DECLARAȚIE PRIVIND DREPTURILE
Adresată persoanei arestată preventiv in cadrul
procedurii speciale de infatisare imediata in fata
instantei sau de infatisare in baza unui proces
verbal dupa revocarea masurii controlului
judiciar
Ați fost trimis in fata tribunalului corectional si ati fost arestat(ă) preventiv pana la termenul la
care urmeaza sa fiti audiat si judecat pentru faptele de care sunteti acuzat(a). Prezentul
document recapitulează principalele drepturi de care beneficiați

Puteți păstra acest document pe parcursul întregii durate de arestare preventivă

Cunoașterea faptei și a datei ședinței de judecată
Aveți dreptul de a cunoaște încadrarea juridică, data și locul săvârșirii infracțiunii pentru care
sunteți trimis(a) in judecata, precum si motivele care justifica plasarea dumneavoastra in starea
de arest preventiv.
Asistența din partea unui avocat
Puteți solicita să fiți asistat(ă) de către un avocat ales sau de către unul desemnat din oficiu.
Puteți comunica sau coresponda în scris fără restricții cu avocatul dumneavoastră, acesta
urmand sa va asiste la data audierii dumneavoastră în fața instanței, despre care trebuie să fie
anunțat în prealabil.
Dreptul de a nu da nicio declarație
Pe parcursul înfățișărilor dumneavoastră în fața instanței, puteți alege între a da declarații, a
răspunde la întrebările care vă vor fi adresate sau a tăcea.

Asistența din partea unui interpret
Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba franceză, aveți dreptul a fi beneficia în mod gratuit de
interpret pentru audieri și pentru a comunica cu avocatul dumneavoastră.
Dreptul de solicita punerea dumneavoastră în libertate
Puteți solicita în orice moment tribunalului punerea dumneavoastră în libertate.

Durata privării de libertate
Masura arestului preventiv dureaza pana la data la care veti fi infatisat inaintea instantei sau
pana la data unei noi infatisari in fata tribunalului corectional.
Daca masura arestului preventiv a fost dispusa de catre judecatorul de libertati si detentie in
cadrul procedurii speciale de infatisare imediata in fata instantei, aceasta masura nu poate fi
mai mare de trei zile lucratoare.
Daca masura arestului preventiv a fost dispusa de catre judecatorul de libertati si detentie pentru
nerespectarea controlului judiciar stabilit in sarcina dumneavoastra in asteptarea infatisarii in
fata tribunalului corectional, durata arestului preventiv poate fi mai mare de doua luni.
Daca masura arestului preventiv a fost dispusa de catre tribunalul corectional atunci cand
dosarul dumneavoastra a fost retrimis pentru o audiere ulterioara, durata acestuia nu poate
depasi sase saptamani, respectiv patru luni daca fapta pentru care sunteti acuzat este pedepsita
de lege cu inchisoarea mai mare de 7 ani.
Informarea unui terț
Aveți dreptul să informați pe oricine doriți și mai ales pe membrii familiei dumneavoastră
despre măsura arestului preventiv dispusă cu privire la dumneavoastră.
De asemenea, dacă sunteți cetățean străin, puteți informa autoritățile consulare ale țării
dumneavoastră.
Consultul medical
Puteți solicita să fiți consultat(ă) de către un medic.

Accesul la dosar
Avocatul dumneavoastra are acces la dosar si poate solicita o copie a acestuia. Dumneavoastra,
aveți, de asemenea, dreptul să solicitati o copie a dosarului cauzei.

