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განაცხადი

როგორც წარდგენილი ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ რომ ნაშრომი არ შეიცავს სხვა
ავტორების მიერ აქამდე გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებელად მიღებულ ან დასაცავად
წარდგენილ მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსსენიებული ან ციტირებული
სათანადო წესების შესაბამისად.
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სასჯელის

მიზნები

დანაშაულისათვის სამაგიეროს მიზღვა და სამართლიანობის აღდგენა
სამართლის

კოდექსის

ნორმების

თანახმად

არის

სისხლის

სისხლისამართლებრივი

პასუხისმგებლობის ერთადერთ საფუძველს წარმოადგენს დანაშაული. თუმცა გარდა
ამ

მიზნებისა

სასჯელის

უმნიშვნლოვანესი

მიზანია

რესოციალიზაცია.

რესოციალიზაციის პროცესი კი უფრო მარტივია მაშინ,როდესაც სასჯელი ნაკლებად
მძიმეა და ნაკლებ ზიანს აყენებს მსჯავრდებულის პიროვნებას. სასჯელის ასეთ
ნაკლებად მძიმე სახედ ითვლება შინაპატიმრობა, რომეცლიც არის სასჯელის ის
კატეგორია,როდესაც მსჯავრდებული სასჯელის იხდის საკუთარ სახლში მისთვის
ადაპტირებულ სივრცეში.
ნაშრომში ყურადღება ეთმობა ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა: შინაპატიმრობის,
როგორც სასჯელის დანიშვნის პროცესს და იმ საფუძვლებს როდის ენიშნება პირს
შინაპატიმრობა და რა საფუძვლებს უნდა აკმაყოფილებდეს ამისთვის პირი. რა
შემტხვევაში ინიშნება
მონიტორინგი.

რა

შინა პატიმრობა, როგორ ხდება მისი აღსრულება და

არის

ელექტრონული

მონიტორიგნი,

მისი

გამოყენების

პრაქტიკული და საპართლებრივი ასპექტები.
ქვემდებარე ნაშრომში წარმოდგენილია ქართულ კანონმდებლობაში არსებული
რეგულაციები შინაპატიმრობასთან დაკავშირებით და ამ სასჯელის გავლენა
ადამიანის უფლებებზე. მათი მიმართება ერთმანეთთან და მსჯავრდებულის
ინტერესების გათვალისწინება ამ კუთხით.
საქართველოს კანონმდებლობაში და ქართულ რეალობაში, შინაპატიმრობა როგორც
სასჯელის სახე ახალია. შესაბამისად დასახვეწია სხვადასხვა პრაქტიკული ასპექტი
მისი უფრო ფართო გამოყენებისთვის.

1

აღნიშნული საკითხი აქტუალურია, რადგან: შინაპატიმრობა არის მსოფლიოში
გავრცელებული სასჯელის სახე, ის უფრო აქტუალური ხდება კიბერ სამყაროს
განვითარებასთან ერთად. შესაბამისად მნიშვნელოვანია საქართველოც არ ჩამორჩეს ამ
ტენდენციას და სასჯელის ეს სახე უფრო აქტუალურად მიიღოს.
საკვანძო სიტყვები: შინაპატიმრობა, სასჯელი, ელექტრონული, მონიტორინგი,
აღსრულება.
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Abstract
According to the Georgian legal system, the purpose of punishment is to avenge the crime and
restore justice. According to the norms of the Criminal Code, the only basis for criminal
liability is crime. However, in addition to these goals, the most important goal of punishment
is resocialization. The process of resocialization is even simpler when the sentence is less severe
and does less harm to the convict's personality. Such a less severe form of punishment is
considered to be a house arrest, which is a category of punishment when the convict pays the
sentence in his own home in a space adapted for him/her.
The paper focuses on issues such as: the process of house arrest as a sentence and the grounds
on which a person is placed under house arrest and what grounds a person must meet for this.
In what cases is internal detention prescribed, how is it enforced and monitored. What is
electronic monitoring, practical and legal aspects of its use.
The following paper presents the regulations in Georgian legislation regarding the house arrest
and the impact of this sentence on human rights. Their relation to each other and taking into
account the interests of the convict in this regard.
In Georgian law and reality, house arrest as a form of punishment is new. Accordingly, various
practical aspects have been refined for its wider use.
This issue is relevant because: house arrest is a form of punishment around the world, it is
becoming more relevant with the development of the cyber world. Therefore, it is important
that Georgia does not lag behind this tendency and take this form of punishment more
urgently.
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