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1. ra droiT SeiZleba dakavebuli pirebis gaCereba 
droebiTi moTavsebis izolatorebSi?

dakavebuli pirebis izolatorSi moTavseba SesaZlebelia 
araumetes 48 saaTis vadiT, dakavebis oqmSi miTiTebuli 
droidan. Tu aRniSnul periodSi ver moxerxda maT mimarT 
aRkveTis RonisZiebis sakiTxis gadawyveta,1 dauyovnebliv 
unda gaTavisufldnen gamomZieblis, prokuroris an izola-
toris ufrosis Sesabamisi dadgenilebiT.

2. savaldebuloa Tu ara dakavebuli piris 
daTvaliereba?

izolatorSi warmodgenili da saknebSi mosaTavsebeli piri 
eqvemdebareba garegnul daTvalierebas, romelic SeiZle-
ba Caataros mxolod dasaTvaliereblis sqesis pirma, imave 
sqesis piris TandaswrebiT. daTvalierebis procesis das-
rulebis Semdeg dgeba Sesabamisi oqmi, sadac mieTiTeba oqmis 
Sedgenis TariRi da dro, damTvaliereblis (saxeli, gvari, 
Tanamdeboba, wodeba) da daTvalierebulis (saxeli, gvari, ma-
mis saxeli, dabadebis adgili da TariRi, danaSaulis saxeoba, 
vin daakava da ra dros) vinaoba, daTvalierebulis sxeulze 
arsebuli janmrTelobis dazianebis saxeobani (aseTis arse-
bobis SemTxvevaSi), daTvalierebulis axsna-ganmarteba da 
saCivrebi.

3. aqvs Tu ara dakavebuls samedicino daxmarebis 
ufleba?
•	 dakavebul pirs ufleba aqvs, dRe-Ramis nebismier 

dros moiTxovos eqimis daxmareba. administracia an 
morige iZaxebs saswrafo daxmarebis brigadas, ro-
melic konsultacias uwevs dakavebul pirs; 

•	 eqimis rekomendaciis SemTxvevaSi, dauyovnebliv unda 
moxdes piris stacionireba;

•	 Tu piri saWiroebs iseT samedicino mkurnalobas, risi 

1 აღკვეთის ღონისძიების სახეებია: გირაო, არასრულწლოვანი ბრალდებულის 
მეთვალყურეობაში გადაცემა, შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის 
შესახებ, პირადი თავდებობა, სამხედრო მოსამსახურის ქცევისადმი სარდლობის 
მეთვალყურეობა და პატიმრობა.
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aRmoCenac adgilze SeuZlebelia, xdeba dakavebuli 
piris  gadayvana samedicino dawesebulebaSi. 

4. CamoerTmeva Tu ara dakavebul pirs kuTvnili 
nivTebi? 

daTvalierebisas dakavebul pirs CamoerTmeva mxolod is 
nivTebi, romelTa Senaxva sakanSi nebadarTuli ar aris.

akrZaluli nivTebis Senaxvis wesi Semdegia:
•	 fuli, faseulobani, medlebi da maTze TandarTuli 

dokumentebi, sxva piradi nivTebi unda Cabardes izo-
latoris Sesanax sakanSi.

•	 fasiani qaRaldebi, mimowerebi, ubis wignakebi, foto-
suraTebi, brunvidan amoRebuli sagnebi da nivTebi, 
ordenebi da medlebi, romelTa kuTvnilebac dadge-
nili ar aris, gadaecema gamomZiebels, advokats, 
sasamarTlos.

•	 piradi daTvalierebis dros amoRebuli fuli, Zvir-
faseuloba, fasiani qaRaldebi, msgavsi sagnebi da 
nivTebi, aseve, kvebis produqtebi SeiZleba gadaeces 
an gadaegzavnos naTesavebs anda sxva pirebs, magram 
amisaTvis saWiroa gamomZieblis, prokuroris an mosa-
marTlis nebarTva. 

•	 fasdakarguli, vadagasuli, agreTve, izolatorSi 
Sesanaxad akrZaluli (spirtiani sasmelebi, saTamaSo 
banqo da a.S.) sagnebi da nivTebi dauyovnebliv nadgur-
deba, ris Sesaxebac dgeba aqti.

•	 dakavebuli piris piradi daTvalierebis dros raime 
saxis iaraRis, asafeTqebeli da sabrZolo masalis, 
yvela saxis danis, samarTeblis, msgavsi sagnebisa da 
nivTebis, aseve, narkotikuli da fsiqotropuli niv-
Tierebebisa da samedicino daniSnulebis sagnebis, 
yalbi dokumentaciisa da banknotebis aRmoCenis 
SemTxvevaSi, dauyovnebliv ecnobeba gamomZiebels, 
prokurors an mosamarTles. 
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5. ra saxis nivTebis qonaa SesaZlebeli  droebiTi 
moTavsebis izolatorSi?
•	 erTi kompleqti tansacmeli, fexsacmeli da qudi se-

zonis mixedviT;
•	 erTi wyvili Ramis tansacmeli, winda, xelTaTmani;
•	 erTi wyvili oTaxis Custi an sportuli fexsacmeli;
•	 erTi cali kbilis fxvnili, kbilis jagrisi, tualetis 

qaRaldi da sarecxi saponi, plastmasis sapnis yuTi, 
savarcxeli;

•	 amanaTiT miRebuli sakvebi produqti da saojaxo sa-
gnebi;

•	 sakvebi, maT Soris, yveli, Zexveuli, xilfafa, kanfeti, 
jemi, bostneuli, xili, pur-funTuSeuli, xorceuli 
(Zvlis gareSe), Tevzi (fxis gareSe), wvniani, sawebeli;

•	 sigareti da asanTi;
•	 saTvale, proTezi, yavarjeni (SezRuduli SesaZle-

blobis pirebisaTvis);
•	 mosvlis dRidan miRebuli werilebi da sabuTebi, fu-

lis miRebisa da Zvirfasi nivTebis Cabarebis qviTari;
•	 pirebs, romlebsac mudmivad esaWiroebaT medikamen-

turi mkurnaloba, SeuZliaT iqonion Sesabamisi medi-
kamentebi, eqimis nebarTviT; 

•	 wignebi da Jurnalebi;
•	 standartuli Wiqa, kovzi;
•	 piris dakavebis an dapatimrebis saqmesTan dakavSire-

buli dokumentebi da Canawerebi, kanoniT dadgenil 
farglebSi;

•	 mdedrobiTi sqesis pirebs, CamoTvlilis garda, ufle-
ba eZlevaT, sakanSi iqonion: ori Tavsafari, reituzi, 
binti, bamba, kremi, sxva higienuri saSualebebi. danar-
Ceni nivTebi inaxeba sawyobSi da gadaecema moTxovnis-
amebr.

dakavebul pirs sigaretis moweva SeuZlia sakansa da gasa-
seirnebel adgilas. saknis gareT izolatoris teritoriaze 
Tambaqos moweva akrZalulia.
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6. rogori unda iyos dakavebuli piris 
sacxovrebeli pirobebi?
•	 dakavebul pirTa saknebSi uzrunvelyofili unda 

iyos saZile pirobebis Sesabamisoba janmrTelobis 
moTxovnebTan; 

•	 saknebi aRWurvili unda iyos bunebrivi da xelovnuri 
ganaTebis, gaTbobis da ventilaciis Sesabamisi saSu-
alebebiT; 

•	 saTanadod unda iqnes daculi sanitariuli pirobebi 
da higiena; 

•	 uzrunvelyofili unda iyos dakavebuli piris mier 
sakuTari saxsrebiT SeZenili sakvebis da tansacmlis 
sakanSi Setanis ufleba.

7. SesaZlebelia Tu ara, droebiTi moTavsebis 
izolatorSi administraciam gamoiyenos video-
audio teqnika? 

konkretuli sisxlis samarTlis saqmis mwarmoebeli organos 
warmomadgenels, saTanado werilobiTi moTxovnis Semdgom, 
ufleba eZleva, Sesabamis sagamoZiebo oTaxSi, dakavebul pi-
rTan warmoebuli sagamoZiebo moqmedebebis warmoebisas, 
gamoiyenos video-audio teqnika. garda amisa, SesaZlebelia, 
moiwvios damswreebi da ganaxorcielos yvela is sagamoZie-
bo moqmedeba, romlis Catarebac teqnikurad SesaZlebelia 
izolatorSi. 

8. uflebamosilia Tu ara izolatoris 
administracia, dakavebuli piris mimarT 
gamoiyenos Zala?

izolatoris personali ar aris uflebamosili, gamoiyenos 
Zala dakavebul pirTan mimarTebiT, garda im SemTxvevebisa, 
rodesac piri axdens Tavdasxmas, cdilobs gaqcevas an/da 
aqtiur (an pasiur) winaaRmdegobas uwevs kanonis aRsrulebas. 
aseT SemTxvevaSi, incidentis Taobaze dauyovnebliv unda ec-
nobos izolatoris xelmZRvanelobas.
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9. dasaSvebia Tu ara xelborkilebis gamoyeneba 
dakavebuli piris mimarT Zalis gamoyenebis 
dros?

