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मुलाखतीस सुरवात करण्यापूवी आपल्या कोणत्या अधिकाराांबाबत साांधितले िेले पाहिजे? 

 

1. मलुाखती दरम्यान वकीलासोबत िोपनीय सल्ला-
मसलत करण्याचा व कायदेशीर मदतीचा िक्क 

 

A. वकील 

 

— आपण आपल्या पसंतीच्या वकीलाला सपंक् 

करण्यास सांर् ूशकता. 
— जर आपल्याजवळ आपला स्वत:चा वकील नसेल 

ककंवा तो वकील उपस्स्ित राहू शकत नसेल तर 

आपण बार असोससएशनच्या पूल ऑफ ड्यूटी 
वकीलांपैकी कुणाशी संपक् साधायला सांर्ू शकता. 

— जर आपण काही पवसशष्ट कायदेशीर अटींच ेपालन 

केले तर ही कायदेशीर मदत संपूणप्णे ककंवा 
आंसशकररत्या मोफत असेल. कायदेशीर मदतीकरीता 
असणाऱ्या अटी जाणून घेण्याकरीता आपण संबंधधत 

फॉम ्मार्ू शकता. 
 

B. आधीची र्ोपनीय सल्ला-मसलत 

 

— पुढील मुलाखतीपूवी - आणण बार असोससएशनच्या 
पूल ऑफ ड्यूटी वकीलाशी बोलल्यानंतर 2 

तासामध्ये - आपण आपल्या वकीलाशी तीस 

समननटापयतं र्ोपनीय सल्ला-मसलत करण्यास पात्र 

असता, जी मुलाखतकत्या्च्या ननण्यानुसार 

अपवादात्मक स्स्ितीमध्ये वाढवल्या जाऊ शकत.े 

— ही सल्ला-मसलत टेसलफोन आणण मुलाखतीच्या 
जार्ी अशा दोन्ही टिकाणी होऊ शकत.े 

— जर आपल्या वकीलाशी ननयोस्जत सल्ला-मसलत 2 

तासांमध्ये होऊ शकली नाही, तरीसुद्धा बार 
असोससएशनच्या पूल ऑफ ड्यूटी वकीलांशी 
टेसलफोनवर र्ोपनीय सल्ला-मसलत होईल. 

त्यानंतर, मुलाखत सुरू होऊ शकत.े 

— जर आपले वकील मुलाखतीदरम्यान उपस्स्ित झाले 

तर त ेउवर्रत मुलाखतीमध्ये हजर राहू शकतील. 

 

 

 

C. मलुाखतीदरम्यान कायदेशीर मदत 

 

— मुलाखतीदरम्यान आपण आपल्या वकीलाची मदत 

घेण्यास पात्र आहात. 

— आपले वकील खालील बाबींची खात्री करतील: 

o मौन राहण्याच्या आपल्या अधधकाराच ेआणण 

र्ुन््यात र्ोवले न जाण्याच्या अधधकाराचे 
पालन होत आहे, 

o मुलाखतीदरम्यान आपल्याशी कसा व्यवहार 

होत आहे, आपल्यावर कसलाही अयोग्य 

दबाव तर आणला जात नाही आहे, 

o आपले अधधकार आणण मुलाखतीची 
ननयसमतता आपल्यावर स्पष्ट करण्यात 

आली आहे. 

 

जर आपल्या वकीलाला यापैकी कुिल्याही पवषयावर 

टटप्पणी करायची असेल तर तो ती लरे्च पोसलस 

मुलाखत ननवेदनामध्ये नोंद करू शकतो. 
आपले वकील पवचारल्या जाणाऱ्या प्रशनांपवषयी 
स्पष्टीकरण पवचारू शकतात.त्यांना आपल्याऐवजी 
उत्तर देण्याची ककंवा मुलाखतीस अडिळा 
आणण्याची परवानर्ी नाही. 

 

— आपल्याला ककंवा आपल्या वकीलांना अनतररक्त 

र्ोपनीय सल्ला-मसलत करण्यासािी फक्त एकदा 
मुलाखत स्िधर्त करण्याचा अधधकार आहे. 

जर मुलाखतीदरम्यान नवीन तथ्ये ककंवा र्ुन्हे 

उघडकीस आल्यास आपल्याला आपल्या 
वकीलांसोबत अनतररक्त र्ोपनीय सल्ला-मसलत 

करण्याची परवानर्ी आहे. ही सल्ला-मसलत 15 

समननटांपेक्षा अधधक काळ चाल ूशकणार नाही. 
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D. सवलत 

 

वकीलाशी सल्ला-मसलत करण्याची पवनंती करणे 

ककंवा वकीलाची मदत घेणे आपल्यावर बंधनकारक 

नाही. 
 

