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უფლებათა დეკლარაცია
გადაეცემა დაკავებულს
(ზოგადი ფორმა)
აქ ქვემოთ მოყვანილი ინფორმაცია თქვენთვის მოწოდებული უნდა იქნას თქვენთვის გასაგებ
ენაზე.

შეგიძლიათ შეინახოთ მოცემული დოკუმენტი დაკავების მთელი პერიოდის მანძილზე
თქვენ გაცნობეს, რომ დაკავებული ხართ, ვინაიდან თქვენს წინააღმდეგ არსებობს არაერთი ან
მრავალი საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ თქვენს მიერ ჩადენილი იქნა ან გქონდათ მცდელობა
ჩაგედინათ დანაშაული ან დანაშაულის მცდელობა, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას.
თქვენ უფლება გაქვთ, გაიგოთ იცოდეთ თქვენი მონაწილეობით ჩადენილი დანაშაულის
კვალიფიკაცია, მისი ჩადენის სავარაუდო თარიღი, ადგილი და თქვენი დაკავების მოტივი.
მოცემულ ფაქტებთან დაკავშირებით ჩვენებას მისცემთ თქვენი წინასწარი პატიმრობის
განმავლობაში, რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს ოცდაოთხი საათის მანძილზე.
მოცემული ვადის დასრულების შემდეგ, სახელმწიფო ბრალმდებელმარესპუბლიკის პროკურორმა
(ან გამომძიებელმა მოსამართლემ) შეიძლება მიიღოს დაკავების ვადის დამატებითი ოცდაოთხი
საათით გაგრძელების გადაწყვეტილება, იმ შემთხვევაში, თუ ექვემდებარებით სასჯელს მინიმუმ
ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთით. საჭიროების შემთხვევაში, გარდა იმ შემთხვევბისა თუ
ამის შესაძლებლობა არ არსებობს, ამ მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე მაგისტრატისადმი
წარდგენილი იქნებით ვიდეო კონფერენციის მეშვეობით.
დაკავების ვადის ამოწურვის შემდეგ, სახელმწიფო ბრალმდებლისრესპუბლიკის პროკურორის (ან
გამომძიებელი მოსამართლის) გადაწყვეტილებით, წარსდგებით ამ მაგისტრატი მოსამართლის
მაგისტრატის წინაშე ან გათავისუფლებული იქნებით. პირველ შემთხვევაში, მოსამართლის წინაშე
წარ სდგებით არაუგვიანეს 20 საათში ისა თქვენი დაკავების ვადის გასრულებიდან ამოწურვამდე.
გარდა ამისა, შეგატყობინებენ, რომ თქვენ გაქვთ უფლება :
შეატყობინოთ გარკვეულ პირებს
თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ტელეფონით დაკავშირება იმ პირთან, რომელთანაც ერთად
ცხოვრობთ, ან თქვენს ერთ-ერთ პირველი რიგის ნათესავთან, ან თქვენს ერთ-ერთ ძმასთან ან
დასთან, ან თქვენს კურატორთან ან მეურვესთან, რათა შეატყობინოთ თქვენ მიმართ მიღებული
გატარებული აღკვეთის ღონისძიების თაობაზე.
ასევე შეგიძლიათ შეატყობინოთ თქვენs დამსაქმებელს.
თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ხართ, შეგიძლიათ ასევე შეატყობინოთ თქვენი ქვეყნის საკონსულოს
ხელმძღვანელობას.
მიუხედავად ამისა, სახელმწიფო ბრალმდებლსრესპუბლიკის პროკურორს (ან გამომძიებელ
მოსამართლეს) შეუძლია უარი თქვას მოცემული დაყენებული შუამდგომლობის თხოვნის
შესრულებაზე დაკმაყოფილებაზე, გამოძიებისძიების მიზნებიდან გამომდინარე.
გარდა გარდაუვალი გარემოებებისა მდგომარეობისა, ეს პროცედურები უნდა შესრულდეს თქვენი
განცხადების მიწოდებიდან არაუგვიანეს 3 საათისა ვადაში.

ექიმის მიერ შემოწმება
შეგიძლიათ მოითხოვოთ ექიმის მიერ თქვენი შემოწმება ღონისძიების დაკავების ვადის
გაგრძელების შემთხვევაში შეგიძლიათ მოითხოვოთ ხელახალი სამედიცინო შემოწმება.
განცხადებების გაკეთება, შეკითხვებზე პასუხის გაცემა ან დუმილის უფლებისა გამოყენება.
მას შემდეგ, რაც დაადასტურებთ თქვენს პირადობას, უფლება გექნებათ მოსილი იქნებით თქვენი
დაკითხვის დროს:
- გააკეთოთ განცხადებები,
- უპასუხოთ თქვენთვის დასმულ შეკითხვებს
- ან შეინარჩუნოთ დუმილი.