Zalis gamoyenebis dros dasaSvebia xelborkilebisa da SeboW-
vis  gamoyeneba dakavebuli pirebis dawynarebamde, rac 2 saa-
Ts ar unda aRematebodes. amasTan, dasaSvebia iseTi saSuale-
bebis gamoyeneba, romlebic gamoricxavs dakavebulis mimarT 
sakuTar sxeulze zianis miyenebis SesaZleblobas. yoveli 
aseTi SemTxvevis dros, izolatoris pasuxismgebeli morige 
adgens oqms, romelSic miuTiTebs dakavebuli pirebis xel-
borkilebis mdgomareobaSi yofnis xangrZlivobas.

10. ra ekrZaleba dakavebul pirs?
•	 izolatorSi xmamaRali saubari;
•	 mimowera, laparaki an kedelze kakuni gverdiT mde-

bare saknebSi myof dakavebul pirebTan;
•	 sxvadasxva sagnis damzadeba an misi datoveba sakanSi;
•	 raime sagnis gadagdeba fanjridan, dadgoma fanjris 

rafaze, misvla saknis karTan saTvalTvalo adgil-
ze, misi daketva an sxva amdagvaris Cadena, rac xels 
SeuSlis izolatoris TanamSromels sakanSi Sexedvasa 
an SeRwevaSi;

•	 warwerisa an aRniSvnis gakeTeba kedelze, wignze, 
nivTsa an saganze, romelic gadacemulia administra-
ciis mier; kedelze suraTebis, naxatebis, wignebidan 
an Jurnalebidan amonaWrelebis gakvra;

•	 kartis damzadeba an TamaSi, aseve, raime sxva azartu-
li TamaSebiT garToba;

•	 sxeulis dazianeba, sakuTar sxeulze an sxvisTvis 
sviringis gakeTeba;

•	 produqtis an nivTebis fanjris Taroze dalageba;
•	 sigaretis moweva saknis gareT izolatoris terito-

riaze (garda gasaseirnebeli adgilisa);
•	 werilebis, gancxadebebis an saCivrebis gagzavna dad-

genili wesis darRveviT;
•	 sakanSi 50 santimetrze meti sigrZis nebismieri saxis 

naWris qsovilis, Tasmebisa da zonrebis qona.
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11. rogor xdeba advokatTan Sexvedra?

dakavebul pirs ufleba aqvs, rogorc wesi, pirispir Sexvdes 
advokats dRe-Ramis nebismier dros, SexvedraTa raodenobi-
sa da maTi xangrZlivobis ganusazRvrelad. 

izolatorSi moTavsebul ucxoel moqalaqes ufleba aqvs, 
kontaqti daamyaros maTi moqalaqeobis saxelmwifos diplo-
matiur an sakonsulo warmomadgenlobasTan. 

Tu dakavebuli piris moqalaqeobis saxelmwifos ar gaaCnia 
arc diplomatiuri da arc sakonsulo warmomadgenloba saqa-
rTvelos teritoriaze, an Tu mas ar aqvs arcerTi qveynis 
moqalaqeoba, anda ltolvilia, aseT SemTxvevaSi, pirs unda 
mieces SesaZlebloba, daukavSirdes im saxelmwifos, romelic 
Tavis Tavze aiRebs misi interesebis dacvas an im erovnul an 
saerTaSoriso organos, romlis amocanaa aseTi kategoriis 
pirTa dacva.

12. rogor da ra saxis amanaTebs iRebs dakavebuli 
piri?

izolatorSi moTavsebuli piri uflebamosilia, miiRos 
misTvis gankuTvnili amanaTi. amanaTis miRebis uflebis uz-
runvelyofa izolatorebis administraciis movaleobaa. 
izolatoris umcrosi inspeqtori dadgenili wesiT axor-
cielebs izolatorSi miRebuli amanaTebis Semowmebas da 
mis gadacemas adresatisTvis. amanaTis saxiT SesaZlebelia 
sakvebi produqtisa da sxvadasxva saojaxo sagnebis miReba. 
izolatoris ufrosi, sakuTari Sexedulebisamebr, iRebs 
gadawyvetilebas, konkretul SemTxvevebSi, adresatisTvis 
amanaTis gadacema-argadacemis Sesaxeb.

administracia valdebulia, uzrunvelyos 
dakavebulisTvis kanoniT miniWebuli yvela uflebis 

realizacia!
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zugdidi
kostavas q. #58, 2100
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gori
samebis q. #1, 1400
tel: + (995 370) 27 05 49
mob: 599 28 27 42

axalqalaqi
WavWavaZis q. #4, 0700

tel: + (995 262) 22 32 83
mob: 577 12 27 70; 577 12 27 71

marneuli
rusTavelis q. #51, 3000
tel: + (995 257) 22 19 70
mob: 577 12 27 30



10

saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociacia

Tbilisis  ofisi
j.kaxiZis q. #15, 0102
tel: + (995 32) 2936101 / 2952353
faqsi: + (995 32) 2923211
el-fosta: gyla@gyla.ge

quTaisis filiali
m.kostavas q. #11, 4600
tel: + (995 431) 241192

faqsi: + (995 431) 214585
el-fosta: kutaisi@gyla.ge

aWaris filiali
baTumi, gorgaslis q. #89, 6000
tel: + (995 422) 276668,
faqsi: + (995 422) 222950
el-fosta: batumi@gyla.ge

goris ofisi
stalinis q. #19, 1400

tel: + (995 370) 272646
faqsi: + (995 370) 279842

el-fosta: gori@gyla.ge
rusTavis ofisi
kostavas 15 a/5, 3700
tel: + (995 341) 255337 
faqsi: + (995 341) 240566
el-fosta: rustavi@gyla.ge
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el-fosta: dusheti@gyla.ge
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1. how long shall a detained  peRson be placed in a 
tempoRaRy detention isolatoR?

The term of placing a detainee in an isolator shall not exceed 48 hours, 
from the time indicated in the detention report. If the decision on apply-
ing the measure of restraint1 is not made within this period, detainee 
shall be released immediately on the basis of the  resolution of an inves-
tigator, a prosecutor or a head of the isolator. 

2. is it obligatoRy to conduct ispection of a detainee? 
A person brought in an isolator who should be placed in a cell is sub-
ject to visual inspection  that should be conducted by the same gender 
inspector, with attendance of the same gender individual. After the end 
of inspection, a report is drafted with indication of the date and time, 
identity of an inspector (first name, second name, title and position) and 
inspected person (the first name, second name, father’s name, place and 
date of birth, category of crime, who detained and when), types of dis-
covered body injuries(if any) and comments and complaints of the in-
spected person.   

3. is a detainee entitled to medical aid?  
•	 A detainee is entitled to medical aid at any time of the day and 

night. Administration or a person on duty calls out the emer-
gency which provides consultation to the detainee;  

•	 Upon the reccomendation of  a doctor, detainee should be 
placed in a hospital immediately;

•	 If a person is in need of such mecial aid that can not be provided 
on the place, the person should be moved to medical institution.  

4. is a detainee depRived of pRivate belongings?  
In the process of inspection, a detainee shall be deprived of the things 
that are not allowed to be stored in a cell.

1 Types of measures of restraint: bail, personal suretyship, agreement to not leave an area, 
and supervision over the behavior of a military serviceman by the military command, and 
arrest .
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The rule of keeping the prohibited things is the following:
•	 Money, jewelry, medals and documents attached thereto, and 

other personal things should be kept in the storage of an isola-
tor; 

•	 Securities, correspondence, note-books, photos, objects and 
things taken out from the circulation, orders and medals whose 
owner is not identified will be transferred to an investigator, a 
lawyer or a court; 

•	 Money, jewelry, securities, similar things and objects, as well as 
nutrition products that were taken out during the inspection, as 
well as nutrition products may be handed or sent to relatives of 
other individuals, yet permission of an investigator, a prosecu-
tor or a judge is required;   

•	 Cut goods, expired products, as well as other products that are 
not allowed in the isolator (spirit, playing cards and so on.) are 
destroyed immediately and the relevant act is drafted.   

•	 An Investigator, a prosecutor or a judge should be informed im-
mediately, if any  weapon, explosive or ammunition, all sort of 
knives, razor and similar things and objects, as well as drugs 
and psychotropic substances and things for medial purpose, 
false documents and banknotes, are discovered.      

5. which things aRe allowed in a tempoRaRy detention 
isolatoR?
•	 One set of clothes, pair of shoes and a hat according to the sea-

son;
•	 One set of pajamas, sock, gloves;
•	 A pair of slippers or athletic shoes; 
•	 One tooth powder, a tooth brush, toilet paper , a soap, plastic 

soap box and a comb;
•	 Nutrition products received by the parcel and kitchen utensils;
•	 Food, including cheese, sausage, sweets,  jam,  vegetables, fruit, 

baked products, meat (without bones), fish (without bones), 
soup, ketchup.

•	 Cigarettes and matches;   
•	 Eye-glasses, prosthesis, crutch (for invalids);
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•	 Received correspondence and documents, checks on acceptance 
of  money and jewelry;

•	 Persons who are in permanent need of medical care, may pos-
sess relevant medicines upon permission of a doctor; 

•	 Books and magazines;
•	 Standard glass and a spoon; 
•	 Documents and notes pertaining to arrest or detention of a per-

son, within the limits established by law;
•	 Apart from the listed objects, females are allowed to have: two 

kerchiefs, stockings, bandage, cotton, cream and other hygienic 
means. Other things are kept in a store and will be transferred 
to a detainee upon request.  

A detainee can smoke a cigarette in a cell or in a walking place. Smoking 
is prohibited on the territory of the isolator, outside the cell. 

