Georgian legislation. 
At a semi-open penitentiary establishment convicts can move independently within the premises of the establish-
ment but their movement outside the dormitory accommodation during the night hours is prohibited. 
A special penitentiary establishment for women is equal to the semi-open penitentiary establishment unless 
otherwise provided by law. 
a closed penitentiary establishment is a specially protected establishment, provided with equipped armed secu-
rity guards, alarm system, surrounded by protecting fence, where convicts are subject to permanent surveillance. 
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In the closed penitentiary establishment convicts are in special cells, which in their or other persons’ interests 
and in order to meet requirements of internal rules of the establishment may be subject to permanent visual or 
electronic surveillance.

LivinG STAnDArDS FOr COnviCTS 
Living Space
It shall conform to hygienic and sanitary regulations and ensure the maintenance of health of convicts. 
It should have a window providing the daylight and ventilation. 
It should be provided with heating.
A living space per women convicts must be at least 3 square meters. 
At a semi-open penitentiary establishment a living space per inmate must be at least 2 square meters. 
At a closed penitentiary establishment a living space per inmate must be at least 2.5 square meters.
If necessary a special unit for pregnant women and for children is arranged at a penitentiary establishment. If so 
requested by mother, with the permission of a guardian, trustee and the consent of the administration, a mother 
and a child under three years of age may be provided conditions for living together.   

Hygiene 
A convict should have an opportunity to satisfy his/her natural physiological needs and exercise his/her personal 
hygiene without abuse of honor and human dignity. 
A convict should be provided an opportunity of shower twice a week and barber service at least once a month. 
The administration shall not require a convict to completely remove hair unless such request is imposed by the 
doctor or hygienic necessity.
A convict shall have a bed and bed linen for personal use, which shall be delivered to him/her clean and undam-
aged. The administration of establishment shall provide cleanness of the bed linen.
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If a convict does not have his/her personal clothes, the administration should provide him/her with special sea-
sonal uniform, which shall not abuse human dignity. In case of necessity a convict should be provided with working 
uniform.

nutrition
The administration should provide a convict with food three times per day. Food shall contain all necessary com-
ponents for life and health of humans. 
A convict must have unlimited access to clean drinking water.  
A convict should have the right to buy additional food products in a shop on the territory of the establishment 
within the amount of GEL 500 or receive it in the form of a parcel within the list provided in the special order of the 
chairperson of the penitentiary department. 

note! Reducing of caloric value for punishment purposes of a convict is prohibited. 

ReCeiving fooD PRoDuCts 
A convict has the right1 to receive additional food products and personal items in the form of a parcel; permission 
of the Chairperson of a penitentiary department is required. 

health
Upon admission to the establishment, a convict should undergo medical examination; the relevant report shall be 
drawn up to be kept in his/her medical card as well as a special journal. 
The state of health of an accused is checked at least once a year. 

1 Order of the chairperson of the penitentiary department N9024, dated September 15, 2011
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Medical center of the establishment must ensure all necessary examinations and medical treatment for a convict. 
A convict should have the right to purchase medication at a drugstore within the establishment. 
A convict should have the right to invite a personal doctor based on a written application of him/her or his/her 
trustee addressed to the head of the medical department of the Ministry of Corrections. Refusal of the head of the 
department should be properly substantiated. 

Medical treatment outside the establishment 
For the purpose of diagnostic tests and/or provision of treatment, a convict can be transferred to

– A treatment establishment for convicts/accused 
– A treatment establishment for convicts sick with tuberculosis 
– General hospital 

treatment outside the establishment requires decision of the head of the medical department made on the 
basis of a formal request of a doctor of the establishment is required. 

Convicts and defendants held in penitentiary establishment for women and semi-open mixed type of establish-
ment for deprivation of liberty can be transferred to a medical establishment for convicts and defendants only for 
the purpose of diagnostic tests. 

EDuCATiOn AnD LAbOr OF COnviCTS 

education
Provision of convicts with elementary and basic education is obligatory. 
Convicts have the right to general and vocational education for which administration of a penitentiary establish-
ment must provide adequate conditions. 
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A convict who does not speak the State language should be provided with opportunity to learn the language. 

Administration has an obligation to
Arrange a library in the establishment containing educational literature as well as national and international legis-
lation regarding enforcement of penitentiary sentences in the language understandable for convicts. 
  
Labor
Generally a convict is engaged in labor at the premises of the penitentiary establishment. A convict may be em-
ployed in a governmental or a non-governmental agency at the premises of the establishment. 
Salary is deposited on a personal bank account of a convict. 
A convict can spend the money at his/her own discretion. 
A convict may work outside a penitentiary establishment but only in exceptional cases. 
Working outside a penitentiary establishment is regulated and determined by the Minister of Corrections and 
Legal Assistance of Georgia. 

TYPES OF COnTACT wiTH THE OuTSiDE wOrLD 
These are the following types of contact with the outside world: short-term appointment, long-term appointment, 
Video meeting, short leave, temporary leaving and correspondence. 

short-term appointments 
A convict at a special establishment for women has the right to 3 short-term appointments per month, 
A convict at a semi-open penitentiary establishment has right to two short-term appointments per month 
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and an additional 1 short-term appointment per month as an incentive. 
A convict at a closed penitentiary establishment has the right to one short-term appointment per month and 
an additional 1 short-term appointment per month as an incentive. 
A short-term appointment with close relatives and other individuals2 is organized for the period from one to two 
hours. 
The short-term appointment is carried out only under the visual supervision of the attending representative of 
the administration, except for cases prescribed by the legislation. The control shall be exercised without breach of 
human dignity and honor. 

Procedure
A convict should apply to administration for a short-term appointment 5 days prior to the 

appointment. 
Administration in its turn should organize a short-term appointment within no later than 5 days after 

receiving the application. Administration is authorized to refuse a short-term appointment based 
on motivated grounds that an applicant should be informed of on the very same day s/he filed the 

application. 

attention! Based on his/her written request, a convict has the right to substitute a short-term appointment 
with a telephone conversation.  

2 child, spouse, parent (foster parent), adopted child and his/her successors, grandchild, sister, brother, nephew/niece and their children, 
grandmother and grandfather, parents of grandparents (from both parental sides), uncle (mother’s and father’s brother), aunt (mother’s and 
father’s sister), cousins, as well as the person with whom he/she resided and ran joint economy for the last two years before arrest/detention.
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Long-term appointments3

Women convicts have right to 2 long-term appointments per year and an additional two long-term appointments 
per year as a form of incentive. 
Convict in semi-open penitentiary establishments have the right to 2 long-term appointments per year and an ad-
ditional two appointments a year as a form of incentive. 
Long-term appointments are prohibited for convicts at closed penitentiary establishments, except for a convict 
serving life imprisonment as well as a convict under a quarantine regime and imposed with a disciplinary punish-
ment and/or sentenced to administrative imprisonment. 
A long-term appointment may be granted to a convict serving life imprisonment upon his written request. 
A convict serving life imprisonment at a closed penitentiary establishment has the right to 2 long-term appoint-
ments per year and two additional long-term appointments a year as a form of incentive. 
Long-term appointment means living of a convict with certain individuals on the territory of the establishment, in 
a specially designated room for no more than 24 hours. 

Procedure
An application for a long-term appointment shall be submitted to administration 2 weeks earlier. 

Together with the application, persons who would like to meet with the convict should also submit 
documents certifying their relations with the convict. 

If the request is granted, direction of the establishment should organize a long-term appointment 
no late than 2 weeks after the application was admitted. In an event of a refusal, applicant should be 

informed of motivated grounds within the term of 10 days.

Price – price of a long-term appointment is GEL 60, which should be paid on a working day before the ap-
pointment.  

3 Issues pertinent to long-term appointments are regulated by the Code of Imprisonment of Georgia and the order of the Minister of Corrections 
and Legal Assistance of Georgia N42, dated March 18, 2011 on the Procedure for Organizing A  Long-Term Appointment with a Convict.
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unlimited visits 
A convict has the right to have an unlimited number of visits from:

•	 A public defender or his/her representative; 
•	 Attorney

Meetings with attorney should be organized without any intrusion or censorship. Employees of the establishment 
can observe the meeting visually. Any interceptions or recording of the conversation is prohibited. 
Meetings with a public defender or his/her representative are confidential and should not be subject to visual ob-
servation, interceptions or any other control. 

Additional guarantees for foreign citizens or persons without a citizenship 
A foreign national that has been convicted should be entitled to unlimited meetings with the consulate represen-
tative of the country of nationality or authorized diplomatic representative, who combines defense of his/her 
interests in Georgia.

video meetings 
A convicted person is entitled to have video meetings with any individual. Convicted may be restricted in his right 
to have video meeting during disciplinary penalty or within the period of introducing special rules of administra-
tive arrest or detention facility. 
All convicts have the right to a video-appointment, except for individuals convicted for a particularly grave crime 
and particularly dangerous individuals whose personal characteristics, criminal authority, the motive of crime, 
illegal outcome of their actions or their conduct in liberty deprivation establishments poses a significant threat to 
a liberty deprivation establishment and to a safety of those around them. 

Cost of the video appointment is GEL 15.
note: Facilitation of video appointments at penitentiary establishments is implemented on a stage by stage 
basis. 
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Leaving the establishment for a short period of time 
A convict has the right to a short leave from the establishment three times per year. The short leave may not exceed 
5 days, including travel time.
A convict may be given the short-term leave if

•	 A convict has not been imposed with a disciplinary punishment or administrative imprisonment; 
and

•	 after he/ she served 
•	 at least one-third of the term of the sentence imposed for commission of a less grave crime
•	 at least half of the term of the sentence imposed for the commission of a grave crime
•	 at least two-thirds of the term of the sentence imposed for the commission of a crime of particular gravity. 

A convict serving time at a semi-open penitentiary establishment has the right to a short leave from the establish-
ment two times per year.

A convict may be given the short-term leave if
•	 A convict has not been imposed with a disciplinary punishment or administrative imprisonment; 

and
•	 after he/ she served 
•	 at least half of the term of the sentence imposed for commission of a less grave crime
•	 at least two-thirds of the term of the sentence imposed for the commission of a grave crime
•	 at least three-fourths of the term of the sentence imposed for the commission of a crime of particular 

gravity. 
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Women convicts have the right to a short leave from the establishment two times a year, pregnant women and 
mothers of children under the age of three have the right to a short leave from the establishment three times a year. 
The short leave may not exceed 5 days, including travel time.

A convict may be given the short-term leave if
•	 A convict has not been imposed with a disciplinary punishment or administrative imprisonment; 

and
•	 after he/ she served 
•	 at least half of the term of the sentence imposed for commission of a less grave crime
•	 at least two-thirds of the term of the sentence imposed for the commission of a grave crime
•	 at least three-fourths of the term of the sentence imposed for the commission of a crime of particular 

gravity. 
A convict, serving sentence in the closed type establishment, may be granted the short term leave outside the es-
tablishment by the Chairperson of the Department and also, when a convict is placed in the closed type establish-
ment due to: 

a. Enrollment with the logistics services; 
b. Reasons of personal safety; 
c. Transmittable infectious disease. 

Procedure
Decision about short leave from the establishment should be made by the chairperson of the 

department, based on a formal request filed by a convict or his/her attorney/legal representative or 
a close relative, addressed to the chairperson of the department. The formal request should indicate 

reason for leaving and the place where the convict will be staying. 
Chairperson of the department should consider the following during review of the petition: personality of a con-
vict; family status; gravity of the committed crime; destination place; other important circumstances, which posi-
tively or negatively characterize a convict. 
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Chairman of the department may apply following measures as security measures together or separately” 
a. Bail – in the amount of at least GEL 2000;
b. Personal guarantee;
c. Electronic surveillance (monitoring) devices.

temporary leave of the establishment 
Administration may allow a convict to leave a penitentiary establishment due to extraordinary personal circum-
stances, for the period of no more than 3 days, if information about death or a life-threatening illness of his/her 
close relative. 

Procedure
Decision about allowing a temporary leave of the establishment should be made by a chairperson of 

the department, based on the petition of a director of the establishment. To this end, a convict, his/her 
defender/legal representative or a close relative should address the chairperson of the department 

with a formal request. 
The formal request should state reasons for the temporary leave and the place where the convict will be staying. 
Personal characteristics of a convict and gravity of crime committed by him/her should be considered in the 
process of making the decision. 
In case of observance of deadlines, precise fulfillment of obligations in good faith, the bail amount shall be returned 
to the payer within 2 weeks.

Correspondence
Convict have the right to send and receive an unlimited number of letters at his/her own expanse. At the request of 
a convict, the administration should provide the accused/convict with paper and stationery. 
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Correspondence of a convict may be examined upon administration’s decision. 

attention! Requests and complaints sent to certain addressees4  are not subject to a visual control. 

Parcels
Convicts have the right to receive or send parcels to close relatives or to other individuals if permitted by the ad-
ministration. 

telephone Conversations 
Women convicts have the right to 4 telephone conversations per month at their own expense, with duration of 
no more than 15 minutes each and an additional telephone conversation a month at their own expanse as a form 
of incentive with duration of no more than 15 minutes.  
A convict at a semi-open penitentiary establishment has the right 3 telephone conversations per month at their 
own expense, with duration of no more than 15 minutes each and an additional telephone conversation a month at 
their own expanse as a form of incentive with duration of no more than 15 minutes.  
A convict at a closed penitentiary establishment has the right to two telephone conversation per month at their 
own expense, with duration of no more than 15 minutes each and an additional telephone conversation a month at 
their own expanse as a form of incentive with duration of no more than 15 minutes.  
Telephone conversations between convicts at different facilities are prohibited. Telephone conversations of con-
victs are controlled by administration. 

4  President of Georgia, Speaker of Parliament of Georgia, Georgian MPs, court, the European Court of Human Rights, an international organization 
established  on the basis of a international human rights agreements ratified by Parliament of Georgia, Georgian Ministries, departments, Public 
Defender of Georgia, defender, prosecutor. 
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Complaints
Convicts have the right to file complaints individually or as a group. Complaint can be addressed to the director 
of the establishment, chairperson of the penitentiary department, public defender, office of the chief prosecutor 
or any other agency or official at convict’s discretion. Administration is obligated to send the complaint filed by a 
convict to its addressee within 48 hours. 
Director of the establishment should examine a complaint within 5 days. Chairperson of the department shall ex-
amine a complaint within 10 working days after it has been filed. Under extraordinary circumstances, both terms 
may be extended for not more than 1 month and the applicant should be immediately informed about it in oral or 
written form.

note! In order to identify the addressee or solve other technical issues, a convict has the right to request con-
sultation of the Social Service staff member. 

OrDEr, rESPOnSibiLiTY AnD inCEnTivES 

Obligations of Convicts:
•	 Convict should comply with the rules and conditions of serving imprisonment as prescribed by the legis-

lation of Georgia, 
•	 Carry out their duties and legal requirements established by the administration.
•	 Observe regulation of the pre-trial detention/penitentiary establishment and legal requirements of the 

administration;
•	 Maintain personal hygiene; keep his/her clothing, bed and living space clean and tidy;

a convict is prohibited from
•	 Violation of sanitary-hygienic standards;
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•	 Violation of fire safety rules;
•	 Showing resistance to staff of the establishment and other persons in fulfillment of their duties;
•	 Performance of deliberate acts, which create threat to life of other persons’ life and/or health, dignity of 

other persons and breach of their privacy;
•	 Damaging/destroying property of the establishment or other persons, including change of the appear-

ance;
•	 Violating determined by the establishment restriction of movement and crossing borders without per-

mission;
•	 Performing activities on the territory of the establishment with the purpose of receiving benefit, without 

permission of the administration;
•	 Interference in functioning of devices/systems on the territory of the establishment, arbitrary change of 

appearance in design or functions of the premises without permission to do so;
•	 Manufacturing, possession or use of prohibited items on the territory of the establishment;
•	 Noise or other action, causing violation of order and disturbing normal functioning of the establishment;
•	 Provide information from a cell to cell by illegal means or outside of the establishment;
•	 Violation of regulation of establishment, daily schedule and other legally established standards by the 

Georgian legislation.

Disciplinary Liability
Disciplinary liability will be imposed on a convict that has committed an action that violates regulation of the es-
tablishment, creates threat to order and safety and does not bear signs of crime. 
The result of the disciplinary violation is a disciplinary responsibility of a convict. Decisions about application of 
disciplinary measures are made by director of the establishment or an individual authorized by him/her. Sanc-
tions imposed for the disciplinary violation should be proportionate to an act that has been committed. 
Types of disciplinary sanctions are:
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•	 Warning;
•	 Reprimand;
•	 Restriction of the right to work for no more than 6 months;
•	 Restriction of use of permitted times for no more than 6 months;
•	 Restriction of receipt of transfers and parcels for no more than 6 months;
•	 Transfer to a cell-type residential quarters for up to 6 months;
•	 Placement in a solitary confinement cell for up to 20 days; 
•	 Restriction of the right to a telephone conversation for no more than 3 months;
•	 Restriction to send and receive personal correspondence for no more than 3 months;
•	 Restriction to use service of a shop located at the premises of the imprisonment/liberty deprivation es-

tablishment for no more than 3 months; 
•	 Restriction to send and receive remittances for no more than 3 months;
•	 Deprive from the right to a short-term appointment for no more than 6 times a year. 

Transfer to a cell-type residential quarters for the period of up to 6 months or placement in solitary confinement 
cells is not applied to pregnant women, mothers of small children and convicts aged 65 years or more.  

incentives 
In case of excellent behavior and honest attitude to the work, administrations of semi-open penitentiary estab-
lishment, establishments for women and juvenile establishments are authorized to apply the following forms of 
encouragement towards a convict:

o Expression of gratitude;
o Preterm removal of the disciplinary sanction;
o Additional short-term appointment;
o Additional short-term leave from the establishment;
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o Use of a personal radio receiver or TV set
o Telephone Conversation
o Additional long-term appointment

In case of exemplary behavior and honest attitude towards the work, the administration of the closed penitentiary 
establishment may apply following forms of encouragement towards a convict: 

•	 Expression of gratitude;
•	 Application to a Chairman of the Department on transfer to the semi-open type penitentiary establishment; 
•	 Pre-term abolishment of disciplinary penalty; 
•	 Additional telephone conversation;
•	 Filing petition by the Director of the establishment on parole release; 
•	 Use of a personal radio receiver, TV set or computer; 
•	 Additional short visit
•	 Additional long-term  visit (for prisoners serving life imprisonment)
•	 Additional video appointment

ruLES AnD GrOunDS FOr rELEASinG FrOm THE PEniTEnTiArY ESTAbLiSHmEnT 
Convict can be released from a penitentiary establishment under the following circumstances

o After serving a sentence;
o In the case of early release on parole;
o In the case of substitution of the remaining part of the sentence by a less grave sentence;
o Due to the alteration or reversal of a sentence commensurate with the procedure, envisaged by law;
o Due to amnesty or pardoning;



19

o Due to illness5 or old age, in cases envisaged by the Georgian legislation;
o Due to postponing of enforcement of the judicial verdict

A convict eligible for release is released the day before the expiration of the sentence. When the day of release 
coincides with a holiday or a weekend, a convict is released on a previous working day. Upon release, he/she must 
be provided with an adequate certificate on release from the penitentiary establishment. Personal belongings and 
clothes, kept with the administration of the establishment must be returned to a released person. Furthermore, 
s/he must acquire the right fully dispose of the amount accumulated on his/her deposit account upon his/her 
release.

early release on parole and commutation of sentence 
Issues pertinent to early release on parole and commutation of remaining sentence is reviewed by the Local Coun-
cil6 that has an obligation to review early conditional release of convicts in every 3 months. Decision of the Council 
refusing early release or commutation of sentence can be appealed in court once. 
When making a decision, the Local Council takes into consideration the following circumstances:
Early release on parole can be granted to a convict if s/he has factually served at least

•	 Nature of crime;
•	 Conduct of a convict;
•	 Convict’s past;
•	 Marital conditions;
•	 Personality of convict

A convict serving time at a special penitentiary establishment for women, open and closed penitentiary establish-
ments can be granted with early release on parole if s/he has factually served at least

5 The list of serious and incurable illnesses, which represents grounds for the release of a convict from serving a sentence is approved by the 
Minister of Health, Labor and Social. See Annex #?
6 Members of the Council are appointed under the Minister’s order, with consent of the permanent commission of the Ministry 
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a) One third of the term of the sentence for a less dangerous crime;
b) Half of the term of the sentence for a dangerous crime;
c) Three-fourths of the term of the sentence for a particularly dangerous crime;
d) Three-fourths of punishment sentenced to an individual who has been released early before and the re-

lease on parole has been abolished based on paragraph 5 of this Article;
e) A convict may be released from a life imprisonment if he factually served 25 years of the sentence. 

release due to medical condition or old age, as envisaged by Georgian legislation 
Decisions about exception from punishment of a convict due to his/her medical conditions or old age are made by 
the Commission7.

Procedure
Application can be filed by 

	A convict
	Legal representative of a convict 
	Director of the establishment

The application should be enclosed with a photo copy of convict’s medical history and medical findings about re-
lease of the convict concerned. 

List of medical conditions that may serve as the basis for postponement of punishment or exception from 
punishment: 

1. Tuberculosis 

7 Joint Permanent Commission of the Ministry of Corrections and Legal Assistance of Georgia and the Ministry of Labor, Health and Social Affairs 
of Georgia.
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2. Malignant tumor
3. Radiation sickness
4. Endocrine System Disease
5. Mental disorders
6. Diseases of the nervous system and sense organs
7. Cardiovascular disease
8. Respiratory disease
9. Digestive system disease
10. Kidney disease
11. Bone-Articular and connective tissue disorders
12. Anatomical defects
13. AIV/AIDS
14. Hematological disease 

note: Specific forms of the foregoing diseases that may serve as grounds for release of convicts are specified 
in the order of the Ministry of Labor, Health and Social Affairs N72/m, dated March 27, 2003. 

Pardoning
Pardoning of a convict entails exemption from punishment, exemption from part of punishment and commutation 
of sentence. 
Petitions for pardoning are registered with the President’s Administration, examined by the Pardoning Commis-
sion8 and the final decisions are made by the President of Georgia.  
In an event of refusal to pardon a convict, another petition for pardoning can be filed with the Commission 6 

8 The pardoning commission includes Georgian MPs, Public Defender of Georgia, representatives of public.
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months after the decision of the Commission to reject the petition claim was delivered.
A convict must file a petition in the name of the president and enclose it with the following documents: 

•	 Copy of verdict(s) imposing the sentence, as well as copies of decisions that have been delivered by higher 
instance courts about the verdict(s)

•	 Certificate about health condition of a convict
•	 Information about damage incurred as a result of the crime
•	 Bio and marital status of a convict
•	 Information about previously filed petitions about pardoning and their review
•	 Information about application of amnesty or act of pardoning in favor of a convict
•	 Certificate on Convict’s criminal record
•	 Information about early release of a convict on probation and commutation of sentence 
•	 Reference letter about convict, provided by penitentiary officials. 

Defendants
Defendants are usually placed separately. They are entitled to the same rights as convicts, with the following excep-
tions. For instance, they don’t have the right to

•	 send and receive letters at their own expense (except for applications and complaints)
•	 have a telephone conversation
•	 a short-term appointment 

Defendants can exercise the foregoing rights only if permitted by an investigator, prosecutor or court. 
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annexes
Annex №1

List of items, Products, Substances and Documents  that are Prohibited to be Kept or used9 
1. Items, articles and substances removed from circulation;
2. All types of firearms and cold weapons;
3. Transport vehicles;
4. Explosive, toxic and inflammable substances;
5. Money, valuables and securities;
6. Optical devices;
7. Food needing heating (except tea and coffee) yeast, sugar;
8. All types of alcoholic drinks, beer;
9. Perfumes, colognes and other products containing alcohol;
10. Copying machines;
11. Knives, other sharp and pointed objects, cigarette lighters;
12. Axes, hammers and other tools;
13. A pack of cards;
14. Cameras, photos, chemicals, video cameras;
15. Cellular phones;
16. Any document (except for copies of court verdicts and decisions), money entrusted for preservation, receipts 

for objects and valuables);
17. Topographic maps and compasses;
18. Unidentified military and other types of uniform, as well as  upper-body apparel, hats and shoes falling in 

this category;
19. Colored pencils, paints and copy papers.

