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Abstract 

Organizational support of education of accused and convicted 

persons (Problems and Solutions) 

The organization of an effective education system in penitentiary 

institutions is an important condition for promoting the return of prisoners to 

society based on a human rights approach to the penitentiary system. It is true that 

the current reforms in the field of education in Georgia have also affected the 

penitentiary system, but ensuring the provision of relevant educational programs 

and process management guarantees remains a problem. 

According to the recurrence indicator international experience 

effectiveness of rehabilitation programs is being studied in the paper; Services 

required for rehabilitation and reintegration, risk management and surveillance 

practices, screening results for significant risk of harm and identification of women 

victims of violence have been analyzed.  

A comparative legal analysis of the implementation of international 

standards in Georgian legislation and the recommendations of the Committee of 

Ministers of the Council of Europe Have been given.  

The process of providing general, vocational and higher education to the 

accused / convicts has been observed by monitoring the fulfillment of the 

obligations of the administration of the penitentiary institution. The expediency of 

restricting the right of the convict to participate in the educational process during 

the period of disciplinary detention and placement in a solitary cell, as well as 

during transfer to another institution (closed institution) has been substantiated.   

 The programs in the juvenile rehabilitation institution, the rules of 

training in the classrooms, as well as the process of managing the educational 

programs in the conditions of the Covid 19 pandemic have been studied.  

In addition, shortcomings in the field of vocational education have been 

revealed, such as: low funding for the educational process in all groups, insufficient 

number of training facilities, delayed tenders for the purchase of materials for 

vocational courses, lack of individual plans taking into account the needs of 

convicts, uncertainty about the benefits of forms of vocational training and more. It 

has been established that the suspension of all types of educational and 

rehabilitation programs in associated with a low rate of introduction of new 

technologies into the system. 

 It is true that distance learning is not an innovation, but this form of 

education is not fully implemented in penitentiary institutions. The training 

process will be carried out using fragmented information management systems and 

electronic means (intranet, extranet, CD-ROM, video recording, television, etc.). 

 Proceeding from the study results, it is clear that the reforms 

implemented in relation to the problem posed in the penitentiary system are 

somewhat effective. However, to achieve the effect, it is necessary to modernize the 

system. 
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In this regard, the paper justifies the need to create a "concept of 

interactive learning in prisons" based on the re-socialization of persons in detention 

and the realization of the right to education, state care policy, management 

coordination, monitoring and principles of constant updating of the system. 

To provide the concept, the idea of creating a special electronic platform 

for penitentiary institutions has been developed. In order to realize this idea, the 

need to introduce Coursera technology, which is quite successful in international 

practice has been justified. This technology provides a special internet platform, 

which will bring together online courses from various higher education 

institutions, lecture syllabi, video lectures, knowledge tests, homework, exam 

questions and more. This is a real way for prisoners to be involved in the education 

system, which will facilitate their reintegration into society, the realization of the 

constitutional right to education, the formation of a penitentiary system in 

accordance with international standards in Georgia.  

At the same time, from an organizational viewpoint, the ‘convicts” 

Vocational Training and Training center” launched in 2020 in the system of the 

Ministry of Justice is a step forward to a certain extent. However, due to the 

sensitivity and importance of the issue, this center should be established by the 

Government of Georgia. If we take into account the fact that the Interagency 

Council for Human Rights, chaired by the Prime Minister of Georgia, has been 

established to develop and implement a unified state policy in the field of human 

rights, it becomes clear the importance of reorganizing the mentioned center 

outside the agency. It will be a more flexible tool in terms of inter – agency process 

planning, action monitoring and reporting.  

Based on the research results, a complex approach is recommended, 

which includes a strategy concept for interactive teaching in places of detention. 

The reorganization of the "Convicts' Vocational Training and Training Center" and 

the need for the government to establish it in the form of a legal entity under 

public law have been justified; Also, the need to develop special programs for 

education in closed-type and special-risk detention facilities. 

Involvement of disciplined persons held in solitary confinement in higher 

education programs; Creation of course/semester educational programs in the form 

of external training for juvenile and adult accused /convicted; Develop plans for a 

training system and rational use of time to participate in the chosen convict 

program; Expansion of vocational education by crowdsourcing method, the testing 

of which revealed the need for a program to master the technology of making 

Kraft-paper bags without branding. 
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 ნაშრომის ზოგადი დახასიათება  

ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა განათლების 

ორგანიზაციული უზრუნველყოფა,  სასჯელის მიზნის - რესოციალიზაციის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. რესოციალიზაციის პროცესის 

მართვა საჯარო მმართველობის ფუნქციას წარმოადგენს. 

საქართველოს სახელმწიფოს პენიტენციური სისტემის  

თანამედროვე პოლიტიკა ორიენტირებულია  ბრალდებულ და 

მსჯავრდებულ პირთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის 

გარანტიების გაძლიერებაზე, რაც ასახულია მთავრობის ახალ სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიასა („საქართველო 2020“) და 

საქართველოს მთავრობის რეფორმების ოთხ პუნქტიან გეგმაში.   

ამასთან დაკავშირებით, ბუნებრივად ისმის კითხვა, როგორ 

ინერგება  მსჯავრდებულთა გამოსწორების იდეოლოგიური ცვლილება   

სასჯელაღსრულების სისტემაში?  არსებობს თუ არა მსჯავრდებულთათვის 

ზოგადი, საშუალო პროფესიული და უმაღლესი განათლების მისაღებად 

ხელსაყრელი პირობები?  რა მეთოდებით იმართება    საზოგადოებისგან 

იზოლირებულ პირთა გონებრივი განვითარების, დასაქმებისა და 

საზოგადოებაში მათი  დაბრუნების   პროცესი? 

ამ კითხვებზე პასუხი აქტუალურია საქართველოს 

ევროინტეგრაციის პროცესში, რადგან ბრალდებულ და მსჯავრდებულ 

პირთა განათლების უწყვეტობის უზრუნველყოფის სირთულეები,   

პროფესიის არჩევის, პროფესიული მომზადების და განათლების უფლების 

რეალიზაციის არასაკმარისი მექანიზმები გარკვეულ ხარვეზებს 

წარმოადგენს პენიტენციური სისტემის მართვაში.   

სადისერტაციო კვლევა გარკვეულწილად  ამ ხარვეზის  შევსებას 

ემსახურება. 

მიუხედვად იმისა, რომ პენიტენციური სისტემისა და განათლების 

სფეროში მიმდინარე რეფორმები გარკვეულწილად შეეხო 

რეაბილიტაცია/რესოციალიზაციის პროცესის ორგანიზების საკითხებს, 
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პრობლემად რჩება  ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა განათლების 

უფლების რეალიზაციის  ორმაგი დქავემდებარების არსებული მართვის 

მოდელი.  ეს მოდელი  ვერ უზრუნველყოფს ბრალდებულ და 

მსჯავრდებულ პირთა განათლების უფლების პროცესის ეფექტურ მართვას. 

