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СПИСЪК НА ПРАВАТА
Права на лице, арестувано по силата на
европейска заповед за арест, на молба за
временно задържане или на молба за
екстрадиране
Арестувани сте в изпълнение на европейска заповед за арест или по силата на
молба за временно задържане или за да бъдете екстрадирани. Настоящият документ
Ви информира за основните ваши права.
Информацията, която следва, трябва да Ви бъде съобщена на език, който
разбирате.
Можете да запазите настоящия документ през цялото времетраене на
мярката за неотклонение
Информираме Ви, че сте арестувани тъй като сте издирвани от чуждестранни органи
чрез издадена срещу вас европейска заповед за арест, или молба за екстрадиране
или за временно задържане с цел екстрадиция или излежаване на присъда.
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
Избор на адвокат
Още от самото начало на вашето арестуване, имате право да поискате помощ от
адвокат, личен или служебно назначен. Ако нямате ваш адвокат или не могат да се
свържат с адвоката, който сте избрали, имате право на безплатен адвокат.
Адвокатът може да бъде назначен и от хората, които сте поискали да бъдат
уведомени за вашето задържане. В такъв случай, вие трябва да подтвърдите
неговото назначаване.
Правна помощ и срок на намеса от страна на адвоката
Адвокът Ви има право на трийсет минутен разговор с Вас, при условия, които да
гарантират конфиденциалността на обменената между вас, информация.
В такъв случай вашият първи разпит, освен ако не е самос цел установяване на
самоличността, не може да започне в отсъствие на вашия адвокат, последният
трябва да се яви до два часа след като е бил уведомен за неговото назначаване.
Ако адвокатът Ви пристигне по време на разпит, имате право да поискате временно
прекъсване, за да разговаряте с него.
Право да запазите мълчание
По време на задържането Ви, 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.
Срок на лишаването от свобода и продължението на процедурата
Наложената мярка за неотклонение, може да продължи 48 часа без междувременни
удължения.
След този срок, ще бъдете изправенпред окръжния прокурор, отговарящ за
съответния район или пред съответно сезирания прокурор, който, след като провери
вашата самоличност, ще Ви информира на език, който разбирате, за съществуването
и съдържанието на издадената срещу вас, европейсказаповед за арест или на
молбата за временно задържане или на искането за екстрадиция, а също така ще Ви
уведоми и за правото да поискате правна помощ от адвокат по ваш избор или от
служебно назначен такъв, който ще бъде незабавно известен.
В такъв случай, имате право да се съветвате с вашия адвокат, на който ще бъде
даден незабавно достъп до досието Ви и който ще може безпрепятствено да общува
с Вас.
След като бъдете официално запознати с европейската заповед за арест, с молбата
за временно задържане или с молбата за екстрадиране, окръжният прокурор може
да реши да продължи мярката за неотклонение срещу вас, след което ще бъдете
изправени пред първият председателна апелативния съд или пред определен от
прокурора, друг магистрат, който ще има правото:
-

или да заповяда вашето лишаване от свобода до получаване на официалните
документи за екстрадиция (срокът за тяхното получаване зависи от
съответната конвенция) и представянето Ви пред разледващата камара, която
трябва да отсъди относно осъществяването на европейската заповед за арест
или на молбата за екстрадиция.

-

или, ако прецени, че съществуват достатъчно гаранции за редовно
представяне, да Ви пусне на свобода под съдебен контрол или да Ви постави
под домашен арест чрез електронно следене, или да Ви освободи без съдебен
контрол, до получаване на официалните документи за екстрадиция или до
датата на явяване пред разследващата камара, която да реши дали ще бъдете
предадени на държавата, поискала вашето предаване.
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.
Информация към съответни лица
Имате право да уведомите, хора, по ваш избор и в частност ваши близки роднини,
относно наложената Ви мярката за неотклонение.
Имате право да информирате консулските служби на вашата държава, ако сте
чуждестранен поданник.
Лекарски преглед
По време на задържането имате право да поискате лекарски преглед.