आपण स्वेच्छेने आणण र्ंभीरपणे पवचार करून हा 
अधधकार सोडू शकता, जर आपण: 

— वयाने सज्ञान असाल, 

— आपण या अिा्च्या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करून 

त्यावर टदनांक नमूद केला असेल. 

— शक्य असल्यास, या मुलाखतीच ेदृक-श्राव्य धचत्रण 

केले जाऊ शकत.े आपण यापवषयी आपल्या 
वकीलांशी चचा् करू शकता (सोबतच मुद्दा 7 बघा). 

 

या समस्येवर, आपण बार असोससएशनच्या ड्युटी वकील 

च्या पूल येिील एखाद्याशी फोनवर बोलू शकता. 
 

E. अपवाद 

 

काही अपवादात्मक पररस्स्ितींमध्ये ककंवा काही 
अपररहाय ् कारणांच्या आधारे, सरकारी वकील ककंवा 
तपास करणारे दंडाधधकारी मुलाखतीच्या दरम्यान 

आपल्याला वकीलाशी आर्ाऊ र्ोपनीय सल्ला-मसलत 

करण्याचा ककंवा मदत घेण्याचा अधधकार न देण्याचा 
ननण्य घेऊ शकतात. त्यांना या ननण्याच ेकारण सांर्णे 

आवशयक आहे. 

 

F. यरुोपपयन अटक वॉरंट बजावणाऱ्या देशामध्ये 

वकीलाचे अधधकार 
 

युरोपपयन अटक वॉरंट बजावणाऱ्या देशामध्ये वकीलाची 
नेमणूक करण्याचा आपल्याला अधधकार आहे. हे वकील 

कदाधचत बेस्ल्जयम मधील आपल्या वकीलांना प्रत्यापण् 

प्रकियेसंदभा्त माटहती आणण सल्ला प्रदान करू शकतात. 

 

2. यरुोपपयन अटक वॉरांट ककां वा एपीबी सांदर्ाात 

माहिती 
 

— युरोपपयन अटक वॉरंट ककंवा एपीबी संदभा्त 

महत्वाच्या बाबींची माटहती समळवण्याचा 
आपल्याला अधधकार आहे.  

 

— दंडात्मक कार्वाईची अंमलबजावणी करण्याच्या 
दृष्टीने जर आपले प्रत्याप्ण केले जात असेल आणण 

आपल्याला या आरोपाची ककंवा प्रलंबबत फौजदारी 
कायव्ाहीची माटहती नसेल तर आपण आपल्या 
माटहतीकरीता पवदेशी आरोपपत्राची प्रत समळण्याची 
पवनंती करू शकता आणण याची व्यवस्िा वेळेत केली 
जाण्याची पवनंती करू शकता. 

 

3. मौन रािण्याचा अधिकार 
 

— कुिल्याही पररस्स्ितीमध्ये स्वत:ला र्ुन््यात 

र्ोवून घेण्याकरीता आपल्यावर बळजबरी 
करता येणार नाही. 

— आपण आपली ओळख सांधर्तल्यानंतर, 

आपण स्टेटमेंट देण्याच,े पवचारलेल्या प्रशनांना 
उत्तर देण्याच े ककंवा मौन राहण्याच े ननवडू 

शकता. 
 

4. आपल्याला अटक झालेली आिे िे कुणाला तरी 
साांिणे 

 

आपल्या अटकेबद्दल नतसऱ्या व्यक्तीला 
कळवण्याचा अधधकार आपल्याला आहे. 

 

तिापप, तपासाच े टहत लक्षात घेता अपररहाय् 
कारणांच्या आधारे सरकारी वकील  तपास करणारे 
दंडाधधकारी हा भार् आवशयक तोपयतं पुढे ढकलू 
शकतात. 

 

5. वदै्यकीय मदत 

 

— र्रज भासल्यास मोफत वदै्यकीय मदत 

समळण्याचा अधधकार आपल्याला आहे. 

— आपण आपल्या पसंतीच्या डॉक्टरांकडून तपासणी 
करवून घ्यायची आहे असे सांर् ू शकता. असे 

असल्यास, याचा खच ्आपल्याला करावा लारे्ल.  
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मुलाखतीदरम्यान आपले अततररक्त अधिकार काय आिेत? 

