
ra unda vicodeT policiasTan kontaqtis dros



ა დ მ ი ნ ი ს � ჽ ა � ი უ ლ ი  დ ა კ ა ვ ე ბ ა

პიჽის ადმინის�ჽა�იული დაკავება აჽის თავისუფლების ხანმოკლე აღკვეთა, ჽომლის 
გამოყენება�, დასაშვებია ადმინის�ჽა�იული სამაჽთალდაჽღვევის აღსაკვეთად, პიჽოვნების 
დასადგენად, ადმინის�ჽა�იულ სამაჽთალდაჽღვევათა ოქმის შესადგენად და სხვა. პოლი�ია 
ადმინის�ჽა�იულ დაკავებას ხშიჽად იყენებს ისეთი გადა�დომებისთვის ჽოგოჽები�აა: 
�ვჽილმანი ხულიგნობა ან სამაჽთალდამ�ავი ოჽგანოს �აჽმომადგენილის მოთხოვნისადმი 
დაუმოჽჩილებლობა.

ადმინის�ჽა�იული �ესით დაკავების შემთხვევაში, უფლება გაქვთ მოითხოვოთ:

 განმაჽ�ება დაკავების საფუძვლის შესახებ;

 ადვოკა�თან დაკავშიჽება, დაკავების ფაქ�ის და ადგილსამყოფელის შე�ყობინება      
 ახლობელთან, სამუშაო ან სას�ავლო ადგილის ადმინის�ჽა�იასთან (�ელეფონის      
 ჩამოჽთმევის შემთხვევაში�);

 აგჽეთვე უფლება გაქვთ უაჽი განა�ხადოთ ოქმის ხელმო�ეჽაზე თუ აჽ ეთანხმებით ოქმის   
 შინააჽსს, ოქმში მითითებულ ფაქ�ობჽივ გაჽემოებებს და აჽ ადას�უჽებთ თქვენს მიეჽ    
 ოქმში აღნიშნული სამაჽთალდაჽღვევის ჩადენას.  ხელმო�ეჽაზე უაჽის თქმის შემთხვევაში   
 ოქმში სათანადო ჩანა�ეჽი კეთდება.         

ra unda vicodeT policiasTan kontaqtis dros



ნ ა ჽ კ ო � ე ს � ი ჽ ე ბ ა ზ ე  გ ა დ ა ყ ვ ა ნ ა

ნაჽკო�იკული საშუალების ან/და ფსიქო�ჽოპული ნივთიეჽების მოხმაჽების ფაქ�ის დადგენის მიზნით, 
პოლი�იელი უფლებამოსილია საექსპეჽ�ო და�ესებულებაში გამოსაკვლევად გადაიყვანოს პიჽი, თუ: 
უშუალოდ შეეს�ჽო ნაჽკო�იკული საშუალების მოხმაჽების ფაქ�ს; პიჽი �დილობს მიმალვას ან თავს 
აჽიდებს პოლი�იელის კანონიეჽი მოთხოვნის შესჽულებას; აჽსებობს ოპეჽა�იული ინფოჽმა�ია ან 
„112“-ში შესული შე�ყობინება პიჽის მიეჽ ნივთიეჽების უკანონო მოხმაჽების შესახებ.

ნაჽკოლოგიუჽ შემო�მებაზე გადაყვანის შემთხვევაში, უფლება გაქვთ:

 საქაჽთველოს კონს�ი�უ�იის 42-ე მუხლის საფუძველზე, უაჽი განა�ხადოთ ბიოლოგიუჽი    
 მასალის ჩაბაჽებაზე და ექიმის მიეჽ კლინიკუჽ დათვალიეჽებაზე;
 მოითხოვოთ ადვოკა�თან დაკავშიჽება, დაკავების ფაქ�ის და ადგილსამყოფელის შე�ყობინება  
 ახლობელთან, სამუშაო ან სას�ავლო ადგილის ადმინის�ჽა�იასთან (�ელეფონის ჩამოჽთმევის  
 შემთხვევაში�);
 მოითხოვოთ გათავისუფლება, თუკი აჽ აჽსებობს თქვენი ადმინის�ჽა�იული დაკავების სხვა    
 საფუძველი.

პოლი�იელს/საექსპეჽ�ო და�ესებულების თანამშჽომელს აჽ აქვს უფლება:

 ბიოლოგიუჽი მასალის მისაღებად განახოჽ�იელოს ზე�ოლა;  
 შეგიზღუდოთ საპიჽფაჽეშოთი საჽგებლობა;
 დაგაყოვნოთ საექსპეჽ�ო და�ესებულებაში, თუ უაჽს ა�ხადებთ ბიოლოგიუჽი მასალის     
 ჩაბაჽებაზე.
       

