ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С
ПРАВАТА
Връчен на лице по време на свободен разпит
(Общ формуляр)

Информацията по‐долу трябва да Ви бъде предоставена на език, който разбирате.
Информиран(а) сте, че сте разпитван(а), тъй като срещу Вас има едно или повече приемливи
основания да бъдете заподозрян(а) в извършване или опит за извършване на
закононарушение.
Имате право да бъдете информиран(а) за правната квалификация и предполагаемите дата и
място на закононарушението, в което сте заподозрян(а).
Имате право във всеки един момент да напуснете помещенията, в които сте разпитван(а).
ОСВЕН ТОВА СТЕ ИНФОРМИРАН(А), ЧЕ ИМАТЕ ПРАВО:
Да правите изявления, да отговаряте на зададените Ви въпроси или да запазите мълчание.
След като се идентифицирате, по време на разпитите имате право:
‐
да правите изявления,
‐
да отговаряте на зададените Ви въпроси,
‐
или да запазите мълчание.
Да бъдете подпомаган(а) от адвокат
Ако закононарушението, за което сте разпитван(а), е тежко или по‐леко престъпление, което
се наказва с лишаване от свобода, можете да бъдете подпомаган(а) от адвокат по време на
разпита или очните ставки.
‐
Избор на адвокат
Можете да поискате да бъдете подпомаган(а) от адвокат по Ваш избор. Ако не сте в състояние
да посочите адвокат или избраният адвокат не може да бъде открит, можете да поискате
такъв да бъде назначен от председателя на адвокатската колегия.
Разходите ще бъдат за Ваша сметка, освен ако не отговаряте на условията за правна помощ,
които са посочени в приложения документ, който Ви е връчен.
‐
Съдействие от адвоката
Адвокатът може:
‐
да говори с Вас при условия, гарантиращи конфиденциалността на разговора;
‐ да присъства на Вашите разпити и очни ставки.
Можете да приемете разпитът да продължи без присъствието на Вашия адвокат.

Да бъдете подпомаган(а) от преводач
Ако не говорите или не разбирате френски език, имате право да бъдете подпомаган(а)
безплатно от устен преводач по време на Вашите разпити и очни ставки и по време на
разговора с Вашия адвокат.
Да Ви бъде предоставен достъп до материалите по делото
По Ваша или на Вашия адвокат молба можете да поискате да се запознаете с протокола или
протоколите от Вашите разпити и очни ставки.
Да получите правна консултация
Имате възможност да се възползвате, евентуално безплатно, от правна консултация в
структура за правна помощ, чиито координати са Ви предоставени в приложен документ.