კვლევის მიზანია: ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა 

განათლების უფლების უზრუნველყოფის  სფეროში არსებული 

პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრის გზების შესახებ 

წინადადებების  შემუშავება. 

ამოცანებია: 

⎯ პენიტენციურ დაწესებულებებში განთლების მართვაში ორმაგი 

დაქვემდებარების მოდელის შესწავლა; 

⎯ უწყვეტი ზოგადი განათლების ადგილის განსაზღვრა 

პენიტეციური სისტემის  სარეაბილიტაციო ღონისძიებებში; 

⎯ არსებული ნორმატიული ბაზის ანალიზი ბრალდებულ და 

მსჯავრდებულ პირთა  განათლების კონსტიტუციური უფლების 

რეალიზაციის სფეროში; 

⎯ მსჯავრდებულ პირთა განათლების უფლების რეალიზაციაზე 

ზეგავლენის  ძირითადი მართვითი ფაქტორების გამოვლენა;  

⎯ მსჯავრდებულ პირთა აკადემიური უმაღლესი განათლების 

პირველ და მეორე საფეხურზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) 

ორგანიზებასთან დაკავშირებული ხარვეზების შესწავლა;  

⎯ მსჯავრდებულ პირთა პროფესიული განათლებაზე  ზეგავლენის 

მართვითი ფაქტორების  შესწავლა და ანალიზი; 

⎯ ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა განათლების სფეროში 

პრობლემათა იდენტიფიცირება და  გადაჭრის გზების შესახებ 

წინადადებების შემუშავება. 

კვლევის ობიექტია ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა 

განათლების უფლების რეალიზაციის პროცესში წარმოშობილი 

ურთიერთობების კომპლექსი, მართვის დღევანდელი მდგომარეობა და 
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განვითარების პერსპექტივები. 

კვლევის საგანია ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა 

რესოციალიზაციის თეორიული ცოდნის ერთობლიობა (დოქტრინა),  

მართვის სისტემის მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზა;  საქართველოს 

პენიტენციურ დაწესებულებებში - ზოგადი, პროფესიული, უმაღლესი  

განათლების რეტროსპექტული და თანამედროვე პრაქტიკა. 

კვლევის მეთოდოლოგია და მეთოდიკა : 

   ნაშრომის მეთოდოლოგიური საფუძველია სისხლის 

სამართლის აღსრულების საჯარო მართვის დოქტრინა, რომელიც უფლებათა 

დაცვის  ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს ეყრდნობა. ნაშრომი ეფუძნება 

ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის, სოციოლოგიის, საჯარო მართვის, 

განათლების მენეჯმენტის, აგრეთვე სისხლის სამართლის სფეროში 

არსებულ კვლევებს, რაც მას დარგთაშორისი და სისტემური კვლევის  

სტატუსს სძენს.  

კვლევის პროცესში  გამოყენებულია ისტორიული, შედარებით - 

სამართლებრივი, სისტემურ-სტრუქტურული, ფორმალურ-ლოგიკური, 

ანალიზისა და პროგნოზის მეთოდები. 

სისხლის სამართლის აღსრულების საჯარო მართვის დოქტრინაში 

ვგულისხმობთ  იდეებისა და კონცეფციების ერთობლიობას, რომელიც ეხება 

მსჯავრდებულის რესოციალიზაციას საზოგადოებაში. რესოციალიზაცია 

განაპირობებს ძლიერ, მდგრად, განვითარებულ სახელმწიფოს დანაშაულის 

ნაკლები მაჩვენებლით. დოქტრინის ცალკეული ელემენტები მოცემულია 

დისერტაციის 1.1. პარაგრაფში, რაც მთელი კვლევითი პროცესის შედეგების 

ორიენტირს წარმოადგენს. 

ისტორიული მეთოდი გამოყენებულია 1.2. პარაგრაფში 

საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში განათლების უზრუნველყოფის 

ისტორიული მახასიათებლების, სასჯელის მიზნის,  თავისუფლების 

აღკვეთის აღსრულების ეტაპების, მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის 

მაგალითების შესაფასებლად. 
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შედარებით - სამართლებრივი მეთოდი გამოყენებულია 1.3 

პარაგრაფში საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი ნორმების 

ურთიერთმიმართების დასადგენად. ამ მეთოდითაა ახსნილი აგრეთვე 

ევროკავშირში გამოყენებული დარგობრივი კანონმდებლობა,  აღწერილია  

საერთაშორისო სტანდარტების სხვადასხვა ქვეყნებში დანერგვის პრაქტიკა, 

გაანალიზებულია საქართველოში საერთაშორისო ნორმების  

ჰარმონიზაციის ტენდენციები;  

სისტემურ - სტრუქტურული  მეთოდი გამოყენებულია ბრალდებულ 

და მსჯავრდებულ პირთა განათლების უფლების რეალიზაციის პრაქტიკის 

ანალიზის პროცესში, სხვადასხვა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში 

კვლევის ობიექტის მთლიანობის გამოვლენის, მრავალფეროვანი კავშირების 

ერთიანი სურათის შესაქმნელად (ვგულისხმობთ განათლების სამინისტროსა 

და იუსტიციის სამინისტროს დუალური მართვის მოდელს).   ამ მეთოდის 

საფუძველზეა დადგენილი კვლევის მიზანი და ობიექტი, 

განხორციელებულია პრობლემათა იდენტიფიცირება და შემუშავებულია 

რეკომენდაციები. 

ფორმალურ - ლოგიკური მეთოდის საფუძველზე შესწავლილია  

ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა განათლების უფლების 

რეალიზაციისათვის ორგანიზაციულ - ადმინისტრაციული საქმიანობა და 

ნორმატიული უზრუნველყოფა; აბსტრაგირებულია ლეგალიზაციის 

ხარისხი მართვის ეფექტურობის კონტექსტიდან გამომდინარე;  

პენიტენციურ სისტემაში განათლების მართვის ორგანოების ქმედებები 

განხილულია აზროვნების ლოგიკური ფორმების, ლოგიკური 

მოქმედებების შესაბამისად, რომლებიც ემყარება განსჯის და დასკვნების 

ფორმირების წესებს (თავი 2). 

ანალიზის მეთოდი გამოყენებულია მონაცემების მოპოვებისა და 

დამუშავების, რაოდენობრივი კვლევის განხორციელების პროცესში. 

