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DEKLARACE PRÁV
Předána osobě umístěné do vazby v rámci
zkráceného trestního řízení
nebo předvedení prostřednictvím protokolu po odvolání
soudního dozoru
Jste stíhán/a před trestním soudem a byl/a jste vzat/a do vazby až do data soudního
jednání, během něhož budete souzen/a za činy, ze kterých jste obviněn/a. Tento
dokument obsahuje základní práva, která Vám přísluší.
Tento dokument si můžete ponechat po celou dobu vazby

Znalost trestného činu
Máte právo znát kvalifikaci, datum a místo spáchání trestného činu, za který jste
stíhán/a, a odůvodnění Vašeho umístění do vazby.
Asistence advokáta
Můžete požádat o asistenci advokáta podle Vašeho výběru nebo určeného z moci úřední.
Můžete svobodně komunikovat nebo písemně korespondovat s Vaším advokátem, který
Vám bude asistovat během soudního jednání, o kterém musí být předem informován.
Právo mlčet
Před soudem můžete činit prohlášení, odpovídat na otázky, které Vám budou pokládány,
nebo mlčet.
Asistenci tlumočníka
Pokud nemluvíte nebo nerozumíte francouzsky, máte právo na bezplatnou asistenci
tlumočníka během výslechů a při komunikaci s Vaším právníkem.
Právo na žádost o propuštění na svobodu
Kdykoliv můžete soud požádat o propuštění na svobodu.
Doba odnětí svobody
Vaše vzetí do vazby bude trvat do data Vašeho předvedení nebo nového předvedení před
trestní soud.
Pokud jste byl/a umístěn/a do vazby soudcem příslušným pro rozhodování ve věcech
zbavení svobody a vazby v rámci procedury bezprostředního předvedení, může tato
vazba trvat nejdéle tři pracovní dny.
Pokud jste byl/a umístěn/a do vazby soudcem příslušným pro rozhodování ve věcech
zbavení svobody a vazby z důvodů nerespektování soudního dozoru nařízeného při čekání
na Vaše předvedení před trestní soud, může tato vazba překročit dva měsíce.
Pokud jste byl/a umístěn/a do vazby trestním soudem, který odložil Váš spis
k pozdějšímu soudnímu jednání, nesmí trvání vazby překročit dobu šesti týdnů, nebo

dobu čtyř měsíců, pokud je delikt, z něhož jste obviněn/a, trestán více než sedmi lety
odnětí svobody

Informování některých osob
Máte právo informovat osoby, které chcete, a zejména členy rodiny, o vazbě, ve které
jste se ocitl/a.
Můžete rovněž informovat konzulární úřady Vaší země, pokud jste jiné, než francouzské
národnosti.
Lékařská prohlídka
Můžete požádat o lékařskou prohlídku.
Přístup ke spisu
Váš advokát má přístup k Vašemu spisu a může si vyžádat jeho kopii. Vy máte rovněž
právo vyžádat si kopii svého spisu.