 

6. मलुाखती दरम्यान अततररक्त अधिकार 
 

मुलाखतीची सुरवातच बऱ्याच संभाषणांनी 
व्हायला हवी. र्ुन््यांबाबत पुन्हा संक्षक्षप्त माटहती 
आणण मौन राहण्याच्या आपल्या अधधकाराची 
माटहती देण्यासोबतच आपल्याला खालील बाबी 
सुद्धा सांर्ण्यात येतील: 

 

— आपण अशी पवनंती करू शकता की ज ेकाही प्रशने 

पवचारले जातील आणण आपण टदलेली संपूण ्

उत्तरे आपल्याच शबदांत जशीच्या तशी रेकॉड ्

केली जावी, 
— आपण पवसशष्ट पवचारपूस करण्यास ककंवा 

पवसशष्ट व्यक्तीला मुलाखत घेण्यास सांर् ू

शकता, 
— न्यायालयामध्ये आपल्या स्टेटमेंटला 

पुराव्याच्या स्वरूपात वापरले जात.े 
मुलाखतीदरम्यान, आपण आपल्या ताबयातील 

दस्तऐवजांचा वापर करू शकता, जर यामुळे 

मुलाखत घेण्यास उशीर होत नसेल तर. आपण 

मुलाखतीदरम्यान ककंवा त्यानंतर या 
कार्दपत्रांना पोसलस मुलाखत ननवेदनामध्ये 

जोडण्यास ककंवा न्यायालयीन कचरेीमध्ये जमा 
करण्यास सांर् ूशकता. 

 

7. मलुाखतीच ेधचत्रण 

 

— शक्य असल्यास, मुलाखतीच्या कायव्ाहीचे 
ननरीक्षण करण्याकरीता मुलाखतीच ेधचत्रण केले 

जाऊ शकत.े 

— याचा ननणय् मुलाखतकता्, सरकारी वकील ककंवा 
तपास करणारे दंडाधधकारी घेतला जातो. 

 
 
 
 

8. मलुाखतीच्या शवेटी 
 

मुलाखतीच्या शेवटी मुलाखतीचा मजकूर आपणास 

वाचायला टदला जाईल.तोआपल्याला वाचून 

दाखवण्यासही आपण सांर् ूशकता.  
 

असे काही आहे ज ेआपल्याला बदलायच ेआहे ककंवा 
काही जोडायच ेआहे का असेही आपल्याला पवचारले 

जाईल. 

 

 

9. दरु्ाषीची मदत 

 

— जर आपण भाषा समजू ककंवा बोलू शकत 

नसाल ककंवा आपल्याला ऐकण्यास ककंवा 
बोलण्यास समस्या येत असेल आणण आपले 

वकील आपली भाषा समजू ककंवा बोलू शकत 

नसतील तर आपल्या वकीलांसोबत र्ोपनीय 

सल्ला-मसलतीदरम्यान एका अधधकृत 

दभुाषीची मदत घेण्यास आपण पात्र आहात. ही 
मदत मोफत आहे. 

— जर कायव्ाहीच्या भाषेव्यनतररक्त आपल्याला 
दसुऱ्या भाषेमध्ये बोलायचे असल्यास 

मुलाखतीदरम्यान आपल्या मदतीसािी एका 
अधधकृत दभुाषीला बोलवण्यात येईल. ही 
मदत मोफत आहे. 

— आपल्याला आपल्या भाषेमध्ये स्वत:च े

स्टेटमेंट सलहण्यास सांधर्तले जाऊ शकत.े 

 

10. प्रत्यापाणासाठी सांमती 
 

ज्या देशाला आपण हवे आहात त्याच्याकडे 
प्रत्याप्ण होण्यास आपण संमत असणे कदाधचत 

र्रजेच े असेल. युरोपपयन अटक वॉरंट मध्ये 

ननटद्ष्ट र्ुन््यांकरीता आपण आपली संमती 
मया्टदत िेऊ शकता. आपण पवशेष ननयमातही 
सवलत देऊ शकता, याचा अि् असा होतो की 
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आपले प्रत्याप्ण झाल्यानंतर ज्या र्ुन््यांकरीता 
प्रत्याप्णाचा अज ् करण्यात आला होता 
त्याव्यनतररक्त इतर र्ुन््यांकरीता देण्यात 

आलेल्या सशक्षेचा भार् म्हणून सुद्धा 
आपल्यावर खटला चालवता येतो ककंवा 
तुरंूर्वास िोिावता येतो. 
 

तपास करणाऱ्या दंडाधधकाऱ्यांनी आपली 
मुलाखत घेतल्यानंतर जर आपण प्रत्यापण् केले 

जाण्यास सहमत असाल तर सरकारी वकील 

आपली मुलाखत घेतील. सरकारी वकील 

आपल्याला पररणामांची कल्पना देतील. आपण 

आपल्या वकीलांची मदतही घेऊ शकता. आपण 

फक्त सरकारी वकीलांसमोरही प्रत्यापण्ाला 
संमती देऊ शकता. 
 