აგრეთვე,  ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა  რესოციალიზაციაში 

კლასიკური და დისტანციური სწავლების ტექნოლოგიების გავლენის 

შეფასების, აგრეთვე მსჯავრდებულის რისკებისა და სასჯელის 
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აღსრულების ინდივიდუალური გეგმების შეფასების პროცესში (თავი 3). 

პროგნოზის მეთოდი - გამოყენებულია  უფლებების დაცვაზე   

დაფუძნებულ ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა განათლების 

სისტემის მართვის თეორიული მოდელის შემუშავებისთვის (თავი 4). ჩვენს 

შემთხვევაში პროგნოზის კომბინაცია ეფუძნება ექსპერტულ შეფასებებს,  

ექსტრაპოლაციას (ანუ პენიტენციურ დაწესებულებებში განათლების 

უზრუნველყოფის დინამიკას წარსულში, აწყმოში და მომავლის 

ტენდენციას), მოდელირებას (ონლაინ განათლების პლატფორმის დახვეწა-

კორექტირება; ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა განათლების 

უფლების რეალიზაციის სფეროში სახელმწიფო - საზოგადოებრივი 

მონიტორინგის ორგანიზება), დიაგნოსტიკას (კანონთან კონფლიქტში მყოფ 

პირებთან სოციალური მუშაობა,  მნიშვნელოვანი ზიანის რისკის 

სკრინინგი, ძალადობის მსხვერპლი ქალების იდენტიფიცირების 

სკრინინგი). 

კვლევის შერჩეული მეთოდოლოგიისა და მეთოდიკის საფუძველზე   

შესაძლებელი გახდა ობიექტის დინამიკაში შესწავლა, განვითარების 

ძირითადი ტენდენციებისა და ხარვეზების გამოვლენა, შედეგების შეჯამება,  

საერთაშორისო სტანდარტებისა და წარმატებული პრაქტიკის ეროვნულ 

კანონმდებლობაში დანერგვაზე ფოკუსირება, ბრალდებულ და 

მსჯავრდებულ პირთა განათლების უზრუნველყოფის სფეროში მართვითი 

და საკანონმდებლო ხასიათის წინადადებების შემუშავება, უფლებათა 

დაცვის პრინციპებზე დამყარებული, ურთიერთდაკავშირებული, 

ურთიერთდამოკიდებული ელემენტების  მთლიანობის მიღწევა. 

დისერტაციის პრაქტიკული მნიშვნელობა - კვლევა გამოყენებითი 

ხასიათისაა, რადგან ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა  განათლების 

კონსტიტუციური უფლების რეალიზაციის კონკრეტული მექანიზმების 

დახვეწას ეხება. კვლევის შედეგად გამოტანილი დასკვნები და მის 

საფუძველზე მიღებული რეკომენდაციები შესაძლოა გათვალისწინებულ 

იქნეს ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა განათლების ორგანიზაციული 

უზრუნველყოფის რეფორმირების პროცესში. ვფიქრობ, პრაქტიკაში მათი 
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გამოყენება ხელს შეუწყობს ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა 

განათლების დონის ამაღლებას, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი 

განათლების მიღების უზრუნველყოფას, ასევე ახალი პროფესიების 

დაუფლებასა და ამით  მათ რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციასა და 

საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროცესს. სახელმწიფოს კი მისცემს 

ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ პენიტენციური სისტემის მართვის 

მოდელს. 

სამეცნიერო სიახლეს წარმოადგენს ადამიანის უფლებებზე 

დაფუძნებული პენიტენციური სისტემის მართვის თეორიული მოდელი, 

რომლის ცალკეული ელემენტებია: 

1. „მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების 

ცენტრის“  რეორგანიზაცია და მისი დაფუძნება მთავრობის მიერ  

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით; 

2. თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში ინტერაქტიული სწავლების 

კონცეფცია; 

3.  სპეციალური ელექტრონული პლატფორმა პენიტენციურ 

დაწესებულებებში დისტანციური განათლების სისტემის 

უზრუნველსაყოფად; 

4. პატიმრობისა და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთისა და 

პატიმრობისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებებში განათლების მიღების სპეციალური პროგრამა; 

5. პროფესიული და სახელობო განათლების მუდმივი პროგრამული 

განახლება, რომელიც გულისხმობს  ყველა ახალი პროფესიული და 

სახელობო პროგრამის შემუშავებას კრაუდსორსინგის მეთოდით 

(მოცემულ კვლევაში ამ მეთოდის გამოყენებით შემოთავაზებულია 

ბრენდირების გარეშე კრაფტის ქაღალდის ჩანთების დამზადება); 

6. საკანონმდებლო ცვლილებები პენიტენციური სისტემის მართვისა  და 

განათლების მენეჯმენტის  ეფექტური თანაფარდობის 

უზრუნველყოფის მიზნით. 

ნაშრომის სტრუქტურა - სადისერტაციო ნაშრომი შედგება 
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კომპიუტერზე ნაბეჭდი  133  გვერდისაგან, რომელიც მოიცავს შესავალს, 4 

თავს, 12 ქვეთავს, დასკვნასა და რეკომენდაციებს. ამასთანავე, 

სადისერტაციო ნაშრომს თან ერთვის დანართი ცხრილები, სოციოლოგიური 

გამოკითხვის დანართი და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა.  

ნაშრომის შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა  

თავი 1.    ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა განათლების სისტემის  

ჩამოყალიბების საფუძვლები 

1.1. პენიტენციურ დაწესებულებებში განათლების სისტემის 

მართვის თანამედროვე მიდგომები 

1.2. განათლების უზრუნველყოფის ისტორიული ასპექტები 

საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში 

1.3. ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა განათლების 

უზრუნველყოფის   საერთაშორისო გამოცდილება 

თავი 2.   განათლების მიღების ორგანიზაციის თავისებურებანი 

საქართველოს პენიტეციურ დაწესებულებებში 

2.1      განათლების  ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციული საქმიანობა 

და ნორმატიული უზრუნველყოფა საქართველოს პენიტენციურ 

დაწესებულებებში 

2.2   ზოგადი განათლების მიღების ორგანიზაცია პენიტენციურ 

დაწესებულებებში 

2.3   პროფესიული განათლების ორგანიზაცია და მეთოდური სისტემის 

უზრუნველყოფა პენიტენციურ დაწესებულებებში 

2.4   უმაღლესი განათლების მიღების უფლების რეალიზაციის 

ორგანიზაციულ - სამართლებრივი გარანტიები ზოგიერთი 

კატეგორიის მსჯავრდებული პირისათვის 

თავი 3.    განათლების გარემოს ზეგავლენის შეფასება მსჯავდებულ პირთა 

სოციალიზციის მართვაში 

3.1    კლასიკური და დისტანციური სწავლების ტექნოლოგიების 
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გავლენა ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა  