9 Adopted by the order of the Minister of Corrections and Legal Assistance of Georgia N97, dated May 30, 2011.
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Annex №2 
List of personal, hygienic and other items and objects that a convict can receive, keep, use legally and 

purchase in shop10 
1. cigarette and matches; 
2. clothes, hat, shoes and bed linen as it is estimated for convicts; 
3. underwear (warm and casual); 
4. handkerchiefs, belts, socks, tights, gloves, slippers, sport clothes, trainers, thread, waist-coats, towels;
5. toilet items (soap, tooth-brash, tooth paste, tooth powder, hair-brushes); 
6. kerchiefs, tights, belts, bras, hygiene pads, Vaseline, cotton, shampoo, cosmetics (for women); 
7. mirror, mechanic, electro or disposable razor-blades; brushes for clothes and shoes; 
8. shoe-polish, plastic cases for eye-glasses, soap and tooth-brushes, vessel, glasses and spoons; 
9. table games except cards, text-books, notebooks, envelopes, postcards, post stamps, black pencils, pens, ink 

and black, blue and lilac pen pieces; 
10. books; 
11. photos, photo-albums; 
12. sport clothes; 
13. electricity boilers; 
14. icons and warship items made of non-valuable metal; 
15. crutches, wooden sticks, wheelchairs (based on doctor’s prescription); 
16. watches made of non-precious metal; 
17. personal TV-set or radio-set; 
18. medicines (based on the doctor’s prescription and permission)
note: A convict is prohibited from receiving a mirror, a disposable razor-blades, electricity boilers, TV or radio sets 
in the form of a parcel. 

10 Adopted by the order of the Minister of Corrections and Legal Assistance of Georgia N97, dated May 30, 2011.
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Annex №3

To: Joint Permanent Commission of the 

Ministry of Corrections and Legal Assistance of Georgia

and the Ministry of Labor, Health and Social Affairs 

From: Convict __________________________

                                                                                (Name, Surname)

(Penitentiary Facility #_)

P e t i t i o n 

(Requesting early release due to medical condition) 

Let me inform you that I, convict (name, surname), was found guilty by court (indicate the court that found you 
guilty) for commission of crime envisaged by Article _ of the Criminal Code of Georgia (indicate the crime that you 
were found guilty in, as well as paragraph of applicable Article) and sentenced me to deprivation of liberty for the 
term of _ years to be served at a penitentiary facility. Starting point for calculating length of the sentence is _ (indi-
cate the date that you have been serving the sentence from – day, month, year).  

I am suffering from a grave illness (describe your medical condition, health complaints and symptoms that you suffer 
from, indicate your diagnosis, what you’ve been diagnosed with by a doctor).  
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Joint order of the Minister of Corrections and Legal Assistance and the Minister of Labor, Health and Social Affairs, 
N179-N427 and dated December 23, 2010, established a Joint Permanent Commission of the  Ministry of Correc-
tions and Legal Assistance of Georgia and the Ministry of Labor, Health and Social Affairs. Under Article 2 of the 
Order, one of the functions of the commission is “to examine health of convicts suffering from grave and terminal 
illnesses serving time at facilities of the penitentiary department and to make appropriate decisions concerning 
exemption from punishment due to medical condition and old age.”  

Therefore, based on the March 27, 2008 order N72/m of the Ministry of Labor, Health and Social Affairs of Georgia, 
December 23, 2010 joint order N179-N427 of the Minister of Corrections and Legal Assistance and the Minister of 
Labor, Health and Social Affairs, Article 74 of the Criminal Code of Georgia, Article 284 of the Criminal Procedure 
Code of Georgia, Article 39 of the law of Georgia – Code of Imprisonment of Georgia, I hereby appeal to you to 
examine my  medical condition (indicate your name and surname) and exempt me from serving remaining punish-
ment, in order to be able to take care of my health. 

Thank you in advance for your kindness! 

Respectfully, 

Name, surname

Signature

Date
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Annex №4

To: Chairperson of the Local Council of Georgia

Ministry of Corrections and Legal Assistance of Georgia

From: Convict __________________________

                                                                                (Name, Surname)

(Penitentiary Facility #_)

P e t i t i o n 

 (Requesting early release on probation) 

Hereby, I, convict __________________________ apply to you with a request for my early 

(Name, surname)

release based on applicable Georgian legislation. 

Let me inform you that I was found guilty by court (indicate the court that found you guilty) for commission of crime 
envisaged by Article _ of the Criminal Code of Georgia (indicate the crime that you were found guilty in, as well as 
paragraph of applicable Article) and sentenced me to deprivation of liberty for the term of _ years to be served at 
a penitentiary facility. Starting point for calculating length of the sentence is _ (indicate the date that you have been 
serving the sentence from – day, month, year).  
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Article 72 of the Criminal Code of Georgia as well as Article 40 of the Code of Imprisonment provide for early re-
lease of a convict on probation. 

Please, consider the following circumstances (describe whether a plea bargain has been made, cooperation with 
investigation, confession, your personal characteristics, health, whether you have underage children, any disabled 
members of family that you may have, financial position of close relatives, martial conditions, your behavior with 
administration of the facility and other convicts, victim’s opinions and other circumstances that may allow evaluation 
of your personality). 

Therefore, based on subparagraph “a”, paragraph 3 of Article 72 of the Criminal Code of Georgia, paragraph 1 of 
Article 42 of the Code of Imprisonment and paragraph 1, Article 18 of the typical regulations of the Local Council of 
the Ministry of Corrections and Legal Assistance of Georgia adopted under the order of the Minister of Corrections 
and Legal Assistance of Georgia N151, I hereby appeal to you to consider my appeal for an early release on proba-
tion or commutation of sentence and decide favorably. 

Respectfully, 

Name, surname

Signature

Date
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annex №5

To: President of Georgia 

Convict --- (name, surname), born on --- (date), placed in the penitentiary facility --- (name of the facility)

Petition (Appeal) on Pardoning 

Allow me to inform you that by its verdict of guilty, on --- (date) court sentenced me to imprisonment for commis-
sion of crime envisaged under Article --- of the Criminal Code of Georgia. Hereby, I appeal to you for pardoning and 
--- (essence of the request – release me from serving the sentence) based on Article 65 of the law of Georgia on 
Imprisonment and Article 78 of the Criminal Code of Georgia. 

Sincerely, 

Convict -------- Date

The petition has been enclosed with: 
•	 Copy of verdict of guilty; 
•	 Health certificate; 
•	 Certificate of conviction; 
•	 Letter of reference from the penitentiary facility; 
•	 Information about damage incurred as a result of the crime; 
•	 Biography and marital status; 
•	 Certificate on whether you have ever been released early on probation 
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annex №6

to: Chairperson of the Penitentiary Department

from: Convict ______________

C O m P L A i n T

(Concerning unlawful actions of employees of the penitentiary facility) 

Date:    ___________

Description of unlawful action: ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Demand: _________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

identity of witness(es), if any ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Convict:                                   (Signature)
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Представленная  брощюра предназначена осужденным, которые по обвинительному приговору  суда от-
бывают наказание в специальных женских учреждениях, учреждениях полуоткрытого и закрытого 
типа. 

В брощюре  обозрены  те основные права, которыми, согласно действующему законодательству Грузии, 
пользуются осужденные, пребывающие в учреждениях исполнения наказаний, а так же, стандарты, кото-
рые должны удовлетворять такие учреждения. Брощюра касается таких вопросов, как бытовые условия, 
питание, здравоохранение, образование и труд, порядок предъявления заявлений и жалоб, поощрение, 
дисциплина, основания для освобождения. Наряду с обязаностями администрации, в брощюре приводят-
ся правила поведения осужденного. Кроме того, к брощюре приложены образцы разного рода заявлений, 
которые могут понадобиться осужденному. В конце брощюры так же предоствлена информация о правах 
несовершеннолетних осужденных. 

В конце брощюры также предоставляется информация о правах обвиняемых.

Обвиняемый это лицо, по отношению к которому существует обоснованное предположение, что он совер-
шил преступление, предусмотренное уголовным кодексом Грузии, хотя, суд в отношени него обвинитель-
ный приговор еще не вынес. После вынесения обвинительного приговора, лицо становится осужденным. 

Учреждение полуоткрытого типа это хорошо охраняемое учреждение,  защищенное вооруженной ох-
раной, окруженное специальным защитным ограждением, в котором обеспечен постоянный надзор за 
осужденными. В учреждениях указанного типа, осужденные помещены в общее жилище, где исходя из 
интересов безопасности осужденных и с целью выполнения требований устава учреждения, возможно 
осуществление визуального и электронного наблюдения. Администрация обязана предупредить обвиня-
емых/осужденных насчет использования техничесских средств для контроля и наблюдения, кроме случа-
ев, предусмотренных законодательством Грузии. 

В учреждениях полуоткрытого типа, осужденные имеют возможность независимо передвигаться по тер-
ритории учреждения, но в ночное время передвижение осужденного вне общего жилища запрещается. 

Специальное женское учреждение – приравнено к учреждению полуоткрытого типа, кроме исключи-
тельных случаев.
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Учреждение закрытого типа это особенно охраняемое, защищенное как вооруженной охраной, так и 
сигнализационной системой, специальными защитными оградами учреждение, в котором производится 
постоянное наблюдение над осужденными. 

В учреждении закрытого типа осужденные помещены в специальные камеры, где исходя из интересов  
безопасности осужденных и с целью выполнения требований устава учреждения, возможно осуществле-
ние визуального и электронного наблюдения.

БЫТОВЫЕ УСлОВИЯ ОСУЖДЕННЫХ

Жилая площадь:

должна соответствовать санитарно-гигиеничесским нормам и обеспечивать сохранение здоровья осуж-
денного. 

Должно быть окно, которое обеспечивает природное освещение и вентиляцию.

Площадь должна отапливаться.

Для осужденных женщин площадь должна составлять не менее 3кв.м.

Для осужденных, помещенных в  учреждения лишения свободы полуоткрытого типа, площадь не должна 
составлять менее 2кв.м.

Для осужденных, помещенных в учреждения лишения свободы закрытого типа, площадь не должна со-
ставлять менее 2,5кв.м.

В случае надобности, в учреждениях лишения свободы, для беременных женщин и детей устраивают спе-
циальное отделение. По  ходотайству матери, с разрешения органов опеки и попечительства и с согласия 
администрации, существует возможность создания условий для совместного проживания матери и ре-
бенка до трех лет. 
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Гигиена:

Осужденный должен иметь возможность удовлитворять физиологичесские потребности и соблюдать 
личную гигиену без оскорбления чести и достоинства. 

Осужденный должен быть обеспечен возможностью приема душа два раза в неделю и парикмахерскими 
услугами не менее одного  раза в месяц. 

Администрация не вправе  принуждать осужденного сбрыть волосы,  если этого не требует врач или ги-
гиеничесская надобность.

Осужденный должен иметь собственную кровать и постельное белье – чистое и неповрежденное. Адми-
нистрация обязана обеспечить чистоту постельного белья. 

В том случае, если осужденный не имеет собственную одежду, администрация обеспечивает его специаль-
ной одеждой по сезону, которая своим видом не унижает человеческое достоинство. В случае надобности, 
ему выдается рабочая одежда. 

Питание

Каждодневно осужденный должен быть обеспечен трехразовым питанием. Питание должно содержать 
все компоненты, необходимые для жизни и здоровья человека. 

Осужденный должен иметь чистую питевую воду в неограниченном количестве.

Осужденный имеет право дополнительно, в пределах 500 лари, приобретать продукты в находившимся   
при учреждении магазине, или получать посылкой в пределах перечня, представленном в специальном 
указе председателя  департамента по исполнению наказаний. 

Заметка! Запрещено снижать калорийность  питания с целью наказания осужденного. 
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ПРИЕМ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Осужденный имеет право принимать дополнительные продукты питания и  предметы первой необходи-
мости в качестве посылки, но для этого необходимо разрешение председателя департамента по исполне-
нию наказаний. 

ЗДОРОВьЕ

Как только осужденный попадает в учреждение лишения свободы, он проходит медицинское обследова-
ние и составляется справка, которая хранится в личном деле осужденного. 

Состояние здоровья осужденного проверяется не менее одного раза в год. 

Мед. часть учреждения обеспечивает осужденного всеми необходимыми для него обследованиями и лече-
нием. Осужденный дополнительно может приобрести нужные ему медикаменты в аптеке при учреждени. 

Осужденный может за счет своих средств пригласить собственного врача, о чем он, или его доверенное 
лицо в письменном виде должны обратиться к начальнику мед. департамента министерства исполнения 
наказаний.  Отказ начальника департамента джолжен быть соответственно обоснован. 

лечение вне исправительного учреждения

Осужденный с целью проведения диагностичесских исследований или\и лечения может быть переведен:
- в лечебное учреждение для осужденных и обвиняемых
- в лечебное учреждение для больных туберкулезем
- в больницу общего профиля

Для этого обязательно: решение начальника мед. департамента,  которое принимается на основа-
нии ходотайства врача учреждения. 
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Осужденные и обвиняемые, помещенные в учреждение  лишения свободы для женщин и полуоткрытые 
учреждения смешанного типа, могут быть переведены в лечебное заведение только с целью  проведения 
исследований. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ТРУД ОСУЖДЕННОГО

Образование 

Необходимо дать возможность осужденному получить начальное и базовое образование.

Осужденные имеют право на получение общего и профессионального образования, для этого админи-
страция обязана создать соответствующие условия. 

Осужденному,  который не владеет государственным языком Грузии, должны создать условия для его из-
учения. 

Администрация обязана: 

Устроить в учреждении библиотеку, в которой  наряду с образовательной литературой, должно иметься 
на понятном для осужденного языке международное и грузинское законодательство об исполнении на-
казаний.

Труд 

Трудоустройсво заключенного как правило происходит на территории учреждения лишения свободы. 
Трудоустройство осужденного так же возможно в государственных или негосударственных учреждениях, 
распологающихся  на территории места лишения свободы. 

Зарплата осужденным начисляется на личный банковский счет.
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Осужденный правомочен переслать указанную сумму близким родственникам или другим лицам по сво-
ему усмотрению.

Осужденный может работать вне учреждения, но только в исключительных случаях.

Правило работы вне учреждения устанавливает и определяет министр исполнения наказаний, пробации 
и вопросов юридичесской помощи.

ВИДЫ КОНТАКТОВ С ВНЕшНИМ МИРОМ 

Виды контактов с внешним миром: краткосрочные свидания, долгосрочные свидания, видеосвидание, 
краткосрочный выезд, временное покидание учреждения, переписка. 

Краткосрочное свидание

Осужденный, помещенный в специальное учреждение для женщин, имеет право на три краткосрочных 
свиданий в месяц. 

Осужденный, помещенный в учреждение полуоткрытого типа имеет право в течении месяца на два кра-
тковременных свиданий, а с целью поощрения – одно дополнительное кратковременное свидание. 

Осужденный, помещенный в учреждение закрытого типа, имеет право в течении месяца на одно кратко-
временное свидание, а с целью поощрения – одно дополнительное свидание в месяц. 

Кратковременное свидание подразумевает встречу осужденного со своими близкими родственниками 
или другими лицами1 сроком от одного до двух часов.

1 (дети, супруги, родители (приемные), приемные дети и их потомки, внуки, братья, сестры, племянники и их дети, дедушка, бабушка, 
пробабушка и продед (с отцовской и материнской стороны), дядя (с отцовской и материнской стороны), тетя, двоюродные братья 
и сестры, а так же с лицом, с котором прежде чем попасть в место лишения свободы/под арест, на протяжении двух последних лет 
велось общее хозяйство).
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Администрация, с момента получения заявки на кратковременное свидание, не позднее пяти дней, обе-
спечивает организацию кратковременного свидания. В том случае, если существует обоснованное основа-
ние для отказа в свидании, об этом заявитель должен быть информирован в тот же день. 

Внимание! Осужденному, на основании его письменной просьбы, кратковременное свидание может 
быть заменено на телефонный разговор. 

Долгосрочное свидание2

Осужденная женщина имеет право в течении одного года иметь два долгосрочного свидания, а для по-
ощрения – два дополнительных долгосрочных свиданий в год. 
Осужденный, помещенный в учреждение полуоткрытого типа имеет право в течении года иметь два дол-
госрочных свиданий, а для поощрения – два дополнительных долгосрочных свиданий в год. 
Долгосрочные свидания не даются  осужденным, пребывающим в учреждениях закрытого типа, кроме 
заключенных, отбывающих пожизненное заключение, а также кроме тех заключенных, которые находят-
ся в карантинном режиме, которым  применено дисциплинарное наказание или/и административное за-
ключение. 
На основании  письменной просьбы, заключенному, отбывающему пожизненное заключение, могут дать 
право на долгосрочное свидание. 
Заключенный, отбывающий пожизненное заключение в учреждении закрытого типа, имеет право в те-
чении года иметь  два долгосрочного  свидания , а для поощрения – два дополнительных свиданий в год. 
Долгосрочное свидание подразумевает проживание осужденного с определенными лицами на террито-
рии учреждения, в специально выделенной комнате не более 24 часов. 

2 Вопросы, связанные с долгосрочными свиданиями регулируются Кодексом о заключении и приказом №42 от 18 марта 2011 года 
Министра исполнения наказаний, пробации и вопросов юридичесской помощи - О правиле осуществления долгосрочного свидания 
с осужденным.
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Процедура

Заявление с просьбой о долгосрочном свидании в администрацию должно поступить за две 
недели. Вместе  с заявлением,  лица, которые собираются встретится с осужденным, должны 

представить администрации документ, подтверждающий их родство с осужденным. 

При положительном ответе, директор учреждения должен обеспечить долгосрочное свидание не познее 
двух недель с момента получения заявления.  В том случае, если существует обоснованное основание для 
отказа в свидании, об этом заявитель должен быть информирован в течении 10 дней. 

Стоимость долгосрочного свидания - 60 лари. Плата должна быть внесена за день до свидания в  
рабочий день.

Неограниченные встречи

Осужденный имеет право на неограниченные встречи с:
•	 народным защитником или его доверенным лицом;
•	 адвокатом

Встреча с адвокатом происходит без всякого вмешательства и цензуры. Сотрудники учреждения могут 
вести визуальное наблюдение всречи. Прослушивание и запись разговора недопустимо. 

Встреча с народным защитником или его доверенным лицом конфиденциальна и должна происходить 
без визуального наблюдения, прослушивания и любого другого типа контроля. 

Дополнительные гарантии для  иностранцев и неимеющих гражданства лиц

Осужденный иностранный гражданин имеет право на неограниченный контакт с консульским предста-
вительством своей страны, либо с уполномеченным дипломатичесским представителем  страны, которая 
в Грузии совмещает защиту интересов его страны. 
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Видеосвидание

Осужденный имеет право на видеосвидание с любым лицом. Право на видеосвидание ограничивается 
во время дисциплинарного наказания, административного ареста или в период, когда в местах лишения 
свободы введено особое положение.

Право на видеосвидания  имеют все осужденные, кроме осужденных за особо тяжкое преступление  и 
особо опасных лиц,  личные свойства которых, криминальный авторитет, мотив совершения преступле-
ния, результат противозаконного действия или поведение в учреждении лишения свободы создает зна-
чительную угрозу учреждению лишения свободы и безопасности окружающих.

Стоимость видеосвидания - 15 лари.
Заметка : организация видеосвидания в учреждении осуществляется поэтапно.

Краткосрочный выезд из исправительного учреждения

Краткосрочный выезд из учреждения возможен, если:

•	 по отношению к заключенному не действует дисциплинарное наказание или административный 
арест;

и  отбыл:

•	 не менее одной трети срока наказания назначенного за менее тяжкое преступление;

•	 не  менее половины срока наказания назначенного за тяжкое преступление;

•	 не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление.

Осужденный, который отбывает срок в учреждении полуоткрытого типа, два раза в год имеет право на 
краткосрочный выезд из учреждения лишения свободы.
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Краткосрочный выезд из учреждения возможен, если:
•	 по отношению к заключенному не действует дисциплинарное наказание или административный 

арест
и отбыл:

•	 не менее половины срока наказания, назначенного за менее тяжкое преступление;
•	 не менее двух третей срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;
•	 не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление. 

Осужденные женщины имеют право два раза в год, а беременные женщины и матери детей до трех лет, 
три раза в год пользоваться правом на краткосрочный выезд из учреждения. Срок краткосрочного выезда 
не должен превышать пяти дней, включая проезд до места назначения. 

Краткосрочный выезд из учреждения возможен, если:
•	 по отношению к заключенному не действует дисциплинарное наказание или административный 

арест
и отбыл:

•	 не менее половины срока наказания, назначенного за менее тяжкое преступление;
•	 не менее двух третей срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;
•	 не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление.

Осужденному, который отбывает наказание в учреждении закрытого типа, право на кратковременный 
выезд из учреждения дает председатель департамента, в то же время, если осужденный помещен в уч-
реждение закрытого типа из за:

а) зачисления в сферу хозяйственных услуг;
б) с целью личной безопасности;
в) заразной инфекционной болезни.
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Процедура

Решение о краткосрочном выезде из учреждения принимает председатель департамента. Для 
этого необходимо что бы осужденный, его защитник/законный представитель или близкий 

родственник обратился с ходотайством к председателю департамента. В ходотайстве должен 
быть указан мотив краткосрочного выезда и место, где осужденный будет находиться в этот 

период времени. 

Председатель департамента учитывает личность осужденного, его семейное положение, тяжесть совер-
шенного им преступления, место где было совершено преступление и другие важные обстоятельства, ко-
торые положительно или отрицательно характеризуют осужденного. 

В виде мероприятия по обеспечению, председатель департамента может использовать следующие меро-
приятия вместе или по отдельности:

а) залог не менее 2000 лари;
б) личное поручательство;
в) возможность электронного контроля (мониторинга).

Временный выход из исправительного учреждения

Администрация, в исключительных случаях,  в связи с личными обстоятельствами,  может разрешить 
осужденному временно покинуть место лишения свободы не более чем на три дня, если получена инфор-
мация о смерти или тяжелой болезни близкого родственника.

Процедура

Решение о краткосрочном выезде из учреждения принимает председатель департамента на 
основании предъявления директора учреждения.  Для этого необходимо что бы осужденный, 

его защитник/законный представитель или близкий родственник обратился с ходотайством к 
председателю департамента. 
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В ходотайстве должен быть указан мотив краткосрочного выезда и место, где осужденный будет нахо-
диться в этот период времени. 

Председатель департамента учитывает личность осужденного и тяжесть совершенного им преступле-
ния.

В том случае, если при краткосрочном выезде из учреждения был соблюден срок и наложенные обяза-
тельства были исполнены точно и добросовестно, денежная сумма, внесенная в виде залога, в течении 
двух недель возвращается лицу, внешшему указанною сумму. 

Переписка

Осужденный имеет право в неограниченном количестве посылать и принимать письма за свой счет.  Ад-
министрация обязана, в случае надобности,  обеспечть осужденного письменными принадлежностями и 
бумагой. 

По решению администрации, в учреждении лишения свободы, корреспонденция осужденного может 
быть проверена. 

Внимание! Посланный определенному адресату3 запрос (требование)  и жалоба не подлежит визуаль-
ному контролю. 

Посылки

Осужденный имеет право получать или посылать посылку близким родственникам, а с разрешения адми-
нистрации – другим лицам. 

3 Президент Грузии, председатель парламента Грузии, член парламента Грузии, Европейский суд по правам человека, международная 
организация, которая создана на основании международных договоров в области  прав человека, ратифицированных  парламентом 
Грузии, министерство Грузии, департамент, Народный защитник Грузи, защитник, прокуорр. 
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Телефонные разговоры

Осужденная женщина имеет право, на протяжении  месяца, за свой счет, на 4 телефонных разговора, каж-
дый – не более 15 минут, а с целью поощрения, за свой счет в месяц еще на один дополнительный разговор 
- не более 15 минут.

Осужденный, помещенный в учреждение полуоткрытого типа, на протяжении 1 месяца, за свой счет, име-
ет право на три телефонных разговора, каждый – не более 15 минут, а с целью поощрения, за свой счет – в 
месяц  1 дополнительный телефонный разговор– не более 15 минут. 

Осужденный, помещеный в учреждение закрытого типа имеет право, в течении месяца, за свой счет, на 
два телефонных разговора, каждый - не более 15 минут, а с целью поощрения, за свой счет – в месяц 1 до-
полнительный разговор– не боле 15 минут.

