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JOGNYILATKOZAT
Azonnali bírósági eljárás keretein belül
vagy bírósági felülvizsgálatról történő lemondást
követően jegyzőkönyvek alapján folytatott eljárásban
előzetes letartóztatásba helyezett személy részére
A büntetőbíróság elrendelte az ön előzetes letartóztatását a meghallgatása időpontjáig,
ahol az ön ellen felhozott tények alapján fognak ítélkezni Jelen dokumentum tartalmazza
az ön alapvető jogait.
Ezt a dokumentumot az előzetes letartóztatás teljes időtartama alatt őrizze meg.

A bűncselekmény megismerése
Joga van megismerni az önnel szembeni vád tárgyát képező bűncselekményjogi
minősítését, elkövetésének feltételezett idejét és helyszínét, valamint előzetes fogva
tartásának okait.
Ügyvédi segítségnyújtás
Kérheti egy ön által választott vagy egy hivatalból kijelölt ügyvéd segítségét.
Ügyvédjével szabadon kommunikálhat szóban és írásban egyaránt, valamint ügyvédje
részt vehet minden kihallgatásán, amelyekről őt előzetesen értesíteni kell.
Jogában áll hallgatni
A bíróságon jogában áll vallomást tenni, válaszolni a kérdésekre vagy hallgatni.
Tolmács segítsége
Amennyiben nem beszéli vagy nem érti a francia nyelvet, joga van ingyenes tolmácsi
segítségnyújtás igénybevételére a kihallgatásai során és az ügyvédjével való
beszélgetések alkalmával.
Szabadlábra helyezés kéréséhez való jog
Bármikor kérelmezheti a bíróságtól szabadlábra helyezését.
A szabadságelvonás időtartama
Az előzetes letartóztatás a büntetőbíróság előtti megjelenéséig vagy újbóli megjelenéséig
tart.
Amennyiben az őrizetbe vételt elrendelő bíró azonnali bírósági eljárás keretein belül
rendelte el előzetes letartóztatását, akkor a fogva tartás nem haladhatja meg a három
munkanapot.
Amennyiben az őrizetbe vételt elrendelő bíró azért helyezte előzetes letartóztatásba,
mert nem tartotta tiszteletben a bíróság határozatát, abban az esetben ezen fogvatartás
meghaladhatja a 2 hónapot.
Amennyiben az önt előzetes letartóztatásba helyező büntetőbíróság ügyében későbbi

meghallgatást rendelt el, -, akkor az előzetes fogva tartás nem haladhatja meg a 6 hetet
vagy, amennyiben az elkövetett vétség legalább 7 év szabadságvesztést von maga után,
abban az esetben a 4 hónapot.

Meghatározott személyek tájékoztatása
Joga van előzetes letartóztatásáról értesíteni azon személyeket, akiket szeretne, köztük a
családja tagjait.
Emellett szintén kérheti országa konzuli hatóságának értesítését, amennyiben ön külföldi
állampolgár.
Orvosi vizsgálat
Orvosi vizsgálatot kérhet.
Hozzáférés a bírósági aktájához
Az ügyvédje hozzáférhet bírósági aktájához, amiről másolatot is kérhet. Önnek szintén
jogában áll erről másolatot kérni.