6. how should be the living conditions of a detainee? 
•	 Compliance of the sleeping conditions with the health require-

ments should be guaranteed in cells;
•	 Cells should be equipped with natural and artificial light, heat-

ing and ventilation systems;
•	 Sanitary conditions and hygiene should be observed;
•	 The right of a detainee to take food and clothes procured by 

him/her in the cell  should be guaranteed.  

7. Is admInIstratIon allowed to Install vIdeo-audIo 
technique  in tempoRaRy detention isolatoR?  

Upon the written request, representative of the agency proceeding the 
specific criminal case is entitled to use video-audio techniques in the cor-
responding investigative room, in the process of implemented investiga-
tion operations with the detained.  Apart from this, it is possible to invite 
eye-witnesses and to carry out all investigation operations, that are tech-
nically possible in the isolator.  
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8. is administRation of the isolatoR authoRized to 
apply foRce against the detained?

Personnel of the isolator is not authorized to apply  force against the de-
tained, save for the conditions when a person commits attack, attempts 
to escape  or/and resists actively (or passively) to administration of law.  
In such instance, authority of the isolator shall be informed immedi-
ately about the incident. 

9. aRe handcuffs peRmitted while using foRce against 
the detainee? 

While applying force it is permitted to use handcuffs and other means 
of constraint until the detained is calmed down. The process shall not 
exceed two hours. In addition, it is permitted to use such means that will 
inhibit a detainee from inflicting bodily injuries on himself. In each such 
instance, responsible person of the isolator drafts a report, where he in-
dicates the duration of the handcuffs on the detainees.   

10. what is pRohibited?
•	 To talk loudly in isolation ward;
•	 To have correspondence and talk with detainees in the neigh-

boring cell or to knock on the wall; 
•	 To prepare various objects and leave them in the cell;
•	 To throw some objects from the window, to stand on the win-

dow sill, to approach the observation place of the door, to close 
it or to do some other act that will inhibit staff of the isolator 
from looking into the cell or entering it; 

•	 To write something or to make some sign on the wall, book, 
thing or object, which is given by the administration; to place 
photos, pictures, excerpts from books or magazines on the wall;   

•	 To prepare or play cards, or to engage in other gaming;
•	 To injure body, to make tattoo on the body or to other person;
•	 To place nutrition products or other things on the window sill;
•	 To smoke cigarettes outside the cell on the territory of the isola-

tor (apart from the walking territory);
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•	 To send correspondence, applications or complaints in violation 
of the established rules;

•	 To keep any piece of cloth, string or strap with more than 50 
centimeters in length.   

11. how is the meeting with the lawyeR aRRanged?
Generally, detainee is entitled to personal meeting with a lawyer at any 
time of the day and night, notwithstanding the number or duration of 
the meetings.

Foreign citizen placed in an isolator is entitled to have contact with dip-
lomatic or consular representation of his country.

If the state of the detainee possesses neither diplomatic representation 
nor consulate on the territory of Georgia, or if  s/he is a stateless person, 
or refugee, a person should be granted chance to contact the country 
that will undertake the obligation to protect interests of the person or 
that national or international body, which works on protection of such 
persons. 

12. how and what kind of paRcels aRe Received by the 
detainee?  

A person placed in the isolator is entitled to receive parcels. Realization 
of the right to receive parcel is the obligation of the administration. As-
sistant to the inspector of the isolator inspects parcels in accordance to 
the established rules and afterwards transfers it to the detained.  It is 
possible to receive nutrition products and various utensils through the 
parcel. In specific cases, the head of the isolator, takes decision,  on trans-
fer or  arrest of a parcel. 

administration is obliged to promote realization of all rights for 
the detainee according to the law. 
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the public defendeR’s office

tbilisi 
Nino Ramishvili st., 6 
Tbilisi 0179 
Tel.: +99532 2234499 / 2913814 / 2913815 / 2913841 / 2913842 / 2913843 
/ 2913875 / 2913876 / 2913877 
Fax: +99532 2922470 
e-mail: info@ombudsman.ge

batumi 
Mazniashvili st., 9, 6000 

Tel: + (995 422) 27 05 44
Cell: 577 50 52 31

kutaisi 
Rustaveli st., 18, 4600 
Tel: + (995 431) 25 33 50 
Cell: 577 55 33 81

zugdidi:  
Kostava st.;  58, 2100 

Tel: + (995 215) 25 04 20
Cell: 577 50 52 34 

gori  
Sameba st., 1, 1400  
Tel: + (995 370) 27 05 49
Cell: 599 28 27 42 

akhalkalaki  
Chavchavadze st., 4, 0700 
Tel: + (995 262) 22 32 83

Cell: 577 12 27 70; 577 12 27 71

marneuli: 
Rustaveli st., 51, 3000 
Tel: + (995 257) 22 19 70
Cell: 577 12 27 30
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geoRgian young lawyeRs’ association

tbilisi office
15, J.Kakhidze str.  0102
Tel: + (995 32) 2936101 / 2952353
Fax: + (995 32) 2923211
E-mail: gyla@gyla.ge

kutaisi branch 
11, Kostava str. 4600

Tel: + (995 431) 241192 / 246523
Fax: + (995 431) 214585

E-mail: kutaisi@gyla.ge

 adjara branch 
89, Gorgasali str. Batumi, 6000
Tel: + (995 422) 276668
Fax: + (995 422) 222950 
E-mail: batumi@gyla.ge

Gori office
19, Stalini str. 1400

Tel: + (995 370) 272646
Fax: + (995 370) 279842

E-mail: gori@gyla.ge 

rustavi office
15 a/5, Kostava str. 3700
Tel: + (995 341) 255337 
Fax: + (995 341) 240566
E-mail: rustavi@gyla.ge
 

telavi office
3, Barnovi str. 2200

Tel/Fax: + (995 350) 271371
E-mail: telavi@gyla.ge

ozurgeti office
25/10, Gabriel Episkoposi str. 3500
Tel/Fax: + (995 496) 273138
E-mail: ozurgeti@gyla.ge

dusheti office
29, Rustaveli str. 1810

Tel/Fax: + (995 346) 221554
E-mail: dusheti@gyla.ge
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Народный Защитник Грузии

Ассоциация Молодых Юристов Грузии

ПрАвА  ЗАдержАННых лиц, 
ПодлежАщих  уГоловНой 

ответствеННости

тбилиси
2012
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1. КАКиМ Может быть сроК ПребывАНия ЗАдержАННоГо 
лицА в иЗоляторе вреМеННоГо содержАНия?

Помещение  задержанных лиц в изолятор возможно сроком не бо-
лее 48 часов с момента составления протокола задержания.  Если в 
указанный период времени не удалось решить вопрос  о мере пре-
сечения1 задержанных,  они немедленно должны быть освобожде-
ны постановлением следователя, прокурора или начальника изо-
лятора. 

2. обяЗАтелеН ли осМотр ЗАдержАННоГо лицА?
Доставленный в изолятор и помещенный в камеру задержанный 
подвергается внешнему осмотру, который может проводить толь-
ко лицо одного пола с осматриваемым в присутствии лица того 
же пола. По завершении осмотра, составляется соответствующий 
протокол с датой и временем состявления данного протокола, лич-
ности осматривающего (имя, фамилия, должность, чин) и осматри-
ваемого (имя, фамилия, отчество, дата и место рождения, род пре-
ступления, кто и когда задержал), характер телесных повреждений 
(в случае существования таких) осматриваемого, его разъяснение 
и жалобы. 

3. иМеет ли ЗАдержАННый ПрАво НА МедициНсКуЮ 
ПоМощь?
•	 Задержанное лицо имеет право в любое время суток по-

требовать помощь врача. Администрация или дежурный 
вызывает бригаду скорой помощи, которая консультирует 
задержанного;

•	 В случае рекомендации врача, лицо немедленно  стациони-
руют;

•	 Если лицо нуждается в  медицинском лечении, которое на 
месте оказать невозможно,  заключенного переводят в ме-
дицинское учреждение. 

1 Виды мер пресечения: залог, передача несовершеннолетнего обвиняемого под 
присмотр, подписка о невыезде и соответственном поведении, поручательство, 
заключение и присмотр за поведением военнослужащего со стороны командывания.
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4. КоНфисКуЮтся ли у ЗАКлЮчеННоГо еГо личНые 
вещи?

При осмотре у заключенного конфискуются все те предметы, хра-
нение которых не разрешается в камере.  
Порядок хранения запрещенных предметов:

•	 Деньги, ценности, медали и прилагаемые к ним докумен-
ты, а также, другие личные вещи должны быть сданы в ка-
меру хранения изолятора. 

•	 Ценные бумаги, переписка, записные книжки, фотокарточ-
ки, предметы и вещи  изъятые из оборота, ордена и медали, 
принадлежность которых не установлена, передаются сле-
дователю, адвокату, cуду. 

•	 Изъятые при личном досмотре деньги, ценности, ценные 
бумаги, подобные предметы и вещи, а так же продукты пи-
тания, могут быть переданы  родственникам или другим 
лицам, но для этого необходимо разрешение следователя, 
прокурора или судьи. 

•	 Утерявшие ценность, просроченные, а так же, запрещен-
ные в изоляторе предметы и вещи (спиртные напитки, 
игральные карты и т.д.) немедленно уничтожаются и со-
ставляется акт. 