Телефонные разговоры между осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях, запреща-
ются.Телефонный разговор может осуществляться под контролем администрации.

Жалоба

Осужденный имеет право подать как индивидуальную,  так и групповую жалобу. Адресатом жалобы мо-
жет быть директор учреждения, председатель департамента исполнения наказаний, народный защит-
ник, главная прокуратура или, по усмотрению осужденного, любой другой орган или официальное лицо . 
Администрация обязана, в течении 48 часов с момента получения  жалобы, переслать ее адресату. 

Директор учреждения рассматривает жалобу в течении 5 дней с момента ее получения. Председатель де-
партамента рассматривает жалобу в течении 10 рабочих дней. В исключительных случаях, оба – директор 
и председатель – могут продлить срок рассматривания жалобы не более чем на один месяц, о чем заяви-
телю, в письменной или устной форме, сообщается немедленно. 

Заметка! С целью определения адресата или разрешения других техничесских вопросов, осужденный 
имеет право потребовать консультацию работника социального отдела учреждения. 
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ПОРЯДОК, ОТВЕТСТВЕННОСТь И ПООщРЕНИЕ

Осужденный обязан:
•	 подчиняться порядку и условиям  исполнения наказания в виде лишения свободы, установленны-

ми законодательством Грузии;
•	 выполнять возложенные на него обязанности и законные требования администрации;
•	 соблюдать устав учреждения и выполнять законные требования администрации;
•	 соблюдать правила личной гигиены, держать в чистоте одежду, кровать и жилище.

Осужденному запрещается:
•	 нарушать санитарно-гигиеничесские нормы;
•	 нарушать правила антипожарной безопасности;
•	 оказывать сопротивление работникам учреждения и другим лицам при иссполнении своих обя-

занностей;
•	 совершение преднамеренных действий, которые угрожают жизни и/или здоровью другого лица, 

а также ущимление достоинства личности и неприкосновенности;
•	 повреждение/уничтожение имущества учреждения или другого лица, включая, визуальные  из-

менение предмета;
•	 без разрешения передвигаться через  границы/ограничения, установленные учреждением;
•	 деятельность с целью получения дохода (выгоды) на территории учреждения, без разрешения 

администрации;
•	 вмешательство в функционирование размещенных на территории учреждения оборудований/

систем без разрешения администрации, произвольное внесение изменений в дизаин и функции 
зданий и построек;

•	 хранить, пользоваться и изготовлять запрещенный на территории учреждения предмет;
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•	 шум или действие, которое нарушает порядок и мешает нормальному функционированию учреж-
дения;

•	 передавать любого рода информацию из камеры в камеру или вне учреждения незаконным пу-
тем;

•	 нарушение устава учреждения, установленного в учреждении распорядка дня и других норм, 
установленных законодательством Грузии. 

Дисциплинарная ответственность

На осужденного возлагается дисциплинарная ответственность за действие, которое нарушает устав и по-
рядок учреждения, наносит вред безопасности и  не содержит признаков преступления. 

Результатом дисциплинарного нарушения является дисциплинарная ответственность. Решение о приня-
тии дисциплинарных мер принимает директор учреждения или его доверенное лицо. Наказание за дис-
циплинарное нарушение должно быть пропорционально совершенным деяниям. 

Виды дисциплинарного наказания:
•	 предупреждение;
•	 выговор;
•	 ограничение права на работу не более чем на 6 месяцев;
•	 ограничение на прием посылок не более чем на 6 месяцев;
•	 перевод в жилище камерного типа сроком до 6 месяцев;
•	 помещение в одиночную камеру сроком до 20 дней;
•	 ограничение на телефонный разговор сроком не более 3 месяцев;
•	 ограничение на прием и отправку корреспонденции личного характера сроком не более 3 месяцев;
•	 ограничение на пользование магазином на территории заключения/места лишения свободы, 

сроком не более 3 месяцев;
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•	 ограничение на прием-отправку денежных переводов, сроком не более 3 месяцев;
•	 запрет на пологаемые кратковременные свидания не более 6 раз в год. 

В отношении беременных женщин, матерей малолетних детей и осужденных, возрастом выше 65 
лет, не применяется наказание в виде перевода в жилище камерного типа сроком до 6 месяцев и помеще-
ние в одиночную камеру.

Поощрение

В случае образцового поведения и добросовестного отношения к труду, администрация учреждения полу-
открытого типа, женского учреждения и учреждения для несовершеннолетних, по отношению к осужден-
ному использует следующие виды поощрения:

•	 объявление благодарности;
•	 досрочное снятие дисциплинарного взыскания;
•	 дополнительное краткосрочное свидание;
•	 дополнительный краткосрочный выезд из учреждения;
•	 пользование личным телевизором или радиоприемником;
•	 дополнительное долгосрочное свидание;
•	 дополнительный телефонный разговор;
•	 дополнительное видеосвидание.

В случае образцового поведения и добросовестного отношения к труду, администрация учреждения ли-
шения свободы закрытого типа по отношению к заключенному правомочна использовать следующие 
виды поощрения:

•	 объявление благодарности;
•	 ходотайство перед председателем департамента о переведении осужденного в учреждение лише-

ния свободы полуоткрытого типа;
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•	 досрочное снятие дисциплинарного взыскания;
•	 дополнительный телефонный разговор;
•	 представление ходотайства директором учреждения об условном-досрочном освобождении от 

наказания;
•	 пользование личным телевизором, компютером или радиоприемником;
•	 дополнительное краткосрочное свидание;
•	 дополнительное долгосрочное свидание (для осужденных на пожизненное заключение);
•	 дополнительное видеосвидание.

Основания и порядок освобождения из исправительного учреждения

Осужденный может быть освобожден из исправительного учреждения в случае наличия следующих об-
стоятельств:

•	 по истечении срока наказания;
•	 при условном-досрочном освобождении от наказания;
•	 при замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
•	 из-за отмены или изменения приговора, в установленном законом порядке;
•	 при амнистии или помиловании;
•	 при болезни или старости, в случаях, предусмотренных законодательством Грузии;
•	 в случае отсрочки судом исполнения наказания.

Осужденный освобождается из учреждения за день до окончания срока наказания. Если день освобожде-
ния  совпадает с праздничным или выходным днем, осужденный освобождается за день, в рабочий день. 
При освобождении, учреждение выдает осужденному соответствующую справку об освобождении, ему 
возвращаются личные вещи и одежда, которая хранилась в администрации, а также дается полное право 
на распоряжение суммой, собранной на его личном счете. 
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Условно-досрочное освобождение и замена наказания  более мягким видом наказания

Вопросы связанные с условно-досрочным освобождением осужденного и замене неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания, рассматривает месстный совет4, который обязан рассматривать 
вопросы об условно-досрочном освобождении несовершеннолетних осужденных каждые 3 месяца. Отри-
цательное решение совета может быть однократно обжаловано в суде. 

При принятии решения, местный совет предусматривает следующие обстоятельства:
•	 характер преступления;
•	 поведение осужденного;
•	 прошлое осужденного;
•	 семейные обстоятельства;
•	 личность осужуденного.

Для условно-досрочного освобождения из женского специального учреждения, учреждений полуот-
крытого и закрытого типа, необходимо, что бы осужденный отбыл фактичесский:

•	 не менее половины срока наказания, назначенного за менее тяжкое преступление;
•	 не менее двух третей срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;
•	 не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление
•	 три четвертей срока  наказания, который был назначен лицу, которого ранее освободили условно-

досрочно и условно-досрочное освобождение было отменено на основании 5 части этой статьи;
•	 осужденный может быть освобожден от пожизненного заключения, если он фактически отбыл не 

менее 25 лет лишения свободы.

4 члены совета назначаются приказом  министра, с согласия постоянной комиссии министерства
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В виду болезни или пожилого возраста, в случаях, предусмотренных законодательством Грузии

В виду болезни или пожилого возраста, решение об освобождении заключенного принимает комиссия5.

Процедура

С заявлением в комиссию имеют право обратиться:
•	 осужденный;
•	 законный представитель осужденного;
•	 директор учреждения.

К заявлению должна прилогаться ксерокопия истории болезни осужденного и заключение врача об осво-
бождении осужденного.

Перечень заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки наказания или освобожде-
ния от наказания:

1. туберкулез
2. злокачественные опухали
3. лучевая болезнь
4. заболевания эндокринной системы
5. психичесские расстройства
6. заболевания нервной системы и органов чувств
7. заболевания сердечно-сосудистой системы 
8. заболевания дыхательных путей
9. заболевания пищеворительного тракта

5 совмесная постоянная комиссия министерства исполнения наказаний, пробации и юридичесской помощи и министерства 
здравоохранения, труда и социальной защиты
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10. заболевания почек
11. заболевания костной системы и суставов, а также соединительной ткани
12. заболевания тканей
13. анатомичесские дефекты
14. вич инфекция/спид
15. гематологичесские заболевания

Заметка: указ №72/н от 27 марта 2003 года министра здравоохранения, труда и социальной защиты 
уточняет, конкретно какие формы вышеупомянутых заболеваний могут стать основанием для осво-
бождения.

Помилование

При помиловании возможно освобождение осужденного от наказания, частичное освобождение от нака-
зания и замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Ходотайства о помиловании регистрируются в администрации президента,  рассматриваются в Комиссии 
по вопросам  помилования 6, а затем окончательное решение принимает президент Грузии. 

В случае отказа в удовлетворении ходотайства о помиловании, повторная просьба в комиссию может 
быть послана только через шесть месяцев со дня принятия решения комисси об отказе в удовлетворении 
ходотайства. 

Необходимо, что бы осужденный обратился к президенту. Также желательно, что бы была приложена сле-
дующая документация:

•	 копия приговора (приговоров), на основании которого лицо отбывает наказание, также копии ре-
6 в состав комиссии по вопросам помилования входят члены парламента Грузии, народный защитник Грузии, представители 
общественности.
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шений, которые были вынесены вышестоящими судебными инстанциями, связанных с пригово-
ром (приговорами);

•	 справка о состоянии здоровья осужденного;

•	 данные о нанесенном ущербе в результате преступления;

•	 справки с биографичесскими  данными осужденного и  его семейном положении;

•	 данные о ранее поданых ходотайствах о помиловании и их рассмотрении;

•	 данные о применении в отношении осужденного акта амнистии или помилования;

•	 справка о судимости осужденного;

•	 данные об условном-досрочном освобождении осужденного и  замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания;

•	 характеристика осужденного, выданная руководителями учреждения.

Обвиняемые

Обвиняемых лиц, как правило, размещают отдельно от других. Обвиняемые пользуются теми же правами 
что и осужденные, кроме исключительных случаев, в частности: Обвиняемые лица не имеют право:

•	 за свой счет вести переписку (кроме жалоб и заявлений);

•	 на телефонный разговор;

•	 пользоваться краткосрочным свиданием;

Вышеуказанными правами обвиняемый может пользоваться только с разрешения следователя, прокуор-
ра или суда. 
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ПРИлОЖЕНИЯ
Приложение № 1

Перечень предметов, изделий, веществ и документации, хранение и использование которых запрещено7 
1. Предметы, вещи и вещества, изъятые из гражданского пользования.
2. Все виды холодного и огнестрельного оружия.
3. Транспортные средства.
4. Взрывчатые, отравляющие и огнеопасные вещества.
5. Деньги, драгоценности и ценные бумаги.
6. Оптические приборы.
7. Продукты питания, нуждающиеся в тепловой обработке (кроме кофе и чая), дрожжи, сахар.
8. Все виды алкогольных напитков, пиво.
9. Духи, одеколоны и другие изделия на спирту.
10. Копировальные аппараты.
11. Ножи и другие режущие и колющие предметы, зажигалки.
12. Топоры, молотки и другие инструменты.
13. Карты.
14. Фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты и видеокамеры.
15. Мобильные телефоны.
16. Любые документы (за исключением копий приговоров и решений суда, квитанций о сданных на хра-

нение деньгах, вещах и ценностях).
17. Топографические карты и компасы.
18. Военная форма не установленного образца и другая форма, верхняя одежда, головные уборы и обувь 

от форменной одежды. 
19. Цветные карандаши, краски и копировальная бумага.

7 Утверждено приказом Министра исполнения наказаний, пробации и юридической помощи № 97 от 30 мая 2011 года.
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Приложение № 2

Перечень предметов, гигиенических принадлежностей и других предметов первой необходимо-
сти, которые разрешено получать, хранить, законно использовать и приобретать в магазине8 

1. Табак и спички.

2. Одежда, шапка, обувь и постельное белье, соответствующее образцам, установленным для осужденных.

3. Нижнее белье (теплое и простое).

4. Носки, колготки, комнатные тапки, спортивная обувь, нитки, накидки, полотенца.

5. Туалетные принадлежности (туалетное и хозяйственное мыло, зубная щетка, зубной порошок, зуб-
ная паста, крем, расческа, заколка для волос).

6. Косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марля, гигиенические пакеты, заколки для волос, вазелин, 
вата, шампунь, косметические принадлежности (для женщин).

7. Зеркало и одноразовые станки (бритва) .

8. Пластмассовые футляры для очков, мыла и зубной щетки, посуда, стаканы и ложки.

9. Настольные игры, кроме карт.

10. Учебники, тетради, почтовые конверты, открытки, почтовые марки, простые карандаши, авторучки, 
чернила и стержни для авторучек синего, сиреневого и черного цвета.

11. Литература.

12. Фотографии и фотоальбомы.

13. Спортивная одежда.

8 Утверждено приказом Министра по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи № 97 от 30 мая 2011 года.
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14. Заводские электрокипятильники. 

15. Кресты и пультовые предметы из недрагоценного металла. 

16. Костыли, деревянные трости, протезы, инвалидные коляски (с разрешения врача).

17. Телевизоры, радиоприемники.

18. Лекарства (с разрешения и под надзором врача).

Примечание: Осужденный не имеет права получить в посылке зеркало, одноразовые станки (бритву), 
электрокипятильники заводского производства, телевизоры, радиоприемники.
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Приложение № 3

Постоянной Совместной Комиссии Министерства

 по исполнению наказаний, пробации,

 юридической помощи и Министерства труда, 

здравоохранения и социальной помощи  

от Осужденного __________________________

                                                                           (имя, фамилия)

(№___   исправительного заведения)

Х О Д А Т А Й С Т В О

 (Об освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья)

Довожу до вашего сведения, что меня, осужденного _____________ (имя, фамилия), (укажите суд, который 
признал вас виновным) суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного Уголовным 
Кодексом Грузии по статье (укажите из-за какого преступления несете наказание, укажите № статьи 
и часть) и в качестве наказания и меры пресечения приговорен к лишению свободы сроком на ___ лет 
(укажите, к скольким годам лишения свободы вас приговорил суд). Началом срока отбывания наказания 
считается ____ (укажите год, число и месяц начала отсчета отбывания срока наказания).

Состояние моего здоровья тяжелое (опишите состояние вашего здоровья, какие у вас жалобы, что беспо-
коит, укажите ваш диагноз, какой диагноз установил врач).
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По совместному приказу Министра по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Грузии 
и Министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии № 179-№ 427 от 23 декабря 2010 года 
была создана Совместная Постоянная Комиссия Министерства по исполнению наказаний, пробации и 
юридической помощи и Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты. В соответствии со 
ст. 2 данного приказа, функцией Комиссии является  «изучение состояния здоровья тяжелобольных и боль-
ных неизлечимым недугом, находящихся в заведениях Департамента по исполнению наказаний, и принятие 
решений об освобождении от наказания по возрасту или состоянию здоровья».

Исходя из вышеуказанного и в соответствии с приказом Министра труда, здравоохранения и социальной 
защиты Грузии #72/n от 27 марта 2003 года и совместного приказа Министра по исполнению наказа-
ний, пробации и юридической помощи Грузии и Министра труда, здравоохранения и социальной защиты 
Грузии № 179-427, ст. 74 Уголовного Кодекса Грузии, ст. 284 Уголовно-процессуального Кодекса, ст. 39 За-
кона Грузии «О пребывании в заключении» прошу вас изучить состояние моего здоровья, осужденного 
_____________ (имя, фамилия) и освободить от отбывания срока наказания, с тем чтобы я смог позаботиться 
о состоянии своего здоровья. 

Заранее благодарю за милосердие! 

С уважением,

Имя и фамилия

Подпись

Дата:
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Приложение № 4

Председателю Местного Совета при Министерстве

 по исполнению наказаний, пробации 

и юридической помощи

от Осужденного __________________________

                                                                           (имя, фамилия)

(№___  исправительного заведения)

Х о д а т а й с т в о 

(Об условно-досрочном освобождении) 

На основании законодательства Грузии я, осужденный ____________________ (имя, фамилия), обраща-
юсь к Вам с просьбой о своем досрочном освобождении.

Довожу до Вашего сведения, что суд (укажите суд, который признал вас виновным) признал меня вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом Грузии по статье____ (укажите 
преступление, № и часть статьи) и присудил наказание в виде лишения свободы сроком на ____ (укажите 
срок лишения свободы). Началом отбывания срока считается  ____ (укажите год, месяц, число, с которого 
начинается отсчет отбывания наказания).

72-ая статья Уголовного Кодекса Грузии, а также 40-ая статья Кодекса «О тюремном заключении» пред-
усматривает условно-досрочное освобождение осужденного. 
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Прошу Вас принять во внимание следующие обстоятельства (опишите, было ли заключено процессуаль-
ное соглашение, факт сотрудничества со следственными органами, чистосердечное признание, вашу лич-
ность, состояние здоровья, есть ли у вас несовершеннолетние дети, другие недееспособные члены семьи, 
материальное положение близких родственников, условия, в которых проживает семья, мнение админи-
страции учреждения, других заключенных и пострадавшег, а также другие обстоятельства, благодаря 
которым можно произвести оценку вашей личности).

Исходя из всего вышеуказанного и на основании подпункта «А» третьей части 72-ой статьи Уголовного 
Кодекса, первой части 42-ой статьи Кодекса «О тюремном заключении» и первой части 18-ой статьи ти-
пичного положения Местного Совета при Министерстве по исполнению наказаний, пробации и юридиче-
ской помощи, утвержденного № 151 приказом Министра по исполнению наказаний, пробации и юридиче-
ской помощи, прошу Вас рассмотреть мое ходатайство и положительно решить вопрос о моем досрочном 
освобождении или замене его на более легкую форму наказания. 

С уважением,

Ваши имя и фамилия

Подпись

Дата: 
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Приложение № 5

Президенту Грузии

Осужденный ______ (имя и фамилия), рожденный _____ (дата), пребывающий в ______(наименование учреж-
дения) учреждении по отбыванию наказания   

Ходатайство (просьба) о помиловании

Довожу до Вашего сведения, что по обвинительному приговору суда, _____ (дата) мне присудили лише-
ние свободы в соответствии со статьей ____ Уголовного Кодекса Грузии, предусмотренной за совершение 
преступления. Прошу Вас, в соответствии со статьей 65 Закона Грузии «О тюремном заключении» и ста-
тьей 78 Уголовного Кодекса Грузии помиловать меня и ________ (сформулируйте суть просьбы – освободить 
меня от отбывания наказания).

С уважением, 
Осужденный ________ Дата

К ходатайству прилагаются:
•	 Копия приговора, на основании которого вы отбываете наказание;
•	 Справка о состоянии здоровья;
•	 Справка о судимости;
•	 Характеристика из мест заключения;
•	 Данные об ущербе в результате совершенного преступления;
•	 Информация о вашей биографии и семейном положении;
•	 Справки о том, были ли вы ранее освобождены условно.
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Приложение № 6

Председателю Департамента по исполнению наказаний

Осужденный ______________

Ж а л о б а 

(о незаконных действиях сотрудников исправительного учреждения)

Дата:    ___________

Суть незаконного действия: ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________

Просьба: _____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________

Свидетель или свидетели (если таковые имеются) _______________________________________________________________
_________________________________

Осужденный:                             (Подпись)
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Эцръцстан Халг Мцдафиячиси

Эцръцстанын Эянъ Щцгугчулар Асоссийасийасы 

Тягсирляндирилян шяхслярин вя мящкумларын щцгуглары 

(Гадынлар цчцн нязярдя тутулмуш хцсуси, 
йары-ачыг вя гапалы типли ъяза мцяссисяляриндя)

Тбилиси
2012



64

Брошцр Эцръцстанын Эянъ Щцгугчулар Асоссийасийасы вя Эцръцстан Халг Мцдафиячисинин бирэя лайищяси 
чярчивясиндя щазырланыб.

Лайищя Ачыг Ъямиййят Фондлары тяряфиндян малиййяляшдирилиб

Эцръцстан Халг 
Мцдафиячиси

Редактор:
Техники редактор:

Тяръцмя едян:

Нəşr üzrə məsul:

Хатуна Квиралашвили
Иракли Сванидзе

Емма Байрамова

Натиа Имнадзе
Нино Гобронидзе



65

Бу брошцр мящкямя тяряфиндян верилян тягсирляндириъи гярар нятиъясиндя щябс едилян вя Гадынлар цчцн нязярдя 
тутулмуш хцсуси, йары-ачыг вя гапалы типли ъяза мцяссисяляриндя щябс ъязасыны чякян мящкумлар цчцн 
нязярдя тутулур.

Брошцрдя Эцръцстанда гцввядя олан ганунвериъилийя мцвафиг олараг, мящкумларын ъяза мцяссисяляриндя 
олдуглары заман истифадя едя билдикляри щагглар, щямчинин ъяза мцяссисяляри тяряфиндян мящкумларын тямин 
едилмяси эярякян ясас стандартлар верилир.

Брошцр мяишят шяраитляри, гида, сящиййя, тящсил вя ямяк, яризялярин вя шикайятлярин  тяртиб едилмя гайдалары, 
мотивасйа, низам-интизам, щябсханадан азад едилмя шяртляри кими мясяляляря тохунур. 

Ъяза мцяссисяси Администрасийасынын ющдяликляри иля бярабяр, брошцрдя мящкумларын давраныш гайдалары да 
эюстярилир. Бундан ялавя, брошцра мящкума лазым ола биляъяк мцхтялиф типли яризялярин нцмуняляри дя ялавя 
олунур. Брошцрцн ахырында щямчинин аз-йашлы мящкумларын щцгуглары барядя мялумат да верилир. 

Брошцрцн ахырында щямчинин тягсирляндирилян шяхслярин щцгуглары барядя мялумат верилир.

Тягсирляндирилян шяхс – ялейщиня Эцръцстанын Ъинайят Мяъяллясиндя нязярдя тутулан ъинайяти тюрядмяси 
барядя сянядляшдирилмиш ещтималын мювъуд олдуьу бир шяхсдир, лакин мящкямя тяряфиндян ялейщиня иттищам 
щюкмц чыхардылмайыб. Иттищам щюкмцнцн чыхардылмасындан сонра шяхс Мящкум олур.

Йары ачыг типли ъяза мцяссисяси – хцсуси иля горунан, силащлы мцщафизячилярля тямин едилян, ятрафы хцсуси 
горуйуъу щасарларла чякилмиш бир мцяссисядир вя орада мящкума даими нязарят едилир. Бу типли ъяза 
мцяссисясиндяки мящкумлар цмуми йашайыш сащясиня йерляшдирилирляр вя тящлцкясизлик марагларындан иряли 
эяляряк вя ъяза мцяссисясинин гайдаларына мцвафиг олараг, мящкумлара електрон вя визуал нязарят щяйата 
кечирилир.  Администрасийа нязарят цчцг техники васитялярдян истифадя етдийи барядя мящкумлары хябярдар етмялидир. 
Лакин, Эцръцстан ганунвериъилийиндя нязярдя тутулан бязи щалларда, мящкумлара эизли нязарят кечирилир. 

Йары ачыг типли ъяза мцясисясиндя мящкумлар ъяза мцяссисяси яразисиндя азад шякилдя эязя билярляр, анъаг 
ахшам саатларында мящкумларын йашадыглары йердян кянара чыхмаг гадаьандыр. 

Гадынлар цчцн хцсуси ъяза мцяссисяси – бязи истисна щаллардан башга, йары ачыг типли мцяссисянин йанында 
йерляшир. 
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Гапалы типли ъяза мцяссисяси - хцсуси иля горунан, силащлы мцщафизячилярля вя сигнализасийа системи иля тямин 
едилян, ятрафы хцсуси горуйуъу щасарларла чякилмиш бир мцяссисядир вя орада мящкума даими нязарят едилир.

