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უფლებათა დეკლარაცია
გადაეცემა წინასწარ პატიმრობაში მყოფს პირს
გამოძიების მსვლელობისასაში

თქვენ შეგეფარდათ შეფარდებული გაქვთ წინასწარი პატიმრობა დაკავების საკითხთა
მოსამართლის გადაწყვეტილებით. ამ დოკუმენტში მითითებულია თქვენი ძირითადი უფლებები
და თქვენთვის გადმოსაცემი ძირითადი ინფორმაცია.
უფლება გაქვთ ეს დოკუმენტი შეინახოთ მთელი თქვენი წინასწარი პატიმრობის მანძილზე

დანაშაულის შესახებ ინფორმირება
უფლება გაქვთ გაიგოთ იმ დანაშაულის კვალიფიკაცია, მისი ჩადენის თარიღი, ადგილი, რომლის
გამოც თქვენ მიმართ დაიწყო გამოძიება და თქვენთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდების
მიზეზები.
ადვოკატის დახმარება
გამოძიების მთელი პერიოდის მანძილზე უფლება გაქვთ, მოითხოვოთ თქვენს მიერ არჩეული ან
თქვენთვის სახაზინო წესით დანიშნული ადვოკატის დახმარება.
თქვენ უფლება გაქვთ თავისუფლად დაეკონტაქტოთ კომუნიკაცია იქონიოთ თქვენს ადვოკატთან
ან წერილობით მიწეროთ თქვენს ადვოკატს, და ის უფლებამოსილია დაგეხმაროთ თქვენს ყველა
დაკითხვაზე იმ სასამართლო სხდომისას, რომლის თაობაზეც შეატყობინებთ.

იმ შემთხვევაში, თუ მცირეწლოვანი ხართ და თქვენ და თქვენ ოჯახს არ აგირჩევიათ ადვოკატი,
თქვენთვის სახაზინო წესით დაინიშნება ადვოკატი.

დუმილის გამოყენების შენარჩუნების უფლება
თქვენი დაკითხვების დროს სასამართლო სხდომის განმავლობაში შეგიძლიათ გააკეთოთ
განცხადებები, უპასუხოთ თქვენთვის დასმულ შეკითხვებს ან დუმილი შეინარჩუნოთ.
თარჯიმნის დახმარება
თუ ფრანგულად ვერ საუბრობთ ან ფრანგული არ გესმით, უფლება გაქვთ მიიღოთ თარჯიმნის
უფასო მომსახურება თქვენი დაკითხვის დროს და თქვენს ადვოკატთან ურთიერთობისათვის.
განთავისუფლების მოთხოვნის უფლება
თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ გამომძიებელი მოსამართლისგან მოითხოვოთ თქვენი
განთავისუფლება. ამ მოთხოვნას განიხილავს მოცემული მოსამართლე და დაკავების საკითხთა
მოსამართლე.
თავისუფლების აღკვეთის ხანგრძლივობა
წინასწარი პატიმრობის ხანგრძლივობა განსხვავდება იმის მიხედვით, არასრულწლოვანი ხართ თუ
სრულწლოვანი, შეადგენს არის თუ არა სისხლის სამართლის დანაშაულს ქმედებები, რომლებიც
ბრალად გედებათ დანაშაული თუ, როგორია ამ ქმედებათა სიმძიმე სამართალდარღვევა, რაც

დამოკიდებულია მათ სიმძიმეზე და იყავით თუ არა წარსულში ნასამართლევი. ყოფილი
ნასამართლეობის არსებობაზე.
მოცემული აღნიშნული ვადა ასახულია ფიგურირებს იმ მოსამართლის ოქმში, რომელმაც გასცა
თქვენი დაკავების ბრძანება.
გარკვეულ შემთხვევებში თქვენი დაკავების ვადა შეიძლება გაგრძელდეს. ამ ვად ების შესაძლო
გაგრძელების გადაწყვეტილება შეიძლება მიღებული იქნას საქმის მხოლოდ შეჯიბრებითობის
პრინციპით განხილვის შედეგად, რომელზედაც მოგისმენენ დაესწრებით თქვენ და თქვენსი
ადვოკატსი.

გარკვეული პირების ინფორმირება
თქვენ უფლება გაქვთ, თქვენი წინასწარი პატიმრობის შესახებ შეატყობინოთ თქვენთვის
სასურველ პირებს, კერძოდ, ოჯახის წევრებს.
ასევე შეგიძლიათ შეატყობინოთ თქვენი ქვეყნის საკონსულოს ხელმძღვანელობას თუ ხართ უცხო
ქვეყნის მოქალაქე.
ექიმის მიერ შემოწმება
უფლება გაქვთ, მოითხოვოთ ექიმის მიერ შემოწმება.
საქმის მასალების ხელმისაწვდომობა
თქვენ უფლება გაქვთ, მიიღოთ გამოძიების საქმის ასლი თქვენი ადვოკატის შუამავლობით
დახმარებით. გამომძიებელ მოსამართლეს შეუძლია უარი თქვას საქმ ეშიის არსებული გარკვეული
მასალების ნაწილების გამჟღავნებაზე გადაცემაზე იმ შემთხვევაში, თუ შეიქმნება არსებობს
მსხვერპლზე, გამოძიების ქვეშ მყოფ იმ პირებზე ზეწოლის რისკი, რომელთა მიმართაც წარმოებს
გამოძიება, მათ ადვოკატებზე, მოწმეებზე, გამომძიებლებზე, ექსპერტებზე ან პროცესში მონაწილე
რომელიმე სხვა ნებისმიერ პირზე ზეწოლის რისკი.

