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აბსტრაქტი

ადამინის უფლებებს განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა, როგორც საერთაშორისო
სამართლით, ასევე შიდა სახელწიფოებრივი კანონმდებლობით. სისხლისამართლებრივ
პასუხისგებაში მიცემული პირის უფლებებს არაერთი საერთაშორისო და შიდა
კანონმდებლობა ითვალისწინებს და ქმნის შესაბამის სამართლებრივ გარანტიებს მათ
უზრუნველსაყოფად. მიუხედავად კანონში არსებული იმპერატიული მოთხოვნისა,
რეალიზებულ იქნეს სისხლისამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემული პირის მიმართ
დაცვის უფლება, როგორც ადვოკატის მეშვეობით, ასევე დამოუკიდებლად, აღნიშნული
ყველა შემთხვევაში არ არის მიღწევადი. წამოჭრილი პრობლემების ანალიზის
საფუძველზე, აშკარაა, რომ დაცვის უფლების ეფექტური რეალიზება დამოკიდებულია
ბრალდებულის მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების სახეზე, პროცესში
ადვოკატის მონაწილეობასა და, ზოგ შემთხვევაში, ბრალდების მხარის კეთილ ნებაზე.
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Abstract

Special attention is paid to human rights and freedoms, both in international law and in
domestic law. Numerous international and domestic laws provide for the rights of a person
prosecuted and provide appropriate legal guarantees to ensure them. Despite the imperative
requirement of the law, the right to protection of a person criminally liable, both through a
lawyer and independently, is not achievable in every case. Based on the analysis of the issues
raised, it is obvious that the effective exercise of the right to defense depends on the face of the
measure of restraint imposed on the accused, the participation of a lawyer in the process and in
some cases on the goodwill of the prosecution. The main purpose of this thesis is to shed light on
the possibility of a defendant who does not have a lawyer to obtain and present evidence during
his detention. The paper discusses the peculiarities of conducting investigative and procedural
actions under the Criminal Procedure Code, the possibility of their implementation in the
conditions of a detention facility, which ultimately leads to the provision of the right to
protection.
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