Гапалы типли ъяза мцяссисясиндя мящкумлар хцсуси камералара йерляшдирилирляр, вя тящлцкясизлик марагларындан 
иряли эяляряк вя ъяза мцяссисясинин гайдаларына мцвафиг олараг, мящкумлара електрон вя визуал нязарят щяйата 
кечирилир. 

Администрасийа нязарят цчцг техники васитялярдян истифадя етдийи барядя мящкумлары хябярдар етмялидир. Лакин, 
Эцръцстан ганунвериъилийиндя нязярдя тутулан бязи щалларда, мящкумлара эизли нязарят кечирилир. 

Мящкумларын йашайыш шяраитляри

Йашайыш сащяси:

Санитар-щигиена нормаларына уйьун олмалыдыр вя мящкумун саьламлыьынын горунмасыны тямин етмялидир. 

Йашайыш сащясинин (отаьын) тябии ишыьын ичяри дахил олмасыны вя отаьын вентилйасйасыны тямин едян пянъяряси 
олмалыдыр. 

Мящкумун йашайыш сащяси исидиъи иля тямин олунмалыдыр.

Мящкум гадынларын галдыьы йер (отаг) 3 квадрат метрдян аз олмамалыдыр. 

Йары-ачыг типли ъяза мцяссисясиня йерляшдирилян мящкумларын галдыьы йер 2 квадрат метрдян яксик олмамалыдыр.

Гапалы типли ъяза мцяссисясиня йерляшдирилян мящкумларын галдыьы йер 2,5 кв. Метрдян аз олмалалыдыр.

Лазым олдуьу тягдирдя ъяза мцяссисясиндя щамиля гадынлар вя ушаглар цчцн хцсуси бир гцшя йарадылыр. Ананын 
истяйи иля, щимайячилик вя гайьы органынын иъазяси вя щябсхана администрасийасынын разылыьы иля, щябсханада 
доьулан ушаг 3 йашына гядяр анасынын йанында галмасы цчцн шяраит йарадыла биляр. 
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Щигиена:

Мящкумун тябии физиоложик тяляблярини ляйагятиня зяряр эятирилмядян гане етмяк вя шяхси щигиенасыны горумаг 
цчцн имканы олмалыдыр.

Мящкум щяфтядя ики дяфя душ алмаг вя айда бир дяфя паркмахер хидмятини алмаг имканындан истифадя едя 
билмялидир. 

Инзибати шюбянин мящкуму сачыны тамамиля гырхмаьа вадар етмяйя щаггы йохду, яэяр бунун цчцн щякимин 
тяляби вя щигиеник зярурят йохдурса.  

Мящкумун юз тямиз йатаьы вя аьлары олмалыдыр. Аьларын тямизлийини администрасийа тямин етмялидир. 

Яэяр мящкумун юз эейимляри йохдурса, администрасийа ону мювсума уйьун вя ляйагятиня хялял эятирмяйян 
эейимля тямин етмялидир. Лазым олан заман мящкума иш палтары верилир. 

Гида

Мящкум эцндя цч дяфялик гида иля тямин едилмялидир. Гида инсан саьламлыьынын вя щяйатынын горунмасы цчцн 
зярури компонентлярдян ибарят олмалыдыр. 

Мящкумун лазыми мигдарда ичмяли суйу олмалыдыр. 

Мящкумун ялавя 500 лари мябляь иля мцяссисянин маьазасындан гида мящсуллары алмаг вя щямчинин Ислащ 
Шюбяси сядринин хцсуси ямр сийащсыында иъазя верилян яшйалары гябул етмяйя щаггы вар. 

Гейд! Мящкума ъяза вермяк мягсяди иля онун гидасынын калорийасыны азалдмаг гадаьандыр. 
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Гида мящсулларынын алынмасы

Мящкумун йахынларындан ялавя гида мящсулларыны вя ясас истифадя яшйаларыны алмаьа щаггы вар, лакин бунун 
цчцн Ислащ Шюбяси сядринин иъазяси олмалыдыр. 

Сящиййя

Мцяссисяйя йерляшдирилдийи эцндян мящкум тибби вя хариъи эюрцнцш йохлайышындан кечир вя мящкумун тибби 
картына еляъядя хцсуси журнала онун щаггында гейдляр дахил едилир.  

Мящкумун саьламлыг вязиййяти ян азы илдя бир дяфя йохланылмалыдыр. 

Мцяссисянин тибби щиссяси мящкуму лазыми мцалиъя иля тямин едир. Мящкум мцяссисянин яъзанясиндян лазыми 
ялавя медикаментляр ала биляр.   

Мящкум юз имканлары иля шяхси щякимини дявят едя биляр, лакин бунун цчцн онун тяряфиндян сялащиййятляндирилян 
щярщансы бир шяхс Ищлас Назирлийинин Тибб Шюбясиня йазылы шякилдя мцраъият етмялидир. Шюбя сядринин имтинасы 
лазыми гайдада сянядляшдирилмялидир. 

Мцяссисядян кянар мцалиъя

Мящкум диагностик мцайиня вя йахуд мцалиъя цчцн кючцрцля биляр:

- Мящкумлар цчцн хцсуси мцалиъя мцяссисясиня

- Туберкулйоз хястяляри цчцн мювъуд олан тибб мцяссисясиня

- Цмуми профил хястяханасына

Бунун цчцн лазымдыр: Шюбя щякиминин разылыьы ясасында верилян Тибб Шюбяси сядринин гярары. 
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Гадын щябсханасы вя йары-ачыг типли ъяза мцяссисясиня йерляшдирилян мящкумлар онлар цчцн нязярдя тутулан тибб 
мцяссисяляриня садяъя мцайинядян кечмяк мягсяди иля апарылырлар. 

Мящкумун Тящсили вя Ямяйи

Тящсил

Мящкум цчцн база вя ибтидаи тящсил алмаг ваъибдир. 

Щямчинин, мящкумун цмуми вя пешякяр тящсил алмаьа да щаггы вар, бунун цчцн администрасийа тяряфиндян 
мцвафиг шяраит йарадылмалыдыр. 

Эцръцстанын дювлят дилини билмяйян мящкум цчцн дили мянимсямяси цчцн мцвафиг шяраит йарадылмалыдыр. 

Инзибати Шюбянин ющдяликляри: 

Мцяссисядя китабхана йарадсын вя щямин китабханада неъя тядрис ядябиййаты, еляъядя мящкумлар цчцн таныш 
дилдя Шяхсин Азадлыгдан Мящрум Едилмяси просесинин щяйата кечирилмяси барядя Эцръцстан вя Бейнялхалг 
ганунвериъилийи китаблары олмалыдыр. 

Иш\ Ямяк

Мящкум садяъя щябсхана яразисиндя чалыша биляр. Мящкумун ишя дахил едилмяси щябсхана яразисиндя мювъуд 
олан щюкцмят вя гейрищюкцмят мцяссисяляриндя щяйата кечирилир.

Мящкумларын ямяк шаггы шяхси банк щесабларын кючцрцлцр.

Мящкум ямяк щаггыны юз истяйи иля йахынларына вя диэяр шяхсляря эюндяря биляр. 

Бязи, чох надир истисна щалларда гадын мящкумлар щябсхана яразисиндян кянарда да ишляйя билярляр.
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Щябсхана яразисиндян кянар ишлямяк гайдаларыны Пробасйа вя Щцгуги йардым мясяляляри цзря назир мцяййян 
едир. 

Хариъи дцнйа иля цнсиййят нювляри

Хариъи дцнйа иля цнсиййят нювляридир: гыса эюрцшляр,узун мцддятли эюрцшляр, гыса мцддятли чыхышлар, мцяссисядян 
мцвяггяти олараг айрылмаг, йазышма. 

Гыса мцддятли эюрцш

Гадынлар цчцн хцсуси ъяза мцяссисясиня йерляшдирилян шяхслярин 1 айда 3 гыса эюрцш кечирмяйя щаггы вар. 

Йары ачыг типли ъяза мцяссисясиня йерляшдирилян мящкумларын 1 ай ярзиндя 2 гыса мцддятли эюрцш кечирмяйя 
щаггы вар, бязян стимул верилдийи щалларда 1 ялавя эюрцш имканы да верилир. 

Гапалы типли ъяза мцяссисясиня йерляшдирилян мящкумларын 1 ай ярзиндя 1 гыса эюрцш имканы вар, лакин бязян 
стимул вермя мягсяди иля, онлара 1 ялавя эюрцш имканы да верилир. 

Гыса мцддятли эюрцш онун йахынлары вя диэяр  шяхслярля1  иля 2 саада гядяр вахт кечирмяйи нязярдя тутур. 

Гыса мцддятли эюрцш администрасийа нцмайяндясининин визуал нязаряти иля кечир, лакин Эцръцстан ганунвериъилийиня 
мцвафиг олараг, бязи щалларда нязарятсиз кечир. Нязарят мящкума гаршы щюрмяти горуйараг едилир. 

Проседур

Гыса мцддятли эюрцш барядя инзибати идаряйя 5 эцн яввял билдирилмялидир. 

Инзибати идаря яризянин гябулундан сонра 5 эцн ярзиндя эюрцш тяшкил едир. Мотивляшдирилмиш сябябля 
инзибати идаря эюрцшя разылыг вермяйя биляр вя бу барядя мящкума яризянин гябул едилдийи эцн билдирир. 

1 (ушаьы, щяйат йолдашы, валидейнляри (ювладлыг алан валидейнляри) вя нявяси, гардашы, баъысы, няняси, бабасы вя диэяр гощумлары неъя ана елядя 
ата тяряфиндян халасы, бибиси, ямиси, дайысы, ями вя дайы ушаглары,  щямчинин щябс заманы ики ил ярзиндя йанында йашайан мящкум. 
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Диггят!  Мящкумун йазылы яризяси ясасында гыса мцддятли эюрцш телефон эюрцшц иля явяз едиля биляр. 

Узун Мцддятли эюрцш2

Гадын мящкумун 1 ил ярзиндя 2 узун мцддятли эюрцш кечирмяйя щаггы вар, лакин стимул вермя кими, она 1 илдя 
2 ялавя эюрцш имканы йарадылыр.

Йары ачыг типли ъяза мцяссисясиня йерляшдирилян мящкумларын 1 ил ярзиндя 2 узун мцддятли эюрцш кечирмяйя 
щаггы вар, лакин стимул вермя кими, она 1 илдя 2 ялавя эюрцш имканы йарадылыр.

Гапалы типли ъяза мцяссисясиня йерляшдирилян мякумлара, вахтсыз  (йяни ъяза мцддяти бялли олмайан) ъяза верилян 
мякумлардан башга узун мцддятли эюрцш имканы верилмир. Узун мцддятли эюрцш имканы карантин режиминдя олан 
мящкумлара вя щямчинин инзибати вя диссиплин ъяза алан мящкумлара да верилмир. 

Ъяза мцддяти мцяййян олунмайан мящкум йазылы мцраъият ясасында узун муддятли эюрцш имканы ала биляр. 

Гапалы типли ъяза мцяссисясиндя ъязасыны чякян вя ъяза мцддяти мцяййян олунмайан мящкум йазылы мцраъият 
ясасында 1 илдя 2 узун муддятли эюрцш имканы ала биляр, стимул олараг ися, йеня ялавя 2 эюрцш ала биляр. 

Узун мцддятли эюрцш мящкумун мцяссися яразисиндя 24 саат ярзиндя мцяййян йахын бир шяхсля билликдя 
галмаьы нязярдя тутур. 

Проседур

Узун мцддятли эюрцш тяляби барядя яризя инзибати идаряйя 2 щяфтя яввял тягдим едилмялидир. Яризя иля 
бирликдя, мящкум иля эюрцшмяйя щазырланан шяхсляр инзибати шюбяйя мящкумла гощумлуьуну тясдиг 

едян сянядляр дя тягдим етмялидирляр.  

2 Узун мцддятли эюрцшляр иля ялагядар мясяляляр Эцръцстанын Мящкумлар Мяъяллясиня ясасян, Пробасйа вя Щцгуги йардым мясяляляри цзря 
назирин 2011-ъи илин 18 март тарихиндя верилян «Мящкумларла узун мцддятли эюрцш кечирмя гайдалары цзря» №42 ямриня мцвафиг шякилдя щялл олунур. 
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Разылыьын верилдийи тягдирдя мцяссися мцдцрц яризянин гябулундан сонра 2 щяфтя ярзиндя мящкума 
узун мцддятли эюрцш тяшкил етмялидир. Имтина щалында ися, яризяйи тягдим едян мящкума 10 эцн 

ярзиндя мотивляшдирилмиш сябяб билдирилмялидир.

Юдяниш – узун мцддятли эюрцшцн гиймяти 60 ларидир вя бу мябляь эюрцшдян бир эцн яввялки иш эцнц 
юдянилмялидир. 

Мящдудиййятсиз эюрцшляр

Мящкум мящдудлашдырылмадан эюрцшя биляр:

•	 Халг мцдафиячиси вя онун сялащиййятли нцмайяндяси иля;

•	 Вякил иля;

Вякил иля эюрцш мцдахилясиз вя сензурасыз кечирилмялидир. Мцяссися ямякдашлары эюрцшя визуал нязарят едя 
билярляр, лакин сющбятин динлянилмяси вя йазылмасы гадаьандыр. 

Халг мцдафиячиси вя онун сялащиййятли нцмайяндяси иля эюрцш конфиденсиал шякилдя, гулаг асма, визуал вя башга 
шякилдя нязарят едилмядян кечирилмялидир. 

Хариъи юлкя вятяндашы вя йахуд вятяндашлыьы олмайан шяхслярин ялавя зяманятляри

Башга бир юлкянин вятяндашы олан мящкум юз юлкясинин Консуллуг нцмайяндяси вя йахуд Эцръцстанда юз 
юлкясинин марагларыны горуйан дипломатик нцмайяндяси иля мящдудиййятсиз эюрцшмяк щцгугуна сащибдир.

Видео-эюрцш

Мящбусун щярщансы бир шяхсля видео-эюрцш кечирмяйя щаггы вар. Лакин, disiplin cəzaсынын гцввядя олдуьу 
заман, инзибати мящбуслуг заманы вя йахуд щябсханада мящбуса гаршы хцсуси шяртлярин тятбиг едилдийи дюврдя 
мящбусун видео-эюрцшдян истифадя етмя щаггы мящдудлашдырылыр.  
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Видео-эюрцш имканындан истифадя етмяйя щяр бир мящкумун щаггы вар, лакин, хцсуси иля аьын ъинайят тюрядян вя 
хцсуси иля тящлцкяли олан, шяхси характеристикасы, криминал авторитети, ъинайяти тюрядмясинин мотиви, вя йахуд ъяза 
мцяссисясиндя етдийи щярякятляр щябсханада йерляшянляря вя ятрафдакылара зяряр веря биляъяк шяхсляр цчцн 
видео-эюрцш гадаьан едилир. 

Гейд: Ъяза мцяссисясиндя видео-эюрцш мярщяля-мярщяля тяшкил олунур. 

Гиймяти – видео-эюрцшцн гиймяти 15 ларидир.

Мцяссисядян гыса мцддятли чыхыш.

Мцяссисядян гыса мцддятли чыхыш мцмкцндцр яэяр:

•	 Мящкума низам-инитизам ъязасы вя йахуд администрасийа щябси верилмяйибся;

•	 Аз аьырлыьы олан ъинайятя эюря верилян щябс ъязасынын цчдя бирини чякибся;

•	 Аьыр ъинайятя эюря верилян щябс ъязасынын йарысыны чякибся;

•	 Хцсуси иля аьыр ъинайятя эюря верилян щябс ъязасынын цчдя икисини чякибся.

Йары ачыг типли ъяза мцясисясиндя ъязасыны чякян мящкумун илдя ики дяфя щябсханадан гыса мцддят иля чыхмаг 
имканы вар. 

Мцяссисядян гыса мцддятли чыхыш мцмкцндцр яэяр:

•	 Мящкума низам-инитизам ъязасы вя йахуд администрасийа щябси верилмяйибся;

•	 Аз аьырлыьы олан ъинайятя эюря верилян щябс ъязасынын цчдя бирини чякибся;

•	 Аьыр ъинайятя эюря верилян щябс ъязасынын йарысыны чякибся;

•	 Хцсуси иля аьыр ъинайятя эюря верилян щябс ъязасынын цчдя икисини чякибся.

Гадын мящкумларын илдя ики дяфя, щамиля гадынларын вя 3 йашына гядяр ушаьы олан гадынларын илдя 3 дяфя ъяза 
мцяссисясиндян кянар чыхмаг щцгугундан истифадя етмяк щаггы вар. 
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Гыса чыхышын мцддяти 5 эцнц кечмямялидир, мящкумун йола сярф етдийи вахта да бу 5 эцня дахилдир. 

Мцяссисядян гыса мцддятли чыхыш мцмкцндцр яэяр:

•	 Мящкума низам-инитизам ъязасы вя йахуд администрасийа щябси верилмяйибся;

•	 Аз аьырлыьы олан ъинайятя эюря верилян щябс ъязасынын цчдя бирини чякибся;

•	 Аьыр ъинайятя эюря верилян щябс ъязасынын йарысыны чякибся;

•	 Хцсуси иля аьыр ъинайятя эюря верилян щябс ъязасынын цчдя икисини чякибся.

Гапалы типли ъяза мцяссисясиндя ъязасыны чякян мящкума ъяза мцяссисясиндян чыхмаг цчцн иъазяйи шюбя 
сядри верир. Еляъядя, яэяр мящкум баьлы типли ъяза мцяссисясиня бу сябяблярдян долайы йерляшдирилибся:

а) Тясярруфат хидмятиня дахил олдуьу цчцн;

б) Шяхси тящлцкясизлик сябябляриндян долайы;

в) Кечиъи инфексийа хястялийиня эюря.

Проседур

Мцяссисядян гыса мцддятли чыхышла ялагядар гярары шюбя сядри верир. Бунун цчцн мящкум, онун 
мцдафиячиси/гануни нцмайяндяси вя йахуд йахын гощуму шюбя сядриня мцраъият етмялидир. 

Мцраъиятдя гыса мцддятли чыхышын мотиви вя мящкумун галаъаьы йер эюстярилмялидир.  

Шюбя сядри мящкумун шяхсиййятини, аиля вязиййятини, мящкум тяряфиндян тюрядилян ъинайятин аьырлыьыны, галаъаьы 
йери вя мящкуму мцсбят вя йахуд мянфи тясвир едян диэяр ящямиййятли щаллары нязяря алыр. 

Шюбя сядри тямин етмя тядбири олараг, нювбяти тядбирляри бирбаша вя йа айры-айры щяйата кечиря биляр:             

a) Гиров – 2000 лари мябляьиндян аз олмасын;

b) Гиров – 2000 лари мябляьиндян аз олмасын;

c) Шяхси зяманят;

d) Електрон нязарят (мониторинг). 
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Мцяссисядян мцвяггяти олараг айрылмаг

Инзибати шюбя тяряфиндян хцсуси шяхси щаллардан долайы мящкума 3 эцн мцддяти иля ъяза чякмя мцяссисясиндян 
чыхмаг щаггы верилир, мясялян, мящкумун йахын гощумунун юлцмц вя йа аьыр хястялийи барядя арайыш дахил 
олдуьу заман.

Проседур

Ъяза мцяссисясиндян гыса мцддятли чыхыш иля ялагядар гярарлары мцяссися мцдцрц иля разылашараг, 
шюбя сядри верир. Бунун цчцн мящкум, онун мцдафиячиси\гануни нцмайяндяси вя йахуд йахын 

гощуму шюбя мцдцрцня мцраъият етмялидир. 

Мцраъиятдя гыса мцддятли чыхышын мотиви вя мящкумун о мцддят ярзиндя галдыьы йер эюстярилмялидир.

Гярар гябул олунан заман мящкумун шяхси характеристикасы вя онун тяряфиндян тюрядилян ъинайятин аьырлыьы 
нязяря алыныр. 

Мящкумун ъязаевиндян кянара чыхма мцддятинин горундуьу, цзяриня алынан ющдяликлярин виъданла йериня 
йетирилдийи тягдирдя гиров кими верилян мябляь 2 щяфтя ярзиндя верян шяхся эери гайтарылыр. 

Йазышма

Мящкумун юз хяръи иля истянилян сайда мяктуб алыб эюндярмяк щаггы вар.  Инзибати шюбя мящкумун тяляби иля 
ону йазы васитяляри вя каьыз иля тямин етмялидир. 

Администрасийасынын гярары иля, ъяза мцяссисясиня йерляшдирилян шяхся эялян корреспонденсийайы йохлайышдан 
кечирмяк олар.

Диггят! Мцяййян цнвана эюндярилян тяляб3 вя йахуд шикайят визуал нязарятя табе дейилдир.

3  Эцръцстан президенти, Эцръцстан парламентинин сядри, Эцръцстан парламентинин цзвц, мящкямя, Инсан Щцгуглары Авропа Мящкямяси, 
Эцръцстан Парламенти тяряфиндян ратификасийа едилмиш инсан щцгугларынын горунмасы сащясиндя бейнялхалг мцгавиля ясасында йаранан 
бейнялхалг тяшкилат, Эцръцстан Назирлийи, Шюбя, Эцръцстанын халг мцдафиячиси, вякили, прокурор 
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Ютцрмя пакетляри (яманятляр)

Мящкумун йахын гощумларына пакет эюндярмяйя щаггы вар, лакин диэяр шяхсляря – инзибати шюбянин иъазяси иля.   

Телефон сющбятляри

Гадын мящкумларын бир ай ярзиндя юз хяръи иля 4 дяфя – 15 дягигялик телефон сющбятиндян истифадя етмяк щаггы 
вар. Лакин стимул вермяк мягсяди иля, юз хяръи иля 1 ялавя 15 дягигялик эюрцш щаггы верилир.

Йары ачыг типли ъяза мцяссисясиня йерляшдирилян мящкумун 1 ай ярзиндя юз хяръи иля 3 дяфя телефон сющбятиндян 
истифадя етмяйя щаггы вар, щяр бир зянэин мцддяти – 15 дягигяйи кечмямялидир. Стимул олараг да, бир ай ярзиндя 
юз хяръи иля йеня ялавя 15 дягигялик телефон сющбяти имканы верилир; 

Гапалы типли ъяза мцяссисясиня мящкумун 1 ай ярзиндя юз хяръи иля 2 дяфя телефон сющбятиндян истифадя 
етмяйя щаггы вар, щяр бир зянэин мцддяти – 15 дягигяйи кечмямялидир. Стимул олараг да, бир ай ярзиндя юз хяръи 
иля йеня ялавя 15 дягигялик телефон сющбяти имканы верилир; 

Ъяза мцяссисясиндя (щябсханада) мящкумлар арасында телефон сющбятляри эерчякляшдирмяк гадаьандыр. 
Мящкумларын телефон сющбятляриня администрасийа тяряфиндян нязарят едилир. 

Шикайят

Мящкумун индивидуал еляъядя груп  адына шикайят дахил етмяк щаггы вар. Шикайят ъяза мцяссися мцдцрцня, 
Ищлас шюбяси сядриня, халг мцдафиячисиня, баш прокурора вя йахуд мящкумун фикриня ясасян, щярщансы бир 
башга органа йа да йцксяк вязифяли шяхся цнванлана биляр. Инзибати шюбя дахил олан шикайяти 48 саат ярзиндя 
цнванланан шяхся чатдырмалыдыр. 

Ъяза мцяссисясинин мцдцрц дахил олан шикайяти 5 эцн ярзиндя нязярдян кечирмялидир. Шюбя сядри шикайяти гябул 
етдикдян сонра 10 иш эцнц ярзиндя мцзакиря едир. Хцсуси щалларда шюбяляр шикайятин мцзакиря мцддятини 1 айа 
гядяр узада биляр вя бу барядя шикайятин мцяллифиня дярщал мялумат верилир. 
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Гейд! Шикайяти цнванландырдыглары шяхсин мцяйянляшдирилмяси вя диэяр техники мясялялярин щялли цчцн 
мящкум ъяза мцяссисясинин сосийал шюбясинин ямякдашы иля мяслящятляшмяк тялябини иряли сцря биляр. 