  



პ ო ლ ი � ი ი ს  მ ი ე ჽ  პ ი ჽ ი ს  გ ა მ ო კ ი თ ხ ვ ა

პოლი�ია საზოგადოებჽივი უსაფჽთხოების მიზნით ახოჽ�იელებს პჽევენ�იულ ღონისძიებებს. 
ვინაობის დასადგენად, პოლი�იელს შეუძლია შეგაჩეჽოთ, გამოგკითხოთ პეჽსონალუჽი 
მონა�ემები და მოითხოვოს პიჽადობის დამადას�უჽებელი საბუთების �აჽდგენა, მათ შოჽის თუ 
აჽსებობს საკმაჽისი საფუძველი ვაჽაუდისთვის, ჽომ თქვენ ჩაიდინეთ სამაჽთალდაჽღვევა ან 
ჩაიდენთ მას.

ასევე, დამა�ებით, პოლი�ია უფლებამოსილია გამოგკითხოთ, თუ აჽსებობს საკმაჽისი 
საფუძველი ვაჽაუდისთვის, ჽომ თქვენ ფლობთ საჭიჽო ინფოჽმა�იას. თუმ�ა გამოკითხვის 
შემთხვევაში, ინფოჽმა�იის მი�ოდება ნებაყოფლობითია.

პოლი�იის მიეჽ თქვენი გაჩეჽების და გამოკითხვის შემთხვევაში, გაითვალის�ინეთ:

 უფლება გაქვთ მოითხოვოთ განმაჽ�ება გაჩეჽების საფუძვლის შესახებ;
 თქვენ პოლი�იელისთვის მხოლოდ პეჽსონალუჽი მონა�ემებისა და პიჽადობის      
 დამადას�უჽებელი საბუთის �აჽდგენის ვალდებულება გეკისჽებათ;
 თუ გაჽეგნული ნიშნებით შეუძლებელია პოლი�იელის იდენ�იფი�იჽება, შეგიძლიათ     
 მოსთხოვოთ დამადას�უჽებელი დოკუმენ�ის �აჽმოდგენა, თუკი ხელს აჽ შეუშლის     
 საპოლი�იო ფუნქ�იების შესჽულებაში. 



ს ა პ ო ლ ი � ი ო  ჽ ე ი დ ი

საქაჽთველოს შინაგან საქმეთა მინის�ჽი უფლებამოსილია გამოს�ეს 
ეჽილობითი 
განკაჽგულება სპე�იალუჽი საპოლი�იო კონ�ჽოლის ე.
. ჽეიდის, განხოჽ�იელების თაობაზე. 
ჽეიდი ხოჽ�იელდება იმ შემთხვევაში, თუ აჽსებობს საკმაჽისი საფუძველი ვაჽაუდისთვის, ჽომ 
ჩადენილია ან ჩადენილი იქნება დანაშაული ან სხვა სამაჽთალდაჽღვევა.

სპე�იალუჽი საპოლი�იო კონ�ჽოლის/ჽეიდის დჽოს გაითვალის
ინეთ, ჽომ:

 ჽეიდის დჽოს ხდება პიჽის ზედაპიჽული შემო
მება და ნივთის ან სა�ჽანსპოჽ�ო საშუალების  
 ზედაპიჽული დათვალიეჽება;
 ზედაპიჽული შემო
მება გულისხმობს �ანსა�მლის მხოლოდ გაჽე ზედაპიჽზე ხელით ან    
 სპე�იალუჽი ხელსა
ყოთი შეხებას;
 ნივთის ან სა�ჽანსპოჽ�ო საშუალების ზედაპიჽული დათვალიეჽება მოი�ავს ვიზუალუჽ   
 დათვალიეჽებას, სა�ჽანსპოჽ�ო საშუალების შემთხვევაში - მისი საბაჽგულის ვიზუალუჽი  
 დათვალიეჽება� იგულისხმება;
 სპე�იალუჽი საპოლი�იო კონ�ჽოლის განხოჽ�იელებისას პოლი�იელი აღჭუჽვილი უნდა   
 იყოს ფოჽმის �ანსა�მელზე დამაგჽებული ჩაჽთული ვიდეო-გადამღები �ექნიკით, ჽომლითა�  
 უ
ყვე� ჽეჟიმში ხდება ვიდეოგადაღება.            

       



პ ი ჽ ი ს  მ ო � ვ ე ვ ა  პ ო ლ ი � ი ა შ ი

  

პოლი�ია უფლებამოსილია, გასაუბჽების მიზნით, მოგი�ვიოთ პოლი�იაში, თუ აჽსებობს 
საკმაჽისი საფუძველი, ჽომ ფლობთ პოლი�იის საქმიანობისთვის საჭიჽო ინფოჽმა�იას, 
ჽომელი� პოლი�იას თავისი ფუნქ�იების შესჽულებაში დაეხმაჽება. 

