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ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВАТА
Права на временно задържано лице с цел
изправянето му пред съотвентния съд
Вие сте временно задържани по силата на решение, взето от съдията по мерките за
задържането, тъй като трябва да бъдете изправени пред съответния наказателен
съд. Настоящият документ излага вашите основни права и основната информация,
които ви се полагат.
Можете да запазите настоящия документ през цялото времетраене на мярката за
неотклонение

Информиране относно деянието и датата на делото
Имате право да узнаете обвиненията срещу вас, дата и мястото на деянието, в което
ви упрекват. Ако датата на разглеждане на делото пред съответната институция е
вече определена, то вие трябва да бъдете информиран за нея.
Правна помощ от адвокат
Имате право да поискате правна помощ от адвокат по ваш избор или от служебно
назначен такъв.
Имате право свободно да комуникирате устно или писмено с вашия адвокат, а
последният има право да присъства на всички засягащи Ви съдебни заседания, за
които той трябва да бъде предварително предупреден. Адвокатът Ви има право да се
запознае с вашето дело.
Право да запазите мълчание
При явяване пред съответния съдебен орган, 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.
Право да поискате освобождаване
Във всеки един момент можете да отправите молба за освобождаване. Тази молба ще
бъде разгледана от наказателния съд ако сте обвинени в леко престъпно проявление
или от разследващата камара, в случай че сте обвинени в сериозно криминално
деяние.
Срок на мярката за неотклонение
След наложената мярка за временно неотклонение, представянето пред съответната
съдебна инстанция трябва да бъде извършено до два месеца, в случай че сте
обвинени в леко престъпление или до една година, в случай че сте обвинени в тежко
криминално деяние.

Информация към съответни 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
Имате право да поискате копие от съдебното досие, което в краен случай може да Ви
бъде предадено на цифров носител.