•	 В случае обнаружения,  при личном досмотре заключен-
ного, любого рода оружия, взрывчатых материалов или 
боеприпасов, любого рода ножей, режущих или подобного 
рода предметов и вещей, а также, наркотических и психо-
тропных веществ, предметов медицинского назначения, 
поддельных документов и банкнот, немедленно сообщает-
ся следователю, прокурору или судье.

5. КАКие иМеННо ПредМеты МожНо иМеть в иЗоляторе 
вреМеННоГо содержАНия?
•	 Один комплект одежды, обуви и шапку по сезону;
•	 Одну пару ночной одежды, носки, перчатки;
•	 Одну пару комнатных или спортивных туфель;
•	 Одну упаковку зубного порошка, зубную щетку, туалетную 

бумагу и стиральное мыло, пластмасовую мыльницу, рас-
ческу;
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•	 Продукты питания и бытовые предметы – в полученной 
посылке;

•	 Продукты, в том числе, сыр, колбасные изделия, повидло, 
конфеты, овощи, фрукты, хлебо-булочные изделия, мясные 
изделия ( без костей), рыбу (без костей) супы, подливки;

•	 Сигареты и спички;
•	 Очки, протез, костыли ( для лиц с ограниченными возмож-

ностями);
•	 Со дня поступления в изолятор полученные письма и до-

кументы, квитанции на получение денег и на сдачу ценных 
вещей;

•	 Лица, которые постоянно нуждаются в медикаментозном 
лечении могут иметь соответствующие медикаменты с 
разрешения врача;

•	 Книги и журналы;
•	 Стандартная чашка, ложка;
•	 Документы и записи в связи с делом о задержании или за-

ключении лица - в рамках установленного закона;
•	 Лица женского пола, помимо  перечисленного, могут иметь 

с собой  в камере: две косынки, колготки, бинт, вату, крем, 
другие гигиенические предметы. Остальные предметы 
хранятся на складе и могут быть предоставлены по требо-
ванию. 

Задержанные лица могут курить в камере и на прогулке. Вне каме-
ры, на территории изолятора, курить запрещается.

6. КАКовы должНы быть жилищНые условия 
ЗАКлЮчеННоГо?
•	 В камерах заключенных должны быть соблюдены условия 

сна в соответствии с требованиями  охраны здоровья;
•	 Камеры должны быть оснащены соответствующими сред-

ствами естественного и исскуственного освещения, а так 
же отопления и вентиляции;

•	 Должны быть обеспечены надлежащие  санитарные   усло-
вия и гигиена;

•	 Должны быть обеспечены права задержанного на внос в 
камеру приобретенных за свой счет продуктов и одежды.
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7. воЗМожНо ли в иЗоляторе вреМеННоГо содержАНия 
исПольЗовАНие АдМиНистрАцией видео-Аудио 
техНиКи?

Представителю органа, ведущему конкретное уголовное дело, по 
предъявлению соответствующего на то письменного требования, 
дается право в соответствующей следственной комнате, в  мо-
мент проведения следственных действий с задержанным лицом, 
использовать видео-аудио технику. Кроме того, возможно пригла-
шение понятых и осуществление всех тех следственных действий, 
проведение которых техничесский возможно в изоляторе. 

8. ПрАвоМочНА ли АдМиНистрАция иЗоляторА 
ПриМеНять силу в отНошеНии ЗАКлЮчеННоГо?

Персонал изолятора не правомочен применять силу к заключенно-
му кроме тех случаев, когда он осуществляет нападение, пытается 
бежать или/и активно (или пассивно) сопротивляется исполнению 
закона. В таком случае, об указаннном инциденте немедленно нуж-
но сообщить руководству изолятора. 

9. доПустиМо  ли ПриМеНеНие НАручНиКов во вреМя 
ПриМеНеНия силы К ЗАКлЮчеННоМу?

Применяя силу,  до успокоения заключенного, допускается приме-
нение наручников и связывание заключенного, каковые действия 
не должны превышать по времени двух часов. При этом, данные 
действия должны осуществляться средствами, исключающими 
возможность приченения заключенным телесных повреждений 
самому себе. При  каждом таком случае, ответственный дежурный 
изолятора составляет протокол, в котором указано, на протяжении 
какого времени применялись наручники к задержанному лицу.

10. что ЗАПрещАется ЗАКлЮчеННоМу?
•	 В изоляторе громко разговаривать;
•	 Переписываться, разговаривать или перестукиваться по 

стенке с задержанными лицами из соседних камер;
•	 Изготовлять различные предметы или оставлять их в ка-

мере;
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•	 Выбрасывать предмет из окна, вставать на подоконник, 
подходить к месту наблюдения в двери камеры, закрывать 
место наблюдения или совершать подобные действия, что 
помешает сотруднику изолятора заглянуть или попасть в 
камеру;

•	 Делать надпись или заметку на стене, книге или предмете, 
которая была предоставлена администрацией;  вешать на 
стену фотографии, рисунки или вырезки из книг и журна-
лов;

•	 Изготовление игральных карт или игра в них, а так же раз-
влечение различными азартными играми;

•	 Наносить телесные увечья, делать свиринг себе или дру-
гим;

•	 Класть на подоконник продукты или другие предметы;
•	 Курить на территории изолятора вне камеры (кроме места 

для прогулки);
•	 Отправлять письма, заявления или жалобы с нарушением 

установленного порядка;
Иметь в камере любого рода материю, шнурок или ремень  длинее 
50 сантиметров

11. КАК Происходит встречА с АдвоКАтоМ?
Задержанное лицо имеет право на встречи лицом к лицу со своим 
адвокатом без ограничения их числа и продолжительности;
Помещенный в изолятор  иностранный гражданин имеет право 
на контакт с дипломатичесским или консульским представитель-
ством своей страны.
В случае, если на территории Грузии государство, гражданином 
которого является задержанный не имеет ни дипломатичесского, 
ни консульского представительства, или задержанный не имеет 
гражданства любой другой страны вообще, или он беженец,  лицу 
дается право связатся с тем государством, которое возмет на себя 
защиту его прав, или с тем международным органом, целью кото-
рого является защита лиц такой категории;
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12.  КАК и КАКие ПосылКи ПолучАет ЗАдержАННое лицо?
Помещенное в изолятор лицо имеет право на получение предна-
значенной для него посылки. Обеспечение права на получение по-
сылки является обязанностю администрации изолятора. Младший 
инспектор изолятора, установленным порядком, осуществляет 
проверку доставленных в изолятор посылок и передачу их адреса-
ту. В виде посылки можно получить продукты питания и различ-
ные бытовые предметы. Начальник изолятора, по своему усмотре-
нию, в конкретном случае принимает решение передавать или не 
передавать посылку адресату. 

Администрация обязана обеспечить задержанному реализа-
цию всех прав, предписанных законом! 
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АППАрАт НАродНоГо ЗАщитНиКА ГруЗии

в тбилиси:
ул.Нино Рамишвили №6
Тбилиси 0179
тел: + 995 32 2234499/ 2913814/ 2913815/ 2913841/ 2913842/ 2913843/ 
2913875/ 2913876/ 2913877
факс: +99532 2922470
Эл-почта: info@ombudsman.ge

в батуми:
ул.Мазниашвили №9, 6000

тел: + (995 422) 27 05 44
моб: 577 50 52 31

в Кутаиси:
ул.Руставели №18, 4600
тел: + (995 431) 25 33 50
моб: 577 55 33 81

в Зугдиди:
ул.Костава №58, 2100

тел: + (995 215) 25 04 20
моб: 577 50 52 34

в Гори:
ул.Самеба №1, 1400
тел: + (995 370) 27 05 49 
моб: 599 28 27 42
 

в Ахалкалаки:
ул.Чавчавадзе №4, 0700

тел: + (995 262) 22 32 83
моб: 577 12 27 70;  577 12 27 71

в Марнеули:
ул.Руставели №51, 3000
тел: + (995 257) 22 19 70
моб. 577 12 27 30
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АссоциАция Молодых Юристов ГруЗии

тбилисский офис
ул.Дж.Кахидзе №15, 0102
тел: + (995 32) 2936101 / 2952353
факс: + (995 32) 2923211
эл-почта: gyla@gyla.ge

Кутаисский  филиал
ул.Костава №11, 4600

тел: +(995 431) 241192
факс: + (995 431) 214585
эл-почта: kutaisi@gyla.ge

Аджарский филиал
Батуми, ул.Горгасали №89,  6000
тел: + (995 422) 276668,
факс: + (995 422) 222950
эл-почта: batumi@gyla.ge

Горийский офис
ул. Сталина №19,  1400

тел: + (995 370)  272646
факс: + (995 370)  279842

эл-почта: gori@gyla.ge
руставский офис
ул.Костава  №15 а/5,  3700
тел: + (995 341)  255337
факс: + (995 341)  240566
эл-почта: rustavi@gyla.ge

телавский офис
ул.Барнова №10,  2200

тел/факс: + ( 995 350)  271371
эл-почта: telavi@gyla.ge

озургетский офис
ул. Епископа Габриели №25/10,  3500
тел/факс: + (995 496)  273138
эл-почта: ozurgeti@gyla.ge

душетский офис
ул.Руставели №29,  1810
тел: + (995 346)  221554

факс: + (995 346)  221553
эл-почта:  dusheti@gyla.ge
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Эцръцстан Халг Мцдафиячиси

Эцръцстанын Эянъ Щцгугчулар Асоссийасийасы

Ъинайят ганунунун гайдалары иля 
сахланылан шяхслярин щцгуглары

Тбилиси
2012
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Брошцр Эцръцстанын Эянъ Щцгугчулар Асоссийасийасы вя Эцръцстан 
Халг Мцдафиячисинин бирэя лайищяси чярчивясиндя щазырланыб.

