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Priloga 
 
»Priloga 1 
 
Obvestilo o pravicah osebe, ki ji je odvzeta prostost 
 
Ob odvzemu prostosti imate naslednje pravice:  
 
A. POMOČ ODVETNIKA/PRAVICA DO PRAVNE POMOČI  
Pravico imate do zaupnega pogovora z odvetnikom. Odvetnik je neodvisen od policije. 
Če potrebujete pomoč pri izbiri odvetnika, zaprosite policijo za pomoč in pomagali vam 
bodo. V nekaterih primerih je pomoč lahko brezplačna. Za dodatne informacije se 
obrnite na policijo.  
 
B. INFORMACIJE O OBDOLŽITVAH  
Pravico imate vedeti, zakaj vam je bila odvzeta prostost in česa ste osumljeni ali 
obdolženi.  
 
C. TOLMAČENJE IN PREVAJANJE  
Če ne govorite ali razumete jezika policije ali drugih pristojnih organov, imate pravico 
do brezplačne pomoči tolmača. Tolmač vam lahko pomaga pri pogovoru z vašim 
odvetnikom in mora ohraniti vsebino tega pogovora kot zaupno. Pravico imate do 
prevoda vsaj bistvenih delov ključnih listin, vključno z vsako odredbo sodnika o 
odvzemu prostosti, obtožnim predlogom, obtožnico ali sodbo. V nekaterih primerih se 
vam lahko priskrbi ustni prevod ali povzetek.  
 
D. PRAVICA DO MOLKA  
Med zaslišanjem na policiji ali pred drugim pristojnim organom vam ni treba odgovarjati 
na vprašanja o domnevnem kaznivem dejanju. Pri odločitvi o tem vam lahko pomaga 
vaš odvetnik.  
 
E. DOSTOP DO LISTIN  
Če odvzem prostosti traja več kot šest ur, imate vi (ali vaš odvetnik) pravico dostopa do 
bistvenih listin, ki jih potrebujete za pritožbo zoper odvzem prostosti. Če se zadeva 
obravnava pred sodiščem, imate vi ali vaš odvetnik pravico dostopa do dokaznega 
gradiva, ki vam je v prid ali v breme.  
 
F. OBVEŠČANJE TRETJE OSEBE O VAŠEM PRIJETJU ALI PRIDRŽANJU/ 
OBVEŠČANJE VAŠEGA KONZULATA ALI VELEPOSLANIŠTVA  
Ob odvzemu prostosti imate pravico policijo zaprositi, da o tem obvestijo na primer 
vašega družinskega člana ali delodajalca. 
 
Če ste tujec, sporočite policiji, ali želite, da se o odvzemu prostosti obvesti konzularni 
organ ali veleposlaništvo. Prav tako lahko sporočite policiji, da želite stopiti v stik z 
uradnikom vašega konzularnega organa ali veleposlaništva.  
 
G. NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ  
Ko vam je odvzeta prostost, imate pravico do nujne zdravniške pomoči. Prosimo, 
sporočite policiji, če potrebujete takšno pomoč. 
 
H. ČAS ODVZEMA PROSTOSTI  
Prostost vam je lahko odvzeta za največ oseminštirideset ur. Potem morate biti ali 
izpuščeni ali vas mora zaslišati sodnik, ki bo odločil o vašem nadaljnjem odvzemu 
prostosti. Če odvzem prostosti traja več kot šest ur, vas mora policist s pisno odločbo 
obvestiti o razlogih za odvzem prostosti. Zoper to odločbo se v času trajanja odvzema 
prostosti lahko pritožite na senat (šesti odstavek 25. člena).«. 




