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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРАВА
Вручається особі, до якої застосовується
попереднє ув'язнення після постанови
слідчого судді про передачу справи до суду
До вас було застосовано попереднє ув'язнення відповідно до рішення судді з питань
затримання, тоді як ваша справа була вже передана до виправного суду або суду
присяжних. 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 і дати судового рішення
Ви маєте право знати правову кваліфікацію, дату і місце вчинення правопорушення,
в якому вас обвинувачують. Дата вашого слухання в судовій установі, яка
прийматиме судове рішення, повинна бути вам повідомлена, якщо вона була
визначена.
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
допомагатиме вам на усіх ваших явках до суду, про які він має бути попереджений.
Він має право ознайомлюватися з вашою справою.
Право зберігати мовчання
Під час усіх ваших слухань у 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 можете подати клопотання про ваше звільнення. Таке
клопотання буде розглянуто виправним судом, якщо вас притягують до
відповідальності через правопорушення, або слідчою палатою, якщо вас
обвинувачують у вчиненні злочину.
Строк позбавлення волі
Починаючи з дати застосування до вас попереднього ув'язнення, розгляд вашої
справи в судовій установі, що прийматиме судове рішення, має відбутися не пізніше
двох місяців, якщо вона була передана до виправного суду, і не пізніше одного року,
якщо вона була передана до суду присяжних.

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
Ви маєте право одержати копію кримінальної справи або її цифровий варіант.

