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INFORMACJA O
PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH
Wręczane osobie objętej europejskim nakazem
aresztowania, wnioskiem o areszt tymczasowy
lub wnioskiem o ekstradycję
Po zatrzymaniu, decyzją
sędziego oddelegowanego przez pierwszego prezesa sądu
apelacyjnego zostałeś umieszczony/a w zakładzie karnym z powodu objęcia wojej osoby
europejskim nakazem aresztowania, wnioskiem o areszt tymczasowy lub ekstradycję.
Niniejszy dokument przedstawia podstawowe prawa, które Ci przysługują.
Możesz zachować niniejszy dokument przez cały okres przebywania w zakładzie karnym

Informacja o przestępstwie
Przysługuje Ci prawo do poznania kwalifikacji, daty i miejsca popełnienia przestępstwa w
związku z którym wystawiono europejski nakaz aresztowania, wniosek o tymczasowe
aresztowanie lub ekstradycję Twojej osoby.
Pomoc ze strony adwokata
Przysługuje Ci prawo wystąpienia o pomoc ze strony wybranego adwokata lub adwokata
przydzielonego z urzędu.
Przysługuje Ci prawo swobodnego porozumiewania się lub prowadzenia korespondencji z
Twoim adwokatem. Twój adwokat będzie mógł być obecny na
wszystkich Twoich
przesłuchaniach, o których musi zostać uprzednio powiadomiony. Może zapoznać się z
aktami Twojej sprawy.
Prawo do zachowania milczenia
Podczas Twojego stawienia się przed izbą śledczą, masz prawo wyboru: możesz składać
zeznania, odpowiadać na zadane pytania lub zachować milczenie.
Pomoc tłumacza ustnego
Jeśli nie mówisz w języku francuskim lub nie rozumiesz go, przysługuje Ci prawo do
bezpłatnej pomocy tłumacza ustnego podczas przesłuchań oraz w celu porozumiewania
się z Twoim adwokatem.
Możliwość wyrażenia zgody na wydanie
Przysługuje Ci prawo wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wydanie Twojej osoby
krajowi, który Cię poszukuje. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody, izba śledcza
powinna wydać orzeczenie w krótszym terminie. Jeśli wyrazisz zgodę na wydanie Ciebie
w ramach europejskiego nakazu aresztowania, nie będziesz mógł już zmienić tej decyzji.
Czas trwania pozbawienia wolności oraz prawo do wystąpienia o zwolnienie
Długość tego okresu zależy od tego, czy zgodziłeś/aś się czy nie na wydanie Ciebie.
W dowolnym momencie możesz wystąpić do izby śledczej o zwolnienie.

Poinformowanie niektórych osób
Przysługuje Ci prawo powiadomienia umieszczeniu Ciebie w zakładzie karnym wybranych
przez siebie osób, a zwłaszcza członków Twojej rodziny.
Jeśli jesteś obywatelem innego państwa, przysługuje Ci również prawo powiadomienia
władz konsularnych Twojego państwa.
Badanie lekarskie
Przysługuje Ci prawo poproszenia o poddanie badaniu lekarskiemu.