სოციალიზაციაში  

3.2  ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა განათლების 

კონსტიტუციური უფლების რეალიზაციის სფეროში 

სახელმწიფო -საზოგადოებრივი მონიტორინგის სისტემის 

პრობლემები 

3.3  მსჯავრდებულის რისკების შეფასებისა და სასჯელის აღსრულების 

ინდივიდუალური გეგმები 

თავი 4.    ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა განათლების მართვის 

პრობლემების დაძლევის გზები 

4.1  ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა სოციალური 

დიაგნოსტიკა, მეთოდები და შედეგები 

4.2  ინოვაციური მექანიზმები (მართვის პროცესუალური 

მოდელირება) ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა 

განათლების მართვის სისტემაში 

4.3           სოციოლოგიური კვლევა   

დასკვნა  

რეკომენდაციები  

  გამოყენებული ლიტერატურა 

ნაშრომის შინაარსი 

 შესავალში დასაბუთებულია თემის აქტუალობა, კვლევის მიზანი, 

ამოცანები, ობიექტი, საგანი,  მეთოდიკა, სიახლე და პრაქტიკული 

მნიშვნელობა. 

ლიტერატურის მიმოხილვა ეფუძნება საჯარო მართვის, უფლებათა 

დაცვის, სისხლის სამართლის მიმართულებით არსებულ ბიბლიოგრაფიულ 

ანალიზს, რომლის მიხედვით დგინდება, რომ ბრალდებულ და 

მსჯავრდებულ პირთა განათლების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის 

შესახებ კონცეპტუალური, დამოუკიდებელი კვლევა არ განხორციელებულა.   
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ნაშრომი  ეხება პრობლემის  ცალკეულ ასპექტებს: განათლების სისტემის 

მართვას, ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა რესოციალიზაციას, 

განათლების მენეჯმენტს, დამნაშავის ფსიქოლოგიას, პრობლემის 

ისტორიული და სამართლებრივი ასპექტების განხილვას, სოციალური 

ადაპტაციის საკითხებს და სხვა.  აქედან გამომდინარე, საჯარო მართვისა და 

უფლებათა დაცვის თანამედროვე მიდგომების კონტექსტში ბრალდებულ და 

მსჯავრდებულ პირთა განათლების ორგანიზების უზრუნველყოფის 

სფეროში პრობლემის განსჯა დამოუკიდებელ კვლევას საჭიროებს.   

პირველი თავი - „ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა 

განათლების სისტემის ჩამოყალიბების საფუძვლები“ შედგება სამი 

ქვეთავისაგან.  პირველ პარაგრაფში განხილული გვაქვს განათლების 

მართვის  თანამედროვე მიდგომები საქართველოს პენიტენციურ 

დაწესებულებებში, რესოციალიზაციის განხორციელების ისეთი ძირითადი 

საშუალებები, როგორებიცაა: სისხლისსამართლებრივი, პენიტენციალური 

და პოსტპენიტენციალური. დასაბუთებულია, პენიტენციალური 

რესოციალიზაციის მნიშვნელობა დანაშაულის რეციდივის შემცირებასთან 

მიმართებით; რესოციალიზაციის პროცესის ერთიანობის მნიშვნელობა 

განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილებაში; გაანალიზებულია 

სახელმწიფოსათვის რესოციალიზებული მსჯავრდებულის როლი 

სოციუმში.  რესოციალიზებული მსჯავრდებულის მნიშვნელობა 

სახელმწიფოს განვითარების საქმეში. 

მეორე პარაგრაფში ყურადღება გამახვილებული გვაქვს 

სახელმწიფოს უდიდესი  პრობლემის - დანაშაულის შემცირების კუთხით, 

რესოციალიზაციის  აღსრულების ისეთი უმნიშვნელოვანესი ინტრუმენტის 

ჩამოყალიბებასა და დახვეწაზე, როგორსაც დამნაშავის განათლებაზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით მისი აღზრდა - გამოსწორება 

წარმოადგენს. აღნიშნულ პარაგრაფში დასაბუთებულია, რომ მიუხედავად 

კანონმდებლობის საერთაშორისო სამართლის აღიარებულ ნორმებთან 

გარკვეულწილად ჰარმონიზაციის მცდელობისა, მსჯავრდებულთა 

განათლების კონსტუტუციური უფლების რეალიზების ინსტრუმენტებმა 
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სრულყოფილ სახეს დღემდე ვერ მიაღწიეს.  

მესამე პარაგრაფში საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების 

კუთხით განხილული გვაქვს იმ ქვეყნების მაგალითები, რომლებშიც 

დამნაშავის რესოციალიზაცია - რეაბილიტაციის ეფექტიანი 

განხორციელების მიმართულებით მნიშვნელოვანი პრაქტიკული 

გამოცდილებაა დაგროვილი და შესაბამისად, განმეორებითი დანაშაულის 

მაჩვენებელიც საკმაოდ დაბალია. ასეთ ქვეყნებს განეკუთვნებიან: დანია, 

ნორვეგია, ესტონეთი და ინგლისი. აღნიშნულ ქვეყნებში დამნაშავის 

რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია ეფუძნება პირის ინდივიდუალური 

საჭიროებების განსაზღვრასა და კონკრეტულად მაზე მორგებული 

სარეაბილიტაციო თუ საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას, 

აღნიშნულ პროგრამებში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით აქცენტი 

კეთდება მსჯავრდებულის მოტივაციის ამაღლებაზე. მნიშვნელოვანია იმის 

გათვალისწინებაც, რომ თავისუფლებააღკვეთილმა პირებმა კონტაქტი არ 

დაკარგონ გარე სამყაროსთან, სწორედ ამას ემსახურება განათლების, 

დასაქმების თუ სხვა სერვისების მიწოდება საზოგადოებიდან. 

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საერთაშორისო გამოცდილების 

გათვალისწინებით ჩვენი ქვეყანა ცდილობს პენიტენციურ დაწესებულებებში 

დაინერგოს მსჯავრდებულთა მხარდაჭერის ისეთი მიდგომები, რომლებიც 

ხელს შეუწყობს თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში განთავსებულ 

პირებს რესოციალიზაციასა და საზოგადოებაში წარმატებულ 

რეინტეგრაციაში. აღსანიშნავია ისიც, რომ მსჯავრდებულთა 

ინდივიდუალური გეგმის შედგენის პრაქტიკა საქართველოშიც არსებობს და 

ნელ - ნელა იხვეწება, თუმცა, ჯერჯერობით იგი სრულყოფილ სახეს მაინც 

ვერ აღწევს. 