Низам-интизам, Мясулиййят вя Мотивасйа (стимул)

Мящкумун ющдяликляри:

•	 Эцръцстан ганунвериъилийиня мцвафиг олараг, щябс ъязасынын щяйата кечирилмяси цчцн йарадылан 
гайдалара вя шяраитляря табе олмалыдыр; 

•	 Цзяриня алдыьы ющдяликляри  вя инзибати шюбясинин гануни тяляблярини йериня йетирмялидир; 
•	 Мцяссисядяки гайдалары вя инзибати шюбянин гануни тяляблярини йериня йетирмялидир; 

•	 Шяхси щигиенасыны горумалыдыр, гейимлярини, аьларыны вя диэяр шяхси яшйаларыны вя мяишят яшйаларыны сялигя-
сящманда сахламалыдыр.  

Мящкум цчцн гадаьандыр:

•	 Санитар-щигиена нормаларыны позмаг;

•	 Йаньын тящлцкясизлийи гайдаларыны позмаг;

•	 Ъяза мцяссися ямякдашлары вя диэяр шяхсляря иш вязифясини йериня йетирмякдя мане олмаг вя 
мцгавимят эюстярмяк;

•	 Диэяр шяхслярин щяйаты\саьламлыьы цчцн тящлцкя йарадан вя онларын ляйагятиня хялял эятирян гясд 
щярякятляр етмяк;

•	 Мцяссися ямякдашларынын вя йахуд диэяр шяхслярин малына зяряр вермяк\мящв етмяк;

•	 Ъяза мцяссисяси тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш давраныш мящдудиййятлярини\сярщядляри иъазясиз 
кечмяк;
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•	 Инзибати шюбядян иъазя алмайараг, ъяза мцяссисяси яразисиндя хейир ялдя етмяк цчцн фяалиййят 
эюстярмяк;

•	 Мцяссися яразисиндя йерляшян ъищазларын\системлярин ишлямясиня инзибати шюбянин иъазяси олмадан 
гарышмаг, тикинти-биналарын дизайнляриня вя ишиня юзбашына дяйишикликляр ялавя етмяк;

•	 Ъяза мцяссисяси яразисиндя гадаьан олан яшйалары щазырламаг, сащиблик вя йа истифадя етмяк;
•	 Сяс салмаг вя йа мцяссисянин гайдаларыны позан вя нормал фяалиййятиня мане олан диэяр щярякятляр 

етмяк;

•	 Щярщансы бир мялуматы ганунсуз шякилдя камерадан камерайа чатдырмаг вя йа мцяссисядян кянара 
чыхардмаг; 

•	 Ъяза мцяссисяси гайдаларынын, мцяссисядя мцяййянляшдирилмиш эцнцн ъядвялини вя Эцръцстан 
ганунвериъилийи ясасында йарадылмыш диэяр нормалары позмаг.

Низам-интизам мясулиййяти

Ъяза мцяссисяси низамнамясини позан, гайдалара уймайан щярщансы бир щярякят цчцн ъяза мящкуму низам-
интизам мясулиййятиня ъялб олунаъаг. 

Низам-интизам позунтуларынын нятиъяси ъяза мящкумунун интизам мясулиййятиня ъялб едилмясидир. 

Низам-интизам юлчцляринин эюрцлмяси барядя гярар вермя щаггы мцяссися мцдцрцня вя йахуд диэяр сялащиййятли 
шяхся аиддир. Низам-интизам позунтусу цчцн верилян ъяза йол верилян позунтуйа пропорсионал олмалыдыр.  

Низам-интизам ъязаларынын нювляридир: 

o Уйары (хябярдарлыг);

o Тющмят;

o 6 ай мцддяти иля иш щаггынын мящдудлашдырылмасы;

o Истифадяси цчцн иъазя верилмиш яшйалардан истифадя етмяйи  6 ай мцддяти иля мящдудлашдырылмаг; 

o 6 дяфя мящкумун ютцрцъц пакетляри гябул етмясиня иъазя вермямяк;
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Щамиля гадынлара, аз йашлы ушагларын аналарына вя 65 йашы кечмиш мящкумлара гаршы 6 яй мцддятиня 
гядяр камера типли йашайыш сащясиня вя бир адамлыг камерайа йерляшдирилмя методларындан истифадя 
олунмур 

Мотивасийа (Стимул)

Нцмуняви давраныш вя фяалиййятиня ъидди мцнасибят эюстярдийи цчцн ъяза мцяссисясинин инзибати шюбяси ъяза 
мящкумуна ашаьыдакы формада стимул верир: 

o Тяшяккцр етмяк;

o Низам-интизам ъязасыны вахтындан яввял ляьв етмяк;

o Ялавя гыса эюрцш имканы вермяк; 

o Ъяза мцяссисясиндян кянара чыхмаг цчцн ялавя имкан вермяк;

o Шяхси телевизору вя радио иля истифадя етмяк имканы вермяк;

o Телефон сющбяти имканы йаратмаг

o Ялавя узун мцддятли эюрцш имканы вермяк. 

o Ялавя виде-эюрцш имканы вермяк

Мцяссисядян азад едилмя гайдалары вя ясаслары

Ъяза мящкуму ъяза мцяссисясиндян нювбяти щалларда азад едиля биляр:

o Ъязасыны чякдикдян сонра;

o Шярти олараг ъязасындан  вахтындан яввял азад олдуьу щалда;

o Ъязанын чякилмямиш щиссясинин даща асан формада ъяза иля явяз едилдийи щалда; 

o Мящкямя гярарынын гануни йол иля дяйишдирилдийи щалда;

o Амнистийа вя  явф заманы;

o Аьыр хястяликдян долайы, Эцръцстан ганунвериъилийиня мцвафиг шякилдя;

o Мящкямя тяряфиндян верилян гярарын щяйата кечирилмясинин тяхиря салындыьы щалда.



80

Ъяза мящкуму ъяза евиндян ъязанын битдийи эцндян бир эцн яввял чыхыр. Яэяр чыхыш эцнц байрам вя йахуд 
истиращят эцнцня дцшцрся, мящкум ондан яввялки иш эцнц азад едилир. Азад едилдийи заман мящкума ъяза 
евиндян азад олундуьу барядя сяняд верилир, щямчинин инзибати шюбядя сахланылан шяхси яшйалары гайтарылыр вя 
шяхси щесабына йыьылан мябляьдян истифадя щаггы верилир. 

Шярти иля вахтындан яввял азад едилмя вя ъязанын даща асан форма иля явяз едилмяси

Мящкумун ъяза евиндян шярти олараг, вахтындан яввял азад едилмяси вя ъязанын чякилмямиш щиссясинин даща 
асан ъяза формасы иля явяз едилмяси иля ялагядар мясялялярин мцзакирясини йерли шура щяйата кечирир. Йерли шура 
азйашлы мящкумларын вахтындан яввял азад едилмя мясялясини щяр цч айдан бир мцзакиря етмялидир. Шуранын 
мянфи гярары бир дяфялик мящкмядя  шикайят едиля биляр. 

Йерли шура гярар вердийи заман нювбяти щаллары нязяря алыр:

•	 Ъинайят нювцнц;
•	 Мящкумун давранышыны;

•	 Мящкумун кечмишини;

•	 Аиля шяраитини;

•	 Мящкумун шяхси характеристикасыны;

Гадынлар цчцн хцсуси, йары-ачыг типли вя баьлы типли ъяза мцяссисяляриня йерляшдирилян мящкумларын шярти 
иля вахтындан яввял ъяза мцяссисясиндян азад едилмяси цчцн чох ваъибдир ки, онлар:

•	 Аз аьырлыьы олан ъинайятя эюря чякиляъяк ъяза мцддятинин йарысыны чякмиш олмалыдыр;

•	 Аьыр ъинайят цчцн верилян щябс ъязасынын – цчдя-икисини чякмиш олмалыдыр;

•	 Хцсуси иля аьыр ъинайт цчцн верилян щябс ъязасынын – цчдя-дюрдцнц чякмиш олмалыдыр;

•	 Яввялъядян шярти иля вахтындан тез азад едилян шяхсин ъязасынын цчдя-икисини чякдикдян сонра шярти иля 
азад едилмяси гануну бу маддянин 5 щиссясиня ясасян, ляьв олунду;  

•	 Мящкумун мцддятсиз щябс ъязасындан шярти иля вахтындан тез азад едилмяси мцмкцндцр, яэяр о фактики 
олараг, 25 ил щябс ъязасы чякибся. 
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Мящкумларын хястялик вя йашлылыг сябяби иля Эцръцстан ганунвериъилийиня мцвафиг шякилдя азад едилдийи 
щаллар

Мящкумларын хястялик сябяби иля Эцръцстан ганунвериъилийиня мцвафиг шякилдя азад едилмяси барядя гярары 
комисийа4 гябул едир.

Проседур 

Комисийайа яризя иля мцраъият едя билмяк щаггы оланлар:

	Ъяза мящкуму;

	Мящкумун гануни нцмайяндяси;

	Мцяссися мцдцрц.

Яризяйя мящкумун хястялик тарихинин ксеро-копйасы вя мящкумун азад олунмасы барядя щякимин гярары ялавя 
едилмялидир.  

 

Ъяза мящкумунун азад олунмасына вя йахуд ъязасынын тяхиря салынмасына ясас верян  хястяликлярин 
сийащысы:

1. Туберкулйоз

2. Бədxasiyyət şişляр

3. Радиасийалы хястяликляр 

4. Ендокрин системи хястяликляри

5. Рuhi iğtişaşlar

6. Синир системи вя hissiyyat orqanlarы хястяликляри 

4 Эцръцстанын Ищлас, Пробасйа вя Щцгуги дястяк мясяляляри цзря назирлийин вя Эцръцстанын Ямяк, Сящиййя вя сосйал мцдафия назирликляринин 
бирэя комисийасы. 
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7. Ürək - damar системи xəstəlikləri 
8. Тяняффцс йолу органлары хястяликляри 

9. Həzm sistemi xəstəlikləri
10. Бюйряк хястяликляри

11. Сцмцк-язяля системи вя бирляшдириъи тохума хястяликляри 

12. Анатомик дефектляр

13. HİV / AİDS

14. Щематоложик хястяликляр

Гейд: Эцръцстанын Ямяк, Сящиййя вя Сосйал мцдафия назиринин 2003-ъц илин 27 март тарихиндя верилян 
№72/н ямриндя йухарыда садаланан хястяликлярин щансы конкрет формасы мящкумун азад олмасына ясас 
олдуьу ачыгланыр. 

Явф

Мящкумун явф едилдийи щалларда, о ъязадан гисмян азад олур вя йахуд ъязасы даща асан ъяза формасы иля явяз 
олунур.  

Явф цчцн мцраъиятляр президент администрасийасында гейдляшдирилир, явф комисийасы5 тяряфиндян мцзакиря олунур 
вя сон гярары президент верир. 

Явф мцраъиятинин эябулу имтина едилдийи щалда, комисийайа мцзакиря цчцн 6 айдан сонра йеня бир мцраъият 
тягдим едиля биляр. 

Мящкум президентя мцтляг мцраъият эюндярмялидир вя щямчинин нювьяти сянядляри тягдим етмялидир:

5 Явф комисийасына Эцръцстан парламентинин цзвляри, Эцръцстанын Халг Мцдафиячиси, Иътимаиятин нцмайяндяляри дахилдирляр.
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Тяляб олунан ясас сянядляр:

•	 Мцраъият
•	 Мящкямя гярарынын суряти, щямчинин йухары инстансийалар тяряфиндян мящкямя гярарына ъаваб олараг, 

верилян гярарларын суряти;
•	 Мящкумун саьламлыг вязиййяти барядя арайыш;
•	 Ъинайят нятиъясиндя ортайа чыхан зярярлярин тясвири;
•	 Мящкумун тяръцмеи-щалы вя аиля вязиййяти барядя билэиляр;
•	 Явф мягсяди иля даща яввял тягдим едилян мцраъиятляр вя онлара ъаваб олараг алынан сянядлярин суряти;
•	 Мящкумун явф едилмяси вя она гаршы амнистийа актынын щяйата кечирилмяси цчцн ясас олан эюстяриъиляр;
•	 Мящкумун мящкямяйя ъялб едилдийи барядя сяняд;
•	 Мящкумун шярти иля вахтындан яввял азад едилмяси вя ъязасынын чякилмямиш щиссясинин даща асан ъяза 

формасы иля явяз едилмяси барядя эюстяриъиляр;
•	 Мящкумун ъяза еви рящбярлийи тяряфиндян səciyyələndirilməsi. 

Тягсирляндирилян шяхсляр 

Тягсирляндирилян шяхсляр гайдайа мцвафиг олараг, бир адамлыг камерайа тяк йерляшдирилирляр.

Тягсирляндирилян шяхсляр, бязи истисна щаллардан башга, мящкумларла ейни  щцгуглардан истифадя едирляр.  

Мящз:

Тягсирляндирилян шяхсин щаггы йохдур ки:

• Юз хяръи иля йазышсын, мяктублар эюндярсин  (шикайятлярдян вя яризялярдян савайы);

• Телефон сющбяти щаггындан истифадя етсин;

• Гыса мцддятли эюрцш щаггындан истифадя етсин;

Йухарына садаланан щцгуглардан тягсирляндирилян шяхс садяъя мцстянтиг, прокурор вя йахуд мящкямя 
тяряфиндян верилян иъазядян сонра истифадя едя биляр. 
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Ялавяляр

Ялавя №1
Истифадяси вя сахланылмасы гадаьан олан яшйаларын, мящсулларын, маддялярин вя сянядлярин сийащысы6 

1. Вятяндаш дювриййясиндян чыхардылан яшйалар вя маддяляр. 
2. Одлу вя сойуг силащларын щяр нювц.
3. Няглиййат васитяляри.
4. Партлайыъы, зящярляйиъи вя  йаныъы маддяляр.
5. Пул, дяйярли яшйалар, гиймятли каьызлар.
6. Оптик ъищазлар.
7. Истихана шяраитини истяйян гида мящсуллары (кофе вя чайдан башга), майа вя шякяр.  
8. Алкогол ичкилярин щяр нювц, еляъядя пивя. 
9. Ятирляр, одеколонлар вя  спиртля щазырланан маддяляр.
10. Чохалдыъы апаратлар.
11. Бычаглар, диэяр ити вя уълу яшйалар, чакмаклар (papirosalışdıran).
12. Балталар, Чякичляр вя диэяр  алятляр.
13. Картлар.
14. Фотоапарат, фото материаллары, кимйяви маддяляр, видеокамералар.
15. Мобил телефонлар.
16. Щярщансы сянядляр (Мящкямя гярарларынын сурятляри, сахланылмаг цчцн тапшырылан пул вя дяйярли картлардан 

башга).
17. Топографик хяритяляр вя компаслар.
18. Билинмяйян нювлц ясэяр формасы эейимляри вя щямин форманын диэяр атрибутлары.
19. Рянэли гялямляр, бойалар, копйа каьызлары.

6 Эцръцстанын Ищлас, Пробасийа вя Щцгуги йардым мясяляляри цзря назиринин 2011-ъи илин 30 май тарихиндя верилян №97 ямри иля тясдигляниб. 



85

Ялавя №2

Сахланылмасына, истифадясиня вя маьазалардан алынмасына ганун иля иъазя верилян илкин истифадя 
яшйаларынын, щигиена васитяляринин вя диэяр яшйаларын  сийащысы7 

1. Тцтцн вя кибрит.

2. Эейимляр, папаг, айаггабы вя тягсирли шяхс цчцн айрылан йатаг яшйалары. 

3. Алт эейимляри (Исти вя садя).

4. Ъораблар, колготлар, отаг чустлары, идман эейими, саплар, ядйаллар, дясмаллар.

5. Туалет яшйалары (туалет вя мяишят сабыны, диш фырчасы, диш мяъуну, мазлар, сач дараьы вя сач атрибутлары).

6. Баш юртцляри, рейтузлар, кямярляр, бцстгалтерляр, бинт, щигиена пакетляри, сача тахыланлар, вазелин, памбыг, 
шампун, косметик яшйалар (гадынлар цчцн).

7. Эцзэц, бир дяфялик  цз гырхан (цлэцъ).

8. Пластмасдан щазырланмыш эюз ейнякляринин габы, сабын вя диш фырчасы габлары, йемяк габлары, стяканлан вя 
гашыглар.

9. Маса ойунлары, гумар картларындан башга.

10. Китаблар, дяфтярляр, почт зярфляри, мяктуб картлары, почт маркалары, садя гялямляр, автогялямляр, гара, эюй вя 
йясямян рянэли автогялямлярин милляри. 

11. Ядябиййат.

12. Фотошякилляр, фотоалбомлар.

13. Идман эейимляри.

14. Завод истещсалы електрик исидиъиляр. 

15. Бащалы олмайан мисдян щазырланмыш хачлар вя култ, дин  яшйалары.  

7 Эцръцстанын Ищлас, Пробасийа вя Щцгуги йардым мясяляляри цзря назиринин 2011-ъи илин 30 май тарихиндя верилян №97 ямри иля тясдигляниб.
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16. Ялил щасалары (дирякляри), аьаъ щасалары, протезляр, ялилляр цчцн тякярли отураъаглар (щяким иъазяси иля).

17. Телевизорлар, радйогябуледиъиляр.

18. Дярманлар (Щякимин иъазяси вя нязаряти алтында)

Гейд: Мящкум ютцрцъц пакетлярля эцзэц, бир дяфялик истифадя цчцн цз гырхан цлэцъ (бритва) ала билмяз. Щямчинин 
завод емалы електрик исидиъиляр, телевизорлар, радйогябуледиъи ъищазлар.  
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Ялавя №3

Эцръцстанын Ищлас, Пробасийа вя 

Щцгуги йардым мясяляляри цзря Назирлийинин 

вя  Эцръцстанын Ямяк, Сящиййя вя 

Сосийал мцдафия Назирлийнин бирэя

комиссийасына

Мящкум 
__________________________

                                                                                                                                                          (ады, 
сойады)

(И.Ш.-нин №
___ли

  мцяссисяси)

М ц р а ъ и я т 

(Хястялийи цъбатындан щябс ъязасындан азад едилмя барядя)

Сизя билдирмяк истяйирям ки, мяним, мящкум (ады, сойады), щаггымда (сизя сучлу гярары чыхардан мящкямяйи 
эюстярин) мящкямя сучлу гярары чыхартды, Эцръцстан Ъинайят Мяъяллясинин (Щансы ъинайятя эюря щябс ъязасы 
чякирсининз, маддянин нюмрясини вя щиссясини эюстярин) маддяси иля нязярдя тутулмуш ъинайятя эюря, ъяза тядбири 
олараг, мяня (щансы ъяза мцяссисясиндя вя нечя ил верилдийини гейд един) мцддяти иля азадлыгдан мящрум 
едилмя ъязасы верилди. Ъяза мцддятинин сайы (щансы вахтдан ъяза чякмяйя башладыьынызы, илини, айыны, эцнцнц 
гейд един) тарихиндян башлады. 
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Саьламлыг вязиййятим чох аьырды. (Саьламлыг вязиййятинизи тясвир един, сизи инъидян нядир, щяким тяряфиндян 
гойулан диагонозу гейд един)

Эцръцстан  Ищлас, Пробасийа вя Щцгуги йардым мясяляляри вя Эцръцстан Ямяк, Сящиййя вя Сосийал Мцдафия 
Назирляринин 2010-ъу илин 23 декабр тарихиндя вердикляри бирэя №179-№427ямрляря ясасян, Эцръцстан  Ищлас, 
Пробасийа вя Щцгуги йардым мясяляляри вя Эцръцстан Ямяк, Сящиййя вя Сосийал Мцдафия Назирликляринин даими 
бирэя комисийасы йарадылды.

Бу ямрин 2-ъи маддясиня ясасян, йарадылан комисийанын фяалиййяти «Ищлас Шюбяси департаментиндя сахланылан 
аьыр хястяликли мящкумларын саьламлыг вязиййятини юйрянмяк вя щямин мящкумлары хястялийиндян долайы щябс 
ъязасындан вахтындан яввял азад едилиб-едилмямяси барядя мцвафиг гярар вермяк мясяляляри иля ялагядар 
олаъаг». 

Йухарыда гейд олунанлардан иряли эяляряк, Эцръцстан Ямяк, Сящиййя вя Сосийал Мцдафия Назиринин 2003-
ъц илин 27 март тарихиндя верилян #72/н ямриня, Эцръцстан  Ищлас, Пробасийа вя Щцгуги йардым мясяляляри вя 
Эцръцстан Ямяк, Сящиййя вя Сосийал Мцдафия Назирляринин 2010-ъу илин 23 декабр тарихиндя вердикляри бирэя 
№179-№427ямрляриня, Эцръцстанын Ъинайят Мяъяллясинин 74-ъц маддясиня, Эцръцстаынн Просессуал Ъинайят 
Мяъяллясинин 284-ъц маддясиня, Эцръцстан ганунун «Азадлыгдан Мящрум етмя мяъялляси»-нин 39-ъу 
маддясиня мцвафиг олараг, мян, мящкум (ад, сойад) сиздян хащиш едирям, саьламлыг вязиййятими нязяря 
аласыныз вя мяни эеридя галан щябс ъязасы мцддятини чякмякдян азад едясиниз ки, саьламлыг вязиййятимя гайьы 
эюстяря билмя имканым олсун. 

Мярщямятиниз цчцн сизя яввялъядян тяшяккцрцмц билдирирям!

Щюрмятля,

Ады, Сойады

Имза

Тарих
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Ялавя №4

Эцръцстанын Ищлас, Пробасийа вя

 Щцгуги йардым мясяляляри цзря Назирлийинин

Йерли Шура сядриня

Мящкум 
__________________________

                                                                                                          (Ады, сойады)

(И.Ш-нин #
___ ъяза 

мцяссисясинин мящкуму)

М ц р а ъ и я т 

(Шярти иля вахтындан яввял азад едилмя барядя) 

Эцръцстан ганунвериъилийи ясасында, сизя мяним, мящкум  ---(ады, сойады)-----

-ин шярти иля вахтындан яввял азад едилмяси барядя мцраъият едирям. 

Сизя билдирирям ки, (щаггынызда гярар чыхардан мящкямяни гейд един) мящкямя ъинайят мяъяллясинин (щансы 
ъинайятя эюря щябс ъязасы чякирсиниз, маддянин щиссясини вя нюмрясини гейд един) маддяси иля нязярдя 
тутутлмуш ъинайятя эюря, щаггымда щябс ъязасы чыхартды вя ъяза тядбири олараг,(ъяза мцяссисясини вя алдыьыныз 
ъяза мцддятини гейд един) ил мцддяти иля азадлыгдан мящрум едилдим. 
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Ъяза мцддятимин сайы (щансы вахтдан ъяза чякмяйя башладыьынызы, илини, айыны, эцнцнц гейд един) тарихиндян 
башлады. 

Эцръцстан Ъинайят Мяъяллясинин 72-ъи маддяси, еляъядя «Азадлыгдан мящрум етмя» Мяъяллясинин 40-ъы 
маддяси мящкумун щябс ъязасындан шярти иля вахтындан яввял азад едилмясини нязярдя тутур. 

Сиздян хащиш едирям, нювбяти щаллары нязяря аласыныз (просесуал разылашманын гойулдуьуну тясвир един, истинтагла 
ямякдашлыг фактыны, етирафынызы,  шяхси характеристиканызы, саьламлыг вязиййятинизи, кичик йашлы ушагларыныз олдуьуну, 
иш габилиййяти олмайан аиля цзвляринизин олдуьуну, йахын гощумларынызын аьыр мадди вязиййятини, аиля шяраитинизи, 
ъяза евнин  инзибати шюбясинин ямякдашлары вя диэяр мящбусларла цнсиййятинизи, юз вязиййятинизи, юз фикирляринизи вя 
сизи мцсбят тяряфдян дяйярляндирмяйя имкан верян диэяр щаллары гейд един)

Бцтцн йухарыда гейд олунанлардан долайы, Эцръцстан Ъинайят Мяъяллясинин 72-ъи маддясинин ЫЫЫ щиссясинин «а» 
йарымбяндиня, «азадлыгдан мящрум етмя мяъяллясинин» 42-ъи маддясинин Ы щиссясиня вя Эцръцстан Ищлас, 
Пробасийа вя Щцгуги йардым мясяляляри цзря назиринин #151 ямри иля тясдиглянян Эцръцстан Ищлас, Пробасийа вя  
Щцгуги йардым мясяляляри цзря Назирлийинин Йерли Шурасынын типик ясаснамясинин 18-ъи маддясинин Ы щиссясиня 
ясасян, сиздян хащиш едирям, мцраъиятими нязяриниздян кечирясиниз вя мяним шярти иля вахтындан яввял щябс 
ъязасындан азад едилмям вя йахуд ъязамын даща йцнэцл ъяза формасы иля явяз едилмяси мясяляляри барядя 
мцсбят гярар верясиниз. 

