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უფლებათა დეკლარაცია
გადაეცემა წინასწარ პატიმრობაში მყოფ ს
პირს საქმის სასამართლოში გადაცემაზე ის
დადგენილების გაცემის შემდეგ
თქვენ შეგეფარდათ შეფარდებული გაქვთ წინასწარი პატიმრობა დაკავების საკითხთა
მოსამართლის გადაწყვეტილებით, ხოლო თქვენი საქმე გადაეცა გადაცემული იქნა სისხლის
საქმეთა სასამართლოს სამართლის ან ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოსადმი. ამ დოკუმენტში
მითითებულია თქვენი ძირითადი უფლებები და თქვენთვის გადმოსაცემი ძირითადი ინფორმაცია.
უფლება გაქვთ ეს დოკუმენტი შეინახოთ მთელი თქვენი წინასწარი პატიმრობის მანძილზე

დანაშაულის და სასამართლო პროცესის განაჩენის გამოტანის თარიღის შესახებ ინფორმაციის
მიღება
თქვენ უფლება გაქვთ, გაეცნოთ იმ დანაშაულის კვალიფიკაციას, მისი ჩადენის თარიღს და
ადგილს, რომელშიც რომლის ჩადენაშიც გედებათ ბრალი. ეჭვმიტანილი ხართ. თქვენ უნდა
შეგატყობინონთ თქვენი სასამართლოში ორგანოში თქვენი გამოცხადების მისვლის თარიღი იმ
შემთხვევაში, თუ ეს სასამართლო პროცესის თარიღი უკვე დადგენილია.
ადვოკატის დახმარება
თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენ ს მიერ არჩეული ან თქვენთვის სახაზინო წესით დანიშნული
ადვოკატის დახმარება.
თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ დაეკონტაქტოთ უფლება გაქვთ თავისუფლად კომუნიკაცია
იქონიოთ თქვენს ადვოკატთან ან წერილობით მისწეროთ თქვენს ადვოკატს, და ის
უფლებამოსილია დაგეხმაროთ ყველა იმ სასამართლოს წინაშე თქვენი ყოველი წარდგენისას,
სხდომისას, რომლის თაობაზეც შეატყობინებთ. მას უფლება აქვს გაეცნოს თქვენ საქმეს.

დუმილის გამოყენების შენარჩუნების უფლება
სასამართლოში უფლება გაქვთ გააკეთოთ განცხადებები, უპასუხოთ თქვენთვის დასმულ
შეკითხვებს ან გაქვთ გამოიყენოთ დუ მილის უფლება.
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
ყოველთვის ნების;იერ მომენტში შეგიძლიათ დააყენოთ შუამდგომლობა გაქვთ თქვენი
განთავისუფლების მოთხოვნით ს უფლება. მოცემულ ამ შუამდგომლობას მოთხოვნას განიხილავს
სისხლის სამართლის საქმეების სასაამართლო თუ თქვენს მიმართ აღძრულია სისხლის სამართლის
საქმე წარმოებს დევნა კანონდარღვევის გამო ან სააპელაციო სასამართლოს გამოძიების პალატა, თუ
ბრალად გედებათ დანაშაულის ჩადენა.

თავისუფლების აღკვეთის ხანგრძლივობა
თქვენთვის დროებითი პატიმრობის შეფარდების შემდეგ თქვენი სასამართლოს წინაშე თქვენი
გამოცხადება უნდა მოხდეს ორ თვემდე ვადაში. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ უნდა წარsდგეთ
სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლოს წინაშე და ერთ წლამდე ვადაში, თუ თქვენ უნდა წარ
სდგეთ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს წინაშე.

გარკვეული პირების ინფორმირება
თქვენ უფლება გაქვთ, თქვენი წინასწარი პატიმრობის შესახებ შეატყობინოთ თქვენთვის
სასურველ პირებს, კერძოდ, ოჯახის წევრებს.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეატყობინოთ თქვენი ქვეყნის საკონსულოს ხელმძღვანელობას თუ ხართ
უცხო ქვეყნის მოქალაქე.
ექიმის მიერ შემოწმება
უფლება გაქვთ, მოითხოვოთ ექიმის მიერ შემოწმება.

საქმის მასალების ხელმისაწვდომობა
საჭიროებისამებრ, თქვენ უფლება გაქვთ, მიიღოთ საქმის მასალების ასლი აუცილებლობის
SemTxvevaSi მისი ციფრული [ელექტრონული] ვერსია. ფორმატში შესრულებული ასლები.

