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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРАВА
Вручається особі, яка становить об'єкт
розшуку за європейським ордером на арешт,
запитом на тимчасовий арешт або
екстрадицію
Вас було взято під варту суддею, що виконує доручення Першого голови
апеляційного суду після вашого арешту на підставі європейського ордеру на арешт,
запиту на тимчасовий арешт або екстрадицію. Цей документ містить перелік
основних наданих вам прав.
Ви можете зберігати цей документ протягом усього строку тримання вас під вартою

Знання суті правопорушення
Ви маєте право знати правову кваліфікацію, дату та місце вчинення
правопорушення, через яке стосовно вас був виданий європейський ордер на арешт,
запит на тимчасовий арешт або екстрадицію.
Користування допомогою адвоката
Ви маєте право вимагати допомоги адвоката, обраного за вашим вибором або
відповідною установою.
Ви маєте право на вільне спілкування або листування з вашим адвокатом, який вам
допомагатиме на усіх ваших допитах, про які він має бути попереджений. Він має
право ознайомлюватися з вашою справою.
Право зберігати мовчання
Під час вашого слухання в слідчій палаті ви маєте право обирати, чи робити заяви,
чи відповідати на поставлені вам запитання, чи зберігати мовчання.
Допомога перекладача
Якщо ви не володієте або не розумієте французьку мову, ви маєте право безоплатно
користуватися послугами перекладача під час ваших допитів і для спілкування з
вашим захисником.
Можливість погодитись на вашу видачу іншій державі
Ви маєте право погодитись або не погодитись на вашу видачу державі, яка вас
розшукує. У разі вашої згоди слідча палата повинна
ухвалити рішення
в
найкоротший термін. Якщо ви даєте згоду на вашу видачу на підставі європейського
ордеру на арешт, ваше рішення не зможе бути змінене.
Тривалість позбавлення волі і право подавати клопотання про звільнення
Ця тривалість залежить від того, чи погоджуєтеся ви на вашу видачу.
У будь-який момент ви можете звернутися до слідчої палати з клопотанням про ваше
звільнення.

Інформування певних осіб
Ви маєте право інформувати осіб за вашим вибором і, зокрема, членів вашої родини
про застосований до вас запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ви маєте право також інформувати консульські установи вашої країни, якщо ви є
іноземним громадянином.
Проведення медичного огляду
Ви можете звернутися з проханням про проведення огляду лікарем.