Щюрмятля,

Адыныз вя Сойадыныз

Имза                                                                  Тарих: 



91

Ялавя №6

Эцръцстан президентиня
Мящкум --- (Ады сойады), 

Доьулуб --- (тарихи), 
Йерляшдирилиб ---

(Ъяза мцяссисясинин ады) Ъяза мцяссисясиня   

Явф барядя Мцраъият (Хащиш) 

Сизя билдирмяк истяйирям ки, Мящкямянин сучландырыъы гярары иля, ---- (тарихи) ъинайят мяъяллясинин ---- маддясиндя 
нязярдя тутулмуш ъинайятя эюря азадлыгдан мящрум едилдим. 

Сиздян хащиш едирям, Эцръцстанын «Азадлыгдан мящрум етмя» барядя ганунун 65-ъи маддяси вя Эцръцстан 
Ъинайят Мяъяллясинин 78-ъи маддясиня мцвафиг олараг, лейщимя явф акты щяйата кечирясиниз вя ----- (хащишин 
мащиййятини билдирин) мяни щябс ъязасындан азад едясиниз.  

Щюрмятля,

Мящкум -----                                                                                           Тарих

Мцраъиятя ялавя олунур:

•	 Ясасында щябс ъязасы чякдийиниз мящкямя гярарынын суряти;

•	 Саьламлыьыныз барядя арайыш;

•	 Мящкумлуг барядя арайыш;

•	 Ъяза евиндян верилян характеристика;

•	 Тюрятдийиниз ъинайят нятиъясиндя верилян зяряр;

•	 Тяръцмеи щалыныз вя аиля вязиййятиниз барядя мялумат;

•	 Щябс ъязасындан шярти иля вахтындан яввял азад олуб олмадыьыныз барядя арайыш.
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Ялавя №7

                                                                                        Ищлас Шюбяси сядриня

  Мящкум ______________

Ш и к а й я т

(Ъяза мцяссисяси ямякдашлары тяряфиндян эялян ганунсуз щярякятляр иля ялагядар)

Тарих:    ___________ 

Ганунсуз щярякятин мащиййяти: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Тяляб: ----------------------------------------------

Шащадын вя йахуд шащадларын кимлийи (Мювъуд олдуглары щалда) -------------------------------

Мящкум:                             (Имза)
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Վրաստանի  երիտասարդ   իրավաբանների ասոցիացիա 
Վրաստանի  ժողովրդական  պաշտպան 

 

 

Մեղադրյալների եւ  դատապարտյալների  իրավունքները 

(Կանանց հատուկ, կիսով բաց եւ փակ  տեսակի  հիմնարկություններում)

Թբիլիսի

2012
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Բրոշյուրը  պատրաստվել է  Վրաստանի երիտասարդ  իրավաբանների  ասոցիացիայի  եւ  Վրաստանի  
ժողովրդական  պաշտպանի  կողմից՝  համատեղ  նախագծի  շրջանակներում 

Նախագիծը  ֆինանսավորել են  Բաց  հասարակության հիմնադրամները 

Վրաստանի  
ժողովրդական  

պաշտպան

Խմբագիր՝
Տեխ. խմբագիր՝

Թարգմանիչ՝

Հրատարակության  
պատասխանատու՝

Խաթունա  Ղվիրալաշվիլի  
Իրակլի  Սվանիձե

Սուսաննա Խաչատրյան

Նաթիա  Իմնաձե
Նինո  Գոբրոնիձե

ბროშურაში ინფორმაცია მოცემულია 2012 წლის აპრილის მდგომარეობით

Բրոշյուրում  տեղեկատվությունը  տրված է 2012 թվականի  ապրիլի  դրությամբ
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Ներածություն

Ներկայացված բրոշյուրը  հատկացված է  դատապարտյալների համար,  ովքեր  դատարանի մեղադրական  
վճռով   պատիժը կրում են  կանանց  հատուկ, կիսով բաց եւ  փակ տեսակի հիմնարկություններում: 

Բրոշյուրում  տեսաբանված են այն հիմնական իրավունքները, որոնցից Վրաստանում  գործող  օրենսդրության 
համաձայն,  դատապարտյալները  օգտվում են  պատժա-կատարողական հիմնարկությունում  գտնվելիս, 
ինչպես նաեւ  չափորոշիչները,  որոնց  պետք է բավարարեն նման հիմնարկությունները:  Բրոշյուրը  
վերաբերում է  այնպիսի հարցերի, ինչպիսիք  են կենցաղային  պայմանները,  սնունդը, առողջությունը, 
կրթությունը եւ  աշխատանքը,  դիմումներ եւ  բողոքներ  ներկայացնելու  կարգը, խրախուսումը,  
կարգապահությունը, ազատման  հիմունքները: Վարչության  պարտավորությունների  հետ միասին, 
բրոշյուրում  տրված  են դատապարտյալի  վարքի  կանոնները: Բացի  դրանից,  բրոշյուրին  կցված են  
տարբեր տեսակի  դիմումի  նմուշներ,  որոնք կարող են  դատապարտյալին հարկավոր լինել: Բրոշյուրի  
վերջում  նույնպես  տրված է  տեղեկատվություն  մեղադրյալ  անչափահասի իրավունքների  վերաբերյալ: 

Բրոշյուրի վերջում  տրված է նաեւ տեղեկատվություն  մեղադրյալների իրավունքների  վերաբերյալ:

Մեղադրյալն  այն  անձն է, որի նկատմամբ  գոյություն ունի  հիմնավորված  ենթադրություն, որ նա  
կատարել է Վրաստանի Քրեական Օրենսդրությամբ  նախատեսված  հանցանք, թերեւս,  դատարանը  չի 
կայացրել  նրա նկատմամբ մեղադրական  վճիռ:  Մեղադրական  վճռի  կայացումից հետո  անձը  դառնում 
է  դատապարտյալ: 

Կիսով բաց տեսակի  հիմնարկությունն  առանձնահատուկ  պաշտպանված, զինված պաշտպանությամբ  
ապահովված, հատուկ  պաշտպանական արգելափակոցներով  շրջապատված հիմնարկություն է,  որտեղ 
ապահովված է  դատապարտյալների  մշտական հսկողությունը: Նշված  տեսակի   հիմնարկությունում  
դատապարտյալները  տեղավորված են  ընդհանուր  կացարաններում,  որտեղ նրանց  կամ այլ   անձանց  
անվտանգության  շահերից  ելնելով  եւ  հիմնարկության  կանոնադրույթի   պահանջների  պաշտպանության  
նպատակով,  կարելի է իրականացնել   տեսողական  կամ  էլեկտրոնային հսկողություն: Վարչությունը, 
բացի Վրաստանի օրենսդրությամբ  նախատեսված  դեպքերից, պարտավոր է զգուշացնել  մեղադրյալներին/
դատապարտյալներին ստուգման եւ հսկողության  տեխնիկական միջոցների կիրառման  վերաբերյալ: 
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Կիսով բաց տեսակի  հիմնարկությունում  դատապարտյալները կարող են անկախ  տեղաշարժվել 
հիմնարկության տարածքում, սակայն  գիշերվա  ժամերին դատապարտյալների տեղաշարժը ընդհանուր 
կացարանից դուրս արգելված է: 

Կանանց  հատուկ  հիմնարկությունը՝  հավասարեցված է կիսով բաց տեսակի հիմնարկությանը, բացի   
բացառություն ներկայացնող  դեպքերից: 

Փակ  տեսակի հիմնարկությունը  առանձնահատուկ պաշտպանված,  ինչպես զինված պաշտպանությամբ  
ապահովված, այնպես էլ ազդանշանային  համակարգով  սարքավորված,  հատուկ  պաշտպանական 
արգելափակոցներով շրջապատված հիմնարկություն է,  որտեղ ապահովված է  դատապարտյալների 
մշտական    հսկողությունը:  

Փակ տեսակի  հիմնարկությունում  դատապարտյալները  տեղավորված են  հատուկ  խցերում, որտեղ, նրանց 
կամ այլ անձանց  անվտանգության  շահերից  ելնելով եւ  հիմնարկության  կանոնադրույթի պահանջների  
պաշտպանության նպատակով,  կարող է իրականացվել տեսողական կամ  էլեկտրոնային  հսկողություն: 

Դատապարտյալների   կենցաղային  պայմանները 

Բնակելի   տարածք.

Այն պետք է  համապատասխանի  սանիտարա-հիգիենիկ  նորմերին եւ  ապահովի դատապարտյալի  
առողջության  պահպանումը:

Այն պետք է ունենա պատուհան, որը  ապահովի  բնական  լուսավորությունը  եւ  օդափոխությունը:

Տարածքը  պետք է  ապահովված լինի  ջեռուցմամբ: 

Դատապարտյալ  կանանց  համար այն չպետք է  լինի 3 քառ. մետրից  պակաս: 

Կիսով  բաց  տեսակի  ազատազրկման  հիմնարկությունում   տեղավորված  դատապարտյալների համար  
այն չպետք է  լինի  2 քառ.  մետրից  պակաս:
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Փակ  տեսակի  հիմնարկությունում  տեղավորված  դատապարտյալների  համար  այն չպետք է  լինի   2,5 
քառ. մետրից  պակաս: 

Անհրաժեշտության  դեպքում,   ազատազրկման  հիմնարկությունում  սարքավորվում է  հատուկ բաժանմունք 
հղի  կանանց  եւ  երեխաների  համար:  Մոր  միջնորդությամբ,  հոգաբարձության եւ   խնամակալության  
մարմինների  թույլտվությամբ եւ  վարչության  համաձայնությամբ,  կարելի է   մոր  եւ  մինչեւ 3 տարեկան  
երեխայի համար ստեղծել միասին  բնակության  պայմաններ: 

Հիգիենա.

Դատապարտյալը պետք է հնարավորություն ունենա բավարարելու  բնական  ֆիզիոլոգիական  պահանջները  
եւ  պահպանելու  անձնական  հիգիենան առանց  պատիվը եւ  արժանապատվությունը  վարկաբեկելու:  

Դատապարտյալը  պետք է ապահովված լինի շաբաթական երկու անգամ ցնցուղ  ընդունելու եւ առնվազն 
ամիսը մեկ անգամ վարսավիրանոցային ծառայությունից օգտվելու հնարավորությամբ:  

Վարչությանն արգելվում է  պահանջել  դատապարտյալից  մազերը լրիվությամբ  սափրել,  եթե  գոյություն  
չունի բժշկի   պահանջ կամ  հիգիենիկ անհրաժեշտություն: 

Դատապարտյալն  անձնական   օգտագործման  համար  պետք է  ունենա  մահիճ եւ  սպիտակեղեն, որը  
նրան պետք է փոխանցվի մաքուր եւ  անվնաս վիճակում: Վարչությունը պետք է ապահովի սպիտակեղենի  
մաքրությունը: 

Այն դեպքում, եթե դատապարտյալը չունի անձնական հագուստ, վարչությունն ապահովում է  նրան 
սեզոնին  համապատասխան հատուկ  հագուստով, որն  իր  ձեւով չպետք է  վարկաբեկի  մարդու 
արժանապատվությունը: Անհրաժեշտության դեպքում  նրան տրվում է աշխատանքային հագուստ:  

Սնունդ 

Դատապարտյալը  պետք է  ապահովված  լինի ամենօրյա  երեք անգամվա  սննդով:  Սնունդը  պետք է  
պարունակի  մարդու  կյանքի եւ  առողջության  համար  անհրաժեշտ  բաղադրիչներ: 
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Դատապարտյալն  անսահմանափակ  քանակությամբ պետք է  ունենա    խմելու մաքուր ջուր: 

Դատապարտյալն  իրավունք  ունի հավելյալ, 500 լարիի  սահմաններում,  ձեռք  բերել  սննդամթերք  
հիմնարկությանը  կից  գործող խանութում կամ  ստանալ  ծանրոցով, պատժա-կատարողական  
հիմնարկության  նախագահի  հատուկ  հրամանում  տրված  ցանկի  շրջանակներում: 

Դիտողություն. Արգելված  է դատապարտյալին պատժելու նպատակով կրճատել   սննդի  
կալորիականությունը: 

Սննդամթերքի ստացում 

Դատապարտյալն  իրավունք  ունի  ծանրոցի  տեսքով ստանալ  հավելյալ  սննդամթերք  եւ  առաջնային  
գործածության  առարկաներ,  սակայն դրա  համար  անհրաժեշտ է   պատժա-կատարողական  
դեպարտամենտի  նախագահի  թույլտվությունը:  

Առողջություն

Ազատազրկման հիմնարկություն  հասնելուն  պես  դատապարտյալն անցնում է  բժշկական  ստուգում,  
ինչի մասին  կազմվում է տեղեկանք, որը պահվում է  դատապարտյալի  անձնական գործում: 

Դատապարտյալի  առողջական  վիճակը  ստուգվում է  տարեկան  գոնե  մեկ անգամ: 

Հիմնարկության  բժշկական բաժանմունքը դատապարտյալին  ապահովում է նրա համար  անհրաժեշտ   
հետազոտություններով  եւ  բուժմամբ: Դատապարտյալը    կարող է  հավելյալ դեղորայք  ձեռք բերել  
հիմնարկությանը  կից  գործող  դեղատանը:

Դատապարտյալը  կարող է  սեփական  միջոցներով հրավիրել  անձնական  բժիշկ, դրա  համար  նա  կամ 
նրա   վստահված անձը  գրավոր  պետք է  դիմի  պատժա-կատարողական  նախարարության  բժշկական  
դեպարտամենտի  պետին: Դեպարտամենտի  պետի  մերժումը պետք է լինի  պատշաճորեն  հիմնավորված:  
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Բուժում  հիմնարկությունից  դուրս

Դատապարտյալին ախտաբանական հետազոտությունների կամ/եւ  բուժման  նպատակով  կարող  են  
տեղափոխել. 

– Դատապարտյալների եւ  մեղադրյալների  բուժման հիմնարկություն, 
– Տուբերկուլյոզով  տառապող  դատապարտյալների բուժական  հիմնարկություն
– ընդհանուր  պրոֆիլի հիվանդանոց 

Դրա  համար  անհրաժեշտ է. բժշկական  դեպարտամենտի  պետի  որոշումը,  որն ընդունվում է   
հիմնարկության  բժշկի  միջնորդության հիման վրա:

Կանանց կալանքի եւ  կիսով  բաց  ազատազրկման  խառը տիպի  հիմնարկությունում  տեղավորված  
դատապարտյալներին  դատապարտյալների եւ  մեղադրալների  բուժական հիմնարկություն  կարելի է 
տեղափոխել միայն  հետազոտություն  անցկացնելու  նպատակով:   

Դատապարտյալի  կրթությունը  եւ  աշխատանքը

Կրթությունը

Պարտադիր  է դատապարտյալներին տալ  նախնական եւ բազային  կրթություն: 

Դատապարտյալներն իրավունք ունեն  ստանալու ընդհանուր եւ մասնագիտական կրթություն, դրա համար  
հիմնարկության  վարչությունը  պարտավոր է  ստեղծել  համապատասխան պայմաններ:   

Դատապարտյալի համար,  որը  չի  տիրապետում  Վրաստանի  պետական  լեզվին,  պետք է   ստեղծվեն  
պայմաններ  այն  տիրապետելու  համար: 
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Վարչություւնը  պարտավոր  է.

Հիմնարկությունում  ստեղծել գրադարան,  որտեղ պետք է  լինի  ինչպես  կրթական  գրականություն,  այնպես  
էլ  դատապարտյալներին հասկանալի  լեզվով ազատազրկման   մասին  Վրաստանի եւ  միջազգային  
օրենսդրությունը: 

Աշխատանք

Դատապարտյալին աշխատանքի մեջ  ընդգրկումը, որպես օրենք,  կատարվում է  ազատազրկման  
հիմնարկության  տարածքի վրա: Դատապարտյալի աշխատանքային  զբաղվածությունը  հնարավոր է նաեւ  
հիմնարկության  տարածքի վրա  գոյություն ունեցող  պետական կամ  ոչպետական  հիմնարկությունում: 

Դատապարտյալներին աշխատավարձ  փոխանցվում է  անձնական բանկային  հաշվի վրա: 

Դատապարտյալն իրավասու է  նշված գումարը, ըստ իր  հայեցողության,  ուղարկել  մոտ  բարեկամներին  
կամ իրեն ցանկալի  այլ անձանց:

Հնարավոր է, որ դատապարտյալն  աշխատի հիմնարկությունից դուրս, թերեւս միայն  բացառիկ դեպքերում: 

Հիմնարկությունից դուրս  աշխատանքի  կարգը  կազմում եւ  սահմանում է  պատժա-կատարողական, 
պրոբացիայի եւ  իրավաբանական օգնության հարցերով նախարարը: 

Արտաքին աշխարհի հետ  կապի  տեսակները 

Արտաքին աշխարհի հետ  կապի  տեսակներն են.  կարճատեւ  ժամադրությունը,  երկարատեւ 
ժամադրոթյունը, կարճատեւ բացակայությունը, հիմնարկությունը  ժամանակավորապես  թողնելը, 
գրագրությունը, տեսաժամադրությունը: - es aris  sityva vidiopaimani, aq davumate.
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Կարճատեւ ժամադրություն 

Կանանց  հատուկ  հիմնարկությունում  տեղավորված դատապարտյալն իրավունք ունի 1 ամսվա  ընթացքում 
ունենալ  3 կարճատեւ ժամադրություն: 

Կիսով բաց տեսակի  հիմնարկությունում  տեղավորված դատապարտյալն իրավունք ունի  ունենալ   2 
կարճատեւ ժամադրություն 1 ամսվա ընթացքում, իսկ խրախուսման նպատակով՝  ամսեկան  1 հավելյալ 
կարճատեւ  ժամադրություն: 

Փակ տեսակի  հիմնարկությունում  տեղավորված դատապարտյալն իրավունք ունի  1 ամսվա ընթացքում  
ունենալ  1 կարճատեւ  ժամադրություն, իսկ  խրախուսման ձեւով՝ ամսեկան 1 հավելյալ  կարճատեւ  
ժամադրություն: 

Կարճատեւ  ժամադրությունն ի  նկատի ունի  դատապարտյալի  հանդիպում  իր  մոտ  բարեկամների եւ  այլ 
անձանց1 հետ  մեկից  մինչեւ երկու  ժամ ժամկետով:  

Կարճատեւ  ժամադրությունը, բացի Վրաստանի օրենսդրությամբ նախատեսված  դեպքերից, ընթանում 
է  վարչական ներկայացուցչի միայն տեսողական  հսկողությամբ: Հսկողությունը պետք է իրականացվի 
առանց  դատապարտյալի  հարգանքն ու  արժանապատվությունը  վարկաբեկելու:  

Ընթացակարգ

Կարճատեւ ժամադրության պահանջի  վերաբերյալ  վարչությունը  գրավոր պետք է  
տեղեկացված լինի  5 օրով շուտ: 

Վարչությունը  կարճատեւ ժամադրություն  պահանջելու  վերաբերյալ  հայտ  ընդունելուց  5 

1 (որդին,  ամուսինը,  ծնողը  (որդեգրողը),   որդեգիրը եւ  նրա  սերունդը,   թոռը,  քույրը, եղբայրը, քրոջորդին, եղբորորդին եւ  նրանց  
զավակները, տատը եւ  պապը, տատի  հայր-մայրը եւ պապի  հայր-մայրը  (ինչպես  մոր,  այնպես  էլ  հոր  կողմից),  մոր եղբայրը, 
հոր եղբայրը, մորաքույրը, հորաքույրը, հորեղբոր  որդին, մորաքրոջ  որդին եւ հորաքրոջ որդին, ինչպես  նաեւ  այն անձը, ում  հետ  
ապրում եւ  վարում էր  ընդհանուր  տնտեսություն վերջին  2  տարվա  ընթացքում մինչեւ  կալանքի/ազատազրկման  հիմնարկություն   
ընկնելը) 
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օրից ոչ ուշ ապահովում է  կարճատեւ ժամադրության  կազմակերպումը: Եթե գոյություն ունի 
ժամադրությունը մերժելու  մոտիվացված հիմք,  դիմողին  այդ մասին պետք է  տեղեկացնել 

դիմումը մտցնելու  օրն եւեթ: 

Ուշադրություն.  Մեղադրյալին, իր գրավոր  խնդրանքի հիման վրա,  կարելի է  կարճատեւ 
ժամադրությունը փոխարինել հեռախոսազրույցով:

Երկարատեւ  ժամադրություն2

Կին դատապարտյալն  իրավունք ունի, 1  տարվա ընթացքում ունենալ 2 երկարատեւ ժամադրություն, իսկ 
խրախուսման  ձեւով՝ տարեկան 2 հավելյալ  երկարատեւ ժամադրություն: 

Կիսով բաց  տեսակի  հիմնարկությունում տեղավորված  դատապարտյալն իրավունք ունի 1 տարվա 
ընթացքում ունենալ 2 երկարատեւ ժամադրություն, իսկ խրախուսման ձեւով՝ տարեկան  2 հավելյալ 
երկարատեւ ժամադրություն:

Երկարատեւ ժամադրություն չի տրվում փակ տեսակի  հիմնարկությունում գտնվող դատապարտյալին, 
բացի  անժամկետ  ազատազրկված դատապարտյալից, ինչպես նաեւ  այն  դատապարտյալին, որը  գտնվում 
է կարանտինային  ռեժիմում, ստանձնել է  կարգապահական  պատասխանատվություն կամ/եւ   սահմանվել 
է  վարչական  կալանք: 

Անժամկետ ազատազրկման դատապարտյալին, նրա գրավոր խնդրանքի հիման վրա,  կարելի է տալ  
երկարատեւ ժամադրության իրավունք:  

Անժամկետ  ազատազրկման դատապարտյալը,  որը  պատիժը կրում է  փակ տեսակի ազատազրկման  

2 Երկարատեւ  ժամադրությունների  հետ  կապված հարցերը  կարգավորվում են Վրաստանի  ձերբակալության  օրենսդրությամբ եւ 
Վրաստանի պատժա-կատարողական, պրոբացիայի եւ իրավաբանական օգնության հարցերով նախարարի 2011 թվականի մարտի 
18-ի № 42 հրամանով «Դատապարտյալների հետ  երկարատեւ  ժամադրության  իրականացման  կարգի մասին»



103

հիմնարկությունում, իրավունք ունի ունենալ 1 տարվա  ընթացքում 2 երկարատեւ  ժամադրություն, իսկ  
խրախուսման ձեւով՝ տարեկան 2 հավելյալ երկարատեւ ժամադրություն: 

Երկարատեւ  ժամադրությունը ենթադրում է դատապարտյալին՝  որոշված  անձանց  հետ միասին, 
հիմնարկության  տարածքում, դրա համար  հատուկ   առանձնացված  սենյակում, ապրել առավելագույնս 
24 ժամ: 

Ընթացակարգ

Երկարատեւ  պայմանի  պահանջի  վերաբերյալ  դիմում  վարչությանը պետք է ներկայացվի  2  
շաբաթ  շուտ: Դիմումի հետ  միասին անձինք,  ովքեր  մտադիր են  հանդիպել դատապարտյալի 

հետ,  վարչությանը  պետք է ներկայացնեն  ազգակցությունը  հաստատող  փաստաթուղթ:  

Համաձայնության  դեպքում,  հիմնարկության  տնօրենը  պետք է ապահովի  երկարատեւ  ժամադրությունը 
դիմումն  ընդունելուց  2 շաբաթից  ոչ  ուշ: Մերժման դեպքում, դիմողին  մոտիվացման  հիմքը պետք է  
տեղեկացվի  10 օրվա  ժամկետում:   

Վճարը՝ երկարատեւ  ժամադրության  արժեքն է 60 լարի, որի  վճարումը պետք  է  կատարվի  
ժամադրության նախորդ աշխատանքային օրը: 

Անսահմանափակ հանդիպումներ 

Դատապարտյալն իրավունք  ունի  անսահմանափակ  հանդիպել.
•	 Ժողովրդական  պաշտպանին  կամ  նրա  լիազորի հետ, 
•	 Փաստաբանի հետ 

Փաստաբանի հետ  հանդիպումը  տեղի է  ունենում առանց  որեւէ միջամտության  եւ  գրաքննության: 
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Հիմնարկության  աշխատակիցները  կարող են  հանդիպումը  տեսողական  զննել,  անթույլատրելի է  զրույցը   
ունկնդրել եւ  ձայնագրել: 

Ժողովրդական  պաշտպանի  կամ նրա  լիազորի  հետ  հանդիպումը գաղտնի է եւ  պետք է  իրականանա 
առանց  տեսողական  զննման,  ունկնդրման  եւ  ցանկացած  այլ  տեսակի վերահսկողության: 

Օտար երկրի  եւ քաղաքացիություն  չունեցող  անձանց  հավելյալ  երաշխիքները 

Դատապարտյալը,  որն  օտար  երկրի քաղաքացի է,  իրավունք  ունի,  անսահմանափակորեն  հանդիպել  իր  
երկրի  հյուպատոսության ներկայացուցչին  կամ  այն  երկրի  իրավասու  դիվանագիտական  ներկայացուցչին,  
որը  Վրաստանում  համատեղում է իր  երկրի  շահերի  պաշտպանությունը: 

Տեսաժամադրություն

Դատապարտյալն իրավունք  ունի  օգտվել տեսաժամադրությունից  ցանկացած անձի հետ: 
Դատապարտյալի՝  տեսաժամադրությունից  օգտվելու  իրավունքը սահմանափակվում է  կարգապահության   
պատասխանատվության  գործողության, վարչական կալանքի  կամ  ազատազրկման հիմնարկությունում 
առանձնահատուկ  պայմաններ  մտցնելու  ժամանակաշրջանում: 

Արժողությունը – տեսաժամադրության   արժեքն է  15 լարի:

Տեսաժամադրությունից օգտվելու  իրավունք ունի  ամեն դատապարտյալ, բացի առանձնահատուկ  ծանր 
հանցագործության  համար դատապարտվածից  եւ առանձնահատուկ վտանգավոր  անձանցից, որոնց  
անձնական  հատկանիշները, քրեական հեղինակությունը, հանցանք գործելու  մոտիվը, առաջացած 
արդարությանը  հակադրվող  հետեվանքները կամ ազատազրկման  հիմնարկությունում  դրսեւորած  
վարքը  նշանակալի  վտանգ  են  ստեղծում ազատազրկման  հիմնարկությանը եւ  դրա շուրջը  գտնվողների 
անվտանգությանը: 
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Դիտողություն.  Հիմնարկությունում  տեսաժամադրության կազմակերպումն  իրականացվում է  փուլ առ 
փուլ:   

Հիմնարկությունից  կարճատեւ դուրս գալ

Հիմնարկությունից  կարճատեւ  դուրս  գալ   հնարավոր  է, եթե.
•	 դատապարտյալի  նկատմամբ  չի  գործում  կարգապահական պատիժ  կամ  վարչական  կալանք,

եւ
•	 Կրել  է.

