ZAWIADOMIENIE O PRAWACH
Przekazywane osobie przesłuchiwanej z wolnej stopy
(Formularz ogólny)

Poniższe informacje muszą zostać Panu/i przekazane w zrozumiałym dla Pana/i języku.
Niniejszym jest Pan(i) informowany(a), że przesłuchanie jest przeprowadzane ze względu na
podejrzenie popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Pana(ią) czynu karalnego.
Ma Pan(i) prawo otrzymania informacji dotyczących kwalifikacji domniemanego czynu karalnego, o
którego popełnienie jest Pan(i) podejrzewany(a), a także daty i miejsca jego popełnienia.
Ma Pan(i) prawo opuścić w dowolnej chwili pomieszczenia, w których jest Pan(i) przesłuchiwany(a).

PONADTO JEST PAN(I) INFORMOWANY(A), ŻE PRZYSŁUGUJE PANU(I) PRAWO:
składania oświadczeń, udzielania odpowiedzi na pytania lub zachowania milczenia.
Po przedstawieniu swojej tożsamości, podczas przesłuchania ma Pan(i) prawo:
‐
składania oświadczeń,
‐
udzielania odpowiedzi na zadawane pytania,
‐
lub zachowania milczenia.
Pomoc adwokata
Jeżeli czyn karalny, o którego popełnienie jest Pan(i) podejrzewany(a), stanowi przestępstwo lub
wykroczenie zagrożone karą pozbawienia wolności, podczas przesłuchania lub konfrontacji może
Pan(i) korzystać z pomocy adwokata.
‐
Wybór adwokata
Może Pan(i) w dowolny sposób wyznaczyć swojego adwokata. Jeżeli nie jest Pan(i) w stanie
wyznaczyć swojego adwokata lub jeżeli wybrany adwokat nie jest dostępny, może Pan(i) złożyć
wniosek o wyznaczenie obrońcy przez prezesa izby adwokackiej.
Ponosi Pan(i) odpowiedzialność za pokrycie we własnym zakresie kosztów wynagrodzenia adwokata,
chyba że jest Pan(i) uprawniony(a) do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej zgodnie z
warunkami określonymi w załączonej dokumentacji, która została Panu(i) przekazana.
‐
Pomoc ze strony adwokata
Adwokat może:
‐
rozmawiać z Panem(ią) w warunkach zapewniających poufność prowadzonej rozmowy;
‐ uczestniczyć w przesłuchaniach i konfrontacjach dotyczących Pana(i) osoby.
Może Pan(i) również wydać zgodę na przeprowadzenie przesłuchania bez obecności adwokata.

Pomoc tłumacza
Jeżeli nie mówi Pan(i) językiem francuskim lub nie rozumie go, przysługuje Panu(i) prawo bezpłatnej
pomocy tłumacza podczas przesłuchań, konfrontacji i rozmów prowadzonych z adwokatem.
Dostęp do dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania
Na wniosek złożony przez Pana(ią) lub Pana(i) adwokata, może Pan uzyskać dostęp do protokołów z
dotyczących Pana(i) osoby przesłuchań i konfrontacji.
Korzystanie z porad prawnych
Może Pan korzystać – w pewnych okolicznościach także bezpłatnie – z porad prawnych
świadczonych przez stowarzyszenie pomocy prawnej, którego dane kontaktowe zostaną Panu(i)
przekazane w osobnym dokumencie.

