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DEKLARACE PRÁV
Předána osobě zadržené na základě mandátu
evropského zatýkacího rozkazu, žádosti o
předběžnou vazbu nebo extradice

Byl/a jste zatčen/a na základě mandátu evropského zatýkacího rozkazu, žádosti o
předběžnou vazbu nebo na extradici. Tento dokument obsahuje základní práva, která
Vám přísluší.
Níže uvedené informace byste měl/a obdržet v jazyce, kterému rozumíte.
Tento dokument si můžete ponechat po celou dobu zadržení
Informujeme Vás, že jste zadržen/a, protože jste hledán/a na žádost cizího státu na
základě evropského zatýkacího rozkazu nebo na základě žádosti o extradici nebo o
předběžnou vazbu za účelem extradice nebo výkonu trestu.
Znalost trestného činu
Máte právo znát kvalifikaci, datum a místo spáchání trestného činu, kvůli kterému na Vás
byly vydány evropský zatýkací rozkaz, žádost o předběžnou vazbu nebo o extradici.
Asistence právníka
Výběr právníka
Od počátku tohoto zadržení můžete požádat o asistenci advokáta, kterého si vyberete,
nebo určeného z moci úřední. Pokud nemůžete určit právníka nebo pokud určený právník
není dostupný, můžete požádat o právníka určeného soudem.
Vašeho právníka může také určit osoba, kterou jste telefonicky informoval/a: v takovém
případě musíte určení tohoto právníka potvrdit.
Asistence a lhůta pro zásah právníka
Advokát s Vámi může vést rozhovor v délce 30 minut za podmínek, které zaručují
důvěrnost;
Váš první výslech, pokud se tedy netýká jen potvrzení identity, nemůže začít bez
přítomnosti Vašeho advokáta před vypršením lhůty dvou hodin následujících poté, co mu
bylo doručeno oznámení o Vaší žádosti.
Pokud se Váš advokát dostaví ve chvíli, kdy už výslech probíhá, je možné ho přerušit na
Vaši žádost, abyste mohl/a se svým advokátem pohovořit.
Právo mlčet
Během zadržení můžete učinit prohlášení, odpovídat na otázky, které Vám budou
kladeny, nebo mlčet.
Asistence tlumočníka
Pokud nemluvíte nebo nerozumíte francouzsky, máte právo na bezplatnou asistenci
tlumočníka během výslechů a pro komunikaci s Vaším právníkem.

Trvání odnětí svobody a následné kroky řízení
Vaše zadržení může trvat dvacet čtyři hodin, bez přechodného prodloužení.
Po skončení této lhůty budete předveden/a před vrchního státního zástupce územně
příslušného nebo dotčeného žádostí, který Vás, po ověření Vaší identity, bude informovat
v jazyce, kterému rozumíte, o existenci a o obsahu mandátu evropského zatýkacího
rozkazu nebo žádosti na předběžnou vazbu nebo na extradici Vaší osoby, o možnosti
asistence advokáta podle Vašeho výběru nebo, v souladu s běžnou praxí, určeného
předsedou advokátní komory, který bude o všem a všemi prostředky informován.
V takovém případě budete moci okamžitě hovořit se stanoveným advokátem, který bude
moci ihned nahlížet do spisu a svobodně s Vámi komunikovat.
Po oznámení mandátu evropského zatýkacího rozkazu nebo žádosti na předběžnou vazbu
nebo na extradici, pokud vrchní státní zástupce rozhodne nepropustit Vás na svobodu,
budete předveden/a před předsedu odvolacího soudu nebo jím určeného soudce, který
bude moci:
-

buď nařídit Vaše uvěznění až do chvíle doručení formálních podkladů pro extradici
(lhůta se liší podle dohod) a Vaše předvedení před vyšetřovací senát, který
rozhodne o žádostech o vydání na základě mandátu evropského zatýkacího
rozkazu nebo extradice.

-

nebo Vás umístit, pokud posoudí, že je Vaše dostavení se na všechna právní
jednání tohoto řízení dostatečně zaručeno, pod soudní dozor, nebo Vás umístit do
domácího vězení s elektronickou ostrahou, nebo Vás propustit na svobodu bez
soudního dozoru až do chvíle doručení formálních podkladů pro extradici nebo do
chvíle Vašeho předvolání před vyšetřovací senát, který rozhodne, zda potvrdí Vaše
vydání státu, který Vaše vydání požaduje.
Možnost souhlasu s předáním

Máte právo souhlasit nebo nesouhlasit s předáním do státu, ve kterém jste hledán/a.
Obžalovací senát musí rozhodnout v co nejkratší lhůtě v případě, že souhlasíte
s předáním. Pokud souhlasíte s předáním na základě evropského zatýkacího rozkazu,
Vaše rozhodnutí už nebude možné později změnit.
Informování některých osob
Máte právo informovat osoby, které si přejete, a zejména členy rodiny, o svém zadržení.
Můžete rovněž informovat konzulární úřady Vaší země, pokud jste jiné než francouzské
národnosti.
Lékařská prohlídka
V průběhu zadržení můžete požádat o lékařskou prohlídku.

