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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРАВА
Вручається особі, до якої застосовується
попереднє ув'язнення в рамках провадження
у виправному суді без досудового
розслідування
або провадження на підставі протоколу після
відміни судового нагляду
Проти вас порушено справу у виправному суді і до вас було застосовано попереднє
ув'язнення, що триватиме до дати судового слухання, на якому вас судитимуть за
факти, в яких вас обвинувачують. Цей документ містить перелік основних наданих
вам прав.
Ви можете зберігати цей документ протягом усього строку попереднього ув'язнення

Знання суті правопорушення
Ви маєте право знати правову кваліфікацію, дату та місце вчинення
правопорушення, у якому вас обвинувачують, а також підстави, на яких ґрунтується
застосування до вас заходу попереднього ув'язнення.
Користування допомогою адвоката
Ви маєте право вимагати допомоги адвоката, обраного за вашим вибором або
відповідною установою.
Ви маєте право на вільне спілкування або листування з вашим адвокатом, який вам
допомагатиме на всіх ваших допитах, про які він має бути попереджений.
Право зберігати мовчання
На слуханні в суді ви маєте право обирати, чи робити заяви, чи відповідати на
поставлені вам запитання, чи зберігати мовчання.
Допомога перекладача
Якщо ви не володієте або не розумієте французьку мову, ви маєте право безоплатно
користуватися послугами перекладача під час ваших допитів і для спілкування з
вашим захисником.
Право клопотати про звільнення
У будь-який момент ви маєте право звернутися до суду з клопотанням про ваше
звільнення.
Строк позбавлення волі
Строк вашого попереднього ув'язнення триватиме до дати слухання в суді або до
наступного слухання у виправному суді.
Якщо попереднє ув'язнення було застосоване до вас на підставі рішення судді з
питань затримання в рамках провадження у виправному суді без досудового

розслідування, таке ув'язнення не може тривати більше трьох робочих днів.
Якщо попереднє ув'язнення було застосоване до вас на підставі рішення судді з
питань затримання через недотримання вами умов судового нагляду, ухваленого на
час очікування слухання у виправному суді, таке ув'язнення може тривати понад два
місяці.
Якщо попереднє ув'язнення було застосоване до вас за рішенням виправного суду,
який відклав судовий розгляд вашої справи, ваше ув'язнення не може тривати
більше шести тижнів або чотирьох тижнів, якщо правопорушення, в якому вас
обвинувачують, передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком від семи років.

Інформування певних осіб
Ви маєте право інформувати осіб за вашим вибором і, зокрема, членів вашої родини
про застосоване до вас попереднє ув'язнення.
Ви маєте право також інформувати консульські установи вашої країни, якщо ви є
іноземним громадянином.
Проведення медичного огляду
Ви можете звернутися з проханням про проведення огляду лікарем.
Доступ до матеріалів вашої справи
Ваш захисник має доступ до матеріалів вашої справи і має право, щоб йому була
надана її копія. Ви також маєте право подати клопотання для одержання її копії.