आपण एकवेळा कायदेशीरररत्या प्रत्यापण् केले 

जाण्यास संमती टदली तर आपण प्रत्याप्णाचा 
ननण्य बदलू शकणार नाही. 

 



आपल्या अधिकाराांचे स्पष्टीकरण 
 

 
जर आपल्याला युरोपपयन अटक वॉरंट 

ककंवा एपीबी (ऑल पोर्ट्स बुलेटटन) 

अंतर्त् स्थानबद्ि केलेले असेल. 
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आपल्याला ककती काळ कैदेत ठेवले जाऊ शकत?े 

 

1. 48 तास 

 

आपल्याला जास्तीत जास्त 48 तास कैदेत 

िेवले जाऊ शकत.े 

 

2. तपास करणारा दांडाधिकारी 
 

— 48 तासांच्या आत आपली एकतर सुटका केली 
जाईल ककंवा आपल्याला तपास करणाऱ्या 
दंडाधधकाऱ्यासमोर हजर केले जाईल. युरोपपअन 

अटक वॉरंटच्या अंतर््त आपली स्िानबद्धता 
चालू िेवायची ककंवा नाही याचा ननण्य त ेघेतील. 

— तपास करणाऱ्या दंडाधधकाऱ्याला प्रिम 

प्रकरणापवषयी आपले म्हणणे ऐकून घेणे 

बंधनकारक आहे. आपण आपल्या वकीलाची 
मदत घेण्यास पात्र आहात. संभाव्य कस्टडीपवषयी 
आपले ककंवा आपल्या वकीलाच े म्हणणे तपास 

करणाऱ्या दंडाधधकाऱ्याला ऐकावे लारे्ल. 

 

जर आपण सज्ञान वयाच ेअसाल तर वकीलाची मदत 

घेण्याचा आपला अधधकार आपण सोडू शकता. 
 

— तपास करणाऱ्या दंडाधधकाऱ्याने जर आपल्या 
अटकेसािी वॉरंट जारी केल्यास आपल्याला 
खालील अधधकार असतील: 

 

o आपण कुिल्याही मया्देसशवाय आपल्या 
वकीलाशी बोलण्यास मुक्त असाल. 

o आपली अटक झाल्यापासून पधंरा टदवसांच े

आत आपल्याला सत्र न्यायालयामध्ये हजर 

केले जाईल, जेिे आपण आपल्या कस्टडीला 
आणण युरोपपयन अटक वॉरंट अंतर्त् 

प्रत्याप्णाला आव्हान देऊ शकता. आपण या 
ननण्यावर असभयोर् न्यायालयामध्ये अपील 

करू शकता, ज्याला त्यावर पंधरा टदवसांच े

आत ननण्य द्यावा लारे्ल. सत्र 

न्यायालयाच्या ननणय्ाची आपल्यावर 

अंमलबजावणी करण्यात आल्यावर चोवीस 

तासांच्या आत अपील सादर केली पाटहजे. 
o सत्र न्यायालयाच्या ककंवा असभयोर् न्यायालयाच्या 

सुनावणीच्या एक टदवस आधी आपल्याला 
आपल्या केस फाइल पवषयी सल्ला-मसलत 

करण्याची परवानर्ी असेल. 

o आपले वकील या प्रकियेच्या अंमलबजावणीचा 
पुढील भार् पवस्ततृ स्वरूपात समजावून सारं् ू

शकतील. 

o जर आपण बेस्ल्जयमच ेनार्ररक नसाल तर आपण 

आपल्या दतूावासाच्या अधधकाऱ्यांना आपल्या 
अटकेबद्दल कळवू शकता. 

o जर आपल्याला युरोपपयन अटक वॉरंटची भाषा 
ककंवा त्याच ेज्या भाषेमध्ये भाषांतर केले आहे ती 
भाषा समजत नसेल तर आपल्याला जी भाषा 
समजत ेत्यामध्ये युरोपपयन अटक वॉरंटच ेसलणखत 

भाषांतर पुरवले जाईल ककंवा युरोपपयन अटक 

वॉरंटच े शास्बदक भाषांतर ककंवा कायव्ाहीच्या 
महत्वाच्या नोंदींच ेशास्बदक भाषांतर पुरवले जाईल 

व हे सव ्आपल्याला सत्र न्यायालयासमोर हजर 

करण्यापूवी केले जाईल आणण त्यानंतर अंनतम 

ननण्याची अंमलबजावणी केली जाण्यापूवी केले 

जाईल. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

आपल्या अधिकाराांच ेिे स्पष्टीकरण आपण आपल्याजवळ ठेऊ 

शकता. 


