ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРАВА
Вручається допитуваній особі
(Загальний формуляр)

Нижченаведені відомості повинні бути надані Вам мовою, яку ви розумієте.
Вас повідомили про те, що Вас допитують, оскільки існують одна або декілька вірогідних
причин для підозри Вас у скоєнні або у спробі скоєння правопорушення.
Ви маєте право дізнатися про кваліфікацію злочину, дату скоєння, приблизне місце скоєння
правопорушення, в якому Вас підозрюють.
Ви маєте право в будь який момент покинути приміщення, в якому Вас допитують.
КРІМ ЦЬОГО, ВАС ІНФОРМУЮТЬ ПРО ТЕ, ЩО ВИ МАЄТЕ ПРАВО:
Робити заяви, відповідати на запитання або зберігати мовчання.
Після того, як Ви назвали своє ім’я, Ви маєте право в процесі допиту виконувати наступні дії:
‐
робити заяви,
‐
відповідати на поставлені запитання,
‐
зберігати мовчання.
Вимагати присутності адвоката
Якщо правопорушення, щодо якого Вас допитують, є злочином або злочинною дією, за які
передбачається тюремне ув’язнення, Ви маєте право вимагати присутності адвоката на допиті
або на очній ставці.
‐
Вибір адвоката
Ви маєте право вимагати присутності на допиті будь‐якого адвоката за Вашим вибором. Якщо
Ви не можете обрати адвоката, або якщо з обраним Вами адвокатом немає зв’язку, Ви маєте
право вимагати призначення адвоката головою колегії адвокатів.
Ви зобов’язані самостійно оплачувати послуги адвоката за умови, що Ви не підпадаєте під
критерії надання допомоги у зв’язку із участю в судовому розгляді, викладені в наданому Вам
документі.
‐
Допомога адвоката
Адвокат має право:
‐
розмовляти з Вами в умовах, що гарантують конфіденційність Вашої розмови;
‐ бути присутнім на допитах та очних ставках.
Ви можете дати згоду на проведення допиту за відсутності адвоката.
Вимагати присутності перекладача

Якщо Ви не розумієте французької мови або не розмовляєте нею, Ви маєте право вимагати
допомоги перекладача на допитах, очних ставках або в процесі спілкування з адвокатом.
Допомога перекладача надається безкоштовно.
Отримання доступу до деяких документів справи
На Вашу вимогу або на вимогу адвоката Ви маєте право ознайомитися з протоколом
(протоколами) Ваших допитів і очних ставок.
Скористатися послугами консультанта з юридичних питань
Ви маєте можливість скористатися, у випадку необхідності – безкоштовно, послугами
консультанта з юридичних питань, який працює в юридичній сфері, і контактні дані якого
наведені у документі, що додається.

