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İNSAN HAKLARI BEYANI
Hakkında Avrupa tutuklama emri, geçici
tutuklama veya iade talebi olan kişiye teslim
edilmiştir

Avrupa tutuklama emri, geçici tutuklama veya iade talebinden dolayı tutuklandınız. Bu
dokümanda asıl haklarınız yer alır.
Aşağıda yer alan bilgiler anladığınız bir dilde sunulmalıdır .
Bu dokümanı tüm tutuklanma süreci boyunca saklama hakkına sahipsiniz
Yabancı bir devlet tarafından arandığınız için, iade talebi veya hapis cezası amaçlı olarak
adınıza Avrupa tutuklama emri, iade talebi veya geçici tutuklama emri çıkartılıp
tutuklandığınıza dair size bilgi verilmiştir.
Suç hakkında bilgi sahibi olmak
Adınıza çıkartılan avrupa tutuklama emri, geçici tutuklama veya iade talebinde yer alan
kaydınızdaki suç işleme teşebbüsünden farzolunan kayıt, tarih ve yer hakkında bilgi
edinme hakkına sahipsiniz.
Avukat desteği
Avukat atama
Tutuklanma süresinin başından itibaren sizi temsil edecek bir avukatın desteğini veya bu
avukatın mahkeme tarafından atanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bir avukat
belirleyecek durumda değilseniz veya seçtiğiniz avukata ulaşma olanağı olmadığı
durumda mahkemenin sizin adınıza bir avukat atamasını talep etme hakkına sahipsiniz.
Sizi temsil edecek avukat iletişim kurduğunuz kişi tarafından da atanabilir: bu durumda,
bu avukatın seçimini onaylamanız gerekir.
Avukat desteği ve müdahale gecikmesi
Avukat görüşmenin gizliliğini koruyacak şekilde sizinle 30 dakika boyunca görüşebilir;
1inci ifadeniz, sadece kimlik hususlarıyla ilgili olmadığı takdirde, avukatınıza yaptığınız
talepten iki saat geçmeden önce avukatınız mahkemede bulunmadığı halde başlayamaz.
Avukatınız ifade veya yüzleştirme esnasında geldiği takdirde, bu süreci durdurup onunla
görüşmeyi talep etme hakkına sahipsiniz.
Susma hakkı
Tutuklanma süresi boyunca, açıklama yapma, size sorulan sorulara cevap verme veya
susma hakkına sahipsiniz.
Tercüman desteği
Fransızca dilini konuşmuyor veya anlamıyorsanız, dava esnasında ve avukatınızla
görüşebilmek için ücretsiz olarak bir tercüman tarafından yardım talep etme hakkına
sahipsiniz.

Kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma süresi ve dava sonuçları
Tutuklanma, arada uzatma süresi olmadan kırk sekiz saat sürebilir.
Bu sürenin bitiminde, kimliğinizin kontrolünü yaptıktan sonra bölgesel yargı yetkisi olan
savcı anlayacağınız bir dilde adınıza çıkartılan Avrupa tutuklama emri, geçici tutuklama
veya iade talebi hakkında ve sizi temsil edecek bir avukatın desteğini veya bu avukatın
baro başkanı tarafından atanmasını talep etme hakkınızla ilgili size bilgi verecek.
Atanan avukat ile derhal görüşme hakkına sahipsiniz ve bu avukat dosyanızı inceleyip
sizinle serbestçe iletişim kurabilir.
Avrupa tutuklama emri, geçici tutuklama veya iade talebi kararının ardından savcı sizi
serbest bırakma kararı almadığı takdirde, istinaf mahkemesi birinci başkanına veya onun
tarafından yetkilendirilmiş hâkim huzuruna çıkarsınız
-

Bu hakim, iade talebinin resmi belgeleri gelene kadar tutuklanmanızı (süreç
duruma göre değişir) ve avrupa tutuklama emri veya iade talebi hususlarını
sorgulamak üzere soruşturma dairesinin huzuruna çıkmanızı talep edebilir.

-

soruşturma boyunca davalarınızda temsil edileceğiniz garantisi olduğu takdirde,
iade talebinin tesmi belgeleri gelene kadar adli denetim, veya elektronik gözetim
altına yerleştirebilir ya da inceleme olmadan sizi serbest bırakabilir veya sizi
arayan devlete teslim edilip edilmeyeceğinize karar verecek soruşturma dairesinin
huzuruna çıkmanıza karar verebilir.
Teslim edilme olanağı

Sizi aramakta olan Ülke'ye teslim edilme veya edilmeme talebinde bulunma hakkına
sahipsiniz. Bu talep izin gördüğü takdirde ceza mahkemesinin daha kısa bir tarih
belirlemesi gerekir. Avrupa tutuklama emri kapsamında kısmi ceza affını kabul ettiğiniz
takdirde bu kararı sonrasında değiştirmeniz mümkün değildir.
Bazı kişilerin bilgilendirilmesi
İstediğiniz kişileri, ve bilhassa aile fertlerinizi, gözaltına alındığınızı haberdar etme
hakkına sahipsiniz.
Yabancı uyruklu olduğunuz takdirde, ülkenizin elçiliği veya konsolosluğu ile bağlantı
kurma hakkına sahipsiniz.
Doktor muayenesi
Gözaltı süresi boyunca bir doktor tarafından muayene edilme hakkına sahipsiniz.

