
ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Примерен образец на декларация за правата 

Единственото предназначение на този образец е да бъдат подпомогнати националните органи при съставянето на своята 
декларация за правата на национално равнище. Държавите-членки не са задължени да използват този образец. При 
изготвянето на своята декларация за правата държавите-членки могат да изменят този образец, така че да го приведат в 
съответствие със своите национални разпоредби и да добавят и друга полезна информация. Декларацията за правата на 
държавите-членки трябва да се предостави при арест или задържане. Това обаче не препятства държавите-членки да 
предоставят на заподозрените лица или на обвиняемите писмена информация при други ситуации по време на наказа 
телното производство. 

Ако сте арестуван(а) или задържан(а), Вие имате следните права: 

A. ПОМОЩ ОТ АДВОКАТ/ПРАВО НА ПРАВНА ПОМОЩ 

Имате право да говорите с адвокат при условия на поверителност. Адвокатът е независим от полицията. Обърнете се към 
полицията, ако се нуждаете от помощ, за да се свържете с адвокат, полицията ще Ви окаже съдействие. В определени 
случаи помощта може да е безплатна. Обърнете се към полицията за повече информация. 

Б. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБВИНЕНИЕТО 

Имате право да узнаете защо сте арестуван(а) или задържан(а) и в извършването на какво сте заподозрян(а) или 
обвинен(а). 

В. УСТЕН И ПИСМЕН ПРЕВОД 

Ако не говорите или разбирате езика, използван от полицията или другите компетентни органи, имате право на 
безплатна помощ от устен преводач. Устният преводач може да Ви помогне в разговора с Вашия адвокат и е 
задължен да запази съдържанието на разговора поверително. Имате право на превод най-малко на представляващите 
интерес за Вас части от документи от съществено значение, включително всяко решение на съда, с което се разрешава 
Вашето арестуване или оставяне в ареста, всяко повдигнато обвинение или обвинителен акт и всяка присъда. При 
определени обстоятелства може да Ви бъде предоставен устен превод или резюме. 

Г. ПРАВО ДА ЗАПАЗИТЕ МЪЛЧАНИЕ 

По време на разпит от полицията или другите съдебни органи, не сте длъжен(на) да отговаряте на въпросите относно 
предполагаемото престъпление. Вашият адвокат може да Ви помогне да вземете решение в тази връзка. 

Д. ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ 

Когато сте арестуван(а) и задържан(а), Вие (или Вашият адвокат) имате правото на достъп до документите от съществено 
значение, от които се нуждаете, за да обжалвате ареста или задържането. Ако вашият случай стигне до съда, Вие (или 
Вашият адвокат) имате право на достъп до доказателствените материали, които могат да се използват във Ваша полза или 
срещу Вас. 

Е. УВЕДОМЯВАНЕ НА ДРУГО ЛИЦЕ ОТНОСНО ВАШИЯ АРЕСТ ИЛИ ЗАДЪРЖАНЕ/УВЕДОМЯВАНЕ НА КОНСУЛ 
СТВОТО ИЛИ ПОСОЛСТВОТО НА ВАШАТА ДЪРЖАВА 

Когато сте арестуван(а) или задържан(а), кажете на полицията, ако желаете да уведоми някого за Вашето задържане, 
например член на семейството или Вашия работодател. В определени случаи правото да бъде уведомено друго лице за 
задържането Ви може временно да бъде ограничено. В такива случаи полицията ще Ви информира за това. 

Ако сте чужденец, кажете на полицията, ако искате консулските служби или посолството на Вашата държава да бъдат 
уведомени за Вашето задържане. Кажете също така на полицията, ако искате да се свържете със служител на консулската 
служба или посолството на Вашата държава. 

Ж. СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

Когато сте арестуван(а) или задържан(а), имате право на спешна медицинска помощ. Уведомете полицията, ако имате 
нужда от спешна медицинска помощ.
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З. СРОК НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА 

След ареста може да бъдете лишен(а) от свобода или задържан(а) за максимален срок от … [попълва се приложимият 
брой часове/дни]. В края на този срок трябва или да бъдете освободен(а) или изслушан(а) от съдия, който ще вземе 
решение относно по-нататъшното Ви задържане. Поискайте от адвоката си или от съдията информация относно 
възможностите за обжалване на Вашия арест, за преразглеждане на задържането или за отправяне на искане за 
условно освобождаване.
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