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ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВАТА
Права на лице, арестувано по силата на
европейска заповед за арест, на молба за
временно задържане или за екстрадиране
Лишени сте от свобода по силата на решение издадено от делегиран съдия на
първия председател на апелативния съд, след като сте били арестувани в следствие
на издадена срещу вас европейска заповед за арест или на искане за временно
задържане или на такава за ваша екстрадиция. Настоящият документ Ви информира
за основните ваши права.
Можете да запазите настоящия документ през цялото времетраене на вашето
задържане

Запознаване с деянието
Имате право да бъдете информирани относно повдигнатите срещу вас обвинения,
датата и мястото на престъпните деяния, заради които е била издадена
европейската заповед за арест или за временно задържане или за екстрадиране.
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. Адвокатът Ви има право да се запознае с
вашето дело.
Право да запазите мълчание
При вашето представяне пред разследващата камара, имате право да правите
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.
Възможност да се съгласите относно вашето екстрадиране
Имате право да дадете или не съгласие относно вашето предаване на ораганите от
държавата, която Ви издирва. Разследващата камара разполага с по-кратък срок за
да отсъди в случай на съгласие. Ако веднъж сте се съгласили да бъдете предадени
по силата на издадена европейска заповед за арест срещу вас, то вашето решение
не може да бъде променено.
Срок на лишаване от свобода и право за искане на освобождаване
Този срок зависи от това, дали сте дали съгласие или не относно вашата
екстрадиция.
Във всеки един момент имате право да отправите молба за освобождаване към

разследващата камара.
Информация към съответни лица
Имате право да информирате за вашето арестуване лица по ваш избор и в частност
близки роднини.
Имате право да информирате консулските служби на вашата държава, ако сте
чуждестранен поданик.
Лекарски преглед
Имате право да поискате лекарски преглед.