მეორე თავი - „განათლების მიღების ორგანიზაციის 

თავისებურებანი საქართველოს პენიტენციურ დაწესებულებებში“ შედგება 

ოთხი ქვეთავისაგან, რომლებშიც განხილული გვაქვს ისეთი მნიშვნელოვანი 

საკითხები, როგორიცაა ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების 

ნორმატიული უზრუნველყოფა და ორგანიზაციული მოწყობა საქართველოს 
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პენიტენციურ დაწესებულებებში. გაანალიზებული გვაქვს განათლების 

უზრუნველყოფის ორმაგი მართვის მოდელის ხარვეზები, რომლის გამოც 

პენიტენციურ სისტემაში განთავსებული ბრალდებულებისთვის და 

მსჯავრდებულებისთვის განათლების უფლების სრულყოფილად 

რეალიზება ვერ ხერხდება განათლების სისტემის ვერცერთ საფეხურზე, რაც 

დამატებით პრობლემას ქმნის სახელმწიფოსათვის დანაშაულის რეციდივის 

აღკვეთის და საზოგადოების უსაფრთხოების დაცვის გარანტიის 

თვალსაზრისით. ზოგადი განათლების მიღების კუთხით საგულისხმოა 

სკოლაში ჩარიცხვასთან დაკავშირებული პრობლემები, კლასკომპლექტებში 

მიმდინარე საგაკვეთილო პროცესები და ექსტერნატის ფორმით დასაძლევი 

საგნის/კლასისა თუ სემესტრის გამოცდებისათვის მათი მომზადება. რაც 

შეეხება პროფესიულ განათლებას, შეიძლება ითქვას, რომ 

მსჯავრდებულებისაგან ამ მიმართულებით განსაკუთრებული მოთხოვნაა, 

თუმცა მწირი დაფინანსებისა და ადაპტირებული ინსფრასტრუქტურის 

ნაკლებობის პირობებში, მათვის ამ კუთხითაც განათლების უფლების 

რეალიზება სრული მოცულობით არ ხორციელდება. სახარბიელო 

მდგომარეობა არც აკადემიური უმაღლესი განათლების საფეხურის, 

ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურაზე სწავლების კუთხით შეინიშნება, 

ვინაიდან პატიმრებისათვის, განათლების აღნიშნულ საფეხურებზე 

სწავლება, ოჯახის წევრების მიერ სალექციო მასალის მიწოდებით 

შემოიფარგლება. განათლების კონსტიტუციური უფლების რეალიზების 

კუთხით განსაკუთრებით სავალალო მდგომარეობაში არიან პატიმრობისა 

და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებსა და 

პატიმრობისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებებში განთავსებული მსჯავრდებულები, რომლებთანაც არათუ 

არ მიმდინარეობს სხვა დაწესებულებებში განთავსებული პირებისათვის 

ხელმისაწვდომი პროგრამები, არამედ, მათთვის ამ უფლების რეალიზება 

კანონითაა შეზღუდული, მაშინ, როდესაც მაღალი რისკის მქონე 

რეაბილიტირებული მსჯავრდებულების ჩართულობა საზოგადოებრივ თუ 

სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში მნიშვნელოვან რეზულტატს მოიტანს 
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დანაშაულის რეციდივის შემცირებასა და ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვის  

პროცესში.  

წინამდებარე ნაშრომის მესამე თავი - „განათლების გარემოს 

ზეგავლენის შეფასება მსჯავრდებულ პირთა სოციალიზაციის მართვაში“ 

შედგება სამი ქვეთავისაგან და ეძღვნება ისეთ მნიშვნელოვან ასპექტებს, 

როგორიცაა განათლების გარემოს ზეგავლენა პატიმრების 

რესოციალიზაციის პროცესსა და დანაშაულის რეციდივის შემცირებაზე. 

პირველ პარაგრაფში განხილულია კლასიკური და დისტანციური 

სწავლების ტექნოლოგიების გავლენა ბრალდებულ და მსჯავრდებულ 

პირთა სოციალიზაციაში. დასაბუთებულია ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების განვითარების ეპოქაში ციფრული პლატფორმის 

გამოყენებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და დისტანციური სწავლების 

გამოყენების სასიცოცხლო მნიშვნელობა პენიტენციურ დაწესებულებებში 

განთავსებული განსაკუთრებული რისკის მქონე მსჯავრდებულების 

რესოციალიზაციის პროცესში და არაქართულენოვანი 

მსჯავრდებულებისათვის ქართული ენის ინტენსიურად შესწავლის საქმეში.  

მეორე პარაგრაფში განხილულია სახელმწიფო - საზოგადოებრივი 

მონიტორინგის განსაკუთრებული მნიშვნელობა დახურულ სისტემაში 

განათლების კონსტიტუციური უფლების რეალიზაციის განხორციელების 

პროცესში და მათთვის სისტემის ჩაკეტილობიდან გამომდინარე 

ინფორმაციის მიღების პრობლემები.  

მესამე პარაგრაფი სრულად ეთმობა მსჯავრდებულის 

რეაბილიტაცია/რესოციალიზაციის პროცესის ეფექტიანი 

განხორციელებისათვის ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებს, როგორიცაა 

მსჯავრდებულთა საშიშროების რისკის განსაზღვრა და მსჯავრდებულის 

საჭიროებებზე მორგებული ინდივიდუალური გეგმის შედგენა. 

დასაბუთებულია შეფასების პროცესებისა და ინდივიდუალური გეგმის 

შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების მნიშვნელობა. 

აღნიშნული პროცესების ეფექტიანად განხორციელების საქმეში სოციალური 

მუშაკების აქტიური ჩართულობის მნიშვნელობა და ამ მიმართულებით 
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ქმედითი ინსტრუმენტების დანერგვის აუცილებლობა. აღნიშნულ 

პარაგრაფში ხაზგასმულია, რომ თავისუფლების აღკვეთის დღიდან ყველა 

აქტივობა მიმართული უნდა იყოს გათავისუფლების მზადებისათვის და ამ 

პროცესში უნდა მოხდეს მსჯავრდებულის ოჯახური კავშირებისა და 

რეინტეგრაციისათვის აუცილებელი უნარების გაუმჯობესება, რადგან 

გათავისუფლების შემდგომ პიროვნებამ შეძლოს საზოგადოებაში 

სრულყოფილი ადაპტირება.  

მეოთხე თავი - „ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა 

განათლების მართვის პრობლემების დაძლევის გზები“ შედგება სამი 

ქვეთავისაგან რომელშიც განხილულია  ბრალდებულ და მსჯავრდებულ 

პირთა სოციალური დიაგნოსტიკის მეთოდები და შედეგები, ასევე 

ინოვაციური მექანიზმები პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებულ 

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა განათლების მართვის სისტემაში. 

