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უფლებათა დეკლარაცია
გადაეცემა პირს, რომელიც დაკავებულია
დაკავების ევროპული ორდერის, წინასწარი
პატიმრობის შეფარდების ან ექსტრადიციის
მოთხოვნის თანახმად
თქვენ დაკავებული ხართ დაკავების ევროპული ორდერის, წინასწარი პატიმრობის ან
ექსტრადიციის მოთხოვნის თანახმად. ამ დოკუმენტში მოყვანილია თქვენი ძირითადი უფლებები.
ზემოთ მოყვანილი ინფორმაცია უნდა გადმოგეცეთ თქვენთვის გასაგებ ენაზე.

შეგიძლიათ შეინახოთ მოცემული დოკუმენტი თქვენი პატიმრობის ბოლომდე
თქვენ გაცნობეს, რომ დაკავებული ხართ ვინაიდან თქვენს იძებნებით მიმართ ძიების წარმოება
ხორციელდება უცხო სახელმწიფოს მოთხოვნით დაკავების ევროპული ორდერის თანახმად, ან
ექსტრადიციის მოთხოვნის საფუძველზე ან წინასწარი დაკავებისათვის მიზნით, ექსტრადირების
ან სასჯელის მოხდის მიზნით . ექსტრადაციის ან წინასწარი დაკავების მოთხოვნის შედეგად
დანაშაულის შესახებ ინფორმირება
უფლება გაქვთ გაიგოთ იმ დანაშაულის კვალიფიკაცია, მისი ჩადენის თარიღი, ადგილი, რომლის
გამოც თქვენ მიმართ გაცემული იქნა დაკავების ევროპული ორდერი, წინასწარი პატიმრობის
შეფარდების ან ექსტრადიციის მოთხოვნით.
ადვოკატის დახმარება
ადვოკატის არჩევა
დაკავებისთანავე დასაწყისში შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენს მიერ არჩეული ან თქვენთვის
სახაზინო წესით დანიშნული ადვოკატის დახმარება. თუ არ შეგიძლიათ ადვოკატის დანიშვნა ან
თქვენ მიერ არჩეულ ადვოკატთან დაკავშირება შეუძლებელია, შეგიძლიათ მოითხოვოთ
თქვენთვის ადვოკატის ადმინისტრაციული წესით დანიშვნა.
ამასთანავე, თქვენთვის შეიძლება აყვანილი იქნას ადვოკატი თქვენ მიერ გაფრთხილებული
პირების მიერ: ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა დაადასტუროთ ადვოკატის აყვანა.
ადვოკატის დახმარება და პასუხის გაცემის დრო
ადვოკატს შეუძლია გესაუბროთ 30 წუთის მანძილზე
უზრუნველყოფს საუბრის კონფიდენციალურობას;

ისეთ

პირობებში,

რომლებიც

თქვენი პირველი დაკითხვა, გარდა იმ შემთხვევისა თუ დაკითხვა მოიცავს მხოლოდ პიროვნების
დადგენასთან იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებულ ელემენტებს, არ შეიძლება დაიწყოს თქვენი
ადვოკატის თანდასწრების გარეშე ორი საათის ვადის ამოწურვამდე, რომლის ათვლაც დაიწყება
თქვენი თხოვნის ადვოკატისთვის შეტყობინებიდან. ორ საათიანი ვადის ამოწურვამდე.
თუ თქვენი ადვოკატი გამოცხადდება დაკითხვის მიმდინარეობის დროს, მაშინ მოცემული
მოქმედება შეიძლება თქვენი თხოვნით შეჩერებული იქნას, რომ მასთან გასაუბრება შეძლოთ.

დუმილის შენარჩუნების უფლება
თქვენი დაკავებისას შეგიძლიათ გააკეთოთ განცხადებები, უპასუხოთ თქვენთვის დასმულ