•	 Նվազ  ծանր  հանցագործության  համար  ազատազրկման ժամկետի առնվազն  մեկ երրորդը,
•	 Ծանր հանցագործության համար  ազատազրկման ժամկետի  առնվազն  կեսը,
•	 Առանձնապես  ծանր  հանցագործության  համար  ազատազրկման  ժամկետի  առնվազն երկու  

երրորդը:

Դատապարտյալը, ով պատիժը կրում է կիսով բաց տեսակի հիմնարկությունում, իրավունք ունի, տարեկան 
երկու անգամ  օգտվել  ազատազրկման հիմնարկությունից  կարճատեւ դուրս  գալու  իրավունքից: 

Հիմնարկությունից  կարճատեւ դուրս գալ հնարավոր է, եթե՝
•	 Դատապարտյալի նկատմամբ չի գործում  կարգապահական պատասխանատվություն կամ 

վարչական կալանք 
Եւ
              Կրել է՝

•	 Նվազ  ծանր հանգացործության  համար  պատասխանատվության պատժի՝ ազատազրկման  
ժամկետի  առնվազն  կեսը,

•	 Ծանր հանցագործության  համար պատասխանատվության  պատժի՝ ազատազրկման ժամկետի  
առնվազն երկու երրորդը, 
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•	 Առանձնապես ծանր հանցագործության համար պատասխանատվության պատժի՝ 
ազատազրկման  ժամկետի  առնվազն  երեք չորրորդը:

Կին դատապարտյալներն իրավունք ունեն  տարեկան 2-անգամ, իսկ հղի կանայք եւ մինչեւ 3 տարեկան  
երեխաների  մայրերը՝ տարեկան երեք անգամ  օգտվել հիմնարկությունից կարճատեւ դուրս գալու  
իրավունքից: Կարճատեւ  դուրս գալու  տեւողությունը  չպետք է գերազանցի 5 օրվան,  որի մեջ  մտնում է 
նաեւ դատապարտյալի  մինչեւ  նշանակման  վայր  ուղեւորության  ժամանակը: 

Հիմնարկությունից  կարճատեւ  դուրս  գալ   հնարավոր  է, եթե.
•	 դատապարտյալի  նկատմամբ  չի  գործում  կարգապահական պատիժ  կամ  վարչական  կալանք,

եւ
•	 Կրել  է.

•	 Նվազ  ծանր  հանցագործության  համար  պատասխանատվության  պատժի՝ ազատազրկման 
ժամկետի առնվազն  կեսը,

•	 Ծանր հանցագործության համար պատասխանատվության  պատժի՝   ազատազրկման 
ժամկետի  առնվազն  երկու երրորդը,

•	 Առանձնապես  ծանր  հանցագործության  համար  պատասխանատվության պատժի՝ 
ազատազրկման  ժամկետի  առնվազն երեք  քառորդը: 

Դատապարտյալին, ով պատիժը կրում է փակ տեսակի հիմնարկությունում, հիմնարկությունից  կարճատեւ 
դուրս գալու  իրավունք  տալիս է  դեպարտամենտի  նախագահը, դրա հետ միասին, եթե դատապարտյալը  
փակ տեսակի  հիմնարկությունում  տեղավորված է. 

ա) Տնտեսական  ծառայությունում  հաշվեգրման    պատճառով,

բ) անձնական անվտանգության  նպատակներից ելնելով,

գ) վարակիչ  ինֆեկցիոն հիվանդությունների պատճառով: 
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Հիմնարկությունից  կարճատեւ դուրս  գալու   կապակցությամբ  որոշումն ընդունում 
է  դեպարտամենտի  նախագահը: Դրա  համար  անհրաժեշտ է  դատապարտյալը,  նրա  
պաշտպանը/օրինական  ներկայացուցիչը կամ  մոտ բարեկամը միջնորդությամբ  դիմի 

դեպարտամենտի  նախագահին: Միջնորդությունում  պետք է  նշվի  կարճատեւ  դուրս  գալու  
մոտիվը  եւ  տեղը,  որտեղ  դատապարտյալը  պետք է  անցկացնի  այդ  ժամանակամիջոցը: 

Դեպարտամենտի  նախագահը  ի նկատի է  առնում  դատապարտյալի  անձնավորությունը,  ընտանեկան 
վիճակը,  դատապարտյալի  կողմից  կատարված հանցանքի  ծանրությունը,  հանցագործության վայրը,  այլ 
կարեւոր  հանգամանքներ,  որոնք դատապարտյալին բնութագրում  են  դրական կամ  բացասական: 

Ապահովագրական  միջոցառման  տեսքով  դեպարտամենտի  նախագահը  կարող է  կիրառել  հետեւյալ  
միջոցառումները  միասին  կամ  առանձին-առանձին. 

ա) գրավադրություն – առնվազն  2000 լարիի,

բ) անձնական պատասխանատվություն,

գ) էլեկտրոնային  վերահսկողության (մոնիտորինգի)  հնարավորություն: 

Հիմնարկությունից  ժամանակավոր  բացակայություն 

Վարչությունը  կարող է  իրավունք  տալ  դատապարտյալին, առանձնահատուկ, անձնական հանգամանքների 
հետ կապված, ժամանակավորապես, 3 օրից  ոչ  ավելի, թողնել  ազատազրկման  հիմնարկությունը, եթե  
ստացվել է  տեղեկություն  նրա  մոտ  բարեկամի  մահվան կամ  կյանքի համար  վտանգավոր   հիվանդության 
վերաբերյալ: 
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Հիմնարկությունը  կարճատեւ թողնելու  կապակցությամբ  որոշումն  ընդունում է  
դեպարտամենտի  նախագահը հիմնարկության  տնօրենի  ներկայացման  հիման վրա:  Դրա  

համար  անհրաժեշտ է դատապարտյալը,  նրա  պաշտպանը/օրինական ներկայացուցիչը կամ  
մոտ  բարեկամը   միջնորդությամբ  դիմի  դեպարտամենտի  նախագահին:  

Միջնորդության մեջ  պետք է  նշվի  կարճատեւ բացակայության  մոտիվը  եւ  տեղը,  որտեղ  դատապարտյալը  
պետք է  անցկացնի  այդ  ժամանակաշրջանը: 

Որոշում  ընդունելու  ժամանակ  ի  նկատի է առնվում  դատապարտյալի  անձնավորությունը  եւ   նրա  
կողմից  կատարված  հանցանքի  ծանրությունը: 

Դատապարտյալի՝  ազատազրկման  հիմնարկությունից  կարճատեւ դուրս գալու  ժամկետը պաշտպանելու,  
ստանձնած  պարտականությունները  ճիշտ եւ  բարեխղճորեն  կատարելու  դեպքում  գրավի  տեսքով  
մտցված  դրամական  գումարը  2 շաբաթվա  ժամկետում  կվերադառնա  այն  մտցնողին:   

Գրագրություն 

Դատապարտյալն իրավունք ունի  անսահմանափակ  թվով  ուղարկել  եւ  ստանալ  նամակներ  սեփական  
ծախսով: Վարչությունը  պարտավոր  է,  պահանջի  դեպքում, դատապարտյալին  ապահովել   գրելու   
միջոցներով  եւ  թղթով:  

Վարչության որոշմամբ  կարող է  ստուգվել  ազատազրկման  հիմնարկությունում  գտնվող  դատապարտյալի  
թղթակցությունը:
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Ուշադրություն: Տեսողական (արտաքին) ստուգման ենթակա  չէ որոշված հասցեատերերին3 ուղարկված  
պահանջը եւ  բողոքը: 

Ծանրոցներ  

Դատապարտյալն  իրավունք  ունի ստանալ կամ  ուղարկել  ծանրոց  առաքում մոտ  բարեկամներին,  իսկ  
վարչության  թույլտվությամբ՝  այլ անձանց: 

Հեռախոսազրույցներ 

Կին դատապարտյալն իրավունք  ունի 1 ամսվա ընթացքում  սեփական ծախսով  ունենալ 4 հեռախոսազրույց, 
յուրաքանչյուրը՝ 15 րոպեից  ոչ  ավելի, իսկ  խրախուսման ձեւով, սեփական ծախսով՝ ամսեկան 1 հավելյալ  
հեռախոսազրույց՝ 15 րոպեից ոչ  ավելի: 

Կիսով բաց տեսակի ազատազրկման հիմնարկությունում տեղավորված  դատապարտյալն իրավունք 
ունի 1 ամսվա ընթացքում  սեփական ծախսով ունենալ 3 հեռախոսազրույց, յուրաքանչյուրը՝ 15 րոպեից ոչ 
ավելի, իսկ  խրախուսման  ձեւով, սեփական ծախսով՝ ամսեկան 1 հավելյալ հեռախոսազրույց՝ 15 րոպեից 
ոչ ավելի:   

Փակ տեսակի ազատազրկման հիմնարկությունում տեղավորված  դատապարտյալն իրավունք ունի 1 
ամսվա ընթացքում  սեփական ծախսով ունենալ 2 հեռախոսազրույց, յուրաքանչյուրը՝ 15 րոպեից ոչ ավելի, 
իսկ  խրախուսման  ձեւով, սեփական ծախսով՝ ամսեկան 1 հավելյալ հեռախոսազրույց՝ 15 րոպեից ոչ ավելի:   

3  Վրաստանի նախագահը, Վրաստանի  խորհրդարանի նախագահը, Վրաստանի  խորհրդարանի  անդամը,  դատարանը,  մարդու  
իրավունքների Եվրոպայի  դատարանը,  միջազգային  կազմակերպությունը,  որը  ստեղծված է  Վրաստանի  խորհրդարանի  
կողմից վավերացված մարդու  իրավունքների  պաշտպանության  ոլորտի  միջազգային  պայմանագրերի  հիման վրա, Վրաստանի  
նախարարությունը,  դեպարտամենտը, Վրաստանի  ժողովրդական  պաշտպանը,  պաշտպանը, դատախազը
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Արգելված է  ազատազրկման հիմնարկությունում տեղավորված  դատապարտյալների  միջեւ հեռախոսային 
զրույցը: Դատապարտյալի հեռախոսազրույցն իրականացվում է  վարչության վերահսկողությամբ:

Բողոք

Դատապարտյալն  իրավունք  ունի բողոք մտցնել  ինչպես  անհատապես,  այնպես  էլ  խմբովի:  Բողոքի 
հասցեատերը  կարող է  լինել  հիմնարկության  տնօրենը, պատժա-կատարողական  դեպարտամենտի  
նախագահը,  ժողովրդական  պաշտպանը,  գլխավոր դատախազությունը  կամ,  ըստ  դատապարտյալի 
տեսակետի,  ցանկացած այլ  մարմին  կամ  պաշտոնյա  անձ: Վարչությունը  պարտավոր  է  մտած  բողոքը,   
ընդունելուց  48 ժամվա  ժամկետում ուղարկել  հասցեատիրոջը: 

Հիմնարկության  տնօրենը բողոքը քննարկում է  այն  ստանալուց  5 օրվա  ընթացքում: Դեպարտամենտի  
նախագահը բողոքը քննարկում է այն ստանալուց  10 աշխատանքային  օրվա  ժամկետում: Առանձնահատուկ  
դեպքում  նրանք  երկուսն  էլ  կարող են  բողոքը  քննարկելու  ժամկետը  երկարաձգել  1 ամսից ոչ  ավելի,  
ինչի մասին  էլ  դիմողին  անհապաղ տեղեկացվում է  բանավոր  կամ  գրավոր  ձեւով: 

Դիտողություն: Բողոքի  հասցեատիրոջը  որոշելու  կամ այլ  տեխնիկական  հարց  կարգավորելու 
նպատակով  դատապարտյալն իրավունք  ունի  պահանջել  հիմնարկության  սոցիալական բաժնի  
աշխատողի խորհրդատվությունը: 

Կարգապահություն,  պատասխանատվություն եւ  խրախուսում 

Դատապարտյալը  պարտավոր  է.

•	 Ենթարկվել  Վրաստանի  Օրենսդրությամբ  սահմանված բանտարկություն   եւ  ազատազրկում 
կրելու կանոններին եւ  պայմաններին,
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•	 Կատարել իր վրա դրված  պարտականությունները  եւ  վարչության օրինական  պահանջները,  
•	 Պաշտպանել հիմնարկության կանոնադրույթը եւ կատարել վարչության  օրինական  պահանջները, 
•	 Պաշտպանել  անձնական  հիգիենան,  մաքուր եւ կարգին  պահել  հագուստը, անկողինը եւ   

բնակության  տեղը: 

Դատապարտյալին արգելվում է.
•	 Խախտել՝ սանիտարա-հիգիենիկ  նորմերը,
•	 Խախտել՝ հակահրդեհային  անվտանգության  կանոնները,
•	 Ցուցաբերել դիմադրություն՝ հիմնարկության  ծառայողներին եւ  այլ  անձանց նրանց  կողմից  

ծառայողական  պարտականությունները  կատարելիս, 
•	 Կատարել կանխամտածված արարք, որը  վտանգ  է  ստեղծում  այլ  անձի  կյանքին  կամ/

եւ  առողջությանը,  ինչպես  նաեւ վարկաբեկել  այլ  անձի  արժանապատվությունը  եւ  
անձեռնմխելիությունը, 

•	 Վնասել/ավերել  հիմնարկության  կամ այլ  անձի  ունեցվածքը,  այդ  թվում փոփոխելով  դրա  
տեսողական  կողմը,

•	 Առանց թույլտվության հատել հիմնարկության  կողմից որոշված տեղաշարժի սահմանափակումները/
սահմանները, 

•	 Հիմնարկության  տարածքի վրա  շահ  բերելու  նպատակով  գործունեությունը՝  առանց  վարչության 
թույլտվության,

•	 Հիմնարկության  տարածքի վրա  տեղադրված  սարքավորումների/համակարգերի  գործառույթներին 
միջամտությունը առանց  վարչության  թույլտվության, շենք-կառույցների վնասումը եւ 
գործառույթներում ինքնակամ փոփոխություններ  մտցնելը, 

•	  Հիմնարկության  տարածքի վրա արգելված  իր  պատրաստելը, ունենալը  կամ  օգտվելը դրանից, 
•	 Աղմուկ  կամ  այլ տեսակ  արարք,  որը   խախտում է  կարգապահությունը  եւ  խանգարում է  
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հիմնարկության  նորմալ  գործունեությանը, 
•	 Անօրեն  ձեւով  մեկուսարանից  մեկուսարան կամ  հիմնարկությունից  դուրս փոխանցել ցանկացած  

տեսակի  տեղեկատվություն, 
•	 Խախտել հիմնարկության կանոնադրույթը, հիմնարկությունում  սահմանված  օրվա  ռեժիմը եւ  

Վրաստանի Օրենսդրությամբ  սահմանված  այլ նորմերը:

Կարգապահական  պատասխանատվություն

Դատապարտյալը  կարգապահական  պատասխանատվության  կենթարկվի այն  արարքի համար,  որը  
խախտում է  հիմնարկության  կանոնադրույթը, վնաս է  հասցնում կարգապահությանը  եւ  անվտանգությանը  
եւ  չի  պարունակում  հանցանքի  նշաններ:

Կարգապահական  խախտման  հետեւանք է  դատապարտյալի  կարգապահական  պատասխանատվությունը: 
Կարգապահական  միջոցներ ձեռնարկելու մասին  որոշում ընդունելու  իրավունք  ունի  հիմնարկության  
տնօրենը  կամ նրա  կողմից  լիազորված  անձը: Կարգապահական  խախտման համար  կիրառված  
պատասխանատվությունը   պետք է լինի գործած  արարքին համամասնական:  

Կարգապահական  պատասխանատվության   տեսակներ  են. 
o Զգուշացում,
o Նկատողություն,
o Աշխատելու  իրավունքի  սահմանափակում 6 ամսից  ոչ ավելի ժամկետով, 
o Թույլատրված  իրերից  օգտվելու  իրավունքի  սահմանափակում 6 ամսից  ոչ ավելի ժամկետով,
o Ծանրոց  եւ  առաքում ստանալու սահմանափակում 6 ամսից  ոչ ավելի  ժամկետով, 
o Խուցատիպ բնակելի  կացարան փոխադրում մինչեւ 6 ամիս ժամկետով, 
o Մենախցում տեղավորել  մինչեւ 20 ժամկետով:
o Հեռախոսազրույցի իրավունքի  սահմանափակում  3 ամսից ոչ ավելի  ժամկետով,
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o Անձնական բնույթի թղթակցության  ընդունել-առաքելու իրավունքի  սահմանափակում 3 ամսից  ոչ 
ավելի  ժամկետով,

o Կալանքի/ազատազրկման  հիմնարկության տարածքի վրա  գոյություն ունեցող  խանութից  օգտվելու 
իրավունքի  սահմանափակում 3 ամսից ոչ ավելի ժամկետով, 

o Դրամական  առաքում ընդունել-ուղարկելու իրավունքի  սահմանափակում  3 ամսից ոչ ավելի 
ժամկետով,

o Հասանելիք  կարճատեւ ժամադրության արգելում տարեկան  6-անգամից  ոչ  ավելի: 

Հղի կանանց, մանկահասակ երեխաների  մայրերի եւ 65 տարին  լրացած   դատապարտյալների նկատմամբ  
չի կիրառվում  խուցատիպ  բնակելի  կացարան  փոխադրելը մինչեւ 6 ամիս  ժամկետով եւ  մենախցում  
տեղավորելը:

Խրախուսում

Օրինակելի վարվելակերպի եւ  գործունեության նկատմամբ բարեխիղճ  վերաբերմունքի  դեպքում կիսով բաց 
տեսակի ազատազրկման հիմնարկության, կանանց  հիմնարկության եւ  անչափահասների  հիմնարկության  
վարչությունը իրավասու է  դատապարտյալի նկատմամբ կիրառել  խրախուսման հետեւյալ ձեւերը.   

o Հայտնել շնորհակալություն,
o Ժամկետից  շուտ  հանել կարգապահական  պատիժը , 
o Հավելյալ  կարճատեւ  ժամադրություն, 
o Հիմնարկությունից  հավելյալ  կարճատեւ  դուրս գալ, 
o Օգտվել անձնական հեռուստացույցից  կամ  ռադիոընդունիչից, 
o Հավելյալ  երկարատեւ  ժամադրություն:
o Հավելյալ  հեռախոսազրույց:
o Հավելյալ տեսա-ժամադրություն:  
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Օրինակելի վարվելակերպի եւ  գործունեության նկատմամբ բարեխիղճ  վերաբերմունքի  դեպքում փակ 
տեսակի  ազատազրկման հիմնարկությունների  վարչությունն իրավասու է  դատապարտյալի նկատմամբ 
կիրառել  խրախուսման հետեւյալ ձեւերը.   

o Հայտնել շնորհակալություն,
o Դեպարտամենտի  նախագահի առջեւ  միջնորդել կիսով  բաց տիպի  ազատազրկման  հիմնարկություն 

տեղափոխելու մասին, 
o Ժամկետից  շուտ  հանել կարգապահական  պատիժը , 
o Հավելյալ  հեռախոսազրույց,
o Հիմնարկության տնօրենի կողմից  պատիժը  կրելուց  պայմանական  ժամկետից  շուտ  ազատման  

միջնորդություն ներկայացնել, 
o Անձնական հեռուստացույցից, համակարգչից կամ ռադիոընդունիչից օգտվել, 
o Հավելյալ կարճատեւ  ժամադրություն, 
o Հավելյալ  երկարատեւ  ժամադրություն (անժամկետ  ազատազրկման դատապարտյալի նկատմամբ):
o Հավելյալ տեսա-ժամադրություն:  

Հիմնարկությունից  ազատվելու  կարգը  եւ  հիմունքները 

Դատապարտյալը  ազատազրկման  հիմնարկությունից  կարող է   ազատվել հետեւյալ  հանգամանքների  
դեպքում. 

o Պատիժը  կրելուց հետո,
o Պատիժը կրելուց  պայմանական  ժամկետից շուտ  ազատվելիս,
o Պատժի  չկրած  մասը  ավելի  թեթեւ  տեսակի  պատժով  փոխարինելիս,
o Դատավճիռը օրենքով  սահմանված կարգով  փոխելու  կամ  վերացնելու  պատճառով, 
o Համաներմամբ կամ ներում  շնորհելով,
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o Հիվանդության կամ տարեց  հասակի  պատճառով,  Վրաստանի  օրենսդրությամբ  նախատեսված  
դեպքերում,

o Դատարանի կողմից  դատավճռի  գործադրումը  տարկետելու   դեպքում: 

Հիմնարկությունից  դատապարտյալը  ազատվում է  պատժի կրումը  ավարտվելու  օրվա  նախորդ  օրը:  
Եթե ազատվելու  օրը  համընկնում է  ոչաշխատանքային կամ  հանգստյան  օրվա հետ, դատապարտյալը  
ազատվում է  նախորդ  աշխատանքային օրը: Ազատվելիս  դատապարտյալին  տրվում է  համապատասխան  
տեղեկանք հիմնարկությունից  ազատվելու  մասին, վերադարձվում են  անձնական  իրերը եւ հագուստը,  
որը  պահվում էր  վարչությունում,   նույնպես  տրվում է  անձնական  հաշվի վրա  հավաքված գումարը 
լրիվությամբ օգտագործելու  իրավունք: 

Պայմանական  ժամկետից  շուտ  ազատվել եւ  պատիժը  թեթեւ  տեսակի  պատժով  փոխարինել 

Դատապարտյալի պատժա-կատարողական  հիմնարկությունում  պատիժը  կրելուց   պայմանական  
ժամկետից  շուտ   ազատվելու  եւ  պատժի չկրած մասը ավելի  թեթեւ  տեսակի  պատժով  փոխարինելու   
հետ  կապված  հարցերը քննարկում է տեղական  խորհուրդը4, որը պարտավոր է,  անչափահաս  
դատապարտյալին  պայմանական  ժամկետից շուտ ազատելու  հարցը  քննարկել  ամեն  3 ամիսը մեկ: 
Խորհրդի  բացասական  որոշումը  կարելի է  մեկ անգամ  բողոքարկել  դատարանում: 

Տեղական  խորհուրդը որոշում ընդունելիս  ի նկատի է ունենում հետեւյալ  պարագաները. 
•	 Հանցանքի բնույթը,
•	 Դատապարտյալի վարքը,
•	 Դատապարտյալի անցյալը, 
•	 Ընտանեկան պայմանները, 
•	 Դատապարտյալի  անհատականությունը 

4 Խորհրդի անդամները նշանակվում են  նախարարի հրամանով,  նախարարության   մշտական   գործող հանձնաժողովի 
համաձայնությամբ
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Կանանց  հատուկ, կիսով բաց տեսակ եւ  փակ տեսակ  հիմնարկություններում  տեղավորված  
դատապարտյալին պատիժը կրելուց  պայմանական ժամկետից  շուտ  ազատելու  համար  անհրաժեշտ է,  
որ  նա  փաստացի  արդեն կրած լինի.