პირველ პარაგრაფში განხილულია ბრალდებულ და მსჯავრდებულ 

პირთა სოციალური დიაგნოსტიკის მეთოდიკა, ყურადღება 

გამახვილებულია ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ფსიქო - სოციალურ 

რეაბილიტაციასა და შეფასების ინსტრუმენტებზე, რომელთა საშუალებითაც 

ხორციელდება კრიმინოგენული ფაქტორების განსაზღვრა, რეციდივის 

ალბათობის პროგნოზირება, საჭიროებების დადგენა, ძლიერი მხარეების 

გამოვლენა და ისეთი სარეაბილიტაციო მომსახურების მიწოდება, რაც 

უზრუნველყოფს რეციდივის რისკის შემცირებას.  

მეორე პარაგრაფში ყურადღება გამახვილებულია ინოვაციური 

მექანიზმების მნიშვნელობაზე ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 

განათლების მართვის სისტემაში. დეტალურად არის განხილული მოქმედი 

საკანონმდებლო ბაზა, აქცენტი გაკეთებულია ინოვაციური ტექნოლოგიების 

მნიშვნელობასა და მისი გამოყენებით სხვადასხვა საგანმანათლებლო 

პროგრამის დანერგვის აუცილებლობაზე პენიტენციურ დაწესებულებებში. 

დასაბუთებულია ციფრული ტექნოლოგიების უპირატესობები 

პენიტენციურ სისტემაში სწავლებების განხორციელების მიმართულებით.  

მეოთხე თავის მესამე პარაგრაფი სრულად ეთმობა სოციოლოგიურ 
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კვლევას, კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 528 სხვადასხვა ასაკისა და 

პროფესიის დამიანმა, მათ შორის იყვნენ ყოფილი მსჯავრდებულებიც. 

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ რესპონდენტთა 

უმრავლესობის (41%) აზრით დაწესებულებებში პროფესიული/სახელობო 

სწავლება საშუალო დონეზეა. დანარჩენ 69% შორის პასუხები შემდეგნაირად 

გადანაწილდა: 19,7% თვლის, რომ სწავლება მაღალ დონეზეა; 19,1% თვლის, 

რომ დაბალ დონეზეა; 19,3% კი უჭირს დასმულ კითხვაზე პასუხის გაცემა. 

აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ პენიტენციურ 

დაწესებულებებში პროფესიული/სახელობო პროგრამები არც თუ ისე 

სახარბიელოდ ხორციელდება და მოითხოვს დახვეწას. კითხვაზე, 

პენიტენციურ დაწესებულებებში თუ რომელი ორგანიზაციები 

უზრუნველყოფენ პროფესიული/სახელობო სწავლების დანერგვა/განხორ-

ციელებას ეფექტურად და პროდუქტიულად, გამოკითხულთა 63,3% 

მიიჩნევს  საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროსა და 

იუსტიციის სამინისტროს ერთობლივი თანამშრობლობით მიღწეულ 

შედეგებს.  რაც შეეხება კრიმინალური სუბკულტურის გავლენას 

განათლების უფლების რეალიზაციაზე, გამოკითხულთა 30,5% მიიჩნევს, 

რომ კრიმინალური სუბკულტურა ხელს უშლის აღნიშნული უფლების 

რეალიზაციას პენიტენციურ დაწესებულებებში. გასათვალისწინებელია ის 

გარემოებაც,  რომ მოცემულ კითხვაზე პასუხისგან თავი შეიკავა 14,8%-მა, არ 

იცის 23,7%-მა და მხოლოდ 29,7% თვლის, რომ კრიმინალური სუბკულტურა 

განათლების უფლების რეალიზაციას ხელს არ უშლის. ჩვენთვის 

მნიშვნელოვანი იყო გაგვეგო, რესპონდენტები პროფესიული/სახელობო 

სწავლების რომელ მიმართულებებს მიანიჭებდნენ უპირატესობას 

მსჯავრდებულებისათვის. კითხვარში ჩამოთვლილი სწავლებებიდან 

ყველაზე მეტი პროცენტული მაჩვენებელი 33% დაფიქსირდა პასუხზე - 

ქაღალდის პარკები/სასაჩუქრე ჩანთები. ხოლო დანარჩენი პროცენტული 

მაჩვენებლები ასე გადანაწილდა: კულინარიის კურსი - 25,9%; ტყავის 

ჩანთები და აქსესუარები - 19,7%; გრაფიკული დიზაინი - 11,6%, ხოლო გიდი 

- 7,6%. ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანი იყო გაგვეგო პატიმრობისა და 
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დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესეულებებსა და 

პატიმრობისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულბებში პროფესიული/სახელობო სწავლების დანერგვასთან 

დაკავშირებით საზოგადოების დამოკიდებულება. აღმოჩნდა, რომ 

გამოკითხულთა უმრავლესობას 49,2%-ს მიაჩნია, რომ მსგავსი ტიპის 

დაწესებულებაში უნდა დაინერგოს პროფესიული/სახელობო სწავლება; 

10,6% წინააღმდეგია, ხოლო დანარჩენი 32,8% ნაწილობრივ ეთანხმება. რაც 

შეეხება, იმას, თუ რა სახის სწავლებას მიანიჭებდნენ უპირატესობას, 

გამოკითხულთა 57,6% უპირატესობას ანიჭებს პრაქტიკულ სწავლებას, 30,3% 

- შერეულ სწავლებას და მხოლოდ 7% თეორიულ სწავლებას. 

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევიდან იკვეთება, რომ პენიტენციურ 

დაწესებულებებში პროფესიული/სახელობო სწავლების ეფექტურად 

განხორციელებას, გამოკითხულთა უმრავლესობის აზრით, უზრუნველყოფს 

იუსტიციის სამინისტრო განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან 

ერთად. ეს იმითაც აიხსნება, რომ პენიტენციური სისტემა წარმოადგენს 

დახურულ სისტემას და მასში ნებისმიერი პროფესიული/სახელობო თუ სხვა 

სახის საგანმანათლებლო პროგრამის შეტანის შემთხვევაში აუცილებელია 

პენიტენციური სამსახურის თანხმობა. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ 

