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DEKLARÁCIA PRÁV
Odovzdať osobe umiestnenej do vyšetrovacej
väzby v rámci skráteného trestného konania
alebo predvolania na základe zápisnice po zrušení
súdneho dohľadu
Ste stíhaný (á) pred trestným súdom a boli ste umiestnený (á) do vyšetrovacej väzby až
do dátumu pojednávania, počas ktorého budete súdený (á) za skutky, ktoré sa Vám
kladú za vinu. Tento dokument Vás oboznámi so základnými právami, ktoré môžete
využiť.
Tento dokument si môžete ponechať po celú dobu trvania vyšetrovacej väzby.

Oboznámenie sa s trestným činom
Máte právo oboznámiť sa s podstatou, dátumom a miestom spáchania trestného činu, za
ktorý ste stíhaný (á), ako aj s dôvodmi, ktoré viedli k Vášmu umiestneniu do
vyšetrovacej väzby.
Právna pomoc advokáta
Môžete požiadať o právnu pomoc advokáta podľa vlastného výberu, alebo o pridelenie
advokáta z úradnej moci.
So svojim advokátom môžete voľne komunikovať alebo písomne korešpondovať. Váš
advokát bude prítomný na pojednávaní, o ktorom musí byť upovedomený.
Právo nevypovedať
Pred súdom sa môžete rozhodnúť, či budete podávať vyhlásenia, odpovedať na položené
otázky, alebo budete mlčať.
Asistencia tlmočníka
Ak nehovoríte francúzsky, alebo francúzsky nerozumiete, máte právo na bezplatnú
asistenciu tlmočníka počas výsluchov a na zabezpečenie komunikácie s Vaším obhajcom.
Právo požiadať o prepustenie na slobodu
Kedykoľvek môžete súd požiadať o prepustenie na slobodu.
Doba trvania odňatia slobody
Vo vyšetrovacej väzbe budete až do dátumu predvolania alebo opätovného predvolania
pred trestný súd.
Ak ste boli umiestnený (á) do vyšetrovacej väzby na základe rozhodnutia väzobného
sudcu v rámci skráteného trestného konania, trvanie väzby nesmie presiahnuť tri
pracovné dni.
Ak ste boli umiestený (á) do vyšetrovacej väzby na základe rozhodnutia väzobného
sudcu z dôvodu nerešpektovania nariadeného súdneho dohľadu
počas čakania na
predvolanie pred trestný súd, pobyt vo väzbe môže trvať viac ako dva mesiace.

Ak ste boli umiestený (á) do vyšetrovacej väzby na základe rozhodnutia trestného súdu,
ktorý Váš spis odročil na neskoršie pojednávanie, trvanie Vašej väzby nesmie presiahnuť
dobu šiestich týždňov alebo dobu štyroch mesiacov, ak dolná hranica trestu za trestný
čin, ktorý sa Vám kladie za vinu je sedem rokov odňatia slobody

Informovanie niektorých osôb
O Vašom umiestnení do vyšetrovacej väzby máte právo informovať osoby podľa Vášho
výberu, najmä však členov Vašej rodiny.
Takisto môžete informovať konzulárny úrad krajiny, z ktorej pochádzate, pokiaľ ste cudzí
štátny príslušník.
Lekárske vyšetrenie
Môžete požiadať o lekárske vyšetrenie.
Prístup k Vášmu spisu
Váš advokát má prístup k Vášmu spisu a môže požiadať o jeho kópiu. Takisto máte právo
požiadať o jeho kópiu aj Vy osobne.

