TÁJÉKOZTATÁS A JOGOKKAL
KAPCSOLATBAN
A szabadon meghallgatott személynek átadva
(Általános dokumentum)

Az alábbi információkat egy Ön által megértett nyelven kell megkapnia.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön meghallgatására azért kerül sor, mivel egy vagy több kézenfekvő okból az
feltételezhető, hogy Ön törvénysértést követett el vagy kísérelt meg elkövetni.
Önnek jogában áll megtudnia az Önnel összefüggésbe hozott törvénysértés minősítését, valamint az
elkövetés feltételezett időpontját és helyét.
Önnek jogában áll bármikor elhagynia a meghallgatás helyét.
TOVÁBBÁ, TÁJÉKOZTATJUK ÖNT ARRÓL, HOGY JOGÁBAN ÁLL A KÖVETKEZŐKET TENNI:
Nyilatkozatok tétele, válaszadás a kérdésekre, vagy hallgatás.
Miután igazolta a személyazonosságát, a meghallgatás során Önnek jogában áll:
‐
nyilatkozatokat tenni,
‐
válaszolni az Önnek feltett kérdésekre,
‐
vagy hallgatni.

Ügyvéd segítségének igénybevétele
Ha a törvénysértés, amellyel kapcsolatban Önt meghallgatják bűncselekmény vagy
szabadságvesztéssel büntetendő vétség, a meghallgatása vagy a szembesítése során Ön segítséget
vehet igénybe.
‐
Ügyvéd választása
Ön kérheti, hogy a támogatását egy Ön által választott ügyvéd biztosítsa. Ha nem tud kijelölni egy
ügyvédet, vagy a választott ügyvéd nem érhető el, kérheti, hogy az ügyvédi kamara elnöke jelöljön ki
egy ügyvédet az Ön számára.
A költségek Önt terhelik, kivéve, ha Ön megfelel a jogi segítségnyújtás elérési feltételeinek, amelyek
az Önnek átadott mellékelt dokumentumban találhatók.
‐
Ügyvédi segítségnyújtás
Az ügyvéd:
‐
megbeszélést folytathat Önnel, olyan feltételek mellett, amelyek garantálják a megbeszélés
bizalmas jellegét;
‐ részt vehet a meghallgatásain és a szembesítésein.
Ön beleegyezhet abba, hogy a meghallgatást az ügyvédje jelenléte nélkül folytatja.
Tolmács segítségének igénybevétele

Ha Ön nem beszél vagy nem ért franciául, a meghallgatásai és az ügyvédjével folytatott
megbeszélései során jogában áll térítésmentesen tolmács segítségét igénybe venni.
Hozzáférés az ügyirata egyes elemeihez
Ön vagy az ügyvédje kérheti a meghallgatásai vagy a szembesítései jegyzőkönyveinek megtekintését.
Jogi tanácsadás igénybevétele
Önnek adott esetben lehetősége van térítésmentesen jogi tanácsadást igénybe venni egy jogi
hozzáférést biztosító szervezetben, melynek adatai a mellékelt dokumentumban vannak megadva.