საზოგადოება აქცენტს აკეთებს პრაქტიკულ, სახელობო პროგრამებზე, 

რომელებიც სხვადასხვა ორგანიზაციაში დასაქმებისა თუ თვითდასაქმების 

საშუალებას მისცემს პიროვნებას. ამასთან, გასათვალისწინებელია ის 

გარემოებაც, რომ საზოგადოებას მართებულად მიაჩნია დახურული ტიპისა 

და განსაკუთრებული რისკის პენიტენციურ დაწესებულებებში 

პროფესიული/სახელობო სწავლების დანერგვა. ამ კითხვაზე გაცემული 

პასუხების პროცენტული გადანაწილებით თუ ვიმსჯელებთ (49,2% 

ეთანხმება, 32,8 % ნაწილობრივ ეთანხმება, 10,6  % - არ ეთანხმება და 7,4 % - 

არ იცის), მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ნაწილის პასუხია 

,,ნაწილობრივ ვეთანხმები“ (სავარაუდოდ აღნიშნული გამოწვეულია 

განსაკუთრებული რისკიდან გამომდინარე, დაწესებულებებში სხვადასხვა 

პროგრამის შეტანაზე გარკვეული საფრთხის არსებობით), საბოლოო ჯამში, 
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საზოგადოება მხარს უჭერს მსგავსი ტიპის პენიტენციურ დაწესებულებებში 

პროფესიული/სახელობო სწავლების დანერგვას. ეს მიუთითებს 

საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლას დამნაშავის პიროვნებისადმი 

და მათ სურვილს, რომ გათავისუფლების შემდეგ ისინი მათ გვერდით 

დაბრუნდნენ, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები. ამასთან, 

კვლევის შედეგებმა ცხადჰყო, ბრენდირების გარეშე კრაფტის ქაღალდის 

პარკებისა და სასაჩუქრე ჩანთების პროგრამის დანერგვისა და 

განხორიელების საჭიროება.  

კვლევის ძირითადი შედეგები 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა 

განათლების ორგანიზების სფეროში არსებული პრობლემები: 

1. პენიტენციურ სისტემაში გახორციელებული განათლების რეფორმების 

მიუხედავად, დამნაშავის რესოციალიზაციის მიმართულებით 

საერთაშორისო სტანდარტებიდან გამომდინარე  სისტემა გამოწვევებს 

ვერ უმკლავდება;  

2. ორმაგი დაქვემდებარებით მართვა (იუსტიციის სამინისტრო, 

განათლების და მეცნიერების სამინისტრო)  არეფექტურადაა 

მოდელირებული; 

3. თანამედროვე გაგებით ელექტრონული სწავლების სისტემა არ 

მოქმედებს;  

4. პროფესიული და სახელობო განათლების პროგრამები მწირია და 

მოუქნელი; 

5. პატიმრობისა და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებებსა და პატიმრობისა და განსაკუთრებული რისკის 

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში განათლების უფლების 

რეალიზება  არ ხდება. 

გამოვლენილ პრობლემათა გადასაჭრელად  ნაშრომში 

დასაბუთებულია თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში 

„ინტერაქტიული სწავლების კონცეფციის” შექმნის აუცილებელი 
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ელემენტების არსებობა. ეს ელემენტებია თავისუფლების აღკვეთის 

ადგილებში განთავსებულ პირთა რესოციალიზაცია და განათლების 

უფლების რეალიზაციაზე სახელმწიფოს ზრუნვის პოლიტიკა, მართვის 

კოორდინაცია, მონიტორინგი და ახალი ტექნოლოგიების პირობებში 

სისტემის მუდმივი განახლება. 

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ 

პენიტენციურ სისტემაში დასმულ პრობლემასთან დაკავშირებით  

განხორციელებული რეფორმები გარკვეულწილად შედეგიანია, თუმცა,  

სრულყოფილი შედეგისა და ეფექტის მისაღწევად აუცილებელია სისტემის 

გარკვეული მოდერნიზება. კერძოდ: სპეციალური ელექტრონული 

პლატფორმის შექმნა პენიტენციური დაწესებულებებისთვის. ამ დასკვნის 

საფუძველს გვაძლევს ის, რომ პენიტენციურ სისტემაში განთავსებული 

პირებისათვის ელექტრონული სწავლება მხოლოდ სასწავლო მასალების 

მიწოდებას მოიცავს, რაც ნამდვილად არ არის საკმარისი. ვინაიდან, 

აუცილებელია სტუდენტს კომუნიკაცია ჰქონდეს სწავლების 

განმახორციელებელი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

პერსონალთან, ჩართული იყოს ტესტირების პროცესში და ახორციელებდეს 

სტუდენტის პროგრესის მონიტორინგს.  მიგვაჩნია, რომ უნდა დაინერგოს 

საერთაშორისო პრაქტიკაში საკმაოდ წარმატებულად მოქმედი  „Coursera“ 

ტიპის ტექნოლოგია.  ეს ტექნოლოგია გულისხმობს სპეციალური ინტერნეტ 

პლატფორმის შექმნას, სადაც თავმოყრილი იქნება ინტერნეტკურსები 

სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებიდან, სალექციო კონსპექტები, 

ვიდეოლექციები, ცოდნის შემოწმების ტესტები, საშინაო დავალებები, 

საგამოცდო საკითხები და სხვა.    ასეთი ტექნოლოგიების დანერგვის 

საფუძველი იქნება ჩვენს მიერ შემოთავაზებული - კონცეფცია, რომელიც 

გულისხმობს Coursera-ს ტიპის ინოვაციურ პლატფორმაზე დაფუძნებულ 

სწავლების მოდელს. ეს კი რეალური გზაა იმისა, რომ პატიმრები ჩართული 

იყვნენ საგანმანათლებლო პროცესში, მიიღონ ცოდნა, რაც  ხელს შეუწყობს 

საზოგადოებაში მათ წარმატებულ რეინტეგრაციას, განათლების 

კონსტიტუციური უფლების რეალიზაციას,  საერთაშორისო სტანდარტების 
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შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ფორმირებას საქართველოში. ამასთან, 

ორგანიზაციული თვალსაზრისით  იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში 

2020 წელს ამოქმედებული „მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა 

და გადამზადების ცენტრი“ გარკვეულ წილად წინგადადგმული ნაბიჯია, 

თუმცა, საკითხის სენსიტიურობისა და მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ეს 

ცენტრი საქართველოს მთავრობის მიერ უნდა იყოს დაფუძნებული. თუ 

გავითვალისწინებთ იმ გარემოებასაც, რომ ადამიანის ფუნდამენტურ 

უფლებათა დაცვის მიმართულებით შექმნილია უწყებათაშორისი საბჭო, 

რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ მინისტრი და 

რომელიც ემსახურება ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებასა და 

გატარებას,  ნათელი ხდება დამნაშავის რესოციალიზაციისა და განათლების 

უზრუნველყოფის საქმეში ერთი უწყების გარეთ ხსენებული ცენტრის 

რეორგანიზაციის მნიშვნელობა. ვინაიდან, ეს გაცილებით უფრო მოქნილი 

ინსტრუმენტი იქნება უწყებათაშორისი პროცესის დაგეგმვის, ქმედებების 

მონიტორინგის და ანგარიშების მოსმენის თვალსაზრისით.  