•	 Նվազ  ծանր  հանցանքի համար պատասխանատվության պատժի՝ ազատազրկման  ժամկետի  
առնվազն կեսը,

•	 Ծանր  հանցանքի համար պատասխանատվության պատժի՝ ազատազրկման  ժամկետի  առնվազն 
երկու երրորդը,

•	 Առանձնապես  ծանր  հանցանքի համար պատասխանատվության պատժի՝ ազատազրկման  
ժամկետի  առնվազն  երեք  քառորդը,

•	 Երեք քառորդը  պատժի, որը  նշանակված էր  անձին,  ում նախկինում  պայմանական   ժամկետից 
շուտ  ազատել են եւ  պայմանական  ժամկետից  շուտ  ազատումը   վերացվել է  այս Հոդվածի 5-րդ 
մասի հիման վրա,

•	 Դատապարտյալը  անժամկետ  ազատազրկումը կրելուց կարող է ազատվել, եթե  նա փաստորեն 
ազատազրկման մեջ եղել է   25 տարի 

Հիվանդության  կամ  տարեց  հասակի  պատճառով, Վրաստանի  օրենսդրությամբ նախատեսված  
դեպքերում Հիվանդության կամ կարեց հասակի  պատճառով  դատապարտյալին   պատժից ազատելու  
վերաբերյալ   որոշումն  ընդունում է  հանձնաժողովը5:

Ընթացակարգ

Դիմումով  հանձնաժողովին  դիմելու  իրավունք  ունի. 
	Դատապարտյալը,
	Դատապարտյալի  օրինական ներկայացուցիչը,
	Հիմնարկության տնօրենը: 

5 Վրաստանի պատժա-կատարողական, պրոբացիայի եւ իրավաբանական հարցերով օգնության  նախարարության եւ Վրաստանի 
աշխատանքի, առողջության եւ սոցիալական պաշտպանության  նախարարության համատեղ մշտական գործող  հանձնաժողով
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Դիմումին պետք է  կցվի դատապարտյալի  հիվանդության  պատմության  քսերոպատճեն եւ  
դատապարտյալին ազատելու մասին  բժշկական եզրակացությունը:

Հիվանդությունների  ցանկ,  որոնք  կարող են  դառնալ  պատիժը  տարկետելու  կամ  պատժից  ազատելու  
հիմք.

1. Տուբերկուլյոզ
2. Չարորակ ուռուցքներ
3. Ճառագայթային հիվանդություն
4. Էնդոկրինային համակարգի  հիվանդություններ
5. Հոգեկան  խանգարումներ
6. Ներվային  համակարգի եւ  զգայական  օրգանների  հիվանդություններ
7. Սրտ-անոթային համակարգի  հիվանդություններ
8. Շնչառական  ուղիների  հիվանդություններ
9. Սննդի  մարսողական համակարգի  հիվանդություններ
10. Երիկամների  հիվանդություններ
11. Ոսկրա-հոդային համակարգի   եւ միացնող 
12. Հյուսվածքային  հիվանդություններ
13. Անատոմիական  արատներ 
14. Ձիավ/վարակ
15. Հեմատոլոգիական  հիվանդություններ

Դիտողություն. Վրաստանի  աշխատանքի, առողջության եւ սոցիալական  պաշտպանության  
նախարարի 2003 թվականի մարտի 27-ի  N72/ն  հրամանը  կոնկրետացնում է, թե  վերը նշված  
հիվանդության  կոնկրետ  որ  ձեւերն են  հանդիսանում ազատման   հիմք:
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Ներում

Դատապարտյալին  ներում շնորհելիս  հնարավոր է ազատել, պատիժը կրելուց   մասամբ ազատել  եւ 
պատժի  չկրած մասը  փոխարինել ավելի  թեթեւ  պատժով:

Ներման միջնորդությունները   գրանցվում են  նախագահի  վարչությունում, քննարկվում են  ներում 
շնորհելու  հանձնաժողովի6 կողմից եւ այնուհետեւ  վերջնական որոշումը  ընդունվում է Վրաստանի  
նախագահի կողմից:  

Ներում շնորհելու  միջնորդությունը մերժելու  դեպքում, հանձնաժողովում  քննարկելու համար  կրկնակի 
անգամ  խնդրանք  կարելի է  մտցնել  միջնորդության  բավարարումը մերժելու  մասին  հանձնաժողովի  
որոշումն ընդունելու   օրվանից  վեց ամիս հետո: 

Անհրաժեշտ է  դատապարտյալը միջնորդությամբ դիմի  նախագահին: Նույնպես ցանկալի է  կցել հետեւյալ  
փաստաթղթերը. 

•	 Դատավճռի (դատավճիռների) պատճեն,  որի  հիման վրա  անձը  կրում է  պատիժը, ինչպես նաեւ  
այն որոշումների  պատճեները,  որոնք   կայացվել են  վերադաս  դատական  ատյանների  կողմից 
դատավճռի (դատավճիռների)  վերաբերյալ,

•	 Տեղեկանք  դատապարտյալի առողջական  վիճակի  մասին,

•	 Տվյալներ  հանցագործության հետեւանքով առաջացած վնասի մասին,

•	 Տեղեկություններ  դատապարտյալի  կենսագրական  տվյալների եւ  նրա  ընտանեկան  վիճակի 
մասին,

•	 Տվյալներ  ներում  շնորհելու  վերաբերյալ  նախկինում  ներկայացված  միջնորդությունների եւ  
դրանց   քննարկման մասին,

•	 Տվյալներ  դատապարտյալի նկատմամբ  համաներման կամ  ներման ակտ  կիրառելու  վերաբերյալ, 

6 Ներման հանձնաժողովի մեջ  մտնում են Վրաստանի  խորհրդարանի անդամներ, Վրաստանի ժողովրդական  պաշտպանը, 
հասարակայնության ներկայացուցիչներ
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•	 Տեղեկանք  դատապարտյալի  դատվածության մասին, 

•	 Տվյալներ  դատապարտյալի  նկատմամբ  պայմանական  ժամկետից  շուտ  ազատելու եւ  պատժի  
չկրած  մասը ավելի  թեթեւ  տեսակի  պատժով  փոխարինելու   մասին

•	 Դատապարտյալի  բնութագիրը,  տրված  հիմնարկության  ղեկավար  անձանց կողմից:

Մեղադրյալներ 

Մեղադրյալ անձինք, որպես օրենք,  տեղավորվում են առանձին: Մեղադրյալները  օգտվում են  այն 
իրավունքներից, ինչ իրավունքներից  դատապարտյալները, բացի  բացառություն ներկայացնող  դեպքերից: 
Մասնավորապես,  մեղադրյալ  անձինք չունեն  իրավունք.

•	 Սեփական  ծախսով վարել  գրագրություն (բացի  բողոքներից եւ  դիմումներից),

•	 Ունենալ հեռախոսազրույց,

•	 Օգտվել  կարճատեւ  ժամադրությամբ:

Վերոնշյալ իրավունքներից  մեղադրյալը կարող է օգտվել  միայն  քննիչի, դատախազի կամ դատարանի  
թույլտվությամբ:  
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Հավելվածներ 
Հավելված #1

Այն իրերի,  զարդերի, նյութերի եւ  փաստաթղթերի ցանկը,  որոնց պահելը  եւ  գործածելը  արգելված է7 

1. Քաղաքացիական շրջանառությունից հանված առարկաներ, իրեր եւ  նյութեր:
2. Հրազեն եւ սառը  զենքի ամեն տեսակ:
3. Տրանսպորտային միջոցներ:
4. Պայթուցիկ, թունավոր եւ  հրազեն  նյութեր:
5. Դրամ, արժեքավոր  իրեր, արժեթղթեր:
6. Օպտիկական  սարքեր:
7. Սննդամթերքներ, որոնք  պահանջում են  ջերմային  մշակում (սուրճ-թեյից բացի), խմորիչ,  շաքար:
8. Ալկոհոլային  խմիչքների բոլոր տեսակները,  գարեջուր:
9. Օծանելիք, օդեկոլոններ եւ սպիրտի վրա  պատրաստված այլ նյութեր:
10. Բազմացնող  սարքեր:
11. Դանակներ, այլ սուր եւ  ծակող  առարկաներ, այրիչներ:
12. Կացիններ, մուրճեր եւ  այլ  գործիքներ:
13. Խաղաթուղթ:
14. Լուսանկարչական սարքեր, ֆոտոնյութեր, քիմիկատներ, տեսախցիկներ:
15. Բջջային  հեռախոսներ:
16. Ցանկացած փաստաթուղթ (Դատավճիռների եւ որոշումների պատճեներ, պահելու համար  հանձնված 

փող, բացի  իրերի  եւ  արժեքների ստացականից):
17. Տեղագրական քարտեզներ եւ  կողմնացույցեր:
18. Անծանոթ  նմուշի  ռազմական եւ  այլ  ձեւի  հագուստ եւ  այս տեսակի հագուստի պատկանող  

վերնահագուստ, գլխարկներ եւ  կոշիկ:
19. Գունավոր  մատիտներ, ներկեր, պատճենահան թղթեր:

7 Հաստատված է  Վրաստանի  պատժա-կատարողական, պրոբացիայի եւ  իրավաբանական օգնության  հարցերով նախարարի 2011 
թվականի մայիսի  30-ի  №97 հրամանով 
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Հավելված  №2 

Այն  առաջնային օգտագործման առարկաների, հիգիենիկ միջոցների, այլ  իրերի եւ առարկաների ցանկը,  
որոնք թույլատրվում8  են ստանալ, պահել, օրինավոր  գործածել եւ  ձեռքբերել խանութում  

1. Ծխախոտ եւ  լուծկի:

2. Հագուստ, գլխարկ, կոշիկ եւ  մեղադրյալի համար  սահմանված նմուշի անկողնային  իրեր:

3. Փոխնորդ (տաք եւ  հասարակ):

4. Գուլպաներ, կոլգոտկաներ, տնային հողաթափիկներ, մարզական  կոշիկ, թելեր, թիկնոցներ, սրբիչներ:

5. Զուգարանային իրեր (զուգարանի եւ  կենցաղային  օճառ, ատամի խոզանակ,  ատամնափոշի,  ատամի 
մածուկ, ջերմակ, սանր, մազակալ սանր):

6. Գլխաշորեր, ռեյտուզներ, գոտիներ,  կրծկալներ,  թանձիվ, հիգիենիկ ծրարներ, մազակալներ,  վազելին, 
բամբակ,  շամպուն, կոսմետիկական իրեր (կանանց համար):

7. Հայելի,  միանվագ օգտագործման  ածելի (բրիտվա):

8. Պլաստմասից  պատրաստված  ակնոցի,  օճառի եւ  ատամի  խոզանակի պատյաններ, ամանեղեն, 
բաժակներ եւ  գդալներ:

9. Սեղանի խաղեր,  բացի  խաղաթղթից:

10. Դասագրքեր, տետրեր,  փոստային  ծրարներ,  բաց ծանուցումներ, փոստային  նամականիշեր,  ովորական  
մատիտներ, ինքնահոս գրիչներ, թանաք եւ  սեւ,  երկնագույն եւ  մանուշակագույն  ինքնահոսի  միջուկներ:

11. Գրականություն:

12. Լուսանկարներ,  լուսանկարային ալբոմներ:

13. Մարզահագուստ:

8 Հաստատված է  Վրաստանի պատժա-կատարողական,  պրոբացիայի եւ  իրավաբանական  օգնության  հարցերով նախարարի  2011 
թվականի  մայիսի 30-ի  №97 հրամանով
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14. Գործարանային արտադրության  էլեկտրական եռուցիչներ: 

15. Ոչթանկարժեք  մետաղից  պատրաստված  խաչեր եւ պաշտամունքային առարկաներ: 

16. Հենակներ, փայտի ձեռնափայտեր, պրոթեզներ, հաշմանդամի  սայլակներ, (բժշկի  թույլտվությամբ):

17. Հեռուստացույցեր, ռադիոընդունիչներ:

18. Դեղեր (բժշկի թույլտվությամբ եւ  հսկողությամբ):

Դիտողություն. Դատապարտյալը չի կարող  ծանրոցի  տեսքով  ստանալ  հայելի, միանվագ օգտագործման 
ածելի (բրիտվա): Գործարանային արտադրության  էլեկտրական եռուցիչներ: Հեռուստացույցեր, 
ռադիոընդունիչներ: 
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Հավելված #3

Վրաստանի պատժա-կատարողական, պրոբացիայի եւ  իրավաբանական  օգնության  հարցերով  
նախարարության եւ  Վրաստանի աշխատանքի, առողջության եւ  սոցիալական  պաշտպանության  

նախարարության  համատեղ  մշտական գործող  հանձնաժողովին

Դատապարտյալ  
__________________________

                                                                           (անուն, ազգանուն)

(Պ.Կ.Հ.  #
___

  հիմնարկություն)

Մ ի ջ ն ո ր դ ո ւ թ յ ո ւ ն

(հիվանդության պատճառով  պատժից  ազատվելու  վերաբերյալ)

Հայտնում եմ, որ ինձ, դատապարտյալ (անուն, ազգանուն), (նշեք դատարանը,  որը ճանաչեց մեղավոր), 
դատարանը  մեղավոր է  ճանաչել  Վրաստանի  Քրեական   Օրենսդրության (որ հանցանքի  կատարման  
համար եք  կրում  պատիժը, նշեք Հոդվածի  համարը եւ  մասը)  Հոդվածով նախատեսված  հանցագործությամբ  
եւ  պատժի  տեսքով եւ  չափով  սահմանվեց  ազատազրկում (նշեք քանի տարի ունեք  սահմանված  դատարանի 
կողմից  պատժա-կատարողական  հիմնարկությունում  կրելու) տարվա  ժամկետով: Պատժի կատարման 
հաշվարկը  սկսվեց (նշեք  երբվանից  եք  կրում  պատիժը, նշեք  տարին,  օրը, ամիսը,  երբ սկսվեց   պատժի  
ժամկետի հաշվարկը):
Իմ առողջական  վիճակը ծանր է (նկարագրեք  ձեր  առողջական  վիճակը,ինչ բողոքներ  ունեք,  ինչն է  
անհանգստացնում, նշեք  ձեր  ախտորոշումը, ինչ  ախտորոշեց  բժիշկը):
Վրաստանի  պատժա-կատարողական,  պրոբացիայի եւ  իրավաբանական  օգնության  հարցերով  նախարարի 
եւ  Վրաստանի  աշխատանքի, առողջության եւ  սոցիալական պաշտպանության նախարարի 2010 թվականի  
դեկտեմբերի 23-ի  համատեղ    #179-#427  հրամանի համաձայն ստեղծվեց  Վրաստանի  պատժա-
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կատարողական,  պրոբացիայի եւ  իրավաբանական  օգնության  հարցերով  նախարարության եւ  Վրաստանի 
աշխատանքի, առողջության եւ  սոցիալական  պաշտպանության  նախարարության  համատեղ  մշտական 
գործող  հանձնաժողով: Այս  հրամանի  2-րդ  Հոդվածի  համաձայն, հանձնաժողովի պարտականությունը  
կայանում է «Պատժա-կատարողական  դեպարտամենտի հիմնարկություններում  գտնվող  ծանր  եւ  
անբուժելի  հիվանդությամբ  տառապող  դատապարտյալների  առողջական  վիճակի  ուսումնասիրումը եւ  
հիվանդության  եւ  տարեց  հասակի  պատճառով  պատժից  ազատվելու մասին  համապատասխան  որոշման 
ընդունումը»:
Վերը նշվածից ելնելով, Վրաստանի աշխատանքի,  առողջության  եւ սոցիալական պաշտպանության  
նախարարի 2003 թվականի մարտի 27-ի #72/ն հրամանի,  Վրաստանի պատժա-կատարողական, պրոբացիայի 
եւ  իրավաբանական  օգնության հարցերով նախարարի եւ Վրաստանի աշխատանքի,  առողջության  եւ  
սոցիալական պաշտպանության  նախարարի 2010 թվականի  դեկտեմբերի 23-ի  #179-#427  համատեղ  
հրամանի,  Վրաստանի  Քրեական Օրենսդրության  74-րդ Հոդվածի, Վրաստանի  Քրեական Օրենսդրության  
284-րդ Հոդվածի, Վրաստանի  «Բանտարկության  օրենսդրության»  39-րդ Հոդվածի համաձայն, խնդրում եմ 
ուսումնասիրեք իմ,  դատապարտյալ (անուն, ազգանուն) առողջական վիճակը եւ  ազատեք  մնացած  պատիժը 
կրելուց, որպեսզի հնարավորություն  տրվի   հոգալու  իմ  առողջական վիճակի մասին:

Նախապես  հայտնում եմ  շնորհակալություն սրտակցության համար: 

Հարգանքներով,

Անուն եւ ազգանուն

Ստորագրություն

Ամսաթիվ
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Հավելված #4

Վրաստանի  պատժա-կատարողական, պրոբացիայի եւ  

 իրավաբանական  օգնության հարցերով նախարարության 

 Վրաստանի  տեղական 

 խորհրդի  նախագահին 

դատապարտյալ 
__________________________

                                                                           (անուն, ազգանուն)

(Պ.Կ.Հ.  #
___

)  հիմնարկության  կալանավոր)

Մ ի ջ ն ո ր դ ո ւ թ յ ո ւ ն

(պայմանական ժամկետից  շուտ  ազատվելու  վերաբերյալ) 

Վրաստանի օրենսդրության հիման վրա, դիմում եմ ինձ, դատապարտյալ  
__________________________

 պայմանական 
ժամկետից  շուտ    ազատելու  

(անուն,ազգանուն)    միջնորդությամբ:

Հայտնում եմ, որ (նշեք դատարանը, որը  ճանաչեց  մեղավոր) դատարանը  մեղավոր  ճանաչեց  Վրաստանի  
Քրեական  Օրենսդրության (որ  հանցանքը կատարելու համար  եք  կրում  պատիժ,  նշեք  Հոդվածի  համարը 
եւ  մասը), Հոդվածով  նախատեսված հանցանքը կատարելու համար եւ  պատժի տեսքով  եւ  չափով   
սահմանվեց  ազատազրկում (նշեք  քանի տարի  է  սահմանված  դատարանի կողմից  պատժա-կատարողական 
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հիմնարկությունում  կրելու համար) տարվա ժամկետով: Պատժի  ժամկետի  հաշվարկը  սկսվեց (նշեք  տարին,  
ամիսը,  օրը , երբ  սկսվեց   պատիժը  կրելու  ժամկետի  հաշվարկը): 
Վրաստանի  Քրեական Օրենսդրության  72-րդ Հոդվածը,  ինչպես նաեւ  Բանտարկության  Օրենսդրության 
40-րդ Հոդվածը  նախատեսում են  դատապարտյալին պատիժը  կրելուց  պայմանական ժամկետից  շուտ   
ազատում:

Խնդրում եմ, ի նկատի ունենաք  հետեւյալ  հանգամանքները (նկարագրեք,  եթե կայացված է  ընթացակարգային  
համաձայնություն, հետաքննության հետ  համագործակցության փաստ, խոստովանում, ձեր  անձնավորությունը,  
առողջական  վիճակը,  ունե՞ք,  թե ոչ  մանկահասակ երեխաներ, անաշխատունակ  ընտանիքի այլ անդամներ, 
մոտ հարազատների  նյութական  վիճակը, ընտանեկան  պայմանները, ազատազրկման  հիմնարկության  
վարչության  եւ այլ  դատապարտյալների, տուժվածի  կարծիք եւ  այլ  պարագաներ, ինչը անձնավորությանը  
գնահատելու  հնարավորություն  է  տալիս): 
Վերը նշված ամեն ինչից  ելնելով,  Վրաստանի  Քրեական Օրենսդրության  72-րդ Հոդվածի III  մասի 
“ա” ենթակետի, Բանտարկության Օրենսդրության 42-րդ Հոդվածի  I  մասի եւ  Վրաստանի  պատժա-
կատարողական, պրոբացիայի եւ  իրավաբանական օգնության հարցերով  նախարարի  #151 հրամանով  
հաստատված  Վրաստանի պատժա-կատարողական,  պրոբացիայի եւ  իրավաբանական  օգնության  
հարցերով նախարարության  տեղական  խորհրդի  տիպային կանոնադրության  18-րդ Հոդվածի I  մասի  
հիման վրա,  խնդրում եմ, քննարկեք  իմ միջնորդությունը եւ  դրական  լուծեք  ինձ պայմանական  ժամկետից  
շուտ ազատելու  կամ  ավելի  թեթեւ  պատժով  փոխարինելու  հարցը: 

Հարգանքներով,

Ձեր անունը եւ ազգանունը

ստորագրություն

ամսաթիվ. 
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Հավելված #6

Վրաստանի նախագահին

դատապարտյալ --- (անունը եւ ազգանունը), ծնված --- (ամսաթիվը), տեղավորված ---(հիմնարկության  
անվանումը) պատժա-կատարողական հիմնարկությունում   

Միջնորդություն (խնդրանք) ներում շնորհելու  մասին 

Հայտնում եմ, որ դատարանի մեղադրական վճռով, --- (ամսաթիվ) սահմանվեց  ազատազրկում Քրեական 
Օրենսդրության --- Հոդվածով  նախատեսված  հանցանք կատարելու համար: Խնդրում եմ, Բանտարկության 
մասին  Վրաստանի  Օրենքի 65-րդ Հոդվածին եւ Վրաստանի  Քրեական  Օրենսդրության 78-րդ  Հոդվածին 
համապատասխան,  իրականացնեք   ներում  իմ նկատմամբ  եւ --- (խնդրանքի էությունը՝ ազատեք  պատիժը 
կրելուց):

Հարգանքներով, 

դատապարտյալ -------- ամսաթիվ

Միջնորդությանը  կցվում է.
•	 Դատավճռի  պատճեն, որի հիման վրա  կրում եք  պատիժը,
•	 Տեղեկանք առողջական վիճակի մասին,
•	 Տեղեկանք դատապարտվածության մասին,
•	 Բնութագիր  պատժա-կատարողական  հիմնարկությունից,
•	 Տվյալներ  հանցանքի  հետեւանքով առաջացած  վնասի  մասին,
•	 Տեղեկատվություն  ձեր  կենսագրության եւ  ընտանեկան  վիճակի մասին,
•	 Տեղեկություններ,  եղե՞լ եք,  թե  ոչ  պայմանական ժամկետից շուտ  ազատված:
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Հավելված #7

Պատժա-կատարողական  դեպարտամենտի նախագահին

Դատապարտյալ ______________

Բ ո ղ ո ք 

(Պատժա-կատարողական  հիմնարկության աշխատակիցների  կողմից  անօրեն  գործողությունների  
կապակցությամբ)

Ամսաթիվ.    ___________

Անօրեն գործողությունների  էությունը.  ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Պահանջ. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Վկայի կամ վկաների  ինքնությունը  (եթե  նմանները  գոյություն ունեն) ___________________________
_____________________________________________________________________

Դատապարտյալ.                             (ստորագրություն)
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