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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРАВА
Вручається особі, до якої застосовується
попереднє ув'язнення під час розслідування

До вас було застосовано попереднє ув'язнення відповідно до рішення судді з питань
затримання. Цей документ містить перелік основних наданих вам прав, а також
основну інформацію, яка повинна бути донесена до вашого відома.
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, яке вам інкримінується, і підстави, на яких ґрунтується
застосування до вас попереднього ув'язнення.
Користування допомогою адвоката
Протягом усього строку досудового розслідування 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 усіх ваших допитах, про які він має бути попереджений.
Якщо ви є неповнолітньою особою і якщо ви або ваша родини не обрали адвоката,
його вам призначить відповідна установа.
Право зберігати мовчання
Під час ваших допитів 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 можете звернутися до слідчого судді з клопотанням про ваше
звільнення. Таке клопотання буде розглянуто цим суддею, а також суддею з питань
затримання.
Строк позбавлення волі
Строк попереднього ув'язнення залежить від того, чи є ви повнолітньою або
неповнолітньою особою, чи становлять інкриміновані вам факти злочин або
правопорушення, від їхнього ступеня тяжкості, а також від того, чи мали ви
засудження в минулому.
Цей строк зазначається в ухвалі судді, який прийняв рішення про ваше ув'язнення.
У деяких випадках строк вашого ув'язнення може бути продовжений. Рішення про

такі можливі продовження можуть прийматися тільки в результаті обговорення на
основі принципу змагальності сторін, в ході якого ви і ваш адвокат будете заслухані.
Інформування певних осіб
Ви маєте право інформувати осіб за вашим вибором і, зокрема, членів вашої родини
про застосоване до вас попереднє ув'язнення.
Ви можете 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
Через посередництво вашого захисника ви маєте право одержати копію вашої
кримінальної справи. Слідчий суддя може висловити заперечення проти передачі
деяких матеріалів справи у випадку ризиків вчинення тиску на потерпілих,
обвинувачуваних осіб, їхніх адвокатів, свідків, слідчих, експертів або будь-якої іншої
особи, що бере участь у провадженні.