შეკითხვებს ან გამოიყენოთ გაქვთ დუმილის შენარჩუნების უფლება.
თარჯიმნის დახმარება
თუ ფრანგულად ვერ საუბრობთ ან ფრანგული არ გესმით, უფლება გაქვთ მიიღოთ თარჯიმნის
უფასო მომსახურება თქვენი დაკითხვის დროს და თქვენს ადვოკატთან ურთიერთობისათვის.
თავისუფლების აღკვეთის ვადა და პროცედურის შედეგები
თქვენი დაკავება შეიძლება გაგრძელდეს ორმოცდარვა საათის განმავლობაში, ვადის შუალედური
გაგრძელების გარეშე.
მოცემული ვადის ამოწურვის შემდეგ თქვენ მიგიყვანენ წარგადგენენ იმ გენერალური
პროკურორის თან წინაშე, რომლის ტერიტორიულ კომპეტენციაშიც შედის თქვენი საქმის განხილვა
დაკავების ტერიტორიის იურისდიქცია, ან რომელსაც მოთხოვნით მიმართეთს შუამდგომლობით,
იგი რომელიც თქვენი პირადობის შემოწმების შემდეგ, თქვვენთვის გასაგებ ენაზე შეგატყობინებთ
თქვენს სახელზე არსებული დაკავების ევროპული ორდერის, წინასწარი პატიმრობის ან
ექსტრადიციის მოთხოვნის არსებობის და შინაარსის, შესახებ, რომლის სუბიექტსაც წარმოადგენთ,
გაცნობებთ, რომ შეგიძლიათ თქვენი არჩევანისამებრ, დახმარება გაგიწიოთ თქვენს მიერ არჩეულმა
ადვოკატმა, ან ადვოკატთა კოლეგიის თავმჯდომარის მიერ დანიშნულმა ადვოკატმა, რომელიც
ამიერიდან ნებისმიერი საშუალებით იქნება ინფორმირებული.
ამ შემთხვევაში შეძლებთ, ნებისმიერი საშუალებით, დანიშნულ ადვოკატთან დაუყოვნებლივ
გასაუბრებას, მას ექნება საქმის გაცნობისა და თქვენთან თავისუფლად დაკავშირების საშუალება.,
მოცემული აღნიშნული დაკავების ევროპული ორდერის, წინასწარი პატიმრობის შეფარდების ან
ექსტრადიციის შესახებ მოცემული შეტყობინების მიღების შემდეგ, იმ შემთხვევაში, თუ
გენერალური პროკურორი არ მიიღებს თქვენი განთავისუფლების გადაწყვტილებას, თქვენ
წარსდგებით სააპელაციო სასამართლოს პირველი თავმჯდომარის ან მის მიერ დანიშნული
სასამართლოს წევრი მოსამართლის წინაშე, რომელსაც შეუძლია:
-

გასცეს ბრძანება თქვენი დაპატიმრების შესახებ ექსტრადიციის ფორმალური
დოკუმენტების მიღებამდე ( ვადა განსხვავებულია კონვენციებისდა მიხედვით თანახმად,
განსხვავებული ვადა) და საგამოძიებო პალატაში თქვენი გამოცხადების შესახებ, რომელიც
მიიღებს გადაწყვეტილებასდ დაკავების ევროპული ორდერის ან ექსტრადიციის
შესრულების თაობაზე.

-

თუ ის დაადგენს, რომ თქვენიდასწრება ნებისმიერ პროცესუალურ ქმედებაში სათანადოდ
გარანტირებულია, თქვენ დაგეწესებათ დაგიწესდებათ სასამართლო კონტროლი ან შიდა
პატიმრობა ელექტრონული ზედამხედველობით ან გათავისუფლებული იქნებით
სასამართლო კონტროლის დაწესების გარეშე ექსტრადიციის ფორმალური დოკუმენტების
მიღებამდე, ან საგამოძიებო პალატაში თქვენს გამოძახებამდე, რომელიც გადაწყვეტს,
გასცეს თუ არა თანხმობა თქვენს გადაცემაზე სახელმწიფოსთვის, რომელიც ამას ითხოვს.
თქვენს გადაცემაზე თანხმობის განცხადების უფლება

უფლება გაქვთ თანხმობა ან უარი განაცხადოთ თქვენს იმ ქვეყანაში გადაცემაზე, რომელიც თქვენ
ძებნას აწარმოებს. გამოძიების პალატა ვალდებულია უფრო სწრაფად იმოქმედოს თანხმობის
შემთხვევაში. თუ თანხმობას განაცხადებთ თქვენ გადაცემაზე დაკავების მოცემული ევროპული
ორდერის შესაბამისად, თქვენი ეს გადაწყვეტილება უცვლელი დარჩება.

გარკვეული პირების ინფორმირება
უფლება გაქვთ შეატყობინოთ თქვენთვის სასურველ პირებს, კერძოდ, თქვენის ოჯახის წევრებს
თქვენითვის შეფარდებული დაკავების თაობაზე.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეატყობინოთ თქვენი ქვეყნის საკონსულოს ხელმძღვანელობას თუ ხართ
უცხო ქვეყნის მოქალაქე.

ექიმის მიერ შემოწმება
დაკავების პერიოდში მანძილზე უფლება გაქვთ მოითხოვოთ ექიმის მიერ თქვენი შემოწმება.