Лайищя Ачыг Ъямиййят Фондлары тяряфиндян малиййяляшдирилиб.

Эцръцстанын Эянъ Щцгугчулар 
Ассосийасийасында йыьылыб.
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1. Сахланылан шяхсляри мцвяггяти йерляшдирилмя 
тяъридханасынданя гядяр мцддят иля сахламаг олар?

Сахланылан шяхсин мцвяггяти тяъридханайа йерляшдирилмя мцддяти, 
щябс протоколунда эюстярилян вахтдан етибарян 48 саады кечмямялидир. 
Яэяр бу мцддят ярзиндя сахланылан шяхся гаршы иъра тядбирляринин тятбиг 
едилмя мясяляси щялл олунмайыбса1, ону дярщал мцстянтигин, прокурорун 
вя тяъридхана мцдиринин мцвафиг гятнамяси иля азад етмялидирляр.  

2. Сахланылан шяхсин йохлайышдан кечирилмяси мяъбуридир йа йох?

Тяъридхана камерасына йерляшдирилян шяхс хариъи йохлайышдан кечирилир 
вя йохлайышы онунла ейни ъинсдян олан шяхсляр кечирмялидиляр. Йохлайыш 
баша чатдырылдыгдан сонра мцвафиг протокол тяртиб олунур, щямин 
протоколда йохлайышы кечирян шяхслярин (ады, сойады, вязифяси, рцтбяси) 
вя йохлайышдан кечян шяхсин (ады, сойады, атасынын ады, доьулдуьу йер 
вя тарих, тюрядмякдя сучландырылдыьы ъинайятин нювц, ким тяряфиндян вя 
ня вахт сахланылды) кимлийи, протоколун тяртиб едилдийи тарих, йохлайышдан 
кечян шяхсин бядяниндя мювъуд олан саьламлыг позунтуларыны эюстярян 
яламятлярин нювц (яэяр мювъуддурса), вя йохлайышдан кечян шяхсин 
шикайятляри вя ачыгламалары эюстярилир.

3. Сахланылан шяхсин тибби йардым алмаг щцгугу вар мы?

•	 Сахланылан шяхс эеъя-эцндцз щяр вахт щяким йардымыны тяляб 
едя биляр. Тяъридхана администрасийасы вя йахуд нюбятчи тяъили 
йардым бригадасыны чаьырыр вя мцвяггяти тяъридхана мящбусу 
щяким мяслящятляшмяси иля тямин едилир;

•	 Щякимляр тяряфиндян тяляб едилдийи щалда, мцвяггяти мящбус 
дярщал хястяханайа йерляшдирилир;

•	 Яэяр мцвяггяти тяъридханайа йерляшдирилян шяхси мцайиня 
етмяк цчцн чаьырылан щякимляр хястяйя йериндяъя тибби 
йардым эюстярмякдя чятинлик чякирлярся вя йахуд бунун цчцн 
мцвафиг имканлар йохдурса, мцвяггяти мящбус дярщал тибб 
мцяссисясиня кючцрцлмялидир. 

1 Иъра тядбирляринин нювляри бунлардыр: замин (зяманят), аз йашлы мцттящими нязарятя 
тапшырмаг,  тяъридханадан кянара чыхмамаг вя мцвафиг шякилдя давраныш барядя 
разылашма, шяхси  зяманят, щярби хидмятчинин давранышына команда тяряфиндян нязарят 
вя щябс.
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4. Сахланылан шяхся аид олан шяхси яшйалар ялиндян алынырмы?

Щябс едилян шяхсин ялиндян йохлайыш заманы садяъя тяъридханада 
сахланылмасы гадаьан олан яшйалар алыныр. 

Гадаьан олан яшйаларын сахлама гайдасы белядир:

•	 Пул, дяйярли яшйалар, медаллар вя онлара ялавя олан сянядляр 
вя диэяр шяхси яшйалар тяъридхананын сахлама камерасына 
тящвил едилир. 

•	 Дяйярли каьызлар, йазышмалар, блокнотлар, фотошякилляр, 
дювриййядян алынан яшйалар, кимя аид олдуьу бялли олмайан 
шейляр, орденляр вя медаллар мцстянтигя, вякиля вя мящкямяйя 
верилир. 

•	 Шяхси йохлайыш заманы чыхардылан яшйалар, пул, дяйярли 
яшйалар, щямчинин гида мящсуллары мящбусун гощумларына 
эюндярилмялидир, лакин бунун цчцн мцстянтигин, прокурорун, вя 
йахуд щакимин иъазяси олмалыдыр. 

•	 Вахты кечмиш, гиймяти дцшмцш сянядляр вя яшйалар, щямчинин, 
тяъридханада сахланылмасы гадаьан олан (спиртли ичкиляр, ойун 
картлары вя саиря) яшйалар дярщал мящв едилир вя онлары ляьв 
етдикдян сонра мцвафиг акт тяртиб олунур.  

•	 Йохланыш заманы сахланылан шяхсин цстцндя щярщансы нюв силащ, 
партлайыъы маддя вя дюйцш материаллары, щяр нюв бычаг, она 
бянзяр диэяр шейляр вя наркотик вя психотроп маддяляр, тибби 
тяйинатлы яшйалар, препаратлар, сахта сянятляр вя банкнотлар вя 
саиря тапылдыьы заман, дярщал мцстянтигя, прокурора вя йахуд 
щакимя билдирилмялидир.

5. Мцвяггяти йерляшдирилмя тяъридханасында щансы яшйаларын 
сахланылмасына иъазя верилир?

•	 Бир комплект эейим, айаггабы вя мювсцмя уйьун папаг;

•	 Бир гат пижама, ъораб, ялъякляр;

•	 Отаг чустлары вя идман айаггабысы;

•	 Бир дяня диш мяъуну, диш фырчасы, туалет каьызы, сабын, сабын 
габы, дараг;

•	 Гида мящсуллары вя аиля яшйалары – алынан яманят;
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•	 Гида мящсуллары, онларын арасында пендир, колбасалар, каша, 
ширниййат, ъем, мейвя-тярявяз, чюряк, сцмцксцз ят, сцмцксцз 
балыг, суп, соус.

•	 Сигарет вя чакмаг;

•	 Ейняк, протез, ялил щасасы;

•	 Эялян эцндян сонра гябул едилян мяктублар вя сянядляр вя 
пул картлары;

•	 Даими мцалиъяйя ещтийаъы олан хястя мящкумлар цчцн щяким 
иъазяси иля тибби медикаментляр;

•	 Китаблар вя журналлар;

•	 Стандарт стякан, гашыг;

•	 Шяхсин щябс едилмясиня сябяб олан ишля ялагядар сянядляр вя 
йазылар (ганун чярчивясиндя); 

•	 Гадын мящбуслар цчцн, садаланан яшйалардан башга 
рейтузлар, бинт, памбыг, крем вя диэяр щигиена яшйаларыны 
сахламаь цчцн иъазя верилир. Диэяр яшйалар ися, анбарда 
сахланыр вя лазым олдуьу щалда мящбуса верилир.

Щябс едилян шяхсин йерляшдирилдийи камерада вя истиращят йериндя сигарет 
чякмяйя щаггы вар. Камерадан кянар тяъридхананын диэяр йериндя 
сигарет чякмяйя иъазя верилмир. 

6. Сахланылан шяхсин йашайыш шяраити вя йери неъя олмалыдыр?

•	 Сахланылан шяхслярин камерасында саьламлыг нормаларынын 
тялябляриня уйьун олан йатаг шяраити олмалыдыр; 

•	 Камералар тябии вя сцнии ишыгландырылма, вентилйасийа вя истилик 
васитяляри иля тямин едилмялидирляр; 

•	 Щигиена вя санитар нормалары ъидди шякилдя горунмалыдыр;

•	 Сахланылан шяхс юз имканалары иля алдыьы гида мящсулларыны 
вя эейимлярини юз камерасына сахламаь имканы иля тямин 
олунмалыдыр.
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7. Мцвяггяти йерляшдирилмя тяъридханасында администрасийанын 
видео-аудио техникадан истифадя етмяйя щаггы вар мы?

Конкрет бир ъинайят ишини апаран орган нцмайяндясиня, мцвафиг йазылы 
тяляб ясасында, лазым олан истинтаг отаьында (камерада) сахланылан 
шяхсля истинтаг апарылдыьы заман, видео-аудио техникадан истифадя етмя 
щаггы верилир. 

Бундан ялавя, мцстянтигляр диэяр мцшащидячиляри дя чаьырыб, техники 
олараг, тяъридханада истифадя едилмяси мцмкцн олан щяр ъцр истинтаг 
тядбирляриндян истифадя едя билярляр.

8. Тяъридхана администрасийасынын сахланылан шяхся гаршы эцъ 
тятбиг етмяйя щаггы вар мы?