რეკომენდაციები 

1. სტრატეგიული წინადადება: 

საქართველოს მთავრობამ შეიმუშაოს და დაამტკიცოს თავისუფლების 

აღკვეთის ადგილებში ინტერაქტიული სწავლების კონცეფცია; 

2. ორგანიზაციული  ხასიათის რეკომენდაცია: 

განხორციელდეს „მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და 

გადამზადების ცენტრის“  რეორგანიზაცია და იგი დაფუძნდეს 

მთავრობის მიერ  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით; 

3. პროგრამული რეკომენდაცია: 

3.1 პატიმრობისა და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებებსა და პატიმრობისა და განსაკუთრებული რისკის 

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში შემუშავდეს განათლების 

მიღების სპეციალური პროგრამა; 

3.2 უმაღლესი განათლების მიღების უფლება გავრცელდეს  დისციპლინური 
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სახდელდადებული და სამარტოო საკანში განთავსებული პირებზე; 

3.3  შეიქმნას არასრულწლოვან და სრულწლოვან  

ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ექსტერნატის ფორმის დასაძლევი 

კლასის/სემესტრის საგანმანათლებლო პროგრამები; 

3.4 შემუშავდეს პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებული 

პირებისათვის სასურველი პროგრამის  დაწყების დროის რაციონალური 

გამოყენების გეგმა;  

3.5 გაიზარდოს პროგრამების განხორციელებისათვის საჭირო  ოთახების 

რაოდენობა, სასწავლო ჯგუფის შევსება/დაკომპლექტებასთან 

დაკავშირებული პრობლემების მოსაგვარებლად; 

3.6  დაიგეგმოს მსჯავრდებულთათვის სასურველი საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიწოდება ზედმეტი ფინანსური და ადამიანური რესურსების 

გარეშე; 

3.7 განხორციელდეს სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო პროგრამებში 

არაქართულენოვანი მსჯავრდებულების ჩართულობა (უწინარეს 

ყოვლისა ქართული ენის შესწავლით); 

3.8 პროფესიული და სახელობო განათლება გაფართოვდეს ბრენდირების 

გარეშე კრაფტის ქაღალდის ჩანთების დამზადების ტექნოლოგიის 

ათვისების პროგრამით;  

3.9 ყველა ახალი პროფესიული თუ სახელობო პროგრამა შესამუშავებლად 

დაინერგოს კრაუდსორსინგის მეთოდი. 

4. სამართლებრივი ხასიათის რეკომენდაცია: 

4.1 საქართველოს კანონის „პატიმრობის კოდექსის“ 1151 მუხლის პირველ 

პუნქტში შევიდეს ცვლილება და იგი ჩამოყალიბებული იქნას შემდეგი 

რედაქციით:  

„1. გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებაში მოთავსებულ მსჯავრდებულს, დაბალი რისკის 

მსჯავრდებულს, უფლება აქვს ისარგებლოს აკადემიური უმაღლესი 

განათლების პირველ და მეორე საფეხურებზე (ბაკალავრიატი, 
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მაგისტრატურა) განათლების მიღების უფლებით, ხოლო 

არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებულ 

მსჯავრდებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს აკადემიური უმაღლესი 

განათლების პირველ საფეხურზე (ბაკალავრატი) განათლების მიღების 

უფლებით. აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ და მეორე 

საფეხურებზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) განათლების მიღების 

წესი და პირობები და შესაბამისი სპეციალობათა ჩამონათვალი 

განისაზღვრება მინისტრისა და საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით“. 

4.2 საქართველოს კანონის „პატიმრობის კოდექსის“ 1151 მუხლიდან 

ამოღებულ იქნას მე-3 და მე-4 პუნქტები;  

4.3  „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველო კანონის 474  შევიდეს 

ცვლილება და მისი პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით:  

„1. ელექტრონული სწავლება ითვალისწინებს სასწავლო პროცესის 

სწავლის მართვის სისტემის გამოყენებით წარმართვას. სწავლის 

მართვის სიტემა არის ინტერნეტზე დამყარებული კომპიუტერული 

პროგრამა, რომელიც აუცილებელია საინფორმაციო - საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და 

წარმართვისათვის, კერძოდ, სასწავლო მასალების მიწოდებისათვის, 

სტუდენტის სტუდენტთან ან/და უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების პერსონალთან კომუნიკაციისთვის, ტესტირებისთვის, 

კონსულტირებისთვის, სტუდენტთა პროგრესის მონიტორინგისა და 

სხვა მიზნებისთვის“. 

ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ 

დისერტანტის მიერ დაცული იქნა სამი კოლოქვიუმი:  

I კოლოქვიუმი - ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა 

განათლების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სფეროში 
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არსებული პრობლემები. 

      II კოლოქვიუმი - სასჯელის მიზნის - რესოციალიზაციის 

აღსრულების მექანიზმები საზღვარგარეთის ქვეყნების 

მაგალითზე (შედარებითი ანალიზი). 

III კოლოქვიუმი - პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებულ 

ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა განათლების მართვის 

მოდელი. 

ავტორის მიერ გამოქვეყნებული შრომები: 

1. რესოციალიზაცია როგორც სასჯელის მიზანი - პროფ. მ. 

ცაცანაშვილთან თანაავტორობით. (ხელისუფლება და 

საზოგადოება N1 (49) 2019, ტომი II, გვ. 125 – 131); 

2. განათლების პროცესის მართვის პრობლემები საქართველოს 

პენიტენციურ დაწესებულებებში (ხელისუფლება და 

საზოგადოება №1 (49) 2019, ტომი I გვ. 138-143); 

3. პროფესიული განათლების მართვა საქართველოს 

პენიტენციურ დაწესებულებებში (ხელისუფლება და 

საზოგადოება №1 (49) 2019, ტომი II გვ. 109 - 114); 

4. მარიამ ცაცანაშვილი, ქეთევან ცაცანაშვილი, ლანა ხიჯაკაძე 

„კონსტიტუციური შეთანხმების იმპლიმენტაცია“  

(საქართველოს სახელმწიფო და საქართველოს სამოციქულო 

ავტოკეფალური მართმადიდებელი ეკლესია), გელათის 

მეცნიერებათა აკადემია, 2020. 

საერთაშორისო კონფერენცია: 

1. რესოციალიზაციის პროცესის მართვა პენიტენციურ 

დაწესებულებებში - საქართველოს პარლამენტარიზმის 100 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველოს 

პარლამენტარიზმი - 100“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 9 

მარტი, 2019. 
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