10

ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВАТА
Права на временно задържано лице по
процедура на незабавно наказателно
производство
или по процедура за явяване чрез съставен
протокол след отмяна на съдебно наложена
пробационна мярка
Вие ще бъдете изправени пред наказателен съд и поради тази причина сте временно
задържани до дата на съдебното заседание, на което ще бъдете съдени по
повдигнати към вас обвинення. Настоящият документ Ви информира за основните
ваши права.
Можете да запазите настоящия документ през цялото времетраене на мярката за
неотклонение

Запознаване с деянието
Имате право да узнаете повдигнатите срещу вас обвинения, датата и мястото на
извършените деяния, както и причините, обосноваващи вашето задържане.
Правна помощ от адвокат
Имате право да поискате правна помощ от адвокат по ваш избор или от служебно
назначен такъв.
Имате право даобщувате и водите свободна, писмена кореспондения с вашия
адвокат, а последният има право да присъства на всички ваши разпити, за които той
трябва да бъде предварително уведомен.
Право да запазите мълчание
Пред съда имате право да направите спонтанни изявления, да отговаряте на
зададени въпроси или да запазите мълчание.
Да поискате преводач
Ако не говорите или не разбирате френски, имате право да поискате безплатен
преводач по време на разпитите и за да можете да разговаряте с вашия адвокат.
Право да поискате освобождаване
Във всеки един момент можете да поискате от съда да бъдете освободени.
Срок на мярката за неотклонение
Временната мярка за неотклонение ще продължи до датата на вашето явявне пред
съда или до повторното Ви явяване пред наказателния съд.
Ако мярката за временно неотклонение е била наложена от съдията мерките за
задържане в рамките на процедура за незабавно производство, то вашето задържане
не може да продължи повече от три работни дни.

Ако мярката за временно неотклонение е била наложена от съдията по мерките за
задържанеслед неспазване условията на съдебно наложена пробационна мярка,
постановена в очакване на призовка за вашето дело пред наказателния съд, то
задържането може да продължи над два месеца.
Ако мярката за временно неотклонение е била наложена от наказателния съд, тъй
като е отложил вашето дело за по-късна дата, то задържането Ви не трябва да
надвишава шест седмици, а в случай че престъпното деяние, в което сте обвинени е
наказуемо с над седем години затвор, срокът на вашето задържане не може да
надвишава четири месеца.

Информация за правата на някои лица
Имате право да информирате относно вашето временно задържане, лица по ваш
избор и в частност ваши близки роднини.
Имате право да информирате консулските служби на вашата държава, ако сте
чуждестранен поданик.
Лекарски преглед
Имате право да поискате лекарски преглед.
Достъп до съдебното производство
Адвокатът Ви има достъп до вашето досие и може да поиска да му бъде връчено
копие. Вие също имате право да поискате копие от вашето досие.

