DECLARAȚIE PRIVIND DREPTURILE
Adresată unei persoane arestate preventiv în
cursul urmăririi penale efectuate de un
judecător de instrucție
Ați fost arestat(ă) preventiv printr-o decizie a judecătorului de libertăți și detenție. Prezentul
document recapitulează principalele drepturi de care beneficiați și principalele informații care
trebuie să vă fie aduse la cunoștință.

Puteți păstra acest document pe parcursul întregii durate de arestare preventivă

Cunoașterea infracțiunii
Aveți dreptul de a cunoaște încadrarea juridică, data și locul săvârșirii infracțiunii pentru care
sunteți inculpat(ă) precum și motivele care au stat la baza măsurii de arestare preventivă.
Asistența din partea unui avocat
In tot cursul urmaririi penale, 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 putând
asista la toate audierile dumneavoastră, despre care trebuie să fie anunțat în prealabil. In cazul in
care sunteti minor si nu ati ales, dumneavoastra sau familia dumneavoastra, un avocat, va va fi
desemnat unul din oficiu.
Dreptul de a nu da nicio declarație
Cu ocazia audierilor, 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 a solicita punerea în libertate
Puteți solicita în orice moment judecătorului de instrucție punerea dumneavoastră în libertate.
Această cerere va fi analizată de judecătorul de libertăți și detenție.

Durata privării de libertate
Durata arestarii preventive depinde de situatia dumneavoastra de a fi minor sau major, de
aspectul ca faptele de care sunteti acuzat constituie un delict1 sau o crimă2, de gravitatea
acestora, precum si de faptul de a mai fi fost condamnat sau nu in trecut.
Durata masurii este mentionata in ordonanta judecatorului care a dispus plasarea dumneavoastra
in arest preventiv.
In anumite cazuri, durata detinerii dumneavoastra in arest preventiv poate fi prelungita.
Eventualele prelungiri vor putea fi decise numai la finalul unei dezbateri în contradictoriu, în
cadrul căreia dumneavoastră și avocatul dumneavoastră veți fi audiați.
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
Aveți dreptul să obțineți o copie a dosarului de urmărire penală, prin intermediul avocatului
dumneavoastră. Judecătorul de instrucție poate refuza punerea la dispoziție a anumitor
documente din dosar dacă aceasta presupune riscul unor presiuni asupra victimelor, inculpaților,
avocaților acestora, martorilor, experților sau asupra oricărei alte persoane care participa la
desfășurarea urmăririi penale.

1

(N.trad.) – Conform Codului penal francez (art. 111-1), infracțiunile penale se clasifică, în funcție de
gravitatea lor, în crime, delicte și contravenții. Delictele reprezintă infracțiuni caracterizate prin intenția de a
încălca o normă socială importantă. Se pedepsesc cu amendă începând de la 3 750 de euro și închisoare de până
ala 10 ani în cazul delictelor grave. Cele mai frecvente infracțiuni fac parte din categoria delictelor: furtul,
loviturile grave, port ilegal de armă, agresiuni sexuale etc.
2
(N.trad.) Conform Codului penal francez (art. 111-1), infracțiunile penale se clasifică, în funcție de gravitatea
lor, în crime, delicte și contravenții. Crimele reprezintă categoria celor mai grave infracțiuni, care constituie o
încălcare majoră a normelor sociale fundamentale. Se pedepsesc în funcție de gravitatea lor cu pedepse cu
închisoarea de la 15 ani până la închisoare pe viață. Omorul, violul sau falsificarea de monedă sunt crime.