Тяъридхана персоналынын сахланылан шяхся гаршы эцъ тятбиг етмяйя 
щаггы йохдур. Лакин, хцсуси щалларда, яэяр сахланылан шяхс тяъридхана 
персоналына щцъум едирся, гачмаьа ъящд эюстярирся вя актив йада 
пасив шякилдя гануна риайят етмякдян имтина едирся, мящбуса гаршы 
эцъ тятбиг етмяйя иъазя верилир. Беля щалларда, инсидент барядя дярщал 
тяъридхана идарясиня мялумат верилмялидир.    

      

9. Сахланылан шяхся гаршы эцъ тятбиг едилдийи заман она гандал 
тахмаг мягбулдур му?

Эцъ тятбиг етмяк лазым олдуьу щалларда сахланылан шяхся гандал тахылыр 
вя шяхс сакитляшяня гядяр 2 саат ярзиндя гандалда тутулур. Анъаг, 
сахланылан шяхся эцъ тятбиг едилдийи заман, еля васитялярдян истифадя 
едилмялидир ки, онун юз бядяниня зяряр вермяйя имканы олмасын. Беля 
щалларда, тяъридхананын ъавабдещ нюбятчиси мцвафиг протокол тяртиб едир 
вя сахланылан шяхсин гандалда галдыьы мцддяти гейд едир. 

10. Сахланылан шяхс цчцн няляр гадаьан едилир?

•	 Тяъридханада йцксяк сясля данышмаг;

•	 Гоншу камераларла йазышма, дивара вурмаг вя диэяр 
камералардаки мящбусларла данышмаг;

•	 Камерада мцхтялиф шейляр щазырлайыб орада сахламаг;

•	 Пянъярядян бир шейляр атмаг, пянъяря ряфиня чыхмаг, камера 
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гапысынын нязарят етмя йериня йахынлашмаг, орайы гапатмаг 
вя тяъридхана нюбятчисинин нязарят етмя ишиня мане олан 
диэяр щярякятляр етмяк. 

•	 Диварда вя администрасийа тяряфиндян верилян китабларда 
вя яшйаларда йазылар вя гейдляр яйлямяк, дивара шякилляр, 
китаблардан вя журналлардан кясилян парчалар йапышдырмаг;

•	 Ойун картлары щазырлайыб ойнамаг, щямчинин диэяр азарт 
ойунлар ойнамаг;

•	 Юз бядяниня зяряр вермяк вя щямчинин башгасына свиринг 
етмяк. 

•	 Гида мящсулларыны вя диэяр яшйалары пянъярянин ряфиня йыьмаг;

•	 Камерадан кянар тяъридхана яразисиндя сигарет чякмяк 
(эязинмяк йерляриндян башга);

•	 Мцяййянляшдирилмиш гайдайы позараг мяктублар, шикайятляр вя 
яризяляр эюндярмяк;

•	 Камерада 50 сантиметрдян узун парчалар вя парчадан 
кямярляр сахламаг;

11. Вякил иля эюрцшляр неъя кечирилир?

Сахланылан шяхсин щеч бир манея йарадылмадан вя мящдудлашдырылмадан 
эеъя-эцндцз щяр вахт юз вякили иля эюрцшмяйя щаггы вар. 

Башга юлкянин вятяндашы олан щябс едилян шяхсин, мящдудлашдырылмадан 
юз юлкясини тямсил едян дипломатик вя консуллуг нцмайяндялийи иля 
ялагя сахламаьа щаггы вар. Лакин, щябс едилян шяхсин юлкясини тямсил 
едян дипломатик нцмайяндялик Эцръцстан яразисиндя йохдурса вя 
йахуд шяхс гачгындырса, йа да щеч бир юлкянин вятяндашы дейился, беля 
щалларда щябс едилян шяхсин бу категорийалы инсанларын щцгугларыны 
горуйан милли вя йахуд бейнялхалг тяшкилатлара мцраъият етмяк щаггы 
вар. 

12. Сахланылан шяхс неъя вя щансы нюв эюндярилян пакетляр ала биляр?

Тяъридханайа йерляшдирилян шяхс она эюндярилян яманяти гябул етмяк 
щаггына сащибдир. Тяъридхана администрасийасынын ющдялийидир ки, 
яманятин, йяни эюндярилмиш пакетин гябулуну тямин етсин. 
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Тяъридхана инспектору мцяййян гайдайа мцвафиг шякилдя сахланылан 
шяхся эюндярилмиш пакети йохлайышдан кечирир вя цнванландырылан 
мящбуса чатдырыр. 

Яманят шяклиндя мящбус гида мящсуллары вя аиля яшйаларыны гябул едя 
биляр.

Эялян пакети сахланылан шяхся чатдырыб-чатдырмама гярарыны конкрет 
щалларда, тяъридхана рящбярлийи верир.  

Администрасийанын боръудур ки, сахланылан шяхси ганунла иъазя 
верилмиш бцтцн щагглардан истифадя етмяк имканы иля тямин етсин!
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Эцръцстанын Халг Мцдафиячиси Апараты:

Тбилиси:
Нино Рамишвили кцч.№6
Тел.: +995 32  223 44 99\ 291 38 14
2913815\ 2913841 \ 2913842\ 2913843
291 38 75\ 291 38 76\ 291 38 77
Факс: + 995 32 2922470
Ел.почт: info@ombudsman.ge

Батуми:
Мазниазвили кцч. №9, 6000
Тел.: + (995 422) 27 05 44

Моб.: 577 50 52 31

Кутаиси:
Руставели кцч. №18, 4600
Тел.: + (995 431) 25 33 50
Моб.: 577 55 33 81

Зугдиди:
Костава кцч.№58, 2100

Тел.: + (995 215) 25 04 20
Моб.: 577 50 52 34

Гори:
Самеба кцч.№1, 1400
Тел.: + (995 370) 27 05 49
Моб.: 599 28 27 42

Ахалкалаки:
Чавчавадзе кцч.№4, 0700

Тел.: + (995 262) 22 32 83
Моб.: 577 12 27 70; 577 12 27 71

Марнеули:
Руставели кцч.№51, 3000
Тел.: + (995 257) 22 19 70
Моб.: 577 12 27 30
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Эцръцстанын Эянъ Щцгугчулар Ассосиасийасы

Тбилиси офиси
Ъ.Кахидзе кцч. №15, 0102
Тел: + (995 32) 2936101 / 2952353
Факс: + (995 32) 2923211
Ел-почт: gyla@gyla.ge

Кутаиси филиалы
М.Костава кцч. №11, 4600

Тел: + (995 431) 241192
Факс: + (995 431) 214585
Ел-почт : kutaisi@gyla.ge 

Аъарыстан филиалы
Батуми, Горгасали кцч. #89, 6000
Тел: + (995 422) 276668,
Факс: + (995 422) 222950
Ел-почт: batumi@gyla.ge

Гори офиси
Сталин кцч. #19, 1400

Тел: + (995 370) 272646
Факс: + (995 370) 279842

Ел-почт: gori@gyla.ge
Рустави офиси
Костава 15 а/5, 3700
Тел: + (995 341) 255337 
Факс: + (995 341) 240566
Ел-почт: rustavi@gyla.ge 

Телави офиси
Барнов кцч. #10, 2200

Тел\факс: + (995 350) 271371
Ел-почт: telavi@gyla.ge

Озургети офиси
Габриел епископ кцч. #25/10, 3500
Тел\факс: + (995 496) 273138
Ел-почт: ozurgeti@gyla.ge

Душети офиси
Руставели кцч. #29, 1810
Тел: + (995 346) 221554

Факс: + (995 346) 221553
Ел-почт: dusheti@gyla.ge
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Վրաստանի  ժողովրդական  պաշտպան

Վրաստանի  երիտասարդ   իրավաբանների ասոցիացիա

 

 

 

Քրեական  կարգով  ձերբակալված  
անձանց  իրավունքները

 

Թբիլիսի
2012
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Բրոշյուրը  պատրաստվել է  Վրաստանի երիտասարդ  
իրավաբանների  ասոցիացիայի  եւ  Վրաստանի  ժողովրդական  
պաշտպանի  կողմից՝  համատեղ  նախագծի  շրջանակներում 

Նախագիծը  ֆինանսավորել են  Բաց  հասարակության 
հիմնադրամները
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1. Որքա՞ն ժամանակ  կարելի է ձերբակալված անձանց պահել  
ժամանակավոր տեղավորման մեկուսարաններում: 

Ձերբակալված  անձանց  մեկուսարանում  տեղավորել  
հնարավոր է 48 ժամից  ոչ  ավելի  ժամկետով,  ձերբակալության  
արձանագրությունում  նշված ժամանակից սկսած: Եթե  նշված 
ժամանակաշրջանում չստացվեց նրանց  նկատմամբ  խափանման  
միջոցառումների  հարցի  վճռումը,1 անհապաղ պետք է  ազատվեն  
քննիչի, դատախազի  կամ մեկուսարանի  պետի  համապատասխան  
որոշմամբ: 

2. Պարտադի՞ր է, թե ոչ ձերբակալված անձի զննումը:

Մեկուսարանում  ներկայացված  եւ  խցերում տեղավորվելու անձը  
ենթակա է  արտաքին  զննման,  որը  կարող է  անցկացնել  միայն  
զննվողի սեռի  անձը,  նույն  սեռի անձի  ներկայությամբ:  Զննման  
գործընթացի   ավարտից  հետո կազմվում է  համապատասխան  
արձանագրություն,  որտեղ  նշվում է արձանագրությունը  կազմելու 
ամսաթիվը  եւ  ժամանակը,  զննողի (անունը, ազգանունը,  
պաշտոնը, կոչումը) եւ  զննվածի (անունը, ազգանունը, հայրանունը, 
ծննդյան  տեղը  եւ  ամսաթիվը,  հանցագործության  տեսակը,  ով է  
ձերբակալել  եւ  ինչ  ժամանակ) ով  լինելը, զննվածի մարմնի  վրա 
առկա առողջության վնասման  տեսակները (այդպիսինի   գոյության  
դեպքում),  զննվածի  բացատրությունները  եւ   բողոքները: 

3. Ձերբակալվածն ունի՞, թե ոչ բժշկական օգնության իրավունք:
•	 Ձերբակալված  անձն  իրավունք  ունի, գիշեր-ցերեկվա  

ցանկացած  ժամին  պահանջել   բժշկի  օգնություն:  
Վարչությունը  կամ  հերթապահը  կանչում է  շտապ 
օգնության   բրիգադ,  որն  էլ  խորհուրդներ  է  տալիս    
ձերբակալված անձին: 

•	 Բժշկի  խորհրդի դեպքում  անհապաղ  պետք է   կատարվի   
անձի  տեղափոխում  ստացիոնար:

•	 Եթե  անձին  պահանջվում է այնպիսի  բժշկական  բուժում,  որն 
անհնար է կատարել տեղում, կատարվում է ձերբակալվածի 
տեղափոխություն   բուժական հիմնարկություն: 

1 Խափանման  միջոցառումների  տեսակներն են.  գրավը,  անչափահաս  մեղադրյալին 
հսկողության  հանձնելը, համաձայնությունը երկրից դուրս  չգալու եւ  պատշաճ 
վարքի մասին, անձնական պատասխանատվությունը, զինվորական  ծառայողի  
վարքի նկատմամբ  հրամանատարության հսկողությունը եւ  կալանավորումը:
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4. Բռնագրավվու՞մ են,  թե  ոչ ձերբակալվածին  պատկանող  
իրերը:

Զննելու  ժամանակ  ձերբակալված  անձից  բռնագրավվում են  բոլոր  
այն իրերը, որոնք  չի  թույլատրվում  խցում պահել:  

Արգելված  իրերի  պահպանման   կարգը  հետեւյալն է.
•	 Դրամը, արժեքավոր  իրերը,  մեդալները  եւ  դրանց  կցված  

փաստաթղթերը,  ինչպես  նաեւ  այլ  անձնական  իրերը  
պետք է  հանձնվեն   մեկուսարանի  պահասենյակ:

•	 Արժեթղթերը,  գրագրությունները,  ծոցագրքույկները,  
լուսանկարները,  գործածությունից հանված  առարկաները  
եւ  իրերը,  շքանշանները  եւ  մեդալները, որոնց  
պատկանելությունը  հաստատված  չէ, հանձնվում են  
քննիչին,  փաստաբանին,  դատավորին: 

•	 Անձնական զննման  ժամանակ  բռնագրավված  դրամը,  
թանկագին  իրերը, արժեթղթերը, նման  առարկաները  
եւ  իրերը,  ինչպես  նաեւ  սննդամթերքները   կարելի 
է  փոխանցել  կամ ուղարկել բարեկամներին  կամ  այլ   
անձանց,  սակայն   դրա համար հարկավոր  է քննիչի,  
դատախազի  կամ  դատավորի  թույլտվությունը:  

•	 Արժեզրկված,  ժամկետանց,  ինչպես  նաեւ  մեկուսարանում  
պահելու  համար  արգելված  (սպիրտային  խմիչքներ,  
թղթախաղ եւ  այլն) առարկաները  եւ   իրերը  անմիջապես   
ոչնչացվում են, ինչի  մասին   կազմվում է  ակտ: 

•	 Ձերբակալված անձնական  զննման ժամանակ  որեւէ  
տեսակի  զենքի,  պայթուցիկ  եւ  մարտական  նյութերի, 
ամեն տեսակի  դանակի, ածելիի,  նման  առարկաների  եւ 
իրերի, ինչպես  նաեւ  թմրամոլային  եւ  հոգեբուժական  
նյութերի եւ   բժշկական  նշանակության  առարկաների, 
կեղծ  փաստաթղթերի  եւ  թղթադրամների հայտնաբերման  
դեպքում,  անհապաղ  տեղեկացվում է  քննիչին,  
դատախազին  կամ  դատավորին:  

5. Ինչպիսի՞  իրեր  կարելի է  ունենալ  ժամանակավոր  
տեղավորման  մեկուսարանում:
•	 Մեկ  հավաքածու  հագուստ,  կոշիկ եւ   գլխարկ  ըստ  սեզոնի,
•	 Մեկ  զույգ  գիշերային հագուստ,  գուլպա,  ձեռնոց,
•	 Մեկ  զույգ  տնային  հողաթափիկ կամ   մարզական  կոշիկ,
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•	 Մեկ հատ ատամի  փոշի, ատամի  խոզանակ,  զուգարանի  
թուղթ եւ լվացքի  օճառ,  պլաստմասե  օճառի  տուփ, սանր,

•	 Ծանրոցով  ստացած  սննդամթերքներ եւ ընտանեկան  
առարկաներ,

•	 Մթերք, այդ  թվում  պանիր, երշիկեղեն, մրգաշիլա, կոնֆետ, 
ջեմ, բանջարեղեն, միրգ,  հացա-բուլկեղեն, մսեղեն (առանց  
ոսկորի), ձուկ (առանց  փշի), հյութ, լցունք, (սածեբելա),

•	 Ծխախոտ եւ լուցկի, 
•	 Ակնոց,  պրոթեզ,  հենակ (սահմանափակ  ունակություններով  

անձանց  համար),
•	 Եկած օրվանից  ստացած  նամակները  եւ  փաստաթղթերը, 

անդորրագիրը դրամ ստանալու  եւ  թանկագին  իրերը  
հանձնելու մասին,

•	 Անձինք, ում  մշտապես հարկավոր  է դեղորայքով  
բուժում,  բժշկի  թույլտվությամբ կարող են ունենալ  
համապատասխան դեղորայք, 

•	 Գրքեր  եւ  ամսագրեր, 
•	 Ստանդարտային  բաժակ,  գդալ,
•	 Անձի  ձերբակալության  կամ  բանտարկության գործի հետ  

կապված փաստաթղթեր  եւ  ձայնագրություններ,  օրենքով  
սահմանված  շրջանակներում, 

•	 Իգական սեռի  անձանց,  բացի  թվարկածից,  իրավունք է  
տրվում խցում ունենալ.  երկու  գլխաշոր,  ռեյտուզ,  բինտ,  
բամբակ,  քսուկ,  այլ  հիգիենիկ  միջոցներ: Մնացած  իրերը  
պահվում են  պահեստում եւ  տրվում են  ըստ  պահանջի:

Ձերբակալված  անձը  կարող է  ծխախոտ  ծխել  խցում եւ   զբոսանքի  
տեղում: Խցից  դուրս,  մեկուսարանի  տարածքի վրա  ծխախոտ  
ծխելն արգելված է: 

6. Ինչպիսի՞ն  պետք է  լինեն  ձերբակալվածի  բնակության  
պայմանները: 
•	 Ձերբակալված  անձանց  խցերում  ապահովված  պետք 

է  լինի  քնելու  պայմանների  համապատասխանությունը   
առողջության  պահանջներին,

•	 Խցերը սարքավորված պետք է  լինեն  բնական 
եւ  արհեստական  լուսավորության,   ջեռուցման եւ   
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օդափոխության  համապատասխան  միջոցներով,
•	 Պատշաճորեն պետք է  պաշտպանված  լինեն  

սանիտարական  պայմանները եւ  հիգիենան,
•	 Ապահովված պետք է  լինի  ձերբակալված անձի կողմից  

սեփական միջոցներով  գնված  սննդամթերքը  եւ  հագուստը   
խուց  բերելու  իրավունքը: 

7. Ժամանակավոր  տեղավորման  մեկուսարանում  վարչությունը 
կարո՞ղ  է,  թե  ոչ    կիրառել  տեսա-աուդիո  տեխնիկա:

Կոնկրետ քրեական գործը վարող  մարմնի  ներկայացուցչին,  
համապատասխան  գրավոր  պահանջից  հետո,  իրավունք է 
տրվում,  համապատասխան  քննական  սենյակում,  ձերբակալված  
անձի  հետ  վարույթի  հետաքննական  գործողություններ  
վարելիս,  կիրառել  տեսա-աուդիո  տեխնիկա:  Բացի դրանից,  
կարելի է  հրավիրել  ներկաներ  եւ  իրականացնել  բոլոր  այն  
հետաքննական  գործողությունները, որոնց  անցկացումը  
տեխնիկապես  հնարավոր  է մեկուսարանում: 

8. Մեկուսարանի   վարչությունը իրավասու՞ է,  թե  ոչ  
ձերբակալված  անձի   նկատմամբ   գործադրել  ուժ:

Մեկուսարանի  անձնակազմը  իրավունք չունի  ձերբակալված  
անձանց   նկատմամբ գործադրել  ուժ,  բացի  այն  դեպքերից,  երբ  
անձը  կատարում  է  հարձակում,  փորձում է   փախչել  կամ/եւ  
ակտիվ (կամ  պասսիվ)  դիմադրություն է  ցուցաբերում   օրենքի  
գործադրմանը:  Նման  դեպքում,   միջադեպի  վերաբերյալ  անհապաղ  
պետք է  տեղեկացվի  մեկուսարանի  ղեկավարությանը:

9.  Թույլատրվո՞ւմ է,  թե  ոչ  ձեռնաշղթաներ   կիրառել  
ձերբակալված անձի   նկատմամբ   ուժ գործադրելու  
ժամանակ: 

Ուժ  գործադրելու  ժամանակ   թույլատրվում է  ձեռնաշղթաներ  
եւ կաշկանդում   կիրառել մինչեւ  վարչական  կալանավորի  
հանդարտվելը,  ինչը 2 ժամից  չպետք է  անցնի: Դրա  հետ  միասին 
թույլատրելի է այնպիսի  միջոցների  կիրառումը,  որոնք  բացառոմ 
են  ձերբակալվածի  կողմից  իր  մարմնին վնաս  հասցնելու  
հնարավորությունը:  Յուրաքանչյուր  նման  դեպքի  ժամանակ 
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մեկուսարանի  պատասխանատու  հերթապահը  կազմում 
է   արձանագրություն,  որտեղ   նշում է ձերբակալված անձանց 
ձեռնաշղթաների  վիճակում  գտնվելու  տեւողությունը: 

10. Ի՞նչ է  արգելվում   ձերբակալված անձին: 
•	 Մեկուսարանում  բարձրաձայն  խոսել,
•	 Գրագրություն,  զրույց  կամ  պատին  թակոց  կողքի խցերում   

գտնվող    ձերբակալված  անձանց  հետ, 
•	 Տարբեր առարկաներ պատրաստել  կամ  դրանք  թողնել  

խցում,
•	 Որեւէ առարկա պատուհանից   դուրս  նետել,  պատուհանի  

գոգին կանգնել,  խցի դռան մոտ հետեւելու  տեղին 
մոտենալ,  այն  փակել  կամ նման այլ արարք կատարել, 
ինչը  կխանգարի  մեկուսարանի  աշխատակցին      նայելու 
խցի   ներսը   կամ  հասնելու այնտեղ, 

•	 Գրություն  կամ  նշում  անել  պատի, գրքի,  իրի  կամ  
առարկայի վրա,  որը փոխանցված է  վարչության  կողմից,  
պատի վրա   նկարներ,  լուսանկարներ,  գրքերից  կամ  
ամսագրերից տպագրություններ   փակցնել, 

•	 Թղթախաղ  պատրաստել  կամ  խաղալ,  ինչպես  նաեւ  
որեւէ  այլ  մոլեխաղերով  զվարճանալ, 

•	 Մարմինը  վնասել,  սեփական  կամ  ուրիշի մարմնի  վրա  
դաջվածքներ   անել, 

•	 Պատուհանի   գոգին մթերքներ  կամ  իրեր  դարսել,
•	 Խցից  դուրս  մեկուսարանի  տարածքի վրա  (բացի  զբոսանքի   

տեղից) ծխախոտ  ծխել,
•	 Սահմանված կարգը  խախտելով, նամակներ,  դիմումներ  

կամ  բողոքներ   ուղարկել,
•	 Խցում  50 սանտիմետրից  ավելի  երկարության  ցանկացած  

տեսակի  կտորի գործվածք,  փոկեր եւ քուղեր ունենալ: 

11. Ինչպե՞ս է  կատարվում  փաստաբանի հետ  հանդիպում:

Ձերբակալված  անձն իրավունք  ունի,  որպես  օրենք, 
անսահմանափակ թվաքանակով  եւ  տեւողության, օրուգիշերվա  
ցանկացած ժամանակ, երես առ  երես  հանդիպել  փաստաբանի  
հետ:
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Մեկուսարանում  տեղավորված  օտարերկրյա  քաղաքացին  
իրավունք  ունի   կապ  հաստատել  իր  քաղաքացիության  պետության   
դիվանագիտական կամ հյուպատոսական  ներկայացուցչության  
հետ: 

Այն  դեպքում,  եթե  ձերբակալված  անձի քաղաքացիության  
պետությունը  չունի  ոչ դիվանագիտական  եւ  ոչ  էլ  հյուպատոսական  
ներկայացուցչություն  Վրաստանի  տարածքում, կամ եթե  նա չունի  
ոչ  մի  երկրի  քաղաքացիություն կամ  տարհանված է,  այդ  դեպքում  
անձին  պետք է հնարավորություն տրվի  կապվելու  այն  պետության 
հետ,  որը կստանձնի  նրա  շահերի  պաշտպանությունը կամ այն  
ազգային  կամ  միջազգային  մարմնի հետ,   որի խնդիրն է  նման  
կարգի  անձանց  պաշտպանությունը: 

12. Ինչպե՞ս  եւ  ի՞նչ տեսակ  ծանրոցներ  է  ստանում  
ձերբակալված  անձը:

Մեկուսարանում  տեղավորված  անձը իրավասու է  ստանալ  
իրեն  հատկացված ծանրոցը: Ծանրոց ստանալու  իրավունքի  
ապահովումը  մեկուսարանների  վարչության  պարտականությունն 
է: Մեկուսարանի  կրտսեր  տեսուչը  սահմանված  կարգով  
իրականացնում է  մեկուսարանում   ստացած  ծանրոցների  ստուգում 
եւ դրա  փոխանցումը  հասցեատիրոջը: Որպես  ծանրոց  կարելի  
է  ստանալ սննդամթերքներ եւ  տարբեր  տեսակի  ընտանեկան  
առարկաներ: Մեկուսարանի  պետը,  ըստ իր  հայեցողության,  
ընդունում է  որոշում  կոնկրետ  դեպքերում ծանրոցը  հասցեատիրոջը  
հանձնել-չհանձնելու  մասին: 

Վարչությունը  պարտավոր է հոգալ  ձերբակալվածին   օրենքով  
շնորհված  բոլոր  իրավունքների  իրականացումը:
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Վրաստանի  ժողովրդական  պաշտպան 

Թբիլիսիում .  
Նինո Ռամիշվիլի փ. 6
 Թբիլիսի  0179 
Հեռ.՝ +99532 2234499 / 2913814 / 2913815 / 2913841 / 2913842 / 2913843 / 
2913875 / 2913876 / 2913877 
Ֆաքս. +99532 2922470 
Էլ.-փոստ. info@ombudsman.ge

Բաթումում.  
Մազիաշվիլի փ. 9, 6000 
Հեռ.՝ + (995 422) 27 05 44 

Բջջ.  577 50 52 31

Քութաիսում.  
Ռուսթավելի փ. 18, 4600 
Հեռ.՝ + (995 431) 25 33 50 
Բջջ.՝ 577 55 33 81

Զուգդիդում.  
Կպստավա 58, 2100 

Հեռ.՝ + (995 215) 25 04 20
Բջջ.՝ 577 50 52 34 

Գորիում. 
Սամեբա փ. N1, 1400 
Հեռ.՝ + (995 370) 27 05 49
Բջջ.՝ 599 28 27 42 

Ախալքալաքում.  
Ճավճավաձե փ. 4, 0700 

Հեռ.՝ + (995 262) 22 32 83
Բջջ.՝ 577 12 27 70 ; 577 12 27 71

Մառնեուլում.  
Ռուսթավելի փ. 51, 3000
Հեռ.՝ + (995 257) 22 19 70
Բջջ.՝ 577 12 27 30 
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Վրաստանի  երիտասարդ  իրավաբանների  ասոցիացիա

Թբիլիսիի  գրասենյակ 
Ջ.Կախիձե փ. #15, 0102
Հեռ. + (995 32) 2936101 / 2952353
Ֆաքս. + (995 32) 2923211
Էլ.-փոստ. gyla@gyla.ge

Քութաիսի  մասնաճյուղ
Մ.Կոստավա փ.  #11, 4600

Հեռ. + (995 431) 241192
Ֆաքս. + (995 431) 214585

Էլ.-փոստ. kutaisi@gyla.ge  
Աջարիայի  մասնաճյուղ
Բաթումի, Գորգասալի փ.  #89, 6000
Հեռ. + (995 422) 276668,
Ֆաքս. + (995 422) 222950
Էլ.փոստ. batumi@gyla.ge

Գորիի գրասենյակ
Ստալինի փ. #19, 1400
Հեռ. + (995 370) 272646

Ֆաքս. + (995 370) 279842
Էլ.փոստ. gori@gyla.ge

Ռուսթավի գրասենյակ
Կոստավա 15 ա/5, 3700
Հեռ.  + (995 341) 255337 
Ֆաքս. + (995 341) 240566
Էլ.փոստ rustavi@gyla.ge 

Թելավի գրասենյակ
Բառնովի փ.  #10, 2200

Հեռ./ֆաքս. + (995 350) 271371
Էլ.-փոստ. telavi@gyla.ge

Օզուրգեթի  գրասենյակ
Գաբրիել եպիսկոպոսի փ. #25/10, 3500
Հեռ./ֆաքս. + (995 496) 273138
Էլ.-փոստ. ozurgeti@gyla.ge

Դուշեթի  գրասենյակ 
Ռուսթավելի փ. #29, 1810

Հեռ. + (995 346) 221554
Ֆաքս. + (995 346) 221553

Էլ.-փոստ. dusheti@gyla.ge
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