პოლი�იაში მო�ვევის შემთხვევაში გაითვალის�ინეთ, ჽომ:

 უნდა მიიღოთ განმაჽ�ება მო�ვევის საფუძვლის შესახებ;
 
 პოლი�იის და�ოვება ნაბაყოფლობითია. თქვენ შეგიძლიათ აჽ გამო�ხადდეთ ან ნებისმიეჽ  
 დჽოს და�ოვოთ პოლი�იის შენობა. ამ უფლებით საჽგებლობისათვის ადმინის�ჽა�იული თუ  
 სისხლისსამაჽთლებჽივი პასუხისმგებლობა აჽ დაგეკისჽებათ.       

       



გ ა მ ო კ ი თ ხ ვ ა  დ ა  მ ო � მ ე დ  დ ა კ ი თ ხ ვ ა

თუ თქვენ ფლობთ სისხლის სამაჽთლის საქმისთვის მნიშვნელოვან ინფოჽმა
იას, შესაძლებელია 
ბჽალდებისა და და
ვის მხაჽის მიეჽ ნებაყოფლობით გამოიკითხოთ. გამოკითხვა 
ნებაყოფლობითია და დაუშვებელია თქვენი იძულება მ�კი
ებულების �აჽმოდგენის ან 
ინფოჽმა
იის გა
ემის მიზნით. სავალდებულო �ესით, მო�მის ს�ა�უსით, თქვენ შეიძლება 
დაიკითხოთ, სისხლის სამაჽთლის საქმის გამოძიების ს�ადიაზე, მხოლოდ მაგის�ჽა�ი 
მოსამაჽთლის �ინაშე*.
 
გამოკითხვისა და მო�მედ დაკითხვის შემთხვევაში გაითვალის�ინეთ, ჽომ:

    გამოკითხვაზე თანხმობის შემთხვევაში, ვალდებული ხაჽთ ს�ოჽი ინფოჽმა
ია გას
ეთ                                          
    საქმესთან დაკავშიჽებით თქვენთვის 
ნობილი გაჽემოებების შესახებ;
    გამოკითხვისას/მო�მის ს�ა�უსით დაკითხვისას უფლება გაქვთ საკუთაჽი ხაჽჯით,         
    ისაჽგებლოთ ადვოკა�ის მომსახუჽებით;
    შეგიძლიათ აჽ გას
ეთ ინფოჽმა
ია საკუთაჽი თავის ან/და ახლო ნათესავის �ინააღმდეგ;
    მაგის�ჽა�ი მოსამაჽთლის �ინაშე ჩვენების მი
ემა სავალდებულოა. ჩვენების მი
ემაზე უაჽის       
    თქმა ი�ვევს პიჽის სისხლისსამაჽთლებჽივ პასუხისმგებლობას.

*გაითვალის�ინეთ, ჽომ მო�მის დაკითხვის ეს �ესი აჽ ვჽ
ელდება ყველა სახის დანაშაულზე.



თუ მიიჩნევთ, ჽომ პოლი�იის ქმედებით დაგეჽღვათ უფლებები, თქვენ შეგიძლიათ:

    გაასაჩივჽოთ პოლი�იის ქმედება ზემდგომ თანამდებობის პიჽთან, პჽოკუჽა�უჽაში ან      
    სასამაჽთლოში;    
    მიმაჽთოთ საქაჽთველოს სახალხო დამ�ველს, მათ შოჽის �ხელი ხაზის მეშვეობით - 1481;
    ისაჽგებლოთ საქაჽთველოს შინაგან საქმეთა სამინის�ჽოს გენეჽალუჽი ინსპექ�იის �ხელი    
    ხაზით - 126, მიმაჽთოთ მას �ეჽილობითი გან�ხადებით თუ საჩივჽით და მოითხოვოთ          
    სამსახუჽებჽივი შემო�მების განხოჽ�იელება;
    მიმაჽთოთ საზოგადოებჽივ ოჽგანიზა�იებს, ჽომლები� პიჽებს უფასო იუჽიდიულ               
    დახმაჽებას სთავაზობენ.

დ ა ი მ ა ხ ს ო ვ ჽ ე თ !



საინფორმაციო ბროშურა მომზადებულია „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის 
ცენტრის (EMC)" მიერ, პროექტი -„ინდივიდუალური უფლებებისა და თავისუფლების დაცვა 

საპოლიციო და სისხლის სამართლის სისტემაში" ფარგლებში, რომელიც მხარდაჭერილია  ღია 
საზოგადოების ფონდების მიერ.