იყოლიოთ ადვოკატი
- ადვოკატის არჩევა
დაკავებისთანავე დასაწყისიდან და დაკავების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მოცემული ამ
ვადის გაგრძელებისდანვე დასაწყისში, შეგიძლიათ მოითხოვიოთ თქვენს მიერ არჩეული
ადვოკატის დახმარება. თუ არ შეგიძლიათ ადვოკატის აყვანა დანიშვნა ან თქვენს მიერ არჩეულ
ადვოკატთან დაკავშირება შეუძლებელია, შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენთვის ადვოკატის
ადმინისტრაციული სახაზინო წესით დანიშვნა.
ამასთანავე, თქვენთვის შეიძლება აყვანილი იქნას ადვოკატი თქვენს მიერ გაფრთხილებული
პირების მიერ: ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა დაადასტუროთ ადვოკატის აყვანა.
- ადვოკატის დახმარება და საქმეში ჩართვის ვადა პასუხის გაცემის დრო
ადვოკატს შეუძლია:
- ჩაატაროს თქვენთან გასაუბრება 30 წუთის განმავლობაში იმ პირობებში, რომლებიც იძლევა
საუბრის კონფიდენციალურობის დაცვის გარანტიას;
- თქვენი მოთხოვნის შემთხვევაში, დაესწროს თქვენს დაკითხვებსა და დაპირისპირების ჩატარებას
პირზე წაყენებას.
ამ შემთხვევაში თქვენი 1-ლი დაკითხვა თქვენი ადვოკატის დასწრების გარეშე არ დაიწყება თქვენი
თხოვნის ადვოკატისადმი თქვენი მოთხოვნის გადაცემიდან მიწოდებიდან ორი საათის ზე ნაკლებ
დროში, განმავლობაში გარდა იმ შემთხვევისა, თუ დაკითხვა მოიცავს მხოლოდ პირადობის
დადგენის დეტალებს ეხება . ელემენტებს მიუხედავად ამისა, თქვენი 1-ლი დაკითხვა პირზე
წაყენება რესპუბლიკის პროკურორის სახელმწიფო ბრალმდებლის (ან გამომძიებელი
მოსამართლის) ნებართვით, გადაწყვეტილებით შესაძლოა დაიწყოსება დაუყოვნებლივ, თქვენი
ადვოკატის არყოფნის შემთხვევაშიც, თუ ამას საჭიროებს გამოძიება. მოითხოვს.
თუ შემდეგ თქვენი ადვოკატი ცხადდება იმ დროს როდესაც რომ მიმდინარეობს დაკითხვა ან
ტარდება დაპირისპირება პირზე წაყენება, აღნიშნული პროცედურა მოცემული მოქმედება
შეიძლება თქვენი მოთხოვნით შეჩერებული იქნას რათა მოგეცეთ მასთან გასაუბრების
შესაძლებლობა. ესაუბროთ მას.
მიუხედავად ამისა, რესპუბლიკის პროკურორს სახელმწიფო ბრალმდებელს (ან გამომძიებელ
მოსამართლეს) და დაკავების საკითხთა მოსამართლეს, საფუძვლიანი მიზეზის არსებობისას
გონივრულ ფარგლებში და გამონაკლისის სახით, შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილება,
დაკითხვების დროს, ადვოკატის დახმარების 12 საათით გადადებას გახანგრძლივების თაობაზე,
ერთ ჯერადი ხელახალი ხელ გადავადების უფლებით, თუ ექვემდებარებით სასჯელს მინიმუმ
ხუთი წლით თავისუფლების აღკვეთით.
თარჯიმნის დახმარება
თუ ფრანგულად ვერ საუბრობთ ან ფრანგული არ გესმით, უფლება გაქვთ მიიღოთ თარჯიმნის
უფასო მომსახურება თქვენი დაკითხვის დროს და თქვენს ადვოკატთან ურთიერთობისათვის.

დაკავების შეწყვეტის მოთხოვნის უფლება
მოცემული მაგისტრატის ამ მაგისტრატი მოსამართლის მიერ თავისუფლების აღკვეთის შემდგომში
გაგრძელების შემთხვევაში შეგიძლიათ მიმართოთ შუამდგომლობით სახელმწიფო ბრალმდებელს
რესპუბლიკის პროკურორს ან გამომძიებელ მოსამართლეს ამ ზომის შეწყვეტის თაობაზე
.თხოვნით..
თქვენ სი საქმეში არსებულ ზოგიერთ მასალაზე განცხადების გარკვეული ნაწილების
ხელმისაწვდომობა
შეგიძლიათ თქვენი ან თქვენი ადვოკატის თხოვნით, არაუგვიანეს დაკავების ვადის შესაძლო
შემდგომ გაგრძელებამდე მოითხოვოთ კონსულტაცია შემდეგის თაობაზე:
- თქვენი დაკავების შეტყობინების ოქმი;
- თქვენი შემმოწმებელი ექიმის მიერ გაცემული სამედიცინო სერტიფიკატები.
- ან თქვენი დაკითხვების ოქმი ან ოქმები.
ინფორმირებულობა პროცედურის თაობაზე
დაკავების დასასრულს, იმ შემთხვევაში, თუ რესპუბლიკის პროკურორი სახელმწიფო
ბრალმდებელი არ მიიღებს რაიმე გადაწყვეტილებას პროცედურის გაგრძელების თაობაზე, 6
თვიანი ვადის გასვლის შემდეგ თქვენ შეგეძლებათ შეკითხვით მიმართოთ იმ რესპუბლიკის
პროკურორს ვის კომპეტენციაშიც შედიოდა სახელმწიფო ბრალმდებელს აღმკვეთი ღონისძიების
gatarebaიურისდიქციაში, რათა გაიგოთ რა სახის მსვლელობის მიცემას აპირებს მოცემულ საქმე
ეზე.სთან დაკავშირებით მის მიერ მისაღები ზომების თაობაზე.

